
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΟΟΜΜΒΕΝΤΑΒΥ 

ΟΝ ΤῊΞ 

ΗΟΙΥ͂ ΒΟΒΙΡΤΌΒΈΕΞ: 
ΟΙΠΊΘΑΙ, ΘΟΟΤΆΙΝΑΙ, ΑΝ ΒΟΜΙΜΕΤΙΟΑΙ, 

ἍΨΙΤΗ 

ΡΕΟΙΑΙ, ΒΕΒΈΒΕΝΟΒ ΤῸ ΜΙΝΙΒΤΕΕΒ ΑΝῸ ΒΤΌΘΡΘΕΝΤΗ, 

ΒΥ 

ΦΟΗΝ ΡΕΤΕΝ ΠΑΝΟΕ, 0.0, 
ΙΝ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ΨΙΤΗ ἃ ΝΌΜΒΕΒ ΟΣ ἘΜΙΝΕΝΊΤ ΕΌΒΟΡΕΑΝ ὉΓΌΊΝΕΒ. 

ΤΕΑΝΒΙΑΤΕΙ ῬΈΟΗΜ ΤΗΕ ΘΕΕΜΑΝ, ΑΝῸ ἘΡΙΤΈΡ, ΙΗ 
ΑΡΡΙΤΙΟΝΘ, ΟΒΙΟΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ΒΕΙΕΟΤΕΙ͂, 

ΒΥ 

ΡΗΠῚΡ ΒΟΒΑΕΡ ἢ.Ὁ., 
᾿ ἘΝ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ ῬΙΤΗ ΔΜΕΒΙΟΑΝ ΒΟΗΟΙΔῈΒ ΟΡ ΨΑΒΙΟΙΒ ΣΥΑΝΘΕΙΙΟΑΙ, ΡΕΝΟΜΙΜΑΎΙΟΝΕ. 

ΜΟΙ. ΧΙ. ΟΕ ΤῊΕΞ ΟἿ ΤΕΈΞΤΑΜΕΝΤ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΟ ΤῊΕΒ 
ΡΕΒΕΟΡΗΕῚ ΙΒΑΤΑΗ. 

ΝΕ ΥΟΒΚ: 

ΟΗΑΒΙΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΕΒ᾽Β ΒΟΝΘΗ͂, 
743 ἃ 745 ΒΒΟΛΌΜΑΥ. 



ΡΗΟΡΗΒΊ ΙΒΑΙΑΗ. 

ΤΗΒΟΙΟΟΘΙΟΑΙΥ͂ ΑΝῸ ΠΟΜΠΤΊΟΑΙΥ ΧΡΟΌΝΘΌΙΕΡ 

ΒΥ 

ΟΑΒΙ, ΨΙΠΗΒΙΜ ΕΠΠΛΑΕ. ΝΑΘΕΓΒΒΑΟΘΗ, 
ΘΟΟΤΙῸΞΒ ΟΥ ΡΗΙΣΟΒΟΡΗ͂Υ͂ ΑΝΡ ΟΡ ΤἸΒΕΟΙΟΟΥ͂, ΑΝῸ ΡΑΒΊΤΟΒ ΙΝ ΒΑΥΒΕΌΤΕ. 

ΤΕΑΝΘΙΑ ΤῈ. ΕἘΒΟΗΜ ΤΗῊΗΕ ΟΕΕΜΑΝ, ἩΨΙΤΗ ΑΡΔΙΤΙΟΝΒ, 

Ἐξν. ΒΑΜΌΕΙ, Τ ΠΟΎΕΙΕ, ἢ... ῬΕΙΚΑΡΕΙΡΗΙΑ, 

γι 

ΒἘκν. ὈΌΝΙΟΡ ΜΟΟΒΕ, ἢ... Νὰατν ΒΒΙΘΗΤΟΝ, ΡΕΙ͂ΝΑ. 

ΝΕ ὙΟΕΞΒΚ: 

ΟΗΛΑΒΙΙΕΒ ΒΟΒΙΒΝΈΕΒ ΒΟΝΗ͂, 

48 ἃ 745 ΒΒΕΟΛΟΎΑΥ. 



᾿ ἙΩιϊδχοᾶ, δοουγάϊζημ ἴο Ατὶ οὗ Οὐηρτοδα, ἐπ Ἰδὸ γεοᾶσ 1878, ὉΥ 

ΟΒΑΒΙῈΞ ΒΟΒΙΒΝΕΒΒ ΒΟΝΒ, 

Τὼ (ἂς ΟΠἶοο οὗ ἐδ 1 ἰδγαυίδη οὐ Οοηρτοθα δὲ Ἦ δδαεἱησίοῃ. 



Π5Τ ΟΕ ΟΟΝΤΕΙΒΌΤΟΗΝΒ 

ΤῸ ΤῊΕ ΟΕΠΙΤΊΟΑΙ, ΘΟΟΤΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΠΟΜΠΑΕΤΙΟΑΙ, 

ΟΟΜΜΕΝΤΑΒΝΥῪΥ ΟΝ ΤΙ ΒΙΒΙΕ. 

ΟΕΝΕΙΑΙΣ ἘΠΙΤΟΙΘ: 

Βον. ΦΨΟΗΑΝΝ ΡΕΤΈΒ ΓΠΑΝΟΕ, Ὁ.Ὁ., 

Οὐπεΐείογίαϊ Οομηπδοῖο» αιὰ ᾿γοΐεδδον ΟΥ̓ Τἠεοίορν ἵἴπ ἐλ6 υηπίοονεν 90 Βοππ. 

Ἐν. ΡΗΙΠῚΡ ΒΟΗΑΕῈΈ, .Ὁ.. 11... 

ῬΡγΟ 880} οΓ ϑαογεὰ 7 ἰεγαζωτε ἐπὶ ἰλε πίοι, Τλοοϊοσιοαὶ βεηλέηανν, ἴσιο ΥοΡᾷ. 

Ι. ΟΟΝΤΕΙΒΌΤΟΙΝΚ ΤῸ Τ1ΠῈ ΘΟΕΕΜΑΝ ἘΘΒΙΤΊΟΝ. 

ον. Ο. Α. Αὕβξειεν, Ρη.Ὁ., Ὁ.}., 

Ῥτοΐδββου οὗ ΤΏ ΘΟΪΟΡΥ ἴῃ ὑπὸ {Ππἱνουβιὺν οὗ Βδ3]6, νυ ζουδηα, 

Βον. Κακι, (με. Ὗ. Ε. Βάηξ, ἢ.ῦ}., 
ΜΣΙπΙδίοσιαὶ (οι 56 ον αὐ Οἰδυ]βγιδο. 

Ἐδν. Καβι, Ββαῦνε, Ὁ.}., 

ὐθϑθῃθγαὶ δι ρου ὐθπάθηῦ αὖ ΑἸ αν, θα χοῦν. 

Ἐδν. Ῥαύυπῦβ ΟἌβϑει, ΡΒ... 
Ῥγοΐθββου. ἴῃ Βου]η, 

Βον. Ομκπ. Επ. αν Εδυμανν, ὮὉ.., 

ἄδῃ. ϑυρογιπίεπαθηὺ οὗ 5:]68ῖα, ἀπά Ῥυιοῦῖ. Ηομογασῖιβ οὗ ΤὨΘΟΪΟΡΥ ἴῃ (ἢ 9 
τὐιϊνουβιῦν οὗἩ Βγϑβῖδιι. 

Βον. Ε, Ἑ. Βαυ, 
Ῥαβίου 1ὼ κοΐ], Ῥυιββίδ. 

Ἐν. 6. ΗΕ Ο Ἐποννθὕύμεε, ΡΗ.Ὁ., 

Ῥαβίον εὖ Κϑιηηδίῃ, Ὑ ὑγύθιθσῳ. 

Ἀδν. Κάξιὶ, ΟἜκοκ, Ὁ... 

Ῥτοϊαῖθ δῃὰ Ὁμοῦ Ομδρ δίῃ οὗ {πὸ Οουσί, Βδιαειρατγί. 

Μὸν. Ραῦϊ, ΚΙΕΙΝΈΒΤ, ΡΒ.Ὁ., Β.., 
Ῥγοΐδεβον οὗ ΟἹὰ Τοβίαπιθηῦ ΕἸχαροδὶβ ἴπ ἐπ6 Τὐηϊνουβεῖυ οὗ Βου]π, 

Βον. ΟἜΚΙ8.. Εκ. Κιικνα, Ὦ.Ὁ., 

δὰ δδῃ οὗ Μδυρδοῖ οα {16 Νϑοῖκαν, ὟΝ γιθτ θυ. 

«“᾿ ἊΝ Βον. αοττηάὴῦ γιοτοι ΓΕ Ήχ ΕΒ, Π.Ὁ., 
Ω» ἀν Ῥτοΐδδβος οὔ ΤΠΘοΟΙοσΥ, δμὰ ϑυρογϊμπύοπαθη αὖ 1, οἱ ρζὶς. 

(ἀὰ Ν᾿ 
7: «δ᾽ 

ῸΝ 



ΤΓΊΒΤ ΟΥ ΟΟΝΤΕΙΒΌΤΟΒΒ. 

Ἐον. ΟΑΒῚ, ΒΕΕΝΉΑΒΡ Μοι, Π.}),, 
δϑμοσαὶ δυροτγιηἰοπαἀθηὺ ἴῃ Καὶ ἀπ ΒθοΥς. 

Ἐδν. Ο. Υὸ.ὶ ΕΑ ΝΑΕΒΟΈΣΒΒΑΟΗ, ΡΒ... 

ϑόδὴ δὖὺ Βαγγουίη, Βαναυῖδ. 

Βδν. δ. 4. ΑΝ ΟΟ5ΤΈΒΖΕΕ, Ὁ.Ὁ., 

Ῥυοίδεβον οὗ ΤΠ ΘΟΪ ΡΥ ἴῃ ὑπ ΤΓΠπϊνονεῖγ οὗ Γἰγθοβῖ, 

Βον. Ο. 4. Ειοσενβαάςι, .Ὁ., 
Ῥιοΐοββοσ οὗ ΤὨΘΟΙΟΡΥ ἴῃ 086 ΤΓινοσβιυ οὗ Βδβὶθ. 

Βον. ΟΥΤΟ ΒΟΗΜΟΙ Ἐπ, ΡΒ.Ὁ., Β.0., 

ὕταοϊι, ΥΥ αν θα ροτω. 

Βον. Εκμ. δυτυβ ΒΟΒΈΟΘΕΡΕΕ, ἢ.0., 

Ῥαβίον αὖ ΕἸ δου 614, Ῥυιιβδίδ. 

Βον. ἔπ. ὟὟ. βοηυμτζΖ, Ὁ... 

Ῥτοΐοββοῦ οὗ ΤΠ θοϊορυ ἴῃ Βγαβίδα. 

ΒἘδν. Οττὸο Ζοεοκιξε, ἢ.}., 

Ῥγοΐδεβου οὗ ΤὨΘΟΪΟΡΥ ἴῃ ἔθ Ὁ λνθυβινυ δἱ τοι βυσα] α. 

πμπραιδιδανττοις κἤβατναειστωνοκεαν 

11. ΟΟΝΤΕΙΒΌΟΤΟΝΒ ΤῸ ΤΠῈ ΑΝΟΙΟ-ΔΜΕΒΙΟΑΝ ἘΙΤΊΟΝ. 

Ἐθν. ΟἼΑΒΙΕΒ Α. Αἰκεν, Ρ}.)., 0.Ὁ., 
Ῥγοΐδεβοσ οἵ Ομυ βάθη ἘΠΗΪ65. ἀπὰ Α μοϊομοίλοβ αὖ Ῥυϊποοίοῃ, Ν. Φ. 

Ἐδν. ὅάνυει, ΒΑΡ Αβϑβῦκυ, Μ.Α., 

ῬΙΙΔα 6] ρ 18. 

Ἐδν. ἀξομπαβ Β. Βιι88, Ὁ... 

Ῥτοΐδεβοσ ἴῃ Οἴγοζθι ΤἼΘΟΪορτοαὶ ϑοιλίηδγυ, [Πρ] 6πά, Ῥα, 

Ἀδν. Οηαλβ. Α. Βπισαβ, Ὁ.}., 

Ῥγοΐδεβον οὗ Ονὔὶθηΐαὶ Τδηρσιδαροβ ἴῃ ἴμ9 Τὐπίοι ΤὨΘΟ]ορΙοΆ] ϑθιοΐμασυ, Νοὸν Ὑοτῖ. 

Ἐον. 5ΟῊΗΝ Α. Βμοαρῦβ, ἢ.Ὁ., 

Ῥγοΐεββονς οὔ Νὸν Τοδίδιηθηὺ ΕἸΧορθαὶΒβ δὖὺ [ουΐδν 6, Κγ. 

Εθν. ΤΑΊ ΒΟΥ Υ. ΟἜΆΜΒΕΒΒ, }).}0., 

Ῥαδίοσ οὗ ὑπ6 ΟοἸ]]θαϊαῖο Εθέοστηβα Παύοι Ομυγοι, Νον ὙοΥΚ. 

Βδν. Τηομαβ “. Οοναάντ, .}., 

Βτγοοκίγη, ΝΟ Υ. 

Βον. ΕΚ. ΕΗ. ὅβανεν, 0).Ὁ)., 

Νονδσκ, Ν. 2. 

Βον. ἩονΑΕΡρ ὕκοββυ, Ὁ.Ὁ., 1.1,Ὁ., 
Ομ δθ θοῦ οὗ 0.6 ΤΣ νουβ νυ οὗ Νον ὙοΥκ. 

Βον. ὅεο. Εὶ θαυ, 0.2., 

Ῥγοΐδββου: ἴῃ 316 ιν] 1 βομοοὶ, Νοὸνν Ηδνϑῃ, ΟὈΠΏ, 

Ω 



687 ΟΕ ΟΟΝΤΕΙΒΙΌΤΟΒΕΒΒ. 

Βον. (Ἠλβ. ΕἘππόττ, Ὁ.}., 

Ῥτγοΐδεβου οὗ Β:}]1. 4] 1 οναίατο δὰ Εχορθβιῖβ, ΟἸοασο, 11]. 

ον. 1,, Φ. ἔνανβ, ἢ.Ὁ., 

Ῥνοΐεδεον οὗ Νὲνν Τοϑῦ. ΕΧΘρΘβΙΒ ἴῃ ἴλμο ΤΊ60]. θιληασυ, ΟἿ πη δι, 

Ἐν. Ῥατπῖοκ ΒΑΙΆΒΑΙΕΝ, Π.Ὁ., 

Ῥσγίμοῖραὶ δμὰ Ῥγοΐοθεβον οὗ Ὀὶνληϊον ἴῃ ὑπο ΕἾΕΘ ΟΠ τοι ΟΟ]]ορσο, Ο]αβσον,. 

Βον. ιμημμμαμ ΕἼΝΡΙαΥ, Μ.Α., 

Ῥαβίον οὗ {9 Ετοο (μβυνοῖ, [ΔΎ Κ}}4}}, Θοοιαπά. 

Ἐδν. Φοην Εὐκβυύτη, Ὁ. ὮὉ., 1.1,}., 

ΟἸιδρ]δίη δῃὰ Ρσγοΐ. οἵ Εὐῖοβ ἀμ αν ἰῃ ὕ. 5. ΜΙ, Ασδάθων, ΝΥ ϑεὺ Γοϊηὶ, Ν. Υ, 

Ἐδν. ΕΒΕΡΕΕΙΟ ΟΑΈΡΙΝΕΕ, Ὁ.})., 

Ῥτοῖ. οἵ {1Π|ὸ 1τοναΐαγο οὗ ὑλι6 Ο. Τ΄ ἴῃ Βουκ ον θινιλῦν βοῆοοὶ, ΜΙΔαϊοίονα, Οὐ, 

Ἔδν. ΑΒΡΑΑΜ αὐοϑμαν, .Ὁ,., 

Γανγθῃσθν!]ο, Ν, Φ. 

Βονυν. Ὗ. ξνκυ ὅβεεν, 1)..Ὁὃ., 7 1,Ὁ., 
Ῥγοΐρεβου οὗ Ουὐϑῃίδὶ Γλιθγαύυχο ἴῃ ὑμ6 ΤΠι60], ϑϑιλίμανΥ αὖ Ῥσϊμοοίου, Ν. Ψ. 

Βον. ΦΑμΜῈ8 Β. Ἡλμμονῃ, ΜΑΑ., 

Ναὸν Υοὐῖκ. 

ον. Ηομβαάτιο Β. Ἠλοκετι, Ὁ.}., 

Ῥχγοίδεβου οὗ ΒιΌ]1.Ὰ] Εἰχοροβὶβ ἴὰ 86 ΤἸ)ΘΟ]ορ οὶ θηλμαγυ, Βοοϊιαδύοσ, Ν. Ὑ. 

Ἦν. ΟἜΈΒΤΕΒ Ὁ. ΗΛΆΤΒΑΧΕΊ, .})., 

Νον Βιυμδνοὶς, Ν, Κ. 

Βον. Ερτιν Ἡάλπνόον, Ὦ.Ὁ)., 

Ἐδοίοι οἵ Τυϊοϊίγ ΟἸαχοι, Νὸν Ηανθη, Οὐ. 

Βον. ὟΥ. Η. Ἠοκνβύόνεε, ἢ. 

Ῥχοΐδεβον οὗ ϑαογοὰ Βποίοσϊο, οίο., μὰ {1.16 ΤΏ 60]. θα σΥ δὖὺ ΑἸ]Θρηθην, Ρὰ. 

Βδν. Φοὴν Ε. Ησπδτ, Ὁ.}., 
Ῥτοβι ἀθηῦ οὗ τ6 γον ΘΟ] ορσίοδὶ βϑηιίμαγυ, Μαάΐβου, Ν. “. 

Βον. Α. Ο. Κενρειοκ, ἢ.Ὁ., 1..,}., 

Ῥγοΐοββου οὗ αὐτοὶ ἴῃ ἐμ ΤΠ] πινογδιῦυ οὗ Βοομοβίοσ, Ν, Ὑ, 

ΤΑΥΤΕΝ [Ἐπ18, [,1,..Ὁ., 
Ῥτοΐοββον οὗ Οὔθῃΐαὶ Τιδηρυδροβ ἴῃ Τὐηΐοι ΟὈ]]ορο, ϑομοηοοίδαγ, Ν,. Ὑ, 

Βον. ΦΟΗΝ [1111Ὲ, Ὁ.Ὁ., 

Κιηρπίου, Ν. Ὺ. 

Ἐον. ϑάσνυει, Τ᾿ Τότε, Ὁ.Ὁ., 
ΡὨΠ]Δα6ΙρΡῖ, Ῥὰ. 

Βον. 7. κεν. Μούσενυ, Μ.Α., 

Αδϑ᾽ Ὁ Ῥγοΐδεββου οὗ (9 ΗἩθογον Τδησυάσο ἴῃ {86 ΤΊΘΟ]. ἤθη). αὖ Ῥυϊηοοίος, Ν. ΄. 

Βον. Ομμάβεβ Μ. Μβαν, Ρ}. Ὁ., 

Ῥτούδεβον οὗ ὕμο Ἡθῦτον Γδησίδσο δηα Γἀλογαύατθ ἐπ [89 ΤΏΘ0]. ὅθι, ἀπάονοσ, Νίδβα 

8 
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ν ον. “. Ιβιῦοβκ Μομβεει, Ὁ.Ὁ., 
ῬὨΣἸ Δ ΘΙΡΣα, Ῥὰ. 

Βον. Ὀύνιορ Μοοβε, Ὁ.Ὁ., 

Νον Βυϊσμίοη, Ῥα. 

Μιβ8 ΕΝΈΠΙΝΕ ΜΟΟΒΕ, 

Νοόνανκ, Ν. Ζ. 

ΦΑΜῈΒ α. Μύκρηυ, Π1,.}., 

Ῥγοΐδββου ἴῃ 86 Οὔϑῆθγαὶ ΑΒβθ Ὁ] γγ 5 δηὰ {1}|ὸ ΟυΘοη Ἐ ΟὈ]]ορθ αἱ Βοϊ ἔδεί. 

Εν. ἨόσΑΕΡ Οβαοον, Ὦ.}., 

Ῥτοΐδββοσ οὗ {86 Γηὐογρτοϊαίίοη οὗ ὑ}| ΟἹα Τοβί. ἰμ ὑπὸ ΤΊΘ0]. ὅδῃχ,, Εοοϊιοβίον, Ν. Ὑ.. 

Βον. ΦΌΒΕΡΗ ΡΑσκακΡ, Ὁ... 
Ῥγοΐδββου οὗἩ Βι:Ὀ]1641] 1λλογαῦαγθ πὶ 186 ΤὨΘΟΙΟΣΙο41] θυ ματΎ δὖ ΑἸοχαπάτγία, ἃ. 

Ἐδν. Ῥάχιει, ἿὟ. Ῥοοκ, Ὁ... 

Ῥγοΐδββου οὗ Ομυσοι Ηϊβίοσυ ἴῃ ὑμ6 ΤΟΙ] οσΊολ] ΘθιλτηανῪ δῦ ὅδη ΕὙδηοΐβοο, (]. 

: ΒἘδν. ΜΆΤΤΗΕΝ Β. ΕἸΡΡΙΕ, Ὁ.Ὁ., 

Ῥγοΐδββου οὗ Νὸν Τοβίδιηθεῦ Εχθρθβὶβ 1π ὑμ6 ΤΠ160]. ΘθυιλληδτΥ δὶ ΗαγυἊογά, σόμη. 

Βον. (μαβ. Εἰ. ΒΟΒΑΕΕΡΈΒ, ἢ.Ὁ., 

Ῥχοΐδβεβϑονυ οὗ ΤὨΏΘΟΙΟΩΥ ἴῃ 86 Εἰνδηρθ]1οαὶ Γαῦμοσγαπ ΘΑ ΥΎ αἱ Ῥ] 1] Δ 6] ρ ιῖα. 

Βονυ. ιιμαμ α. Τ΄ Ββευν, }).})., 1.1..}., 

Ῥγοΐδεβου οὗἉ ϑιγβίοιωδλίιο ΤὨΘΟΙΟΩΥ ἴὰ ὑμο πίοι ΤὨΘο]ορίοαὶ ϑθυσμπαγυ, Ν ον Ὑοὐϊο. 

Βον. ΟἨαβ. ΟἹ. Κταάββυῦυοκ, Μ.Α., 

ἘονοΥΪΥ Ταΐον πὶ ὑμ6 ΤὨΘΟ]ορ 68] ΘΓ ΏΔΤΥ αὖ Απάονοσ, Μδβ8. 

Βον. Ρ. Η. ΞΤΕΕΝΕΤΒΑ, 

Ῥγοΐδεββου. οὗ ΒΙΌ11041 Τὐϊογαΐασο δὖ Οδμλυσίάρο, Μ8ββ. 

Βδν. ΦΑγῈβ ὅτδοχο, ἢ).})., 

Ῥχγοΐδεβοσ οὗ Εἰχοσοίϊοδὶ ΤὨΘΟΪΙΟΡΥ ἴῃ 80 τον ΤἈΘΟΙ]ορῖοαὶ Ξουλίπανυ, δδαϊβοι, Ν. Φ. 

Βον. ὟΥ. α. ϑύμχεμ, Μ.Α., 

Ῥγοίδεβου ἰπ α]6 ΟὉ]]οσο, Νὸν Ηδνοι, Οὐπη. 

Βον. Ο. Η. Του, Ὁ.}., 

Ῥτοΐοββονυ οὗ Ηδῦγον δά Ο]ὰ Ταβίδιηθηὺ Εἰχορθβὶβ, Το ΐδν.}]16, Κ΄. 

Εον. Ε. Α. ΆΒηβυεξν, }).Ὁ., 11,}., 

Βδοῖον οὗ Οὐδ ναυυ Ουτοῦ, Νον Υοἱ. 

ΑΜ. ει5, Μ.Α., 11,0. 

Ῥγοΐοββον οὗ Μοάθγῃ [δυσυδροβ 1 πίοι ΟὈ]]ορο, Νον ὙοΥὶς. 

Βον. Ο. Ρ. ινο, Ὁ.Ὁ., 

Οδν}15816, Ῥα. 

Βον. Ε. Ὁ. Ὑξομανβ, Ὁ.}). 

Ογδηρο, Ν. Ψ. 



ΡΒΉΕΣΒΑΟΘΒ. 

Ὧπβ. ΝΑΞΟΞΙΚΒΑΟΗ ΒΒ ΟΟΠΙΘὨ ΑΣΥ ΟἹ ᾿δαϊδῆ, [6 Ενδηρο δὲ τἰλδας [0 ἩΘΟΣΘῊ Ῥσορβοίδ, λΡ- 

Ῥοδσοιὶ, δ΄ (86 οομποϊυδίηρ γοΐϊυστηθ οὗ Ὦσ. [ΑΝ ΟΕ 5 Βιδοίωογξ, ἴῃ 1877, υδὶ ΕΘΏΓΥ γϑασθ αἷδσ (89 

Ραυδ]ϊολιίου οἵ ἰΐ5 ταὶ γοϊαπι οὐ Μαίμον (1867). Τῆθ δυΐθποσ βδγ8 ἰῃ ἷδ ῥγοΐδοο (Δαίοὰ 70} 

26", 1877) ἰδὲ [80 ““ποπίωπ ρῥγενιαίων ἵν ἀρεΜ᾽) ἨΔ 11(6ΣᾺ}}7 (1816, εἷποο δ6 μδ8 Ὀθθῶ οηρακοὰ 

οἱ 1ξ πίθ ΥΘΆΣΑ. 

ΤΏο ἘΠΑΊ ἢ ἰΓδη δ᾽ δίϊοη δα ῬΟΚΌΙ ΒΟΥΘΓΑΪ γεδσο δρῸ ἤζοτι δά ναηοοὰ διοοίβ κί ππγ Ὀσπνασάϑὰ ὉΥ 

[86 ἀεστοδη ρΌΡ]ἰδμοσ. ΠῚ ταθ ὑπάἀοσίδκοι Ὁγ Ὀγ. ΓΟΎΕΙΣ, ἰμοπ Ῥγοΐραδοσς οὔ Νονν Τοοίδιμθηιϊ 12}}16τ8» 

ἴυτο δᾶ Εἰχεροεὶδ ἱπ (89 ΥΥ δδίοσῃ ΤῊ ο]ορίοαὶ βοπιΐ μευ δὲ ΑἸ σον, Ῥα., διὰ δἷ9 οΟ]]οασυο δηὰ ἐτἱοπά, 

ἴδιο ἰδίο Ὧτ. Φάσοβῦθ. Βαὲ Ὦτ. Ζ᾿Ασόοβῦθ οἿΪγ ᾿ἱνοὰ ἰο σρδῖκθ βοῖὴθ ποίθ οὐ ἴμ6 ἤγαὶ ἴθγν οπδρίογβ, 

ὙΠΟ ΣΟ τοίδϊηοά πὑπδ]εγοὰ (τι ἷ6 ἰηλ δα, Μ'. Ὑ. 5.) ἔγοιι ταοϊνοα οἵ δδοιίίομδὶθ σϑυλοπι- 

Ὀγδῆοθ. Αὔος ἴδ ἀδδίῃ, ἰο Βονυ. Ὁσ. ΜΌΟΒΕ, ἰοσιμοσῖὶγ οἵ γ᾽ θαμδ, θοὸν οὗ Νὸν Βερμίου, Ῥὰ., ντδβ 

δαδοοϊδιοὰ τὶ [6 ποσῖκ, δι ἃ δεδυσωϑὰ (Π6 ἰγδηδϊδίΐου οἵ οἴδρο. χχὶ.-χχχ. δὰ οἶδρα. 1χ.- ἰχνὶΐ., ἰἢ- 

εἰυκῖνοΌ Τδο οἶμον οδδρίοτα ᾿σεσὸ ρσερασοὰ ὈΥ τ. ΣΟΎΤΕΙΣ, ἨΠῸ ἴοσς ἰδο 1δεὶ γοὸσ δηὰ α ΒΔ] μιδβ 

ἀετνοίοἱ 411 δὲ ἰἶτηο δπὰ δίγεωρίδ ἰο ἐμ Ἰαροσίουδ ποσῖς. 

ΤΒο στοδὶ Ἰουχει οἵ (6 Οογηλδα οοτασμοπίασυ (827 ραβοδ), διὰ ἰδ ἱποχροά:ο:ογ οἵ ἀἰνἰἀΐηρ (μ6 

ἘΔΘΠ 168 οὐϊιίοι 'π ἐπο υοϊυπλοα, τηϑὰθ ἐξ ὨΘΟΘΒΒΔΣΥ ἰο οοπάφηδο δυιὰ ἰοὸ δυσί ἀβο δ8 τωυοῖι ΔΒ δ ὁθἢ- 

Νιείθηϊ τινὰ ᾿αδίοο ἴο {6 δυΐδον διὰ εἶδ ποεῖς. ἘῸσ ἰδ δδσὴθ σϑδάϑοῦ 89 οσ᾽ βἷπαὶ δ ἀϊτίομδ ἃσὸ οοῦ- 

δυο ἰο ἐπίοτρσοίδείου ἀϊ βεσίηρ ἤτοσα ἰμουο οὗ τ. ΝΑΚΘΟΕΙΖΞΒΑΡΗ, δοὰ ἰοὸ δὰ ἀξιΐομδ δὰ δυροϊξια οι 

οἵ ἀοοίτῖ Δ] διὰ Βοιυι]οίϊοδ] τρδίϊος ἤτοσα ἘΏ ἢ ἐδἢ βοῦσοεβ ἴοσ ἴμοϑο οἵ αοσισδῃ δυΐίμοσβ διὰ βοστηοῃ- 

ἦσοτβ. Τδ σροί οὶ δισδηροηεηὶ οἵ ἴμ6 ἰοχὶ 16 Ὀαδθὰ ἀροῦ (δ6 νὸ]1- Κπόονστι οοτασ Ὠ ΔΙΥ οὗἨ Βίδμορ 

Τόντη δοὰ ἰμθ Απποίδιοα Ῥδγαρτδρὰὴ Βΐ0]6 οὔ {9 1,οπάοῃ Βοεϊϊ σίου Τσαςοὶ Βοοϊεῖγ. Ὧσ. ΝΑΕ- 

ΘΕΙΘΒΒΛΑΟῊ μἶγεθ Δ ὈΓΤΌΔΘ Ὑοσδίοῃ ῥτϊπίϑὰ ἰὼ ἰδ δῦ] πίγ]6, ἱίβουξ τοίοσθωοο ἰοὸ ἰμο Ηοῦσεν 

ῬδΓδ] οἷ στι, 

το στρογ γοΐϊατηο, οοπίαἰπίηρ ΝΌΟΣΒ δηὰ Ὠϑαϊοτοθοαν, Ἡμΐοῖι ᾽.88 θϑεὴ ὑμδυοί δ] ἀθ- 
Ἰαγοί ἴον οὔθ ροσίΐοῃ οὗ ἱξ, τϑιπιδί τ ἴἰο οοσωρϊοίο ἐδ9 Απρὶο-Ατροσίοδη σορσοὐυοιΐου οὗ [ΑΝ ΟΕ, τϑῖ οὶ 

τῶ ὑεραῃ ἴῃ 1864 (ρου γοδσβ δδὲσ [86 (οστωδη). 

Ιε ἴο ἀουθεί! τοῖο. ΔῺΥ οὐξίος οὐ ρα] ἴδον πουϊὰ μανὸ νεπίυσϑα οἢ ἃ οοζωσηθηίασυ οἵ ἐγεῃ- 

᾿γ ουν Ἰαγρὸ δηᾷ οἱοϑοὶγ ῥσἰηιϑὰ υοϊυσηοα, οουϊὰ δ6 ἢδνϑ ἔοσβοεῃ (86 ἀϊδίου εἶοα δηὰ τίδῖκα οοῦ- 

ποοίοὶ πεῖ ἰϊ; δηὰ γοὶ ἰξ μαθ ὑγουϑὰ συιοοθβδίαϊ βογοιὰ 411 εχροοϊδιϊόῃ. ΜΔ ΓΑ Ἐ᾿Β ΒΙΡ]ο- ποιεῖς 
Ἰοπρ οοπίϊηπο ἰο ΒΘ δῷ δἱὰ διὰ οοπηίοσὶ ἰο ὑδοίοσβ δι! ἐμοοϊορίοαδὶ διαάδηίθ ἕο τβοθα βρεοίαὶ θεηοᾶὶ 
ἀξ τδὸ Ῥγοραζοΐ. 

ῬΗΠῚΗ͂Ρ ΒΟΌΒΑΡΕ. 

Ἀσν Τουκ, Οσὺοῦος δΙοὶ, 1578, 





ΤῊΝ; ῬΒΟΡΗΕΙ͂Ρ ἸΒΑΤΑΉΗ. 

ἘΝΈΒΟΒΙΓΙΟΈΙΟΝ, 

1. ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΒΥ͂ ΗΙΒΤΟΒΥ. 

Ἑτοῖὰ ἐδο γοτίοὰ οἵ [δοὶγ οδ Δ ΠΕ πλοηϊ, 81} (86 οομδίοι πῃ ποῖ ἰδ Κίπρδοτηδ οὗ [εγϑοὶ δηὰ 
Ψυάδῃ ποῖὸ ἱμυοϊγοὰ τὴ [86 ποίσλδογίηρ παίδολιϑ ἬΘΓΟ, 80 ἰο Βρθδῖζ, πβ ΓῸῪ οὗὨ 8 1008] παίασο ΟἿ]ΥῪ 
ψθοσι (Β6Υ ὁΔη16 ἰπ οομίδοὶ πὶϊ Αβοντία απὰ Βα ]ου ἀϊὰ ἐΠ6Υ δπίας ἰηΐο σοϊδίϊουβ πὶθ (86 ποῦ ]ά- 
Ῥοπος ( ἩΡεϊπιαολι). 1 ἰΒοσοΌΥ, οὐ [86 ομὸ μαμὰ, [μ6 ἀδῆρεον Ὀθοδτηα ἱπβη 6] Υ ζτοδίοσ (ον 86 (Π60- 
οτγαιὶς 116, [Β6 ἰΠΘΟΟΣΒΟΥ, οἱ ἴδ 6 Οἰμοσ, δρριοδοιιϑᾶ 80 τωυςἢ ὭΘΔΓΟΣ (86 ἔ] Β]ηοηὶ οὗ 18 ἰδαὶς ἰῃ (116 
ποῦ] Ηἰδίοσγ. ΤΏ τοϊδάουῃ (ὁ Αϑογγὶδ νδϑ Ὀσουρδὶ δροαΐ Ὀγ (86 ἀθεῖτο οὗ ἀμδς κίηρ οὗ δυάδῃ ἰο 
οἰνίαῖπ ῥχοἰθοίΐοῃ δραϊῃηδὲ Βγτίδ δηὰ Ερηγαΐπι. Ουἱ οὗ [μ6 ἀορθῃάθεποθ οἢ Αβδυσίδ ἴῃ Ἡμίοῦ ΑΒμαςΣ 

Ῥοοδτοο βου Ὁ ἱπνοϊνοῖ, μἷβ βασορεθοσς Η οζοίδῃ δουρὶ ἰο ἔθ ᾿ἰπλθθὶ ἢ ὈΥ ἐμο αδἰὰ οὗ [86 βουϊθσῷ 

σον! μόνε, Εαγρί. ΤῊ, οα Ηἷβ μαζί, νγ8ὲ δῃ πη  Βοοογϑῖο ὑγοοθάυσθ Αβαγτὶδ νῶ8 Ὡοΐ ἰ0 ὃὉθ Β΄η- 

ἀετοὰ ἴῃ δυδ᾽ υχαϊϊος Φυάδῃ ΒΥ Βυταδη ρότεσ. Φοβουδὰ ΗΪπιβο] Γ ῥχοίοοιθα ἘΠ5 ρθόρ]θ δηὰ οοι- 
Ῥε]]οὰ Βοηηδομοτῖρ, ἰδ6 Κίηρ οἵ Αϑαγγίδ, (ὁ τῆδκα ἃ Βιδείυ τοίσοδὶ Ὁ (890 δδυίι] ἀθβο]δίϊοη τιΐομ [86 
ΔΏρο] οἵ [16 1.0Β0 πτουρῆΐ ἴῃ ἷ8 δύτὴγ (2 Κίηρε χίχ, 35). Βαϊ ουϑὴ Ὀεΐοσθ Φυ δῆ τγῶθ Θῃ ἸΓΟΙῪ 
γτεδουοά ουὖὲ οὗ [86 οτος οἵ Αβεγγίδ Ὦγ (κΐβ ταϊγδσυϊουβ δἱά, ἰξ μδὰ ἰηὶιαίθα δποίμοσ τοϊδίίοη ἰὸ 8 
πον] ά-Ῥοτοσ (δὲ τἂἃΒ ἰο ὈΘΟΟΙΏΘ ᾿ΠΟΟΙΩΡΘΣΘΟΪΥ τοογο ἰδία] ἴο ἐξ ἴδῃ (Β6 τοϊδίζοῃ ἰο Αβεγσγίδ. 

ΤΟ Βαρυ)])οπίδη κἰηρ Μογοάδοι- Βαϊδάδη, πβοη Ηοζοκίδη σοοογνογοὰ ἔγομ 8 ἀλη βοτΟῦΒ 11] 6886, 
δᾶ βοΐ 80 δι Ῥ ΒΥ ἰοὸ δἷπι 0 οοῃρταίυ δῖα εἶπ δά ἰο ἰηϊιἱδίο ἔτ θη] σοϊδίζομθ, ἩΗἩξοκίδῃη, δὶ" 
τοσοὰ Ὀγ (6 ΒΟΒΟΣ Ββόνγῃ πἷπι, τηοὶ {πὸ ΒΔΌΥ]ΟΠΙΔη Δ Ὀδαβδοσ τὶϊ ἰοο 11{{16 σεθοσνθ. ΤὨΘσΘΌΡΟΣ 
Βο Ὅδ8 Οὔ] ροα ἰοὸ Βϑδν ἴτοια 1818} ̓ 8 1109 (0 ἀθηυποίδιΐοι (μαὲ 411] [Π6 ἰγεδδβῦγοα οὗ ἃἷ8 μουθο, (μὲ ἢθ 
μδὰ ἀϊερίαγοὰ πη δυοῖι ῥγὶὰθ ἰο ἰΒοβο διιθδδαδύοχε, του]ὰ Ὀ6 σδυσίθ ΔΎΎΔΥ δὲ ὈοΟΐΥ, δηὰ ἢἷβ 6}1]- 
ἄγεθ 85 οδρώνεβ ἰο Βδθυίομ, [ἢ ρΐδοθ οὗ Αβευσίδ, ἐβδγοῖοσθ, ΠΟῪ ἃ ἐπϊηρ οὗ [86 γαδβί, [βαῖδῃ 6668 
ΒΑΡΎ ]ΟΏ ΔΡΡΘΆΓ οὔ ἐδ6 Βουΐζου 88 [6 ΘΏΘΙΩΥ͂ (πὲ γγᾶβ (0 ρῬγϑραγο (6 επὰ οἵ ἐμο ουὐπναχὰ ἐβϑοοσδου. 
ὙΠΟ ΒΑΡΥ]οπίδη ΘΔΡΟν Υ̓ δἰδηὰβ οἷἶθδὺ οίοσθ δἷβ ρσγορμοίο υἱδίοῃ, αὶ αἷδο (86 οῃὰ οἵ 1, διὰ {π6γο- 
πΠῚ [86 Ῥορίπηΐπρ οὗ (10 τοδὶ ρογϊοα οἵ βαϊγαίΐοη ἐμδὶ τῶϑ ἴο σϑδοῖὶ ἴὸ ἐμ οῃὰ οὗ {δ ποσ]ὰ, δ ροὶὶ 
πὶ! στοδί δ᾽ ἰοσηδίΐομθ. ΤΈυε, (πογοίοσο, ἰὺ 18 ἃ ἐμ γθοίοἹα οοηδῆῖοὶ ἴῃ ποῖ Ιβαϊδἢ βθοθ (ἢ 6 ᾿ΠΘΟΟΓΔΟΥ 
Ῥἰδορά : (Βαΐ πῦϊ ΕΡΒγδῖ-σ'γτίδ, Αβεγγία διὰ Βαθυ θυ. Οπθ ἀογοῖορα ουἱ οὗ ἐμθ οἴμοσ. ΤΏΘ οοπ- 
δῖοι σὶῖῖ ἘΡἢσδιτα -ογτίθ Μ͵γΔ8 ὈΤΟΡΟΣΪΥ δαὶ [π6 Βαῃά]β ἴο [ἢ {δἰ8] οουαρ] οδίζοῃ πιὰ Αδεγτία, δοιὰ 
[80 Ἰδίίοτ πὶ ἱπχῃ χοηογαίθὰ [π9 τοϊδίξομδ τίς Βδυγίου. ΕῸν Μοτοάδοι- Βαϊδάδη, πο τοδὶ Βδὺγ- 
Ἰοπΐδη ραίσϊοἱ (966 οοἴηστηοηΐ δἱ χχχίχ. 1-8) δῃὰ ἔσιι ἀθίθηδοσ οὗ {86 ἔγοοδοτῃ οὗ Βὲβ ΘΟΌ ΤΥ διραϊποὶ 
ἴδε. Ορρσαβείοῃ οὗ (πΠ9 Αδβδυγίδηβ, που] οασγίβ ]Υ μοὶ μανθ οοερτδίυ]δίοα Ἡοσοκῖδ ἢ οὐ Ηἷ8 ΓΘΟΟΥΘΙΥ, 
δὰ Βα ποί βϑεῇ ἴῃ δἷτη δὴ δ]}7 δραϊποὶ (ἢ δοζωπθοῃ ΘΏΘΣΩΥ, Αβαγσίδβ. Τῆυ8 ΤῸ δ00 ἐμο Ῥτορβοὶ 1δδῖ δῇ 
δΡροθδσίηρ δἱ ἃ ροσϊοά πῆθη (Β9 ὙΔΥ τὲ ραυΐηρ ἴοσ ἐδ ἐτηπγοαϊαῖο σο]δίϊοηβ οὗ ἐπ {πθοΌσϑοῦ πὶῖὰ 
ἴδε “τεδὲ που] -Ῥόονσοσβ ὉΥ πο 1( ταΐῃ γγαβ ἰμτοδίεποθα. Βογοπὰ ἀουδὲ, [μἷβ νγγαδ δὰ ἰβίοσἱοδὶ ογὶ- 
δὶ5 οἵ 6 υἱπιοαί εἰ χη βοδηοθ. δὰ ῬἯὸ 866 ἐμαὶ ΟὨΪΥ 8 τηϑῃ οὗ 89 ρτοδίοθαὶ βρί γι] ρόπτοσ οουϊὰ ὃ 
Φ40.8] ἰο (86 οοοδβίοῃ. [1βαΐϑἢῃ γγχὰϑ θαυ] ἰο ᾿(. ὙΒΘη ᾿ξ δα σορογίοα ἴῃ Φογυθδίθεα ἐθαὶ ἘΡρδσαΐπι 
δὰ οοσαἱποὰ τὴ βγχῖα, μθατίβ ἐσοι 16 ἃ 11κὸ [86 ἰγοοθ οὗ ἰμο Ἰογοοὶ ββδκϑη πεῦὶν (86 πὶβαὰ (Υἱὲ. 2). 
Βυὶ Ἰεαΐδἢ ἀθοϊασοα ἐπὶ Βοσίῃ δηὰ (ῃ9 βοῃ οἵ Ἐβϑιηδ Δ ἢ πόσο ποι ῖπρ Ὀυΐ ὑπο βπιοϊκίηρ δβίαταρο οὗ 
ἔοσοβεβ (Υἱ. 4). Βυΐ ᾿Αβεγτία, ἰπ προ ΑΒδΣ οοηδαοα, γγᾶϑ ἰο Β6 ἔεαγεὰ (υἱΐ. 17). Ηόπονοσ, ΤΒΘα 
εογτὶδ δὰ {18]1οἀ 18 ταϊβαΐοῃ ἴῃ ἴδγϑοὶ δηὰ 7υάδῃ, δηά πον ἴῃ πὶοκοὰ διτοζδηοο που ροδϑεϑῷ 

} 



2 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ' ἸΒΑΙΑΗ. 

[86 οἷἐγ οὗἨ δογάβδί θα, δη ἃ 8ὸ ΒΎΘΙΙΟΥ ἊΡ υάδῃ δ 11 μδὰ ἀοῃθ ἘΡμγαΐμα, ἰὺ τταϑ βαϊὰ : “1 τ}} μαὶ 
ΤΥ Βοοὶς ἴπ [ΠΥ ὨΟΘΘ δπᾶ τΩΥ̓ ὑγά 19 ἰῃ [ΠΥ 1106, Δηὰ 1 ἨἩΠ11 ἰυση ἴμ66 Ῥδοῖκ ὉῪ ἰῃ6 ἯΔΥῪ ποῖ ἰΠοα 

οϑιμοβὶ" (χχχυΐὶ. 290). Απά 6ὸ ΐ οδῃιθ ἰὸ ρᾶββ, Υμαὶ Βυπιδῃ πίβάοχῃ οουἹὰ βοὸ ἀδῆροῦ ἴος (86 
{ΠΘΟΟΓΘΟΥ ἴῃ ὑπαὶ ΘΠ ὈΑΡΕΥ οὗ Μεγοάδοι- Βαϊδάδῃ ἢ ὙῈὸ Ῥτορμοὶ ἀοίθοί [86 ἀδῆσοσ. ΗἨο μἶνοθ 
ἩΒΓΏΪΉρ--- 8 ΔΗΠΟΌΏΟΕΒ ἰδὲ ΒΔΌΥ]ΟΠ Μ1}1 μδυο (86 Κίπρ' οὗὁἨ Τυάδῃ δηὰ ἰδοθὲ ἐμαὶ Ὀαϊοηρ ἰο Ηἷπη δ8 
οδρίλνοβ ἰῃ {86 τα δὲ οὗ ἰξ. Βαὶ τυοἢ πλοσθ ἰμδη πὶ (9 ρογίγαγαὶ οὗ (18 Ἰπάρηιοηὶ ἢθ οοοαρὶ68 
εἰ πηβ6 1 7 τὶ (86 οομθοϊδίοῃ ἱμαὶ νι} 06 εχύθπ θά ἰο [6:86] ἴοσ (18 υἱεϊϊδίίοη, Η18 ζασθ ͵β οἱ θῆγ 
ἀϊτοοίοα ἰο (86 ἀο]ΐγοσγϑηοθ ουϊ οἴ {18 ὁχῖ]6, δῇ! ἃ ΘΥΟΥΥ ἰπΐηρ Ὀοϊοησίπρ ἴο ἃ αἱογίουθ εδ᾽ γαϊΐοῃ [ῸΣ 
Ῥοσβοηδὶ δηὰ ῃδίυγαὶ 1ἱ [μπδὲ 1168 ἰὴ ρογβρθοῖζγο, θυβϑῃ ἰο {86 γειηοίθδὶ ἀϊδίβηοθ, 16 παϊχθὰ διὰ ὀρβη 
Ὀοίογο ἷ8 ΘΥ68. 

ΤὨυβ Ιβαΐδῃ 18 (86 στοαὶ Οδβηίγα!- Ρσορμοὶ νῆο, βἰδοηϑὰ αἱ ἃ ἀθοίεῖγο ἐυσηϊηρ- οΐηὶ, ἀοἰαοίβ τὶ τἢ 
ἃ ΟΙοαν ΕΥ6 8]1} (ῃ6 Ῥγίποῖραὶ ροΐμίβ οὗ 10 ρογβρϑοῖδνε (μδὶ ὀρθὴ ουἱ ἔγοχῃ ἱΐ, δῃἃ θθοοπμθα ἐμ ΓΘ Ὁ 
ἴο ἷθ ρϑορίβ [86 γιορβμοίξς τοϑαϊαίοσς Ὀοΐδ οἵ Ἔχ ογίδιου διὰ τδγηΐηρ, Δα αἷθὸ οἵ οοῃδοϊδίϊοῃ δηᾶ 
ἰηδίγαοσίίοη δ οοσδϑίοη ἀοιηδηάθα, Απά Ὀγ (18 πιοδῃδ 6 ὈδοοχηοΒ, δὲ ἐπ 6 βδιλα (ΐπη16, [6 ὁὩ8 οἵ 
ΜΟΙ 811 ἰδίοσ ρσορβοίβ ἰθδῇ 8ἃ8 οὔ {πο ὶγ χγοδιεϑθὶ Ἄχ ρίαγ δηὰ Βἰρηοεὶ ῥργορῃοίϊο δυϊ οσίγ. 

1618 }}}8 ἸδΌΟΣβ [81], δοοογάϊηρ ἴο ἰ. 1, ἴῃ [6 ἔπ|6 οἵἉ [ΠΣΖί 8, Φοίιδηι, Αμβδς διὰ Ηοζοκίδῃ, Κίηρϑ 

οἵ δυάδι!. Αοοοτγάϊηρ ἰο νἱ. 1 6 νῊ88 οδ᾽ δὰ ἴο {μ6 ρσορμοίϊς οὔἕοθ ἴῃ τ᾿ 6 γοῦν ἰδδὶ Τὐσσίαῃ ἀϊοὰ. 1 
ὨΘοα οοοδδίοη ὩῸ Βυσρσίβο, ἱμοσοίοσγθ, ἰμδὶ, σὶτ (6 ἀχοορίίοη οἵ ἱμδὶ ἰηίογιμδίίοῃ οοηοογηίης {86 08]} 
οὗ ἐδ6 Ῥτορδοί, ἰμοσθ δρῬθαγβ ὯὨΟ ὈσΊΠΟΥ ῥΐθοα οὗ τι πρ ἴσοι [ΠΣ Σ᾽ 8 πο. Βυΐ τὸ δηᾷ ΠΟΠ6 8180 
ἔτοιῃ οι Βδην (6. ΕῸΓ [πο 16 Πδρρϑηθα ποίμίηρ ὑπάογ Φοίπδμι ἐμαὶ οοὐϊὰ δαγνα τηογοά [βαΐδῃ ἴο 
Ῥτγορβοιὶς δοινγ. ΤῊ ροσὶοα οἵ βἰχίθοῃ. Ὑθδσβ ὕὑπ6οσ Ψοίμδι τὰΔῪ Βδυα Ὀδθη ἃ ροτγὶοὰ οὗ ἰηπαγὶ 
οοἸ]οοἰΐοη δηὰ ργδρδγδίζου ἴον (μῃ9 Ῥυορμοῖ. ΕἾσβί ὑπάθυ ΑμδΣ ἷβ ἰδῦοτβ ὑσοροσ Ὀοραηῆ. ΤῊΘ ἢγεὶ 
οοοδδίοῃ Ἧ88 {Ὡγβ θα ὮΥ 186 ϑγυτο- ΕΡ ταὶ πο γᾶν, οοποογαΐηρ (6 ραγιϊου]ατα οὗἨ πιΐοῃ βοο {6 
ΘΟΙΩΙΠΘὨΔΓΥ ΟἹ ΥἹἱὶ, 19ᾳ. Τα οοπιἰηδίϊοη οὗ [{π 6 τα  Π ἸΆΓΥ ἴογορα οἵ ΕΡἢ γα πι-βγγῖδ τογοὰ ΑΒᾶς ἰὸ 
64}1 ἴῃ 86 «αἱἰά οἵ ἴῃ Αβδυγίδῃ Κίηρ, ΤΊ δι ἢ-ῬΊ]οθοσ. Βὺϊ ᾿βαΐδθ ἰδ τηονοὰ ἰο ἀϊγοοὶ Ϊ8 
ΡῬΙΟΡΒοῖς ζᾶ26 οἢ Αβϑυσδ, δη, ὑΥ ΠΑ ΥΙ]Υ, ἰὼ 186 ῥγορμοίϊς ογοὶθ, ομαρίογβ ΥἱἹ.- χὶϊ., ἰο δ ΟΌΠΟ6 
θοΙδ 186 ἀδηρον ἱπιροηαϊηρ ἴγοπι Αβαυσὶδ δηᾷ (86 ἤη8] ἀθ] σόγϑηος οὐἱ οὗ , ΤΊ] Δ 1}}- ῬΊ] βοσ, ἴῃ 
ἴλοῖ, οομ Ρ] 16 πιὰ (Δ ἀοεῖτα οὗ ΑΒΖ ἴον αἰὰ, [ἐ τᾶϑ θ᾿ οοπηα ἰο ἴηι ἴῃ [19 ἱπίογοβὶβ οὗ ἷ8 μοὶ ον 
οὗ οοδᾳυοθί. Ηθ οοπαυογοά δῃά πιδὰς βαῦ͵θοὶ (π6 Κίηρσάοῃμι οὗ ϑγτῖδ (2 Κίτρβ χνὶ. θ; σοσωρ. οὐ 188. 
χυΪ!. 1). Ηδ οοπαυοτγοά δἱ {δ βδίμϑ (πιο [Π6 που δῃὰ δδβὶ οἵ ἴμ6 Κίηράδοτῃ οὗ ΕἸΡὨγαΐηι, δπὰ Ἰοὰ 
156 ἱπηδοιδηὶβ ΔΎΔΥ οἀρίϊγο (2 Κίηρβ χν. 29). ΕὟΎομ ἰμδὲ ἰῶθ οηπασάὰβ Ῥδ] βιϊπ διά {π6 οουῃ- 
(τἷεβ ἴῃ ἰΐθ ποῖ ογβοοα Σοπιδί θα 8 ὑΥΠΟῖρα] ταν ἴοσς 86 οοπαποτίηρ Ἔχροαϊἴοτβ οὗ Αβογτίδ. 
ΑΠΒΔ2 Ὀγουρὶ {818 ἀοτ οἡ Βἰτηθο ἢ ὉΥ Ηἷβ μοὶ  ἰσΥ οἵ υπροϊϊοῖ, Ηδ Βἴταθοὶ ἢ, ἱπάοοα, νγγὰβ Ὡοὶ γοὶ ἴο 
ΤΘΆΡ {86 ἔγυϊὶβ οὗ ΒΪ8 πηι ποοοσϑς οοαάυοῖ. ΑἸΙΒουρ ὈΥ αἰτοσὶ δμοουγαροιχοηὶ οὗ ἰὈΓοῖρη τηοάθδ οὗ 
γοὶ σίουβ τόσβῖρ (οοηρΡ. 2 Κίηρβ χνὶ. 10 4.) Β6 δὰ δἀαϑα ἴο ᾿ἷβ χα], ὸ 8111] γουραἰ θὰ ἴῃ ροβ- 
βοϑαΐοῃ οὗ ΒΪ8 ἰδῃά δηὰ ἴβγοηθ ἴο ἴμ6 οηὰ οἵ Ηἷβ 111ὁ (728 Β, 0.). Βαὶ ἢΐδ βυοοθεθοσ, Η οσοκίδῃ, δ Βουφῆ 
8 Ργΐηοο ἀογοίοα ἴο (6 1Χ0ΒΡ Ἡϊὶδ μῖ8 8016 Βοασγί, γα8 οὈ]  ροὰ ἰο Ὄβσ ροσίθησα 8}} (μ9 αἰβίγοβθοβ (μδὶ 
Βρτυδης ἕοσίι 1{|κ6 τι ἰβοβίονουθ ἔγαϊὶ ἔγουι τ 6 ἀγαροῦ δοοὰ οἵἉ δἷβ ἔδί μου. Ὑ θη Ηροθοα, Κίπρ οὗ [βγδ6], 
βουρπὶ ἰο τὰ Βἴπβ6 1 οὐἨἁ [6 ορργοβαῖνθ βόνεῦ οὔ Αβϑεγσίδ ΒΥ δὴ 8] 1806 πὶ} Ἐρυρί, ΒΠ ΔΙ ΔΏΘΘΟΊγ, 
Τὶ ] δ ἢ. ΡῚ]ΘΘοΓ᾿ Β Βα σβθου, δοδίοροα βαυπηαγία ἴον ἔτο γθᾶσθ. Ηδ νδϑ ρτουεηϊθά ὈΥ ἀθδίι ἤοτὰ οοτη- 
Ῥ]οηρς Ηἷκ ππάογίακίηρ. ΗΠ 8 βυσοθβθοσ, βαγχοη, ἱοοῖς (πΠ6 οἷν ἴῃ (π6 (Πἰγὰ γϑὰγ οἵ (86 δἷορε (722 Β, 
Ο,, 2 Κίηρβ χνὶϊ. 6) δηὰ θὰ δισδὺ {π6 σοιθηδηὶ οἵ (ἢ 6 ἰδῃ ἰγἴθοα ἰμΐο οαρίἱνὶγ. Βαὶ ὈΥ {πὶ Ἔβοσί 

οὗ {π6 Κίῃρ οἵ Ιαγδϑ] ἰο ὅπά ρῥγοιθοιίοῃυ δραϊπαὶ Αξαγτῖα ἰῃ Ἐρυρί, ἴ86 δἰϊθπίΐοη οἵ ἴπ6 Αβαυσίδῃ σΌ]οΣ 
28 ἀγάγῃ 0 (π 6 Ἰδίίου ροσσοσ. Ετοῖλ ἰμ6 πιὶἀ]6 οὗ {μ8 εἰ οδαίαΣΥ, δοοοσάϊηρ ἴὸ ΜΑΝΈΤΗΟ, 

ἴμογὸ σεϊρποὰ ἱπ Ἐχυρὶ ἴδο ἐπθηιγ- ΔΒ Εἰπϊορὶο ἀγπαϑὶγ. ΤΆγοα οὗ 1 Κίηρβ δγὸ τηϑηιοηθα ὉΥ͂ 
ὨΔΙΠΊΘ: 6 θ8Κο (βουθοῖ, 50) [. δηὰ Π. δηὰ Τύσηϑκα. Αοοοσάϊης ἴο 86 δῆμδὶβ οἵ βαγροῦ (θυ Ρ. 
ΞΟΗΈΛΡΕΕ, ἢ 6 Κοϊ ηϑολτύοπ, ὑπὰ ἀαλ Α. Τ', Ῥῃ. 2568, 818), Βονθοὰ (11.), ἴὰ απο τὶ Ηδηηο οἵ 
σα, δῃοουῃίογθὰ ϑασροη δἱ Ἐδρηΐα (ὑγοηϊγ-ῖτο πε] αγία βου ἢ -πτοϑὲ οὗ 68:8) ἴῃ [86 γοαῦ 720 Β. Ο. 
Βαγροη οοησαεγοα δηᾶ βυθάυοὰ ΡΕΪ Πρ 4. Βυῖ [6 ῬΒΪΠ δἰ πη6 Ργίποοβ γτονοϊ θᾶ, ὙΠΟΓοΙΌΓΘ 8 ΠΟΥ͂ 6Χ- 

Ροάϊου οἵ δαγροῦ δζαϊηδὶ ΡῈ Π1βεΐα, ἐμαὶ τοβα! θᾶ ἴῃ [ἢ 6 Βαδ]οοιίοη οὗ [86 ᾿πβυγκθηΐβ ἴῃ {86 γοασ 711, 

ΤῊ ΐβ ἴθ (πμ6 Ἔχροάϊἴΐοη οοπάυοίοα ΒΥ Τατίαη (ἑ. 6., Ξοίογαὶ ἴῃ 6166) ἴο πρῖοῖ 188. Χχ. τοίεσβ ΑἹ] 

{π686 οομδὶοίβ μδὰ ἰδκοη ρμἶδοοα πίίπουῖ [μ6 Κίηράοιι οὗ Φυάκδῃ Ὀοοουαΐηρ ᾿ηγοϊ νὰ 88 ἃ [8] ον σα οσου. 
ΤῊΣ οἱουάε δὲ νι ἀοαϊγαοίίοι πιογοὰ ἰμτῖοα δος {π6 πογίδ, γγεβὶ δπὰ βουΐῃ-ποδὲ θογάοσβ οἵ πἀ8ἢ 

Βαίογα (ΠΕῪ ἰαγηθὰ ἰο οι {μοηηβοῖναβ οὐ Φυάδῃ ἰἰθ6 1, 10 ἰ6 τοϊαϊθα αἱρο, 2 Κίπρβ χυ]ὶὶ, 7, (Πδί 
Ἡεζοκίδη γονοϊθὰ ἔγοτῃ ἔμ Κίηρ οἵ Αβαγσία, ἱ. 6., (μαὶ μο βουρβὲ ἰο το θνθ μἰταβοὶῦ οὗ [86 ἀδροπάθηοθ 
ἴο πιΐο Αδζ Βα βυδταίοὰ, Αἱ (μ6 βαῃλο (ἰπιθ Ηοσζοκίδ- --ηὰ (μ͵8 τὰ {πΠ6 ζτϑαὶ θαίζῃθαβ οὗ 



ὃ 2. ΤΗΕ ΡΕΒΒΟΝ ΑΝῸ ῬΒΟΡΗΈΕΤΙΟ ΤΑΒΟΒΒ ΟΕ ἹΒΑΙΑΗ, 8 

ποῖ τμἷδ οἰ ποσσίθο δαταϊγθ]ο υΐηοθ 88 μου] γ---ϑουρὰξ ρῥγοἰθοίίοι δηὰ Ἀ6]ρΡ ἔσο Ἐμγυρὺ δραϊπεὶ 

(80 ἀδῆροῦ ἱπιροπάϊηρ ἴτῸπὶ Αβεγγῖία, ΟἹ ϊ8 δοοοαπὶ ἢ6 ͵8 ΒΒΔΙΡΙΥ τοργουϑὰ ὈΥ ἰβαῖδῃ. ΟΒδρίοτβ 

Χχ. Χανῖὶ,--χχχὶϊϊ, Ασθ τηθδπὶ ἰὸ ᾿τᾶστὶ δραϊπαὶ (ἷ8 ππέμοοογδίῖο ΡΟ] 1ογ. ΦΔυάδῃ πιυδί ἰγυδὶ ᾿π (ἢ 6 

10ΒΡ πῆ ῥγοπιϊϑοὰ ὈΥ Ηΐδ ὑσορβοῖ ποὶ ἰο γί εἰ ἰδ ἂρ ἰο ἐμθ Αβαγτίδη, ναὺ ἐμαὶ Β6 που]ὰ ἔγϑο 1 Ὁγ 

8 ταϊρ ΒΥ δοὲ οἵ ἀοἰΐνοσδαοθ. βδιροῦ Μδ8 τιυγδογοὰ ἰπ (89 γοδν 70ὅ. ΗΘ τδϑ βυοοθθαθα ὉΥ͂ κιὲδ δοῃ 

ΒοπΏβομοσῖθ. ΤῊ ἰἰτὰ οχροάϊοη οὗ (18 Κίηρ (μὲ οοουστοά ἰπ [6 γοδῦ 700 Β. Ο. ραβδοὰ ἱβγουρὰ 

ῬΒαηϊοία ἴο ἔδο βουίἢ οὗ Ῥαϊοδίϊπθ. ΤῊ ἰδηὰ οἵ Φυάδϊι τ ἰσαυογθοὰ δηὰ ἀδθβοϊαίθα. ΟἿ]Ὺ (86 ΟΕ 

οἵ Φεγθβδ θαι τοπιδί πο ἰοὸ Ηοζεϊκίδῃ, ἰη πο ἢ6 88 ἐμαὶ ὰρ “11 ἃ Ὀἱτά ἴῃ 1.8 σδρ0. [ἢ ΟΓὰ ες 
ἰο βᾶνο δἱ 1εβϑδδὲ 9 γβδ] τι, Η οζοϊκί ἢ ραϊὰ βιϑηῃδοιογὶῦ ἰο σογο ἐδ τίγ ἰδ] οπίθ οὗ χο]α δῃηὰ ἴδγος Βυη- 
ἀγοὰ ἰδ ϑσηίδ οὗ εἶϊγος (2 Κἰπηρο χυὶὶὶ. 14 ρα4.). βϑηηδομοσίὶρ ὑοοῖ [86 ΤΠΟΏΘΥ δά ποῃ 8ι1}} ἀθμαηοὰ 
{86 παττόηάος οὗ {86 οἶἷϊγ. [πῃ (8 γστεαὶ βίγαὶϊς Ἡθζο κί οτὶοϑα ἰο 6 1,0Ὲ} διὰ σϑοοϊγϑὰ ἱπγουρῃ 
ΤἸβδῖ δὴ ἃ οοσηίοσπρ' Ῥγουΐδο. Αἱ ΕἸ οι ἢ, ὁ 1,ουἱεἶσαὶ οἱἵγ ἴῃ (80 ἰοστίίοτυ οὗ δ (9 ο8Ἀ. χὶχ. 44; 
χχὶ. 23) ἰμ6 δυτηΐδθθ οὔ βοηῃλομοσῖρ δηὰ Τίμα οποουηίοσοα. Το νυἱοίοσυ νδὲ υπάἀοοϊἀοά, Βαυὶ 

ΒΙΟΣΕΥ ἴον 18δ,000 τηοη Ροχβῃϑα ἴῃ (6 Ἔδὴρ οἵ [86 Αδουσχίαη ἴῃ ὁπό πίσλέ, 11 |κο]γ οὗ ἃ ροαὶ. Τΐδ 
σοι ΡΟ] Θὰ βοηηδομβουῖ ἰο τοίσοδὲ (θυ ρ. 2 Κίηρο χυἱἱὶ. δηὰ χὶχ,; 168. χχχυΐ, αῃά χχχνὶ.). Τμὺ8 
υάδῃ νϑ σεδουϑά. 

ΤῊΐ ὀνοηΐ ἥοστηθ (ἢ 6 οοποϊυκίοη οὗ ἔμο Ὠἰδίουυ οὗ Ἰβαϊδῇἢ δ [Ὁ. 85 Κπόῦσι ἰο 18. ΕΣ τοί Ἰοῃκ 
δῇς (15 τα γδουϊουθ ἀ6] σοσαηοο Εοζοκίϑἢ ἀϊοὰ, 1 ἰδ ἀουδια] 17 Ιϑαἰδῃ 8.11} ᾿ἰγϑαά ἰο βθ9 ἐμ8 σεΐμη 
οἵ Μίδηδεδεοῃ. Ἰδδίδῃ ἱ. 1 18 δαὶ ποὺ ἱ, ἘῸσ ἕμογο Ἡϑζοίκῖδῃ ἴα παιηθᾶ δ (᾿9 αἰεί Κίηρ απᾶοσ Ἡ βοτὰ 
Ἰβδῖδῃ ᾿ἱνοά, ΤἸδαῖδῃ Κπον ὑμδὶ ἀἤοσ ἐμαὶ ονουίμσον (χχχνῖ. 36) Αρεγυτία τγὰϑ 006 ΔΎΑΥ, δηὰ τἂἱἂὰκἑἃ 
ΠΟ ΣΏΟΓΘ ἰο Ὀ6 ἀτοδάοα ὃγ (86 ἰβοοοσγαοῦ. ΗΒ μζδ26, 88. ΘΔ ΪῪ 88 (86 Τουτίοομ γον οὗ Ἡ οσε κί δὮ, εἷποθ 
ἴπμδὲ ΘΙ ὈΆΒΕΥ ΤοΪαἰοθα ἴῃ 1βδἰδ χχυχῖχ,, μβαά ἰυγηοὰ ἰπ δηοίμον ἀϊγοσύου, δ Κηον ἰπαὶ [86 ρτοδλιοοὶ 
ἄδηρον πτοδίοποὰ [86 ἰμϑοογδον, ποὶ ἴτοτη Αβεγτία, Βαϊ ἴτοπλ Βδθγίοη. Αἱ {μϊ8 ἰἶπηο, ἱοτασὰ (80 επὰ 
οὗ μἷ8 116, Βοΐοτα οὐ δῆεσ {16 Αβευυΐδη ογοσίμσγου, ἢθ τησδῦ μα νϑ οοοαρίοα ᾿ἰπλ861 πὶ {Π9 τοϊδίζοη 
οἵ Ηἷδ πδίϊΐοῃ ἰο Βδρυίοῃ. αὶ 6 8 ποὺ οβρϑοΐδ ν ἱπἰογοδίοα ἴῃ ἐλό υἱοίοτν οὗ Βαδγυίοη, απὰ ἰδά οαρίϊ» 
οἱΐν οὗ λΐδ ρεορίε ἰλεγε. Τλὶδ ροΐπέ ὧδ ἰδαῦεδ ἰο οἰλεγτβ ἩὮοτα ἰδ) τηδίϊασ σοσΘ ΠΘΑΥΪΥ ἰουπομοα, ΟἿ]Υ [86 
ἰπουρίβ οὗ βδ] γδϊζοῃ δῃᾷ σοἀδογιρίΐοῃ τα ρου ἰτὴ δ (πΠ6 δηὰ οὗ Ηἷβ 116. [ἢ ἰμ18 ρογίοα τοῦδέ μᾶνθ 
οτἱριηϑίοὰ [86 στοϑὶ ῬοοΚ οὗ οσοῃβοϊδίίοη (χ].--ἰχνΐ.), δουρ πίῖτὰ [86 δηλδ]!ον ρίθοοα ἐμὲ σοϊδίο ίο Βδ» 
Ὀγ]οα (χ  !.-πῖν. 235; χχὶ. 1- 10, χχχῖν., χχχνυ..). ' 

ἢ 2. ΤῊΒΞ ῬΈΕΒΟΝ ΑΝῸ ῬΒΟΡΗΣΤΙΟ 1ΑΒΟΒΗ͂ ΟΒ ἸΒΑΙΛΉ. 

ΤῊΘ πᾶπὶθ 3 .}}19) (Δ χονίδιοά Γ᾽»), ταῖς ἕοστα, μουσονεν, ἴδ πον πϑοά ἴῃ (86 ἰεχὲ οὗ {89 

ΟΙὰ Τοοίαδιηοηί 85 (86 μᾶπ|6 οἵ (6 ῬτορΒοῖ) ὅδ σωθϑῃ δαΐιιδ ζοῦσι! ΟΥ «ουα δαϊναί (ϑαϊναυϊ). )}Ὲ᾽᾽ οοτω- 

Ἰϊηοὰ πῖῖὰ Τὴ τουδὶ ῬΓΟΡΟΣΥ μαᾶγὸ βουμἀρὰ ΠΡ») οὐ Π' "0", δουγονίαιϑὰ "γ᾽ (πιο δοίαϑ!γ 
ΟΟΟΌΣΒ 1 Οἤγοη. 1]. 81; ἷν. 20; ν. 24). 8111 {εγθ ρῥτγϑνδῖὶβ ἃ οοσίδί ἢ ἰγοϑάοπι ἐπ [π6 Τοσταδίζου οὗ 
οοπιροῦπά ὈΓΟΡΟΓ πᾶῦιθ8. ΟἹ (80 οἴδιον μαπᾶ, [μ6 οοπιροιπᾶβ πίιῖ 7, Ὑ μο86 ἄγβί ρασί 18 ἃ γουθ-- 

διά ταὶ ἘΚ8]---ᾶτο οχίγθη ΟἿ Ὁ ΠΌΠΊ Τοῦ, βὸ {παὶ ἰΐ ᾽6 παδίασαὶ ἤδσο ἰὸ ἰακο »)᾽ ἴον ἃ γοσραὶ ἴοσττη. 
Βαὶ 186 ταεδυΐπρ οὗ ΠῚ" Σ᾽ που]ὰ 6 ῥτί πιδυῖ]γ : ζουα δαίσιιδ εεἰ. 8.111 [1 ΒΑΡΡΘὴβ ποῖ πῃίγοα Ἀγ 

ἐμαί, ἴῃ Θοτ ρου παρ πδπλον, Κ 4] ἴβ ἰδκθη ἴῃ (86 βρῆδα οὗ Ρὶο] οὐ ΠΙΡΆΪ (οορ. ΚΟΞΗΣΕΆ, Κοπιηι. 
οπ Ζεεῖ., Ῥ. 8 54.) ; 80 {Ππὲ Βετθ ἰοὸ »)8)) ταῖρι θ6 ἰαῖκοπ ἴῃ (86 βϑεῆβο οὗ Κ᾽), ὙΤΈθγο σοπλδίηθ 81}}} 

ΒΟτΙΘ ᾿στοβῸ δε γ, ἩΒΘΙμες 1 ἀδγίνο ΠῚ» δ᾽ ἔγροτα »»Ὲ" οὐ »Ἐ5. Βυΐ [9 βθῆβθ σειπιδίῃβ {86 ββῃιθ. 

ἘΌΕΒΞΥ (ἴῃ ἱβ Τιεχίοο") ἰδῖκοβ 8 βυδοίδηιίνο Κ᾽) ἴον ἔδιο τοοί, δηὰ ἐγαπβδθβ "υἱαὴ ἰβ λεῖρεν;" πβθγοδα 

ἷπ δἷ8 Οσποογάαποε Ἦθ ἰγϑῃβὶαίθα ᾿ξ “ ἀδ] νογβηοο οἵ αοα," [πη ΦΈΒΟΜΣ, ἴοο, {86 βαιὴβ αἰ ΒΈγεηοϑ ἐδ 
ἴουπά, ΟὨ]Υ ἴπδὲ ποθ ἢθ τοηάοτα [09 Ὡδιηθ σωτηρία κυρίου, αιιᾶ ἀραΐῃ δαϊναίον Τὸοηιϊπὶ. ΟἸΒΕΣ τπθ 
οὗ {μῖ8 ὩΔΠῚΘ δζθ σηρηίιἰοηθᾶ 1 (ῆγ. 1], 21; χχν. 8,16; Ἐςσγ. υἱῖ}, 7, 19; Νϑ. χὶ, 7. Οοποοσηίηρ 
180 δἰἰδτωρὶ οὐὔἤἩ ΑΒΔΈΒΑΧΕΙ, ἰο Θβ ΔΒ] ἢ ἃ οοηποοϊΐοι Ὀοίτθομ ἐμ 6 Ὡδπι68 οὗ ἐδ ρσορβοίβ (αῃὰ (μὺ8 
1δδῖδ μ᾽ 5 8180) δῃ! Ῥσοόρβθου, βο0 ΚΟΒΗΣΕΒ, ἱ. 6.) Ρ. δ, «(πηι. 

Ἧγ)8 ΠΟῪ δἰπιοαῖ ποϊ ἴῃρ οοποογίηρ [89 ουἰπατὰ το]αιΐοηβ οἵ (9 Ῥτορμοί. Ἠΐ8 ἔδί μον 18 οδἹ]Ἱοὰ 

Ατοος (γ᾽). Ὑ780 {π18 νγδβ 18 ὙΒΟ]]Υ ππίκποτη. ΟἿ]Υ ἱβπόγθηοο οὗ ἰμ9 Ἰδηρύαρο οου]ὰ ἰάἀοη ΠΥ 
τὰ Μ{1} (6 Ῥτορμοῦ Απιοβ (ΟἿΌ ); ΟὨἹΥ ΒΔ ίηἶσαὶ ᾿πρΡἼοΓΥ οου]ὰ ταδῖκο ουὔΐ οἵ Ηἷτα ἃ Ὀγοίμοσ ἴο 
180 Κίῃρ Απιδσίδῃ (ΠΣ 5), ΤῈ Ἰδίίος ἰβ ἐμ βοῦσοθ οὗ [116 βαγίηρ (πδὶ 1βδῖδῃ οδσηθ οἵ ἃ ζουα] σδοβ. 

Ἧ͵6 δ΄Ὸ ΣΌΣ  ΟοΣ Ὁπἰπίοστηοά δρουΐ ἐμ6 ἐἶτηθ οἵ 15:88 Ὀἱτιἢ δηᾷ ἀθαίῃ. ΤῊ ορίηΐοι ἐμαὶ 1καῖδῃΒ 
Ῥτορβοώο ἰδδοσβ δχίοπάρα ἱβγουρὴ (ἢ6 πῆ 0]6, οὐ δὶ 1θδδὶ ἐμ βτεαῖεσ ρατὶ οὔ [89 τγεΐριι οἵ Τσσίδα, ἐδ 



4 ΓΝΤΒΟΒΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΞ ῬΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΤΑΗ. 

ἰοαπάοα οἱ ἴδιο ἴαϊδο ἐχροδί ἄοῃ οἵ [86 ἀδίο ρίνϑα ἱ. 1, δῃὰ δἷδο οἵ ἐμ μοαϊξΐοι ἐμδὲ ἐδ δοοουηὶ οὗ ἐδο 
οἈ]ΠἸηρ' οὗ ἔνθ Ῥτορμοὶ οοουρίοδθ ἴπ (μ0 ΒοοΪς (οοσαρ. οἱ ἐς ΘΈΒΕΝΙυΒ ἴῃ μὴ8 Οὐπιπιδηίανν, Ρ. δ5ᾳᾳ.). 
Τμδὶ [869 08}} οὗ (80 Ῥτορποὶ ἱβ ὅγοὶ παταίθὰ οἤδρ. νἱ. μδ8 αυΐϊΐο δμοίποσ οχσρδηδίζοιι (ΘΟ Ρ. οὖσ 
ΟΟΠΙΙΘΏΓΆΓΣΥ, ἐπ ἰος.). 76 σδῃ ΟὨ]Υ ἰηίοσ ἤγοτι Υἱ, 1 (μα Ιβδΐδῃ 'ττδβ οδ ]ϑὰ ἴο [9 ρσορβοῖΐο οδῖοϑ ἰῃ 
186 γϑᾶσ οἵ [χσίδν᾽Β ἀθδίβ, {. 6., (βϑγοίοσγθ ἴῃ {π6 γβὰς 769 Β. ὦ. Ηον οἱά μο ντδϑ δὲ ἐμαὶ ἤπιο, τὸ 
πον ποῖ. 1{ τὸ δβϑυϊαθ ὑἐμαὺ μ6 οουἹὰ ΒΑΡὰὶγ μανθ Ὀθθμ γοῦπηρος ἴμδῃ Ζοσοιαίδι, πῆο 08118. Ηἰτω- 
βειἢ ἃ 3 πβθη 6 ντδ οδ]ἱοὰ (“εσ. ἰ. 6 βᾳ.), διὰ 1 πὸ ΤΌΣΟΣ δεδσυσαθ ἐμδὶ “οζοιηΐδῃ τὸ ἰλι 1. 1 
Υεδσ οἷά, ἱβϑὴ Ἰβαίδῃῃ που]ὰ μανὸ ᾿ἰνοὰ ἔγομι ἱμδὶ {ἰπι9 10 -- 16 -[- 20, ἰλπα δὲ Ἰϑδδὲ εὐχίγιοσιο γϑδσβ, 
δηὰ ΘΟὨΒΘΑΠΘΠΟΥ τυσδὺ μα νο δίίαϊηοα δὴ 8ρ9 οἵ δὲ Ἰοδϑὺ οἱχῃ γ το, 6 γοδσα, Οὐποοσηίης ἴδ6 ροσϊοὰ 
δά τρβηηον οὗ δ, ἀφαί τὸ βανθ ΟὨΪΥ συμηοῖβ. ἴδηδεροι, Η σοὶ δ} 8 διϑοραθοσ, ἰβ βαϊ ἃ ὃ μδγθ 
οδυθθα ἐμ6 Ῥτορδοῦ ἰο "6 βατγῃ δευῃᾶοσ. Τὸ Ῥσορβοῖ μβανϊηρ βοὰ ἰο 8 ΒΟ]]ονν οϑᾶδν ἔγομι ἔδο ἰκίπρ᾿ 5 
πτδί, δηὰ Βανίηρ Ὀθθα “ ϑηίοϊ σ᾽ Ὀγ 1ξ, ιο Κίπρ Ιοὲ έτη θῸ βαίτσῃ ἴῃ (μΐδ ἐγθο (οοσωρ. [δ ῥϑββαζοβθ 
ἴτοια (9 Ταϊτιυὰ τοϊδίϊησ ἰο {π18 πὰ ΟἜΒΈΝΙΒ, ἐπ ἰο0.). [Ιμ ἐΐμοὶ 1 ἰδ ποῖ δὲ 411 ἱβιρσοθδθὶο ἐμαὶ 
Μαρδεθοῖ ἰμβίοιϊθα ἃ ταδί τ β ἀθαὶῃ οἢ ἴδ ΓἈΪ 1] Ρσορδμοὶ οὗ Ζ.μονδθ. ΑΒ ἷβ ν8}] ἱκονυσι, Β ἰδ 
ἀοδοσίδοά ἴο αν βϑϑῃ (89 τί οκοάθος διὰ οσαο]οδὶ οὗ 411 (λλὸ Κίηρε οἵ Φυάδῃ. [ἐ 18 ἜΣΡγεβαὶγ βαἱὰ οἵ 
ἷπι [Πα Π6 Βῃ θα γῈ ΣῪ τυοῖ Ἰῃποορηὶ Ὀ]οοα (2 Κίηρβ χχί. 16). ΦΟβθΕΡΗσΒ (“4πόΐρ. Χ. 8, 1) δά ἰο 
τ (δι Πθ αἰά ποῖ δρδσθ ἴῃο Ῥγορμοὶ, Βαΐ ορροβϑὰ ἰο 411 ἰμιὴδ ἴα {89 1δοϊ ἐμαὶ, ομδρ. ἐν 1, ἔν τεῖχῃ 
οὗ Μδηδεοοὶ ἰ5 οί πδιροᾶ, πη ἱοῖὶ οοσίαἰ ΠΥ που] ποὶ μᾶνϑ Ὀθθη οχαἑ οι, οοροοΐδ!ν ἰζ (86 Ῥτορμοὶ 
μιδά Ὀθδῶ Ῥῃΐ ἴο ἀδαίῃ Υ ἰμδὶ κὶηρ. Αἱ [6 εροὶ ὙΒογΘ ἰδο ἐδτθθ γδ]ογβ, ᾿ ὁ μοθμαρἢαί, Οἱ μοι κδοὰ 
Ἰγτορώοι, οὐσὰθ ἑορείδοσ, πθσγο βίδηβ 8ῃ δηοΐθηί χηδυ]οα ἰσυηκ (ἰξΐ 16, Βόνσονοσ, ἰδ ἐσυπΐς οὗ ἃ τη0]- 
ΒΟΙΤΥ͂ ἔτ66) (δαὶ 18 οδ]ϑὰ (86 ἰσθα οἵ ᾿βαΐδῃ (οοσωρ. ΟἜΑΡ νὸν ΤΓΑΒΤΈΝΒΙΞΒΙΕΝ, «εγυιδαΐεηι, Οεροη- 
ῳᾶγίρεε. υπὰ Ῥενραλρεπει, ὃ, Αιυῆ,, Βοε]η, 1875, Ρ. 83) [Ὁτ. ΒΟΒΙΝΒΟΝ᾿Β Τ᾿ οδεαγοῦεδ, εἴο., Ὗ ΟἹ]. 1., Ὀ. 
292, 838θ.--1ὕῈῈ.} ΑΥ [80 βδπιὸ δβροῦ ἴδιο ἐουπίαίη ΒΞ: ]οδπὰ ἰβϑῦθθ, οὐ τ ΒΙοΒ ἐμ6 τοροχί βαγϑ (μοὶ αοα 
βοηξ 1ξ ἰο (9 ῬτορΒοί ἰο 8βι}}1 816 (ἰσοὶ τβθη Ἠ6 γγαϑ ἤθδῦ Ηἷβ ἀθαίῃ (οορ. ᾿ΧΕΥΒΕΕΒ ἰὰ ΗΠ ΕΒΖΟΟ᾿ 8 
Ἑ.. πονεῖ. ΧΤΥ. ν. 5716). 7 Ββανϑ ἢο Ηἰπὶ οὗἩ 1881} Ἐ ουὸσ μανΐηρ ᾿ἰνϑὰ δὴν σΒΟΣΘ 6]860 (δὴ ἰῃ 
οχυβαιεω. Τβδὺ 6 Ῥγὦὸβ πιδυτϊοὰ δΡροδῚΒ ἔσοτλ υἱὲ. 8. (θυ ρ. χ. 21 8ᾳ.}), ὙθοσΘ Ηἷ8 δοὴ ἰδ οδι]οὰ 
Βμοασ- “δδιυῦ, αμὰ ἴτομλ (ἢ 6 δοοουπὶ υἱἱῖ. 8 ἰδὲ Τ1εδίδῃ, δὲ σοὰβ οοταγδηᾶ, “ ποοΐϊ ππίο [86 ῥὑτο- 
Ῥἠοίοαδ," Ὑδὸ ὕὈοτο Ηἶπι ἃ βοῦ, ὙΒ Ομ, 818ο ὈΥ ἀϊνῖπο οοτατηδηᾶ, 9 παπηοὰ ΜδἢθΣ ΘΒ 818]- 66 }- δ ζ. 
Μοσθονοσ, υἱἱὶ, 18, Ἰβαΐδῇἢ βροβδῖκβ οὗ [9 οὐ] άσθη “1Βδὶ αοἂ δὰ μίνϑη ἷπ). ΕΤομλ ψμδἱ ἰδ χοϊαιοὰ 

ἴῃ 180 Ῥδδβαρὲβ ᾿υδὲ οἰϊθα, γγὸ 860 8μαὲὶ (6 ΤΑΙ οὗὨ (6 Ῥτορῇοὶ τνγδϑ αὐἱίο ἄγανσι ἰηΐο (9 Βρἤδσο οὗ, 
8 ρσορῃϑᾶς δογιιγ. Ὑ|δὲ Ἰδαῖδῃ γχὰϑ (116 ἱποισυοίον οὗ Κίηρς Ἠοζοϊκίδη, δα ΝΙδιί δὴ μδὰ ἰοστηοὶν 
Βοθῃ οὗ βοϊοσαου (2 βδιηι, χὶΐ. 25), ἰϑ τῶϑσθ οοηὐθοίασο ἰμδὶ Ῥαύχῦβ βοὶβ ὉΡ ἴῃ (λ6 οἰασίδ οἡ Ιβαἰδὴ ἰχ. 
δ. Α ἄουβ!]ο ποῖδοθ ἐπ Ομσοιΐοὶοβ μδ8 οοοδβϑίοηθα {86 οοη͵θοίαγα {πὺ 5818} γγᾶβ ΔΏΠ8]18ὲ οὔ (6 Κίηρ- 
ἄοπι. Τπὺθ τὸ τοδὰ 2 Οβσου. χχνΐ. 22 (δὲ 1βαῖδῃ ντοὶθ (3.3) {86 ΠΝ ᾿ΣἽ, ([ὰς βγεὶ διὰ (86 
αβὶ, Απᾶ 2 ΟἌτοι. χχχίΐ. 32 ἱΐ γοαάϑθ: “ἌΝ ονν [86 τοδὲ οὔ [πο δοὶ οὗ Ηοσοκίδῃ, δηὰ Ηἷβ φοοάμοβι, "θ- 
μοὶ, ΠΟΥ͂ δτὸ τυἱίίθη ἱπ (μ6 γἱκίοι οὗ Ἰβαϊδῆ, (6 Ῥχορβοῖ, (9 βοῦ οὗ Αὔπηος, δὰ ἴῃ (μ9 Ῥοοῖς οὗ 
119 ἰκῖηρβ οὗ Φυάδῃηῃ δηὰ [δγϑοὶ "" [“(Ὑβῖοι 18 σϑοοῖνϑα) ἑηίο ἰδ Ὀοοὶς οὗἨ ἰδλθ Κίησε,᾽" εἰ... Ὧν. ΝΥ 5 
ἰγδῃβ]δίΐου.---ΤῈ.]. Αοοοσχάϊηρ ἰο ἐμ ΐδ, (Πογεΐοσο, 1βαῖδἢ οοτηροθοὰ ιἰδίοσ 941 του κα οἢ ἐμ 1 γ68 οὗ 
186 ἔττο τηοθὲ ἀϊδιηρσυΐθῃοα ἰκεῖτιρθ (μὲ ΤΤΟΤΘ ᾿Ϊβ Θοῃίθιη ροσδγίοθ, δῃηἃ οἹβ οὗ [686 ὙΌΣΚΒ γἃ8 ἱΠΟΟΓΡΟ- 
Σαϊοᾶ, ἰμουρἢ ῬΟΥΒΔΡ6 ΟΠΪΥ ματι ]]γ, ἴῃ [0 στοδὲ δῃηδ] δία Ηἰβίοσὶ 81 πουῖς οὗ (6 Κίηρβ οὗ ΦυάδΔῃ 
δηὰ ΤΙεγδοὶ, ἴγοση ποῦ ἰπ9 ΟἈτομΐοϊοσς ἄσσον (φοτρ. ΖΟΕΟΚΙΕΒ, Οἶγοπίξ., Ὁ. 16 5ᾳ.). ὙΒΘὴ ἴδ 9 
Ομιγοιΐο]οσ 68118 (μ6 ποσὶ οὐ Ἡϑσοκίδα {ἸἸΤῚ, 1: 18 ταοδὲ πιδίαταὶ ἰο Ἔχ δίπ {μ8 ἀοαϊσηδίίοη ΒΥ βαγίηρ 
ἴμαἱ [μαὲ Ηἱδίοσϊ αὶ ποσῖκ τὰ8 τοραγάἀϑα δ δ ρατί οὔ οὺσ ρσορδμοῖΐς βοοῖ, ὙΒῖοΒ ἰὴ ἔδοί Ῥθδτθ {86 {1116 
Ἰ» 70π.|. Απὰ εμἷ8 ταϊρειὺ Βαρρϑη ἴον {6 σθδϑοῃ μα ομδρίοτβ χχχυῖ.-χχχῖχ. σουίδίῃ ἢ ἰβίουί 8] 
βοοϊΐοῃβ (ἢ δὲ ἀτὸ Θοσωπιοῃ ἴο ΟἿγ ὈοΟΪς οὗ ργοΡΒΘΟΥ͂ δῃηὰ ἴἰο [88 σδῃοῃίοδὶ ὕΟῸΚ οὗ Εἰηρβ, ἃ8 Μ6]] δβ ἰὸ ἢ 
8ΔΏΠ4]6 οἵ (Π6 Κίηράαοτα οὗ “πιά δἢ μαὶ τοῖο (᾿ 9 βοῦσοο οἵ ἐΐιο Ἰδιέοσ. ΤΟ ὈΟΟΚ Οὗ ῬΡΓΟΡΆΘΟΥ ταὐρμὐ 686 1}Υ 
Ὀο τοραχάοα ὃὉγ ἴπ6 ΟΒτοηΐοῖον (πὸ ᾿ἰνοὰ Ἰδίοσ, αηᾶ οουἹὰ μα ϊγ μανὸ μδὰ θϑίοσθ εἴτα (μ6 συϊηρ οὗ 
Ἰδαῖδῃ αρουὶ Ηοσοκκί8}}) δα [8:9 βουσοο οὗ 16δ δὴ Β δοοουῃίδ οοποογαΐηρ ΗοΖο ἰδ ἩΒλΟΝ Βο ἰουῃά ἴῃ ἷδ 
ΒΗΠΔ] ἰδἰΐο Ηἰδίοσίοα] τόοῦκ. Βαὲ ἴπ6 δἰδίοιηδῃίδ οὗ ἔπ 6 ΟΠ τοι ΐοϊοσ ὈΥ͂ ὯΟ τρϑδσθ ΜΕΥ ἐπ δοδαπιρίΐοι 

αὶ 1δαἴ88} 8116 (πο οοθ οἵ α Ὑ312. [ἡ ἰδὸ πυϊηρθ ἐμαὶ πὸ αν ἔγοία ἷπὶ (86 Ῥϑσβοῃ οἵ (δ9 
Ῥτορβοὲ 18 ἱκορὶ ἴῃ το βαοκρτουμῃά, ΤΉΘΥ δρϑβδκ οὗ μὲπι δυὰ οἵ πβδὶ θαϊοηρβ ἴο εἴτα ΟὨΪ]Υ 50 ΤᾺΣ 88 
1Β6Υ Βδνα ἰο ἰ6]] οὔ 8 ἀϊγθοὶ δηᾷ ροσϑοῃδὶ ἰηὐοσίσσεποο ἴῃ Ἡμδὲ οοσατγϑα (οοιΡ. Υἱ. 1 8644.; Υἱ. 1 βᾳᾳ.; 
Ψ111.. 1 5ᾳ4., 16 θᾳᾳ.; Χχ. 1 544ᾳ.; χχὶϊ. 1δ 544ᾳ.; χχνἱ. 9 5η4.; χχχυϊ!.- χχχίχ.). Το βϑογοί ἑουπ δ» 

τίου οὗ 411 Ηἷ8 Ῥυορμοῖς δον: τᾶ ἔπ οοπβοίουβηθθα ἔμδὲ ἣθ ἯὋἑδ8 δὴ ᾿πεισυσαθηῖ οὗ Οοά, οβοθασ, 
εααίἱρροά δὰ οδ]οὰ ἰὸ ΗΪβ βογυΐοθ (οοωρ. νἱ.). ΤῊ 8 οοπδβοίουκηερδ καπογαιοα ἴῃ Εἶτα ἔμ τηρεῖ ἀθ- 
γοϊοὰ οὐοάΐοπιοο δηὰ (δ9 τηρεῖ ἱπιρ]!οἱν ἰσυδὲ ἰῃ Θοά, ΟὈὐμδοα ΘΌΟΠΪΥ 6 ᾿δὰ μο ἔδασ οἵ γϑδῃ δῃὰ 0 



δὲ 3. ΤΗΕ ΡΕΒΒΟΝ ΑΝὉ ῬΒΕΟΡΕΡΤΊΤΟ ΠΑ ΒΟῈΒ ΟΕ ἹΒΑΙΑΗ. ὅδ 

Σοραγὰ (ὉΓ ΤΕΣΕΪΎ Βύτηδη ἰηίοζοδίθ. ὙΠ (86 ρτοδίοοι γϑοάοσῃ ΒΘ ὀρροθοθ Αδὰς (υἹὶ. 1 ραᾳ.). Ηΐδ 
οεβ [86 βατὴθ ἰο ἴ86 ομδιαοσϊ δῖ Βμοῦηδ (χχὶΐ, 1δ κα4.), ῬΘΟρ 6 οὗἨ σβῆκ, ὑγίοδὶϑ δῃἃ Ῥχορβοίβ, τβθῃ 
δῃὰ ποζωθῃ, ἴῃ δςὶ [9 ἩΏΟ]6 ΡΘΟΡ]6 ἴῃ ρϑῆοσαὶ (ἰϊ.; 11; υ.; χχυ. 7 Βα4ᾳ.). Μογϑοόγοσ δ6 ἄοεβ ποὲ 
δρατο Ηροσοϊ Δ δηὰ ᾿ΐβ ποῦ ]6 Θου ΒΟ] ἸΟΥ͂Β, ΔῸΣ [86 ἸΤοξθη ἯὮΟ δβϑοσω, πάθον ἢΪπὶ αδἷ8ο, ἰο βδυϑ δ δἰ ηϑὰ 

ετοαὶ ἰμθπεποο. Ηδ ΚΘΟΘΏΪΥ ΤΟΡρτουοδ ἰἢ6 δοοσγοὶ ΜαγΒ (πὲ [ποΐν ΡΟ] ΪΟΥ (ΟἸ]]ονοὰ ἱῃ χορασὰ ἰοὸ Ἐμγρὶ 
(χχχ.- χχχὶϊ). ὙΒοὰ Ηδσοκίδῃ τὴδδ εἱἰοἰς, μ6 δᾶγ5 ἰο δἴτῃ [δὶ δὸ τουδὶ ἀϊο ψῖῖῃ {86 καπγο ὈΟΪ ἀπ οδα 
(χχχνῖϊ!, 1), (δὲ μὸ. δλοσασὰβ ἰου 7 δπηουηοοδ ἴο ἴδ ον ηρ δαρρΙ] ἰδηὶ ᾿ΐ5 ἀοἸἑντοσαποθ δπὰ 
{86 ἸΙορ Βοπίπα οὗ μἷο 116 (χχχν . δθα4ᾳ.). Απὰ ὕροῦ Ἡδσο κλπ Βανΐηρ ἴῃ ΤΟΟΙ δ᾿ υβηΐ ον ἀϊ8- 
Ῥἰαγοὰ Βὲἷδ ἰγεδαδαγοβ ἰο (ἢ σροδδοκεσθ ἤγοπὶ ΒδΌΥ] ΟΣ, 6 [6118 εἶτα Ρ]δίηγ (μδὲ 41} ι15 68)4}} Ὀ6 οδι- 
το δσδῪ ἴῃ οχἕϊο ἰο Βδρυίοῃ (χχχὶχ. ὅ βηᾳ.). 

ὙἘΒούχΗ, οὐ [180 ὑῃ6 Βαπά, τὸ δοὸ ἴῃ Ῥχγορδοὶ ἀδδι ηρ ἰμ 86 ῥγδοίΐ δὶ τί (86 Θγοογμοηοΐδβ οὗ 
ἴδιο ρχεβεηΐῖ, γεῖ, οὐ ἴδ οἴμος Βαιὰ, ἰμ τὸ οσχὶδίθ ΤῸ. ἰπλ ΠΟ ΤΉΘΓΘΙΥ ΘΟὨ ΘΙΩΡΟΓΑΙΎ ἱπίοσεαί. ΕῸΣ Ὠΐπὶ 
(δὲ ἐτητ ΘΔΒΌΓΑΡΙο ἰηίοσναὶ ἄοοθ ποὶ οχίὶδὶ (πὶ [ὉΣ Θομμσηοι τηοη ἀἰνίἀε6 [ἢ 9 Σειηοῦθ ἤοπι ἐδ ᾿πλγ)θ" 
ἀϊδίο δυΐϊυτο. Βοίδ ἀρρϑδγ ἴο μἷπι ἃ οοπιἰπυοὰ τ80]6 πλοῦ δ οοτηταδηᾶν τλῖ Ηἷδ βΆΣΟ ἴῃ 41} ἰὼ 
γατί. Ενανγ ἰδίης οἵ |ἴκὸ βοσγί, ΒΟ Ὰ ἰῃ 16 τοδὶ ζδιΐοα ἰῃ {ἶτὴθ ἤοσταδ ᾿πἀοοᾶὰ δὴ οσρβοΐο, οοηποοίοὰ 
Ἰϊηο οἵ ἀονοϊορπιοηί, γεῖ ὁπ9 [ἰδὲ 1θ ΠΙΘΑΘΌΓΟΙ ΘΟ αχίοηἀο, 9 5065 Ὀαίοσο Ηἷπιὶ δ ὁπ6 ἐδ] δα, τ οδθ 
ἔἄφσατει, ἰπουκὴ το 8}}1γ Ὀοϊοηρίηᾳ ἰο (86 πηοεῖ ἀἰ βδτοηϊ βίδροδ οὗ (1π|6, ΔΡρϑδσ ἰο ἷπ| ἴο δίδῃα δ᾽ οῃκ- 
εἷάο οἵ οὨθ δηοίμβοσ. [ἢ οὔθ ποσὰ, (16 ᾿ἱπιὶί οὗ {ἶσηϑ ἀο ποὶ οχίδὲ ἴον Εἶτ. Ῥεσίοάβ οὗ εἰτηθ υδηΐθῃ 
δεΐοχο μὲβ ρᾶζθβ. ΕΗ οοῃίεσωρϊδίοα ἰοχοῖμος Ἡΐπδὶ 8 Ὡθαγοδὶ δῃὰ ἴδει μοδὶ πο (ΠΟῪ Βοϊσης ρείδον. 
Τὰ 6 οοσμοθ Ὀϑοῖς ἔγοσῃ {86 σοτηοίοδι ἔπίατο ἰηΐο ἴδ ἱτητηοάἑδὶο ργοδοηΐ τί τἢ ἃ δυἀοῃ δρυΐηρ, δηὰ 
υ͵ἱοά υεγϑα. Τμυὶ. 12 δ6 ΘΟ ΡΓΟΠΘηἀ8 “ ΘΥΌΒΑ] τα 8016 ἤπΌΓΣΟ οὗ κα] νδϊίοη ἰπ οη6. ΤῊΘ ρτοδί ἀΪ5» 
οοῦζθο οὗ ἴδ βΒοοοῃά ἱπιτοἀποίΐου δοῖδ ἔνο μυδηὰ ᾿πηαροβ οὗ ἴπ6 χοπηοίοαὶ δι τ δὲ 16 μοδὰ (ἰΐ. 1- 4: 
ἦν. 2-6), ἴῃ ογᾶδσ ἰο οοῃίθειρ]δὶθ (6 Ῥγεθοηὶ ἰῃ πεῖν ᾿ρης, ΜΌσΘΝ ΤΩΟΥΘ ἐγοαθηΥ 1ξ ὨΔρρδῦ (δὲ, 
ἐταγαϑαϊδίο Υ δῇοσ δὴ ουοῆϊ οὗ (Π9 ὩΘΆΣ διίυτο, ἰπ6 ῬΓΟΡΒοῖ δοο8 ἔδο ΔΚ δηὰ ἑδσίποσί πασο. Τδῦ ἴῃ 
οδδρ. χὶ., τωτηοά βίο δῆοσ (9 ἀθ  ἑσόγαμοο οὐΐ οὗ [πΠ6 Βαδηὰ οἵ Αϑεγσχίδ, δ6 θβθ65 (86 ἵστη οὗ ἴδο Μοθ- 
εἰδὴ δηὰ οἵ Η]Ἂ6 Κίηράοιι οὗἨ Ῥεϑδοο, δῃὰ ἴθ ἰδιίογ, ἰὰ ἴδοις, πο] θά ἰο 15 ὀχ γθυηοξὲ οοϑοα δ Ώοο6 ἴῃ 
[80 χοποταίΐου οἵ 8 ῃ60Υ ᾿ἰ6 οὗἩ πδίῃσο. [1π οδδρ. χνυΐ. δ, ἰοὸ Μοδῦ, ἱπ τοψαγὰ [Ὁ 1 τοοορίουῃ οὗἁ [ἢ 9 
[καὶ νει οὗ πάδῃ (ἩΒομΣ, δοοοσάϊηρ ἰο ἐδ6 ὙΐΠΟΪ6 οοπίεχέ, μ6 οοηίοι ρ]δίοδ 85 Ἔχ θὰ ὮΥ ἃ ὑγοδβοης 
ἰγθαϊοηΐηρ που] -Ῥοῦγοῦ), δ6 Ῥγοσαηΐεοθ Ῥασι οὐ ρδιίοι πη (80 ὈΪ βαρ οὗ (86 Μοδεΐδιβ κἰηράοσ. [Ι͂ἢ 
οδδρ. χίσχ., ἐπιπιοάϊδίογ δος βηπουποίηρ ἰο Εργρὶ ἰδ χυΐῃ ὮΥ πϑδηδ οὗ Αβαγτῖδ, 6 ἰμο σοργοδϑηϊλ. 
νο οὗ [860 που ἀ- βονγοσ, ἣθ δῃπόύηοοα ἰο ἰΐ ἐΐβ οομγοσαΐοη ἴο Φοβονυδὴ δηὰ 1 Ῥοβδοϑῦ! υπΐοη τὰ τὶ 
Αεὐγτία δᾶ [6τ86]. 1,εἰ {πΠ6860 ΘΧΆΣΩ 65 δυβῆοθ. 1ὲ που]ὰ Ἰοδὰ ὯΒ ἴοο ΤᾺΣ ἴο συυσοοσδίθ 41} [ἢ 6 ο8868 
οἵ (16 κἰπὰ (δὲ οοσαΣ ἴῃ ὈοΙὰ ρασὶ οἵ ἴ89 θοοῖ. Ὑπουρὰ (8818 ΤΥ Ὡοΐ δ6 8ὴ ἀχοϊυεῖγθ ομδσδοίου- 
ἰοιΐο οἵ Ιδβαἱδι᾽β, δι }}} ΟὯΘ ΤΩΔῪ ΒΑΥῪ (δαὶ ἴδ ΔΡῬθδΊα οδροοΐδ!γ δίσους δὰ ἥὥφαυοπὶ ἴῃ εἶ. ΤΉΪΐδ 
δρτοοα ἩΠῚ (δ αἰοναδιΐοῃ οὗ (δ νυἱον-ροίης ἰμδὶ 9 ἰδίκοα,, ἘῸΡ ἢθ ἴπδὲ δἰδικὰβ δίριιοσί βϑοθ 1Ὲ9 
δατιποοὶ. 

Οὐ δῖα δοοουπῃὶ δαροοΐαν Ἦἣθ9 ἰαΐκοα θὸ Ηἰρῆ ἃ σδηῖϊ διροὴρ [τ ὑσορδϑίβ. [1π “9.δὰ8 δ βου οὗ 
Βίσδο δο ἴδ “4116 ὁ προφήτης ὁ μέγας (Ἐοοἶακ. χὶν!}. 22), πδοὸ Δι ον βαγα οὗ Ηἶπι δὲ ἢθ πνεύματι 
μεγάλῳ εἶδε τὰ ἔσχατα (ἰδία. γον. 234), δρὰ (μαὶ Β6 ἕως τοῦ αἰῶνος ὁπέδαιξε τὰ ἐσόμενα (ἰδίά. γοτ. 35). 
ἘΤΕΈΒΙΌΒ 68116 εἶτα (ἀδηι. 6υ. 11. 42) τὸν μέγαν καὶ ϑαυμάσιον προφήτην---ἰηἀοοά ἀνε προφήτην μέγιστον 
(Φιία. Υ. 4. ΤΗΞΟΡΟΒΕῈΤ 64116 ἷπη ὁ ϑειότατος Ἡσαΐας. Ἰατθοβυα ῬΕΙΒ : ὁ διορατικώτατος (ἰδ. 1. 
ἐρ. 866), ἀῃὰ τῶν προφήτῶν σαφέστατος (ἰδία. Φρ. 8606). ΟἸοδοὶγ οοππηθοιοὰ τίτα (μΐα ἴα ἔἢ6 οοπείδτα- 
οι ἐμδὲ 1κδῖδ ἢ ἤόγεθθο ἔμ οθο ἐκοίβ οὔ (9 1] ἢ] πποης οΥὗἁ κβαϊ γδϊΐοῃῃ οἢ οι τοοίβ (6 δρϑοΐδο ὑθδοιτης 
οὗ Ομ υϊδεϊδα ἐγ. ΕῸσ ἐὲ ἴ8 Ηἰβίοσίοδι ἡδοίβ, ποὶ ἀόρτηβϑα, [μδὲ οοηδειαο 86 Ὀἱ Ὁ οἵ ΟἸχἰδέδη ἰθδομίηρ. 
Οὗ οσῦχδο Ϊὲ ἷβ ποῖ 1ἢκ6 οἿθ δἰδηάϊπα πθᾶσ {πὶ [κοΐ δἢ βοθθ ἴμοδο ἐδοίβ, Ὀαὶ 119 ὁ; δἰδιΐτς ἕαν οἶδ 
ὙἘἸοΝ ͵6 825 1ὲ δου] "6. Εὸν {πῖθ σθδδοη 86 ἀθδοσίοα ἰοπὶ ἴῃ ρϑου Δ ΕΙῪ δίσδηρο πογάβ, ἰδὲ δσὸ ἴὸ 
Ἀΐταθο 1 ἰηαϊκίποί, δὰ γοῖ Ασθ ϑαδϑη 8}}γ οοστοοὶ. ἘΣ Βουὲ Ηἰτηβοῖ μανίην ΔΩ ῥτγοδοηϊιτηδηὶ οἵ [ἢ 6 
τοοδηΐηρ οὗ εἷο ποσάβ, Ἐθ τησδί ὑσγοάϊοὶ πο δίσεῃ οὗ πο βανίουν ἴοι δῇ ππτιδυτὶοα πόσιδῃ (Υἱΐ. 14). 
Αὐᾶ ἴβοὰ δ ἀοβοσῖθδεβ (δἰβ οἱ] ἃ Ὀγ ἀχρτσοδοΐομ {πὶ δουμὰ ΒΙδαρβοσηοσε, {0 ΒΘ ἰο τοῖα (ΠΟΥ ΔΙῸ 
Δρρ]ϊοὰ ἴθ μεϊὰ ἰο Β6 ἃ πιδὰ (χ. δ). [Ι͂Ὶἢ οομίγαδὶ τίς (δΐδ, ἢ 5668 ἰδ βοσυδηὶ οὗ Θοὰ ἀοίιτηθα δὸ 89 
ἴο ΔΡῬΟΔΙ ΠΟ ἸΟΏΡΟΣ Παιηδη, δπὰ (Βοη δραΐῃ σαΐθοᾶ ὉΡ ἴο ΒΌ ΡΟΣ ΒΌσηδο ῬΟΥΟΡ δηᾷ βίου (1111.)ὺ. Μοτγο- 
ΟΥ̓́ΟΡ ἮΘ 5668 ΔῺ ΘΕ ΓΟΙΥ ΠΟῪ ΜΔΥ οὗἉ δρργορσγί δια καϊναϊίοη τπδὲ τηυοὶ ἰηἀοοὰ ΔΡΡΘΑΣ δίσγδηρο δῃουρῆ 
ἢ δύπδη ἱπβουρμία (Ἶν.), δπὰ, τρδὶ ὑο ῥΐουβ ροσβοῦβ οὔἰμο ΟἹ Τεδίατηθεὶ τουδὶ πδυθ δρροαδζοὴ ἄοτ- 
τίσι! οδεμεῖνο, Β9 βρϑδῖκβ οἵ ἃ σοσβὲρ οἵ Οοά ἰο πίοι ([μ9 οαϊπαγὰ ἰθρ]θ διὰ οογοιηοηΐαὶ βουνὶοθ 
Μ|11 φοοῖα δὴ δϑοσζαϊπαίΐοη (Ἰχνυΐ. 1 βαᾳ.). 

5008 δσϑ, ἢ 1 ΠΩΔῪ 80 Ἔχρσθα τοΥβ] ἢ (86 ΤΌΥΤΩᾺΪ σα ραϊτιοίατεθ οὗὨ 16βαΐδμΒ ῬγορἤΆθοΥ [πδὲ τοδῖκθ 



6 ΙἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΞ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΤΑΗ͂. 

10 ῬΓΟΡΟΣ ἴο 64]] Ηἷπι, 88 {ΕΈΒΟΜῈ ἴδ ἐμ ἦτγϑέ ἰο ἀο: “ποι δοίιιπι ργορλείαπι δε ευαησεϊζδίαπι εἰ ἀροδίο- 
ἐωπι" (Ῥνοῖοσ. ὧν ἐγροβ. «68.; Θοταρ. ὑπο Ἐρίεί. αὦ Ῥαιϊίπαπι, πα γο ἢ6 βαυβ: “ποη ργορἠείϊαπι πιλὶ υἱ- 
είν» ἰόχεγε Ἐδϑαΐας δορὰ ευαπρείνωηι᾽)). ὙΤΊΔΝ τοίθσθηοο ἴο ἰμῖθ, Αὐαύετιδε (Ὀὲε οἷο. Ποῖ, ΧΥ͂ ΠῚ. 29) 
ΒΔγ8 (Πδὶ Ιβαῖδῃ: “6 Οἠγίδίο οἱ δοοίεδία πιία ρίωγα γχυαπι οαείετὶ ρτορλείανϊέ, ἑΐα οἱ α φωϊδιφάαπι εὐατ- 
φεϊϊεία φυαπι »τορλεία ροίζιδ ἀϊοεγοίιγ." ΟὟὙΒΙΙ, ΟΡ ΑΙἸΕΧΑΝΘΌΒΙΑ δΪ80, ἰῃ ἴδ6 ῥσοΐδοβ ἰο0 εὲβ οοϊωῃηθῃ- 
ἸΔΙΥ, ΤΕΙΛΑΣΚΒ: “ ἐν ταὐτῷ ἔστι προφήτης ἅμα καὶ ἀπόστολος." 

1 ΟΥΟΣ οοὐ] ἃ σοπιργθι πὰ ΒΟΥ͂Ν ΔΩΥ͂ ὁΠ6 οοὐ]ὰ τεραχα ἱΐ 85 ἃ ροδίυ]αὶθ δῃὰ ρχοιηοῖδνο οἵ βολϑῃιὶ- 
ἂς ΚηοπΙοάκο ἴο Ἔχρ] δίῃ {86 πουἹὰ ψὶμβοῦὶ [ἢ 6 Ῥογϑοῦδὶ αοὰ. Ἃβηροὶ Ηΐμ, δὰ πο σἱ 4169 δηὰ 
ταΐγβοὶθθ (λυ Ὀοχίη, δα ἱπιροβαὶ Ὀ11 1168 ἀτὸ οχβοίθα οὗ οὖσ δἰ. [1 οὔθ που]ὰ τϑαυΐτο τ8 ἴο θ6- 
Ἰΐενα ἐμαὶ ϑοῖιϑ ποσὶς οὗ δὶ σϑπλθ ἰπίο θεΐηρ, ποὶ ΕΥ̓͂ 8ῃ δζίϊοὶ, θυῦ Ὁ δρϑίγδοί δσὶ, νυϊϑάοσω, βοῦθσ, ἮΘ 
νου ἀθοίδγο βυοὶι δὴ οἢ9 ἴο Ὀ6 δὲ ἴον {86 ἰπϑδῃθ δοιγίατα, Απά γοί θη που]ὰ μαγα ὑ8 θα ῖονο ἰπαξ 
ἴΒοχο 8 δὴ δροίσαοί (ἰηἰκίης δηὰ τ ]Πρ!}] ΤΆΘΥ ΒΟ]α μογβοῃδιἱυ ἰο ὕῦθ ἃ [ἰταϊἶησ, δπὰ ᾿ἱμοσοίοσθ 8ἢ 
ἱπηροσβουδὶ αοὰ ἰο Ὀ6 βοιμθί ἱηρ υπ]πιϊ θα, (Βοτοίοσο δβοιηοι ἰηρ ἰσθμοῦ Βαΐξ 88 βοοῦ 88 ἐδ ᾿ἰπυλίϑ 
οὗ ΡΟΓΒΟΠΑΙ ΣΟΥ δτὸ ὈΓΌΚΘΩ ΔΉΒΥ, Ο06 ΘΟΠ168 ἰηίο {86 τορίοι οὗ τη Σ ὶΥ βυϊδ᾽θοξνο γοργοθθηϊδίΐοῃβ . δηὰ 
186 ΡΒΣΙΟΘΟρμογΒ δὰ Ῥοίίοσ ἰοοῖ ἰο {μοῖν γι διοογαίΐο δυδίγαοίοῃβ δπὰ θ06 ἩΠΟΙΒΟΣ {Π6  ρόβθοϑα ἰῃ6 
ῬΓΟΡΕΣΙγυ οἵ τϑδϑὶ, οδ)θοίἧγϑ εχ βϑίεμοθ. [1{{8 60 ἰδοῖ (μα, (Β6ῃ 186 1] οϑορμοσβ μαννα ροσμαρθ στουμεὶ 
ἴον ἰμ6 δἰυάγ, Ὀαΐ. ποὺ ῸΣ το8] 11}0, 1ὺ ἴθ ὈΟΙᾺ ἱπεδηῖῦ αηα ἰἀΟΙΔΙΊΣΥ ἰοὸ πὶβ ἴο ρυΐ δρβίγδοίι- 
ἰάθ8] ῥ]ΟΒΟΡΕΥ πῃ (86 Ῥ͵δοθ οἵ {88 οοπογοίοβ, νἱιδ  σίηρ ΟἸ τι βύδη σοὶ σίου. Μόγθονυϑσ ρθσβοηδ  υ 
͵α ποῖ ᾿ἡπιϊιαιΐοη ἰὼ [86 Ὡοραίϊγθ ϑεῆθθ. [{ ἰβ τζθγοὶυ οοποθηίσγδίίοῃ, δὰ {ΠΟΥ Ὁ (μα οοπάϊἐΐοη οἵ οΓ- 
ἀοΥῪ δηὰ σϑϑ]}Ὺ οἴοοϊδνο θοΐῃρ. ῬΘΥΒΟΏΑΠΙΥ ἰβ, ΠΟΎΟνοσ, δὲ (89 βδῖλθ (ἰπγ6, (86 οοπα ἴοι οἵὨ δ} θῃ- 
ιἶτο δῃὰ {11} οχ᾿βίθῃσο, ὁ. 6.) 10 18 Ὡοΐ τρογο (ΠΣ Κίηρ δηὰ πὶ] ἕπρ, Ὀὰὲ Αἰθὸ δοηδὶ Ὁ} γ. [ἢ ΟἾΠΟΙ ΤΟΓᾺΒ: 
ΟἿΪΥ ῬΟΙΒΟΠΔΙΣΥ ὍΔ ΒΔγΘ 8 ποδὶ δὰ ἰόν. ΤῸ ἢ9 βιισθ, τὸ ἰουοῖ Β6σθ οὔ (ἢθ Ῥσοροσ μὶ(ἢ οὗ [86 
ἙΟὨΙΓΟΥΘΣΕΥ. Νοὶ 811 τηϑη λδὰ ἰο 6 Ἰονοά ὈΥ͂ ἀοά, 8111} 1686 ἰο ἰΙουγα Ηἰτὰ ἰῃ σοίασ. Ἡυσαβη Υ 
οηίγο ἀϊνίἀο8 ἱπίο ἔπτο ρασίβ, οὔθ οὗ σβϊοῖι ὑσοβθοθ ἰοψασγὰ Οοά, ἰδ6 οΟἶοσ δα ἕο ἀοα. Ἐὸγ (6 
ἴογτωθυ, ποι ιὲηρ 18 ΤΏΟΓΘ Ὀγθοϊουβ πῃ ὨδΆσΏθαθ ἰο αοά ; ἐδ Ἰδίίοσ ἴδ6] δϑβὺ ΟἿ]Ὺ δὲ ἃ ἀϊδίδηοο ἔγομι 
Ηἰΐπι. Αμπά ῃον-διάδγβ (080 ἅτ δϑίϑειηθὰ 88 ἴδο Ἰοσὰβ οὗ βοΐϑῃοθ δὰ δ θϑπϑίβοϊοσβ ἰὸ τηδηκιηὰ 
γ80 ἀο ἱμοῖν ᾿δδὶ ἴο “ ἔγϑϑ (8) ἔγοια ἰμ Ογοαῖον," δὲ ΠΑΙ͂ βΎΒαῦεθ βαγβὶ Βαὶ μοσὸ [86 οτἱίοσίοι 
ἦα ποὶ οδήοοϊδνο, ἐγ ρασίδὶ, δοϊ θοῆς ἰηἰογοβί, νὰϊ (86 ἱπίογοσὶ οὗ (16 μοασὶ βοϊ -ἀοίοσιαϊηϑαᾶ ἴῃ [ἢ18 οὗ 
(δὶ νὰ ἰοπνασὰ Οοα. ἙἘῸΣ πάθον 411 οἰγουτηβίδῃοοθ ΟἿΣ σοϊδίΐου ἰο αοα 8 ἃ Θοῃοοσῃ οὗ (Β6 ]ιϑασί. 
ΟὨ6 τουδὶ οὐἴμος ον Ηϊη ΟΣ μδίο Ηΐπ, Ὁ ἴον Ηΐῃ Οὗ δραΐπδὶ Η τ (1λ|Κο χὶ. 238). Νοαυίγαὶ 0 ΟὯΘ 
οδηῃ Ὀ6. ΟΟὨΒΟΙΟΌΒΙΥ ΟΣ ὩὉΠΟΟΙΒΟΪΟΌΒΙΥ ΘΥΟΣΥ͂ Ὠ28 τησδί ἴθα] ᾿ἰπηθ6 1 δἰἰγαοθα Ὦγ αοα οὐ σϑρϑὶ]οὰ 
ἔγοτα Ηἶἷπι, δοοοσάϊηρ δα, ἰὼ εἶδ βοοσοῖ μοατὶ, (μδὲ ποι ἐπ Κὶπαγοα ἰο αοὰ οΥ ἰμδὲ πιιϊοῦ ἐβ ἐπί τηΐοδὶ 
ἰο αοά δια5 (9 ὌΡΡΟΥ βαπά. ΕῸΣ ἰμοσοὸ 18 ὯὨῸ τοδὴ ἐμ ἩδΙοΒ Ὀοΐὰ δσὸ ῃοὶ ὑγοδοηὶ. Ταῖκο (86 ἢδσ- 
τοθηθυίοβ ἰμδὲ ἰδ ἰοαπάθα οὐ ἰδθ δαϑυπιρίίοι ἰδδὶ 6 ΓῸ 8 ὩῸ ροτϑοῃδὶ αοὗ, δῃὰ ἐμαὶ ἐδο που]ὰ ἰ8 
ἰουπάοα οἱ αὐρδισδοίζουβ, ἢ τ 8Οθ6 σϑαὶ οχἰδέθῃοθ οὔθ τησδὲ Ὀο]ονθ, πθοἷ 88 ἐμδὲ οου Σδαϊοίβ 8}1 σθα- 

ΒΟ δηὰ οχροσίοποθ; 8181} βῇο}δ Βοσιηθηθυίίοβ Ὀ6 ΤΟΣ ομ ]οὰ ἰο οοπρίἀογαῖίοη (δὴ ἐπα 
Ἡὰϊοὶ χοδίβ οὐ 86 πα διροπίδὶ νον ἰμδί ἸΠΟσῸ ἰθ ἃ ῬΟσΒΟΔ] Οαοά, ἰο τ᾿ ΒΟΠΙ Ἧ 819 Τοϊδίθα, γ80 
Ἰογοβ υ8 διὰ ρυϊάεθθ οὔν ἰοσίυῃο πίὶϊὰ ρδίοσῃαὶ τἱράο ἢ ΤὨιΐδ αυοδίίοῃ οδῃ πευενρ δ6 οὐ᾽θοίἑ γον ἀ6- 
εἰἀοα Βοτὸ Ὀδίου, Ὀθοδυβθ (Ὁ. ὁδοῦ ἱπάϊνι πα] 186 δυδἠεοίγο διἐπάο οὗ πἷδ ον ᾿θασί ἷβ {Π6 οὔ θ- 
σίοῃ. Βαϊ δἱ ᾿ϑδϑὶ ἰϑοῖ ἢο οὔθ ἀθδβρίβθ ἰβοϑὸ ὙἘῈῸ 5808 ἐπ (86 βογὶρίασοβ ἰπ6 τονοϊδίξοη οὗ ἃ Ῥϑῖβοῃδὶ 
αοὰ. Απὰ δροῦϑ 811 (μἰηρβ, οὔθ τωυδὶ ῃοὶ ὀχρ δ [86 τὶ πηρβ οὗ [10 Ῥσορμοίβ οὗ ἴμ6 ΟἹ Τοβίδ- 
ταθηΐ οἢ 86 δεδυσωρίίοῃ {πδὶ (6 Ὺ ἀἰὰ ποὶ δοπα ἤάδ τερατὰ (Ποχαβοῖνγεβ 88 ΟΥρΔΏ8 οὗ ἴμε ᾿ἰνίηρ, Ροσ- 
β008] αοὰἂ [μδὲ σονγόσηδ ἴδ 6 τοῦ], ΟἿΘ ΙΩΔῪ ΒΆΥ͂ : (Π6Υ ἰδηοοα ἰποιβοῖγοο ἱπερὶγοᾶ, ΜΟΙ π6]]-- 
ΤΠ θη ]6ὲ παοὶ μοὶπὶ οαὐ ἔπ ᾿ΠΠυδίοπα (πδὲ οπίδηρ] θα ἰποῖὰ, απὰ Ἔχροδο ἐμεὶσ φηι μυδίδβιμθ. ΟΥ̓ ΘΏΘ ΠΠΔΥ͂ 
δΆΥ : (Π6Υ ὙἜΓΟ ἱϊηροείογΒ. ΤΏΘΩ [οἱ βυος πππηδδὶς ἰῃθη. Βαϊ οξ πὸ οὔθ ρυΐ ρου ἱμεὶγ νογὰβ ἃ 
ΒοΏΔΟ [Π δὲ {Π6Υ {Π᾿6ηγβοῖνο ἀϊὰ ηοὶ ἱπίοηὰ, Ὀδοδυθθ {Π6Ὺ ᾿πβὶ θο]ἰονοὰ ἰπ ἃ ᾿ἰνίηρ ρεσβομδὶ Οοά, δὰ 

ἭΟΓΟ οοηνίποορα (πὶ ἴπον δἰοοά ὑπάον (δς αἰτοοῖ ἰωβυθηοο οἵ Ηἷδ βϑρὶγιι. 1,οἱ ὯῸ ὁ26 ΘΙΩΡΙΥ ἰΠ6 1 

ποσὰθ οὗ δβθΏ86---ἰοἱ η0 ὁ6 ἀΘΏΥ ἰπδὶ {Π67 τηθϑηξ ἰὸ ργορἤθοΥ Ὀθοδῦθο οὔ ἀοθθ ποί ᾿ιἡπ1866} 6] 16 76 

ἦπ ΔΩΥ ῬΓΟΡὮΘΟΥ. [1,εἴ ὯΟ 086 (88 Ἢ. 9. ΚΝΟΒΕΙ, 4066) 286 ουΐ οἵ [ἢ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 8 ΤΔΙΎΘ]]ΟΌΒ τηδοκοὶ 

τοργεϑεηίδίίοῃ οἵ δυεηίδ (δαὶ πδὰ δἰ γεδαγ ἰδίχθῃ ρ'δοθ. 1 πὶ] ΏΡΙΥ οοηΐρεβ {πδὶ (ἢ 9 τεργοθεηίδίϊνθα 

οἵ ἴ8ο ἀϊνίπο οτἱαὶῃ οὗ ργορῃ θοῦ πᾶνθ ὈΘΘΏ ΤΔΌ ΠΥ ἱῺ ΤΔῊΥ τοροίβ. [Γΐ π88 Ὀϑθὴ οἄδῃ ονϑηοοκοα 

ἐπδὲ ποῖ ΘΥΘΙΥ ἰΐπρ οδπ ὈΘ6 Ρχορμοδβίϑα δὲ δῃγ ἰΐχωβ; ἰμιδὲ (μβογείοσο δεδοὶὶ ὑχορῇθου τουδὶ μανα 1 

Ἰεϊαίοτὶ 81 στθδδου δῃὰ βτουηά, δηὰ {πδὶ (86 ἔοσπι δηὰ οοῃίθηίβ οὔ ἐμ Ῥγορβθοῦ ταῦβὲ 06 ἴῃ ΒΔΙΤΩΘΗΥ͂ 

πἰθ ἴμθθ6. Ιὲ δ Ῥϑθ διγίμον ονουϊοοϊκοὰ {μδὲ Ῥγορμοθγίηρ ἰδ ἃ βοοΐῃρ ἔγομι 8 ἀϊβίδῃοο. ΕἼΤ 8 

αἰϊπίαποθ ΟἿ ἸαΔΥ ΨΕΣΥ͂ π|ὶ}] οὔβοσνα ἃ οἷἶἵγ, ταουπίαΐῃ δηὰ {Π6 ᾿ἶϊκ6, Ὁ βθπογΑὶ ουὐ]ηο5. Βυΐ ρμαγιϊ- 

Ου]ατ8 οΏ6 ἄοοθ Ὠοΐ δ68. ΕῸΣ (ἢ}18 γθδϑοῦ ζομυΐηθ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἴῃ ΦΈΠΟΣΔΙ Μ11 Ὅσους τηϑάα]ς Ὑἱὴ18 δρδ- 



ὃ 3. ΙΤΕΒΑΒῪΥ ΡΕΒΕΟΒΜΑΝΟΒ ΑΝῸ ΤῊΝ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΕΒ ΡΒΟΡΗΕΤ. Ἷ 

εἶα! νγοάϊοιΐοα. ὙΠ οσθ, βοπότοσ, (86 Ἰδέϊον ἰδῖκοθ ρ]δοὺθ, οὐμον (6 δροοΐβὶ ἰγαὶΐ οοπίοταρ]αὐοὰ ἐα πο 
ΒΌΡογάϊπαίο ἱπαϊνί ἀπ] ἐπέηρ, οὐ ἰδ ᾿υδι 69 (86 δυδρίείοι ἐδδὶ 1 ἴ6 ἴ8]θοθ. Τοδο δηα [|κ6 χη ϊοίδικοα 
δαυο Ὀθοη οομιηοὰ, Βα (μΐ8 ἀοθα ποὶ ἴπάοσ τὴ ἔγοτα στηδἰπίδ᾽ ηἰηρ [86 ἀἰνίηθ ογἰχίη οὗὨ Ῥγορἤθοῦ 
ἕω κοῆογαὶ, δὰ αἷϑὸ ἤγοσα οἰδἰ πΐπρ ἃ βολθηιδο {1110 [ῸΣ ΠῺΥ οοηδίσαυοίίου οὗ [δδΐδῇἢ᾽ Β ῬΡΧορῇ 60γΥ. 

8 38. ΤῊΣ ᾿ΤΕΒΑΒΥ ῬΡΕΈΡΟΒΜΑΝῸΞ ΑΝῸ ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΞ ΡΕΒΟΡΗΙΙ, 

1. ΤῈ ἸΟῪ ερίτἱϊ χεαϊάθηι ἴῃ ουν Ῥτορμοῖ ιδ6 ἰδίζοῃῃ 8150 ἃ δοσγδροπαΐηρ ίοσθ. ἦ 560 ἰη 
Ηἶπὰ ἃ τηδαίον οἵ ἐμ ΗΟΌΤΟΝ Ἰδηρύᾶρο. Ηθ ὕδο8 ἰδ τ ἢ ἃ ΡΟΤΤΟΣ δὰ 6880 (δὲ βπὰ ᾿δμοὶν 11 ἴῃ πὸ 
οἴβοσ. Ηδ Ὀσχουρβὶ 1 ἴο (88 δΒυτημὶὶ οἵ 15 ἀονθϊορσωθηῖ. Νίοϊ ΟὨ]Υ δι88 ἢ6 δ΄ ΤᾺΥΒ ἴδιο σίῆϊ πογὰ δὶ 
σοι πιδη--θ 480 ΠΟΥ͂ΟΡ 866 056 ἩοΓὰ ἴοο τηυοἢ ΟΥ ΟΠ6 ἴοο 7. Απὰά στ} δά μιΐγα]θ ασί, γοί 
ψ]ϊῃποῦϊ δἰεοϊδύάοη, 6 κῆπον δον ἰο πιοδυϊαίθ {π6 δτοτὰ δοοοσάϊης ἴο ἐδο οοῃίοηα οὗ [86 ἱποῦρμι. 
ΑἹ] σβοίουϊοδλι ἔοσμηβ οὗ δὲ δὰ δἱ ἷβ οοϊῃσηδηά, δη ἃ ἢ6 σδῺ ΘΙΔΡΪΟΥ 811 (86 τἱοδοθ οὗ 180 Ἰδησυδρο. 
Βομοί ἴῃς τογαῖ 885 Ὀθοη οὐὔδοσνοὰ ἴῃ (ἢ 6 ἮΔΥ {πδὶ 1βδῖ δ 1866 (6 ἰδηστασο. 80 {πὶ ΑΒΑΉΒΑΝΕΙ, 
δεβοοίδίεβ (ϊ8 ομδγδοίοσ οὗ 1βαδἢΒ Ἰδηρυδρο πὶ [Π6 1Δῃοἶθα ΤΟΥ] ἀοβοθηὶ οὗ 86 Ῥτορβοῖ, βαγίῃρ: 
“ἐ1η6 οἤδετῃ οὗ ἢΐ8 ἀϊδοοῦσθο δῃὰ ἴμ6 Ὀεδυὶΐγ οὗ δἷδ οΪοαθθηοθ 8 ᾿1κὸ {Ππ6 ἀΐδοουγδο οὗ {86 Κίηρβ δπὰ 
ΠΟΌΏ8611018 οὗ (86 ἰδηδ, πβο μιαά ἃ τοῦυοῖ ῥ᾽ οδαδηίοσ δμὰ ΡΌΓΤΟΣ ΜΑΥ οὗ βροδικίης (μδη {Π0 χοδὶ οὗ (89 
ομΠ]άγθη οἵ ταθη" (Οὔπιπι. ἵπ ὑτορλ. ροδὶ ὕε8. 1.; κβα ΟἜΒΕΝΙΌΒ οἢ οἷ. 1. Ρ. 836). Απά ἴπ δῃόίμοῦ 
δδιῖου (86 ΤΑΙρέυ, 7γαοίαί. Ολασίρα (οὶ. 13 δ) ἜΧΡτερθοα ἴδ 6 βδπῖο ἱποῦυραϊ, βαγίπρ: “ Εζοκὶοὶ 
ΤΕΒΟΤὈΪ65 ἰΠ6 δου οἵ (6 νἱ Π]δρο τ θη ἢθ ὈῈΒο] 45 [π6 κρίθπάον οἵ ἐδ Κίπρ, θυὶ [δαΐῖδὴ σϑϑϑιὈ]οθ ἰΠ9 
800 οὗ (Π6 τογαῖ σϑδἱἀθῃοθ᾽ (σορ. ΕὙΕΆΒΊΥ, 2. ΚΚαπον ἀεε Α. Τ', ὑῃ. 17, 21). 

2. ΑΒ τοχδσάᾳ (ἢ Βοοῖ ἐίβο!, ἰὶ ἀϊν ἄο5 δαὶ ᾿πΐο ἔπτο οἱ οῦ Ῥδσίβ: οἤαρα. ἰ.--σχχν. δὰ χὶ--ἶχνυὶ. 
Βεΐπϑεῃ [8686 {πῸ οἰϊοῦ ρατίβ δ [ἢ 9 οβαρίοσβ χχχνὶ. -χχχίχ., σῃίοι, Φδηυβ. 1 Κο, Ἰοοῖ ἔοστασάβ δὰ 
Ὀδοκ δ Γάβ, ᾿πδβτοποῦ 88 (86 ΟΠ δρίουβ χχχυὶ. απὰ χχχυὶϊ. οοποϊυάο (6 Αβδυσίδη ρογίοα, δῃὰ οἰνδρ- 
(ε.Β χχχυΣἶἝ. δηὰ χχχῖχ. ὑργερασο [9 ὙΔΥ ἴοσ ἐμ6 Βδϑυ]οπίδη ρουϊοα. Τὴ ἔγαι ραστὲ βοὴ οὐυχῃς 
ῬΓΟΡΟΓΙ͂Υ ἴο θ6 τοοκοηοὰ ἴγτομι ἰ.- χχχνυΐὶ., (86 βεοοῃὰ ἕἔγοιη χχχνὶϊ.-Ἰχυὶ. Βπὶ ἴξ 16 ἰσδάϊ ἰοηδὶ ἴο 
Τοοκοῦ χσχχυὶΐ.- χχχῖχ. ἱομείμοσ, δπὰ ἰπδῖ, ἰοο, δος πίῃ ἰῆο δγεὶ οἰίοῦ ῥαγί, ὑθοδῦβο ρασὶ ἢγεϊ, οὐ 
δοοουπὲ οὗ [89 τοδί γδυοίυ οὗ 1ϊ8 οοηίθηΐβ, ἸΏΔΥ δϑλῖοσ γϑοοῖγο πόθο ἰδίοσίοδὶ ομδρίοσ ἴδῃ (ἢ 9 
δεοοηά ρατὶ ἰμδὲ δὴ ἃ αυΐϊΐο πηϊίοστη δηὰ Ἔχοϊυδῖνθ οπαγδοίθῦ. 

8. Τακίηρ Ῥαυὶ ἥτρί ἰο ἱποϊυάο ἱ.-χχχῖχ. πὸ [Ὁ]1ονν (ἢ ἰγαα ξυμ] τῶ οὗὨ οουμῃίίηρ. Βαΐ ῥτο-: 
ῬΟΥΙ͂Υ 1818 ὅταὶ ὑυϊμοῖραὶ ρασί Ὀορίῃδ σὶτ οἤαρ. υἱἱ. ΕῸΣ οδδρίοτη ἱ.--υἱ. οοπίδίἢ (λο χτοδὶ ἐπσθοίο 
Ἰμιγοάποίου το] διέ ἰο {Π6 οπίΐτο Ῥοοῖς. Τμδὶὲ ἷβ (0 βδύ, οὶ ΟΠ] ἐδ ΟἤΔΡ. ἱ. ἑἰηἰγοὰποιγο, μυὶ οὔδρ- 
ἰΕ18 11.-ν. 8.6 [89 δοοοῃηά δηᾶ οἤδρ. νἱ. πο τπϊτὰ ἱπιγοἀποίίοη. Του ἰπγθο μδίθα τὸ δῃίοσ ἰηίς 
186 τηδ᾽οκίϊς εἰσῃοίατο οὐ 188 18 8 8 Ῥσορῆθου. ἘδῸν ἴῃ6 ῥγοοῦ οἵ [18 ϑε6 (δ) οοτωταθηὶ ἐπ ἰοο. Ῥατγί 
ἄτι [8115 ἰηίο ὅνα βυαϊγἱβίοηβ. ΤῊ ἢγβὶ συνά νἱ βίου οοτηρτγίβοα ΟἿ ρα. νἱΐ.--χὶ, Τὰ (δ}5 δροίζοῃ [86 
Ῥτορϊιῖ ἰτοδίδ οὗ {πὸ σγοϊδίΐοῃβ οὗ 1δγαϑὶ ἰο Αμεγτγίδ, οοπιγδδίϊηρ (ἣθ συΐπουβ θορλπηΐηρ οἵὨ (πὶ8 σα ]8- 
ἤοη πὶ (π9 Β]ερθοα ἰοστηϊηδοῃ οἵ ἱξ, ΤΏ βοοοπὰ δυρδαϊνίκίοῃ οοπίδίηθ (Π6 ῬΓΟΡἨ Θοοθ δραϊηδὶ 
ἐοτγεΐρη πδίϊοηβ (χἹὶ.-- χἕ".) Αἱ τῃ6 Βοδά οὗἉ {π650 δἰδῃηὰβ ἃ ΡΥΓΟΡΆΘΟΥ δραϊῃδὶ Βαῦγϊοη. ΕῸσ δγεῖ, 
{πῖ8 Βοχῖπδ ὙϊῚ ἃ ζΘΏΘΓΑΙ οοηϊοιηρ]δἰΐοη οὗ “116 ἀΔΥ οὗὨ ἰδ 1,οτὰ,᾽ βοὸ ἐμαῖ, ἴῃ ἃ τηϑδϑῦχο, ἐξ ἕοσιηβ 
{πε ἱπιτοἀποϊοῃ ἰο 411} δῃηπουποοτηοηὶβ οὗ Ἰυἀπᾳτηοηὲ ἐμαὶ [0] ον, απ, ἔμοη, (π6 ῬιΌΡἢοὲ βθοϑ Ῥσϑοίβε! Υ 
ἴῃ Βαδυ]ος 186 ΟὨἱ οὗ ΘΠΘΙΩΥ οὗ [π᾿ {ΠΘΟΟΥΔΟΥ {μὲ '8 δρροϊηϊοα ἰο τηδῖκο ἃ ὑγοὶ ἐπι ΠΕΥῪ δηὰ ἴο 15 οὔ - 
παρὰ οοηπύδηοθ (ΧΙ, 1--χῖν. 28). ΤῊΪ8 ἰδ []οποὰ Ὁ δ δβιοσέ Ῥσορῇῃθου διζαϊησὲ Αδεγσγίδ, (6 
ΘΏΘΙΩΥ, Οὗἁ ΟΟΌΓ͵ΒΘ, τηοβὲ ἰὼ ΡῸ ἀτοδάδοὰ ἴῃ (86 Ῥυορβοῖβ εἶπια (χίν. 234--- 27). Ἐο] τίς (κΐ8 δῖ 
ῬΓΟΡ6οἷ68 τ  δίϊηρ ἰο οἴδιασ παίΐοῃδ ἰπγοδίθηθα ὈΥ Αβαγτίδ: ῬῈΣ] δια, Μοαῦ, ἘΡἈ σαί ϑγτία, Ἐπμὶ- 
ορΐδ δηὰ Εργρὲ (χίν. 28---σχ. 6). 

Ομιδρίοσβ χχί. δηὰ χχὶϊ. οομιβεζξαίθ ἃ βρϑοῖδὶ 1:16 ἽΘΌ. ΤΉΘΥ αἷδο οοπίαϊῃ ρτοριιϑοῖοθβ ἀαίησὶ 
Βιεδί θη πδίϊομβ, υἱκ.: ΒΔΌγΙοΩ, Εάοτη, δηᾷ Ασαδίαβ. Βαὲ ἔβοσθ ἴα οοῃῃοοιοα πιὰ ἐμΐ5 ἐπὶ δὰ ἀπυβαδὶ 
ὙΔΥ Δ ῬΓΤΟΡΒΘΟΥ͂ Δραΐποὲ Φοσυβαϊθμα. ΤῊΘ σϑδβοη ἰδ {πδὶ (μ6θ6 Τ0ῸΓ Ῥσορθοῖθβα ὕϑασ δια] οτλδίΐο βα- 
Ῥεγβοσ ρεΐοῃβ, ου ΜΠ ΈΪΟΝ δοοουπὶ τὸ αγο οΔ]]1ϑ ἔμ οτα ἰΐδοίζιο οπιδίεπιαίίοιδ. ΤῊΘ ομαγδοίοσ οἵ ἴμ6 δὰ- 
Ῥεγβοσί ρίΐου, ἱμογοίοσθ, ψ Εἰς οοἰποίἀοβ τὶ (Βαὲ οἵ {π6 οἶος ἰἄσθθ διιροσβοσί ριΐουβ, τοαῖκοα ἐμ6 σεϑ- 
βοῦ ΝΥ {πὲ8 ῬΤΟΡΉΘΟΥ ἀραϊπαὶ 7 ΘΓΌΒΔ] ΘΠ) 18 ἱποογρογαίθα πῦῖὰ [Δ6 ὑτορἈβοῖθη δαὶ παὶ ἰοσοῖψτι πδίομδ. 
Α ῬΤΟΡἨΘΟΥ͂ ἀρδί παι ΤΎΓΣΘ ἴοστοβ ἐμ6 οοποίυκίοη οὗ (ἰδ βεοοπὰ κυ ἑνίδίοι : ἐμ6 αἰαρο οἵ (18 οἱ ΕΥ̓ ὈΥ 
ΒΒ ΔΙ πιδηεβον, τ ἱ οἢ ἰοοῖκ ῥἷδοα ἴ τῃ 6 Ῥχορδοῖα {ἶτηθ, γηϊβῃοα ἐδ οοοδαΐου ἴον ἐξ. Βαυὶ (86 Ῥτορβοῖ 
8668 Ὀοίογϑ δἷπὶ {ἢ 8 ἔλίο οὐ (86 οἱἱγ ἄοτῃ ἴο (86 τοπιοίδαὶ ἤπίασθ, απά ἴῃ ἐμΐ8 οοπίοταρΙαίου οἵ (δ ἔα- 
ἴαστο 8 ποῖ πδηξίηρ [8.6 ἴκοίον [Βδὲ {86 ΟΠαϊάθδιβ 5881} 6 [8 ὁὔδβ ἴο τῇδκο δὴ οπὰ οἵ ἴδ ἱπάϑροπά- 
ἐηοῈ οὗ ΤἾὙγο. ΟἾδρδβ. χχῖγ.---χχυΐϊ. ἴοσα ἃ Κίπᾶ οἵ βηδ]ο ὑοὸ 18:6 ἀϊδβοοῦσθοβ δραϊπδὶ ἴμ6 πδίξοπα. 
ΤΒΟΥ ἱγεδὶ οἵ 1δεὶ [πἴηρσ, οὔ τῆ μὰ οἵ ἐδιε ποι], (9 ποσ] 8 }αάᾳτοοηί, τοσαττοσίου οὗ δ ἀοδά, πὰ 
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(86 δι] 8] οὶ οὗὨ [80 βαϊ γδίΐοῃ Ῥχοπιθθα ἰο {ϊπὸ Ῥϑορὶο ἴδγδοὶ, Ἧ79 μανὸ οδι]οὰ ἐδοϑο ἴοασ οδβδρίεσυ 
ἰφδεῖδιιδ αροοαϊψρίδοδι. ΤῈ6 Ταϊνὰ Βαραϊνίβέοι [85 ἴοσ 116 συ ἦθος (86 τοϊδεΐοσι οὗ [6γδ6] ἰο Αδεγτία "ἢ 
186 ἀδγβ οὗ Κίηρς Ηοζοικῖβῃ (χχυὶϊὶ.---ΧΧχΣ".). [ὲ οομίδίπθ νο ἀἰβοοῦγθοα ἴῃ αἱχ ομδρίοσα.: Εδοὶ 
ἀΐβοοῦσβα θείῃ τὶ ἽΠ. ὙΒΟῪ δίδπὰ ἐπὶ σὨτοποϊορῖολὶ οσάοσ, δῃὰ δ 8}} οἵ ἐβαῖ ἰοίδὶ δίγνογβ, ἴῃ 
{μα δδοὶ, ἰῃ 8 βρϑοΐδὶ τσβϑδῆηοσ, ρχγοοθθαϊῃρ ἔγοσα (86 ῥγοβοηὶ ἀἰδίγεθα, δηὰ τὰ ὀσηθασα οἵ ἰδμ6 [Ἀ]86 
ΤΆΘΔΏΒ οὗ ἀο᾽ ἔν γϑῃ06, ΘΟΠΊΡΣΘΘΒΟΘ ἱῃ ΟὯ6 ἴδ6 ἀοΙἑγογάποοῦ ουὔἱϊ οὗ ἴμ6 ἀἰδίτοδαε δινὰ [ἢ βαϊ γαίΐοῃ οἵ ἐδ 9 
(Μερείδηΐς) οαά-ροσίοά ἐμδὲ δὸ Φοίοστωϊηϑα δηὰ ῥγοιηἰοοὰ οὔ αοἂ. Τηὸ Εουσίδ βυθάϊνίδίου, ΘΟ» 
Ρῥτίβοθ οὔδρα. χχχὶν. δὰ χχχν. Τθθθ ἴπτο ομδρίοσβ νὸ ἀθεϊβιιδίθ (89 ἤτι6]9 οἵ ρατὶ ἢσεί. ΤΈΘΥ οοΣ- 

᾿τδἴὴ ἃ σοῃοϊυάδιης κἴδηος δὲ ἐμ6 οπα-μοσϊοα ἰπ τοθροϑοὶ ἴὸ ἐμ6 ἔτχο δερϑοίβ οὗ ἱξ, υἱκ.: [116 αἀἰνίπο ᾿υἀᾳ- 
Ἰηθηί9 Ὀοΐὰ ἰῃ τεϑρϑοὶ ἴο ρυηίβμμιθηΐ δπὰ βαϊνδίώοη. ΤΏ Βγεὶ ἴα ἀοδοσί θὰ δβ οοιαργομεηάϊηρ τοί 
ΟὨΪΥ ἐμο οδνίῃ, Βαϊ αἰδο [8:0 οοπβίθὶ δ ἰοΩδ οὗ θάνοι, ἱπ πολ, μονογοσ, ἐμ9 τηδηηοΣ οἵ 1.19 ορογείίοῃ 
ὁ. οασίδ 8 Ἄχ ἱθἱϊθα ὈΥ 8 βρϑοὶδὶ ροσίσαγα οὗ (9 ῥυάρτηρης δραίηοι οπ6 οἵ [6Γ86}᾽8. τηοσὶ Ὀὐξέοσ θη θ΄ 
τοῖθβ, υἷα; Ἐάοα. Τμδὶ ν βίδῃα 6 ΓΘ δ δὴ ἱπιρογίδηϊ ὈΟσΠμάΔΣΥ, υἱξ.: δὲ [Π6 οἷοβο οὗ ματὶ βγεῖ, δρ΄ 
ῬΘδσβ ἤτοι (86 ἸηΥ δίζοη, χχίν. 10, ἴο βοδσοῖι (86 “ ΒΟυκ οὗ Φοδονδα," διὰ ἐβοσθῦυ νοσ γ {89 {18]- 
ταθηῖ. ΤΑΐβ Βουκ οὗ δ ὁβονυδὴ οδῃ 6 ποιμίηρ οἾ86 (δὴ ἠδὲ ουν ρατὶ πτπὶ, ἰ πίοι [86 Ῥχορμοῖ μθῖθ 
ΤΟΙΌΣΒ θδοῖκ 88 (0 ἃ 010 ΠΟῪ Ὀγουρμῖ ἰο οοποϊυδίΊοη. ΕἾΠΔΙῚΥ χχχν. ἀοθοσῖθοβ [6 δαὶ γαϊΐου ποσὰ 
8.811 ΡῸ ἱτωρατγίοα ἰο (86 ρϑορὶϑ οἵ αοἂ Ὁ "6 8ηδὶ ᾿υὐριαοαὶ. Βαΐ ἴδ6 Ῥτορβοὶ ἴοσ [π9 ῥργεθοῆξ 
ἸΏΒ ΚΟΒ ὈΓΟμΪποηΐ ΟὨΪΥ ΟὨΘ Ὀγΐποῖραὶ ροϊηὶ, υἱκ.. (86 τοίυσῃ μοσθ ουΐ οὗ {86 Ἰαῃμὰπ οὗ οχίΐο ᾿πΐο (89 
ΗΟΙγ 1μλῃὰ ἴο ουουἸ δι ϊηρ 0Υῦ. 8 566 ἴῃ (μΐ8, δὲ (π6 βϑιηδ ἐΐτηθ, ἃ ἰχσδμδι(ΐοι ὑὸ μαζὶ βοοοῃά, ἱμπδὶ 
[λδ8 ἴῸγ 118 δι υ7θοὲ (6 ἀδϑογριΐοι οὗ (9 ροσϊοά οὗὨ βαϊνδίζοιυ ἴῃ 81} ἰ(9 δεροςίβ. 

ΤΙο ΕἾΝΕ Βαυράϊνἑείοι ΒΏΛΙΥ σομρσοποηάβ ομδρίοτ σχχνὶ.-- -χχχίχ ΤΈΣ οοῃίθηίδ 16 Εἰείο- 
τοδὶ δηὰ οββθῃτ8}}γ (η0 βδῖὴθ ἰμδὲ τὸ σοδὰ ἴῃ 2 ΕΚίηρβ χυἹἱὶ, 13---χχ, 19. ΟΒαρίοιβ χχχνυΐ. διὰ 
Χχχυΐ,. τοὶ δίθ (16 ἀοοροβὶ ἀϊδίγοθθ ἱπίο τ μΐοι Ηοξοκῖδῃ, οουβηθοὰ ἰο ἰθ σαρὶ(8] οἱἐγ, τὰβ Ὀσουρῃὶ ὈΥ 
(80 Αϑευγίδηβ, δῃᾶ αἷθὸ (ὴ9 υποχρϑοίοα, δυἀάφῃ δὰ οοσαρ]οίο ἀοἰΐνοσγδηοθ ουΐ οὗ (ΐ8 ἀδίτϑθδ Ὁ (89 
Ρίδχας ἰμδὶ Ὀγοῖζα οἂὲ ἴῃ (δ σδτρ οὗ (δ Αβεγγίδηβ, ΤὨΐδ ἔδοῖ ἔοσταα ἰδ 6 οομοϊυδίου οὗἁ 41]1 τοϊδίλοιθ 
οὗ Ιβγϑ6] ἰο Αβεγχίβ, διὰ ἰδογοίογσθ χχχυνΐ. δβηὰ σχχυῇ,. ἰδ βτεὶ, δ που [9 ονθη (8 πδιγαϊβα ἴῃ 
ἴθῃ Ὀαϊοης ἰὼ 8 ἰαΐοσ ροσίοά. Οδδρίοσβ χχχυ!Ἕ. δηά χχχίσ, ἰηΐοστα υ8 οὗ ἴμ6 εἰοίκηοθα δῃὰ ΘΟΕ 
οὔ Ἡοσοϊκίδῃ ἰη 186 ἐουχίθομ γοδσ οὗ Ηἷδ τοΐρτι, διὰ οὗ [86 Βαθγυ]οηΐδη θα ῬΆΒΕΥ ἰμδὲ οοηρταία]δίοα 
Ηἶπὰ οἱ (μὲ8 δοοοῦῃί. ΒΟΥΘΟΌΥ Μῶὸϑ αϑοσάθα οοοδείοῃ ἰὸ ἐμ6 Ῥυορβοὶ 0 ῬΣΌΡΒΘΟΥ ἰμ6 Βδογ]Ἱοηΐδῃ 6 Χ- 
116, ἀῃὰ ἰπ βὸ ἴϑσ χχχυῖϊὶι, δηὰ χχχῖχ, δϑ, 80 ἴο βρϑδαῖ, (86 Ὀσίαχο ἰο ομβδρίοζε Χ].---σ]ν]., δοὰ δἰδηά 
ἱωτηοάϊαίοὶυ Ὀεΐοτο ἔμοῶ, δἰ ἰδουρὰ [86 ὀναηίθ οἵ πμΐοι {μὸν ἱμίοστα 18 ῥγϑοϑὰθ ὈΥ δροαυὲ Τουσίθοῃ 
Υ̓ΘΔΙΒ ἰδ0 ονθηίβ παιταίθα ἴῃ οἶδρθ. χχχν!, δηα χχσυϊ. 

4, βυγνεγίῃρ δραΐῃ (6 οοἰ]οοίΐζοι οὗ Ρσορηθοΐββ ἴῃ ρασχί ἔσει, τ 866 [ππδὲ {ΠΟΥ δὰ Μ6]}} δυτβηρο, 
ΤΉΘ οἷοχ οομλπιοιίαίοσβ (ον ΠΥΤΗΞΒ) ΒΑΘ ΘΥΓΟΠΘΟΌΒΙΥ Βα] ἃ ἐβοῖὰ ἰο 6 πὶίμουὶ διτδηρθεαθαῖ, 
διῃὰ μαϊ ἱοροίμος πιίμπουαϊ ρ᾽δη. Βαὶ ἰδ)0 ἀοτηϊπαίηρ ῥχὶποῖρ]ο 18 δὴ διτδηροιηθηὶ δοοοράϊηρ ἴο τ δὺ- 
[ΟΣ σαῖς (δὴ ἙΘμγοῃοϊορίοαϊ διτδηροιθηί. Ὑμὸ ἢγεὶ ἱπισοἀποιϊξοῃ (οὔ Δρ. 1.) ὈΘΙΟΏρΒ ἴο [}6 Ἰαἰοδὲ 
Ρΐθοθβ. [Γΐ μ8δ8 τοῦθ ἐπ οοσασηοι Ὑἱιλι ὈΒαρίοσθ Χ].--- νυ]. (606 θεῖον). Τὸ βοοομὰ ἱπισοἀποίζοη 
(1}.--οΥ.) ἰ8, αδ α οδλοῖε, 4160 (δ Ῥγοάποὶ οἵ ἐπὶ ροτὶοα ποῦ [μ6 Ῥτορδοῖ ραΐ Ηἷβ ὈΟΟΚ ἱοροίμοσ. Β6}} 
ἴον ιι18 ἱπιτοἀδυοίίοι {86 ῬΙορμοὲ χηδὰθ ι.96 οὗ δα υ οσ ρΐθοοβ, ὀβροοΐβ!]ν οὗ (λ6 ρΡοχίοά οὗ ΑΠδξ (θοηρ' 
111. οοαπι). Απᾶ ἐμο ΘΌΥ, οὗἨ οὐῦσθο, ἢθ 88 ρίνϑῃ δἱ (6 βδῖωθ ἐΐτηθ ἃ ρἱοίῃσα οὔ (μδὶ ρμοσοα οὗ ᾿εἷ8 
Ἰαθοῦβ πίοι ῥγοοοάοὰ {86 ὅγθε οομῆϊοὶ υὐτ (Β6 ποι] -ρόνοσΣ δοιὰ [86 Ῥσορμθοΐο (μδὲ τοϊδιθα ἰο Σὲ. 

ΕἘὸγν (ῃΐ8 τοδβοῖ (816 ἰηἰτοἀποίξδοι ῬΘΔΣΒ ΤΟΣ οὗ ἃ ζϑΏΘΓΑΙ οἱ 108] Ομδσδοίοσ. ΤῈΘ ἰμἶτὰ ἱπἰγοἀποίοῃ 
ὈΘΙοηρβ ἰοὸ ἰδθ ἔδοὶ οἵ ἰδ 1δδὲ γοᾶν οἵ Πσσίδ ἐμογοίῃ σοϊαίθὰ. ὙΒΘη ἰξ ττδὸ τυ ὑθῃ Ρ ἷ6 ποὶ 6χ- 

ῬΓΟΒΕΙΥ Βαϊ, Βαὶ ἴΐ ἰδ ἰῃ [6 πδίατο οὗ {μ6 (πΐηρ (μδὶ [μὲ18 ΒΒΟΌ] ἃ ΒΔΡΡΘΏ ΘΑῚῚῪ σαῖμος {Ππ2η Ἰδίθ δίς 

ἴον [86 ἀγρῃὶ ᾿ἰμοζ, 
ΟΥ̓ οδαρίοσβ νἱΐ.--ὶΐ. (10 τοὶ ρατί (Υἱΐ. 1---ἶχ, 6) Ῥεϊοπρβ ἴο [πὸ Βορίπηϊηρ οὗὨ δ6 ἰδ τθθ γϑϑσβ 

νοι Ῥοκδὴ μδὰ ἴῃ οοσωσηοι πὶ Αἴδσ, ἰδ δροπὶ 743 Β. Οὅ. ΤῊΘ βοοοπὰ ρασί, βονονοσ (ΣΧ. 7-- 

χ. 4) Ὀοϊοηρβ ἰῃ ἔδο οὐά οἵ ἐπ ΐ8 ροτίοῦ, ἴχυ8 δροαὶ 740, 89 (606 ἱπίτοὰ, ἰο {86 ἰεχὶ ἐκ ἴοο.). ΟὐἁὨ [86 

βοοοῃά ρματὲ (Χ. ὅ---Σἰΐ. 6) [86 ρίοοθ χ. ὅ-34 θϑϊοηρ ἱπ (μ6 ὕὄπηθ βοὴ Ηοσοκῖδη ψγὰβ Ραΐ ἰο ἐμ ατοδὶ- 

οοἱ ἀἰδέγεθθ ὈΥ ἐδ δαϊητηομβ τοϊαίοὰ χχχυΐ. (ϑο0 ἱπιτοδασίοι ἰο χ. δ-19). ΟἾδρ. χὶ., οῃ δοοουμὶ οὗ 

ἦϊα το  δέλοπβηΐρ σὲ χίν. 28--82, οὐ παιϑὰ ἴῃ (80 ρμοτοὰ σπίθα Ηοζοκῖδἢ μδὰ δροοάϑὰ ἔμο ἔμτοπθ, 

(πε δρουὶ 728 Β. Ο. ΤΒο ἀοχοίομν, οἶδρ. χίϊ., θ6δγβ ὯῸ ἰσβοθ οὗἨ ΔΩΥ Ῥαγι 00] ἐπι; 6.11}, 88 οοῦ- 

οἸυβίοη οἵ ἐμὲ δοοίάοῃ, ἐξ τησδὲ ΔΩΥ͂ ὙΔΥ Βανο οτἱ αἰ παίθὰ δὲ [86 ἰἴπιο (86 Ἰδίξος τγδϑ ραὶ ἱορείπον (ἐδιά.) 

ΤῊ ἄγεί ὈΡγορΈΘΟΥ δμϑίηδὶ ΒΑΌΎ]ΟΣ (χίϊὶ. 1--- ταῖν. 23) Ῥσοδῦρροθοθ [μθ ροσίοὰ 'ῃ τὶς (86 Ῥτορμοῖ 

τοοοχυϊξεα Αβεγτίδ 88 ἃ ἰμίηρ οἵ [86 γαδί, δῃ ἃ βανν πῃ Βαδῦγίου ἰδ 6 πουϊᾶτροτνας ἰμδὶ νγδϑ οδἱἹοὰ ἴο 

ἐχοοῦίο Λαδατοοιὶ οα {μ6 {πδοοσϑογ. ΤᾺΘ ΡΓΟΡΆΘΟΥ, ἐμοχείοσα, [4118 ἴῃ (δ|6 Ἰαὐοαὶ δἰδάϊαση οὗἨὨ Ιβαΐδῃθ 
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Ῥιορβοιίς δοινεγ. ἘΠῸ εδοεὶ ρσορίθον δρδίησὲ Αδεογσία φτοάϊοίβ βϑῃηδομοσ οϑἰδβίορ ἢ 6 88 ὯΘΔΡ 

αἱ βαπὰ, {ει θοϊοηρβ ὑπατοίοσο ἴο ἐδ6 ρμοτϊοα ΒΒ σε Υ Ναΐοσο (89 θνεδί, ΤΒΘ βμογί ρίθοο σῖν. 928-82 

τουσι: βονο οτἱρίποιοὰ δηοεῖὶν δὔον Ἡδροκίαν ὑοοὶς (δ ἰπ τόπο. ΤῊ ΡὈΓΟΡΒΘΟΥ δρδὶηδὶ Μοδῦ (χν. διὰ 

χνΐ.) πηαδέ, 86 ἴο 115 οΙάας ρατί (χν. 1- υΐ. 12), Βοϊουρ ἴο [86 τεῖψτι οἴ Αἰαςσ. [ἴπδΥ πᾶν οτἱ αἰ παρὰ 

αἴος 741 Β. Ο. δυὰ δοίοτα ἰμ6 ἱπσαταΐοι οἵὨ ἐμ Ἐκϊοταΐίθα ἰηΐο 9 αὐδὲ τηθπιἰοηοὰ ἴῃ 2 ΟΒγου. χχυὶϊ. 

17. Ὑο ἐἕτησ οἵ ἐς ραν) οαιίση ἰθ ἐπάοοα τοϊαιΐνεϊγ ἀοίοσταϊ θὰ Ὁ 186 ἰδίου Ὀγῖεΐ ρσορθου χνὶ. 18, 

14; Βυὲ 50 ὅν ἰδ ̓ δὸ Ὡοὲ ὕθβῶ τρδάθ ουὖἱ νιιδὲ ουδῆϊ [9 Ῥσοροὺ ΒὩΘΔΏΘ Ὁ (δ6 ον (μτοδίοποα δρδἱηδὶ 

Μοαν χνυὶΐ. 14. ΑΠΥ πΑΥ, μβόπονοσ, ἰμ9 Ῥχορμιοὶ μδ6 ἴῃ ταὐ πὰ δῇ δοὶ οὗ μοβί!ν οα [86 μαχί οὗ Αδαγτὶδ 

δροϊπεὶ ΜοδΡ. . 

Ομαρίοτθ χνὶϊ. δηὰ χυὶϊ., πος ἀσὸ ϑαῦδ}}ν ἀϊγοοιοὰ ἀραίπεὶ ἘΡἈγαίπν ϑυτῖδ διὰ δρδίῃδὶ Αβεγ- 

Σῖα, Ὀεξουρ ἴο ἰπο θορἑηπίηρ οὗ ἰδ ταΐχῃ οἵ Αμδξ, ἰο (89 δαᾶπιὸ ροσὶοὰ (ὸ νι δίοι [86 Ῥσορμθοῖοδ υἱὶ. 1 

--ΙηΣ. 6 ον ἐμοῖς ογίαίῃ. 
ΟΒαρίοτβ χίχ. δῃὰ χχ. γοϊδίθ ἰο Ἐπμίορί δ Εαυρι. ΤΒΟΥ (Ἁ]} ἰπ [6 πιο οἵ Ηοκοίκῖαμ, δηὰ ἰη- 

ἀεφοὰ ἐλ γ οδηδοὶ μανϑ δϑϑῦ πεϊίζοα ϑαυϊΐοσ (μ8ῃ 708 Β. Ο. (960 ἰῃ Οὐτρι. ἱπίγοὰ. (0 ΧΥΪ.-Χχ). Το 

Ὀχϊεῖ ῬΡΥΣΟΡΆΘΟΥ͂ δρδίηεὶ Βδῦγ]ου (χχί. 1-10), παὶςὶ δἰδηὰβ ΒΘ γθ οη δοοουηὶ οἵ 18 6} Ὁ] Θπηδῖ [08] επιρον- 

βοτὶ ρου, ἀρρϑασβ ἰο βαϊοης ἰο ἰμ6 βδαιθ ρεσίοὰ δ χἱ!!. 1-14. 81}}} [μ6 ομασδοίεσ οἵ ἴδ6 ΡἾθοθ ἰὴ γθ- 

δρεοὲ ἴο Ἰδηρτιαρο δὰ τῃοίοσίο δζὸ ποί αυλίϑ ἱπ Βδσταοῦυ Μὴ ἰϊ. Τμ6 ὑπο ΒΙΩ811} ργορΒθοΐὶθβ αραϊῃπδὶ 

Ἑδοιὰ (χχὶ. 11, 12) δπὰ Ασαῦία (σχὶ. 183-17) [811 ἴῃ 18 ὦπλθ οἵ Ηοσοϊκί ἢ, ΠΔΟΓΘ ΘΧϑΟΙΙΥ, ἱπ {86 ἐἰπιθ 

δείοτα ἴμ6 οδἰδδίγοριο οἵ βοῃηδοδοτίρ, πβθα ἴλο Αβογτίδηβ ἰμγθδίθηϑὰ [16 ἱπἀορθηάθμοο οἵ 811} [6 πδ- 

ἰζοπϑ ἐμδὲ ἴδῪ βοΐ Αβογτγίδ δηὰ Ἐαγρί. Τὸ (δΐ8 βδιθ ρογίοά αἷδο βεϊοῃρβ οβδρ. χχὶἹ. Μοτὸ ἐχ- 

δοί]γ, [6 Ομδρίασ ργεαυρροθβα, δαὰ (παὶ ἴῃ Βοίὰ 18 ραγίβ, (μ6 ροτίοὰ πβοα (86 Αβογγίδηβ ἱπγοαίθηϑα 

Φογαβδίθωι ἀΐγοογ. ΤῊΘ ΡΓΟΡΏΘΟΥ δρδίποὶ ΤΎΣΘ [ι 88 (μϊ6 ἰῃ οογησαοι πὶ ΒΒ 106 ῬτΟΡΒθοῖθθ δραϊ ποὺ 

18 ἐμδοΌσδου ἐϊβοὶῖ, ἐπδὲ 1ὲ ἄοεα ποὶ ἀοεϊχηαίο Αβαγσίβ, (μι ἱπαγηϑάϊδὺθ θοῦσοθ οἵ σβθηδοθ, ὑαὶ Βδθυ οι 

86 ἐδο ἱπείτυπιοηὶ ἰο ποτὰ αοα μδ5 εηἰτυδίοα Ηΐδ ἰυἀραηιοῦῖ, δηὰ ἰΐ τησδὶ μάν οεἰρί ηδἰοὰ ἴῃ {86 ἐἶπιθ 

σΐται ΒΠΑΙ ππδΏθροσ δεαϊοροά ΤΥτο, ἰμὰ8 θαΐοτο 722 Β. Ο. (φο0 οοιαγα. ἐπ ἴο6.). Ιἰ ἰδ Βασὰ ἰο ἀείοσταϊῃθ 

πθοη (μ0 οἰαρίοτβ χχὶν.--- χχυὶΐ, οτὐσὶ παίοὰ, 8.}1 (9 Ῥτορβθὶ βθ68 (86 {ΠΘΟΟΓΔΟΥ ἴῃ οομβϊοὶ τὶ 

Απογτὶα απὰ Ἐχγρὶ, ΒδΌΥ]ου δἰδπᾶβ γεἱ]οὰ ἰπ ἔμ6 Ὀδοκρτουπά. ΤΆ Ϊ8 βϑεπλθ ἰο ρμοΐϊῃί ἰο ἐμ ἐἶτπμθ οὗ 

Ἡεξεκίδι, διὰ ἱπάθοὰ ἰο ὑπὸ ἐἶπλθ δϑίογο Θϑομοδομον θ᾽ 8 οαἰδδίσορηθ (560 οοὔϑτι. ἐπ ἰοα.). ΟΥ̓ (86 ὅνθ 

ἀϊπδοοῦύτθοα (χα υΐ]].- χχχῖ !.) ἐμδὴ τοργεϑοοῖ 86 τοϊδίϊοῃ οἵ [ετ86] ἰὸ Αβεγτία ἴῃ (86 (ἦπ|6 οὗ Ἡοσοϊκῖδῃ, 

ἰδ δταὲ πυδὲ Βαγὸ οτἱρί μδίθὰ δἰγοδαυν Ὀοίοσο ἰδθ Ὀορίπηΐηρ οὗὨ (.160 εἶορο οἵ ϑαπιαγῖδ, (ἰμπ8 δρουὶ 72ὅ 

Β.Ο (διὰ). Οἶιδρ. χχῖχ. 18 οἵ τυῦοὶ ἰδίον ογίκίη, θοϊοησίης ἰο δρουΐ (16 γοδσ θ02 Β. Ὁ, 
Οδδρίοιβ χχχ.---χχχίϊ,, δοοοσάϊηρ ἰο (μοὶς οοπίοηίδ, μϑ]οηβ (0 (80 δατλθ ραοσίοα δὲ χχίὶχ. ὙΒΟΥ 

)οΐδ ἀΐτϑοςν οὐ ἰο [μΐβ ἰπ Ομ γοθοϊορίοδὶ ογᾶθσ. ΟΒδρ. χχχὶϊὶ, θϑϊοωρθ ο {μ6 ρεγϊοα ββοσ! Υ Βϑίοσϑθ 
186 δυμηπηοῦβ (μὲ Βδῦδμοῖκα βοηΐ ἰο Ηοσοκίδῃ. ΟἾδρα. χχχῖν. δὰ χχχνυ. οτἱ αἰ πδίϑα ἴῃ (ἢ 6 Ἰαύθδὶ Ρ6- 
τοὰ οὗ 86 Ῥτορβοὲ οοῃίθση ροσβῃθουδ! Υ τις ὑμ0 σταπα οοπηθοίοα ΘΟΙΏΡΙΟΣΙΟΥ οὗ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἰῃ (ἢ9 
οἶνδρα. χὶ.---᾿ἰχυὶ, Α πογῸ αχϑδοὶ ἀοιοστηϊηδου οὗ (86 (τη9 18 ἱσω ροβεῖ]θ. 

ΟΒαρβ. χχυχνὶ.---σχχίχ, ΤΟΣ ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΥ βρτίπρ ἵἴγομλ ἃ σλϑοσβηάυμ οὗὨ 15818}}}8 ἰδὲ μδὰ ἕο 1 
δ ᾽]οοὶ (86 χτοδὲ ὀνοηὶδ οὗ [16 τείχη οὗ Ηοζοκίδι, διὰ ἰὸ οι 2 ΟἸ τοῦ. χχχὶϊ. 26 βροϑῆι ἰὼ ροϊῃί. 
Το ἱπρογίΐοῃ οἵ ἰμοθο σμβδρίοσε δὲ (μὲ8 ροϊῃὶ ἰα 80 βυΐ(δὉ]6---ἰη ἴδοὲ βῸὸ πΘΟΘΘΕΔΣ. ---ἰἰδὲ τὸ τηυδὲ ον θη 
δδοσῖδε ἔποῖ ἰο ἴΠ6 Ῥτορδοί εἰπλβοῖ , Βαϊ ἃ ἰδίοσ Ββδαηἃ [48 τγηδάο δ]ἱἰθγαϊζοῃβ ἰῃ ἐμο ἀδίοα οὗ ἐδ δ- 
Ῥοσθοσι ρίἑουβ, δηὰ 480 ῬϑσθΔΡΒ ἴῃ ἐδ 6 ταοπίξου οὗ Ὡδιηο8 (χχχίχ. 1), ποῖ ἢδ8 Ὀθοοσθ (δ οοοδαίου οὗ 
ατελὶ οουΐππδίοη. ΤΏ Θνθ (8 [Ὁ ἰῃμδίδηοο μδεταϊοα ἰῃ σχχυΐ, δηὰ χαχυῖὶ, ἰοοῖ ρΡ᾽δοο Ἰουσίθθη γϑδσα ἰδίαν 
(δὴ [Πό86 παγγαίθα ἰὰ χχχυ δ. δὰ χχχῖχ ΑὩΥ ὙΔΥ, (δ 6 πατταίλν δ είοοά ἰῃ (μ6 οσἱμί δ] βοῦσοο ἴῃ ἐπι 6 
οοστοοῖ ΘΠ ΣΟ ΠΟ ορί 8] ογάοσ, ἑ. 6.) θ0ὺ ἐμ8ὲ χχχνΐ. διὰ χχχνυ , [0] οπτοὰ χχχυ δ. μὰ χχχὶχ. ΤῊΘ ὨδΥτα» 
Εἶνοθ Τ6ΓΘ ἰγαηβροθϑᾶ ἴο οοσσεβροηα τὴ (86 δἴπα οὗ [8 ΒΟΟΚ οὗ ῬΡσορῆθου. ΝΟΥ ἴῃ [6 ογμῖπδὶ βοῦτοθ 
το Ιοἰτοἀποίΐοῃ οὗ οἾΔΡ. χχχυ δ. τασδὶ μανοὸ τοδᾶ : “Απὰ ἰὲ οᾶτηθ ἴο Ῥϑβ ἴῃ (86 Ἰουτίοοῃ ἢ γοδν οἵ Κίηρς 
Ἡοσοκίδη." Βιυΐ οδδρ. χχχνυΐ. δοζδῃ Ὑ1} (19 ποτά: “ Απά 1ἴ σδτηθ ἰ0 ρδβ5 ἰῃ (ἢ) Τοπχίθοη ἢ γϑδγ. 
ῬΤΒΟΥΘΌΥ γ88 τοοδηὶ (Π6 ΤΟΣ ΘΙ γολγ δοσ (πὰ ουθηίβ Ὠδιταίδα ἴῃ χχχυὶὶ. δπὰ χχχὶχ.; ἐμποσοίοσθ 
186 ἐποηίγ- εἰμ ἢ γον οὗ Ἡοζοκίδῃ, οσ (πὸ 700 Β. Ο., {πὸ γοῦν ἴῃ ποῖ, δου 1} οσουττοα βοηῃδοΒ 6» 
τὶ 86 σδίδδίσορμο" ὙΠ6Ὰ ἴμθὴ {ποθ0 ἰδίους 8] βοοϊξομδ τόσο δἀορίοα ἰπίο ἴμ6 οοΟἸ]οσἔοι οὗὨ [5δὲ δ᾿ 5 
Ῥτορμοοΐοβ, δηὰ (πὲ ἰῃ ἃ τονοσβοὰ οχάοσ, [9 ἀδίϑθα ου μῆς ῬΣΟΡΟΥΙΥ ἴο μβανὸ Ὀθθη δἰ ἰογοὰ ἴο οοτγοθροῃά, 
Ταῖα, βόονονοσ, ἀἰὰ οὶ ἰδῖσο ρἷδεθ. Τῆι χχχνὶ. Ὀοβδῃ τὶ (ἢ6 τογάδ: “Απά ἰὺ οδηια (ο ῥδβ8 ἴῃ 

ΦῚ τοῖς ΠΟΙ [δδὲ ἐδ ΒιοίοΣ[οΑ1 δα ΘὨγομοϊοχζίοδὶ οὈ] ΘΟ Ὁ χα δοὰ ὮγΥ  ευσπΑῦδεν, Υ. ΟΥ̓ ΘΟΉΝΙΡ, ΟΡΡΕΒΈ 

δρεαϊῃϑὶ ΤΕΥ ΤΟΘΌΪ 15 οὗ ΒΟΗΒΑΡΕΚ᾿ 8 ἰνοϑ  σΒΕ 008 ΔγΘ ἘἩῸὀ6Ὶ] ἘΠ ἰο τω6. 8.111 ἰὴ 9 6 ἀδία ἐμαὶ δοζῶθ ἢ6 76 ἰηΐο 
δοοοῦπε ΡΑΣΖΕΥ 110 φυΐθ ουΐ οὗ (09 δρῇβοτο οἵ ἔμοϑθ οὈΪΘο ΟΏ8, ῬΑΣΌΥ, ΔΘ Δρρϑδσδ ἴο ζη6, ἐΠΘΥ δΓ΄Θ 4ᾳα{{9 υποϑδοοίθα 
ΒΥ ἰδθῃλ. 



10 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΊΙΟΝ ΤῸ ΤΗΕ ῬΒΟΡΗῈΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

186 ἰουσίοεηιἢ γοδγ, θυὶ χχχυῖὶ, πὶ (6 πογὰβ: ΚΑπὰ ἰξ σδιηθ ἴο Ραδ8 ἴῃ [πο ἐουγίθαμί γολσ οἵ Ηοξο- 
κι δ. Τὸ δὴ υπἰηίοτιηθα γοδάον (ἷβ δοβῃάθα βίσβηρθ. Το Τουγίοοη! τωρηιοηθὰ ἴπ (ῃ9 θορίπηΐϊησ 
οὗ Χχχνὶ. βϑομιθα 88 1 ἰΐ οου]Ἱὰ "6 ὯὩο ΟἴοΣ {Π8ὴ 86 ἰουσίθοηϊι οὗ Ηοσοϊκίδῃ. Απᾷ Ὀδοδῦβο χχχυῖὶ. 
φαίη Ὀογο δὖ 115 μοδὰ [86 ἰουτγίθθηι α γοδσ οἵ (18 ἰκΐηρ, ποιδίης βοϑιχϑὰ τποσθ πδίαγαὶ [μδη ἰο 1οἱ 
χΧχχυῖΐ. θορίη τι [86 πόγὰβ: “ Απὰ ἰϊ οδπι6 (0 886 ἴῃ (16 ἰουσχίθοι ἢ γοασ οἵ ἰίπρ Ἡοσοκίδη,᾽" δηὰ 
(θη οΐῃ οἢ ομδρίεσ χχχυίὶὶ. δηὰ χχχῖχ, δἰ ΡῚ. πῖϊι (6 ἀδίθ “ἴῃ ἰμοϑο ἄδγε, ἰπ ἐμαὶ {πηθ᾽᾽ (860 
ἰηιτοά. ἰο ΧΧΧΥΪ.-χχχῖὶχ. θ6] 0). ὙΒΟΘΥΟΣ τηδὰθ ἐμ6δ0 δἱἰοσδίάομβ ἀουθιϊοθα ᾿ἱγοά αἱ ἃ ροσϊοά πβθῃ 
ἴδε ᾿ἰνίηρ ἰταἀϊίίοη δρθουῦΐ (ἢ οοττοοῖ Ἵσᾶον οὗ [8686 ογθηίβ δὰ ἰοὴς ὑϑϑὲὴ οὐ αγαίοὰ. Ῥοσμδρα, ἴοο, 
10:6 ἀγτοῦθοῦβ πιοηίΐοη οὗ 8 ἢδΔιηθ χχχίχ. 1 18 (86 ἔδυϊ! οὗ [Ππ6 ΒΔ1}6 τηδῃ δηὰ οἵ (δ βϑηο {π|6. ΕῸΣ 
Μεοεγοάβο- Βαϊδάδῃ ἀοδδ μοὶ σωϑδὴ “" Μοχούβδοῃ, βοὴ οὗ Βαϊδάδῃ," 88 δ ἴβοσο ἑπεϊτηδίοά. Μοσγοάδοϊ- 
Βαϊδάδῃ (:-- Μοσγοάδος ζᾶγο 8 808} 18 ΟὨΪΥ͂ 056 Π8Π|6, δηά ͵5 (δ6 ὨδΔιη6 οὗ ἃ πι8δὴ 8080 ἔδίμοΣ ἨΔΔ 
οΔ]16ἀ “αἰκίῃ (966 οομτα. ἐπ ἰος6.). ΤῊ ἷ8Β ΘΥΓΓΟΠΘΟΙΒ τηθϑδηΐῃρ αχἴνθῃ ἰ0 [89 ΠδΠλΘ ΔΡΡΘΔΣΒ 8160 ἰο ροΐῃςϊ 
ἴο 8 ἰδίον ἔπη6 πῃ ψ ΐοῦ (86 Κηου]οᾶρθ οὗ 186 ῥτομροσ σοϊδιίΐοῃ γγδδ ]Ἰοκί. 

δ. Ῥατχὶ βοοοῃὰ οοπεὶδίβ οὗ οὔ ρίθσβ Χ].---ἰχνὶ. ΤΉθΒ6 ΘὨδρίοσβ ἴοστῃ ἃ βερδγδίθ δηὰᾶ ν6]] διγαηροᾶ 
ἰοἰδὶ ὈγῪ 1βϑιωθοῖγθθ. Αβ ἱπ οἰἴϊιον οο] οί ομβ οὗ 18418}}}8 ρσορβϑοίοβδ, κο ἢθγθ ψὰ ποίϊοθ ἃ πη ἀδιμοθηίδὶ 

ὨυΣΌΟΣ. ΕῸΓΣ [86 ἰοΐΔ] οομεΐδβίδ οὗ ἰἰγθθ αἰνἰβίοηβ, θδοὴ οομίδὶ αἰηρ ἰπγϑο ἔἰπιθβ [ἢ γοο ἀϊδοοῦσθοθ [ὑ 
ἦθ ἰο Ὀ6 ποιίίορά, Βογονοῦ, [Πδὺ ἴῃ ἰμ9 ἰῃϊτὰ αἰνίβίοι ΟὨΪΥ γα ἀἰθοοῦγθεθ δτὸ ἰο δ ἀϊδιξηρυϊβηοά, 
ποι, Βοπογοσ, ἀἰνί 6 ̓πΐο πἰηθ ομαρίοσβΌ ΤῊ βυθ]θοὶ οὗ (8686 ἐπθηϊγ-ϑουθη ομδρίοσβ ἰβ {1Π|6 ἰὐπ)9 
οὗ βαϊγδιίοῃ, δῃά ἐμαὶ ἱπάθοα (86 ψ80160 Ῥογίοα δορί πηῖϊηρς πιὰ [π6 ἀρ] ἑγεσγαηοα ἴτοπλ οχὶθ δμὰ οχ- 
ἰοπαϊΐηρ ἰο (89 οπὰ οὗ (6 ῥγεϑθηΐ νου ]Ἱα, ἱ. 6.,ὄ (ο [86 Θρροᾶσδῃοθ οὗ 8 ΠΟῪ βοδυθῇ δηὰ ἃ ΠΟῪ δϑγίἢ. 
ΑἸΙΒουφὮ, ἰπ δοοογάδποο ὙΣ (16 ρΘου] ΑΙ Υ οὗ ργορδείὶς ϑοοΐϊηρ, {μ6 Ρσορῃοδὶ 8668 (Πἰηρβ οὗἉ [6 8816 
βοζέ ἰοροϑίμϑγ, πο πηδί(οσ τ πδὺ {πιο (Π6Υ ὈοΙοηρ ἴο, νῊ 8.}}} ἀἱβιξη συ ΐδη ἴῃ [86 ἰοίΔ] ρογὶοα οἵ βα] ναῖ οι 
(γθο οἰοῦ δίδμοβ ἰο συ οι {86 ἰἤγο οδϊοῖ βυσαϊν βίοηβ οὗ πἰη6 ομαρίοσβ ϑδοῦ οοσσοβροθα. [Ι͂ἢ ἰἢθ 

Βτοὶ Επποδὰ (π Ρσορβοὶ βο68 οἰ οδν δηᾶ Ἀγ ΓΙ (Π6 ἀοἰἑγογαποα ουὐ οὗ (86 ΒΑ Υ]οπΐδη οδρ εν ιν, 
δηὰ, 8ἃ8. 186 βοῦγοθ οἵ ἱξ, Ογτυβ. Βυΐ (ἷβΒ Επηρδᾶὰ ΌΥ ὯΟ ἸΏ 68}8 [88 {818 δἷπ τΏθγεὶγ. Τμα Ῥτγορπμοὶ 
Κπονδ, ἰδὲ δοηρ τῖῖὰ [Π6 τοἀοιηρίίοη ουἱϊ οἵ οχὶϊθ, ἴβγϑθὶ τωυδὲὶ Ὀ6 ταϊθοὰ ἴὸ 8 πίμἤοῦ ρῥΪδπθ οὗ 
στο ρίουβ τροΓᾺ] 118: ἀϊ παιδὶ Ὀ6 ἔγοθα ἔγομι 1ἀο] δίσΥ δηὰ ᾿ϑᾶ ἴο ἱπ6 8016 σοσβμὶρ οὗ Φϑβονδι. ΤῊΘ 
ουϊμνατὰ ἀρ] νόγδηοο πἰϊμβουὶ ἐἢ6 ᾿ηπναγὰ που]ὰ ὉΘ ΟὨΪΥ 6 μα] που; ἴον ἰδ 88 ὑγθοΐβοὶν ἴαγδο 

δβρί τἰϊαδ] θοπάδρα ἰο 14018 (παὶ παὰ θθϑὴ {π6 οδαβα οἵ 118 ὈΟΣΥ βοσυϊυἀ6. Ηον οου]ὰ (δ9 Ἰαἰίος Ὀ6 

τοπιογοά πὶϊμουὶ [86 ἔοσμον ἢ Βυὲ (δΐ8 τοἀοιηρίΐοη ουὖἱ οὗ Ἔχὶ]ο δηᾶ ἐπ οἰδῖῃβ οἵ ἃ ζγοβθ ἰἀ οἰ δί συ 18 

ΟἿΪγ ἴδι6 ἢγβί βίδρο οὗ ἐμ ρμεγὶοά οἵἉ βαϊναίΐίοῃ. ὙΤὶπ (μῖ8 τι 866 ἰοσταΐηρ (86 οὈΕἸἾπ68 οὗ 8 βθοοπὰ δὰ 

Ηἰχδοῦ βίαρο. Τ|ι αἰοτίουβ Ογγαβ, ψμο ἷβ ποί οδ]]δὰ βοσυδηὶ οἵ αοὰ, Ραΐ ἴΒ ο811οὰ ΓΦ, ἀπὰ [86 βυθεν- 
ἱῃρ ῬΘΟρΙθ [δβγβ6], ἐμαὶ ἴβ γοὶ ἀεβίϊηϑα ἰο ρίουυ, οοσῦροθο, 8ὸ ἰο βρϑᾶκ, ἴ86 στουπα ἕοστηϑ ἴῃ πὶ 8 

πον; βίαρο οἵ Βα υγδίΐοι ᾽8 ἐγρὶςδ!!]ῦ τοργοβθηϊοα. Τθοδα Ῥγθρδδίοσυ δἰθιηθηίβ οοσῖηο ἰπ (πεῖν Ἐἰ ΚΒΟΣ 

ὉΏΪΙΥ ἴῃ [δ ρεσβοι οὗ ἔπ βοσυδηὶ οἵ αοὰ πῆο ψ1}1 "6 8 βυβδνίηρ [βγϑοὶ δῃαὰ ἃ οοπαυθγίηρ ΟΥτυΒ δὲ 

(Π6 βᾶπιθ {ΐπιθ.0. Βιιὶ ἢσϑὶ δρρϑδαιβ ἰμ6 ὅτεὶ Ὡδιηϑὰ δβρϑοὶ οὗ μἷβ οχίβίβῃηοοθ, ἰμ6 βυ θοσίηρ βεσυδηί. 

ΤῊ ἕοστωβ ἐπ6 θη γα] ροϊηὶ οἵ (6 βεοοηαὰ Επηθδὰ. ΒΥ δυβεγίπρ (μ6 βεγυδηΐ οὔ αοα Ὀθοοιηθβ [88 Γθ- 

ἄδοιμοσ οἵ Ηΐβ ρϑορὶς, ἰδ ἰουμᾶον οἵ ἃ ὨΘῪ ἩΔῪ οὗἨ δρρυοργίδιίηρ βα] ναϊΐομ, δῃὰ οἵ δ πον οοπαϊίου 

οὗ βαϊ γαϊΐοῃ ὑπαὶ 18 Ὀοΐ ἢ ἰηἰθηρίνοῖν δηὰ οχίθπαῖνοὶυ πἰσῆογ. Βυΐὶ [818 ϑογσυδηὶ οἵ σά 11Ὧ Ἡϊπηβο] 

υΡ ουἱ οἵ Ηΐδβ Βυταῖ εγ δηὰ Ὀοοοτηε8---ἰ ὲβ 8 (6 οοπίοηίβ οἵ ἰμο 1 π1τὰ πη οδά---ο [Π6 ὁπ6 μδηά, προ 

οὗ ἴΐ6 ψουϊὰ πῆο νἱ}} ἀοβίγου 411 (86 νἱοκοὰ, οὐ (6 οἴδιον, ἰμ6 Ογϑδίος οἵ ἃ ΠΟΥ ογθαίῃγο. ΤῊθ 

ἔταϊ! οἵ ΗἾδ τοἀδοοιιΐηρ ποτὰ νἱ}} θ6 ἃ ΠΘῚ Βυχηδηἑ Ὑ, 8 ΠΘῊ ὨΔΙΏΘ, ἃ ὨΘῚΤ πΟΣΒΒΐΡ οὗ Οοὰ ἴῃ βρί τὶς 

δΔῃα ἴῃ {γα , ἃ πον βοδύϑῃ δηὰ ἃ ΠΟῪ ὑδυίὶ. 

ΤΒογοίοσο ἔμο Ῥχορμεὶ 85 ὈΥ͂ ΠΟ [6818 ἴῃ ταΐη ΤΠΘΓΟΙΥ οἰ ΓουΓηβίδηο68 οὗ {86 6χ’16. ΟὐἁὨ ΟΟΌΓΘΘ 

6 8668 ὈΓΪΠΔΑ ΣΙ ἴμ6 τοἀοταρέϊοη οἱ οὗ ἴλ6 6χ]]16. Βαὶ Βα βοοα Ὀθθϊπὰ (μ8 αἰβο 1} {π|0 ἰπ στ ]10 ἢ 

εἶ16 Ῥϑσβθοῃδὶ βοσυδηὶ οἵ Θοᾶ, ργεῆρυτοὰ ἰη [86 ἤτεί βίδρϑ ὈΥ Ογστιβ δῃὰ [Ἔγϑϑ], π1}} θοχὶμ ἷ8 ποσῖς οἵ 

βαϊ γαϊΐου ὉΥ βυδοτίηρ δὰ ἀγίης ; δὰ δομί πὰ [ΐβ ϑϑθοομα βίαρϑ 9 8668 8 (μἰγὰ, ἰῃ πβῖοι [86 βοσυδηὶ 

οἵθοά, ταἰβοὰ οαἱ οἵ Ηΐβ βύταθ]ο δίαϊο ἰο ο αὐχηΐϊ οἵ ἃ εἱχμοδὶ Ῥτορβεὶ, Ῥσίϑεὶ δῃὰ Κίπρ, 888}} σε - 

ὨΘῊ (ἢ σγοδίατο δηὰ Ἰεδὰ ἰὲ πρταγάβ ἰο [86 μὲ σμοοὶ ἀορτοο οὗ 16 ἴῃ (19 δρίτϊ. 

θ. ΤῈ6 βοβϑῶι οὗ ἴδιο ὈΟΟΙΚ ἰβ 88 (0110 78 : 

:. ῬΈΓῚ ἘΕΕΕΞΕΟΙΌ ΓΝ ΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

α, ΤΉ ΕἸγοὶ Τηἰτοαποίΐου, οὨΔΡ. Ϊ. 
ὃ. Το βοοοπὰ [ηἰσοἀυοίίου, οἶδ 8. ἱΪ.--τν. 

6. Ἧπὸ Ταϊνὰ Ιηἰτοἀυοίζου, ομΔΡ. νἱ. 



ὁ 83. ΤΕΒΑΒΥ ΡΕΒΕΌΒΜΑΝΟΕ ΑΝῸ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤῊΒ ΡΕΟΡΗΕΤΆ. 1: 

1 ῬΔΕῚ ΣἸΊΗΘΒΈΊ, νυἱ.- -χυσίσ. 

1. ΕἸΒΒῚΥ ΒΟΒΡΟΙΨΙΒΙΟΝ. ΘΉΛΑΡΒ. ΥἹΙ. ΧΙ. 

16:86} σοϊδίΐου ἰο Αδβεγσγίδ, (86 τοργοθοηίδίϊνο οἵ (86 "᾿οσ] ἀ-ῬΡΟΥΣΟΣ ἴῃ βθποσαὶ, ἀοδοσίδοα 
ἴῃ ἰΐ συϊπουδ οί πηϊηρ δα 18 Ὀ]οοθοα οπά. 

Α.--ΤΊο Ῥγορμοῖίο ροσβροοίζγο οἵ 86 πη οὗ Αμδς, οἴδρ. υἱΐ. 1 ---ἰχ. 6. 
1. Τὸ ΡγΓοΟΡΠΘΟΥ οὗ ̓ πλπγδησθοὶ (6 βοὴ οἵ ἃ Υ ἱσρίη, ομδρ. γἱὶ. 1-25. 
2. Ἰδοῖδῃ ρἰνίηρ (ἢ τ 01]6 Ὠδίΐου ἃ δίψῃ ΒΥ 186 Ὀἱτία οὗ ἷα ϑοὴ ΜΠ 6 Σ-8}}414]- ἢ 88}- 

ὍὯδΣ, οὔδρ. υἱῖῖ!. 1-4, 
8. Αἀῤἰίίίουο: 

α. Τῆιο ἀοερίβοτα οὗ ΚΒ] οδ δ}41} θῸ ῥυηίδῃοὰ ὈγῚ [6 πδίοσβ οὗ ΕὈΡρὮγδίοθα, 
οὗδρ. Υἱ }. δ-8. 

ὃ. ΤὨγοαίθηΐηρ 681} ἰο ἴμοθ6 (μδὲ οομδρῖγο δραϊπδὶ Φυάδῃη, δῃὰ ἰο ἔμοϑϑ ἐμπδὲὶ 
ἴρδυ (86 σομδρϊ ταίοσβ, οὔδρ. νἱ]]}. 9-1δ. 

6. Τῆι ἰοοϊδιιοπὶ οὗ ἰμ6 Ῥτορδοὶ ἴο δὶα αἰδοῖ ρ]οκ, οὔδρ. υἱῖ. 16--ἰχ. 6. 

Ἑ.---τοαίοηΐηρ οἵ ἰυδατηοοὶ ὑο Ὀ6 δοοοιαρ ἰοποὰ Ὁ Αδογγία, ἀἰγοοίθα δραϊηδὶ {π6 1εγϑοὶ οἵ 
19 Τοῦ Ττγῖθοα, Ομ δρ. ἰχ. 7--- . 4. 

Ο.---Αδογχίδ᾽ β ἀοαϊγυοίί πη [6.868 Βα γδίΐοη, οἴδρ. χ. ὅ--σὶϊ, 6. 
1. Ὑοο αγαϊπδὲ Αδϑεγτὶδ, οὔδρ. σχ. δ-19. 
2. Ἰοτδοὶ᾽β τοδοιαρέοη ἤομτὶ Αβαγτῖδ, οἴδρ. χ. 20-84. 
8. [ΙΑγϑ6}}8 τοἀοιηρίίΐου ἰη σοϊδιΐου ἰο [86 Μοδβαΐδῃ, οἴδρ. χὶ. 1- χιῖ. 6. 

2. ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΒΡΙΨΊΒΙΟΝ. ΟἬΑΡΒ. ΧΙ. -ΧΧΥΤΙΙ. 

ΤΊι6 Ργορῃθοῖθβ αραϊμδὶ ἰοσοῖχη ἡδίϊοηβ. 

Δ.--Τῆσ ἀἰδοοῦγηοθ αραϊηδὶ ἰπάϊνἰ 08] ἡδίζομβ, ομδρδ. χ δὶ. ΣΧ Χίϊ!. 
1. ΤῊΘ τοὶ ῬΧΓΟΡΉΘΟΥ δραϊηδὶ Βαθυίου, οἰδρ. χὶϊὶ. 1---χὶν. 28. 
2. ῬΤΟΡΙΘΟΥ δχδιηδί Αβευγὶδ, σἤδρ. χὶν. 24-27. 
8. Ακαϊηδὶ ῬἢΣ δια, Ομ Ρ. χὶν. 28-32. 
4, Αχαϊηδὶ Μοδρ, οἶἰδρα. χν., συΥΐ. 
δ. Αραϊπεδὶ δηὰ ἴον ᾿ϑασηδδβοῦβ δηὰ Ερῃσαϊπι, οἶδρ. χυὶΐ. 
6. ΕΙἱορῖδ ὨΟΥ δά ἰμθη δραίη, οὔδρ. χυἱ!ὶ. 
7. Ἐχγρὶ Ὅον δὰ ἰμοη δραΐῃ, οἴαρβ. χίχ', σχχ. 
8. Τῆς ἐδοίδιιδ ἐπιδίεπναύίοιιδ, οοπἰδιηἰησ [86 ΘΟΘοΟμ ΡΓΟΡὮΆΘΟΥ δρεῖποὶ ΒδΌγϊοι, ἐἶοη 

ῬΙΟΡΒΘΟΙοΒ δραϊηδὶ Ἐχΐοτα, Ασδῖδ, Φοσυβδίθ) δηὰ (πὸ ομδιαρουϊδίη ΚΒ θη, 
οἶδρα. χχὶ., χχὶϊΐ. 

9. ῬγΟΡ ΙΘΟΥ͂ ἀραϊηδὶ δῃᾶ ἴοσ ΤΎΤΟ, οἰδρ. χχὶϊ!. 

Β.- Το ῥπαίε οὔ (86 Ῥγορἤθοῖεβ δρδίηβί {86 πδὅοιβ: ἱδὸ ἐδείξιια ἀροοαϊγρίίοια, οαρίοτα 
Χχὶν.---Χχυϊί. 

3. ΤΗΙΒῸ ΒΌΒΟΙΝΊΒΙΟΝ. ΟΗΑΡΒ. ΧΧΥΤ͵ΙΙ.--- ΧΧΧΊΙ, 

Ἐοϊδιίου οὗ [βγδοὶ ἰο Αβαγσιδ ἰῃ ἐ86 {πι60 οὗ Κίηρς Ηοσοκίδῃ. 

4, ῬΟΌΒΥΗ ΒΟΒΡΙΨΙΒΊΟΝ. ΟΗῊΑΡΒ. ΧΧΧΙΥ.- -ΣΧΧΥ. 

ΤῊΘ ῥπμαίο οἵ ρατὶ ἤγσοϊ. 

δ. ΕΙΕΤΗ ΒΟΒΟΙΥΨΙΒΙΟΧ. ΟΗΑΡΒ. ΧΧΧΥΙ.- ΣΧΧΙΣ. 

Ἡϊεἰοτῖοα] ρίϑοοβ, οομίαἰἰηρ ἔνθ οοποϊαδίοη οἵ δ: Αβογσίδῃ δηὰ [86 ὑγορασγδέΐοῃ ἴοσ 0 
Βαγοι ρΡαοσγὶοά, 

ΤΙ. ῬΑΒΕῚ ΒΕΟΟΝΌ, Ομαρα. χὶ ---Ἰχν!. 
Τηο οοἴἶτο ἐπἴαγτο οἵ βα] γαϊΐουι, δερίπηΐηρ πὶῖῃ ἔο τοδοπιρίίοι ἔσγουι (᾿ ΒΑΡ. ]οπΐδη ἜΣ 16, 
ουποϊυασΐης πιὰ (6 οσοδίζοῃ οἵ ἃ ὨΘῊῪ μοδνεη δηά ἃ ὨΘΝ οδσίϊι. 



12 ΙΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ῬΒΟΡΗΈΕΙ' ΙΒΑΤΑΗ͂. 

Α.--ΟὙΥ̓σς, ομδρδ. Χ].---χ ν ]Σ. 

1, Τϊγεὶ Ἰυύδοοισϑε. ΤΟ Ῥτοίορτιο, {μ6 οδ͵θείνο δηὰ βυ )θοϊἑνο Ἀδβὶ8 οὗ τοδοσωροι, 
οδδρ. χὶ. 

2. ϑεοονὰ Ἰύδοοιισϑε. ἘΠ-τπὶ ΔΡΡΟΔΓΑΠΟΘ οὗ (μ6 Βοάθοιοσ ἴτοσλ πὸ Εδδὲ, δὰ οἵ (86 
βοσυδηὶΐ οὔ ὑμὸ Φϑ μον, διὰ αἷθὸ (89 ὅγεὶ δῃὰ βϑοοῃα 186 οὗ [86 ῬΣΟΡΒΘΟΥ ΓῸ- 
Ἰαιΐηρ ἰο (18 ἰῃ ῥγοοῦ οὗ (86 αἰ η1 οὗ ὁ πονδῆ, οδδρ. χ]ὶ. 

8. Τλίρὰ Ἰρώϑοοιι δε. ΤᾺΘ {πϊτὰ οἰϊοῖ ἤσυγο: ΤῊΘ ΡΘΣβοηδὶ βοσυδηὶ οἵ μου δῆ ἰη (ἢ 
οοῃίγαδίρα ἔδδίαγοβ οὗ εἶδ δρροᾶσδῃοθ, οὔδρ. χ]Ἱὶ. 

4, Σουσίλ, ᾿ύδοοιισϑε. Βιοἀεοτιρίζοι ΟΣ θ᾽ γαϊΐου ἴῃ 118 ΘΠ ΕἾγΘ οοσραβα, ομαρ. χ Σὶὶ. 1-- 
ΧΙΪν. ὅ. 

δ. ΕΑ Δίφοσυγϑα. ῬΤΟΡΉΘΟΥ 88 8 ὑχοοῖ οὗ αἰνἱητ οΟτλ68 ἰο ἰδο ἔγοηϊ δῃὰ ουτ:- 
ὨΔδί68 ἴῃ [6 Ὠδτηο οὗ ΟΥταθ, οἤδῃ. χ]ῖν. 6-28. 

6. δι  ώδοουγϑε. ΤῊΘ οὐ] πλϊ ποίην ροΐηξ οὗ [16 ῬΣΟΡΈΘΟΥ : ΟΥ̓́Τ, δηὰ [Π6 εβδοὶ οὗ 
6 ΔΡΡΟΆΣΆΠΟΟ, ΟὔλρΡ. χ]γ. 

. ϑευονλ ᾿ύϑοοιτϑε. Το [Ἀ]] οὗ [6 Βα γ]ουΐδη ροβ, δῃὰ {μ6 χαΐῃ [0 16:86} Κῃον- 
Ιοάρο οἵ αἀοὰἂ ἐμαὶ ψ1}} θα ἀοτὶνοὰ ἱμβοσοομ, οἴδρ. χὶνὶ. 

8. Εἰσμὰ Τύίροοιϑε. Τὴθ νὸ}}-ἀοθογυοὰ δὰ ἐπουὶ8 016 ΟΥΘΓΙΒΤΟΝ οὗ ΒδΌΥ]οΙ, 
οὗδρ. χὶν!ϊ. 

9. διεπῶ, ίδοοιιγθο. Ἐλοοδρὶ ]δίζοι δηᾷὰ οοποϊυκίου, οδδρ. χ νι ϊΐ, 

Β.--ΤῊΞ ῬΕΒΒΟΝΑΙ, ΒΕΕΥΑΝΧῪ ΟΕ ΦΕΗΟΥΑΗ. ΟἸμΆρ8. χ]ΐχ.---Ἱν]ῖ. 

1. ΕἸγδὶ Τίϑοοιϑ6. Ῥαδτα]]61 Ὀθέπθοῃ (μ6 βοσυδηὶ οὗ 9 πόυδῃ δηὰ Ζίοα. Βοὶδ δαγὸ 
ἃ 8118}} Ῥορίπηΐηρ δηᾶ 8 στοδὺ οηὰ, οβδρ. χ]ὶχ. 

2. ϑδεοοπὰ Πύϑοοιιγϑε. ΤῺ οοππθοϊίοη δοίπϑοῃ (86 κυ] οὗ 16γϑ6] δηά [86 δπυβοτίηρ οὗ 
(δ βεσυδηΐ, δῃὰ [86 ᾿ἰρογαίζοη οἵ [Π6 ἴογπλορ ἱβγουρῇ δὶ ἰῃ 86 Ἰαἰύος, οΒδρ. 1. 

8, Τα γὰ Τίδοοιγοε ΤῊ πα] γοδοιαρίίοι οὗ ἴδγδοὶ]. Α ἀλαϊοχυς Ὀοίτϑοῃ ἴῃ Βοσνυδηὶ 
οὗ Φομονδὴ πῆ δηίοσθ, δ ἢ γοἱ]ϑᾶ, ἴδασγδοὶ, μονα ΗΠ π)6617 δὰ ἐμ Ῥτὸ- 
Ῥδοὶ, οδδρ. 11. 

4, οι Τύδοοιισϑε. Τὴο τοοϊοσδιΐος οἵ ἐδ οἱἐγ οἵ 7 6συδβαίοσα, ομλρ. ἢ. 1-12. 
δ. Εὐιὰ Τύβοουιτϑε. Αοἰροίδα διὰ βοβουϊ τ υἱηὶ (οὐ ἰδοι ὁπ. τὴν τίρλέ λαρά), οἰδρ. 11], 

18--.11.. 12. 
6. δίχἐλ ύδοουγεε. ΤὮθ ὨΘῊ βαϊνγαίοι, οἰδρ. ᾿ἦν. 
7. ϑευεηίλ ᾿ίδοουγϑο. ΤῺ ὨΘΥ ἯΔΥ οὗ Δρρσορσιδίδηρ βαϊναίΐοῃ, οἴῃ. ἷν. 
8. Εἰσμλ Τίθοουγε6. ΤῊΘ ΤρΟΓΑ], ϑοοίδὶ διὰ Ῥηγεῖοδὶ ἔσυΐίο οὗ [80 ΠΟΙ͂ ἯΑΥ οἵἉ βαῖγδ- 

οι, οδδρ. ἵνἱ. 1-9. . 
9. Νιδιλ ᾿ίδοοιιγϑο. Α Ἰοοῖκ δὶ {86 τηουση] ῥχοθοηὶ, το Μὶ}} ποῖ, ΠΟΊΤΟΨΟΣ, ὨΪη- 

ἀος ἰλ6 οοπιίηρ οἴ {16 χ]οχίους ξαϊασο, ομδρ. ἱνΐ. 10---Ἰν!], 21, 

σ.--ΤῊΞ ΝΕ ΟΚΈΑΤΥΒΕ. ΟἾδρ5. 1ν]}}.--Ἴχνὶ. 

1. Σλνεὶ Τίδοοιιϑ6. Βυϊάκο ἔσουι (89 ρῥγϑθαῃὶ ἰοὸ {δ6 ξαϊαγ9 ; ἔγοσα ὑσχοδοβίηρ κοροηΐ- 
806 ἰο ὈΓΟΔΟΒίτρ᾽ ΖΊΟΥΥ͂, οἶδ. 1ν11]., 11χ. 

ῷὩ, δεοοπὰ Τίδοοιμδε. ΤΏΘ τί βίης οὔ [86 ΒθαυθηΥ βυπ οὗὨ 118 προῦ Φογύκδ] οι, διὰ 
186 ὩΘῊῪ ΡΟΣβοΏδὶ δᾶ ἡδίυγαὶ 118 οοπάϊοηοὰ ἐβοσΘΌΥ, ομδρ. ΙΧ. 

8. Τλίγὰ Τύϑοοιιγϑε. ΤὮΘ ῬΟΙΘΟΠΔΙ οδῃίγα οὗ ἐδ τονοϊδίίοῃ οἵ βδϊ γδίζοῃ, οὔδρ. 1Χ].-- 

Ἰχὶϊὶ. 1-6. 
4. Τουνιλ Τίδοοιτϑ6. ΤΊΘ Ῥχορβοὶ ἴῃ Ἂρί τὶς ρμαΐδ Ἀἰτηθοῖῇ ἰῃ ἴδ|6 ΡἾδοθ οὔ (6 Ἵσ]]οὰ 

ΘδύτοΣ, δηὰ Ὀθᾶσα 18 οδσθο ᾿ῃ ργάγοσ Ὀοίογο ἰμ6 1.0ΒΡ, οἰδρ. ᾿χ!]]. 7-ἰχῖν. 11. 

ὅ. ΕΛ Τοίδοοισϑο. ΤᾺΘ ἀσδίμ δηὰ 118 Ὀσίηρίης οῃἀ-ρογὶοά, ομαρβ. ᾿Ιχν.) ᾿ἰχυΐ. 

δ 4. ΑΥ̓ΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΑΝῸ ΙΝΤΕΘΒΙΤΥ ΟΥ ΤῊΞ ΒΟΟΚ. 

1. ΚΟΒΕΙ, Β8γ8 οὗὨ ἔπ Τβαϊδῃ οοἸ]θοίΐοι ἐποσ ἴβ ἰουπὰ ἰπ ἰδ ταογο ἴμδὲ ἦβ ποῖ μεπυΐηο ἔμδη ἴῃ 

ΔΗΥ͂ Οἶδα ρσορβοίζο βοοῖκ (ρ. χχυὶ). ΤῊΘ μλββαροβ ἰϊ. 2.4 δὰ χν.-χνΐ. 12 δ Ὠοὶ ἀεηί θὰ ἰο ὃθ ρεηι- 
πο ἱπάοοα, Βαὶ (ΠΟΥ͂ ἃτὸ βαϊὰ ποὲ ἐο δ 1βαΐ δ β, Β6 βανίῃρ δρργορτίαἰϑᾶ ἔμθηὶ ἔγομι οἷον ριορδοίδβ. 

ΑΒ σοζαγὰβ ἰϊ. 2-4, (Ἀΐ8 βιδιδθιηθηὶ ἴθ οὗὨἨ Θοῦγβο οοστϑοῖ, ΕῸΣ [πδίϑἢ [δδ πὶ ὅλο, δπὰ ἴοσς ξοοὰ ψβᾶβοῃ, 

Ραΐ ἃ μαγίηρ οἵ ἷβ οοπίθι: ροσασγ διὰ ἐδ ϊον ρσορμοὶ Μίοδῃ αἱ [89 μοδὰ 11ϊκ9 ἃ ᾿ὲρβέ, ἴὰ οὐᾶθν ἰο οοῦ- 
ἰοταρ]αίο ἴῃ ἐΐα Ἰέρῆς (86 (χε δεῖν) ῥσοθϑῆὶ οἵ δΐ8 ρβϑορὶθ. Βαὲ δὲ τεβδιὰβ [0 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ δεδϊποὶ ΜοδΌ, 



4. ΑὙΤΗΕΝΤΙΟΙΕΥ ΑΝῸ ΙΝΤΕΘΒΙΤΥ ΟΣ ΤῊΕ ΒΟΟΚ, 18 

χΥ.-χνὶ. 12, (6 Ῥτορδοὶ Εἰπλδοὶῦ ἐξ ἰδ τι, ἀθδίστιδίοδ ἰΐ δα ἃ ποσὰ ἐμδὲ (Β9 [08 οὔοϑ (ΤΠ, ἱ, 6. 
Ὀεΐοσε) δροΐο δζαίπες Μοαῦ. Βυὶ ἐδιὸ ποσὰ χνὶ. 138 ὈΥ ὯῸ τηϑϑπα δαδοῖὶ (μὲ [βαῖδὶῖ οἰΐθβ {1:9 ογὰβ 
οἵ δοοΐιεα. ουϊὰ ἢθ ποῖ δυο ἱηαἰςαιοὰ ἐΠθ πιοτὸ ῥἱδίη]γ ἢ Βοδίἀοβ (86 Ρΐθοθ ἷβ ἰη οοπίδηϊδ δῃὰ 
ἴοσ αὐυἱιο ἐἶκο 1θΑ18η, (860 Οὐζαμ,. ἐπ ἰο0.).. ὍΘ ζ0]᾽οπίηα Ῥαδϑεδροθ διὸ βαὶὰ ἰο ῦθ ἀθοϊ θὰ! γ Ὡοὶ 
Βολαΐπο: χἱϊὶ, 1- χὶν. 28; χχΐ. 1.10; χχίν.- χχυϊὶ.; χχχίν. -χχχνυ.; χχχῦϊΐ. 1--Χχχυ. 20; Χχχυ!ὶ. 
8δ-χχχῖχ. 8; χὶ,-ἰχυὶ. Βοαοδάθ (8680 ἃ (6 ΟἾΕΣ Ῥϑθδα 3ῸΒ ΔΣΘ δδδβδ: θὰ Ὀγ ἱπαλνί 08] οὐἱοα. ΤθὰΒ 
οὗδΡ. χὶϊ. ἱθ δαβαϊἰϊϑὰ ὮῪῚ ΕἾΝΑΙ," (θθ86 οπ ἴδ οοαίσαιυ ΜΕΙ͂ΚΕ, ΚΥΌΒΕΙ, Ρ. 118). ΟἾδΡ. χὶχ. ἰδ 
ΡΑΙΕΥ ΟΥ μέσο Υ 8ὸ ὮΥ Β6Υγ] δχροδίϊοσβ (ΕἸΘΗΗΟΕΝ, ΒΟΒΕΝ ΜΕ ΣΕ, ΚΌΡΡΕ, 8  ττε, Ο"»- 
ΒΕΝΙσΒ, ΗΊΤΖΙΟ, οἢ [δ 6 ΘΟὨ ΓΆΓΥ ἘΝΟΒΕΙ, Ρ. 159) ; δἰῃρὶθ Ῥασί οὗ οὔδρβ. χχυ !.--χχχὶϊ, Ὀγ ἘΙΟΗ- 
ἨΟῈΝ (δραϊπαὶ π ἢ ϊοὴ θ00 ΟἜΒΕΝτῦΒ ἴ. 2, Ρ. 826) ; οΒδρ. χχχιὶΐ, ὑγ ΕἼΤΑ (ἀραὶ πο δοοὸ Κκο- 
ΒΕΙ͂, Ρ. 278). ΑΔ ἰδοϑο ατἱελοδὶ οὐῤοθοίξουθ Βανο Ὀθθα ρζογοὰ χτουβάθδ8 οὐθῃ ὉΥ͂ δυο τλθ δ ΟἜΒΕ- 
χτύρ δηὰ ἘΝΟΒΕΙ, πὸ ἘΠῚ ποὲ ΘμίοΣ ἰηὶο ὑμθπὶ μοσο, ὙΠ 1 [80 ΘΟΙΙΙΏΘΠΙΔΙΥ ἐΐ86} καἷνο ἐδ9 
ΤΟΘΘΟΏΘ ΜὮΥ [ τιυδὲ τοκανὰ ομδρα. χἰϊδὶ, 1-χῖν. 28; χχὶ. 1.10; χχὶν. -Χχυϊὶ. ; δὰ χχχῖν., χχχνυ., δ 
1δδῖλ᾽β κεπυΐηο Ῥγοὐυοίίξοαθ. 79 ιδῦθ δἰσοδαῦ βαϊά ἴῃ ὃ 8 ὑπο 4, πιιδὶ ἰβ ἰο ὃῦθ ἰδουσβὲ οὗ 
οἶδρο. χχυχυὶ.- χχχῖχ. 

3. Ἧ7ο τοῦκὶ αἶἷνο ραν ον δἰλοπίξοη ἴο οδδρα. χ].--ἰχνὶ. Εΐποο ΚΟΡΡῈ διὰ ὈΟΞΡΌΊΒῚΕΙΝ (οοζορ. 
ΒΕΒΤΗΉΟ ὉΣ, Εϑεϊ. Ρ. 1366 5η4.) ἐδ πΙΔ) ΟΣ οὗ οομτηθηίδίοσο δ μοϊὰ (80 ορίμίου (δὲ 6 τηυοὶϊ 
Ἰαίοσ Ῥβοσϑοι ἴδῃ [βδίδῃ (1:6 ϑοὴ οὕ Απιος πτοίθ 686 ὑσορμδϑοῖθθ ΤῈ τηοϑὲ δΌΡΡρΟΘΘ ἰδιδὲ ἐἰιΐα ἰδίοσ 
Ῥοσβϑοῦ ᾿ἰνοὰ ἰῃ ΒΑΌΎ]ΟΩ διθοπρ ἰδθ οχίϊοα. ΟἿΪΥ ΕΧΑΙ (γορλοίοη ἀοε Α. Β. 11. ν. 408 κηαᾳ.; 
Οσεεῖ. ἀεε Ῥ΄ 1ον. 1. Ὁ. 22 βαᾳ.; δ6 καᾳ., 66, 108, 138) ἱδ οὗ 869 ορίπίοῃ ἐπὶ (10 “ χγοαὶ υππδπιοὰ," 
88 ἃ ἀοδοοηάδηϊ οἵ ἰμοβο 96 πτ͵ὶ (δαὶ πιὰ Φογοη δ ἢ πρὶ ἰ2ο Ἐκγρὶ, ᾿ἰνοὰ ἰῃ [80 Ἰδιΐοσ ὑἷδοθ. Ου 
116 ΟΥἶμοΣ δὰ ΒΕΙΧΕΟΚΕ (12ἐν Ἐναποείϊεί ἀε86 4. Β. 1870) οοποϊυάοα ἔγοσῃ οἤδρ. Χ]. 9, (δὲ 16 δυῖδοσ 
τουδὲ μδνο ᾿ἰγϑὰ ἴῃ “6γῦβδ] ολ Ὀδοϑῦδο Οἰμοσ ἱδο (6 δυτητηοῦδ “ 9 οσυβδίθ, κοὶ (60 ἊΡ ἰπίο ἃ Βίσῃη 
τοοσπίδί,᾽" που]ὰ πανὸ ΠΟ δορῦδθὺ. ὮΤΗΝ (ἢ 6 Τῆροϊοσὶδ ἀεν Ῥγορλοίεπ, Βοπη,, 1875, ν. 288), ἰηΐοσβ 
ἤἴτοτη οδδρ. χὶἱὶ, 22 μὲ ᾿βαίογο- θα δῃ οἱ Ἰϑδασὶ ἀϊὰ Ὦοὶ 1ἶνο ἱῃ Βδογίοη, ἴον 1ὑ ΠΑΡ ΪΥ πο 8ὸ Βαγὰ 
πὔῖ ἢ} [8.6 Οχ1168 δ ἰβ ἰβοσο ἀθβϑογιροά, Α8 σοζδσγὰβ {80 (1016, ΔΙ ΒΟουΘὮ ἴῃ οὐ 65 ἰῃ βΘΏΘΓΑΙ τηδἰ ἰδ 
ἰδὲ 1ἰ τᾶϑ πτἱ θη ἀυγχίηρ (6 οχἑ]6, 5[}}} (Π0. αὐ δν ἰῃ ἀοίδ118 ΤΟΥ σοἢ. ΒΕΒΤΗΟΙΡΙ (Εἰηὶ., Ρ. 
1390) ἀϊειτὶ θαῖοβ [Π6 οαρίοσα ἰηίο ἴουσς ρογίοδβ: Βοίογο δῃὰ δῆοσ ἴθ ἰηνδδίοηῃ, ἀυσίηρ δηὰ αὖον 
186 εἷορε οὗ ΒΑΌΥ]οη. ΟΕΒΈΝΙΌΒ βυρροθοθ (11. ΤΆ. ὑ. 88) (παῖ ὑμ6 Ῥγορμῃθοῖοθ ογὶσἱ μαὐθα δὲ (δ {(1π|6 
ΠΟ [26 δάνδῃοο οὗ ΟΥ̓συΒ δρδϊποὶ Βα υ]οη ἀπαικοὰ ἴῃ [6 ἩΘΌσοΒ (16 δεδασοα δορο οὗ 8 βροϑὰῦ 
ἀεἸνοσαῶοθ. 85.111} μ (ἱηἶκα ἐμαὶ (86 1δϑὲ ομδρίοτθ πογὸ τυἰ θη ΒΟΟΠΘΡ (ἢ δῃ [Π6 ΘΑΥΓΙΟΣ ΟΠ68, ἴῃ 
Μοὶ 18 αἰδοουχοοα τὶ ἢ 80 τουο οογίδἰπἰγ οὗ ἰδ νἱοίϊοτί οι οὗ ὕγγαβ. ΗΙΤΖΙΟ δἷθὸ δρρογίΐοῃβ (ἢ 6 
οαρίοσβ ΨΘΣΥ͂ ΘΧΒΟΙΥ͂ διαοης ἰμ6 ἱποίά θη οὗἩ 186 Ῥεσβίδη- Βα Υ]ο ΐδῃ γΣ, ΟὨ]Ὺ ἢ ΤΠ η ΚΒ (Πδὶ οἰ δΡ. 
χῖνι!. ἀοοθα ποί ἢὲ ἰηίο [86 οὐῃίοχὶ ΟΠ γοΠοΪ ορίοδ!]γΥ, δὰ {πδί 88 δὴ ἱηἀθροηάθηι πῆοΐα ᾿ξ 'τῊδϑ ἰΏΘΟΣ- 
Ρογδίβα Ἰδίοσ. Βεοκ (6 Οὐτολοδαδαη. Ἡοϊδοασιπσεη, Ὁ. 16) (ἱηἶκα (μὲ 8}1 ἐποηίγεδονθη Ομδρίοτα 
ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟ [86 ρογμϊδοΐοη οὗ ΟΥσαβ ἴο τοίυσῃ ἤοθ. ὙΤ6 Ῥτορδοὶ ΟὨΪΥ σϑργοϑοηίθ Ἡδδὶ [88 ΒδΡ- 
ρθη δὲ σονοδ] ἃ ὮὉγ 7 ῃουδῃ ἴῃ δάνδῃοο, ἰῃ οσάδθν {μαῖ “ Ηἰἷπ οοῃίθι ρΟΓΑΥθα ταῖὶρδὺὶ τοραγὰ ἰΐ, ποῖ 
88 δοοϊάοιϊ, Ὀπὶ 88 ὑχοοθοάϊηρ ἔγοσῃ (86 ἄθογοθ οὗ οὐ. Αοοοτάϊηρσ ἰο ΚΝΟΒΕΙ, “(86 Ρτορδοὶ ἴ[ο]- 
Ἰοπνοα αι νο!Υ [8.6 ρτοδὲ ουϑηΐδβ, βΒροῖζθ δϑ (ἢθθο δηὰ (86 οἰγοιπιαίδηοοδ ΠΟῪ ὈγοῦρὨὶ δϑοαυὶϊ ἀϊοίαιοὰ 
δ6 ΒΒου]α, δηὰ πτοῖδ Ἂρ ἰἢ6 ἀἰΒοοῦ Β65 Ο.6 8:Ἠ Ὁ δποίῃ γ᾽ (Ρ. 542). Απᾶ βὸο ΒΘ τηκδἰπίδίηβ (δὲ οἶδρβ. 
ΧΙ. -χΙν, οτἱρ διοα ἰη ἐπ ἴτη6 οἵ (86 ταὶ Βρ] ῃἀϊἃ βυοορδθοθ οὗἩ ΟΥΤΌΒ ; ΟἾΔ 8. χ]χ.--ἰχὶὶ., ΒΟΎΟΥΟΣ, 
Βὸ ρυΐδ ἰῃ ἴδ6 ἔζιο θη ΟΥγτοδ Ὀοζδὴ ἴο ΟΔΙΤῪ οὔἱ μὲδ μΪδη οὗ ουναυἱηρ [86 τοβίεγῃ πδίϊουβ ΟἾδΡ. 
Ἰχιϊ. 1-6 ᾽θ δῃρροδοά ἴο γοΐοσ ἰο {86 ἱδκίηρ οἵ βασαΐϊβ. ΤῊΘ ῥγάγοσ, οὔδρ. χὶἱἱ. 7-ἰχῖν. 11, δηὰ (}9 
ΒΏΒΎΟΙ (0 ἰΐ, ΟΠδΡρίαοσ Ιχν. Δ1Θ δυρροθοὰ ἰο 1811] ἰὴ (89 ροσϊοὰ δῆδγ {(πἷδ ουθηῖ. ΟἿἹῪ ἰῃ στοραγὰ 
10 ομδρίος ἰχνὶ. ΚΙΝΟΒΕῚ, ἱβ υπαἀοίογηιίηοὰ ΠοΙΒΟΣ 1 ἰδ ἰο Ὀ6 Ρυὺ Ὀοίογο {86 οοπαυοπὶ οὗἨ Βᾶ- 
Ὀ.γ]οη ὉΓ ΟΥταμ, ΟΣ ἴῃ (9 πιο δῆ ᾿ξ. ΒΕΙΝΕΈΟΚΕ ἰδκοθ δρδίῃ (Π6 νἱον-Ροϊηΐ οὗ ΒΕΟΚ : ΟὨΪΥ ΒΘ 
ἀεηΐοα ἐμδὲ 86 Ῥτορβιοί ργορμοβίϑα ἐπ6 ἀδ᾽ γογαηο ὈὉῪ ΟΥσαβ. Μοὶ γδίθοῦ [ἢ18 ἰδ ΘΥ̓ΘΓΥ ΘΓ ΡΓΘ- 
βαρροθοά, Ὑδδὲ 6 ἄοθβ ῬγορΡΒ ΒΥ ἷβ (δ “ΠΟῪ βα᾽ γαϊΐ οι, ἱ. 6.) ἃ ρογϊοα οὗ στοαὶ Βαρρίῃοδβ, στ Ὡ]ο ἢ 
οἵ ὀοῦγθθ 0815 ΟὨΪΥ͂ ὈΘ Το] ἰξοὰ ἰπ (ἢ 6 ΠΟΙ Ἰαηὰ. ΤΟ ϑηἶγθ ῬΤΟΡΆΘΟΥ 18 ὁπό τ΄λοίδ πιαδ αἱ ογ6 δαδί. 
ΠῚ ὁπ νοϊηί οἵ εἶπιο ᾿β χοϑά, ἤδη {86 Εἴτηα οἵ (λ6 οοτηροκίεΐοι οὗὨ (9 τ 8016 ͵δ ο]168γ. ΝΟΥ͂ 1ΐ ΡΡΘδΓ, 
Θπρϑοΐδ ΠΥ ἴσοι οἶδρ. χὶὶ. 2, 8; χὶὶν. 26: χῖν. 4 βα.; 11}. 11; χ]ῖχ. 22, 28, (μὲ [6 οἀϊοὶ οὗ Ογτῦβ 
(Εσσα ἱ. 1 8ᾳ4ᾳ.) βδὰ δ σθδὰγ δρρϑατοὰ, Αὔοσ (18 ὑγοοϊδιμδίΐοῃ, Ὀβίοσθ (89 βἰδεὶ οἵ (δι ἔχοι ἱγδίῃ οὗ 
οχΐ θα, ἐμασοίοσο ἴῃ (86 γοῶσ ὅ86 τῊᾶβ [8:8 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ πτὶίθῃ. 

Μοας οὗ {πο οἱ δοθ ταχατὰ ΟἿΣ οπαρίοσθ δ ἴπ 6 πόσῖ οἵ ἃ δίπσίδ δαΐποσ. Οηϊν ἤδθγο γπῆ ἰἤοτο ἃ 
γοΐοθ οοηξθηὰο ἴος ἀἰβεγϑηὶ δυίμοσβ. β66 Αὐαῦϑει, Ετερεῖ, Ἡαπάδμολ, Ρ. 24 ρα4., ΒΕΚΤΗΟΧΡΥ, ἰ. 6. 
Ρ. 137δ; ΕἸΟΉΞΟΕΝ, Ῥγορλείφη, ([ἢ 6 11δὲ αἱ το οἱοθθ οὗ 0]. 1Π|., Ρ. 686). [Ὡ σεχαγὰ ἰο ομδρ. 1}. 13» 
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111}. 12 βᾳ., 5800 ΟἿΣ οὐμηπι. δῃὰ ΒΟΗΈΝΚΕΙ, διειά. «-. τίς, 1886, ». θ0θδ. Ἐπρθοΐδ}]γ ΕΤΑΙ, [ιδβ ζεὶὲ 
1μδὲ μα τησβί ΔβΒΌΠ16 ἃ ἈΪ ΓΑΙ ΠΥ οὗ δαίμοτθ. Βυΐ ΒΟ ΤΏΔῪ Βαγθ Ὀθοὴ (ἢ6 δΌΪΒΟΣ οὐ δυΐδοσβ ῃῸ θῃθ 
8 8010 ἴο βᾶυὺ. Ὅδθ οὐἶτοβ ἃΓΘ ΟὨΪΥ υπἰἰοὰ ἐπ (μἷ8, ἐμαὶ ἷξ τσᾶβ ποὶ [1βαΐδῃ, γοῖ (ΒΟΥ οοηΐοδα ἐμὲ ἢθ 
τουδὶ ΒΔ γ6 ὈΘΘΏ 8 πλδῃ οὗ ρτοδὶ βρί γἰἴ.8] εἰρη ίβοδποθ. ΕἼΨΑΙ,Ὁ μ88 ἰηἰγοδυοοὰ [Π6 πδιηο “ ἐδο ρτοαδῖ 
πηδπηλοα " (οοπιρ. Ῥγορλ. ἀ. 4. Β. 11. ». 408; Οεδοδ. ἃ. Ῥ΄. [πν. 1Ὑ., ». δ6). Ιὲ ἴθ Ἔνϑῃ οοηίδεθοὰ 
{πὲ 186 890-081. ΤΠουύδτο- [δῖ ᾿μ88 δ ζτθδὶ σεϑθιι]δηοο ἰο {86 ζοθυΐπθ Ἰβαῖδῃ. ΤῸ ἰἢς απακίϊου : 
ὙΨᾺΥ ἱδεῃ Βαν ομδρβ. χ].-Ἰχυΐ. θθθὴ δβοσὶ δοὰ ἰο 1βαΐδἢ, ΒΕΙΝΈΟΚΕ (ρ. 86) σερ]θβ ὉῪ βαγίηρ, “1ῃδὶ 
80 ἰαΐεν Ῥσορμϑὶ Βα8 δρργοβοβϑὰ 80 Ὡθὰγ (86 βρίγὶϊ οἵ 1ϑαίδῃῃ δ {86 δυΐδοσ οἵ οδβδρ. χὶ,---ἰχτὶ, ; ἴῃ 
ΠΟΏΘ 8Γ6 ἰουπὰ 80 σϑργοάποθα Ηἷβ ομαγδοίογί βιϊο ἔογπιθ οὗ βσργοβαίοῃ. 

8. ΤΠ γθάβοῦβ υὑτροὰ ἀρδίηβὶ Ἰβαΐδηι δεΐηρ (88 δυΐμον οὔ ραγὶ βθοοῃᾷ διὸ (86 [Ὁ] πίη : 1. Ικδί δῇ 
᾿ϊνοὰ τόσο (μβδῃ δὴ μυπάγθα γϑᾶγβ βείοσθ 86 εχὶϊθ.Ό Ης [88 αἷθὸ ἢοὲ ὁποθ ῥτορῃοαϊθὰ ἱξ. Βαϊ {86 
δῖος οὗ σμδρβ. χὶ.--ἰχνὶ. ᾿ἱνοὰ ἴῃ {89 6χὶ]θ. Βοίἢ 186 οτΐθηιδὶ τοϊδϊξουβ ἰῃ ρθποσαὶ δἱ (μ9 ἰἰπιθ οὗ 
(86 6χ}]9 (μ16 ὀυθῇ 68}18 Ογσιι ὈΥ π8116), δηὰ (86 βροοΐδὶ σοϊδίξομβ οὔ [88 6δχὶ]θθ ἄγθ 80 Ἔχδοί]γ Κποόνῃ 
ἴο δῖπι, ἰμδὺ τὸ πιαϑὲ γθοοζηῖσθ ἰὼ ἷπ δ ογ6- Υἰίθεβ δὰ ἃ βθδσοῦ οἵ ἰμοθθ τοϊαϊΐοπσβ, 2. Ηδ ἀΐβ- 
εἰπρυΐβιοβ Ἀἰπιθο } ἔγομλ 1βδίϑἢ 88 τισὶ ὈΥ̓͂ ΑΒ τοπι το! σίουβ δηὰ ἐμϑοογαεῖο- ΡΟ ἶσα] γίθνσβ, δ ὉΥ 
ῬΘΟΌΪ ΑΓ δ }]9 διὰ δι ἰοριυεπαϊ. 8, ΤΠοδο ῥσορμοία (δἰ ᾿ἰνοὰ δος 1δαϊδὴ δηὰ βοίοστο (π6 οχὶὶθ ἀϊὰ 
Ὠοῦ ΚΠΟΥ͂ ἴμ6 οἴαρδ. χ].-ἰχυὶ. 4. ᾿Αοοογαϊηρ᾽ ἰο δὴ οἱὰ ἰγδάϊΐοη, ἰο π οι ἐμ6 ΤΑυμῦν ὑραιβεα, δηὰ 
ἴο σιιίοι (89 ἀοετωδη δπὰ ΕἸοποῦ Μδηυβοτὶρίβ οοπίοστω, [6 ἰῃτθο στοδὲ Ῥσορβοίβ ἔΌΠ]ον ἴῃ [6 ογάου, 
Ζεγομΐδα, ἘΖοϊκῖο], 1βαίδῃ. Ετοτα (818 8 ἰηἰδγγοὰ ἐμὲ (μΐ8 διταπρειαθηὶ ἢδ8 οῃ το ο]ορίοαὶ γθΆβΟῃΒ, 
δὰ μἱ Ιβαί δῃ, οὐ δοοουὶ οὗ [88 ϑοοοῃὰ ρμασὶ μανίηρ θθαη οοπιροθοά δἱ ἰμ6 οῃὰ οὔ ἴῃ οχίΐθ, τδϑ 
Ρἰδοοὰ δῆ Εζοϊκίοὶ, 9 

Ιν ΒΕΡΙῚΥ ΤῸ ΤῊΒ ΕἾΒΒΤ ΟΒΙΕΟΤΊΟΝ.--α). ΤΥΤξ πόσα ργογοὰ ἐμδὲ ἔμογα 8 ὯῸ Ῥουβοῃαὶ Οοά, 
ΟΣ ἐδμιδὶ [818 ρϑσβοῃδὶ αοά, {Ὁ [Βοσθ 6 οῃ6, αἱ Ἰθδδί ποσοῦ ἴῃ ἃ ἀϊγοοῖ, καροσχηδίαταὶ τὺ ἰπίογίογοα ἴῃ τΠ 6 
ΘΟΌΓΣΒΘ οὗ (86 ΒΙβίοΟΥΥ οὗἉ (8 ποι]ά, (θη, οἵ οοῦτθο, 1βαϊδῃ οου]ὰ πονοῦ 6 {π6 δυΐμοσ οὗ οἴδρβ. χ].-- 
Ιχνὶ. Εὸγ ἰδθὴ {μοῦ που]ὰ "6 ὯῸ ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἴῃ 8 δι ρεγηδίαγαὶ δηὰ πιϊγδουϊοῦβ θοῆβθ. ΤΆθσο που]Ἱὰ 
1Π6ὴ δἱ θοϑί 6 ΟὨΪῪ δ ἰπίθηβὶ θα ρόνγοῦ οὗ ργοβθηι πηθηΐ οὐ σῖι οὔ σοπηδἱπδαίΐοη. ΤΉ ἷ8 [6 βίδηά- 
ῬΡοϊηὶ οἵὨ [ῃοβθ Ὑᾶῃ0 81Π1, ΙὩΟΓῈ ΟΥ 1688 ΘΟὨΒΟΙΟΌΒΙΥ, ἴο 6 τἰ ἃ οἵ αοα 88 τοι 845 ροββῖθ]θ, ἰο εχ ρί αἱ 
186 ψου]ὰ πίϊουὶ αοά, δηὰ σψἱπουὶ αοἀ ἴο ᾿ἶνα πη σ νυ ὑπάδν (86 δροίσγδοῖ, 8] ἰοσδῦϊο Ἰαττα οἵ η8- 
ἴυγο. ΤΒΟΙΘ δτο, ἱΒογοίοσο, Βοσγα ἵπο ἔπ πἀδηγθηί8] ταν οἵἉ Ἰοοκίηρ δὶ (ΐηρΒ ἐμαὶ δγὸ ορροθοά ἰο ϑδοὴ 
ΟἿΟΣ, δηὰ ἐπαὺ σδ ὭΘΡΟΣ Πδτιηοηἶζο. Α1] ἀϊ]] οοῖῖο ἀοιμοηδβίσαιίου 18 ὑβο]οββ θγσο. ΟὗὨ οοὔὔϊβὸ δὴ 
ἱπιογίοσομοο πὶ βουΐ τηοϊνο δηὰ Αγ ἸΓΑΥῪ οὐ ΟΟα δ μασγί, ὨῸ οὴ6 Χ1}} δβυλδὶ γιὸ Βοῖ ἀκα 186 νἱοπ-ροϊηὶ 
οὔ ἐδ τηοάογδίο {μοΐβηι οὗ (μη ΒΙ0]6. Βυὶ δοοοσαΐηρ ἰο δογὶ ρίαγο, ονὸσ {86 ργοβθηΐ, δ Ὦ]Υ, (ΘΙ ΡΟΓΑΪ 
ογάος οὗ παίυτο ἐμοῦ οχὶδίϑ ἃ Βῖρθοῦ δὰ αἴθσηδὶ ογάθσ, ΤῈ6 Θαγί ἈΪΥ, ὑπ ΡΟΥΆ] ΟΥΟΣ οὗ παίυγο ἷἰ8 
ομδγδοίοεϊσοα ὃν 1ἴπ6 ἀἰββδτιηΟΩΥ οὗ βρίτὶὶ δὰ ον. ΤῈθ Βἶρσθοῦ ογᾶὰον τοδί οἡ (ἢ ΒΑΣΤΤΩΟΩΥ οὗ 
{Π686. ΤῈΘ ἸΟΥΤΘΡ βίδρο πιυδὶ ἔοσπι [86 ἰγδηβι οὴ ἴο ἰῃρ Βῖχμοσ. Τἷβ 18 ΟὨ]Ὺ Ῥοβϑὶῦ]6 ΕΥ̓ [86 Ἰδοῦ 
φηἰοσίης ἰηΐο (Π6 ἴΌΣΤΔΘΓ, ΡῬΑΥΙΥ ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ ἰ0 ῥσορασθ 86 ᾿πάρτποης οἡ (8:0 586, ΡῬΑΓΡΕΪΥ ἴο [ΔΥ ἴῃ ἰὲ 
(86 ὩΘῪ Κατ οὗ 116. Μίγδοϊθ δηᾶ ῬΓΟΡΆΘΟΥ, 88 ἰῃ ἐπ ογρδηΐβηα οὗ [86 ἰβίοσγυ οὗὨ βαϊ ναϊΐζοη (ἢ ΘΥ͂ 
ΔΡΡΟΔΓ δυιϊποη(ἰοδίοα, ἱπουρἢ ὑΠΟΥ ἀγα ποίΐ {86 Πὲρῇμοδῖ, τὸ 5|1}} [86 γε ἔγϑοθδ οἵ ἰμδί δι ρου-ἰρστοϑίσ δ] 
Βρὶ γἰϊ0 8] ρον (πδι, οὐ (Ὠ8 οη6 Βδῃά βυδ 68 τηδίξοσ, δηὰ οἡ (6 οἴδοῦ, ἐπι δῃ βρδοο, ἰῃ ογὰϑγ ἴὸ 
ΤΑ 6 Κπόνῃ {πὸ αἰ νίηθ ἄθοσθα οὗ ον, απὰ σταάυδι]ν ὑο τϑδὶΐζα ἰϊ. ΝΟΥ διιοης 811} (Π6 ταθη (δαὶ 
ἀϊνίπο ᾿ονα ΘΏ Ρ]ΟΥΒ ἴο (8 Θηά ἴῃ (16 ΟἹὰ Τοδίαιηρηί, 1βαἰα ἢ οοσαρῖοθ ἴΠ 6 ταὶ σαῖκ. ΕΠταὶ ΒΘ β668 
Βγτῖὶα δῃὰ ἘΡρἢγαΐπι οοπιΐηρ ἀραϊηδὶ [86 ἐΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, δΔηα Σοοορηΐζοθ δ οὔοα (Ποἷγ ΠΥ] οβστθθα. Α8- 
δυτῖδ τἶθο5 ἰγοδίθηϊηρ ὈΘμπὰ πο. Βαϊ βοοη ἰδ Ῥτγορβεῖ 8668 {πδί 1 ἰοο π΄ 1 ποῖ δύτῃ {Π9 (ἢ 606- 
ΤΆ0Υ, Ὀαὶ τηυδὲ 1.861 σοῖο ἴο ἀΐβρτδοο ὈὉῪ (δ (ΠΘοογϑου, ΟἾἹΥῪ ἴπ6 (ηἰτὰ ποι]ᾶ-ροσοσ, (ἘΡὨγαὶπι- 
ϑγτίδ σοοκοηῃϑα δ (ἢ ἤγβί), (μδὲ οἴσμοσμοδ ίο 86 νἱεν οὔτι μα Ῥσορδοί, ἱπηπιθᾶϊ ον ὈΘμἑηὰ Αβογτίδ ἕο 
ὁ. 6., ΒΑΌΥ]ΟΙ, ἢ6 ΓΘΟΟΖΏΪΖΘΒ 88 [86 ἀροηί οΑ]]οἃ ἰα Θχοοαία ἐμ ποχὶ στοδὶ Ἰπάρτηρηϊ οἡ ἴῃ6 ουὐματὰ 
ἐβθοῦσαογ. ΒΟΥ Ϊοη γὰ8 ΝΊΠον ἢ Β τῖναὶ. ΤΉΘΥ πδὰ βουϑσο οοῃπῆϊοίβ π0}]} ταὶ Βδργ]οη, δηὰ ἰπθῃ 
δὶ Ἰοηρίι Νίηονϑα [6}. Νον ἰὰ ἴθ ραϊὰ [ῃδὶ Ταδίδἢῃ Παυοσ ῥσοαϊοϊοα [εγδ6}}8 δοΐηρ Ιοὰ ᾿πίο ἴπὸ ΒΑῦγ- 
Ἰοηΐδῃ σαρυνίγ. Ὑτὰθ οπουρῃ, (818 'τδϑ ποῖ ᾿ιἷβ οοπητηΐβδίοη. ΤῊ Ϊδ ραγὶ οὗ {Π6 ΕΪβίοσυ οὗ (18 {π[ῸΓ6 
Ὀοϊοηροὰ ἰο δ βιοοθεθοσβ Ζορ μδηΐδἢ δῃὰ “ογοΐδῃ. Ὑεὲ ΒΑ ]ΟηἾ ΒΒ ἀοαπαίίΐοι ἴο οἴἴδοῖ (18 ττδϑ 
ποῖ πηϊζηοτῃ ἰο Ηἶπι. ΕΣ δ6 ΟΧΡΓΘΑΒοΒ 1ΐ οἶδρ. χχχίχ. 6 βα., Ὀγίεθγ ἱπάοοῦ, αὶ ἴῃ ὑ] αἴ ποτα, 
Απά δυϑῃ ἰἦ 1βαϊδἢ ΤΌΘ ποῖ ἰδ6 δυΐποσ οὗ ἴπ οτ ρῖπμδὶ πὶ ἴπρ οσὰ τ πΐοῖ οἶδρθ. ΧΧχυ!.-χχχῖχ. 
Ὑ6γ6 ἰδκοη, 6.1}1 {Π|8 ἀοεθ ποῖ ᾿πϑιΣν τι ἰπ ἀουθίϊηρ [πδὲ ΒΘ πιδὰθ {Π6 δἰδιϑιηθηὶ οὗ πἢϊοῖι χχχίχ. θ βα. 
Ἰηίοττηβ υ8. ὙΠΠοαΐ πιραϊϊοηΐηρ ΒΑΌΥ]οΗ, ἃ ρμοτίοα οὗ Ἵχὶϊθ 'β Ῥδυ ν Ὀσγοθυρροθοά, ρασὶὶν ἀἰγθοῖ Υ 
δηῃουῃορά ἴο (86 Ἰδηὰ δηὰ παίΐοη ἴῃ οἶδΡ. ἱ. 27 ; ν. δ νᾳ.; χὶϊ!. 26 δα. ; υἱ. 11, 12; σ. ὅ βαᾳ. ; χὶϊΐ. 
20 βᾳ.; χὶ. 11; χχχ. 12. Απὰ ἀοοδ ποὶ Μίοδῃ (ἰγ. 10), [16 Ομ ΘΙΙΡΟΓΑΓΙΥ οὗὨ βαϊδῇῃ, Ῥγορ ἢ ἜΒῪ ἴῃ 



84. ΑὙΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΑΝῸ ΙΝΤΕΟΒΙΤΥ ΟΕ ΤῊΣ ΒΟΟΚ. 1δ 

»ἱδίῃ ποσὰβ ἐμ ἱγαπορογίδιίου ἴο Βδογίου Ὁ ΝῸ οὔθ (μαῖ 1 ΚΩΟΥ οὗἉ [δα Ἔνεν αἰϊδοϊοὰ {19 βϑηυΐπο- 

Ὧρδα οἵ ἰἤοδο τογάβ οἵ Μίοδβ. Οὐου]ά ποὶ [ϑδΐδὴ δὸὸ ταὶ Μίοδλ βαν 7 6 8606 (δμοζοίοσο ἐμδὲ ἰῃ 6 

ΒδΡυ]ουΐδη οχὶϊθ 88 δ γοαὰν ἴῃ 18818}}}8 ἰ{ΐπι0 γ 8] ἱζῆονσῃ ὑο ῬΓΟΡΆΘΟΥ 88 8 ἵδοὶ οὗ (ῃ9 ἔαίαγα. 

Βυὲ 18415}8 οἰξοῖ οοππιίδαϊοη γτυᾶ8 ἐο ἀππουπος ἐδ6 υλοίς σγεαὶ ρεγιοά οἵ ϑαϊυαξίέυπ, [δὶ Βορὶη5 ὙΠῈ 

[δ ἀοἸἑσοσγδηοο οαἱ οἵ οχὶ]α διὰ σϑϑδοδθα ἰὸ ἴπθ οπά οὗ {ἰπ|δΘΎ ΕῸΓ διίδουρ ᾿δβαΐδὴ ἰβ ποὶ βἰἰθης ἴῃ 
τοσατὰ ἰο {86 Ἰυάᾳταηρηίδ (μὲ (Ὠτοαίθῃ αὐτοῦ [δγδο] οὐ ἔιο Βοδίμθῃ, βε4}} (ἢ 6 ῥγοοϊδιπιμδίζλου οὗ βαϊγαϊΐοῃ 

ἴδ ἴι6 ῬΤΌΡΕΣ Ἄοοηίοηίθ οὗ 8 ἀΐϊδοουτθοα. [ἢ δεῖ [86 ορθηΐῃς Μοσαβ οὗ χΧ]. 1 εβρθϑοΐδ ]Υ οπαγβοίοσίσθ 
(6 ϑεοοπὰ ρατὶ 88 “δ βοοῖς οἵ οοηδοϊδέϊοῃ " (ΠἸ ΤΊ) ἼΘΌ εθὸ ΕὝΈΕϑυ, απ. ἃ. 4. Τ', Ρ. 16). Βγ 
εδὴ8 Βὸ Βοῦοσβ εἷβ πδηῖθ (37 }͵9᾽ ϑαίιι ζοναο). ὙὴῸ ΤΑΙΜῸΡ ΕΣργθθθθβ (μ0 ἀἰ Έγθωοθ Ῥοίγθθη (86 

ἴἶσεο τοδὶ Ῥσορμοίβ ὮΥ βαγίης ἐμαὶ ἐμι6 ῬοῸΚ οὗ 76γεπαῖδῃ ἰθ 22 ΓΙ ΓΙ" 2, (μδὲ οὗ ΕΖοκΚΙ6Ι ΤΠ Ἢ 
ἈΚΠΌΓΙΣ ΤΥ ΘΊΟΊ 2 Ὁ, ἐπεὶ οὗ Ιβαϊα ἢ βόπενον ΕΠΌΓΙΣ) ΤΠ 212 (οοπιρ. ΕὝΞΕΒΊ, ἰ. 6... ὙΨΆΙ6 [6 οἱμος 
Ῥτορβοίβ τ στο 68110 ταοτὸ ἴο 1ΠΠυτηΐπ6 δἰηρ]6 ρμαγίβ οὗ [86 ΠϑαΣ ΟΥ̓ Τοιηοΐθ ζχίαγο, οὗ σγθαίασ οὐ 1688 
αἰσοαταΐογοηοο, [βαἰδἢ, 88 (Π6 χτεαὶ ομἱοῦ Ρτορβοῖ, βίαηὰβ ἴῃ (86 τηϊάβὲ δπὰ 1οἰβ (86 Ἰΐρῆὶ οὗὨ 8 ῥγο- 
Ῥμοεῖϊς ποσὰ 11] οὐ 186 χτϑαῖ, νἱὰθ οἰγουπηέθγεηοθ οὗ [86 δῃιἶγθ αίαγο οὗ μα] ναϊΐοῃ, πο ἢ ἴῸΣ Ἀΐπὶ 
Ὀεχίπβ πίῖὰ [π6 ἀ6]  γϑθγαποα ἔγοπι [μ6 6χ]]6. ΑΒ 189 Ὀγοδά σἶγοσ ἴο [ἢ 8 ΠΔΙΤΟΙ͂ΟΣ ὈΓΆΠΟΙΟΘ, 88 ἃ 
κταπὰ οὐϊῆοσο ἴο (δα δι] ἀΐηρε (μαὲ ἔτομί δπὰ Ηδηϊ 1ϊ, βὸ ᾽8 1βδῖ δ} Β ῬΧοΡἤΘΟΥ σοϊδιθα ἰο ἐμαὶ οἵ 16 
οἴιιος ρῥσορβοίβ. [ἰ ἷ8, ἐμπογείογο, ἰμοοσγθοὶ ἰο δᾶ  ἰμαὶ Ιβαῖδῃῃ ΟὨ]Ὺ 110.ὲ8 ἴῃ (ἢ 6χὶ]θ, δῃά ἐμαὶ Ηΐβ 
ξδσο ἀοεβ ποὶ οχίθηά δογοπὰ {μ6 Βοτίζοῃ οἵ (μἷ6 Ῥογὶοα οὗ ᾿ἰδίοσυ. [βαϊδῃ 18 πὲ δβ οοηϑοίουπ ἐμὲ 
Β6 Ργορβείθα, ἑ. 6.,), ἐμδὶ [π6 Ὄχὶ]θ 18 ἃ ἰδίῃρ οὗ ὑμε Ταἰατθ ἴον ᾿ΐπὶ 8]8ὸ (οοιρ. χὶΐ. 9; χ]ν!. 6, 16; 
1. δ; ἵν]. 10-Ἰνΐϊ. 21 δηὰ ἴθ οοπιμλ. ἐπ ἰθ6.), 88 ΒΘ 18 οοῃβοίουβ [πδὲὶ (86 ροσγίοα οὗἩ οχὶἱθ ἀοδα ποὶ 
ἴοττα ἴδ 1᾿π|ϊΐ οὗ δἴ8 Ργορβοῖῖο ζ8Ζ6. [Ι͂ἢ ἴδοί 6 ἀϊδβίϊηρτιβἢ 68 πλοδὶ ΟἹ θα ἢ (ἴδ 6 βέαροϑ οὗ (μδὶ αΐυγα 
Ηἰβίουυ ἐμαὶ 86 οοηἰοιαραίθβ. ΤῊ βογυδηὶ οὗ ϑϑβονυδῈ δα 5 ποῖῖπον [86 {{π|6 οὗ Ογσυβ, Ὡοσ ἐμαὶ οἵ 
16 ὩΘ6Ὺ οτοδίασο. [{ βιυιϊβ ΟὨΪῪ ἴῃ (Π6 {πὸ αι θη δ (ἢ πιοαἀϊαίΐοη οὗ Ὀοίβ, ἘῸΣ νἱίϊπουὶ [ἢ 6 
βεσυδηΐ οἵ Ψϑβονυϑδῆ, [ϑγϑοὶ τ ἤδη σεξασηθὰ οου] ἃ ποὶ ροβαΐ Ὁ] πᾶν τίβθ ἰὸ ἐπ χγϑᾶθ οἵ [6 πον ογϑᾶ- 
ἴπτα. ΟἿΘ ΠΔῪ ΑὔΣὺθ 88 Ὑ76}} ᾿πδὶαὶ ἰμδὺ {86 δυΐμον οὗ οἴδρβ. χ].--᾿ἰχυΐ. δίοοά ππάοσ ἐμ6 Ἵσοβα οὔ Ο σἰβί, 
δηὰ «πὶ με τεδὰ ἰδ υυϊιϊηρβ οὗ Ῥδα]}, ΘΟ ΒΟ ΘΕ ἰδδὶ δἱ Ἰοδαὶ ομδρα. 11}.-]ν. πόσο πυὶ θη ἴῃ (86 
πιο δἴοσ ΟἸγὶδί, δ8 (μδὲ (μὲ8 δαῖμον νοὰ ἰὴ [86 6χ]6. ΕῸΓΣ Β6 βρθδίζβ οὗ ἰλ6 συβετγίηρβ οἵ (86 βο- 
τϑδηΐ, οἵ [Π6 ἔγυ 8 οὗ {π6π|, δηὰ οἵ (ἢ 6 ΠΟῪ ἨΔΥ οὗἉ βαὶ γδίζοη ἐβγοῦν οοπαϊοηθᾶ ποὲ 1668 Ρ]δἰ Ὡ]Υ (ἤδη 
μα ἀοεδ οὗ (86 τοἀοιμρίίοῃ οὗ Ιϑγϑοὶ ουἱ οὗ (μ6 6χὶ]θ6. [Ι͂ἢ ἴδοὶ ὍΘΗΜ (ἰ. 6.» Ρ. 291) δοκπον)οᾶχοι ὑπαὶ 
(86 νῖενε οἱ (μὸ Τ)ευΐογο- [παῖδ ἈρΡργΌδο 68 ΘΙ πραγ (μδΐ οὗ Ῥδα]. [Τὶ 8 οδ)οούοα ἐμὲ (86 πδιηΐης 
οἵ Ογγῦβ δὰ (86 ἀοβοσϊ ρου οἵ χοϊδίϊοηβ ὑρϑοῦ αν ἴο (Π6 6Χ1]6 (οοΙΏΡ. ᾿χῖν. 9-11; 1χἱϊἱ, 8 δ-δα; χγ-. 
11,12, 25; ᾿χνὶ. 8. δ.-6; ᾿χνἱ. 17) ργονθ μὲ τὸ βανὸ Ὀδίογθ υ8 βρϑοϊῆς ῃγϑάϊοϊοη δπὰ ποῖ ρσορῇθου. 
Α5 δυσὶ ΠῚ ΠΡ 8ΓῸ ᾿τωροβδὶ Ὁ]6, ΟὨΪΥ 8 ΟΟὨ ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ οἵὨἨ {110 6Χ1]6 οϑῃ Ὀ6 ἐπ δαΐπον οἵ χ].- ᾿χνὶ. ΤῊ ΐθ 
ἰεδὰβ πιθ ἴο {86 ἱπαυΐτΥ ἰηίο [86 οἰ ῖ64] ΟΠ δγδοίοσ οὗ φοιυΐπο Ρσορθογ, δηὰ (μὴ ἰο 86 οἱβασ απ68- 
ἴου ποῖον ομδρα. χ].-ἰχνὶ. οοστοβροῃὰ ἴο ἐμαὶ ἀϊδίϊποίΐοη μού γθθ ῬΥΟΡΆΘΟΥ δὰ ρῥγοάϊοίζοῃ ἰμδὶ 1 
Βαανα ΠΥ8617 δβροσίοα. 

ὃ. Οἵ οοῦγβο 86 πδιλΐηρ οὗ ΟΥτυϑ (χ]ῖν. 28; χὶν. 1) τηῦδὲ βυσρείβο 18 ἴῃ ἰὴ9 χγεδίοσὶ ἄδρτθο, 
Βαὶ 1εἰ τ Βτεὶ ποίιΐοβ {π6 οοπηροίίου ἴῃ οὗ [818 παταΐηρ οοουτθ. [Ιἢ ἐπε ἦσθ Επποδὰ (χὶ].--  ]ν 11.) 
186 Ῥτορἢοὶ 888 αἰγοοίοα εἰθ χ826 ἰο ἃ ἀου]6 ἀ6] σογαῃοθ οἵ ἷβ ῬΡθορ]6 : ἰο [86 θοά ]γΥ οἣθ ουὲ οἵ [86 
σδρίἰ τ οἵ ἰμ6 6χ!]6, δηθὰ ἰο {86 ϑρὶ γϊαΑ] οη6 ἔγοπι (86 οπαίτβ οἵ ἰἀοἰαίσγ. Ηδθ δβοεΐκα ἴο Ὀσίηρ δρουὶ 
[Π6 Ἰδίΐζες ΌΥ οουνἱηοίηρ δ18 ΡΘΟρΙΘ οἵ ἴδ ποίἰπρηθθβ οἵ :401]8. δηὰ οὗ {86 βοὶθ ἀϊνίη γ οὗ Φϑβονυδῃ. 
Εν [μι] Ῥύγροθο ἢ6 δύζυθθ (μυ8: ῬΓΟΡΗΘΟΥ͂ δπὰ [18] πιοηὶ ῬΙοω ΟὨΪΥ ἴο ἴα οἴπμπίβοϊθηὶ δπά 
δ σὶγ Οοα, [{ 18 8 ἰοβὶ οὗ ἀἰν᾽γ {πὲ 14.015 σδπποὶ βαβίαῖη. 1 δηηοῦδοῦ ἴο χοῦ ἰοηρς Ὀοΐοτο ἰμ 6 
ῬαμΙβΒτηθηὶ οὗ [86 6χ1}6 "88 ϑύθὴ Ὀορτῃ, (μαὺ [δγα6] 8841} 6 ἀβ] γεγο ἔσομαι [86 βδῦιθ Ὁ ἃ ὑγίῃοθ 
(δὲ 8841} Ὅδασ [86 πδπιθ Ογταβ. [1{{Π||8 ΡΓΟΡΒΘΟΥ Β6 ποῖ ζ]8]16ἀ, (ΠΘῺ τὰδῪ γοῦ ἀουδὶ ἴῃ ἀἰνὶηἱ!γ 
οἵ Φόβονδῆ. Βαὶ {{|10 δΒ6 ἢ18116, [μθἢ ΚΟΥ ἐμαὶ ἐμ ΓᾺΡ ἰθ αοά. 

Βενθη ἰΐμλοθ (89 Ῥτορβοὶ ργεβϑηΐίβ {818 δυ]]ορίδαι πῖϊα [86 στεαίοδὲ οαμββιαεῖα. Ηδθ ποιυ]ὰ ονὶ- 
ἄδηιγ Βανο ππθὴ τοραγά (μΐ8, ἢοὶ δλ8 τθγο τ θίοσί 8] οσῃδπηθηΐ, θαΐ 88 ταθδηΐ ἴῃ ϑαγῃοδί, δηὰ τηδῖζθ ἃ 
Ῥτασί]04] ὑαδὶ πὴ 1, Νον 16ὲ ὁῃ6 βᾳρροβϑ ἴπ8 δυιίβμον οἵ οὔν ομδρίεσα ἴο Βασθ Ὀββθῆ ἃ δοῃπίθια ΡΟσΑΤΥ 
οἵ ὕγττιβ, δῃὰ ἴο δανθ ΟὨ]Υ {εἰρη [μΐ8 ῬτΟρΒΘοΥ, [θῶ ᾿ξ ποιὰ Β6 θυΐ ἃ ψογίῃ]6βα οοτοθάγ. ΤΆ ΐβ 
που α-Ὅθ ῥὑχορβοῖ νδϑ (μιϑῃ δὴ ἱπιροβίοῦ (μὲ Ὁ] ΑΒρΘπλοῦθ!Υ δθαθοα {μ6 πδιωθ οἵ Θά. ἘῸσ 1 Οὐτῦβ 
ΝΒ ΔΙΓεδ αν ἸΠογο, δῃὰ 41} [μδἰ 1βαΐδἢ ργορμεβίθε οὔ ῃΐπι μ8ά διτεδὰν ᾿παρρεθηθά, ον αἱ Ἰϑδαδὶ γγδβ αἱ 
ἔμ Ροΐηι οὗἉ ἱβκίηρ Ρ]δοο, (δὰ ἐπδὲ δυρισαθηὶ τ ΠΟ]]Υ ἰδοῖκα ἰουπάαίΐοη. ΤΉοη 9 ομονδὰ ἄοοβ τοί 
ῬΓΌΡΒαδΥ, Ὀὰΐ δῃ ἱπλροβίοσ ὑῬγοίθῃβ (0 Ῥσορῃθθῦ ἴῃ ΗΒ πδηὶο ἰμίηρβ ἐμαὶ ἴῃ ἴβοὶ τεσ ποὶ δαίυσο δαὶ 
Ῥδκί. ΤΠΘ ρῥγοϊθηἀϑα ῬσόρἤθοΥ, ἱμοη, ποι]ὰ δ6 ἃ ργοάποί, ποὶ οἵ 189 Ηοἱγ ϑιρίτἷ!, οὔ {86 Βριτγὶι οὗἉ 
{πιίδ, Ναὶ οἵ (86 αρί τίς οὗ Ἰγίῃφ. [{ΔῺΥ ποι]ὰ δεδύταθ ἰμδὶ {86 ὑγοίθη θὰ ριορμθὲ δι1}} τηϑϑηΐ ΟὨΙΥ͂ 



10 ᾿ς ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ῬΒΟΡΗΞΕῚ ἹΒΑΤΑΗ. 

ἰο αἰἰδίῃ 8 φοοὰ οὐ᾽οοῖ ὈΥ͂ ΤΩΟΣΑΙ]Υ οἰθοιϊξ 8010 τλδδσα, {ἱπδὶ, ἐποχοίοεο, εἶδ ἔγαυὰ τᾶδ ἃ ρίοιιδ ἐσδυὰ, 
ἴ1Βοὰ ποι ίηρ ἰδ μαϊποὰ ἐμ γοΌ. Α ἸΓΌΪΥ μίουβ [1δγβοὶϊέθ οου]Ἱὰ ποῖ μοββὶ ὉΪ]7Υ βανὸ ὕϑοι πὶ]}ἰηρ ἴο 
ΡΓῸΡ Αἷδ (11 πὶ Φ μον δ ΟΥ̓ τλσδῶ8 ἩΒΙοδ βιδίασι, ὅ Θμουδ Β ΘΏΘΙΩΥ, 0566 ἴο χαΐῃ ἰθ δ ἀ6---Ὁγ 1166] 
Βυὲ 8 Πηδ Ὑ80 ἰθ σδραῦ!δ οἵὗ ἀθδοοσαϊξησ (06 5 Ὡδῆγο ΌΥ͂ βτοβδ 1166 οδηηοὶ δ (86 βαπὶθ {ΐπλ6 6 ἰηΐοσ- 
εαἰοὰ ἰο αγὸ οὐδ πδιλθ βαποιβοά, ϑϑσοἷ ἃ τηδῃ ἷβ δὴ ἱππαγὰ οοηἰτδαϊοίίοη, ΟἿΘ ἰδ ἱῃνοϊυπίαν! !} 
τοιαϊπἀοὰ Π6ΓΘ οὗ (89 πογάβ οἵ ΟἸισίβὶ : “17 βαίδῃ σδεὶ ουἱ βαίδι, μ 15 ἀἰν  ἀϑὰ δσαίμπβὶ Ηἰπηβοὶ; μον 
8}4}} [πο Ηἷθ Κἰηράοτῃ διδιὰ ἢ (Μαΐὶ. χιὶ, 25 βᾳ4ᾳ.). Απὰ ΒΟῊ ἄορα ἐν16 ᾿'γίην Ῥγοοθάαγο ἄρτϑο τι Β 
116 τλοσδὶ ἐμδγδοίοσ οὗ ΟΣ ῬΣΟΡΏΘΟΥ ἰῃ ϑῆθσα! ἢ ΕἸΨΘΟΙῪ 016 τϑοοΐγοθ [Π6 ἐπηργοεδίοω, δηὰ ἐδ πιο- 
ἄσσῃ οτἰεἶοβ ἐποσλιθοῖνοα οδπηοῖ ἔρτιοσθ ᾿ξ, ἐμαὶ ἔμ Σ9 συμ ἐβτουρσα (86 ἀπτα ῬτορΒΘΟΥ͂ ἃ βρὶγὶὶ οἵ 6]6- 
γαίθα, ΤΏΟΓᾺ] οδιηθαίμθθθ. Μοχσαὶ αἴδοί ἴῃ (Ὧ9 ΒΟΔΙῸΣ δηὰ σοδάοσ ἰμἀοοα ἴδ τηθδοΐ ἰὸ Ὀ6 {πὸ οἰ οἵ δἱπὶ 
οὔ [0 Ρτορἤ θυ. Ηον ἀοθα ΟἸσίδί δατοθ τσὶ Β6 1417 ΟὐτηρΡ. ΞΊΙΕΒ, Τραϊαλ, πἰολέ εσιιάο- ]ϑαϊαλ, Ὁ. 
χὶνὶ, ἘΝΑ. [ΘΨΕ, Ἡγοιδοασυπρ υ.. Ἠγεϊ(ρεδολιολίε, Ζωτιολ, 1868, ». 18. Ιἐ ἐδ ἱποοιαργθβθηβὶθ]ο ΒΟ ἃ πδῃ 
1|κὸ Θυξδτεβρεεσκ (20. ἔγο. 1θα.,) εἴπ Ῥοτίν. “αλτὸ. 7. ἀσυιίδοδα Τῇεοὶ. ΧΥ ΤΠ]. 8, Ὁ. 886 βα4ᾳ.) ὁΔ δβδεσί 

(μιδὲ {πὸ δυίΐδον οὗ Χ].-᾿ἰχνἱ. βἱἰοοά ἴῃ (δ χηϊάδὶ οὗ 89 τοὶ γ οΥἶδὶβ ὑσουρῆί δροαΐ ὈΥ ΟΥ̓ΣΤῸΒ (ἰ. α. Ρ. 401), 
δηὰ νοΐ αἱ {86 δδσωθ (πλ0 ργοδποσα [86 ᾿ΓΟΡἝΘΟΥ ἐδιαὶ 16 “Ὡοῖ ΟὨΪΥ ἰδθ6 ΒοΙ]ἰοδὶ οἵ 811 οὗ οὔγ ρσορβοίϊς 
Ὀοοῖκ, Βαϊ οἵ π6 ομίτο ΟἹὰ Τουδιηθοῖ." δὴ πε [(λ6 δυίμοῦ οὗ ἃ βοιίξἐϊουβ ῬγΟΡΉΘΟΥ οἵ ΟΥ̓́ΣΤΌΒ, βευθα 
{ἰπι)θ8 τοροδίϑα, 6 δὶ (86 βϑῃλο {ἦτηθ {10 ᾿ἱπίοσρσοίοσ οἵ (λ6 ΒοΙϊοδὲ οἵ 4}1 οἵ [86 ἀϊνίηο τονοϊαίΐου ὃ 

ὁ. Βαὶ ἱξ ἰδ οδ]οοϊοὰ 1μδὲ 6.1}1} [16 πδῖρθ ΟΥὐστυβ ἰδ αυΪϊΐθ ἃ δροοὶδὶ ρῥγοάϊοίέομ, ᾿πιϑὲ δα αδἰϑὸ ἐμοβθ 
οἴδεον ἴγαἱὶϑ οὗ σροϑοΐδὶ 6 σὶ]ὸ 11ἴ8 ἐμὲ οοπ γον 08 ἰῃ [Π6 1δϑὲ ἴἄσοο ομαρίοσβ. Βυὶ ἰὴ 9 πδιὴθ Οὐστδ :5 
ποῖ ἃ ὩΔΙῺΘ 11|κ6 ΔΩΥ οἴδβοσ. Ἀοοογάϊΐπρ ἴο οὖν Ῥσορμοῦβ οοπείσυσίζου, ΟΥ̓ΣΤΌΒ δίδη 8 δὲ ἐμ μοδὰ οἵ ἰδ9 
Ροτίοά οὗ βαϊγαϊζοηθ. Ηδθ σϑρσζοδεηΐδ [πὸ ρτοδῖ ἰυσηΐην ρμοΐηΐ ἰῃ δ ΗἰδΙΟΓΥ οὗὁὨ [εγδὸὶ] τὶ πίοι Ὀ6- 
δἷηδ (86 ““χοίαχη ᾽ (230) οἵ (89 ΠΟΙ παέΐοα. ΤῸ πδλθ οἵ (86 τηδὴ ἰμδὲ οοσαρὶοὰ (πϊ8 εἰμ διὰ ἰ'π)- 
Ρογίδηϊ ρμοδἱζζου 18 πὸ συ δοσαϊμδίθ, βη}8}} ἱποίἀθηὶ ἐπδὲ ομο οδῃηοῦ 566 ἴσοι ἃ ἀϊβίδηοο. Ομ ἰδ οοῃ- 
ΕΠΆΓΥ, ἰδ ΐκ ὭΔΙΩΘ δἰδιμᾶθ ἰοσὶ ἢ βὸ βζτοδὲ δηὰ ἱϊ]υδιγίουβ ἱπ Εἰμήοσυ, ουθῃ ἴῃ Ῥγοίδηθ ἰβίοσυ, ἰδὲ πὸ 
τασδὲ ἱποϊυὰθο ᾿ξ διιουρ ἐδ 6 ρτοδὲ οὐ ποι ποῖ, δοοογάϊηρ ἴο ΟἿΣ δίἰδιθπγθηὶ, οδδὶ δίοῃϑθ ὈῸ (86 δ ]εοεὶ 
οὔ ρσορβθογ. Βαϊ ψοσὸ 1 ουϑῇ σωηΐβίδϊκο ἰη (δ ἷθ γίον, δι1}} οὐἱγ (89 Ὡδῖια Ογσὰβ που] πϑοὰ (ο Ὀθ 

εἴν υΡ. Τθοη πὸ που] Ὠθοὰ ἴο δϑδίσηο ἰπαὶ χ]ν. 28 δηοίθοσ ποσὰ βιοοῦ ἰῃ πὸ υἾἷδοο οὗ 5, 
δηὰ ἱμδὶ χῖν. 1 (6 βαθ ποσὰ νδδβ οἰἴπορ εἰ οἷν ἰηϊοσροϊδιοὰ (πίοι (86 οομειταοιίζοα 41100}78}, ΟΥ 
ὍΔ υραϊϊτυϊοα ἴῸΣ δηοίμος ποσὰ. ὁ που]ὰ ποοὰ ἰμθῃ, οὗἨ οοῦχβο, ἰο ζτδηΐ δ]δὸ ἰμδὲ (8:6 πογὰβ 
ἼΝ ἼΟΣΣ (χ]ν. δ), πϑΐοῖι ταδλη  ἤθθε]γ Ῥσοδαρροθο [86 τηθηϊοι οὗ δ)6 πιᾶῆλθ, τγοσθ ἱπβοσίοα Ὦγ (ἢ 6 
ἐπιοσροϊδίοσ. ΤΙΐβ που] ἰοανθ υπίιουομοὰ {86 οἰλοῦ ἐίηκ, (ἢ ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ [6 Τοάθολον ἔγοσα (9 
οδϑὶ. ΤᾺΘ σοργοϑοῖ οὗ ̓ γίπρ που]ὰ ποὶ (μθ οοηοοσῃ [86 ΚΤ68] δας μον οὗἩ [8 ῬΓΟΡΈΘΟΥ, Ὀαὺ ΟὨΪΥ͂ ΒΟΠ10 
υπἰηνἱϊοὰ ἱπίσυ ον, Βαυὶ ΔΙ πουρῇ 1 οοπέεβα ἐμαὶ [μΐ8 ροϊηὶ ἷβ (86 τηοϑὶ αἰ Βα] ς, 6[1}} 1 ἀο ποὶ Ὀαϊΐονθ 
(δ)δὺ {Π6 0 δτθ πηδίδσ 8] γθαϑοῃϑ ἴὸ Θοτηροὶ ἴῃ δἀορίΐοη οἵ (Πἷδ6 οοπδιτασίοῃ. 

ἄ. ΑΒ ἴον ἰλ6 ἐγβοϑα οὗ δ ΠοσϑὩῖρ ἰπ (6 6χὶϊο ἴο δ6 Ἰουπὰ πῃ [86 ἰδϑὺὲ ἴἴτγθθ οπδρύθσα, υἱξ. : ἴῃ 
ἸΙχὶν. 9-11; χν. 8ὁ-δα; ἰχνυ. 11, 12; Ιχυ. 25; ἰχγυὶ. 8 δ-6; ᾿χυϊΐ. 17, [8607 δτὸ οὗ ἔτ βοσία. [ππηυβί 
βταί β8Ὺ ἴῃ ζϑῦο σαὶ, (μαὺ (ἢ Ἰδδὶ Επποδὰ (1ν]1}.---ἰχ νὶ.) ἀο65 ποῖ δρρϑανρ ὑο ἴᾶνθ σγϑοοϊνϑα (8 βηἰβμῖπρ, 
ἰοῦσα ἔγοτα ἔπ ο μαπὰ οἵ (9 Ῥσγορῃμοὶ. Ῥοσγῆδρο ἀεδί δγγοϑίθὰ εἶπ. Ηδ βϑϑιιβ σδίμον ἰο μανὸ ἰοδ 
ΒΟμἰπα ΟὨ]Ὺ [ἢ πηδίοσί αν. ΑἹ Ἰϑαϑὲ ἐξ τηῦσδί βθθῖα βἰγβηρβο ἴο υ8 ἰδαὶ (86 τηδίϊαν 18 ποῖ, 88 ἰῃ θο(ἢ ἐμ 
ἙἘπηρδὰδ δὲ ρσθοθᾶθ, ΟσΘ δισδηρεὰ ἴῃ ηἷπο ἀἰβύώποιῚΥ τπιαγκοὰ ἀἰθοοῦτθοβ. [ΟομρΡ. θοῖον (86 ᾿ηΐγο- 
ἀυοσξου ἴο οἢδρβ. 10111.---Ἰνὶ.--Ἴἶα.7. ΤῊΐ8 γοΣγ οοπαϊεοη οὗ (9 οτρ᾽ μα] ἰοχὶ ἱπνὶ θὰ δηὰ (Δο ΠΣ αιοὰ 
[80 ποσκ οὗ δῇ ᾿ηίθεροϊδίοσ. ΝΟ, δὲ 1 αγὸ βαϊὰ, 1 δηὰ ἴμγϑο βοτγίβ οὗ βυς ἢ ἱπίασροϊαίϊΐομβ. ἴῃ τὸ- 
βατὰ ἰο ἴδ βτβί ϑοσί, 1 πιυβὲ ὑσὶ ΠῈ ΔΎ] ΣΘ0811 ἐπ6 ὅποι ἐμαὶ ἰο ἐμ τοαποδί οἵ (89 Ῥϑορ]ο (μὲ (0 ΟΕ 
ὙΟΌ]ἃ Ἔνθ σοτλθτηῦον [Παὶ αἱ ΤΙΒγδοὶ ἐΐοθ δσο Ηἶβ ὑϑορὶο (1χἱϊ]. 7-1χῖν. 9) [86 τ ΡῚῪ 18 ταδᾶθ: ποῖ μον 
811 Ιετϑ οὶ θα 888} δ6 βαυϑὰ, ΠῸΣ 8181} 811 "6 τεὐθοιβὰ (1χν.). Τῆθ Ῥσορβοὶ ἱπιπιαῦθα ὈΥ (18, {μαὲ ἴῃ 
[86 ἔθ πβθη 189 τοδεπιρείοι πὶ}} θαρίπ, ἱ, 6., αἵ (6 οῃᾷ οἵ [6 ἐχί]ο, 8 ἀἰ νἰβδίοῃ 8811 ΡῈ οβοίοά. 
Απὰ ἐμία ἀϊδίου δοιυγ ἑοοξ ρῖδοο στβθα Ογταδ χανθ ἔμ6 ροττοϊβαίοῃ ἰ0 τοίαση, ΤῊ οοπίγαδὶ δ6- 
ὕπϑθῃ {89 ἀροδίδίοθ δῃὰ (Π6 ἔλ᾿ τ Β[Ὁ] 1 τϑ  ἰὕε8 τοῦ ἀἰδιϊποιγ ταδυϊζοὰ. ΤῊ οτί ρίῃ81 οοπίθηίβ οἵ {86 ἰδεῖ 
{πγθθ ομδρίεσγε οδδιοά ἃ διϊηρ ορρογίυμν ἴοσ πο οχργοθαίου οὗ ἴμοδο βεπίϊταθηίβ [μδι (86 Ἰαἴτοῦ [61 ἰο- 
παγὰ (86 ἔοστωοσ ἱῃ ὁοῃβοαῦθηοσο οὗ ἱμαὲ οοπίγαδε. Ηθῦοθ πὸ Βδηὰ ἴῃ ἔμοθθ Ομ δρύοσβ [086 Ῥδαβαρθβ {Ππᾶὶ 

Βᾶνθ 50 βρϑοϊῆς ἃ οοϊοσίηρ ἔγτοιι (ἢ οχἑϊθ, πη ΐοι, οἵ οσῦτθο, 1 [67 σογο μοπαΐηθ, τασδὶ ΡῈ οὐπεισι θα 88 

{πὸ πιοδὲ βρϑοϊῆς ργοἀϊοιίίΐοῃ, βοῦς δτὸ ’χυ. 8 δα; 11,12; ᾿χνὶΐ. 8 δ.-6; Ιχνΐ. 17. ΑΑὄ βοοοηά βοτί οὗ 'ῃ- 

ἰογροϊδίίου 1 ἀπὰ ἰῃ ἐπ ρϑββαρε ἰχίν. 9-11. Ηδτσο τ οουἀϊείοη οὔμ6 ΗΟΙ͂Υ 1,δηὰ διὰ οὔμο Ηοὶγ ΟἿΥ 

ΔΤΘ δΒροκβῃ οὗ ἴῃ δ ὙΔΥ (πὶ κἤοπβ {πδὲ ἐπ6 βδογθὰ Ῥἴδοβα τυδὲ ΔΙ σΌδυ μαγθ ἰδίῃ τδϑῖϑ πβθη ἰ8 680 
ποσὰβ πεσο πτὶ θη. Α (μϊγὰ ἰηἰοτρο]δέΐοη οἵ δι}}} δποίμον βοτὶ 1 βπὰ ἴῃ Ιχυ. 256. Ηΐογο δῇ θδυ θοῦ 58 γ- 
ἰῃρ οἵ {86 Ῥιορβμοὶ (οοϊαρ. χί. 6.9) ἰβ δργυρεὶυ τοροδίοά. ΕῸΣ μδγί συ δσθ 806 ἴΠ|6 οοϊατα. ἐπ ἰθ6. 
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ᾷ 4. ΑὙΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ ΑΝῸ ΙΓἹΝΤΕΘΕΒΙΤΎ ΟΕ ΤῊΣ ΒΟΟΚ. 17 

Βορετάϊπρ ρδδβδρο οἵ (ἢ βτοὶ βοσέ : οὔ ἐμ ὁἱϑ Ββαπὰ {πο Υ οοῃίδίη δυο οχδοί ἀθίδὶ]β χοἰ αἰΐνθ 

(ο Βαρυ]Ἱοιΐδα ἰάοϊδίσγ, διὰ οὐ ἐμ9 οἰ βαῖ, Ῥασίγ βοιἐταθης δηβ ἴῃ ἴπ6πὶ δυο ἰπύθηβο, ἴγοδῃ δηὰ 

Ἰένϑὶγ ἀχρζοδαίοιι,, ἐμδὲ δοῖϑ μβαῦϑ συρροδοὰ (86 Ῥτορδοῖ δ ὙΒΟΙῚΥ͂ ἰσδηβ]δίϑα μι π)θ6}{ μέσο ἐπίο (6 
αχὶ]ο Ἰὲβο, αιϑὰ σαν ἰΐ δ ὈἰδἰὮΥ δὸ ἢἷ8 οσγῃ δοίυδὶ ῥγοδοηὶ (ἶταθ, 8116 οἰβόσα, πὸ ἀΘΏΥ [Π6 μροβεὶ- 
ὈΣΠῚ οὗ εαοὶ ἱγαπαϊδίίοη ἰηίο ἴμ6 {παχο, τιαϊ πίδίπ (δὲ (πὸ Ῥδδβαροθ ἴῃ αυδδίϊοη ἯΈγΘ οοπηροθθὰ ὮὈΥ͂ 
οὨφ ᾿ἰνίηρ ἱπ ἰῃ6 οχἕ]θ. [δίιδσο παΐίμονῦ οὗ ἴμϑϑθο γίνε [{ γδ8 ὯἼῸ δαὶ οἵ Ῥγορίθου ἰο οὔϑϑενϑ 186 
Βρϑοΐδὶ ἰσαϊϊ οὗ {πο {ἴσο ; ἰὰ τδα πὸ δαίσ οἵ [δαὶ δὴ} ἰο {σηΐ5} “ βοεηοθ οἵ οχὶ]ο 116. Οπ [89 
οἴδος μβαπὰ (δ6 στοαὶ 2888 οὗ χὶ--᾿χνὶ. δ16 80 ὑπ δία ΔΌ]Υ σοηυΐ 9 ΡΓΟΡΏΘΟΥ, ἰῃ ἔδοὶ [86 σσοσῃ οὗ 
411 ΟἹ ά Τοοίδιηθηὶ ργορΒ ΟΥ, ἐμαὶ τὸ ἍἽδῃ δϑοσί δ ἔπι ἰο Ὧ0 οἶος (μιδὴ ἰὸ ἰ86 Κίπρ' διμοηρ ἰμ6 ῥχο- 
Ῥδοία, ἰο Ιδαΐδῃ. [7 ΠΟῪ δἰπρ]θ ραδδβδρθα ἴῃ 86 δαὶ σμαρίοσθ ὑθδσ ὑπάοιθίθα τρλγκα οὗ οτἱρί παι πα 
ἴῃ ἰδ εχὶ]ο, (θη ἐΠ6Υ τιτιδὶ 6 ἰδΐεν δά ϊίοῃκ ἰο (μ6 οτἰ χίῃδὶ πεϊιίης οὗ 1θαῖδ. ΤῊ 8 ΔΡρ]166 αἰβο 
ἴο Ῥαδβδίοθ οἵ ἐδ θοοοῃὰ δηὰ (μϊγὰ βοσ.0 Ενϑη ΚΝΧΟΒΕΙ, δη ὈΙΚΟΤΕΙ, Ἡδο, ἴον [6 βαῖκο οὗ τρδιίησ 
180 πῆοἷθ ουΐ ἰο Ὀ6 ποῖ ᾳευυΐηο, τὶ} δά πιλὶ πο ἑπίογροϊδίλομα, δΓῸ β1}} ᾿πο]ϊηϑὰ ἰο ὀχρ δίῃ χν. 25 δα 
“8 ἀϊοοοπηοοϊοα δα ἀϊδίου." Απὰ ᾿Ιχνἱ. 8 δ-Θ 15. ᾿ηδη δι } Υ δα ἰηἰεσροϊδίίοη, ᾿πίοσγαρεπρ (δ οοΩ- 
ῃροϊΐοι, δηα οοοδαϊομοὰ ΌὈΥ ἃ τηϊκα πη ἀογδίδηίηρ οὗ τδδὺ ργθοθάθα, αὶ 1 ὁπό ἰηἰογροίδιΐομ οοσυζβ, 
ΤΩΔῪ ἴδογα οὶ 6 ΒΟΥΘΣΆΙ, Θνοῃ ἰποῦυρἢ (6 βοϑῖὰ ἰἴῃ ΘΥΘΟΣΥ͂ 6856 5 ποί 66 181}γ ὨΟΓΙΟΘΔΌ]6 7 1 ᾿δγθ 
ἀἑοιϊ σον ἀροϊατοα ᾿ἰχὶν. 9-11 : Ιχν. 8δ-ὃ α; 11,12: 25; ᾿Ιχνϊ. 8 δ-6; 17 ἴο Ὁ Ἰηϊογροϊδίΐομα. 1 
ΟΟὨΈΘ8 ΒΟΉΘΥΟΥ ἴπδὲ 1 Βο]ὰ (686 ἴο θ6 ΟἿὨ]Υ [8 οὔθα ταοδὲ ἢ] ἢΪΥ σΘοορβΣΑΌΪ6 85 δυο. Αα χὸ- 
ΤλΥΪϊκοα δρόυο, (6 ῬΙΟΡΒΘὲ βθϑὴβ ἰο τὴ8 ἰ0Ὸ δαγο Ἰοῖϊ (86 ἰδεὶ Ἐωποδὰ ἴπ ἃ ἴογηι Ὡοΐ ΘΟΠΙρ] οἰ ο Υ 
Ὑτοῦσί οὐ. Ῥυγθοίβοῖυ ΒΟΥ Βοτ16 ἰδίου βϑσβοῦ, Ὑ234 ζωονϑ ἰὸ ρυὶ ἃ Βηϊδιίηρς ἰουοῖ ἰο ἰξ.. ὙὙιαὶ 
᾽8 τηοϑὲ ὑτοῦ80]6 16 (πδὲ (6 ὅπδὶ οὐϊίον οὔ (86 πόοσκ ἀἱά (πἷ6. Τῆσβ ἰΐ πα Ὀ6 ἰδδὶ τὸ ροδβοδθδ (ἰδθ 
Ιαδὶ ομδρίθσθ ΟὨΪῪ ἴῃ ἃ ἔσσῃ ΠΟΣΘ ΟΥ 1688 τσουρμὶ οὐοὸσ. δαὶ 18 (86 θουμπάδσυ Ὀοίποο ἰμ6 ποσὶς 
οἵ [6 Ῥτορδμοί δῃὰ ἰδμδὲ οἵ ἔπ γουΐφοσ, 8 ΕΚ  Υ Ὥθνογ ἰο Ὀ6 ταδάϑ ουἱ." 

4 Νὸ οὔθ ΨΠ1ΠΠ οἸονν ἐπ 6 ΑὔἰδοΥ ἴῃ δότω της Ἰξογροϊδέΐοῃ, 1668 ἤτος Θηἰδηκ] οὰ ὮῪ (ἢ 6 οτἹέοσίου, ΒΘ δοὲδ ἂρ 
(ϑῃὰ οὗ ἃ 2) 85 ἰΠ6 τηδσὶς οὗ θῇ 19 Ῥσορῆθον. [ἢ ἃ ἀἰδέδῃς Υἱοῦ ΟὯθ Ὄῦφοῦγοῦ ζϑΏθσδὶ οὐ] ηφδ, ὈὰΣ ποὶ ἀοίαδί]β. 
ῬΤΟΡὮΘΟΥ ἰ5 νον δὲ ἃ ἀἰδίδῃοθ. Ηθῆοθ ργόορῆθον ἰὰ ΚΘΏΘΓΑΙ Μ1}} ἄοΥοΣ θα ἴθ τ 0} δρϑοίαὶ ργϑαϊοἐΐοη. ὙΠ οτΘ 
ἐδ Ἰαξέθυ ΟΟΟΌΓ ἢ ἰδ ΟἿ]Ὺ ἃ δβϑοιηίηρ ἀοίαί!, γ}}116 ἰη ἤβοῖ, ρσορουῖν απ ἀοτγείοοά, [ὁ ὈΘ]οΏ Κα ἰο (ἢ9 στα οὔμ]ηθ, 
4. 5..ὄ (9 παι ίης οὗ ΟΥταθ---ΟΥ 10ποῖ, ἐμϑὴ 18 τησδί Ὀ9 ϑυθρθοοίεοα 88 δῇ ἱπίθγροϊδίίο. βαοῃ 16 ἐηθ σδηο ἰδ Αὐἰδποῦ 

δάορίδ, [16 (ηἰ86 βοϊ ουἱάϑηξ 1 Μ}} ποῖ ἀρρϑασ δὸ ἰο τα αἰ θα, [18 ἐξ Ῥγογϑαά ὈΥ τὴ} ὕ2ϑσο δηδίοβυ οἵ υἱοσψίης 8 
ΟἿΕΥ͂ οΥ τωουπῃίδίῃ δὲ ἃ ἀἰβίδῃοο Ὁ ΟἿΘ τηῦδὺ ποῦ Ὀ6 Ὀοἐγαγϑαὰ ὉΥ 80 ΒΏΔΙΙΟΥ ὦ (Δ]]|διὸν. Αἢ οχϑοί δίαιθιηϑθῃς οὗ ἢ 
ὨδΔίαΌΓΘ οὗ ργορμοδυίημ, ἮΘ 866, ἱΏγΟΙτ 5 {Π6 αὐ οϑίίοι : ἀ068 ΡΓΟΡΉΘΟΥ τηθἃ 219 πίῃ ἀοία}}5 1 ΤῊ8 οαμηοῖ Ὀ6 δοι]οϑὰ 

ὌΥ ΔΩΥ͂ δρτγίοσωὶ ἀἰοσίατη: ὯΟΥ ὉΥ͂ ΔῊ ΔΔΙΟΡΥ ἀγα ἴσου δοῖὴθ ἰοία}} αἰ δογοης βρῆθσο. [1{ δῇ ΟἸΪῪ Ὀ6 δβοί]ϑὰ ὮΥ͂ 
οὐδοσγυίπα ἰμ6 ἔδο: ἤδγθ Μὸ Οὗ ἢδνο Ἧ9Θ0 ποῖ ΘΧΔΙΏΡΪΟ8 οὔ δαςἢ ρτοάϊοξίοη, [{{89 Αὐἴδοῦ ἢδα ποιδίπρ Ὀπὲ ἢ ἰ5 οϑποη 
ἐο ΟΡΡΟ5Θ ἰο [ῆ6 ρμαδᾶδρὸ ἰῃ φυοδίίου, ἤθη ΝἯὸ δοοϑρίέ [89 ρΡαδδδβθ 88 5οηΌΪη6, δΔηὰ τηδὲ δ᾽ ΡῚΥ ΓΟΎΟΤΘῸ ἢ 8 ΘΔΏΟΏ. 
ε ϑϑοζὴβ (δαὶ ἢ6 88 βδοιηοί βίη δ ἀἱ [054]. [ὲ ἴδ ἐδ 16: σἤδρ. 1γ|1}.ἐἰχυί,, ἀοραγὶ ἤἄροτα τ 9 ἔχπαατηϑηίαὶ ΠΌΡΟΥ 
ἴδγϑα, δη ἃ ὑπουμἢ ψὸ δᾶῦθ Ὠΐπ6 ομδρίουβ, Ἧ6 Πδῦθ ΟἿῪ νο ἀϊδοοισθοβ. ΝΙ; ἀϊβοουτβοβ δῦο ἀθπγαηαϑὰ ζοσ ἰἢθ 
ΒΆΚΟ οὗ σοῃβίδίθῃησυ. ὙΠῚ8 δΌ ΒΟΣΤΩ ΣΟΥ Ὄρθ!δ ἐδ ἀΟΟΥ ἰ0 ΤΩΔῺΥ͂ {πη μ8, ΒΙΩ ΟἿ Κ ΟΙΘΓΒ (ὁ ἃ ΣΘΔΒΟΏΔΌ]Θ δοσουῃξ οὗ 
(860 δυρροδοά ἰηἰογροϊδιίομθ. ΤῊ τοβοοιηκ Γοϑάοσ τῇ} 506 ὑπδὲ ὉῪ ἐμαὶ ἄοοσ τ 1] δοὴθ ἴω τοτο ἤδη ἐδ Αὐἰ ΟΡ 
Ἀἰτα501{ ψουἹὰ ποϊοοτθ. [Ιἢ ὅβοὺ ποϊῃί πα σοιρδίηδ σϑγίδί ]Υ ἐδο κϑῃαΐηθ ργοάἀποξίου οἵ Ιδαίϑῃ. ΕῸΣ δ Ὧπ. Νλ» 
ΟΕΙΘΒΔΟΗ ΒΔΥΒ ΒΌοΟΥΘ. “1ἰ ΜΠ] ῬΟΓΒΔΡῃ ὭΘΥ͂ΘΣ Ὀ6 ἩΠΟΙΪῪ σηδθ οὖὐ γῆ θτο 6 [η9 ΟΠ ἀΔΙῪ ὈΘΕνΘΘΩ ἰδ ποχὶς οὗ [89 
Ῥχορῆθδέ δῃὰ ἰδδὲ οὔ 9 σϑυΐϑου." [ἢ βασ πῃοοσίδ! Ὡἰγ, δ οῦ ἘΜ| 1] ἀσαῖν ἰδο ᾿ἰῸ6 ἰο δαϊ ὨΪπΊ66]7. 

ΟἾΪΥ ἔδοδ9 ὙΠ Ὀ6 Θυἰδῃμ]οἀ ἴῃ ἰΐ8 ᾳαϑηάαγν ἐμδὲ θῃᾶγο ἐδ ΑὈἰΒΟΥ 8 ΠΟΥ ἴοσ δῇ οχϑδοί δηὰ ᾿ἰπμοἱὰ βοζθιηο οὗ 
189 οπεῖγο ὈΟΟΚ, ΟΥ σδίμογ, τῆο [5 οαρεναὐθαά ὉΥ πἴ8 ραστουϊδν δοῆθτηθ. Βαϊ τηοσῦ δια ἀϑηἰδ ὙΠ]] αῦτϑο τὶϊἢ Ὧκ. 7.4. 
Αὐκχλῆρκε (ἸὨἰτοἀ ποίοις ἰο ΐ8 ΟοτασαθῃίθγΥ, ΥοΪ. 1. Ρ. 1δ, Ἐκ. 1816) Ὧο ἐμ σϑιραγ κα ΟἹ ἐπ διγδηρβοζωθοί οὗ 
Ἠλενκακισκ Ὑ}0 (οἷϊονδ Εσσκκετ, δηὰ ἕο ὙὨ οἢ οὐγ Αὐὐ ποτ 5 ὈΘΑΓα Σοβοιη Ὀΐδηοο: κ᾿ Α8 δῇ δὰ ἰὸ Τυθι συ, δπὰ 8 
Ὀα5ί5 οὔ σοῃνθῃίθην ἀἰβέγ Ὀα οι, {18 γρούμοϑίβ ταν Ὀ6 δἀορίοα πίϊποαῦῖ ἰἰΌΣΥ, ὈὰΣ ποῖ δ τρί γίης ἐμδαὲ (ἢ 
Βοοῖϊκ σοῃϑἰϑβ οὗ ἔῆσϑο ἰηἀθροηάθηῦ ραγίβ, ΟΣ τ δὲ ΔΏΥ ὁπ9 οὗ ἐῃθ ῥὑσοροδϑοὰ αἰγίβίοῃυ9 οϑὴ Ὀὸ δαϊ  βίδοίοσι!Υ ᾿ἴθι- 
Ῥγοίϑοα δρασῖ ἴγοπι ἐδ οἴβοσβ. ΤῊΘ βγοδαῖοσς ρδίπα ἰαΐσϑῃ ἰο ἀϑυηομδίσαιθ δυο ἃ δἰσγυσίαγο, (8 ΤοτΘ ογοθὰ διὰ 

δι ΒοἿ4] πισδὲ [ἢ 6 ὀχ ροβί 0 ὈΘαΟΙῺΘ : δηὰ ἰἐ ἰβ Ὀθπὲ ὑἰο τοχασὰ (ἢἰβ ἱπροηϊοῦβ ἰάρθα οὗ Ἐσοκεατ, ἃ9 δῇ δοδίῃοιο 

ἀοοογδίΐοι γαίμοσ ἤδη δὴ οχορβοίίοδὶ οσροάΐθηϊ. Αοὺ ὀδγούλν δοτηραγίηρ δ] 1) τοί ποάβ οὗ αἱ νἱπίου διὰ δῖ- 
το ροτηθηξ Μ᾿ ὨἰσὮ ὮΔΥ͂Θ ΘΟΙΏΘ (0 ΤΩΥ̓ Ἰσπονίθαάκο, 1 τὰ ΟἸθασῖν οὐ ἴ[Π6 ορίοἱοι ἐμαὶ ἢ ἰμἰα ρνατὲ οἵ δογίριιγο, ΤΟ ΓΘ 
ῬΟΓΠΔΡΘ ἑδῃ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟἾ ΠΟΥ, [819 ΟΥἹ] ἴο Ὀθ Βῃππποὰ 15 ποῖ 80 τ π0ἢ ἀοίοοἑς δα ϑχοθηδ; [μδὲ ἴῃ 8 ὈΟΟΙ 18 Ὡοΐ ΟἿΪΥ͂ 8 
οοπίπαοά, Ὀπὶ ἃ ἀδδα] ΟΥ̓ οοτηροβίτου ; ἐπα δ᾽ Βου ΚὮ [ὮΘΓΘ 18 ἃ βοῃϑίϊθ ργοσζγοβϑϑίου ἰὼ ἐῆθ ὙΒοἷθ ἤγοτω ἐδ 9 Ὁ6- 
κί ποίη ἰο ἐπ ϑηὰ, 1ὲ οδηῃοὺ ὃθ αἰ ΕἸ ΠΟ ῚῪ ἰσαοθα ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ πλίποτ ρατγί, Ὀοίης οἴϑῃ ἰπίοσταρίθα δηὰ οὐαουτϑὰ ὈΥ͂ 

ΤΟ ΓΟΟΘΘΘΙ ΙΩΒ δῃὰ σοδυτζηρίίοηβ, Μ᾿ ΔΙΘΣ, ἐμοῦ ρἢ κογυθσζηϑά ὉΥ ἃ πδίυσαὶ δϑβοοϊδίϊοη ἴῃ ϑδοῖ ο8896, ΔΘ ποῖ σϑαθοὶ ὉΪ9 
ἐο ἃ σγεΐίϑιω." 

Τὸ ΤΟΟΌΥ ἰο ἐδθ Αὐἱδποτ᾿Ὲ δπδίοαν οἵα ἀἰδίδης νον οὔ ἃ οἱ ἐυῦ : [9 ραγα]οὶ Ὀϑέποθῃ ἐδδὲ δῃ ἃ ρτορῃϑεο ργοθρϑοῖ 
οδηηοῖ ὉΘ οχδοί, Α πιδῇ ΟἹ {Πο βίγοοὲ οἵ ἐμαῤ ἀϊδίδης οἱἐσ, τησδὲ Ὡοΐ ὨΘΟΘΘΘΑΣΪΥ 06 1 ἃ τωδ ἴῃ ἐδ ἐτηροσίδὶ 
εἰξν [86 Ῥτορῇοΐ 8068 ἴδγ ΟΗ͂ πῃ [89 Ταίατο, Οοηνοσγβαϊίοη δἱ ἔμ μαίϑ οὗ ἐμιδὲ ΘΗῪ ἴδ οἱ 1 [89 νἱϑίδ, τοῦδέ οί ὈΘ 
ἵΠκὸ ἐμ ἀϊδϑοοῦγθο οὐ τωϑῃ ἴῃ ἱπαὲ οἷν ἔῆθ Ῥγορῆηϑί βϑϑϑ. ἴπ ἃ πηοσγαΐ δηὰ Ὠϊδίογίοδὶ βύσυου, ἔπ 8 δϑϑγαηρὶ 
ταϊηαῖθ ΟΥ̓ ΘΟΙΏΤΊΟΙ ΤῊ ΘΑΔΈΓΘΒ, Γ[56 Ἰηἰο ατϑαὶ ὑτογηϊηθηοθ. θην Οοάάθα δηὰ ἢοῦ βῖοοὶ [ἢ δι. Ο1195 σδίμϑαγαὶ 
ΟΒυτοΣ οὗ ἘΠ Ι πΌυσα, [ἢ 1637, δῇ ἃ ἰὴ 6 τηδοαπογλάθτο οὗ ἐπ Βοδίοῃ μαγῦοῦ 788 βασέγ, δγὸ βυὮ ἰὸ υ8 [Ὡ {6 ἀϊδέκηξ 
ΒΌΣΥΘΟΥ οὐδθ ραδί. ΝῸ ΟἿ8 οβδγβοβ ἰδ Ὠἰδίοσίδῃ τὶ δὴ ὈΠΡὮΣΟδορὨΪ6Α] δἰὐθμείοα ἐο τηϊπυὐθ ἀθϑία]ϑ ἐμαὶ ἰαῖκοθ 
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18 ἹΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΕΞ ῬΒΟΡΗΕΤ' ἸΒΑΤΑΉ,. 

ἘΕΡΙΥ͂ ΤῸ ΤΗΕ ΒΕΟΟΧῸ ΟἸΣΞΟΤΙΟΝ. α. [ἱ ἴδ βαϊὰ ἐπὶ ἔῆοσο οχί σὰς Ὀοίχοοα [καΐλῃ διὰ ἔδο δὰ- 
ἴδον οἵ ἰμ680 ομαρίοιβ “8 ὅτοδί αἰ νοσβι ιν οὗ ερίσὶ! δηὰ οὗ υἱοτβ." [,6ἱ τα οοεἰοιαρἰδίο ἐποδ0 χοραυϊοὰ 

ἀἰνογεί ἴθ 88 [ΒΥ ἃγὸ βρϑοϊβοά ἰπ [86 ἰδίοος οἀϊάου οὗ ΕΝΟΒΕΙ, Β ΟΣ ΠΙΘΏ(ΔΣΥ 86 σονϊδοὰ ὈὉῚ ὈΓΕΘΤΕΙ,. 

Εἰτεί, 6 δαῖμον ἰδ Ὁβουρᾷςὶ ἴο οἰνοσίβα ἐπ τοδὶ ἰγαιιδοοπάθης ἤοροο ἐπ τορασὰ ἰο [86 τϑίσυσῃι Βοῦο: 
χΙΐ. 18 βᾳ.; χὶὶτὶ, 19 βᾳ.; χ νυ, 21; χἰϊχ. 10 θᾳ. Τμθθ6 ῥδδαοδλϑθα, ὑρσγοζωΐδο 81} οὗ ἰμθπι ἰο ἰμοθ0 σθ" 
τατηΐης δθυπάδῃοο οὗ Μϑΐοσ, δηὰ ΠΑΥ͂Θ ΤΟΣ ΟΥ 1688 ἀϊτοοί γοϊδίίοη ἰο Εἰχοὰ. χυΐϊϊ. 6 (οοϊαρ. βεροοΐδὶ}γ 
χὶνὶϊὶ. 21). ΝῸ οἿθ ἰ8 ᾿υϑ ῆοά ἴῃ βαγίης ἰδδὲ [86 δαί μον ποῦ] μδγο ἐἰμθῶι ππἀοταιοοὰ 110 γ8}}γ πὶ! 
τοίδγθηοο ἴο ἐδ Του Γ-ὙΑΥ οαὔἱ οὗ [89 οχ!]6. Βαυὶ 1 δὲ ἰὴ δδῃηθ ἐξπιθ ὸ δὰ ἴῃ ζτηὐϊπὰ 8. ϑοοοῃά σὸ- 

ἰῦτη, ᾿γίῃρ 56}}} ἰῃ ἰῃ9 τατιοίθ ξαίατο, ἔθ πὸ πιπεὶ παὶξ ἴον (80 ἔαίαχο ἰο δι!ον τ πβοίμβοσ ἰμ6 6Χ- 
Ροαϊδίίουβ τορδγάϊηρ ἰδ ΔΘ δυροσαθουμαϊηρ. ΤΈΘΥ δγῸ ΕΥ̓ ΠΟ ΤΩΘΔῺΒ ΙΩΟΓΘ 50 ἔμδὴ δαὶ [βαῖδῃ δαγα 
οὗ 6 Βδῖη6 χοίυσῃ χὶ. 1δ, πο σο ΒΘ Βρθδῖκβ οὗ (πῃ ἀγγίηρ ὑρ οὗ [μ6 Βοὰ 868, διὰ οὗ ἰδ δβιυλέϊης [86 
ἘΡσδίοβ ἑπίο βϑύθῃ 8} 8110 07 Ὀγοοκβ. Τὸ [86 ββῖδ ἰσαπδοοηάθοϊ οχροοϊδίϊοηδ δε ἰμουρηί ἰο Ὀοϊοηβ, 
πδὲ 1[Π6 ΔυῖΠΟΣ ΒΆγ8 οὗ (ἢ ΠΟῪ Βοαύϑῃ δῃά ὩΘῊῪ ϑδιί (11. 6; χυ. 17; ἰχγΐ. 22 1χ, 109 84ᾳ.), οἵ [δ9 
ΒΡ θη οσ δηὰ τίομοα οἵ [μ6 ποῦν Ψοσυβαίοτα (Ἰΐν. 12; 1χ. 1 βρᾳᾳ.; ᾿ἰχνἱ. 12), οὔ λ9 χγοδὲὶ δρὸ οἵ [Π0 9678 
(μαΐ ΤΑΥ͂ θ6 Ἰουκοά ἴον (ἴχν. 20) διά οὗ (μεοὶν τοϊαϊΐοῃ ἰο [9 μοδαίβοη (χὶὶχ. 22 βᾳ.; ἰχ. 9, 10, 12; 
Ἰχί. ὅ 8ᾳ. ; 111}. 11). Α] (818 15 «πουρπὶ ἴο θ6 Τογεΐρτ ἴο ἴλ: τθοσο Ὡδίασαὶ φοῶβο οὗ ἰϑδίδῃ. Βαυὶ ἀὸ 

ποῖ [88 φόΓΤΩΒ οὗ 411 (8 116 δἰγοδὰν ἴῃ (86 ἢγθέ οἰϑυθῃ οδμαρίοσβ οἵ 8 ὑοοκ  Υὔὴο μανϑ δβονῃ 

δἰτοδὰγ δῦογυϑ, ἰδὲ 89 ὑσίποίρ]β οἵ [Π6 του 8 σθηθῦγαὶ ἰδ οχσργθοβοά ἰὼ ραβδδροδ 1ἶἶκθ ἰδ. 2 ραα. ; ἰν. 
2 544.) (966 860 ΘΟὨΙΠΙΟΠΙΑΤΥ οι ἴ89“ ΓΡΥ ἵν. 2). Οδῃ δηγιπἴηρ τηοσο αἰογίουβ δ βαϊὰ οἵ (μ9 Ζίοῃ 

οἵ (86 ζαίατο ἴμδι ἰδ βαϊὰ 11, 8; χὶ. 97 15 ποῖ (86 στοαὶ ἀχὸ δροΐκϑῃ οὗ ἴχυ. 20, ἃ οοῃδοαῦθῃοθ οὗ [86 

ΒΔΙ16 ΠΟΥ͂, Ηἷσθον ὑσὶποῖ ρ]9 οὗ "ἰδ, οὔ πβοϑα ορογαϊΐοῃ ἰῃ (86 ἐπι ρθγβοιδὶ οσϑδίασο χὶ. 6 β44., Βρθδῖίκδ 

ΕἾΏΔ11γ, νῆδὲ ἴα ϑδἱ ἃ δρουΐ {1:6 σοϊδίΐοῃ οἵ [Ιαγϑοὶ ἰο ἐδ μοδίβϑη ἴῃ ἐδθ μβδϑεδβοδ Ὡδιηθὰ, 888 διεὺ 81} 

ἰὼ τοοῖ ἴῃ πῆδὲ [86 Ῥσορβοὶ ᾿δ8 δἰτθβὰγ Ἴχργοαϑοὰ ἰΐ. 2 βαᾳ.; ἰσ. 2 βᾳα. 7; χὶ. 10 βαα.--- ΝΟΒΕΙ, 
ὑγροθ ἕατέδμοσ, (Πδἱ οΑ]Π]ἸὩρ Φυΐάδα δηὰ «οσυβδίοι ἃ βαμοίσδεγ (χὶνὶϊϊ, 2; 11]. 1; ᾿χῖϊ]. 18; [χῖγν᾿ 9 (10) 

αἰξεδὶβ 86 Ἰδίος ρογὶοα. 1ὲ ἐθ ἰσὰϑ (μαὲ ἔθ ἀχργοβαίουῃ σφα ὝΨ, Βοαϊάο χι Υ δ. 2; 111, 1, ὁοοΌ ΓΒ ΟὨΪΥ 

Ῥπη. ἰχ. 24; Νοῆ. χὶ. 1, 18. Ὑοὶ ἴμο οχρσοβαΐοῃ ἐβ δο παίυγβϑὶ διὰ [85 δὸ "116 ἐμαὶ 18 ϑρϑοϊβς ἴῃ ἱϊ, 

{παὶ ο.6 οΔ ΟὨΪΥ ἰτοαὲ ἐϊ πηΐγοαυθηὶ ΟΟΟΌΣΤΕΠΟΘ ἴῃ (ἢ 1 οΓδία γα 88 δοοϊἀθηΐδὶ. [ἐ ἴδ ϑίγδῃρθ ἰδμδὲ 

ἐς ὁοοῦτβ 80 βοϊἀοτι ἢ ζΘΏΘΓΑΙ, ἰμὺ8 [λ6 ταῖρι οὗ {86 ἔλοὶ ἰβ Ἰοεθαμϑά, πθῃ ἱἱ '8 ποιἱοοὰ ἐμαὶ ἰΐ δΡ- 

Ῥθδτβ ἐπ 1βϑίδῃ 107 18:6 ὅτϑὲ ἰῃ ρασί βοοοὰ. [{ Βο ἀϊά ποῖ ἰμνεπί (86 ὀχργοβδίοῃ, δβι}}} μι6 18. ὑ86 ὅγεϊ 

ἔτουλ Ποῖα ττὸ δ νθ ἃ τὶ της [μδὲ οοπίδίμα [9 οχργοθαίΐοηθ. Αβ γοχδγὰβ [χὶϊ!, 18; Ιχῖν. 9 (10) 860 

δδονο ἀ.---ἶἪ ἰδ υγροὰ {μὲ (86 ἐπιροτίδηοθ δἰέδομβοὰ ἴο ἴμ6 οὔβοσυδῃοο οὗ (6 βδθρδιι μοϊπίβ ἰὸ ἃ 

ἰδίοσ ροσϊοὰ (Ἰνὶ, 2 βαᾳ.; [ν11}. 13). 1ἔ πον ἴϊ τησεὶ δ9 δἀταϊἐοὰ (μδὲ πολίμος ἴπ ἴδ6 ἰδίου! δ] ΤΟΣ 

ἰπ (π6 Ῥσορμοίίο θοοΐκβ οὗ [6 οἱάον ρεσγίοά, ἰβ Ἰοαπά ἐγοαθοηΐ πιοοϊΐου οὗ ἴδ Ββανθαΐα, 8ι1}} (Π6 ἡπδιὶ- 

ταϊοῃ ττῶβ ποσὶ δηὰ σϑοορτιζοὰ ὈΥ ἴμθτ 88 δποίθης δηὰ ΒΟΙῪ (δθθ ἀπιοβ υἱἱἱ. 6; 2 Κίηγα ἱν. 28, 

οοπιρ. ΒσΗυ, 2, Αἰμεοὶ!, ΤΆοοὶ. 1. ν. 216). Βαὶ 11|κ6 1.6 τηοϑὶ οἵ π οοτατηδηἀταοηίβ οὗ ἴΠ6 18 νν, ἱὶ 

85 ὈΔ4]γ οὐβοσνϑὰ δγ ἑὰοϊαίσουβ Ιβγαθ]. [ἢ |νὶ. δηὰ ᾿νἰϊϊ. 1βδῖδῃ Ῥσοϑθαὶβ ἰῃ Ὀγχοβρβοί, 8 {ἶπιθ ἴῃ 

ποι (86 ΠΟῪ ὙΔΥ οὗ βαϊ ναι οῃ βροΐϑῃ οἵ ἰῃ ἰἶν. δπὰ ᾿ν., νὴ} Ὀσίηρ ἰοσίδ κα ροσίουβ ἔτυϊίο, 8841] 

πὸ ποηᾶοσ ἴποῃ 1 (ῃ9 Ῥχορβοῖ διμοηρ ἔπ686 ἔγυΐβ τηδῖκοα θαρϑοΐδ!ν ρῥγυσαϊηθηὶ (ἢ 6 Βδπο σίηρ οὗ [π9 

βδρῦαίν, δἴποο ἴῃ 1δοὶ (18 ττδβ [86 τωοβὲ ρμϑίβης εἶζτι οἵ [89 ὑπρΐνθγβαὶ σνοΐμτι οὗ {86 ποσβδὶρ οἵ δϑβονδῃ 
διὰ οἵ (δο ονοσίμσον οἵ ἰδοϊδίσγ 7 Βορτγοθοωίδιϊομθ οἵ αοὰ, 86 ομθ {μδὲ ἰγου]οβ ΗΠ πλθο γοῦν 111110 
δϑοιῦξ (π 9 φασί, 88 (67 δρρϑᾶσ ἴῃ χὶ. 27; χὶνἱὶ. 10; χ]ίχ. 14; [νἱϊ. 16, ἃσὸ θαϊὰ ἰο ὁδοῦ ΟὨΪΥ ἴῃ 

ποίο οὗ βθοἢ ἰπίημβ. [ἢ Ὠΐ8 ρσοδβρϑοῖ (9. ἃΣΘ ρτοζαίῃθῃοοβ δηὰ Ὀϑίοηρ ἰο ἐμθ σταμὰ ουἹἝηθ. [{ [6 ἐμί6 ἐμαὶ δίς 

ἴοτἀα (ἢ. ῬΤΟΡΘΥ ΔΗΔΙΟΡΥ [0Σ Κσορῃϑίο βυσγγνου οὔ ἐδο ζιασο. Απὰ ἐπί 8 βῆ ον ἐμ δὲ [ἢ ἀϊδεϊοοῖίοι τηδάθ ἴῃ ἴδ9 

ΑὐἰΠΟΥΒ ΟΔΏΟΙ ὈΘΕΊΤΘΘΙ ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ δΔηὰ ῥτοαϊοἑίοι, δηὰ αταπά ουἱ]πθ δηὰ ἀϑία]β 18 1] πβοσΎ, δοὰ ΤΟΒυΪ ἐδ ἔσο 

Ῥτοβδδίη δὴ δῃδοαυ δοίποθῃ ἐμίηρβ ΠΗ} 6. ὙἯ76 ΓΔῪ δᾷτθθ ἔμδὶ ργορῇθου ψ1}} ἀθδὶ οὨἹν [ἢ βϑηθσαὶ οὐ ηθ. Βαὶ 

ψηδίονοσ 6 Ῥγορῆθϑέ 5968 δῃὰ ἀϑρίοἰδβ, Ὀθ] οΏ 5 ἴο (8 ουἱΠπθ δηὰ ἰδ ἃ Ῥσχοσαίῃθῃοθ [ἢ δΐ8 ὑσοβρϑοῖ, ΒΟΎΘΥΘΣ ἴη- 

εἰκίβορδηΐ δὰ ὑπο δοσυδῦϊο 16 Τ,ΔΥ ὃῦθ ἕο οὐ Σ  Υ8 οὗ δοοίΐῃημ. Απὰ βυσἢ δγὸ ἴῃ {πίη ρ8 τοργοϑϑηϊοα ἴῃ 066 

ἰοχία, τ μον ἐὴθ Αὐἰμοσ πουἹὰ βαστομάθσ δα ἰεἰογροϊδίέουσ. ΤῊ ἰϑατοα Ὀγοάϊοϊΐο διὰ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ Δοθοϊυϊοῖν 

ΒΥΘΟΏΥΤΩΟΙΏΒ ἴῃ ἐπδὲ χγοαρϑοὲ τβογοί ἐδ Αὐΐδοῦ διϊοσηρίβ ἃ ἀϊδείμοιίοῃ. 

[ἔ τῦδγ Ὅο δά ἀοὰ ἐπαὲ 6 Αὐἰδοτα οὨοῦ τοδὶ ἕοῦ δάσαξιίης ἔπ ποΐοη οὗ ἑαἰοσροϊοέέουϑθ, τδν Ὀ6 ἐαγηϑὰ 
δχαϊηϑὶ πὲϑ ΘΟΒΘτη9 οἵ ἐδθ οοπέθεϊϑ οἵ ἰῃ Ὀοοῖς οὔ 1δαίαῃ. [7 ἰλ0 ἀοραγίπγο ἔσοσω ἐπ στο οὗὨ ἴδγθ96, ἑ. 6.,. ἥγοσῃ 488 

πίη ἀϊδοοῖγϑοϑα, ὉΘ ΒΌΟΝ ρμαὶραῦ 9 »τοοῦ ἐδιαὲ οῃδρίοσθ 1011.-.εὕχυ]., σότὸ ἰοῖν ἱποοιορίοίθ ὈΥ͂Τ ἐμ Ῥχορδοὺ, {μἰ8 ἀοίϑος 

ψου]Ἱὰ ἢάγο Ὅθοιι 88 ουἱάϑμξ ἐο ἐμ Βπαὶ οαϊΐον 88 ἐο τηοάθσῃ οοιητηθπἑδίοσδ, δηὰ τῦδὲ ἤαγὸ Δρρϑδσγοὰ δαῦδν ἴπὴ- 

Ῥοτίδης. [7 συοἢ δὴ ϑάϊοσ ἀδζϑὰ ἰο ἰδίηροῦ πίει [89 ἐοχέ δὲ αἹ; ἴω ἔθ νὰν οὗ μίγμα 1 ΡΟ δὰ διὰ ϑοσωρ  ϑύθῃϑθα, 
Ἀΐ6 ὅταε οδσϑ ἸἩγου]ά ὯΘ ἕο ΘΟστν οὐξ τη ἰδ ταῖο οὗἩ ἐῆγϑο, δπὰ ἠαση 8ὴ ἐδ) διταβ βοζηθδὶ ἰωΐο Ὠΐπο ἀϊφοοῦτοθρα, δοοοσζὰ- 

ἰπκίο ἐμο Ῥχορῆοῖ" (δαρροθοά) ον είμδὶ ἱπέϑως, Βαυὲ ἔπθζο ἰϑ ἢ0 ουἹάθῃοθ ἐμδὺ δϑοδ δὴ διτδηβοιηθηβ ἮΔΘ ΤΘ- 

αυἱτοὰ ον δοπιρἰοίοδοδο δηὰ δδίθη, δῃ ὰ ἐπα ἐπ Δαέδοεα γϑδδοῦ ἴοε (πἰηἰκίης ᾿δαϊδῃ Ἰϑ 8 οοτηροδί οι υπ- 

Δηίδηφαὰ ἐδ ἱτηλαίηπασγ...Τὰ.} 
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τῆς Ἰδΐενς ὈΟΟΚΒ οὗ (6 ΟἹὰ Ἰεαϊλπιθηί, Βαΐ, ποῖ ἰο σταοηξΐοι οὐμοῦ Ῥαδβαρσθα 1ἰκὸ ΡΒ. ἰχ, 19. χ' 1: 
χὶϊ; 2, 16 ποὲ ἰδΐα τορσζοδοηϊβδβιλοῃ ἰουπὰ χχῖχ. 1δ βα., ἩΒΙΟΣ 16 δἀτηλίοα ἐο 6 16816}8 Ὑμλλδέ, πιοσο- 
ονοσ, 18 ἰο Ὀ6 καὶ, βοὴ ΚΕ ΧΟΒΕΥ, Ἔχ υ]αἷπα (6 οορϊτογοσίίηρ οὗ 160]8 ὙϊΕ τοδδοηδ, δηᾷ [0.9 Δροϊοαῦ 
ἴοσ ὅδΐγο δ ἴδ βοῖϊο αοά (χὶ. 12 μραα. ; χὶὶ. 21 δαᾳ.; χ τὶ. 9 βαᾳ. ; χὶὶν. 6 βαᾳᾳ. ; χὶν. 11] βαᾳ. ; χὶνὶ. 
1 54. ; ΧΙ. 8 Ρα4.), δὰ {86 ῥτγοοῖ οἵ 76}ιγο᾽8 αἰγ αὶ ἴγοσα ῬΓΟΡΒΘΟΥ δδὰ Ὁ] Δ]τιοης (χ]!. 2] 
8δη4.; χἸ ΗΠ, 9 ραᾳ.; χἢν. 7 βα.; χῖὶν. 19, 21 ; χ]νΐ. 10; χῖνίϊὶ. 8 ραα.), (λ6 βοσγυδηΐ οὗ ὅδῃγο (111. 18 
864.), Διὰ ἴπ6 τερσεθοείδίοι οὗ ἃ σορχεδοηϊδελνο δά υσδηοο οὗ ρυπίδμηοθηίΐ (1111, 4 καα. ; ̓νἱϊ. 1) ἰο 
Βο “ ἐλυσζῖϊο βυ δ] οἰ" οὔ ἰ δυϊδονβίμαί ἀο ποῖ ΔΡΡΘΑΣ ἰῃ Ιβαϊδῃ}ῦ) 76 8}}Δ}} βῇῆον θοΐον, ἱμαὶ 
ἴδιο ἀϊαϊοοίδοα τι τ πῖον ἰμ6 Ῥτορμοί Θαίοτθ ἐμ θὲ δραϊῃοὶ 4015 δηὰ [0Σ Φεβογδῖ, δηὰ ὑβλο ἢ δ τὸ 
Τουπὰ εαἰτεδὰν ἴῃ (80 ροστῃ ἰΐ. 90; χχχ, 22; χχχί. 7, ὈῚ ὯῸ τιϑδὴν ροσίδί η ἴο ἃ 1; 619 ροὲ ἰδόιηο {ἰδὲ 
ἐπνοϊαπίασ Υ οὐσμο5 πρροττηοαῖ, δαὶ {πδῖ, ἐπ [86 Ῥϑδβεαροθ πδιηϑᾶ, 1: αυΐϊίθ δοοοσάβ πὶ (89 ῥγδοίδοδὶ 
ἰοπἀθηογ ἰο πΉΟΪῪ ἀθῆγον ἤτοπι ἰπ6 Βοπάβ οὗ ἰἀοἰδέγυ (86 πιδίίοη (ππδὲ δὲ 6 επὰ οἵ [86 οΧχ 19 που]ὰ 
Β6 τὴρϑ ἴον ὑμΐεα, ΤῈ βοσυδῃὶ οἵ ΖἘβουδὰ ἰα ἰπδὲ δο 1110 8 σβοσο μοὶ ἔδοθθ. Ταΐβ ποίου ἴῃ 41] οεἷσ- 
οὔπιδίδσιοοθ βίδη δε δυυΐ σοπογίδ. ΤΠ Ἰραϊδῆ ἷθ ποῖ 89 διιῖδμοῦ οὗ ομαρίοσβ χ].-Ἰχυϊ., ἰμθὰ (μ6 “ ἽὩ» 18 
ῬΘΟΏΪϊΑΡ ἰο (18 δυῖδοῦ, ΤῸ πὸ τῇ γΘ οἷβὸ ἀοϑβθ ἐξ ἀρρεαγσ. Βυὶ ᾿πεὶ ἰὼ [86 τοοορησοά χοηυΐηθ Ρδοὸ- 
δϑρεβ οὗ 1βαΐδῇ δ. ἴ0 δ6 ἑοαμά [8:0 βΈΤΤΩΒ βἷβο οἵ [815 οοποθρίϊοι. βαοὶ ἰδ (86 ΓΩΣ ἴν. 2; γΟΣῪ 6δρ6- 
οἶδ! Βότονοσ 86 δ »Ὼ ὍΘΠ χί, 1, [ο νι Ἀ]Ο ΒΝ. ῬΡαδβαρο ταδηϊ οδὲ τοξθσεῶοο '8 μδὰ 111}, 2. Τοῦδε 
ΤΩΔΥ Ὀ6 δὐδοῦ, ἐμαὶ 186 ποτὰ ΣᾺ, Βεαΐάθ χὶ, 1, ὁσσῦτβ ΟὨΪΥ χ]. 24 δῃὰ 200 χὶν. 8. Α σοργοβαπία- 
εἶτο Θπἀαγδηςο οἵ ΡαπἰΒμπηθηὶ 116 αἱ (ῃ9 ἰουπάαιίου οὗὨ [86 ἐπισθ βαοσί δοὶδὶ ποσϑαὶρ (οοτΡ. 1111, 7), 
διὰ (ῃδὲ (με ἰάθα π|δϑ ἰδίκοι ὉΡ ἰηπίο [86 παίΐομδὶ οοῃβοϊ ουδμοβδα, δα ασίμος ἀονοϊοροὰ ἰδ ῥὑτονοὰ ὉῪ 
Θχργοβεΐουβ 1{|κὸ ἰμδὲ οὐὔἩ ΜΊοδῆ, ᾿ρδὲδἢ 8 σοῃίθιαροσαγυ, ΝἘο, Υἱ. 7, βρϑαῖκβ οἵ (86 γί νίπρ οὗ (9 βσεὶ 
ΒΟΙΙ ΒΟῺ 85 8 δίοπὶ πρ ββοσῖδοο. Μακί, ἐπογοίοτο, {18 ἰάθα βαῦϑ ὕθϑῖ ἴοσαϊμτι ἰο [παΐδῃ 7 Μουεὲ ἰΐ 
Ῥοϊπὲ ἴο ἴδ: ροτίοἄ οὗἉ [6 οχὶἹο ἢ Απὰ τηυδὶ Ιδαΐϊδἢ ὩΘΟΟΒΒΆΓΙΥ δροακ οὗὨ 10 Ὀαΐοσε μ6 φχοοοϑάθά ἴο 
Τολῖχο 8 ῥσορβοίϊο εἰκοίος οὔ ἐδ “ Ἵ»7ὕῬ ἘΕἾΠΔΙΥ ἐλ 6 γροὰ 85 8 αἰθοσθρδηου (μδὲ ΟἿΣ δαίθοῦ 
Ἰοοῖκβ ἴοσ ἃ ἐβδοοσδουῦ πιϊδουΐ ἃ Κίηρ, τ βόγϑασ [βαΐδἢ Ὑ111] ποῖ ἀο Ὑϊίβουὶϊ ἃ κίηρ (ἰχ. ὅ (6); χὶ. 1; 
χχχῖϊ. 1; χχσῖϊὶ. 17). Ιὶ 18 ἰσὰθ ἱπάοοά (πδὲ ἱπ ον οδαρίοσα {8:6 Ῥχοσηὐθϑαὰ σϑάθθυοσ 18 ΘΚ ΟΡ οΔ]]οὰ 
Κίηρν,. Μδηϊ οι (Π6 δαίδος δνοΐα ἐπ τοογά, θυΐ Β6 [δ6 ἐμ διιδείαπηοε. ΕὟΌΣ ΣΟΥ] ΟΣ δηθὰ σογαὶ 
ΒΟΏΟΣΒ 8.6 ἴῃ στο μοδβὲ τρϑδβῦσο δι ἰσὶ δυϊοά ἰο (μἷ8 Βϑάθοιμοσ. [ξ{ 16 βαϊα οἵ Ἠΐπ ἰδὲ Ηθ 11 βοὺ ὉΡ 
7πθι166 διὰ Ἰατν οἢ ϑασίῃ (χ δὶ. 4; 1]. 4), δῃὰ ψὶ]}} Ἰυαάρο (6 Ῥϑορὶο (Ἰ]. ὅ ; ᾿χἱ. 1-6), Ηὸδ τἱ]] δ]δὸ 
6 ἰρῆϊ ἀπά βα] γαϊοη ἰο ἐπα μοδίμοη, (χ ϊχ. θ), 41} Κίηρ οὗ [86 Βοδίδεη ΜΠΠ1 ΡΔῪ Ηΐπὶ Βοπιδρὸ 88 
186 Ἀτΐποο δῃὰ οοση δος οἵ {πὸ πδίξουϑ (Ϊν. 4 βηᾳ. ; χ]χ. 7; 1χ. 2 ρα., 10 βαα. ; ἰδ. 1δ., 1111, 12, 
ΟοιΡ. [χὶ. 2-ὅ δηὰ [ῃ6 οοταγθη  γ7)). ΟἿΘ τηυδὲ ΟΠ ΟΣ ἐμαὶ Ησς, πο Μ}} ΡῸ οὐὸσ 81} κίηρ, ἀοεβ 
ποὶ Ηϊπθ617 χοοοῖνο ἐδθ χογαὶ ἐἶι1|6. Βυὶϊ ἰπδὶ ἰπῃ (μι ῖ5 βϑϑιδ ἰο 116 αἷϑὸ ἐδ βδοϊυϊ οι οὗ ἐδο τὶ 4416. 

ΤΙ (119 100 δρρϑαγδᾷ ἰο ἐμο Ῥσορδοῖ ἰοο ἰπίδσίοσ, ἰοο 1188]6 ἰο ταϊδοοηδίσισίοη. ΟἿθ ταϊρὲ παγο 
ευρροδοὰ [86 τοράθοπλος ποῦ] δ ΟὨ]Ὺ ἃ Κίηρ οἵ [86 Βαπη6 ζι6Ώ8 88 [86 ΟἾΠΟΓΕ, ΟὨΪΥ, Ῥογθδρα, ἃ ἰσῦθοῦ 
δροοΐθδ οἵ {816 φβηυβ. Βαυΐ [μ6 Ῥτορβοῖ που ἐμαὶ (8 2), 88 6 98}18 Ηΐπὶ 1ν. 4, Ὑ1}} θ6 ἑοίο φοπιθν 
ἀϊβγοηὶ ἔγοτι 41}1 οἴβον Κίηρβ, Ηδθ πνὶ1}} ουϑῃ 6, οὔ (86 οδὸ Βδηᾷ, 85 186 ἀδπρϊοοᾶ βοσυβῃηΐ, (βθδῖω- 
ἦπσ]γ) Ἰονγ Ὀθθδία (Δ 6π, ἀπ οα ἐδ6 οἶοσ, ὈΥ σϑδβοὴ οὗ [89 οχίεηξ, ροῦγεσ δῃὰ ρίοσυ οὗ Ηβ κίπρ- 

ἄοαι, ᾿Γατο ΑΒ ΣΌΪ Εἰσὶ δῦονο (μθὰ. 5Ξ.0 (μδὲ ΟΠ ΤΩΔΥῪ ΒΥ : {π6 {116 100 ΔΡΡοδγοὰ ἰο {86 Ῥσορβοὲ 
ἴο δυϊξ πεῖῖμοῦ [86 ΟΝ] ποδα πον [86 Εἰ ρῆμ688 οἵ (ἢ 9 βοσυδηί, 

ὃ. ΑΒ τεραγὰβ βί}]6 δῃὰ (8 υ86 οὗ πογάβ, ἱξ 18 ἱπάϑϑα δοκηονυ οάχοά αὶ οὔ δυΐδπον 1.88 πὶ [666 
τεδρεοίβ βτεδὲ σοϑοι  Ὁ]ΔΏθο ἰο 1βαΐδμβ, ἘΝΟΒΕΙ, βαγβ: “ΤΏΘ δυίμοσ ττίίοα, ἰπἀοοὰ, Π1ἰτ6 1βδἴϑἢ, ὙΟΣῪ 
Θεἰ αδίαϑιϊ δ! Ἵν, ἰγυ θην δηὰ ᾿ἰνοὶγ, αὶ συοἢ τότ δον ίηρΙΥ δοιὰ βηλοοί Ἀγ, 8180 τλοσὸ Ὀσοδα]ν δηὰ 
τοοσο αἰ 66." ΕΤΕΒΘῚ (Οὐ εϑολ. ἀ. διδί. 111. 11. ». 643) β4γ8 οὗ [Ὡς πηδιμοα, [παὶ Ηθ “ οοουρῖθθ ἐδ9 
Ἰρμοδὲ μοδϊ(οη διθορ [29 Ἰαΐοὺ ὑσορῃείβ 88 ἃ οἰδβεὶς."" ΤΉΪ βδαυϊηρ ἴδ ὈΓΟΡΟΓΙΥ 8 σοηϊγδαϊοίΐοη : 
ἴον οἰδβαῖο τὶ πρ 18 ἐοαπα ΟὨ]Ὺ ἴῃ ἐδ6 ρογίοα οὗἾΠ6 βΒρ] οθάον οὗ ἃ ἰδηζύαρο, ποΐ διηοηρ (Π6 ἐρίροποί. 
ΕὝΞΕΒΤῚ ἱπυοϊ υπ δι] σῖνοδ Ὁ5 ἴο ἀπἀοχβίδηά ἐμὲ (Π 9 ομαρίοσ Χ].---Ἰχυΐ. θοϊοης 5111] ἰο [86 ο]αβδβὶο ῥὑσο- 
ἀποιοηα οὗ Ηοῦτον ᾿ἰϊογαίατο ὈΜΒΒΕΙΤ δἰθὸ (ἴῃ ΗἘΒΖ., ᾿ὰ. Ἐπονοῖ, Ὑ1ΙΠ. Ρ. 618) βαγ8: “ ΠῚ 16 βοῃ 
οὗ ΑἴΔῸΣ ΜΨ6ΣῸ ΓΟΔΙῪ [9 ΔΌΐΠΟΥ δ]θὸ οὗἩ μ6 Ἰαίος Ὀοοῖα, ἐμ θη, ποὺ ΟὨΪΥ ἴῃ στϑβροοὶ ἰὸ ἥόγπι, θυὺ 8180 
ἴῃ {86 ρεεγίδοϊοι οὐ (86 Ῥσορβοίίο βρίτίὶ . . , Βο δἰἰαϊηθὰ {86 ἷρβιοδὲ ρἰπηδοὶθ" Απά οὐ (89 πόχὶ 
Ῥαβο 6 08116 ἔπ δυΐβος οἱ οπδρίοσβ χ].--ἰχυΐ. “ Ἰβδίδῃ υίβθῃ βδραΐῃ ἴῃ ἃ πον ὈΟΩΥ οὗ ἴπὸ βρὶσί!." 
ἸΤΒεγοίοσα τὸ ὅπα οσθ δραΐῃ (6 δἀπιϊββίοη, ἐμὲ ομδρίοσγε χ].-ἱνὶ., ἴῃ τεβροοὶ ἰο [1 “ ἴοστα᾽ οἵ 
“ΒΟΩΥ,7 θοίους ἴἰο (80 στη ἀεϑὲ ργοάυοοηβ οὔ (6 ἩΟῦτον βρὶσὶς. Απῆ (μῖ8 πιτϊ της, ὑο τ πο τηθ 
ἐδηηοΐ ζεῦλθ6 ἔπ6 τεραυϊδιϊοῃ οὗ ἃ οἰδϑαεῖο θυθῇ 89 ἰο ἔοόστω, τησεὲ δι}}} ἢδνο οτἱ γί παιθα, ποὺ ἴῃ {86 οἰαβαὶσ 
Ῥογίοῦ, ΡΝαΐ 'π ἃ ρογὶοα σβϑη Ἡδῦτον στὰ ηβὲ αὐ (ἢ ροΐηί οἵ ἀἰβαρροδγίηρ 88 ἃ ἰυὐϊὴρς ἰοηρσιθῦ ΤῈΘ 
Ῥεδτοθ οὗ ἐμ 6χϑ]ο, Ηδρσραὶ, Ζεοδαγίδῃ, Εσγα, Τϑδηῖοὶ, Ομ σοιΐοῖθβ πουἹὰ θὰ (86 Ῥοοκβ πδίοι, ἴῃ 
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Ῥοΐηϊ οὗἉ ἰἶπιο, που]ὰ εἰαπᾶ ποαγοϑὲ ΟΌσ ομδρίοσβ. Ὑοὶ πδδὶ ἃ ἀἰ βθγομοα βοίοοη ἴμοθα δρᾶ ἐπ 686 ἴῃ 
Τοροϑοὶ ἰο (ῃ9 ομασβοίοσ οὔ μ9 ἰδηρτιαρθ ἰῃ ζθΏΟΓΑ]. Οοῃίσαϑἰοα τ 1} (818 στοδὶ αἰ βδγθηοο, (ἢ το  διϊγοὶυ 
ἴθ᾽ δἰ πρτι τὶ 68 ἐΠδὺ ἀτο ἀχροα ἰπ ἔΆΨΟΣ οἵ (89 6ΧῚ]6 οτἱρίῃ οὗ οὺσ ομδρίθσβ οδηποὶ ὃδ6 τοχαγἀθὰ, 1 
Ὑ6 ΘΟΙΒΙἀοΥ ΠΟῪ ταδηγ-ἰἀοα ἐδ6 Βρὶσὶϊ οὗ ΙβαΔῃ ἰδ, δηὰ μον ΒΘ Κῆονε ον ἰο δί ἰδο ἔοσπι ἰο (89 
οοπ ρηίδ, γὸ οϑηποῖ πορόσ 1 ἢ 0868 Ὁ} [86 ομ(ἴτθ βίοσα οὗ τόοσάβ δὲ 18 οοιαϊαδηᾶ, δηὰ ἐμογοίοσο δὲ 
εἰτη68 ἄγαν ἔγουα βορυϊδὺ σροθοῖ, ἔγομι Κἰπαγοα ἀϊα]οοί δπὰ ϑυϑη ἔγομι Ἰοσοῖσι ἰδυρυαροα, θὰ ἢ6ΓΘ 
δηὰ {πο γὸ 81]1ονγ8 Εἰ γβ6]  ἴο ἀΐνογρο ἴγοτη ἰδ 6 Ὠοστηδὶ τηοᾶρθθ οἵ δχργοβθαίοῃῃ τξι ἃ τἠοίογίοδὶ δτί, 
ΜΉΘ Πηθπ688 ἯῸ 816 ποῖ ΔΙ ΨΘΥ͂Β ἴῃ οΟὨαϊἰοη ἴο δρργϑοίδίοι ῬόυΡε]1688, ἰθὺ, ΠΘΩΥ δὴ οχρχοδεΐοη 
ἰδὲ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥῪ ἴῃ ᾿δίοσ ψυϊίοσθ ἴη ἰο Ὀ6 τοίοστοα ἰοὸ 1βδῖδῃ δὲ 1ΐθ βοῦσοο. Τὸ ἐμΐβ ἰθ ἴο δ δα ἀοὰ 
ἐμὲ Ιβαἴδὴι πο ἀουδὺ τγοὺθ ΟΌΣ οδιδρίοσθ ἴῃ ἐπ Ἰαιοδὶ ρογϊοά οἵ ἷ8 116, ἰδὲ ἰβοσοίοσθ ἃ ροσϊοά οἵ 
ΤΟΥ ΟΥ̓ ἸΏΟΓΘ ΥΘΑΣΒ, ΡΟΓΒΑΡΘ, βερασαΐβ ἷβ ἰαίοϑὶ δηὰ θδυ] οαί ᾿Σ ΟΓΑΣῪ ῥχγοἀυοσίζοῃμε, δὰ ἰμδὲ ἰΠ6, ἴπ 

ΤΩΔΗΥ͂ ΤΕΒρΘΟοίθ, ὨΘΥ οοηΐρηΐβ ΠαίΌΓΑΙΪΥ οοηαὶοηθαὰ ἃ οΟΥσεθρομαϊηρ ΠΟῪ ἴοσια. ΕἸἼΤΑΙ βαγα οὗ [}0 
ἀοηαΐηο [β6΄ 8} : κ'Αβ (89 δυδ]οοὶ γσϑαυΐγθα, μ6 ἢδ8 ϑββίὶ 'γ δὲ οοζηϊηδηά ουϑτΥ δοτί οὗ βροϑοῖ δῃὰ ΘΥ σΥ 
ομδηρο οὗ χαρτεβοηίδίίοη, δπὰ (μὲ οδί Ὁ] 1 β ἢ 68 18 χυθδίῃθβθ, δῃὰ α͵βὸ ἴἢ ζϑῦποσαὶ 18 ὁη6 οὗ ἷβ τροαΐ 
Ῥτομπιϊηθηῦ δἀνδηίαροβ" (Τγορῆ. ἀ. Α. Β. 1. ν. 178, οοπρ. ἨΈΕΈΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ, ΟΝ γίδίοὶ. 11. ἡ. 218). 
Αμὰ γοῖ, ΣορΆ 1688 οὗ [818 σϑοοχηῖσοὰ ρϑου]ασγὶ ἐγ οὗ [βαϊδῆ, δὰ βρὶϊθ οὗ {86 Ἵχίβιϊηρ σοι οΒΕΡ 
ἴῃ τεβρϑοὶ ἴο ἴΌΓΠὶ 80 ΓΘΟΟβΉΪΖΘα, τλθη Μ111} ἀθΩγ (μδὺ ομαρίοσβ χ].--ἰχνυΐὶ., ἀγὸ 168188}8] [ που]ὰ δα ὰ 
βι}}} αγίμον, ἐμαὶ τοσοῦ ὑπαὶ 18 Ὀγροϑά δ ὑγοοῦ οὗ ἀϊδγθποοθ 18 ἴο 6 ρυΐ ἰο πο δοοουπὲὶ οὗ [86 δ ν 1ῃ- 
ἑογροϊδίϊομβ (μ4. 1 (δέηϊκς 1 πιυδὲ δηβαμιο (8666 (᾿ 6 οοτηπηοηία 7). ΤΒῸΒ 1 τηὶρδί ἢ μοῖά ὀχουδοὰ ἔτοτη 
οῃίοσίπρ ὉροῺ ἐδ οομβὶ ἀδγδίίοη οἵ [16 βουσὶ ροϊηίϑ ἐμαὶ δὸ υγροϑὰ ἰῃ χοραγὰ ἰο δβίν]6 δῃᾷ Ἰδηρτιαρα. 
Ὑ6ε1 υ}} ἱπνοδέμαϊθ ἃ ἔθ οἵ ἴπο8θ0 ροΐῃίβ ὈΥ ὙΔΥ͂ οὗ δχϑῖηρ]θ, ἰῇ ΟΥΟΣ ἰὸ ΒΒΟῪ ΒΟΥ [11{{16 το 1140 
(86 οΥἱτ1ς 8] τοδὶ ὅσο. Τῆυθ ΚΝΟΒΕΙ, ὑυγρο8 (Πμδὲ [δ δυϊπον ἰσθαυθηί ἀουθ]ο8 τοσὰβ [Ὁ [86 Βα Κα 
οὗ δ ΡΠ 8818, ἡ. 6., δρρ 166 6 ΣΒοίοτ!ο 8] ὅρυγο οὗ δηδαΐ ρ]οϑῖθ ΟΣ δρϑδῃδ]οροΐβυ Ηρ αὔοῖε8 ἰῃ ῥτγοοῦ 
ΧΙ. 1; χὶϊ. 27; χ δὶ. 11, 26 ; χ]νε!. 11, 15; 1}. 9, 12, 17; 111,1,11; [νἱϊ. 6, 14, 19; [χὶϊ. 10; Ιχν-. 1. 
Βαΐ {{π|8 ἴοστλ οὗ βρϑϑοῖὶ ὁοοῦγσβ ῃοΐ βοϊάοια ἴῃ ἐ 6 ῥδϑβαᾶροθ σϑοομῃΐζϑα δ8 βοηυΐῃθ: Υἱῖ. 9; χυἹὶ!, 2, 
7; χχὶ. 11; χχυἹὶ, 10,18; χχῖχ. 1. 1 τὸ δαὰ ἰο {μὲβ {μὲ 1ξ ἌΡ ῬΘΔΙΒ 8180 1 ἔῃ δ88811}6ὦ βϑβϑαρεβ 
οὗ ρμασγὶ ἥτε (χν. 1; χχὶ. 9; χχίν. 16; χχν. 1; χχνὶ. 8, ὅ, 16; χχνὶϊ. ὃ; χχχυὶδ, 11,17, 19), τ 
ο8 ΟὨΪΥ͂ ΒΑΥ ἰμαὶ 1 18, αῆϑσ 81], 8 ρϑου ἱασὶγ οὗ οὐσ ῬτΌρΡδοὲ ἰμδὶ ΔΩΒΊΤΟΙΒ ἰο 1.6 ᾿ἡνοϊἑηοθα οἵ ᾿ΐβ 
βρὶ εῖϊ. 

Τὰ [686 ΟΠ ΔΡίΟΙΒ δ.ὸ ἰουῃὰ “ἃ ργοδὶ ΏΔΗΥ Θχργθαδίουβ ἔπδὲ ΟΟσΌΓ ΟὨ]Υ ἰπ {μ6πὶ, ΟΥ δὲ ἰϑαδὲ ΟὨΪΥ 
ἴη Ππ6 Ἰαίοσ ῬόοΌ ΚΒ θοδίαθ, δῃὰ {μὲ ἴον ἴῃ πιοδβὲ ραγὲ ποοᾶ ἰο 6 θχρ]αἰηϑὰ τοι ἔμ Ασδπιαΐς," βϑγβ 
ΚΑΟΒΕΊ, (Ρ. 8385). ΑΒ Σαρα β (ἢ ΠΙΔΗΥ͂ ἅπαξ λεγόμενα, (ΠΥ ἔαχηΐθἢ μΟ ῥσοοῦ ἱπ ἰβοιηβοῖνοα. ΕῸΓ 

ϑυθῃ ἷπ (86 υπδβϑαῖ]ο ρϑββαρθθ δυσὶ ἀγὸ ἰουῃὰ 'ῃ στοδὲ πυθοσ, ὙΒοὶγ ὑ86 ͵ἰΒ ἰο 6 οχρίαἰποὰ ὈΥῪ 
(815, {μαἴ (86 ῬΤΟΡΙοὺ ΘΟ Ρ]Ο ΘΙΥ σομητηδηδοά [ἢ δη ἶγο γοοδ θα ] ΤΥ οὗ Ϊ5 Ἰδηρῦαρο, θὰ ἈΘΏΟΘ, ΤΣ 

186 πιοσο διιίηρ Ἔχργθαβίοη οὗ δοῖθ ἔπτη οἵ (πουριὶ, ἄγον ἴγομι ϑοιηθ Ῥσχονίποθ οὗ ἰδηρυδρο ποῖ 
οἴβοσπίθο Κηοῦτῃ ἰο 8. [1 ΤΠΔΏΥ δυο ΟΧΡΥΓΘΒΒΙΟῺΒ ΟΟΟῸΓΡ ΟἸΪΥ ΟΟΘ6 ἴῃ 1βαῖδῃ, δὰ δζὸ ἰοσαπὰ Ὀρδὶὰθ 
ΟἿΪΥ ἴῃ Ἰδίον υσίϊοτβ, ᾿ὃ οὐρὰς τοὶ ἰο 6 Ῥγτονϑὰ {δμδὶ {π6 ]δίύθσ ἀϊὰ ποέ θοσσοῦν ἔγοπι [βαΐδῃ. Βογχασά- 
ἱπρ 80 κἰδίοσαθηι {πδὶ ἐΠ680 ΘΧΡΥΘΒαΙΟἢΒ ταδὶ ἴοσ (9 τηοδὲ ρατὶ 06 δχραἰηθα ἔγουλ {μ6 Ασϑρηδίο, ἰΐ 
τηῦδὲ Ὀ6 τοιθ ροτϑα ἐμαὶ ἰἢ ὙΘΣῪ ΤΩΔΩΥ͂ ἰπαίβηοοβ ἐπ οἰ τη ορν ἷἰΒ ἀουδε]. Βορίάο, 1 8 αυϊὶθ 
Ῥοββίρ]ο ἐμαὶ {86 τοοῖ οἵὗὁἨ [6 πογὰβ ἴῃ αυδϑίϊοῃ σϑοοϊνοα ἢ [ἢ6 Ατπηαῖο Ὀγδη ἢ οὗ 86 Ιδηρυδρὸ 8 
βίγοηβοσ, ἰπ (86 ΗΘΌΤΟΥ 8. γθϑῖζοσ ἀθυθϊοριμθηί, Βαϊ, δβ [88 Ὀθθὴ βαϊὰ, 1ϑαδλῃ ὑδοὰ 1688 ἰγοαθθηΐ 
σπογάβ, δηὰ ἔοστηβ οὗ Ἰδηρτιδρθ δη ἀἸβοοῦγβθ, 88 6 ἡοοάοα [Β6π|0 ΤῊ ΘΟΠΙΠ ΘΠ ΑΤΎ ΟΥ̓ΘτΒ (ἢ 6 Ῥγοοῖ οὗ 

811 {π19. ΤᾺΘ ποτὰ "220 (χ]]. 25), ψβΐοι ΚΙ ΝΟΒΕΙ, Βα γ8 ἷβ Ῥογείδῃ, 18 Ὡον πιοβὲ οοποϊυαί νεῖ ρχγονϑὰ 
ἴο Ὀ6 Αβουτίδῃ (οοπερ. ΒΟΉ ΒΑΡΕΒ, δὲ Κοἰιπβολγίπεη αι. ἃ. Α. Τ' ν. 254, 82; 270,15; 279, 6). Ἐογ 
(8Ὠ0 τοϑὲ τὸ τοί ἰοὸ (890 Ζδέ ῥγεραγοά ὈΥ τὴϑ ψῖτὰ στοαὶ ραΐμβ, δηὰ ἰὸ Ὀ6 ἴουπα δὲ [86 οΪοβθ 
οὗ {6 νοϊψπηθ. [ΐὲ οὔδσβ ἃ σοῃυθηΐθηϊ ΒΌΣΥΘΥ οὗ ὑπ γοοβὈΌ]ΑΥΥ οὗ οἰαρίοιβ Χ].-ἰχνὶ. Ιὺ ΤΑΔῪ ὈΘ 
Β0ΘΏ ἔθογο τ μδὶ ποχάβ δὰ ψογὰ ἔοστηβ (δῃὰ ἴο βοῦιθ Ὄχίβῃς, ἰυ τ οὗἩ Ἔχ ργΌβΒ1 0} ΟΟΟΌΓ ἴῃ ὈΟ(Ὦ Ῥδγίβ, 
δηα νῆδὶ ἰπ ΟὨΪΥ ρασί βοοοηΐ, δηὰ ψῆδὶ δτὸ δθοϊ αἱ οὐ σοϊαϊδνο ἅπαξ λεγόμενα. ΤῊΪΒ οΟἸ]οοοη 
οοηίδὶῃβ 811 (π6 πογάὰβ ἐμαὶ ὁοσῦσς, Ἔχοορίξηρ βΌο γογὰβ 85 ὅ8} ὈΓΟΡΟΙΪΥ ΤΩΙ ὯΟ Ἑδαγβοίοσβης αἰ 
ἔδσθῃοθ. ΒΥ (88 τηϑδηδ 1 ἴδνὸ ραϊ 8 οΘομδί ἀθγαὉ]ο ποῖρὺ ἰπίο [ἢ θο81]6 οἱ οὐ ἰοῖεα. Βα, σὰ 186 
οὔθ μιδηά, {18 ὀχδοίβ ἐμ βοϊθηι:ῆο συ ]α οὔ ἀοραίθ, τ μῖοῖ ἡοσ οἱ β ἀσραΐϊπρ εὐ ἀυδὲἑδ. ΟἹ [86 οΟἴΒοΣ 

Βαῃὰ (μΐ8 ἀϊβαάναπίαρο ἷβ τοσο {μ8π ὈΑΙδηοοα ὈΥ ἴμ9 δαἀνδηίαρο ἔμὺ 1816 τεβα]ὶ, τ ΟΝ, 88 ἐδ ΘΘΟΙῚΒ 
ἴο ταὰθ, ἴδνοσβ (86 δυι θη οὐ οὗ ομαρίοσβ χ].--ἰνὶ., τὺ 6 σϑοοχηϊσθα 88 811 [86 τόσο δϑϑυσεὰ, [ΙΕ ἰ8 

(τ06 ὑμαὶ ἔτοτα [μἷΒ ἀτγαηροιιθηὶ οἵ (δ) ΒΌΤΥΘΥ ἱὲ δ]8ὸ Ὀθοοπιο8 ρῥἰαΐπ {μδί βούδγαὶ οὗ [89 οοηϊσονοσίοα 

Ῥϑβεδρεβ οἵ ρατὶ ἤγβί, ἘΧΡ  βἷ7 χχχῖν.-χχχν., ἃΓῸ ΘΓ ΠΟΔΙΙΥ χοϊαίϑα ἰο [8:6 Οἰδρίοσβ Χ].-Ἰχυ!., θ6- 

Ἰοηρίηρ, 88 ἐμΠ6} ἀουδί]οαα ἄο, ἰο {Π6 δατηθ ροσίοὰ οὗ ἐμ6 Ῥγορβοί᾿β 116. 1 πουϊὰ δαὰ [μδἱ [8:0 001160» 
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(ἰομ ἰῃ βὸ ἴὰ: ρῖνοδ δὴ τπιηδβαιἐδίδοίοσυ τοργοδοιϊδίίοη, ἐμέ, (μπουρὰ ἷΐ βου πβοσο ὁδοὶ ποσὰ Τὁσσῦτ 
ἴῃ Ἰβδίδῃ, δΐ ἀσοῦ ποὲ βου τ ΒΘΓΟ ἰΐ ἱδ ἰο ΡῈ ἰουπὰ Ὀοδὶάθ; ἱμοσείοσθ, ββρϑοΐδιυ, ἃ ἀοεα ποῖ Ἄρρϑᾶγ 
ἢπ ἴξ ἩΒΟΙΒοΣ ἃ ποσὰ δοϊοηρ ἰο [π6 ΟἹ 6 Γ᾽ ΟΥ̓ ΤΏΟΤΘ τϑοθηΐ Ροσίοα οὗ ἴδ Ἰδηστιασο. βρδοο ἀϊὰ τοὶ Α]- 
ἰοῦ 126 ἴο ΘαΌσϑοο ἐμΐδ δδίασο ἰὰ (86 οΟἸ]θοίΐοη : γοῖ [π ΘΟΙΩΣΩΘΕΙΔΣΥ͂ ΤΩΔΙΚ6Β ΠΡ 85 ἸΩΌΟἷ 85 ροβϑὶ 6 
Βδὶ 18 γδηϊίίησ, ΤῊΘ δῦπι οἵ (86 χταδίϊοσ ἰδ: ἰξ Ὑ111 δρ θα ἔγοπι (86 οοιπηραγίβοῃ ἰμδὺ Ομ δρίοσβ Χὶ].-- 
ἰχνΐ., ἀο ἱπάοοὰ ἀὐβθον οομδί ἀθγδῦ]γ ἴῃ Ἰδηριδρο ἤτομι 89 ραϑβᾶρεοβ οὔ [βδίδῃ ἰμδί δῖθ σϑοομηϊσοα 88 
βαπυΐηο ; Ὀαὶ δδὲ 6.111 ἐπί ἘΠμοσὸ 18 θὸ ταῦθ ἰμαὲ ἱπ οοασαοι ἴο θοίμ, ἐμαὶ ἰμεϑὸ ἀξ ἴδγθποοθ αθοσὰ 
ὯΟ Βα ἰβίβοίουυ σαδθοῦδ ἴον ἀθηγίηρ [βδ᾽δ᾽ν'8 δυϊβοσβῃΐρ οὗἨ ἰμὸ οδβδρίοσβ ἴῃ αυοσδίίοη. Γ ἸὩΔΥ ὃ 
οἰαγρεα τὴ ἱποοιβίβέθηογ δοοδῦθο, ἴῃ τϑίογθηοο ἰο {86 ροπυΐηοηθδα οὗ 1, δηγεηϊδίίοηβ, 1 διίδομϑὰ ναοὶ 
οοῃβίἀθοσγδῦ]α ποδὶ ἰο δἰῃρυ]ανὶ 166 οὗ Ἰδηρυδρο δ ὑγουΐηρ ἰμαὶ 1,διηοηϊαίξομβ μδα ποὶ «Θγοσι δὴ ἴοΣ 
ἰδεῖς δαί μοσ, πβθσοδβ 1 0 οἰμοσΐθο ἴῃ σοίοσθῃοο ἴο 188. χὶ.--ἰχυὶ. Βαΐ, αρατὶ ἥτουὰ [86 ἔδοί [δδὲ (86 
ἀἰβογεηοοδ 'π Ἰδηστιαρο ἰῃ (ἢ 6 6889 οἵ 168. Χ].---ἰχνὶ., βοϑῖι ἴο τὴ6 1685 ἔπδὴ (μόδα οὐυὔβοσυοὰ ἱπ [86 6880 
οἵ Ιιαταδηίδιίοσια, ἴ δπὶ οὗ ἰμ6 ορἰηίοη ἐμαὶ 188. χ].-Ἰν]., αδ α τοῖς ταδὶ "6 δοϊζηοτ]οάροα ἰο Β6 88 
ἀεο! ἀφ] ἸἴΚθ Ιραΐδα ἰπ ομαγδοίοσ, δδ (μ6 1 διρθηίδίίομβ ἕαξεμ ὧδ α ωὐλοίδ 8516 ὉΠ|ΪΚῸ Φογοιαΐδῃ. 
ὝΒεΩ 1 τοδκο (δ δῦονο δἀῃχἰβαΐοῃ οὔ ζϑῃοσαὶ ἀϊ βόγοηοο δοίποοῃ ἴπ6 ἄγϑὶ δηὰ βοοοῃὰ ρασίδ οἵ 1βαίβῃ, 
Ι ποῦδὶ 8.}}} δι ρμδαῖσθ μϑσα, (μὲ ἰμ9 ἄγβὲ ομδρίοσς οἵ οὖσ ὍὈοοξ, ἑ. 6., (μ6 ἅταὶ ἰοἰγοάἀυοίίοη, ἔοσταβ ἃ τθ- 
ΤΔΆΤΚΔΌ]6 ἀχοορίίοῃ. ΕῸγ ἐμέ ομδρίδνς δ ὑ]δίῃ ἰγβοεβ οὗ γοϊ διϊουβμρ ἰο οβδρίοσβ χὶἹὶ.-ἰχυὶ. Νοὸν 
ΒΟ 056 ἀουθα {86 χεαπυΐποηοδα οἵ οἰαρ. ἰ. Βαὶ 1 (παὶ ἰδ δοκποπὶοάρεοα, ἐμ θη, ργεκαρροδβίηρ ἐπδὶ σο- 
ἰδ ομβμῖρ, οὨ9 ταυδὲ ἀθοίὰθ 'ῃ ἴδγοσ οἵ ἐμο βομυίΐποηοδ οὗ χ]ὶ.-ἶχυὶ. Τῆμδὶ βυοῖ ἃ σεϊδιϊοηβαῖρ δοί- 
ὍΔΙΙῪ Οχ ϑίβ ΤΙΔῪ δ δϑθ ἔγοχῃ (πο 0] πίῃς οοταρασίδουη, ἰῃ Μ ΠΐοΒ ἀγὸ οπυπηογαίθα ἰμοδθ6 Ἔχ ρσθβαί θη 
ἴδδὶ ΟΟΟΌΓ οπὲν ἰῃ Ομδρ. ἱ. δηὰ χ].-ἰχνὶ. (οσ ἰπ 10 ὀομίθμιροσδηθουδ ομδρίοσε οὗ μαζί βγεί, ἰμαὲ δζὸ 
᾿ἸΚονῖθο Ῥσομουσμοσὰ ποὶ φουυΐῃο). 

ὝΣΕΊ, 24-- ]χ, 26: Ιχ, 16. 
“ΠΕ 1. 23---α]Σ, 8; Ἰνἱ. 10; Ιχί, 8; ᾿ἰχυὶ. 10. 
Ὁ Ὲ Τοτερίηίμε ἱ, 29--ἰνἱΐ, δ: [χἱ. 8. 
Ὁ Κ ΒΑροε ἱ. 11---χχχίν. 6: 1χ. 7. 

ΟΥ̓Δ, 8-τ(χνί. 8); χἱὶ 15; 1. 8. 
3 ῬΙ, ἱ, 12---Χ]. 20; χὶΐ, 12, 17; χῖν. 109; 1ἱ. 1; χυ. 1. 

ΠὟῪ ΠΒῚ, 8;--ἰ ;χτνί. 1); χχχνίϊ. 22; 111. 2; 1χἱϊ. 11. 

ΠΩΣ ;., χχῖχ. 80---Ἰχί, 11; Ιχυ. 8; ᾿χνὶΐ. 17. 

ὈἽ Βίηρ. ἱ, 11--(χν. 9); χχχίν. 8, 6, 1; χ]ῖχ. 26; Ἰῖχ. 8, 7; ἱχτί. 8. 
ἸΒΠΣ 1, 8--- ῖν. 16; χΙθΣ. 18, 1]. 16. 
Ἵ2Π 1. 28---χ]ῖν. 11. 

ὉΤΙ 1. 13, 14- χΙνΙ, 18; ᾿χνὶ. 23. 
ΚΩΓῚ ἘΚ]. ;. 4---χ]". 22; χ! δ. 27; ᾿χίν. 4; ἰχν-. 20. 
1, 11-τοχχχίν. 6, 7; χ 1, 24; Ιχ' 16. 
ὯΠ ;, δ--χχχυὶ. 9; ,21}. 8, 4, 10. 
ἼΘΠΙ ;. 29-α]ῖν. 9; 12}..2. 
Υ8Π . 11 χῖϊ, 17; χἹ τὶ, 21, 

ἽΠ ἱ. 29--χχῖν. 23, 

51Ὁ :. 19---Ἰχ]]. 7; Ιχν. 14. 
ΤΩ 1. 81--χχχίν. 10; χἹἕἱ, 8; ΧΙ. 17; χνυΐ. 94, 
ἸΞῚ 2 1, 2, 20--], δ; [νἱϊ}. 14. 
πεν ΝΊΡΒ, 1, 14--ἰχτί. 12); χινὶϊ, 18. 
ὍΓ. ΝΙΊΡΆ, ἱ. 94---Ἰνἱ]. 6. 
13) Ἠορβ. ἱ. δ-Ἰ "Πἱ. 4. 

26 κυρεῖ. :. 22.--Ἀ30 νοῦ 1υἱ. 12. 

ΤῊΣ 2} ἱ, 4, 28--ἰχν. 11. 
ΠΩ 1, 11- -αὶ, 16; χη! 28; 1νΐ. 7; Ιχί, 8, 



22 ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ΡΒΟΡΗΈῈΤ' ἸΒΑΙΑΤ, ππστς  ττ τ το σ΄ κα - 
ΩΡ 1. 80--αχνὶ!, 8; χχαχίν. 4; Ἰχίγ. δ. 
ὈΣΡ Ἡΐρβ. 1. 16- ἩῊ Πρ. 1νι1. 1. 
8 ΡΙ. 1. 1δ--αχν. 11; Ιχν. 3. 

»Β 1. 2, 28;--αἱῦ, 27; χῖνὶ. 8; χίνί!. 8; 1112. 12; χ. 18; ᾿χνὶ, 24, 
ΟΣ Ι. 18---Ἱὶ, 8. 

ΠΟΥ 1. 26---“]. 19; χΙ]Ι, 7; χῖνὶ. 6; χΙνῖ. 10. 
ΣΝ 1. 26---11}. 4; Ιχ. 9; ἰχνυ. 7. 

Δ 1. 11-χχχν. 24; χὶνὶϊ. 9, 12, 18; [νἱΐ. 10; [χὶϊὶ. 1,7. 
ΓΒ. Ιπιροτί. Ηρ. 1, 16--]. 29; 11. 2; 1ν. Τ ; 1υἱ}. 9. 
“Ὁ 1. 23---,χχῖν. 8; χ]Ἱ. 11, 21; 1ν11}. 4. 
Μ)Ο 1, 14---Ἰχ, 16; Ιχὶ, 8; ᾿χγυἱ. δ. 

ἡ 1, 7--α]ῖν. 16, 19; χἰνὶ!. 14. 
Ὀ3 Ὁ 1. 27--Ἰχ. 20. 
ΓΒ 1. 13---Ἰνὶ. 2, 6; Ιν|ϊ. 18; Ιχνἱ. 28. 
Δ, 18---ῖν. 10. 
ΤΆ, ΓΔ 1. 18---ῖν. 11; χἱ!. 14; ᾿χυΐ, 94. 
ΠΡ 1. 13--χ}}. 24; χ]ῖν. 19. 

ΠΏΣ Ϊ, 1δ--χχχυϊϊ. 4; χχχυῖ!, δ; ἵν]. 7. 

Οἵ οὐυγθθ (πΐε 116ὲ οΟΠΌΣΒ ὈΥΤΠΊΔΙΙ]Υ͂ ΟὨΪῪ ΟΥ̓ ποχὰβ δηὰ βρυσοα. Βυὲ ὙΠΌΘΥΟΣ Οχδιηΐηο8 οἰ οδοῖ 
Ὑ1 506 (δὲ ὙὉ.Ὺ οἰιαγδοίοσίβίϊο ὑγαῖίθ ἀσὸ σοργοβοηϊθαὰ ὈΥ πο. Τῦυμ ἐξ ἰδ οοσίδί ]Υ ποὶ δὴ δοοϊάθηὶϊ 

ἰΠδὺ [Π6 Ἔχργθαββίουδ εὐχὰς διὰ ΓἾ)), Ἰοσπὰ ᾿ἰπ [86 τορτζοοῖβ αἀἀσοαϑδὰ ἰο ἔμο ἰδοϊδίγοιβ παίΐου βι}}} ἴῃ 
6χἑ]6, ὁὐσΌΣ δρδίῃ ΟὨΪΥ ἴῃ ομδρ. ἱ. ὙΗὸ Ὁ 3 δγὸ τηϑποηθὰ ἱ, 27 ομ]Υ ἴπ ἐδ 9 δϑίωθ οσμηθοίίου 88 ἴῃ 
᾿ἰχ. 20, ἰ. 4., ἱπ οοῃηποοίζου πὶ (Δ 6 1464 οἵ ἐδ τοβίοσβίζοη οἵ δ δπὰ Ἰυειϊοο. Ὑ͵Βδὶ ταεδηΐηρ ἐμ 
“ ΔΙ} μδβ ἴω χὶ].---ἰχυΐ. πὶ} δρρϑδν βεῖοπσ.0 ὅδῃ ἱΐ δὲ δὴ δοοίἀσπὶ (μδὲ (μΐ8 οοποορίοῃ οοσῦσβ ΟἿ] 
ἱ. 4, 28 δὰ ἴχν. 117 Ζυεὶ 88 1119 δὲ (89 ὑϑ6 οὗ "8 ποιρὰ ἐπ (μῈ Ἰογεροίη 116ὲ, ὙΒΘ πούοῃ 
ΤΣ Ρ]αγβ ἃ ρτοδί ματὶ ἴῃ ἔπ6θθ ομαρίοσβ." ον ἀο68 ἰξ ΒΆρΡρβα ἐδιαὶ ἱξ 18 ΟὨ]Υ τπεπίἱοπεά Βοαῖάϑ ἴῃ 
1. 267 Νοιβίηρ ᾿ς βαϊὰ ἰῃ [6 πβο]9 Ὀοοὶς οὔ 2 δυὰ ΤΙ ἌἽχοορὶ δἱ ἔδο Ῥορί ποίη δὰ ϑηὰ, δὲ 

ποία ἀΡονθ. ΤῊΘ βδ129 ἷ8 ἔπ: 6 οδθθ πὶ Ὑ2 Δ Ὁ 2, ψὴἢ ΠΥ Π2, ντ 3, ΚΟΤΊ, 310, ΠΝ), 4, 2.5 
Δ8α 81} Π6 τηοᾶε8 οὗ οχργεβεΐοῃ οἰϊθὰ δῦουβθ. 1{ 18 ἱποοῃίοβι 0]9 ἐμδὲ [9 Ῥσορδοὶ ἴῃ οἴδρ. ἱ. δοοοσάβ 
ἐπι ΤΩΔΗΥ͂ ΔΥΒ Ὀσϑοΐβοὶ Υ τ τ (Π6 Θρμογο οἵ ἱβουρμίβ πὶ πιο 86 δὰ χιονϑὰ ἴῃ οὔδρα. Χὶ].---ἰχνὶ, 
Απά ἐδμδὶ δρτοϑβ δ τα σδὈὶγ τ (ἢ (πο νἱον, ἴῃ τ Β]Οἢ πὸ μανο [0] οπτοὰ ὈΒΕΟΗΒΊΕΒ δηὰ οἰ, δαὶ 
ΟὔδΡ. 1. ν8 Ἔὅχδοίὶυ (86 1δϑὶ ῥΐϑοθ πυϊξίθρῃθ. ΕῸΓΣ ἴῃ [πὶ ὁ886 ἱξ 18 αὐἰΐο πδίαγαὶ μδὲ ἴῃ (18 ρὲϑοθ 
ΠΙΌΤΩΘΓΟΙΒ ΔΤΟολ ηΐΒ βου ἃ ΔΡΡΘᾶσ πὶ ἴπ6 θΠ8] ρατίβ οὗ [ῃ6 ποτῖκ ᾽πὶ οοσωρ]οἰθᾶ. Απὰ ΒΟΥ ὙΕΙ͂ 
ἜΧΟΥ (6 τόγὰβ ἱ. 7-9 οοσζοδβροπὰ ἰὸ ἴμο εἰϊυδίίοη οὗ ἴπ6 Ιαπὰ ππάος Ηοσοϊδη, τ βθα ἐπο Κίηρ οὗ 
(89 Ἰδηὰ τ͵δϑ ἱβοϊαίθὰ δῃὰ δαὶ ὑρ ἴῃ ἰδ σδρίίαὶ “ 1Κοὸ ἃ υἱγὰ ἰὼ 189 σαρὸ ἢ" ΗΟΥ δαὶ γδΌΪυ, ἰοο, ἰΐ 
βυ Ϊ(8 {86 σταηὰ, [ΠγϑοίοἹὰ θαίσγδηοο, ἰμδὲ ἰλ6 δυΐπον μδὰ Ὀοίοσο Εἶτα ἴῃ 118 ομϊοῖ δβυδδίδῃοο 86 τ 8οἷθ 

οἵ δ σγοδὶ ψόσξκὶ 
ΒΕΡΙΥ ΤῸ ΟΒΥΞΟΤΙΟΝ ΤΉῊΒΕΕ.---οῦ. χσνὶΐ. ͵δ οἱϊοὰ δε ὑσγοοῦ (μδὺ (6 ὑσορμοὶβ γὙ8 ῥσορμιοεϊϑὰ 

δῆλος Ιβαῖδῃ δπὰ δαΐοσο ἐμ6 Ἔχὶ]ο ἀϊὰ τοὶ ἱκαον [᾿6 ομδρα. χὶ.---ἰχυῖ. ΤΙ 1 βδὶ (μδὲ Ἔσο ῖδῃ, μανΐηρ 
ἱπουττοά 1110 Ρ611] οὗἁὨ διἷβ 118 ὉΥ δπηουποίηρ ἴπ6 ἀοαισυσίου οὗ ογύβα] πὶ δηὰ οὗ [86 ΒΟΪΥ μΐδοιβ, 
ψΟΌ ἃ οοσ δἰ ΪΥ ἐπ δ6 1 - ρσοίθοϊζου μανὸ δρρεαϊϑὰ ἴο ἔβεϑο οδβαρίοσβ δὰ δ Ὀθθῶ δοασυδιπἰθὰ π1} (μι 6Π}. 
Τμῖθ ἦθ ἃ ὙΟΣῪ ποῖ οὐὐεσίοη. Εὸσ, ἴῃ [86 Βταὶ ῥΙδοο, τμδὶ πὸ τοδὰ 76. χχυὶ. 4-6 ἰδ ΟὨ]Ὺ (89 αυϊπῖ- 
ΘΕβθ 66 οὗ Μηδὲ δθ μδὰ ἴο δῃῃποῦμοσ δἱ ἐμαὶ ἰΐωθ, Ὑ ὲ δνϑὴ ἰῃ {μ18 χφαυϊηίοεθθηοο 10 18 ἱπεϊτηδίοα {μδὲ 

δ ογεμιΐδη δρρϑαϊοὰ ἰο οχἰδιΐπρ ργορμιϑοῖοβ. ἘῸν ἐξ ἷβ βδία ἐμοσὸ: “1 γο Ὑ11 ποὶ ΒΟΔΣΚΘΩ ἴο 1Ω6, ἴἰο 
ΜΑΙΚ ἴῃ ΤΥ ἰατν, ΠΒΙΘΝ 1 Πδνο βεὶ Ὀοΐοσθ γοῦ, ἰο μιοαγίγοῃ ἰο [86 πογὰβ οὗ ΤΩΥ̓ βεσυδῃΐδ {80 ὑσορβοίδ, 
ἡ ο μι 1 ϑοηΐ υπίο γου,---ἰ θὰ Μ{Π τολῖκο ἐμ μοῦθο 1ἴκ ΒΆΝ," εἰ6. ὙΠΟ οδῃ χρδἰπἰδίη (πδὶ 
δετγεταΐδα, 17 Βα ταεηομοὰ (μ6 ὑσορβοίβ (δαὶ (86 1.0» ϑβεηὶ, ἀϊὰ ποὶ οἱὐθ δἷϑὸ βοιὴθ ἐχρσϑεαΐοῃ οὗ 
ἐμεῖτα ἢ ΤῊ δΒαμηπηΑΥΥ δίδίοτηθηὶ 76. χχνΐ. ὅ οοσίδί ἸΥ ἀο68 ποὶ Ἄχοϊαάθ (μα. Βαὶ 1 Βε ἀ]4 δο, νγαῖ 
ἢ ΟὈ] ροὰ ἴο φυοῖα ῥχθοΐβοὶυ 188. χ].---ἰχνυΐ. Ὁ ΤἬοθο ομδρίοσβ 40 ποὶ ουϑὰ ἀΐβοοῦσβθ δρουΐ (86 ἀ6- 

βἰγυοιίοη οὗἉ  γύβδ]οτ δὰ οὔ {πο ἰϑιαρίο, μαὶ οἵ (ποὖν τεβίοσαιοαῃ. ΤῈ 8016 Ῥϑβδβαρο ἴδπιδί ΒΡΟΒΚα οὗ 
8.6 ἀοδίτογοά δδησίθασίοο ἰδ ̓ χῖν. 10,11. Βαὶ ργϑοΐβϑὶυ (μιὲ8 ὑδεδδρὸ ὁ εγοσοίδῃι οου δὰ ποῖ φυοῖδ, 506: 



ξ 4. ΑὙΤΗΕΝΤΙΟΙΤῪ ΑΝῸ ἹΝΤΕΘΕΒΙΤῪ ΟΕ ΤΗῊΞ ΒΟΟΚ. 28 

ἱπν ἰδὲ (δοοοταϊηρ ἰο ον Υἱφην) ἰΐ ἀϊὰ οὶ δἱ δὶ ἔπη)θ οχὶδί. ΑὩΥ ΝΔΥῪ (Πΐ8 αυχυΐηρ α οἰἰοιύο ὑῬσονοῦ 
100 τπιθοδ, δὰ ἐποσϑίουθ Ῥχουϑα ποι ὲπρ. ΕῸΣ εἷποο πότ οδηηοίύ ὑο ἐοπῃά 1ῃ 7 ΘΓθσοῖδῃ χχυΐ. αποίδ- 
οηβ ἔγοσιι δῦ οἷδος οἱάοσς ρεορμιφοῖθα ἐμδί ἀἰγϑοί Υ Ῥχοάϊοὶ δι16 ἀεδίσυοοι, ΟΏ6 τοῦδέ οομοϊυὰο πὶ ϊὰ 
186 5δη)6 ᾿πδῖδοο ἐμδὲ 8}} σορυίϊοὰ οἷον ργορέιϑοῖθθ οὗ 86 βοχί ἤδσο ποὶ ἴῃ οχἰδίθηοθ ἴῃ «906 ΟἿ 8 }} 8 
ἔτμηθ. Ταΐϊο α. 9., 168. γ. ὅ δηᾳ. ; Υἱ. 11; Ηοε. ν. 14; Αἴλοϑ ἰϊ. 4 ρα. ; Υἱ. 1 58η4.--Ηθζὸ οὐ οίετλ υ868 
 ογοια δ᾽ υ αὐϊθεοο ἰο ἄγαν. ἤοσι ἰξ δῇ δερυπιθηί ἀραὶ ποὶ (Π 6 μεμυΐηθηο88 οὗ [κΔ. Χ].---ἰχυὶ. [Ι ΟἿΠῈΡ 
Ῥίδοθα, ποτ  ὁσουλίδῃ διὰ μὲν [6] Ῥσορμοία δῆδσ (πο ἰἶτης οὗ [δαϊδἢ δοί! 8} } 7 χυοίθ 188, χ]., ἰχνἱ., 
ετἰ οΐβεα ν1}} βανο ἰδὲ 1ΐ ἐθ πο αυοϊδίλοι ἔτοιὰ ον ομαρίοσα, θα ἃ φυοϊδξομμ οἡ (.6 ρματί οὗ [6 δὺ- 
δὸς οὗ Ἵδαρίοτε χὶ]."--ἰχυὶ, οὗ ἐμὸ ρβϑδβεασοα ἴῃ αυοοίδοῦ. ΤμῸ μαδοδρθδ ῃγίῃμοὶ ρα! οομοοχηθὰ Β6ΣΘ 
δῖ (80 ΤΟ] οπίηρ :--- 

1βδΐδῃ χ]. 24 ΘΟΣΡΔΣΘ Ἐπ] 26». χὶ!. 2. 
“4 χ]νῖ. 8 " - ΖοΡΆ. ἰὶ. 1δ. 
δ Π07 Η " 46:. χχχὶ. 38. 
“. 1.1 Ὡ Η “4 χχχὶ, 88, 
“4. 1:.17 ᾿" ὡ Ἐσοκ. χχὶϊ!. 84, 
“. 11.19 “ “ Νδῃ. 11. 7. 
“4. 1.190 (Ἰἰχ. 7; ΙΧ, 18) - Νὰ ὅε;. χΙν , 8. 
“1.20 Ἡ “ Νίδα. 1}, 10. 
4“. 111..1 (1. 285),7 Ὡ τ Ἐ 1. 
“Ὁ )Ἱνὶ:.19,21 " “ αι; νἱ. 14; Υἱῖϊ. 11. 
“ ,Ἰνυϊ.20 “ - “4 χ]χ. 23. 
“Ἰχ;. 8 “ “ “4 χχχῖϊ, 40 86. 
“Ὁ ἸΙχυ.8 " ὼ “4 χχχὶϊΐ, 29, 80. 
“χχγυ.θ,7 Η ὰ « χγὶ, 18. χχχίϊ. 18, 
“4. Ἶχχνυ. 16 “ τὰ “4 ἷν. 2. 
“ς ΠκΧχν. 17 ὡ Η “1. 16. 
“Ἰχνϊ.1ὅ . ἐξ “Φ ἵν, 18, 

Ιχνὶ. 16 " “ “4 χχν. 83], 88 

ΤΙΐο 1ἰδὲ ἴβ ΌῪ Ὧ0 ΤΑθδὴδ ΟΟΙΩΡ]οἰθ. [ἐ οουίδίηβ ΟὨΪΥ 8 βεϊθοίΐοη. 76 58.811 τωθη(ΐοι ὈοΙΟῊ 8 
τα ΟἿ ἸΑΤΡῸΣ ὨΌΤΑΡΘΣ οὗἁ Ρ6ΓΔ]16] ραββασοα δῃὰ ὀχδηλΐπο ἴμθα. Οὐρ. 8180 ΚΌΕΡΕΒ, (εν. ἐδνογιιηι 88. 
ἐπίογῃν. αἴσφια υἱπάει, 1837, Ρ. 182 εαᾳ. Βαὶ ἰἰΐ νὶ1}} βυῆοθ ἰο ῥγοῦθ ἴῃ ἃ ΓΟ Ῥϑδβᾶζϑθ [8:9 ῬΤΣΙΟΥΙΥ οὗὨ 
ΟἿΓΡ ΟΠδρίοσβ, δηα ἴο᾽ ϑβίδὈ] 8 Ὁ ΠΟΏΘΓΑΙΥ 88 δὴ οχἰβίϊηρς ἰδοῖί. ϑϑυον εἰσι Κίπρ Ῥαϑβαροβ δὰ ἰουπὰ 
80ονα 811 πῃ Νῆυπι Ἧ8Ο, 88 ἴο {πλ6, ΘΟσ68 ποχὲ δῇοσ 1βαϊδῃῆ. [ὲ 'ἱβ ΠΟῪ ἀοβηϊιοὶ Υ κηονγῃ ἔσουι [86 

Αβαυσίδῃ τηοηυτηθηίβ ἰμδῖ Αβυσῦθηδραὶ, [Π6 θ0η δῃὰ βιοοθαθοσ οὗ Αβασιδάάοῃ, ἀεσίτογοὰ ἰδῈ Ἐργρ- 
ἔδη τ οθοδ (Νο---Απποῦ) ἴῃ ἢι8 βοοοηὰ χγοδὲ πα ΠΑ ΥῪ οχροάϊ ΐοη (θθ0 ΞΟΗΒΑΡΕΒ, Ὁ. Κεὐῥηδολγύπεη 
- ἀ. 4. Τ' ν. 287 κμη4ᾳ.). Νοιβίηρ ἰ8 ἱκηοσῃ οὗ ΔῺΥ οἶμον ἀΔοοίγασίάοι οὗ ΤΉ ουο6. ΤΆΘΡοΘ ἀθο]ποὰ 
ξτδάυ Δ} δῆμον [π6 τεδϊάθποθ οὗ (86 ῬΆΔΓΘΟΣΝΒ μΒαά Βδθὴ ἰγαπβίοιτοα ἰο 86 Ὠθ]8Δ. ᾿οοογαΐηρ ἰο ἴδ6 
τηοηστηθηίδ, ἐμὲ Ἔχροϑάϊ οι οἵ Αβυσθαπαραὶ οσουττοά ἴῃ [δ 6 μογίοα ἱπιπιοά διοὶν δον 6 ἀθδίῃ οὗ 
Τιτμδκα (664 Β. 6). Ὑῆο ἀρεϊχυοοη οὗ ΤΉΘθοβ, ἱμογοΐοσο, μβαρρεηϑᾶ δϑουΐ [86 γϑᾶρ 668. Βαὶ 
Νδδυτα, ἴῃ τ ο86 τηϊη {5 ονθηΐ γγ88 ἔγοδῆ, τησδὲ ματὸ πτϊτθη βοοῦ δέοσ, Β4Υ δρουῦ [86 γοδῦ 660 
(48 ΒΟΉΒΑΡΕΕ οοῃ͵δοίατεα, ἰ, 6.)., ΙΓ Π 5 ττδα θο, ἔμθη ἐξ ἀρρϑαῖβ ὑπάυδίαδίε 1ἰμιδὲ οδαρίοσβ χὶ.-᾿χνὶ. 
μιὰ Αἰγοβὰυ Ῥθοὰ πτὶἰθα. ΕῸΣ ΘΟΓΔΙΏΙΥ ΠΟ ὁδὶ τδῃ οδη οοηίτονοτέ [παὶ Ναμυΐ ἰδ. 1, '8 ἃ ἀϊ- 
Ἰαϊοὰ οομπρ]οπιδγαίίοα ἔτοια 186. 11}. 7, 1 δηὰ 11. 28. Νοιίοο δβρϑοίβ!γ (πο οοπδιτιοιίου ἢ Ὁ" ΝΜ) 
ἫΡ Ἴ5 ΒΦ κα, 111. 1 δοπιραγοὰ πῖιὰ 13- ὭΣ Ἣν ἡῸ κ' ἴπ Ναβατω. Ιπ 86 Ἰδίίοσ ποὺ ΟὨΪΥ ἴ8 (μι 
Ἰπβη. 2,97 (9 Βοττηδῖ δῃὰ δβεῖθσ οοῃαδίττιοιίουι οοπιραγοὰ πῦϊὰ [86 Βδυβθον οοπδιγαοίοι τὶ (ἢ 6 
τεγὸ. ἅπ. (τ πίοι 8 οοιηηηοῦ ἴῃ Ἰβαΐδῃ; δθὸΐ. 10; νυἱ. 13; χχῖχ' 4; χῖν. 21; χὶνὶὶ. 1,δ; 11}. 1; ᾿χῖν. 

4, δαὶ πσνεε ὀσσῦση ἐπὶ Ν ματα), δαὶ ἽΞ») ἰδ ονϊἀθπεὶγ θοστονθὰ ἥτοτι 188. 11. 28, γοὺ 'β οοπηθοίθαν 
ποὶ τὶ ἢ ΤΡ, ὙΓΒΙΟΒ που]ὰ θ6 ταοϑὲ πδίιγαὶ, ναὶ πίιὰ [μ6 13 (δαὶ [6 ἰουπὰ ἴῃ Ἰβαίδῃ. βθο τ ΘΟΥοΓ 
1.6 οοτιτησπέασν. [1 ὁΔῃ Ὀ6 ᾿αδὲ 86 1:{{}6 οοπιγονοσίοα ἔπδὶ Νδῃ. 111. 7 δηὰ 10 δηά ὑμεῖς ραίψοστι 

δῃ ΒΟΌΓΟΘ ἐπὶ 1κ8. 1Ϊ. 19, 20, ἘῸΣ (86 ῥγοοῖ δθ6 (86 οοχοσωθηίδιγ. Ζϑρβ. ἰϊ. 16 δῃποῦμοσβ {861 88 8 

εἰϊαεΐου ΒΥ [86 ποτὰβ ὙΡΤΊ ΜΙ. ΤῊΡ ἴδ βρϑοῖβοδ!γ οπο οἵ [βαΐδ}}8 οχρυεδαίοῃβ, δῃὰ δβ οσ ἢ» ὍΘΙ, 
ἴῃ πὸ Βοοῖ ἄοεα ὈΘΙΣ ὁὐοῦτ 50 οἤδηῃ 88 ἴῃ ΤἸραίδῃ (860 (μ9 οοτωασωθηί). ΤῊ ποτὰβ 12 070 ὈῪΤΊ Ὁ} 
Ἰ2 ΓΊΧΩΥ ΠΤ Ἰκαῖδῃ 11, 156 ἃσὸ ἰοαπὰ ἰῃ 76Γ. χχχὶ, 85 πθοσθ (867 δῖ αποιοᾶ ἴῃ ῥζοοῦ οὔ 88 υῃ- 
ΟἈΔΏρΔΡ]ΘΏεδ8 οὗ [μ8 ογάογ οὗ παδίυσε ρίνεη ὃῪ αοὰ. Βαὶ (πὸ ποσὰβ ἃτϑ δρριΐοβδαθίθ ἱπ (818 βϑῃθθ 



24 ΓΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑῊ, 

ΟὨΪΥ τ οη ἀβοὰ οὗ ἰμ9 ΘΌΡ διὰ ον οὗ ἐμ (1ΪΖ6ὁ6. Το ποσγάβ, ἰῃ [μιδιηροῖγοα οοπδίδγϑά, ΟὨ]Ὺ αἱ χη 
ἐμαὶ αοἀ ἰδ 8016 ὈγΥ Ηΐδ οχτωηῃὶ ροΐθῃοθ ἰὸ βίὶυ ρ ἰῃ9 δϑοα ἰηΐο τηϊροῖγ μοανίηρ πᾶυοθ. Τΐθ Βαρροτδ 
οὐλὴν ὈΥ βίοσιηβ. ΕὟὉΓΣ 186 χοχυϊδρ σίδίηρ οἵ (6 (149 15 Ὡοΐ ὨΘΟΟΒΕΔΙΣΥ δἰλοπἀϑὰ πλτἢ πιλρ Βοανίης 
ΜαγοΒ, Το ΤΟίογοηοθ ἴο [86 ΘΌὉ δῃὰ ον οἵ ἰμο (146 ἰδ ρμυΐ ἰπίο 186 ποσάα. Τμὺβ ἰμθ πογὰβ [βμδ. 
Ι1, 16 βίδηὰ ἰῃ ἐμοὶγ ογἰ ίηδὶ βθΏδο, δη ἤθῃοο συδη  οϑο]γ ἱῃ ἐμαῖς οσίμίπαὶ Ὁ]δοθ (806 ἔπ Θοσιμλ., ἐπ 
ἰοα., διχὰ 8180 ὁπ 7ε:. χχχί. 85). ΤῊΘ πογὰβ 793" Μ) ὈΡΨΤΙ 166..1νἱϊ. 20, δροκθὴ οἵ (6 βιξστοὰ Ἂρ 
δθῶ, ΒΓΘ ΒΡΡΙ1οα ἰη 2εσ. χ]ῖχ. 28 ἰο (6 ρορυϊ]αϊξοῃ οὗ ἃ οἱἱγ βοὶ ἰῃ οοσηγοοίΐοῃ ὈγῪ "δὰ ποσβ.0 Ηΐδσο, 
ἰοο, ΟὨΘ ΣΩΔΥ͂ 860 [μὲ “6 Γοπιλδὴ [88 ΟὨΪΥ ἰγαπλίογγοα [6 πυγάε, δηά δρρὶἱοὰ ἰδ ἰῃ αυἱΐδ 8 δροοΐδὶ 
Β6η86 ἰδδὲ ἀοθ8 ποὺ αὐλὲθ ἀῷτοθ Ὑ1} ᾿ποὐν οὐἱχῖπδὶ ρου. ἘῸΣ ἴῃ 168. [86 τ ]λοϊκοὰ δγὸ οοπηραγοὰ ἰὸ ἴ}6 
ὨΘΥΘΓ-Γαβϑίηρ 8668 ὑπαὶ ΟΕΔΘΘ]ΟΒΑΙΥ͂ οϑϑίϑ ὕυ0 ἴοϑδ δηὰ ἀΐτσέ. ὙΤΒοσο ἐδ Ἔχρχοδαίο ὮΣΥ' Ὁ ὍρΣ δ 
υϊίο ἰῃ ΡΙδοθ. - Βιξ ΤΏΔΥ ΟΠΘ ΒΥ (δὲ {Π|6 ῬοΟρΡυΐΪδοο οὗ 8 οἱἵγ ἴα οοπέϊπιαίψ ἴῃ 8 οοτηπιοίίοη βυοὶ δὃ 
δὰ Ὡθνα Οοοββίουθ ἢ ΤΒοσοΐοσο Φογοπιῖδὴ ομαγϑοίουϊζοβ 8 ὑγδηβίιουυ οοπάιοη πὶ πογὰδ ἐμαὶ ῥσο- 
ΡΘΙΙΥ δηὰ οὐ βίῃ} οδῃ ΟὨ]Ὺ ἀοδβοσὶθθ ἃ οομιἰπυϊηρ βἰδίθ. 1.εἱ υ8 Ὠοϊδοο δἷδο ἰμδὶ νὸ δηὰ ἰῃ Ζϑοδδ- 
εἰδὴ (νἱϊ. 7) 8. ὙΟΥΥ͂ ΟΧΡΓΘΒΒ ΘΒ  ΠΠΟΏΥ ὑμδὲ οὖσ ομδρίοσβ, το ἢ ΒΘ 0868 1 ΙΏΔΗΥ͂ ἮΑΥΒ, ΨΘΙῸ σΟΠιροθοᾶ 
ὃν ΟἿΘ οὗ ἰδ0 ““ο]α ρΡτορβείβ᾽ δἱ ἃ {ἰππ|ὸ “"ψ θη “9 ογυβδθτλ ΜΔ8 ἱπμδυϊιοα δηα ργόδβροσουβ, δὰ 189 
Οὐ168 ἰΒασοοῦ στουπμὰ δρουΐ μοσ, θη θη πη δ ϊοὰ 1.6 δου δηὰ ἰδ ρ]δίη.᾽" 8.66 ἴο᾽ ραχγίἰου]αγο 
6 οοπηπλθηὶ οἡ 188. 111}, 6 Βα4. 

ΒΕΡΙΥ Τὸ ΟΒΘΈΟΤΙΟΝ ΕὌΒΤΗ.--Ἴὶ ἴθ Δ] χοᾶ {μπδΐ ἰη ἰμ6 ΤΑΙ [βαΐδὴ [Ὁ] ον Ἐσο 16], Ὀ6- 
σΆ686 Αἱ ὑπ8ῖ {1π|6 ΔΙΓΟΔΑΥ ρϑτγί ϑοοοῃά, πυὶίίθη δὲ [Π6 οἷοδο οἵ [ῃ6 οχὶϊθ, μβδὰ θθθὴ Ὀουῃὰ ἴο ρῥαγὶ βγεῖ, 
δΔηὰ ὑυοίἢ ραγίβ ἱπάθοὰ ΜΈΓ Ουστθ ιν σοοοϊνοα 88 [3818 8; γοῖ 80} Οὐὔβουγο Ὠϊηΐ οὗὨ Ιβαῖδῃ ποῖ θεὶς 
{86 δυίμοῦ ταϑ χίνϑη ὉΥ ρυϊηχ [π6 Ὀοοΐκ οὗ ἔνγο ρασίβ δος Εσοϊκὶ 6] (θ66 ΕὝΕΒΘΊ, Ὁ. ΚΚαποη ἀεε Α. Τ', 
Ῥ. 16). ἘΠΙΟΒΗΟῈΝ γγὲπ8 ἴδ βγϑὶ ἰο υ86 {{18, δῃηὰ δἴποο ἐμθη 1 88 ὈΘΟΏ ΘΟΕ ΏΌΔΙ1Υ ταροδίθα (μεθ 
ΟἜΒΕΧΙΤΒ, 1. 1, Ρ. 22; Η!τΖιθ, ὑ. 478; ΚΝΟΒΕῚ, οἀλιοὰ ὮΥ ὨΙΈΘΤΕΙ, Ρ. ΧΧΥΠΙ]., εἰ6.). Αοοογα- 
ἴηᾳ ἰο ΕἸΟΗΗΟΕΝ, ἴδμ6 δοοΙ οὗ [βαϊ ἢ 18 Δ δηι Π ΟΪΟΡῪ οὗὨ ρσορἢϑοῖθθ, 81} {86 δυίοῦβ οἵ πιο δτὸ υῃ- 
Κυοπη, Ἔσχοθρίΐηρ ΟὨΪΥῪ 1βαῖδῃ. ΤΌ ὈοΟΙ οὗὨ [86 {ΠΕ 76 ΤΪΠΟΣ ΡΤ οἱ 8180 Ββ που]ὰ τδξθ ουΐ (ὁ 
ν6 δῊ δῃίβο ον, Ὀαὶ οὗἩ ῥτορδοίδ 81] οὗ βοΐ δὸ κποσῇ. ΝΟΥ Ὀθοδυθο {86 ἸδίίοΣ ΔΩ ΒΟΪΟΩΥ͂ οΟΏ- 
ἰδἰ θὰ βοῦοσδὶ ἤδιηο (Ζεοὶϊ., Ηδκ., Μ4].) ἐδεῖ εσο τροσο γοοθηὶ [Π8Δ ἐμ πηοκῖ τϑοϑηΐ ἴῃ (86 Ιδαΐδἢ 
ΔΗ ΒΟΪΟρΡΥ, (16 ἰαϑὲ πδιηθὰ νὰβ μ᾽ δοϑὰ Ὀοίοσο {μ6 οἴδασ, βοίγθοη ἰΐ διὰ Εσοὶκῖοὶ. ΕἸΟΘΗΉΗΟΒΗ͂ ΒΑΥ8 
ἐμΐα ἴῃ Ῥατὶ {Π|., ἢ 628 οὗ εἶδ [πἰτοἀποίδου (ρα {μδὲὶ ον ἴῃ [86 Βγαὶ οὐϊιίοη οὗ 1788). Βαὶ ἱπ Ρατί 
Ι., 7 Ὠ6 ἀο68 ποὲ βθϑῖὰ ἰο βαᾶνὸ πόση ἐμαὶ 86 ογάον κ“26γΓ., Εἰξοῖς., 188.) ὁΟΟΌΓΒ δἰ γοδαγ ἰῃ ἰμ9 ΤΑῚ,» 
Μῦν. Ηϑ δβοσῖθ68 ἰὲ ἰο (86 τοσθ σϑοθηὺ ᾿ϑηυδβογί μία, ΕΥ̓ πίον ἀουθ1668 τουδὶ Ὀ6 ταοδηὶ ἰμ6 αοΓ- 
τΔΔΏ δηὰ ΟΔ]]} σδὴ ; ἴοσ (86 βρδηΐβῃ Μ58,, κὸ (80 Μαβοσοίβ, ρυὶ ζεδίδῃῃ θοΐοσο. Βυὲ ἢ ΟΝ ΕἸΟΘΗ- 
ἨΟῈΝ τορβδσαβ (μὲ ῥ᾽ δοίης [βαΐδἢ δῆδσ 88 ἃ οἴ δηρο Ἡμὶ ἢ (Π6 9618 τιδὰδ “ οἢ δοοουῃῖ οὗ οοτίδίῃ διὰ 
ἀρ πόση οδῦδβοβ, οὗθῃ οἢ δοοουῃῖ οἵ ποηάοχῆι! οδργῖσθ,᾿᾿ ΤΩΔΥῪ ποὶ ἴδ 6 ΕΔΙΩῺ6 6 βαϊὰ οὗ (βοϑο οἱὰ να 
ἰδὲ ἑδῃμοὶοα ἐδ6 ογάορ ἑἐουμὰ ἴῃ ἰμ6 Ταυυνῦ Ενοη ΥΙΤΕΙΧΟΑ (Ρ. 21, δα. Βαδίϊ) ς8118 αἰἱοσηίου ἰο 
ἔθ ἴδοὶ ἐμαὶ, δοοογάϊπρ ἰο ἴ6 Τάυσν, ϑογοιιΐδη ττοῖθ Π|ὸ Βοοῖκβ οὗ Κίηρβ (ΒΑΒΑ ΒΑΊΒΑ, 1δα; 
ΕΕΒΒΊ, απο ἀδε Α. Τ', ν. 14). Απά, ἰπ ἡδεῖ, ζ6γ. 111. 16. Πποασὶν ἰάθη] πῖῖ 2 Κίηρθ χχῖν. 18 
--χχυ. 80. Τβοχζοίοσο, θϑοδῆθο Φογοϊαΐϊδῃ πῶ στοραγάθα δὲ ἴθ πτὶΐοσ οὗἨ ἰδ 16ϑ5ὲ θΟΟΚ οὗ [6 ργο- 
Ῥλείαδ Ῥγίονγεβ, Εἰβ Ῥτορμϑίΐοδὶ Ῥοοῖκ νσϑβ τωδὰθ {πὸ ὅσαεί οἵ [6 ργορλείαδ ροδίοτίουσσαε. Τθθη δαὶ δῇ 
τουδὶ ὃ6 ῥαΐ οἰΐμον θούνγοθῃ 96γ. δηὰ σοῖς, οὐ δῆς Ἐζοκί9ὶ. Ὅλο Ἰδίϊοσ νὰϑ σοδοϊγοὰ οἢ ὑπάθγ 

πὸ ἰπθποηοο οἵ (6 ἴδβμίου οὗ χδυχίηρ ἴμ6 ῥγϊῃοῖραὶ οοηίθηιβ οὗἨ [8680 ὈΟΟΚΒ ἰμθῃ συστοηί. Β6- 
Ῥγονΐπᾷ πτᾶβ ἱπουρβὲ ἰο δ δοτθπιΐη᾽Β ὁμβαγροίοτιβείο (23 ΓΙ ΠΏ, ἐούνια ὑπ ναδίαξίοπιε), ἘΣεϊκῖ 61" ἰο 
δ6 Β61 σορσονίηρ, μ817 δοηβοϊδίουυ (ἘΌΤΊΣ ΠΘῸ 23 ἢ }9.), 1βαΐδ}β ἰο 86 δι ορθίμθν οοηβοῖὶδ- 
ἴοΎ (ἘΡΏΤΣ 52). ΤΉϊ8 τῶϑ οδίδϊ θὰ ἃ ν ῦῪ διίξης σταἀαϊΐοη. [κδίδῃ, οὗὁἨ δοῦχθϑ, 6. ποῖ ΠΟΙ] 

οοπροϊδίογγΥ. Βαϊ Β6 ΠΙΔΥῪ 6 οοῃβίἀογοά ἘῸ ἴῃ [868 βᾶπι ἀοᾷτεθ ἐμαὶ δθγθιηΐδῃ ἰ οοπαϊἀογοὰ ὅο ὃθ 
ὙΠΟ τοργονίηρ. Ῥυϊιίηρς Φεγοπΐδῃ δηὰ Ἐσοκ δὶ ἰοροῖμοσ ΤΩΔῪ Αἷδοὸ μαᾶνθ Ὀθθη οοοδοίοηϑα ΒΥ (6 

ἴλοῖ {μαὐ (ΠΥ πόσο οοηἰθιηρογαγίθα, θοῖ ἃ ῥσοριββδίοὰ ἢ 6 ἀοπδίτυοίζου οὗὨ «“6Σύβδ] πὶ Ὀγ ἰδ6 ΟΠ] ἄθβηβ 

δηὰ (16 οχίϊθ, θοί ἢ τ γθ τἰίη αθοθ οὐ {π6 Ἰασρτηοηΐ, (ἢ 6 οηὰ οὗ ψιϊοῖ [δε δὴ δηπουμορὰ δὲ ἐπα ὕ6- 

αἰπηΐης οὔ {πο μ]ογίουρ γεγο οἵ βαϊ ναϊίΐου. Αἶεγ 811 (πὶ 1ϊ τοδὺ τὰ] "6 τεραγάϑὰ δὲ 8 θ0}ὰ δδβϑασ- 

εἴοη, ἐπὶ {π6 ρμοαϊοη δραϊχηϑᾶ ἰο 6 Ῥσορβεὶ ὮΥ ἰδ πιυάϊςο ἱτβα οι ἴδ ἰο Ὀ6 ἰδίῃ 88 8 ὑχοοῖ οἵ (89 

δχἱο δηι μοσθῃΐρ οἵ μαγὶ βοοομπᾶ. Βαϊ ἀ6ε8 γχὸ οδῃ γϑίϑσ ἰο ἃ τ ϊίθθθθ ἐμαὶ 6 οάος ἰδ ἰδ ΤΑσρεέῦν, 

δη Θαδὶγ ΒΟ] 5 ἐἶθ θδίδηοθ δραϊηδὶ (86 ἰδίϊεσ. Ὑβαὶ 18 ὕ ξϑῦϑ ΒΊΒΆσΗ, 80 ἐπ ἷβ οαέαίοσωθ υἱγο- 

γῆς ὑπΠαδίστεσι (Εοοϊαα, χἰν.-1.) δησμπιογαίοβ (ἢ 6 στοαὶ Ῥσορῃοίβ ἰπ ἐμοῖσ ογᾶοσ: [1βδίδῃ, δ σευ ΐδῃ, 

Ἐσοϊκίοὶ (Εροϊαβ, χ νὶνϊ. 17---χ]χ. 9). Ηθ ραίβ (μ6 ὑποῖνθ ταΐποῦ ρτορΒο(β 88 Τ0]οπίηα (Π686 (χ ΐχ. 

10). ΟΥἁ Ιβαΐδῃ ἰὰ ραγιξου]αν ἣθ βαγβ (χ ν 1. 22-.25) : “ Εσοϊκῖδβ τγὰβ βίσοῃρ ἰπ ἐμ νδγβ οἵ θδνὶὰ 

Ἰυΐ6 αι μον, δ Ἐδδυ ἰμ6 Ῥιορβεῖ, 80 ᾿τῶβ στεδὶ διὰ (Αἰ μ[] ἰα Ἀἷ8 νἱβίου, (ἐν ὁράσει αὑτοῦ), δὰ οοτ- 



ὁ δ. ἸΤΕΒΑΤΌΒΕ. 2ὅ 

το οα Εἶθ. [ἢ δ ἔἶταο [ῃ9 δὰῃῃ ποιὶ Ὀδεϊςσασά, δαπὰ μ6 Ἰοησίποησὰ (μ6 ἰκἰηρ᾿Β 116. ΗΘ βδν ὉΥ 
δ ΘΧΟΘΙΪοΩξ δρὶτιὶ πἢδὲ βου] ἃ ΘΟ ἰο Ῥ8885 αἱ [9 ]αϑὲ (τὰ ἔσχατα), δῃιὰ, Β6 οοτιζοσίοα ποτ δδὲ 

τοουτηοα ἰη Ζίοηα. Ηδ κμοινοὰ π|ιδὲ βῃου]ὰ οοΐθ ἰο Ῥδδα ΌΓΟΥΟΣ, δηᾶ δβοοσοῖ ἰπἰηρθ ΟΥ ΟΥ̓ῸΣ [ΠΟΥ 
Ἄολσμ6.7 ἘΒγ [8δοϑὸ ποχὰβ ἰδ βοῃ οὐ ϑίγδοϊ ρ]δίη]γ οδδγδοίοσίξοβ {μ6 ἀϊβδγϑηὶ ρασγίβ οὗ [8818}᾽8 Ῥοοῖς. 
ΤῊΘ τηεηϊίου οὗ [86 ὅρασις ροίηίδ ἰο [86 {1116 [ΠῚ (ἰ. 1) δηὰ ροσβδρβ ἴο Ἵβδρ. υἱ. δἰδο. ΑὩΥ Μ6Υ, 
(80 ἐχργοδδίοιι; ὅρασις ῬΓΟΒΌΡΡΟΒΟΒ ρατί ὅγε, ΤὉ89 τηρηϊου οὗ ἴμΠ6 δύῃ ἰαγηΐηρ Ῥθοκυαγὰβ δα ἰδ 
Ῥεοϊοηρεδίίου οὗ Ηοσοὶκι μ᾽ 116, βμοτα [Ππδί (6 ἰδέοσὶοδ] δοοϊίΐοη (χχχυὶ.- χχχίχ.) Ὀϑϊοηγοᾶ ἰο [88 
Ὀοοκ, Το Ῥσοζηϊηθηΐ τηδηϊίοη οὗἩ [89 ργορδοίίε ἀϊδίδης υἱείοη, διὰ οὗ (86 οοπιίοσίΐηρ ταδη θθὶ Υ 
οδασγϑοίοσισεθ ομδρίοσε χὶ.--ἰχνΐ. [ΤῈ ἰδ Ὀ]ΔΙΏΪΥ θοθα, ἱμογοΐοσο, ἰμαὶ (680 οἰδρίοσβ το σοραγάοα δὲ 
ἰυδὺ εἶτηθ εἰγτεδάν 85 βοϊοηρσίηρ ἰο [86 ὑοοὶς οἵ Ιβαΐδῃ, δῃὰ δὲ μἷβ τοῦς. [π ποθ ποχὰβ οὗ (89 βοὰ 
οὗ δίσδοι, πὸ ἀο πο οὔϑοσγο ἴῃ {ἰδ8ο δ ἱχηίοδὲ ἀορτοο ἰμ6 οχἰδίθποο οὗ 8 ἰγδλαϊξου ἐμαὶ οδαρίοσβ Χχ].-- 
ἰχυΐ. τσασὸ ποὶ ̓βαίδἝ!β, ποῖ, δα 18 δ] σοῦ, ΒΑΒΊΘΝ τ. τόθ ἴ}9 ἰαϊτιυδἶο δυσδηροζαθηΐ ἐμὲ 85- 
εἶστιβ δῇ δἵοσ ροεϊιἱοῃ ἰο ᾿βαΐδῃ. 

δ δ. 1ἸἸΈΒΑΤΥΟΒΕ. 

Το Ἰἰοτδίατο σαϊδίηρ ἰο [βαΐδῃ ἱβ ὀχ γβοσζα ϊμδυγ δραπάδηϊς, ἯὍ76 Μῇ}} οοπῆπο οὐχϑοῖνοα ἴο ἐδ 9 
τηορηίξου οὗ (ἢ 6 χηοσὶ οομβίἀθσβ Ὁ ]6 ποσΐκβ, γοΐοστϊηρ ἴμ6 τεὸς ἰο ΟΕΕΈνιῦθ δηὰ ΒΟΒΕΝΜΌΣΕΒ, 68- 
ῬΘΟΙΔ]1Ὺ 88 σοχαγὰβ (89 οἱἀοσ 11ἰϑταίασθ Ρ ἰο (16 παι! α]6 οὗὨ ἰδ 14ϑὲ σε ΌΣΥ. 

ΟΥἨ ραϊτγίβιζο οουυσηθηίασίθα, (Π6 ταοσὶ ἱταροσίδηϊ δύο ἰμδὶ οἵ ΤΉ ΞΟΡΟΒΣΥ (ἴῃ ἴμὸ οὐϊίίοη οὗ βΚβΓΕ- 
ΧΟΝΌ, Ῥσορασοῦ ὈγῚ ΒΟΗΌΊΖΕ, 1777 ΤΌπι. 11.), δὰ ἐμδὲ οὗ ΦΈΒΟΜΕ (εὐ. ΨΑΙΙΑΒΕτΙι, ΤΌηι. ΤΥ... 
Βειϊάθθ ἰμθδθ ἰοσθ δζὸ ἐπ ὑπομνήματα οὗ ΕΒΕΒΙΌΒ οὗ Οδϑδασολ (οὐ. ΜΟΝΊΤΒΑΌΟΟΝ, Ῥαρίο, 1706 
2 Τοπιᾷ 7ζ01.}; ἃ Οὐτατ ΘὨίΒΓΥ ὙΔΙΟὮ (ΡΥ ΌΔΌΪΥ πτοηρ]γ) ἰδ δδοσι θὰ ἰο ΒΒ σΒ (80 στοδλὶ (Ορρ. ΒΑ- 
Β11 Μ., εἀ. ΟΛΈΝΙΒΕ, Τοπι. 1.) ; [86 οοἸμτηθηίδιγ οὗ ΟὙΕΙΙΣ, οὗ ΑἹοχαπατίᾳ (ΟΡ. οἄ. ΑΥ̓ΒΕΒΥ, 
Ἴσον. 11.}; (89 ἑρμηνεία οὗ ΟἘΒΥΎΒΟΒΤΟΜ οἢ ΟΠ δρίεσ ἱ.--Ὑἱ}}. (Τόηι. Υ 1., οὐ ΜοκτΈΑυΟΟΝ); ἐμ ϑγτίδη 
ΘΟΙΆΣΩΘΏΪΑΙΥ οὗ ΕΡΗΒΕΕΜ ΒΎΥΕῦΒ (0. εὖ. ΑΒΒΕΜΑΝΙ δά ΡΕΤΕ. ΒΕΚΕΡ. ἴοπι,, 1740, Τύηι. 11.). ῬΒΟ- 
σοριῦβ οὗ ὅδσϑ, πο ᾿ἰγϑὰ ἐπ ἰλο 6. οοη ΕΣ ἰῃ Οοπῃοίδηιπορῖο, θορίηδ [86 1ϊπὲ οὗ (86 Ἡτΐίοσβ οὗ 
(ὐδίομδβ διιουρ ἴμ6 ἀτθεῖκ (Ῥυοοορὶΐ υατίοτιμη, ὑπ 1’. τγορλ. οοπυπιεηξαγογιη, ἐρίίοπιδ, στ. εἰ ἰαί. ΟΕ. 
ΟΥΕΤΈΕΙΟ, ἑπίεγρείε, Ῥατγίϑ, 1680, Σοὶ.). 

ΤΈΘΓΣΘ οχ θὲ γα Οἱ ΠΑ] οομαπιοηίδσίοβ οὗ ΒΑΒΟΗΙ, ΑΒΕΝ Εδβα, σι ΕΊΜΟΗΙ, ΑΒΑΒΒΑΤΕΙ, ᾿ 
Ἀ8 ποῦῖκα οὗ Οδίμο]]ο οσροβίίοσβ. δὸ δβρϑοΐδ]ῦ ἴο Ὀ6 ταοηθουσά, ἐμ οοιμσηθηίθ οὗ (86 δϑβοὶ 

ΦΟοΑσΝ, Ὁ 1202 (εἄ. Οοἴορπο, 1677). ΝΊΚοΟΙΔυΒ ΡῈ ΓΥΒΑ (ἰπ ἔπο οοέζαο ρεγρεῖιια6). ΤΉΟΜΑΒ 
Αφύτν 8 (Πγοηδ, 1581). ΕἘᾺΑΝΖ ΝΑΊΤΑΒΙΙΒ ΟΥ ΝΑΤΑΒΙ (ἰὰ [86 οὐϊοηβ οὗ [86 υΟΙΓΘΑΈΕ, 
Ρυμαμοὰ ὮὉΥ ΒΟΒΤ. ΒΤΕΡΉΣΝΑΕ, 1646, 1647, 1667). ΕᾺΑΝΖ ΕΌΒΈΒΙ͂σΕ, (Ῥοτίυραοθο, Ποσοϊηΐοδῃ, 
1653). Οὐομρ. ἐδο ᾿ἰδοσα συ δοοουηΐ ἴῃ ΒΕΙΝΚ ΕΒ δεεείαη, Ἡοῖεε., 1850, 1., Ρ. 26 δηᾳ. 

Ἑτοσὰ ἴμ6 Βοίοστηδλιίίοῃ ροσίοα δύ ἰο δ6 τηθῃιοπο, (μ9 οὀχροοϊϊδου οὗ υὺὐΤΉΞΒ (1.5. ρνγορλ. 
δολοῖϊα, ες. Ὁ). Μ. ΤΌΤΉΞΕΙ, ργαεϊεδοίἑοπίδιις οοἰϊεοία, Νὶιοῦ., 1634). ΟΑΙ ἽΝ (Οὐπεποηπέανιέ, ἄϑπον., 
1662, ἀὰ οὔεη). Ζνιίναι (Οὐπιρίαπαίίοπεε, Τυτΐα., 1629 δὰ οὔθ). ΟἘΟΟΣΑΜΡΑΡιῦβ (Ηγρο- 
ταεπιαία, ΒΔΑ], 1625 δῃὰ οὔθ). ΒΒΕΝΖ (Οὐπμηποηί. Εὐδηοοί. 1660). Μυβούσχσβ (Ορηηιοηξ. Βαδβὶ!, 
1557 δηὰ οἤδῃ). 

Ετοτὰ ἰδ 171} δηὰ 18} οδαϊασίοβ. Τηθ σοχησηοηίασίοθ οὗ ἴῃς “Ζ6δαϊὶ ΟΔΒΡ. βαχότιῦθ (Β.᾿- 

ΟΗΕΖ, Απὲν., 1621). ΟΟΕΝ. Α ΓΑΡΙΡῚ (Ῥατίβ, 1621). 
Οἱ δο βἰ49 οὗ ἐμ Βοίοσταοὰ [. ΟΟσΟΕσσΕ : Ῥοσῃ 1608, ἀἱοὰ 1669. Ῥτοῖ. αἱ 1ογάἄοη. Ηΐδ Οομ- 

ταρηΐδτῖθα δηὰ ΟἴμοΣ ᾿ΟΣΚα ΤΟ ΓΟ Ὀτἰηἰθα αἱ Ατηδίοσάδη, 1701. 10 νοἱδ. ΕῸ}].}1. Ησαο αβοστῦβ, 4-- 
ποίαξοηε8 ἐπ Κ]. Τ', Ῥατὶβ, 1644. Αονϑ 411 89 δάπιΐγδ]θ οοσασαθηίασυ οὗ ΟΑΜΡΈσισα ΥἹΊΒΙΝΟΑ, 
Ῥχτοΐ, ἱπ ΕἼδποῖίκοσς, ἀϊοὰ 1722. ΤῊΉΪΒ ΘΟσασ ΘὨ ΔΡΥῪ ἰδ αἰδοίη κυϊδοα δ ταυοΐ ὉΥ δοϊουπάληρ Ἰοασηΐηρ, 
Ρεπεϊγδίίοῃ δι βοῦδσ βϑῆδβο δ8 ὉΥ δἰδβδηῆοθ ἰῇ δι 7]6 δηὰ ῥγδοίΐοδαὶ τγαστοίῃ. [0 δρρϑαγοὰ ἔσει 'π 1,οὺ- 
μαγάεῃ, 1714 δπὰ 1720 ἰῃ 2 νοὶβ. ΕῸ]. Οἶδθῃ ῥχίηίθα αἰποθ (Βδβδὶὶ, 1732) δπὰ ρμἰταιοὰ (Ηοσροσῃ, 
1718, Ταονίηροη, 1782). ΒύΘΟΉ Κα 88 ρσοδυοοὰ δὴ δρρχενίδίοα, ἰοσσοδσὶ οὐλιίοη (4116, 1749 δηὰ 
1761), νϊι ἃ Ῥσείδοο ΌΥ ΜΟΒΉΗΕΙΜ. 9205. ΒΑμΒΆσε, Ῥσχοῦ, ἴῃ αἰθδβεα, μδ8 δἷδο, ἰπ ἷβ οχροαϊϊοῃ 
οἵ (μ6 ῬΙΌΡΆ. [δαΐδὴ (ΖΆ Π]ΠἸομδα, 1741). “ ἄγαπη οὐἱ ἰπ ααΐίο ἃ Ὀχίοῖ ἔοστα [89 ρμἱ(ἃ οὗ (89 ποσὶς οὗ 

ΟλμΡ. ΨΊΤΕΙΤΟΑ. το ΒοϊοηρΒ δἷδο ΒΟΒΤ. ΓΟΎΤΗ, Βίβμορ οὗ Ιουάοῃ, “ Ζαϊαλ, α ποὺ ἱγαπδία- 
ἔοι, εἰο., Τοιάοι, 1778. [Απιοσίοδη σορτίμι ἥτοσα ἴδο ἰοῖ Επρ. ἘΔ., Βοείοι, 1884]. Τΐβ οοσα- 
ΤΩΘΏΪΔΣΥ Ἀρροδσοᾶ ἴῃ ἀοστοδῃ ἩΐῈ δἰ οὴθ δηὰ σοσλδσβ ἘΥῚ 505. ΒΕΝΖ. ΚΌΡΡΧ, Ῥγοΐ ἰπ (οοί- 
[ἴηρου, οἰ ρεῖς, 1779. Αραϊηδὶ ΤΟΎΤΗ Β οσ σδὶ οχροσίιαθηὶ δρροαγοὰ “ Ῥυπαϊοίας ἐαχίιδ δοῦν. να» 
7646 αἀν. 1,ΟΎΤΤΗΙ ονγίξέοαπι," ὉΥ Αγ. ΚΘΗ π, Ῥχοῦ, ἴῃ Βοσω, 1786 (οοποοσαίηρ ἴπ6 Ἰδίῦοσ, 900 
ΒτΌΡΕΕ Ζων Τεχίζτιεἷ ἀδ8 «“εϑωλα ἴπ ἀ. Φαλτὸδ. 7. »τοί. Τῆοοῖ. νον, ΑΒΕ ει. α., 1877, 1Υ., Ρ-. ΤΟ κ44ᾳ.). 
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[90.ν απ, ἃ Βαρ λὲ ταϊηϊείου ἰπ 1,οπάοη : “(4 υροδίδδοη φ ἰλε Οἷὰ απὰ Νεὺ Τεμακιοπῖ, Ἰ,οὩ- 
ἄοι, 1748-68, 9 ρατίο ΕὉ].; ἀοαϊχηοά ἴος ἀοείσϊπδὶ δηᾶ ῥχδοίΐςδὶ ἐταρτγονοσαθπὶ, γοὶ ἀϊειηιστιξηοὰ 
ἔγοτα οὐμοσ ψοσκα οὗ [86 οἶδεθ ὃν 118 συ! θη ἰὼ ἃ ακἰηρὶο ὑσουΐποο, υἱα.» ἰδ! ταυσάΐο δορὰ σαυυζηΐοαὶ 
Ἰἱνοσαίαγο" ]. 

Ου [89 Τα μόγϑὴ αἱ 4θ τὸ ποδ  τπθηξοι (μ6 αχροαίίδοπα οὗἩ Κ58. ἤσανυ, Ῥσοῖ, ἐπ διχδαδεδασα 
(Ηδιαραγχ, 1702), ΦοΗ. θᾶν. Μισηλ τ, β, “ Θέγηναη ἰγαποιαίίοη 9. ἰλα Οἰὰ Τεοίαηιδηὶ, οἱϊὰς τὸ» 
πιατὰβ [ο0᾽ ἰὰς νηϊεατηοά, Ῥαγὲ Ὑ111., Ἰραϊδι, αοοιίηρεη, 1779. ΜοΙραπηλῦκε, ρμδοῖος ἰὰ Ηδη- 
περ (1780). ΗξζΖει, Ῥχοῖ,, ἱπ αἴδδαθθὴ δῃὰ Ὠογραὶ (1βϑρο, 1784, ΒΔ} γματὶ οὗ Ηπξει,β Βίδε» 
τῳεῖ). Ἡππζιπε, Ῥτοῖ, ἴῃ ΚΙοὶ (Ηδιαρυσρ, (1788). 

ΤΒο ἰσδησίοῃ ἰο {89 1008} οεὐίατν ἴθ ἰοσιποὰ Ὁγ Ε. Ε. Κ, ἘΟΒΕΝΜΌΙΣΕ, ϑολοῖξα ἑπ Ῥ᾽. Τ', τῃ 9 
ἰἱτὰ μετ οὗ πος οοπίαἰἰηρ Ἰεαΐα, δρροαγοὰ ἰῃ 1 οἱ ρεῖρ,1791--93, 1810-20,1829.-. 34. ΤΉ οτϊἰοαὶ 
ἰοπάοηοῦ Ὑβΐοδ θορδὴ δἰσοδγ ἴῃ 1π6 180}. οεπίασυ τὶ δ ΚΟΡΡΈ, ΕἸΟΜΗΟΒῊ (1 γοαμοίίοι ἐο ἐλθ 
Οἰά Τεδίαπιοηπί, 1. οἃ., 1788; [ἴο 6 ουαμπὰ ἰπ Ἐπ4115881, Φοη. ΟὟ. ΤΟΚΡΕΒΙ ΙΝ (ἘΡαΐαε, εἰς. 
1, αἰΐπδ υετίϊξ ποίαδφιιο δυιδ)εοί!, ΑἸιοτί, 1715 δῃὰ οἶδθῃ), α. ΕΒΕΒΗ. αοττι,. Ῥαυσσῦβ (Ρλιοιοσίδολε 
Οἷαυῖβ υοὖόν ὅ(α6 Α. Τ', 1193), α. 1 ΒΑσΕΒ (δολοίέα ἐπ γ΄. Τ', νοἹ]β. 111. δὰ ΙΧ. 1794, 1796), 
΄. (Ηβ. Ἧ. υοῦδτι (Ἐχοσεί. Ἠαπαδ. ἀ. Α. Τ. υΞ ἩΡΕΆΞΚΑΕ, ὃ δηὰ 6 δείίοξ, 1799), ἄς., ττδβ οομεξηποα 
ἴῃ [86 19 ΟεηίθεΥ γ᾽ ΟἜΒΕΝιῦΒ (0. Ῥγορλ. “7..86. πεὰ υδδεγεείεί, 1820. Ρλύϊοῖοσ. ἔν ίδίδολαν Ὁ. Αἰδὶ. 
Οὔπιπι.͵ 1821), ΗττΖια (2. Ῥγορῆ. “9:5. ὠεδενα. ἃ. αὐδρ., 1883), ΜΑύΒΕπ (Οὔπεμι. σγαημη; ογΐβ, ἴῃ 
Ῥ. Τ', οὶ. 1., 1836), ἩΈΝΡΕΨΕΒΕ (2) 68 Ῥγορλ. “7:2. Ἡζοῖδε. οὐγοποῖοσ. φεοτάπεί, ὠοδεγϑείες τ. ἐτγκϊ., 
1888 δᾶ 1843), Ἑλται (ἀΐο Ῥγορῖῆ. ἃ. Α. Β. 1. Αιωσ., 1840), ΒΕσκΚ (ἀϊΐδ οὐτγο-λεδαδαπ. Ἠγεΐδε. 
οὐεν ἀὲδ Καρρ. ΧΙ, ΧΥ͂ΤΙ,, εἰο., 1844), ἘΒΝΒῚ ΜΈΤΕΒ (0. Ῥγορῆ. «5:6. εἶὶ., 185δ0---οομίαίτα ΟὩΪΥ 
Ἑδαρίοτβ ἱ.- χχι!. --ἀὐὰ δα γορλ. ΒΒ. ἀ. Α. Τ', δότε. α. ἐγκῖ., 1865), ΚΝΟΒΕΙ, (}). Ῥγορᾶ. «78. 
εγκϊ. 1. Αιωσ., 1848; 4, λογαιδο. οοπ ὌΤΕΒΤΕΙ, 1872). Ιῃ Βοιὴθ Σοβροοὶβ [86 Ῥσδοίῖοδὶ δοτηπηθπίδιγ 
οὗ ΜΒ ΚΙ (1 ἄωοσ., 1841, Π. ΑὐῇἹ., 1846) Ὀεϊοτρθ μογο. 

Ἑτοτὰ {86 ροεϊίνο κἰδηἀροϊηὺ Ιβαἰδἢ Ἀδ88 θδθη ὀχρουῃᾶοα ὉΥ ΒΕΟΗΒΊΞΒ (0. Ῥγορῆ. “7:8. ἀεδεν- 
ϑεἰχέ ι(. ἐγ εἰ. Καρρ. 1.-χὶὶϊ., 184δ; 11. Τῇ. 1. ἩδΙ6 ἸΚαρρ. χὶϊὶ!.- χανὶϊ., 1849. 2, Ταεϊε, χανυὶ]].-- 
χχχῖχ., Ῥυ] 1 6α ἔγοια Ὀ.ΒΕΟΗΒΙ, Ἐπ Β σοτραίηβ ὈὉῪ ΠῈΣ ΥΖΘΟΗ δηθὰ ΗΝ, 1886, 1. Τλεῖ, ἸΚαρρ., 
Χ].-᾿χνὶ., ὑσθρατοά ὃῪ ἩΑῊΝ στὰ 8 Ῥγοίβοο ΌῪ ΠΕΤΤΖΒΟΗ), ἰμοπ ὈΥ ΠΕ ΤΤΖθσε (Βίδί. Κοπιηιεπίαν 
ὠεδεν ἃ. Ῥγορῆ. “ὅ.6. 11. Αὐυδρ., 1869) [ΡΒ οα ἱπ ἘΠ Ω ἢ ὈΥ ΟἸΑΒΚ οὗ ἘΠ ΠΡυΣΡ]. Τρ Ομαρίοσα 
χὶ.-ἸΙχνὶ., μᾶγὸ θοθ Ἔχρουπάοα δ]οηθ, ἔγοτα (86 Ῥοεϊιῖνο Ῥοειοη ΕΥ̓͂ ΒΤΙΕΕ (υ}ἐδα͵ας πἰολέ ῬΡοειο τες 
“7εδα)αδ, 1860), ἴῃ (μ6 βϑῆϑο οὗ ἰΐθ στηοάθσῃ οἱ οῖβτα ὉΥ ΒΕΓΧΕΟΚΕ (1 εν Ἐναπρεῖϊδι ἀεε6 Α. Τ', 
1870). 

Το Μορβίδηϊο Ῥτορ θοΐεβ Βαγα θη σχρουπάοα ου ἴπΠ6 μετ οὗ Ῥγοίοσίδηΐβ ὉΥῪ ἨΈΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ, 
ἰη εἶθ ΟἸσἰβίοϊορν οὗ (89 ΟἹὰ Τοθίασηθης (1. ἄτασ. 1829-85, 1. Βά. 2 Ἡκοϊε; Τ1., Ατω0.. 1854-8δ6 ; 
Ι1., Βα.). [ΡΟ ] ἱβμοά ἴῃ ἘΏΡΉ 58} Ὁ. ΟἼΛΕΕ, οὗ ΔΙ πδυτρῚ. Οἱ (89 ρατί οὗ ἴ6 Βοτιδη Οαιβο!ῖο, 
ΌΥ Ἴδπ. ΒΈΕΙΝΕΕ, Ρτοΐ,, ἰὰ ΜΓυσηδίοσ. ΤῸ βᾶπλ6 δαῖμοῦ Ρα] θη οα βοραταῖο ἰσοδβοθ οἡ σμαρίοσΒ 11]. 
13-}1|. 12, πη 1886, οδαρίοσ ἃ. 5-4 ἴῃ 1838, ομβδρίοσβ υἱῖ. 14-16 ἴῃ 1848 : Ὀαὲ (πο οἴδον ῥδξβαρθβ ἴῃ 
116 Ῥοοῖκ “2 16 πιοξδίαη, Ἠεῖδε. δεὶ ἀπ, σγοαβεη ας. ἐἰεΐποπ Ῥγορλείεη͵,," Οἴδεδεν, 1859--62, ὅ γο]β. (γο]8. 
Ι. δῃὰ 11., οοηίδὶη 18614}). Αρασί ἤομι ἴμο οι ἶβη ᾿δοῖ οἵ γοθάομι, 1 ἰβ ἃ γοσγ Ἰοαγηθᾶὰ τοῦς, ὑσο- 
Ῥαχϑὰ τὴ στεδὶ [ποσοῦ 688 ἀπ ὍΔγΘ. ΟΥΒΟΓ σοτατηθηἰΔτὶο5 ὈὉΥ οαίμ 0116 ἐμ ΘΟ] ίδΒ Μ11 θῸ ἑουπὰ 
οηυτηογαίθαά ὈῪ ἘΕΙΝΕΈ, ἰ. 6. 1. Ρ. 89 κα., 43 8ᾳ. ΑΒ τϑοθῃί]γ ρα] βῃοἃ 1 πὶ}} δὐὰᾶ : Βοισσκα, Ὁ. 
Ῥγορῆ. “7:8. οδέτα. αι. ἐγ ἐἰ., 1812 (4. Αϑιλ. 1. Βά. νοπ “ χε λεῖϊ, ϑολτύμεη ἀε 4. Τ', παοὶ ἸΚαϊλοϊνοολεν 
Ῥρίπείρίεη ἱεδετα. τ. ἐγκὶ. πολ, οἴπεπι Ὑεγείη, δείγειπείεν Ἐαολσεποεβεη). ΝΈΤΕΙ ΞΕ, Πα Βιυοῖ “εεα- 
2.8 ὠδδενα. τ, εγθϊ., 1876. ΒΥ 86 βατὴθ διυίποσ 888 δρροασοὰ δἰγοδὰγ ἰῃ 1870: ίδ Οἰείδετυπσ ἀε8 
Βυολδ “εδα)ας αἷβ ατυπάϊασα δείπεν Ἐτγδίαεγαπσ. [Ὄχ. ΗΟΒΒΕ, δὺς Ἡζεΐδ5. ἀεε Ῥγυορλ. «:.. ῬεΥ]η, 1877]. 

[ὙΠ οΥ κα οἡ 1βαΐδῃ ἰῃ ἘὨΡ  ἸΒΉ οὗὨ πλοσὸ σοοθηΐ ἀδίο δ: 7ΤῆἊ Βοοῖ (Υ 1ϑαϊαλ, οἱϊδλι α Νεὺ Τγαπεῖα» 

ἑΐοη, απὰ Νοίοα, ὉΥ ἴδ Ἐδν. ΑἸΒΕΒΥ ΒΑΕΝΈΒ, 8 γοἶβ., ϑγο, Βοκίοῃ, 1840, «πὰ γαγῖοῦβ σορυπίβ. 776 
αγϊλον Ῥγορλεοῖες 9 ]ραϊαδ, ὈΥ 7. Α. ΑἸ χΆΝΡΕα, Ὁ. Ὦ., Νὸν Ὑοτῖ, 1846; 1 αἰεν Ῥτγορλεοῖει, ἐδιά., 
1847; ὈοΟΙᾺ τορτϊμἰοθὰ ἔπ ΟἼδεαρον ππῖοσ ἐμο οἀϊίοτβμῖρ οὗ ΦΟΕΝ Ἐλυσβ, Ὁ. Ὁ., 1848 δὰ 1866; ΠΟῪ 
δηὰ χονϊβοὰ οἀὐϊιίοη, Νὸν Ὑοτκ, 1876. Ζβαϊαλ Τταποϊαιοὰ απὰ Ἐχρίαϊπεα, τὰ ΔΟτϊ ἀσοταοῃὶ οὗ (86 ἴοτο- 

ξοΐην, Νεν Ὑοτῖ, 1851, 19πιο, 2 νοΐϊβι ΤῊ Οοπιπιοηίατγ οἵ Ὦσ. ὅ. Α. ΑἸΙΕΧΑΝΘΕΒ ΤΑΏΚΒ 4]} οὗ 
ἘΔ ρῚΪΒἢ δαϊ οσβαῖρ ἰο (6 Ῥσεδοος, ΤῊ 8γο οἀϊίίοη ἰδ γ8]0 816 88 ἃ βυβοραὶβ οὗ δοζαϊμθηϊδίοσβ διὰ οὗ 
Ἐχροδιξοη ὑρ ἰο 1848. Ὅν. ἘΒΕΝΕΖΕΕ ΗΈΝΘΕΒΒΟΚΧ᾿ Β Τγαποίαίίοη, απὰ Οὐπιιοηίατυ, Ἰωοτιάσι, 1840, 

2ηᾶ οὐϊΐου, 1867. 360 δἱβο Ὧχ. ΝΟΥΒΕΒ Νοὺ Τραποίαίίον οἱ ἰλε Ἡεῦτειο Ῥγορλεῖε, εοὐξλ, Νοίες, Υ͂ οἷ. 1.» 
ϑὰ οὐϊίου, Βοείου, 1867. Οὐπιπιεπίατν οπ (λα Βοοῖ οΓ 1ϑαϊαλ, ὑποϊνάδης α τευϊδοὰ Ἐποίεῖ Τγαπδιαξίοι, 
Ὀγ ἔδο Βονυ. Τ. Β. ΒιπΈα, πάρι, 1871.] 
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Οἰδοὸνς τοῦδ ἐμαὶ ὅδνο ομοθθ [ὉΓΣ δβυδ]οςοία δοϊθοθῖ δῃαἃ βυλ 8] ]οΥ ροτγίΐομδ οὗ ἰδ6 Ῥτορβοί δᾶζο: 
Τ᾽) Ἐνρξεευκ 0. 1. Αὐναδαπίοϊϊα οἱ λῖοδ. Αἰδολοολὲ οοηιπι. ἐπ Ἐϑαδας ργορλείζαπι ἐγ ἰδοδίπιαπι (080. [1]. 
138-11}. 122), εἰα.; διιδ)ιαπιοία ταυαξίοπε, εἰο.; Ἰλιὰρ, Βαὶ., 1681. αν. Μιχτ: Αἰδοοϊΐαπιοα δάονα, 
οοπίδιηλησ διθοηβ οἶμον {πλπρ ἃ Οὐπιηι. ρλίδοίοσ. οτὶδ. ὑπ, “Ζεδαλαθ, ΘΔ. Ἰὶν., Ατοδβίδϊοά,, 1764. βΡον- 
Ε5ι,: Αὐλακπαϊμκηρεη, ὠεδεν ἀοη, Ῥγορλείει, «ἐδαλαδ (ἶκδῃ. ὶ.---χν.), ΝΟΓοΏθοτ, 1779. 1. θὼν Κβσι- 
ΘΕΞΕ: Γευεγίειπείηνα οταουϊξ «766. 1ιϊ. 13--11}}, 12. ἐπεγργείαπαϊ ταίϊίοπα (1 εἰ ρ:ὶς τὶν. Ῥτορτδιμτηο), 
1809ϑ. ΟἷἿΞ. τυσνγ. ΑἘΝΤ: 6 ἴοοο «([ε8. ΟΆΡΡ. χχὶν.--- χυὶ!. υἱπαϊοαπάο εἰ εαρίλοαπάο, Ἡδιοθυτρ, 
1826. Α. Μοῦσασι, [οἵ Τυλὶο ΟΟ]]ορο, οπάοῃ] : Τῆ6 ἀοοίγίπς απὰ Ἐχροδίξίοη, οὐ (δε {ἰἰϊΐ, οΥἹ 1βαϊαλ 
(Θοτππιδα ἰγδηβὶκέϊου, ΕὙδηϊκίαγὶ ἃ. Μ., 1854, 6 οἄ.). Τὺ ν. ΡΒ ΟἜΞΕ : 26 ογαοιιῖο ἐπ Μοαδίίαδ “16. 
χν., χυὶΐ. (Ποοίον- Ὠδβθοσί.), Οισθομὶ, 18δδ6.(Ἠ ΒΟΞΕΗΣ,: Ῥαΐ. 768. σΆΡΡ. χχίν.--σχυΐὶ., Γαοἰρσίᾳ, 1861. 
Υ. Ε΄. ΟΕ ::Ε: δὲν Καεολέ σελοναι ἐπ Ἰευίξετο)εδα)α, 1866. 8., 7. ΦΑΚΟΒΕΒΟΝ : Ζηπιαπεεῖ, αἷς Ἐτεοἢ» 
εἴπη ἀεε Μεβοῖαθ ἐπ ἸΚηδολιίοσεείαϊς, Βοεϊη, 1868. ΒΕΒΧΗ. ΚΞΤΑΡΕ: 226 1θαΐαο ναζιοϊηἴΐ8 αοἰλιορίοῖδ, 
1αἱρεῖν, 1878. 

Οἱ Σηϊστοδυοῖίοι δηᾶἃ Οὐ ο161).---ῬΙΡΕΕ: Πιἰεσνίίαδ υεδαΐα α τοοεηξίογιμη, οοπαξίδια οἱπαΐ- 

οἶα, ατεῖδη. 1792. Βεσκηλῦβ: ἴσεδον ἀϊε ]ηπἰερτείαεί ἀδν ργορὴ. ϑελτύθοι ἀεε Α. Β., ΗΔ]]ς, 1798. 
Μοπιτπε: 1ὲ αἰμλεηδία οταῦ. «ἴε8. ΟΔΡΡ. χὶ.---ἰχνὶ., Ἡανηΐδο, 1825. ΚΙΕΙΝΕΒΥ : ζ᾽εδεν αἷό Ἑολιλεὶ 
δαοπιπμϊίολον ἐπ ἄδηι Βιοὶ “6:8. οπἰλαϊίεποη, Ἡοϊδοασωρεη, Βουϊΐη, 1829, ΟΑΒΡΑΒΙ; Βεύνγαεσο κὰν" Εϊπ- 
εις ιν ἀαε ΒΒ. ὕεϑα)α υπὰ τὰν Οεροῆ. ἀδν 7έδαλαπ. Ζεῖ!, Βευ]ϊη, 1848. 1δἰά.: «εγεπιῖα, εἶπ Ζουσε 1. α. 
Ἐεμλ. τοῖς ει. χχχὶν., εἰο. (ἴῃ [86 Ζοίξδολ». 7. ἰωμλ. Τλεοῖ. ὦ. Κί., 1843). 

ΟΥ̓ ρΡγδοϊίοδὶ ἰσεδιϊδοθ οὐ Ἰβαϊδῃ 1 τηθπίΐοα ΟὨΪΥ βαοῖ 86 οομρσοδοηὰ (6 οηἰτο θοοΚ. ΨΕΙΡ 
ὈΓΙΕΤΆΙΟΗ : δὲν σφαπεδ Γγορλ. «εϑαΐαδ ἀμδρείεσί, αἰΐεη, Οὐ τ δίεη, πιείσ- νὰ ἱγοεειϊϊολ, κα ἴεδεη, ΓΝ ΌΤΟΤΆΡΟΓΚ, 
1848. ΝΙΚ. ΒΕΙΣΤΕΟΟΕΒ: Αυδίοσ. ἀο6 Ῥγορλ. «768., 1,οἱρεῖᾳ, 1560θ0.. ΑΒΕ. βουῈΤΙ : Οὐποίομεμη ἐπ 
“Ζ7ι5. λαδίίαγιιπι ἑάοα οοπίεοία ορετα ΒΑΊΤΉ. ΤΊΣ ΕΒιι, Ηδηδα, 1609 (86 αυτδηροιηθηὶ οὗ (88 ΒΟΙΙΩΟΏΘ 
ελγεϊοὰ ουθὴ ἰηίο ἀοίδι]θ ἴῃ {Π6 1,Δη)]. Ἡξῖπε. ΒΟΌΣ ΝΟΕΕ: 190 λοηιίαα ἐπ, Εδαίαπι, Τί συτὶ, 1665 
αὰὲ 1676. Βυῦν. ΟΥΔΙΤΉΞΒΙΒ: «ἀγολείψρὶ λοπιδίατιι ἴα Ἐραΐαπι͵ Τὶσυτί, 1690 (827 Βοχμ 1168). 
ες Εναπρεϊιδίεπ Α. Τ. “εδαίας βοπηκα. Ἐξφεϊασεευαπρεῖϊεη, εἰο., στυεη νοὶ ἐν κιατὶ υοπ ὅ. Β. ΟΛΆΡΖΟΥ, 
1εἰραὶμ, 1719 (βασι ουϑ οἡ 4}1} Βυμπάδγβ δῃὰ Ἐδαδδ-ἀδγε οὗ ἴῃ6 ΟΒΌΓΟΝ γοασ, μαυΐπα ὁδοὶ ἃ ἰεχὶ ἴγομλ 
Ἰκαϊδῃ σοστοβροιάϊηρ ἴο [μ6 αοδρεῖ ἰοχὶ). {0κο. 6Εο. 1.ΕΙ0Ὲ (Ῥαβίου ἴῃ Εἰ πἀο] ὈΓΌΘΟΪΚΘΠ) : Οὐπιημιοηί. 
απαϊνέϊοο-ἐχερείζοο-Ῥοτ δηναίνοιδ οἷον, ἐκοσοίἐδολ-πιοταζίϑολο Βείγαολῥισει, ὐδδὲν ἀ. Ἡεΐδα. ἀεε Ῥγορῆ. “7:ε:. θ 
Του. 4, Βταποπίςοκ, οοτρ]οἰοὰ 1784 (ἀ 56, γοί {1]} οἵἉ ορίτίϊ, ἃ τ οἷ ἐγθαβυσυ οὗ γαγὶοὰ Ἰοδσηϊηρ). 

Ιη τορανγὰ ἰὸ {πὲ ἐλεοοίοσία ργορλείίοα πἸϊο ΒΒ φημ άοαγουθ ἴο ρσονθ ἐμαὶ 4]} (89 ἰοοὶ οὗ ἀορτηδέῖοβ Δ’Θ 
Ἄεοπἰδίποά ἴῃ [Π9 ἀροϊδταιίίουδ οὗ ἐδ Ῥσορβοίβ, ἀηὰ Ὑπὸ ἐδ ἴο ΡῈ ἀἰδιξησυϊομοα ἔτομι {86 ἐλεοίοσία 
φτορλείδοα ἰμαὶ αἶνεθ ἱπίοστηβεϊουι οἵ 811 [πδὲ τοϊδίβα ἰο {86 ρτορμιϑὶϑ δῃᾷὰ ἰὸ Ῥγορβθου (ϑοθ Β ΌΡΕυΒ 
]Ιραροσε ἕπ ἰλοοῖ. υπίσεγεαηε, ρα 1727, Ῥ. 1738 ὃ θ64ᾳ4.), ΘΟΙΩΡ. ΠΥ τοιλασῖχα ἴῃ ἐδ [ηἰτοἀυσίοη ἰο 
“το ϊδἢ. 

ΕἾΏΔΙΙΥ 1 που] σαθηϊΐου ἃ ῬΘΟΌΪΣ γῬοοίΐς8] ἰγαδίτηθηξ οὗ 8 βοϊοοζοῃ ἤτοσὰ ἐδ Ῥσορβϑοῖϑβδ οὗ 
Τρδΐϊδῃ [πδὲ μδ8 βρροδζοᾶ ὑπο (Π 116: “168 υἱδίοηδ α' Εταΐδ εἰ ἴα πουιοεῖϊδ ἔογγα ραν Είαζύαι, Ἰοἰίεν- 
ἄτη εἰ ],εἰρεὶς 18δ4."» ὙΤΈ6 δυίδον ἰδ ἃ (δι μο]ῖο, θυ Βθ τοχασὰβ Ἐοιυδη Οδβο] οἰκτη δ8 δὴ δροβίδου 
ἔτοτα πο δναησίϊδ ρτίπεν,, Ἡ ΠΙοΒ ἢθ ῬυΟνο8 ἔἴγοσα ἴπ6 ὑσγορμοοῖεθ οὗ [βϑ δῃ, ὈΥ δεἰοτωρεηρ ἴο κῇον [δαὶ 
(6 ἀοοίσίπεβ οὔ μὸ Τυη Υ, οὗἠἨ ἐδ αἰ ν᾽ ηἱγ οὗ ΟΕ σίδί, δηὰ οὗ ᾿υβε βοβίΐοη ὉΥ ΤΑΣ δ, ΑσῸ Ομ ΓΑΣΎ ἴὸ 
{ϊ6 ζοαροὶ. δ ἰοθδοῖιθβ ἃ βοτί οὗ ἰσδῃβεαϊρσαίΐοη οἵ ϑου δ δμὰ σοϊυσῃ ἰο αοὐ [πτοῦραι δαοοοδεῖνο ρυσὶ- 
δοκίίου. 

Οὐ τοοεηΐ ἀδίθ 1 πιρηϊοη: ὅ. ὨΙΕΡΕΙΟΗ, θεν Ῥγορλ. “ὲ8. ΚΚυτε εγκχίατι Γν αὐὐπιετκε. Βιδεϊϊοδον, 
1ἰρεῖὶρ 186δ0θ.5. ΒΥ ἰ8ὸ βΑγῃγ0: 2εγ ῬΥ. 65. στιὰ Παιραπάαολίεη, ξυγς δοαγδεῖίεί, Ἡδηογο; 1874. ἘῈΝ- 
ΜΕΕ, ἴεν Ῥγ. “ζει. αὐδοεϊεσὶ πνὶξ εν οζειολί. ἀν Ἡυγίεπιδ. ϑωπιπιατίεη, διαϊίᾳ. 1866.  ΕΒΕΕ, εν Εν. 
Ζεε. ἐς Βιδεϊδίυπ 6 αὐδρεῖεσί., 2 νο]., Ν᾽ τα] χοη 1876--76, 



Ὀἰο Ζθα ὃγ (ροφίς 



ΤῊΝ ΡΒΟΡΗΒΤ ΙΒΑΙΛΗ, 

Ι. ΤῊΣ ΤΗΒΕΒΕΟΙ ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΊΟΧ. 

ΟΗΔΡΤΙΕΕΒ 1.--0Υὕ]. 

ΤῊΣ οσίοηὶ δηᾶ τδ9 μταπὰ οοπίοηϊα οὗ [8814 8 
Ῥμοοΐθα ᾿πβι Ὑ ὑμὸ δὐιϊδιΐο, σου ΡῈ ΣΧ ἴοόσηι οὗ 

6 ἰηϊγοἀυοξῖοα, [ζ 8 ποῖ ΠΔΘΓΘΙΥ οὁπ6 σαΐδ; 
ἴδεῖο δγὸ ἐἦγεθ φαΐδβ (αὶ νγὸ πηυδί Ρ868 ἱπγοῦμ ἴῃ 
ογάδυ ἰὸ σοδοῖὶ; (886 τῃδ᾽ ϑδϑεϊσ ὑυΐηορ4] οαϊῆσο οἵ 
Ἰδα ἢ 6 ῬγΟΡΏΘΟΥ. Τὶ [Π6 οηϊτο ταί βἰχ σα 
ἰ6γ3 οοηδίξιαῖο ἰμ6 ᾿ηἰτοἀποίοη οἵ [9 τ 016 ὕοοκ, 
γεῖ δὸ ἱμδὲ (δΐ6 ἱπιγοἀποιίοη ἰἰθ6] δϑαῖῃ Δρρθδσβ 
84 {Ππγοοίο! ἃ, (Ομ δρ. ἰ.ν οἴδρβ. ἱ.---ἰν., ομβρ. υἱ].) 
Ὀθοοῦι69 ο͵δίη ἔτοτα ἴδιο οοηΐοηίβ δηά ἔγοπι 
86 ἔογηῃ οὗ ἔμοδο ομαρίοσα. ἸΤδμδὶ οἤδρ. 1. 18 ἰη- 
ἰγοἀυσξου τοαυΐγοθ πὸ ργοοῦ, ΒΟοίΒ ἰμο οομίθηϊα, 
πο ἢ σΟαΡ ἴῃ κγαπά οὔὐ ποθ [6 δηγΘ 
Ρδδί, ὑγοβθϑηὶ διὰ ἑαίασο, δηὰ αἷθὸ [86 {{1|6, στιὰ 
115 [ΌΥΠ28] τοίδγοῃοο, ζυδγασῦθο [πδὶ. ΟἾΔρεα. ἰἱ.- 
γ., ΒΟΊΤΟΨΟΓ, ἩδοθΘ οοηπηθοίΐοηῃ ΜἯῸ 8881} βῇοσν 

, δ 7 Θδθϑη 8} [ἢ β8η16 οοηΐθηίδ δηὰ 
80 δϑδιιθ {{{]6. Ἔρεν Β8Π16 τὰν αὐ ΌΣ τοῖς 
οδαρίοσβ δοιργομοηά 'π ϑησθσαὶ (δ 6 ργοθϑῃΐ δὴ 
ἔαϊαγο. ΟΑΒΡΑΒΙῚ [45 ΘΟΙΩΡΙοἴοΙΥ ἀθπιο 
ΒΟΥ ἴῃ Ομδρϑ. ἱ., 1Ϊ.-ῖν., ν. {πτοδίθηϊπρ' δῃὰ ῥὑγὸ- 
ταΐδα Βανο 8.1}} ααϊδθ ἃ βϑῆοσαὶ ομδγδοίου ἱπ αἷθ- 
τἰποίοα ἔγοπι ἐμ ἰαῦον Ῥγορῃθοῖθθβ. Οὐμρᾶγο ἴῃ 
τοχαγὰ ἰο οὔδρ. ἱ., Βείδγ., "ἡ. 227 βαᾳ., ἱπ τορασὰ 
ἴο οἴδρα, ἰϊ.---ἰγ,,͵ ». 238 β44.» ἰῃ Τορμαγὰ ἴἰο οὔδρ. 
γ., Ρ. 5η.. 394.-- ὈΒΕΟΗΒΙΈΒ, ἴοο, 88}8 (1. Ρ. 
»»ή: “Α οςοεγίδίη ομδγϑοίορ οὗ ΕΞΕΓΔῊΣ δ ο ἢ ο8 
ἴο αἰ τ096 σΠδρύθιβ (].---ν.). τ. ΠΕΙΙΤΖΘΟΗ, 

. 114 94.--ΗἘΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ, ΟἶΝγίδίοὶ. 1. Ρ. 484 
ΕΤΕΒΕ,Ϊ. Ρ. 64. ' 

Α8 τορδγὰβ (πὸ ἴογτα : ἱὲ ἰ8 οὗ ἰδ9 βἷᾳ- 
ἱ ἐϊ, Βοδσθ οδδοη 1} (1.6 8016 πἰβοδσοο ᾿Πδὲ ι 
16 δὲ 1 βοδὰ δ οὔδρί. Απὰ ἐμὶβ {116 ἀοϑϑ 
Ὠοΐ ΓΘΟῸΣ Ταΐδβ τοροι οι οἵ [8 {11]6 οἵὗὅἁ 
οἴδρ. ἱ, δἱ Ηξα μοβὰ οὔ οἤδρ. ἰϊ., μδ8 οοοδεἰοηρα 
οοπλολοηίδίουβ ζτοδὲ σοῦ Ὁ] 6. Βαϊ (ΠΟΥ ποΓΘ ἤδη" 

τοῦ ὈΥ ({|0 δίσαηρθ δϑουιπιρίϊοῃ (μδὶ ΟὨ]Υ οἤδρ. 
1. οου]α Β6 ἱπίγοἀαοσίζοῃ. ΑΒ ΒΟΟΠ 88 ΜῸ σ͵| 76 ἊΡ 
1818 δΔοταπιρίΐοη, Τὸ δὲ σΏ06 [86 πιϑδη- 
ἷην οὗ ἐδ Εἶ116 οὗ οδδρ. ἰϊ. ὙΒΟΡΘΌΥ ἐΐ ἰδ ουὔϊ- 
ΜΑΙᾺΪΥ δηᾶ σὶρῆὶ ΔἸΤΑΥ βμότῃ ἰο (ἢ 9 γοϑάσσ, ἐΠπδὶ 
αἰἱϊ τ ΐο 1818 Ε{{19 ΘΟΠΟΟΓΏΒ ὈδδγΒ {8:0 βᾶπι6 ςδδ- 
ΓΟΙΕΣ 89 οὔδρ. ἷ., ἡ. 6., (αἱ ἴδ 18. δἰϑὸ [ηϊγοᾶπο- 
(ἰσῃ. 

Φογθπδἢ δἷ80 ἣδ8 8 ἀουῦ]ο ἰηἰτοάἀυοσιίίοη: 8 
ἴδοι [μδὲ ἐβοδρϑα πιῦ ποίϊοθ το Ῥγορασίηρ ΠΩ 
ΟΠ ΘΠΊΔΓΥ οἡ ἰΠδὶ Ῥσορμοῖ. ἘΕῸΣ Ζζ6.. ἰΪ. 18 8160 
ἰηἰτοἀαοίίου, Ὀοσαιδβο ὑμδὶ ομδρίον, [ἐϊκο δῇ ον 
ἴυΓ6, ΓΟΡΓοδθηΐΒ ἴῃ δάνδηοο 811] {86 ὈΠΒΟΙΡΩΙ 
(Πουρἢίβ οἵ 7 υοπ τα ἢ 8 ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ (ανοη [ἢ ΔΙῚ - 
ἷησ ΝΥΝ 86 ἐχροάϊοη ἰηΐο Ἐαγρί, γοσβ. 10, 
18, 86, 837). 

ΤὨδὺ σἢδΡ. νἱ. δἷδβὸ θοδὺβ ἰδ οἰδσδοίοσ οὗ δῇ 
ἰηισοἀποίζοη σαπηοὶ Ὀ6 ἀουδίοα, δῃὰ :β δοηον- 
αἰ δῦ ΌΥ 81}1} ἐχροαϊΐοσβ. [{ οοπίδϊῃμβ ἱπάθοὰ (Π6 

οὗ Ιβαΐδῃ ἰο {86 Ῥσορβεοῖίς οβῖοο.υὨ Βαυϊ πῈΥ 
ἀοδβ ποῖ {}}18 ΠΙΜΟΙΥ βίδηα δὶ {89 θορίπηΐηρ, ΚΘ 
{86 δίοΥν οὗ (86 οὗ  οτοιυίδη δὰ Ἐσοκίεὶ ἢ 
ΤὨῖδ ᾳυοδίίοῃ, ἴοο, 85 σίνθῃ {86 οοϊηπηοηίδίοσβ 

{ ἰτοῦ ]6. ΜδΗΥ͂ μαᾶνο σοβοσίϑα ἰο ἔπ 901]1ονν- 
ληρ᾽ ἜΧρ]δηδίϊοῃ (οορ. ΟΑΒΡΑΒΙ, Ρ. 832): 86 
ΒΔ. ΟΠΔΡ. Υἱ. οοηίδίηβ (86 δοοουηΐ οὗἩ ἃ βθοοῦ 
μα, τ ἐμη δῆδγ ᾿βαῖ δῃ 88 ὈΘΘῺ ΟὩ6Θ ΒΙΤΟΔΑΥ οΔ]16α, 

πδιγδίοα αὶ με ἴοτίοϊίοἡ (86 οὔἶϊοθ οἡ δοοουηΐ οἵ ἰδ 
Β:]6ηο9 δϑουὺ (86 ποίογίουιβ διδίίγασυ ἀθοὰ οἵ [0:- 
σἰδ (2 (Ἔσο. χχνυΐ. 16 ρᾳᾳ.). ΟἸΒΟΥΒ δββυ πο 
{μδὺ ομδρ. νἱ. οοῃίδίῃηβ ΟὨΪΥ (86 081] ἰο ἃ βρϑοΐδὶ 
τλϊαϑίοη, δηὰ ἴ0ὸ ἃ πἰρθος ἄσρτοθ οὗ Ῥγορῆθου. 
Βαΐ [Π680 8.ΓΘ ΟὨ]Υ δχροϑάϊθηι ἰοὸ προ ὀχροαὶ- 
ἴΟΓΒ ΜΟΓῸ ἀγίνθη Ὀθοδῦθα {Π 6 Υ ΜΤΟΓΘ οομ το θα ὈῪ 
{86 δεδυταηρίϊοη {πὶ ΟὨ]ΥῪ (μ6 ταὶ ομδρίον σδῃ Ὁ 
ἰηἰτοδαοίίΐοη. Α1} (π6866 διὰ οἴ οΣ δι} ἀουΐοθβ 
ΓΘ ὨΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ͂ 88 ΒΟΟῚ ΔΒ ΟὯΘ ἰζήονγβ (ἢ8ι ΟἾΔΡ. 
Υἱ. 18 ἰηἰγοαυοίίου ἱπάροά, γεὶ ἰμ6 ἐμἱτὰ ἱπίγο- 
Ἐπε σθτν Ἶ 

αἱ ΜὮΥ ἀοσα ποὶ (8 δἰδηὰ δὲ [ἢ 6 ὈΕΚΙΠΌΙΣ ἱῃρῦ 
γε 1} ἰτεαῆον ἴῃ {π6 οχροβίοῃ βῆ ον ἔξει 
Ἰβαί δῆ, 1η]1κ6 Μόβορ, ογοπηΐδη δηὰ Ἐζεοκίοὶ, ἀἰά 
ηοί ἀφο] π6 186 ἀἰνίῃθ οοτηταϊββίοη, θαΐ ταίμον, ὑο 
86 Τμογάβ αυραίίοῃ : ““ἽΤΒΟπι 8}8}} 1 βοπὰ, νἱ. 
δ, δῖ οπο8 δΟΪΩ͂ΙΥ τορ]]οὰ: “Ηΐδτο δὰ 1, βοπὰ 
τχ 6. ὙΠαῖ ᾿καίδῃ, {μογϑίογο, ποὶ ΟὨΪΥ δοοορί 
186 68]], Ὀπὲ ΟΠ ΓΒ ἱμηβο]ς, ἷβ ΒΟ ΘΠ 80 οχίγϑν 
ΟΡ ΠΑΤΥ͂ ἱπᾶὶ ΟὯΘ ΤΩΔΥ ΘΑΒΙ]Υ ἱπιαρσίὶπο τὴν Ἦ6 
σου ]Ἱὰ ποῖ ρυΐ (μΐ58. παταίϊνθ δἱ {πὴ μΒοβὰ οὗ Ηἱβ 
βοοῖκ. Ηδς μιαὰ ΓΆΙΟΣ ῬΓΘΡΑΤΟ (ἢ τοδάοσ ἴον ἰϊ: 
᾽6 που]Ἱὰ σίνα δεογθμ δα ὑγοοῖβ οἵ Ηΐβ Ργορποῖς 
4αδὶ:βοδίίομ, ἰῃ ὁγάοῦ {ΒΟΓΘΟΥ ἰο δχρίαἴῃ δηὰ 
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80 ΓΝΤΕΟΡΌΟσΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊΞ ῬΕΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

}υβε γ (πὶ ΒοϊΪὰ βρϑϑοῦ. 1 ἀοϑβ ποῖ βίδῃα ουΐ 
βἰάθ Ὀγ {μς μαίο, οἴἴδυϊηρ ἰἴβ6} 7 δὲ ὁὔοθ ἴο ΘΥΘΥΥ 
Ργοΐβῃϑδ 6γ6, Ὀυΐ 086 τιυδὶ γί [σου ἵνο 
ΟἾΠΟΣ ροσχίϑ]β, ΕΥ̓͂ νοι (ἢ6 ταϊηα 18 ὑσοραγθὰ δπὰ 
ἰγαπϑ]αὐθὰ πο ὑμδὲ βοηιἱπιθης ἡ ΣΟ 18 Ὦ 
ἴῃ ΟΥΩΟΣ ἰο ὑπάογβίδηα δηὰ Δρρσχϑοϊαίθ ἱμαΐ δχ- 
αἰτοα νἱβίοῃ, δῃᾷ {μ8 ρασί 1δὶ βαίδὴ ὈΪΆγΒ ἰῃ ἱϊ. 
Φογοιι δὴ δὰ ἘΖοκὶοὶ τογΘ Ὡοὶ 86Ώ510]6 οὗ (80 
ὨΘΟΘΒΘΙΥ Οὗ Ὀγορασὶηρ ἴῃ {818 ὙΔΥ ἴοσ [1:6 Γερσϑ- 
βοηϊδίζοη οὗ ἴδον ἴῃ, Ὀοσοδυθο (6 Ὀομαγϑα 
ἴῃ τοβρϑοὶ ἰο {86 ἀϊνίηθ ο68]}}πρ’ ἐπ ααΐΐθ ἃ ὨΟΥΤΏΔ] 
ΜΆΥ, ἵ. 6.,) ἀροἸΐης 1. ὙῊΘ ομθ, Φογειίδη, ἀθ- 
οἰϊηοά ἴῃ οχργθεθ ἰϑσίηϑ Ψ06Γ.]. Θ; (86 ΟἾΒΘΓ, δὲ 
Ἰοαδὶ ὈΥ βἰ]θῆρο, ἰοὲ ἰτηβεὶ Ὀ6 δὸ ππάοχϑίοοά, 
Ἐχοϊς. 11. 8 

Βαΐ ψἘΥ ἀοαδ 1βαίδῃ 1οὲ ὑπο ἀοοιἼ ΠΑΣΥ ἰπίγο- 
ἀυοίίοηβ, 17 1 ἸηδῪ 80 08]} {6}, ργθοϑὰθ ἰμ6 ἷθ- 
ΤΟΥΪΟΆ] οἢ6, τ ΒΘΓΘΔΒ Φοσοιἶδἢ ΨΟ]]Οντβ ἷα ἱδίοτὶ- 
ΟἈ] ἱῃέγοἀποίζοη ΕΥ͂ ΟὨΪΥ͂ Οομ6 ἀοοί ΓΙ ΏΔΣΥ͂ ΟὨΘ, “61. 
ἢ ἢΟὃΞξᾷΞῖἶΨ ὈοΙονο {818 88 δ ἀου Ὁ] ΤΘΆΒΟΗ. ἐκεί : 
τπτοαιθηϊηρ δα ργοσαΐβα ἔοστα ἐμ οἰϊοϑῖῦ οοηίθη δ 
οὗ β818}}}8 ῬΧΟΡΏΘΟΥ͂, δβ οὗ 8}1 ὑγσόρβθου. [Ιἢ 
ΟΥ̓́ΟΣΥ Βἴηρ]6 "τὸς δωρὸν αὐάγοθβ 006 ΟΥ ἴπο οἴ 
ΟΥ̓́ΟΣ ΡῬχϑροπάοσγδίθαι. ΕἾΔΟΣ ἰπγοδίθηϊηρ (ὈΓΠ.8 
[16 ΣΡ δηὰ ῥσοιχῖθο ἴμὸ ποοῖ, οσ ἐμ σϑύῦθσβο. 

850 Ιβαΐδὴ που] ούϑθῃ ρυο]ὰθ πὴ ἵτὸ δά άσοββαα, 
οἵ ψβῖςΒ 186 ὅτοί μ88 δὴ υπάθσίοῃϑ οὗ ἐῃγοαίθηϊησ 
νι ποῖ ἐδ θορίπθ δηὰ δηάβ, ψ 81] {86 οἰοϊηδηὶ 
οὗ ΡῬΓΟΠλΪθ9 8 σοργοϑοηϊθα ΟὨ]Υ ΌΥ ἐηίοστηθάϊαίθ 
ΘΠοσα5,---ἰὴθ βϑοοπᾶ, ΒΟΎΟΥΟΣ, [88 Ῥσοζωΐθα [ὉΣ 
Ὁπάογίοῃθ, ἔοΣ [18 18 σοργεθοπιθα ὈΥ ἰδ ἐτὸ ἔπῃ- 
ἀδιηθηϊδὶ ργορμοίϊο ᾿ἰρηῖ (11. 2-4, ἀπὰ ἱν. 2-6) 
ἴῃ [80 βϑοοῃὰ ἱπίγοἀυσίώομ. Ξδοομῃά : [1 ββοῖμκ ἰὸ 
116 8180 μαὶ (86 (πγϑθ Ῥοσίδὶβ δσὸ ἀοιπδπάδὰ ὈΥ 
16 διοβιιθοίομϊο βγτασηθῖσγ. Οἱ ἰδ δβαυσηρίζοῃ 
(μαι {π686 ἰηἰγοδποίουμβ μανθ 1βαϊδῃ Εἰτηβοὶ ΤῸΣ 
ἐπαὶν δΔΌΪΒΟΥ, ὙἘΪῸΒ δῸ (ἌΡ δὲ] ΚΗΟῊῪ [88 ΠΕΥ͂ΘΡ 
Πα βηρύμοίιι ὙΡ Βαγο ἰποσοὶῃ 8 βίτοηρ, Ὀχοβυμρ- 
ΠΟῺ 1} ἸΆΥΟΓ οὗ {Π6 ΘΟ ροδ ἤος οὗ (86 τ 80]6 Ὀοοΐκ 
ΌΥ [βδῖδῃ (ἐμοσθίοσα α]θὸ μ6 βοοοῃὰ μαζί, Χ].-- 
Ιχυ].). ΕΌΣ 8 5118}} Ὀῃ αΐπρ ὁΠ6 δρίσν ἷβ β - 
οἷθηῖ. Α γψτοδῖ, ΘΟ ΡΓΟΏΘΏΒΙΨΟ, οορίοΣ Ρυϊ]ἀ- 
ἴηρ, ΒΟΎΘΥ ΟΣ, (Πδὲ ῥσοίθμβ ἰο δχίἱβιὶς οοσωρίείο- 
688, ΣΩΔΥ͂ ὙΟΙῪΥ͂ ὍΑ]Ι1 τεηυΐτο ναγίουβ ῳτδααοὰ 
ΔΡΡσόϑοθοθ ἐμαὶ (μ6 ἱπίγοἀποιΐοῃ ἰο {86 οἰΐεῖῦ 
ἀμίαι ἸΑΑΥ βἰδηὰ ἰπ σρῃὶ Ῥχοροσγίίοη. Ὑμυδ 
1π0 θοοῖς οὗ  Θγοτα δ ἢ88 8 ὑποίο ἃ ἱπιτοάαοίίο 
ναὶ [19 θοοΙκ οὗ Ιβαΐδι, ποῖ ἰδ 861}} στη άοσ, δὲ 
ΤΏΟΤΘ ΟΟΙΙΡΣΟΒΘΏΒΙ͂γΟ, δα Δ] ἰοροί μι σ ΣηΟσῸ δι ϊδεὶς 
ΟΥ̓ΘΏ ἀΟΝΏ ἴἰο χαϊηυ δ, 888 ἃ ἱμγροίοϊ ἃ οπέσδῃοο. 

Ἀ. ΤῊΝ ΕΠΒΕΤ ἹΝΤΕΟΡΟΌΟΘΤΙΟΝ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΒ 1. 

ΑΒ {86 ἔτηο οὗ ἴδ σοπιροβίτίοη οὗἁ (88 
βοοίίοῃ, 1ὃ ΒΘΘΊΩΒ ἴο Τη0 81} ἀδροπ 8 οὐ ἴμ6 α068- 
τἴοη : {788 1βδαΐϊδῃ ὑχγοιωρίοα ἴο αἰΐοῦ [Πΐ8 ὑΤῸΡ 
ὈΥ͂ ἃ ἀοδηϊίο ἰβίοσι δ] ἰγαηβδοίϊοη (πδὺ ἀθπίδη 
18 Ῥσορμοίία γχυϊάδποοῦ Νὸο βυοῖ ὑγδηβδοίο 
ΔΡΡΟΆΓΕ. ἘΧΡΟΒΙΪΟΙΒ ΟἹ {9 ΘΟὨΙΓΕΓΥ͂ ΤΘΟΟρΡΊΪΣΟ 
(ἐς σομδρίοσ ἰο 6 οὗ 8 ΖΘΏΘΓΑΙ σμαγβοῖοῦ. ΟΡ. 
{π6 σοιαρίοίθ Ῥσζοοῖ ἰῇ ὈΒΕΟΘΗΒΙΕΒ 1. ᾿. 98 κα. 
ΠῚ, (μογοίογο, ὑπ6 δάγοθβ νγῶϑ ἢοΐ οοπηροθθα [Ὁ ἃ 
ἀοβηϊΐθ ἰβίοσι δὶ ὑτεῖη δοοοσαΐϊηρ ἰοὸ σΐίσῃ ἰΐ 
τασβὲ Ὀ6 ὑπαογβίοοα : 1 ᾿ὲ 18 σαί μοῦ τηθδηΐξ 0 Ὀ6 
ΟὨΪΥ δὴ ἱπίσοἀποίΐου ἴο {86 πο] θοοκ, ἱμθὴ {86 
{1π|6 οὗ 115 οΥἱρίῃ 18 ἴῃ ᾿ἰβοὶ ἢ ἃ τηδίϊζον οὗ πα Εδσ- 
φῃῆς0θ. Βαΐ ἱΐ 18 Ῥγόῦθ80 6 (μαι 1βδὶδὴ ττοῖθ ἱῃ6 
δάάγοβα δὲ ἔπ ἰΐτγηϑ 6 Ὀόρβῃ ἰο ραΐ Ηἷδ ὈΟΟΚ ἰο- 
οῖοσ, οὐ ἤθη Β6 πδα οοτμρϊ]οϊοα ἱξ, ΤῊΪΒ ἀο0685 
ποῖ ὁχοϊυἀθ {ἢ 8 ροββί 11 Υ ἐμαὶ βοῦλο ἱπηροτίδηί 
ΘΥΘΩ 8 8.6 χοβοοίδα ἴῃ ἴμΠ6 δἀ ἄγοββ. Απηὰ βαρ 18 
ΤΆ] (06 οᾶ9θ.0ὡ Τὴὴ6 νϑῦβοβ 7-9 δπά ΟΕ 
γΟΥ, 8, ΔΓ 80 Βρϑοῖβο ἴῃ {μεσ οοπίθηί πὲ ὁπ6 
τητϑί ΒΆῪ : [8 ῥσορβοὶ ἀθβοσῖθοβ 6 γθ Ἀ18 ῬΡΈσθΟΏ Α] 
ἘΣΡΟ τιον δα ἴῃ ἴδοϊ ἃ ργοβϑεῃΐ ομθ (οοαρ. (86 
Θσχροαί οη). 

ΟΥ̓́, ἀυσίπρ [βαΐ 8} 8 11 (ἴταϑ. 7 εὐ πβα τι τγᾶ8 
ΟὨΪΥ ὑπίοο ματὰ ργοβροᾶά ΒΥ θῃθηοθ ἴῃ 118 1Π1Π16- 
ἀϊαῖο ποῖ κῃ ρογμοοᾷ : οὔοϑ ἴῃ ἴῃ τὰς πὶ 5 τῖδ 
δὰ ἘΡΒσαΐπι (2 Κίηρβ χυὶ. δ); ἐπ οἴβοῦ [πιὸ 
ὃγ βοῃμδοδοῦῖ (2 Κίτρα χυἹἱἱϊ., χΪχ.). 1, θη, 

. ὦ, τδα τὶ ἐὐθῃ 88 8 Ὀγοίδοϑ, δ 18 ὈῪ ἔαγ {Π6 
ταοδὲ ρσορδῦ]ο (μὲ ἱξ νᾶϑ τ το ἴῃ  σο ΚΒ 8 

εἶπηο, δῷ ἴῃ [πὶ οὗ Αἴδσ. ΕῸΣ ἰδδαϊδῃ ππᾶὰον- 
ἰοοῖς ἰπ6 οΟἸ]οοίΐο οὗ 88 ὈΟΟΪ ΘΟΣ ΔΙ Ώ]Υ ποὶ ἴῃ 
1π6 χά δὲ οὗἨ Βὲθ τωηϊηἰδίσγ, Ὀαϊ δὲ Π6 οἷοβα οὗ ἱΐ. 
Μοσϑονοῦ Μὲ ͵ἰθ κδιὰ ἴῃ 2 Κίηρβ χυἱ[. 18, δπὰ 
χὶχ. 832, ἢϊδ δαἀγα ΓΌ]Υ 1.16 ἀδβογιρίϊοη οὗ ἴδ. 1. 
7,8. Ῥὸγ ἴῃ ἐπ ἤγθι- μδπιθα Ρ]δοο 1 ἰΒ καϊὰ ὅθη- 
ὨΒΟΒΟΥΪ ἸΟῸΚ 4}} [86 ἔδησθα οὐίΐεβ οὔ Φυάδῃ, 

γ ΒΝ ααΐία οογτοδρομὰβ ἰο ΘῈΣ ΠΊΒῚ ὉΠ 1. 

7. Τὴ {Π6 δοοοῃ- διηθα Ὁ]δοο, βονουοῦ, τὸ χοδᾶ: 
“ΤΉ ἰεηρ οὗ Αβδογείδ ποὺ ΘΌΣ6 ἐηίΐίο {{|8 
αἰῖγ, ΠΟΥ βδοοὶ 8ῃ ΔΙΣΤΟῪ ἴδοσο, ΠΟΓ ΟΟΤΩΘ ὈΟΙΌΓΘ 
ἦι 1 ΒΒ 161, ΠΟΥ οδϑὶ 8 ὕΒῈῈ ραὶποί 11.) Τ]}18 
60 πᾶβ ἴο ἴδ Βροοΐῆς εἰϊπαίίου πῃ ποῖ, δο- 
οοσάϊης ἰο οἰ δρ. ἱ, 7, 9 οσύβδί σα τηυδὲ ἤανθ Ὀοοῃ. 
Ὗγο βδ8υ, ἱδβογοίογσο, οὔδρ. 1. τὸ τσ θη δἱ (ἢ 6 
εἶπιθ οὗ Βοεπηδομοσῖ 8 ἱπνδαίοη. Ὑ76 Κηον (μΐε 
(γοια γ6γβ. 7 δηα 8, θαΐ ἀο ποῖ δεθοσὶ {πὲ οὔδρ. 2. 
ὍΔ5 ττλείοη (ον (μδὲ τηο, Ὀθὲ τοραγὰ {ἰπθ ἰβίοτὶ- 
ὁ8] ἰγαϊν (δὲ ροϊηΐα τυ ἴο (818 ὉΤΩΘ ΟἿΪΥ δδ8 ργοοῦ 
οὔ ἰμ6 οὗ [μδὲ 106 ᾿τβ τον ΤαΙβοδ εεΐοναν (ἢ 6 
[6186] οἵ 4}} ἐἶπηηθβ. Θ ῬΓΟΡΒοί δααυοοβ (ἢ 18 
Ῥτγοοῖ ποῸπι ἴΠ6 ργοθοηΐ, βϑόβῦβο (ἢ οοπαεῖ οὗ [6 
ῬΘΟΡΙΪΘ ἀυτίηρ δηὰ δῆδχ [Π6 ἐπυδδίου οἵ βεηηδοθο- 
τ σου ]ὰ 6 Τοραγάθα 88 ἃ ομβαγδοίοσίβεϊο συτηρίομι 
οὗ ἃ κα θοϊούῃ 688 (μδὲ γγχδϑ ποὲ ἰο "6 δυδα πο ὈΥ 
ΔΩΥ͂ Ὀονθ. Μογϑονοῦ ἴπο γαίῃ ὀϑγοιηοῦΐδὶ Β6Γ- 
γίοθ βροίῃ οὗ 'ῃ τοῦ. 1056. που]ὰ δυϊὶ ἐπ 6 εἶπιοδ 
οὗ Ηοζοκῖδῃ. Βαΐ 1ἸΔΥ ΠΟ βίσοθα οὐ ἰμδί, δἴποθ 
{8010 ἱβ ἱπρ' σροοΐβο δροαὶ ἱ, Ι{ῚΒ6 Ῥγορβοὶ 
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ΨΆΓΏΔ δρδίησί ΘΌΘΟΒ οογοιηο αὶ βογνΐοο, δηἃ ὁχ- ἴδ βοοοηᾶ ἱηϊγοἀποίοῃ 866 δῦονο ἴ8:6 ρἝΏΘΓΑΙ Γὸ- 
ποτὶ ἰο βἴμοοσο τορϑηίδοθ; ἰἢ ἤσίμοσ, ἴοὸ {86 τηδγίκα οἢ ἰδ ἰπσοοίο] ἃ ἱηἰτοἀυοσίίοη. 86 8Δ3]γ- 
Ρυγεϑρα [πγδοὶ ἢ μοὶ δ ἢΡ δα ργοαρεοὶ οὗ ἃ μὶο-  μἷ8 οὔ (π6 οδιδρίοσν 8 88 [Ὁ]Π008: 
τοῦδ ἑαίαχο, π.}}}6, ἰο ἰμοθῸ οσίηρ ἴῃ ἐμοὶν 
ΔΡΟΘΙΔΟΥ͂ ἔγοσι Φομονδη, μ6 αἰβρ)αγο ἃ ἐγ μείαὶ 
οῃ6, ᾿ξ ἴο ποί ἰΒαὶ 6 ὙΠ οὗ ἃ δρϑεΐβῆο οσσϑοίοῃ : 
ἰκιὶ (δῖ, |κὸ ἰῃ9 πβοῖὶθ ὑοοῖς, Βὰ6 τοχαγὰ ἰο δἱἱ 
Ππι68 : ΟΥ̓́Θ ὈΣΙΓΔΣἾγ0 ἰἰπὴ6 ΣΏΔΥῪ ὕθ τοβοοίοα ἴῃ 
18ο Ἰαηισῦδρο. 
Οσποοσσης ἴΠ6 ἀϊβδτοποο Ὀοίτοοη (Πΐ5 ταὶ δηὰ 

1. Το Τίρο, ἱ. 1. 
ὦ. ΤΠ ου ΓΙ] ῥγοβοηΐ, ἱ. 2-9. 
8 ΓὨΘ ΤΩΘΔΏΒ ἴο δΘΟΌΣΙΩΝ 8 ὑοίίοῦ ἔπίαχο, ἱ. 

» ἐν διοηδὶ 411. ΤρΡτοϑηδῖνο σον οὗ [86 τοδϑοϑῃὶ 
δια ζυΐυτο, ἱ. 21-91. σὰ ἐὲ 

1, ΤΗΕ ΤΙΤΙΕ. 

ΓΒΑ». ἴ᾿ 1. 

1 {Τὴ νἱρίοῃ οὗ [βαΐϊδἢ [Π6 βοὴ οὐ Απιοζ, τ β!οἢ 6 58} ΘΟΠΟΟΓΗΐηρ; 9048} δηά 49- 
ΤΊΒΑΪΘπὶ 'π ἐμ6 ἀΔγ8 οὗ []2Ζ8}}, Φοΐμδπι, Αἰα2Ζ, απά Ἡοζοϊκίδη, Κίηρδ οὗ υάδῃ. 

ΤΕΈΧΤΟΑΛΑΙ, ΑΝΡ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

νον. 1. Ἢ ὍΝ. ΤΠ ἰδ (ἢ6. φῬσζοροῖ νγοζὰ ἴογ) Ῥγοδϑίοῃν ΤΠ ὙνΝ ἽΞΊΠ 168. 11.1; ὙΠ δ Ὃ 
Ῥτορβοίίο δοοίως ἴ ἐδο ἀουῖ]ο δϑῆϑο Ὡδηπηϑεα Ὀοϑῖον;  Αἴδοϑΐ, 1; ΠΠ ἼΣΝ Δ Δ Μίο. 1.1; ΠῚ ἜΝ με, 

277... ΤΠ δ δοὰ ΦΥΒΟΩΥΤΩΟΏΒΙΥ Ὁ ἢ Ν2), ΤΝΝ ἵκα. χὶμ, 1; Ηρῦ. ΠΝ ΤΏσδΘ δῖο ἐδ ΟὨΪΥ δίδοδα ὙΠ ΘτΘ 

(( βασω. ἰχ. 9; 3 Κίηρο χυῇ!. 18). ΤΏΘαοΘ αἷδὸ ἰδ ὃχ- ΠΠ ΟὐΟυ 8 8 ρασί οἵ δ δυροσϑθοσίριίου. 

ἘΧΈΕῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ἧηο τοῦδὲ οσῃβί ον [Πΐ6 {1|}90 ἰ τοΐίδγοποθ ἴὸ 
ἴδτοο τΠΐησα, σἱΖ., ἰῃ ἐΐ τοϊδίΐοη ἴο σἤδρ. ἱ. δῃά ἰοὸ 
οἶδρ. ἰἱ., τοῖο ἃ {1116 ϑαϑοη 18 }γ 11τ6 1:16 ΣΘσΌτΒ, 
δηὰ ἴο [86 ΘΟ ΕἾσΟ οο]]οοἰοα. Τμδί [86 Βυρογβοσῖρ- 
κου θοΙοΏ,Β ἴο 8 Θηξγο οο]]οιίοη, 'ἰθ ον ἀοηὶ αἱ 
ὁπο8 ἔγοτα ἐδ πογάβ, “ἴῃ [Π6 ἀδυβ οἵ [ΠΣ εἰδῃ,, 50- 
(6π|, ΑΜδζ, δεπὰ Ἡοζοκίδη, Κιηρβ οὗ Φυάδῃ.᾽" 
Τμδὶ (86 {1116 18 σοΙργοβοπμεῖγο οῃουρὶ ἴἰο ΔΡΡΙΥ͂ 
10 180 οητο ὈΟΟΚ δ ΟἷοδΡ ΒΘ ΜΘ ΘΟ ΒΙ6Γ ἐμ 
ἡ ΠῚ “ ἐδο υἱδίοη" 888 ἃ οο ]δοίζγο πιεδηϊηρ,, (οοπαρ. 
Ηασα. χίϊ. 10: Εἰχοῖκ. υἱΐ. 26. 1,8}. 1ΐ. 9, εἰ6.), δηὰ 
ἰδὲ υὐδῃ δηὰ «“ογυβα] θη σοργοθοηΐ {Π6 οοηΐτο οὗ 
186 ργορβϑῖίο σνίϑτ, δροῦπαὰ το} 8180 (6 ῥγο- 
Ῥίνθοιοβ ἰδὲ χοϊδίο ἰο ΕἸΡΗγδαΐηχ δῃὰ ἐδ ποι] ρο- 
ἰρηϊδλίοδ δτθ στουρθὰ 8ὃ8 γαάὶΐ δεγυ. [ἢ (Π18 ὁοἢ- 
ποοίξοη ΟΑΒΡΑΒΙῚ ΒΑΥ5 ΥΟΥΥ Δρρσοργίδίοιυ : κ96- 
τυβδίοιη, “πα δῃ, [ογβϑοὶ, δ γο, ἔσοπι γἱἱ. οἢ, [ἢ 9 
ΘΕ; ΣΟ Οὗ ῬΓΟΡΆΘΟΥ ἰπ δθοι ἃ ὙΑΥ ἰπαῦ (Π6Υ ἴοττα 
(δτοθ οοποθηίγιο οἴγοὶοθ, οἵ πρῖοῦ 4 ΘΔ ἰβ8 
(86 δι 16αὲ, 96 τγυδβαῖοπλ δηὰ Ψπυἀδῃ (9 πίιάοσ, 
πῇ] 6 ΦοΓΌΒΆ] ὁπ, πα δῇ απ [δγδο] 18 {6 π|ιάοαί. 
Το (πο96 ἰἴγοθ ἴἰμ6 μοδίμποη Μοῦ] Ἰοΐηβ ΟἹ 89 ἃ 
ἰοατῖδ οἶτο]6.) (εἶν. -. Εϊηίοῖι. ἐπ ἀ. Β. 68... Ῥ. 
231 5η.). Ὑποσοίοσο θοῖμ {ΠῚ πὰ “ οοποογηΐηρ 
δυάδι διὰ “6 τυβδ] οι τηδῖζο ἃ ἀεποπιϊπαίίο α 
ΑΔ οδη ΤἘΡο ἄγοι, θθοδυϑο ργορβοῖδο δἱρῃϊ, ἰῃ (ἢ 9 

Ὁ]6 βοῦβϑθ οὗ πο Οὐ ἰϑδὴ ῬΟΟΣΥ νἱδίου, (οο Ὁ. 
οδδρ. γἱ.) δὰ οὗ ρῦσο δρίγίιαὶ Κηονίηρ, χανθ 
οτἰχίη ἰο ἐῆθ παοΐθαβ οὗ 6 Ὀοοῖκ, 8ο ἰμαὲ δϑουὶ 
.νἷ8 ἡυοΐουβ ἀοοίτίπο, τναγηΐηρ, οουλΐοτί δηὰ ἢΪ8- 
νὴ  πρρααρὶ δηα [μοΐν ρἷδοθ. ΤῈ Ἰδοὺ Ὀθοϑῦθθ, 
85 δλ5 ΔΙτοδὰυ Ὀθοη τγοπιαιικο, Φυὐδῃ δηᾶ Φοτυ- 
8610πλ πγιιδὲ Τερδνάοά δὲ (ποθ ἴο ποτα [ἢ 9 
Ριορδοῖ βροβίκο γαὶ οἵ αἱ}, δῃὰ ἴοσ ψβοθθ βαΐζο ἢθ 

οἵ οἴδεσβ. 
Βαὶ ἰὲ [δ δβοοιωϑθὰ δίγδηθ, Ἂβρϑοΐδ ]γ ἰο ΥΊ- 

ΤΕΙΧΟΑ, ἐμαὶ ἰπ οὔδρ. ἰϊ. 1 8 βὰ ἱράοι οὗ 
Δ] πλοβί [86 Β8Π160 δου ΓΟΟΌΓΒ; δηᾶ πὸ που] ἱπίδν 
ἔτοτα ἰὲ (μαὶ οτἱ κί πα }}γ ἴῃ (8ὲ8 {116 (86 ἀδίο (3.3 
Ἰ21 “1ὴ (6 ἄδγβ οὔ) γῶβ παῃπίΐϊηρ, δπα [ἢ σϑ- 
ΤΟΣ ΠΡ ἩΟΓΒ ΟΓΘ ΟὨΪΥ δ {1116 ἴο {86 ἢγβί σἢδρ- 
ἰετ. Αμρδίῃεὶ (86 [86 10] ον ίηρ 18 (0 06 ΓΘΠΊ6Π- 
μετά: 1) ΤΒΘ ἵν βυροσβοσ ρομδ δτὸ ποῖ αυϊιϑ 
811κ6. [ἢ {μῖ8 ὁπθ τὸ μβανὸ {ἾΤῚ; 'π οι8γ. 11. 1 
ἽΒΊΠ. -- ΓΔ 16. Ρ] αἰ ὨΙΥ 6 ποσὰ οἵ πο μιίον ἱτα- 
Ῥοτί. [18 Ἀοίξον διιοά, Βογείογο, ἴοσ (6 Ὀορίη- 
κἰηρ οὗ {πὸ Ὀοοΐϊς, δηὰ ἴῃ 8 οουίδίῃ σηθαβυ γα [ῸΓ 18 
116; τυ ηογοίοσο τὸ Β60 (2 (Ἄτου. χχχὶϊ. 82), {Παὶ 
(π6 θοΟΙ ονθη αδἱ {πδὲ ἰΐτηθ νγᾶϑ ἱσζονγῃ ὉΠ6 6} (μδὶ 
1116. 2) ΤΠδὶ ἃ βυρογβοσί ρίΐοῃῃ δ᾽ πηοαΐ δἰ κθ οὺ- 
συγ ἔππῖοο, Β88 1 σθαβο ἴῃ {Π6 δοὶ [μδὲ οἤδρ. 11. 
1 ἴα [0 116 οὗ ἐμ6 δοουπά ἱπίγοάιοίίοη. ΕῸΣ (ἢθ 
Βοοϊκ οὗ Ιβαϊδὴῆ 88 δ ἰπγθοίο ἃ ροχίδὶ, 88 βαὶά 
Αθογθ; δηὰ μδὲ {89 βυρογβογι ρίίουῃ “ υἱβίοῃ ΟΣ 
ποτὰ {πὶ [βαδὴ ΒΔῪ σοποογηϊηρ Φυλῇ δηα 96- 
ΓΌΒΔ] ο᾽η ̓᾽ ΟΟΟΌΣΒ ΟἿΪΥ ἱ. 1, δηὰ ἰ1. 2, δα ποέ ασαΐπ 
αῇθεγισατάς, 8 Ῥτοοΐμοὶν Ῥγοοῦ, (παὶ τὶ οἴ ΔΡ. 1ἱ. 
ἯΘ Θη(ΟΓ {Ππ|᾿0 ΘΟΟΟΒα Ρογίδὶ ψπΐοῖ οομρσθθηάβ 
οἰαρίοσθ ἰϊ.--ν. 

ὙΦ Ϊγ, 85 Τοχεσρ (86 χοϊαιίοη οὗὨ (8 }8. δα ρο- 
βου ρίΐοῃ ἰο ομαρ. ἱ.. ἯΘ ΠΊΔΥ ΠΕ ΘΙ βαῪ {παὶ (89 

᾿ Θη(ἷγ6 γο Γ. 1, ἀδίθ ἱποϊυάοά, ἰᾳ 186 1116 οὗ οΒδρ. 
ῖ. Ἐν οδδρ. ἱ. 8 ππὶ (88 ψ016 ὈΓΟΡὮΘΟΥ οὗ 
Τραΐδῃ ἐπὶ ποθ, δα Βο ἀοἰγοτοὰ ἐξ ὑπο νῦ ἴΠπ6 ἴΟῸΓ 
ἰκϊηρη; δὴ δϑβουίΐου Μἢ086 ΟΟΓΓΘΟΐΏΘΡΕ ΟΔ ΟὨ]Υ͂ 
ΔΡΡΘΑΓ ἰπἀοορά 885 (ἢ τοβαὶϊὶ οὗ Ἔχ ροεὶἴοη. 

Αἱ πο δορί πηΐηρ οὗὁἨ Ῥγορμοίῖς θοοΐκβ 88 ἤ6ΓῸ 
πὸ δυὰ {ΠῚ Οὐδὰ. Ἱ, ΤᾺΝ ἰ. 1.- Ι[καϊδὰ 189 
δο! οὗ Ατλοκ, ΕῸΣ (6 πχοδηΐηρ οὗ (9 Ὠδπι0 
δῃὰ {μ6 ᾿ἰποαχο οἵ {86 Ῥσγορμδὶ 866 {ἰπ6 [πἰγοάπο- 
ἰἰοη.-- ΟΟποοτηΐηκ δυάδα δοᾶ ϑοτυδαθσῃ. 
Φοτυβα θα, 86 (ἢ ΒΟΙΪΥ οὐδ διὰ οθῃίσο οὗ (86 
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{ΠΘΟΟΓΘΟΥ ἰδ τηδάθ δαυλὶ ἰο 89 οηϊτο σορίοῃ οἵ 
Ψυάδιι, δηὰ αἰδιηρτ  βηοά ἔγοπι ᾿ξ, τ Βοἢ Π8Ρ- 
ῬΘΏΒ ΘἸΒΟΉΠΟΙΤΟ; ὅ96Γ. χὶ 2; χυ]ὶ, 20, εἰο.; 2 Κίη 
ΧΥΪ, 22, εἰς. ; 2 ΟἸτοη. χχχὶῖν. 8, ὅ, εἰ. ; δΔῃὰ 1ἢ 
8. τονογβοὰ ογάοσ, ἦεν. χχχνὶ. 81; 2 Κίηρβ χχὶν. 
20; Εδνα 1ϊ. 1. Ἧγο πανθ δγοδαγ σοπγδγίκοα (μδΐ 
1π6 παδιγΐηρς οὗ Φυάδῃ δηα “6 ΓΌβα θὰ Ὀγοθοηίθ ὨῸ 
ἱποοηστυλ Ὀοίγθθῃ (Π6 ὧν μεύϑεν ἠωῦα δηὰ (Π6 
π]016 θοοῖς. [ἐ 18 ΨΟΣΔΥ ο δὶ τοίυδεκ, ἰδὲ 
ΟἿΪΥ ἴῃ Οδμδρ. ἱϊ. 1 Ὀοαῖάθ [818 ἀοθδ (89 Ἔχ γθεαΐοῃ 
ἴοστη ρατί οἵ {π6 {{|6, δα {πὲ 10 ΘΟ ΠῚΒ 1ῃ ΟΠ ΔΡ. 
1.--τν. το δύνου τἱτἢ ταοδὶ ἰγοαυθηου. ΕῸν ἴἰ 18 

ἰουπὰ Ὀοαὶἀθ ομδρ. 1. 1, δἰδοὸ ἱἰϊ. 1, 8; νυ. 8. Β6- 
ΑΙἀθ (μΐβ ΟὨΪΥ ἰῃ χχὶϊ. 2] χχχνυὶ. 7; χὶῖν. 96. 
ΟΟΙΏΡ. ΓΟΙΊΔΙΚΒ δὲ 1Ϊ. 1.-ἸἸ τῦο ἄδγα οὗὨ εἰε. 
Τμδὶ [δαΐϊδῃ ᾿ἱνοὰ ἄμπὰ Ἰαρογοὰ ὑπάθσ 1660 ἴοασ 
Κίηρβ οδπποῖ Ὀ6 ἀουδίο. ΟὐμρΡ. {6 [ηἰτοάπο- 
ἄοῃ. Τῆο το ἀοεὶρηαίοα 8 ἰἀφηςςο8) τίς ἐπα 
αἴνοη Ηοα. ἱ. 1, δὰ πὶ (παὶ ἴῃ Μὶο. Σ. 1, οὨ]Υ 
Βμαῖ ἴπ {86 Ἰδίξον {86 πδιιθ οὗ ὕ σσίδῃ ἱβ νυδηίίης. 
Ἐγϑῃ {80 αενπάείοπ διὰ {86 ἔογηι ἘΣ ΟΙΤ ἰποιοδὰ 
οὗ ἘΠ ΤΠ (θοαὶ τ οὶ οοταρ. ΘΕΕΟΗΕΙ͂ΣΕΒ ἐπ ἰοο.) 
86 ἰο Ὀ6 ἰουμὰ ἱπ Ὀοϊὰ ἰδ Ρ]δοθα πδιηϑὰ, 

2, ΤῊΕ ΜΟΌΒΝΕΤΙ, ΡΒΈΕΞΕΝΤ. 

ΟἩΑΡΤΕΒ ἴ. 2-9. 

2 ραν, Ο βοανϑηβ, δῃᾷ γὶνο θᾶσ, Ο βτί: 
ΕῸΣ [16 ΟΕ "μιϑδίἢ!: βροόῖϑῃ, 
1 Βδυο πουγὶβηθα δηα Ὀσουσῃῖ ὑρΡ ΘΒ] άσοῃ, 
Απά {Ἀ6γΥ Βαγο στ 6]16α ἀρδιμβὺ 116. 

᾿ 8 Τῇ οχ Κπονοίῃ ἷ8 ΟὟΤΟΣ, 
Απά {ἢ 8.58 ΗΪβ τηδϑίοσ᾽ Β οὐἱῇ : 
Βιιξ βτϑ6}] ἀοίῇ πο πον, 

ΡΘΟΡ]6 ἀοίϊβι ποὺ σοπβιαου, Μ 
ά Αἰ Β[Π Ὁ] πδίίοη, 8 ῬΡθ0ρ]6 ᾿Ιδάδθῃ τ ἰπἰ αυ Υ, 
Α 8664 οὗ 6ν]]-ἀοοτβ, ὁπ] άσγθη (δύ ΔΥΘ ΘΟΥΓΌΡΙΕΣΒ : 
ΤΠΟΥ μᾶνο ΤΌσβα θη ὑΠ6 ΠΟΕΡ, 
ΤΏΘΥ μάν ρσογοκοᾶ {μ6 ΗΟΪΥ πο οὗἉ [βγδοὶ υηΐο ΒΏΡΈΡ, 
ΤΉΘΥ͂ Δ’Ὸ ΌΠΘ ΔΎΘΔΥ Ὀδοϊς τα. 

δ ὝΙΥ ββουϊὰά γο Ὀδ βιυ] θη ΔΩΥ͂ ΤΊΟΓΟ 
Ὗο Μὶ}} Ἰονοὶὶ ΟΥΘ ΔΠα ΤΊΟΓῸΟ: 
ὙΤΉ6 τ}0]6 μοϑά 185 βίοϊ, δῃὰ {86 8016 μοασχί ἴβιηί. 

6 τοῖα {16 Βο0]6 οὗἉ [μ6 ἴοο Ἔυβθη αηΐο ἐμ8 μοϑᾶ ἐΐδγθ 18 ὯῸ ΒΟΌΠ 668 ἴῃ 1: 
Βιά πουῃάβ, δπα Ὀχυΐβεβ, δα ρὰ 
“ΤΉΘΥ Βᾶγο ποί θη οἱοβϑᾶ, Ὠθ 6 Υ 
ΝΟΣΙΠΟΣ τ 0118 64 τ ἢ οἰ ποηΐ. 

7 Ὑουῦ ΘΟ ΣῪ ἰ8 ἀοϑο]δίο, 
Ὕουσ οἰζΐ65 αγὸ Ὀυτηθά ὙΠ} ἢγχοα: 

ὦ ΒΟΙΘΒ: 
ὈΠᾺ Ὁ}, 

Υουσ ἰδηά, Βίγϑηροῦβ ἀσΘγοῦν 1ὖ ἴῃ ΥΟῸΣ ὈΥΘΒΘΏΟΘ, 
Απὰά ἐξ ὦ ἀοβο]δῦο, 88 νου σουσι ΟΥ̓ ΒΕΙΓΒΏΡΈΓΒ. 

8 ΛΑπὰ {π6 ἀδυρδίος οἵ Ζίοη ἷβ ἰδ, 88 8 "οοϊίδρο ἴῃ 8 Ὑἱ που τί, 
ΑΒ 4 Ἰοάρο ἴῃ 8 ψαγάβη οὗ ουουσῃ Ὀ61Ὲ, 
ΑΒ 8 Ὀδοβίοροα οἰΐγ. 

9 ἜΑΡΙ [ἢ9 100ΕὉ}Ὁ οὗἉἯ Βοβίβ μα Ἰο υπίο 8 8 ὙΘΙῪ 8118}} τοιηδηΐ, 
ὟΥ 6 βου] αγὸ Ὀθθῃ 88 βοάοσῃ, 
Απά πὸ βου] δυο Ὀδθοὴ [{πὸ αηΐο ΟΟΙΔΟΣΤΔΕ. 

ἥ 8 Ἡοῦ. ἐπονρϑαδα γευοΐξ. ἰδ θοδθι ἐλ οὐονεο ρεατιεν νι 
4 ϑροαχε. λδατγί. Φ Νοί δὰ οὔ. 
ἃ α ϑοάοπε οΥ δἰγαη ον ἰ ρον λιρισο λυ, [4 δοστην Ναὶ, 



ΟΒΑΡ, Ι,2-9. 88 

ἸΈΧΤΟΑΙ, ΔΥΌ 

ος. 3, Ὑὴ6 Ἰοττοῦ δ 3 “ 33, ἰὁ ἰοαπὰ δοοὶ ἐἰ. 8; 

Οὐεοὰ. 18: Μίο. ἵν. 4; δογ. χί!!. 18. Βοδίἀθ ἐδ 689, πῃ 

1δεϊδῃ ρασζὶν 1 ἐδ οἰπαρῖο ἔοστω 85 πϑγὸ (ΧΧί!. 238; ΧΧΥ. 

8), ῬΑΣΕΥ δοιωονμδὶ οχίϑηδοὰ (χχί, 11; χΧΧΙΥ, 8). ΤῺΘ 

πιο οσίεβάθα ἔοστη ἽἽ “8 32 ἰδ ἰουπὰ ἴῃ [δαϊδἢ 

οπἷν, 1. 320, «νὰ χὶ, δ᾽ 1011. 14.-------)} (6 οὔδη υβϑὰ ὉΥ 
1681 Δ Φπρϑοΐδν, ἴον ὑτίηκίηκ ὑνΡ οδ!γϑο, χχίϊ!. 4; 

ΧΙΙΣ. Φ1; 11. 18: ΘΟΙΏΡ. χἰΐν. 14; Ηοδ, ἰχ. 12, --ῖ 18 10 

80 8660 ἤγοιη ἐδ ὀχροβίἐΐου ἐδαὶ νγὸ ἰαῖκο ἘΌΝ (ῃ δὴ 

Φ’ῇορῃ δια ροῦϑο. ΑἸ ΠΟ ἢ Θ᾽ ΞΟ ὮΘΥΘ (χχί!. 4; Ἑποῖς. 

Σχχί. 4) [ξ ΧΩ 6808 [Ὧ6 ΒΒΙΏΘ 8.5 01}. γοῖ οὖν σοηδίγαοί οη 

(ΝὩΪΟὮ ἰδ ἰουπά ἴῃ ὕὐτηκδ, Κνοκει, οἰ αἰ.) 16 1.816 ὰ 

μοσὸ Ὀθοδῦβο Ὁ ᾽Ὕ ἀοθ8 ποί δίδπὰ ἴῃ ἃ ρβασϑὶ]ϑὶ βῆσαδο 

ἴο ὙΠ, {11} (οἸϊονν 8 πιο ἀροχοκοιίοαὶ δι ρῃδοίβ. ΒῸν 

ΣᾺ ἰ5 ἰῶκου 8 σωοδηίης ᾿δὲ ἐπ6 δδτδθ δ8 ῬΘῚ), 

πε νουϊὰ 86 ΦΌΡΙΥ τοροίτίοη. Βοδίάϑϑ, ΥΣΤΆΣΚΘΑ τοΐϑιϑ 

ΔΡΌΓΤΟΡΣΙΑΙΦΙΥ ἰο ουϊ. χχχὶϊ, 6. [Εξζοῖς, χχχὶ, ά, ΤΏΟ 

βδίὴὼθ ποτα οσουγ: Ολήαγοη 1 λανὸ ᾿παάφ σρεοαΐ απὰ δεῖ 
οπ λἰολ.--ἹΜ. Ὁ... 

γος. 8. ΤΡ ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ “ἰἢθ9 ὈύγοΥ," (ΘΟ. χχίν. 3) 

ἤθη, “8 ΟἸἾΤΏΟΥ, (ἢ 6 Ῥοδβοδδου," (ον. ΧΧΥ. δῦ: ΖΘΟΝ. 

αὶ δ). Ὁ3ΩΝ [5 οι α ΟἿΪΥ ἴῃ Φοῦ χχχίχ, 9; Ῥτου. σχίν. 4, 

Ὀδαίὰο (Πΐπ ρἷδοθ. ἘΎοτα ἐῆθα ρἴδοϑϑ ἰξ 195 ποῖ ονἱάθης 

ἘΠοΙΒοΥ "' δα} ΟΥ “ ΟΥΌ " [5 ἴΠ 8 σογγδοῖ ΘΑ ΠΒ. ΑΒ 
μ6|1|6 ἀοοίαίνο 15 [ἢ τοοῖ σωϑδηϊης “ ἕδιίθη " (1 Κίηκ5 
γν. 3, (ΕΚ. ΒΙ|Ό0. ἱν. 23), Ῥγου. συ. 17. 8111 [ἃ (Π6 Ἰαΐδσ 
Ἡοῦτον, τ ΔΙ ΘὮ ὑπὸ8 {Π6 ποχζὰ ἴον ἴδ ο]αιίου οὗ ἐῃ9 12. 
Ὀοτοῦ (860 ἘΌΧΤΟΕΥ ζεΣ. Ὁ. 16. ΟΥ̓ΔΈΝ δηα ὈΚΙΤΤΣΔΟΝ 
ἔπ ἴος.) 10 9 τποϑηΐηρ “ ΟΥΙ" δοίη ἰὸ ργοναίὶ. ΤῊΘ 
φαυ εδὲ γοΣΕ ΟΏΝ, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, 5}} μίγο ἐπι5 το ἀϑγίοκ. 

Το οοηπίοχέ ἀοηηγδηδ ἐμαί ἴὴ9 οὐ]οοί οἵ Ὁ δηὰ 

"3 )Π Ὀ6 φειρρ!!οᾷ ἔγοις δαὶ ργοοϑάθθ. ΕῸΓ ψου]ὰ 

086 ἰδίο (Π 6 πογὰβ δϑοϊ υἱοῦ (Εοδενυξιεε, ΕὙκκοτ) 

τσ ἴδ ἔτσο ΤΩΘΓΩΌΘΣΘ οὔ [ῃ 9 ΘΟΙΡΑΤδΟο. ὁ ποΐ ΠΑτΙη0- 
ηἶξα, 7παὶ ψῆδὲ ΟΧ πὰ δὴ ἀο ποίΐοο, ἴϑτδοὶ 0695 ἠοὲ 

ποίδοο, ἸὩ ΠΣ ἐβ πδοὰ δ8 νουὺ. ἐγαηδ. ὉΥ ἰδαϊδῃ, αἷδὸ 

111. 18; 12,16. Αο ϑανοίδηϊςί δι} Ῥδσαὶ!]9ὶ] 'ττΟ ΓΏΑΥ͂ οοΙη- 
ῬΑτὸ (Ὁ ὁς. γῆ! 1.) 

γον. 4. ἿἽ (ὔϑαιθδὲ ἴῃ 1δϑδίαδ, δἷδο ἰῃ (6 8ὰ ραγῖ; 
Σῖν. 0,10; 1ν. 1; πὸ 1.866 [ἐ ἐπϑηϊγιοηο {ἰπι98, Ἡἤοσϑϑδ 
ἴν [86 ταδί οὔ ἔθ ὑτορῃσία ἰξ οσοῦτα ἐνϑηῖγ-οἰχῃέ ἐἶταοδ : 
ἴον [ἃ ἰ8. ΟἿΪΥ ἑουπὰ [ἢ [ἢ 9 Ῥγορῃοίίο Ὀοοΐβ, τυϊξ ἐῃ9 
ἐχοοριίοῃ οὗ 1 Εἰ [8 ΧΗ. 30) ἰ5 ἀἰπεϊη κυ βη θα ἤγοση ἿἾΝ 
ἰα ἐπδὲ ἐδο Ἰδίίδσ [5 ποτ δυϊδϑίδηιἷνο, 16 ΓΟΥΤΌΘΣ ΓΟΣΘ 
δάγοτῦ. ΗΘΏΟ6 δὲ [5 ἐπαΐ "Ἷ) , τ τ ἤουν ϑχοορηουλ (ΝΌ. 
Σχῖν. 9: Ἐξοῖς. χχίγν. 6, θ) μδο ᾿ αἴϊον [ξ, πῆόγοο "Ἴ 

 (οΠπονοϑὰ Ὁ “7 ΟὨΙΥ Ἑκεῖς, χε, 18, δῃὰ Ὁ Ὁ, Ἑποῖ. 
χἰϊὶ, 8; 56Σ. 1. 41, δὰ ὮΥ Ὁ, ὅ6Γ. χὶν ]. 1; ΘΥΘΥΥΝ τ 

εἶδο (6. 9. 1 Εἴη κα χἱ!!. 80; [56. ν. 8, 11, ἔθ.) [8 ἰβ πδοὰ 
νιοσὲ 64 δοηπ δοίη Ῥγορορίϊίΐοῃ. "17 ἐπογοίογ ἢδ5 
ἴλοτο (Π6 ΟΠ δέϑοῖον οἵ μεοροδίεγο ὀχοϊδιγαίίοῃ, που χη 
ἴῃ τορασὰ ἰο 1: τοϑδηΐηα ὯΟ οββουίϊΐαὶ αἰ θγθηοθ ἰ5 
ποιΐοϑδῦϊθ. [Ὁ 15 ἐδίζθῃ [ἴ0. χζταηϊθα ἐμαὶ δὴ [ηἰθηοηα] 
Ῥαγοποιωδαῖδ ἰωποηποθα [6 δϑοϊοθοϊοη οὗἩ 6 νογὰ "12 
0. ἰὴ οὐδοσς Βδῃὰ ἰξ ἰθ οἱϑδσγ ἰπδὲ ἃ ΒΥ ΠΟΏΥΤΩ οὐ Ὁ Ρ 2.5 

τοοδηί, 86 διήῦοσ ἐπ 6 »" δηὰ Ὧ23 οογζοϑροῃὰ ἴο 9 
δῃοίδμοσ, ΪΨ 3 ἰ6 “φυϊ οπουτωθοιοὰ." ΚΒ. 
ξυτάϊΐης ἰἢο ταθβη δος, ΘΟΌΡ. Οϑθῃ. χίΠ!. 3; Ῥθκοά. ἵν. 10; 

Ἐδοῖ. ἢ]. δ, 6; τοκασάϊης (ἢ 6 ἴοστω (ἔπ δοῃβίγαοί-ἴοσσω, 

8 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

29 οἴοης πίθὶ Ἴ23, πὸ ὉἋΡ' αἴοπα νι} Ὁ ἋΡ, οὐ] 
μὲσϑλ Α ΓΙΌ Ι3." οὶ οὩδ Τδο ἀδείτοσβ 8δῃ- 

οἴδοεν, Ὀπὶ οὩ9 ἐδαὶ δοὶδ ΓΌΪΟΌΒΙΥ (ἀἰτοοὶ σδυπαῖίνο Η!- 
ῬὮΠ, 8 ΟὮγν. χχαυϊ, Ὁ. ΤῊΘ ὀχργοδϑϑίος [8 Ρασεν δι γοῦρσοσ, 
ῬΑΓΕΥ τοτθ ϑΏΘγαὶ ἰπδὴ ἰῆο ἰκἰηαγοὰ ΟὨ68: Ὁ)3 

ΟὝῸ χαχ. 1; ΧΟ ΔῈΝ ΚὉ ὈΥΤΙ9. Ὁ 
χχσ, 9. "5310 "3 ον. Π114, 22; ᾿ν. 92. ΟστΡ. 

Ὁ" κι Ὁ)3 ἬΝ ἴχῃι. 8, 6 δοὁ ἰδδὲ ἐι16 ἔόσζη οὗ 

οχργϑοδδίοῃ ἰδ ὀορϑοίδι!υ σμγγϑοὶ τὲ! ἢ 18δίδῃ, ἴογ, 6Χ- 

οορέϊης [6 ρΡὮγαϑδο [1ϑὲ αυοίοα ἔγοϊα ογοχηΐδῃ, 1: ἰδ ἴο 
Ὀ6 Τουπὰ ἰῃ πο οἴἶδδοῦ Ῥσζορβοί. 

γον. δ. τηλῦ, ΥοΓ. ὅ, ἀεοϊπαΐξίο, ἀοεοσίμιδ ΟΌΪΥ ἴῃ Ὀοαί, 

ΧίΙ!. 6; χίχ. Ἶ; ὅον. ΧΧΥ]. 16; χχίχ. 32 δῃὰ 188. χὶν. 6 

χχχί, δ; Ἰἰχ, 18.-ττ-----ἶς [9 ἐτὰϑ ἐμαὶ 3 πηίμοῦς ἐμ δὲ- 
εἰ616 βοπηοίίτοϑθη ἣδ88 ἰὴ τηδδηΐηᾳ οὗ “ ὙΠο0]60" (ἰχ. 1|; 

Ἑποῖε, χχίχ. Ἰ; χχχυῖ, δ; 8 Κίη κε χχῆ. 8; 800 ὈΕΙΣΥΣΘΟΝ 

(π ἰος.; Ἐγππλῖν ἃ 290, οὐ. Βυΐ 4 οοτηραγίϑδοη οὗ ἐῆ 956 48- 
86.195 Βῆονγβ ἐπδὲὶ ἐπ ὌΧ ΓΟ ΒΒΙ ΟῺ8 ἰΏ ᾳυϑδίξος ΔΥῸ Ῥδγινγ 
Ῥσγουθγθίαϊ, (δοΘ ὈπεΟπΑΣ κ ἐπ ἰο6.}) Ῥαγὶὶγ ἀο ποὶ δάμίι 

οὔ ἐπ τηοδηίηκ " δὶ] " ἢ ΔΩΥ νίδ6. ἴῃ [ἰὴ 8 Ὀγϑδβϑηξ οϑδὸ 
Ὀοίὴ τοοδηΐηβη διὸ ἰῃ ἐμουγφοῖνοα ροβϑίῦϊθ. {{, ἐμϑα, ἐπ 9 
Ῥιορδοὶ που]Ἱὰ ΘΟΏΥΘΥ ἐμθ τηοϑηΐηκ “ ὙΠοΪ6,᾿" λ6 πειιδί 

1.860 (9 ἀγίΐς]6. Ὁπῦ τησδί, ΔΩΥ ὙΔΥ, Ὁ0 τοχδγάϑὰ 86 ἀθ6- 

Ῥοηῃδθῃξ οι χα, υδάθτρίοοά, Βαυὶ 115 ἀουδεα] τοῖο Σ 

ἐδδὲ ἰδ ἐο Ὀ6 ἌΝ ἴῃ [89 589η890 οὗὨ “ ὈΘΙΟΏ Κα, 5 41] 60 ἕο," 

ΟΥ 848 τηοϑηΐης [6 ὈΘσοοΙη6." ΤῊ ἰδίου ἰ8 ἐὮ6 ΤῇοτΘ 

Ῥγοῦθο]ο, Ὀθοδαδ90 Ὧηῦ ΤῊ ὈΘΑΥΒ ΔΩΔΊΟΚΥ ἴο ΟΧΡΓΘ8- 
ὝἭὌΠἼΠΙΤ ΥὉτ 

δἰ 05 11|κ6 529), Ὁ ΤῊ ΤΊ. 1 ἰθ ἃ βίζοπιὶα ΘΧΡυϑβϑίου, 

δἰγοΟ ΚΟΥ ἰὮ ΔΗ Εν ΙΝ δῇ 6 ἰη8 ἴο 6 ἐδκ6Ώ 88 αὖ- 

εἰγαοίωπι ἮΤΟ οοποτοῖο. Δρᾶσὶ ἔγοτη ἐδ ἰ5 οομοζϑὶθ Τ298}- 

ἰῃκς οὔ ἐπῃθ ποζγὰ, ΤΘ ΤΑΥ͂ ΟΟΙΏΡΘΙΓΟ (ἢ9 σοπδίχῃοίίοῦ οὗ " 

ΤῊΤΊ πίει Ὁ ΜΠ ράβδακϑϑ Π|Κ1 Βατη, (γ. 9(Ὀ Ὁ} 27) 
ΥΤ 

«πὰ ανῇ!. 1 ὡπΠ]2) ἦν τττ)-- οὐ ΚΕΝ 
Ἢ 2) ἰδ ἴοαπά αἰδὸ σ. τῇ!, 18, διὰ 1βτ, ἱ, 32. Ἐ] 
ἄσδι Ὧοξ ΟΟΟΌΣ διδίη ἰῃ 1βδϊδῇῆ. 

γον. 8. Τὴ οσχργοθδίου 7», ὈΣΎΓη3Ὸ 5 ἰουπὰ 

ΟἿΪ 6τθ, ΕἸΥΟΥΎ Ἡ8ΘΓῸ 6186 1ὲ τοϑὰβ Ἢ Ρ Ὃν (Ῥοαυι. 

ΧΧΥΪΙΐ, 36; ἃ βαῖη. χίνυ. 86; σοῦ 1|. 1λ--ἰἸὃ ἵκ. 78 γνου]ὰ 

οχρϑοὶ 033, ΔΒ ἴῃ γοσ. δ. Βαϊ δυο οἤδηκοβ ἢ ῬΟΥΒΟΏ 

δηὰ ὨυΤΟΡΟΥ ΟΟΘΌΡ γα ΘΓ ἴῃ ΗΘΌΏΓΣΟΥ, οὐ Ρ. ΧΥἹΊ. 

135: Ῥα. Υ.ὔ 10.--ὍΠ ἀπίορτωηι, καπιη, ἰ6 ἰοαμ!ὰ Ὀδδιὰθ 

ΟἿΪΥ δυὰά. χχ. 48; Ῥκ. χυχυΐ. 4, ὑπ ἐν. (ἔγουι »ῈΘ Μαιἢ 

ἰ6 Λεευτα, ἃ ποαηῃὰ παῖ οοἴηθδ ὕγογλ ἐθῶγ ΟΥ βοζαίοῃ; 
[ουηὰ [ἢ Ιαδίϑῃ ΟὨΪΥ ἮΘΓΘ. ΠΣ Π θοἱηθὰ ἰο Ψ»Έ9, αἷδοὸ 

Ῥχου. χχ. 0) ἰβ “ἢ οχἐγαγαϑαιοὰ εἰγίρο οσ βιγϑ  ηκ,» 

(866 ὭΣΙΙΤΣΒΟΗ ἐπ ἰος.); ΟἿΪΥ ἢδτο ἴῃ [δαί δὴ, ἰλληλ.., 95 

νὰ... ΥΓΟΙΩ Τ -- ν:} φοοῦπε εξ, ἰοαηὰ ΜΈ ΟὨΪΥ͂ 

ἴῃ 704. ΧΥ. 1δ) ΙΝ 1Π6 τὰν πουπὰ οἵα οαἱ. 3] υἱτ δοὸ- 

οοϑηὐθὰ μοπα] οδμμοὲὶ ὈῸ ἀογίγοὰ ἔγοιω ΔΑ ἀμρογεῖξ: 

ὯΟΡ οδὴ ἰΐ δ6 ἔπ βδίηθ δϑ Ὁ] ἴῃ Ῥβ. 1γ}. 4. Ἧι ἰ6 οἴ Σ᾽ 

δὴ ἰπίθηδίνο ἕοσϊω δηδίοχοῦ ἰο 3.3, 3 14, 1 Βάσω, χίν. 

ῶ9: 35, Νυπι. χχῖν. δ; βοηκ οἔϑθ. λγ. 10; ΟΥ 8 δόπαΐο 

Ραβεῖγο ἔογπι ὕἤγοτη 3} (οόσωρ. 313, 7οῦ χχίνυ. 94). ΤΏ9 
Ἰαξίοσ ϑϑϑῖὴδ ἴο πιὸ ἘΪσΘΙῪ ΣῸΣ 1, 158. Ἰἰχ. δ, “ἐδ 

ϑηποοδοά, ογ δ 6" (οα κα), ΔΆΩᾺ ὯΔ)6 ἴοος 8})411} οὔσιϑῃ 

ἰϊ, δοῦ χχσχὶχ. "ἢ δ μ} (Ὠ9 βᾳαοθεθὶ οἱὲ ἴο ἤοεου, 784. 



84 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. ᾿ 

Υἱ. 88), 85 τ,9]1 8 {Π6 δυ ϊρδίδηξίγο 72 οοππργεβείο, οοην- 

ῬΤέδδυπι υυΐϊπωδ, (ὅ9τ. χχχ, 13: Ηοι. μ᾿ 18) Ῥγχγουθ δαὶ 

{Π6Γ0 16 ἃ γοοῦ Ἢ πὶ ἐπ τηϑαςΐηρ “ ργοδβ ἰοχοίδοσ " 

(σοι. Ὑ.), ἰο πὩ ἢ ἰμθα οἿσ 3 που! βϑῖτὸ δ 8 

Ῥαδαῖγο, [τ Ὁ Ἢ ἰο Ὁ; δοΐηῆρ. Θιδεπιυα 7λέθαι;"., Ρ. 

418, Ὁ 3 ἴῃ Ἰϑαίϑῃ Ὀϑδίἀθ ἐδίδ 1:4. 1; χχχ. 26; ᾿χί. 
1. ΤῊΘ ἤτοι τὸ γοΣΌΒ δῖ ἴῃ ἰΐο ρῥίαγαὶ, πῇ] ἢ 
Βῆον ὑπαὺ [ῃ9 δυδαίδηεῖνοθ ασὸ ὑὸ Ὀ6 ππηαογϑίοοα 60)» 
ἰοοέίνοὶν : ἐῃο (ἰγὰ τοῦῦ [8 ἔϑιῃ. δίῃ υϊασ. ΝῸ κγδιῃω- 
τηδίϊ σαὶ ὩΘΟΘΒΒΙΥ͂ ΘΡΡΘΔΓΒ ἴοσ (8. [Ὁ δοϑηβ 88 {7 ὅδ 
Ῥτγορῃοὺ ψαηὐδα ἰὁὸ ΥϑΥῪ [ἢ 6 ἴοστηῃ οὗ θχργϑϑβίοῃ αῃηὰ [89 

ἴοτα. βίηρ. τὶ ἢ [06 φυα! ἐν οΥ̓͂ ἑαἰκίς ἃ ὩθυϊθΡ ΘΟΏδΙΓΌΟ- 
τἰοι οὔδονγθά ὑπο Ὠδμηαᾶΐα ἕοσς ἰδύ. Ῥιιαὶ) 395 ΟἿΪΥ ἴουπὰ 

ὨδΓΘ; Ἐαὶ οὔ ὐ [8 ουπα 158. Υἱἱ!. 4. 

γον. Ἰ. ΤΊ οσσυχϑ ἰῃ 88. αἰβο νἱ. 11; χυΐἱ!. 9; 1χ{!]. 

4, ᾿χΐν. 9. ΤῊΝ ΘΧΡρσθβϑίοῃ δ ΛΙ͂Σ Ὁ (Ρ 6. ̓χχχ. 117) ἰὁ 

ΟὨΪΥ Τουπὰ ἤοσζθ. ΤῊΘ ζο]ονίης ΤΉΝ ἀοοϑ τοί 

ὈΘΙοΩΚ 85 8 δοοοῃὰ ῥζοαϊοδίθ ἰὸ ὈΞΣΛΟῪΝ, (ΟΣ [2.0 ὉΠ 

ουρσῖιε οί ἰο Ὀ6 ἀρβοι;ί. Βυὺ ἰἐ ἴα 1[86]7 δι ]6ο,, ἴἰο ψὨ ἢ 

ΠΗ τουβὺ ὈΘ ΒΌΡΡ6α. ΤΏοΟ ἰδϑί, ἤθη, 88 ἰὴ θ 'ψψοχὰ 5 

)ὰ}} ΓΟΘΙΤΩ9 88 αἰτία. ΤΏαθο ἰαδί-Ὡδιηθαὰ πογὰδ 

Δ16 ὀχρὶαἰμϑὰ 46 γατίουθὶν. Βαὲ 85 ἰι 18 δίδο βμθά 

ἐμοῦ ἰῃ6 ὅτδι ᾿ψογά 15 ι5οϑὰ οἷν ἰῇ γοίϑγθησϑο ἴο ἰδ ἀθ- 
εἰστιοιίου οὗ Βοάοτα δὰ Οομλοσσδῇ, ἐδο τηϑδηίης οἵ ἰἐ 
οαπῃοῦ Ὀ6 ἀουδίζι!, Ετοτη ἐδ οτἰκίηα! ρϑδβαρο, Ὦθιει. 
Σχίχ. 22 (29) γὸ δηὰ [δ πογὰβ οἱϊϑὰ ἰῃ Ατηοϑ ἰγν. 11, απ ὰ 
ἴἢ [βὰ. στῇ. 19 δηὰ 76ὁζ:. 1. 40 ἀσδοῖὶν αἱ. 10 “2οζ. χὶὶσ. 
18 γὸ δηὰ ἔθ 88 'π Ὠουΐ. 

γόον.8. Ὑ ΠΣ ΠΛ). Το ἢ Ἦρσο 18 Ὡοΐ σοπγογεῖγο 
Ὀὰ} δἰγωρὶθ δοῃ  ποίΐγθ, 88 ἐῃΦ ψὯο]9 οοπίοχι ὑγουδα, 

ἘΠΙΘΉ 15 ΟἿΪΥῪ 8 γοργοϑϑῃ ἰδίου οὗ ἐδλίη χα ργοδϑηίΐ. 
π20 ζὕροτα 1390, “[ο ποᾶγο ὑορϑίδογ,"" [})6 1δίγ οὗἉὨ ἐϊν8 

Ἰἰο 88 611 δ (6 ζ0]]16ρ59 οὔ ἐμο ἰρασδὲ οὔ ἰδθοσηδοῖθα, 
ἴον. χχ , 84 5Βα4ᾳ., ΟΣ [6 Ὀοοίῃ οὗ ἐῃθ τψαϊοπιδη, ἡοῦ 

ΧχΥΪ!. 18; Τουδὰ δικαίη 188, ἱν. 6. ΠΟ ΒΥΏΟῺΥ ΠῚ 

οἴ ἼΧ ἴοοιε ρογποεοίαπαϊ, εἱκῖ ἸΙοάφίες χ. 29, 15 υδοὰ 

χχίγν. 20, (Ὁ {9 τΔΟΘ ΙΔ δ εἰθορίηρ τὰκ, (Πα ἐπίῃ χα 
ἴο δῃὰ ἴτο, μανίην Ὀθ6ὴ ΠΩ ᾧνΡ δηὰ βργοδά ουἱϊ. 

ΠΡΌ, ἔτοϊω κΡ ομουαιῖα, “ θοϊὰ οὗ Θασουτη οΣθ," “ουπα 

αἴδ80 ΟὨΪΥ͂ 26Γ. χ᾽ δ. 
νον. 9. ΤΟ οχρυϑραίοῦ ΤῊ ὙΠ δϑ [ο {18 τηθδῃ- 

ἴῃς, 86 Βοττοσοὰ ἔἤζοτῃ ἐπ ὠδιϑ ἰοριοπαὶ οὗ ἰἴ6 Ῥοηίδ- 

ὈὉΘ0Οἢ δηὰ Φοδυα, ΟἿΪΥ ἰδθχ ἐξ αἴ σαν τοοβ, ὙΝ ΟΣ 

ὙΎΡ, Νάτο. χαί, δδ᾽; Ὅϑαί, ἢ, 86; Π|. 8; 758. σἰϊ, 92; 
Χ. 28 64ᾳ.--ὖοτ. χιῖν. 1 σοτοσϑοὰ πνῦ ὙΡἘΣ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ. 

1, ΤῊ ῥτορμοῖ ἢγεί ἰηἰγοάποοβ Φθῆονδα Ηἱπι- 
Βα ἢ βροδϊκιηρ, (618. 2, 8). δ ο8}18 βϑδνϑῃ δηὰ 
ΘΔ ἴο τλίηοϑα 1 ΟΥΟΓ ἴο Θημαποο Ηΐβ Ἰαπηοηΐ 
ΟΥ̓́ΟΣ 619 ΤΕΘΡ Ὁ ἴβσϑὶ. ἘῸΡ Ηἰ8 θεποβοθῆοθ ἴΠ6 
Τοτὰ ᾿ιδὰ οὨΪγΥ 8 μαγναδί οἵ ἀἰϑουϑαΐθησο, (νοῦ. 2). 
ΤῊ ΟΧ δηὰ 888 δὼ διίίδοῃοὰ ἰο {ποὶν ἰοσά. [8- 
Τ86] ἷ8 ποῖ, (γογ. 8). ὙΒογοίογο {86 Ῥσορμοὶ ρτο- 
ΠΟΙΠΟΘΘΒ ἃ ΜᾺΓ δραΐηβὶ ἰῃ6 γΡ6οΌρ]6 ἐπαὺ δὰ ἴογ- 
βου {6 Ὀεβὲ δηὰ {86 ἰοβὶ Τ,οχὰ, (Π6 ΗΟΙΥ 
Οπα οἵ [ργδοὶ, (γοσ. 4). Ηδα (μ6 1ογά ἴδῃ σδηΐ- 
ἴπῷ ἴῃ ἀἰβοὶρ᾽ 6 7 Νο. Ης διὰ οἰιαβιϊβοὰ {Π6 
ῬΘΟΡΪΘ 80 τῦολ, πδ΄ ἴον (86 ἔιΐατο Ηθ ποροβ [ὉΣ 
ποίησ τόσο ἴτουι (παῖ, ἴδαγδθὶ 16 (ἱ τά], 
ΤΑΟΓΆΠ]Υ)} ἱΠΟΌΓΔΌΪΥ δἰ οἷς, γοσβ. (8, 6). ὙΥΏ116 ουϊ- 
ΨΆΓΑΙΥ (οσὰ {86 ΟΠ αβιϊβουχθηῦ) 10 '8 τοἀπορά ἰο 8 
τοϊηϊταπι, (νοσβ. 7, 8). Τὺ ἕδγ, (αἰ τοο οι Υ δηὰ 
ἱπατοοῦ γ) [86 δα άΓορδ οὗ Φοθοναῖ. [ΪἋπ 16 ]πδὶ 
γαγθ6, (9), ἴμ6 ῥσορβοὶ ᾿ἱπιβοὶ  ὀοησηλβ (ἢ ἔδοῖ, 
1 αὐ 51|1}} ἃ 110{16 σθυυπαηΐ οχ  βίβ οἡ Ὑἱσἢ ἴο θυ 1]ἃ 
1π9 ὉῦΡῸ οὔ Ὀοίίον ζαΐυγΓο, 

2. Ἐῖθα Ἀθᾶανθ;--)ὸόὸ ῃὩοῖ οοπαὶᾶον δ, 
γοσα. 2, 8. Ὑὕοη ἐδ9 1,οτὰ οὔΠ6 του] βρϑβϑῖκ, (ἢ 6 
ἩΟΓΙΑ πιυβὺ ΠΘΆΓ 1 δ]. Οὐοἴρ. Ὠουϊ. χχχὶϊ. 
1; Ῥε.].1, 4; Μὶῖο. 1. 2; νἱ. 1,2. Βυΐ Ποῖα, 88 
οἰβονθοτο, (Πουῦ, ἱν. 26; χχχ. 19; χχχὶ. 28; β. 
Ἰ. 4) {πὸ ψου]ὰ 18 ποὶ ἱῃγοκΚϑα 88 ΒΙ ΩΡΪΥ 80 δαά!- 
Θῆοθ, Ὀυΐ 38 ἃ υἱίηοββ, Ὀοίοσο σβόοῖλ ὕπο Τιοσὰ 
που]Ἱὰ χδκὸ ροοα Ηἱἰἴδ8 οἰαίπι οὗ γίβῃι. ἘΕῸν ἱΐ 
ΘΟΠΟΟΙΙΒ ἃ ΠΔΙΔΟΥ οὗ υηΐνοσβαὶ ᾿Ἰηίογοθ. Τῆς 
ποῦ]ὰ τουδὶ γοδοὶ ψ 1} Φο ον δραϊπαὶ [βγδθὶ 
ἑηΐγδοίίΐοη οὗἉἨ ἰδαν, (δι [86 ΤῸΝ ΟΌ, (ουπάαϊλοῃβ 

οὔ δ οασίμ, Ῥβμ. ἰχχχὶϊ. ὅ, ΠΥ τοὶ ἰοἰίογ. Αἰ 6 
ΒΔΤῚΘ {1π|6 ΟὯΘ χηυδί δϑβϑϑηϊο (86 σοιηατῖς οὐ ὨῈ- 
ΙΙΥΖΘΟΗ : “ Βοδυθῃ δηαὰ οδυῖ ἢ Μψ6ΓῸ ῥγοβοηΐὶ δηὰ 

γι οὶ ραηὶα ποῦ Φομονδὴ ραν Η:ΒΡΘΟΡΙΟ ἢ 6] ν 
ἐπ αὐὴ ρας. ἱν. 830, δηὰ {π6 ρΐδοοβ οἱϊθά αὔονθ) 
-8ὸ ἔμ τησδί (ΠΥ ἢδαῦ δῃὰ ψ]ίηθεβ τ πδΐ 96}0- 
υϑδὰ, (οἷν Ογοδίου δηᾶ [βγ86}᾽8 ἀοά, [885 ἴο βᾷῪ δὰ 
σοτ  Ϊαἷπ οὗ [αἴον βουὴ σοῃίυτὶεβ.-- Μ. ὟὟ .2.] 

Α8. [Ιβαΐϊδῇ 1ἴη8 ΗΪ8. δοοῖς οὗ Ῥτορῇθου στὰ 
ΔΙπηοεὶ (6 σψογάβ οὗ θοαυΐ. χχχ]!. Ϊ ἢΘ Τα κοιεεὺ 
(μδῇ πὸ Πδᾶ (μὲ ργορμβοἴο βοῃρ βαοΐογο Ηἷθ ΘΥ 68, 
ὙΠΟ, σὰ ΒΕΙΙΤΥΖΒΟΗ, ΓΩΔΥ 6 οΔ]]6, “16 
ςοι ροηἀΐουβ οὐ] η6 δὰ (μ6 Θοπληλοη ΚΟΥ ἰο 8]} 
Ρτορ θοῦ." Ηδ ἀοε68 ποὲ ἱμάδρὰ αυοίθ γογθδίλμ, 
ἴον {6 ῥγϑάϊοαίθα 1 ἹΠΙῚ δηὰ γ᾽ διὸ ἱγαπβροθοὰ 
(οοιΡ., ἴοο, οὔδρ. χχυϊδ, 23, χχχῖϊ. 9). Βαὶ 
1π6 ἸἈΒουρῆϊ 18 [Ππ6 βαπθ. ΤῊ Β8Π16 ἷβ ἔσθ ἴῃ χα. 
δατὰ ἰο (86 οϑι1881] Ῥῆγαβο, ἼΞῪ “ 3, Τη Ὁ δαϊ. 

ἷε τοιάδ: ῬΎΝΙ »ΌΦΙ) ΓΙΘΊΝΝ ὈΙΘΘΤΙ ΣἼΝΠ 
Ὁ ΟΝ, Ὑμαὶ Ιβαϊδῃ δβδίμτιθ 88 [ῃ:8 σθδϑοῃ, ἰδ 

ἰη Ὅεαϊ, θα ἀωας 88 ΟὈ͵οοὶ δῃηὰ εβδεὶί. Τῆθ 
αἰ βδγθηοθ 18 δα βίη 1 4}}} ἃ ἴοστηβ] οὔθ. Φομονδὴ 
8 ἰπάοοὰ Εδίμοσ οὗ ΤΌΘ Δα 81] οτγοδίυγοβ. 
Ηὸ ἴβ ονϑθῃ οβ] δὰ (Νυπι. χνΐὶ. 22. χχνὶϊ. 16) 
“Οοὰ οἴ [Π6 βρίτγί ὦ οὗ 4}1 βι6βὴ . δηὰ Ρβ. οχῖὶν. 15 
αὐ παν νι εἶν. 27 κη4.--- χο χοδα {παὶ [Π6 ουϑβ οἵ 

ψταἱῦ οα {π6 1οτά, δπὰ (μαἱ Ηε 8118 ἐνεγγιίης 
(μαΐ ᾿νο8 τΠῚῈ δαιἰείδοίοη (οοαρ. ἔοι, 111. 29 - 
ἶχ. 24 εηᾳ.; χ. 12 ».α4.). Βυΐ διηοηρ 18:6 ΤΩΔΗΥ͂ 
ΟὨΣΙάσθη ἰμδαὶ Ηδ ἢ88, {Ππ|6γ 18 ὁὴ6 σᾶοβ αὶ Ηδ 
888 ποῖ ΟὨΪΥ ὕὈὉσουρῃΐ ὉΡ ἴο τηδίυτγιίν, θαὶ ἢδ8 ο]ς- 
ἀργῆς ἴο ἢ ἜΠΟΣ, ἢ Τογὰ ἀ]ὰ ποί εὐ8ἷὃγ 81] 
ῬΘΟΡΙοΒ ἰο δἰίαΐῃ {86 στόνῃ-Ρ Βίἰδίο  ΟΥ σαί ΠΥ 
ποὶ 81} βοῃβ οὗ 186 ΜῈ γέμμ ἘΒΙΒΕΙ, ῥδοδτοθ 156 
ἴδι ποτα οἵ ηαϊΐομβ. Βυΐ ἴο ΑἸ τδμδπι ργϑοίβοὶυ (818 
ΔΒ δτϑηίοα 88 ἴΠ6 βεδὺ Ῥσόχμΐεο : “1 11} τᾶ κο 
οὔ {866 ἃ ρστοδῖ πδίϊοῃ," (θη. χὶΐ. 2; δηὰ, “ ἴ πἴο 
(ΠΥ βοϑὰ πανθ 1 γίνε (Π18 ἰδηά, ἴοι (ἢ 6 σῖγα οὗ 
Ἐμγρί, υπίο (π6 στοαὶ σῖνοσ, {π6 εἶνοσς ΕΟΡἢ γδίθα," 
ἄδφη. χνυν. 18. Απὰ {μἷβ Ῥγοιηΐβο τγδβ {0181]6, 
ΑὈγΑΠδηνΒ βορὰ Ὀθοδῆμθ 8 ψτεδὶ δη Ὠυτηογοῦβ 
Ῥθορίθ. Βαὶ (818 ῬΘΟρ]8 αἷἰβοὸ σϑσο (ἢ σϑοϊ ρίεηΐβ 
οἵ λίρα λοπογ. ἘῸῪ 11 18 π6 ΠΟΙῪ παίζοη, Ἀοαὶ. νἱΐ. 
θ,ἴο τ ἤομ ὑπὸ Ἰμογὰ ἀΥΘῪ ὨΘΔΣ δὰ σουοδ]οὰ Η]π- 
ΒΕ] 7 ἰῃ δὴ δβρϑοΐὶδὶ ταδηηοσ, 1) εαΐ, ἷν. 6 εαᾳ.; 
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χχχῖϊ. βρᾳ.; Ῥβ. οχὶνὶϊ 1086ᾳ. 1 ἴδ ἱμβοσοίοσο (86 

ΡοσΌδδν ρΘΟΡΪΘ (θ)0 ὉΨΡ, Ἀααὶ. νἱΐ. 6; χίν. 2) 

ἰδγουσῖὶι ποτα (86 Ὀ]οεδίπα οὗἨ Φομβονδὴ 5884}]} 
οὐ οἱ 8]1] τδίϊομα (ἀδῃ. χὶϊ. 2 α.; χχὶϊΐ. 18; 
Φεν. ἷν. 3). Αμά ἴῃ τᾳ6η09 οὗ 8]} {π18, 1 18 
οδ!]Ἱοὰ “πἰσὴ δὔουο δὶὶ πδίομβ," Ὀουΐ. χχγυὶ. 19; 
ΧχΥΪΙ. 1; οΟΏΡ. 2 βδιω. υἱῖὶ. 22. Τῇ ἰἰπ οὗ 
αν δηὰ ϑοϊοιθοῃ, δπὰ [72 Σ᾽} 8 δῃὰ “οὐ πδιλ᾽Β 
{τ6, [6 δοβο οἵ (μ0 ἴὈτταοῦ, ἃσθ 0 Ὀ6 τοραγάθα 
859 ΤὈΣΟΓΌΠΙΟΣ δηὰ ἰγρ9 οὗ (1666 Ῥτομηΐδοθ. πᾶ 
ΒΟΥ Βανο σϑὈ6119ἅ αραϊηδῖ 106.--- Ασοοταϊηρ 
ἰο τὸ] -Καότ ΗΘ ΌΓΟΝ υὑβαρο, τ μδὶ ἴῃ δυδδίδηοθ 
κίδπᾶὰβ 88 Ορροεΐίο 15 ἀοαϊμηδίοα 88 θαυῖνδ- 
ἰεπὶ ἰπ ἕοσα. "8 ἰδ δ ουστοπὶ σπορὰ ἴῃ 1βᾶ. 1, 
25; χΙΐ!!. 27. χὶνὶ. 8; [ἰχ. 18, εἰο. ἸΐΟΥΒ 
ἰἸηφυῖτα ὙΒΘΙΠΟΣ ΟὨ]Υ͂ ἰἀΟἸ δίγΥ 18 πηθδηῖ, ΟΣ 8} Ὸ 
ΟΥΟΙΥ Κἰπὰ οἵ ἰοη, Βυὶ γὸ σδη 866 
ΜΠΥ͂ ΘΥΕΓΥ ἰμίηρ ββου!αὰ ποῖ ὈΘ τηοβηΐ (μδὲ οου]ὰ 
Ὅθ “8116 ορροκϊάου ἰο [6 [,οτὰ ; οΥ ταίμϑγ, ΤΥ 
ΟΥΟΣῪ ἰΓγᾺ ἴοη διουϊά ποῦ 6 γτοραγάθα 88 
ἸΔοἸδέσυ. λασε ὅγοΐεη, αὐὐσαν ἴοπι πιέ.---Μ. 
ἮὟ...] ΟΣ Ἰπουσοῖδ δἰ οὐνμοτ.--- ἄπ 
οκ ξποιοείᾳ ἐδ οὐπον, αν οσ. Τί νογὰβ Ἵσρ]αἰη 
186 τϑθθ αν, νογ. 2, ΒΥ͂ 8 σμοίοτῖςΆ] οοηἰγδαὶ ἐπὶ 
δβοῖ5 (Π|18 ἐπὶ οἰθαγον ᾿ρϊ. ΤῈο υπιἰηκίηρ Ὀτὺ 
ἀνθ ἢ 066 οὗ Ἰογγοδὶ ἀθρτθθ, 88 [Π}6 ΟΧ δηὰ 888, βι1} 
Ἰκηοῦν ὑποῖγ πηδϑίοσα ἐμαὶ ἰθοὰ {Πμ6π|, Δηα [Π6 οΥ Ὁ 
ους οὗ πἢΐϊοῖ (ΠΟΥ δαὶ, απ δοαυΐγο ἃ οοσίδὶ ἢ δὐ-᾿ 
ἰδοβπλοηὲ (Ὁ τηϑείοῦ δηὰ οὐ, 80 (μδὶ (ΠΟῪ ἀο οὶ 
γοϊυπίδε γ ἴογβαῖχο {861}. 

8. ΑΞ, δἰ! πδιίου--Ὀθαίοκοᾶ οἱἱγ.-- 
ψεῖβ. 4-8. Φ6μοναἢ θεποίδοι[οὯ8 πατο ποῖ δυΐ- 
δοοά ἰὸ αὐαίσοη ἰπ ἴαγδοὶ πὸ ἴθ ηρ οὗ αταίοίυ ]᾽ 
εἰἰδοπιλοαῖ. ΟἹ ἴδ6 οοηί [μϊ5 ἡδίΐου ογϑαζεδ 
ἐξα αοα, τοΐεοίς Ηΐπὰ, δηὰ δἰπζαε δωοῖ ἱπῖο [πὸ ἀδεῖὶς- 
ποθε οὗ βοδιμβοπάοι, ουὖἵ οὗ νιοὶ Ηδ δα γοβουθα 
(ποπι. Τὴθ ἰδτοῦ νοῦῦβ 1 νοῦ. 46 Ὄχργοθθ τἢ6 

εἶν σομαθα θη 668 οὗ [86 ποραίΐ να “ἀο(ἢ μοί 
ἴσον» ψοσ. 8; δηά νϑσα. 8 δηὰ 4 ἰοχζϑίἢοῦ οοπίαίη, 
(9 ΠΟΘ ῬΑ Ό]ΑΥ δἰ χη ἠοδίίοη οὗ ““τορε]οὰ 
δααϊηδί τὴο,᾽ γοσ. 2. Τὰ ἃ ΟἸἸΑΧ ΟΟΟ ΓΒ ἴῃ 
γοσα. 2-4, ΤῊΘ ουαὐπατὰ οοπῃπίστοϊοῃ οὗ ἰδ ἰΔη- 

δἰδο οογγοβροημβ ἴὸ πη. 6.85. 2 δηὰ 8 
σοηϑιβὲ οὗἉὨ ΤὉΌΣ ΣΩΘΠΛΌΘΓΗ, Δα γοτβ. 4 οἵ βονϑῆ, οὗ 
πἰοῦ τ[Π6 Βχϑὶ ἴη8 ὙΠῸ δὴ ἱπλργοθαῖνγο δη50- 
τᾶποθ. Βαΐ πῃ ἰδ βγϑὶ (Ὁ πηϑιθοτε οὗ γογ. 4 
8:6 τοϑϑοῦ ἴβ ρίνϑῃ ὙΠΥ ἴϑγαθὶ Ὀϑοδπλθ υηΐΓυ6 ἴ0 
ἴ8 αοά,. ΤῊ γϑᾶϑοη ἴβ ἃ ϑυ)θοί γ οὔθ. [1βγδοὶ 
1661 ἰα σοοὰ ἴον ποιιϊηρ--ἰς 16 ἃ ὈδΔα ἴγθθ ψ 1} 
δὰ ἔγαϊ. Τμθ τηρδηΐηρ λεαέδεη, παξίοη, Ἠδοα ποί 
θὲ Ργοβθοᾶ, δηὰ δὸ πιυοὶ {86 1688, δϑοίηρ ὑπο δἰπ- 

18 οἴγβη υϑοὰ ἴοσ ἴβγαϑὶ πὶ πουΐ ΔΩΥ δβοοοηά- 
ΔΙῪ ἴά468 οὗ τοργοδοῦ (Εχοά. χίχ. 6; 908. 111. 17, 

εἰς.), αι θὰ αἶδο ρϑγβ]]6] πίῃ Ὁ. Ἧγο μᾶνὸ ἰσϑῃβ- 
Ἰαϊοά ἐξ “7.6 τον ἴῃ οτϑὺ ἴο σϑοοδο {πθ οοη- 
δοῦ8 05 οὗ (ἢ οτἦρῖηδ] 8.5 ΠΘΔΕΪΥῪ 88 ροϑβῖ Ὁ ]6. [ἰ 
49 θοϑη ἰυδι]γ τοιδγκοα Ὀρυϊάθδ (μδὺ [5τβ 6] 18 

οδ]]ο Βογο δ ΘΓ Ἷλ, “αἰ παίΐου," ἴῃ οοπίγαβι 
σὰ ΟΡ ἧΔ, κ ΒΟΙ͂Υ παιΐοη," σβῖοῖ ἰδ οαρβὶ ἰο 
μῈ δοοσοσάίπρ ἰο Εχοά. χῖχ. 6; Ὀδαΐ. υἱἱ. 6; χὶν. 
2,21; δηὰ 1} 23 ὈΡ ἴῃ οοπίγδοι τ Ὰ ΝΜ) Ὁ» 

Τ 7, πϑίοι ἰδ [8 σα] χαχίῖ!. 24. ΤΙαγδοὶ 18 οα]] θὰ 
ΠΙΟΓΘΟΥΟΓ “’8 βοο οὗ ὁΥ]] ἀοοτγη, (πουρῇ [ξ οὐχὶ 
ἴο Β6 “8 ΠΟΙ͂Υ βοο " (νὶ. 18; Ἐσγα ἰχ. 2). ΜϑηΥ 
ἐσροεΐίοτβ (6. 5.) ΠΕΕΟΗΒΙΡΕ) δβογρ]6 ἴἰο γοηθῦ 
(8εθο τογάβ 88 2) ἴμ6 αοῃΐιίνα τοϊαιοῃ, Ὀθοαῦβ8 

᾿σάθλῃ (ἢθ δοῃ8 οἵἉ ἴοοϊα, οὗ πογίμ ]θπα [6 ]]ΟὟῪ 

οΟ 

ἴθ (86 διηοοδίοσα ὑμοσηβοῖνοβ πουἹὰ 6 οΔ]16 ἃ χΘ- 
Ῥγοδδίοδαβ, ΤΈΟΥ ἰδογοίογο ἰδ Ὀ ) ὍΘ δβ ἴἢ δρ 
βοὴ τὰ Κ»)]. Βυΐ, δρασί ἴτοπι ἐἰπθ ἴδοὶ ἐπὶ 
ἴδε ἱξ τηυκὲ σαίμοῦ τοδὰ Κ᾽ »7, δὲ ἴῃ [ν]ΐ. 8, 
ΠΝ »Ὰ, ἰθδὲ δοσυρὶθ ἰθ δ ὕπο ρτουπάϊοθα, 
ον Ὁ) »ῈῸΠ ἴθ ποὲ ΟὨ]Υ ἃ Ῥορίδ δ ἔχοι 

ΤΟρτουδίοθ, Ὀὰὶ αἷθο ἃ Ῥοβίοτ Υ [Πδὺ οοπῃῖβίβ οὗ 
Τοργοδδίθβ, 85 ἰχυ. 28, “" 3..3 »Ὼ}, πιϑϑπα, ποῖ 

1.0 ἀςεοοῃάληίβ οὗ Ὀ]οδοθὰ οὐδε, θυ: ἴμοθ6 {μ6ῃ}- 

βαῖνγοα Ὀ]οδοοὰ, δηὰ 11|κ6 (Π}9 Ἔχργοβείοῃδ, ὍΣ “3, 

72 3, Ὁ ΞΣῚ "23, ἹΚΧ 3, εἰο., ἂο ποί 
οὗ 

Βοίδ, οἵ δίϑθαρ, θυΐ βοῦβ (δὲ δύο {βουβοὶ γοθ 
8, τΟΓΙΒ]οαδ, Ῥγορμοὶβ, βδοορ. Βιυΐ δ8 {16 

Ἰάοβ »)λϊ ροΐπί ἴο 18:0 ἐββθῃ 18] ἰάθη Ὑ ἴῃ ἔγαΐς 
διὰ βοϑά, δηὰ ἴο {ἢ ἕοστηος δοΐπρ οοῃα ἰοηοά ὮΥ͂ 
186 ]Ἰαἰΐοτ, Βο οὴ6 τηυδί ὑμίηξ, ποί οὗ ἐϊὸ οΥὐἱρῖπαὶ 
διηοοβίοσθ οὗ (μ6 παίΐοῃ, θυΐ γϑίοσ οὗ (86 βεῆθγδ- 
[0 πη αὐ αίοῖΥ ρῥγοοθάϊηρ, Ομ οΗγ, ποπόγοῦ, 
οἵ δὴ ἰάθαὶ δῃσ}βίσυ, 8 ποίΐοῃ ἰδὲ ουθῇ υπάου]ΐοα 
186 ΘχῬγοθαίοῃ γεννήματα ἐχιδνῶν, ““κοπογαίίοη οὗ 
γίρογα," Μαῖίι. 111.7. ὈῸ »Ὸ 18 {πογοίογα δ 
ποηλογο τοϊδιΐοη, πὰ πΐσἢ [Π6 ᾿ῴοδ8 οὗ σδυδδ  γ 
δηὰ οὔ ἐμο δἰἰγὶ θαΐθ δσὸ οοθίπηθά. Τμ6 Ὄσχργοθ- 
βίου ἷβ ἑουπά δρδίῃ χὶν. 20.--- ΕἸ Δ1}}γ, (ἢ 6 16:8 6]- 
168 δτθ οδι]οὰ Ὀ ΤΥΣΘ Ὁ")3, “Ομ Πάγθῃ (μδὲ δγὸ 
ΘΟΓΓΌΡίοΙΒ,᾽, δ πουρὰ, δοοογάϊΐπρ ἰο γοσγ. 2, 1867 
8Γ6 ΟΠ Ιάγοὴ πβοπὶ ἴμ6 Τογὰ 88 Ὀσουρσιῦ ὩΡ δηα 
τοϑάθ ἱρὴ ; ἴοσ, διπουκῆ ΒΏΥ͂ ΟὯΘ Τ]ΔΥ δ6 ο8]]οἀ 
ἈΣ 13, τῆο 848 8 πιαη (ῃοΐ δδ 8 80Π) ἷβ 
ΤΊΣ 3, 811 χϑΐδσθῃοθ πισδί ποὶ δ6 ἀδβηΐθά ἴο νεσ. 
2, δῃηά 411 (86 ῥἴδοοβ (παὶ Ὄαργοϑα [αυδο] δ 114] 
τεϊδιίίοη ἰο δε βουδῃ, ὁ. σ. Ὀδυϊΐ. χὶν. 1. 

Ιῃ ἰἤτοα ῬΡἤγαροδ, ὩΟΥΝ,, ἴῃ6 Ὀδὰ ἔτι ἃγὸ ἀ6- 
ΠΣ ἀὐο το Ὡβ ἧτεα ΣῈ ΠΤΠΟΣ νη ἊΝ 
πορϑῖΐνθ) οσβαίζοη Φ ον, {ΠΩ Βᾶνο (ροβ  ἶνο 

τοῖδσίος ΜΠ} δοοῖ ἢ (ν. 24: 11]. δ; Ιχ. 14), (89 
οἷγ Ομδ οὗ [βύδο] (δὴ δχργοβοΐου ῬθΟῦ ΔΡΙΥ 

ΤρβαίδῃἾβ, ὑπαὶ ὀοουτα ἰοατίθοῃ (ἦτο ἰῃ ἐμ6 ἢγαι 
Ρδτῖ, δπὰ βἴὔθϑη {ἰπ|66 ἰπ (ἢ 6 δοοοπά, δηά ἴῃ οἵμον 
Ῥατίβ οὗ ἴπὸ ΟἹα Τοδβίδηιθηῖϊ ΟὨ]Υ δἷχ {1π|668), δῃὰ 
ΠΟῪ ἤάγα ἰυτηρα {ποιηβοῖνοθ Ὀδοῖκ ναγάβ. ΤῊϊΐβδ 
ἰυτηΐηρ Ὀδοῖς αν 8 σαῃ ΟὨΪΥ͂ πη 6ΔῺ ἴπ6 ἰὈγηΐηρ ἴο 
Ἰάοἰβ. ἘὸῸγ (9 Ιοτὰ δὰ ἰυτηοα [Ιαγδοὶ ἴζοτα 
λάοἷε ἰο ΗΒ 6] ἢ, οοταρ. οὶ. χχίν. 2, 14. 16 186 
Ὠδίΐοι {Π6ῃ ἰυτηοά ἐμοῖν ὕδοκα ἰο Ηΐπὶ, ᾽ϊ γ88 Ὀγθ- 
οἶβοὶγ {παῖ ΕΥ̓ ταὶρῃῦ τοίυση ἴο ἐποῖρ 160]. ἴδ 
ἷθ οοηῆτηηοά ὉΥ Κ. χὶν. δ, [λ6 ΟὨΪΥ ῥἷδοο Ὀ6- 
εἰάθ {6 ργοθοηΐ πῃ τ Β1Οἢ {86 ΟΧΡΓοβαίοη, ΟσουΓΒ, 

ψεχα. ὃ δηὰ 6 βϑϑῖὼ ἰο σοβροῃᾶ ἰο 8)ὴ οὐ]οοϊΐοῃ. 
ΕῸΓ αἴον 6 ἀοδοτὶρίϊΐοη ἴῃ γόγη. 8, 4, οἵ [9 
πδίϊομ᾽Β ἄθθρ ἀθργδυῦ, [π6 Ῥσορμοὶ ῥργοοθϑᾶβ ίο 

ΤΊΓΑΥ ἴΠ6 προπαΐηρ οὨαβιϊδοηθηΐ ὁ ἐνῶ 7. 
αἱ Βοίογο 86 ἀοεθβ 80, ἢθ σοίηονεβ δῇ οὐ)θοίΐοι 

[μαὲ τϊχηῦ Ὀ6 ταὶ ἴγοτη ἐπ βἰδηά- ροϊπὶ οὗ 
(ον οδυίηρ Ἰονο, υἷς. Βαᾶ κυβέοίΐοηι ἀϊβο! Ρ] 16 θθθῃ 
ἐχοχζοϊϑοὰ οἡ Ιαγϑο] ἰ{ ποῖ, ταϊμῃΐ ἢοὶ [86 ΣΘ- 
πονοὰ ΔρΡΡ]οδίΐοα οἵ ἰξ παγὰ οἱ {μι ἡπάσηλοηι 
ΤῊΘ ἸΏΔΌΪΓΣΥ 18 ποραιϊϊνοά. ΕῸγ [86 ὑδϑίαβαῃϑδδ 
οὔ [86 βυιξιϊης [88 Ἰοηρ ὕδθὴ ῥσγονϑα ὉΥ͂ ἴ86 θυ ῦ- 
τοροδίβα ὑδοἰκβ ἀρ οὗ (π6 παϊΐζοῃ, [ὲ ἷβ βοϑὴ 
(πὶ τὸ σϑοηάοῦ {π6 Ῥορίπηϊηρς οὗ τοῦ. ὅ: “Τὸ 
Μὲ ῬΌΓΡΟΒΟ 5}}8}} οὐδ βηχΐίθ γοῦ 58.1}} σῆοτγο ῬὉ 
ΕῸΣ ποτ ἃγὸ ἴπσοθ δχροβί δ οὗ (680 πόγαβ. 
ΤῊ ἤγαϊὶ ἷβ: ἤΟυ νῆδί οὗ (6 Ὀοάγ 8}14]} 
ΟὯΘ 511}} βυιϊίθ γοῦ ᾽ ((8 08 ΦΈΒΟΜΕ, βἌ᾿Αϑα, 



᾿ 86 

ΟΕΒΕΝτυΒ, ΒΟΘΕΝΜΌΕΙΣ ΞΕ, ὈΜΒΕΕΙΣ, ἘΝΟΒΕΙ, 
δὰ οἰποτα [. Α. ΑἸΈΧΑΝΡΕΒ, ΒΑΒΝΕΒ]. 
ΤΪ8 τοδϑὶβ Ομ οΗ οὐ τῖμδὶ [0] ον, ποσο (ἢ 6 

ὈΟΟΥῪ 18 ἀοδοσὶ θὰ 86 Ὀθδίθη δἱἱ οὐνοσ. Ηοονοσ, 
ἴουν (ΒἰὩρα διὸ ἰο Ὀ6 οὐ)εοϊρα ἰο (δ)β νἱον : α) ἱξ 

οου]ὰ ποὶ ἴμ6π τοδὰ ΠΏ ἢ}, Βαὶ ὙΠ 1271 ΠῚ ἊΝ, 
οσ ἴμ9 ᾿᾿Ἰτθ. Ἐὸς ΤΩ ἰβ8 ΡΌγΟΙΥ (86 βοπᾶγαὶ, 
δὐείχαοὶ “δὲ ὩονΟΣ (098 Ραγίξελνο, ἀϊδιΐη- 

᾿ ΒΙΒΛΙΒΕ ΟἿΘ Ῥατί ἔγζοῃῃ δῃοίμου: “ππϊοῖ Ὁ 
οὐ χχχυἝ!. 6 σδηποὶ Ὀ6 δρρεδὶϑὰ ἰο. Ἐὸγ (ἢ9 

πιοδηΐηρ οὗ ἰμδὲ ὑ]δοθ ἰβ ἢοῖ : Οη. σοῦ ἰουηαδ- 
(ἰοῆθ ἀο ἰΠὸ ῥ᾽] ασ οὗ (86 ϑασίῃ τοδὶ 7" Βυϊ: 
ἀο ἱμοὺ σεϑὶ δὶ 411 ουὐ απυίλίπησ δ) Ἄγογο {86 
τοηογίησ: “ ὙΠΟΙΘ 8}}8}} πὸ βυγίίο Ὁ ὁ0 
{θη (86 ἱπίοσταοάϊδίο ρταθο, ΤΊ Ὁ 18 Ὁ, τϑσθ 
ουἱ οὗ γἷαοο. ΕΣ ἐμοη οἱ που] τἱρῆϊ ΟΝ Ἰοοῖς ἴον 
(Π|6 ΒΠΒΘΊΓΟΣ : Κ᾽ ὨΟΎὮΘΓΟ, ἴοτ 81} ἰα Ὀαδίθῃ ἰο ρίθοββ. 
ΤἼηο ἰπβοσίοῃ οὗ (μοϑο πογὰβ ἴῃ ἐδὲβ ἴοστι ἰδίην 
ἱπαϊοδίθ ἐμδὲ ἐδον ἐῤεπιδεῖνεξ οοῃίδῖῃ ἰδ6 8ῃ- 

δισεσ ἰο ἔμ ἱπααίτγ, 2) ΠΟ Ὁ», δηᾶ (μα νβδὶ 
ΦΌΠοΥΒ ἷβ ΟὨ]Υ ἰο Ὀ6 νἱοινσθὰ 88 [86 ὭΘΑΓΟ ὌχρΪδ- 
πδίίοη οὗ (μ͵6 ΣΟΡΙγ. [ἱ που]Ἱὰ ὃ6 γοσυ ἀϊβδγεηὶ 
1{189 πτογὰβ Τ61Ὸ 10 δρροδίΐου ἢ 86 βυδ]οοὶ 
οὗ 19}. 6) Ι᾿ ἰδ τοιγδγκοὰ ΌγῚ ΠὺΥΚΖΖΑΎΤΟ (866 ἴῃ 
ῬΕΣΙΤΊΒΟΗ) ἐμαὶ ὑμ6 ἴδλοὶ ἐμαὶ [πὸ ὈΟΔῪ γγ88 
Ὀοαίθῃ 41} οὐοσ που]Ἱὰ ῃοΐ πἰπάον 1ϊ8 Ὀοϊηρ βαλδῦ- 

ἴθῃ τόσο. Ἃ) ΤῊΘ ρᾶγαβο, τεσ. 6 ὁ, 3 μι)" εἰο., 
“ΠΟΥ͂ πᾶνθ ποὶ Ὀθθη οἰοδοὰ," βῆονβ [μδὶ ποὶ ἐΠ 6 
θοΐηρς πουπᾶοα 1ἰβο] ἢ τὰϑ ἐπ6 τηδίίοσ οἵ οἰϊοῖῦ 
τηοπχοηΐ, ρμαΐ (89 Βοΐηρ πουηάοὰ ωὐδδοιέ αρρίϊοα- 
ἐΐοη, οὐὗἨ ουγαξῖυεδ. ἼΒ6 Ἰαϊίου, ΠΟΊΤΘΥΘΣ, 88 111116 
ἴημάογθ (16 διλϊεϊηρ 88 (86 ἱμάϊης ὉΡ δηὰ ἢι68]- 

ἰῃρ πουἹὰ ργονοῖο ἱξ. 1 5 Ὁ τι “ πθοτο Ὁ 
πο [16 π|016 ῬΏΓΑΒΘ, Τοσ. 6 δ, που]ὰ 6 ΒΌΡΟ.- 
ϑυουθ.---Α βοοοῃά οχροαϊίίοη (ὨῈΙΤ͵ΖΒΟῊ) (δἸῖκθ8 

ΤΟ ἪΡ τς ΓΟ). ἀρὰ 130} τες γο τοαπέ (ο δα δταϊ θη. 
ΤΈοῦ [86 τοιροίθ ἱμουρὰϊ που]ὰ Ρ6: “ Τῇδὶ τοέγε 
8ὴ ἰπδδηθ ἀαἸ ἐσ δὲ πῃ 80]  ἀοοίσυοίίου." Βαϊΐ {86 
“18. τ0ογ6᾽" τουπὲ Ὠοῦ Ὀ6 δΔάἀορίοα δε. 19 ὑπάοι- 
᾿γίπᾷ ἐδουραῖ, Ὀπὲ: “ἐμαὶ ἐὰ ἱπάοοα ἀοἰΐχηϊ ἴῃ 
βοὶ αοείγιοϊοη." ἘΕῸΣ: “ἰπαὶ τὩεγδ᾽ ποι]ὰ ἰη- 
ψοῖνο ἰο ἐπουραὶ ἐμαὶ ἐΐ5 ἀοΙ σ ἷθ ποὶ ῥστο- 
δαρροθοά, ΘΟὨΒΘΑΌΠΘΒΟΥ ἔμ ΟΣΘ οδη Ὀ6 ΠΟ ααοϑίΐου 
δρουΐ ἃ τουπέϊπο ἰο δὲ βιαϊἰθη. Βαϊ ἱξ τὸ ΒυρΡ 
“ἐμαὶ 18," εἰο., (πδὲ πουϊὰ ἱπιραΐθ ἴοο δ δ ὃ ἴο 
[Ὡ0 δἰρὶο Πωροτγίοο, ΤῈο Ιάο8 οὗ ταηπέΐπρ ἰὶ 
τασδὶ ἰμβθὴ ὈΘ ΤΊΟΓΘ ΒΓ ΡΥ ἱπαϊοαιοα, βαὺ ΒΥ 
81, οὐ {86 1{|πό.--ΟΑἀἈροογαϊηρ ἴο [86 τὰ. ΤοΏ- 
ἀογίηρ, τμΐο δϑοβ ἴο τὸ ἴδθ οοτσζθοῖ ΟὨΘ. 

ΤῊΣ τ ταθδηβ “ἰο πραὶ ῬύσΡοβο Ὁ Οορ. Νυμπι. 
Χχὶ!, 82, Ῥβ. χ. 18; Φ6γ. χυϊ!. 10. Τἢο ἱπιροῦ- 
ἴβοὶ Ῥαβαῖγο 1θ (6 αἰ τα ΡῚ 8 ὈΥἱοίοσ ΘΧΡΓΟΒΘΙΟῺ 
ἴος 86 Αοἰδνθ: ΜΕΥ ββοῦ]ὰ 1, οὐ βῃουἹὰ οπθ 
Βιαϊΐθ γο τηοσοῦ ΜΠ πο δἱ Ἰοδδὶ 8 ββχ 
ἼΟΙΘ ποοὐρά. ΤΠ 5 ΟἿ ποοὰ ποὶ ἰπθὰ Β6 
(αἴκθὴ δῇ ἃ ἀοροηάρης δάγοτῖδὶ ῬὮγαθο; 88 ἴδ 
“ἴὴ ἰδδῖ γο δά ἃ τενοἹὶ," πβῖο ἢ ἱπγοῖνοβ 8 οοτίδίη 
Βτδι τ 8108] Βατα ποδα, (μαι τϊρηϊ 6 ΘΆ51}Υ 
δνοϊἀοὰ ΕΥ̓͂ 8 ρμαεγίἰοἱρίαὶ οοπαϊσυοίΐοη. αὶ 
ΤΌ ΛΠ ἴθ. Ἀυΐποῖραὶ ῥῆγα δηὰ χερὶ Ὁ ἴο {δ 
ἸΠΘΟΙΤ: ἰο τνῶβδὲ Ῥύσροθβο. 8.}4}} οὔθ Βεηϊΐο γοὺ 
ΤΔΟΤΟ 

Ἠονόνοσ, ἰδο (]ονίης ποσὰθ αῖνο {μ6 γθβϑοι 
ἴον ἰ᾿0 βαγιηᾳ. Τθδὲ ἴδ: [βαρ] δ σϑύοὶξ ἴἰὸ 

Ν 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ.΄. 

ΓΟΡΟΪ,, Ὀοοδῦθθ ἐΐ ἰδ ἐἰβμβοσουΪΥ δἱοἷκ, δπὰ ἄοϑα 
Ὧοΐ οὐδ 0886 Ουγδίϊγοθ [ὉΣ 1(8 εἰοίτηοβα. 9 

(Ββογοίοσθ οομδίσαθ 89 τοσὰβ ὕπὙ 3 το [093 
Ὠοῦ 88 ἀφβου ἱηρ 8 οομἑἴοη σοαυ πρ ἔγοσα [86 
ῬΓΟΥΪΟῸΒ διαὶ ἷηρ, ΤΩ ΟὮ 85 [818 Βθϑσὴβ (0 ΒΏΒΥΓΕΣ 

9 ᾿πααυΐσυ, 12) τ», νὰὶ «8. ἃ ἄρσυταινο ἐχ- 
Ῥζοδαίοῃ (Ὁ 1ῃ6 τροσζϑὶ μιδδίξ οἵ (86 πδίΐου. 

257 Ὁ, κῪ Ὁ, ΘΒρΡϑοΐδ!]γ δϑοῖὰ ἰὸ ἔθ νοσ ει ΐ8 
γἱον. Τιΐδ ἄοοα Ὡοὶ ταθδῇ “ἐπ τὐλοίφ μοδὰ, (86 
ῳλοίο Βοατὶ,᾽ Βαὶ “ ἐὐεγν ᾿οΔα, ὀνεγν Ἀρατὶ." [Ι[ϊι 

γοδαὰ 22) δε τγ ἢ, (80 τιρδηΐηρ ταϊσἢϊ 6 ΔΑ] ]}Υ 
που ρὮ δὰ ἔδαὶ ποδὰ δηὰ μϑατὶ τοῖο ἘΙΡΣΚΟΥ͂ ΓΝ 
ΒΟΙῸ δηὰ εἱοῖς (μδὶ Ὡο βροὶ σοϊηδίηϑαὰ [0 δ Ὀ]ΟΥ. 
Βαϊ ἐνεγν εδὰ, εὐετῃ Βοαγὲ ΟὨΪΥ ΟΣΡΓΟδθ68 ἰμδὶ ΠΟ 
Ποδά, ἢ0 μοδζὲ σοσηδίποά ἱηϊδοῖ. 

Τὴθ οοπίοχὲ οἰοβοὶυ οοπαίδατοὰ ζοτάδ ΟἿΣ 
ὉΠΔοτδίδη ἀρ ὈῪ μεοδά δηὰ ποατί “4]] (Πδὶ ὄχοὺ- 
οἶδα ἱπᾶ ρθη ῖο ἑπποίομδ ἐπ ερὶ τι] δπα ἰθση- 
ῬΌΓΆΙ Ο " (ὉΒΕΟΉΒΙΞΕ). ἘῸΓ ὉΥ γεοσ. 6 ἰΐ 
Ρ ΔΙ ΏΙΥ ΔΡΡΕδΙΒ ἰμδὶ ποῖ ΟὨΪ]Υ [80 Βοδάβ, Ὀαὶ 81} 
Ἰπαϊνίἀυ4}5 οὗ ἴδ6 πδὥοῃ, διὸ ἀθβοσρεὰ δὲ δ6- 
ΤΙΟΌΔΙΥ εἷοκ. Ηρδὰ απὰ διοδαγὶ δῖϑ σδίμεοσς τῃς 
οοηίγαὶ δῃά ἀοσζηϊηδηξ Οὐρδηβ ἷῃ ἐπα 116 οὗ ὀνενν 
δἰπισία Ῥούθοι, ἩΒΟσθδδ Ὑ6Γ. θα ΒΡΘΆ ΚΒ δ]8ὸ οὗ (ἢ 6 
Ββἰγαοίυσο οὗ (6 ουϊνγασαὰ τηδη  οδίδίΐου οἵ ἔδο 126. 

ΕΤΟΙΏ 8 οοταρατίβοη οὗ ἯἼ 22 πίει τος. δ, ἱΐ 

9 
ἐμβοδὸ ποι ἀδδογῖρο (11:9 τροσαὶ οομαϊ οη δ ἴο 
ἰξα οαἱπατγὰ τηδηϊραίδίίοι, δο γον. ὅ ὁ ἀσδβοσὶ ροα 
ἐδ Ἰασητς ται, ἡμέ ΠΝ Ὡοὶ - ἴοο ἴδσ 106 

αυγείδνο ᾿δηρταρθ 6 Ῥιορδοὶ ἴῃ σορασὰ ἴο 
(818 ᾿ηνατγὰ δηὰ ουϊπασὰ δ εοτιας δι ἐβροοΐ! γ 
ἴὩ9 πουμῃάβ οἵ τον, 6 τησεὲ ποῖ ὃθ τοχεσάθὰ δὲ 
Ῥγοβοηϊπρ ϑουμοι εἴης δα: 1084]. 
ΤΟ ἴδγθθ βυβείαπενει Κ.9. ΤΠ δηὰ “Ὁ 35 

8.6 ΤΌ]]οποὰ ὈΥ͂ ἐπ γθο ΕΡΕΕΣΡΟΌΓΟΙΗΝ γογῦθ, δηὰ 
026 ἐδ ἰοτηρίοα ἰο οομπβίσας ἔμ οτὰ δ 11 ἴ8οθα οοσῦ- 
ῬΥΪΗΣ ἰδ6 βδὴθ χοϊδίδνο ρμοδϊοῃ Ὀοϊοηροὰ ἰο 
Θ80 ἢ οἴμοῦ. Βαϊ βυοὶ δἰγὶ οὶ 161186πλ ἌἽδηθοῖ 
060 σαττϊοα ουδ, [Ιἱ 18 σαίμον ἴο Ὀδ εαϊὰ ἰδὲ δδοῖ 
οἵ 1Π6 ἴἴγοθ βοσίβ οὗ πουπᾶβ γοίοστοα ἴο σεα υ γε 
811} (00 ἰῃχοθ ἸΏΘΔΩΒ οὗ δΒοδ] ησ. Εδοῖ πουπὰ 
τηῦπὲ Ὀ6 Ὀχεοδοθα ἱοροίδοσ, δῃὰ ἰσοδίοα ψ ἢ ἢ 68]- 
πῃ βἰυδβ. ΤῊΘ ΦΌΣΤΩΘΥ Ῥγόοεβθθ ἦθ ἵἱπο-[]ὰ : ὅσαι 
ἰς ἴα ἀοῃθ ὈΥ̓͂ 186 Βαηά ἴῃ ογάοσ ἰὸ οἰθδῆθα πῃ 6 
πουπᾶ ἤγομι Ὀ]οοά δηᾶ χτηδίξοεσ, δπὰ ἱμοη δ 1ῃ9 
βθδηάδχο, ᾿μαὲ Ῥσουθηϊβ ἔπσίμοσ Ὀ]οοαϊηρ δηὰ ῥσο- 
πηοίο8 [86 ατοννϊηρ αἰ λα το οὗ [86 Β6ΥΘΓΔ] Ῥδγίβ. 
Τονά]γ, το γίην, Βοδ της, οἱ] (666 [πἴκο χ. 84; 
ἨἩΡΆΖΟΘΒ Ἀ. γ᾽ προ ΣΧ, ν. δ48) τωυδὶ 6 δυρεγ- 
δα οα 85 ΟΥζΆ πο ΣΩΘΒῚΒ Οἱ ΘΌΓΟ. 

ΤῊο πογάβ οὗ γϑσ. 6 ὃ Σροσθουοσ οοπίδιη δπο- 

186 Ῥχοοῦ ἕοσ {86 δεθοσίξοῃ ἐμαὶ ἔγοτῃ τὐνε Ὁ, 
“ΟΨΟΣΥ͂ 686, ΟὨ, ΟὨΪΥ ἰἢ6 ΤΩΟΤᾺ] δὈϊ οὗ ἴΠ 6 
πξδμέ ἱβ ἀκα αντ, ἦο ἦθ ποὺ 86 πϑηΐ οἵ 8]} 
βοάϊγ ᾿μογαρϑυίίοθ ἃ ἔρυχτο ἴὉΣ ἰμ6 πδὴὶ οὗ [86 
δρ᾽ τ] ; ἡ. 6. τοροῃηίδηοο  Νοὶ ΟὨΪΥ δ [Ιεγϑοὶ 
ἱΠΤΑΓΑΪΥ εἷος, θὰ  αἰθὸ ἰπ ᾽ν ουϊπαγὰ [ἰ6 ἱΐ Ργθ- 
βοηΐδ (Π6 ρμἱοίατο οὗ ἃ ἰοσῃ δηὰ αἱδίγϑαοϊθα οχὶβί- 
ὁη06 τ Βουΐ οὨ6 ἴγϑοθ οὔ ἐἶβοὶ Ρ] 6 οΥὁ οδοτὶ δἱ 
ἱαρσγονοθηῖ. [{{{πῸὸ οὨϊοῖ ἱμοῦρδὶ οὗ νοσα. ὅ, 6, 
ἼΘΙ [δαὶ [δτ80] οδπηοΐ Ὀ6 Βηλλ [6 ΔΠΥ͂ το 9 ο- 



ΟΕΑΡ,. 1. 2-9. 87 

Ὅδυϑο ἰἰ 'β θοδίθῃ 411 ἰοὸ γίϑοθ πῶ, 38 δ᾽ γοδγ 

τοιλατῖζοδ, (Ὧ0 Ὀθγαθο 212} γὐσκῦ, “ὁ ποὶ οΪοθθα 
πουΐά ὕ0 ᾳυἱίο πἰιπουΐ πιοδηϊηβ. ΕῸΣ ΙΔΔῪ 

8 αρϑὰ-ὰρ ΡΟγβοῦ ὉΘ ΒΟΟΏΘΣ διλἰΐθῃ (ἢ Δ ΟὯ6 

» 
ἘΡ, 

Ὠοὲ θουσῃά υρῇ Βαὶ (ἐδ 8 ρῆγαδο Ὀθοοπιθα Υ͂ 
εἰσιϊἤσδηι ἱἴ πὸ σορασὰ (πῃ πογδ: “" ἜΡΟΝ 
δἴο., 8.8 γἱηρ (19 τλογὰ] οοὐάϊοη ο 

Τλοταὶ ἀἰδόογάοσ ἀγὸ ὑδοά ΟΣ οί. 
ὝὭουΣ Ἰδηᾶ, εἰ6. Το ουϊπατά δἰδία οὐ [6 

Ὠδίϊοη ΒΞΎΟΘΙΒ ἰο (6 ταογδϑὶ δἰδίθ.Ό. Τῃ6 πδίζοῃ 
δα δἰγοδαγ Ὀοραῃ ἰο σὸδρ ἴμ9 ἔσπιλίβ οὗ (βεὶν 
ΤΟΥΣ. Το ΤΟ ΣΥ͂ 18 ἀθϑο]δίθ; ΟὨ]Υ [86 τλθ- 
ἰΣΟροΪ 8 δὲ1}} χοιηδίη ἴῃ γοὶ ἰβοϊδιθὰ ἰπ {86 

ἰακὶ οὗ 6 ἰδηά {μδὶ [848 Ὀδο τπϑἦθ 8 ἀσϑοσί. 
ΤΠογοῖοσο ἴδ ΠΊΔῪ ὃθ 8814 ἐπι (Π6 ἰγαῖη οὗ ἱβουρσαὶ 
ἴπδὶ “πὶ τὸσ. ὅ οπὰβ πὶ γοσ. 8. ἴμε 
Τοτὰ ψοσ. δ, [δαὶ ἴοῦ 86 ῥσχγοβοηί Ηδ 
ΨΠ αυνὶίο ἴδγϑϑὶ ἢῸ πλογο. ΕΓ ἔμογθ 18 ὯΟῸ 86. 
ΤῊ 16 θοοδῦθο [8γϑο] 18 βιἢ}} αἱοῖς ἱπδοῖἀθ δῃὰ ουΐ, 
δρὶϊο οὗ μανίηρ δβυβογοά οἰιαδιβοιμθηὶ δ] πχοδὲ ἰὸ 
Δοη  Β᾿]Δὕοη. ΒΘΘΙΩΒ ἰο π16 ἐπογοίοσο {μδὲὶ γϑῖβ. 
ἰλνοος ἢ μέγαν " μα τεμο ἧγο γτοϊδίϊοη Ὁ τρλὲ τῶν 

ϊ ἰπουχὰ {818 οομίγαβὶ 15 ἱπαὶ 
ἰαϊς ἴαγϑθὶ ἰδ ἸΘΕΒΗΣ ἘΠΟΕῚ 18θ μΆρα" μμὰ 

ἴ4 ἰαχηρά ἰπίο 8 ἀοβογί. ἈΠῚΉχΒ δ ίκοη ἃ 
ΠΟΓΏΙΆΪ οοῦγδο, (6 [ἢ σου γΥ μδὰ Ὡ (680- 
Ἰαιοὰ, ὰὲ [5τ8ὸ] πουϊὰ μβανθ Ὅδθϑῃ ἰπ Ὠοδ ῃ. 
ΤΒοη [ατγϑοὶ μδὰ γϑοοϊνοα ᾿ἱπδιγαοίΐοη, Ῥτον. νυ], 
10. χῖὶχ. 20. Βυΐ ΠΟΥ δαὶ {86 οουῃί{Υ 18 πο 
οὐ [βγϑοὶ βὲ1]} αἰοἷς, Ο6 5668 [δὲ παϊρρίηρ 180 
ὯΟ 896. ΟὈπιρ. 96γ. ἰδ. 80; ν. 8; 184. ἴχ. 18, 
χὶϊ. 25. ΤΉυ 1 οοπαίταο γογϑ. 7 δπὰ 8, ποὶ 85 δ 
ΙΩΘΓΘ ὁ ἔτοα βρυγαιδνο ἰδηχύυαρα (τογβ. ὅ 
διὰ 6) ἴο [ἰἰΐοταῖ, Ὀθόδαμο, 885 ΜΙ βῃοῦγῃ, ὈΟΙὮ 
τοῦ. ὅ ὃ δηὰ 6 ὁ οοπίδίη ἰμουρμα ἐμαὶ ἀο ποι 
ΔΕΏΞΓΟΥ ἴο ΡυτΓΟΙΥ ουὐἰπαγαὰ οἰγουπιχαίλπμοοθθ. Μοτγο- 
ΟΥ̓́ΟΓ, δοοογάϊηρς ἴο ΟἿΌΣ οχρίδηδίΐοηυ, ᾿ξ ἰβ οἸθδγ 
[μὲ τοσ. 7 844. 4065 ποῖ βροδίς οὗ ἑαίαγα, θα οἵ 
Ῥτεδβουΐ Τμοθο σψοῦβοβ ἀο ποί οοῃίδὶη 
τγοαὶκ οὗ ἰαάρταρηί, Ὀυΐ ἃ ρογίγαϊ: οὗ αάριηοηί 
ΑΙ το γ δοοοιρ ἰϑηοά. [ΙΓ ἰὰ τογο οἰ Που Ϊδο, (ΒΒ θη 
ΒΌΓΟΪΥ (ἢ6 ἐπτοιίοηΐηρε οὗ ἱπάρτλοηϊ πουἹὰ οὶ 
δίορ ουἰαϊὰο οὗ {π6 οὔ {π6 Ὡλοίσορο β, νηΐ ἢ 
οἱ τῶἂὃβ οὔδίον δηδ ἰουπίδίη οἵ 84}}1} ἱμ6 σϑυοὶί. 

00 ἰὈυηά ἱἰπ ΔΗΥ͂ ΡτορΡἢοί.--- 
" δἰδ., Δ1Θ φυοίοα 

[“γΥ. δ᾽ ΟΣΤΙ 
Ἰαπὰ 58}4}} ὈῸ ἀοϑοϊδίθ, δῃὰ γοῦσ οἱ [168 τδρίθ." 
Ὥουτν κιοιηᾶ Ὀθίοτχο, εἰ6. Ηρτγο, ἰοο, ἱπῖρτο- 

οδίΐουιβ ἔγοπι ἰ6 [ΔῊ δ᾽ ἴῃ 86 τηϊπα οἵ {8 
τορξιοῖ, δπὰ ρμϑδει συ λιν Ὀουϊ, χχνῆϊ. 88: “ὙΒΘ 
[πὰ οὗ ἰδ γ Ἰδηᾶ, διὰ δἰ] (ΠΥ Ἰαῦοση, 8.81} 8 ᾽δ- 
ἴοι ψλοῖ ἰδου Κπονοαὶ τοί, θοαὶ ὑρ. Οὐμπιρ., 
ἴοο, νοῦ. ὅ1; [Ι͂,κ«ιυν. χχὶ. 16, 82. τι Ὠουϊ. 
ΧχΥῖ!. 83, δὶ, 11 16 ϑθὸπ πριδὶ ἷβ τηϑδηὶ ὈΥ Ὕ. 
Ιε ἰδ οὔ ἐμδὲ [6γδὸ]. ἄοθβ οί ον, δὰ πῆοκο 
ἰδαηρυαρο ἴβ ποῖ- υπάογείοοα, ὙΤμδῖ [πὸ ποχὰ 
“ἰ βΕΓΒΩΡΌΤ 7 ἱπουόθ 8]60 {μ6 ἰάοδ οὗ “' Θηθπαν," 5 
τοδηϊίοπὲὶ ἔγοστα [δ 6 ῬΔ,Ά1161 ρδθεαρὸθ ἴῃ 1,ΟΥ. χχνί. 
16, 32, πβετο ἴοσ Ὁ τὸ μβανὸ Ὁ 2 Φ, Ἢ ὀοσῦχα 
ἶεβ. χυῖϊῖἱ. 10; χχν. 2, δ; χχυιῖῖ!. 21; χχῖχ. ὅδ; 

ΧΗ 12; [χἱ. δ. ὙΤΡο ρατιἰοῖρὶ9 Ὁ 2915 οοπῆτταβ 

μοϑὰ, ᾿ 

ον ἷἰξ 16 πηιοϑὲ ἱπιρογίδηϊ ἰῃ σοραγὰ (0 ἃ τὩ8η}8 
χλογαϊ δἰδίθ πμοίδλοσ ἔδθ ρρορΟῦ ουγδίγοῦ (οΣ [86 

οἷσ τίου {παὺ (Π 6 ῥτορῃδῖ βρϑαῖχα οὔ ργεβοπὲ δπὰ 
8.11}} οοπίϊηυΐηρ οἰγουπηδίδηοοδ. ΤῈ6 ΤηΘΟὨΥΤΩΥ 
(186 δμθλῖοβ οδὲ 89 Ἰδηὰ) ἱβ δ5 ἰπ χχχνί. 18; 

αεἱ. 111. 17, αἰο.---Ὁ21)}, δοοοτάϊηρ ἰο (δ6 δο- 
οοηίβ δηά ἰδ βεῖιβο, σοϊαίθα ἰόν δὶ 10] οα. Β6- 
ἴογθ γοὰῦ ὄγοα, πιϊμουΐ 7: θεΐης 8016 ἴο πίη- 
ἀν ἴΒθπ, (86 αποπλΐθα ἀθυοῦσ γοὺγ ἰδηά, 

Τὰ ΟΌΣ Ρῥδεβαρθ 1 ἰ8 ουϊὰθηὶ (86 ρσορβοὶ που]Ἱὰ 
ΘΟ 1.6 ἀοδίσασίοη οὗὨ ἐμ [δὰ οἵ πη ΐϊοῦ Β6 

ἰο 1μ6 ἀφεισασίίοι οὗ βοάομῃ δηᾶ ἀομηοι- 
στ. Ηδθ 0816 (πο 7 ον ἶβἢ ΘΟΌΠΙΤΥ 8 δβοοομὰ ἀδθ- 
εἰγογοα βοάοχῃ, ΟὨ]Υ πὶ (Π ἀἰ δτεποθ ἰδὲ ἐῃδΐ 
ὟΔΒ 8 ἀοδίγυοίίοη οἵἨ Θοὰ, (μΐ8 οὗ εἰσαημεσε. ΤΩ 
ηυοδίΐοῃ ἩΒΘΙΠΕΓ τὸ μαγὸ ἤ6ΙΘ 8 σοηϊνο οὗ [ἢ9 
Β 0] οὶ οὐ οὗ (πο οὐὐοοὶ ἐμ δϑῖι]εβ ᾿ἰΐβοὶ, 1 ἰδ 
86 ρειίνο οὗ (μ6 βυδ]οοί. Εον ἰμοὰ αοα πδϑ 

(1. ἀθδίγογοσ ; ΒΘΓῸ 1 ἰβ (80 αἰτδηρεσα. 10 Ὁ], 

“αἰ ΔΌΡΥ, ὃ6 ἰδίκοη δὲ οὐ͵ϑοὶ, ἰὲ νι}} ποὶ δαϊὲ 
ἐμο οοηίαχε, ΒῸΣ ἱπιτηϑάϊδίο!Υ Βοίοσο ἴῃ 6 δἰγδῃ- 
3618 ὙΘΓῸ πδπιοα 86 ρὸν θοὸς ἩΟΥ ΔἘΔ}} 18 ὸῪ 
βυἀάθη!Υ 6 παπιϑὰ 1η9 ἀοαίτογοὰ ῆ---ΕἼοτ, (δ6 
σΟὨΠΘΟΟη ἐδ δρρϑδᾶτα ἰμδαὶ (86 “ἀδηρῆίἝοσ οὗ 
Ζὶου᾽" τηθδῆβ ζογαβαϊθα. Ζίοῃ ἰβ οὐχί 8}}γ [8 
τηοσηίδίη, ὑπο {86 οΑδί]6, ἰἤθη [6 απατίον Ὀηϊὶς 
δρουΐ 1ξ (2 βδη. νυ. 6-9; 1 Κίηρ υἱῖϊ, 1); ἐβθη 
ἴῃ δῇ οχίοπαϑα βοῆβο (89 οἱἵγ πιϊμουὺὶ (μ6 ἴῃ}8- 
δα (18πὶ. 1ϊ. 8) ον ἰδθ ἱπμαδρίϊδηί πίϊμους 
{86 εἰἐγ (Μίς. ἰν. 10), ΟΥ δο. θοῖδ ἰορθίμοσ, δϑ ἰῃ 
ΟἿΓ ὈΘΕΑΒΑΘΌ. 

, 4 οππιβδίοα πὶ ἐΐὰ ἱπ Δ Όϊίδηΐα Ἰγίπρ ἰδοϊδιοὰ 
ἴῃ (80 τηϊάκβὶ οὗ 8 ἀοβοϊδίθἀ οουμίσγ ἱβ ὩΟῪ ΘΟΠ- 

ἴο: α) 8 νοοΐδ ἰῃ α υἱηογασᾶ; δ) ίο ἃ 
δηρίης τιδὶ [Πδιῃπλ00.1}] ἰῃ δ συσυμθογ- Π 6] ἃ, 

ψπ]οἢ {|κ6 [86 ΒοΟΙὰ οὗ ἴθ νἱπογδσά-Κοορογ, δ 
8. ἸΟΠΟΙ͂Υ δηὰ βου ἀν 6] πρ᾿ Ρ]δοθ ἕὸσ τηθη ; ὁ) 
ἰο ἃ θεδβίεροᾶ οἰἰγ. Βιυΐ ΜΕΥ͂ 16 Φ6ΙΌΊΒΑΙ6 πὶ ΟὨ]Υ͂ 
οοπιραγεά ἴο ἃ Ὀεϊοαρσυγοὰ οἰἰΥ͂ὴ} Αἴδος δῇ (δαὶ 
ὙΘΙΉ, 7, 8 ΒΑΥ οὗὁὨ ἱἰ, 158 ἰξ ποῖ βῦοι {8617 ἘΕἸγπὶ 
οἴ 81} νὸ τωυμί ἱηνοδιχαίο [μ6 ταοδοΐϊηρ οὗ ΤΗΣ). 
ΤῊΘ γοσῦ ὝΣΣ πιοδδ ὈΓΙΤΊΔΓΙΙΥ͂ οϑογναγε, ἩΪοἢ 
σδῃ δα πΒαϊὰ οὗ οοπιυιδηθιηοηίβ, ῬΒ. ἰχχυϊτὶ. 7 
δηά οὗ οογοῃδηίβ, ὥσϑαί. χχχίϊὶ, 9, 88 Μτ6]}1 δὲ οἱ 
{86 ογογβοοίπρ οὗ δ Ῥγοίθοίοσ. Οὐ Κϑϑροσ, ἴβ8. 
χχνὶ!. 8; 2 ΚΊηρ '. 9, δηὰ οὗ ἐμο αἰϊοῃίίοη 
οὗδ ὑοκίομχοσ, ὅ6Γ. ἐν. 16; οοαρ. 2 βδῃι. χί. 16. 

Φαγ.ν. 6. Αἡ ΤΥ) Ὕ ἰα ἰδογοίοσο οἰἴδοσ ἃ 

ψγαίομοα ΟΓΥ ἃ Ὀοϊοασποτοα οἱγ. Βαϊ ἰδο ἢτεὶ 
ἀοοβ ποὲ κυὶϊὶ 6 οοπηοοϊδὝοῃ. ΤῊΘ ]Ἰαἰίον ἷβ 
64 Δ} ἀπβαἑί8 019 1ἶ “Ζογυβδ ομι δὲ {86 (πο οὗ 
ὙΓΓΙΓΠ Ωρ ΜἨΔΒ δοίῃ81}γ Ὀοδὶ Βαυϊΐ τεσ. 7 βρεδκβ 
ΟὨ]γν οἵ [Π6 ἀοδϑοϊδίληρ οὗ ἰδ οουῃγ. ΤΠδὶ 46- 
ΤΌΒΑΙ]ΙΘηι ἰἰ86 17 τῶϑ Ὀοαϊορϑὰ οὐ δ]οοίκαδοά ἰβ ποῖ 
Βα] ἃ ἀϊτοοῖγ. Δὐ (Π6 χηοτηοηὶ οὗ βαγίηρ (δε, 
ἐδογοίοσο, ἰὯ6 μοκίοῃ οὐ Φογυββίθη) ΘΘΘΠΒ ἴοὸ 
δγο Ὀδοη {μδὲ (ἢ ΘΏΘΙΩΥ οηοϊοθοά ἐπ6 οἰΥ, ποὶ 
γοὶ ἴῃ 5 ἱπιτηοαΐαὶο ποὶροσῃοο, Ῥυΐ 5.11} 8ὸ 
88 (0 γΓοαίτὶοὶ 811 ἰῃίθγοοῦσβο τὶ ἰΐ, δὸ ἐμαί 1 1ΔῪ 
(μοσα ᾿ἰβοϊδίϑα [:κὸ 4 δ]οοκαδαθὰ ἴόσῃθ ΝῸ οὔθ 

εἰἰγ" (ΒΑΒΒινχβ, ὕ στο. 
ὉΤΗΞΕΕ), “686 8 παίοϊ-ἰοτον" (ΗΕττΖια, ΤΙΝα- 

ΒΊΑΙ, ΟΕΒΕΝΙΌΒ ἴῃ Ηἷα Τλεραυγι, Ρ. 908), εἰο., 
Ὑ1οἢ δγο ἴο ὃὈ6 ἰουηὰ ἢ ΒΟΒΕΝΜΌΣΙΖ,Β, Οὐἴ ΠῈΣ 



88 ΤΗΕ ῬΡΕΟΡΗΕΤΊ ΙΒΑΙΑΔΗ. 

Ἑοοπβίοὶ πὲ ἰδ τοαυϊτοιηοηί οὗ 86 Ἰδηρτδρθ ΟΥ 
[8ς οοηίοχί, 

4. Ἡαὰ ποῖ--σὸ σσϑσὸ 111|τ0, γοσ. 9. Ἧς 
τηυδὶ Γὰ 1{, ποῖ 88 δοοι ἀθηΐδὶ, Ὀυϊ 88 δὴ ονὶ- 
ἀὐποο ον (μὲ δι βι1ς ἀοοῖστι οὗ {Π18 δα άγϑβα, (ἐμαί 
ἴη νοῖγϑ. 2, 8, Φόονδὰ Ηπ86] ἐΡΡΆΚΑΝ, ἴῃ γ 618. 
4-8 116 Ῥγορβοί ἴῃ [186 πδλθ οὗ Φεμονδὴ, δῃά ἰῃ 
γοΓ, 9 (Π6 Ῥγορβοὶ ἴῃ δῖ8 οὔσῃ δηὰ [116 ἀροντδι 
ΠδΙΏ6. [{ 18 ἐπογθίοσα 8 οἰΐπιαζ ἀδβοεπάίσδ. ὙΤδ6 
ἢτϑὶ ποσὰ Ὀοορβ ἰο Φεομονδῃ ἴΠ6 Τοτά. Αἶἶοὺ 
[μαὲ 7 μονα Β Ῥγορμοῖ βρϑϑῖκβ ἱπ ΗΪΒ ὨδΠ)6 ἴὸ 
1Π6 ΡΘΟΡΙθ. [1,481 οἱ 41} (6 Ργορβοὶ, πτῆο ἰβ πῃ 8 
Β6η86 (Π6 τηράϊαίον οὗ {π6 ῬΘΟΡΙΘ, Βρϑδῖκβ 'ἰη ἐποὶν 
ΔΠΙ6 ἰο Φοβονδῆ. [Ι͂π (8 Βοποπχθ ἰδ ῬΓῸ 
πῃ ἃ οογίδίη ἄορτοο ἴμ6 ἀϊτγοοίΐζοη οὗ 411 ρσγορμοῖο 
Αἰβοοῦσβο. ΕῸΣ 1 8 οἰἴΠοῦ ΦΦοβονδῇ ϑροακίην, 
ΑἸΓΟΘΙΥ οὐ ἱπαϊσθοῖγ, οὐ 1 ἰβ ἃ βροβδικίηρ ἴο 
Φοβονδῃ. Βυΐ νοῦ. 9 18 Ἰοϊηϑα ὈΥ 8 ἀουθ]ο θαμὰ 
ἴο νιαὺ ργοοοᾶθθ: Ὺ ὙΠ, “μά Ἰεοῦ,᾽" δηὰ Ὦγ 
{π6 οοπιραγίβοη ἰο ϑοάοπι δῃηὰ ουλοσσα. ἈἊβ8 ἴο 
1110 ἔογιιθγ, ἐδ 18 Γ χζεὰ ἐπαὶ βοπηοι ἷηρ τὸ- 
Τηδίη8 ἰῃ ἴδγβοὶ, ΓΙ ΠἾ)), γὰσ. 8, δῃὰ {μαὶ {ἢ ΐ8 
Τοιηηδηΐ ἷβ οὐηρ ἴο (ἢ ρστδοθ οὗ Φειβονδῃ. Βαυὶί 
ΒΟ {Π6 ΟἾΘΑΣ ΘΟΠΒΟΙΟΙΒΏΘΑΒ 18 οχργοββοά, ἰμαὶ δυΐ 
ἴοσ {Π| σγδοθ οἵ σοα, Π6 σοϑοιι]δησοθ ἰὸ βοάοπι 
δηἶ (ἀοιβοσγαμ, π] 68 ἴῃ γογ. 7 ΜΒ ΟἿ]Ὺ ΘΙ ΒΕ 
Ἰπιϊπηδίο, πουἹὰ αν θθθῆ ἃ ποίοσϊουβ οὔθ. 
Τηΐβ 18, οἡ 186 ὁη6 Βδηᾶ, δὴ ἢυπλ0]6 οοῃίρββί οι, 
ἴον [18 σοι ραγίϑοη 8 ποῖ Ποῃόσαῦϊθ ἴοσ [βγβϑεὶ : 
θυ οὐ (86 ΟΡ μιδηὰ ἰἤοσο 8 1π6 ορροεκῖ(θ 
που [Παἱ ὑπ ογ]168 ὑπ6 μγροίμοιϊς γοβοϑοίΐοη : 
“η6 85, Ββονσσοσ, Ἰοδ βοιηθί ΐηρ Γοιιδί πίη ; 
ἐβογοίοσθ ΜΘ δ β6}}} ποὶ {6 βοάοιῃ δῃὰ Θοσηον. 
ΤΑΙ; δηὰ (Πδὺ ἴΌστη8 ἃ οοχηογίἱπρ βόσια οὗὨ ΠορῸ 
ἴον 186 ἑαίαΓο. 
ΤῊ οχργοδϑίοῃ ΓΊΝΟΥ Γ᾽, Το μονα} Βδῦδοίῃ, 

ἷβ ποῦ ἴο ὃθ Τουῃά ἰπ (6 Ῥοῃϊαιίθυοι, ὨοΡ ἰη Ψοβῆ., 
πυάὰ., Ἐξοϊς., 506], ΟΡδά., Φοηδὴ. Εχοά, χὶϊ. 

41 “ ΠΙΚΩΥ 9 16 βαϊὰ οἵ [86 Ἰβσδοινδβ, ΠῚ οτ 
ΤΙΑΥ͂ ΓΕΖΑΓα [ἢ ΘΟ ρ]οἰοϑὶ ἴογπι 88 {6 οτίρί δ] 
086, ἴδῃ νὸ τηυδί ἀφαϊσηδίο Ἠοβοα 88 (Π6 οτἱρὶ- 
πδίον οὗ [Π6 ὀχρζοβλίοη. ΕῸΣ ἴῃ Ησοδ. χἰϊὶ. 6 πὸ 

βηὰ ΤῊ; ΤΙ ΠΙΚΩΧΤΙ ὙΠ ΤῊ; αἰτα ]τὶν 
ΑἸὴ08 ἐἱ]. 18; γἱ, 14; ἰχ. δ, Ηδγο ἴὑ ἰβ βθοῦ {μδἱ 
ΛΙΊΧΩΥ ἰβ 8.1}} οοπβίσιθα δ δρροὶ]αίϊνο. ΤΟΥ 

δτῸ ποὶ (6 “ ΠΊΝΩΝ, Ἐχ, χί!. 41, Βυὲ 5 -Ὁ9 
ὈΣΟΌΤΙ, 1βεᾺ. χχχῖν. 4, πῖιοϑο σαϊδίϊοῃ ἴοὸ ἐμ δίδιη 

ΤΑΔΥῪ Ὀ6 ἀοραίοά. ΤΟΙ}. ΠΈΡΙ ΤΊΘΟΕ, Τῆσ ιυϊπα 
Ναπιε Ψψαλνε Ζεδαοίῖ, ἐπ ἀεν Ζεϊδολν»ὺδ 7. ἀ. σεῖ. ἰωϊλ. 
1λεοίοσὶε ὦ. Κίγοδε 1874, Ηοκ 2, ν. 217.---Βαὶι 
“ Ηοϑία ἢ ὈθοΟλ68 ρτδάυδ!}γ ἃ ῬΓΟΡΟΙ Ὡδπιο. ]ὲ 
ἷβ 80 θεγοηὰ ἀουδὶ ἰῃ Θοὰ οὗ Ἠοθϑία, Ρε. Ἰἶχ. 6; 
Ιχχχ. ὅ, 8, 1δ, 20; ἰΙχχχῖν. 9, δῃὰ 1, οσὰ οἵ Ηομί}, 
1.8. χ. 16. ῬΤΟΌΔΡΙΥ ἴς '8 ἰο 6 βο σοηδογοὰ ἱῃ 
“6 ονδὰ οὗ Ἡοδίδ," ποῦ 18 ὙΟΣῪ ρηὶ ἴῃ 
(86 ἔχοι δηά βοοοῃὰ μαγίβ οἵ ᾿βαϊδῃ. Αἶβο Φεγ, 
Ζϑοδ., Μαὶ]., υδὸ ἰΐ γον οἴεῃ.---.23 16 ποῖ 
δαἀάρα ἰο ἴπ6 σοῦ ποῦ δάνουῖα}]}γ τἱϊ (ἢ 6 
ΤΩΘΘΏΪηρ' “΄ ΔΙπηοεί," Ἀυΐ υπὶϊοὰ ἰο 1ϊ συδαίδηιϊί νεῖν, 
δηὰ 48 1η 2 Οβγοῃ. χἱΐ, 7, 8 οὐὐδθοὶ (88 δρροαίιϊοη 
τ [86 οδ᾽εοι). Ιη Ῥτονυ. χ. 90: δ. ον. 12, ἰΐ 
8 Εἰ ΩΣ] ΑΥΥ ἃ ὑγεάϊοδίθ. [ἢ σοβρεοὶ ἴο 118 βϑῆβθ, 
ἦι 18 ἃ αἀἰπυϊβμοα Φ,Ό, {. ὁ. ποί ραυΐωπι, θαϊ φιαεὶ 
Ῥαυΐιπι. 1 ἀο ποὶ {δπὶπξκ σὰ ΠΈΣ ΤΖΕΟΗ {παὶ 
τοίοσγίηρ ἰο Ῥβ. Ἰχχχὶ. 14 ρᾳ.; 9οὸὉ χχχίϊ. 22, {ἰ 
ΤΑΔΥ Ὁ6 Ἑςοπδίγυοα Μ|} ταὶ 90] οτα. ΕῸΣ ψἱ ἢ 
[86 δυρροακίιΐου {πᾶὶ 18 Ἴχργοεθοὰ ἰπ (6 βγεὶ 
οἴἶδυβο οὗ {Π6 γϑγβθ. {ποὺ μβδὰ θεθη, ποῖ δἰ πιοεῖ, 
Ραΐ ΔΙ οροῖμον α ϑδοάοσῃ δὰ αοιθοσταῃ. Μοτζε- 
ΟΥ̓́ΘΣ, 1ΐ 15 δῇδοοίϊηρ ἴο οὔβεσνα ον (ἢ:6 ζωϑῃ ρθῆο- 
ἰγαίεβ. ἰῃγουρῇ ἴἢ6 ργόρβεί. Ηδθ θορϑῃ δὴ (89 
τοῦ οἵ ἀαοα, {πδὲ ἀοεβ ῃοὶ ἀϊδιϊηρσυ δ Ἀἰπλεο ] 
ἴγοτῃ αοα ; ἢ Ῥγοσθοάβ 88 βοσυϑδῃΐ οἵ 6οὐ, {δὶ 
ΟἰΘΑΡΙΥ ἀρ  Ὠρτ 5 ῃ.68. ἢ πλε6 1 ἴτομῃ οἷ ; ἢο οοῃ- 
οἰυάε8 88 οἰζζεη οὗ δογυξαίοπι, (μα σοπιρτθμοηδβ 
᾿ἰαλβο ἢ πὶ (ἢ 6 τηθ βραΐηθὶ Ἡμοτλ ἢ ἀϊτοοῖβ 
18 τογάᾳ οὗἉ ᾿ῃγοαίρηϊην. 

[Ν εν. 7. 1 ΠΟΣΓΩ9, ἥϊκο ῖ8ο ονοσῖδσον οἵ 
διχαηκοσδ, 7. Α. ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ, “ὦ. 6. 88 ἰογεῖμο 
ἴοεβ ἃτα οηΐ ἰ0ο Ῥγδδίθ ἃ ΘΟΌΠ ΤΥ ἴῃ ΜΠ ΐοΣ (ΠΟΥ 
παν ὯῸ ἰηίογοδί, δῃὰ [ὉΣ το (ΠΟΥ͂ Βαγα 0 

; Ρἱ ΒΑΈΝΕΒ, δἰσα αν. 
ΕΓ. 9. “Τδο Ἰάοδ οὗ 4 ἀεδβοϊδίϊΐου δἱπιοδὲ ἰοϊδὶ 

θ ΘχΧργοβοϑὰ ἰῃ οἴοσ πογάβ, δηὰ πὶ δὴ ἱπιϊπλδ- 
ἰἴίοη (δὶ [86 ὩΔΙΓΟῪ ΘΕΟΔΡΟ ἯδΔ8 οπίηρ ἰο Οοα ΒΒ 
ἔλνοΟΥ ἴὸσ (86 Τουχηδηὶ δοοοσάϊηρ ἰο δο οἹοοίϊΐου 
οἵ ὅτδοθ, γᾷ 8.1}} οχὶβίθα ἱῃ ἰμ6 Φενίδι ΟΒυτοῖ. 
Τμαὲ {π6 γϑοῖδθ [88 σϑίδσθῃηοθ ἴὸ (]Δ] γ, 88 
ὙῸ0}} δ αυδηςν, 16 ουἱάθηϊΐ ἴγοιῃ Βοσ. ἰχ. 29, 
ὙΠ6γῸ δὰ] 68. 080 οὗ 1ΐ, ποὲὶ 88 δῇ ἐ]]υδίγα- 
ἴοη, Ὀαΐ 88 δὴ διυρυμποηὶ ἴο βῆον ὑπαὶ ἵἤθσο οοῦ- 
προύΐοη πὶ (80 ΟΒυσοΒ οοὐἹά ποὲ βαγα τηθῃ 
το ἐμ νταίὰ οὗ σοὰ. ΤΆ οἰϊδιΐοῃ που]ὰ ἢδνθ 
Ὀθθη ἱστοίονδης ἱΐ [818 Ῥῆταβο ἀθποίθα σρθσοὶῦ 8 
Β[28}} ΠΌΡΟΥ οὗ βυγυΐνοσθ, δῃὰ ποῖ 8 στο ϊ μου (Υ 
οὗ ἰγὰθ μα] θυοῖβ ἴῃ ἐμ6 τυϊάβὲ οὗ {μ6 Ῥγδνδι της 
ὉΠΌ6]16 2. Α. ΑΙΕΧΑΝΡΕΒΊ. 



᾿ΥΣ. 12. ἢ τορασὰ ἰο ἐδ σοῃδίχαοίίου ΠΧ ἸΚΩΠ "5, 
5. 1816 ἴο Ὀ6 ποξἰοοὰ δαρϑοίδν ἐμαὶ τϑ ἤδνϑ Ἦθσο δῇ 

οἰὰ, βοϊδσωῃ ἔοστη οὔ οχρζοβϑδίοῃ, [ἐ 5 ἰοαῃὰ ὅσοι, Εχ. 

ΧΧ ἢ. 17, ΤΟΣ 1 ἐϑ βαίὰ : {ἬΝΤΙ γ)5. Ὧν 51. 2 ΤΙΝῸΣ 
-’ Δ}} ΓὮῪ τ8165 8.81} δρροδν Ὀδίοσο ἐπο 1 οσὰ ;" 8150 

Ῥε, Ἰχχχίν, 8. ΤῊ ἰδ ἐμ: ουδέοτηδιυ, διὰ Ὀϑδίἀθα ὙΘΣῪ 

ἐτοᾳυαθῃὶ οσῃϑίσιοίίος οὗ ἐμ6 ΝΊρἢδ] ΓΝ), 665. χὶΐ. 7; 

ΟΒΑΡΟῚΙ. 10-20.. 

8. ΤΗΕ ΜΕΑΝΒ ΕΟ ΟΒΤΑΙΝΙΝΟ Α ΒΕΤΤΕΒ ΕὔΤΌΒΕ. 

ΟὝἾΑΡΤΕΒ 1. 10-20. 

10 Ηδδγ [π6 πογχὰά οὗ (16 [0 ῈΡ, γ6 τυ ]οσβ οὗ βοάοχω ; 
Οἰνο δδγ υπίο ἔμ6 ἰδ οὗ οὺυγ αοά, γ9 ΡΘΟΡΙο οὗ (ἀοπποστϑβ. 

89 

11 Ἰο υβδὺὶ ρυσγροθο ὦ (86 τι] 6 οἵὨ ΥΟῸΓ ΒΔΟΥ Βο68 ἀηΐο τη ἢ βαῖ ἢ (86 Γ[ῸΒῸ : 
Ι1 δὰ 11] οὗ [89 θυγη -οἴδσγίηρβ οὗ σϑπνβ, δηὰ {86 ἴδ οὗ [6 ᾿δαβίβ ; 
ΑπαΙ ἀο]ρῃὶ ποῦ ἴῃ {μ6 Ὀ]οοὰ οὗὨ Ὀ.]]ΟΟ 8, οὐ οὗ Ἰδιδ, οὐ οὗ 'ἴμο ροδίβ. 

12 ὙΒοη γὸ οὐπηθ Ἶἴο ΔΡρϑδᾶγ Ὀοίοσα τη6, 
ὝΒο Βαίδ "γοαυϊγοα (18 αὖ γοὺγ μδηάᾶ, ᾿ϊο ἰγοδά ΧΩ οουχίϑβ ἢ 

18 Βγΐηρ ΠΟ ΙΩΟΓΟ "νδίῃ ΟὈ] Δ ΙΟΗΒ ; 
ΙΠΟΘΏ56 18 8 ΒθΟΙ δ 0η ΠΟ ΣῊΘ : 
ΤῊΘ ΠΘΥ Π]ΟΟῺΒ 8η4 Βα δίῃ 8, (8.6 σ4111πι0ρ’ ΟΥ̓ ΔΒΒο 1165, 1 σδηηοῦ ΔΎΘΥ ΜΙ 
1 ὦ "πϊαυϊίγ, ουθη [6 Βο]θὴη πτηθοίϊηρ. 

14 ὙΟΌΥ ΠΘῊ ΤΟΟΠΒ δῃ4 γοὺτ Δρροϊηϊδα δαβίβ ΣῪ δοιὰ] μδίθι : 
ΤΟΥ 8.6 8 ὑγοῦ }]6 ὑηΐο τη6 ; 
Ι δὰ ΜΘΆΙΥ ἴο ὈθαΡ ἔλοπι." 

16 Απὰ ψβθῃ γα βργοϑδὰ ἴογί ἢ γουγ ἤ8ῃ68, 
Ι “1}1 Β146΄ πιῖηθ Θγ68 ἔγοτα γου : 
Ὑ68, ΏΘΩ γὸ “Δ Κ6 ΙΏΔΠΥ͂ ὈΓΆΥΟΥΙΒ, 1 Μ11] ποὺ ᾿ΘΆΣ: 
ὙΟΌΓ ΒΔ Πη65 δτο {{]] οὗ "δ]οοα. 

10 ὙΥ αδὶι γοιι, τβδο γοιι οἰββϑῃ ; 
Ῥυὺ ΔΥ͂ΔΥ [}6 6Υ}] οὗ γοιγ ἀοΐηρδ ἔγοσῃ ὈθΙΌσΘ Τα ΘΥΘΒ ς 

117 Οὐθδϑ6 ἴο ἀο 6Υ1]] ; ἰϑαᾶγῃ ἰο ἄο νν6]] : 
β6δκ "υάρτηρηὶ, Ὑ6] 1Θγ 6 {Π6 ΟΡΡρΓοββρά, 
ψυάρθ {πὸ {Δ γ]6β5, ρ]οδα ἴοσ (86 πίάον. 

18 ΟὈμπ)6 ΠΟΥ͂, δπά ἰδ 8 γθᾶϑοῃ ἱορθίμοσ, βαῖα [6 1,0 ΒὉ : 
ἹἸΠΟΌΡΉ ὙΟῸΓ 5'η8 θ6 8.8 βοδυ]οῖ,ε [Π6Ὺ 5888}} 06 88 ψθ1ῦ6 88 ΒΠΟΥ͂ ; 
ΤΒοΟυΡΕ ὑπο υ Ὀ6 τϑα 11 οὐ πλβοη, (ΒΟΥ 88}} 06 88 πο]. 

19 Τῇ γο δ6 πἰδίης δηα οΡοαϊοηΐ, 
Ὗο 8}}8}} οδὺ [86 ροοά οὗ 186 ἰδηά : 

20 Βυΐ 1 γα τοῦιβθ δηὰ σϑθοὶ, 
Ὑ8 888}} θ6 ἀονουτοα πιὰ [86 βποτσά: 
Εὸν ἐδὸ τουτὶ οὗ [86 1,ογτὰ δὲ βροίκοῃ ἐξ. ᾿ 

1 Ἡδὃ. λοιϑοαΐε 4 ὃ ΟΥ, 
4. ἯΘΌ. ΩΝ Ῥτγαγον. ὃ Ἦν ἀοθερίς 4 δ: τίσ 
ὁ Σοηυέν ν 7γανηιρίο. 4 Οὐϊαίίοπε, λα ϑαεγίϊορο---ἰποσπδο λα ἰδ 
ἃ 1 οὐκασὶ δρῶν ϑαρείμορα ἀνὰ νοζενῶν ἐνοδείνγ: εἰ ϑεύα ον ἀρ νμδαρει ἐ 1:66. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

ον. 10. ΤΡ 8 ἰουπὰ [ἢ 148. αἴ5ο; 11], 6, 1; χχίϊ, 8. 

αδοπιϊπαζίοη ἰο τι. 
ε τοαγίεΐ δεἰαἴε. 

ΧΧΧΥ. 1; ἘΣ. 11|.16, σέε. Βαὲ ἐπθῃ ἐδ ζόστω ΤΙΝ ΤΙ) 

“ ἰΩ ἰουιῃὰ ἴῃ γνο ρίδοθβ: Εξχ. χχχίν. 33 ρα; Ὅϑαυξ, χνΐ. 

16; χχχί. 11; 1 ἥδ. 1. 23. Ησοσο ἰδ ᾳφυοοίίοη δὶϑθ8, 

ὙδοῖμοΣ ΠΣ ἰδ ποία αοοιϑαίαυί, οὐ Ῥγοροδίεο τὶ ἢ ἰδ6 

ΤΩΘΔΏΪΩ “ ὄπ, ἐογαης ;" οὐ ΔΏΔΙΥ, ἩΠοῖδοΥ ἐδ 6 ΔΟΟΌδ8- 

εἶγὸ, 88 ἴῃ ΣΙ ΤΑ “ἽΠ:"“ Υ 8δὯ8}} Ὁθ ἀογουγοα ΌΥ ἢ 9 

δοΥα,," γοΣ. 20, 6 ἴο Ὀ6 ἰΩΚ6Ὼ ἴῃ δὴ ἰποίσυτηθηξαδὶ 86}86, 

Δ {1 ουκῃί ἐο ὉΘ τομαογϑά: κ᾿ ψγ͵αὶϑ δοϑὴ ὁ7 Ο0ἀ᾽ 5 ἴδοϑ" 

(8ο Ἐπλειυν, σταηι. ἢ Φ10, ο). ΤῊ ἰδοὺ σοῃάοσίης ὁοοτὰ- 



40 ΤΗΕ ΡΕΟΡΗῈΤ' ΙΒΑΤΑΗ, 

ταϑηὰδ ἰἐβοὶζ ἐμο ἰοαδὲ, Ἐὸτ ἴῃ ἸΏΣΝΩ ὙΠ, (ἰδ6 
18. οοποοϑίνοα οὗ δα δάγνοσθίαι. 10 18 )ὃ8 οὔθ νου]Ἱὰ δῶν ἴῃ 
1μαϊη: σἰααίαίίι ἀδυογαδίημπι, " Ὑ1 884}} ὈΘ6 δυογε-δῃ ἰοῦ 
ἀθνουγοα." [1 15 οβϑϑῃίαὶ ἰο (19 σοπδίσασέξοι ἐπαὲ {Π 6 
δαὐϑίδοίίνο 80 υδϑοὰ Ὀ6 πἰϊπουΐ δυ ΠΧ, ΟΥ 4 κοϑὩϊείνο {ο]- 

Ἰονίῃβ. 18. 28 ΠΝ) οσ Δ ΒΘ ΡΙΣ ΓΝ), Βοσονοσ, 
(18 δαἀνογῦίαὶ ὧδθ 18 δοὲ δαγαίββί 8. ἰε16 ἴο ΥΝ οὈ]οοϊδὰ 
δραίηδί ἰμ6 ὅγε τομάοσίηςᾳ ἰδὲ ὮΝ ΔΙΎΔΥΒ ΓΩΔΣΚ8 αἷΦ- 

Ὀἰμοῦγ (9 ἀθδηΐίο οὈ]θοῖ, αν Ὥθγοσς ἰδ υδοὰ δἵοσ [16 
4ᾳυθδῦϊοη “ ἩΏΟΣΟΙ" Οἡ ἰπ6 οδος πδηὰ ἰν ἰ8 δαυλὶ θὰ 

(ἢδὲ ΒΠΚ ΤΩΘΔΣΒ οογαηὶ 7αοῖδ, 4. σ. θη. χανίΐ. 80: 

ῬΏΣΣ 8 ΤΩ 27" ἘΣ", Οομρ. 2 Κίηρο χυἱ. 14: 

θοη. χίχ. 18. ΚΥΥΝ ΟΥ̓ οὗ Ὧδϑαι ἰ6 ΆΧΘΩ ετοαὶ, "ΠΝ 

4“ Ἵ8 Ὀοέοσγο [δἢθ ἴδοθ οὗ ἐῆο Ιμοτα, Οοπρ. 1 Βατῦ. 

χχί!, 4; θη. χχχῇ, 18, Αοοοξγαϊΐηρ ἰο ἰμδὲ ψὸ τοσδῦ 
ἐγδη δαί ἐπθ ΘΧΡΓΘδδίο ἰπ αυοβέΐοη : “ΘΡροδὺ Ὀϑίοσθ 

ἐὴ9 ῬΓΟΒΘΏΟΘ οὗ 960ΒΟΥΔὮ." [10 ΤΩΔΥῪ ὉΘ χοιηδυκοϑά, ἴῃ 

Ραβϑίηρ, ἰδὲ Ὀϑαϊί, χυὶ. 16, ὈΡ “ ἜΒΤΡΝ ΤΣ" κε), 

6 ἴο ὃθ ἐγλῃϑ]αίθὰ ; “(89 ὅνοθ6 οἴ ἐδ Ζο ον δὴ δ ἀοὲς ΒΘΘῺ 
οὐρίν," ἐ. ὁ. σἰμοαυὶ [Π6 Ῥτοδβοηίϊδιίοῃ οὗ δ καἰ : πῆΘΣΘ 

416 ρδϑϑῖνο, δοοοσάΐηφς ὑὸ νΊϑ}}- ἸΏ δι ἰοσχιαησί, ἰδ 

φΟὨδίσυθα ἃ8 δοίίγο ΤῊ 85 Ἰαϊέοσ ἔόστῃ οὐ ὀχργοβδίου ἰδ, 
ὯΒ ἰο ΒΟ6ΏΒΟ, το ἐῃοοῦο Ἰουηὰ Εχ. χχὶ!, 1δ᾽; χχχῖν. 90, 

--Ι ΑΒΕ, ἰὰ το Ρἴδοϑδ, υἱΣ. Ῥ. χὶ ΐ, 8 δηὰ ἰῃ οὖσ ἱοχὶ 

ΤΣ πὶ ὦ 9 6 ἰουπμὰ νἱϊῃους ΓΒ. ἴπ θοίἢ 

νἰδοὸϑ ΜΞ δἰδηὰβ 'φοΐοσο ἐδὸ ΝΙρἢδὶ οἵ ΤΙΝῚ, Ἡοτο, 

υἱξμουὶ ἀοαδέ, “Ὁ “8 [6 {π6 αοδειμαξέυμᾷ Ἰοοαϊ. ἴῃ ἱὲξ 

56}7, (815 δοουεδίϊγο δῇ ἀορϑηᾶ ου ΝΕ 88 ἯΟ]] δ5 ΟἹ 
186 ΝΊΡΒαΙ ΠΣ όοπογοσ, ἰδ ογἰκίηαι θθηθ6 οὗ ἐδ9 

Γοττὺ]α ἴδυοιθ. ἀϑοϊάοά!ν [8.9 Ἰωδὺ δυρροδιιίοι. ΤὨῦ8 
ἰὴ 9 οχρχζοβϑίοῃ, 88 ἰουπμά ἰπ οὔν ἰθχὶ δῃὰ ἴὴ χ. 8, 16 
ἴο ὈΘ ἐΔΙΚ6 ἢ 88 ἃ τηοὰϊδβορίίοῃ οὗἨ ἐμ οἷάοσ ἰογγημΐδ, δὰ 

85 ὨΒΥΪΩΣ ἐδ δΒδΙΩΘ Τηϑδηΐῃςξ. 8 ἐμοχοίοσο ἰ8 θσῸ 

σοομδαίίζομδ ἰοοαῖία ἴῃ ἰδ ΒΔΙῺΘ 5086 88 Ὁ 8- Π ἴ 
“: "“ 

(86 Ρίδοϑα οἰὐθὰ δϑουϑθ.--- Ὁ, αθῃ. χσχί, 89; 

ΧΙ. 9; 1 δον, σχ. 16.-.-Π Ὁ 5 ἴῃ τοδέγ  οὐἶνο δρρο 

οἰἐίου πιὰ ΙΝ. Ἰδβαΐδὴ υ8508 Ὀ51 ῬΓΟΙΥ οἴἶβθρῃ: χΥ͂Ϊ. 

4 χχγί. 6; χχυῇ!. 8; χ]ὶ, 25; ᾿χὶϊ, 8: Μοζϑονυοσ, ἰἢ9 βΒὉ- 

βἰδη νο Ὁ 16 υδοὰ ὮὈΥ ἰτὴ σοϊ δίίγυου οἴἴϑδοσ: Υ.Ἱ ὅ; 

Υἱἱ, 86; χ. 6; χχνῃ. 18. 

ον. 13. 1 [5 ἀοναίοὰ πδοίθοΣ ἐπο ζ0]ονίπ ας ΠλδΡ, 

ἐποέπδε, 18 ὑοὸ Ὅ0 ἰβίθ 845 δίας. αὖϑοῖ. 85 ἀἰδίίποῦ ἔγοτῃ 
ΤΠ), ΟΥ 85 δίαξ. οοπείγωοι, δοιὰ δ ἀοοίκηδξλίηρ ἐμαὶ 

ὙΒΙΟΩ τ8ο 5 'φ ἰο δϑθονδῃ ("1 15 δΌοΣΩ Δ0]6 

ἐπαθηδ9 ἴο τΆ5"} ἀτδιησωδ ον Ὀοΐἢ τορουίη 8 ΓΙῸ 
δάπλὶβ510]6. Ιὲἐ β ποῖ ἀϑοίδίγο ἴοσς (110 Ἰδέΐοσς σοῃδοσίῃκς 

ἐπαὲ ἐδθ Μαδβδοσοῖβ βαῦο ροϊπηίοά Σ᾽ ὍὉ πιὰ ἐμο οοῦ- 

7υποῖνο θασκα. [Ὁ βϑϑσωϑ ἕο ἴὴ6 ἱπροτίαπί ἰ0 ΟἿΣ ἴῃ- 
υΐγγ, ἰμδὲ νι ἐδ ὀχοοθρέίΐοη οἵ Ῥβ. ᾿ἰχνὶϊ. 1δ (τ ἢ 
οΟὨἤοβδϑαὶν ἀδὲθδ ΔΙ͂ΟΣ ἐῃθ 6χί]6), πο ἐμ  Υ Ὀυτην ΟΠΣ- 

ἴωκϑ ΟΣ τηϑδί ΟΣ 58 ΔΙῸ ΟΥΟΣ οαἰ θὰ ΛΛΘΡ, , Δ Ποῦ Κ ἢ 

δ χ. 1 [5 ἰμ6 δοϊϑυηιῃ ᾿τγοσζὰ οτηρὶ ογϑὰ ἴοσ ἐμ89 ΘΟ; δΌΙΏΡ- 

ἐἴοη οἵ Ὀοίῃ. Βαίδον [ἐ 18 αἰ νον 5δί ἃ, ἐπδὲ [6 βδοσίβοθ 

8841} Ὀ6 ΓΠΠ) ΤΡ, “8 πνχοοὶ δΑΥΟΓ᾽" [0 ἐῃη0 τὰ. 1 

Ὀοῖονοα, ἰμοτοίοσγο, ἐμδὲ ἰἢ 6 ργορδμιοῦ τοῦδέ βαγὸ Ἡστίθη 

ΤΣΣῚΏ ΤΡ δὰ "6 ψίϑηθά ἴο ὀσργϑδϑ πβδὶ ἐπὸ ἀο- 

(ϑδάδτβ οὗ 89 βοοοῃὰ τοημάογίηρ ἰακ6 {89 πογὰδ ἴὸ 

ἴὯθ8:.--- Το οοταἐμαίξοι οὗ υἽπ δρὰ πϑῦ, Ὁοδίάο ἐμ9 

ἰοχί, ἴα ἐο Ὁ6 Ἰουπὰ αἰδο 3 ΚΊη ΒΕ ἶγ. 23; Βοα. 11. 18.-- ΤῊ 9 

ΘΧΡΙΘϑδίοα ΜΡ ΚΡ (5. ΟὨΪΥ Τουπὰ μοσο. Ἐν ῦυ- 
ι .Φ 

ΜΏΟΣΘ οἶδ τὸ σϑδὰ: σῷ ἈῊΡΌ, “8 ΒΟΙ7 οοῃγοοῦν- 
ἢ π," ΕΣ. χἱΐ, 16; ον. χχῖ!, 8 ϑαᾳ.; ΝΌτΩ. χχυ!. 18 δ. ; 
Χχαϊὶχ. 15ηᾳ. ΑΒ γοργά ἐδ τηοδηΐηκ οὔ ἐμθ ΡΏΣΩδΘ, ἱέ 
16 Ὀοὲ ἐπαϊοίϊο φαηείέ, ἑ. 6. (6 Ῥυδ] οαιίου οὗὨ α (δαδὲ, Ὀυὲ 
οοποοοαξίο, [80 Δδοοιῃ]ης οὗ ἔπ 9 πδίξου ἰο (π6 δωδί. ΒῸΣ 
ΟἿΪΥ ΟἹ ἐδ ῥγίμοίραὶ ἰϑδϑί- ἀδυβ νψδϑ ἐδ) 6 ἡδίϊοῃ οὐ χοὰ 
ἀο ΔΡΡΘΑΓΥ ἰῃ [6 βδποίυδευ, (ςορ. (π 6 οἱἑαὶ! οὨ8 ἱτηχηθ- 
αἰδίοὶν αὔῦονο, δι αὰ Ὅκηικκ ἰῃ Ἡππεοα᾽ ΚΕ. Ἐπογεῖ. ΙΡ΄, 
Ῥ. 8386). ΤΏΘ ἰδγοο δυθαίϊδηξίνοθ δια ὰ Ὀθίοσο ὧὡϑ ἐαδμϑ 

αδεοϊμξί, ἀλιὰ τορξοδοῶλ ἃ ργϑιλίδο, ἰο Ἡβὶοἢ ὈΣη κὦ 

4ὃ'2 ογταδ ἰὴ ΘοΟὨΟΙπΔίο; : 88 ζὉΓ ΠΟῪ ΤηΟΟΏ, ΒΑΡ ΔΙΏ, 

ΒΟΙΟΤΩΣ, ΘΒΒΟΙΏΌΪΥ, 1 σδη ὁ ὈΘΔΙΡ ἐἤοτῃ, ο6. ΤΏ6 πογὰ 

ΔΆ δ" 9 ἰουμὰ Ὀθδίὰθ ΟἿΪΥ ἰῃ ὃ ΚΊηρ8 χ. 30 δὰ 7οοἱ |, 
φ 

14, πῃ ἐμοὸ Ῥϑηϊαιδυσῆ ΟὨΪΥ (ἢΠ6 ἴοΣΩ ΔΆ} 5" (φέαί. αὖ- 

δοῖ. αϑλὰ οοπεῖν.) ἰδ πβοὰ: 1ον. χχί. 86; Νυϊω. σχίχ. 
8δ: Ὁουὶ. χΥὶ, 8, Ιὐ 16 δ᾽ϑοϊ αὐ  ν Ρ6Γ8]161] τι ΠΡΌ, 

"ΑΙ “ΒΟΥ σου γοσδοι ;" οοτρ. 23 ΟἜσοη. τῇ]. δ; Νοὶ;. 

υἱἑὶ, 18; ΑἸηοα γ.Ὶ 21. Τῆο διπάδιμθηίαὶ ἰάθα οἵ Ἃ» β 

ἐοσόζο, οοποίογο, οοπέπονα, ἰὸ ἀγα ὑο ο Ιου, ἴο ᾿εθϑρ ἰοκ6- 

μον. ΤῊΘ ποῦ, ἐπογϑίοσο, ἀϑηοὶθο ὀοαςίΐϊο, οοποίο. ΤῊΘ 

ζαρ δεασηοηίαὶ 68 οὗ ἿΝ ΠΝ, δρέγαγο) ἰ6 λαϊἑέμδ, ὈΓοδίὮ. 

[1 16 ἰθσα σγοῦγαι πιὰ Ὅ5 1. 

ΨοΣ.18, ΟΥὁ τ) νοῦ οὐ ΠΝ {89 Καὶ (δον. Ῥβ. χὶ δ) 

Ῥασίορϑ. σοοασ ἰῃ οὐχ δοοῖς αἴϊος ἐμ: ἸΧ. 16: χὶ. 8; ᾿χυΐ. δ. 

0, δωγάδη, (ἴτοτα Ππῦ, 7αἰἰσανί, ΖΟῸ χχαχυὶ!. 11) 14 

(ουπὰ αἷδο Ὀδαὶ, 1,15, ΝΊρβμαὶ τη δραῖο ἰῃ 186 χγὶ. 
12: χἸγῇ!, 18. ΤΏ6 1δη ν9 κοῦ ἶο ΟἿΪΥ Ἰουῃὰ ἴη 166. 

δραΐη χΥΐὶ!. 8; ΘΟΙΏΡ. Ὀ05146 θοα. ἐν. 13; Ῥπβ. Ἰχχχίχ, 10. 

νον. 16. ΤὴΘθ δργοδάΐηρ ουὖὐἱ οὗ ἔθ δα [Ὁ ῬΓΑΥ͂ΘΓ 

(ΟΡ. ΗΟΞΕΕΜΑΧΥ, Βιδοιείιδίον 1., ΤΆΔ ϑονγίρίεγαὶ ον 

ῳ Ῥγονγελὶρ, Ὁ. 131, Ξπείά. 1 035, ἀωρίξοθε ἰεπᾷελε αὰ εἰάονα 

ραϊηιαδ) 8 ἀοδίκηδίθὰ θσῸ ὉΥ͂ 8 ἴῃ ([Π)6 Ῥίοϊ, δι ὰ 

80 ΟΟσΌΓΕΒ 680 76 .. ̓ν. 81; [δτὴ. 1. 11; Ῥα. οσἹἱ, 6. Τὺ- 

ΔΙ}ν Καὶ ἰβ υϑοὰ: Εἰσ. ἰχ. 29, 33;1 Κίηρ Ὑἱῖ!. 23, οίο.--- 

Οἰϊν ἐμθ ΗΠ ρδοὶ οἵ ΟἿ» σοῦ Ὀϑδίὰθ ἰῃ οὰσ ὈοΟΙ,, 

χί 14; χῖν. 13.--- ΟομορΡ. [ἢ 18 Ῥδδδδζο, ̓γόγβ. 11.15, 2149} δ 

δα ον ΟὨΘ, ΑἸΩΟΒ Υ. 21 δ64. 

γος. 16. Ου δοοουηὺ οἵ ἐμ δοοϑῃΐ, 3.2.1} οδὰ ΟἿΪ Ὀ6 

ΗΠ Ρδ6Ὶ ἔγοσω 3], πο ΝΙΡὮΑΙ οἵ Ὧ91: οοσῃρ. Οκδεν., 

ΤἈλοραιν. Ὁ. 418. Τὴ ποτὰ ἰδ ποὺ υϑοὰ δραίῃ ὉΥ δαί δὴ; 

δῃ ἃ ἰηἷ8 ΗΠΡΔΘΙ ΟΟΟΌΓΣΒ ΠΟ ΘΥΘ 6180.-- ἘΠ ΘΧΡΣΘΒΒΙΟῺ 

5 ΚῸ ΦῸ (σΒΙοΒ οοσατο ὅγοι Ῥϑαξ, χχνῃ!!. 30, απὰ 
αἴξογπτασὰ ϑδρϑοίδ!!ν ἡγοααϑῃῖ ἴῃ 76 γ. 'ν. 4; Σχὶ. 12; χχῃ!. 

ῷ: χχνΐί. 8; Χ]ίν. 22), 68116 ἴο ταὐπὰ ἐῃ9 1,Δἱίη ἰδεΣ ἑοσμοηαξ, 

ἐδαὶ τΑλῖ 98 ἃ δομοϑρέοι ργογηίηθης ὉῪ ἀϑδιχηιδίίης [ἃ ὉΥ 

τϑϑμϑ οὗ ἐδο δραϊσδοὶ ἰάϑδα πογοσίηβ, κὸ ἐ0ὸ δρϑδῖς, ΟΥ̓́ῸΣ 

ἐδ δίηρίθ, οομογϑίθ παδηϊθδίδίίοῃ οἵ ἰὑ: αρτίοοί ΝΟᾺ 

ἀοϊεπῖ, Ῥγαϊονίἑα υοντιὲ ἱοεηεροτίΣ ἑμανίία ἐς αίαϊδηη αἀμο- 

ἐωνυνπημο υαπίεδα (ΟΟΙΏΡ. ΝΑΞΟΚΊΒΒΔΟΗ, ΘΕ ἰδακ, ἃ Τά. 

γον. 17. ΣΟὟΊ ΥὙἼ27 (ὑν,. ποπιόπαφοσπα ἸΠςὸ ΣΤ, γϑῦ. 
16, Ὀδοδβο διδυάϊηα 1 ἐμ6 δοσίβαιν6).---Α8 ΠΟΌΏΒ οἵὗἁ 

(86 ἔοττω ΟΡ, 8}}1 παν δὴ δοίδνθ τηθδιίηβ (ΘΟΙΏΡ. 

ΤΠ23, ὈΥῚΝ, Ὁ 2, {{{|3--ΤΊ3, εἰ) κο ὙἿΘΤΊ, πΒΙΟΝ οσ. 
ΟΌΣΒ ΟΩΙΪΥ Βοσϑ, τασδί ἢδγνο [δ ΒΔΙΩΘ 80.860 8.5 Δ, Ῥε. 

Ιχχί. 4, . ...-υἱαϊοπίιιε, νἱ οἰ θηΐ (ςοτΡ. Ὀ5) Το Ρίο! δ|-2. 

ταθδη8 ἐμ οα, [80 85 11},.18; ΙΧ, 16; Ῥτον. ΧΣΙΙ!. 19,“ τοαῖχο 
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ἀϊγοςῖ, τολκο ξὸ γἰσδξ, εοπποὲ αὐ κι." ΤῊ γογὺσ δοῦ 

δηὰ 5, Ἴ, 8 80 οἴζϑῃ οἰ βοΊΠοτο (γοσ. Σ3; Ῥδ. Χ, 18; Ιχχχί!. 

8; ὅογ. γν. 28, δἕἊ.), βίη ποὶ το ΓΘ ὁ ἔοστηνὶ ᾿υὰάᾳκίης, 
Ὀπὺ 4160 σοποτίηρ τηδίϑγίδὶ [πδὲῖοα, μας ἰ5, 80 γτϑηάοσ- 
ἰος υδηπιοοὲ ἰδὲ νῇῃμδὲ [8 δὲ 8.411} δοἰ4 }}γ Ὀ6 ἀοῃα. 

2, ἸΛΟΣΘΟΥ͂ΟΣ, ΠΟΙ δἰδη δ ΟΓ [πΠ6 το ογ 604] 1. Ἐὸτ 

2 15 ποί ΡΓΟΡΟΣΥ͂Υ "7υἀκο," ὉὈασὲ “δἰγῖνα," δηὰ σαί 

διϊδῖηδ ἐπ τοοδηίΐηρς οὗ “" ΠοΙρίορ οὔ ἴἰο ᾿ἀἐἶοο " (ἢ 1Π 6 
οοππδοῖξίου “ἢ 5" 2. “ἰὸ ἴὮ Θ 8016 ΟὨΘ᾽ 5 4ῦδγ- 
τοὶ." 1 ἰδ ἐπογοίογο Ὑἱ ἃ ἀογίγδίίγο 8089 ἰῃδὺ 5. 
ἐπ υδοὰ ἤθη ἰξ τηϑδὴβ “πα ρκίηρ,," πη σἢ 1 ἄοοπ, βοζῃθ- 
εἰπιθ8 ἐπ 'παίαπε ματγίοκ, 3) Ὠθαί, χχχίϊὶ. 3. Φοῦ χ. 3, 
δεαῖὶο ἐπ δοποιι ρμαγίονε, ἃ5 ἤδτὸ δηὰ ἰΐ. 2. ς αρὰ ἴῃ οἰτμοῦ 
860Ώ86 ἰὲ ἰα ἰοἱποά ἰο ἰδ δοουδαίίνο. 

γες. 18. Το ΝΊΡἢδὶ ΓΞ) ὑπδὲ οοσυσδ Ὦϑτο, ἰδ ἵοαπὰ 

εἰδοσο ΟἿΪΥ ἴῃ ἐπ ραγίΐοἱρὶθ: ὅδῃ. ΧΣ, 16; ὃ ὅδ. 
ΧΥ. ὃ: ῬΙΟΥ. χχίν. 26; Μοῦ χχίί(. 7(,5 ΤΏ τηϑϑηΐπα 18 
- ατε, “ ἌΓσαθΘ. Το ποτὰ [5 ον  ἀοπΕ 
τ2οοὰ 8ἃ (ἸΘΠΟΙΥ δϑοῦθο. Βορδσγάϊης ἰδ ΗἰρὨΐ ἴῃ 

ΓΞ (δο. Ρε. 1!, 9 (6), [9 ψοτὰ ἀοθϑ ποὲ αξαί) ὁδοῦ 

ἴῃ [84.) διὰ ὈΥἽΝΤΙ (ἄπαξ λεγ) δῃὰ ἐμοίν ἀΐτϑοὶ οβαβα- 
{{πῦὸ τηδαηΐης γοδαοίης ὙΠΠΘΏΘΒΕ, σού η688, ἱ. 6, Ὀ6- 
οοτηΐης Μἢίΐδ, γοὰλ, 

νος. 19. Το υπαδσιηθμίαὶ τϑοδηΐην οὗ ΤΩΝ, (τίσ ἐξ 
τ 

ἴα ΟΥΓὮΥ οὐ ηοίθ δ 'ψουδ ἢ 88 "ὦ Ὀσίοτο ἰἐ ὁχοϑρὲ ὮΘΤΘ 
δὰ Ζοῦ χχχίχ. 9, ἴθσο ἰὑ δἰδηὰβ ἰπ 8 Ὡθαδιῖγθ 4005- 
ἐ 0}, ἰΦ “ τοδαᾶν, ἰο Ὀ6 ψ]ΠΠἰρ.᾿" (Ρ6. Ιχχχὶ. 121} Κι. χχ. 
8). ἀοοοταϊηαὶν {Π6 οσοπδίσιοίίοη {ἢ σπυαῦ δηα Ρ6γ760- 
ἐμπι οοπιδοομί υμν ἰδ Θχρίδίηθα : ἩΠΘῺ γ͵Ὸ ἃγὸ νυ ἱΠἸκ, δὸ 
(ἢδέ γο Ἀϑαγκϑῶ (οορ. ἐδ οἰμογ 86 808] σοηϑίσιιο- 

οι υἱὲ ἢ 1.8ὲ ἐπ ἐμ δη {1}  ΟΥ ν 2 οὔδρ. ΧΧΥΙΪ. 12; Χχχ. 
: 

9: Ἑξοῖς. 11]. 7: χα. 8: 1ου. σχσχνί. 11). ΤῺδ οομπδίσιο- 
ἐἰο 5 γοῦ. 30 ἰ6 οὐ ΘΏ ΠῪ οορίθα ἥγοτῃ ἐἢι15.- - 9 ὁχ- 

Ῥγοβοίου ΤΠ ΚΗ 3.2, βοοά οὗ ἰΠ6 ᾿ἰδηὰ, 18 Βγβὶ (ουπὰ 
“ φ 

αθῃ. χὶν. 18, 20, ἩΏΘΓΘ [( δἰδῃ δ ρβαγδι]9ὶ ν ἢ ΥΝΤ 2. 

(αὲ ἡ Ἰδηὰ, (οοαιρ. δαὶ. νἱ. 11 ; 5 Ἐίηκε τἱ, 9; Εδν. 

ἘΧΈΘΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕἙΙΤΊΟΑΙ, 

1. ΤῊ βοοίΐοῃ τοΐδσ ἰο [Π6 ἰυξαγο, δα γοσβ. 2-9 
ἀϊὰ ἰο ἐμ6 ῥΡδδὲ δῃῳὰ ργεβοηί, ΕῸΓΣ εἶθ τμοπλθ ἰἕ8 
μον ἴο δϑοδᾶρο οὔὖϊ οὗ [9 ῃχὶ οὗ [ὴ6 ργοβοηὶ 
δά αδἰίδίῃ ὁ θοίϊζοσ ἔαίῃτγο, ἦμο Ῥοορίθ Βαὰ 
ΜΙ ποχίο δπρ]ογεοὰ ἴαϊδο τηθδηα; οὔϊνγαγα ΟΟΓΟ- 
τοουΐοβ (δαὶ ΤΌΣΟ δὴ δροιηϊηδίίοη ἰὸ {πο 1,ογά, 
τε 10-1δ). Ιηβίοδὰ οὗ {Π6π6 (Π6 Ρ60}]6 πιυϑὶ 
τσ [86 σοηπΐπο ἔγυΐί οὗ σοροηίδηοο, (γογα. 16, 
ΤΠ ἐν ὑδην ἡβα ως ΤΑΣ Βε]Ὰ πος ΜεῚ 

6; ἴδαῃ ΥΗἱ 8 ὥτδβοθ ἰοῦ 8 
Ραὶϊ, (ν. 18). ΤΙ δ ἰδ (μ6 σἱσῆὶ τον. 1 [86 ΡΘΟΡΪΘ 
ΠῚ κὸ ἰμμδὲ τοδὰ {ΠΥ δἢ81}} δηὰ καϊναίίοη ; ἱΐ 
{867 Μ111 πιοὶ, {ΠΟΥ͂ 8..8}} βηὰ ἀοσδίγυοίΐοη, {ν6Γπ. 
19, 20). Τὰ ἰδ βοϑὴ [μδί ἃ δία "]θ δῃηὰ οἰθὰσ οσάϑγ 
οἵ ἰΒβουχξ οσοῦτα ἴῃ (Πϊ8 δβοοέζοῃη, Ὅτ. 18--20 
τηῦδὲ ηοῦ ὃὈ6 βογογοά δὰ Ἰοϊποὰ ἰοὸ νῆἢδὲ (Ὁ]]ονγ8. 
Ἐὸγ (ΒΥ οομῃίδίῃ ἜΧϑ  Υ (86 ἐπ ΒΡ Ώ88 16 οοη- 
οἰυείοῃ, νῖζΖ.: (6 Ῥγοσηΐδο οὗ 1 6480 οἵ 
οὐδάϊοηοθ, οὐ ἐδθ οἷος ἢδπᾶὰ ἀοηυηοίαιίοῃ οὗ 
ἩΤΆΙΝ ἴῃ ὁ886 οὗ ἀϊρουθοϑάϊοῃοο. 

2, Εἴθα:ι-- ΟΟΣΔΟΣΙΘΒ, νοῦ. 10.--Α6. τοραγᾶβ 
(6 τογῦβ, “ Βιοασ,--- βοαγοη," {πα Ὀοχίπηΐηρ 8 
{ἶκὸ ἰδὲ οὗ 1.9 Ῥγοοράϊηρ βοοϊΐοῃ, γοσ, 2. δαὶ 
[16 δΒυθ)]οο ἃγὸ ἀϊδδιθηῖ : ἰἤογο βοδύθη δὰ 
εασίδ, Βοσ π9 δοαοπγπάροι δὰ ἐμ 9 (Ομοσσδῆ- 
Βδιίίοη. ΤΠο ἀϊν!αΐης ἱπίο ἰυάμοθ δηὰ πδίϊου ἰθ 
οοοδαϊοηθα ΡΑΣ]Υ ὈΥ̓͂ (16 ἀου}}}6 ἰάεα ϑοάοαι δηὰ 
Οομιοσταῆ, ΌὉΥ πῖοῖ ἰηΐφ δβοοϊΐοῃ 8 οοπηροιοα 
πὶ [86 ΤΟΓΟΩΌΪΏ ΟὨΘ6, ΡΑΣΕΪΥ ὉΥ ἐπ οοηῃίοηία οἴ 
ἴπο ροαϊγο αδιηδηά, γογ. 17. ἔρι, 88 ΓΟρΆΓΣΩΒ 118 
ἔξθθοσαὶ οοη οί, [ἢ 8 ἰ8 ἀἱ γϑοίϑα δραϊησί {16 ϑηϊΐγο 
Ὠδίίου, Ὀυϊ Εθρθοΐα!]} Υ 41θὺ αραϊμϑὲ 116 ῥυϊησοβ 
διὰ Ἰυάροθ οὗ {π6 πδιΐοη. Ἐχροθίίογβ οογγθοί! Υ 
τε αἰϊοοι ἰο τὰ ῥηϑῳ ΓΕ αἴνον τε ̓  1Π6 ὕτο- 
Ρδεΐ ΒΡ ἃ, ΓΤΟΡΙΥ οὐ ἰδ6 μασί οὗ (Π9 ἰθ 
ἴο (μὲ ἐξδοι; Βοῖν ᾶγο 1Π6Υ ἀοβογγοά 5βο ΘΕ Γ 
ἴαϊε, βοοὶ ΣΠΕΥ͂ μδᾶὰ Ὀθθῃ βὸ ζϑβϑίουβὶυ αἰ] σοηΐ, 
ἴο οὔθοσγο 81} (6 οοσοπιοηΐοβ οὗ {π6 ποσβμὶρ οὗ 
δεδβονδῃ. Τὸ (8ῖ8 1ὲ 6 τορ!ἱοά, (παὶ ΠΥ τὸ ποὶ 
καρ ναν α Βοοοῖαθ 1κὸ βΒοάοαι δῃηὰ Ἑοπιογγδῖ θ6- 
ολῦδε [ογ 8 Ἰοῃρ {ἐπι (Π6Ὶ ΤΟΓΘ ἰηνγαγάϊγ ᾿ἱκὸ 
ἴθ. ὙΠηαὶ βοάοιη-υὔροθ δηὰ 4 ομγουτδῆ- 
ἸΔΠΟΏ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6, οὶ 6 ᾿οασποά ἤτοι Εζοῖ. χυΐ. 
48 5η4ᾳ. “ΑΒ 1 ᾿ἷνο, βδί (ἢ τπ6 ΘΕῸ αοά, Βοάομ 
1Ὲγ δἰδίοσ μβδίη ποὶ ἀοΏ6, δῆθ ΠΟΡ ΕΓ ἀδυρβίοτα, 
86 ἴοὰ δε. ἄοῃσ, ἰδοῦ δηά (ΠΥ ἀδυρῃίοτα, Β6- 
Ἰ]ὰ ἐπἴ6 νγδϑ ἐπ ἜΡΙΣ οὗ Τῃγ αἰσίορ βοάοῃι, 
Ῥείάο, ἤ]οδα οὐ Ὀχοδά, δηά δρυμάδηοθ οἵ ἰά]6- 

ἈΟΒα ΜῸ8 ἴῃ ΠΟΥ, ΠΩ͂ ἴῃ Π6Ρ ἀδυρδίοσα, ποῖτπον ἀϊὰ 
Βἢ9 εἰγοηρίμϑη {μ6 Παπὰ οὗ ἴ6 ΡΟῸΣ δῃὰ Ὠθθαγ. 
Απά (ΒΟΥ στο το μδυίυ, δὰ οομτα 64 ΔΟοΙΪΏ8- 
ἰἴοη Ῥαίογθ σὴ ; {μδσγοίοσγο 1 ἰοοὶῖς ἴθ πὶ δΥΑΥ 88 
ΒΔῊ ποοα;,» Οὐοπιρ. δ, χὶϊὶ. 18: χνἱδ. 20. 
ΤΠοχοΐοσγο, τυάορ, υἹοϊοηὶ ΤΠ ΟΣ δρρϑ )οἰηφρα πίὶὶ 
ΘΘΏΒΌΔΙ δρουϊηδίϊοῃ τγὰϑ (86 βἷπ οἵ ϑοάοιῃ, δπά 
ἦθ {86 δἷῃ οὗ Φυάδ, Οομβοαύθηιγ, δηὰ ἴῃ γοίδγ- 
Θηὴ09 ἴο ΟἿΓΡ (86 ΒΈΓ ΠΥ ὐΈΓΙΒα ἐπὶ ΤΙ 
οΔ]]οὰ ἐπ ον. χὶ. 8 πνευματικῶς Σόδομα καὶ Αἰγυπ- 

τος, Τθο ρῥσορβοὲ ἀοδ ποὺ ὑηδοτοίδηα ὃν ΠΛ 

ἸΣΣΤῊΝ, “ἰλοίαω οΥ οὐ Οοα," ἃ βἰ τωρ] εἶρασγα ] αὶ ἢ 
“Ὁ ἈΔ, ἐ1δο πογὰ,᾽ εἰα., ἐπδίέδμξιο, ΟΥ Δ ΑΡὶὶς (εδα8- 

Εἰϑοχμθη ) ἰῃ ροθογαὶ, αὶ (86 Μοραῖο “[Ἷ1ἊΑΥῪ, οθ- 
Ῥϑοΐδ!]γ, οοσγεβροηάϊηρ ἰο ἴδ οομίεχί, σοὶ 
ἰχοδίβ οὗ [16 ἀϊ δθγοηοθ θείῃ 8 ἐγ δῃηὰ 8 [189 
οὔδοσνδποο οὗ 9 ἰᾶᾳν. Ττα [π6 βοοομὰ πη τ Ὸ 
ΤΑΔΤΪΚΒ δῃ δάγδῃοθ ἰῃ γοίθγομοο (0 δ ἤγθϊ, δῃὰ 
ΤΥ ἴ6 ἴο 6 οοπβίγιοα ΒΥπθάοοί 8}1Υ. ““ Τοοοδο 
οὐδ," ὅνο., δγ8 ΊΤΕΙΚαΑ, ΚΙ 11} ἰσδοῖ γοιῖὶ 
πῆαὶ ἰβ ἐμα διπὶ οἵ 86 1δν οἵ Μοθοδ; ποὶ {ἰι18, 
δεευγοάϊγ, ποῖ γὸ ἈΥροοσι ἰ68}}Υ Ἔχ ΙὈἱξ, Ὀαὺ ἰῸ 
ποιβηΐρ ἀοὰ πὶιἢ 8 Ῥυγο μοασζί, δμὰ χρδη]οοὶ σοὶ 
ἴον ̓ υδίϊοο, Θααΐ!ν, ΒΟΠΟΣ δηα ΘΥΕΣΥ͂ υἱσίυ θ᾽" 

8. Το δῖ ΡρΌυτροδο---}} οὗ Ὀ]οοά, γν. 11- 
16δ.---ἼΤΒΙΚΟΑ 0816 δἰαπίΐοη ἰο 8 ατδαδίζοη ἴῃ 
(1686 γοσϑοθ. ΒΙΟΟΑΥ͂ βαογίβοεα, δἰἐθῃάδηοο δὶ 1Π6 
ἴδπι 016, πῃ] ον βδοσγίἤοεβ, ἰθδθία, βτΆῦΘτθ, ΓΤ Φ- 
[Π6 Β6ΓΣ168 οὗ τεϊρίουβ ἰοστοδ  (1οα τ δι οἢ ΔρΡΡγοδοῖ 
βίῃ ὈΥ͂ δίαρ ἰο ἃ ἰγῸ}Υ βρί τι] ᾿σοσβὶρ. Απὰ 
ΤΟΙΣ ΤΩΆΥ 8]]} οὔ ἱμϑῖχ τοὶ βαϊἱδίυ 9 [ογὰ 88 

1 οὐθοσυϑὰ ἰβϑιι: ἴθ ἐμ6 πδιΐοῃ, ποι - 
βἰαπαΐηρ, ἄοοβ ποὲ σὶϑϑ δθοόῦϑθ (89 16 γ6] οὗ πιθῈγθ 
ουἰπαια οδσοσλοηΐδὶ βοσνΐοθ ΤῈ ὉΠ3] δῖϑ 8 

οομαργομοηδῖνθ ὄχρζοδαΐου ἴοσς Ὀ]οοάν βδογὶ ῆοοα, 
88. δ οἴδῃ [6 0886 ἰῃ πιίίοσα οὗ ἰδίεσ ἀδϑ ἰμδῃ 
[86 Ῥοιίαιομποῖι, β600 1 βιὰ. ἰΐ. 29; 11}. 14, 188. 
Χὶχ. 21; Ηξβζοα ΚΕ. Χ. ν. 621, 687. 
ΤῊ ΪΒ ΔΡρθᾶγ ἔγοση ἴμ6 ἀρ ορτράξοη οἴ ἐδο πογὰ ἴῃ 
Υ͂ΘΓ. τ δηά ἴτοπι ἰΐ8 ὑοϊῃρ τοδὰθ Ρ8Γ8116] νυ ῖ 
ΓΙ γεν. 18. ὙΤμδὶ (86 ἀΐβοουτθο οὗ θβονδα 

τηυδὲ ποὶ Ὀ6 τομαγάἀϑα δβ ἰμ6 σαὶ δῃᾷἃ ΟὨ]Υ οη6 οἴ 
{8 ϑοτὲ βροΐζοῃ ἴῃ {18 πιαίίον, Ὀυϊ 88 ἃ Ἰῃ τ 6 Ὁ 
οὔ ἃ οοῃεϊηθποῦβ οἢαΐη οὗ πογάβ οὗ (Π6 ββιιθ Ῥῃ- 
Ῥοσῖ, ἰ5 ἐπάϊοαίθα ὉΥ (πὸ [ππροτίθοϊ. 
ὙΠ Δοῦΐ Ἔχδοῦγ ἑηϊοπάΐηρς οοτ οίθηθδβ, ὁγ δῇ 



42 ΤῊ ῬΒΟΡΗΕΊ' ἸΒΑΙΑΉ, 

Θβρϑοΐα Υ δἰ χη βοδηὶ ογᾶοσ οὗ [89 οἴδ8βο5 οὗ δεδδίβ 
δὰ βδοσίβοβ, [86 ὑσορμοὺ βι1}} ϑηυπιθγδίοβ (10 
Ομ οΥ βογίβ οὔ ἰμοθο βδοσιῆσοβ (λα ἡγ σα ἰδ ἰκθ ἔγοτλ 

ἸΝΣ δρᾶ ὝΡ3 (βοοῖκα ἀπά μεγάθ). ΤᾺ ΓΙ δβ᾽ 

{86 Ῥτϊπαῖραὶ βδοσίῆοϑ 18 πδιηθᾶ βγεῖ: (1 ἰ8 ΖῚΡ 
ὈῚΡ οοσαΡ. (ΠἸἜΠ1ΕΕΞ ἐπ ἩΕΒΖΟΟ᾿Β ἢ. πονεῖ, Χ. 

Ρ. θ34). Τῆδὲ ΟἿΪΥ εἶχὰν Δ» ατὸ παπιθᾶ, ἱβ 
δοοϊἀθηίαὶ, ΕῸΡ Ὀυσηί-Οἤδσίησθ ΓΘ ποῦ ῥγο- 
δοηϊθαὰ ΟὨΪΥ οὗ Ταπβ, 860 1.8 νυ. 1. ὨΟΓ Ὑ6Γ6 ΟΠΈΤΊ ΡῈ 
οὗ ΓΆΠπ1Β Θβρθοΐ ! ΠΥ ὨΟΪγ. [ἢ 8]}1] ΘΟ γί 008 οὗ 
{16 βΒαοσί βοῖαὶ Ὀθαβὶβ σὰ πὴ ΓΘ ἢ [86 Βοοοηα Ϊ806, 
δῇἴογ θυ] οοα. Ἐχοά. χχίχ.; 1υ. Ὑἱϊ}.; Ναια. 
Ὑἱ]. 16 βαᾳ. ; Χχῖχ. 2 βᾳ., εἰσ. [ἢ δ8 Π. 0} 88, ὙΠ 
(Π6 Ἔἐχοορίοῃ οὗ {86 ψῈ0]6 Ὀυγη-οἤδυϊηρ, ΟὨ]Υ͂ 
{Π6 δὲ δηὰ ἴμ6 ὈΙ]οοα τόσο οθδγοα, (οοπρ. (Π, ἘΞ 
ἩΈῈΒΖΟΟ Κα. Ἐποενοὶ. Χ, ν. 682), [,δν. 111. 16 ρμᾳ.; 
γἹ], 23 βαᾳ.; ΕΖοΚ. χ]ῖν. 15, 1ι 15. ῃδίυγα! [δαὶ 
ἰμοθ6 βῃουἹὰ πᾶνθ δβϑρϑοῖδὶ Ῥχοϊωϊηθηοθ ἴῃ (ἢ 8 
Ῥίδοο. ΒΥ ὈΝῚ τὸ διὸ ῃοΐ ἰο υπαογβίδηα 8 
ῬδΠ δαιες Βρθ 68 οἵ θοδαῖ, 88 ΣΏδΔΥ ἤανο ἐπουρ , 
6 ποσὰ 18 ΟὨΪῪ ἴουηα οἰβοσῃοσο ἴῃ 2 8δπι. νἱ, 

18,1 Κιηρε!ῖ, 9, 19, 25; ἴμ8. χὶ. ὃ; Εχσζοϊ. χχχὶχ. 
18: Αὔιοβ υ. 22, Το τρϑδηϊηρ ἴα πού τηδἂθ ουἱϊ 
ὙΠ οογίαἰηίγ, Βυΐ ἴῃ {Π]18 ὑ]Δοθ 1ἰ βϑεδ ἴο 
ΤΩΘ8} ἴοαά Ὀοαδβὶβ ἰπ ζοησγαὶ. [1 6 δὶ ᾿οσΘ 8]] 
(μδἱ τᾶβ οβεοΣσοά οἵ ἐμ βο] } ἃ τηδίΐζοσ οὗ (6 Ὀοδϑβὶ, 
16 τυδί 8 Ὀοδδὶ Ὀθ ἰη6 δαίίοσ βυϊ θα ἴῸὉΓ δὴ οἵ- 
οσίης δοοογάϊης 848 10 Πιδὰ τοῦ αι. ΤθθΩοο {Π6 
Ῥεΐηρ αὶ 1ἴβ πδιηθὰ 88 8 ἀθβίγα ]θ αυδ]}} ἴῃ {86 
Βα σ βοῖαὶ δηΐϊτδὶ, 8. χχ.: ὅδη. ἰν. 4. Α ἴαγίμοΣ 
Ῥτγοοῦ ἐπαὺὶ [86 Ῥγορμοῖ ἀοθβ οὶ ᾿πιοηἃ δὴ οχϑοὶ 
οἰαβαὶ βοδλίίοη 18 βθοὸ ἰπ (ῃ6 ἴδοὶ ἐπὶ ἢ6 δρϑδίκῃ 
ΟὨΪΥ͂ οὗ [6 Ὀ]οοά οὗὨ Ὀυ]]οοἶκβ, οἵ βββορ, ([533 {11 

[1816 βῆδορ ἴεν. χὶν. 10) δῃὰ οὗ μο-ροαίβ (ΣΡ 
186 γουηρον, ὙΦ [9 οἱάον μιο-ροαί), δ μουρᾺ 
ΘΙ ΠΣ {πο Ὀ]οοὰ οὗἉ ΟὨΪΥ ἔμ686 Ὀοδθίβ, ποὺ γοὶ οὗ 
(680 Ὀδαβϑίβ νγὰβ ΟὨ]Υ {116 Ὀ]οοά οβδτγοα, 
ον. 12. ΒΘ; γὸ οοσο ἴο ἄΡΡΘδςσ, εἰς.-- 

Α κιαάο ἢΐζῇος ἰπδὰ [9 συάθ Β]ΟΟΑΥ βδοσίβοθ, 
ἐῖ9 τόπεῖ ΔΡΡΘΆΣΔΩΟΘ δὖ {10 Ρ]δοθ οὗ ποσβῃὶ 
δίδη 8 οἡ {189 ρἰαἰίοτολ οὗ Βρὶ᾽ ΙΔ} ὴὺ͵. [1 8150 18 
δὴ Βοϊηδρο ἰῃδὲ 16 Ῥαϊὰ ἴο {πὸ αἰγιἱῖγ. Βαυὶ ἰὲ 
ἄοοϑ ποῖ βυβῖοθΊ δθῃοθ ἐξ τδῪ ὃο Ββαὶὰ οἵ (9 
ΙΏΘΓΟ ὈΟΔ ]Υ͂ ργόβθθηοο, ἰμδὲ (μ0 1οντὰ [88 ποὶ ἀ6- 
τοδηοα {Πδἱ, 
ὟΏΟ Βαῖἢ σχϑατιἰσϑᾶ --- ὁ Πονδὴ ἀοο5. ῃοὶ 

Τοαυΐτο [ἢ9 το γῸ ὈΟΟΙ ΠΥ ΡΥΘΘΟΠΟΘ, 50 [ᾺΓ 88 (Π18 ἷβ 
ποιμίηρ Ὀαΐ δῃ ὑθ61688 τοαγίησ ουὔἱν οὗὨ [ῃ6 οουγίβ 
ὃγ ἴδ6 ἴδοὶ οὗ ἰδοβα {μδἱ βίδα ἱπ (Π θη. 

ΤῊδ ὑπ] ΟΟΑΥ͂ βδουὶβοθθ δῃὰ (Πα βοϊ θη 8ββϑ- 
686 Τοργοβοηϊ δραΐη ἃ αἰ ἤδγοηῖ δπὰ βὲ}}} ΠΊΡΙΟΣ 
ειλάο οὗ σοσβηΐρ. Νο πιογθ ᾿γἱηρ τρια ΟδυηρΒ 
8.14}} {860 Ὀτγίηρ, (ΟοΡ. νυ. 18; χχχ. 28) ὦ. Ἂ., 
βυςῖ, ἰη ππϊοῖ Π 9 αἰδροσί οι οὗ [Π8 ὁΠ6 58ογ] ῆο- 
ἴῃς ἀοοβ ποῖ οοστεβροῃὰ ἴο ἔπ ουὐναχά γἱΐθ. 1 ἀὁ 
τοί Ὀ6]16γ9 [μα (μ6 ἰοχὶ 88 ἰο ἀο ΟὨΪΥ Ὑἰ} {86 
ῬΟΣΙΟΣΙΊΔΏΟΘΘΒ οἴ (μ6 λαός, “Ἰαἰτν,᾽ δ. ΠΕΙΧΤΖΒΟΗ 
ΒΌΡΡοΒβεβ. ΕῸΣ (ἢ 6 Ῥτορβοὲ Τα]θοί {ῃ6 δῃίγο οὔὐ- 
γαγὰ οογθπιοηΐαὶ δοσγίοθ, βίοι, ἱπ ἤδοί, ἐπθ 
Ῥτίοδίβ βοϊθπιηΐσοα ΟὨΪΥ ἴῃ Ρ]809 οὗἁ ἰμ6 πδίΐου 
γΒῖο ἢ ἰά6 411} νᾶ 1ϊρο] 8 ῬσΊ ΘΒ Υ ἡδίίου, Εχοά, 
χὶχ. 6, Μοχσϑογοὺ, ἱβοσγο που]ά β 8 ΟἸηΐβϑίοῃ 
ἴῃ 106 δηυπηογαίζοη οὗ ἴἰμ6 Ῥαγίβ οὗ ποσβΐρ ἴἴ 
{πὲ γΟΥῪ ἱπιροχίδπίὶ δηὰ πλοδὲ ΒΟΙῪ ἰησθηβο οἷδοσ- 
πρὶ γόσο ἰοἷ ουἱ (Εἰχοὰ. χχχ., Ἔἐβρθοΐδ ὶγ τον. 86). 
ΤῊ [χὰ βαγεβ, ἱμοσοίοσο, (μὲ ᾿μοθΏΒ6, ΟἸ ΠΟΣΊΤΙ80 

80 Εἶἶκο (9 ὁ Ὀ]οδβοσὰ οὗ ἔμ6 ββου βοῖδὶ πτοσ- 
βαρ, ᾿νγδδ 1861 δὴ δϑοσηϊηδίίΐοη, σβθα οβδσγοὰ ἴῃ 
186 ἴΔ180 ἨΔΥ 88 ἱςΒοσίο. 

ΤῈῈ6 Ὡϑθνῦ τϑοοὰ δ ΒΔ ΌΡΕΙΕ.--ΤῊο 
ΟὔΒοσύδῆοθ οὗ [86 ΠΟΙΥ ἀδγβ δῃὰ βοάβοῃβ δρροϊη θὰ 
ὈΥ 186 Το ΗἰἸ ἯῈΒ 8} 6886} 18] ρατί οὔ {9 
οὐραΐθηοθ ἀδηηδηάρα ἔγοιω (8 πδίϊΐοῃ, σοτωρ. 
Εχοά, χχὶϊ!, 10-17; [6ν. χχὶϊὶ., ΝΌπΙ. χχυ!, ; 
Χχῖχ.; ουί, χυὶ. Ὑοὶ ουϑὴ δος ΡΟΓΪΌΣΙΏΔΩΟΘ 
ἷ5 οὗ Ὧο δοοουῃί ἱπ (οὐ εἰρδί, Ὀαΐ, οα 16 οοη- 
ἸΓΑΣΥ͂, οἴδηδῖγο δηὰ γοχϑίΐουβ ἤθη ἰΐ ἄοοθβ ηοὶ 
Τοοροα ἔγοια ἰμδὶ αἰεροαϊοη Ηδθ που]ὰ δανϑ. 
ὯΘ ὩΘΥ͂ ὨΊΟΟΙΒ, “ὙΙῸ θ0Ὸ [0 βροαῖκ {6 ἤσβί θοσὰ 

διηοης ἴΠ6 ἀΔγβ οὗ [6 πηοη ,᾽" δηά (με βχίηρ οἵ 
(π6 οἴδπον [δαϑὲ ἀδγβ ἰμδὶ οοσσυττοά ἴῃ ἐπ 6 τηοπίὰ 
ἀοροπαοά οἱ (δῖ (“ ΕἾΟπι [Π6 πηοοῇ ἰβ {86 κἶζτι 
οὗ ἔθαδίβ," Ἐδο]υδ, χ λ , 7; οοπιρ. ΒΑΑΙΒΟΗΕΤΖ, 
Μῖοδ. Ε., ν. 402 βθᾳ4ᾳ.)0 (ΟὈὐποοσηΐηρ ΤΠ οἷσγ 66]6- 
Ὀσγδίάοῃβ, θϑοὸ Νυπ. χ. 10; χχυ!. 11-16; 1 βββιι. 
χχ. ὅ, 18 θ8ᾳ. ΒΥ ΠΒὥ ἷβ ἰο 6 υπάοτγβίοοά {86 
το ἰςγ βΑΌΡΑΙῃ, 38 ἈρῬΘδΙΒ ἔσομαι {86 ἰαοὶ {Πᾶϊ, ἐπ 
ΜΠ δὶ ΤὉΠ]Ονβ, (π6 ἰδαϑίβ δηὰ ἱμογοίοσα [86 ἔδδδὶ 
Βα δ᾿ 8 ΔΓΘ οβρϑοΐδ  !]υ τωθηιοηοά ; ββα ΗΠ ἘΒΖΟΟ ΒΒ 

Ἐ. Ἑπευοεῖ. ΤΥ͂. ». 385. 23) ἴα ἀβοὰ ἤδτο ἴῃ ἐδ 
Ῥγοβηδηΐ Β6Ώ86 οὗ “’ δυττοουπίϊηκ, Θηἀυτίηρ, Ὀοΐηρ 
8016 ἰο Βο]ὰ ουἱ,᾽ 1|κ τὸ ἴοο οου]ὰ βαὺ ; “καἰολέ 

τοὶ Ἐγευεῖ πὰ Ἐξεείυεγβατιπιίιη.᾽" “1 σὴ 
(ἐἰαπα) ουΐγαχο απα Βο]οπιῃ 8586 1 0]}γΥ,᾽) ὦ, 6., (8 9 
οοιδἰηδίΐοη οὗ {Π6 ἔτο, ὈοϊΪὰ δ Ὅἤθῦ βΌγΡαΒΘΟΘ 

ΤΑΥ͂ ΔΌΪΠΠγ. [ΙῺ ἃ δἰ παν βθΏθ9 ἼΣ 6 πδοὰ Ηοβ. 
ὙΠ, ὅ; Ῥκ. οἷ. δ εη.; χὶϊ!. δ; γον. χχχ. 31. 
οὐ σδηποί ρυΐ υ»Ρ πιῖ 1816 ΘΟ δ ηδίΐο. οἵ οο- 
οοηἰγαίΐοηῃ δηα αἀδθοθη γα] ζϑιίοη, οὗ οδηϊσ ροίαὶ 
δηὰ ορηίγιραὶ ἴογοθα, Ηθ Ορροβοβ ἰο ἴϊεπὶ ἃ 
ποπ πιιδι μὰ [Π6 [Ὁ] ονίης σόσεθ ἴΠ6 ῥχγὸ- 
Ρἢ οἱ σβρϑδίβ {89 βμδίηϑ ἐβουρβὶ νι 8111] δίγου ρος 
ΘΧΡΓΘΒΕΊΟΠΒ. ΕῸΡ Π6 ὩΔΠ16Β ἈΚΆΪΠ (Π6 ὩἩΘῪ ΤΔΟΟΏΒ. 
Βυὶ τιδὲ ἱπ γον. 18 πὸ δεβὶρηδίοβ ὈΥ (6 πογάβ, 
“ΒΑΡ ΔΙΆ, ΤΑ] Πρ ΔΕΒΟΙΔΌΙΥ δηὰ βοϊθπιη τηθοῖ- 
ἰηρ," Βα σοι ρσθ θη ποσο 1 [86 Ο116 ΘΟΠΟΘΡΙΟΩ 
ΟΡ ΟΡ “1μ6 ταοδὶ βόποσαὶ ποσὰ ἴὸς (86 
ΒΟΙΥ͂ Βοδ 908 ἰδὲ οσουγγοα ὉΥ οβἰ δ Ὁ } βῃ οα ογογ.᾽» 
(ἜΣ ΕΕΒ ἐπ ἩΕΕΖΟΟ᾿Β ". Ῥπονοί. 1Χ.». 888, οορ. 
1,ονυ. χχὶϊἹ, 2). Ὑδδὲ [9 βαγβ ἰο ἰῆαπὶ τγοσ. 1 

ἰῃ ὁπ6 ποτὰ προετ), “1 οαπ᾽ὶ ὅταν, ἮΘ ΠΟῊ οχ- 
ῬΤΌΘΒΟΒ ὈΥ ἴδγοθ σοσῦα. Ηδ οχρίαϊπα μὲβ ποη 
Ῥοδϑιιπηιδ ἴῺὉ ἰῃαί Π6 ΒΆΥ8 ἢ6 δίθβ ἴμοβα οϑσο- 
ΤΔΟΉ 163, (παι (ΠΟΥ͂ ΔΓΟ 8 Ὀυγάθση ἰο Ηἶτῃ δῃὰ 8 βυὺ- 
76εὲ οὗ Ἰοδίῃΐηρ. 

Βαϊ Ῥγϑυοσ, ίοο, δι ἐμβουρῇ ἰΐ ἐδ (16 ἤγαρτδηὶ Ὁ]08- 
βοῖῃ οὗ 18:6 Βο0}}᾽8 {16 (οοιαρ. Ἐδν. ν. 8; υἱ ̓. 8 5ᾳ.), 
δη {μογοίογο βίδπβ ἷρῇ αρονθ ἴΠ6 ῬΓΘΥΪΟΠΒΙΥ 
πδιηγοὰ 6] θηίβ οὗ ποθ ἴῃ ἴο ᾿πηχηδ- 
ἰδυῖ δ ΠΥ δηὰ βρί γί Δ] Ἐν, 18 Ὡοΐ ΔοοορίΔ 016 ἴο ἴδ 
Τοτὰ 1ὰ ἐδοτωουίῃ οὗ εἰε ῬΘΟρΙθ. Ῥὸν 1 αἷϑο ἴδ 
ΟΠΪΥ͂ ΘΙΩΡΙΥ 1ἷρΡ δῃᾶ μδπὰ βούυῖοθ. 6 μουδ Βα δ 
ΗΐΪδ 6γ68 δἱ (86 συ σδίασθ οὗ ῬΓΔΥΘΣ ; ΟΟΤΏΡ. 1 ὅδιι, 
χὶϊ. 8, Ῥτον. χχνυ ὶ. 27 ; δηὰ αἰ80 τοὶ Ὀγαυ πα 
ἄοοδβ ποῖ 6] 116 τηδίξοσ, ἴοσ Φϑβουδῃ ἄρας Ὠοΐ 
ὅο ου Βοδσηρ ΟΟὨΒΙΔΏΓΥ. 
Ὕουτ Βαηᾶκς διὸ ἔπ} οὗ Ὀϊ]οοᾶ,"--Τὴ [δΐ8 

βῃοτί ρῆγαϑο, ὙΠ ῖο κι 16 δἀἀ ρα Θσαρ ἢ δι ο8}}γ πὶ μουὶ 
οοπηθοίΐηρς ραγίΐοϊθ, [86 σθᾶδοι ἴθ κίνϑῃ ΜΕΥ 06- 
Βονυδὴ Ἵσδηποῖ οῃυσθ 411 89 Θογοηοηΐαὶ ὁ 
ΥΔΏΟΘΕΒ οἵ {86 πδίΐοῃ, ΤΈΘΥ δζὸ οἤδγοὰ Ὀν μαπὰδ 
ἐΙΔΙΒο πιὰ Ὀἱοοά, Ιὲ ἰδ ἰμδυ8 84 σου ηρ ]ΐο, 
χχίχ. 18. 
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4. ὍΤδ5Ἐ γο--οἸοδὰ ίοσ ἴ89 ννἱ ἄονυν, νοτβ. 
16-17.- -Ἡ δασὶ οἰδδηβίηρ, ἰαστιΐηρ, ΔΥΤΑΥ͂ ἔγου 6Υ]], 
ΡΙΌΡΕΟΣ ἔχου οὗ τθρϑηΐδῃοο,-- δυο 8 (86 αἰνῖηθ 
ΒΕΓΥΪΟΘ ἐμδὶ ἴμ6 1,ογὰ σθαυΐτοθ. ΤΏΘΓΘ ΔΓΘ ὨΐπΠΘ 
ἀερλασιὰβ πιδὰθ ου ἐδ ΡΘΟΡΙΘΟ; ἴουγ πομδίΐνο, γο Γ. 
16, δηὰ ὅνο ρμοεϊιάνο, γϑσ. 12. Ὑμὸ βγαὶ τὸ οὗ 
86 ἴουγ πορδίΐνο ὀχργοθαίουβ δῖ βσυγαίδνο. 
ΥΠῚ ἰο ἱπάοεα οἥξῃ υδοὰ οὗ θΟαΣ]Υ πδβλιηρ (Δηὰ 

ἶῃ ἃ πρϑΐδὶ ΘΘΏθ9 δὲ ἤϑσος: ΕἸχ. ἰΐ. ὅς; ἴον. χῖν. 
8; ΧΥ. ὅ κηᾳ. εἰ6.). ΣΞΙ ἴα πδοὰ ΟΠ]Υ οὗἁ πιογδὶ 
Ραγίγ, Ῥαΐ, δοοοτάϊΐησ ἰο ἐΐ8 Ζυπάἀαιαηρηίαὶ άθδ, 
Ταυ δὶ ὈΘ οὰ δ ἃ ἤρυγαίϊγϑ βχργεβεΐοῃ. 
σαὶ (0] ον (89 Ρσορβοὶ βαᾶγβ (8.9 8816 ἐπὰν 
ἩΠΙΒοαΐ ἔρυτο οὗ : [Π6Υ τηυπὲ οἱ {16 ἴ.0 
866 Ὧ0 ΣΔΟΙῸ ἩΠΟΚΘα τγοσΐτβ, ἑ 6., 67 τπλυδὲ ΟΘΔ80 
ἴο εἴη. 

Τμο ἄγνο ροαεϊξγο ἀειιαπὰθ ργοοθϑὰ ἴτοτα εἰ 
ἰο ἔδο ρμδζίζου δ. ΕῸτ ἢ δάνδῃοο δἰίδηβ 

9 φυϊΐϊϊο ζοῃθγαὶ “Ἰϑδγὴ ἰὸ ἀο π}}. ὙΤΒροη ζ0]- 
ον ἰμ6 οχμογίδέΐοη ἴο “ βοοὶς ἡυάρταεηί," (ἰδ 
ὮΓαΘΟ 8 ἰουμὰ δρδὶῃ ΟὨΪΥ͂ χτι, δ). ΤΡὸ ΟΙά 
ως ΡΤΕ, “ χἰσαὐθουδηθβα,"" οοηεϊαίβ δεβθη 1811 
ἴῃ ὁοῃίοσια τ ἴο ϑϑ, “)αάρστηοηι." Ὑ͵Βοονογ, 
υηάοσ 41] οἰγουτηδίβδηοοθ, ο68 τἢδΐ 8 τἱρἢΐ, ουθῃ 
πῆθη μ6 δδ5 ἔθ ΡΟΥ͂ΤΟΓ ἰο ἰοανθ ἰΐ υπάοῃθ, 8 8 
ΡΣ, “ τἱρμίοουβ οὔθ." ὙΒοα (μ6 μονοσίι, 

(ποι, αρὶΐθ οὗ μἷθ Ρόῦοσ, βυβοτα (ἢ6 ροογ, δ 
υτοιοδποά, ἰδ9 πίάονν δηὰ (86 ογρβδῃ ἰο θῇ] οῦ 
ἰδεῖν τι εἰ, μοι εἰι18 σι 109 Ἃ ΤἈρκὴ δ) ΘΟ, γ6 17 
85 ζοηςΐοτ6 88 δηα ροοάμποδα, οὈ)θοί  γο]γ 88 β8 1} γ8- 
ἴοα. Ἡδρποο ΟἿΣ μδ5 δὸ οἴδῃ [6 βϑοοῃ Ὁ ΣῪ 
τιραπίηρ οὗ “ Κἰ ηἀπιοδα, ἩΝΝ " (δοΏῃ. Ῥα. χχχυ!ὶ. 
21; Ῥτονυ. χὶὶ, 10; χχὶ. 20) διὰ ΓῪΣ ον ΠΡῚΣ 
(Πδὲ οὗ “ δα] ναιΐοι " (Ῥβ. χχὶν. δ: οχχχὶίϊ. 9, 16; 
154. χ]!. 10; χὶν. 8, εἰς.). Το ΟΙὰ ἴερε. ΠΙΡῪΣ οοη: 
ἐγαδὶα, ἱπογοΐοσο, οἱ [8.6 οὨ6 παηά ἢ Ἐπ 1μδὶ 
εἶνοδ ΤΩΟΘ ἴπδῃ οδπ ᾿υδίγ Ὀ6 ἀδῃδηάοά, οα [δ 9 
ΟἿΟΣ ,9 ΠῚ ΟΡΡσϑβεῖγο Ὁμυὶ ὨἰΘοῦΒΏΘ66, 

(οοπῖρ. ΥΨ. ΥἹΌΠ,, ΤΙ δπὰ οἱβοσβ) (μαὶ εἶνε 
1.588. ΟὈ.ΏΡ. ΣῪ Θοτημχοηΐ, ΟἹ “06. Υἱΐ. ὅ.---7ο- 
ΟΥΟΣ ΟΧΟσοΐδο6 εἰσὶοὶ Ἰυδίΐοο γ 11} αυΐῦϑ δ τυ οἢ σὸ- 
δίγαῖϊῃ 89 ΟΡΡΓΘΒΘΟΓ ἤτοτῃ ἀοίϊηρ ἰη)ππίΐοθ, 88 δία 
ἴΒοθθ ϑϑοϑικίηρ ἐμοῖς σαί ἰο [6 δῃ)ογιηθης οὗ 
ἴΒε, ΤἘθ ῥτορβϑῖ Ὄαρσοβθδοθ (86 ἴσιο ὈΥ ἰδ 
ποσὰ ΚΧἿῸΠῚ ΥἼΦΝ, “ τἰ ρπῦθα Γρναγρ. Ἐπ. υεγα.} [86 
ΟΡΡσθθθοσ. 

ὅ. Οοσῃοϑο σιονν---βαῖβ δροϊεϑθῃ ἐξ, νοτα. 18-- 
20, Απἷπ γοσ. 16 ἰμ6 ρἤῆγαθθ ““ὙΟῸΣ ᾿δηᾶὰβ ἃτὸ 
ΔΙ1οὰ πὶῖ Β]οοα ἢ 16 Ἰοοβοῖν δίγθης οὐ πίιμοαυὶ 
οοῃῃδοί ἷο!6, 80 8ἃἰδὸ (δ) οορ!οχ ἱβουρμὶ 
οἵ γογα. 18, 19, δ5 ἰο ἰΐα βοῆβο, τοΐδσθ ὑδοῖς ἰὸ γϑσ. 
156 ὁ. Εον [86 ΡγΌορἢϑὶ θυ  ἀθῃιγ ἡγοῦ] ΒΑΥ: γοὺΣ 
μιαεάδ δγὲ ἱπάθοά ἰ0}} οἵ Ὀ]οοά, δαὶ ξ γο ἐγ] ἢ6- 
οοΏ10 οοπνοτγίοα, 4}1 ἀοθθίβ 8}}8}} θ6 ἐουχίνϑῃ, δέο. 
γάασθο 18 ἐμοτγοίοτο οουίδίηθ [ἢ ον ὐήμε ΘΟΏ86- 
ᾳυδῦοοβ οὗ {86 Ὀσοπιΐδοα ]αἱὰ ἀόπτῃ ἴῃ πὶαὶ Ῥτο- 
οδάρα. ὁ ἀἰβοοῦσθο μαΐῃδ ἰη ὈΥΘΥΣΥ͂ δηὰ νἱγδ- 
οΟὐἐγ ὈῪ ἰὼ πηοιαθοτβ μοΐηρ δίσυηρ ἱομοίος τἱιμουΐ 
ςΟὨαποἰΐοΠ6.--- φοιυ,) οἰα., οοιρ. 1}. 8, δ. 
ΤῊΘ Ργορβοὶ που]ὰ βᾷὺ : πβϑῃ γ8 8841} δανο ἐγ} γ 

ἰμαδ οὐπιθ, δῃὰ ἰμθη ΜῈ 588}8}} Θδεὶ 
ΘΟΙΩΘ ἰο 8 πηᾶο ἴησ, ΟἘΒΈΝΙΙΒ δηὰ οἰ οτ8 
ποῦ] ά μαγο τς Ξπτος ἰο ὋἜ ΤᾺ ΤΑ ὐὐμιμβοῶ "ΤῈ 

85 ογαὶ υΐηρ, θαΐ (Πδὲ [0 ἑακίρ ΔΊΤΑΥ 
(π6 δΙοοά-τοα κοΐ οοπαϊβία ἱῃ δὴ ὀχ γραιϊοα 

οἴ (δ εἰππος. ὙΈΟΥ βϑυρροτί (μἷ8 νΐονν ὮΥ σοιυϊηα- 

ἱπρᾳ (αὶ 9) δοὰ ΠΙᾺ ὈΟΘΘ9 ἽΒῚ δἰναγε ἀθ- 
βἰχηδίθ οὰ δ ἰδ ρυμὶινο Ψυάρο; οομρ. ᾿χγΐ- 
16; σοεὶ ἐν. (141.) 2; σεν. χχν. 81; Εσοῖς, χχ. 88, 
εἰς. αὶ ἰΐ 8 ὈΓΘΟΙΘΟΙΥ ἴον (ΒΪ6 γθᾶβου ἰμδὶ 1βαίδἢ 
ἄοοδ μοὶ ΘΙΩΡΙΟΥ͂ ἐ|0 υϑιι81] ἜΧΡγοδδίο ἴον “ 1ἰὶ- 

"Ὁ Ἀυΐ ἃ νοτγὰ (μαὲ ἀοθϑ ποῖ δἰβθθ μα σθ ΟΟΟΌΣ, 
ἴῃ ΟΓοΣ ἰο ἱπάϊοδιῖθ ἰδὲ μ6 88 ἴῃ χτμηϊηὰ ἃ 1ἰ{|χ8- 
(οι δἰοχοῖμον ἀἰβογθηὶ ἔγοῦλ (μ6 ὕβι18] βοσί. 
εἰάοα, ἱϊ οοὐιγβαϊοί ποὶ οαὶν 186 βθηβ δηά (89 
σομηθοίίοι οὗ ΟΌΥ Ρδδββαζθ, θυ (Π6 βρὶσιὶ οὗ [ῃ9 
Ηοὶγ ϑογὶρίαγοθ σΘΏΘΓΆΪΙΥ, ἴο τ ΟὯ6 ἴ0 δββίπηθ ἱμδὲ 
ἐξ βὰ ΤΩΔΥ ποὶ [Ο]]ονν {86 18} την οὗ [86 οοῃαϊ- 
᾿ἱοΏ8 ῬΓοροδϑά ἴῃ γϑῦ. 16, ογ {μὲ {818 ρβδγάοῃ ΠΥ 
οοηδίϑὲ ἰη ἴ8 οχίϊγραίίου οὗ [ἢ ΟυἱΓαρθοῦβ ο - 
ΘΓ δηδ (Π6 ““ ΟἰΘΑ 1 ησ' οἰοασίης αδγ᾽᾽ ἰμ8 
εἤὝοιθὰ, ΝΙο!] πὶ ἐἸοθθ, τβοβθ βδηἀϑ δὸ 71] οὗ 
δ]οοά, πηδΥ, ἱΐ (86 Υ οἰδδῆβθ {μϑιλβαὶνοθ, θ6 ρυγθ 
δΔηα π 6; ΦΟΙΏΡ. ΧΙ, 24 κμαᾳ.; χὶῖν. 22. Ῥα. 
χχχίϊ, απὰ 11.---)7 ἀπὰ ΠΡ δτθ ὁπ δηάὰ (μθ 
ΒΆΠΘ ΟΟΪΟΓ, Υὶζ,., Ὀγὶραὶ το, οσί θοῦ Ηΐοσο, ον]- 
ἀθηι!γ, ἰδ πλοδὴβ [88 οοἷοῦ οἵ Ὀ]οοά. [ἢ Ιπδηγ 
Ῥίδοεβ, 85 Εχοιὶ, χχυ δὶ, ὅ, ὁ; χχχνὶ. 8, εἰο., 76. 

ἷν. 830, πὸ δυὰ 11 γυο ΟΣ θα; Ιου. χὶἷν. 4, 

8, 49, δ], δ; Ναπα, χίχ, 6 ΠΡ"), Ταῦ. 
ἶν. ὅ ΟὨΪΥ » ΤῈ ]Ἰασὲ ποτὰ πηθδη5 “ πόση," 
(οορ. Εχοά. χνΐ. 20, δηὰ πρ 1μ8. χῖν. 11. 
Ιχνΐ. 24; 5οῦ χχν. 6). Ὑμαδὲ ἰο 2 ΠΥ ἴ 
ἯΘ ΔΓΘ Ὑ6]] Ἰηοσιηϑᾶ, [ὲ 5 (ἢ ἤδτηδ]θ ὀοοβίηθαὶ 
(οσοσιιδ ἐἰ οἷα, 11 ΝῈ) πΒῖσοἢ Ἰαγα 18 ορᾷθ οα (ἢ 9 
ὑπνὶρβ οὗ [8:9 ΒΟ]τὰ οδῖς, δη, οχρί τίς ἁροῦ ἐμοπι, 
ΟΟΥ̓́ΘΓΒ ἴδαπι ἩΠῚΝ {8 βοάν. ΤῊ ορῈῷ ποϑίθ Βὸ 
ἰοσυλ θα γγοσθ ρυ ]γογζοὰ δηὰ ἐμ οο]ὸσ ῥγερατοά 
ἐμογχοίγροτα. 11 ἴβ 1οδ6 οοσίδλίῃ ὙΠῪ 86 ΟΟἷοσ ἰδ 
Ἀδιηθ “0, Οὐομμρ. ΤΙΕΎΒΕΕΒ, Αγέ. ογίπιδοα ἴῃ 
ἩΞΕΖΟΘ Κα. Ἐπογεῖ. ΧΧΤ, ν. 606. ὙἝΘ ρῥ]υταὶ 
Ὁ) ἴα ἰουπὰ ΟὨ]Υ Βοτὸ δηὰ σου. χχχί. 21. 1ἰ 
ΒΘΘΠΊΒ (0 116 ἴῃ Ῥοΐδ ΗΪδοθθ ἴο πιθδ τποτο ῥσορδ- 
ΟἹ ““ροδιϊοὶ δέιρ78.᾽" δὶ βίη 18 ἤθγθ οι] θὰ σε, 
88 ἐΐθ Σϑᾶδοὴ ἴῃ ἐδ ουἱάθηϊ σοίθγθοηοθ ἰο τὴ}9 
ὈΙΟΟΔΥ Βαμάβ, νοῦ. 16 ὁ. Βαϊ ἐμαί ἐμ9 τἱ πίθου 
εβίδίϑ ἐβ οοπιραγοὰ ἰο μἝἱΐθ οοΐοσ, Βδρρθῃδ δο- 
οονξης ἰο {86 πδίυγαὶ δὰ υηΐγογβαὶ βυσωθο ἴδηι 
οὗ ΟΟἸΟΓΒ ; οοιρ. Ῥὰα, χχχυϊὶ. 6. Μα], ἐ1. 20 (ἶν. 
2); 1 σηο. ἱ. δ, 7; ον. ἐ. 14; 11], 4. χίχ, 14, εἰα. 

Σῖγο Ὅο Ὑ]]Ππρ, γον. 19θ. ΤῊ οχδβογίδιίοη 
ΟΊ, 16, 17 ἰα 10] ονϑὰ γον. 18 ὮΥ δ κἰγαΐ αν ῥτο- 
ΤΗΪδ6, ὦ, 6.) ΟΥ̓ ΟὨΘ ἰδιδὲ δἰ μι Δ ]Υ οομβηοβ ἐϊβο 1 ἰο 
(86 ἰῃπαγά, δρίτιίυ4] ἀοτμαΐη, ΤῸ {πῃ ΐβ πα μῸ 
λοἰπεοά δ ἱποίοϊὰ πογά οὗἉ α) ῥσοιηἶθο 8]θὸ οἵ ουΐ- 
γγατγὰ 6] οἰ ἐγ, γον. 19: ΤΙ τοδίιθηίης οἵ Βοά!] 
ἀεαιγυοίίοη, τον. 20. 9. ΟΟΠΟΙ βίοι “ γ 8881} 
Ρὸ ἀογουγοὰ οἵ (ἢ βιυογὰ," γεγ. 20, δοσγοδβροηδβ 
[0 ““γ9 8118}} οδί [86 φοοὰ οἵ {86 Ἰδηὰ,᾽ ποῖ ΟΠΪῪ 
ΔΒ ἴο Β6Ώ86, θαΐ ΔΙΕΟ, 85 ὭΘΔΓ 88 ΠΛΔΥ͂ ὍΘ, 88 ἴ0 
βουμά. ΟἹ ἐδμθ ἴοστηυϊα “ ἴοσς (8 χωου,᾽ εἴο., 
ΘΟΙΏΡ., δὲ γϑγ. 2. 

[Υεν. 18, “ὙΒο ]6δὲ οδιδβ6, τηθδηϊηρ οὗ Θοῦτθο, 
Ιὁδηποὶ Βθασ ἴμεπὶ ἰορϑίμοσ, 18 ἃ ἵκοῪ ἴο (86 ῥσο- 
οοαΐης γοῦθοθ. [{ γὰθ ποὶ σοὶ σίουβ οὔϑοσγδῆοθ 
ἀϊβοὶῦ, Ὀυὶ 1ϊ5 σοπι δἰ πδίΐοη τ τὰ ἑπϊχαΐίγ, (παι αοὰ 
δρμογγοα," 2. Α. ΑἸΈΧΑΝΡΕΕΒ. 

Οδϊαξίοπα, ΓΙ. “ΤΗΐα ποσὰ ῥῬγορεσὶγ ἄ6- 
ποίοα ἃ σιδ οὗ δὴν Κὶπά, (6 6ῃ. χχχὶϊ. 18), μη 
Θδρθοΐ ΠΥ ἃ ῥσοβοηῖ οὐ οἤδσείηρ ἰο ἴὴ6 Ἀοῖϊγ. 
αϑθα. ἶν. 8, 4, ὅ.--ΤῊθ ῥσοροσ ἰγδηβίδιΐου πουΐὰ 
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ἤανο ὕδοὴ τιραΐ οὗ βουτ-οῇέγίπσ, γαῖμα Σ ἰμ8} ταθδὺ-. 
οἴἴἶδοσίηρ, βίποθ {π ποτὰ πιϑαΐ τι υ5 πον ἀσηοῦθδ 
ΔΏΪΠ141 Ἰοοὦ ΟὨ]γ. 1ωου. ἰδ. 1; νἱ. 14; ἰχ. 17." 
ΒΑΈΝΕΒ. 

νει. 16. Ὁ" αδὮ.---τἴϊ 8 υϑοὰ ΠΟΘ ἴῃ οἷοδα οου- 
Ὠδοϊΐϊοη ΠῚ [886 Ῥγονίουθ σψϑσβθ, τβΌγο [86 
τοΡρ μοί βδυβ (Πδὶ ὑμεὶν λαπάξ ὑετε "ἰδ ὐδᾳ, δίοοα. 
ἣς ΠΟῪ ϑατηοηΐβηοθ ἴμοῖὰ ἴ ψἈ8ἢ ΦΙ͂ΔΥ (μαι 
θΙοοά, τίνα 186 Σπρ] Θὰ υπάἀοτείδηάϊηρ, ὑμαΐ, ἐλέη 
1 οἷν Ῥγάγοιβ σου]ὰ Ὀ6 μοασὰ." ΒΑΒΝΕΕ. 

ἙἘΊοσα ὈΘίοσϑ στ 9 ΘΥ68. “Α8 Οαοἀ ἱἷ8 οἴηηΐ- 
βοϊοηΐ, ἰο μυὺ ὑμ6 πὶ ΑΨΑΥ ἴγοια Ὀοίοσο ΤΠ Θγ68 [8 
ἴο Ρυΐ {πὸ πὶ ΑΥΤΑΥ δἰ ομοί μον." ΒΑΒΝΕΒ. 

γος. 18. “Οοά δδ8 ὕδϑϑὴ δ ἀγοβδβιηρ' 
Ῥασίίου αν] 
ταθηΐ, οἰδ., Μῇ οἵ πῃ λοῖὶ ἀγὸ ἰθύτὴβ ἱδίκοη ΠπῸΠπιὶ [86 
αν. Ηρ μοῖὸ οοπίϊπυθα ἔδθ ἰδῆσυαρο, διὰ δὰ- 
ἄγεβθοβ ἐμοπὶ 848 δοουβίοσμοὰ ἰοὸ ἐΐ8 Ὀχοοδοοάϊΐωσε 

τοδρὶ δέτε ΐδα 
δηὰ ΘΟ Πα ηρ ἔμ θη ἴο Βοοῖκ υρ- 

ΤῊΕ ῬΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

οὗ οὐ δηὰ ῥοθθδ ἱο υρθηιδὲ ἐπ6᾽ ((δμοὶν 
τ ββοδα, χοὰ δ ὐλν ΒΑΒΝΤΕ. : ( ) 

Βοατιῖοῖ.---  ΤΊΉΏΘΓΟ 18 δποῖμος ἰάδα βοσο. ΤῊΪ 
ΔΒ ἃ 7}αδί ΟΥ ἤχοα οοἷοσ. ΝοῖμοΣ ἀο6 6, ΟΣ 
ὙΓΑΒΏΪΏΡ, ΠΟΣ ἰοΩρ ὑδλρδ ἩΟυ] σοῖονθ ἱἱ. Ηθηοθ 
ἷν 'ἴ8 πβθοα ἴο σοργοβθηΐ ἐδ δὰ ρεγηια- 
πέπον οἵὗ ἷπβ ἱῃ 186 Βοασί, Νὺὸ Βυζωδῃ πιϑδὴδ Μ1Π} 
ΜΆ. ἐμοὶ ουἱ,. ΝΟ εβοτὶ οὗ πθδη, πο οχίοσηδλὶ 
Υἱῦθδ, πῸ ἰβδσθ, Ὡ0 ΒΔ ῆοο, ὯὨῸ ῬΓΆΥΟΙΒ δ οὗ 
ἸΒβοιβοῖγοβ βυδοϊοηῦ ὑοὸ ἰδίζο ἰμθῖὴ ἀνᾶῦ. ΑὮ 
Δἰμιϊ ΠΥ ῬΟΥΤΟΣ ἰ8 ποοἀΐὰ] ἰο σϑΐίονο ἱβμθῃλ." 
ΒΑΒΝΕΒ. 

Τῆϊεο τ06 νγοο].---ἰπεϊορὰ οὗ ἐΠπ6 ποοὶ ὈΘΟΟ)- 
ἴῃς κὸ 1816 οτπιβου, ἴπΠ6 οὐ θου 8881} ὈΘΟΟΠΊΘ 
Εἰ τλ6 π’οοὶ. ἴησ (6 Βρα 6 Πο6 οὗ γογα. 
160, 17, δπὰ γογ. 18 : οορ. Μαὶϊϊ. ν. 22-24 .--- 
γα: 19. Ὑ6 588}} οδῖ.--“Ἰηρίοδὰ οἱ δοείηρς 

ἴδοπι ἀσνουγοὰ ὮὈΥ ΒΣΒΏΡΌΙΒ, 88 ἰὼ σνεὲσ, 7. 7. Α. 
ΑΙΕΧΑΝΡΕΒΊ. ᾿ 

4. ΚΟΜΡΕΕΉΕΝΕΙΝΕ ΒΌΒΥΕΥ ΟΕ ΤῊΣ ΡΑΙ͂Τ, ΡΒΕΒΕΝΊΈ ΑΝῸ ΕὔΤΌΒΕ. 

ΟΕΑΡΤΕΒ 1. 21-9]. 

21 Ἠον ἴἷἜ8 {πὸ ἈΠ 11] οΟὐζγ Ὀδοοθθ 8ῃ Βαυ]οῦ 
Τὺ ψδ8 {0]1 οὗ ἡυαρτηρηὶ ; 
ΕἸρ ὐδοῦβηοϑβ Ἰοάμοα ἴῃ ἰὐ; θὰ ΠΟῪ Του ΓΟ Β, 

22 ΤΥ ΒΕ] γ6 18 ὈΘΟΟΠλΘ ἀΓΟΒΒ, 
ΤΗῊΥ͂ πῖμ6 τηϊχοα 10} ψαίου : 

29 ΤΥ ῬΥΙΠΟ68 αγό ΤΟΡΟ]]Ἰου5, Θη ἃ σΟΙΆΡΒΏΪΟΙΒ οὗ (16 Υ68 ἐ 
ἘΣΥΘΥΥ͂ ὁπ6 ἰογνοίδ ρΊ 5, δηα " 1] ἢ ΘΕΟΣ ΤΟΎΘΓΩΒ : 
ΤΏΟΥ πάρα ποῦ {89 ΤᾺ. 67]655, 
ΝΟΙΒοΡ ἀοίι ἰλ6 οδῦ86 οὗ (6 νὰν οοῖλθ αηΐο {61}, 

2ῶὩ4 ἘΠ Πογοίοσο βαῖ {86 ΠΟΒΡ, 
Τῆθ [0 ΕΡ οὗἉ Βορίθ, (μ0 ΜΊΡὮ 
ΑΒ, ν}1 ῬθδΆβ86 χὴθ οὗ "ηΐη6 
Απμπὰ δυύϑηρο Τ06 Οὗ ΧΙ η6 ΘΠΘΠΊ]ΘΒ : 

ΟὨο οὗἉ [5786], 
ΨΟΓΒΔΙΊΘΑ, 

25 ΑΠπα] 51}} ἰὰση ΤΥ Βαμα ὑροη {δ66, 
᾿Απάϊ ἐρυγοὶγ μὰ 
Ἀπά ἰδκο ΔΑΥ͂ 841} τὰν ἜΠῈ: 

. 

ΒΎΔΥ ΠΥ ἀγοββ, 

20 Απά1 ψ}}} τεβίοσϑ {80 υάροβ 88 αὖ ὑπ6 βταῦ, 
Απάὰ {γ΄ σΟΥΠΒΘΙ]ΟΥΒ 88 δὖ 16 ὉΘ 
ΑΜΒοσνασγὰ ἐμοὺ 5.4] 6 οδ]]οὰ, 

σἰπηίΐηρ: 

ΤὨΘ ΟἰΥ͂ οὗἉ χη ὐδουβηθββ, [86 ΤᾺ} 1] οἰΐγ. 
27 Ζίομ 5881} Ὀ6 τοἀϑοιηϑα σὶϊὰ Ἰυαρτηρηί, 

ἈΑπὰ οσ οοηγογίβ πὶ σὶρ ὐθουΒΏ 688. 

1. Ἠδῦ. ασεοογαΐπο ἰθ9 Ῥωγώιοεε. 

8 ὁλαδεῖ. 

4 ιοἱϊὲ »κοἷέ οαἱ ἐδλν ἀγοδδ ιοϊλ ἵνα. ἃ ἰοαά. 

8. Ογ᾽, ἐλον ἐδλαξ γοΐωρη Οὗ Ὧ6᾽. 

» γοΎ εν πινοεζ οπ, απ αὐέη96 5.6 ΟΝ, 



ΟΕΗΑΡ. 1. 21-3]1. 4 

οι 28 "Απὰ {86 ᾿ιἰοϑίσιιοίοι οὗὨ [Π0 ἰγβηρτοβθουβ δηὰ οὗ ἰδ εἰποσβ δλαϊΐ δ ἰομοίδοσ, 
᾿ἈΑπὰ [δ6γΥ ἐμαὶ ἔοσβαίκο [86 1.0Β} 884}} μῸ οοῃπϑυχηθα. 

29 ΕῸΣ αἰδν, 881 Ὀ6 Δϑῃδημλθα οὗ ὑμ6 οδκβ ψ Ὡ1οὰ γο μᾶνο ἀοδίσοά, 
᾿Απα γΥ9 8}4}} ὕ6 οοῃξουμπάσα ἴὉΣ ἰδ βαγάθηβ ἰμδὲ γ0 ὮδΥθ οβιοβαῦ, 

80 ΕῸΣ γ0 8881] ὈΘ 848 δὴ οδὶκ σοθοὸ ἰοδῦ (Δα ϑίἢ, 
ἈΑμπά 88 8 

81 Απά ἰδο βίσοηρ 8881} Ὀ6 88 ΤἸοῦν, 
Αμά ὯΠ6 τᾶ καρ οὗ 1ἴ 88 ἃ ΒΡδυΚ, 

οἢ ἰδαὺ δίῃ ἢο ψϑδίοσ. 

Απά {67 8881} ΟΪὰ θυση ἰορείμον, 
᾿Αμὰ ΠΟΩΘ 884]} αυσηοὶ ἕλόπι. 

8 Ἠοῦ. ὑγοαλέπο. 

4 δυί. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ 

Υα. 21. Οσροοστιηκ ἴδ ἀϊδιησεΐοι Ὀοΐτοϑ ; ΠΡ, ἈλῚ 

δυὰ 99 Θοξρ. ὈΒΒΟΗΙ, πα ἐπ ἴοο. 1 ὙΠῚ ΟὨ]Υ Τοιμε τὶς 

εμαὲ ἐλ Κσασησοδίίοαὶ ἕοστω Ἀ}Ὶ ΣΘΑΌΪΓΟΙ 86 [ἴα ̓ σίτηϊείγο, 

[πῇ ἀδυηοειῖαϊ τοδϑασῖτις ο(89 Ῥδίπρ τἰξδίδοπε, ἰπιοατί!γ," 
τϑοξοίοσο ἐδο 1468 οὗἉ ἴδο γογὺ ΒΡ ἴῃ ἰ αὐεοίγχδοὶ ζοι- 

ΦτΘΙΥ (οοταρ. τε “ΝΟ, μὲ: 3.0), νβογθδο Τῇ 
διιμπουκὰ εἶδο δυδιζασί, βἰχουϊῆθο ΠΝ 85 πὸ ἘΣΣΙ 
ᾳυα] ἐγ οὗ ἃ νοζϑοιι, δῃὰ δ ἰὴ ργϑγοαυ ει ο οὗ σῖ κε ἀοίησ. 
Οοαρ. δἷϑοο ΕἾ Δι, ὃ 143 α; 1860 ὑσθ Ὁ οὔ ἴδ οἷδος 

Βαανά, Ἰηγοῖγοθ ἐδ 9 1466 οἵ τῆ ΡῈ» 66, ἈΠ [Δ ΘΥΘΤΥΥ τορϑοῖ 
οἵ [5 ΘοῃεσΣ ὁ σϑδὶ  βδείοῃ. 1ὲ [6 ἔῃ δὲ ὁ θ9 ποσιρδὶ σίῃί, 
διὰ δ[8δὸ τήβδίδλιὶ οἱαῖτα, 16καὶ Ῥγοοδϑαίημ, τοσυ σὲ, δοιὰ 
ἡπάρστηοηξ. [1Ὲ ἰα Ὡδίυζαὶ ἐδὶ ἴὰ δρρ)!οδείου πο ἐδ τθθ 

οοποορέίοιθ βου ἃ Ὀ]θηὰ πὴῖϊ 8 ΟὯΘ δῃηοίδοσ.--- ὡ Τοϊαιοά 

ὮΥ τοοὲ ἰο ψῇ ἴ6 ῬΓΟΡΘΟΣΙ͂Υ »Ῥενποοίαγαᾳ, ἰΒΘῺ “10 δίασ, ἴο 

ἀν }} " ΠΘΏΘΓΔΙΙΥ : δΟτΡ. ῬΒ. χχν. 15; Ῥγχου. ΧΥ. 81; 50Ὁ 
Χίχ. 4,--Το νοσὺ ΠΧ ἀοθ5 ποῖ δρδίῃ ὁσσὰγ ἰπ σα’; 
[9 ρασεεῖρ!9 Ῥίοὶ ΟὨΪΥ 2 Κίωηχεο νἱ. 32.---Βοκαγάίηρ ἐδ 9 

ΘΟὨ ΠΣ ΘΕΟΣ οἴ Υοσ. 21, "Ὁ ΣΤ , . 9 ποῖ ἴῃ ἃ ΤΏΒΠΠΟΣ ἴῃ 
δρροβί ἕο σὑἱξἢ ΣΝ), 8289 οὔθ στηΐϊρδε Ὅ6 ἐθηιρίθα ἰο 
Ἀΐεϊς, οἂΐ οὗ ἸΠκίηρ ΤὉΣ ἐδ δδοαῖοσ φγαιητηδεσαὶ σοθπθο- 
εἰοῃ, ἴον ἐδνο 86:89 16 ἀφο θαγ ἀδκαΐηδὶ ἰξ. 

Ψεν. Ὁ. Ὁ Ὁ Ὀθοδυδοὸ οὗ ἰὴ ἀοχίνδιίοῃ ὅο ΜΌ 

τθοτο οοσσεοςὲ ἐδῶ Ὁ"20, οὐΏρ. Ἐποῖς. χχίῖ. 18 μα. ἡ Ῥε. 

εχσίσ. 110; Ῥσου. σχύῦ. 4; χχυυί. 23; ΟἿ]Ὺ [ἢ 1ρδ ἢ δικδίη, 

οι. 25. μ5ῦ, ΟἿΪγ οππὰ δρδίη Ηοδ. ἰν. 18, ὁόσορ. 168. 

ἵν]. 12. δὲ πίε τΒΙΟὮ ὁὯ6 σΑτοῦθ98, ἰηὐοχίςαἰθα Ἀἰτη86}7, 

[Ὁ ΕΥΘΏΘΙ, ο6 φωί δομΐζ. [ΣΉ ἄπ, λέγ. ἰδ Κἰπάγοά ἰο 
ν 1») οἰγετιπ οἰθοα, σα, ΘΟΤΏΡ. ῥερίανοϑ Ῥαϊονηωηι, Μασιὶαὶ 
φρ. ἰ, 18 ; οαδίγαγοα υἱπωπι, ΡΊϊτι, ἩΙοι. Ναΐ. 

ον. 23. ΣΧ. διὰ Ὁ Υ2 (δοτορ. σχχ. 1; ἴχνυ. 3; 76 σ. 

ΥἹ, 23; ΗΒ. ἴχ, 1δ) 15 ἃ ῬΪαῦ οὐ ποτά δῃὰ ἰηὰοαῖθα (ἢ 9 
τοϊδιίοη οὐὗὁἨ ἔπ 056 τηθῃ ἰο Οοὰ (1. ΤᾺ5]19), 85 ἐδ ζ0Πονίης 
(ἃ "121 ἀοοϑ ἐποῖν τοϊδέΐου ἴο γσοϑῃ (32. ΤΆΡ]9, ΘΟΌΡ. 

Ῥτον. χχίχ. 34}.-- ΤῊ οἰπραϊας 3}0).9 διαῦγβοθα ἐπ 1}. 
86 ὉὨΊΕΥ͂, δ σϑηκ, ὨΝ) 7.9 15 ἅτ᾽ λεγ. ὙΠ 16 18 ἴρα. 
Υ. 2Ὰ; Χχχίϊ!, 16. χὶγν, 18, 

γον. 34, θυ ἢ Θοῖρ, γον. 4, ΤῊ ΝΊΡΜ4] ὈΓῚ) 16 πδοὰ 
Βοῖο ἴῃ ἐδ ϑϑῦ}δ9 “ ἴο Ὀσϑαῖ διδίη τούγεδ;: θὰ," ὅ. 6. "σο- 
ἔτοδὴ ουθϑοῖζ,"" 89 [γῇ 6; 761. χχχὶ, 1δ: Εσοϊκ. χχχί. 16, 
οἷο. ΤῊ τηϑδηΐης, Βοτονοσ, Ομδηκου ἰο ἔῃ Κελαχϑά οΠ9 
“(Ὁ ἰὸ ΤΟΥ͂ΘΒρΟ, ΝΊΡΒΔΙ, ἴ0 τούϑηβθ ΟΏ 686 17, ΒῸΣ σοὸ- 
ΥΘΏΚΟ [88 τοδϑοδιηθης, ἸΒΘΣΟΪΌΓΤΟ δ'δοὸ 18 ὉΠ) Ἰοἴηοὰ 

βεθ Ψ5 Ὁ, πίμοἷι οουσίσιοε!οη ἰφ (δ 9 ὉδΌΔ] οὩΘ ἴον 

4 ΟΣ, 4πά δέε Ἰοογᾷ. 

{ λίε τοοῦὰ α δρανκ, 

ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Ό 23, υἱέίοπανε σαρετα, Φυάς. χτί. 28; 1 Βαπι, χίν. 34; 36ἐ. 

ΧΥ. 1δ; ΧἸΊΥΪ. 10, εἴς. 

οΣ. 26.  Βογϑδδ Ὑ μὴ ΙσδῺ οἰΐμοσ “ἴο ἄγαν 

Ὀδοῖς ἐπ Ὠδηᾶ," θη. Χχχυμ!, 40; Ζο5Ὰ. γν!!}. 96; 1 Β54 πηι. 
χΧίν. 57;1 Είηρμε χίίί. 4; 158. χίυ. 27: οσ “"ἴο γϑίυγῃ [ἢ 9 
Βδῃά ἰο ἃ μ]δοϑ," Ἐχοά, ἵν. Ἷ, ΟΥ «ἴο Ὀχίης ἔμ6 δηὰ 

Γορϑδίθα!γ βδοιῃ ΓΟ" 2761. Υἱ, 9, ὃν Ἢ ΥΣΠ ἴὰ τηοοέ ππρέροοι: 
Ῥίωοοϑδ οὔ ἰἰ9 ὁσοῦτγθηοοῦ (Εχσοϊς. χχχυἑ , 12: Ατιοϑ ί. 

8. Ζοοῖϊι ΧΙ. Ἰ; ΡΒ. ἰχχχί. 1δ; δοιῃρ. 3 βδιῃ. Υἱ !, 83) - ἰο 

ΤΌΣΩ ΟἿ Θ᾽ δ βαῃὰ ἰῃἢ ἃ δξυγδηυοθ 86η86, ἕ. 6.) ἴο ἔπτη ἴῃ Δ 

Βοσὲξ!ο ΨΥ δρεαϊηδὲ 8 οὔθ. Ὁ)» ἽΞ φίαπονωνι οΥ Ῥίμηιδηι 

“σν, ΟἿ υϑοὰ [815 οποο ἰπ 188. 3 “- ΠῚ γοχο- 

(ΔῸ]6 81}. 4}}, ΟὨΪΥ στο πὶ 188... ΘΟΣΏΡ. ΦοὉ 1χ.380. ΑΔ τὴ 
ΔΙᾺ} ἀοοθϑ δοὶ οὔοϊξ ἐπθ βιλο ἰης ργόοοϑδ, ὈὰΣ ΟἿΪΥ 

Ῥτγοζηοίϑϑ ἔξ, 22 τηῦδὲ οὶ Ὀ9 οο;δέσζυρα 885 Ὠοτηΐηδείγνο, 

Ὀυΐ 85 δὴ δοουϑδαιίίγο ἐδαὶ ΒΌΡΡΙ6Α (δο Ῥγοροδίιί οι ἔππδὲ 

ἰδ Ὑϑοϊῃᾷ δίροσ 3. (4}}.8}} ἐδδἱοῦ, οορ. οἡ 5 ἽΠ υϑ γα. 

50 δὰ 13), οονηρ. Θυδεπισα, ἃ 118, ὃ ἄπρι; ἰδ ρἱαταὶ 
Ὁ Ἴ3, Ἰοδὰ ρίοορα, [5 ἔμ ΟὨΪΥ ἴοττη οὔ ἔθ ποχά, ὙΠ ἢ 

᾿οοσασϑ ΟὨΪΥ Πόζο; σοῦ. Ἐδξοῖκ. χχίὶ 18, 20; χχυ!!. 12.--- 
Ἐ᾿ηἀτοὰ ρδδδᾶκοθ, ἩὮΟδΟ ΔΓ ΠΟΥ ΤΏΔΥ Βαγὸ ἢδὰ ΟΣ ἰοχὲ 

ἴῃ σωϊηὰ, δσϑ 65. Υἱ. 29 κᾳ.; Ζϑοῦ, χίϊὶ, 1 8αᾳ. 

γον. 36. Τὴὸ Ὀοκχίηπίης πὰ ΠΣ [85 δἰπηοβὲ ἰδ9 
ΔΡῬΟδγδη σ᾽ οὕ ἃ Γγτηο ἴῃ γοϊ δ οὉ ἴο 86 δδιὴθ ποχζά, γῸΣ. 
46. ἘγνἀΘΠΕΥ ἰδὴθ ῥγορμοὲ ἰμΐοηὰκ ἰο ΘλρΡὮδεΙΣο ἐδ 
αἰ δοτοθοθ οὔ 5680 ὉΥ ἴδ δία ἶδὺ δϑουπὰ οὗ ἐμοὸ ποζάβ. 
ΤΟ σομπδίσυοίου [8 δὰ δυσὶ ργοϊφροίς. ἘῸΤ ἩὮΟΣΟΔΒ 
οἰδιογηίδο, ἰπ ργοϊδρεία ἰμδὲ, τ οὮἢ 5 ἐδο αἴἶρδοϊ οἵ ἐπ 

Ἐσβη δδοίίοῃ, [5 δα οϊποὰ ἰο ἐὴθ οὐ͵οσί 1Ὼ ἐδ ἔοσζω οὗ δὰ- 
16οῖγο, πὸ βαοη ΟΟΟΌΣΒ ὮΟΙΘ ἢ δάνοσίδὶ ΤΌΣΤΩ ; 

(δοΙΏΡ. 96. χχχ δ, 7, 1; δηὰ 1 Κίημεβ ΣΧίἰ, 6). 

ΟΡ. 23. ΑΔ τορασὰφ ἐΐθ δϑῆβο, 1 ἄοθδα Ὡοΐ σοδέίοσ 

ἩΛΘΙΠΟΣ ὅὍχὸ ἴαἶκο ἈΡ1"} τοροεῖν "γαείωνα χν. δ; χχχ. 36) 

85 Ῥτοαϊ!ολίο, 85 ΗΊΤΣΙΟ ἀ098, οΟΥ, ΠΠο τηοδὲ οἴποσα, δΔϑ Εἶθ 

οὈ᾽οοὶ οἵ δὴ οχοϊασζωδίουυ Ῥῆτγϑϑο ΑΒ ἰπ ἐῃ18 ομαδαρίοσ 
ΒΘΥΘΣΑΙ Δ ΟὮ ποιηϊηδιΐνοβ σον δροθοϊαίοὶν, δὰ ΣορΓθ» 

ϑοηϊίης 8 Ῥῆγσωβδο (γϑσϑ. ἵἴ, 13), ἔμ6 Ἰαϊξον συ ὍΘ σζοσϑ 

σοσσϑοί. 

νον. 39. ΤΏ δοκοῦ οὗ Ὁ Χ ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ Ο206 θα. 

χῖν. 8 ἐπ (Π0 ὈΓΌΡΘΙ ὨΔΠπὶ9 ΝΘ κ. 45 βίῃ ΚΌΪΟΥ πὸ 

(τόσ. 80) 19 δἴ γαγϑ τιϑϑὰ οϑδονσῆοσθ. ΤῈ6 τηθδηΐης “ ΤοΓο- 

ὈϊΏ(Ν," ΠΟ Ὦ, Ῥσδ! οὶ τ ἢ τοϑδηΐηρθ “ δίγοη μἢ," δηὰ 

“4 χῶτα ἢ (ΟΟΤΏΡ. ἔπ Ἰ,δέίη γοδων), ἀφνοῖορδ ουὔ οἵ 89 ἤσηὰα- 

τηϑηΐδὶ τηοδοίϑᾳ ἐόγομδγο, ἰΒ ΠΟῪ δάγη 94 ὈΥ͂ 411 ΘΧΡοδβί- 

(οσϑ, ἩΌΘΣΘΔΘ ΒΔῺΥ οὔ ἐδ ΟἷἀοΓ ΟἹ 98, (ον ίης ΠΟ ΣΧ, 



46 ΤΗΒΕ ῬΒΟΡΗΕΊ' ΙΒΑΤΙΑΗ. 

δοὰ νύυχρλτε, ἴοοὶς ἐὴ9 ποσχὰ ἰὼ ἰὴ δβ6ῆ80 οὗ “ [ἀ0]5.᾽ 

18α. τηϑ 0.8 ἐδο Ὁ ὮΝ 88 οὈ]οοίδ οὗ ἰδοϊδίγουδ ογβῃίρ, 

αἶδο ἱν!ϊ, δ, γΥ ὮΘΓΘΔΒ, ᾿ἰχί. 8, ἢ ΟΡῬΟΒ968 ἴο ἔἢ 689 ἰἀοΪαί γοΒ 

ΟἿΘΒ ὑΐδθ ΡῚΣ ὦν, 1χσθ68 (Τ ΣΘΌΪ ἢ) οὗ εἰ ἰθουδΏσδε. 

τἰτ Ῥ δ ΠΥ δρσθεηδηὺ τιϑδηίηρ.-- ΤΊ ποσὰ ΓΙ} ΟἾΙΥ 

188., 1865 οὗ (89 βτῆονοδ οἵ ἰάοϊα, Ιχυ. 8; ᾿Ιχυ!. 11; ΘΟΣΏΡ. 

αἰδο Ηκβζοα β ΒΕ. πονεῖ. Υ. ν. 414, Ατί. Μαΐπο." Τῇο δὺ- 

ταρ σἤδηρο οὗ ρϑύϑοῃ {8 δῃἰπδῦθα δά άσθϑβ σϑπηοὶ Ὀ6 

Ἰπουρδέ οἰταηζο. ΑΒ ὙΠ (χα ιν. 9;) δὰ ὝΠ3 (χτνί. 8 
στ πρλι Ὁ 

8Βᾳ.; δοβῇ. χχίν. 15, 22, δἰς.), ᾶῖὸ οἴϑῃ υδϑὰ οἵ γο]ἱβίουβ 

ἀοοίάϊης, 50, 5:11 τόσο ἐγθαυθαιῦν 13 (χχ. δ; 796:. "!. 
86; χὶν ϊ. 13, 6ές.), αιὰ ἽΞΙΓΠ ἰσχίν. 23; Μίο. 1. 1, δἰο.), 

᾿ “Υ̓͂ 

διὸ υϑοὰ ἴον ἰἢ6 σοπίουμαΐης Γοϑυϊ 8 οὗ {π9 ἀΒΘΌΣΔΏΘΘ 

Τοροβοᾷ 1 ἰ40]5. 

Ψοσ. 80. τὴ »}) τλᾶν ὍΘ οοῃϑίχι ἃ Δ8 ἐῃ 9 Δοουδβεϊνο οὗ 

εἴοκος ἀοδηϊεΐοι (8 ἰογο πη 241} ρ ΟἸΤΑΥ ἰὰ τορασγὰ 

ἰο 118 Ιοᾶν68), Ὀδοβ 56 ΓὮ2) 88 ἴοτη πἴηὴ9 ΘΟ ΘΟΙβ ΤΏΟΤΘ 

Θα δ] ν ἢ ΠῸΝ ἔδδη τίν [ἢ 8 πλαβου ϊηθ τὺ. Υοΐ 
κω Ε 

ο τὴϑ {ξ ϑθθιη τῶοσο ργουδοῖο ἐμαὶ Γ2) [5 ἰο Ὁ Ἰοίμϑά 
ο τὸν, ποὺ 848 δάϊ]οοῖϊνο, μοσόυοσ, θαῦ 66 δυιβί ὨΕΠ79» 

Ἐρζ, 85 ἯΘ 8660 ἴγζοϊωῃ χχυίὶ, 1, 4: χχχίν. 4, πο ραγί οἱ ρ]θ 

αὶ οἵ Ὧ2) ὈΘΟΟΙΏ68 ἃ ὩΟΏΏ Ὀοΐἢ ἐπ ἐδ ΤηΔδοΌΪ )9 δὰ 

1 ἐδο ἑθσαίηΐηθ. [Ι͂ἢ ἐπαὲ οῶδο ἰξ ψου]ὰ ὃῦθ τοῃηἀοσχοὰ; 8 

ἐογϑ ἢ, (ο]ίαχο ἐμαῦ ἴ8116, (ΔΓ 6) [8 Ἰϑανϑδ. ΠΩ 6 ἐο 

6 ἐδῖζϑη 6] ον 6 ]Ὁ “- (ΟΠ 856. Οοταρ. ὅου. τί. 8; Ῥε. 
1.8; ΕΣοΙς, χινίΐ. 12. Αδ ὑπο ῥίυσαὶ ὀσσυγβ ΟὨΪῪ ἴῃ (Π6 

Ἰαίοσς Ηϑῦτον, (Νϑι, υὙἱῇ. 1δ), ἐλο τοδάϊης πῺΡ 5 ἴο ὉΘ 
ι 

τοϊοοιοά. 

ον, 831. Τ9 πογὰ 105 ΟΟΟΌΣΒ Ὀ658146 ὮΘΓΘ ΟὨΪΥ͂ (ἢ 
τ 

Ατηος ἰΐ.9. Αοοογαϊης ἰοὸ [͵δ ραϑϑαβο, δηὰ 8. ἰχχχίχ. 

9 (ποχο ἐδ ἔοσσω ὉΠ ΟΟΟΏΣΒ) δΔῃηὰ δοσογαίΐῃᾳ ἰο ἐπ 
δε σ] 

ΒΟΌΩ 10Π (χχχ ϊὶ. 6, Φοσθαλδῃ χχ. ὅ, σἔε.), ψὭθποΟ ἰῃ9 

ΝΡ] 10π| (χχὶ!!, 18), 6 τοϑδηΐμρ σδῃ ΟἾΪΥ ὈΘ ὁΡΜ- 
ἀπ δον 

Ἰαπέωε, ορίδιια ναϊάνα. ΤῊΘ Ῥαποιαιδίίου ἴ7 »ϑἘ ἄοϑϑβ τοὶ 

οομῆϊοις τὶ οὔν οχρίδηδίίοῃ ; 800 Ἐχοσ. ἀπά Οὐἱί, Ἑοσ, 

αραγὶ ἔγοσω (89 ἔδοὶ ἐμαὶ 1 8 πού ψἱῖ!βουῦ ΔηδΙΟΚΥ, [89 

υ56 οὗ 15Π ἴοτ ἰάοϊΒ τουἹὰ ὍὈ6 ααἰΐΐθ πρυδαδὶ, δὰ [ἢ 

ἰάθα ἐμαὶ (μ6 Ἰἀοϊαῖος ρἴπηκοα Ὠἷθ [ἀο]5 πῃ συ ΐϊῃ που]ᾶ 

ποῖ ΟἿΪΥ Ὀ6 δίσαῃμο, Ὀπὶ 4180 συ οἱν τίου ταοῦνο ἴῃ 

{πο οοῃίοχί.---- 9 ἑοττηπῖα 39 ΤᾺΝ ΟΟΘΟΌΓΣΕ ἱπῃ 148., 

ΟὨΪΥ ὮθσΘ; ΘΙ ΒΟΉ ΠΘΓΘ ΑΠΙΟΒΎΥ͂, δ; 96. [Υ. 4; χχί. 12, 

ἘΧΈΕΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΟΣ, ΤῊΘ ῬτουΠδὺ Δτεῖ Ἰοοῖκα θαοῖς ἰηίο 186 ραδέ. 
Ὕ8αὶ τοῦ {86 ῬΘΟρ]Ὲ ὑογπιογίῳ ὙΠΘΥ͂ ἯΘΙΘ 8 
ον ἴῃ ὙΠ οῦλ {Α1 Π|π|η688 δηὰ σὶρὨ θοῦβη 688 
οὐσβῃοά, Βυὶ ἰμθ 6 86Κ8: ἡδὺ 81. {πῈγ 

ποιοῦ Α τυϊποὰ παίϊοῃ, ἰῃ τ οἢ πητὶρὨἰθουβῆθβδ 
δηά νυἱοΐδμοθ Βοϊὰ (110 βοορίσθ. (υῖβ. 21-28}. 
ΤῊΟ Τιοτὰ ψ|}1 δυθ]οθοὶ 1118 Ῥδορὶθ ἴο 8 β6ύθγθ 
Ῥτοοαββ οἵ ρυτγί γίηρ, (γοσβ. 24, 25): ΜΠ 066 ΟΟΠ56- 
αυδηςο8 Ὑ11 Ρ6  βμεωγε, ἱπο- ἕο] ἃ ἴῃ ἴοστα ; α) [δ:9 
δοοά εἰθπιεηίβ Μ11 δἰίαῖπ (μεῖς οὐἱρὶπαὶ δβυ- 
ΓΕΠΊΔΟΥ͂, 96 ΓΌ8416πὶ Μ1}} ἀσαΐη Ὀθοοτωθ 8 ΟἰἰΥ οὗ 

Ἰαδέλοα, δῃά ΒΥ ̓ υβίλοο θθοοσιθ ρασίδκον οὗ βαϊνδ- 
ἕΐου (τοσγα. 26, 27); δ) θυὺ ἐμ Ὀδά 6ἰθτηθηίβ, ἴῃ 9 
διροβίδίοβ (μδὲ πανθ ἐοσβαίσθα ζ 9 ῃουδα δηὰ βοσυϑα 

4015, 5411 Ὀγ ἐμεῖς οὔτι ποσκβ 6 Ρ᾽ΠΙΔΌΪΥ ἀθ- 
δἰτογοὰ (νοσβ. 285-91). 

2. Ἡῖονυν ἰβα ἴῃ6 ζ0611}8{π οἱῖν --- σίδονν 

οοσθ ππῖο ἴδοι.--  ετα. 21-28. ΘΕΤΙΥΖΘΟΗ 
᾿πβε}γ τουλᾶσκα ἰμαὶ γον. 21 08118 ἰο παϊπα ἐμ ἴοπθ 
οὗ 186 ΤΣ}, (86 ΕἸοργ. Αὐὰ Δ μᾶγυθ χαυβοὶ, ἰῃ 

ἐπο οοπιπιοπΐ οα Τατ. ἱ. 1, ρμοϊηίοά ἰο ἐπ6 ἀ6- 
πάοσηοο οὗὨ ἰμαὶ ραξβαζο οὐ ἰμῖ8. ΤῈ ἰοπθ οὗ 
επί, {πο ΠΞ" κα (οοουγτίπρ ἴοαχ {{π|68 ἰῃ [,87λ.), 

186 ἀτοίιαϊο ἴοστα ΝΟ ταδᾶσ {18 ῥαββαρθ ΡῬΘΆΓ 

ἰο [6 δυΐπον οὗ 1,8. 8 βυΐϊδ0]6 ρτγοίοίγρε δπὰ 
Ῥοΐηϊ οὗ ἀερατίυτθ.---ΒῪ σεάβοη οἵὗὈ ΤὩΒΠΥ͂ ΤᾺ ἈΝ ΕΡ 
δίοηβ ἴῃ 1Π6 Ῥοπιαἰισυοῖ, {παὶ ἀοβὶρπαίο ἰάοἿα 
85 Ἑποσοάοπι (Εχοά, χχχὶν. 18 βαᾳ.; 1.87. ΧΥΪ]. 
7: χχ, δ βηη.; Νυια. χυ. 89; ΠὨϑαῦ. χχχίὶ, 16). 
186., Βαγθ 98118 Φογυβαϊθπι ΓΙ οα δοοουπὺ οὗἁ ἐϊ8 
ΒΡΟΒ ἤτοὰ Φοῃονυδῆ ὈΥ̓͂ ΤΌΒΒΟΣ δηἀ ΙΩΟΙΘ ΓΙΟ- 
βηοὰ ἰδοϊαίσγ. Οοπιρ. Ηροπ. ἱ. 2; ἰϊ. 6 βααᾳ.; ἷγ. 
10 βαᾳ.; Ζ6.. 11. 28 Βαᾳ.; 111. 1 κα4ᾳ.; ἘΖεκ. χνΐ. 
15 5βα4., εἰ6.). 10 γγ8 πλ6 ΒΌ0 ἢ), ΔΟΎΤΘΥ͂ΘΙ, ΟὨ]Υ͂ 

ἴῃ ῥρυοοθββ οὗ ἰωθ. ΕῸτ οτἱ βρη! Υ, 80 ἴο βρϑδίζ, 
ἐπ 15 Ῥασϑά δῖ 8] οὐ ροϊάθη ἃρὸ ἰΐ νγϑ8 2 ν ), 

[αι]. [ΠΕ πλΔΥ Β6 δεκοά ; ἀοθϑ ἰμῈ Ῥσορβμεί ὉΥ 
(ῖ9 κοϊάθῃ αρῈ τβθδῃ (ἢ πι οὗ πνϑδηάθγϊηρ ἴῃ 

ΕΥ ] οἵ ἠυκιΐος,᾽; 

(λ6 πὴϊάογτιοδα, δα Ησβ. χὶ. 1; ὅ6:. 11, 2, οὐ. ἐδθ 

Ρογίοά οὗ θανίά δμὰ βοϊοιῃοῦ 7 Βαΐ 88 86 Ῥτο- 

ΡῬΒεοὶ βρϑβῖκβ μοσὸ οἵ {π6 οἷν (7) ὉΥ͂ ψ μῖοι Π6 

ὉΔ} ΟἿΪΥ ταθδῃ Ψο ΒΑ 6 πὶ, 80 ΟὯ6 08) ΟὨΪΥ͂ {ΠῖπΚ 
ἐπιπιεαϊαίεὶν οἵ ἰπ6 Ρερίπηϊηρ ροτὶοά οὗ [86 Κίῃπρ- 
ἄοτα. ΤΗδ Ῥσορῃεὶ βθϑῖβ 0 βαῦθ Ἔβρθοὶ δῦ ἴῃ 
ταϊηᾶ (ῃ6 ΦΑΣΙ ἄδγβ οἵ βοϊοπιοῃ. ΕῸΡ 18, 
απἰίδοαυι ἀουδὶ, ᾿ταϑ ἴπ τεβρεοὶ ἰο {π6 δαἀτωϊηϊείγαη- 
ἰΐοη οἵ 7υδεῖοο τ[μ6 ροϊάθῃ ἀρ8 οὗ ἴεγϑ}ὶ. Εογ ἷἱπ 
ΔΗΒΉΓΘΓ ἴο ΒΟΪΟΙ ΟΠ Β ΡΓΆΥΟΥ [ὉΓ κδῃ υπάετγείδηά- 
ἴῃς μοδτὶ, ἰο ἡαᾶρα {Π6 Ῥθορὶθ δῃᾷ ἰο ἀΐβοοσῃ Ὀ6- 
ἱπθοη μοοά ἀπ δα,» [μ6 1,ογὰ μδὰ ρίνοι μἴπλ 
(8 πᾷΊίβο δηὰ υπδεγρίαηάίηρ Προατί, Βὸ {μαὶ πο σΘ 

88 ποη6 {16 ἴτω δοίοσο πῖμα, ΠοΠ 6. δοσ πὶπὶ 

βου] δῦ θ6 ΠΠ|Κ μῖπι. 1 Κίηρβ 1}. 9, 12. 

Απά ὃν ἰμ6 οοἰεδσαιθὰ ἱαπάρτηεηί ϑοϊοσηοῃ σεῦ- 
ἀεγοὰ (0:4 νοσ. 16 μα.), 
{μ6 ψιίβαομι οὗ αοἂ ν88 ἴῃ 
(14. τοῦ. 28). Απά, ποθ ῦοσ, 88 
Ἰογθὰ Ζειβουβδῃ (1 ἃ νοῦ. 8), Βὸ τγᾺβ ροστοϊ θὰ 

αἶδο ἴο Βυϊ!ὰ {π0 1,οτὰ “δὴ μουβε, δηὰ ἰβοσγεῦυ 
ἴο ἰοΐῃ ἰ8δὸ 1,οτὰ δπὰ {πὸ 09 ΠΈΘΗΙΟΣ ὈΥ 88 

ἐπιροσίδηὶ ουἱπατὰ (6. Ηΐεποθ οου]ά «}6γβδ πῃ, 

ἴῃ Γαοίδιθποθ ἴἰο ἰμδὶ ἔτωθ, Ρ6 ᾿0ΒῈ]γ παιπθὰ δ 

«ἤχρά οἷν" (οοπιρ. [02 ΟΡ χχὶ!, 28, 26; 

2 3 1 ἤδχα. 13. 358; χχν. 28), [δαὶ “τ88 [Ὰ}} 

δᾶ ἰὰ ψηϊοῖ τἰρἰδούβιηοβδ μα, πο 

ἃ (Γδῃοίίοτυ, Βαϊ 8 Ρεστταδποηΐ ἃἀροάθ. [ὑ 18 ἔμεγθ- 

ἴογο ἀουνύυ! προίμπον, ἰπὰ δἀαϊάοα ἰοὸ {818 οἷθ- 

ναϊβα ροϊηὶ ταρσεβθηϊοα ΌΥ ΒοΙοσαοη, Ἧ ΤΩΔΥ ΓῸ- 

κατὰ (ἴα τεΐηι οὗ 76 μοβμαρμδῖ, τὰ 116 τείοστηδ- 
ἴοῃ οὗ υδίϊοο, 2 ΟἾγ. χίχ. ὄὅ 8α., ἰμδὶ σᾶπηθ 88 

ἀϑρ μαῖ γοδτᾶ ἰϑίϑν, 88 γείοσοᾶ ἰο ἴπ (818. Ρ]δ0β. 

Ἐὸγ ἐμαὶ δῆτε οδὴ οὔἱύ Ὀ6 Ἰοοϊκοὰ οὉ 88 8 τη0- 

ταρηίασυ οἤθοῖς οὗ [86 ἀοτηναγα οοῦτθα {μα 188 
ὑρρ γον θῖνα αἰ} Βοβοῦοδα. [ὑ ταδὺ θῸ δβκεὰ 
ΜῊ τοοσθ ἡπβιῖςο; ἀϊἸά ποί Ἰβαϊδῃ πᾶν ἴῃ τυἱπᾶ 
ἬΘΣΘ αἶδο δῇ θυ οσ ρα ἴμδη (μαὶ οὗὨ βοίϊοσηου ἦ 

6 ΡΘΟΡΪδ “δῷ ἰδαΐὶ 
Ἠΐπι, ἰο ἀο ᾿υάρτιεπι 

“ Βοϊοσῃος 
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ΠῚ ΟὩΪΥ ἰδἈ6 εἰΐγ, δηὰ ποὶ ἐπα πδίΐου, 5 ἰὴ χυρβίοι 
Βογθ, ἰδὲ αρὸ οου]ὰ ΟὩἹΥῪ 6 Μοϊομἱφοάθοβ. Τὶθ 
οὐοαττοῦ ἰο ΥΊΤΕΙΚΟΑ, Ὀυὶ Ἡὶγ ἃ “ποπ αμϑδίηι" 
μο Ἰοῖς (9 πιδίζοσ ἐπ διϑρενδο. 1 Ὀοϊΐουβ ἰμδὲ (86 
τοΐθγσθηοθ ἰο Μοϊολι θά θοθ εἶτ '8 ποὶ ἰο θὲ σο- 
)θείοα, δῃὰ εἰ.8}} χῖνϑ (6 γσϑδϑοῦ ἴοσ ἰμΐδ δἱ γϑσ. 

286. ὙΔΘ ρῆγαθο 2 [7 ΡῪΣ, “ τἱρμὐθουδηθθα 
Ἰοάχεοα ἴῃ ἱτ,᾽ ἴθ ΟὨ]Υ δῃοίμβοσ ἴασ δηά δἱ ἰδὸ 
δαῖλθ ἰπὴθ ἴΠ0 οβίδ Ὁ] ]βῃϊπρ οὗὁὨ [86 Ββοηξπιθαΐ 
“11 οἵ ἡυάριιοη!. ΕῸν 1ἴ Ψογυβδὶοπὶ ἰ8 [}]]} 
οἵ [86 οοῃογοῖθ τηδηϊίεθίδιϊοη οὗ 8. ἰσυν σἰρῦ- 
νίηρ, (μοη (Πἷ5 ὀομλθα ΟὨ]Υ ἴτοια ἴπὸ ἕδος [δαὶ 
186 ἰάοβ οὗ γχιὶ 88, δὸ ἴο ἘΡτ τ, ΠΠΕΒΕ ὕρ ἱω 
τῤαεράουι ΠΝ: ἴῃ : μή μ τεν εν ΤὨΘ έρήρεὶ Ι [.}} 
οὗ ιάρπηγρηί,᾽" {Ποτείοσθ, ροϊοης ἰο τμδὲ 9ῺῸ]]οττα, 
«οἱ δἰδῃὰ δρθοϊ υἱθὶγ, δἱ 189 δοχίπαίης (ςοιΏΡ. 
γοσ. 13), (86 οὔθ (αἰ οἵ τς, ---ὐὶσὐδοῦυβῃθϑα 
ἅτεῖε ἴῃ μοῦ; νξ ΠΟῪ τχυτάοσοσβ Ὑῃ6 δηϊὶ- 
ἰμοαῖθ 18, οὗ οοῦτθο, ἢοΐ αυΐϊΐθ οοτηρίοίθ. ΕΠΙΒΟΣ 

ΤΕ 9 πισδὶ 6 ἩΔΏΓΠΠΡ ΟΥ̓ 6166 8. ΘΟΓΓΟΑΡΟΙἰηρ 
διαγαγεῖν 6 ἴουπᾶά. Τὶ πιυδὲ οἰἴ πο Υ ΒΥ : 88 σϑ- 
ξιτάϑ πδίῖοο, τ θοῦ βη 668 ΤΟΣΟΥ͂ ἀσγοὶς ἴα ἐΐ, 

ἴ ὨΟΥ͂Γ ΤΩ ΌΓΔΘΓΣΟΙΒ,--ὉΓ; 11] οἱ υδίίςο, τ ρῃῦ- 
ὀουβηθαβ ἀπσοὶὶ ἴῃ ἰς; ἀονοίά οἵ 7υδίϊοο, πλΓάοΓοσα 
βπΆττα ἴῃ 1, Βαΐ [89 ῥτορμοῖ, ον 46 ηΕ}Υ ἱη8α- 
οποορὰ ΕΥ̓ 8 οἤοτί αἱ ὈγΘΥΙΥ, οχργϑαδοθ ἰῃ ἰδ ς 
ΒΟΟΟΙΠΩ͂ τη Ὲ. οὗ ἰδ6 δἀνογβαιγθ ῥἤγαθθ ΟὨΪΥ͂ 
(δὲ ἱπουρδί [πὲ οογγεβρομβ ἴο ἐμα ἐβουρὰ οὗ 
186 δτγεϊ τηθιηθογ, δη ἃ ΘΑ} Ἰοΐτβ ου ἰο ἰ{. Τμαὶ 
ΟὯΘ ΙΩΔΥ͂ Ὠοὶ ἰγϑηβίδίθ, “1ὐ τσαῷ [1]] οὗὨ Ἰυκπίλοθ᾽" 
ΑΓΪδ6Β ἴγοσα ἴμ6 δῦβθῃοο οὔ {Π6 δοραταΐιιπι. 
ἘῸΓ ΟὨ]Υ͂ ἴῃ ο868 ΜΏΘΓΘ (18 ΤΩΔΥ Ὁ6 βυρρὶ θὰ οὗ 
1961 τοδὺ τ 6 ἀϊεροηβοὰ πίῃ. 
ΤΥ δἰϊνϑσ 15 ὍΘοΟσΩο .--- ἢ [Π660 πογὰβ 

186 Ῥτορ βοΐ ρββᾳβ868 ἴτομλ [886 τορίοῃ οὗ ὑπὸ ἱηπταγά 
Δη ζΈΠΟΓΔ] ἰο ἰῃαΐ οἵ [πΠ6 οοποσοίθ ουαϊπατὰ δΔρ- 

ο6. ΤᾺΘ δἰϊνοσ οὗ Ψογιιβδίθμλ 85 ὈΘΟΟπΊΘ 
1ἈΠ6 ὩΟΌ]9 πίὶῃο πιϊχοα πὶϊ ταίοσ, ὙΠῸ 

ΒΟΌΪ6 τροίδ], (ἢ9 ὩΟὉ]6 πίὶῃθ οδῃ ΟὨΪΥ πιϑδῃ ἴδ 
ΠΟ Ὁ]6 ποθ. Απά ἱΐ δρρϑδσγε ἔγοπι σοῦ, 23, πη οι 
ἐχρί δἷῃα (μ6 βρυγαίγο ] 1Παὐ {1.9 Ρτορ μοὶ 
[83 (Π6 Ῥχίῃσοθ οὗ [ἢ 6 βασι ἴῃ πηΐϊηα. “οί; 
αΓ "Ὅ εἴς. “ὙἼδο εβἰϊγον ἰβ βαϊὰ ἰο Ρὸ ἰυγηρὰ 
᾿πίο ἄγοβα, δῃά [86 ρυγο τίπθ ἰο ὃθ πιὶχϑά πῖ ἢ 
ὝΑΪΟΣ, το ἰυαρε8 δηὰ βοηδίογβ ἰαγῃ ἴγοπλ ῬΌΓΤΙΥ 
δΔυὰ ρ»ίϑυθ ΓΠΔΩΏΘΙΕ, ἔγομι ἰπίορτ τ, βί ποου ἐγ δ8πα 
σλπᾶον, δι ρῥγοσδίϊαίο ἐμεῖς οὐσὰ αἰ χηΐγ. ΥἹι- 
ΤΕΙΧΟΑ. 
Α8 ἄγοβα ἷβ τοϊαίοὰ [ὁ εἴϊγοῦ, 86 δι Ὁ] 6 πλ οὗἉ 

ΤΊΟΓᾺ] ἘΠ (οοῦρ. ΠΕΎΒΕΝ ἴῃ ΗΕΈΒΖΟΟΘ ΚΝ. 
Ἐκονεὶ. ΧΙ. Ὁ. 111, 114) βο {πο ἀϊυϊης σῖι 
ὙΔΙΟΥ ἴο ἐπ δίγοηρ πίῖη6.---Ου (δ τηδίϊον οὗ [ἢ 
ΕΓ. ΘΟΙΏΡ. ὅ6Γ. Υἱ. 28; Εζοῖὶς, χχὶϊ. 18 βαᾳ. 

ἘὮΥ Ρείποϑμα, εἰο.---Βὺ ἴῃεθα πογάβ [8 Ῥσο- 
Ρδοὶ Β΄ π)961 βῆονα, 88 ἢ οἴῃ ἄοϑα, μθ τηϑδηΐη 
οὗ μἷ5 δσαταῦνο ἰδηρυασθ. Οἱ ἰῃ9 οἰδηρο ὁ 

ΠΌΡΟΣ οὐπιρ. Ῥε. γν. 10. Ζ1ἰ ἰδ ποὶ οὐ γ, {πὶ 

(Β6Υ οἰδϑο δἴϊοσ, μαὶ Ὁ) γώ, ποὺ Ῥθδος, θαΐ ρα- 
εἰσίην τποῖν .} ΘΕΙΤΥΖΒΟΉ. ΟὐτΩΡ. γογ. 28 ὃ 
ΜΙ γογ. 17 ὃ, δπὰ (ἢ οοτητηρηϊ ἔμοσθ. 

ἃ. ἜΒοσϑίοσο -- ἃ} ΓὮῪ τἰπ.--- γα. 24, 25. 
Ετοπι (86 οοπίοτηρ]δίίοη οὗ ἰδ 6 Ῥαβὶ δῃᾶ ργεθεπὶ 
{86 Ῥγορῆδε ποῖ ἴᾳτηβ ἰο οοπβίάθν 186 διίυτο. 
ΤῊ ἱγδηκίτοη ἴο 1ξ β}4}} δ6 πηδάθ ὉΥ ἃ ρτδῃά δοὶ 
οἵ ἡαάρτηφηΐ δπηᾶ ρμυσγί γίηρσ. ΤῊΘ Ῥτορἢεοὶ ἰηΐτο- 
ἄχοεϑ 8 ἀϊδοοῦγδα ὙἹῊ βοϊθυλη ᾿δησιασθ, 65ρ0- 

οὐδ }]ν ὈΥ δια ρογίηρ ἰῃ ἀείαϊ] 411 ἐπ {1166 οὗἩ (ἢ 
ἐρεά Ηδϑ 568 [Π|6 βο]θπ ὯΝ), πίοι 8 Ἰουπὰ 
ἴῃ 188. πλυοἷι ΤΏΟΓ6 βε  ἄοπὰ ἰμδη ἴῃ 76Γ., δηὰ ΕΖοϊς. 
ΑἸδο [ὙἼΝΤ ὀσοαγβ ἴῃ 188. το]δίάνοὶγ, ποὶ οἵἴϑα ; 
ΘΟΙΏΡ. γοσ. 9, ου. “οὔ μοείβ;", 5) Ὕ3Ι 1 “186 αῖρΒι 
ΟοὨ6, οὗ [δγδοὶ,᾿ 186 ἰουπὰ ἢγοιί Εἰχοά, χὶϊχ. 24, 

ὙΓΠΟΤΘ ΒΟΎΘΥΟΡ ἱΐ τοδα 3Ρ}" (Δ, Τδο Ἰαΐίοῦ 
ἴοστα ἌΡ ΘΑσΒ ἰῃ 411 (6 χοϑί οὐ τη ρίδοοβ 6 σὸ 1ὲ 
8 πππ χΙχ. 26: ἰχ. 16, Ῥα, ἐσ χτῆ. 2, ὅ.-- 
«4Ἀ) ἰὴ ἐαϑε,, εἰ. Τδο ,ογὰ δῃημουησοα Ηΐπ 
ἰαἰαγνοηίίου ἰῃ ἰθσγηα ἐμαὶ ταῖτο κοόσῃ Ηἰβ ἀ6- 
ἰοσταϊηδίϊοη ἰο ορθίδίη καιἱβίβοίἑ οη, 
111 τασῃ, εἰο.--- ἢ [86 ραλδαροα οἰ (ϑθο Τεχί. 

ἃ νγαπι.) 86 πδηὰ οὔ βυ υ]θοῖ 15 ποῖ βδ[ 4 ἰο ἢδνϑ 
66 ῬγουΟΌΒ] Υ οὐ ἴΠ6 οὈ͵θοῖ παιηθά, δηὰ δ8 111]10 
ἰ8 Βυςἢ {}|6 σδϑ6 Βογθ, ὙΠο ἱγαπεϊδίίοη οἵ ΠΜΒΒΕΙΤ, 
ἐπ γοίογο, “]1οῖ οοιὴθ δίγοδ" 18 οὶ δαῃλίδβαῖ "16. 
Απά ἴον [6 βᾶπηθ σϑβϑοῦ 7 τηπδὶ τοί, τι Ὑι- 
ΤΈΙΝΟΘΑ, ΜΊΟ Δρρϑαὶβ ίο χὶ. 11, τοίοσ, Ἵ 2 ἰοὸ 
0 ϑαπαηδ οἱ πιαπιιδ, [ἢ6 Παρ] ἰὴ δηὰ 6 ῃ6- 
βορηὶ πδηὰ οἵ ΤΠ ἰΟΙΔΠΠΥ οὗ ἐ6 παϊϊοη 
81}8}} Ὀ6 βυϊδ᾽οοίοἃ ἰὼ δ Ῥυτίγίης Ῥγοοθβθ τη ΐοὶ 
6 Ῥγορμοὶ δοιῆραγεβ ἰο (88 ργοοδδβ ὃν παλοὶ 
ΒΙΙΥΟΓ ΟΓΘ ἰδ ἤγοϑὰ ἴγοια (86 τηϊχίυτο οἵ ἱρῃοῦο 
πλϑίδὶ, δῃὰ γϑηάεγοὰ μο]ά εἰϊνες (ἢ 23 οσς 
ΡΡ᾽9 Ῥε. χὶ!. 7). Ὑδὴθ βορδγαίίοῃ οἵ ἴμ Ἰεδὰ οὔθ 
ἷβ ῥγοπιχοίβα ὃ ρΡΙ χῖπᾳ ΔΙ [κα], οορ. ΊΝΕΚΒ 
Ἐ. ΥΡ. 8... ον 
4 ΑΔ .Ί νι! στοδῖοσο--- ἢ στἰκῖθουῦα- 

ὯΘ88.-- εἴθ. 26, 27. ὙΣᾺ ὑΠ|686 πογὰβ ἰῃ 6 Ῥγὸ- 
ἄάμι Ἰηα]οδίοβ (Π 6 ροβὶιἶνα ροοὰ {αὶ β}}8}} αγίβο 
τοῦλ {Π18 Ῥυγίγἱηρ Ῥγοοθθβ; βυοῖ Ἰυάροθ δηά 
ΘΟΥΏΒΘΙ]ΟΙΒ 84. 8Π.8}} ΓΟβΘΏΔ 16 ἴποθθ οὗἨ (8 ΘΑΡΪΥ 
56 (Υαγ. 21) δηὰ ὈΥ ὙΠΟθΘ ΤῸΝ “ ΟΥΌ8816Πὶ 
8.411 ὈΘοΟμῚΘ 8 σἰχηύθουβ δηὰ (αἰ μὰ} οἱϊγ. [ἔ 
Ϊ6 ΒθβΏ {πδὶ {Π6 ῥσγορμοὶ δβοῦῖθεβ ἃ ἀδοϊβίνε οβδοὶ 
ἴο {89 ἰπῆυεδηοθ οἱ {π6 ομϊοῖς οὗ {Π6 βίαίβ:: Ηδ 
Το αὶ ΥΘΣΥ͂ γ6}} πανο Καότη, Υ ὙΠα. Π6 οὐβοσνοά 
ἰῃ 18 {1π|658, ΠΟῪ Ε- Ιδὲ ἢαγο ὕσοη (Ὠΐη ἰη- 
ἤμποποο ἴῸῦ αν]. Τΐβ ρ]δοα σθαι πᾶβ υ8 ταυοὶ οἴ 
εν. χχὶϊἹ, 8-6; χχχίϊἹ. 1δὅ,16.-. ΕῸΓ 88 188. ἴῃ 
(ἷ6 Ρ]δοο, θὸ ἰδογο ζ36Γ., ὑγογαΐβοα {π6 σϑδϑίοσα- 
(ἰοη οἵ 8 ροοά φἀὐπιϊηΐδίγαιϊ! ου (μαὲ 8[14}} Ἔχογοὶβθ 
Τὶ σι ὐθουβηθβα, δη ἃ ργοσυγα ἃ ἤδίηθ (πὲ 8}8}} δ 
βίσηϊβοδηΐ οὗὨἨ {Π|2ῖ τἱρη οουβηθθθ, Ηδτθ 88 {Πθ γα, 
(Παὶ παπλα βἢ8}} θῸ δῃ 1464] οὔῃϑδ (ποῖ 8. ἤδίμθ δοῖ- 
Ὁ41Πν ΘΙ Ρουθ, δοιαρ. ΠΙΥ͂ Θοπιπχοῃῦ οἡ ζ06Γ. ΧχΙΪ, 
θ). ΤῊΝ Εἰογίουθ οπὰ 8ἢ}4}} οογγεβροηὰ ἰο ἴπ φ]ογὶ- 
οὔ δαριπηΐηρ, (οομρΡ. “(Αἰ {{] ᾿οἶτγ," “τἰχμ- 
ΘΟΌΒΠηο88 ἰοάροά ἴῃ 11, γογ. 21). [ὲ 18, ἸοΟυΘΟΥ ΟΓ 
ἰο 16 ΥΟΣΥ͂ ῬγΓΟΌΔΌ]6 ἰπαὶ ΟΥ̓ (86 οτἰχὶπαὶ δῃ 
ἤταὶ (λπηε8 [88., απαογβίδηβ, οὶ ΟὨ]Υ ΒΟ οΟ Β 
(ἰπι6, Ὀαΐ αἰϑὸ ΔΜ] ἢ ζοάθοβ. ΕῸΓ ΡΤ Ὑ δὰ 

ΡΊΧ 39 (εἰν οἵ τσ ιοοῦυθποβα δηὰ Κίηρ οὗ 
Τὶ ἢ οουθ1)688) οορ. Ἠοῦ. νἱΐ. 2, Ἰοοῖς συϊΐο ἴοο 
ΤΑΊΙΟἢ ΑἰΣ6. ΑἸβο 1Π6 ὩδΠπ10 Αἀοηΐ-Ζοάθο, ΨοΆ8}.. 
χ.; (σομῃ. Αἀοηϊ-θοζοῖς, δα. ;. δ; 1 88πηι. χὶ. 8), 
Ῥύονϑϑ ἰμαΐ ἠοΐ ΟὨΪΥ οπ Κίηρς οὗ βαίθηι Παὰ δ 
ΠΆΤΏ6 σοΙηροΒβοα οἵ . 10 οδῃ ΟἿΪΥῪ ὃ6 οδ]οοίοά 
{πῶ ΜΟοΙσοὨίΖοάος ἄοοθβ ποῖ Ῥοοης ἰο {πο Ὀδορίη- 
ἷπρ οὗ πὸ 7δγαεὶ τυ 16π,.. Ὑ οἱ Π6 ἤοοβ Ὀθ]οὴς 
ο ἐπ Βορίηηΐϊπης οὗὨ [Π6 Ψογυβαίοα οὗ (ἢ 6 ἢ 5 ΟΥΥ͂ 
οἵ χζταοθ. Τῆΐβ οἷν μδα ποὶ θθοοσὴθ ἴμ6 οσαρὶΐ] 
ΟΕ οὗἨ ἴδτϑϑὶ, μδὰ ἱξ ποῖ Ὀοίοσγθ μαὲὶ Ὀθδθθη ἐδ 
ΟἿΕΥ οἵ Μοϊοϊιίζοάρθο; δπὰ 4}} {Π6 δΊΟΣΥ δηά βὶ χη ΐ- 
ἤσδηοο οἵ ἴΠ6 1βγαθὶ Ψογυβα] οσ 18 ΟὨΪΥ ἃ ὑγαπβὶ" 
(ἴση) ἴδοις, (αὶ του] σοϑίοσο [μδὲ δῃοίθης χίοσγ 
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οὗ Μοϊοβίσοαθο (οοπιρ. τῆν Ατί. Μοϊολίαοϊοο ἐπ 
ἨΞΕΒΖΟΟΒ Μὰ, Ἐπονοὶ. 1Χ. Ρ. 800 5ᾳ.). 7 δζγὸ βὸ 
ταῦσἢ (16 τροχὸ ᾿υδι1θοα ἴῃ (8 τεδϑοηΐης δ [86 
ἰάοαὶ ἴποὶ οὗ {86 ἑαίατα ἐμαὶ 186 ργορμοὶ [88 ἴῃ 
γἱϑν ἷ8, πὶϊπουΐ ἀουδὶ, ἰάθη οὶ τὴ} (μ6 Μο65- 
αἰδηΐο ἑαἴαγο (σορ. χὶ. 8ὃ-ὅ; Ῥδ. ᾿χχίὶϊ. 1 δα.); 
ΕἾ πααηένν: ἼΡΠΈΤΟΣ Ῥα. ΟΧ. 4 (οομιρ. ΗδρΡ. ν. 
0, 10; νἱ. 20; νἱϊ. .), 18 ΟΘΧΡΓΕΒΘΙΥ ἀραὶ 
88 {Ππὸ δηίνρο οἵ μεμα ᾿ 

γα. 21, 16 ἀἰδῆσα!ς, ΤῊ αὐοδοη ἴα; ὈΥ γγΒοθ9 
εἰ δουμῆοθ8 ἰ8Β Ζίομ σοἀθοιμοὰῦ ΤῸ {Πι56 ἰἤγθθ 
ΒΏΒΘΙΒ ΔΙῸ βγη. ϑοριδ ΒΑῪ ΟΥ̓ ἐμ6 στἰῃίθουο- 
688 οὗ 116 1δγ86} 1686. Τυδ πο Σαῤδῥίηε 
οἴδγ, “Βεοβυβα ἴῃ ἀξ {μογΘ 9.41} Ὀ6 ἰδοδβα εὐ 
ΘΧΟΓΟΙ͂ΒΟ ᾿υ 8106, Σΐ ἰ8 γϑάθθιηθα ἔγομι 119 ἰῃμίαυϊ- 
ι168." ΒΑΒΟΗΙ. Βυὶΐ ἐμαὶ οοηβίοίθ τὶὶ το. 
20; ἴονῦ δοοουάϊης ἰ0 (Ππ656 ἀφϑοϊαγαίίοσι ἔπ 1,0 
ἩΪμλβοιΓ υἱμάϊοαίοθ {86 οἱδδμοῖπρ δηὰ ἀδἑνοσ- 
δος οὗἁ ἴεγϑοὶ δ Η8 οὐῃ Ἰυάριηρ δηὰ εἰζίης 
ορεγδίίοῃ. Οἰλεγα τερατὰ 16 νῶν τ δηα 
ΕἸ ΧὨ δουβη688 ἐῃ ᾳασβίϊοῃ 88 Θ᾽. Αμραϊπεῖ (Ηἷδ5 
ἰάοβ (Ὠογθ ἷἰβ, ἰπ 1.861, ἡδίαισα!γ ποι ίηρ ἰο οὔ- 
Ἰοοῖ, 1 88 ἸζυΟἢ 88 ποῦ δὰ Ὀ]ΘηΥ οὗ 
ζ σπΐοῖ βανίηρ οῇδοὶ 18 ᾿ρὸμν μὴ ἰο [δ9 ρα ι- 
θουβηοθθ οὗ οὗ. ὈΕΙΙΤΎΖΒΟΗ, 80 δἀὐορία {μι18 
νον, οἱΐθθ Ἀπ ὐγακει ἷν. 4; ν. 16; χχν]ι[ἑ, 17. 
Βυϊΐ ἰπϑῃ γϑγ. 27 πουϊὰ, ἴῃ βυϊδπέδῃοθ, Δ Ὺ ΟὨΪΥ ἴῃ 
οἶμον πογὰβ τμδὶ 18 αἰτοδὰγ Ἄοοπίδίηοθ ἰῃ γοτα. 
24, 25. Τι ἰα ἰο Ὀ6 οομδίἀογθὰ τποσϑογοσ,---δηὰ 
(Βοσοίῃ ἰβ βθο (89 ἐλέγα ἀπδιεῦ ἰο ΟἿσγ ᾿παυΐγγ--- 
ἐμαὶ ἴῃ ἸΩΔΩΥ͂ ἴο ψἈΐο 1:18 8 ποδγοβὶ 
Κἰηάγοά ἴῃ 118 ἀοϑοτ ράοη οἵ Μεβαϊδηΐο βαῖνα- 
ἰἴοη, [86 τἰ μι οουδηοθθ. οὗ {86 δαἀμῃλϊη δίχα οι οἵ 
αβῖϊοθ ἴΌΣΠ.Β 8ῃ δβϑθη λα] οἰθιηθηὶ οὗ {πὶ α]οτί- 
οὐδ πιο. ΤΠ ἰχ. 6 1 8 βαϊὰ, ὑπ δ οβαϊ δὴ 5}}4}} 
ΟΓοΣ δηά ΕΠΡΡοτι {πο ἰἰησάοιλ οὗ Ὠανϊὰ τ 11} 
υσσιποηῦ δηὰ σἱ χη ϊθουβηθαθ Τῆυβ χὶ. 83-Ὁ 10 ἴδ 
βαϊὰ οἵ (δ τοὰ ουἱ οὗ 76886, ἐμαὶ 1186 518}} ᾿υά χα 
[86 ροοῦ σὴ σὶρ ὐθούδηοδα, δηὰ {μδὲ σἱρβιθουδβ- 
Π6Β8 8118}} Ὀ6 {π6 αἰνὰ ]6 οἵ 18 Ἰοΐπβ, δῃᾷὰ [1 1} ]- 
Ὧ688 6 ρίτ]6 οὗ δἷβ σεΐπβ. Απῃά χυὶ. ὅ τὸ σοδὰ 
{πδὲ ὕροὶ ἰμ9 Ἰῇσοηθ δηὰ ἴῃ {μα ἰδθογηδοὶ οὗ 
᾿αν οΘ 888}] εἷϊ, “)υάσίηρ δῃἃὰ βοοϊκληρ ἢυ 
τηθηΐ, δηὰ Πιδδίοηϊηρ σἱρη θουβηοββ," Βυΐ [πῃ 
δ σοι ΔΒ 8 οο]θὈτδίθα ρσορἤθοῖοα, χχὶϊὶ. δ9αᾳ. δηά 
ΧΧχΙΐ. 18, 1 8 δια μα ςδῚ]Υ βαϊὰ ὑπαὶ 1πΠ6 [ογὰ 
Ὑ|111 γαΐβο υπίο Παν 8 τανε ΒΒναποδ, δὰ ἐπαὶ 
[ὴ8. ΟὨΘ 8}.4}} χοβίοσο μάσπιοπέ απα τἰσλέξοιιδηξϑδ 
ἴῃ (6 Ἰαηὰ, δηὰ 5ἢ}8}} ὑσοουτσθ ἴο δἶτα [6 Ὡ8Ππι0 
«ολουαΐ, ουν τίσ μεοιιδηεβΒ. Απά, ἰο ργουϑηΐ οὖσ 
ΕἼ} }} ΦΤΟΥΙς ἐμιαῦ ἐμ τἰ ϊοοῦβ βονογημπθηὶ 5 ἴο 
ΟὨΪΥ (9 ρτγογορδίϊγο οἵ ἰπθ Αἰοθαίδι, ἰΐ 18 βαϊὰ 
168. χχχιΐ. 1, ΟΧΡΓΘΒΕΪΥ οὗ 186 “Ῥγΐποοβ" ἴοο, 
“ΠΟΥ͂ 8811 συ]ο, ἰπ λυάρτηοηι." Οὐτ  ραββαρο, 
830, Ὑ ΒῖοὮ ἀο68 ποῖ δὲ 811 σηθῃςοη {ἢ 6 ρῥϑγϑοὴ οὗ 
(6 Μορείβῃ, βρεδῖίκβ οἵ ᾿πάχεα ἀαπὰ δουπβθίϊοιβ ἴῃ 
16 γ»ἱυγαὶ, δὲ κὴ ΤΑΔΥῪ τοπηδὶῃ τὑπαεοιοττηϊηοα 
ἩΒοίΠοΥ [86 δοηίγαοὶ ρίμγαίἑδ σοπεταίΐ8, Β τηθδηϊ 
ΟΓ 8ῃ δοῖῃδὶ ρίμιγαϊἐα πιι ἐἰιαΐπῖδ. Ιπ ἰἢ6 ΦΌΓΣΙΟΣ 
Οδυθ Π6 Ρ]υγαὶ ψουἹὰ ἱποϊυάο [ἢ Μίοϑβίδ, δπὰ 
(μἷ8 5 ἰὼ ὑπο οπᾶ, (80 σηοσο σοῦ]; ἰῃ (Π6 
Ἰδιΐοσ οδδθ {86 σἱχῆίοουβ Ἰυάροβ δῃηὰ σουηβ6]]οσΒ 
ποῦἹὰ ὈῸ αἰειϊηρσυϊοά ἴτοιλ (6 Μοβείδῃ, σῇ 
8 ΟὨΪΥ͂ Ῥγοδοηϊθα ἴῃ ἰάθα. 1} ΔΩΥ͂ οΆβ86, ὈΥ͂ 
ΟἿἿΣ Θοηδίσιοίίοη, νὰ σ. 27 ἰδ 8 ΘΟΓΟΙΠΙΔΓῪ οὗ γογ. 
26. Τα σἰχθίοουβ ἰυάμεθ Ὡδιηθὰ ἴῃ σοῦ. 26, 
Β.411 {]1Εἔὺἠὺἠὺᾧἕ8δ6 ἰῃ9 ἰδβὶς βοὶῖ Ὀείοσο ἱβϑῖλ ἦε 
{πδὲ ποῖ 18 τηρηϊοηοά γοσ. 27; ὉΥ τγἰρῃίθουβ 
ΤΌΪΟ ΠΟΥ͂ 8.}8}} ῥσοοῦτγο ἀοἸ νθγδηοθ ἔγομι ἰδ ον 8 
ὑπάον π ΐοι Ζίομ ἀπά 89 Ὁ2} ((μόθ6 τοίασῃ- 

ἰῃρ, ἘΏρ. γοση. “ οοποεγίδ ) δὰ ἰὸ δυδοσ Εἰ μοτίο 
ΟὨ δοοουῃί οὗ ἰ86 υπτὶ  ιδουβηορο οὗ ᾿ποὲν γΏΌ]οσα, 

Ταΐθ Ὁ 2ν Όγ σοίδγθῃοο ἰο ἰμ6 »ὺ9 ἘῚ ((λοϑα 
ἰυγηΐηρ ἴτοῦι ἰγαπαργοδαί θη) ᾿ἰχ, 20 Βῶθ ὕϑϑῃ 
ἰγαμβί δὰ ““φουνοσίβ; [80 Επρ, γ6γ.]. Βυΐ ἐρ [16 1} ΘΟΘΙῺΒ Π10ΓΦ 1  Κ6 }γ (ἢ δὶ [κα., τῇοδθ γαδηϊο]ά 
868 οἵ 2107 ἰηᾳ ἃ ργοϊιὰθ ἰω ζϑγϑιιία μ᾿ Β Ὧ86 οὗ 1ῃ9 
ὙΟΓΣΩ͂, 0;868 [16 ποσὰ Βογ ἴῃ (ῃ6 ἀουθ]ο βοῦβθ οὗ 
186 δρὶ 8] δηὰ θά γ χοίαγω, ἰμαὲ ἰξ βθὸ οἴθῃ 
[88 1 “67. (ΘΟΙΏΡ. ΙΩΥ͂ οΘοἸαπηοηΐ οὐ 76.. χχχί. 
22). Τὸ ὃ9 ΒΌΓο ἀοε8 ποῖ, ἰῃ ψιβαὶ ργβοθάδα, ΒΡΘΆΚ ἜΧΡΓαΒαὶυ οὗ [μ6 Ἐχ᾿]6. Βυΐ (μΐ8 ποιΐοη [8 
ἸΤΡ  Θ]Ὺ οοπίαϊποὰ ἱπ γορ. 256,Ἠ Εὸσ, οἵ οουγβθ 
88 ΕΧ}]6 Ῥαοηρθὰ δβββθηδ}}γ 0 ἐμαὶ τοϊσῃ 
δι 6] ἰρ δηὰ ΡΣ γπρ Ῥγοοθδθ ἰο βίος {18 
πρὸ δὴ τοιαδί θὲ βυ )θοίοά. 1,εὲ 8 οοτυραγίϑοῃ ὃ 
Ἰηδ66 οἵἉ (86 (μαῖ κῖνα 8 ΒΌΓΨΟΥ οὗ (ἢ9 
Μοραίϊδηϊο βδ᾽ γαϊΐοῃ, δῃὰ ἴΐ 11} θ6 βϑοὴ {δαὶ Ρῖο- 

] εἰβεῖγ 86 σοίασῃ ἰο ἰε Βοὶν Ἰαπὰ, π᾿ ἰοῖν οἵ Θοῦσβο 
οδηποί Ὀ6 οοποεϊγεὰ οὗ πἰϊπουΐ 1η6 δρίγίτυδὶ το- 
ἴοστω, ἴοστοϑ 8 ὑεϊποῖρδὶ δ θπηθαὶ (566 ΤΥ οοτατηδεξ 
ἐλευ μο 18). εἰ ουῥιμίρϑς ΟἿΣ ἰοχὶ 16 χσοϊδίοὰ ἰο 

Ῥδδδᾶροβθ [1 βϑττη ἰο (μ6 ἀεογνεϊοροά 
Ρίδηϊ, (οἢ τὸ δῖῸ τῖρ δὶ ἰῃ στερνὰ ϊηρ {86 ἸαιίοΣ δ8 
8 ΟΟΤΏΤΊΘΏ ΟὨ Σΐ, ἀρὰ δοοοσαάϊηρν ἴῃ ἱακὶ 
86 3 ἴῃ ἐμ ἀου}]9 δαῆδο οὗ ἃ ερί γἰίυδὶ 
ΒΟΟΣ σείαση (Εςε. υἱ, 21; Ν δ, υἱἱ, 17). 

ὅ. Απᾶἃ ἴ86 ἀοαϊστιοοϊίου --- ΠοΟΩΘ 684]} 
αὔΘΏΟΒ ἔθ .---Ἴ ἐγ. 28-8]. ΤῊΘ σΟΎογθο δἰ 46 
οἵ {86 βῃγε! ἰπρ᾽ ῥῬσόοαβα, (86 ἤλίθ οἵ {ἢ “ ἀγοβδβ᾽" 
18 Ῥχγοβοηίθα ἰ0 Ὧ6 Βεσγθ. [{ ἰ5 αἰ ΒΠου]ς (0 δαῪ τ μδὶ 
αἰ δσθηοο ἔβεγο ᾿β βοίνγθει Ὁ })9, (ἰγδῃβρτεβθοσβ) 
διῃὰ Ὁ ΝΜΟΤῚ (εἰπηοσο). Αἱ 8}} ουθῃίβ (16 ἴοσταοσ 
ἦδ [6 ΤηοΣ9 ᾿σΌΪΑΓΣ, (θο0 γοσ. 23), ἐμὸ Ἰδίίοσ ἰδ 9 
ΙΠΟΤΘ ἐπριρμὴ μαΐα δὴ Βοιὰ πογάβ εἰ 1γ ἰπἰπιῖραὶ 
οοπαυσί, [86 ΦΌΣΠΣΟΣ ΙΩογο ἰοτασὰ ἰδ6 Ῥϑυβοῃ οἵ 
δ λονδα, {μ6 Ἰδίίοσ τλοτο ἰὸ (86 ἰάοδ οἵ (δε μοοὰ. 
ΑἹ [86 δαχηθ {το 9] δα ῬΙ6ὶ ἴσῃ, οοῃίδίῃβ δῺ 

ἰπίοπαῖγθ ἴοσοθ ἰπ οοπιρασίϑου πὶϊὰ δ ΟΓῚ γος. 4.--- 

ἀρ- Τμ65 31», κὙ80γ ἰδαῖ ΦΌΤΒακο," διὸ σοϊδαίοὰ ἰο 
“(ἢ ἐγβΏΒΘΤΟΒΔΟΙΕ,,, 86 ποχαίϊγα ἰο ροεϊίνο. ὙὙ8ο- 
ΟΥΟΣ ἀο68 6Υ]} οοπάυοία Ἡγπηδοῖς ἰῃ δοῃγθ δ᾽ οι, 
διρατοοβίγου ἀραὶπδὶ (6 Τογὰ. Βαυΐ πόστον ἀ6- 
Βοσίβ ἴσοι 86 Ἰ,ογὰ 8 δὴ ἰὰἀο]αίοσ. [ἢ {18 Β6Ὼ80 
(86 ἐχργοβείοῃ . Τὶ ΘΙ 16 οἴδῃ υὑροὰ; βὸ τεσ. 
4; 51}} τποσθ ῥ]δίη!Υ ἰχν. 11, (Π6 βο]6 ῃ]δοθ ἰπ 
ἴ85.. Ὀοβίαα ἐῃ16 Τ᾿ ΟσΘ ἐμὸ ρϑγίϊοῖ ρ]θ οοοῦυγθ ἴῃ 
οοηῃοοΐΐου π1Ὲ} 1"; οοχαρ. Ηοβ. ἦν. 10; ζ6:. ἰὶ. 
18; χνὶΐ. 11; χυἱἱ. 18 (ἴπ τ θλοὶ ες ὅεγ., δὰ 
ΟἿΓ ἰοχύ μοΐοσε μἷῃ}); χχὶϊ. 9; 1 Κίηρε ἷχ. Ὁ, εἰο. 

ἘῸΣ γθ6 61:4}]}] ὍΘ δδοδβδιμθᾶ, εἰ6.---ΤῊῆς ρεη- 
ΓΙ ἀφοϊατγαίΐοα (μδὶ “186 ἰγβῃρρτθεβοσβ," είο-, 
8.411 ὈῸ ἀοϑέγτογοά, ἰβ ΣΩΟΤΘ ῬΑΙΓΟΌΪΑΥΪΥ οβίδὺ- 
Ἰβῃοα ὈΥ ἔνο οοπῃθοθα βεπίθῃοοα, βοὴ οὗ τ 0 ἢ 
Βορίῃ ὙΣῈῈ “ἴογ,᾽ διὰ {πὴ βοοοπὰ ᾿β βΒυδογαϊπαιοα 
ἴο ἴδο ὅτει. ὝὙΒοδο ἐμαὶ ἴοσβακο (86 1 σὰ που]ά 
ποὶ Ὀ6 ἀροείτογοά 1 (μ6γ ἰουπά {86 ἐρεζιοι Βεοὶρ 
ἔτοτα ἴμοϑο ἰ0 τ 0.ὰ [ΒΟΥ ἀοδεσίεά, Βαϊ {6 δῖθ 
ἀραίτογοὰ Ὀϑοδῦβο {Π6 7 ἀο ποῖ πὰ ἴῃ 14018 (8 
ΒΘΙΡ ; ΘΟΠΘΘΑΘΘΏΓΙΥ δτὸ Ὀγουρῃί ἰ0 βδιηθ πῃ (86 
ΠΟΡΘ8 {86} Θοπηἰογίδιποα πὶ (818 αϊτοοίΐοῃ. 1 υῃ- 
ἀογαιδηά, ἰπογοίοσο, ἴθ οαἶκβ᾽ δηὰ “μαδγάθηβ᾽" 
ἴο δ6 βαθιρλ ρὲ γρν ἴον ἰῃ6 1άο1]65 ἐπδὲ τοσο στ οῦ- 
Βϊρρϑα ἴπ θαι. 1ὶ ἰβ ρϑδὲ οοτηργεπθηβίοῃυ ΠΟῪ 
ΒῬΒΕΕΟΗΒΊΒΕ ΟΠ ΒΑΥ ὑπαὶ “ΠΟΙ ΒΩ ππδίονο ἴῃ 
(ιο ἰοχὶ ἐίβοὶἦ οσ πῃ (86 οοπίαχί δυρχοϑίϑ {6 εχ- 



ΟΗΑΡΟῚΙ, 21-51. 

ἰδληδίίοη οἵ ἰάο]αῖσγ." Ηδθ οου]Ἱὰ ΟὨΪΥ Β8Υ 80 
86 ἢ6 85 υἱΐεσὶγ ἀϊητοραταοα ἴμ89 βρϑοῖϊβο 

Σαθδηΐηρ οὗ Ὁ 3}», ἘἼΠΟΥ ἰδδὲ ἴογβακο.»" 
Ἐοε γὺ 5} 4}} ὈΦ δα δῇ εἰο.-- ΤῊ 5. ὁχ- 

οι, δι ἴου- 
δοὺς (10 ᾿ἰνίπρ παίοσγε, (76γ. ἱϊ. 18; χνὶϊ. 18), 
8}}4}} ἐποσδοῖ γοϑ θθοοῖθ Ἡλι βοσοά ἰσζοοα δηὰ ἀσὶ 
ὌΡ ραγάοῃδ. ΤῈθ Τογοίηιῃ ἰθ ποΐ ονοσχγοθῃ, 
85 15. οοεῃχοοηὶ 
ἩΒΕΖΟΟἙ ΚΕ. . ΧΙ. ῥ. 26). ὙΤΒοσγοίοσο ποῖ 
186 ὨΟΓΙΔΑΙ μιυϊίησ οἵ 86 Ιοαγοα ἰδ τηϑδηΐ, Ὀαϊ 
τη εἶν δοηόσιδὶ υὐϊέτην. 
Απᾶ [86 αἴσοηβ δα]}] Ὅ9, εἰο.--- ον. 31. 

Βυΐ ἐμ6 1015 ᾶτὸ τοὶ ΟΠ] Ρονγου]6β, ὑΠΟΥ δ ΣΘ 
ἴηϑὲ (Π9 ἤτοι 
1:6 6] απηϑηΐδ 

δ᾽ ΒΡΊΠΕΒΑΙ 88 γῷ6}} δα οάἽ]γ σαΐη. Τῇ ῥσορβοὶ 
" 

Ῥοεϊενοῖν συϊηοῦβ. ΕῸΣ [8 βίη 
οομληστησδηΐ ἱποϊυάοϑ ἰη 86 

ἃ 80 δαὶ [80 ἰἀοἰαίοσ, ουθὴ 17 δ Ὀ0 0 
ῬΟΟΡ, ῬΟΎΤΟΣ 688 πηδη, ΓΟΒΕΙ Ὁ] πα ἴπ6 τὶϊμογοὰ 
ἴΓ66, ΟΥἹ μ6 ραγάρη ἀογοϊὰ οἵ παίδνσ, 1, οη {86 
ΟΟΠΙΓΑΓΥ͂, μ6 15 τὶςἢ, δηὰ ταϊχδίν, δηὰ |ἴκὸ [86 
ἴτε δυουσμαϊηρ ἴῃ ΒΔΡ, οὐ ἃ ψ6}} παίεσοά ραγάβθῃ, 
πον 6 1658, Ὀγ [86 ταϊπουβ ἱηθαθηοοβ οἵ 1Δο] ΔΎ 
Μ 5ἢ}8}} θῸ ἀεοβίσογοά. Ηδ σοιηραγοβ βοῦς δὴ 
ἰἀοίαἴος ἰο {8 ἰοτν ( υἀ. χνὶ, 9); Ηἷα πογίκ, Βον- 
ΕΥΕΤ, ἡ, 6.) ἐδ 14.015 ἴἰο ἃ βρατῖ (ΥἹΧ) ἀπ-λεγ.) 
 [Υ7ἐἡ. 21. ο ἐαΣ ΒΓ] ΟἿΕΥ (“ ἰποϊαάίηρ ἐπα 
Ἰάθδβ οὔ ἃ οἷἱγ δηὰ α εἰαίθ, ὡγὸδ οἱ οἱυίίαα, ἰδ 9 
Ῥοάγ μοὶ τεῖος, [86 ομυτοῖι οἵ ποῦ  Ογαβα! οι τὰθ 
[86 οεμίγα δηᾶ χηθίσορο 8.) “ὙΤἢο ραγίϊο]9 δἱ 
ἴδ θορίπηΐηρ ΟΥ̓ {89 γεῖβθ 8 Ῥχορϑυὶ ἱπίοστορα- 
ἅνο, θαΐ 1͵,κ6 186 ΕἸ ΡΠ Βἢ ἄοισ ἰΒ ὑσοά 4180 ἰο 6χ- 
ῬΓΕΒΒ ΒΌΓΡ θα, “ΗΟῪ [88 δῆ θδοοτηθ» ἑ, 6., ΠΟῪ 
οου]ὰ 8.16 ΡΥ Ῥεοοιλοῦ ΗΟΝ βίγδηρο (δαὶ 
886 δου] τὴ 6 ἢ’ 2. Α. ΑἸΈΧΑΝΡΕΒ. 

γος. 23. ΠΟΥ ἰπᾶκο ποῖ-- ἀοί ποῖ 
ὁοῖη9 πηῖο ἔΆΘΙΩ.---“ ΤΟΥ δτὸ ποί βἰταρὶγ πη- 
ὁδὶ Ἰπάμοθ, (Π6Ὺ ἃτὸ πὸ ἰυάμεθ δἱ 411, {Β6 Ὁ τῇ}} 
Ὡοί δοί 88 βθςῃ, ἐχοορί ΜπΏθα ἴΠΘΥ͂ ολπ ῥτοῆϊ ὮΥ 
:-- 2.4. ΑἸΕΈΧΑΝ ΕΒ. 

γον. 24, “1 ττἰἼ:ἰ1] θαδθ 1ὁ.--- ΤῊ 6 τοίδιβ ἴο 
πῆι 18 βδϊὰ ἴπ γον. 14, πβογο αοά ἱβ Τοργοβοηίοα 
8. δυγάσηοα τ [ἢ (πον ογἱπηοα,"--τὐ 1ἴ τηθδὴβ ἐμαὶ 
Ης Βδὰ Ῥθθῃ ραϊποά δηὰ σγίευεα ὉΥ ἐμεΐν ΟΥΪΠΩ6Β : 
Ηἴΐβ ραϊίΐθηοο μβδὰ βϑεὴ ῥαὶ ἰο :ΐ αἰπιοβί ἐγἷδ] : 
δπ ΠΟ Η6 πΟΙ] βοοῖς σο]ἱοῦ ἔγοτα πΐα Βγ ἰη- 
διοιίΐης ἄπο ῥαηϊδηπηθης οη ἤθη. ΟοΡ. κ. 
γ.18; Πουΐῖ, χχν!. 63,» ΒΑΈΝΕΒ. 

γεν. 27. “ΤῊ γοσθο τθϑηβ ἐμαὶ (6 ΨΟΓΣΥ͂ ΒΆΙΩ6 
εὐθηίβ Ὀγ ᾿Τῃ 1 ἢ (ἢ αἀἰγίηο ᾿πβίϊοθ τσαθ ἰο τηδηϊ- 
{δὶ 1661 ἴω (Πι6 ἀοαϊγαοίίοῃ ὁ (ἢ 6 ὙΠ], ποῦ ὰ 
δ ἐδ οοσβδίοῃ δῃὰ ἴδ τγηϑδὴβ οἵ ἀδ]ἐνθγαηοο ἴο 
Ζίοη, οὐ {86 ἰσα ρϑορὶϑ οἵ αοα;" 2. Α. Ατ,εχ- 
ΑΥΌΕΕ. 

“ὙΠ ἡπάρπιοιξ.---ΤΙὴ 
ἸΔΠΠΟΣ. Τμδς ἴδ, αοα 884]]} 
ἴπ ἀοἴηρ ἰ; ΗΠ Ἰυδτῖοθ ἰο ἃ 
ΤΆΔΠΥ ὈΓΟΠ. 865 δα Ὀθθη 
ἴῃ ἀο!νασίωρ ἐοτὰ ἔτοπι ἰός 
δα μα ΓΝ ἐηϊα τ ον τεσ 

οὗ Ἰυσστωοηί, δοίης ἰμποῖν ἀο] νον- 
ἀπέ σοαι οὐδ στρ ϑουβηθαα.-- ΤΗΐβ τοίου 
ἴο ἔα σπδυδσίοσ οἵ ἰδορο τῆο 5βὴ)8}] τοϊίασῃ, ΤῊΘ 
νοῦ] Ρ9 ἃ τοίοσταοά, γε ίεοῦθ ρρορὶθ,᾽ ΒΑΒΧΕΒΪ. 
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6, δΔηὰ ΗΝ ἰυϑιϊοο 
Δηα στίονοιιβ ορ- 

οα ὙΠ Ὴ {πὸ 

ϑεβοτίθα (οορ. ΑἙΒΝΟΙΡ ἰὴ ὙΒΟΙΒου ΦΕΒΟΜῈ υπάογείδηβ ὈΥ ἴδθβο βαεὶ 
Οὐλνδαποτιθη οοπίγαγία, πΙΟΝ (80 τπίσεγδα ἀ6- 
Βρίβϑα, ΟἿΣ] αθπα ζΌ ΠΟΘ ΪΥ, ΟΥὁ ΟὨΪΥ ἐμο αἰγῖης (18 

8, ΟὨΣ]ΠΣ σία εἰρη βολησα τδῪ Ὀ6 ἀουῤίοα, 
ΑΝ οἢ 76 Γ. χῖχ. 10, ἢθ βαγεΐῃ ἰοίμο ΦονίμΒ 
οχροοίδιίίοῃ οὗὁἨ 8. τοβί ἰοῦ οὐ [Ιεγϑοὶ ἰοὸ ἐδο 
ΘΒΥΙΪΥ (δηδαη; υδ ἐΐοεί πον ϑεχυαπιιν,," εἴο. 

ὰ γέμει ἯΘ ΙΩΔΥ͂ ποὺ ΤΦὉ]]ΟὟ, ὩΟΤΓ γοΐ δὴ 
οοηάοιηῃ ἰΐ; ὉΣ ΤΩΒΗΥ͂ ΟΠυσΟπηοη δηᾶ τδγίγγα 
Βαγο βαηϊὰ παῖ. Απά 6808 ἰδ βίσοπρ ἴῃ ἢἷ8 ορίπιου 
δηά {Π6 ὙΠΟ]6 ΤΠΔΥ "8 Τοβοσυϑα ἰὸ (Π6 ᾿ιαάρηγοηὶ 
οὗ 86 1μοτὰ." Υο 866 ἔγοσῃ ἐιῖ8 μ6 ἱπο]ηθα μλοσθ 
ἴο τοὐοοΐ ΟὨΣ] δδηι. 

2. Οη νοσ. 1. 75 ἐδλε ἄανε οὐ, εοἴο.--- ϑοίαημιϑ 
, Ἐπεολίαπι, εἴθ. 76 ΚΏΟΥ,, πιοσθουθσ, {πὶ 

6 ΖΘ 18} ἰο το ἴῃ «Φ6ΣΌΒ8] 6) ἰῃ {ἢ 6 
ἔσο δ γοδγ οὗ Βοτηυϊυμ, σῆο ἐγοοίθα 8. Οἱ Υ οἵ 
Ηΐδ8 ΟὟ Ὡ8116 ἰΏ {ἰ8]ν, δοῸ [ἰδὲ 1ΐ ἰβ ὙΘΥῪ δρρασζθηΐ 
ΒΟΥ ὙΘΥΥ͂ τη ΟἿ ΤΏΟΓΘ δηοϊοηΐ ΟἿΓ Εἰβίοσυ 18 ἤδη 
{πδΐ οὗὨ Οἴ6Ρ παίϊοῃδ. ΦἙΒΟΜΈ, οοϊρ. ἷ8. Ἐίδί. 
αὦ Ταπιαδιπι, τ ὮΘΓγΟ ὧδ ἷβ βεὰ : ἷ 
απηϊΐδ 582, εἰς. “ ἰὐεείδ τοϊχηϑα δ2 γϑϑγα, ἰῃ (ἢ 6 
εἶπ Ατλι]} 188 τα] διηοηρ [16 [αἰΐηα, δηὰ Αρα- 
τηθβίοσ 12. διηοης ἰπ6 Αἰμθηδὴθ. ΑἸἾΘΥ ἩΠΟΒΘ 
ἄσδίἢ 1ϑαῖδῃ (ῃ6 Ῥγορδοϑὶ βα (6 νἱβίοη, {. ἐ., πῃ 
{πὶ γοδῦ ὑπαὶ Ἐοιαῦΐαβ, ἰουπάοσ οὗ πὸ Βοζωδῃ 
ΘΙ Ρ ΓΘ, τῊδῷ Ὀοση.᾽} 

8. Οὐ γεγ. 2. ΤΗΞΟΡΟΒΕΥ σοαγκδ (δὲ ἤθάγθη 
δη φῦ ογο 08] ΕΠ τὶϊηθαδεβ ἴο 180 ἱπρται!- 
ἰυθ οὗ Ἰεγδοὶ ὑϑοδῦβθ ἴῃ Ῥθορὶθ “σοοεϊγοὰ 
{πγουρῇ (ποῖ (Π6 τηοδὲ τηδηΐ 014 Ὀοηϑῆίβ.Ό ΕῸΣ 
Βοδυθῶ οχίοηοα ἴο μοῦ ἕγοπι ἀρουθ (ἢ ἰοοά οὗὨ 
ἸΔΏΏ8. ΕὉΓΡ [6 δοζωμηδηαθα, βαγὰ Ῥβ. ᾿ἰχχυὶ!. 
23, 24, {πΠ6 οἰουδθ ἴγοῃη ἅρουϑθ, δῃά ορεποᾶ ἰδ6 
ἀοοτβ οὗ Βθάνθη, δηἃ σταϊηθαὰ ἄοντι τηδῆπδ ὉΡοη 
ἐδ θῃ) ἰο οδδί, αῃὰ ἢθ χᾶγϑ ἔοι Ὀγοδὰ ἤτοι Βοδνθῃ. 
Βαϊ ἰδ οδσί Ὀτουριὶ ἰδοαλ ἴῃ ἰῃ6 ἀοβογὶ {6 
ποοάρα μαΐοσ, δηὰ ἰῃ Ῥαϊοβίδμο ἐξ δῇογάρα ἐμ θπὰ 
ἃ ΒΌΡΟΓΑΡυΠἄδποο οὗἉ 8]1] βογίβ οἵ ἔτυΐϊί8.) ὙΤῇδαῖ 
᾿θανοη δηᾶ δδυίῃ, ΒΟΎΘΥΘΓ, Ο68 δοίι 1} Β6δτ 
1Πποῖν ἰθδι ΠΟΥ͂ Π6 Ῥτόνοβ ΟΥ̓ τοίθγθηοθ ἴο 188 
ἀΐβρίαγ δἱ [16 ἀθδῖ οἵ ἴ8ς 1,ογὰ ; “1ἿὉΣ πβϑὴ {ἢ9 
ὸνγ8 ἦιοὰ ὩδΙϊοὰ (Π6 βανίουν ἴο 186 ΟΥΟΒΕ, {86 
ΘΑ αὐδκοὰ τ] η6}} οὗἨ ἴμ6 ἰδβιϊ τ Υ ; Ὀυὶ 
θδυθη, ὕΠΆ40]6 ἰο ΘΟΏΥΘΥ͂ (ὶ8 βοῃβδίΐο οσίῃς ἰο 
ἐϊα γμορϊεοη ονογμϑδε, ἀϊδρίαγοὰ 189 βπ ἴῃ Ηἷβ 
ΘΟΌΓΒΘ, ΤΟ οα οἵ 18 Ὀδδβ δῃὰ Ὀγουρῇςϊ 'η ἀδΣῖκ- 
666 8.8 ΒΕ ΟΩΥ ϑραϊηθί (6 ἱτηρίουβ ἀθοά.) 

4, Οη νοσ. 8. “ὙΠογο αοα [6115 {Ποῖ ἴο ρῸ ἰο 
ἐπ Ὀαδδίβ᾽ ϑομοοὶ δηὰ πποονοσς ποὶν μοδᾶβ Ὀοίογο 
1Π6 Οχθη δῃαὰ 86868 85 (πεῖν ἰθδοΒ γ8, πὸ ἐδμουρἢ 
1Π6 σἰυρίἀοδὲ δηα αἱονγοδὶ ᾿ϑαδίβ, δὲ}}} βυ θταΐέ ἴο 
180 Ἰοσὰβ δὰ ἀγίνοσθ, δῃὰ δ {πο γοίοσθ ῥτο- 
δβοηϊοα ἴο υ8 ὈΥ Οαοἂ δαὶ ἴ7ἴδ ζδΥ θδτῃ ἴγομλ (ἢοῖσν 
ΘΧΔΙ0]6, ΒΟῪ γ1|οὺ Βῃοι ἃ ἤδνο σονόύθηοθ Ὀοίοτο 
ΟΣ αοἀ. [6 μοὶ ἐμαὶ (80 χιεδιοθὶ ϑῃδιηθ ἐμπδὲ, δο- 



δ0 

οογάϊηρ ἰο ἀϊνίπε ἀθοϊαγαίΐοη, δὴ ΟΧχ πὰ δββᾶσγο αὶ 
ΜΠ Ὡοῖ Β4Υ οοηϊΓγαβίθα σι [ἢ τιν, Ὀυΐ ρτγοίογτοα ἴο ὺ8 
Ὀθοδυβα ὑΠ6γ ἀο ἐμοῖν ἀαίγ Τα τ οἷν ΙοΣα ῦ 5841] 
γὸ ποὶ οὔδογγο οὖσ ἀσ ἰοπαγὰ αοα ΤῺΪ8 18 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἰμ6 πίβϑάοσῃ δηὰ ρῥἱοὶν οὗ πιθη, ἐμαὶ {Π6 7 
ΔΙΘ ΠΟΓΘ βίυρ! ἃ ἰμδὴ δῇ οχ δῃὰ 888, αἰιβουσὰ ἴη 
1Πποῖν οὐσῃ ἜΥ68 ΤΠ6Ὺ Ι͂ΔΠΟΥ͂ (ΠΟΥ ΓΘ ὙΠ6ῸΓ ἰμδη αἱ 
τῶθη. ΕῸν ἡγηδὶ βογί οὗ τ ιβϑάομῃ οδῃ ὃ ἰοῦ πθθῃ 
ΟΩδ ἄοσβ ηοΐ πον Οοα ἢ ΗΈΕΙΜ δηὰ ΗΟΕῈ- 
ΜΑΝΝ, “ Τῆς φγοαὶ ργτορὴείβ αοοοταϊης ἰο Τλαλεν." 

δ. Οἡ γεσ. 4. “"Α βίῃ} Ῥθορ]β ἰβ οὔϑ ἰδδὶ δ]ῖο- 
βεοίμον (οἶα ἰῃ βἰη Ἷ ὯΟ. Ιχ᾿ 84), (δὶ τηδίκοβ οὗ 
ΒΙΠ 8 Γ6Ὰ] ἰγϑᾶθ, δῃὰ ἱἐΐ Ὀοδὺ δι)υβαπηθῃΐ ;---οὗ 
{πὸ Ρθορὶϑ ἐμ 18 Ἰυδά οὰ τι ἐπί αι, (86 ᾿τηροθ- 
ἴαγεθ δηᾶ ἰ ΔΙῸ 80 ζιοδὶ 8η4 80 ;ΣΔΏΥ, 
ἰδὲ {Π6 0 Ιοϑδά ἐποῖγ οομϑοΐθηοθ {μου ἢ 88 πὶ 8 
8. Ὀυγτάρη (ΡΕ. σχχνῖ!. δ); [86 6ν1} βοοά (7:0. 
νἱϊι. 89) 85 ποὺ ἴμ0 ἀϊδβροαϊ(ἧοα οὗ ΑΡ 
δαὶ ἰδ οἵ δἰ 8 δηά (6 Βουρϑηϊ β Κἰηα,᾿" ΞΤΑΒΕΈ. 
π᾿ ὁ ογὶσίπαϊὲ, εἰς. “Ἰὰ οτΥἱσίηαὶ δ ΓΘ 
{πο ΘΥῚ18: 601} 1661 δηὰ ρυπίβῃθηῖ (ΑΟὐσΌϑτΙΝ, 
ΤῬεοίυ. οὶ. χχὶϊ. 24). Ῥαγτίβ οὗ βίη ἰιθ6 1} ἃγὸ ἱτὰ- 

τίοοὔσοῃ δηά οοπουρίβοοποο (Αὐσῦϑτιν), 88 
ἘΒΘΟΝ ΒΑΥ͂Β: “πηροίοηὐ ἰογαγα χοροί, ροίϊξδηϊ ἴο- 

ΔΙᾺ 601}." ἘΌΒΒΒΤΕΒ. 
θ. Οη νογβ. ὅ-9. “οὐ μᾶ8 το ψᾶγβ ὈῪ ψἤ οι 

ἰο Ὀγίηρς Ηἰβ 111-αν:δβοὰ δαά αἀἰδουοάϊοηϊ οἰ] άγοα 
ἴο οὐοαΐομοα; ροοάποβθ δηάᾶ βονογιγ (Βοτὰ. χὶ. 
22).-- δῖ ἸΏΔΗΥ πιο Ὀδοοῖλθ ΟὨΪΥ ὙΌΓΒΘ δηὰ 
ἸΔΟΓΘ παγάθηθα ὃν ἴμ6 ἀἰγίπο ᾿υἀρσηιοηίθ ΘοπλῈ8 
δὐουΐ, ποὶ ἔγοια αοἄ, Ὀαὶ τοι ὑπ6}]Σ οὐ κυἱ]ι 
(Ψ6γ. 11. 80, Βοπι. 11. δ). ΤῊ ἀοβοϊαίϊοη οὗ γῇ ο]6 
οἰεο5. δῃὰ ἰδηὰβ ἴ8 {86 τϑϑαϊῦ οὗ βίη, ἤδθῆοθ {Π 60 
ἦ πο δούου τηθϑη8β δραὶπεὶ 16 {[Π4 ἔγιθ σορθηΐ- 
δῆοα (76Γ. ἱἰ. 109; χνυιἱ. 7, 8).- -Οοα 15. χτγδοίουβ 
δνϑ ἴῃ {86 πιϊάβὲ οὗ πταὶῃ (ΡΒ. σχχ συ. 7), δά 
ἀσ65 ποὶ υἱέοτ!] γ σΘοηϑυθ (1.61. 121, 22). ΤῊΘ 
ἴσιο Ομυγοῖ τατδὲ ποὺ θ6 ᾿υάρσοά ΌΥ ουϊπαγάὰ δΡ- 
Ῥδδγϑησθ, ἴοσ οἴδῃ (ἰημΒ ἰοοῖς ΥΟΥῪ Ὀ8Δα πὶϊϊπ τἢ 
(1 Κίηρϑ χίχ. 14). 18. ὭΘΥΟΣ ΠΘΑΙῸΓΡ Ηΐδ8 ΟὟ 
τὴ ἴῃ ογοθα δηα ταϊβδίοσίαηθ (σχ}}. 2; Ῥβ. χοὶ. 
18). -“51ΆᾺ ΚΕ. 

7. Οὐ νϑῖβ. 10-1ὅ. “Ὑὔῦο Ἰοδγῃ ἤθγα ρἰαίηϊν, 
πὶ Οοἀ ἀϊὰ ποὲ οοπιπιδηᾶ ἐποαι ἰο ΟΣ βδογὶ- 
ἤσοθ Ὀθοδῦϑ8 οὗ ρ᾽θδβισο Ηθ βαδὰ ἴῃ βύυςδ ἰΒΐηρθ, 
Ὀαΐ Ὀδοδαβ6 Ηθ κπον ἰμοῖν θη θβ8, ΕῸΓΣ 88 (ΠΟΥ 
μδά στονῃ ὉΡ ἴἰπ Εἰγρί, δηὰ ἢδά Ἰοραγηϑὰ ὑμογ ἰὸ 
οὔδδυ ββογίβοοβ ἰο ἰάοὶβ, {μ|6 7 πὶβηῃϑα ἰο σχοίαϊῃ (ἢ 19 
ουβίοῃ!. ΝΟΥ͂ ἴῃ ογάοσ ἰοὸ ἀΐγαοσι ἰμϑαι ἔγουι (ἢ 18 
οὐτον, αοὐ ρμυΐϊ υὕρ τι} (Π6 Βαου ἤοοα δηα τσοὶ 
ἑποίγαπιοηίθ ἐν ἱῃ ἰδὲ Ηο ονογϊοοϊκοα (ποὶν 
ὙΓΘΔΚΏΘΒΒ, 8π αἰγοοίοα {πον ΟὨ ἢ] ΙΒ ἀἰθροκί([ οη. 
Βαὶ μοτο, δ ἃ ἰοπᾷ ΘοΌΓΒΟ οὗ γϑασβ, Ηο ἴοι 8 
το οητο ἰο,8] οὐὔβογνδηοο." -- Γ[ΗΈΕΟΡΟΒΕΤ.------ 
μεν ει εἰ,,) εἰο. “ ἀρεμβ μὰ δη4 ἰῃ9 απο δΗοῊ 
οὗ νἱ οὐδ 8.6 ποῦ ρῥυϊ ποῖ ρ8}}Υ ϑουρηΐ Ὁ αοά, διιέ 
ἰδδὶ ἰδδν πιαν δ πον ίο ὑαοῖα, δᾶ ὅμαι ἔστι ΘΆΓΏΑΪ 
ν᾽ οἴ 18 ΜΘ Π1ΔΥ͂, α8 ὃν απαὰ ἱπιαρα Ῥα88 ΟΕ 0 
ἐλε δρϊ᾿γδωαὶ βαογὶβοέ.᾽" --οὐ ἘΒΟΜΕ. 

8, Ου γοσ. 10. ΈΒΟΜῈ οὔβοσνϑϑ: “ Αὐωπὶ Η6- 
δναὶ," οἰο. “Το 6018 βᾶῪ (μαὺ [βαϊδῇ τψ5 μ]αΐῃ 
ΟἹ πο δοοοῦη(8: Ὀοοδῦθθ Π6 με οδ]]θὰ ἐμ θπλ 
γίησο8 οὗ βοάομι δηὰ ΡΪο οὗ ἀοιμηογσδι, δπά 

[110 Τοτὰ Βανι βαϊά ἰο Μῆοθοβ, " ἴδοι 
σϑηϑὺ Ὠοὶ 866 ΤΑΥ͂ ἴδοο,᾽ πὸ μαὰ ἀαγοά ἰο βαυ, “1 
ΒΛῪ (Π9 1,ογὰ αἰἰιϊηρ᾽ (νἱ. 1)." 

9. οτβ. 10-15, “ γα [βαϊϑἢ βανη ΠΘΓΘ 18 [π5ῖ 
885 1 οὔο ἴῃ ΟΠ τϊβίθηομ) ογα ἰο Β8Υ: Ὦ δαὶ ἰβ 
[6 τλυ! ξαάθ οὗὨ γοι!ν δϑβο Ὁ] 1θα ἰο 67 1 ἀοη᾽ 
ὙλΩΐ γον ΤΟΣ Β ΒΡ ροτθ. ΜΥ 800] Ἰοδί)658 γΟὺΣ 

ΤῊΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΤΑΗ. 
--- 

[δαδὺὶ ἀδγβ; δηά ἱΐ γοῦ δβθϑι Ὁ ]6 ἴοσ ρῬΌ]Ϊς ὈΓΑΥ͂ΘΣ, 
ΙΓ τ}}} ἰυση ΠΥ Θγθ8 ἴσο) γοῦ. [1 006 γεγο ἴὸ 
ὈΓΘΔΟΝ 80 διηοης ὑ8, γου ]ὰ Πα Ὠοΐ Ὁ6 Γορδγαθα 898 
ΒΘΏΒ6]688 δῃὰ ἃ ὈΪΑΒρἢ ΘΟ" Ὀδοδυδο 6 οοπαθηιηρδα 
πῆαὶ ΟἸγῖδὶ ΗΪ πθ61{ ἰηβ ἐυοα ἢ Βαϊ [86 ῥγο- 
Ρδοῖ οομάοιμμῃβ {μὲ τ ῖο τγ88 [86 ῬΕΠΟΡΟΙ ὍΡΟΣ 

1 τοῦ οὗ 16 ἰανν, δηὰ οοιητηαπαάοα ὈΥ Οοα 
ΨἱΖ., Βδουλῆοοβ, οὶ 88 1ἔ βδοσίβοοβ ἰὴ ὑποιηβο  γο8 
ὝΘΓΟ ΟΥἹ], Ὀὰὲ Ὀδοδαβο {πὸ δρὶ τις ἴῃ 1 ἢ ἰΠοθ6 
ῬΘΟΡΪΘ βλογιβοθα γα ᾿πρίουβ. ΕῸΣ {ποῦ οβδὶ 
ΔΎΔΥ τα] δῆοθ ο ἴΠ6 ἀϊν]ηθ οομηραβδίοῃ, δηὰ θ6- 
Ἰονϑὰ (ΠΟΥ πόσο ᾿υδὲ ΕΥ͂ [89 βδογὶ βοθ, ὈΥ {86 Ροτ- 
ἰογλδηοθ οὗ {86 βώῶς μοσὶς. Βιυΐ βδογίβοοβ ποθ 
Ὡοΐ ᾿ἱπϑιἰυϊοὰ Ὀγ αοἂ παῖ ἐῃ9 76 ͵ ὸ βου Ἱὰ ὑδ- 
σο6 χὶρῃίθουθ (του ἔἸοπι, Ὀὰΐ ἰμαὺ {ΠΟΥ͂ 
ταϊχἢς Ὀ6 βὲρηβ ἱῃτουρὰ τ ἰοῦ (86 ρΡίουβ ἰοδι ἤρα 
ἰλδὲ (δον Ὀοϊἑονοα (86 ῥγοιπΐδο8 οομοοσχηΐηρ ΟΠ τΙβῖ, 
δηὰ ἐχροοίοα Οσὶθῦ 88 ὑμοὶς Ἐρθαάθθῃοσ." --ἬἼΕΙΝ 
δ. ΠΡΕΞΝΜΕΝ, 1.6 Οτοαὲ Ῥτορλοίδ, αοοογαϊης 
ἴο : 

10. γειβ. 160-20. “44 σεποταϊδ τείογπιαίίοπε," 
εἰσ. “δ Ὀορίπβ ψ] ἢ δ ζΘΏΘΓΑΙ γοϊογμπχδίζοη, ]οδβῖ, 
Βανί βυϊρηοϑα τὶ ομθ ματί, ἸΠΟΥ τηϊσαΐ τ] ηἰς 
ἱξ ΟΡ 8 Υ6ὶ} ἰο αοα. Απὰ βυοὶ ἰῃ ρμοηογαὶ 
τασδὶ 06 ({ἱπ6 ἰγοδίμηθηϊ οὗ τηθῃ Δ] θη θα ἴσοι αοα, 
Νοῖ ο.9 οΟΥ οὐδεν οὗ ὑμ6 γίοϑβ οὗ 8 τουδὶ ὈοαΥ͂ ἰδ 
ἴο Ὀ6 ἀθδαὶὲ ψίι, Ὀαΐ, Σ ΟὯ6 ολγοβ ἴο ΒαΥβ 8 ἱγ9 
ἈΠ ΘΠΓΘ ΓΘΟΟΨΟΓΤΥ, (ΠΟῪ δτα ἴο Ὀ6 ΟἈ]]6α ἰο γϑ- 
ῃπογαδίίοη, δπὰ ἴπ6 οοπίδοίοη ἐμογοῦ ἢ " Ῥυγκοὰ, 
ἰδαῦ ΠΟΥ ΤΥ Ὀορσίῃ ἴο ρίϑαρε (οα, ῦο Ὀοίογθ 
ΕΓ Παίοία} δηὰ ἡδυβοουῦβ Απὰ ὉΥ (Π6 πιεία- 
Ρδον οὗ υδρμΐηρ ἰμοτο 18 ὸ ἀοαδὲ Ρυὶ (αὶ {Π6Υ 
86 6ΧἤΟ ἴο οοδηθϑο ΔΎΔΥ ἰηπαγὰ Β]1ἢ: 8 
1119 Ἰδαῖον ᾿μάθοα μὸ δ ἀβ ἐδμο ἔγιλιβ οὗ πόσὶκβ."-- 
ΟΑΙΥΊΙΝ. 

11. εν. 18. “ΜΥ τὶ ἰβ ποῃάοσίαϊ. ἘῸΥ, 
ΜΓ ΒΟΓΘΔΒ {86 ἀγοσβ αἀγο τοβο-ο, δῃηὰ Ὑ9] ΟἿ δηὰ 
γἱρὶοῖ ἀμὰ ρυγρῖίο, 1 οὔδηρο ἰμθ στοὰ ἱπύο ΒΏΟΥ 
ψ}}}16.7 -α ΓΗΕΟΡΟΒΕΤ. “ σακτινν εἰς. 
“Ὑγοεΐκα οὗ Ὀ]Ϊοοά δῃὰ ρΌΓΘ δ ΓΘ ἐπύβηηεε ἴοσ ἃ 
ξατυτηθηΐ οὗ (86 1ωοτὰ, ὙΠΟ ͵θ τηδάο οὗ ἴδ 6 ἤσρθοα 
οὔ {86 ΤΡ βοτὰ ἐΠ6Υ [0119 ΝΥ ἰη {π6 Εδνο]αϊοα 
(1. ὅ; γἱ. 11), πο βϊηο ψὶ 116 τ Δ ΘΠ 658 οὗ 
γι γρίη ν᾽") -(ἜΒΟΜΕ. 

12. Ἄογ5, 21--23., “του ἰδ οομαϊ ἰοῦ οὗ Φογυ- 
88]6 πὶ αἱ ἰῃαὶ ἀΑΥ, ΟὯΘ ΓΩΔΥ͂ 860 μοῦ ϑιαίδη οἴοῃ 
Ἔχογοῖβο ͵8 Ἰοσάβϊρ πὰ ἰπ6 ΟΒυγοῖ οὗ Οοά, 88 
1 8}} θαμάβ ψογο ἀἸββοϊνοά, ΕῸΣ ἰἔ δῆτ θοσο, 
{πη 1.6 οἰ το ψγ͵ὰ8 δἱ (δαὺ ἰπλθ ἴῃ ΓΒΔ] 6, 
Απὰ γοῖ Ιβαΐδιι “818 1ϊ ἃ ἄθη οὗ ᾿ῃυγάθγοτΒ δπ4 8 
οᾶγ6 Οὗ Σοῦ οτβ. [Ὁ Βαίδῃ σου] Β0 σαρθ ἰῃ 1ϊ, τὸ 
τησδβί ποὲ ποπᾶον 1{ {ἢ Βαιη9 (πη ΠΑΡ ΘΏΒ ἴῃ ΟὔΓ 
ἄδγ. Βιυϊΐ νὰ τησδβὲ ἰαἶκα ρβίηβ 1μδἱ ψγχ θ6 ποῖ 86- 
ἀμοοᾶ Ὀγ βο θὰ δῇ Ὄβχϑδιῃρ]9." -- ἬΕΙΜ δηὰ ΗΠΟΕΕῈ- 
ΜΑΝΝ. 

18. εν. 28. Κ ΤΙ ἴ5 στοαὶ σοῃβοϊδίζοη [ὉΓ ῥἱοῦβ 
πὶάοτα δηὰ ὀσρῆϑῃβ {μαὶ (οἀ Κηονθ ἩΒΘΏ ΤΌ ΓΒ 
δὰ ᾿πᾶροθ ὙΠ] ΡΥ πὸ μοϑὰ ἰο ἱμεὶν τδῃΐ (δ. 
Ιχνἱ11. 6).---Ξ ΤΆ Ξ ΚΕ. 

14.  ογα. 24, 25. “ ἀοἄ ρΡγοοθοδβ γοΎῪ ὑπν}}}- 
ἸΏΡΙΥ ἴο Ῥυπίβδηηοηῦ (θη. νἱ. 8).--Νοῖ οὨἹ]Υ 
180 τὸ 18:6 δῃθιηΐο οἵ αοἄ {παὶ ἀςΔΗΓΥ͂ το- 
Ἶ6εἰ Ηἰβ πογά, νυΐ ἰοβα 1380 σῇο Βυροοτι δ }}ν 
ξἴονν ἰῃ ἱς,.-- ἀπ πουρῃ ΟὯΘ ΤΔΥ͂ πού ΟΔΓΏΔΙΥ͂ ΓΘ- 
οἶσε δὲ {86 υχἱβέοσίαπα οὗ ιΐ8 ΘῃΘ168, γοῖ 1ΐ ἰ8 
Δ]]Ο 8016 ἰο Ῥγαΐβο {86 στἱρῃι δουβηθθα οὗ σοἀ ἴῃ 
10 (ΡΒ. [ν11}. 11).-- - ΠΥ Θοἀ τὰῖβιχοθ ἰο ἀσϑῆρσο Ηΐπ- 
8617 οἡ Ηβ δηθηχῖθθ, οΥΘΌῪ {πη 15 ΓΟΔΑΥ͂ ἴοσ ἴῃ 9 
Θχογοῖβο αἵ Ηἰβ π|ὶ}} (Εροϊυβ. χχχίχ. ὅ θᾳ.).-τὔἯἩᾧἅ8ὴ 8 
8. ὈΙοβδίην σι μβθ αοα ὈΥ ροσβθουϊΐου ρυτιῆοβ Ηΐ 



ΟΒΑΡ. 1. 21-81, δὶ 

ΓΟ ἢ ἔτοσα ἄτοθα (Μαί. 111. 12).- -δὲ ἰδ ὕη 
διὰ τἱδὶ αἰγὸς σδὴ ὃὕθ ϑαϑδὶγ ἰουηὰ ουὔἱ ὉΥ ἦχο. 
8ο ὈΥ͂ {86 ἢτο οἵ αῇδιοιΐοι 16 ΘΟο π2866 [5 πο 
88 8 Ὠγροοσὶῖο ἀπά Μ80 8 συ ΟὨτίβίίδη. 

ΑΒΕΚῈ. 

1δ. ε:. 26. Βοκασγάϊηρ ἰδο [Ὁ] Δ] πιοηὶ οἵ (δ 18 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, ΤΏΔΗΥ, 6. σ., Μυδοῦχσθ, μάνα ἰουπά ἴῃ 
ἦς 1Ἀ.λ 6 ῬΓΟΠΙΐδ6 ἘΠ υεοΟΓ σα οἱ (δ μῖστε 
(. 6.) πο ἀδγβ οὗ δ ψθρμῖμα, αἱάθο 
ΟἸΒΕΙΒ υπάογείδηα [89 ἰδηρτιδρο οὗ 
οὔ 16 Κἰησάοαι. ΟἸΠοΣ Ἀραΐη τγοίον 86 ἰδηριδρο 
ἴο ἰὴ) τοίυχη ουὖἱ οὗ [80 Βαυγ]ουΐβὶι σἈρΡν Υ υἢ- 
ἀον Ζεσαῦαῦῦο!, Φοβιυδ, Εγα δηὰ Νοβοιίδῃ. 81} 
οἰβοσβ ϑοὸ {86 Αροβίίοβ ἰβ [16 Ῥγουλὶθθα ὑπάροβ, 
Βαυὶ 41} (μ666 οχρ᾽ δηδιΐοῃθ ἃ δυϊά θη! !ῦ ἴ00 Ὠδτ- 
ΤΟῪ δηὰ οὐἠοαϊαοα. Τῶ6  ΠἸτηθηΐ μι88 118 ἀ6- 
ἔῖοοθθ. Απὰ 1 Ζεγαυῦδθεὶ, Εσγα δηὰ Νϑ θυ δ 
ΔΙῸ ᾿υδέ]ν τοχαγάθα δὲ (9 σορσοβοηϊδεϊνοθ οὗ ἐμὸ 
ἄται ἔροῖα Ὀομίπηΐϊηρδ οὗ {16 στοδί σοαιυιίοι οὗ 
Ιατϑοὶ ; ἵἴ, τ, (86 ΑΡοβί!68 δΓὸ 780}γ τορασά θά 
88 ἴἰ6 ἰοαπμάοτα οὗ 86 πον Ζίου Οἢ 8 ΠΙΕΡΕΓ Ιδΐη, 
δι}}} ΕΥ͂ 8}1 (6 [89 ῬΤΟΡΗΘΟΥ͂ 8 ποί δὲ 81} (0181. 
1 πἰ ΟὨΪΥ ἰμοα ὃὈ6 {018 ὦ το [16 1, ογὰ οομλο8 
“ἰηῖο ΗΒ Κιηρχάομι᾽" ([αἶκο χχἕ!!. 42). 

16. γεν. 27. Το Βδρρίῃθβϑ οἵ ἃ δ 6 ἰδ ποὶ 
βεσυγτοὰ ὮΥ βπογὰ δηὰ βϑρϑᾶγ, ποὺ ΟΥ̓ ἤοτθθ δηὰ 
οδμασῖοῖ, ὩῸΣ οὐϑὰ Ὀγ ἱπάυβιγυ, βουτίβΐηρ οοτὰ- 
ΤΏΘΤΟΘ ΟΓΥ ΔΩΥ͂ δοτΐ οὗ ουϊναγα ᾿ηβίϊυἱόπ. ΟὨ]Υ͂ 
αδιίῖοο διὰ σὶρ ἰθουβηθαθ πὶ ΟἸ τ δ 8 βθῆθθ Ὁβῃ 
εἰν ἰτῦθ δηά ἰγὺθ ὑ76}}- δοίην. 

17. γοτβ. 217-31. “ Ῥγϑοίβε! Υ ἔγοσα ἐμδὲ ἀπδασίον 
6.)8}} σαΐῃ οοῦθ προρ {6 μοῦ ]θβα, τ θτο ἴδ 0 
Ἰοοϊκοά ἴον βαϊναιίΐοη. Εον (μον ἱπὶ δηὰ ἰάο 
δῖὰ ἰὴ ἐἰηᾶον ἴον (οἷ᾽ γγϑί ὈΥ ποῦ δὴ υἢ- 
ἙΘΏΘΒΔ0]6 οομδερταίϊοι. 884}} ΡῈ ἰκληα]οά,"- 
ἔχει δὰ ΗἨΟΕΕΜΑΝΝ. 

ἩΟΜΤΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΗἘΠΝΤΗ͂, 

1. γεγα. 5-9. Το ποῖα! ῥσοόοοβα οὗ ἴπ6 Τογὰ 
ἦδ ὯΟ θεογοὶ οὔθ, Ὀυΐ πη δὰ Υεα, Ησ ρεἶνοβ ἰΐ 
186 στοαίοεθε ρυ  οἱἐγ ἐμὲ οδη ὃΘ ἱππιαρίηθα. Ηδ 
ἱηνὶϊοα πόδ δηᾶ οδυίῃ, δῃα 41} Ἵογοδίαγοβ (ἢ δὲ 
81Ὸ ἴῃ ἴϊ, ἰο αἰϊοῃά ἐμο ρστοδὶ (γ14] Ης ἢδ88 τι ΗΪ8 

»]6.--ΗςὍ ἰδ 8 ἰσὰο ξαίμεσ. Ηθ [88 ]οἷ ἐϊ οοκῖ 
ἔτ 8 ζτοδί 464] ἰο ὑσγίηρ υρν Ηἶβ οἰ] άσεη, Ηθ 

[,28 σεαϊθοὰ ἰποπὶ τοι 8118}} Ἰπορίαρίπεα ἰο 8 δίχα 
ἐκετοο ΟΣ ΒΟΥ δηὰ αἰ μηγ.---Εοτ {π8 {Π|6 ουρ ί 
10 δα σταίοία! ἰο Ηΐη1.--- οι αοἀ ὡνεδίΐε8 [0᾽ δὼ» 
πιὰ 1. Ηδ πουγίδ68 δηὰ ἰγαϊηβ {πο πὶ 
χἰ ἢ ἱγὰθ Ῥδίοτμδὶ ἰοσο. 2. ΤΟΥ σοπαγὰ Ηἱβ 
ἴονο πῖῖὰ ἱηρτοιυθ ἀπά δροδίδευ. 8. Ηθ οἢδ8- 
[ἴθο5 {Π 6 πὰ δβ ἴμοΥ ἄοβεσνο 4. ΤΟΥ Ὀθοομι 1{{{10 
ἐπ ογάοσγ σοποιτοαϊν ἰὼ ΩΤΟῪ ῸΡ ἴο ἱτῖιθ χγοδίῃθβα. 

4, Ἄετα. 27-31. “ ΕΙΣ οουδηθαθ ἐσχα] οι ἢ ἃ η8- 
ἴοι: θαΐ εἴη '5 8. γὕοργοδοὶ ἰο ΔΩΥ͂ ρθορὶθ.᾽ του. 
χῖν. 34, ὙΠΟΓοίΌΓΘ ΘΥΘΥΥ ΡΟΙΪοΥ ἰπδὺ 18 ΘΟ ΓΔΕΥ͂ 
ἴο [6 οοτητηδηαβ οὗἨ Οαοἥ, σι ΟΠΙΥ Βᾶνο αοά ἴῸΓ 
ὈΡΡΌΒΕΘΕ ΟΝ τ ΈΕτος τὸ ΤΟΝ τ τε βὐτη Ἱ 

μὰν περλΊ τὰν » ἴδογο ψ1}1 ΗΒ ἡυαρτηθηΐ 4180 
ἰοστί δ ὑη1] Η6 οχύοσταϊηδίοβ ἰποβο δὶ ΟΡΡΟΒΘ 

“ΤΉρη ἱΐ κοο8 οπ ἰο ἰΠ9 ᾿υἀμπιοπὶ οὗ Ὀεη 
Βεαγάοησρά, δηᾷά βἷη 186617 τηυδὶ Ὀθοοῦλθ (ἢ 6 πι8}} 8 
δοοῦγζα, 80 ἐμιδὶ Βο ἷβ 88 (6 ἴον δηΐ ᾿ιΐ8 ποῦκ 88 
106 αρασκ, ἐμαὶ δ πηδὺ οοηβαμηθ ἢ π|861.) (ΤῊΟ- 

Ὅιγ8 οΥἹ Οὐτιείαι ευοίϊοπ, Ὁ. 181).- 
Ἑαωμ απὰ ἰσὰξ Ῥγοσγέββ. 1. ἘΔ186 Ῥγορτοβθ 18. ἴῃ 
[κοϊ ἃ τοίγορτδασ, ἴοσ α) 1 οοποί δ ἰῃ ἰυτηΐηρ Ὀαοὶς 
ἴτοιλ αοἀ Ἐ οοτηταδηὰ (πιοδί]Υ πος ρχυΐϊάδηοο οὗ 
ΟΥ̓ΟΙ-ΒΠΘΡΒΘΓᾺΒ) ; δ) ἰξ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ΟΟΟΔΒΊΟΏ8 οὔΐ- 

ποιὰ τυ, 2, Ττας ῬΤΌρΤοΩΘ ἱν α) ἃ ὨΓΠΥ 8 
βοίπρ Ὀδοϊς σασάβ, ἴῃ Ἴβδι ἐν βγαὶ “᾽ Δ τος μ 8 
τοίατηῃ ἴο [Π6 οἴθγηδὶ ἰου πα διίίοιβ οἵ βαϊναίίοη : δ) 
ἴῃ ἴδοῖ, ΒΟΉΘΨΟΣ, 18 ἃ κεμυΐηθ τηογϑιηθηὶ ἰογσνγαγά: 
α) ἰο ἃ ἀβδρϑγ δοιῃργεμθηλίου οὗ {ἢ ἐγαία ; δ) ἴὸ 
δὴ ἸΩΔ|] θη 8.019 ρμοβδβοβϑίοῃ οὗ (Σχὰ6 κα] γαϊζοῃ, 

ἔτοπι Μ. ἨΈΝΒΥ οἡ ἰδε ὡδοῖε ολαρίεν. 
[γες. 4. “Οἰάγεον ἰδαΐ αγε ἐεν8." 1 ἰμοθ6 

δαὶ ἀσὸ οδι]ϑὰ (οὐ β ομἱάγθη, ἱμαὶ διὸ Ἰοοκοὰ 
ὍΡΟΙ 88 Ὀο]οηρίηρ ἰο ΗΪδ8 {ἀπ ]γ, Β6 πίὶοκοὰ δηά 
γ}16, {πεν Θχβϑηιρία ἰθ οὐ (86 τωοδὲ ταδὶ ρηδηὲ ἰῃ- 
Βαρηοθ. 

γοῖβ. 11-1δ, ὙΤΈΘΩ εἰππογθ ἂτὸ υπᾶοσ ἴκο Ἰυὰρ- 
τηθη( οὗ Ο0α {πΠπ|6} ν1}} πγοσθ 686 117 6 Ὀγουκῶϊ ἴο 
Βγ ἰο [ποὶν ἀονοίϊοηβ, ἤδη ἴο ἴογβαίκα ἐμοὶ δὲ 
δηά τοίογι ἰμοὲγ ᾿ἶνο. 
“οι ᾿βοε8." ὙΠΟΥ δὺο βδοσίβοο δηά 

ΠΟΏΘ οὗ τηΐηθ; 1 81ὼ [0]] οὗ ἴοτλ, ουϑὴ βυγίοϊιοα 

τ δ ωαιαβιοὰ ἀὐθδ' ἱ Ῥἱοὶν ἰα ἀου]ο ἱπίᾳαϊϊγ. Η 
ΤΊΔΥ ἴῃ ΓΟ] αἴ οη 18 οὗ 4}} (ΐηρ τὸ φηρα Β ας ἐλ νὰ 
ἴο ἴιο αοἀ οὗ Βοδγθῃ. 

γετα. 16-20. 1,οἱ ἐμι6πὶ ποῖ βΒϑὺ ἐμαὶ (ὐοά γμἱοῖκα 
αΌΔΙΤο ΙΒ ψ 1} ἴοτὰ ; ἢο, Ηδ Ῥσοροϑϑα 8 τηοϊβοὰ 
οὗ τοοοῃοϊ]δἰΐοη. 

“Οδᾳαβδ ἰο 40 ευἱΐ ; ἰδαγη ἰοὸ ἀο το]. 1. ὙὙ οτοαδὲ 
δ6 ἀοΐπο ; ποῖ οδΆ86 ἰ0 60 οΥ]]} δηὰ ἱῃθη βίδηῇ ἰᾺ]6. 
2. γὙὸο τασδὶ ὃ6 ΤΟΙ ΒΕ γοῦα [56 χοοὰ πλοῦ [ἢ 9 
ἨΜΙδ ἀμὶ φ ρ ῦο: πάμὲ ἩΠΊΙΟΝ Μὶ}} ἰατῃ ἴο χοοὰ δο- 
οουηΐ. 8. 76 τουδὶ ἀο ἱἰΐ ἦῃ 8 σῆς ΠὩΔΏΠΟΥ, 
δηὰ [ὉΓ ἃ τἱρῆς ὁπα ; δπᾷ 4. ἾὙε τὐδὶ ἰδαγη ἰο ἀο 
Ὑ6]1; πὸ τηυβὲ ἰδ κθ Ῥϑῖηβ 0 μοὶ (86 ποπ]ομθ 
οὗ ουν ἀυΐγ, ἐεἴό. 

“1,εἰ ιὰ τοαϑου." 1. ἘοΙ σίου δ88 σϑοαϑοὴ οὐ 18 
εαἷάο: ἰἤογθ 18 4}} [8:6 γϑδδϑοι πῃ (6 που ἰπδὲ γγὸ 
βῃου]ὰ ἀο δ αοἀ που]ὰ δυϑὺυβ ἀο. 2. Το αοἀ 
οὗ δοδυθῇ Τοορἀθϑοθηβ ἰο γθϑϑορ ἰπΠ6 οδ8θ Ἡ1 
ἐῆοθθ ὙΠῸ οοηίτδαϊοὶ Ηΐμ, δηὰ δηά ἔδυ] πὶ τἢ 
ΗΪ5 ρχοοοοάΐϊηρπ, Ὁ Με οἱ δὲ }ιιδεϊβοα τολεη, δ 
πρξαῖν Ῥβ. Ἰ1. 4 Τῆι σϑϑθ πϑϑὰβ οἡἹ]Ὺ ἴο 6 βίδα 
[8 ΠΕ ΡΣ 1 18, ὙΘΓΥ [δὶ γ), δηὰ 1ὲ Μ.}}} ἀοιοσσηΐηθ 
166}}, 
ες. 21-28, Οὐντιρᾶο ορίἐπιὶ εεί Ῥεδεείια. ΤΗδὲ 

ΓΙ Οἢ οΥ ΔΙ] ΔΒ ὑεῖ μοὶ, ἤθη οοττυρίοα 
Ὀαοοηθα ἰἢ6 πογϑὶ, [Κὰ χὶ. 26: Ἐπο]. 111. 16; 
Ζ6:. χχὶὶ!, 16-17. ΤῊ δ 8 Π]υειγαϊοα 1, ΒΥ δἱηκὶ- 
᾿ἰτυἀ6ρ, γοσ. 22. 2, ΒΥ ΒΟΠῚ6 1 βίβη θα, νοῦ. 29. 

Ἄεγα. 24-206. Τ το ψαΥὺβ ἰῃ παΐοι αοα Ν111 6889 
Ἡ πι86}{ οὔμ18 σγίοναποθ: 1. ΒΥ τοίοσιηϊηρ Ηΐδ 
οΒυγοῖ ἀπά γαβίοσίηρ ροοὰ υάροϑ ἰῃ ἐμ6 τοοῖὶ οὗ 
ἰμοθθ οοσγυρὶ οὔθα. 2, ΠΥ ουϊηρ οἱ ἰΠοδο {μπαὶ 
μδίθ ἰο ΡῈ γοϊοσιηθά, (παὶ (ΠΟΥ ΙηΔΥ ποὶ τοδὶ ῃ 
ΟἸΙΒΟΣ 88 ΒΏΔΓΟΒ ΟΣ 88 ΒΟΔΏδ8[8 ἴο {116 11} 1] Οἱ. 

γον. 380. Φυ8Ὲ}γ ἀο ἔοβθ το πὸ ἰοᾶνεβ πα 
ΠΘΑΓ πο ἔγαΐί : 88 (πὸ Βᾳ; ἴγϑα {πὶ Ο ταὶ οατδοα. 

γε. 10. “ὙΠοΓΙο οοι]αὰ πανὸ ὈθΘ ἢ ὯΟ ΤΟΓΘ 86- 
ψοΙΘ οΥ ουἰέπρ; τορτοοῖ οἵ ἱμοῖτ νι ἰοκοάβοαθ (ἤδη ἴο 
δάγοθα (ἢ 6 πὰ 85 γοβο δ] Ὡς [86 Ροορὶα πποὰ οὐ 
ονοσίηγον ἴον ἰποἷσ ΘὨΟΣΙΊΟΙΒ ΟΣ 168.) -- ΒΑΈΝΕΒ. 

γον. 11. “Ἢ 1ΐο6 δδουμά ἴῃ οαὐπαγα χα ]]- 
δἴουβ οὐβογυδηθεβ ἡδὺ 'π ῥγορογίίοῃ ὕο {πϑῖν Ἠε- 
Ἰοοὶ οὔ [6 βρ᾽ τυ] τοααϊτγειοηίβ οὗ ἀοα᾽β ποσὰ. 
ΤΡ. Μαίί. χχὶϊὶ. 23.-- -ΒΑΈΝΕΒ. 
γεν. 81. “ΤΠ ρηύποϊρία ἴῃ (πὲ8 ἰοβ 68 

15 (6 (0] πίῃς ἐπίῃ (1). Τμαὶ 16 υἱοκοά, 
ΒΟΥΘΥΟΙ ταϊ ΚΗ, 884}} "9 ἀοαοίγογοᾶ. (2). Τμιδὶ 
{οἷν του κα Β[}4}} δθ {πὸ δαιδό οὗὨ {μοῖῦ στῖη---ἃ 
οϑῦθθ ὨΘΟΟΘΒΑΣΙΪΥ Ἰοβάϊηρ ἰο ἰξ. (8). Τμδὶ (Π9 
ὙΟΥΪ5 οὗ [6 πἰεκοᾶ- ΑἹ] ἐμὲ {Π6Υ ἀο δϑὰ δ]} οὰ 



δ2 ΤῊΗΕ ΡΕΒΟΡΗΕῚ ΙΒΑΙΑΗ΄ 

Μιο [ΠΟΥ ἀορμοηά-- 6.8} ὕὈ6 ἀοαίτογφα, (4). 
Τρδὶ (16 ἀεδίγυοίίζοη 5ἢ.4}1 Ὀ6 Βη8]. 
8[.8}} βίδ (9 ἤδχωο. Νὸο ἰθαζὸ οὗ ρϑηϊίθηοθ, ΒΟ 

Νοίδιης ναοὶ ἐμ 9 ποεῖ οὗ ἐμο π|οἰκοὰ 8}14}}. 
ΒΛΔΈΒΝΕΒ. 

ΡΟΝος οὗ πλϑῦ οὐ ἄονυΣ] δ 81184}} μέ οἱ ἴμ9 ἄγου 
ομἰςῖ η416.᾽ - 

ΤῊ ΒΕΟΟΝῸ ΡΟΒΤΑΙ, 
ΟΗΑΡΤΕΒΒ 11.--Υ̓. 

σμδ ΠΥ ὑξα μία 189 ἀρλϑννΣ θὰ ἀσύμο 
εἰοι, ἰῃ9 δοοοῦῦ 80 ἴο δρϑαξ, οἵ (μ96 τηΑ]66- 
ἔα σι μοάγα] οὗ ἧτο Ῥιορ θοῖοα οὗ Ιβδίδῃ, Τιΐδ 
ἘΠΕῚ 16 τὴν ετέδτετι ὃ ΣΕΡΆΠῚΣ [86 οχίθηϊ οἴ ἰϊ. 
ὃ 6 τηοδηΐ ἰο δῇοτα 18 ἃ πιοτὸ οχδοὶ ἱπδοίχῃϊς ἰπὶο 

186 οοηίἰρῃΐίδ, (ἢ 6 ΡΟΉΤΘΡ δηα [86 τοδοὺ οὗ 1553184}}}8 
Ῥιορθοῖθβ Τμο ὅτει ἰηἰγοάυοίίοι ργοοοθαβ ἔγοσα 
ἔδο τπιουγηΐι] οοηάϊίλοη οὗ (9 Ῥτοθοῃξ, βρϑδῖο οὗ 
18:6 πη68Π8 Οὗ ΒοΟΌΓΙὨρ᾽ ἃ Ὀοίοῦ Ταξυτο, δὰ οἱοδοα 
ὙΠῚ} 8 σγϑηα ΒΌΓΥΟΥ οὗ Ῥγοϑοῦΐ δηὰ ἔαπζυτσο, 
ἔτοτα Ἡ Ὠϊοὰ ἱξ εἰ πιὰ ἐπδί, ἴον {Π|0 θο  ἰονίηρ Ρατὶ 
οὗ ἴδ6 ρΡϑορίθ, ἐἰῃ9 οπὰ 58}4}} οογγοϑροπά ἴο {88 
θοριῃηηϊηρ 88 19 τηποῖ τοῦθ μἰοτγίουβ δη}  Υ06, 
ὙΓΠΟΓΘΔΒ, [05 ἐμ πη 6] νης ῥπ ὑΠ6γθ 18. ΟἿἹΪΥ͂ 
6 Ῥγοδροοὶ οὗ δ υτοϊομοὰ δηὰ ἰοίδὶ ἀρειγασίίοη. 
10 ἐμαὶ οδαρίοσ, ᾿πογϑίογο, ἐπγοδίθηϊηρ οοηβίϊ- 
ἴα (86 Κογ-ποίθ, [Π0 ὈΓΟΙλΪ86 ΔΡΡΘΆΓΒ, 88 ἱΐ 
Ψ ΓΟ 8 ἱπίοτααθ. Βαϊ δαὶ ΘΠ ΒΡ. 1, ρῖνϑθ οπ]Υ 
Ὀγοῦ οὐἰηοα. αν σα] ατὶν 89 ἔαίαγθ 8 ἐῃα)- 
οδίθα ΟὨΪΥ ΟΥ̓ 8 ἴδ, δὶ υοὶ! εἱχηϊβοδηὶ πογάμ, 
γοτα, 26, 27. 

ΤῊο δβοοοηᾶ ἰηἰγτοάἀαοίίοη ἸΟΟΚΒ θη ΓΟ ΔΊΤΑΥ 
ἵγοια ἐμ ρϑδί. [ὑ ἰγοϑδί ΟἹΪΚ οὗ ἔπίγο δὰ ῥγϑ- 
δοηὶ, [ἱ ἀοθ8 (μΐα, ΠοΤΤΟνΟσ, ἰῃ συοῖ Δ ὙΑΥ̓ ἐμδὲ 
(80 Ῥτορβοῖ, δα ἐξ τεσ, πὴ 1 ΔΥΤῚ8 τοδομίηρ οαΐ 
ἴαν Ὀϑίοτθ Εἶπα, ΒΟ] 15, ομ δἴζαν δ οίδοσ, ἱνὸ χη 
ουἱ ᾿ηίο ἴδ τοπιοίοσὲ [εΐυγο, ἐμαὶ τααῖκο ᾿ξ ἀΡΡοδΥ 
88 ἃ ἰἶπη9 οἵ {δ6 σἴοσγ. ΤἼμοθθ ἐπο ῥγο- 
Ῥιοίΐο δῦ ρβ, ΒΟΎΘΥΟΥ, τηυδὶ Βασῦο δὲ ἴῃ} 9 δδπὴ8 
ἐἴπλ0 ἴο ΒΠΟΥ͂ 1ῃ 80 τηῦοἢ [6 τόσο ρἰασίηρ ᾿ἰρσῶὶ 
11:6 ἀἰδίγοθθβ δηὰ δ]δὸ ἐμ ποίιἰηρτιοββ οὗ ἐμαὶ ρσο- 
ϑϑηί ἰἰπη6 ἐπὶ ργϑοθάϑδ δαὶ ροσὶοά οἵ ρἴοσγ. [Ὡ- 
γοΪαὨ(Δ ΠΥ ὑπ Θγ6 ἴαΓΏΒ αὶ: Ἀεδμεῃ ἔγοτα 1 ἰο 86 
οἰγοππιθίδηοοβ οὗ (19 ῥὈγοϑοηΐ, δὰ {Π|680 ΔΡΌΘΑΣ 81} 
16 ΤΌΘ οΙΟΟΙΑΥ͂ ὈΘΟδυ86 [86 6γθ μ88 66] μδ- 
ἴογϑ βύῦοι Ὀτίρδ ρὲ ἴῃ (πο ἑαΐατο. Βαὶ ᾿ππὶ (6 
ἱηνσδρὰ ποίἰηρηοθθ δηὰ ϑιαρίΐηθαθ οὗ ἔπ δὰ ῥσο- 
βοΐ 1}, ἱῃ ΒΟΙ16 θ6Ώ86, ἰπ6 ἢγδὲ βίϑρ ἰο [ἢ 9 Γονβὶδ- 
ἰἰοη οὗ 9 αἰνὶηθ ρίοσγ. ΕῸΣ ἴῃ δά 
ἰηάοοά, δα πὰ ἴῃ 166, Βαΐ {π18 1468 
λαάρπιθηὶ πυδὲ Τὴ0 τοδὶ, δῃὰ ἰβϑη ἰδ {16 τηο- 
τηθηΐ ΟΟ116 ἩΒΟσοΐῃ {116 τ Δ᾽ Θ.Υ οὗ {80 ΟὨ]Υ ἰγὰθ 
Οοά, πἰἐμοτίο εἰδάοη δηὰ ἱφηογοα, δυχεία ἰοσι ἢ ἴῃ 
ἐϊ8 [}} βρ!ίθηάον 
, 6 υυεί χοιλδσῖ ἴῃ δάνδηοο (πδὲ πΐβ κοοουὰ 
Ἰηἰτοἀαοσοη ἰ8 Ὀ01}} Ὡροι {ἢ 6 διηἀδτιηθηίαὶ Ὡυτη- 
θοὸς ἵἱπο. [ἱ ἀϊνίάοθ ἰηῖο ἵτο νά βοῖχο ρασία Αἱ 
ἴ8ο Βοδά οἵ δδοὶι οὗ (886 ρατγίβ δίδῃῃ ΒΔ ΡΙΟΡΒοῖς 
δυπουποθηιθηξ οὗ ρ᾽οσίουβ οοῃίθηί σοϊδί!ηρ ἴο 
ἢπδὶ ουδηίβ οὗ ἰδίοσυ, ἰμ9 ταὶ οὔ πο Ροσίσαγβ 
ΣΏΟΓΟ {89 Ζυἴστο, ουϊναγαὰ ΡΊΟΣΥ, [ἢ θϑοοσκὰ ΤΟσΘ 
πο ἰηνασὰ βίουυ οὗ [βγϑοὶ, ἐμδὲ νοι |ἶθα δὲ ἐμὸ 
Ῥαβ6 οὗ (1:60 ἄχοϊ, δηὰ :8 ἰάοηϊ(ίοα] πίϊϊ Βοϊΐηοδα, ασπιινπνΝθὍὁψῳῳῳ“φ“ΦἝΨΕέΨέἐἘἔνἔοέΨἔΕσοο Ὲ  -πὐτὰσϑσσὦ ὰὐὰὰσσσᾳ'ᾳ'ᾳττϑτϑϑϑσϑσαπασσσασσσπασθασασσασσ σαι σον σαν απο υσυσ σον ον. 

ΤΉολΘ ἴπο δῃπουμοοιιθηίβ οχίοηᾶ ἔδν ἱπίο (86 
ζαΐιτθ ἰο 186 ΨΟΣΥ οπὰ οὗὨ Ὠἱβίουγ. 

ἘδΟΣ οὗ ἴδερθο Ἰἰδρα ἴθ [0] ονγοὰ ὮΥ͂ 8 Ἰοοῖκ δὲ 
(86 Ῥτεθοηί, ἰδ ἰκίπρ' {π|8 Ἔχ ργοβδβίουι ἴῃ 8 σδευθ 
Β0ΏΒ6, ΒΟ ἱπδὶ ὈΥ ἰἰ ον 6. υπάογαίοοα ἐδδὲ 
ΤΘΟΘα68 ἴδ6 ἐαίαγο ουθηΐβ ᾿ἐρσηϊθα τ ὉΥ ἐπα ἧτο 
ΔΙΏΡ8. Εβδοβ οὗ ἰμ686 ἱντὸ ἸΟΟΚΒ δὶ (Π6 Ῥγοϑϑηϊ 

ἀἰνγίάο68 δραΐπ ἰηΐο ἔντγο ραγίβ (ππαὶ αἱ δ Σ ἔγοπι Οἢ 6 
δΔηοΐδοΣ ἴῃ (ποὶν εἰγυσίαγο. Τῆς ἤτοι Ἰοοῖὶς σοδοῖγοϑα 
ἰιϑο! ἱπίο 8 βοπογαὶ (ἰϊ. ὅ-11) δὰ ἃ ραγίϊ σα δῦ 
Ῥατὶ (ἰΐ. 12---ἶν. 1); (16 ἰδοῖ δζδῖῃ [3118 ἰηίο ἵπὸ 
βυ θα! νἱδίοηα, οὗ πῆι ἰδ 6 ἔχοι ρογίσαγα [ἢ 9 γαῖ. 
χταθηΐξ ἴῃ ἴΠ6 οχίγα- δυτΏ8} ΒΌΠ ΓΟ, (Π6 δοοοῃα (πδὲ 
ἷπ ἰ)0 δπυαπιδὴ βρθοσο. πὸ Ἰυάρτηθηΐ ἱπ τῆθ 
οχίγα- σα πμδη βρθοσο, ἰμθη δρϑίῃ, βυ θα ντ68 ἰηίο 
ἔπτο μαϊγοη, οἵ π ῖοῖ {π6 ταις ΘΙ ΓΔΟΟΒ Δ]}} (ἰδὲ 
ἦα ὈΘΠοΔΙι τδηκίὶπά (ἰϊ. 12-17), [86 θοοοῃὰ 8]} 
ἐμαὶ ἰΒ ἀρονο σπρδηϊκὶηά, ἐ, 6, ἰάο]6 (11. 18-21). ΤῊΘ 
)υάρτιοπὶ οὗἨ ἰπΐη οὐρίηρ ἴο ἰπ0 πυϊηδη 
ΒΡΒΘΓΟ αἷἶϑὸ βυδαϊνιθ ἰηΐο ἧτο ἰαῖνοβ, (6 ἤγβι 
οὗ σιϊοῖ (11. 22---ἰ1}. 16) μ88 τη θῇ ἴογ 18 βι ]θοῖ, 
(6 βοοοῃὰ (11]. 16--πἰν, 1) (ὰ9 ποιίθρῆ. Τῇ β6- 
οομά Ἰδιὰρ (ἶν. 2-6) 88 δὴ διίοπάδηὶ δϑοοϊΐου (ν.) 
ἐπὶ ἀραΐῃ 18 οομιροθοὰ οὗ ὑἱνο στηϑθοσα. ΤῆΘ 
ἔταὶ ἰβ ἃ Ῥδγδῦϊο (ν. 1-7) τ μΐοῖ, ἱΒουρἢ 88 ἴο ἔοσπι 
ἢΐ ἀορασίβ βυγργβι ὩρῚῪ ἔγοτῃ ἷν. 2-Θ, 8[}}} ἴῃ βϑβθῆθθ 
7οΐῃβ οἰοβοὶν οἡ ἴο ἃ, ΕῸΓΡ 88 ἷν. 2- ἰγοδίβ οὗ 
ἴδιο σἰοσίουβ τοὰ, δηὰ 1Π6 ρ]οτίοιιβ ἔγυϊί οὗ ἐδο ζι- 
ἴυτο, ν. 1 κ. ἰΓοδλ οὗ ἰῃ6 πηουτη [Ὁ] ἴσα ι8 οὗ (ἢ 6 
τοβοῃῖ. 9 Βροοῃά μϑγῖ βρϑοῖβθβ ὕογο ραγίϊου- 
ΑΙ. ἴπ0 ναὰ ἐγαϊίΒ οὗ [16 ργοθθηΐ διὰ {πο ῖσ οοὴ- 

Πδησοδ ἴῃ ἃ εἰ χίοϊ ἃ πορ, υἱοῦ ρα βυθαϊ- 
νίάοα ἱπίο ἐσὸ οἢϊοῖ ρασίβ. Το ἤγεῖ ἵτὸ ποοδ, 
ΠΘΙΛΟΙΥ, ου ἀ ΠΕΪΥ τοίες θδοῖκ ἰο ἐμ6 ἤχϑί ῥσϊποῖραὶ 
Ῥατὶ οὔ [δ πῇ019 ἀΐδβοουτθο (ἰ}. 2--οἰὶν. 1) ἀηα οου- 
ἰαΐῃ σοί ἑνοῖυ ἰο ἐξ δῇ δρργορσγίδίθ οοποϊ βίου ; 
ὙΠΟΓΘαΒ ἴΠ0 188 ΟΣ ὙΟΘΒ ΤΟΙΣ ΙΏΟΓΟ (0 {86 86- 
οοπά ῥτγίποὶρϑὶ μαζὶ οἵ [π᾿ ἀϊβοουγβο (1ἴν., ν.) δοὰ 
οομίδϊη ἴδ6 ἀεβηϊεσο οἰλοῖ οοὨοϊυδίου οἵ [Π}6 ἀϊ4- 
ΘΟΌΓΒΘ. 

Ιῃ χορμασὰ ἰο (πο ἀδίο οὗ {πο οοπιροαϊοῃ οἵ (μὲα 
ἀϊβοουτθο, 1 πιυδὶ ἤγαξ οἵ 4}} πδῦηῃ ἰηδὶ (88 
ῬΟΟΥ δηὰ κυροσπῆοΐαὶ τὰν οὗ νυἱοπνίηρ [816 (μην, 
ἐμαὶ ἱχηοτγοθ ἰδ6 ΘΟ ΡΣ θβῖγο ρίδηοθ οὗ 
ῬΓΟΡΆΘΟΥ͂, δῃὰ γοαϊσί οἱ ἴο ἃ βρϑοΐδὶ ροΐηίϊ οὗἉ {ἰπ|6 
ΜΠΔ8Ὶ ΘΟΠΟΘΙΏΒ (ἢ 6 Μ50]6 δῃὰ (Π6 ροῦοσαὶ. Τἢυ8 
Ι ο88]} (80 τῖρῃι οὗ οχεροδὶβ δι ἱορθέθον (0 
ἀγα οοποϊπκίοηθ ἱησ [1:6 ἀαία οὗ οομροεῖ- 
(θη ἤζοσῃ βἰηρίὶς ὀχπῃοσίδιίϊοηβ, πασηΐηρβ, [μγϑδ 
Θηΐηρθ ΟΥ Ῥχοιηΐβοα, 1 ἰμορθθ ὅσ οὶ αυϊίο ἀθ- 
οἱἀοα]Υ οἵ ἃ βρϑοϊῆς ηδίιισο. [1 ΤῸ. θχδιρ]ο, (ἢ 
Ῥτορβοὶ δρθαῖκβ δραίηβι ἰἀοἰδίσυ, [6 1) βῖ].9 διὰ 
οΡρσοϑδίουδ οὗ (9 χτεϑδὺ ἱπίθι ροσδῶοθ διὰ ἰ1οθῖ- 



ΟΒΑΡ, Π. 1. δ8 

ουκσιοθα, ΟΏ9 18 ποὶ ᾿υδέΣδοὰ ἰη οοποϊαἀΐηρ (πο γο- 
ἔγτοια ἱπδὲ μ6 βροῖο ἴοϑὸ τοσὰβ ὍΠΟῸΣ ἃ ροά θα 
ῥὑγίποθ, 35 ΑΒδΣ ΟΣ ἨΘ οου]αὰ παᾶνο 
βροΐζο ἰμθῖα ὑπάογ δὴ ἰὐσσζίδη οσ Ηοζεκίδῃ, ἴὸὺ 

ῬΙΟΡΒοῖ ΤΩΔῪ δᾶνο μὰ ἴῃ [15 τυϊηα {Π6 Θῃ το 
τοδοηΐ, ἡ. 6., (89 πθοϊο ἄσηθ ὑσγοοθαϊωρ ὑμ6 σο- 
οιωρίοη Ἔδει Φοστηϊηδίθ ᾿ἰδίοσυγ. λ1, οἡ [ἢ6 

οἶμον μπᾶ, (6 Ῥτορβεοῖ βρϑαῖζβ οἵ ὈΟΥ δὰ πὸο- 
δα Κονυοσησαθῃϊ (111. 4, 12) (δὲ ἷβ Ὠοΐ Ὠθορδθδ- 
ΤΙ πΡλο  οπῈ ἔξῃοσαὶ. Τμδὶ 15 ποί ἃ διδηαϊηρ 
διὰ δΌϊαΣ Διδοίοσ βίο οὗ ΓΟ 6] ΟΌΒ [6Γ86], Ὀυΐ 
δ ΔΟποΥΙΥ, ἰμδὲ ὀυθη ἰὴ [6 (πλοθ οὗ ἀθοροδέ 
ἀερταθδίίοη ἀοθβ ποῖ δἰ δὺβ ἤὮδρροῆ. ὙΒθγθ 
βιοι ἃ ΤΕΪΕΓΘΏΟΒ 8 τηϑ 6, ΟΏ6 ΓΙΔΥ͂ ΣΟΔΒΟΠΔΌΪΥ [Ώ- 
ἴεν ἴδδὲ ἐμ6 Ῥσορμιοῦ μ88 ἱῃ ταϊηα αυἱίο βρεοΐδὶ δηὰ 
δοίδὶ εἰγοθιηδίδησεθ οὗ ἢἷ8 ον π|6. [1ἴ ΤΑΥ͂ 
(μογοίογα 6 δοδυ πη Υἱ ἢ ἃ οὗ Ῥχοῦδοὶγ 
(ἴον οοσίδι πὶγ 8 ποὶ ἰο Ὀ6 ἱμβουχμὶ οὗ) μαὺ οἤδρ. 
1λ1, νῊδδ οοπχροθοά υπᾶὰος ΑμδΣ. Βαὶ 185}4]}]} μον 
Βογθαῆοσ ἰδδί (18 ομδρίεσ ὑθίσδυδ [86 τρδγβ οὗ 
ΔΠΟΙΒΟΣ δοσὶ οἵ οσχίο ἴῃ {6 ἴοσσῃ οἵ ἐΐϊ ἰγδῃαὶ- 
ὥουθ δια οοι δἰ πδίϊοῃβ: ἰ. 6., 1 χῖνοθ ουϊάθηοοθ οὗ 
θείῃ, δὴ οἱάδθσ ρῖθοβ, ΕἸΕΑΟΥ Ῥτγεραγοά, ἐμδὲ ἰφ 
ΟὨΪΥ͂ Ραϊ ἰπ ΠΟΙ 88 ἴῃ 8 δ} 80]6 ΡὈΪδΟ6. 
Νον ἱ τὸ οοῃδί ον ἐμὲ ΟἿΣ μαβδβδᾶρὸ (ἰ1.--- υ.) 

88 ΒΟΟΟΠα μογίδὶ Ὀθίοπϑδ ἴο ἰδ6 ἱηϊτοάἀποίοι ἴο 
16 οβεῖγο θοοῖ, ἴθ τ τηῦβί δα, ἰδ6 οὈνίουβ 
ἀδὶδ οἵἉ ἰδ οτίρίῃ ᾽δ ἐμαὶ ἐἶπηθ ποθ 89 Ῥτορῆοῖ 
σον οὶ ἷα Ὀοοῖκ ̓ ηΐο ἃ τῇοϊθ. δ οου]ὰ ἰδ 
ΨΟΣΥ Ὑ0]] Τηδῖκο 80 οὗ οἷάοσ ἀϊβοουσβοδ δγοδὰ 
οἢ δ ιδηὰ ἴοσ ἰηἰσοδυοίΐου, θὰΣ οὐ (Π6 ΝἢΟ]6, α 

ἰοπι, α8 ουεγίιγε, αα ῬΤεΐαοε ἰλ6 ῬαβαδθῸ ὈΓῸ- 
ΒΌΡΡΟΘΕΒ ἐδ Ὑ1.016 Ὀοοΐ,. 6. ΘΟΙΩΡΥΘἬΘΩΒΙνΘ 
σδδγδοίοσς οὗ ΟὉΓ Ἡ1ΟΝ ρύτνου [ἢ ΘΠ ΓΘ 

ἵ δὰ [86 ᾿εὔαιαι ἱπηίο ἴπ6 τουτηοίοβὶ ἀϊβίδησο, 
Ἰοτς ὈδοῺ τοοορηΐζοά, δηὰ πὶ (παὶ ἰξ ἢ 88 

ἰο πἰτοϊειοὰ (Βαὶ 11 888 θϑϑθῃ 8} } }7 δὰ βΘΏ6- 
8}}γ [η9 65:29 ἀχίθηβίοη 88 (ἢ Ὑἢο]6 Ῥοοῖς, (πῸ8 
ἐϊ Ῥοαβοββοβθ (6 αὐ] 1168 {πΠᾶὶ ΒΟΙοηρ ἰο 8 1π|Γο- 
ἀποίοτγ ῥγοίβοοσ.:: Ὁ 118 σοστοθροπὰ {86 ΟἢΣΟ- 
ποϊορίοδὶ ἱπάϊσδίξζομβ (μδὺ ἈΡΡΟδσ ἴῃ ἱϊ. 2-4, 88 
τοϊαϊοὰ ἰο Μ|ΙοΝ. 111. 12; σοΡ. ζ76Γ. Χχυ!. 18. 

Ετοῖι 76τ. χχνΐ. 18 τὸ σοοοῖγο 86 ἐταργεβαῖοι 
Ὁ ΜίοδΝ δροῖο ἰῃ9 πνογᾶβ Σἰϊ. 12 (8δἰ δγθ 
οἰοδοὶγ οορποοίοα π1Ὲὰ ἦγ. 1 544.), υμάον Η οζοκὶ 

5) Ο. ΤΠ6 βοοομὰ 

Ηον οοὐἹά ἐπ εΥ ῬὈγουοῦε]Υ θ6 Κπότῃ ἰο Ιβαϊδἢ ἢ 
ῬΒογεΐοσγο 1}, 2-4 ῬΓΟΒΌΡΡΟΘΟΘ (86 ἔπι6 οὗ Ηο- 
ζοκίδη, ἔμθὰ (88 ἀρτθοβ πῚΓῈ ΟἿΣ δεδιισηρίίου (Πδὲ 
16 οἰδρίοσθ 1].-οὖῦ. ΟἾΪΥ (δοπ οχίρίὶ παίρα δ 
Τθο9 ποθὴ ἰδ ΡῬΓΟΡδΒοί σσταρ θέ, Μία π016 

ΤῊ βἰστπιοίασθ οὗ ΟἿΣ Ῥϑεβδρθ ἷ8 τωϑδὰθ οἷδϑασ ὈῪ 
186 (Ο]]Οπ Ως βοβθπλο. 

ΙΒΒΛΔΈΤ, ΟΥ̓ ΤῊΞ ῬΒΕΒΕΝῚ ΤΙΜΕ ΙΝ ΤῊΞ 110ῈΗῈ 
ΟΣ ΙΤΒΘ ΕἸἾΧΑΙ, ΟἿΟΒΥ. 

Α. Το βυρεγεογίρίζοη, ἱἱ. 1. 
Β.. Το ἄχεϊ ῥρτορδειὶο ᾿διὰρ, π ΐομ ἴῃ {πὸ Ἰρὰὶ 

ΟΥδ6 ἀἰγ!ηθ δγηΐποηοθ ἰπδὶ 6}}4}} θη 4}}ν δρ- 
ῬΘΔΙ ταδίκοβ ηονση ἰμ6 ἰΐηρδ ἐδ Ίθο  Υ ομαϊηθης 
οὔ (86 ῥγοδοηὶΐ πιο, ἱΐ. 1---ἰν. 1. 

1, ΤΊιο ὅσοις ὑσορβοίίο ἰδιὴρ ᾿ἰἰβο] ῇ ἱΐ, 2-4. 
2. Το (Δ Ιδο ῖυ ομϊηθηΐ ἰδ ηρδ δηα (οἷν δθδϑο- 

πλοηΐ ἴῃ ζοΠοΓΑΙ, 11, ὅ-11. 
α. Το ἱπάρτηρηϊ διζαϊηδὶ (6 (ΠΐτρΒ 1696] 
Στ αὶ [6 (πὸ δα ῦ-απιδη ἐπα παπαῖ πος 
ΤΩΔῚ ΒΡΒΟΙΟ, 1Σ. 12-2]. 

ὃ. ΤῊ υάᾳτηοηί ἀρζαϊπαὶ {Π|6 {8156 ]7 ομϊηοης 
ἰΐηρβ 'ῃ (86 Βυπηδη βρθοσο, ἰΐ. 22---ἶν. 1. 

α. Το Ἰυάδαταροηὶ ἱηδὲ 688 Ἰηθῃ, Ἧ', Ὁ ἐν, 
β. Το ἐλάδαευι δχαϊηδὶ χοῦϊοθβ ποσηθα, 

1. 16--ἰν. 1. 

ἘΠ Εποις Ἰδῖὰρ ποῖ, ἰπ ἰδ9 
Ἰδοῦ οὗἨ [86 ρίοτίουθ αἰνίπο ἔτι οἵἩ [86 Δὲ 
ἐἶπη6, τα ῖκοθ Κηότῃ {μ6 μδα ἐππιϊὶα οὗ (86 ῥτο- 
βοηὶ, ἷν. 2-γν. 80. 

1. Το δβοοοῃᾶ ῬΓΟΡΒΟΙΣ Ἰδιὴρ ἰΐρο! , δηὰ ἐπο 
Ἰοσίουδ αἰ γηο πυϊὶ ἀἱδρ]αγοὰ Ὀγν ἰΐ, ἰν. 2-6. 

2. ΤΉ Βαά ἐγυϊί οἵ (86 ῥσοροηΐ ἴῃ 189 ᾿χἢε οὗ 
{80 Εἰρποῦε ἀϊνίῃο ἔγυϊι οὗ ἐλθ ὅη4] ρμοσγὶοί, 
γ. 1-0. 

α. ΤΏ Ἀδὰ ἔτυϊία οἵ (ἢ ῥγοδοηΐ βΒῃονῃ ἴῃ (δ9 
Ὁ]6 οὔτδο νἱπογασὰ, νυ. 1-. 

δ. ΤΠο θεὰ ἔτγυλίδ οὗ 186 Ῥγοδβοηὶ δηὰἃ ἐμοΐτ 
ὈΘΏΘΘΒ ΙΏΟΥΘ ΠΘΔΡΙΥ ἀοδοσί ροὰ ἴῃ 8 

εἰχίοϊ α ποθ, δὲ {86 βδι)θ (ἔτη6, ἀου]6 οὐῖ» 
οἰυκίου οὗ ἴδ. τ 8016 ἀΐθοουσθο, ν. 8-30. 

ΙΒΒΑΕΙ͂, ΟΕ ΤῊΕ ῬΡΕΕΒΕΝΤ ΤΕΣ ΤῊΝ ᾽6ΗΤ ΟΕ ΤΙΩῈ ΕἾΝΑΙ, 

Α.--)ο Βιυροσποσϊρείοι. 

ΟἬΑΡΤΕΒ Π.1. 

1 ΤΏ ποσὰ {δαὶ [ξαΐδῃ [86 βοπιὶ οὗἤἨ ΑἼηῸΣ βδῪ οοποογηΐηρ δυάδι δα “6 γΌβδίθτα. 

ΤΕΧΤΤΌΑΙ, ΑΝὉ 

ΤΉ ἰοττηῦα “ἐπ6 πονὰ πη σὴ δαπ,᾽" 16. Του ΟἿΪΥ 
Ὦοτθ. [1 ἀοθδ ποὲ ὁδοῦ δρδίηῃ οἰ ἵποσ ἰὴ δα δ ἢ ΟΥ ἴΏ ΒΏΥ 
οἴἢοτ μοί, Τῇ ΤΌΤ οὗ οχργοβαῖοῦ Ἢ “ἼΗΙ, 
ὑεοίαα Ἐδῖ8 ῬΙδοθϑ, ἰδ ΟἿΪΥ ἰουμ ἴῃ θγοσω Ὴ Ἀνὰ 

Βονανοσ, αὶ 18 σα] αΣ]γ Το] οννσθὰ ὉΥ “21 ἰγνὲ τρτ.- 
Ἕ Τ 

(ομοοσηΐης ΤΠ ἴὴ ε)᾽}5 οΘομῃθοίξοῦ ΘΟΤΏΡ. 1. 1. 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ οχργοβαίου “ δοῃοθσ δα Πυ Δῃ δηὰ 90 γΌδΒδιοῦη " 

δοῃῃοοῖβ 1.1 σι 11. 1. Ὀθοαῦδο ἰδ οοῦυγβ [ἴὉ πὸ οΟΥΟΡ 

δαρογδοσ ρέίοο ΤΏΘ 1ΠΡϑηθ88 ἐμδὲ οχίδίδ Ὀθέπϑθῃ 1. 1 

δηὰ ἰξ. 1 ἴῃ τοίογοῃσο ἰο ἐμο ὅγδέ Ὠδιῦ, 16 οοϊωρ᾽οίϑα ὈΥ͂ 

ἐμιΐθ δἰ τω Πα ν οὗ δοπμὰ ἴῃ ἔδο δοοοῃὰ μα! ἢ, Πθγὸ ἮΘ 

που]ὰ ἠοὲ οτἱλ ἰο νοΐπὶ οἷἱ δ ϑοοοῃὰ ἰΐτηθ ἐπὶ (μ6 αἱΐ- 



δέ ΤῊΕΒ ῬΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΤΑΗ. 

ἵογϑῃσθ Ὀθύνψϑοϑηῃ ἰΐ. 1 δηὰ ἱ.1 ἰῃ ὀχργοϑϑίου 4119 ΘΟΥΤΘ8- 
οἱ Ι8 ἰο ἴπο ἀἰβόγθηοο οὔ [ἢ6 ροδβϊίου οὗ οἰτδθν σμδρίον. 
ΟΥ̓́ 85 ἴῃ ΟΧΡΓΘΑΒίοδ “ ΘΟΠΟΘΓέης Τυ δὴ δηὰ 76 Γδ» 

1θ μι," 1.1, ΔΘ]Ρ8 οσοῃηθοὶ πίῃ ἱ. 1, 8ο ἔτ ἀοθδ ἰῃ Ἰἐϊεθ 
ζαϑιιϊοι στὰ ἰὯ6 ζο ονείημκΚ ΟὨΔΡΙΟΣΒ ἱϊ.- τ ΕἘΌΣ, 88 ἯΔ8 

τοτηδυκοα ἱ. 1, ἐν 18 ἃ ἵβοὲ οὐ ἔο Ὀ9 ογϑσϊοοϊζϑὰ ἐἢδὲ (ἢ 9 
ΟΧΡργοββίοῃ “ αάδὴ δηὰ ὕὥϑγυβϑθγα"" ὀοοῦγ ΓΘ] δ } Υ 
16 οὔϑηοβὶ ἰπ [980 ΟσΠδρίογθ. [{ οσοῦγα ἰ[,1, 8, πὰ γ. 
8, π ὨΘΓΘαΒ ἰῃ Δ}} {δ τοδὶ οὐ ἐμ Ὀοοὶς οἵ [ϑαἰδῃ, ἰξ οσουτθ 
ΟὨΪΥ͂ ἴῃ Γ696 ἰἰτλ 68, Υἱ2., χχίΐ, 21 ; χχχυϊ, ἴ ; ΧΙΙΥ. 26. 

Ἐ.-- Τὸ ὅται ὑσορθϑεο ᾿ασταρ, υνδίοδ ἴα τἴμ0 Πρδὲ οὗ δο ἄϊνίπο δϑιϑηθηοθ ἴδαϊ 5861] 
ΒΏΔΙΙΥ ἄρρϑᾶσ, σθδῖσθα πόονση 86 τέπ κα ἔα 1501 οσαίποιῦ οὗ [86 ὑεϑδοσῖ ἔσΩθ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ [Π]. ὃ--ἼΥ. 1. 

1. ΤῊΕ ΕἸΒΩ͂Τ' ΡΒΟΡΗΚΝΤῚΟ ΤΓΑΜΡ, 

Ομάρτει ΤΙ. 3-4. 

2 
Τλαξ ἰλ6 τηουηΐδίη οὗὨ ἰῃ6 [0 ΕἘΡ Β μου 86 
Απᾶ ἰΐ 8181] δοπιθ ἰο Ῥ888 ἴῃ {86 δύ ἀ8Υ58, 

58.411 δ6. Θϑ δ Ὁ] βῃιοά ἴῃ {86 ἴορ οὗ (86 τηουπίβὶ 8, 
ἈΑμὰα 5848}} Ὀθ0 Ἔοχαϊϑᾶ δῦογο [86 Ἀ1118 ; 
Απὰά 8]} "παίϊοῃβ 814}} ον υαπΐο 1, 

8 Απά ΤΩ8}Υ ἤΡΘΟΡΪ6 88}8}} ργὸ δῃὰ Β8Υ, 
ΟὐὐτΩ9 γο, 8πὰ ]οΐ υ8 ἕο ὼΡ ἴο ἴμο τιουπίδίη οὗ (809 ΟΒΡ, 
Τὸ [6 Βουϑ6 οὗ {6 οὗ ὅδοοῦ; 
᾿Απὰ Βο {111 ἔθϑοῖὶ υ8 οὗἉ ἷ8 ταγ8, δπὰ τὸ Ὑ111 τ }κ ἴῃ 18 ῬΘίδ8: 
ΕἘῸγ ουὖὐ οὗ Ζίοῃ. 8}}8}} σὸ ἔοσμ [Π6 ᾿δνν, 
Αμπᾶ ἐδ6 ποτά οὗ ἰλ6 ΟἘΡ ἔγοιῃ “6 γυβ8 61. 

4 Απὰ δ 888]] ᾿υάρο διποηρ {86 πα οΏ8, 
Απά 588}}41} ὙθΌυ ΚΘ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ: 
Ἀπά {67 5888}1} θαδὶ {Π6ῚὉ Βιογ8 ἰπίο Ῥ]ΟΎΒΒΑΓΟΒ, 
Αμα {861} 8 
Ναθοη 5881} ποὺ 11Ε’ἰ ῸΡ βντο 
ΝοΣΠΟΥ 88}8}} {ΠΟῪ ΙΘΔΣ ΜΓ ΒΩΥ͂ ΤΏΟΤΘ. 

ΤῈ ἰηΐο ῬῬτυηίπρ ΒΟΟΙΒ: 

1 Οὗ, Ὡγερατοί. 

5. »οορἴει. 

ΤὙΈΧΤΙΑΛΙ, ΑΝῸ 

Τι [5 ποῖν δύση θα ὉΥ͂ δἰ πηοβὶ 8]}] οχροονίίζοτα ἐπδὲ ἐπ 15 
Ῥαββαρο ἰβ Ὀοιτονοα ἤγοτη Μίοδῃ. [{ [8 οἱὰ ογίοάοχ 
ορίπΐου ἐπδὺ [ὴ6 Ῥαϑδαζθ ΓΩΔΥ ὈὉθ οτἰκίηδὶ 85. πὸ]} πὶ 
Ιραϊδὴ 88 υἱτἢ Μίοδη. ΤῊ ΐβ υἱοῦ ΟσΟΌΓΒ ἰῃ ΑΒΑΒΒΑΝΕ 
ΠῚ τη6 δ Ἴοπαὶ ποίΐοηυ ἰπδὺ ἴΠ6 βῬαβδαβο [5 πὰ 
ΟἷάοΥ ἰη [ϑ96ΐδῃ, Ὀπὲ ἰδίῃ ἴγοτῃ 1βδἰδῃ, ποὲὶ ὉῪ Μίοδῃ 
ἨὨἰπηδ86 17. Ὀαὺ τπδὶ 1Ὁ τγαϑ Ὁτουρῃξ ἴοὸ Ηἰπὶ ἰπ [πὸ νὰν οἵ 
ἰπδρίγϑίϊοι ἤγοτῃ [19 ο] 6 Γ ργυρῃοῖ. (λήξελα υἱδίοτπδηι δαπὶ 
ἐκητταυϊί ἐξ 8 υετδῇδ, σι ίωπο δΣ ὦ] οτὶ ἑρεῖιιδ ἐγαπὶ ἵν» 
αἰία). ΤΠ (ἢ 6 Ῥαϑδᾶχθ ἰβ οτἱσίηδὶ πίϊῃ 1δαϊαὴ πὰ Ὀοτ- 
τουθὰ ἔγοπν ἷτη ὉΥ Μι|ίοδῆ ἰβ τηλίηἰδίποα ὈΥ σλυμετ, 
Βεοκπαῦε (]πίεσν. α. »τορλ. ϑελν. ἃ. Αἰΐοσπ Βὼ 1708), 
ὕμβμειτ ϑϑοΐηθ σχϑοϑὴξ οχρονίίζοῖ (ορΡρε, Εν- 
ἈἘυκίικε, Ηιτσιο, Μλύπεν. ΕΝ 110), δῖὸ οὗ 16 ορί- 
πΐοῃ ὑπαῦ ΟΡ Ῥρᾶβηδζο 1ἴς {ἢ 6 Ὁ ΣΡΤΘΕΒΙΟΣ οἵα (ηἰγτὰ ρο:- 
ΒΟΏ, ἴγοτα τἩῆοπ 188. πὰ Μίοδῇ Ὦδγθ ἀταῦγῃ ἴῃ σΟΤΩΓΩΟΏ. 
Βττσιο δηὰ ΕΠ Δι ὀὐϑὴ ἰηαἰσαὺο 506] 85 {π6 ἐπ τὰ ρογ- 
8ΒοΏ, δῃὰ 206] ἱγ. 10 ἃ5 [ἢ δοῦτοορ οἵ οὔ ἐοχί. [10 {ἢ θγ0 
ΘΙΘ δὴ οχργοϑβαίοῃ οὗ ϑϑθϑη Ἕα Π ἐπ 6 δαγηο ἰτηροτί ἰὩ 
ΔΗΥ͂ ΟἷοΥ Ῥχγορῇῃοῖ, ἐπ|8 Ὠγροίηοβίβ τηΐκβ ἤδγτθ δοιηθ 

ἠά. Βηϊΐϊ δυοσὴ ἃ ραββαρο ἰβ ποὺ ἐο ὈΘ ουπά. 706] 
Ἂ 10 οσορίαίῃβ ἴῃ ἔδοὶ ΓΓΘΟΙΘΕΙΥ͂ {ῃη9 ορροιΐίθ. Ἐοσγ ογθ 
ΙΘΤΔΘῚ [9 δϑυτητηομϑὰ ἰο ἕογο [8 τηλ(οοϊκα ἰηἴο θγοτγάπν, 
δηαὰ [8 ΓΘ Ως ΒοΟΙτΒ ἰἴ0 ΒΡΘΆΓΒ, ζῸΣ ἃ ψϑῶγ οὗ ἀθϑίχζιο- 

δρδϊηβί Ὡδοη, 

8 ΟΥ͵, δενίλδα. 

ν παξίοηεξ. 4 αιὐαγὰ δον ίθηοε. 

ΘΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

ἐίοη δρζαϊηϑὲ ἐπ μοδίβοη, ἴπ 88 πηυοὴ 85 8 ἰηἰτὰ ρἷωοθ 
ἤἴγοτῃ πιο ὈοΐΠ ΠΊΔΥῪ ὮδγθΘ ἄγαν, ἰα βοΐ! ΠΟΙ οα΄ 
ἐδύθην, [ἢἷα Ὠγροίῃοβία ἰ8 ἴῃ {8617 οἷν ΤΑΝ Ῥλυχὸ δηὰ αι}. 
ΤῊ αυθδίοη οδῃ ον Ὀ6, ψησἢ οὗ [86 ἔνψο δοίετῃη 
ΤΑΓΐ 5 8 ἀγβνψῃ τοίη ἔπ 6 οἱ οΘΓ1 Απὰ ἴποτο νου ΐης 
ΤἌΤΟΤΒ πο γίον ἰθὺ ΜίσΔἢ [5 ἀνε βντανν πη πο γτηϊ ρῖδοθ 
{Π}9 ἴοτπι οὗ [πο ἰοχὶ ἴῃ Ῥοΐἢ ροϊηϊ ἐπδὲ γῶν. ΕὟΣ ἴῃ 9 
[οχὲ οἵ 15δἰδῆ, δ ἐποικῇ ἰῃ ὉΠ πηδΐ βουπαίης ἰΠ96 Βϑτηο, 
ΠᾺ8 8.}}} βοίὴθ τηοαϊδοκρίίουβ ὑπαὶ οσπαγαοίογίθ ἰδ 85 8 
ἴγοϑ οἰ δἰίοη, ἀγάνγῃ, ποῦ ὕσοόγη ἐῃ6 πηι υδοτὶρὲ οΥ κί ΔΙ, 
Ὀιχξ {ΓΟΤῺ ΤὨΘΙΏΟΥΥ. “ΑΙὶ παϊίοηϑ 8Π4}} ον ὑπο ἱὶ."" 
ἰϊ, 2, οογίβί ]ν οοιθϑ ἥγοτῃ ὑπο πδυοσ, “Ῥϑορὶθ βἢα! 
ΠΟῪ υηΐο ἱἐ,᾽" ΜΙσΔΉ ἵν. 1, ἀηὰ οὐ ἢ ΤΟΥΘΓθ6. Απὰ ἴ{ 
11, 4 (5 οοτωρασγϑά πὲξῃ ΜΊΟΔΙ ἵν. 8, [Π9 ππαθυδὶ ΟΥ̓ Υ Κ), 

εἰγοπῦ, διὰ ἐμ 6 δὲ1}} τῆοτθ ἀηαϑυδὶ ΡΠ ἜΣ, αἵατν' οὔ, 
οοτίδί ἾΥ ἀο ἢοὺ τηβῖκθ ἴθ ᾿ποργοδδίοῃ οὗ Ὀοίῃρ δὰ ]- 
ἐἰο5. Ἐδίπον ἐῆθ Ἰαησπαζθ οὗὨ 1βδΐϑδη, “πὰ ἢθ 8}4]} 
Ἰυάκθ διηοὺς ἐδο οδιίοην, δ8ηἃ το θἶκθ ΤΠ ΔΏΥ ῬΘΟΡ] δ," 
ΔΡ 848 8η δΔοτγονίδιίου ἐπαξ σοργοῦποθδβ ΟἿΪΥ νῆδὲ 
5 ϑαδοηεία!. [ἢ (Π6 βοοοηὰ ρ͵860 ἔθ ρδϑβάΆζθ ἰπ ΜίἝδῃ 
εἰδλπβ ἰὴ ἐὴθ οἱοδοδί οοῃμηδοίΐοη τὶ ψῆδὲ Ῥγοοθάθϑϑ. 
Εογ τὶδὰ ἐμο ἐμγϑαθῃΐης ῬΓΟΡΆΘΟΥ {δ ἔίοσ ἐδ) 6 δαϊζθ οἵ 



ΟΗΑΡ. 11. 2:4. δδ 

Φυάδι 5 βίηβ " Ζίου Β8Α]1 Ὀ6 ῥ]οπτθα 85 ἃ δοϊὰ, δοὰ 726 γα- 
δδίοιωη δ 1} Ὀθοοζῶθ ἤϑδρϑ, δῃὰ [6 τηουηϊδίῃ οὗ ἐῃ6 
Ποῦνθ 88 ἴδιο ίσῃ ρμίδοϑβ δ ἴδ ἰογοϑίδ,᾽"" Μίσδῃ ἐἰΐ. 12, 
ἴΠ ῥτουἶθθ ἰθ δοηΘοϊθα ΌὉΥ Μὰ οὗ οοηίγαϑι, ὑμδῖὺ [18 
αἀοϑοϊδέΐου οὗ πο αἰγῖηο τηοῦμλὶ 8[!} Ὀ6 δι ρογβοαθα ὉΥ 
ἃ χοηθοτγίῃ! ΕἼΣ (ΠΡ. ὕλαρδει, δίίοαλ ἀδν Μογανέλίία 
1. (44 ἐ0ᾳ.λ. [ὑ ἰδ πηοδὶ Ἰὐγηαίθ Υ σοπηθοιϊθα ψἱἢ [ἢ 18 
δὲ ΠΣ, Μ|ίςοΔη ἵν. 1, 85 ἃ τοῖν ἰὰῺ νῆδὲ ζοθ8 

΄Ἠ: 

Ὀοίοτο, ὙΠογοδμ, [π58. 11. 2 ἐξ ΠδϑΒ πὸ πιοῖϊγο, δηὰ ἰδ 
πἰϊπουῦ Θχατωρίθ ἴῃ δὸ βοσζυρί 8 ροβίϊοη ΠΩΣ Ὦπ- 
1: Ὑ2608} [ὦ ἴπ6 τΠἰγὰ Ρἷδοθ ἐδ6 Θ ἴῃ ἰδαίδὴ 
ΔΡΡΘΟΆΓΕ, ἴἢ τοίθγθησο ἴο ψῆδὲ {ΟΠ 05, 88 ἃ τηοίϊο, 
ΟΣ ἃ ἔρτδο, ὑτοῦχοα ἐποιηθ.} 1 |κ0, ὙΠΟΣΘΑΔ ἴῃ ΜΠ }οδ}} ἱξ 
{οτταϑ 8 πο} -γουπαοα Ἡῃοἱθ 1 ὑπο {0} ΟἿ ὙΘΓΒΘδ. 
ἩΣΥΘΔΤΈΝΒΕΒΟ [16 ΤΟ ὙΠΟ Ὧδο τοίου (ἢ ψΟΓᾺΒ 
Μὶς. ἰν. 4 ἰο ἐῃο Ι5Υ80]ϑα. ΤΠ 6 ΟΘΙΠΘΏ, ἴοο, δασοτγα 
ἴο γοΓ8. 2 διὸ ὅ ὅγὸ [5γ86᾽ 65, δ! ΓΠΟΥΘΌΥ ΘΙΒΟ 
1η6 δλλλθνις κίνϑῃ ἰο ἴ5.γδ6] (δγν. χχνὶ. δ οὐ (ϑυ σῇ ἰδ 
ον θην ἢ τηϑϑηίΐης οὗ τοῦ. δ), τ ἢ 16 [5.86] Ποϊὰδ ἴο 
ἰ18 Οοεὶ ἡογευεῦ 85 ἰῃ9 τἱκηιίαὶ! οὔθ, ἐἢθ θαϊῆθῃ β8ἢ8]} 
μΒοϊ]ὰ ἰο ᾿δοἱν κοάϑ, ΟὨ]Ὺ ἴοσ ἃ βοϑοῦ, τἱζ., υπὐ}} [Π6 τὸ- 
τοϊαυτίοθ δοπομπμοθα, ΤΟΣ, 1, ἰδιο8 Ρίαοθ. Τὴ ἱἰτη- 

Ῥογίοοξ 12", γοὸσ δα. [8 ἐποζοίΐίοσγο Ὠοὺ ζαΐατα, Ὀσὲ θἰς- 
Ὠΐϊδ68 ΘΟ Δη συ ἴῃ 16 ἔΓΕΘΘΩῈ Αἱ ργοδϑοηῦ [ῃὴθ ὕ͵γῸ- 
Ρἰεὶ που]ὰ ΒΑ" 81} ρϑορὶθ ὙΑ}}1ς- δῖος. ἰῃο]ν χοΐήβ, Ὀυΐ 
ἴον {ὦ }} ποὲ ἀο {ἐπ 8 ΓΟΥΟΥΟΥ 85 ἴπγϑοὶ. ΕὟὌΥ, Υ0ΓΆ. 1-3, 
δ ΘΟΧΡγθϑ εν δηπουησθά [πε] 41}1 ποαίῃ θη 5}.1}} ΟΥ̓ 
ἴο (π6 χηουπίαΐπ οὕ ἁοούδῃ. Α5, {ΠΟΓΟΙΌΓΟ, Υὸγ, 4 σοΙῃ- 
Ρὶοίϑὰ ἐΐπὸ δ|]- σου ργθῃθηϑίτο ρογέγα! ἐς οὗ ρϑῶσο ἰῇ (9 
οἸὰ μῃοοστεέϊο βΒθῆ86, δοοοχγάϊηρ ἴο ρϑββαρϑβ 1ἰἶϊὸ [,6Υ. 
Χχτί. δ; 1 Κίηρεο ἰν. 26, γοσ. δ δϑϑί ῺΒ ὑῃ 6 γΘΘ 50} ΖῸΥ [ἢ6 
εἰοτίοιϑ ῬΓ. Τὰ} 186 τη849 ἰῃ τότγα. 1.4, [5.86] ἢἴᾺ5 αἰγοδὰγ 
ὯΟΨ ἐδ ἰγὰ δ ΨΔΥ, ἐπογϑίογο ὃ ϑϑβ ΟἿΪΥ ἰο ρϑύϑουϑγο 
οϊία τῶν. Βυΐ ἴηο ποδίῃοῃ, ἐπαξ δ ποῖσ [ἢ ἢ [4186 
Ὑ8Υ, ἘΠΠ[ΡΠΓΠ ΟἿ ἐΐπηθ ἔογβαϊζο (18 ἐδ μρὸ ὙΔῪ δῃηὰ ἰυγ ἴο 
ἐπὸ τίσ τῶν. ΤῊΘ 886 σοηβίγῃοι ἢ ῬΓοΟσΘΘάβ, δὰ 
ἐπ γοσῦβ. 1-5 ΡΟΣ δοχηρ θέον 89 6 ὙΟΥΪ ἰσόγ ΟἢΘ 
τοουἹὰ. [ἢ {πΠ0 ἔουσὶῃ 866, ἰὴ6 εἐλαγαείεγί διε ᾳ ἰδ 

6 ἱῃ ΒΟΥΘΓΑΙ οἵβ Ὀθδγ ἔπο αἀδοίαθα ΠΡ ΓΘΒΒ 
οὐ Μίοδῃ. Το οχργϑϑβίοη "ἢ [Π6 1851 ἀα γα," ΟΟΘΌΓΒ ἰη 
Ἱκαίδῃ δας 'ἴπ Μίοδῃ, οἷν ἴῃ ᾿πΐκ ὁπό ρίασο, Τὴθ ὄὀχργθβ- 
είοη  Ω 3 ὝΓΠ Ϊ5 δὴ ουνἱάϑηῦ σοηηθοίου ψ ἢ ἢ ἫΠ 
Μὶς. Π|. 19, ἃ ἀοεί κηαιίου Ὁπᾶὶ οσσυγθ ΟἿΪΥῪ ἤΠότο, ἱῃετγο- 
ἴοτο ἰ6 ροουϊίαν ἴο Μίοαμ. 2 ΟἼγ, χαχ δὶ. 16 ΔΓ ἽΠ 

ΟΟΘΏΓΒ ασϑίπ ΤΣ ἃ βροοίαϊ γρββοη, δΒηἋ ῬΟΒΑΙΌΪΥ νυ τῇ το- 
ἴϑσοῃοθ ἴο ΟἿΌΣ ραδίαμο. 19) ΟὨΪΥ ἤθγ9 ἰῃ Ὀοΐῃ δαΐδἢ 

δηὰ Μίοβῃ : {Ππουΐϑο “7 9,12. Ν|9) [Ὁ Μίδα ΟἹ] 

ΒοΓΘ: ἴῃ [δα δ ἢ ἔῆγθο ἐἰταθθ Ὀθ αἰ ἄο, ον! ἀθηὶν οσσθαϊοηοα 
ὃν οὖς ἐοχὺ ἴῃ ἰϊ. ἃ: 5806 Υογβ. 12, 13, 14: θϑϑίθ [Π699 Υἱ. 
1; ἢ. 13; {γν}. 1,.}8.-Ὁ 7} ὙΠ [89 σλϑδηληβ σολ ἤι 676 

ττ 

ΟἿΪΥ δτο ἰπ Ιβδίδῃ δηὰ Μίοδῃ.--- τῃμο οχργοβδίοῃ ΌΝ1) 
Ρ.2. ἀοδβ ἢοῦ οσσυτγ ἰη ἰβαίδῃ οχοορῖ ᾿ΐ. ῶ ; οἡ [ῃ6 οΥ̓ ΠΟΥ 

ἃ ἰη Μ|ῚΟΔἢ ἐν ίοθ; δότο δηὰ ἦν. 11, (δοτηρ. [Π|6 τοιῃαγὶς 
οὐ Ὁ 2 Ὁ» δὲ υϑγ. 3). [μαΐϑυ ῥγορῃοίβ, 70] ὁσίης 

ΜΙσαἢ Β χα} ]0, τηϑῖζΘ 186 οὗ ἰξ, Θαρϑοία ΠΥ 6 Κ. (11. 6; 
Χχυὶ!. 83: χχχὶΐ. 8, 9, 10, εἰο.). ΤῊ ὙΓ ΟἿἹΥ στο ἴῃ 
Μίοδη , δηὰ αἱδὸ ἰῃ 1ϑαἰδὴ ΟὨΪΥ ΟὨΟΘ Ὀδδἰάο, ΧΧΧ. 29.---- 

Ρ»" ἜΝ ἰὼ Ιβαϊδὴ δοὰ ΜΙοδῃ ΟὨἹῪ ΠΟΓΘ. 188. ΔΙ ΥΔΥΒ 

μῈγ95 ἬΚσ᾽ ΤῊΝ, οὔθ 2Ρ»" 72 τιν 21) ὑνίοϑ 

3Ρ»}Ὀ ὙΣΝ (ἰχ. 26; Ἰχ, 16. Ὑ3 2. 12) 1π' θοτὰ 
Ῥιορβοῖδ ΟὨΪΥ͂ Βό τὸ (σον. Μ|ίο. {.11; 158. χχυῇῇ!. 9, 36). 

{πον ͵ο0 52 ἢ ἢ..----τὴο γαϊείῃρ οἵ ΖΙου δηὰ Ψόγιι- 
8419Π| ΟΟΟΌΓΞ δ Ἀ τη ἐη 11]., ἰν., σοϊ αὐ ῖν οὔδϑη : ἐϊΐ 
10,12: ἐν. 2, 8. Βαὶ ἴῃ Ιραΐδῃ, ἴοο, [ὁ οσουγϑ οὔθῃ ; ἵν. 8, 
4: χ 12, 32: χχῖν, ζ8: χχχ. 19: χχχί. 9: χχχί. 20 ἢ χχχυθ!. 
Φ2,32: χὶϊ Χ7; |1{.1,2; ἰχἱἱ, 1; ᾿χίγν. 9.-- -83Ὁ ὈΔΡ 

ΟὐσΌΓ ἴῃ [ποί δῇ ἴῃ ΟὨἿΥ οΠ6 οἵδοτ ρ͵806, ΧΥ]!. 12. ΤΠ ΟΓΟ ΘΝ 
ἐ οοσῦτο ἴθ Μίοδἢ ἰοῦ ἐἰτλθ8 : ἱγν. 8, 13: ν. ὅ, 27..---- Τὴ 

;86 οὗ Ὀ"3 δηὰ ὨΟΥΥ» ἰοφϑίμοσ ἀ065 ποὺ ΟΘΟΌΣ δρϑίῃ 

ἴῃ ΜΊΘΔΕ; οὨ ἔδο οἴου βδμὰ οὔθ ἴῃ 158. 1|.12. ΤΏΘ 

«-----.....................-ϑ.0Ὸὖῦϑᾷϑ ὉΠ }ὼ1.-......-..0.:.οΘόθΘ.:..Θ..:.,Ἠ..,»ην»Ἅ---ΧὐἍ-...-.....θ... ν΄ ὍὉτ|1ἰὕἰτψΤὐο 5 5 π41ιῪ1....5..........ϑ........-:...θὕ...ὕὉὦϑζϑὍὕὔὔσοὔὧὖ7;δ»ΨξἋ}σσο.οι κοῦ τ -ο-πο χα .ᾺὉϑᾳᾺ0ῃᾳ Λ ΔἐὯ«:,)ῳὸοῷοτ»τὦοὝ ὸἠ,ορ,ὕθὕρχὕ0ὺὕὔ0Ὺ0}0.8..θὕ0.ὦ.ὃὕ0......Β..σ...-.ὐὔὌὕὕὄὕὔ--ὃὸὃ-ἧ. 

εἰηρσυΐϊαν ΟἸΧΡ» "12 οὔδθ ἴῃ 88. 'χ, 22, ΤΘ ντογὰϑ 

ΡΠ δῖὸ Ἡβηΐΐηρ ἴῃ δαίϑῃ, [ἢ ἰωσὺ {ΠΟῪ Οσσὰγ 

ΟὨΪΥ όγτα, ΠΣ ἴα Μίσδῆῃ δραίῃ 1. 7: ἰῃ 188. χχῖν. 12; 
Χχχ. 4, ῬΊαταὶ οὗ 2. ὙΠ ἰῃ [σα Δ ΟἿ]Ὺ χχὶ. 1δ.-----Ὁ 

ΟΥ̓ ὮδΓΤΟ δηὰ 209] ἰν.10, ΓΤ πον ΒοΥο ἴῃ θα δῇ.--α 
ἈΛΙ ἰὼ [δαΐϊδἢ ἀραίη χυὶ δ, ΤὮο οὐμοῦ ντογὰβ ἤαγο 

ΠΟ Βρϑοὶβθο ἰσχωροσγίδῃοθ. Τὴ ζο]]ονίηκ δχργοϑοί οῦς, 
το θσϑίοσθ ΔΥῸ ἀϑοϊαθάϊγ ροου δ ίο Μίσδῃ: 1), ΠῚ 3 ἽΠ; 

3) Ὁ3. Ὁ; 8) Ὁ)3} Ὁ} Ὁ 2Ρ}»" ὙΟΝ; ἴον 158. 
ΘΟ ΒΙΘΏΜΠΙΥ ΒΩΥΒ, κυ" ΣΝ, διὰ ὝῬ»" 8 ΖΘΏΘΓΑΙΙΥ 8 

ἰανοσίϊο ὀχῃσοβδίοῃ οὐ ΜΙΟδῆ, πῃ ἰῇ ἢθ 0868 6] ΘΥ̓ΘΏ {{Ππ|68 
(τογηη: Ολϑν. Διο. α. ον. 68. 412,444.. ΟΩ]ἹΥ οὔσο ἰῃ Μίομ 
Δηὰ ἰδαΐδη, δα (δαὶ ἰῃ ΟἿΡ Ρραϑβαβθ, ἀο [6 Θχργϑβϑίοῃβ 

οοσῦγ; Ὁ 5. ΠΊΝΩ, 1.2)» ὈΠΠ 3, Βυ 

οσηβειοτο, ΛΝ 3)", Ὁ᾿ΠΙΠΝ32 Γ1322. Αἴ τηοσὶ Μ}5) 
δηα ἰῃο ὕδ8ο οὗ Ὁ 25 διὰ ὈΣΡ Σου ηὰ ἃ οὗ [8888 

δβίγῖο. Βα ἐξ [5 ἴο Ὀθ οομδίαογοὰ ἐμαὺῦ ον ἱηρ ἴο [)6 ἀϊ- 
ἔοτϑῃσο ἰὴ [ἢ Βἰζϑ οὗ ἐδιθ ουίζβ, 8 ίηρχί ο ὁσσιγγθησο ἰῃ 
ΜΜίσΔἢ ἢ85 το] ἷγ τα σἢ τότ οί ἣν ἱῃ βοῖι Ὡς [ἢ 
δι ἵ. 

Ψψοσ. 2. Τῆΐ Ὀοχίπηϊης οὗ (86 ἀἰδοοῦσθο ὙΠ ἢ ΤΙ ἐδ 
ΥΨ: 

ὉὈποχαΙρΙο. ΑΔ ἰ5 γχΧ8}} ΠΟΥΡΏ, Βούθγαὶ ὈΟΟΪδ Ὀορία 

0} ἘΔ, ( οΒὰ., δαάμκοδ, 1 8αῖλ., 2 βδῃ)., Εξϑις., Φοηδῃ, 
1" 

ΝΟ). Βυῖ Βονοτο οσχοθρὶ ἤόγοὸ ἀοθ8 ΓΤ Γ} βίδηὰ δὲ 
ἐῃθ Ὀορίπηίης οὗ α ἀΐδβοουσθο Ἡἱποιῖ ἃ ροΐηῦ οἵ βυρροτῖ 
κἰνοη ἰῃ γαῖ ρσϑθοθάθθ, ἮΝ6 γϑοοζεῖὶσθο ἢ (μ6.. 88 ΔΏΟΥΙ 
8δΌογο. ἃ ργοού ἰἢδι 15δίδῃ ἰοοῖ [06 ποΡα 8. γοΓΒ. 2.2, ἴγογα 
Μία. ἵν. 1-4 δ5 ὴο Ὀδ811 οὗ ἢ19 αἰδοουγοθ. ὕπιηπουοα, Σεα" 

Βα 6} [δ 86 τιθδιίηβ οἵ 1.3)» οοταρ. 12) 93, 122) ΓῚ3 
ῷ ὅαπη. Υἱΐ. 16, 26:1 Εἰηκβ ἰ1. 4δ; Ῥο. χοὶἱἱ. 2. ἼΠ) ἰ8 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἀδποπι. ἴτΌΤΩ ἼΠ), διὰ ἀοθδ ποῖ ΟὐσΌΓΣ διζαΐη 

ἴῃ βαϊδῃ ἰπ [89 5δ0η86 οὗὨ “ Μοισίπο." ἙἘοτ ἈΠ) Ἰχ, ὅ, 
2 : 

ΘΟΙΏ65 ἴγτοπι δῃοίῃονῦ τοοὺ, κΚἰηἀγοα ἰο “,3), σοϊῃρ. Ῥα. 
χχχῖν,θ. ὙΠ νογὰ οδσοῦγβ ἰῇ ζ6γ. χασί. 16: 11. 44, πίῃ 
ὴ9 τηϑϑηίημ οὔ " Ποιοίξισ, εἰγοαπείησ," Ὀμσὺ αἰδὸ ΟὨΪἱγ ἰῃ 
Τοβασζὰ [0 Ὠδίΐοη8. 

Υοςσ. 4. δ 215. 13 [6 ἰουπὰ δροίη ἴῃ [598. ΟἹ]ΪΥ Υ. 3. 

ΤῊΣ ἰδ 8 Ἰατίἀ σαὶ ὕθγτα 88 ΜΠ} δ Ὁ 5. ΤῊ ἰππἀα- 

τηϑηίαὶ Σαϑδηΐϊης 15 " οὐθύνω," ““πιακε τίρλέ δἰγαίρλί," ἀηὰ 

ΘΟΙΤΟΘΡΟΠαΒ ἴο ΟἿΣ “ τ ολέδη πιὰ δοϊϊολέεη.." Οότωρ. χὶ. 8, 4, 

[ἢ {9 Ἰαἰίοτ ρίϑοο τὸ βηὰ (86 σοηδιχαοίίου π]0ἢ ν) (ἀΐγϑος 

οδυαδέϊνο ΗἸΡἢ 1). σοτρ. 70Ὁ ΧΥ]. 2]; [χ.33; ἀϑη χχχί, 81. 

Ὁ ΤΝ, ὙΜ]Οἢ,, 85 ΔΙ γοδὰν σουηαγ θα, ὀχοθρεηβ Π6ΓΘ οὐ- 

σαγδ ΟὨἹΥ Μίο. ἔν. δ δηἃ 709] ἰγν. 10. [5, ἀου ὈΠΠ| 655. σβα 10 8]}} 
τοϊαιϑὰ ἰο Πλὲ, Ὁ ΠΝ, ΤΒΙΟἢ ΟΟΟΘΌΓΒ] δια. χἰϊὶ, 20,21. ΤῊΘ 

Δτοῖ ἐπ ΤΟΧᾺΧ᾽ ἰταηϑ]αΐα ἴῃ 411} σαβος ὉΨ ἄροτρα, ἔπ 6 ἅ61» 
στα ὈΥ͂ ἀγωίγα (ἴῃ 506}) οὐ υοπῖσγα3 (Ἰὴ ἴδ8. δῃὰ ΜΊΟΠΟ 
ἐδ Ἰαϊίοῦ 9 ΧΧἧ ἰγδηβϑ᾽αῖθθ σκεῦος, γυτολτε, ἐρο. Ιἴὰ 

[5 αποοχίδίη ὙΒοίποΣ (Π6 ἀἰοἐ! ποίοα Ὀοένθθῃ Ὁ Πλ δηὰ 

ὈΛΝ ἰδ ΟἿΪΥ ἰο ὍΘ τοζοστϑὰ ἰο ἔπ Μαβογοίίο ροϊηείηᾷ, 

ἴο ἃ τΤϑαῖ 6 οἷἱοσίοδὶ ἀἰδδγομοο. ἿΙη {π9 Ἰατίον 6889 

ἵν [5 Ὠοΐ Ἐ ΕΣ ΠΟΥ ἐπ τοοίβ οὔ ἔῃ 6 ψΟΓαβΒ ἰῃ α168- 

ἴοῃ ἃτὸ 3} )- 3}, ἴτουα ὑμ οὶ 12}), δέψίδ, “᾿ ΘΏβτανο, 

ἄγαν," τθποο ΓΙ, ΓΝ, πού. αδό., οσΣ ΤῈ, ὕγοσα προ ἢ 

οἱ ἐδ οὯ9 Βδῃὰ, [8 ))ὲ, δλίρ-- σκεῦος ἢ 1ῃ9 οὐδοῦ δρᾶ 

λιν, ΠΝ, οἵ 881} ΔΌΟΙΙΘΣ τοοί. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

1. Αἱ ἴδιο οπὰ οἵ ἀδγβ 884}1 [86 τηουπίαϊη οὗ [ἢ 6 
Βοῦδο οὗ Το ονδὴ Ὀ6 δίσῃον ἔμ 811 τηουπίδίη8, 
δηὰ 41} ρθορὶθβθ βῇ}} ἤονυ ἴο ἰϊ, (νογ. 2). ὙΒΘΥ 
8.811} οῃοούυτγαρθ ἱποιηβοῖνσοθ ἰο πα ῖκ {ΠῚ Π 6 ἴπ 
οἴέοσ ἰο δ6 ἐποιγποίθα ἰῃ (86 ἰὼν οἵ Φομονυδῇ. 
Ἐὸν ἐπ ἰατν ροΐηρ ἤοσγί ἴγοπι Ζίοη βῇ8}} Ὀ6 80- 
ΚηοπΙοάρχεα δ 186 τίσι! ἰδπρΡ οἵ ἰγαιῃ (Ὑ6ζ. 8). 

ΤΉΘΩ 5841} 811 βίγὶϑ διαοῦς πδίϊομς 6 ἀϑοϊἀοὰ ὮΥ͂ 
(88 δρρὶἰοδέίοα οἵ τιΐβ Ιαττν δηὰ {βμθγθίοσθ, Βὸ ἴο 

ΡΑΡ ΕΥ ἴὴ6 Ιοτὰ ΗΪπιβοιΥ, δὸ ἐμαῦ {πο γθ 884}] 

Β6 ὯῸ ΠΟΓΘ ὍΑΣ, δαΐ Γαΐμο ὙΠ ΔΡΟΏΒ οὗ γ8γ, διὰ 

ψατὶϊκο ΘΧΘΤΟΙΘ65, 818} οὐδ56. 

9. Απᾶ ἐν 5841} οοσὴθ ἴο ρ888... ΌΣΩ ὅε- 

τΒΑΊΘ:Ὼ.---  ε158. 2, 3. Ὁ ΤἽ ΠΟ ΠΝ, ἰαδί ἄανε, 



δό 

το θα ΠΟΥΘΓ τιθε8, 185 8 τοϊδεγο οοῆ- 
οορίώοῃ, Ρυΐ Αἰ γαγβ οὗ ὁβοῃδιοϊοχὶςοαὶ εἰρη ἤοληο6, 
ὙΏΘΩΟΘ ἴθ [, ΘΟΥΓΘΟΙΥ ἰγαηβὶαίὶθ ἰδ ὈΥῪ 
“ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις," οτ ὉΥ “ἐπ᾽ ἐσχάτου 
τῶν ἡμερῶν," ΟΥ ὈΥ “ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν; 
7 198 ἐπογοίογα μοὶ τῷ ἐπ ἰδὲ ἐΐημε ζοἰϊοιυίΐπο, Ὀαὶ 
Ξε ἐπὶ ἰλε ἰαδί ἐΐπιθ. οὶ ἴὸ 18 ἰο Ὀ6 τοιδυϊοα 
Βογο ἢ, ἐμαὶ, 88 ΟΕΗΣΕΒ Βᾶγ8: “Α͵580 {86 
ΠΟΆΓΟΡ ἔαΐατα 18 δβοὺ ἴῃ ἰπθ ᾿ἰχιιὶ οὗ 186 ᾿αϑὲ ἀ6- 
γοϑὶορτμθηΐ οὗ (μ6 ἀἰνὶηθ Εἰδεάραι» Οορ. 86 
Δ] Π.1ΓΔ 019 οχροαϊἴοη οὗ {8 Ὁ ΟΕΉΧ ΕΗ, ΗΕΒ- 
ΖΟΟ᾿Β ἢ. πονεῖ. ΧΥΤΙ. 8. 688.--- τ 18 16δ8ὲ ἐἶτηθ 
ΠΟῪ 804] [Π6 τηουηίδίη οὗ [Π6 Βουδο οὗ 6 Βουδἢ 
(οοιαρ. Μὶςο. 11]. 12) ἴον 411 τηθ δἰδὰ υητηονεὰ 
οἢ [86 ἴορ οὗ [86 τηουπίδἰηδ, δηὰ 6 οχα] θα δρονθ 
8}1 1118. ΤῊ τιουηίδϊηβ ἀγὸ (1.6 ργχοία ΓΘ ΘΒ 
οὔ [6 φαίη, 'ῃ πολ, 8ο ἴο βροβϑὶς, ἰβ ϑιηθοάϊοα 
1 εβογί ἀρνταγαβ, 118 ἰοηρίηρ αἴοσ ἰθαύθη. Ηθῆοθ 
86 τηοαηΐαίῃθ 8180 Ἀρρθᾶγ θβρβοίδ!!Υ δἀαρίοά 88 
Ῥίδοοϑ ἴοσ (Π6 γονοϊδίϊοη οἵ ἀἰνίη:γ, δηὰ 88 ΠΗρΗ 
οὗ ψΟΓΒΒΪΡ ΤῸΣ Τηθ6ῃ δάση ὑΠπ6 αἀἰνίηιϊίγ. (δαὶ 
18 στοδῖ ζΘΠΘΓΑΙΪΥ, ἱπ οοηϊγασὶ πὶ 111|16 Βαπδῃ 
ὙΓΟΣΚΒ, 18 οομοοϊνοα οὗ 88 αἰνίπο πουῦΐζ, ΘΟ ΡΑΓΘ 

ὈγΣΣ ΡΕ. χχχνί. 7; ᾿χνἱἹἱ. 16, Ὅετ ΤῊΣ Ῥα. 
Ιχχχ. 11, ὈΤΙ γΝ ἢ) ΠΥ Ὼ Ὕ» Ζοηδὰ {ἰϊ. 3). Βαὶ 
ἴῃ 6ΓΘ 8.6 πηιουηίδἰηΒ οὗ αοἀα ἴῃ ἃ ΠΑΓΓΟΊΤΟΣ ΒΘΏΒΘΘ ; 
(8 Ηοτοῦ ἰ8 ο411οἀ Μουμὶ οἵ ἀοή, Ἐχοά. ἱ1. 1; 
χυ]] δ, δ; δηὰ βἰηπδὶ, Να. χ. 838. Βυΐ δρογο 81] 
116 πιουῃίαίη οὗὨ (86 ἰθπλρ]6, ἰο ἩΠΙΟΒ }ὲγ 
ἰοολδη, ἴῃ 6 Ἰδῖὴθ οὗ Ζίοῃ :8 αίνοῃ, 18 “8116 ὦ (86 
“Μοαηὶ οἵ οὐ," 189 “ ΒΟΙΥ τηουπίδὶη οὗ 6αοά,; 
Ῥβ. 11.6; 11}. δ᾽; χχῖν. 8, εἰα.; ὅ6Γ. χχχὶ. 23: Ζ2οοὶ 
1.1; Π. 17, εἰσ. Βαϊ [8 140]8 σοταρεοίθ νι [μ 6 
ΟΝ Αοὰ [ὉΓΣ ροδβοββίοῃ οἵ {1160 τηουηίδίηβ. ΕῸΣ 
{86 Ὠἰχῃ ῬΙδοθα οἵ ἴ.9 πηουηίαϊῃβ ἃτὸ 8180 Θυῃβθ- 
ογαῖθα ὈΥ ῥγϑίδγθῃοο ἰο ὑπ ὶσς ποσβῃΐρ, 80 ἰμαὶ 18- 
ΤἈΘ] 18 οἴζθῃ Σορυοδοβοϑα τὲ ἢ ρτγδοιβὶηρ ἰοσηϊοδίώοη 
πὶ τ 186 140]8 οῃ. ἐύογν ὐσῆ τιουπίαίη, 1 ΚΊ, χίν. 
28; 2 ΚΙ. χν!Ἱ. 10; 186. 1ν1]. 7; Ιχυ.7; 76..11.20; 
111. 6; χτῖϊ!. 2; 1. 6; Εζοκ. υἱ. 2, 8; Ἦοϑ. ἱν. 13, 
Βαι {μ6 βογί ρίυγο σϑοορηΐζοα δι1}} δηοίθον σίνϑὶ σῪ 
Ὀρίπροϑη {86 τηοαμίαἶηθ. Ῥβ. ᾿χυἹ]. 16 βρϑβῖκβ οὗ 
16 θαβα]ὺ τηουπίδ᾽ηβ οὗἨ Βδβῆδη πίὶϊ {Ποῖ ἸΏΔΗΥ 
ναῦς {πὲ Ἰοοῖκ ἀντ Βαρθγο! ουΑ] Υ ροῦ ἰμ0 
ΟΥ̓}Υ͂ δῃ ἱποοῃβί θγαῦ]ο Μουῃί Ζίοη. ΑἹ] (8686 
τ γ ΔΙ σῖ68 818}} οοτλθ ἴὸ δ οπᾶὰ. [τ ἰβ ἀοθαίοά, 
ΠΟΥ͂ ἀοεδα ἐπ Ῥυορῇμοὶ οοποοῖνο οὔ ἐμ6 Ὄἀχδ! ἰης οὗ 
Μουηὶ Ζίοῃ ονὐὰσς (δ)9 οἰμβοσβ ῦ Μδην πᾶνὸ βρ- 
Ῥοθθὰ μ οοποοῖγοθ οὔ Μουπὶ Ζίοῃ 88 ρἱ]ϑὰ ἂρ 
ΟὕῸΓ {πὸ οἴδογβ, (αἰῤὲβ πιοπξίδιιδ υεἰνιέῥ διυρογίπερο- 
δίέιατι, ΥἼΤΕ.), ον ἰἢπα, [8 δὲ “(Π6 ἰσῇὴ ρ᾽δοοθ γυη 
Ὀροίβοσ ἰοναγα ἱΐ, τ ίοι (ΠΠ5 ἰούσοσθ ονοῦ (ΠοΙΩ, 
Ἡ τ ἡμμὰ " Ἢ ἱππεῖς Βο868᾽ (ΗΌΡ ΜΑΝΝ, Ἡζεΐδε. 
-- 2.7. 11. Ὁ». 101). Βαϊ, Θοπιρδσίηρ ΟΠΟΓ Ῥαββαροβ, 
ἀρ ΘΘΘ 18 0 πὴ Ῥτοθαθὶθ 1παὲ ΤΙΝ τὸ ἀπε ΒΔΥ: 
{86 γα ψ|}} 6 ἴῃ ζϑηθταὶ ΠΟ τηοῃηΐδίπ οἢ φαγὶ ὁ Χ- 
οορί Μουπὶ Ζίοῃ αἰοπθ. ΑἸ] πὶ}} βανὸ δδοοΐμβ 
Ρ δίῃ ; ΟὨΪΥ͂ ἐμ τωουηΐ οἵ αοά 5841} δ βι}}} ἃ 
τηουηίαἰη. Οπὸ 0π6 πιοιπίαϊη. Τί, ἴον 6χ- 
ΔΙΏΡΪ6, 176 ΘΟηβίἄοσ {|| πογὰβ ὑθ]ονν, νοτβ. 12-17 
116 ΡῬγορμϑὶ βαυβ ἴβογὸ (ῃδὶ ἀϊ γί ᾿παρτηοηὶ 8881] 
ΒΕ ἴοτἢ προῦ 81] (αἱ 18 Εἰρὰ ἱπ ἔμο που]ὰ, ἀπά 
811 πυπηδῃ ἸΟΝΊ 688 88}8}} 06 Βυχηδ]οά, (μὲ “ἐὴ9 
1οτὰ αἴοπο 8.8}} θ6 Ἔχαϊ θὰ πὶ ἐμὲ ἀδγ." Ψαεί 
80, ἴοο, ͵νὸ χοδά χ]. 4, “ ΕσσῪ ὑδ] 160 88}8}} ΡῸ 6χ- 
αἰϊοὰ, δῃὰ θυ ΡΥ τηουπίδὶ πη δηπ ἢ1}} 8Π.4}} ΒῈ χαδὰθ 
Ιου, δηὰ ἴῃ σγοοϊκθα 8841} δ6 ταδᾶϑ βίσαϊρηΐ δηὰ 
188 του ρἢ Ρἴδοοβ ρ]δίη." ὙΥ ΒΘ Ἀ1115 δῃὰ γ8}1169 
ἀΐξαρρθδν, [μ6 Ἰαῃὰ βθοοΐωθθ θυβθῶβ, ΤῸ ὃ6 βῦχο, 

ΤΗΕ ΡΕΒΟΡΗΕΤ [ΒΑΙΑΉ. 

1 ΘΘΟΙῺΒ 88 ἱἴ Χ]. ἰγϑαίδ ΟὨΪΥ οὗ ἃ ἰ6γοὸὶ γτοδὰ [Ὁ 
(86 δΔρρυοδοδίης Κίηρ. Βυὶ (818 ]6γ6} σοδὰ 18 ὑγϑ- 

ἴον ἰπ6 1 οσὰ ὈΕΘΕΟΙΣ δηἀ ΟὨ]Υ͂ {βοΥ ΌΥ, 
[δαὶ ἰῃ 41} (6 1δη6, 411} εἰσ Ῥιλοῖα 8}8}} αἶπαρ- 

ὍρΟΩ ὙΒΙοΝ ἸάοἶΒ οουἹὰ θ6 πογβῃίρρθα. 
ΘΟΒΑΤ ΙΔ τ θλρνυ τ Β.}}} πογο οἰϑαῦὶγ δ τὨουρς 
{παι (Π6 Βο]6 ἀοχαϊπίοῃ οἵ (86 1,οτὰ 18 οοπαϊοηοά 
ΟἹ ἴδ τοβίογδίίου οὗ ἃ οΘομρ]οίο ρῥ] δίῃ ἴῃ ἐμ ἰδπὰ. 
Ηθ 8βδγ8, χὶν. 9,10. “Απὰ ἰδ ἴῈ}» 8}|8}} ὃὉθ 
Κίῃα οὐοσ 811 ἴ1:6 Ἰδπᾶ ; ἴῃ {πδὶ ΑδΥ 8.41} Ὀ6 ὁμ6 
ΓΟᾺΡ, δῃὰ Ηἰβ ἤδη πε. Α1 (π6 ᾿ἰδηὰ β8}14}1 
γῇ ἰο ἐοισέδ8 ἔγοτα αοῦϑδ ἴο Βιἰτηπιοῦ βουΐ οὗ 
Φογυθα! ο ; Βαΐ ἐπ 5 1.861 884}} Ὀ6 ποα ἀρ, ἀπά 
888}} δϊάθ ἴῃ ἰΐ8 ῃ]866," οἰ. Ιὲ ΙΩΔῪ οὔ- 
)θοἰοά ἰο {818 ἀχρὶ δηδίζοῃ ὑμδὺ ἰ,, 2, ([Π6 ῥργϑϑθῆοθ 
οὗ τηουηίδίηβ ἢ1118 8 ἴῃ ἔβοὺ ργοδυρροδβοά, δ6- 
68.596 ἱΐ Βαγβ, “ δἱ ἐδ ἴορ οὗ (πὸ πηουηίδὶῃβ,᾽" δῃὰ 
δ ὙΤ4 1Ὡν (86 81116.5) Βαϊ τηυσδὶ (Π6 Ῥτορβοίϑ 
ἴῃ 1Π6 ρίδοεβ οἰϊδα δῦονυθ, αν ἱπουσῃῖ οἵ (Β6 τὸ- 
βίοσαϊζοη οἵ ἃ ρ]δίῃῃ ἴῃ ἃ τοδί οι δ (1081 Β6η86 ἢ 
Οδγίδί]Υ ποὶ. Το ποιΐου οὗ ἃ ῥ]αΐη 18 γοϊαϊδνο, 
ΤΏοτο 58Π8]}, ἱἰπάἀοοα, σουχαΐα ᾿πογοίογο, τηουπίδῖπα 
δη ἈΣ11α, θαΐ ἴῃ οομραγίϑοι πὶ [86 πιουηίαΐῃ 
οὗ ἴὴο οὐ, (ΠΟῪ 8}}8}} ΠΟ τῇοσθ ἄθθοσνθ ἐπι980 
ὨΔΙΏΟΒ; {ΠΟΥ͂ Β}}8}} ΔΡΡΘΆΓ 88 ρἷδ' ηβ. 

Ετοτὰ (ἴδ γεβι]β ἐμαὶ ΟΣ 2 16 ποῖ ξξε προῦ ἰδ 
Βοδά (ἐιΐα πχαδὶ 6 Ἔχργοαθοὰ ὃν ΟΝ ἣν, ΘΟΙΡ. 
Εχοά. χχχὶν. 2. 1 δπι. χχνὶ. 13; 188. χχχ. 17) 
Ὀαΐ Ξξξ αἱ [86 ἴοὸρ ογ μοδὰ (οοΐρ. Απι. νἱ. 7; 
θεαί. χχ. 9; 1 ὅ3δῃ. ἰχ. 22; 1 Κίηρβ χχὶ. 9, 12). 
ΤῊΙ8 Ἰδοῦ πόοσόνοῦ, σδηποὶ λθδη (μδὲ ἱμ6 τηοῦ- 
ἰδΐη οὗ (6 Τωοχὰ 54}} παγϑ ὑῃς οἱμδνὺ τπηοπηίδὶ τη 
δελίπα ὦ, Ὀαὶ ὑπάερ ἐδ. ὙΥλιΒουΐ ἀουδὲ “ [}6 
ταουηίδίη οὗ ἰπ6 Βοιιδθ οὗ (6 1,οτὰ," δηὰ (86 

Κ᾽ ὈΥ̓ΛΟ ἫΠ ἀπά 3} ὙΠ οὐ Ἐσβκίοὶ ατὸ ἀθηίί- 
μας ἡρα ΧΥΪΙ. 22 μᾳ.; Χχ. 40, χχχὶν. 14- 
χὶ. 2). 
ΤῊ Βιρσῇ τηουηίδίῃ 888}} 06 Ὄχϑοῖγ (6 ορρο- 

δἰία οὗἨ μδὶ “ἴογοῦ ὙΠΟΒΘ ἴορ ὨΙΔΥ͂ ΤΟ οὴ υπίο 
Βοδνθη᾽ ἀθη. χὶ. 4, πίοι, Ὀοΐηρ 8 θ} ἐπὶ οὰ 
βίγυσίαγα ΟΥ̓ (26 παπαβ οὗ ̓ πβοϊθης τηθῃ, βοραγαϊθα 
ΔΚ, ΕῸΓ οἷν αἰνπο τηουηίδίη, 8 πουῖ οὗ 
(οά, τϑυμίϊαβ χοδηϊ μὰ δραΐῃ. ΤΆΘΥ 81] 866 1ΐ ἴῃ 
118 σίου 1Πδὲ 18 τδαϊδηΐ οὐνὸρ 4]1 (δΊηρΒ, δῃὰ τὸ- 
οΟΖΏΣΖΘ ἰϊ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 88 (ἢ6 βοῦτοθ οὗ {86}. βδὶνδ- 
ἄου, θυΐϊ 6180 δ8 (6 οδϑηΐγο οὗ ἱποὲν υμἱίγ. ΤΉΘτο- 
ἴοτο (μοῦ ἤον ἴγοι 81] εἱάϑε ἴο ἰξ. Τοθο “ Μδὴγ 
ΡΘΟΡΙΘ," ἐ 6., οσουπέ]θβ8 ἡδίίοηθ, νος ΔΥῸ Θβϑθῆ- 
(14}}γ 116 ΒΆ1ηὴ6 88 ἴμ6 ““4}} Ὡδίϊοτβ ᾽᾽ χιθρηϊοπϑὰ 
Ὀοίογο, Β8.8}} πλαίθ8}}}7 Θποουγαρα Οη6 ΔΏΟΓΒΟΣ “ἰ0 
δουρ,᾽ ((λ6 βοϊοπλη ποσὰ [Ὁ το σίουβ ἰουγηΐθα, 
ΟΡ. ΟΑΒΡΑΒΙ, ἥίολα, Ρ. 140), ἔον ΒΊΟΝ 8 ἔουτ- 
[οἱά οὐ͵δοὲ 'ᾳ παπιορᾶ : (6 τηουῃίδίη οὗὨ ΦοΠουδῇ : 
οὔ; (π6 πιουῃίαὶῃ (6 Βοῦπο οὗ ([Π6 αοἂ οὗ δοοῦ : 
ἴῃ ἰῃ6 Ποιιθθ {π6 ἰηβίγαοίζοῃ ουἱ οὗὨ ἐδὸ τγᾶγβ οὗ 
αοά (6 γχᾶγϑ οὗ αοἷ ἅζθ οοπορὶνοα οὗ 88 ἰδθ 
ΒΟΊΓΟΘ οἵ {Π6 ἱπρίχυοίίοῃ, οορ. χινὶὶ. 18: Ῥβ. 
χαΐν. 12); δά, ἰῃ Θοῃβθαθθῃοα οὗ [8 ἱπδιταοίζοη, 
1π6 ναὶ Κιηρ ἴῃ [06 ρῥδίῃβ οἵ αοἄ. ΟἿἱ]Ἱγ ἰἢ9 πογὰβ 
ἴτοιι “Οὐ γ80᾽ (ο “18 ραδΐδβ᾽᾽ οοπίδίη [16 
Ἰδηστιδρο οἵ (6 πδύοηβ. ΤῈ [0] οὶπρ ΡὮΓαΒΘ 
“ἴον οαἱ οὗ Ζίοῃ,᾽ μῖνοβ {μ6 ταββοὴ (Πδὶ 88}} ἀ6- 
ἰδστωΐηθ (ἢ 6 πδίοηβ ἴο βυο δ ἀΐδοοῦταθ δηᾶὰ οοῃ- 
ἀυςί. ΓΎΝΆ, αι, 18 ποῖ μος ἐδό (Β᾽ παὶι10) ᾿δύν, ἴὸ᾽ 
ἷξ τασβὲ ἴθ τεδὰ ΤΏΙ, πον (6 Ἰδν οἵ {86 κίηρς 
ΤΌ] ηρ ἴῃ Ζίοη. ΕῸΣ τ δί ροοθ8 ἕογί ἢ: ἔγουλ Ζίοηῃ 
18 }υδὶ τι μδὲ (86 ἡδίίοωβ βοοῖς.Ό ὙΠΟΥ ἀο ποῖ δβθοὶς 
ἃ ΡΟΙ110Α] οὐἱοί, Βοτονοσ, θα οὨ6 Μ11 ἰοδοὰ 



ΟΗΑΡ, 11. 2-.4. δ7 

ἴβετὰ {86 ἰσαίμ. ΤΏ ἰᾳ ἰπογοίοσο ἰο Ὀθ ἰβκβη ἰὼ 
6 ϑθῆδα οὗ ἴδ6 Ῥσγϑοράϊηρ 32} ἐς ωὔἷϊΓ ἑοαοῖ, ἐμ. 
716 ἐπογοίοσο Ῥυϊπ δὶ} Υ ἀοοίγίηο, ἱηδιγασίίοη ᾿ῃ 

ΟΥΑΙ, δας πῶσ ἱπιποθα ἰδίου ἱβ ᾿ἰπλϊοαὰ 88 
3 φογὰ οἵ ἐλ ψελοναλ. Βαϊ 884}} (π6 πδιίοῃβ, 
ἴσγη ἰοναγὰ Ζίοη ΟὨ]Υ Ὀϑοϑδυδο “1δν ᾽ 5068 ἴοσί 
ἔτοια (θηοο 2 )]1ἀ πηοὲ ἴδοη, ὄν 'ἰη {μ6 Ῥτο- 
ΡΒοῖδ ἐπ16 δῃά βθείογο ἰπδῖς ἰὰ 5οὸ ουἱΐ ἔγτουῃ Ζίου : 
δηὰ ἀἱά {6 πδίϊομβ ἰδὲ ποιβοῖγοθ Ὀ6 ἀοίογεληορα 
Ὀγ τιμαὶ ἰο ταϊμταίο ίο Ζίοηἴ Ὑ7ω βδ[)8}} θη προὰ 
ἴο οομοίγαο “ ἰαΥ δηὰ “ ποσὰ οὗ ἴμο 1,ογὰ ᾽ 1 ἃ 
ΒΈΕΩΙ ΒΟΏΒΟ: [δὲ ποῦ ἀξθόγνοθ (80 δπεα 
οἵ ἀϊνίης ἀοοίτῖηα ἴῃ {Π6 Βῖσμοδὶ δὰ οομρ]οίοβὶί 

πδίϊοηβ, θορὶ πηΐηρ δὲ 9 γβα θα, Γ[υἶ χχὶν. 47, 
6 186 λζρα οὔ {π6 {16 ] πηϑηΐ οὗ οὐ Ῥτορἤ ΘΟ. ᾿ἱ 
Οὐ. γ}}}. 20 εᾳᾳ. 

8. Αμὰ Β6 888]11] ᾿πᾶἀᾳ6--ἰοδτ ὑγῶσ ΔΩ 
ΤΏΟΣΘ.--- εν. 4. Τ6 οὐπδβοαῦθησοα οἵ {μ16 ἀϊνίηθ 
ἱπαιστιοιΐου, βου δηὰ σϑοοϊνοα ὉΥ {Π6 παίΐοης, 
8.}8}} θ6, (μδἱ (6 Ὠδίΐομβ 6}}.4}} οσάδσ ἐμοῖσ δϑὰὶγθ 
δια οοὩ ἐμοὶν Ἰυἀϊοΐα} Ῥγοοόδθοα δοοογάϊηρ ἴο 
1Π6 τηϊῃα οὗἁ δἷτα ἱπαὶ μὰ ἰδυρδὶ ἔλθ. 8.0 
(σα ΔρΡϑὰσ δο (μδὲ ὁὩ9 γ͵ὲ0 Ἰυάρδα θαίπσθοῃ ἐπα 
ΠΔΏΟΙΒ δῃηᾷ διδγὰβ ἃ ()υ}1ς514]} βοηίθρῃοθ. ΤῈ6 
Βρίγιι οἵ αοἀ ἐμὲ ᾿ἴγοβ ἴῃ ΗἨΐϑ πογὰ ἰβ ἃ βρί γι 

Ἰονεο δηά οἵ ΤΒο αοῦ οὗὨ ρδδοο βαῃοί- 
βοα, ἱπογείοσο, ἴη6 πδιϊοηβ ἱβσοῦρ δηὰ ἰπγουμῇ 
(1 ΤΉ οβα. γν. 28) δβὸ ἱἐδπιδὶ ΠΟ ὯΟ ΔΟΓΘ σοηΐγοηϊΐ 
σὯΘ ΔΠΟΐΒΟΡ ἴῃ [116 Β6η88 δηά Ββρὶ τὶὶ οὗ ἢ Ὀχυΐα 
Ρόπον οὐ ἰἷδ8 ποσὰ, θαὶ πῃ (6 τοϊηὰ δπά ερίτὶς 
οἵ [6 Κιηρήομῃ οὗ οὐ. ΤΟΥ ΔΙῸ δἱἱοροῖ πος 
οἰ]άγοι οὗ αοά, Ὀτοίπογβ, δ δγθ. θοῦ ΟἿΘ 
τοδὶ (ΆΓΩΣ]γ. ΥἿΑΣ ορα8686; ἴδ6 ἱτηρ]οθηΐ8 οἵ 
ὙΆΓ ὈΘΟΌΤΩΘ ΒΌΡΟΙυοῦΒ; ἰποΥ͂ Β8.8}} Ὀ6 [Ὁ 
ΟΥ̓́ΕΣ ἱηῖο (πο ἰπαισαταθηΐδ οὗ ροβοθ. ΤΊῊΘ δχϑγοῖβοθ 
δὶ ἀττῶδβ, Ὀν πρὶοῖ πλθη ἴῃ ῬΓΘΡαΓΟ [ῸΓ ἯΔΊ, 
[41] οἵ ἐποπηδοῖνοα δαυ. Τ86 τηδδηΐηρ “Ρ]ον- 
ΒὮΔΡΟ᾽ οΥἹ ἀΘ 1} γάλνις ϑολὸν Βοοὺ ἰο ἐμ6 οοῃέοχὶ, 
ἴῃ πιο 106 οομίγαδὶ θοίνγοοη δου ου]ξατο δά 
ὍᾺΓ 'θ ἰῃη6 Γππμἀδιλθηίδὶ ἰὰθδ , δἱ [6 βδῖηϑ ἰΐπηο ἱὶ 
ΤΊΔΥ ὰ τοσαδυίοοα ὑπαὶ 8. θογίΠο, τηδίίοοϊκ, ΟΥ ΠΟΘ, 
ἀοδβ πο ποοὰ ἴο ὑε ἰοσοὰ οὐδσ δρδὶῃ ἴἰ0 ΒΟΣΥ6 [ὉΣ 
δττηα, [οοἱ 8: 10.---Ἴ ο ΠΤ. (χν, δ) 5 186 
ψἱΠο-ἀτοβδοσβ Κηϊΐθ. Α Ἰδῆσα Βαβι ΤΑΥ͂ ΘΑ Ϊν 
θδῸ πίδαθ ὁ "ΠΕ ἘΠ Ἢ» ΤΟΙ ΒΡΈΔΟΙΟ, 1Π8ὶ 6χ- 
οορίΐϊηρς (ἷδ ἢ δι, γῦῆο Βρϑδῖκβ βὸ τυ ἢ 
οἵ νασ, ϑ6β, βοῦθ οὗ (πὸ ποχγάβ ἰδὲ ἰῃ Ηοῦτον 
ΤἸΏΘΒΙ “ΒΡΘΆΓ, 18η06.᾿} 

ΑΔ γορζδγὰβ {πο (]Π]]Π[ἰῆρ οὗ ΟἿΌΣ ῬὈΓΤΟΡΆΘΟΥ, [ἢ 6 
Ῥχοροὶ Βὲμηβο] Γ βαγβ [Παὺ ᾿ξ 88}8]}} ἴον ἡ 16 
ἰαβὶ (πὴ. [1 δ ΠΟΥ Ὀορδ ἃ Ἰοὴρ {ἰπ|6 δρὸ; 1 
Θβρϑοὶδ  ν {16 ΔρΡρϑθᾶγδαῃοο οὗ ἐμ 1 ,οσὰ ἰῃ {Π6 ἤσβη, 
δηὰ {ΠῸ ἰουπάϊηρ οὗ Ηἰἶ8 Κίηράοι δηὰ {86 ργϑδοῖὶ- 
ἰηᾳ οὔ [86 τ αίσας 8}1 πδίζοῃβ Ὀ6 8ὴ δἰ θπιθηΐ 
οὔ τμδὲ Δι] 8] πχοηϊ, γοῦ ἐὺ 18 ὈΌΥῚ ὯΟ σλθϑὴ8 8 οἰοβοά 
ὉΡ ἰγδηββοίίοῃ, γὔμαι ἦν 88}} γοῦ Ὀσίπρ' δρουὶ 
Ὑ6 ἸΚΠΟΥ͂ ηοῖ, [1 ΙΠΔΗΥ͂, ΘΒΡΘΟΙΔΠ1Υ ΘΝ }8ἢ 6χ- 
Ῥοβίϊοσβ δνα ἰδίκθῃ [86 ποσὰβ ἰοὺ ΘΟΒΣΒΘΙΥ, δηά 
ΟὈΣΨΑΓΑΙΥ͂, 8ὸ, ΟὨ (6 οἰποσ μδηᾶ, τὸ τηυδὲ ρυδγά 
αβδϊηδῖ 8 οῃο-ϑἰ θὰ βρὶ γἰ 8} 1σηρ. (ὐογ δῖ} Υ 
(Π 6 Ρσορδοίβ 4ο πού (μἰηκΚ οἵ Βθυεῆ. Ῥ]ονβ δηά 
Ργυηίης ΒΟΟΙΒ ἢΑΥΘ 848 11{11|6 ἰο ἀο ψι 1} Βοδυθη, 
88 ΒΥΤΟΓΩΒ δ) Βρθᾶσβ, ἀπά πδαὶ 88 ἴῃ πἰσῇ 
Ρΐδος οἵ βομο δι: τ ιο τς ' ὠτηλῳ ̓ ΠΈΤΡΟΣ: 
ΟἿΓ Β 8 [ὉΓ {Π6 νἱονν (ῃδὲ 0Π6 {Π16, 8ὴ 
(μαῖ, ἴοο, ἔπε ΟἹ ἰΠἷδ δδυῖι, ἰδ0 1, οτὰ 888]}} δῃ- 
ῬΙΟΡΓΪδίθ {μ6 κίηράοπι, (Ἰχ. 21 ; Μαί, ν. δ), βὰρ- 
ἬΝ 10 που]ὰ Κιηράοπιϑθ δηὰ ὑπτίην δρουΐ ἃ οοῃ- 
0 οὗὁἨ Ῥεᾶσο δηὰ ρμίοιγ. Τμδὶ ἰπθη πμδὶ ἰδ 

οὐ πγαγαὰ 6884}] σοηΐοσια ἰο ὙΠδὶ 18 ᾿αΝαγα, 18 ΘΟ υ- 
ἰαἰ, ἐσθ [που ἢ 6 τησδὶ σΟὨ 688 ΟἿΤ ἹΡΉΟΥΑΙΟΘ 
μι ἰο 1π6 ΜΑΥΒ δηα τηθϑηδ οὗ 86 ΣῈΔ]1ΖΑ- 
ἰΐοπ ἴῃ ῬΑΡΕΕΙ͂ ΤΕ, δὴν ὐενε συ γον: ἐαῖπα! 

Βοραγάϊηρ 86 αυοσίοη οἵ ἰἰ. ἴηρ οτἱ αἷηα 
ἰο τες οὗ Μίοβῃ, ᾿ . Α. ΑΙΕΧΑΝΡΕΒ ΒΑΥΒ: “ΤΠ 
γΟΣθΔ] γϑΡ Δ ἸΟΏΒ ΙΠΔΥ Ὀ6 ᾿εοδβὶ δχραϊποα, μον- 
ΕΥ̓́ΘΡ, ΌΥ Βυρροπίηρ {παὶ ἘΠΟΥ͂ ὈΟΙδ δαορίοα 8 ἰγδ- 
ἀϊιλοηδὶ ργοαϊοιίίοη ουττοιὶ διηοης ἴπΠ6 ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ 
᾿ποΐὶν ἀδγ, οσ, ἰδὲ θοῖ! τϑοοϊγοα {μ6 ποσάβ ἀϊ- 
τϑοῦν ἥἄοπ (ἶ6 ΗΟΙΥ βρίτἰς. 80 Ἰοῃρ 88 ἯΘ μδνθ 
ΓΘΒδΟὴ ἰὼ σοράγα Ὀοὶἢ Ρ]δοθθ 88 δ βοηο δηὰ ᾿ἢ- 
βρὶγοά, 1 τηϑδίίθσβ 11.186 δὶ 18 1116 1ΣΓΘΓΑΓΥ 118» 
(ΟΓΥ͂ οἵ οἰ {1Π16Υ.᾽ 

ΑἈΝῈΒ ΒΑΥΒ: “Βαϊ πο γὸ ἰδ ὯὨῸ ἱροῦ ΔΟΪΣΥ 
ἴῃ βυρροκίηᾳ (πδὲ 188., ΤΩΑΥ͂ δ 9 αΥΒὴ οἷ Ηξτηδβο 
οὗ Ἰαηρύυαρο, υϑοὰ ὈΥ ΜΐΪσδἢ ἴῃ ἀεβοσί δηρ [86 
ΒΒΙ6 οὐϑηί.᾽ 

Αἱ γοῦρ. 2. ““Ἰπβιοδᾶ οἵ βανἱηρ, ἱπ Σοοάθχῃ 
᾿γδϑοοίοσν, ὑπαὶ (ῃ6 ἙΠΓΟῦ, 88. 8 βοοϑίῃ, 88] 

τὴῺ6 Θομδρίουουβ δηα᾿ διγδοὶ 811] παίΐομβ, ἢ 6 
ΤΟΡΓΟΒΘΏ(8 ἐπα τηουπίδίη ὕροὺ Ὑΐοῦ (16 ἰδιηρ]9 

γρϑὰ βίοοα 88 θοΐῃρ γαϊθοὰ δὰ ἤχϑα δρογο [86 οἶμον 
ΠΟυὨ (818, 80 88 ἴ0 6 γνἱβὶ 016 πῃ 4}} αἰτοοϊοῃβ." 
-Ὁ.ΑΔ.ἃ 

γον. 4. “ὙΟΥΧΕΥ πἰδίοα ἐμαὶ (Π6 βυσῖδη Ρ]ῸΝ 18 
οἴδηῃ ποιϊδίηρ Ὀὰΐ (6 Ὀτγδηςοῦ οὗ 8 ἰΓγθθ, ουἱὐ ΒΕΙΟῪ 
8 Ὀϊίυτοδίίοη, δῃὰ υδοὰ υἱϊμουϊ ψμ 668. ΤΒ6 
Ρ] ΟΠ δ:ο ἰ8 ἃ ρΐθοθ οὗἉ ἴγοῃ, Ὀγοδὰ δαὶ μοὶ Ϊαῦρο, 
τ οἷ εἶρθ ὑπ6 μη οὗ (δ6 εἰιαΐξ. 80 τσοὶ ἀο68 1} 
ΤΟΒΘὉ]6 {86 κποτὶ βυογὰ υδοὰ ΕΥ̓͂ 86 δηοϊθηὶ 
ὙΓΘΓΓΙΟΓΒ, (Παὶ 1 πλᾶῪ τ ἢ ὙΟΣῪ 1110 ἰσοῦθ 6, ὈΘ 
οοῃγογίοϑα ἱπίο (πὲ ἀεδα]γ πόδρου; δὰ Ὑδμο 
ἰ86 ποτ οὗ ἀοείγποίΐου ἰδ ονϑσ, σϑἀυοεὰ δρβῖ ἰὸ 
1.5 ἴΌΣΤΘΓΣ Θῃ!86."--ΒΛΈΝΕΘ. , 
Νὰ μὰ ἘΝ Β66 ἢ ̓ὑ-τρὶουροίηρ οὐ Μουπὶ Ζίοι, 



ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΙ' ΙΒΑΙΛΔΗ. 

9. ΤῊΕ ἘΑΙΒῈ ΕΜΙΝΈΝΤ ΤΗΙΝΟΒ ΑΝῸ ΤΗΕῚΒ ΑΒΑΒΕΜΕΝΤ ΙΧ ΟΕΝΕΒΑΙ, 

ΟἜΑΡΤΕΒ Π]. δ-11. 

δ ΟΒουβθ οἵ Φ8οοῦ, Θ0ΠῚ0 Υγ, 
Απά οὐ υ8 ψ}κ ἴῃ {86 Ἰίρσὰν οὗ {89 ΧΟΕΡ. 

θ. Τμοσγοίοσο ἴδοι μαϑὶ "ἔοσβδκϑη [ΠΥ Ῥθορ]θ ἐμ βουβὸ οὗἉ  δοοῦ, 
Βοοδυβθ (ΠΟΥ 6 τορ] ϑηϊβιιοὰ 'ἔγοτα ἴμ6 Εδδί, φΦ 
Απὰά αγό Βοοίϑαυοῦϑ 11 86 ῬἈ1]ΠΒΕ1Π68, 
Απὰ {μ6γΥ ὌρΙ6α86 ἐμοπιβοῖσεβ 'μὰ [86 ΟὨΠάσθη οὗ δ ΓΔΏΡΈΙΒ. 

[7 Τμοῖν Ἰαπα 8180 ἰβ 11 οὗἉ δἰϊγοῦ δῃὰ ρο]ά, 
ΝΟΙΠΟΣ ὦ ἐδόγα αν οπὰ οὗἉ {πον ἰγοδβΌΓΟΒ ; 
ΤὨοΙΣ ᾿Δηά ἰ8. 4180 11} οὗἨ ΠΟΓΒ69, 
Νοΐϊθον ὦ ἐλογρα αν δα οὗἉὨ μοὶ ΟΒΔΓΙΟΙΒ : 

8 Τηοὶν ἰδηὰ 4190 ἰ8 {.]] οὗ 14.018 ; 
ΤΆΘΥ ΜΟΥΒΒΙΡ ὑμ6 ποιῖς οὗ [οῖν οσσῃ μ8η68, 
Τμδὶ ψ οὶ ὑΠποὶγ οσσῃ δηροΥΒ ῃΔγῸ Τη869 ; 

9 Απὰ “16 πηϑϑὴ τϑῃ Ὀουθί ἀΟἾΏ, 
Απά ἃ [μ6 στοδί ταδῃ Βυμ Ὀ] 60} Αἰ Π186]: 
“Ἰδογοίοσο ογρῖνο ὑῃοπὶ ποΐ. 

10 Ἑϊπηΐον ἰηΐο [86 τοοῖκ, δηὰ ἰά6 (868 ἴῃ ἐδο ἀυδί, 
ΕῸν ἴδαν οὔ τ8ὸ Ο0ΒΡ, δηὰ ὅσ (86 ρΊΟΥΥ οὗ ἢ]8 τῃδ)θδίγ. 

11 ΤῊο ἸΟῪ ἸοοἶκΒ οὗ πῆδη 88}8}} Ὀ6 υ 0164, 
Απὰά ἰμ6 παυρὨίϊη685 οὗ τλθη 88}8}} Ὀ6 θοντοα ἄονγῃ, 
Αμπά {δ6 1ζ.0Ε}Ρ 810Π9 888}} Ὀ6 Θχδ! θά ἴῃ ἐδμδὶ ἀδγ. 

Σ Οὗ, πόγὸ ἐδαῃ ἰδ Εαδέ. 

δ γερμαϊπίοα. 
Φα ταν ἐξ δοιοσά ἀοιση, 
4 Απὰ ἰδουι υοἱϊέ ποΐ Ἰογρίυα ἰδαπι. 

8 ΟΥ, αδοιιπά ισίἐδ ἐλ ελίϊανΗ, δἔα. 

»5 “ακε Ἴ , ο ητμλτροη ἑδδα οὐ μλῶις 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΨοΣ. ὅ. 2" διὰ Π27}), Οὐπιο, αἰνὰ τσ υοἱϊξ ιοαϊζ. ΔΥῸ 

φαῖκοι ἔχοτη ΥῸ 7. 8, δῃά “ ΝΣ Ὡοὲ ΟἿΪΥ τοτα πὰ οἴ 

3) }}), νϑσ. 8, Βα: οὩ9 [5 αἰπηοδὲ ἰοτηριϑὰ ἴο Ὀοϊίονθ ἐπί 

Ο ἫΧ3 γοσ. 8 ἰ8 δῇ ϑοδο οὗ γ ΓΜ, ΜὨϊοΉ, τὸσ. 8, 

{οὶ ον 8 Γ2 7). Απὰ {{186 ΟΓαδ δΓὸ οσοϊηραγϑὰ ἐπα ἢ 

ΜΙοῆ. ΤΠ ν τη ΒΟΣΓΟΥΘα ΥΘΓ568 ἰν. 1.3; (" ΕῸΥ 4}} Ρ60- 
Ῥὶο ψὶ]}} τα} ΟΥ̓ΘΥΥῪ ΟὯ96 ἰῃ ἐπ πδῖηθ οὕ "8 Θοὐ, δῃηὰ νγγὸ 

ὙΓΠ| ψλ[Ἐκτ πὶ ἰηὴ6 πδίηθ οὗ (9 10 πν Οὖγ Οοά 9ΟΥΟΥ͂ΟΣ δηὰ 

ΟΥ̓́Θ," Υοζσ. δ) ἰΐ ψ ἢ} Ὀ6 δϑϑη ἐδδὲ ἢ θκ6 τγοσάϑ, ἰοο, βοαίοα 

Ὀοίοτο [δα δ'κ τὰ. Οταπηπγδι οδ}}ν ἔπογο ἰα ποις 

ἴο οὈ]θοῖ ἰο ἴδ γνἱονν οὔ ἰὴ οοτητηθηΐὶ Ὀ6]Ογ. ΕῸΓ 5) 

ΑἸἾΝΕΣ τῆδν δὲ δὲ ὙΟώΦ11 πῆϑϑῃ ϑαηθιδ ἐπ ἑωσδηι, 88 ἐπ δμξξ, 
ῖ 

ἐδὲ ἐδ τοαὶκ ἱπίο {δ ἐσέ, ἃ5 τη ἐλ ἐσλί. Απὰ {{ πὸ πογὰβ 
οἵ γϑτ8. ὃ δηὰ 8 [δὲ βουιῃὰ 4}}1τ6 δύο ποΐϊ ἰαζϑῃ ἴῃ φυἑίθ 
ἐπ 881}0 τηϑδηΐηκς, 1 ουϊὰ Ὡδῖκ : Δ΄Ὸ (ὯΘΥ που ἰάΘης- 

68};} Απὰ 1 [ΠῸῪ πόσο ἰἀοηςοαὶ, τσδὲ ἐθθη ἐδ 6 55 

“ ΓΙ (ἐμδὲ τυυδί, δοοοσάϊην ἰο τοῦ. 8, οοσῦτ ἴῃ ἐδῶ 

1δδὲ ἐΐγωοϑ) Ὀ6 ἐπ βαῖὴϑ πὶ “᾽ ἽΝ ΠΩΣ ἰπδὲ [6 Ῥχο- 

Ῥεοϑὲ ἰτῶροδϑϑ 88 ἃ ἀθγ οἱ ἐδ [ϑγδϑὶ οὐ ἐῆϑ ρσοϑϑηΐ 

ον. 6. 98) Βίδῃ 45 ΥΘΙῪ ΘΟΙΏΤΏΟΙΪΥ ἴῃ ἔῃ 9 5686 οἵ ζ6-» 

Ῥυάίαιο: Φυάᾳ. νἱ. 13; 1 Βαπι. χί!. 22; 1 Κίηρο ΥὙἱ1}. δ ; 
Ῥβ. χχυϊ!. 9; χοῖν, 14; 2ογ. υἱΐ. 29; Εἰδοῖς. χχίσχ. δ; χχχῖϊ. 

4. Βυὶ ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἰὴ Ἐοίϊίου οὗὨ ζ90) δρρόδσγα κἰχκοϊς- 
“ 

ΟΟΠΕΙΥ δὰ οορέσηίε οἵ ἢο “ ὈυγάθῈ οὗ Φοπονδὴ," δη ἃ ὑτοὸ- 

ὈΔΌΪΥ νι τοΐίοσοησθ ἐὸ ΟἿκχ Ῥαδβᾶρο; Ὅογ. χχῇ 38; 

σΟΙΆΡ. χίΐ. Ὦ δηὰ 2 Κίημη χχί. 14, [ἢ ΘΗ οὗ ἔδθδλθ 

ῬΊδοθ5 5» δίΔ 4" Ρασβ] οὶ πὶ 9.2). τότ ἐπαῖ, δὰ 
τ 

ἴτοτη [8:6 ᾿πιροββ ὉΠ} οΥὉἁ ἰακίης ὮΡ .- ὉΡ 1, ταν, 

7αϑλίοη οΥ ἐλε Ῥοορίδ, παϊϊοπαϊϊέν, ἴῃ ἸὩΘΟΘΌΣΘΔΟΥ ΔΡΡΘΑΓΒ 
οὗ ῃὴθ οχραπδίΐοῃ χίνϑῃ ὉΥ Βλλρνῖα, Τλεθ., 7. Ὁ. Μιοη Δ" 

Ε1Π18 δῃἃὰ οἰἤοῖδ: “ἰῃου δοΐ δραηδομῃϑα ἐπΥ ὨδεοΏ- 

αἸἰγ." ΡΟ ἡ) ), δοοσοτάϊης ἴο [6 οοπητηθηΐ ὈΘΙΟΥ, 

κα. Ῥαγ οὐ] Δ ἿῪ ἴο ὍΘ τηδἰ αἰ θὰ δα ἐπ οοττοςί τοδάϊῃρ, 
ΤΉ α9 ὈοΐῊ {πὸ σοπῃ]θοίῃγθ οὗ ΒΒΕΝΣ δηὰ ΒδττΟξ (Εἶχα. 
οὶ ΖΕ λναν ΐδδο, Ὁ. 29) ὈΌΡ5 (οορΡ. Ἐβοῖς. χί!ὶ. 24; χἡῖ. 

Τί" 

Ἷ), δῃηὰ ἐπεὶ οὗ ΟΕδεντῦ (ιη λίς Τῆ θαι. 8. υ. ὈῚΡ, Ῥ. 1103, 

ἐπουρἢ ἴῃ ᾿ΐϑ δοτησηθπίανν δ6 ἀθϑοῖδγοα ἴοσ ἐδο ἰοχὶ). 

ΑἾδο ἐμο δἰ κυ δοδείοι οἵ οἹὰ ἐγαπεϊδιίοῃβ (ὡς τὸ ἀπ᾽ ἀρ- 



ΟΒΑΡ, 1. δ-11. δ9 

χε ΟΥΧ, ε οἶα, ἅσεκα., εὐ απέδα, ῬΈΒΟΗΙΤ., δίομέ αὖ ἐπί- 

ἕο, ΤΆΓΕ., 50.) ἰδ ἱποογγϑοῖ, Ὀθοδυθο ἴὴ9 ᾿ῃδοσί οι οὗ 

ἴδ ρασέΐο!ϊο οὗ οοτωρδσίδοῃ δηὰ (89 ἰϑανίπας ουἱ οἴ Δο- 

οοῦῃς (9 Ὶ Ὀοίογο Ὁ)» ΔΙΘ ΔΥΌΪΣΩΣΥ. ὈΒΒΟΜΒΙΒΒ ἢΔ8 

Ἰαβέὶυ οδι θὰ αἰϊομείου ἰο 86 ὅβοί ἐμαὶ ΜΡ σπῖὰ [9 
ὭΘΥΟΣ ΓΘΘΩΦ ἐδὸ ΒΩσὴΘ 88 "2 πὶιὴ 16 δοοιιβαέίγο. 

Ῥοτ 6 Ηἶσαὶ ἀοθ8 ποὲ 80 το ἢ ̓ βιδηθ ἐὴο τηδέϊοσ τ ἢ 

ΒΊΟΝ ΟἿ [δ δ᾽1ο ὧ6 ἢ9 δοῦγοθσ, ἐΠο 1ηἀ, (δ 6 ΡΓογ βίος 

οαἱ οὗ ΨΒΪΟΣ 9 τοδίζοσ [8 ἀσατη. ΤΏ 6. σ. Εχοά, χγὶ, 

82, 99 ἽΟ» "0 ἰβ ποὲ: ἐπερίθ πιοδωγαπὶ 60, Ὀὰὶ δχ 
οο, ἱ. ὁ, Μὲ ἰλο ὅηνον υὐτίλ ἐλα Ῥγόρον γιαπέίίῳ ἰαζχεη Ὸπι 

ἐλὲ ολοίδ τιᾶδϑ. ΟΟΥΩΡ. ἴ,9Υ. ἰχ, 11; ὅθ᾽. ᾿ἰ, 94; Ἐμποῖς, 

Χιχὶϊ 6; Ῥ8. οσχυῖϊὶ, δ. [ἰ ἰβ ἀἰβογοηὶ ΕΟ]. 1. 8, Ὁ» 

([ογΥ. χίχ. 256; 188. 1ν]|1, 8; ὅϑγ. χχυνΐϊ. 9; ἃ Κίημε χχί. '; 

8 ΟἸ σοῦ. σα χὶ, 6) ΟΣ Ὁ ΡῸ (θουῦ χνὶ!, 10, 14; ΜΙο. 

γ. 11) δοοοζτάΐης ἴο ἐδ6 οοῃίοχὲ οἵ ἰδ6 Ῥάθβαβθα οἱϊοὰ, 
8δῖ0 Οἱδοοβ οὗ τορρίοίδηβ ΟΥ αἰνίηοσθ. ΕῸΣ ἔῃ πογὰ 
ἰδ ὰθ μα γ8}} 6} τι ἢ Ὁ.:} βοζγαοίγλθα, δῃὰ βοχζηθίίγαθϑ 

σι! 9.112, δα, ἰὩϑῃ, ἰὰ βυθδίδροο Ὀοὶπ ἈΣΘ ὨΘΑΣΙΥ τὸ- 
Ἰαειδὰ, Βαὲ ἐδο ἑυπμάδιηηθηΐδὶ σωθϑηΐης 19 ἀοπΌϊη]. 
Εμειδσηπα [ἢ 8 ποίθ ἰῃ ΠΕ. ΓΤΣΒΟΗ {πη ἰοῦ. σοπίτονοσχίδ ἰῃ6 
Ἰππἀλγηθη δ) χηϑϑηΐης τηδίἰἰδίη θα Ὁ ΕὌΕΒΕΤ, “ ἐδεΐα, αγ- 
εααὰ [|ἀεἰδη2," Διὰ αἷβδὸο ἐπ ἀογνδίου ἴσοσῃ δ" (οουΐο 

«“μαἰΐρηο 7αϑεϊπ 5.8), ἀλὰ που]ὰ ἀοχίγο ἰξ οἰΐῃ ον ὕσότα Ὁ» 

οἰομὰ (ΘΒ ΘΣΤΏΔΕΟΥ) ΟΥ ἴσο ἐδ Αὐϑῦϊα σγοοὺ αἀππαὰ 

(εὐόγοετα, Βῖορ ΌΥ ταδαίσ).--Α8 τοχαγὰδ ἐπ ΘοΟμ δ γαο ΙΟΏ, 

ῬΚΕΘΗΕΙ ΒΗ 88 ΤΟΙΣ τῃδὲ [ἢ 6 ΔΌΘΘὨΟΘ οὗ ὉΣῚ πιυεί 

οοολδίοα ὯῸ Βσρεὶβο. ΤῊῺΘ γορὺ 0 2 095 ἴῃ ὑμι18 δ6ῃ- 

ἰθῶοθ οδῦδοϑδ ὴὸ {ἰὲ1ϊ9ὸ ἐγσοῦῦϊθ. Θ᾽ οαοιιτβ ἴπ ΟὨΪΥ 
δρδδι ἡ 

ἰΠΧ͵06 οἷδοοϑ ἴπ ἴδο ΟἹὰ Τοβδίδιηθηῖ: 920Ὁ χχυΐ!, 23;1 

Κίηκο χχ. 10 δὰ δοτθ. Βοδίἀθ ὑἐπδὺ ὑῆϑγθ [5 α]80 ἔμ 

ΠΟΌΠ ΕΑ (090) 900 χχ. 22; χαχυί. 18,--ὐοῦ χχυΐ!. 23 

πὸ τορὰ ἐπ πόγὰϑ 239 ὙΟὮΨ Ρϑύ δ᾽. Ηθτθ ουί- 

ἀδοιν 90 -- Ρϑῦ ΜΠ Θἢ οὗἶϑη ΟΟΘΌΣΒ ῸΓ οἰορρίηῃς 

[δὲ πα 8 ἐοροίδου, ΟΥ 1ῸΓ Β δρρίῃηφ οὐ [ῃ9 ἐΙκἢ : ΝΌΠ,. 
Σχίν. 10; 1,61. 1ἱ, 16; 291. χχχί. 190; ἔζοκ, χχί. 11. Βαΐ 
1 Κίηρεα σχχ. 10,9 κίηρ Βοη-Ἠδάδα οὗ βγγίδ 5808: “ΤΠῃ6 

ξοάδ ἀο δ8ὸ υπἴο Πι|6 δ ἃ ΤΏΟΓΘ 8150, ἰζ (ῃΠ 9 ἀπὲ οὗ βδιλ- 

τῖδ δ8}} βυδῆοοϑ ( 8») ὅοΥ Ὠδηὰ ΔΙ1]8 ΤῸΣ 4}} ἔπ Ῥθορὶθ 

ἴδε! (ΟΠ]Π ον ΤΩ 6.᾿" Απὰ νι 18 αστοθδ 4180 ἐπ Αστογηδίο 

50 τγαξωπάαγα, δηὰ [ἢ9 Ρ᾿ϑῦτι “ εἰρεγἤωετε, ξαίία 6886" 

οἵ ἐμ Ἰαίθ ἨθΌτου.-- Αἶϑὸ ἰῃ τοραγὰ ἰοὸ ἐΐο ϑυθοίδηςγο 

ζ ὕἱο δδὴο ἀἰνίϑίου οὗ τη ϑϑηΐης οοσῦγΒ. ΕῸΥ τ Ὡ 116 

Φοὺ χσ. 25 ἰδ οοῃίοχὶ γοαυΐγοα ἢ τηϑδηΐηρ “ ἀδιπάαη- 

ἥα,." ορίῃίο δ γΕΣῪ 8 ατοδὲ ἀθαὶ ἰῃ τοχαγὰ ἰο 500 Χχχυϊ. 

18. Β1Π] το τὴϑ 19 νοὶ χὲ οὔ γθαϑοὴ ΒΘΘΊῺΒ Οἢ ἐδ δἰὰ9 

οὔ πα τοϑδυΐης " ἀτρίοδίο," (ἀβδρργουαὶ, ἱπδυὶϊὶ Ὁ μοηὰ 

οἰδρρίης, δορ. 7οὉ χχχίν. 26, 27). Απὰ [π9 οχρίδηδ- 

τἰοηϑ οὔ ουσ ραϑβαβο ἀϊτίαο ἰπῖο {πή|Ὸ 6145868, ἴη ὑπδῦ [ἢ 9 

οὯ8 ᾿εΐης οὐὐ ἴῃ6 ἸΙμ ἀδιηθηῖδὶ ἰάθ8 οὗὨ δέχ κίημ, [Π9 
οἴδον {πὲ οἵ δα ρογδαυπη δηοο, Ὀὰὺ ΘΘΟὮ γΑΥΣΟ ΒΥ τηοα]}- 

βεά, ΤῸ ΗἸΡὮΪ ΟΟΟΌΓΒ ΟἾΪΥ ἤθτθ. 1 ἰ8 ὕο ὈΘ 60Π- 

εἰτυοὰ ἴῃ ἃ ἀϊγοοῖ οδυβδίνο 60:80 (εοημροζοδίοποτη ζα 6676). 

γον. Ἰ. πχρ δἰ 5 ὙΠ} 0} ΟὨΪΥ ΒοΙΘ δῃὰ Νβϑῆ. ἴ]. 

1ο; 3, 9. 

νος. 8. Ὁ" ὃ τόσα γγλ πίξΒ ἰαἰθῃιίουδὶ Πτο βουπά 
ἰο γν, ΤΌΝ, δ ὀοτΏΡ. ΖΘΟΆ. χί, 11 ; ὅοσ. χίν. 16 ; 188. 1}. 
18, 20; Χ. 10 ϑἢ.; ; ΧΙΧ.1,8; χχχὶ. Ἱ, ΤῊΘ δίηγυϊοσ βυ χ 
[πὰ Ἰ διὰ ἸΓΡΥΝ ᾿δ΄ ἴὸ Ὀ6 ποιίοϑὰ ἰῃ Βτασητηδίίεδὶ 
Τοδροοῖδ. Ἐχροβίζοσβ ΘΟΥΣΘΟΙΥ͂ οΘοηΒέγαθ ἴΠ9 Βυ ΧΟ 88 
ἀἰδεγί θα γο. ΟΟΙΏΡ. Υ. 23 δοῃοοσμίης [Π9 ἰά68] ΠΌΣΑΌΘΣ. 

Ἧοσ. ὃ. Αἱ ἢγβὶ οἷς [6 οχρίδηδίοη (δαἀορίϑα, 
6. 9., ὉΥ υυστπππ), οοχηϊηθηὰδ ἐἰδοὶζύ, ἐμὲ ἰδῖζθθ ἐῃ9 

γογὺδ ΓΠ απὰ Ὁ Ω ὃς ἀσβοχίρεϊνο οὐὁἨὨἁ Ψἰδθ νου" 
ἸΑΙῪ Ὠοπηαχθ ἔπδξ ἰδ9 16Γ86}10985 σοπάθσϑα ἴο ἐπ κτοδὲ 
ἐπ ημκδ ἀορίοίθα γοσῦθ 78ᾳ. 1ὲ ΔΡΡΘασδ ἰὸ ὈΘ]οῺκ ἰο 
ἐδ οοταρὶθίθηθβ οὗ (9 τλοῦγη] ρίοίασο ἐπὶ ἐδ 9 
Ῥτορῃθοί ἀσγῶνϑ ΠοσΘ οὐ (89 σοπαϊἐΐου οὗ 1ΒΓΧ89], ἐμαί δίϑο 
ἐδποῦ γοοοσι το δου] ἃ Ὀ6 τηϑῃ οποὰ πἰϊΐοὴ ἐμ ο89 κτϑδξ 
ΔΏΪΏΚ5 Ὠδιηθα, γ6Γ8. Ἶ, 8, τοοοίγοα δὲ ἱποὶς ἤδη 8. Μοσζϑ- 

ΟΥ̓́ΘΣ 9 5 Δ ] τ ἐν οὗ οσοπδίσυ σοῖο δβϑοτηδ ἰο ροίην ἴο 8 
οοπίϊηυδίίου οὗ ἐμαὶ δἰζαίῃ οὔ σοτηρϊαἰπὶ αχαίηϑι [βγαϑὶ 
διγσθδὰν θεζθῃ. Ιπαἀοοὰ {δ δβοοοῃμὰ διδὶ]ζ οἵ γὸσ. ὃ “διὰ 
ἰοταῖνο ἐμθαι Ὠοί,᾽" 5061|8 ἰο ἔοστὰ ἔδο διιίίης ἐγαμοϊ οι 
ὑο 1Π6 Δηποπποθιηθαὶ οι κτηθηξ, ΘΓΘΔ8 [686 ΜΟΓΣΑΒ, 
{{ {ὴὸ δῃβουησδοσηθηΐ οὗ ᾿πἀριηθοϊ Ὀορκίηδ ὙΠ 0 α αἱ- 
ΤΟΔῪ, Βοθ 1} ἴ0 ὈΘ δὴ ὕστερον πρότερον. ΤΙδὲ ΓΠΓ δὰ 

ὡρῦ ἴῃ Ὑπδὲ 10]]ΟΒ (ΤΟΣ. 11, 12, 117) δῃἃ οβρϑοίδ!γ υ. 
1δ, ΔΘ υδοὰ ζ0Γ ἱπνο!  ΔΙῪ ὨυΣ ]]αἰου πουϊὰ Ὀ6 0 

οὈ]θοίοι, 1 88 τη] ἢ 88 ἃ οοπίγανι το ῆί Ὀ6 ἰηἰοηαοά, 

Νονοσίδοῖθβϑ ] ἀρθοίὰθ ἰῃ ἄγον οὔ ὑπο το ϑδπίηρ δρρτγουϑθὰ 

ὉΥ 8]} τθοοϑῃϊ ὀχροβϑίϊοσα, νἱξ., ἰγο] απ δ ΣῪ Ὀοτίης. δὲ 

ἀοίθσγωΐῃοδ πιὸ 18, σϑὲ, (Πδὲ δγοβαν τ Υ. 8 ὃ ΒΡΘΑΙ(Β. οὗ 

1π0ὸ γνο] ΙΔΤΥ Ὀονέης ἰο οἶδ, Ἡδαὰ ἰΠὸ Ὁσορδοῦ τηϑϑδὴςξ 
ἴο Θτρῃδαῖσϑ, ῃοΐ δ τα ΡΥ ἐπ 18, Ὀπὲὶ αἷδὸ (η6 Ὀονίης Ὀ6- 
ἴοσϑ [86 1Δ0]8 οὗ το!ιθ8 δῃὰ ρονοσ, ΒΘ του] ΒΌΓΣΟΙΥ ἤΔΥΘ 
]οἰμϑὰ Ὀο ἢ ἰὼ ἃ ἀϊοσϑοῖ ΔΒ 0) ἰδ ἈΔΡΡΘΏΒ ἰΓ ΥΓ. 
9 α 16 τοίοτσοα ἰὸ Υοσ. ἢ. Απὰ μη 15818ῃ τηυβὲ ἤδΥο 

βα!ὰ : (Π ἴηε ΠΝ, δι ἑῆσει γοτρίνε θιδοι ποί, Τδι (89 
Δηϊιηοδὲφ ἷ5 ὑοῦ τολεϊκϑὰ ἴῃ τὸσ. 9 ὃ, ἰ5 Ῥχοοῦ (δύ ΠΟῺΘ 
οχίβίβ. Βυὲ ἰἢθ8 ἴα ὑπ 18 6816 ΥγΟΓ. 9 α [8617 χη δέ σοῦ» 

ἰαἴῃ ἃ ἐπγοδίϑηϊηρ οἵ Ἰυἀκτηοοῖ. 16 16. ἢ. οὈϊθοϊίοι ἰὸ 

(δ « ἐμαὶ ἰξ ἰ9 θχσργοδθοὰ ἰὴ πατδίδνο ἴοστη ψ] ἢ ἐδ ναῦ. 

οοπδεοιίδοιηι; ΘΟΙΩΡ. ὈΆΚΟΜδΙκα ἐπ ἰοο. Ὅογ.9 ὃ ἰδ ἰδθῃ 

ποὺ δοι  πϑδὶα Ὀπὲ ΟΧΡΙδηδύοσυ σο! ἰδ ἢ. ὃκ τηυδὲ 

[Ὦθ ὍΘ ἐδ ἴῃ ἰὴ 6 ΘΑΙΚΟΙ δίμη βοδίίου οὗ γὦ). σοτΡ. 

2 Κίηρε γτἱ. 7-ΟἼν διὰ δκ (ΘοΏΡ. Υ. 1δ; χχχί. 8; 

Ῥα. χὶ ὶχ. 8: Ῥζγου. τἶΐ 4) οττα ὉΩΪΥ͂ ἃ τιηοϊζοτίοαδὶ, μοί ἃ 

Ἰοσίοαδὶ ἈΠ ΕΙΕΠοδίδ. 1: ἰα ποὺ «αἰ τῆϑϑῃ δηὰ μύϑδῖ, Ὀυὲ - 

αἱ! δῃὰ ϑύϑσυ. Το [468 οἵὨ “ΤΩ ΔΏ᾽" 18 ΟἿΪΥ 701 (ἢ 9 Βα 9 
οὗ ΡῬδγβ] θ᾽ ὅτ ΘΧΡΥΘΒΒΘα ὈΥ͂ {π0 ΒΥΠΒΟΙΥΙΩΟΌΒ δ οΓάβ. 

Οοτωρ. του. 11. Αδϑσ ..25 τηυϑὲ ἿΝ ΌΘ Βαρρ θά, οο. 

4θ:. χυΐ!. 24, 46; ΗσοΒβ. ἶ 8, 60]]. 168. χχΗ!, 24͵ 

Ψογ, 10. Δ᾽ ἽΠ πϑουΐενο οὗ ἰλοὸ ομ᾽οοϊ, ΘΟ. 1 βατη. 

χὶ. Ἴ; 2 ΟὮσ. χῖν. 13; χυἱ!Ἱ. 10 δῃ ἃ ὈΘΙΟῪ τοσβ. 10 δῃὰ 2]. 

ἮΝ ὙἼἸΓΊ ΟἿῪ ἤθσθ. 

Ψον. 11. ΔΓ) ΟἹ] ἤθτο δὰ υϑσ, 17. ὉγὉ ἱπ Βα ΔῊ 

ΟἿΪΥ ἤθτο δῃὰ τϑσ. 17, δῃὰ χ' 2. ΤῊΘ βἰμρυϊασ ἡ ῦ ἰδ 

οχρ αἰ πϑὰ ἰπ ἐπδὲ ἈΊΓ22 18. ὑπο τηδίῃ ἰάεβ. ΟΌΤΩΡ. ν. 16. 

ρζ, ἃ Θοητο ψογὰ τί Ιβαΐϊδἢ (τοσβ. 9, 11, 12, 17; 

Υ. 1; Χ]. 4, εἰς.) ἰο γοτῸ, ποὺ δαἠθοϊίυϑ, [0 Γ᾽ 186 Ἰαιξον 18 

ὑρϑ. ΤῊ.6 δδῖηθ γοωδγὶς οὐἱδίτϑ ἰἢ σϑίοσοῃοθ ὸ ὉΓἿΝ 

αὰ Οϑλιι ἰδὲ ντγδϑ τηδὰθ τοὺ. 9 σοποθσγίηρ Ὠν διὰ 

σν. 



60 ΤΗῊΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΊ' [ΒΑΤΑΉῚ 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΔΙ, 

1. ΤΈο Ῥγορμοί᾽ ρίδηοο ἣδ8 ροποίγαιοα ἰπίο 6, 8. Ῥοσοίοσθ ἴδοῦ Βδαῖ--αἴταιβοτα, γετ. 6. 
ἔλτίμεϑὲ ἑαίατε, ΤΆΘγα [16 μᾷζθθ σὰ {μ6 ρ]ουΥ οἵ , ΤῊΘ πογὰβ “(μοῦ μιδβὲ οὐ (ἃ ΡΙΘ᾽᾽" δϑϑσὰ 
Φεβόνα δὰ Ηἷβ ῥθορὶθ. [π ἴδ πογᾶβ οἱ ΗΪθ) ἰο π ἰο ἱπάϊοδίϑ μ6 πη δπιθη δὶ οὗ 9 
{ον Ῥγορμεὶ ΜΊΘΘΗ, ἰο πμβοπὶ ἢ {ΒΘΓ ΌΥ 6χ-} ΝᾺΟ]6 δἀάγεββ ἰο {16 πὰ οἵ (μβρ. ν. Ετοχὰ γβσβ. 
ἰοηἀθ ἐμ6 ᾿ιδηὰ οὗ τοοορτἰιίοη ἀπὰ ᾿οὐμβ ᾿ἰπαβ6] ἢ, Ἴ τ Β6ΓῸ 76 Βουδὰ ἷβ πδυροα 186 αοά οἵ ὅδοοθ, 
[6 Ῥογίσβυβ μον ὨΙΘΉΪΥ ἐχαι θὰ ἰθθα ἴμ6 Τμοτὰ | δηὰ Ζίοη (6 μ]αοθ σβεσ αοά᾿β πογὰ βΐῃεβ 8ὸ 
αὐὦ ΗΠκ ῬΘΟΡΙΘ βμδὶὶ] ΤΩρὲ ἰβ [πὸ ἔγαθ δπλὶ- | βογίουδι ν ἐμαὶ 4}} πδίλοεια δδέρουλθ]θ ἰοὸ (μῖ6 βιϊη- 
ὨΘΠΟΘ ἴο Ὑϊοἢ [ο6γ8ο] 8 ἀοβιϊποα, δηὰ δἷοσχ νοι Ἰῃρ, ᾽ξ 16 ΒΘΘῺ ιμαί ἴδγδθὶ ἰὼ ἰμΐ8 Ἰαδὶ ὥχηθ 884}} 
ἀξ ουρῆὶ ἰο βἰγῖνθι Βαυὶ ψιδὲ ἃ ομδδῦιὶ Ὀοίποϑῃ  Πἶγ6 ἴῃ πιοδί ᾿πυϊπιδίθ ΒΑΓΤΩΟΏΥ͂ πὶ 118 σοά. 
ἰδαῖ ψμΐο ἢν Ιϑγαεὶ δ.4}} θ6 δῃὰ Ὑμδὲ ἰδ δοίυδι]γ ἰ6 1} Τμαὶ ἰξ ἴθ τοί 80 ΠΟῊ 6 Ὀγοοθθᾶβ ἰο ἀββοσῖθβ. 
ΤΠ Ῥχορμοὶ 68116 οα ἴμι8 βθορὶϑ ἴο βοὶ {μϑιι- δὸγ αοά μδ8 τερυάϊαἰοὰ Η]Β 6. Φοδονδῖ, 

δεῖνοβ ἴῃ (89 σης οἵἩ ἰμδί πογὰ οἵ ργουμηἶθα, (δὲ μου, μδ8 ποὶ δι γαυῖὶν σερυαϊαὐθὰ ΗΙδ Ρθο- 
Ῥτοπιΐθο οὗ ρΊοΟΥΥ (νογ. δ. ὙὙἊμδὲ α βδὰ Ρἰοίαγο  Ρ]θ. Ηθ οου]ὰ ἀο ἢο οἰμοσνῖθθ. ΕῸγ (8 πδίϊοῃ 
οἴ ἐμ6 ργοβϑαιὶ γϑθύθα]8 166} ΤῊΘ ρθΟρ]θ ἱπ ἐδιδῦ] ἰδ οχβαίζκεῃ Ἠΐπι, δὰ δϑαπάοποα ἐἰθε! ἰὸ ἐμ9 
Ἰοσίουβ ῥἱοίασο οὐ [μ6 ἕμίατθ, δὺο οὔθ πὶϊ ἐμ βρίγὶϊ οἵ 186 ψου]ά, ΤΏΘΥ δοοοσαϑὰ βάσαξ(δηοθ 
ὁ οὰ ἐμαί 11 4068 ποὲ δὲ 81} αρρϑᾶσ ἰῇ δῃ ἱπάδρο:- [ὁ ΘΥΘΓῪ ἰωθυθῃοο ιμδἱ ῥγοθθοὰ οἱ ἴδβοσα ἔοι Εδεξ 
ἀθηΐ ψυΐβθ, βρρϑδατβ ἰῃ ἴῃ6 ργοδοηΐξ ἰοσβαίκοη οἵ πὰ γε, ϑβυοῖ ἰβ (88 ΒΘΏΒΘ οὗ (16 20]ονίηρ, 
(οά, ἴον ἰὲ δὲ γίοιάϑὰ ἰιθοὶ ἢ δα γοὶυ ἰὸ {16 ἰη- [ πογάβ, “Ετοπὶ (Π6 οδϑὶ," τθ8 18 Ὀσἰτηδτί!γ, ἰη- 
βυθηοοβ οἵ ἐμ που] ὰ ἤγοιαι ἐπε Εδοΐ δηὰ Ὑ εδί,  ἀϑοὰ, ἰμοβο ρμαγίβ οἵ Ασδαθλα βογάθσϊῃρ οὐ Ῥα]ε  - 
δη 411} κἰἀο8 (νον. 6). [Ιῃ οοπϑοαῦθηοο οὗὨ (μΐ8, ἐπ9 (δ υάᾳ. νἱ. ὃ, 88. γἱῖ, 12; ΥὙ11}.1 , ὰΐ Παῖο, 
ταῦθ ἐμαὺ 18 Βισἢ δηὰ στοαὶ δε: Πραοσα, ἴον ἴῃ οοῃἰγαϑὶ πῖῖ ῬὮΠΠ]β(ἴπθβ, ἢ εἰρη 65 (Π9 Ἰδηάϑ 
ὉΡ ἴῃ {πΠ6 τιϊ ἀεὶ οὔ θῶ. Βαὶ (μεθ εἰ φῆποββ οοη- ΒΘΏΘΓΑΙΙΥ ἐμαὶ 116 οαβί οἵ Ῥα]θδίἑπΘιυ Τμδὶ ἀδ- 
8188 ΟὨΪΥ οὗ ρ014 Δῃα εἰϊνασ, σδροῦβ δῃὰ ἤοτβαβ,  δίσαοίϊνϑ ᾿πῆυθηοεβ, οθρθοΐδ!!}Υ οἵ 8 γϑ σίου Κίπα, 
δηά ἀεδα ἰ(οἷβ πχλδάθ ὈΥ τχϑῃ (γεγβ. 7-8). Εογ ἰῃδΐ, τοοοοάρὰ ἔτοιχλ ἰμθβο ἰδηβ ἴἰο [βγϑοὶ, δρρϑδγβᾷ 
ἴῃ (86 ἀδγ οὗ ἰυἀρπιεπί, (Π6Υ 814}} θ6 θονγθὰ ἄοππ  ἴγομι ἴῃ ἰηβίαποο οἵ Βδ8]-Ῥϑὸῦ (Ν πι, ΧΧΥ. 8 ; 
ΒΟ τιυοἢ ἰδ6 ἴονος δη οδίαϊπ ἢ ραγάοη (νοῦ. 9). [ Πραὶ. ἷν. 8), δῃὰ οὗ ΟΠ πιοβῃ (1 ἘΠΕ ἈΡ Τ; 
Εον ἴῃ (μαὺ ἀδγ {ΠΥ πλυβὲ ογθορ ἱπίο οἱβῆβ ἴῃ {π6 Κίπρε χχίϊ,, 18) οὔ [89 Μοδθϊύοβ, διὰ τὰ οὗ 
ΤΟΟΚΒ δηᾷ Π0]65 ἰῃ ἴῃ στουπά, δοΐοτο ἐδ ἰδετὶ 816 | (Π6 Αὐμποοηΐίθ8 (1 Κίηρ χὶ. ὅ, 7) [Π6 δἰίαως ἴῃ 
ΒΡρθάσδηοο οὗ Φομονδὴ (γοσγ. 10), δηὰ μη β[}8}}  Πθαπιβδοῦδ (2 ἘΣ Ὰ χνὶ. 10), δπὰ (Π9 βίδι σόσβεὶρ 
ΘΥΟΣΥ͂ ἔμ]86, ΦΑΣΙ ΒΙΥ ἐπαϊμθηοθ 06 οδδί ἀοτ, μαι] οἵ Μδηδεβθὶ (2 Κίηρβ χχὶ, δ; Ζ6γ. υἱὶ. 18; χ]ῖν. 
Φομον ἢ 8ΙΟΠ6 ΤΥ ΔΡρΘδσ 89 [86 εἷρῇ οὔθ ἂν τ): 17 ρηᾳ.; Ἐξεϊκ. νἱϊ], 16). Βαΐῤ ῬΒΕΟΗΞΙΕΒ, ἐπ 

. ὦ, Ο Βοῦδθ οὖς ΦΔΟΟΌ--ἰκδς οὗ [9 Ἰοσά.  ἰοο, 88 ργονεὰ μεὶ ποῖ ΟὨΪῪ το κί ουΒ πβρικ μαῦρα 
τοῦον. δ. “Ησουθο οἵ 7400 "," βὸ ἐμ Ῥυορβοῖ δά- δυΐ δἱβὸ βοοΐδὶ ου]ίαγθ οἵ ΘΥΟΣΥ͂ δοσὶ Ῥϑῃθίσε 
ἄγοϑαβοϑ [88 ἱπηδο ϊδηία οὗ 7 ἀΔῃ δηὰ Ψογύξα]απι  [δγδοὶ ἤοσ (Π6 Ἐδὶ (οόσαρ. οἱ 11. 18 βαᾳα. 1 Κίηρϑ 
(νον. 1), ἴῃ πδὶ δ οοππϑοί πῇδὲ ΒΘ βδγβ ἴῃ (ῃΐ4] ν. 10; χ, 1-1δ; χὶ. 16ᾳ. 1Ὁ, (βῆ, ΜΘ ἰγδβ]δίθ 
δάγεβθ, δπὰ ἴῃ ἐπ βεοοπὰ ΠΑ} οὗἩ [π9 γοσβο πίῖιὰ | “ ἴου {μι 6 7 δτῸ {1}} ἔγοτα ἴπ6 δὶ ἢ τὸ σουἹᾶ 
(86 Ὀγορμοίίο δα ̓άγοαβ υἱδοσθὰ ἱπ τῆδὲ ργθοθάββ,  (πογθῦΥ ἱπάϊοδίο ἰμ 6 ἘὙΘΡΠΡΕΕ ΤΆΘΔΠΙΠρ' ἴο "6 (πὲ 
ἴῃ Ὑπὸ (νον. 83) (ἢ6 ἰϑιωρ]θ τγὰβ ἡδηπιϑὰ “ἐδο | [πσδϑὶ ἄγανυπι ἔγτοτι (πὸ Οτίθηὶ ἰμαὶ οἵἉ πιῖομ 

ἶν 16.1}}, ἱπ [86 Βοηθο οὗ ἰη 61] Θοἴα8] πουσὶβμπιθηί. 
Βυὶ ἐδο Υοθί, ἰοο, οχογοίθοα ἐΐβ ἀοείγυοιϊνο ἰῃ- 
ἤσοποεβ, Τμ6 ῬΒΠΙβμ68 ΓΘ παπιθὰ 88 σϑρσο- 
βοηΐδίῖν 68 οἵ 1ἰ, δα θαρθοΐδ! νυ [ΠΟΥ͂ ἀγα ἱπαϊ!ςαἰοᾶ 
88 1518.6} 8 ΘΧΔΙΏ}]68 δηὰ ἰθϑομοῖβ ἴῃ τ ΟΒογδῆς. 
Ις ἰδ ἔγα ἐμὲ τ ἤδῦθ ὯῸ ἜΧΡΓΕΒΘ ᾿ἰδίοσί οὶ] ονΐ- 
ἄδποθ ἐμδὺ (86 ῬΒΙ]Ἰδιίμοβ σογθ θβρϑοΐδ!ν ρίνοα 
ἰο τὶ οβογδῆ. ῸΣ 1 ἀνης, 2 ΠΊΕΒΤΙΟΟΕ ΕΣ 
“ ἀϊγίηοτβ," 8 ἴηρεὶ. 2, τοΐδσα 9 βδιοίυ- 
ΔΙῪ οὗ Βαδίϑορυ δἱ ΕἸκγοι, δ9 ἃ οοἰουσαϊθα οσγϑοΐβ. 
Απᾶ ἴῃ ἰδ0 ΟὨ] ἄτθιι, εἰο6. Εἰχοορι πο ΤΑΒΟ. 

ΦΟΝΑΤΗΑΝ (εἰ ἐπ ἰορίδιιδ ρορυίμοτιρη, απιῤυίατμ) 41} 
180 δποίθηϊ γοσεΐουβ ἅμα 1ῃ ΟἿν ῥϑῆβᾶρθ ἃ δοῦυβδ- 
ἄοῃ οὗὐἨ βοχυδὶ ἰγδῃβδρτοεδϊοῃ. 96 ΧΧ, 
ῬΣΒΟΉΙΤ, δηὰ 44τ. υπἀοεβίδηὰ (6 πΟΣὰβ (0 σϑίεν 
ἴο ἑπίογοοῦγεθ οἵ ΤΟ ΥΪΑΙ τλθη οσ ποσαθῃ ἩΠῚῺ [89 
μιοδίμϑι, δηὰ (9 χοπογϑίλοῃ οὗ ἱμβοοογαίς 1116 ρ11- 
ταϑὶθ Ῥοβίοσιγ. ΦΨΦΕΈΒΟΜΕ, ΒΟΥΘΥΟΓ, πμἀογβίδη 8 
[π6 “δὲ ρυογίδ αἰλοννίς αὐλαϑογιαι" οἵ ῬοΐαΓαδίυ, 
88 ἮΘ ΘΧΡΓΕΘΘΙΥ͂ βαυ ἴῃ εἶδ Θοσλιηοπίδσυ. ΤῺΘ 
᾿ὐβηβϊδύϊΐοη οὗ ἐπ ΒΡΩ͂ δὶ ἴοο, ψὨΐοῖ ΦΈΒΟΜΒ 
Ὁ “ δὶ οὐπὶ βἰκὲδ αἰϊετΐδ αρρίαμδεγων," 8 ἰο 
Αμαν ΑΘ μα ἴῃ [89 Βδῖηθ βεῶθοθ. ΕὉσ ΞΒΟΜῈ τὸ- 

ποῦδθο οὗ ἐδ οὗ Ζ4οοῦ. ὙΤμθ οχρχγεβείοῃ 
ΚΒοῦΒΘ οὗ 800 ἴον [βαγϑϑὶ 18 βοδίἀθα ἰγοαυθης 
ἴῃ 88. ΥἹ]1. 17; χ. 20; χὶν. 1; χχίῖχ. 22: χὶνὶ. 
8; χΙνὰϊ. 1: 111]. 1.--ττὰβ ἐμο Ῥγορβεδῖ δὲ ὁποθ 
ΘΧΡΓΘΘ565 πίαὶ [6 85 ἴὸ ΒΑΥ͂ ἴο ἰδο Βουθθ οὗ 
ὅδοοῦ ἰῃ πογὰβ (ῃδὲ ἃγὸ ἰδίκοῃ ἴτοσα {89 ῥσορῆθου 
18αὲ ργϑοθάββ, μθ ἰηἰ πγαΐοα τ μδὲ α86 86 ἰηίδηάβ ἴο 
ΤΑΆΚΘ οὗ (686 ποχάβ. [ 

᾿ Ἐχροβίϊοτβ υπάἀογβίαπα, (᾽ ΝΕ Ῥαυ!]γ οὔ δ 
ἔλνουν δῃὰ ρτδοο οὗἉ ἰδ 1,οτὰ (ἴον ππίοι οἰ μοσνἶθο 
οἴρῃ (᾽ ΘΝ ΡΒ. Ιχχχῖχ. 16: ἱν. 7; χχχυῖ. 
10), Ρδγέν οὐ ἐδ ἱπαίσυοίζοη (πτουρὴ ἴμ6 Ἰὰτ οὗ 
[86 1ωογὰ (ἰὼ ὕελουα ἰο Πεὶ, Ψττπ.). Βαϊ ποέεθοΣ 
(86 ΟὨΘ ΟΡ (πΠ6 Οἴπα τηθδηΐηρ ΘΘΘΙ8 ἰο 126 ἴο 
Βαϊ (Π6 οοηίοχί, ΕῸΡ ἰῃ Ὑδδὲ (Ὁ]Οττα ἐμοτο ἐδ 
ὩΘΙΙΠΟΣ ἃ ᾿ἀδωσ οὗ ἀϊνίῃϑθ χύϑδοθ, ποῦ δχβογία- 
ἴοι ὑ) Βοὶγ νγα]ῖς. 1 δῃὶ (μδγοΐογθ οἵ ἰῃ ορί πίοι, 
μδὺ (π6 ῥγορβοῖ ὃγ “ Ἰἰρδὶ οὗἩ 7Ζεβονδῃ," ὑπάον- 
βίδῃ 8 (μα Ἰρης πιῖοῖ ὁ ἤονδῃ Ηΐπβ6] οχίθηἐθ 
ἴο ἴ86 ῬΕΟΡΙΘ Ὀγ 116 Ῥτορμοίίο πορὰ ἱμδὶ ἰαβὲ 
Ῥτοοθάθβ, 1 (89 Ἰίσμὲ οὗ ἐμαὶ πογὰ οὐυρδὶ [βγδ6] 
ἴ0 δεῖ λ(8 ῥγεϑϑηΐ ᾿ἰἰβίοσγ. Τὴ Ῥσορβμοὶ ββονξ, ἴῃ 
πδδὶ (Ο]Π]Ονσα, ΠΟ ἰη θη 617 ἀϊδίδης ἐδ θ Ὀγοβοηὶ 
1δργϑθὶ 18 ἔγοπα 86 ἰάθ8] ἰξαὶ, γοσβ. 2-4, τὰ 888 
ββοῦσῃ, δηὰ π ΐοῖ 8841} Βα μα ἀοϑίζην οὗ ἰμΐα ἀ6-  λοπδδίο 
Κοπογαίο ἴβγϑϑὶ ἱῃ κ1ἼΠ6 Ἰδϑὲ {ἰπ|6.) Νον ἱΐ Ιεγϑοὶ 
ὙΠΠ1 ΔΡΡΙΥ͂ (86 τπλθϑβῦγο οὗ ἐμαὶ ἕαίατο ἰο ἱΐβ Ρτε- 
βοηὶ, 1ἴ ΙΔΥ͂ τ τς {Π6 ἡυαρτασηὶ οὗ 1π 1δδὲ {1πγ6. 
Οἱ ἰμὲ8 δοοοιηΐ [ῃ9 ῬτΟρἢ δὲ βιισηποηβ Ηἷβ ῬΘΟΡ]Θ 
ἴο φοὶ {ποιηβοῖγοβ ἐῃ ἰδ6 “Ἰίρῆς οἵ Ζεμογνδῆ." 

ΤΆΘΏ 18 μδ8 ουοσϊοοκοὰ (μΐβ. [ὁ ἷ8 ϑϑϑῃ 
ἐμαὶ ὙΧΧ (τᾶνα πολλὰ ἀλλόφυλα νλάρλϑ ας 
ῬΕΒΟΗΙΤ. (ρίωγίπιοδ εχίογοτιθη βίϊοβ οαμοαγωπί)» 
Ατδῦ. (παι Τεανὶ οἷο ΜΙᾷ ἐχίετὶ ρεγηιν) ἴδνο ἰοαμμὰ 
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ἴα ηοἰϊΐου οὗ “ὠώπεδε, δὰ ἐν" ἴῃ ἸΡ.5 9". Βυὶϊ 
ΦΈΒΟΜΕ διὰ ἰδο τα θείη τος ΜΕ. ἐμ δον δὶμλ 
ἐγδηβὶδὺθ (τοάρίπρ ομοθο ἴῃ, ἴῃ 
Δ Οὔδοα 8 8640) Ὀτοοδοαὰ ου  ΘΏ 0} ἔσομαι ἴΠ 6 ἔθη- 
ἀδιηθηδ] τρθδηϊηρ “δἰ Κιηρ." Το ἰδίος οχ- 
Ροείϊοτβ αἰγὰθ ἰηΐο ἴμεθ0 ὑπὸ οἰδβϑοθ. 8.111 (ἢ 
ΤΩ) οἱ γ ἀδοϊάθ ἴῃ ἵανον οὗ [110 τηρδῃΐηρ, “δι γὶ ἰζ- 
ἰῃρ ἰηΐο, ἧ, 6., (6 Βδηά, δϑ εἶχε οὗ τραϊκὶ πο 8. οοΥθ- 
δαὶ." διὰ τοίου ἴο [9 οοπείγποίίου 3 929 ((16Ὡ. 
χχχῖϊ. 3: “088. χνὶ. 7; χυΪ:. 10, 6[6.), ἴο 111 πμίγαῖο 

[86 οσαεέγαοίίοῃ τῖϊὰ 3 μβογο. 8.111 Ὀαίϊοσ ἷο ἴξ ἴο 
συαιρασο ἔμ οοπειγυοίΐοη πὶ 3 οἵ (0 γασῦο, 

ἘΣ Ῥ8, ΡΊΠΙΙ, Τῆς, ἽΠ3. ὦ ΥὝ δτο (86 οὐῦ- 
ὅτε οἱ εἰγααιφετα (ῬΒδ]λ χυΐιὶ. 46, δα. ; 58 δὴ 
Ἰχ. 1ὖ, εἰ6.), πῖιὰὰ ΘὨΙΥ (0 ἀϊβοτοθοο ἐνδὶ ἰῃ 
αν (μ6 ἰάοα οἵ ἃ Ῥσοίβηθ Ὀίτίι ἰδ τόσο ὑγοχαὶ- 
που. ΤΆ Ἔχργοεείοη 18 ἰο "6 υπάογβίοοα 88 ζβϑῆ- 
ἜΑ ΠΥ Θομρσομθηεῖγο οὗ ἐδθ ϑαϑίθσιῃ διὰ Ἰοδίθγῃ 

πδιϊοηθ πδιηϑὰ ἱταπιοαϊδίοὶν δὈοΐοσο, ποσὰ τ 
᾿ϑοὶζ, 1ὲ οοσΌΣΒ ποὶ βοϊ οι ἴῃ 88. ἰχ, δ᾽; υἱῖϊ!. 18; 
χὶ. 7; χχῖχ, 23; ἵν]. 4, ὅ. 

4. ῬΒοῖν 16 ἅ--νο 18ἅ9.-- οτα. 7, 8. 
Νειποῦ ἐμ6 Βανίηρ δουηάδποθ οὗ οἰ] άγθῃ οἵ 
βιγδηροτα (ΕΣ Υ.}, ὩΟΣ (86 σοηιοηηρ Ομ βο] ἢ πιὰ 
ΒΟ (ὈΕΕΟΗΒΙ,ΕΒ) Θχρδῖῃβ (0 υ8 ὙΕΥ {Π9 ἰδηά 
οἵ ὅδοοὸῦ νᾶ 1} οὗἁ δ! γοσ δηὰ ρμοϊά, οὐ μογβοθ 
διὰ πδροῦβ. Βυὶ ἱξ '8 ὙΟΓΥ ΘΑ ΪΥ οχρίδϊποὰ ἰῇ 
ἴκτδοὶ δὰ ἰγοδίΐοβ δῃὰ δ ἢν Ὁ οοτημῖογοο ἩῚῈ 
Τοσεῖψη πδίίομβ. Βυΐὶ (Πἷβ ἯΔΒ ΟΠ ΓΆΓΥ ἰὸ {86 
ἰδ δῃά {86 σογοηδηὶ οἵ ΖΘ ῃονδῃ. ΕὟΓΣ δοοοσάϊηρ 
ἴο ἰδὲ ἰδστ86] δῃου]Ἱὰ Ὀ6 ἃ βορδχδίβε Ιοὸ ἴτγοιχ 
811 οἱμασ Ὡδέϊοηθ: “πα γὸ 8}}8}} ΟΙΥ υηΐο 
Μο; γ 1 τ189 [ΒΡ δὼ ΒΟΙΥ, δηὰ ἔδνὸ βονογοά 
νας ϑμρας Οἴδμοσ Ῥθορῖὶϑ, ἱπδὲ γὸ βδβου]ὰ θὸ Μ|Ίη6.᾽ 

. Χχ, 26. Οὐμληθσοθ ὙΠ} (ῃ6 πουῦ]ά, οἵ 
οοῦσδο, Ὀτουρῦ ἰπ6 Ιδγβο ἴθ τηδίοσίδὶ ρμαΐῃ, ἰῃ 

ἰὰ δηὰ εἱἶνοσ, βοσϑοθ δηυὰ ΣβΌτΡ, Βο {μδὶ, ἴῃ 
ἴΠ6 10 ἯΔ8 8 δὰ Ἷ(Υ οὗ ἐμοθο ἴῃ {Π6 Ἰαηὰ. 

Βαὶ Ὀγ (μΐα στονί ἴῃ τίσ μοθ δῃᾶ ῬΟΥ͂ΤΟΓ (6 
ἀϊνίπα ὑτομ λιίοη (Ποαϊ. χνὶϊ. 17.) γγᾶθ ἐγϑῃβ- 
ἐἠκροῖι Ἰς 18 ῥ]αὶπ ὁποῦ ἢ ΠΟῪ ΠΟῪ ὨΘΟΘΕΒΆΓΥ͂ 
1815 ῥγο δ᾽ δἐεἰοη 88. ΕὉΣ πὶ} [86 ἰγοαβυσοθ οὗ 
εἴ6 ποι! ἃ 116 ξάοἷα οὗἨ (μΐ8 που]ὰ γὸ ἄσανγῃ ἴῃ. 
ΤῊ ρυοβι δἱου ψουἹὰ χυτὰ ἀραϊηοὶ ἐμαὶ, ἴοσ {6 
πεῖ ἸάοΙδίσυ οἵ σἰοδιοβ δῃὰ βοόῦγεσ που]ὰ βόγγο 
88 ἃ ὑτϊαρο ἴο ΘΟΔΙΒΟΡ ἰ(Ο]δίγυ, Ὀθοβδαθο ἐξ ἰΌΓηΒ 
[06 ποδί ΔἸΤΑΥ ἴτοτλ ἴ᾿6 ἱγτὰο αοά, δηὰ ἐμποσοῦ 
ΟΡΘΏΒ ἃ ἴτϑ9 ἱρΤοιδ ἴο {86 {3160 ρο΄α, ΤΉ ἱ8 
ἰπ ΘΟΩΔΟα ΠΘΏΘΘ οὗ {πδὺ Βεΐηρ [Ὁ]1, οὔ το γον. 
ὁ σρεδῖκα, αἷβο ου γαγαὰ [γ Ὀθοοιλθ ἢ.]] οὗ (παὶ πο οἢ 
Ῥδϑιββ ἴοῦ ζτγοδῖ δηᾶ ρ]ογίουβ 'ἴπ ἴ[ῃ9 που]. Βαϊ, 
τοραγἀοα ἐπ ἐδ ᾿ἰρῃὶ οὗὁἨ “6 πουδῆ, (16. ἷβ ἃ [8186 
ἀνε υμαρινν Οὐ ἴδιο δβυθ᾽οοϊς τηδίίοσ οορ. ΜΊοΝ. 
Υ. 9 544. 

δ. ἙηῖοΣ πῖο--ἰπ ἴδαξ ὅδαγ.--- ογ. 10 δηὰ 
11, Ὑδοοθ ποτά βίδπά ἴῃ δῇ δι βιϊο ἀοα]6 τθ- 
Ἰδίοη. ΕἾσαὶ, {ΠΟῪ τεϊδίθ ἰο πηδὶ ρτεοθάθθ (γοσ. 
9) ὃ βοδοωυ. ϑθοοοιχ, ἰο τ μδὲ (Ὁ]]οσα (88 
ἴεν δὼ ἰιἱ. 26) 85 ἃ δυο τη 17 οὗ ἰΠ6 οοπίοηΐβ. ΕὉΓΣ 
ἴδο ὑτοῦ νογὰθ οὗ γϑσ. 9 θοιργοβδ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ αὐἱίθ 8 
σεν ἯΆΥ ἴα παπηδη δραβοπηγοηῖ, δηἀ ἱπάϊοδία 

το ΡΣ ὌΧ ΤῚΣ Γ τὶσηῖ ο οῃ. 686 ἩΟΓΣΟΒ 816 
ὈοΓΏ ἔδιοδο ἱ ΠΟΥ ἰὴ ΟΌΪΔΙΒ ἸΏΟΓΘ ΠΟΔΙΪΥ ἀ6- 

ἀατιϊποὰ ἴὰ γαῖα, Τῦ ἀρὰ Π ὍΣΗΝ ἀμειαιο ναμοοὰ,"-- ΒΔΕΧΕΒ.] 

δηϊτηδίΐοη (ἢ 6 Ῥτορῇῃοί βυϊ ΠΠ]0.8 ΤΩΘΉ, ἴῃ Υἱονν οὗἁ 
[16 ἴοστοσ (μδὶ Φ ϑον ἢ ἢ πὰ ρρλται ἀθα Ὀοίοσο ἢ 6 
τηδ͵οϑίὶο 8 ς6 οἴ ΗΙ ΕἶΟΙΥ, ἴο ΟΓΘΘΡ ἰηίο (ῃ6 
οἰοἣδ οἵ (ἢ τοοῖκβ, δῃὰ σοοῖς οἤδϑιηβ (οοπρ. ψεσ. 
19 διὰ γυϑσγ. 21), πὰ ἴῃ [Π6 ἀθρί8 οὗ ἴπ6 ἀπδὶ ἱ. ε., 
ἢ.0168 ΟΥ σδῦεδ πῃ {π6 οατί, (οομρ. γογ. 19). ΤῊΘ 
ἰΘΣΤΟσ, πο σγείοσγο, 88.4}} Ὀ6 11 {πὲ τ Ὡ]Οἢ βργοδὰκ 
Ὀοίογθ δῇ οὐ σρονοσίηκ ἰηνδαίοη οὗ δὴ ΘΠΘΠΩ͂ 
(Φυάᾶᾳ. νἱ. 2; 1 βατὰ. χὶϊὶ. 6). ΤΏρη 8841} {9 
Ἰοδν ἐγ ὃ9 σδδί ἄονῃ δηά,--- ὙΠΊΟΝ 16 ἐλ 6 τράβοι 
ἴον 186 ἴοσιωργ--"8}} Βυμηδη πῃ μοαα Β}}8}} "6 ἢυ- 
ΤΑ] αἰοα. “6 Βον ἢ 6] ἢ 9 ἔμ 6 δ'νῇ ἴῃ ἐδδὲ 
ὅδ, }υοὶ δ8 4}1} τιουηίαἰ δ 84} ἢαγθ ἀκορροιτεὰ 
Ὀοΐοτθ ἰ86 τηουπηίδὶη οἵ Φοπονυδὴ (νον. 2). [ὲ 
Ὑ111 1 πϑα ἑαίο  Υ ΔΡΡΘΑΡ ὑπαὶ [86 τιδίίοσ οἵ δυιἢ 
ἴμ680 ψοῦθοθ 818}} Ὀθ ὨΔΟΣΤΘ ΘΧΘΟΩΥ ἀοίαὶ]οὰ ἴῃ 
Ὑδὶ [0]. 

νας. ὅ. “Ἐτοπι {πἷν ἀἰδίδηξ ργοαυροοῖ οὗ ἴδ 9 
πᾳ οὔ ἴδ0 χοηί]ου, ἰ86 Ῥτορμοῖ μον τονοσὶβ ἰο 

ὨΪθ ΟὟΏ ἰἶπλοβ δῃὰ οουπίσνυτηθῃ, δηαἃ 0811}6 ὕΡΟῺ 
(61 ποὶ ἰο Ὀ6 Ὀφμἰηὰ 186 Ὠαϊΐοηβ 'π [ῃ6 86 οἴ 
ἐμ οἷν ἀϊδιϊησυΐηρ δαἀνδηίαροθ 1 186 Βοδίμοῃ 
ὙΟΓΘ ΟὯ6 ἀἂν ἰο 6 ΔἸ ἰδ ῃΘα, ΒΌΣΟΙΥ (Π6 7 ψ80 
ὝΟΙΘ ΔΙΓΟΒΑΥ ἴῃ ἴοη οὗ {πὸ ᾿χϊ οὐρὰ ἰο 
ΤΏΔ ΚΟ 86 οἵ 11.) “1π ἐδε ἰϊσὶ φ ὕε » (1ὰ 
{86 ρδιἢ οἵ (συ δὰ “ΟΝ ρου τ βίοι (μ6 ᾿ΐρμς 
οἵ του δίϊοῃ βἰιῖπ68). Τἢθ ἐϊρὴζ ἰ τη ἤοπρα 88 
ἃ ΟΟΣΩΠΊΟΏ ἀοαϊρηδίϊοῃ οὗ (ἢ 6 ϑβουγὶρέυγοθ δῃὰ οὗ 
ΟἸ τοδὶ Ηἰπιρο] (. (ρου. νἱ. 28; ἴδ. οχῖχ. 10ὅ; 
168. ᾿ὶ. 4; Ασα χχνὶ. 28; 2 (ογ. ἰν. 4). 2.4. Α. 
ες. 6 ὁ. αἈπὰ υἱὲδ[δ ἰλε ελϊϊάγεη, οὐ εἰγαπφέγε 

ἐλου αδοιικα.--- Τὸ 1δϑὲ γοσῦ ἀο686 ποίΐ τηϑβϑη {ΠεῪ 
ΡΙθδρο 1 οηβοῖγοα, θὰ ἐΐεν αδοιμιά.---Ολίϊαγεη, οἵ 
δίγαπ σεῦ 8.---- ΜΠ 6.8 δἰ γα ΥΒ [ΠΠ ΘΏΊ156] ΥΘΗ͂,-- ΓΕ ΡῈ" 
6.8 οοῃδι ἀογοα 88 ἀδδοοηἀθηὶβ οὗ 8 βίγδηχα βίοοϊς 
δῃὰ {μογοίογθ δ] ἴθ ἔγομι (δ σομμτβ 6] ἢ, οὗἁ 
ἴπγβο)."--. Α. Α. [|8δ60 οομμμλθηὶ οἱ 1. 4 
Ὁ Λ ΤΥ Ὁ.)3.--- ΤΕ] 

γον. 7. “ΤΠ οοἴωπιοι ἱπίουργοίδιϊο τ Δ κ68 
(ηἷ6 γοσβο ἀοβογ ρίνο οὐ ἀοπιοβδιὶς θα ἢ δηὰ 
Ιυχ Βυὶ ἰμο80 σουϊὰ μαυάϊγ αν Ὀθοῃ 
ΡΙ Ὀοίτγοθη [Π6 βυρογβεἰοπβ δηὰ {Π6 140], 
τ ἢ τ ποῦ Φυάδῃ δὰ θοοη ἢοοάρα ἔγοῃῃ αὐτοδα, 
Βοβίάθα, (ἷ8 ἑηιογρσοίδιίοη ἴδ1]6 ὑο δοοοιπὶ [ὉΓ 
κο]ὰ δῃὰ βῖ γον βοΐῃρ Βογ οοιῃθιηθα τι} ΠΟΥΒΟΘ 
δηα ὁδασίοίβ.- -Βαΐ οὐ 186 βαρροκιίΐοι ἐμαὶ {19 
γΟΙΘΟ [48 γϑίδγοποα ἰὸ ὑπᾶσθ ἀορομάθηοθ ὌΡΟΣ 
ἰογοΐχη ρμοόύγοσθ, [16 ΣΠΟΠΟΥ͂ δῃα (ἢ δτιηΐθβ οὗ (86 
Ἰαϊίονρ που]ὰ 6 παίυσδ! γ παιιϑὰ ἰοροῖμοσ.- -ΤῊ0 
ἴοστη οἵ Ἔχργοβαΐοη, ἴοο, βιιβροβίβ [86 1468 οὗ 8 Γ- 
οεηΐ δου πιο, 8Ά 186 δίγιοἱ βθῆββ οὔ (Π6 νοῦ ἷβ, 
ποὶ τ ἐν με], πον ουϑ ἐΐ ὦ βίἰοα, Ὀαὶ ἐὲ τοαδ, οὐ λαδ 
δόεη, βἰἰοὰ.""---Φ. Α.Αἅ. 

γεν. 9. “ὙΤΠΟΥ τσ ῦο Ὀονοά {Βοπλθοῖγ68 ἴο ἰά4ο8 
βῃοα]ὰ Ὀ9 Ῥοποὰ ἀοπτῃ ὉΥ 116 το ΐα!ῦ μαμὰ οὗ 
Θοάΐ, ἱποίοδα οἵ θεΐηρ ταϊθοὰ ἂρ ἔγοπι (μον ΜΠ] 
561 θαθοσηθηΐ ΕΥ̓͂ 86 Ραγάοῃ οὗ ἰμοὶγ βίβ. ΤῊ 
τοϊδίνα ζαίαγοβ ἀθηοίθ, μοί ΟὨΪΥ͂ ΒαΟΟΘΑΒΙΟῚ 11 
πιο, δαὶ [89 τοϊδίΐοῃ οὗ οδυβθὸ δηά αοβϑοί."-- 

. Α.Α. 
γοσ. 10. Απαὰ λίάδ ἰδθδ ἐπ ἰλε ἀεί, “Μαᾶ 

ἔπογ Ὡοὶ ὃὉ6 χοίοσθηοο Βετὸ ἴο [8 πιο Ῥσϑύδιϊ- 

ἱπρ ἴῃ 1π9 Εδαὶ οὗ δγοίάἀϊης ἰῃ6 Μοηβοοῃ, οἵ 

Ῥοΐβοποπβ μοαίϑα πίηὰ (μδὲ ῥβῆβθεβ οὐὸσ [89 4ο- 
ΤΥΔΥ Ιοσα ἔποτο, ἰὰ οσάοσ ἴἰο ὃ6 δ8[8, ἃγῸ 

ἴο ῥἶδοθ 
ἰς [88 

βοτ ἢ 
ΟὟ]: ἰο ἴἤγον ἐβοιυβοῖγοθ ἄουπι, πὰ 
τνοονμξ ὦ ἤοῚ οἷοδο ἴο ἐμ θαγί ὑῃῇ] 
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ἃ. Τὸ ᾿πάᾶριηθηῖϊ αἰζαϊηδὲ [86 τη 6 ἔα1601γ Θτηϊηθηῖ ἢ τ86 δ Ρ-Βθλδη δ ἃ δΌροςσ. 
ΒυσοαΣ, ΒΡΌΏΘΙΘΒ. 

ΟΕΑΡΤΈΕΒ Π. 129-21. 

12 
Ὅροπ ον σύ οπὲ ἰλαΐ ἰδ Ῥχουα ἀπά ἸΟΗ͂Υ 
Απά ὑὕροῇ ΘΟΥΘΣΥ͂ ὁπ6 ἐλαΐ ἐδ 11 

᾽ 

διρα ὕρ; δηὰ Πο 588}} Ὀ6 Ὀγουρδῦ ἸΟῪ 

Ἐὸν (86 ἀδΔΥ͂ οὗἉ ἰῃ6 1.0Ὲ} οὗὁἨ μοείβ δλαζ ὃ 

18 Απά ὑροη 8}] ἰδ6 σοάδγβ οὗ 1Θθδπου, ἐλαΐξ ατὸ Ὠἰρῃ δα "Πρ ὑΡ, 
Απάὰ ὑὕροη 81] [Π6 οδκβ οὗ Βαβῆδῃ, 

14 Απὰ ὑὕροη 8]] [ἢ 6 ἬΝ ΤΑΟΌ 818, 
Αμπὰ ὕροη 81]] ἰδ ἢ 

156 Απά ὕροῦ ΘΥ̓ΘΣῪ Ὠἰχἢ ὑσνοῦ, 
Απα ὕροῃ ΘΥΟΣΥ ἔδησοα μ8]], 

16 Απᾶ ὕὑροη 8]] [Π6 Βῃϊρ8 οὗ ΤΑΓΒΒ ΙΒ, 
Αμπά ὑροη 81}] ᾿Ῥρ]οδβϑδηΐ ρἰοἰΓΟ8. 

1115 ἐλαὲ ατὸ ρα ὑΡ, 

17 Απά [9 Ἰοιίηθ88 οὗ ἤδη 8881} θ6 Ὀονψϑα ἄότῃ, 
Απά [86 μαυρθίϊηθ88 οὐ πηθη 88}8}} θ6 τχη8α9 ἸΟῪ : 
Απά ἰδ ἴ,ΟἘῸ 8]οὴβδ 85}4}} Ὀ6 οχα]ρὰά ἴῃ 

18 Απὰά {δ 14ο]8 Ὧ 5}8}} αἱΐου!γ δρο 8}. 
{πμαὺ ἀΔΥ͂. 

19 Απά {67 5}4}}] γοὸ ἰηἴο {πΠ6 ΠΟ]68 οἵἉ [Π6 τ οΪΚ8, 
Απά [ηἴο [ἢ6 σανοδ οὗἁἩ Ὧδ6 δϑσίῃ, 
Εὸγ ἔδαν οὔ [ῃ9 ἴΟῈΡ, δηὰ ἴοσ (μ6 ρ]οσΎ οὗ Ϊ5 πηδ]) 6βίγ, 
ὙΥ ΒΘ Π6 Δ.ΪΒ68 ἴο βῆ Κα [ΡΥ] {Π6 Θασίῃ. 

20 ἴῃ (δἰ ἀΑΥ͂ 8 πηδῃ 8}184}} οδϑί “118 140]8 οὗ βῖ]γοσ, δηὰ ἢἷ8 140]8 οὗ ρο]ά, 
ΒΟ {Π6Υ ταδ46 ὁαοἦ οη6 ἴοΥ ἰταβο} } ὕο πΟΣΒΒΙΡ, 
Το [Π6 πη0168 δηά ἰο ἐδ Ὀδίδ : 

21 Τὸ ρὸ ἰπίο {Π6 ο]ο 8 ΟΥ̓ {16 τοσῖκα, 
Αμπὰα [πο {Π6 “ἴορβ8 οὗ 186 Γγαγροα ΓΟΟΚΒ, 
ἘῸΓ ἴδϑδασ οὐ {86 [0 ΕΡ, Αθὴν τὰ {Π6 ΦἸΟΥ͂ 
ΑΥΝ μθῃ 16 ΑΥΪβοῦ ὑο ΒΒδῖζθ ὑθγγι Ὁ] 7. ἐ86 οασί 

1 Ἠοῦ. »ὲδέινεβ οΥ ἀεεῖγα. 
4 ΗοΌ. ΠΡ ΤΑ ας ως 

80 τ, δλαϊ υἱοῦ ατσαψ. 
δοΥυ, Ἡῇλιολ φάρα 70᾽ 

ΟΥ̓ ΒΪΒ ΣὩΔ] ΘΘΕΥ͂, 

8 ἩδΌ. ἰλο ἀιιδί. 

8 ῬῸν ἰλ6 1οτὰ οἵ δοδίϑ λα α ὧαν ΟΝ εὐόνῷ ἐδλέπσ νου, σέο. 
Φ ν φρεοίαείοῦ 9 ἀεδίγ6. βδδβυγοι. 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝὉ 

νος. 12. ΤΙΝ ἴῃ 8816} ΟὨἿΪΥ Βοσο. Ἷ ἰο οἴδϑῃ ἰουμῃὰ : 

γοσδ. 13,14; υἱ. 1; χ. 38; 1τ11. 16. ΟἹ Ὁ) ΘΟΤΉΡ. ΔΌΟΥΘ 

του. 9.-- ΟΣ ἴα ἴο Ὀ6 οσοπείγυσα 88 ιυΐίαζα, βἷποο Ὧ" "5 

"ἢ τημϑὲ 0 Γομαγάὰϑα 88 ἃ ἀδίθστηϊπδεϊου οἵὨ ἐΐχο ἰδμδὲ 

Ῥοϊῃὶδ ἰο ἐῃο Γπέργχο, 

νον. 16. ΑΥ̓͂ [8 ἄπ. λεγ. Ιὲ εοἴηθ9 ὥοα 5) 
οϑσέδίὩ]ν, ἩΒΙΘἢ, δ μου σἢ ἀπαποὰ 8610, ἰο Κίπάτοα ἰο 
πγῦ, ἕο δολοϊά, 'Β ΟὨἿΥ πον ἰἀοπεϊβοὰ ἐπ ἐδα βαραίδπεῖνο 
ΤΣ ΟὉ. Αοοογαΐηρς ἴο {18 δ στο οσΎΥ δὶς ταυεὶ 
ΤΏΘΔῃ θέαμα, δλοιῖσ ρΐδοσ, (μὰ ΘΥΘΙΥ ποσὶς οὗ αγῦὺ' ἐμαὶ ἰδ 
διίοα ἴο στδί ἣν ἴῃ 9 ὈΘἢ Ο] ἀ6 Σ᾽ 8 ογϑ. 

Υοσ. 18. 1 ἀο οὶ ἀϑὴν ἴδαὶ Ὁ 18 ἰακϑη δϑ [4 θδὶ 
κῃ κι δῦ, δρ ἃ τηδὺ δοοογάϊη αν Ὀδ,οἰηϑὰ ἰο ἐλ ργϑάϊοδίο 

ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἴΏ (86 δίμξαϊατ. Βα ἐμιθα ἴ).}3 πταβὲ δ ἐδίκϑῃ 88 δά νοσῇν 
Υοὶ ὙΏΘΓΟΥΘΡ ἐπ 15 τογὰ οσσῦτζτδ (ΟὨἿΥ (π18 ΟὨΟΘ ἴῃ 158.; 

ΘΟΙΏΡ. ἴδον. γΥἱ. 1δ βᾳ.; Ὦδαι. χι!. 17; χχχί!. 10; αὰς. 
χχ. 40; 1 Βα. Υἱΐ. 9; Εξοῖς. χυϊ. 14, εἰ0.) 11 ἰθ δι) οσἶνο οΥ 
δΒυθοίδηίγο: δ ζέγα ΟΥ̓ οπέξγαίψ. 1 ἀμτοο ποτγοίοσο Ὑἱ ἢ 

ΜάΑύβεκ, Ὑδ[ὸ ἰδῖκοθ ΟἿ ΝΣ) ΔΒ (αδιιδ αδεοϊμέμδ ν»ξ 

Ὀοίοτγο, πὰ υνἢ5 85 ΒὈ]Θοὲ: εὖ ἑάοϊα (φμοὰ αἰξίπδὶ, ΘΟ) 
"Υ͂ 

ὐπἰοεγείίαε ρεγίδι(.---Τ 0 ΤῈ πἀδηχθοΐδὶ τοϑδοίης οὗ ὉΠ 

ΒΘΘΙΏΔ ἰο ἴὴ6 ἰο ὍΘ “ἴο Θἤδημο." Οὐὐ οὗ (δαὲ ἀθγοῖορθ 

[89 ΔΡΡΩΑΓΘΏΓΥ ορροβίίθ τη οδηΐη χα “ γδυΐγόβοοτο Ὁ ΡΒ. χα. 

6; Φοῦ χίν. 7: 158. ἰχ. 9: χ]. 81: χ]ὶ, 1) δηὰ “ ἐγαηδίγα, ὑΥῸ" 

ἐογίγε, ρετίγ δ᾽" (ἴ88. Υἱ1}. 8; χχὶ. 1; Ῥβ. οἱἹ. 37. Τὴ6 ἴδδὲ 

18 ῬΓΟΡΟΣΥ ὮΘΓΤΘ. 
γον, 10. Ὁ (ἰὰ 1βαϊδὴῃ δκοΐῃ χχχίϊ. 14) 15 ἱμοὸ πδὲ» 

8 «- 

." 
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18] τοοῖς οαΥο08, ΓΤ (ἄπ. λεγ., ΘΟΙΏΡ. δῶ, 5) 

(8 ἴῃ ον ἤόνα ουἂὲ ΟΥ̓ τ. Νοίϊοθ [80 Ρασζοροσηδϑίδ 

5 γι γυν. 
Ψον. 20. Το Ῥιορμοὶ τοῖν πᾶνὸ Ἡχί θη ὮΟΓΘ δηά 

Χχσ. 22; χυχὶ Ἰ, ἢ 03 υἷ γῶν, Νίε ἰάοίφ ὁ εἰΐοον. Βαὶ 

μ6ὸ 885 οὔοθϑοῃ ἐπὸ οοιζζαοῃ οοῃδισηοίίου, ππίοῃ 

τοδί ΟἹ ἰμΐδ, ἐπ8ὲ ποπίέπ τοσί ἢ δὰ ποηιθη τόροπδ 

ἃτο οοπβέσζυθα 68 ὁπ6 ποίΐοῃ, δῃἃ ἐπ ἰῃ ϑόσὴϑ πιδῶ- 

ξατο 8 οπἊ ωοτγὰ. --- Η 11) αἴλον Ὁ» ἰ5 ἰακϑῃ ἴῃ 6 το- 
δαχῖὶγο δϑϑῆϑο, ἰὴ οπαζίασο πωπιγέ πουἹὰ σογίδί ἢ] 
Θ᾽ ΥΟΙῪ δίγουρ. ΤὈΘΥΟΙΌΓΘ τηοδὲ ΘΧΡΟΒί ΟΓΘ ΔῈ} τθ- 

ειεὰ ἴμ6 ατίϊβοοτϑ δὲ βυῦ)οοὶ οὔ 3}}.----Γ 9 πογὰβ 
φ 

᾿Χ) 15) 9, Δ8 ΠΥ δἰδῃ δ, ΘΔ ΟἿΪΥ Ῥτοδϑῃ δῇ ἰῃ Βηἰ- 

εἶτο πὶϊῃ [ὴ9 ρῥσοῦχ, δὰ οὐ͵θοὶ 0] οὐ πῃ, ἔοῦ ὑμοσο ἰδ 

πὸ δοῦρ ἽΩΓΙ. Βαυὲ δὴ ἰηδηϊίγο ἀοθδ ποῖ βαϊξ Βοσϑ, 
-ι 

διὰ Ὀοπὶ 65 λό ΓΟ ἴ8 0 ΒΟΌΣ 8. ΤἘὨΟΓΘΙΌΓΣΟ ἢ ΣΘΏ- 

ἀοτίπρ “ ΒΟ] οὗὨ ἐδ τηΐσθ," 70. ΠΟ Ὦ οχροβίίοσθ ὮδΥΘ 
ξοῃο ἰο ἐῆο Ατγωῦΐο, ἰ8 ΟὨΪΥ͂ 8 ΣΌΣ ΓΑΓΥ οθ. Ἐν θην 

486 Μαδοσοῖϑβ, δοοογάϊης ἴο [μ6 δῆδι!οσγ οἵ ΠΡ ΠΡ9, 
- -ι 

Ἰχὶ. 1, δὰ ΤΡΌ ΠΡ) Φογ. χὶνὶ. 29 νου ὰ βορδζγαῖΐο ψὴδὲ 
τ' 8 

νῶϑ ἰο ἢ παἰοά. Ὧ πιαϑὲ ἔδθη σοδὰ ἸΏ ΩΓ) 88 
οπὸ σοτὰ. Βυϊ ον ἰ ἰ5 ἴο Ὀ6 ροϊηὐθα [4 ἀοι εἴ]. Αος 

οοτάϊης ἰο ἐμ9 ϑπαῖοῦν οἵ ΠῚΡῚΡ.", ΓΛΩΡΌΡΚ, 

γλρτον, ΠῚ ΡΟΤΊ, τὸ παῖξαι ροίαρ ΓΙ ΒΒ 
ἴχοῖη δὶ δἰμααϊαν ΓῚ ἼΩΓ. ΤῊΘ τωθδηΐηρ οὗ ἐμ8 νγοσάὰ 
ὁδ ΟἿΪΥ ὍΘ ἀΐρφοτ Βαϊ πῆδὶ βοσί οἵ Ῥυστοπίηρ δοΐτδὶ 

ἰ5 ταϑδηΐ, ἰ ἀουνία]. Φππον κε ἰγϑηδ)] αἰ θα ἱὲ ἑαίρα, τη ο]6. 

Θκακπῖυα δηὰ ἔποβκι, οὐ᾽θοὺ ἰο ὑμδῦ, ἐμαὶ [ἢ 6 σοὶ ἀοθπ 

Ὡοὶ ἰἶγο ἐπ Ὠουδθα: Ὀπεκοιδεκο ἰδοὺ ἰΠ6 Ηεῦγον, Π688 8Δῃ- 

οἰποῦ πογὰ (ὉΣ Π10]6, ἑ. ὁ.) “ὐΠ. Βυΐ τοζασχαϊΐης ὑἢ}6 [0Γ- 

ΤΏΘΓ, 88 ὈΞΙ ΤΈΒΟΗ ΓΟΤΏΔΙΚΒ, 1ῃ9 ΤΩΟ]6 ἀο068, [Χζ}6 Θῃου ἢ, 

Ὀυστοῖνν ὑπᾶάογ Ὀυϊαΐηρση, δά πη γοργὰ ἰὸ (16 ᾿δύΐοσ 

οοπδίαογαξίοι οὔ ὈΒΕΟΗΒΙΕΒ, “ὉΠ 8150 ΟΟΟΌΓΣΒ ΟὨἹΥ Ομ σὺ 

(μον. χὶ. 29), δῃὰ ἔγο πογὰϑβίον οπθ (Πρ ΔΘ Ὠο ὑἢ- 
818] ἰῃ δὴν ἰδῆρυαχο. Υοὶ {89 Του π δ ] οἢ [0Γ ἃ ροδὶογ9 

ορίμϊου ἰδ ναπεας.---- Ὁ» δ ἰδ δαὲ (ον. χί, 10; 

Ῥουί. χίγ. 18). 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. 1 1ἢἴ6 βοοίΐοη [6 Ῥτορδμοὶ θορῖπβ ἷβ 6χ- 
Ρ᾽ἰοδιΐοη δῃὰ βρεοϊβοβίίοη οὗ Ὑπδὲ ἴὸ [88 ῥτο- 
ΨΙΟΌΑΙΥ σοσα. 9-11 βαϊὰ 1η ρϑῆογαὶ. ὙὩΤμδὶ [δϑὶ 
ἤπη6, γοῖβ. 2-4, σπῖοῖ (μΠ6 Ρτορδοῖ ἀοβογ δοὰ 
δθονο ἴῃ 18 ρ᾽ουΟυΒ δϑρϑοὶ [ῸΣ ἵατβοὶ, οοἰῃοί 68 
χα (ἰδ τη6 ὙΒοη {π6 1,ογὰ 58}}8}} εἷξ ἴῃ υὰρ- 
τιοῦῖ ΟἹ ον ουυ της ΒΟΠΊΔΗΪΥ Ηἰρῖ, ἐμαὶ 18 μρβεῖίο 
ἰο Ηίπι,. Απά οὐ 81 ἐπιρεγβοπαΐ ἰλίηισε, ἰ8 
Ἄσγοδίασοβ δεηθαίδ, τηδη, οὐ ὙΠίςΝ, ἴῃ σου δττο- 
ἕϑτιοθ, πο ὴ Ραΐ πεῖν ἰγυδί, 8}}4}} ὑπὸ ογὰ πγ8κθ 
5113}} δὰ τοάσοϑ ἰοὸ ποίπίηρ; (86 οράδγβ οὔ ἴ,9- 
Ὀδηοη, {86 οακβ οἵ Βδβῆδη, ἐμὸ πἰχῆ πλουπίαϊηβ 
δὰ Ὠ1]156, ἰ86 ἰονγοῖβ δηὰ ψ8]}8, {μ6 β ρα οἵ 
ΤΑΥΒΒΊ ΒΗ, δηὰ 41} οὐ βοῦς ρῬοΐὴρ οἵ πυπλδη Ἃἀοβῖγο 
(νουβ. 12-16). ΑἹ] (ἢϊ9ᾳ 88}4}} θ6 αὐαϑοά {πὶ 186 
Ἰμοτὰ δ]οῃβ στρϑῦ 6 Πἰρῃ ίνογ. 17). Βαΐ {10 βδπιθ 
ΒὮ2}} ἈΔΡΡΘΏ ἰο {πὸ Ὀοϑῖηρβ αδοῦα ταθῃ, υἱζ.; ἴο ἰῃ6 
14018 (νοσγ. 18). ΤΠδὲ ᾽β (6 ἸΔο]δίοσ βμ}} πἰάθ 
{πο ΠΊ86 1γ65 ἴῃ ἰοττοῦ Ὀοίοτο (μ6 τηβηϊδαίαιίοη οὗ 
ἐπὶ δεβονδὴ τ βοτὰ (ΠΟΥ Βαγθ ἀθβρίβοά (γδζχ. 
19); ΤΠ6Υ 58}}8}} ἐποσβοῖγοβ σαϑὺ ἰμοῖν 1ἀο]8 ἴο (ἢ 6 
πποίοϑῃῃ Ὀθαδίθ, ἴῃ ΟΥΟΓ, τη) ΟὨΪΥ οἵ ἐποῖσ 
ΟἾΤΏ ᾿σεδοσυδίίοῃ, ἰο Ὀ6 80]9 ἰο σγϑορ ἰηΐο ἔδθ ΒοϊΪ- 
ἰοτϑ δηά ογονίοοϑθ οἵ {πθ σοοῖκα. (21). 

2, Ἐοσ ἴ89 ἅ87Υ---τούκῆς Ἰονν.--- ον, 19. 
ΤΏο Ῥτορβοὶ Πδα υὑποὰ ἴον (6 ἢγβί ἰΐπλθ νοσ. 11 
1Π0 ἐπὶ φλαστθο “ἴῃ {Πδὲ ἀΔΥ ᾽ ἐμαὶ δἴἴογσχαγάδ οο- 
οπτ5 οἵδ (οοιηρ. ν. 17, 20; 111. 7, 18. ἐγ. 1, 2; 
γ. 80). Ηὸ ρμοΐηϊδ {μουθὺγ ἰο {μ6 ἐΐπγο τῆ ΐο ἢ6 
μιδὰ Ὀοίοτο ἀοαϊχηαδίθα 88 " {16 Ἰδδὶ ἀδυβ"" Οἵ 
ΘθΌγηθ ἢ6 ἀ065 ποῖ τλθ8η (πὲ (ἢ 18 Ἰαδὶ {ἴτλθ β[8]] 
ΘΟ ΡΓΟ ΘΠ ΟὨΪΥ ὁη6 ἀδΥ ἴῃ {6 ογάϊπαγν βθῆβθ. 
ΤῊ ἀδν (μαἱ [κ8.. τηθδῃβ ἰβ ἃ ῥσορῃοίίς ὅδυ, ἴοσ 
[056 ἀστδίίοη γγὸ τηπεὶ ἤπά «ἃ ἀϊδγοης τηθαβῦγο 
ἴβδα οὖς πατηδῃ οθθ. ὙΠ Ν {μ9 1, ογὰ ὁπό ἀΔΥ ἰδ 
ὯΝ 8 ἱπουπδηα γϑΆτη Δπα ἃ ἐπουβαηα ὙθᾶγΒ 88. 0Π6 
ἀδν. (2 Ῥεῖ. 1}. 8; Ρβμ. χο. 4). Βαϊ 16 οἰϊοῦ 
ΘΟΠΘΘΤΏ 8 ἩΒΟΙΠΟΡ {Π6ΓῸ 15 ΤΘΔ]]Υ̓ βαοἢ ἃ ἀδΥ οὗ 
1πὸ Ἰογὰ. ΤᾺΐΒ (ῃ6 Ῥγορβοὶ δαβογία τηοδὲ αἶδθ- 
ὕησιγ. ἘῸΓ ῥγθοΐβϑὶυ δεοαιδα ἰῃ6γο ἰβ βιοῦ ἃ ἀδΥ 
Ὁ ον, νου, 12) Ἰβαῖαϊι οου]Ἱά νοσ. 17 σεῖοσ ἴο ἰϊ. 
θυ [15 ἀαν 18 ἃ ἀΔΥ ἴον Ψϑῆονδῃ βδθδοίῃ (οοπαρ. 
1. 9), ΟΓ ΠΙΟΓΘ ΘΟΣΤΘΟΙΙΥ͂ :; ΦοΒΟΥΔΝ [88 βυοι ἴῃ 
Ῥτορασαίίοῃ, 80 ἰ0 βρθαξ, ἴῃ βαγο ἰςϑορίησ, βὸ {πδὶ, 

88 ΒΟΟΠ 85 ἰΐ ρίοαβεβ Ηΐπι, Η9 οδϑὴ ργοάμποθ ἱξ ἴὸγ 
Η8 Ῥύγροβο (οοιρ. χχὶϊ. ὃ; χχχῖν. 8, δηὰ δβρο- 
οἶδ! !γ Ιχὶϊὶ, 4; “Φ6Γ. χὶνὶ. 10; Εχοκ. χχχ, 8). 
Ταῖβ ἀδῪ 8 ἃ ἀΑΥ͂ οὗ ἡυάρταθπί, 88 8 γον θνθῃ 
16 ΟΪάον χορ θίβ ΡοΟΣίΓΑΥ ἰδ: 906] ἱ. 16; 11. 1, 2, 
11; ἢ. 4; ἱν.14; ΑἸοοβ ν. 18, 20. Οὐδά, 18. 
Ἰπάθοὰ {ἢ6 ποιϊοῃ οἵ )υάρηλοηῖ 'ἰθ βὸ οἷοβϑὶ) 
Ἰἀφει θα τ ῖιῃ “ (6 ἀδγ οἵ δ ϑμονδὰ "ἢ (Πδὲ ἰβαΐ8 
ἴῃ οὖν ἰοχὶ οοηῃθίχιοο Ὁ" α ἀαν ἀἸΓΘΟΌΥ 88 ἃ ποσὰ 

βἰ ον ἱηρ “ οουγί οὗ υδίϊοο," ἴογ Β6 1οἰβ Ὁ» ἀο- 
ηά οὐ ἰζ. ΟἾοΘ Π]076 ἴῃ σψοσ. 12, (δ ποίΐοη οὗ 
᾿σἢ δπὰ ργουά 1ἰθ βζοῃΟγΆ ΠΥ ἀχργοβθθὰ Ῥείογθ 

(νον. 18) ἰδ 18 ἱπάϊν: ἀυ8}126. 
3. Απὰᾶἃ Ὡροη 8]}---ἰῃ τπδὶ ἄδγ,.--- τ. 13- 

17. ΤὨΘ )υάρηιοηί οὗ (ὐοἡ πιυδὲ [811] οὨ 4}} ῥτο- 
ἀαοία οὗ παίαγο (γνοσβ. 18, 14), δῃα Ὡροῖὶ ΠΤ ΔῺ 
δὶ (γοσβ. 1ὅ, 16). Τὶ Ὡδυ ὃ6 δβκοά, ον ἰβϑη 
Βανο [86 ῥτοάυοίβ οὔ παίυγο, ἴῃη6 ἴγθ68 δηά τῃοιη- 
ἰΔἰη8 Ὀθοοῖηθ δἰαιηο σου ἢ ΚΎΝΟΒΕΙ, ἴο Ὀ6 ΒΌΓΟ, 
ὉΠ ἀογαίδηαθ ὈΥ̓͂ (16 οραδΥβ ΒΟυΒ68 τηδάθ οὔ οϑάδῦ 
(ςοιΩΡ. 2 ἥδτη. υἱῖ. 2, 7) δῃὰ ὈΥ͂ οδκβ οὔ Βδαεῆδῃ 
Βουδβο8 οὗ οαἷς ποοὰ (Εζοϊς. χχυΐὶ. 6) βιιοἢ δ [72- 
ΖΔ δηὰ Ζοίδδιῃ οοπβίγυσίοα μάτιν ἴον Τοσεγἱης 
186 ΙΔηά, ῬΑΓΙΥ ἴον Ῥ]οάβυγο, δηὰ ὈΥ πιοχηίβ᾽ηβ 
ΔηΔ 81}}8 “116 ἰπϑίηθαβο (Πδἱ οἰμδαπὶ Ὀ011} 1η 186 
τλουηίδίηβ οὗἨ Ζυάδῃ (2 (Ὦγ. χχυΐ!. 4). Βιυϊ, 
᾿πουρσὴ ὁη6 ταὐχῃῦ υπαἀογβίβηα {ἢ 6 οοἄαγβ ἴο τη 8 
᾿ιοιδοβ οὗ οδάδσγ, ((ῸῦΡ πῃϊοῖ, Πουουοῦ, πηδὲ ποῖ 
Ρ6 οἰίοα ἴχ. 9; ΝΔῃ. 1. 4, θυῖὶ 6 Γ. χαὶὶ. 23 σοτρ.- 
184. ἰχ. 18) βι}}} (π6 τωουηϊαίηβ δηα Ἀ1}18 δῇ 
ΠΟΡΘΡ τηθδη “ ΤΟγΠ]ΠΕρα Ρ] 6.68." 2. Ῥοΐ. 11. 10, 
ΒΟΘΙᾺΒ ἰο 26 ἴἰο αϑογὰ (86 Ὀεδϑὲ οΟΙΩΘὨἰΔΣΥ͂ Οἢ 

ΟἿΣ ῥᾶβδαρθ. ΑἊΑβ ΒΘ 88 “ἡ ἽΝ, απργεῖ οὐ ἰδλε 
ΤῊν οἵ (ἴα ΟἹα Τοαϊδηιοηΐ, ἴα ἰδ η 1081 1 ἢ 186 
ἄγγελος κυρίου οἵ πὸ Νοεν Τοβίαπηοηΐ 80 18 180 [88 
(5 Ὁ", (αν οὐ ἰδὲ ]1ογὰ ἰάφῃιολ] πὶ [ἢ0 
ἡμέρα κυρίου Ἔα ἱ. 8: 1 ΤΊ ομα. ν. 2, εἰς.). ΝΟΥ 
οὗ {π|5 ἄγ οὗ (86 Τοπὲ [ὲ ἰβ βαϊὰ, ἴῃ 6 δῦονϑ 
Ῥϑββᾶρο ἰῃ Ῥοίογ, ἐμὲ ἴῃ ἱΐ, κῃ ϑδασί ἢ 8130 δηᾶ 
1Π6 τόν ἐπα ἀγὸ ᾿πογοΐη κῃ 4}} θῈ Ὀυσποα ὑρ.᾽ 
Τῇηον (1818. στοαὶ ἀλΥ 88 118 ῬΓΟΙ ΤΩ ΠΑΥΊ68, ἰοΟ, 
11|κ6, οἡ [ἢ 8 σΟΠΊΓΑΓΣΥ, ἰῃ6 τονοϊαίίοη οὗ βἴοτυ Υ6Σ. 
2 864., μ88, (θη πὸ ἃγὸ υβί βοἀ πῃ τορσγαϊῃρ 81} 



64 ΤΗῊΗΕ ῬΡΕΟΡΗΕΤΊ' ἸΒΑΙΑΗ. 

ἄορτοοβ οὗ αοὐ᾽Β νον] -Ἰυάρίηρ δου δα ραγίβ 
οὗ “το ἀδγ οἵ (Π6 Ευχδτι {Πο ἰδ. 
ἤΟΓΟ Ὡ8Π|68 ΟΠΪΥ͂ ἰπ6 Βἰχἢ τηπουῃίδίηθ δηὰ ἢ 6 
Ηἰχμοβὶ ἴσθοϑ χουν ίηρ Οἡ ᾿π6ηὶ 88 σεργοβθηίβιλυεβ 
οἵ πδίυσο, μα δου ἀθη}} γ ἀο0689 80 Ὀθοϑυθα 1 18 Π8 
ἰάδβ, δοοογαΐης ἰο [Ὡ6 σΟΪΘ οομίοχί, ἰὼ πλδῖκο 
Ῥιοταΐμοης ὑδαὶ ὙΠΟ ἰβ Πρ ἰπ δὴ Θϑγ ΠΥ 
ΒΘΏΘΟ, ΘΒρΘΟΙΔΙΪΥ Ἡδδὶ 18 τοηΐρ ἰο ΒΟΥΥ͂Θ 6 88 
τ. 68}8 Οὗ στε γἱηρ ἐμοὶν ᾿[πδὲ οὗ ΡΟΤΟΡ δηὰ μοιΏῃ. 
Βαὶ (6 πιουηίδἰηβ δὰ ἴπ6 ἴγθ68 οὐ ἰδοπι οοὐἱὰ 
ποὶ ν6 ἀοοίτογοῦ πίϊπουΐ {Π6 οασί ἐἰβο ἢ ποσὸ ἀο- 
δἰσγογοὰ. Ὑπογοίοσα [86 Πρ τηουπίδίτβ δη ἐγθοδ 
ΔΓΘ ΟὨΪΥ͂ ὨδΔπηΘα 88 Τοργοδοηίδίϊγοθ οὗ [86 βηϊΐγο 
(ΟΓΓΟΒ ΣΙ] ἡδίαγο, οὗ (ΔΘ γῆ 88 10 1β 4116 ὈΥ Ῥοίου, 
88 8160 8ΠΟΥΝ 186 ἰονο τ, βῖρθ οὗ Τδιβῃ δῃ, 
εἰο., Ἀγ ΟὨἹΥ σοργεθοηϊδινο οὗ (86 ἔργα, 16 Βυτηδῃ 
γΌΣ Κα, ἰΠ8 {16 Ῥχοαποίίομβ οὗ ασί. Τμα οαἶκβ οἵ 
Βαβῆδῃ, Ὀοθβϑίάθ 1818 Ρ]δοθ, ᾶγὸ πιο οηρθὰ Ἐζαϊΐς. 
Χχνὶ. 6; ΖδοΠ. χὶ. 2. Α Ρδγϑ]]οὶ 18 ἄσανῃ ὃ6- 
ἵπϑοῃ 1ϑθδμοη δηὰ Βαβἤδη δδὸ χχχὶϊὶ. 9, 2796Ὁ. 
χχὶϊ!. 20; Νδῇῃ. ἱ. 4.- Ηρ ἰοποσθ δηὰ βίγου 
Χ8}18 γότο Ὀ0Ϊ] ΟΥ̓ ΟἾΠΟΙΒ 88 γ1786}} δὲ Ὁγ [02:] 
δα “οὐ Πδπ; οοσρ. 2 (Ἶγ. χῖν. 7; χχχὶϊ. ὅ, εἴα. 
- ΓΑυβ Βἢ ἰδ τηθη!]ομοα ὈΥ 18Αἷδὶὶ δχαΐη: χχὶϊὶ. 
1,60,10; Ιχ. 9; Ιχνἱ.ὄ 19θ.ἁ [0 ἰβ ΠΟῪ ψΟΠΟΓΑΙΥ 
δοκηοπὶοαροά {πδὲ {Π6 ἸΟΟΔΙ ΣΕΥ 1Δγ ἰπ βοαϊ ἢ βϑραΐῃ 
Ῥογομά {86 ΡΊ]1δτθ οἵ Ηϑγου οβ, 1 18 ἐμ 6 Ταρτησσὸς 
Ταγίεβθυβ οὗ (Π6 Οὔθοῖίβ, οὶ ἃ οἱζγ, ΠἸΚοῖγ, αὶ 
[86 οουπέγῳ ἴμδὶ 1ΔῪ αἱ εἶα που ΟἹ (μ6 Βδίΐβ 
(Οὐκ Αἰ ΠΟΣ γε). ΘΟΠΡ. ΗΈΒΖΟΟ, 2. πονεῖ. ΧΥ. 
Ρ' 684. δ8'5ῖρθ οὗ ΤΆΓΒΕΪΒΗ ἀγὸ {π8 ἰαῦρο βΐ08 
θα ἴῸΣ ἀϊδίδηϊ δηὰ ἀδηρογουῦθ νόγαροβ (Ψ90ἢ. 1. 

8, ἱν.2; 1 Κίηρε χ. 22. χχὶϊ. 490. Ῥβ. χὶ υὶὶ. 8). 
ΑἿΙ εοῖα᾽ τησεὲ ἀοαδίγογοα δῃὰ δὸ τυαὶ {86 
ΔΙΓΟΩΔΠΟΘ οὗ τῆθη ὃὉθ δυμθ]οά, (μὲ ΦΖοΒΠ ον ἢ 
ΔΙΟΏΘ ΙΏΔΥ ὃὈ6 ἱρὴ ἴῃ μα ἀδγ. 8.00 ἰμ6 ῥτο- 
ΡῬΒοὶ σοροδίβ, τ ἢ βοῖμθ τηοά! οαίΐοη, {π6 πογαᾶβ 
οὗ τοῦ. 11, ἰο Ῥσονοὸ ἱμαὶ (Π6 βροοϊβοδίζοῃβ ᾿ιβὲ 
Εἴνθῃ δ.Ὸ ΟὨΪΥ τηϑϑηΐ 86 ἰ6 δι] βοβίϊοη οὗ 
[δαὶ ζθΏΘΓΑΙ ἱπουρηΐξ Ἐχργοβθοᾶ ἴῃ νοσ. 9θ. ΕῸΓ 
{πΠ686 γούβϑοβ 129-16, τοί 88 τωῦυοῖ Ὁ80Ε ἴο γο 8. 
9 88 ἀο γνοσ. 18 βαᾳ., (θβρϑοίδ!γ γοχβ. 18, 21,) ἴο 
γοσ. 10 α. 

4. Απᾶ το ἰᾶδο16--- 86 ΘαΣΊὮ.--- χε. 17-21. 
ΤῊο Ἰυάρτηρηϊ ἀραὶηδί {Π6 συ -Βυϊηδῃ ογοδίασοθ 
ἷβ. ΤΠ] ον οὰ ΌὈΥ (δαὶ δραὶϊηδὶ 16 πυροῦ βυϊδῃ, (δ 
14ο18β. Αβ8 γϑῖβοα 18-16 χοΐον ἴο γ6σ. 7, 8ὸ 
γοΣ. 18 βαα., ἀοο8 ἴο ψϑ }. 8. 

Βυὺ ἰμ6 Ἰυάρτηρηί ἀραϊηβὶ ἐπα :01]5 18 πηοδί 
ΠΟΙΔΟΙΥ δοοοιιρ θῃθἃ πμθῃ {86 ψΌγελίρρετα οἵ 
1άο]8, ποῦν υἱβι θα Ὦγ (δ6 πρτριεεα, συ ἀοά, ἰη 
411 Ηΐδ8 ἰογσὶ Ὁ]6 πολ ιν, 866 ἱποηλβοῖγοθ μα μοί ἢ- 
ἴηρηοθα οὗ (πεῖν 14018. δῃηὰ οδϑὶ ἰμθπ ΔΎΔΥ ἴῃ 
οομίοιηρί. 6 μουδ ΔΡΡΟδΣΒ ἰῃ (6 αὐγὰ] ΡΟῺΡ : 

οὗ ΗΪδβ πιαΐοδίγ. 1 [86 κοάβ ψοσθ δηγι δίῃ, ἰμθῃ 
[μογ γοῦϊα. ΠΟῪ ΒΡΡΟΩΣ δηὰα βμ]ο)α ἰδεῖς [0]- 

ἰονοῖθ. Βαϊ 7υδὲ Ὀοοδῦθο (ΠΟΥ͂ δ. Οὐ ἢν, φοί» 
ἴσα; (Π6Υ οδπποὶ ἀο ἰΐ, 76 βθὸ ἔγοσω {πἴ8 ἐμδὲ 
8 ΕΓ τὰν τοοῖς ἘΠ τοὶ τὰς ἴῃ (86 
δὲ "ἢ γογ. 10, ΓΒ ΘΘρΡΘΟΙΔΙΪῪ τὸ ἴπ6 Ὀγίηρὶ 

ἴο Ββδιγθ ἰπθθθ 1ΠΠΌΘΟΥΥ ΒΌΡΟΓ τ Δἢ ερεδε ἐς 
Ιω Βδν. τἱ. 12 βρᾳᾳ., γβθῃ δἱ γϑσ. 16 ΟἿΣ ρδββαρθ 
ἴ6 ΔΙ]Ιαἀοα το, [16 Βμδικίηρ οἵ [86 δασίβ Ἀρρθβδγβ 
85 ἴΠ0 εβξδοεί οὗ 8 ρτεδί φαγί βαυδξκο. ἱῃσ 
ΕἸΣ ἘΠ: γυσηδι ΟΟΙΏΡ. ΥἹῖϊ. 12,18; χχὶχ. 28» 

Ψἱ!. 

ἸἘΒΟΓΟΙΟΓΘ ΤΩΘῊ 888]] οδδὶ ἐμεῖν ᾿οἿ8 αἸσαυ ἴο (89 
δηδὩρ Ὀεδϑίθ οὗ ἰπ6 ηἰχαί, ἔπ [Ποἷγ Ὀποίθδῃ ΠΟ]68, 
ποί (δαὶ {ποῖν θῖρῃ! τδὺ θῈ εδβίοσ, θυΐ θβοδᾶβα {116 
1Ἰάοἱβ ὈΘΙοπς ἰμοτθ. Μίδαν ἴμοσθ ποὲ ὃ δὴ δ]]ὺ- 
Βίοῃ ἰῃ (6 ποσὰβ ἴο ἰμ6 ἀδιιοη ογὶμίῃ οὐ (89 
14018 (1 Οοσ. χ. 20 εᾳ.)} [Ιπ (6 ἀδβοσὶριίοῃ οὗ 
« δύο πὰ νὴ ἰηἴο [06 1,24 οὗ ΜοδΡ,᾽" οοῃ- 
181} Ὠ {μ6 Μαρασὶπθ ϑιεασειίοῖα Ἀεϊοδεροεί, 
1872, Νο. 257 βηᾳ., τὸ τεδὰ ἱῃ Νο. 257 ἰδὲ [0]- 
Ἰονίηρ, ἴπ τοΐογοηοο ἰο (86 αἰβοου συ οὗ 8 ἴδ 
ἑτδρθ οὗ Αδίδτίθ. “Ἴδε Βεαουΐῃβ αἷξ ἐπ τὴ 
ὨΌΜΙΘΙΟΘΒ δι 186014] δηὰ Ὡδίυγαὶ οδνοδ [ῸΣ 88} }- 

[6 ἴοσ τρδκίηρ ΒΌΒΡΟΤΊετ. Ιη 1818 ὙΔΥ ἰΠ6Ὺ 
πα (Π666 οδ͵οςίβ {πᾶὶ 1ῃ {Ποἷν πιὸ ογο Ὀυχίοα 

ΟΥ δὲ ἰβτόνῃ ἔδογο, τ πίοι, πὶ ἴ86 Ἰυάρτηρηὶ οὗ 
ἴΒοθα (μαὶ υπαάοτβίδπα δυο ἡρ ρυκόν μμοε ὸ λὲς 8]1 
οἵ ἰθπὶ ομοθ 'π ΒΟΙῚΘ ὙΔΥ͂ 0 Βοδί οι ΜΟΣΒΕΪΡ, 
δῃά οὐ πηΐϊοῖ [ἢ 6 ΡΓΟΡΉΘΟΥ οἵ [88. 11. 20 μδ8 Ὀθθῃ 
80 ΣΟΣΔΠῪ 1018411.6."-- Τὰ (ΠΟΥ οδβὲ {Ποῖγ 1408 
ΔΈΔΥ, (μον δηἰουίδί ἢ ὑβογωθοῖγοθ 0 τόσα πὶ ἢ 
186 οδτα δῃηὰ πόουβῃὶρ οὗ ἴμοπὰ, 411 ἰγυδὲ ἱη ἰποδι 
ὧθ ΔΙθὺὸ οῆθ. ΤΟΥ ΟὨΪΥ διαβίθῃ ἴἰο βᾶγθ {μοι- 

βοῖναβ Ὀγ βίρμὶ ἰπίο (δ6 οανθγα (ΠΡ) ρϑὸ Εχοά. 
χαχὶϊ!. 22 ἔτοσι ὝΡ). ἴο δογε,)} απᾶ ογουΐοββ οἵ ἐδ 
τοῖα (σοι, [νἱ}. δ). 76 δζθ, ΣΠΟΓΘΟΥΟΣΊ, ΓῸ- 
τηϊπαρὰ οὗ 6 πογάβ ἰὼ [0Κ6 χχὶϊ!. 80. ““ΤΏρη 
8.411 {π6ὺ Ὀορὶπη ὕο ΒᾶῪ ἰο (π6 τῃομηίδίηβ 1[8}} οἢ 
8: δὰ ἰο {μ6 ἢ1118, ΘΟ Ὸ Σ 8. ΕῸΓΣ τμαὶ νι ὶδὰ 
(88 ὃὕο Ἰοἢ ἰο ἰῆοθο ὑμαὶ ᾶνε βοὰ (ὁ {μ6 σοοΐκβ, 
ποη ἴἰδ6 τος {ἰΠποιβο] γ68 Ὀορίη ἴο βιδἷο, ἐτοῖν 
ἴο Ὀ6 οογεσοὰ 88 βουῇ 88 ροβεῖ]6 ὕγογα (89 ἴυ πὶ 
Ἰΐῃσ ταουπίδὶ 8. 

ΓΥ ες. 20. 1οἷδ ἡ εἶσον απὰ ὑάοῖε οἵ σοϊὰ. “Ἡδτο 
ὨΔΙΏΘα 88 188 τηοαδὶ βρίοηάϊὰ δηὰ Ὄχρϑηβῖνο, ἰἢ 
οὐοσ ἴο δ Κο ἐδ δοὶ οὗ (μγοπίηρ ΤΠ Θ τὰ ΑΤΑΥ 6.1}} 
ἸΏΟΓΟ βρη δοβηί. | 

( Ἵοΐεα απὰ δαίδ ἃτα ναΐ ἰοροῖμοσς οἡ δοοουηῖ οὗ 
ἐμεῖς ἀοΐδοι οὗ εἰριι."--. Α. 4.} 



ΟΗΑΡ. 11. 22---ΠΠ] 15. θδ 

Ὁ. Ἐὴ6 πειθοῖ δκαΐϊηδιὶ ἴπΠ0 ἴα1601γ Θτοξηϑηςῖ τίη κα πη [86 Βύυσαδιι ΘΡΏΘΣΘ. 

ΟΗΑ». 11. 22--ἰΥ. 1. 

8. ΤῊΣ 5 ΟΜΕΝΊ' ΑΟΑΙΝΗ͂Τ' ΘΟ ΕΒΒ ΜΕΝ. 

σΒαν. 11. 22---Π|. 15. 

22 Ο(ἴδ886 γὸ ἔτοτῃ τθ8ῃ, π 066 Ὀγοδίδ 8 ἴῃ 18 πΟΘΙΓΙ]8 : 
ἘῸΣ πβοχαὶῃ 18 δ6 ἴο Ὀ0 δοοουμπίοα οὗ 

1 Ἐοσ, Ὀ6μο]ά, ἰδ6 ΓΟΒΡ, (6 Τ.0Β} οὗἉ δοβίβ, 
Ποῖδι ἰαῖκο αι ΤΑΥ ἔγοσα «6γΌΒΆ] 6 δῃα ἔγοτα Ψυά δα 
"ΤὨΘ Βίδυ δῃὰ ἰδ9 βίδης, 
ΤΉ6 ἪΠ.0]6 Βίδυ οὗ Ὀγοϑά, δηὰ ἰδ π)ἢο]9 βίδυ οὗ πδίοσ, 

2 ΤΒΘ τ ὮΥ τη8η, δῃά (86 τηΔὴ οὗ ΜΑΣ, 
ΤῈΘ )υάγο, ἀπά ἐδ ρσορβοί, δῃὰ {89 ὁρσυάβηΐ, δῃὰ {89 “Δηοϊοηΐ, - 

ὃ Τῇ οδρίδιη οὗ ΠΥ, ἀπὰ ᾿ἼΠ6 ΒΟΠΟΙΥΘΌ]6 ΤΏΔ ΠΗ, 
ἈΑπᾷ 186 οοὐυπβο]]οσ, δῃα ἰδ6 οσυπηΐηρ δι ἔσογ, δηᾶ {86 ᾿ἰοαυοηύ οσδίοσ. 

4 Απάὰ] π|}} γῖνο ΟΠ] άγθη ἐο δ6 ὑπ6 Ὁ ὈΓΙΏΟΒΒ, 
«Απα 8068 8}4}] τυ] ΟΥ̓ΣΣ [61]. 

ὅ Απᾶ [26 Ρθορ]θ ᾽888}} 6 ορργοεβοά, 
ΕἸΨΟΣΥ͂ 0Π6 ΟΥ̓ ΔΠΟΙΠΟΓ, δα ΘΥΘΥΥ͂ 026 ὮὈΥ Ϊ8 πο ΡουΓ: 
Τ8ο 6114 8.141} θϑῆανο Εἰγηθοὶ Ῥσουα]γ δραϊηβῦ (86 δηοϊοηΐ, 
᾿Απά {δ θᾶ86 δρβίηβὺ {π0 ΒΟΠΟῦΤΔΡ]6. 

6 ὙΒοη ἃ πη 5}}8}] ἰαῖζο μο]ὰ οὗἉ μἷβ Ὀγοίβοσ οὗ [86 οῦδβο οὗἉ μὲ8 ϑίδοσ, δανίησ, 
Τῆοαῦ Μιαϑὺ ο]οὐ ἰηρ, Ὀ6 ἰδοὺ Οὐχ συ ]οσ, 
Αμπὰ ἐρέ (Πΐβ τυΐῃ δό ὑπο Υ (ΠΥ Βδῃά: 

7 Τὴ ἰδδὺ ἀδΥ 81}8}}] Β9 ΒΘΑῚΣ, βαγίηρ, 
Ι ψι}] ποῖ Ὀ6 8 6816. ; 
ἘῸΓ ἴῃ ΤΩΥ̓ ΠΟΙΒΘ 18 ΠΟΙ ΠΟΓ ὈγοΔα ποὺ οἱ ἴηρ᾽: 
ΔΙΑ τὴ ποὺ ἃ τυ ον οὗ [86 Ῥθορΐϑ. 

8 ΕῸΓ δον αὲ 18 τυϊηοὰ, ἀρὰ Ζυᾶδι 8 ΤΆ]16Ὲ : Ἔν 
οἷν ἰοηρσαθ δηᾶ {Ποῖν ἀοΐηρβ αγὸ αραϊηδὺ (π0 [0 ΒΡ, 

Τὸ Ρῥσόνόκο {86 Θ6Υ68 οὗ ἢΪ8 σἼοΣΥ. ᾿ 
9 ΤΏῊΘ ΒΠΟΥ͂ οὗἉ {πεῖν οουπίθπαμοθ ἀοίδ τι Π688 ἀραϊπδὲ ἔμ όσα ; 
Ἀπά {Π6Υ ἄθοϊδγο {Π|6] 81ῃ8 88 βοάοῃ, ὑβ6Ὺ ϊα6 ἐξ ποί. 
γοο υμῖο ἐδμοῖγ βο]} } ἴθ {67 Βαῦθ τουαγθα 6ν1] ἀπίο ἐμοσυβοῖ γοθ. 

10 δὅ4γ γο ἴο {Π6 τἱρμύθουβ, ἐμαὶ {ὲ δλαϊ δὲ π6}} τυ, ᾿ἀΐπι: 
ΕῸΓ {8Π6γ 888]}} οαὐ 186 ἔγυϊί οὗἹἉ {Πεὶν ἀοΐῃρ. 

11 Ὑ7οο υπῖο ἰἢ6 τίιοκοά ! ἐξ ὁολαΐϊ δὲ 11] εὐ λύπι; 
Εὸν [89 τονασά οὗ ̓ ἷ8 8 η618 88}8}} Ὀ6 ἔρίνϑῃ ἷπὶ. 

12. Α58 [ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ ῬΘΟΡΙΘ, ΟἸ] ἀγθῃ ἀΓῸ ὑπ ῖσ ΟΡΡΧΘΒΒΟΙΒ, 
ἈΑπά ποπῖθη συ]6 ΟΥ̓ΟΣ {ῃ6 1. 
Ο ΠΩΥ͂ ΡΘΟΡΙ6, ἜΠΟΥ σ ΟΝ ἰοδά πο σϑυδβο ἐἦδ6 ἴο ΟΥΥ, 
ἈΑπά ᾿αοβίσου (6 ὙΔΑΥ͂ Οὗ ΠΥ ραίμβ. 

18 Το [ΒΡ βίδῃπάδι ὺρ ἴο τρια, 
Ἀπά βίδπαϑι ἴο ᾿αάρο (0 ρθορίϑ. 

14 ΤΠ Τ,.0ῈΡ Ὑ11] ομίον ἰηΐο ᾿υἀρτηρηΐ 
ὙΠ [86 ἀποίοηίβ οὗ μἷ8 ρβθορὶθ, απὰ (86 ῥυΐῃοθβ ἱμοσγοοῦς 
Τοῦ γα Βαυθ ᾿δαίϑθῃ ὉΡ [Π6 ὙἹπογατγά ; 
Τ|ιο 8601} οὗ 186 ΡΟΟΥ ἷβ ἰῃ γοὺγ ΒΟΙι868, 

ὃ 



66 ΤῊΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑῊ. 

16 Βαϊ πλθδῃ γο ἐλαΐ γο ᾿θοδὺ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΙΘ ἴο ρῥίϑοθϑ 
Ἀπὰ ρτἹηα [δ6 λοοβ οὗ [890 ταν βον ' 
ΞΘ [86 ΓΒ} αοὰἂ οὗ Βοβίϑ. 

2 ΠΝ ἘΠΕ ΩΡ πὸ τρόμῳ τὰ ὁ ἤν 
ἘΦ ΑΥᾺ ας πο τος μνυιροΣ 
ΤΉΘΌ. δισαΐοιο υρ. δ :, 

8 αἀπα ΦΗΡΡΟΥΈ668. ἘΡΥΥ ΝΡΡΟΥ͂: Ὀἶφιο». ἃ εἷαΦ;. 

δ ΟλΑ τον αν ἴω. ΡΥ ΉΘΜΥΜῚ ἐαπα αληαιὰν ἐλαῖι ὑμῖν ταῖς 

ΤΕΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ψοῦ. 22, ΤῊΘ γ Ὁ ᾿Π ΟΟΟΌΓΣΒ Βότοσαιὶ ἰπηθ8 ἴπ 188. 
πὰ 

᾿. 16; χχίγ. 8, οοἶξ. 1111. 8, ΤῺΘ σοῃπδίγυοιίοη τε ἢ (Ὧθ 

ἀαϊίνο οὗ {μ6 ροόσβοὴ δα ἀγοββοῆ (δ αΐ. εἰλίοιιδ) ἢ 88 6.9 
ἐδο τηϑδηῃΐηκ ἰμδὶ (8 σοδδίπρ [8 ἴῃ (86 ἰηπίοτοϑὶ οἵ ἔδπ9 

Ῥογβοῦ δα ἀγοϑβϑοὰ ΒΠτη86}:.-----ἰ)}Π 211} 9: Ἐχοά. χῖν. 

15; χχῖϊὶ, δ; 500 γἱ!. 16; Ῥγον. χχί!, 4: 1 Βδιη. ἰχ. δ; 2 
ΟὮγ, χχχν. 81]. 

ΟΗΔΡ. 111. Ψοσ, 1. νυ, Ἰνώ: Ἰοχίοα!  οοῃϑί- 

ἀογοὰ ἰῃογϑ σδϑῇὴ ὉΘ 50 αἰ βΌΓΘΩοΟ Ὀεΐνθοῃ (660 ἔνγο 

φογὰδ, ἩΒΙΘΒ ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΣ ΟΟΟΌΤ ΟὨΪΥ ὮΘΣΤΘ. Βαϊ ἰῃθ Ῥ͵ο- 

Ῥῃοὲ ἀθυΐκηδ ὈΥ͂ 80 τΟΣὰδ ΟἿΪΥ 8 τοίοσγί δὶ οἴϑοὶ. Ὑ10Ὲ 

δοιἰοηϊζίουβ Ὀσγουἑὶν Ὧθ6 5 κϑίσϑβ ὑπ ἐῆθ δοῃίθῃίδ οἱ 

ἐπ σμαρίοσ ὙΠΟΒο γϑί μα! ἰγϑαΐβ οὐ ἐπ τηδ]θ βαρροτίδ, 
096 βδοσομὰ δι] οἵ {116 ζδιαϊο.-- ΧΔΙΏΡ]65 ΔΙΓῸ Ὠοὺ 
ἴον οὔ οοῃμῃοσγοὶθ ΠΟΏ8 ἩἘ|Οἢ, μ᾽δοθὰ δἱοῦς βἰ49 οὗ ὁ; 6 
διυοίῃοσ, ἀθβίμβιδίθ ἐὴ6 ἰοΐ! ΕΥ̓͂ ὈΥ̓͂ ἐπ6 τηδδοιυϊ ηθ δηὰ 
Ἰοτηϊηΐηθ ϑηάίηκβ: χὶί, 12; χὶ ἑ. δ: ὅθτ. χνῇ!. 19; ΝῊ. 
εἰ 18; Ζϑοῆ. ἰχ. 17. 1 [5 ἀουθιζα} δοουῦὺ ὉὉ)] ΓΙΌ), 

1 Ββαιηυϑθὶ χυ. θ, Βαὺ δοϑίγδοῖ ΠΟΌΏΚ ΘΓΘ Υ̓ΘΟΙῪ {0 
τῇδ δὲ ἰδ βϑὴθ {ἰπ|ΘῸὸ αἰβογομείϊδίο ἐπ ἰάθα 88 
ἰο ζομᾶον ὉΓ {Π8 ζϑῆᾶοσς ϑπαϊορα. Τὴ τηοδὲ ΠΠἸΚΟΥ 

οδθ0 οἵ οοτμχραγίβοῃ ἰδ ΠΡΌ υτη ὈΝΥΝΗΤΊ, {9 
Τὴ810 δῃὰ ζοιηδ]6 ὈΓΘΔΏΘὮΘΒ (αχί!: 24). 11 ἰδ ἀουθευ] 
δϑουὶ ΤΙΣ ὭΣ Μίοῆ. 1, 4 (οοσῶρ. Ολδρλι, Μίςδη, Ρ. 

111. ΗδῸ (οὐπὰ Θ᾽θομοτο ΟἿΪΥ 2 βδτλ. χχί!. 19 (Ρβ. 

ΧΙ 19). ΤῊΘ σπιϊ9 ΤΟΥΙΩ ΟΟΟΌΓΒ ΤΏΟΓΘ γα ΘΕ 
ΣΡ: Ναμι. χχὶ. 19; Ῥό. χχί, 4; 166. χχχυί. 6, είε. 

Ὑοτ. 4. Ὁ ΓΕ ὀδοῦγβ ΟὩ]Υ ἤθτΘ δηὰ Ἰχυ!, 4, ΤΏΘ 
Τουτὰ 5. {τ Ὁ», ὉΠ. οἷς. ΤῺ Ρῥ]υσαὶ οὁ88 

δἰσυὶϊν ἰῃ9 οὐδίσδοι, δηὰ ἐπὶ8 δοβίσδος τ ΔΚ ῬΟΒϑΙΪΥ 
βἰδῃὰἃὰ ὕγὸ οοπογοίο; ἰ9 Ῥ᾽ΌΓΑΙ ΤΥ 4180 ΠΑΥ͂Θ ἃ δτῃ 019 
ασοῃοζγοίο τηϑδηΐη. ΑἹ] ἰ086 σομδίγυοιοη8 ΔΙῸ φγϑζη- 
τοι ο8}}γ ροδϑίδ᾽ 9 δὰ αν Τουπὰ ἐποῖγ ἀθίθῃθσθ. Α8 
Τοβαγὰβ (ὴ6 τηδϑῃΐηρ οὗ ἐπ σπορὰ, ἐπ ᾳυθβέίοῃβ ἃσϑο, 
“ΘΙ ΠΟΥ ἐδ πογὰ σοπέδίηδ ἐἢ6 ποίου οὗ " εὐξία ᾿"᾿ (σοτηρ. 

ὗν, ΝΡ) οὐ ἐπι ποιίοι, “ἀηάίαί, ὅτένρ ὕροα, πεῖ. 
λαπαϊε,," (οοτΏΡ. ΡΠ, Φυάᾳ. χίχ. 95: 1 βατη. χχαχί. 

4, εἰο., πὸ ἀν, πλὯν ΟΡ, ΝΡ, Ἰχυ. 4), ογ βόα 
ΠΟΙΟΏΒ, Α ὙΠϑῖδοΣ ἐϊ [5 ἴο Ὁ μι ἐαίκοα ΔΆ ΒΌΙ]ΘΟῦ ΟΥ̓ 88 

0. αὐνεγδὲαϊδ ἰο ἀοεοίχηδίθ ἐπ θ ΤΏΘΏΠΟΥ δηἋ ΤΩΘΒΏΒ. 

Τμδὺ [η6 ποίίοῃ “οὐ Ζα Ἶ 1165 ἴῃ ἰῃὴ9 τγογὰ ΔΡΌΡΘΒΓΕ ὙΘΣῪ 

σομοϊ δέν ον ἔγολ ἔῃ Ῥγϑοθαϊης ὉΠ) δὰ ἴγοσῃ 

ΟΡ, γογῦ. 12, Βα {19 ποὲ δὲ δ] Ὠθϑϑϑϑασυ ἴο ὁχοϊαὰθ 

186 ποίου σσραδίο πο ἢ. ἐδ ἀοοϊάθα] ἀοπημαη θά, Ἰχτνὶ. 
4. ΟὯΘ ΠΊΔΥ ΘΑΔΙΠΥ πη 9 ὈΟ(Ὦ ὉΥ͂ ᾿ἰΣΑ δ᾽ δίς 85 ΒῈΓΊΤΣΘΟΗ 
ἄοοσμ, “" ολἑϊαϊξολ, ἀρροι θα," ΟΣ “ σἈΠ ΙΒ ἐν οἷςβ, ΟὨΠ] 5 ἢ 
7011108." Βαϊ ἐῃο ροσϑοησίηρ οὔ (16 168, οΥ οοῃδίγαϊ ες 
4} δὲ αδοίν. ὕγοὸ οοπογείο (ρυεγέϊα «-- ρυιιονῖ, Οπδεντυθ) 
βουὴ πτοισηδ ον ΡοΟβδΙΌ]6, ἰδ δὲ}}} δὰ. 1 δέγϑο 
ἀῃογοίογο ἢ Ηττσια, γᾶ ο Ἰσβ β᾽ δὲ ὮΥ " το, ἐψγάῦην, 

αγδιέγαγέπθ." Οὐταρ. Ὁ Ὁ, ΓῚΝΕ 2, Ὀ ΚΡ, σίσ. Ξ 

γοΣ. ὅ. (Τ᾽ ουείγεολί) Βασῖ ἐκ 1[ὴ6 56:80 οὗ 93). ΤῊΘ 

ποτὰ [5 θὰ οὗ ὴ6 Υἱοϊοιῦ ορργοϑδῖοι οὗ ὑπ Ἐχγρίλη 
ἐδ δῖκοσο (ΕἸ Χοΐ. 11. 1: γ. 6 8αᾳ4.), οὗ {π ογϑοά ον (Όσϑαϊ. 
ΧΥ. 3, 8), οἵ ἃ ΒΙ ΡΟΥΪΟΥ τ] ἸΑΣῪ ἴοτοθ οὗ Δ ΘΏΘΙΩΥ (1 βδι. 

ΧΙ. 6), 416. οἵ οὐδγρόούογε ἐβείκυθ (1 ὅαπι. χίν. 24) οὗ; 
οὔ δῃῃ Ὀδρδσίη ον δἰσ οἱ ̓υα618] ῥτοσθδα (188. 111}. 7). 1 
ΟἿΣ Ρβδβρβᾶρο ἴῃ ΝΊΡὮΔΙ, 85. Ο6 ΤΩΔΥ͂ 8660 ἔγοτῃ ζ0] ον ηςς 

12) Ὁ) 8, Ἄρρϑδγβ ἱπίοπαάϑα ἴῃ ἃ σϑοΐργοοαὶ β6Ώ86. 
ΜοΥϑουοΥ 1βαϊδἢ 0868 {Π6 ποχὰ ΟἴἾΘΏ : Τοῦ. 12; ἰχ. 8; χίγν. 

ὦ: 1ΥὙ1}1. 8; 1χ. 17. ΠῚ ἐπε έμαγέ, ἑπροζομ ον ἰγασίαγε: 

ΟΟΙΏΡ. Χχχ. Ἶ; 11. 9 Στὸ οομέθηιίια, φὲδιδ' ΟΟΙΩΡ. 

χνὶ. 14: 1 Βα. χυἹῇ. Ὁ. 

γον. 6. 2 ͵8 γϑῃάδγϑὰ ὈΥ͂ ΤΏΔΩΥ ὀχροβίξογβ “ψΏΘῺ ἢ: 

ΤΣ ΤΕΙΚΟΑ, Ηττσξια, Επτλι, ὈΆΒΟΜΒΙ ΕΝ, ΠΕΙΤΤΣΘΟΗ. ΤΉΟΥ 
ἱπουϑίοσο ἐδῖζο πὸ ΡὮΓΒ56 ἃ8 Ὀγοίδλαὶβ ίο γογ ἴ.Ό ΤΏΘ οοῃ- 
δ ἀοτδύδοι ὑπαὺ τόσα, 6 δηὰ ἴ οΥἀΘΏΕΥ Ῥοσίγαυ, Ὡοὲ 9 
ἔϑδϑοῦ, Ὀπι γα σ ἢ 6 ΘΟΠΞΘΑΙΘΏΟΘ Οἴ Υγο Σ. 4, ἀοίθστ [Ώ68 
[Δ6 8150 ἰο δάορὲ ὑπ|5 νἱονγ. ΒΥ 2, {ᾳ 6}, ἃ Ροβδι ὉΠ ἐν 18 

εἰκηϊβθοα ἐμαὲ τᾶν οἴῃ θμδΌθ. Π2Ὁ ΟΟΘΌΣΟ δραῖη 

ΟὨΪΥ ἰπ τη οἱ γα], ΖΘρΡΉ. ἢ. 8, ΤᾺΝ {ξ Ἰαϑδῆβ οδεπάίου» 

ἔν, σκάνδαλον. ΒοΒίάδ6ε 1ὲ ἰδ ΔΥ̓ΏΟΏΨΤΩ οὗ ὑ30. ΤῊ9 

Ῥγϑϑϑιΐ δἰξυδεοι ἐπογοΐοσο 18 ΤΩ δη ΟΒΕΥ ἀφοϊκποίοὰ Δ8 

8. ΒοΔῃ ἀΔΙοῦΒ ΟἿ 6, 88 ἃ δυ͵θοὲ οὗ οὔθΒοΘ. 

γον. Ἱ. ΟΥΣΓῚ Ῥασέ. οοσῦτβ οὔ] μθσθ. Οἰδιϑὺ ἴοστωϑ οὗ 

ἐπ γΟΣὉ ΟΟσΌΓ ἴῃ Ιϑδίδῃ ἴῃ (ἢ 56286 οὗἁ δἱπάϊης δηὰ 
ὨοαΙ ὴς πουηάδ: ἱ. θ: χχχ, 26; ἰχί. 1. Ηδθ σϑρϑὶβ ἐδ: ὁ 
ΔΙΙομχαίίοι ἐμαί ἢθ δὲ}}} ἢ)8 οἱοξίης δηὰ Ὀσοϑα, δηὰ ἀθ- 
οἸἴμθα ἐποσοΐοσο τῇθ ἤοποΣ οὗἨἩ Ὀοοοτηίπα ᾿υἄκο οὗ 815 
ῬΘορῖϑ. ΤΡ ἴα Ὀγ οἾρΑΠΥ ὁ ροοίδο σψοσά. 1ΐ οσοσῦΓΒ 

ΟΕΊΡΣ ἵποϊγο Ὁγ68 ἰῃ ἰδ Οἷα Τοβίατηϑῃςΐ ; ἰὮΤΘΟ οὔΠ 686 
ἴῃ ἰδίοτγί σα] θΟΟΪΚ8 : Ζ2ο8ῃ. χ. 94; Φυάκᾳ. χὶ. 6, 11. Ιβαΐδἢ 
Ὧ568Β ἰΐ ΤΟΌΣ ἐτη 68, υἱζ., ΠΘΓΘ, ἴ. τ; ; Χχ. 8. 

Υον. 8. 5, δἰωπιδίε, ἰοίίον, [αἱς, Ἰϑαϊα! 1568 οὔθ : 
γ. 7; Ὑ[}. 16; χχνῇ!, 18; χἢ. 80; 1ἰχ. 10,14, οα,----- ον 
Ιβαίδῃ 1898 οἱ]γ ἴ. 16 κα Μ!. 8,10.---- ὧς 1Ώ δὴ ἰμιτοίοαὶ 
56,89, 88 1|, 4; Θθῃ. ἐν, 8, δὅο.-----ΤῊΘ ἴοστο ΠῚ) ἰδ 
δυποοροίθα ἠγοῖα ΛΙΛΟΣΟ (Ετναιν, 8, 244 ὃν» Οοιαρ. ἢ, 
12. Ῥδ. Ἰχχυ ἕι!. 17. ΔΆ} δηὰ Ηϊρῆἢ. ΡΠ ΟΟΟΌΣ ΥΟΥΥ͂ 

οἶθῃ τὰ Ν᾿ ΠΝ: Ὗυα. χε, Ὡ; χχτΐ!. 14; Ῥουϊ 1. 

26, 45, οὐδ. Ομὸθ ἐπ ἩϊρΏ. οσοῦτθ πὶ ἐδ ζο0]] ον ς 

ἘΠ. ΠΝ ῬΒ. οὐἱ. 88, πίῖὰ ΤΟ] ονίπς Δ ὙΒῚ Ῥβ. ον. 38 
ὃκ ΟΝ Ῥϑ. οὐ. 11; οὔποθ πῆ ὌΒΘΌ Ἔσοῖς. ν. ἃ. 
Απὰ δὸ 'Β676, ἰοο, ντ ἢ ζο οί ηκ 4" 2». ἴῃ Ιραϊδὴ (89 

σοπδισιοίίου τὴίξῃ ἐδ 6 δοσυδαιίο ἀοο8 ποὲ δρλῖη ΟΟΟΌΣ: 

ΤΊ αἴομπο σἱτἢ (Π6 τηϑδηΐης “ γεδοίζοιι, οοπέμπιαοσοιι 

6686." ΟΟΟΘΌΣΒ δρδίη ἰ. 30; 1. δ᾽, ἸΣ1}}. 10. 

Ψογ. 9. ΣΕ, ἩἘ|ΊΟΝ ΟἿΪΥ͂ ΟΟΟΌΣΒ ἤΟΓΘ, οδὩ, π πο ἢ 

δ 2 1}. 28, ἮΔΥΟ ὯΟ οὗδοῦ τωϑϑδηΐης μλῃ [ἢ 6 δάτογ αὶ 
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ἴοττη οὗ Βρδϑοὰ Ὦ)8 Ὕ 37 (δοαυὶ. ἡ, 11; χνὶΐ. 19; Ῥσον. 
τ δ οπρόρὶ 

χχῖν. 235; χχυἹῇ. 21), νϊσἢ ΙΘΔῺ5 “ ἀἰσποφοογα 71αοἷδδ, 
ἀἰδεί κα 5} 16 σουπέθπμμπορδ, ἐ. 6., Τηδ,κ6 ἃ ραγίίαὶ ἀἱδ 

πσιίοι ἢ (οοαρ. 2 δὲ), ΤΏο ποίίοη οὗὨ ρμασὶ[4]- 
] ττ 

ἐγ ἰδβάδοα ἄοθα Ὠοὲ καΐξ ἤόγο, αἰ που Ὡοΐ ἃ ἴον ὅον- 
ἐξ δηὰ (Ὠ εἰβέίδῃ οχροαδίξοτα υποτζοίαμὰ (ἢ 6 ψοχὰβ ἴῃ 
ιιἰ5 ϑδοδ. Τδὸ οομίοχὲ οδορθίγωῖμα 18 τοῖδοσς ἴο ζῸ 
ἵδοκ ἰὁὸ πη: οἰπιρὶθ ζιπάδεηθηΐδὶ τηθδοίης οὗ οἷοδϑ οὔ- 
ΒΟΓΥΆΠΟΘ, μασι οοἰΐοα, τ ἢ ἢ ἰο ἰὴ Ῥχοὶ ΘΓ 

οἵ ρασίΐδὶ αἀἰδιϊποϊίοη. Ἧ 6 ἃγὰ (6 πιοῖο [δὲ θοα [πη (15 
88 ὙΠ οἰφουσῆθγο ἰοο (χ΄. ὃ; ἱχ!}. 16; θη. χχχί, 82, 

αἰε.) 5 πϑϑὰ ἴῃ δ βϑῇβο (δὲ ργοδσοϑὰθ ἔγοϊῃ ἐῃ}5 διηδ- 
τοοη δ] τος. “2 Δ ἼΣΙ 5 ἐποσοΐοσο ἢ τοαδκίδίθ- 
ΤίΑαὶ, 50 10 δρϑακ, ἰΠο Ἰατίδια, Θχδοὶ οὔκογυδηοο δηὰ ἰπ- 
τοδε αίίοι οἵὗὁ οουπίδηδποθα ΣΡ, συ] ἢ [8 1 υσίσθ 

Δ ̓ δ κα] ἔστη, αἷδὸ ΓΆΤΟΣ ἐπ 5 γίον. Ἐοι ἐς 6 υπϑἀ δΔ8 τ ἢ 
οὔξδο ᾿πάμκὸ ἐπΠδὲ (δῖκϑβ οοχυίζδηοο (Εχοά. χχἕ!. 2) 88 οἵὗ 
τ6 νἱίθθαβ ἔπαὶ ἄϑροβθβ ἴο {π ἰηϊοσγοκαίέοη οὔ ἐπ6 
)πάξθ: οπί. χὶχ. 16; 2 βδτη. 1. 16: “ΠΥ τοουΐνῃ Πα 

(οδβοὰ (1)}9) ἀξαϊῃδὲ ἐμϑθυ" “92 ὁδουγα ἵπ ᾿ββίαῃ 
δραίη ΟὨΪΥ [χ ἱ|. 1. ΤΉ ἴογση οὗὁ βϑηΐϑῃοο ἰπ τόν. 10 α ἰβ 
ουΐηξ ἰο [ἢ νῦ}} ἱ ποῦσῃ δἰἐσγαοίξοη, οοϊωγλοι αἷδὸ ἰῃ 
ὅτϑοκ, ΌΥ͂ στῇ 6808 οἵ ψΒίσῃ ἐπ δα) θοὶ οὗ ἐπθ ἀοροηάθης 
ῬΏσαδθ Ὀθοοῦλ968 ἐδ οὈ͵δοὲ οὗ [9 ῥγ αοΐραὶ σου. ΤΏΘτΘ 
ἰδ δοὸ ποϑὰ, ᾿πδχζοίοζο, οὗ ἰδϊκίηκς ἼΘΙ ἴῃ ἐῃ9 50186 οἵ 

Ῥγασίεατε. αι Ὁ 8 καἰ ΤΩΡΙῪ “ ΒΑΥ, ἈΡδακ ουὐ Ἰουά, ὉΘ 
ποῖ β]θηξ, ἐμαὶ ἴθ σἰκῃϊοου ἰ5 'νῦ}] ο΄." ΤΏΘΤΙΟ ἰδ, 
188, ΠΟ ποϑᾶ οἵ γοίοστίη κ ἰο ρβαββᾶχϑα)δ Ῥὰ. χὶ. 11 ; οχὶν. 
8.11. Ταὶ Ὁ τῊΔΥ τηϑϑη ποῦ ΟἿΪΥ δοπω, Ὀας αἷδβο δοη6 
λαδεπα, τοοῖἱ ο΄, 16. δ οτση Ὀογομαὰ σοηῃ γερά! οἴοῃ ὉΥ Ρδ8- 
ΒΆ568 ᾿ἶϊκο ΑΤὰ. υἱ. 2: Φοσ. χὶν. 17; Ῥα. οχὶΐ, δ. 
εν. 11. Αοοογάϊηρ ἰο ΟἿΣ τϑιπαγὶς 8 οὐ ἰ. 4 σο οογς 

ἧκ, 1 19. ορτθοδῦ]ο ἴο ἰἰδμα ἰοφισηπάξ ἰο οοπηϑοί [8 τῆ 
» Ὁ. Βοβί 465 ἴω (ηθ Ὀ65έ οαὐ ἴομδ [ΠΥ δΓΘ δ8ὸ Ὀουπὰ 
(φοπιρ. ὈΕΙΓΤΕΔΟῊ ὑπ ζος.).. ΤΌΘΓοίοσθ 990 ἰδ ἕο 6 (δ 'κθῃ 
ἴῃ [9 δαζῆθ ἯΑΥ 88 2] υόσ. 10. ΤῸ ὉΘ ΒΌΓΟ, ἔποτο 19 

ὯΟ Ῥϑδβαξζο ΨΜῸ 6Δ0 οἷΐο ἰῇ ἩΠΙΟΒ Ὁ πλϑδβ ἐπ εξ, 88 

ὯῸ (ΔῸ ἴον 31 πηοδοίηρς ζε5. Ἐοτ Ῥβ. οὐἱ. 82, δπὰ 
Οφῃ. χἰνὶΐ. 9 »)Ὼ 16 ὈΟΐΒ εἰπι98 ποὶ υϑϑὰ οἵἁ ρϑγβοῃδὶ 

ΒΌὈ]οοἰδ. ΑὩὰ {πο ΓῸ 6ΓΘ Ὧ0 ΟἶἤοΣ Ρίλοθ ἰὸ οἷίθ. Οηθ 

τουδὲ ὑπογοίοσθ βαὺ, ἰπδὲ ἰὴ ργορῇῃθί ἰῃ τοϑρϑοὲ οἵ ἴῃ9 
τοϑδπίης οὗ "9 [88 ἴῃ γϑὺ. 11 α ἰπι ἰαύθὰ (ἢ 9 ΘΟστθδ- 

ροπάϊηκ ρΡαγί οἵ του. 10.--ἰ 30} ἰ5 Ῥογ7ογτϑλαποσ, ργοάωσί, 

ἀερογί. Οοτρ. Φυάᾳ. ἰχ. 16: ῬΓΟΥ͂. χἰὶ, 14. ΤΠο πνογὰ ἰδ 
(ουπὰ [ἢ 1βδἰδῃ δχαίη χχχυ. 4: ᾿ἰχ. 18: χυἱ, 6. Ὑ7ηδὶ [ἢ 9 

Ὠδηεδ οὗ ἐδ νίοϊςκοα αν ἐποελϑ γ98 ὑγοάποθα 8}4)} 
ὍΘ ἰοΐποὰ ἴο, νυϊ οὨ ἐμϑγω. 

ον. 12, ΤΉΟ βίη μυϊασ 9 δι αϑηοτγαὶ αἰ κοΐ δοδηοθ 

δῃὰ ὮΘ66 Γορσοδοηὶδ 8 [468] ῥ᾽ αταὶ. Οὐταρ. ΙΝ ἽΡΑ 

ΤΊ» ΟοΏ. χὶνἹἹ. 8, ΑΒΘ γτοζαγαάβ [9 ἔοστῃ οὕ ἴπο πογὰ, 

ΜΠΙΟΩ Οσσῦτϑ Πότ ΟὨΪγ,  2}}}9 9 ἐδ τοοὶ ἴοστη ἴοσ 
ΟΡ» (1 Βδπι. αν. 3; 188. χα! 16, σέ6.) οΥ ὙῚ}) (δεν. τί, 
11; ἰχ. 20). ᾿ 

ΨοΣ. 13, Χ) (ἰ ΙβαϊΪδἢ ΟἿΪΥ διϑίῃ χχὶ. 8) ΘΧΡΥΘΘ8085 

[2.0 ορροβένθ οἵ τωογοτηθαξ. 27) δηὰ ἽΩΡ δἰοὴκς βἰὰθ 

οὗ ϑδοδ οὐδοῦ ΟΟσΌΣ 1 δα. χίχ, 8..- 3} διὰ Ὁ 

που ἢ ποῖ κοϊοπι ᾿ΘΥΟ Δ: ΚΘ (ΘΟΥΏΡ. |. 17), 5ῈΠ]| δίδπὰ 
ὮοΓΘ μ[ὰθ ὉΓ βἰὰθ. Βιιῖ οοτῃρ. 26 Γ. αν. 10; Ηοῦ. 1. 3.- 

ΤῊΘ ὀχργοβοίοη ΟΣ ΜΕ “ Φη29} ἐπέίο ἡμαρτηοη " 
ΟΟΟΌΣΒ ΟἿΪῪ Ὦοῖο ἰη βαίδῃ. Οοσῇρ. Ὀθδίἀθ 900 ἰχ. 82: 
χὶν. ἃ: χχὶὶ. 4; Ῥα, οχἹ τ. 2; Εροϊ. χὶ. 9; χὶ!. 14, 

Υογ. 14. ΤΏΘ ΡΙ9] Ἃ"3 οοσαγβ ἴπ ἢ] 6086 ἐῃῃ Ιβδῖδὰ 

ΟἿΪΥ δκϑίη νυ. δ; σοι. χοά. χχίΐἹ. 4. Τὸ 159 ἀδράϑοσγα, 
εταξίης οὗ οδί]θ. ἘΠ ΟΝ 6 γῸ [ξ ἰ8 υϑοὰ οὗ ἦτο (νἱ. 18; 

χ!. 16; αν. 15; 1. 11. ΓΔ οδΙγ μθτθ ἴῃ 1βαίδῃ, Ὁ 
Ἰχί, 8. 

γος. 1δ. Ν 91 ο “ἰαπιῦ, ἐγαηερία (χῖχ, 10; "Ν1]. δ, 10) 18 

ἰαἰοπβιβθὰ Υ ὉΠΘΠ “»" (8. ἹΠ [65 ἐο ρτέπά, ρουνά 

͵,πο, χινὶϊ, ἃ, 

ἘΧΈΕΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Οδδρ. 111. οοπηῃοθοίβ φαΐίθ δϑδί]υ διὰ εἰτρὶ 
ΤΠῊ σΒΔΡ. ἰϊ. 50 [ᾺΓ 85 ἢ Ἀὐβε ἐγεαπος 189 Ἰάθα οἱ 
(δ ἡπίστποιξ, δη4 ἴο (Ὠἷδ οἴἶδοί, (δὲ 1ὲ ἰδ ποὺ οχ- 
ἰεπάοά ἰο ἐδ δρίιοσθ οὗ μβαϊγδῃ οχίδίδηοθ Οἤδρ. 
1. 22 γιδῖοθ ἴη6 δρρτγορτγίδίθ ἐγαηβί(οη. ΕῸΣ 
᾿πογοίη 16 Ῥτγορβοὲ Ὑγαγῆβ δραΐηδὲ ἱγυρίίη ἰῃ 
πθῃ, ὙΠῸ 8.6 ΟὨΪΥ͂ τοῖς ἱγδηβίυοσΥ ογοδίῃγοα. 
Ομβρ. [1]. 130, ψίθα (ΐ8. πηἀδαπμεπίδὶ 1466, δα Ὁ- 
ἀϊν!468 ἱπίο ἐτσο ρδτιίβ, οὗ πιιΐοι ἐμ6 ὅσοι (1-1δ) 
ἰγεδί οὔ ἴπ6 πλϑη, (6 βοοοῃά (16θ-ἶγ. 1) οἵ ἐπ6 
τοθη. ΑὮ γοῖ χὸ δὖ Οὔ09 γϑοοῖγο (ἢ ἱπργοθ- 
διοη (μδὲ ἴῃ σἤδρ. 111. ἢ [5 ἐγοδάϊηρς ηά ἀο- 
τηϊηδίϑα ὈΥ͂ Οἵ ΒΘ Ρ δοη(ἰπηϑηΐβ. ΕῸΣ πῇ 119 Οἤδρ. ἰΐ. 
ἀϊβοοιγθοβ φαΐ ον! θη} οἵ {π6 ἑπάστηθας ἐμαὶ 
ἴῃ {86 1α5ὲ {1π26, (80 στοαὶ ἀδγ οἵ εονηῖ, βα}} δ6 
ρϑϑξὰ οὐ βι - πυτάδη δηὰ βυρογιππηδῃ ογοδίιγοα, 
εὔδρ. 111. βϑθῆχϑ ΟὨΪ]Υ ἴο πρϑακ οἵ δοῖ οἵ ἰυάρταθης 
(δὶ ἀο ποὶ Ὀείηρσ [Π6 οοπεϊπηδίίοη οὗ Βυϊηδη Κἰηὰ 
Ἰηἴο χυοαίζοη. ΟΥ̓ΘΟΥ͂ΘΓ, ἴῃ 88 τλποἷ 88 δὴ ΟΥ- 

Βονογηηγοηΐ 18 θηδθηιίὶ ἰο (ἢ ὙΘΤΥ οχίθ- 
ἰδῃοθ οὗ διιοἢ οοῃίἰηυδηοο, [δ σϑῦλοναὶ οὗ ἰἤοθο 
ἴθ ρονεῦ απ θγϑίθα ἴῃ γόσα. 2, 8 ἀοθβ ποὶ 
ἰο Ὁ8 ἃ Ῥπη δ πλθηΐ οὗ {π686 ἱμϑιηδοῖνοα [Ὸσ ὑμεῖς 
Ἰοδίροϑς, Βυΐ οὗ 186 ῬΘΟρίθ. Τμοθο δυίμοσίιϊοβ 
ΔΡΡΕΔΣ 84. ἃ Ὀθηοῆὲὶ {πδὶ 16 τὶ πάτγατπση ἴγοῦλ ἐπ 
διη[α] πδιΐοη, δα ἴῃ ἐμοῖς εἰθαὰ ἐμ ΟΥ̓ ἀγὸ δϑδῃ- 
ἀσηοά ἰο (μ9 παϊβοτίθβ οὗ δῃδιοῦυ, οὐ οἵ ἃ ΒΟΥ δηὰ 
ΤΟΏΔη ΡΟΥΟΓΏΠΘΩΙ. [ΙΓ ὨΟῪ (6 χοιηοῦαδὶ οἵ 

{Π686 Ρ]] [19 ρτοδὲ διὰ πρίν (γοτη. 2, 3), 15 
γάνορ Τμδη ὦ (μοῖγ μαγί δῆδγα ἰῃ6 ὉΪδηχο, βὲ}}} 
(πδὺ 18 ποῖ ἴμθ ρνγϊποῖραὶ βουσί. Βαϊ {86 οἰιἱοῦ 
Ἰηϑίίαῦ ἷἰβ ἐμαὶ ἔγοια ἴῃ 6 δίῃ, γα ϊοἢ (τοῦ. 8) 
Βδιὶ “ ργονοϊζοα [86 ογοβ οὔ (89 μίουγ ᾽" οἵ (9 
Ιμοτὰ, 8.41} 6 ἰδίκοῃ δ ΔΥ [Π6 1] ΒρΘη8 86 βὰρ- 
Ροτγί οἵ 1.8 ουβῥοτ Δ ΓΥ δηἃ ἡδίυγα! τα ϊογθ. [ἢ ὁοἢ- 
Ὠθοίϊΐου τὶϊῃ ομδρ. 1Ϊ. ΟὴΘ ὃχ ἃ Βρϑοϊ γίης 
οὗ (ῃ6 οοηΐοηία, (μα΄ 88 186 βΒυθ-Πυμηδη δηα βὺ- 
Ῥοσβυϊηδὴ ταϑπδίοθ πλυδὲ Ὀ6 υτ Ὁ] Θα 8ο, ἴοο, 
ταυδὲ ἰΠ6 πυάδη τηδρπαίοα ὈὉ6. Βαΐ [16 Ποῦ ρΗς 
ΘΟΠ168 ὉΡ ΟὨΪΥ͂ δἱ νοσβ. 13-.5. Ηδθποθ νοῦ. 1-21 
τααῖζα οἡ τ16 ἰῃ6 ἱγαργοϑαίου οὗ ἃ ἀἰθϑοοῦσβο ἰδὲ 
οτἱρί πα} αἰ ἃ ποὶ Ὀδϊοπς ἴῃ (μΐ8. οοππροίίοη, θαι 
ὙΙΟΝ 18 ἰηβογίθα μογο Ὀθοδῦθο ἱΐ 58{1}} ἴῃ 80η10 
ΤΛΘΑΒΌΓΘ 580118 ἴπ6 σοηίοχί. [{ ἰδ 1016 ἐμαὶ 
οτἱρί πα! Υ {Ππ 686 τογάβ ογο αἱ ἱπδὲ ἐδ. 9 

βονογηπιοηΐ οὔ ΑΖ, τῆο οϑπιθ ἴο ἴῃ [ῃγοηΘ 
83 ἃ γουηρ τηδη οἵ 20 γοδτβ (2 Κίηρ χνυΐ. 2), αδἱ- 
(πουσῆ, ἰδκϑη μέγ οεῖγ, (μ 6 ροτίσαυ οοπα ἰἰοτβ μαὶ 
ΤΟΆΪΙΥ ὭΘΤΟΥΡ ΟσουΤΡοα οἰἴμον ὑπ6οΡ ΑἸΔΣ οὗ ἴῃ 
ΒΩΥ͂ Οἶδοὺ πδίδαϊΐιπ οὗὨἨ ον ἢ ἀτρηρλῶ ᾿ 

0.56 ἰἰϊ. 1., ΡΓΟΒΌΡΡοπθθ ἐπθ ἀοαιγποιΐοη οὗ 
Βιυπιδῃ πιϑρτιδίοθ, (μδὲ πεγὸ ἴοσ ἐμοιηβοῖγεβ δηὰ 
οἴἤοτθ δὴ οδ᾽ϑοὶ οὗ υπ᾿αδιίβαδι!ο οοπβάδηοο (1. 
22), (6 ἀϊροοῦγθα 85 σοραγὰβ ἰΐ τωδίίδγ δ: [890 
οοηΐοχὶ (οοιρ. ἰΐ. 11). Βαὶ ἰξ β(6 ἰῃ δἷδο ἴῃ ἄγον 
ΠΟΪοχίοαὶ σεϑρθοὶθ, 80 [ΔΓ 88 4}1 δοὶδ οὗ ἀϊνίῃϑ 
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Ἰυάρστιηοθηΐ σοηβί τα ἃ ὈΠΙΥ͂ ; ΘΟὨΒΟαΌΘΗΓΥ 4]] 
πο Αἰ ἰσπὸ [πδὲ ῥῬγθοθάβ 186 ἰδδὶ ταν αμδι μοὺς 
ΘΡΘΟΏΓ8}}Υ ἴ0 ᾿ὰ δὲ ΡγΘΟΌσβουΒ. Βαὶ ἐμαὶ [η6 Ῥτο- 
Ῥἢιοῖ ποὶν βίδα πῶ ΓΔ 68 ἃ αἀἰβι ποῖ Ο ΔΡΡΘΒΙΒ 
ἴγοτὰ ὑϑσα. 18-15, 

ΤῊο ογάορ οὗ ᾿Ἰβουρῆ ἴῃ Οὐν φλθεαρα, (Π θη, 8 
88 ΤὍ]]οτ8: Αἴἴον (6 Ῥγορ)ιεῖ δὰ βἰρῃιβῇοα Ὀγ 1]. 
22, (πὶ ον π6 ψΟυ]α ῥσγοοθοα ἴἰο {μ6 ἰυάρηηοηὶ 
αἰ ηϑὺ ΟνΟΥῪ Πἰρῇ ΤΠ ϊηρ διποηρ τηθη, ἢ6 οἰ δββὶ- 
ἢ65 ἴῃ δάναποϑ 11]. 1 186 δοηίοπίβ οἵ πμδὲ 6 Βββ 
ἴο 88, ἰῃ {Π40 Β6 ΔΏΠΟΌΠΟΘΒ (Πδὶ δυάδ}ν δηὰ «6γὺ- 
ΒΆ] 6 8.81} 6 ἀορτῖνϑα οὐΘΥΘΣΥ ΒΌρΡογί, 816 δηὰ 
ἴϑ816. ΤΠ6 τη8]6 ΒΌΡΡ ροτίβ 86 ἐῃθὴ δῃηυμπηογαίθβ 
γοτβ. 2, 8. ΠῚ [1686 δὰ γοηονθϑα, οἵ δοῦγϑο ΟὨΪΥ͂ 
ΟΠ ]άγθη δηά ποπηθ γοπηδὶῃ 88 Βυρροσίβ οὗ {9 
ΟΠ ΜΓΘΆ ΠΝ. ΤΊ16 ΤΑΪΒΟΥΥ οἵ ΒΟΥ͂ τὰ]ο, {πὶ 
πιδάυλ!}]Υ ἀοροηογδαίθβ ἰηΐ0 ΔΏΔΓΟΝΥ͂, 18 ρογίγαγοα 
σοῦβ. 4-7 ἰῃ υἱρογοὺβ ᾿ἰπθβ. Τἢ18 ΤᾺΪΒΟΓΡΥ 8 [86 
βυτωρίοτῃ οὗ ργονδίθηϊ συΐϊῃ ἰη ΨΦυάδῃ πὰ {6γιι- 
ΒΆΪ6 δι, δῃα {{6 σοηβοηῦθηοσα οὐ [Ποθ6 ΓΙ Π168 οοτῃ- 
ταϊ τοά ἀμϑαϊηδὺ ἰπ6 Τοτα (γον, 8), {πᾶ ὅτ Ρυ])}}ς 
δηὰ ποὶ δῖ 81} ἀορηϊϑθά. Τοβο, ἰπογοίογο, αγὸ {ἢ 6 
ΒοΙ ΕΟ  πρ οδυβο οὗ {Ππαὺ ΓΙ ΒΟΣΥ (γοΓγ. 9); ΤῸΓ 
85 ἰἰ|0 χρη ύδθουβ γὰρ μα ναϊϊοῃ 88 ἔγυϊξ οὗὨ {6 ]ῦ 
ἙΟΥΚΒ (νοῦ. 10), βο (86 ψιοκοα ἀορίγυοίίΐοη (γογ. 
κε ῇ Τὺ ᾿ξ οοΙηθβ ὑμδὶ οἰ] άσοη δηὰ ποπλθῃ 
τυΐθ ονοῦ (6 πδιΐοη δῃὰ [δὲ ἔμοδο θδὰ συ ΐᾶθα 
Ἰοδά ἰΐ ἱπίο ἀοϑιγυοίλοη {νγοσ. 12). Βαυὶ {118 861. 
τισὶ θα ἰθιηροταὶ τἱβίογίυ πα 8 ΟὨΪΥ (τ 6 ῥγοῖϊααο 
οἴ {πὲ 8.}}} πίσιον Ἱαάριμοηί {Πδὶ Φομουδῇ 88}4]}} 
οοηάποι ἱἢ ἝΩΣ Ῥοσβοῦ υἱοῦ, δοοοσαΐπηρ ἴο 
Οὔ δΡ. ἰὶ., 884}} ἰδίκο ρίδοθ δὶ [86 οηᾶ οὗ ἀδυβ, δπὰ 
ὈΥ σι ῖοὰ {π6 Τοτὰ 888}} ΒΏΔ] ΠΥ σϑβοὰθ πο ῥὲτἢ 
οὗ [Π6 ροορὶο, θυΐ νψὶ}} ἀγας (μον ἀΘΒΙΓΟΥΘΙΒ ἴο 8 
ταῦθα δοοουηίδθ ἐν. 

2. Οοδδο γο--Δοοουῃῖοᾶ οἴ .---ἰϊ. 292, ΑΚ, 
ἴῃ τὶ Ὀσοοθάρθ, ἴῃ ἐσιδὶ ἰῃ ἰΐηρβ [8]86}]} διαὶ- 
ποῖ, ἴῃ ΤΩΟΠΘΥ͂, ἰῃ ῬΟΤΘΓ, ἴῃ 1ΔΟ] ΔΙ ΓΥ, νγγ88 ἀθιιοη- 
Βίγαϊθα 88 ὙΔη1Υ͂, 80 ἴ6 5816 ΟΟΟΌΓΒ ΠΟΥ [ἢ Γο- 

ἴο νπδπ. “ ως πι6η,)" ΒΑγ8 ἴ1Π6 ῬΙορδοί. 
ΟΥ̓ 8}8}} τηδὴ Ὀ6 8δῃ οὐ]θοί οἵ στιδί, ΠΟῪ 88}}4}} 

ἢὸ Ὀ6 8 βυρροτγί, βοοίῃρ {Π|Ὸ Ὀσΐμοὶρ]ο οὗ Ηἷθ 116 ἴδ 
16 αἷν [μδὺ μὸ Ὀγϑαίμθ8 ἴῃ δηὰ ουΐ οἵ Π18 ποκίγλ]β, 
1πὺ8 ἐπ6 ἔπρὶιῖνο αὐἱΐοκ]γ ἀἰβαρροδγιηρ Ὀγθϑὶ ὕ 
ΤἝΘηοΘ τδη ἰγη80 1 18 ο811ο βὸ οὔϑῃ ΧΣΆ δγοωΐδ; 

Ῥμ. χχχίχ. 6,7, 12; ᾿χὶἱ. 10, δέ}, οορ. αθϑῃ. 
ἦν. 2.--}6 οχργοβδίοῃ “"σἤοβθ Ὀγοδίῃ 18 ἴῃ ὲἷβ 
Ὡοβίγλ]α ἢ 0418. [0 πιϊηὰ ὅφη. ἱϊ. 7, υἱΐ. 22; 700 
χχνῖϊ. 8.-- ΕῸΣ τ Βογοΐῃ ἰβ ΒΒ ἴἰο δὸ δοοουηῃϊοα 
οὔ" Μίῃ 88 βυςῇ,, ὑ. ὅ.,) 88 ὈΘΆΓΟΣ οὗἩ ἴῃς ἀϊνῖηθ 
ἡταϑῶθ ἴῃ ΘΑΥΙΕ]Υ ἴογπλ (18) 16 οὗὨ οοῦγθο οὗ στϑδὶ 

ψαϊυο Ὀοίογο αοά. Οὐμρ. αι. υἱΐῖ. ὅ 544. ; ἈΓ}} 
υἱἱ. 17. Ιῃ ἰῃθθ6 ῥβϑηβαρθβθ μ6 ἱπαυΐῃυ “τθδί ἷβ 
ΤΑΔῺ ᾽᾽ Χο θ Οη6 ΥΘΓΥ͂ ΤΩΠΟἢ οὗἁ ἰ6 ἱπαυΓΥ οὗ 
οὔ Ῥιορῇμοὶ. Βαΐ 88 μοῖροσ, βαυἹοῦν, ἀδίδμαου, 
Βῃρρογί, 8 σομηβ [Ὁ 11{016, γοᾶ 1688 ὑπ δη ποίἢ- 
ἱῃρ, δοοοράϊηρ ὁ ΒΒ. 1χἱϊ. 10. ΕῸΓ 88 οὔθ ΚΩΟῪΒ 
δὶ Οη06 ἔτοιι 11}. 1 ρᾳ4., Βυϊδη ὈΓΟΡΘ ΠΊΔΥ͂ ἰῇ ἃ 
ὑπ] ηρ δἰ] οἵ ἱμό πὰ ὃ6 ἰαίκθη αὐσαγ. ΤῆΘ ῥὈΓγο- 
Ῥοδίϊοι 3 εἰδηὰβ πόσο 88 δἰβουβαγα (οοΡ. Υἱῖ. 2) 

ΔΒ βῖψτι οὗ [9 ῥγίοο ἐπδὶ 15 τορασάθα δϑ {1} ΤῃΘΔὉ8 
ἴογ ρυτοδιδδίηρ (6 ὙΑΓΟΒ οὗ τ τίς. 

3. ΕοΟ: Ὀθ8δοϊᾶ--Θ] οαπθῃῖ οταῖο:σ.--- -ΟἿἹ. 11]. 
1.8. ΤῊ βοϊθπλη δοουπιυ  δίλοη οὗ 86 πδηῖοα οὗ 
Οοά δαὶ ὁσοῦγβ Ποσο, ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ [ἰἰτ6 ΓΩΔΏΠΟΥ ἃ. 
24: χ 16, 833; χὶχ. 4. ΤῊΘ δυβ)]οοὶ δἀάγοαθοα 
ΔΡ ΠαΙΘ 8]80 ἔμο οἰοῦ οἰἱγ δηὰ ἰδο οἰτοῦ 
ἰτῖδο οἵ (16 Ρθορ]θ οὗ [βγϑεὶ]. Βαΐ πῆ 1]6, 1. δὰ 
ἶϊ.. ἰε ἴ8. αἰ τταγβ βαϊὰ “ 9Τυάδῃ δηὰ «}6γυβδί θα," 

ΤΗΝ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑῊ. 

Π6ΓΘ (γον. 8) 11 8 εδιαὰ “" Φογυβαίοηι δηὰ Ψυά δῇ." 
Ταῖθ 18 ποὶ πὶτμοῦὶ τϑδηΐϊηρ, δ τ ἃσο ῬγὮ ρα 
)πϑι1Εοα ἴῃ Βηάϊηρς {πογοΐῃ 8 βυρροτί ἴοσ {π σοῃ- 
7θοίυγθ Ἔχργοβθθα Ρουθ, {παὶ ΟΡ ῥᾶβϑδᾶρο ἀϊα ποὲ 
ὉΠΕΙθ αἷς δὶ {Π6 βϑμθ (ἰποὸ ὙΠῚ ὙΠδὲ Ὀσδοθαθθ 
δηα ὙΠαὶ [Ὁ]]οτα Στ, Ὀυϊ 8 ἰἱηροσίθα ἢθγθ. ΤῊΘ 
[Ὁ] οί ηρ ποτὰβ: “16 ψἘΟ]6 δίδυ οὗ Ὀγοδὰ γδπὰ 
1η6 ὙΠΟΪ6 βίδυ οἵ ᾿δῖϑσ ᾽᾿ δΡΡϑδσ ἴὸ ᾿ηϊοστιρὶ (ἢ 6 
οοηποοίΐοη. ΕῸΣ ΜἬΘΏ, γοσβ. 2, 8, ἰμ6 ἀϊπόγοης 
σδίοροτῖοβ οὗ Κἰπᾶβ οὗ Ὠυμδῃ 68} }πρθ ἌΓῸ ΘΗ Πι- 
ογδίθα, δῃὰ σγογ. 16 βρααᾳ-, (ὴ6 Ῥγουὰ, δυϊβίοογαίϊο, 
ἀδοϊκοά ουἱ Ια ΐοθα δγθ Ῥοτίγδυϑα, 18 ἰμδί ποῖ {μ6 
Βρθοϊβοδιΐοῃ οὗ 86 1άθδβ 1») Ὁ δηὰ 7)» 2, βίαγ 
εάν δι} Απά μέρ: ἐσθ Ὀτοδὰ δηὰ μάν ρηδ, ἴο 
ο Ποῖα, βϑοίῃρ δυο] ηρ ̓ πΙ ΡΟΓΒΟΏΔΙ [88 

Ῥδθῃ ποίϊοθα δῦογο ἰϊ. 183-16) [1 18 ὐρζογει]9 
(Πδὲ ἃ σγοδάογ, πῇο αἰά ποὺ ὑυπάοτείδηὰ {86 τοὶδ- 
οῃ οὗ {π6 ὑγο πσοχὰβ ἰο γῇδὶ [Ὁ] Ονγ8, μδὰ πιδὰθ 
8 ᾳ΄οδδ οὗ ἔμϑπὶ ἴῃ (ἰἷα Β6η86, δῃὰ (πὲ (8 γ΄οδβ 
16ῃ ᾿δὰ ογορί ἰηΐο {Π|ὸ ἰαχί. ϑυοὶ 18 [88 οοῃ͵θο- 
ἴατο οὗ ΗττΖιο, ΚΝΟΒΕΙ, ΜΕΙΕΒ, δηἀ---ἰπουρῃ 
δἴϊοσασαβ χοϊσγδοίθα --- οὗ ΟΈΒΕΝΙΒ δὰ Ὁμ- 
ΒΒΕΙΤ. 70 Θχργθβδίοι “ΒΙΑΥ "ἢ ταΐρῆϊ 68}} (ο 
τοϊηα (ἢ 6 ΘΧΡΓΘΕΒΙΟῺ ““ σογΐοτί γοῦν πολτί τὶ} 8 
Γλοσθοὶ οὗὁὨ ὑσχοδα " (βηῃ. χνϊϊὶ. δ; 2 πάρ. χΧῖχ. ὅδ, 
8; Ῥε. οἷν. 16) δηὰ ἰπθ Ὄχργοϑαίοῃ “βίδῆ οὗἁ 
Ὀγοδα" (ἴον. χχυΐϊ. 26: Εζϑκ. ἰν. 16: ὅ, 16). 
Τπδὶ Ἰυοὶ Ὀτοδὰ δηὰ ψδίοῦ ΔΘ ὨΔΙ θα 88 ΟΟΣ- 
τεβροῃάϊηρ ἰο 1») διὰ ΣΡ) ταϊραϊ μανθ [(8 
ΓΟΔΒΟῺ ἴῃ 5, [ῃ8ὲ 1Π6Υ τϑοομηζοὰ ἢ Ὀτοδὰ (μ6 
ἴθι} ϑ]β ὑτίῃοῖθ]ο δὰ ἴῃ πίον ἰδ6 τδ]6. Βυΐ ἱΐ 
β ΔΙ ταγθ ἀου Ὀυ] ἴο δϑβιιηλα δὴ ᾿πί υ ΡΟ ΔΈ: Οἢ ΟὨΪΥ 
οὔ ἰῃίθγηδὶ στουηάθβ. ΕὝΤΑΙΌ δηὰ ὈΒΕΟΘΉΒΙΕΒ 
Ὁηἀογβίδηα {πὸ ψογβ8 ἰῃ δ θρυγεῖῖγο βθῦϑθὸ. Τμ6 
ΒΙΔΥ οὗ Ὀγοδα δηὰ οἵ νυδίθγ β βηϊν ἰ(ῃ6 βυρρογίβ 
(μαὶ Δ΄Ὸ ὨΘΟΘΒΔΑΙῪ 898 ὑοδὰ δὰ πδίοσ, Βαὶ 
ΚΑΝΟΒΕΙ, ᾿υΒΕ]} 7 ΤΟΠΊΓΚΒ (μδὲ {πὶβ ΤΟΓΘ δὴ ὕ}- 
Βοαγὰ οἵ ἴσορθβ. ΜδῪ ποῖ 8411 ἰῆοβθ 6 οδ]]) δὰ 
“ΒΔ ΗΒ οὗ Ὀγοδὰ δὴ γαῖ᾽" (δὶ ργονυΐαθ ἐπ 
δίδίθ ὙΠ} Ὀτοδά δηὰ πδῖοσ, ἱ. 6., στ ἢ 8}} αἴ ροΥ- 
ἰδ᾽η8 ἴο ἀδ 1} Ὀτοδὰ ἢ ΟΔ]] ἰο πυΐϊηα ὑπὸ οχρίδηδ- 
(ἰοῃ οὔ86 ουγίἢ ρου οη ἰῃ ΠΌΤΉΗΕΒ᾽Β οδίθοίαση 
ὙΠοσοΐῃ “ ΡἱοῦΒ δηὰ (Αἰ [Ὁ] ΓΌΪΟΓΒ᾽᾽ δηὰ “ 

γΟΙΏ Θ᾽ ἀχὸ σϑοκοηθά 88 ἀδὲγ Ὀγοδὰ ἴοο. 
(ΔΗ οἵἨ Ὀγοθδά, εἰθ., σου]ϊὰ Ὀ6 ἐμοσγοίοσθ, ποί [Π6 

Ὀγοδα δηὰ πναίον {πθι θα γ68 δα ἐΒροπς ἴου Ῥχο- 
βοσυΐης 116 ((φηξιῖνο οἵ {π6 δ )6οῖ), Ὀυΐ {80 
ΒΡΡροσίβ οὐ Ὑυβίοἢ Ὀγοδὰ δηὰ νγαίογ, ἱ. 6.,ὄ [88 π6- 
ΟΟβα 1168 δ ΠΟῸ ΓΒ πγοηὶ οἵἉ 116 ἀοροπα (μοιϊνο 
οὗἉ {μ6 οδ]θοὶ). 

Ιῃ (86 [Ὁ] οί ηρ Θηυπηογαίο, 88 ὉΒΕΟΗΒΊΕΒ 
ΤΟΙΊΓΚΒ, ἰῃ6 ἱπαίσοίοΥΒ δα τα] ΔΥΤῪ Ῥτοίθβαίουι 
ΔΓΘ ΟΒΡΘΟΙΆ ΠΥ γερσγοβοηίθα. Ἐνοα (Π6 οητγο δΡ- 
Ρδγϑίαβ οὗ βίἰδίθ πιδομί ΠΟ ΣῪ οὗ {πὶ ἀδῪ 18 τηθῃ- 
ἰοποά. Βξΐ 88 α}} (μδὲ δγθ παιηϑὰ δ1ὸ ἀδαϊριιδίοα 
88 ἰῃοθο (Πδι (μὲ 1,ογὰ ἰδῖκοβ ΑΎΔΥ, ἀξ ἴα βϑϑὴ ἰμδὲ 
ΠΟΥ͂ δ΄Ὸ 8}1} τορδαιάθα δὴ (186 βῃρροτίβ. ΤΟΥ 
ΤΔΥ͂ ΘΥΘἢ 6 ὑπαὶ }ὲγ δὲ ἱπ ΒῸ ΤᾺΣ 88 ΠΟΥ ΟΟΒῚΣ 
Ὠοὺ ἰο οχἱβὺ δἱ 811 διβοηὴρ 186 ῬΘΟΡΙῸ οὗ ; δὲ 

6. 5.) ἰδ6 ὈΌΡ. ἀϊοῖπαν ἀπὰ (8 Ὁ 112), ἐχρετί ἐπ.» 

οδαηπίεν, (Πδαϊ. χνὴ. 10.14). ὉΠ ἰδ ἐμ6 πιὰν- 
ηριγαϊνο (πιασία ταυγημιταία Αρυ.)}, (μᾺ6 τουϊϊοτοὰ 
ἊΝ αῤρυλιμς οὗἨ 180 τηδρὶο ἰογηυΐϊδθ (χχυϊ. 16) ; 
1.32 ὀοουγβ δραΐῃ νυ. 21; χχῖχ. 14. 

Ἑγϑῃ (86 Ν᾽ Δ) του, δοοογάϊηρ ἰο [886 οοπίεχὲ 

δηὰ 89 Κἰπάσοα ἶχ. 14, Β6 ΟἹ] ῬΡΡΕΕ 
(μὲ ῬτΟρ ΘΒ (δίβοὶγ ἴθ (86 πδπια οἱ Φεμονδῖι. 
ΤΏ6 086 οὗ ἰδθ τοϑὶ οὗ [86 οδι]ίηρθ παιηθὰ ἷβ 
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ἱπάροα [6 Ὰ}}γ δὲ 186ἀ, θαυϊΐ ΠΕΥ ΘΙ ΠΕΙΡΗΝ ΠΠΕΥ͂ ΔΘ 
δευὐ)οοῖ ἰο αῦυϑθ. Ομ σδύ ἰηαοοϑα οδδὲ ἃ ἀουλὶ 
οα ἴ6 Ἰορδι ιν οὗ (μ9 Ὁ)29 Μ}5) (οοταρ. ἰχ. 14) 
ἴδο απεΐδει γεσίς, ἰλ6 ῥτείεγτεα {αυοτίίε, Ὀαὶ ποῖ ΟἿ 
ἰδμδί οἴ μὲ βοτς Ῥ 1411} γ (86 πιθὴ οὗ ὙΔΓ 
ΔΡΡΟΔΣ ἰῸ Ὁθ6 ἐπα ἰσροΏ98}}16, ὙΒΘησδ6 οδοῦ οἵ (ἢ6 
γεῖθο9 2 δη 8 ὑορίηθ ψ|1}} ἢ 6 παιλίηρ οὗὨ δβο}. 
Ἴ22 βϑοῖὴβ ἴο τϑθϑῃ “ἼὯΘ ἩΔΣΙΙΟΓ ῥγονοὰ ὈΥῪ 

ἀροάε ; ΤΌΤ Ὁ 1.6 τὭδη οὗ γὰγ ἴῃ ζθΏΘΓΑΙ ; 

ΟΨΌΓΙ -“Ὑ (81 τατκ οἵ οδρίδίη ; ψ 8110 186 Θθὶ 
ΞΞ βίδῖα οἱδοος δηὰ 1 τξξὶ οδῆῖοεν οἱ (μ8 οοῃστορα- 
ἔοη. ΑἘΕΒΟΡΙοΙ δηὰ Ημπβπαὶ (2 ὅδπ). χυὶὶ.) δ .Ὸ 
Ῥγϑοίϊοαὶ 1ΠΠἸυδίγαιϊοηβ οἵ Υ}ῦ» οοωπεοιίογ. ΤῈΘ 
ΟΠ ὉΞΠ ἴδ {86 ϑηρίῃθοσ, πλδϑίεσ οὗ [10 ῥγθ- 
Ῥαγαϊϊοι οὗἨ ψγαυκὸ ἩΘΆρΟΠΒ δη τα] ΠΣ ΑΥῪ τηά- 
ΟλἸηο6 (σοΙαρ. οἡ «6Γ:. χχῖν. 1). 

4, Διᾶ Ι νυἡ}}} κἷνο ---ἃ ΣΌΪΟΣ οὗ [86 
ΡΘΟΡΙο.---ογβ. 4-7. ὙΥΏΘΩ 4 βίδΐθ ὑγυδὶ ἴο δῇ 
τὴ οἱ βῆ, δὰ ρα 8 118 ἰγυδὲ β0] 6 }γ ἴῃ 118 ὈΓΊΠΟΘΒ 
δη πα οὗἉὨ ταϊσἢῃϊ, 1 1ΐ8 4] ΡΙοπχαῖβ ἀμ ΚΘΠΘΓΑΪΗ͂, 
ἰῃ 4 ποσὰ, ἰῃ [Π6 βίγοηρίῃ οὗ 118 πιϑῇ, δηὰ ἰδ6 
1ονὰ ἰΔΚὸ8 ΑἸὟΔΥ ὑπ686 ΒΙΓΟΏΡ ΟἿ6Β 88 [8186 βῇ 
ΡΩΝ ἐμ ῃ, οὗ οοῦγδο, 8 οοπαϊίΐοη πιυδί ΘηΒδι16 1Ὼ 
ψΠΪοδ ΔΕ δηᾶβ πλδπᾶρα {ἰπ6 τυάάργ οὗ πίδίο. 
Νο δα Ὦ]Ὺ δἰδῖθ μ85 σομ ἰ ΠΠΟΌΒΙΥ τηδἰ ἰδ ηοά 8 
Ῥοκϊ(ἰοη δἰσοης πὰ δουτὶβηΐησ. Οηδ ποθ ΟὨΪΥ 
ΟΔ}} ἰο πιϊπα ἐξ το τισαδτοῖ δὲ, ΤΗδὶ συ) 
πολδκοηίΐησ οἵ [6 που ἀτροσσεῦ ἱπαϊοδίθα ἴῃ 
Ῥαη 6} 8 ̓πηᾶρὸ οὐ {6 τηοηδγομῖοθ (Ὁ 8η. 11.), 
Δ κ68 Ρ]δοΘ 8180 ψ ἴῃ ΘΔ 6 ἢ 1ηαϊ νυ] Κίηράοχα. 
ΟΔΙ ἴο τοϊπὰ {μ6 νἱροζοὺβ Αβαυγίδη ΤΌΪΟΥΒ, ἃ 
Τιρίδι ἢ ῬΙ]Θβοσ, βαγροῦ, ϑοπηδοδογιῦ, δα ἐπ ἰη- 
εἰοτίουβ εηα οὗἁ {86 ἰαβί οὗ (Π6Ὶ]Σ βυιοσθθβοση, τ μδί- 
ΕΥΟΣ ΠΙΔΥ͂ αν Ὀοθοη Πὶβ ΠΔΙΏΘ: ἱπῖηῖ οὗ Νοῦα- 
οὐδάμποσζαν, δὰ Βϑ βῆαζζαγ, οἵ Οὐσυδ δηὰ 1λαγίυδ 
Οὐὐοπιαπηυς, οὗ ΑὐχυδίαβΒ δηὰ ἘΒοιμαϊυβ Αὐὖ- 
ξυκία]αα, εἰ. [1π ΨΦυάδλιι, ἴοο, 1 γαὰϑ ὑοὶ ἀϊδτγ- 
οἰ. Ζεαοϊκδῇῃ τᾶϑ 8 ποδὶ ηρς ἐμαὶ (08}}γ 
πλυοσοά ΒΟ ΎΘΟ 8 ἴθδν οὗ Φθῃον ἢ 5 ργορῃοί 
Δ οὗ Β]8 οσσῃ ρου! βυ δ] οίδ. [ζ τδΥ, ἱμογὸ- 
ἴοτο, δ6 8414 18δὲ ποῖ βοηθ αὐ ἀεβηϊϊο ᾿ιϊβίοσὶ- 
οδἱ ἴδοὶ 16 ῃτορμοδίθα πογο, θὰξ 8 οοπάϊίοη οὗ 
ῬαηΙβηοηΐ 18 ἰπγοδίοπθα βοἢ 85 δἴναγβ δηά 
ΘΥΕΓΥΎΒΟΓΘ ταῦθὲ Θη806 ἩΠΟΣΟ (6 δΒἰγοηρίῃ οὗ 8 
ὨΔΙΟΏΔΙ 116 18 ὀχ δυδίοα, δηὰ ἴΠ6 ΘΠ α ΔΡΡΓΟΔΟΒο8 
ΘῊΡ σοὶ. χ. 16). 
ὙΏση 68 Κ δηάδ μοϊά {86 χοΐπα οὗ ρογυοσῃ- 

Ἰηρηΐ 84 σοηαιἝίοι οὗὨ ΔΨ] δθηθ85 οηβα68, δηα οὗ 
ἀοίδηοο  θαθηοαβ ἴογ (ἢὴ6 ποαῖκ. Ὅ6 αἰγοηρ ἰμοη 
ἀο δὲ {μὸν τίθβ. ὙΠΟΥ οχογοῖβο οἷυν αν. Α 
[ὈσίῃΓ ΘΟὨΘΘα Ό6Π06 οὗὨ ὑπαὶ Δηδγο 641 σοη 0 η 
9 (ἰῃδί ἰῆοθο οὗ ἰοτσοῦ σαηΐϊκς ὯῸ ἸΟΠΡῸΡ βαῦτιϊ ἰὸ 
(6 ἰρμοτ σϑηΐχῃ, Ὀυΐ, 'Ώ Ὑἱοκοά δῦυδο οὗ ἱμοῖν 

γεῖοδὶ εἰγοηρίῃ, ἢ ὉΠποτήβοῖ γα ἀρονθ ἰμθμι, 
6 ΠΙΙΘΟΣῪ οὗ (δῖ δηδγοβῖοαὶ οομάϊοη, Βον- 

ΕΥὐῸΣ, ἰδ οὐὔὐ ἰῃ εαἰτοηροδὶ στο] ϊοῦ σβθη δὲ ]δδὶ 
ΠΟ 06 ὙΣ1} ἰο] ταίθ δῃΥ μονογημαθηὶ. ΑἸ Βουρὰ 
ἴθ ἱ μα ἱδηὶβ πουἹὰ ἰδ τοδί ἃ συΐοῦ 
οἵ Δῃγ οὔθ ἰμδὲ σὶβοβ ἴῃ 8ΔὴγῪ ἃ δῦονο ἐδ6 
ὈηΐγΟΙΒΔ] τγοίοποάμθαβ (88 ΒΩΥ οὔθ δα [88 
4}}} ἃ ροοά παι γοῖ ΟΥΘΙΥ ΟὯΘ οἡ ὙΠομλ {πὸ 
τοῦ] Ρραΐξ ἐπὶ8 οθοΥ ΜΨ111 τοϑὶβὲ 1ὺ πὶ  84}1 Ὧ18 
ταϊσυϊ. “Τὐπάον Δγ δαπα,᾽ οοὐὔρ. αδη. χὶὶ. 
82, 2 Κίηρβ υἱῖϊ!. 206. ὙΠ Ἰουα γοΐοθ μῳ'Ὄ}} (ἢ 6 
οδοβθη τ8ῃ ΘΙ Ρ ΗΔ. 10Ά}}7 Ῥγοίοοί, ΤῊ ΐβ ἰ6 ἱπαϊ- 

εδιοὰ ὃν 186 εχρτγοβεΐοη ἐξ) ἰοὸ ππϊοὰ Ἢρ ταῦδὲ 
νῈ διρρ!οα (χ 11. 2, 11). “1Ι ν1}} οἱ Ὀ6 κμυ- 

δου, δ8 βᾶγα, ΒΥ ἩΒΙΟΒ ἢθ 04118 86 βίαίθ 116 
βίοἰς. [“ΤῺἼΘ αἱοἷς δ η,᾽᾽ δθ τηοάθσχῃ ἀρεϊσηδίζοη 
ἴου {π6 Τυγκίβη Επιρῖτα.-- ΤῈ.]. 

[0χ γον. 4. “1 οὧὐδ σίοε εἰμίάγοη." “βοῖὴθ ΔΡΡΙΥ 
(Ἶ8, ἴῃ 8 βίγίοι βθῆβθ, ἰο (16 τὰκ δηὰ υ]ἱοκοα 
τείχη οὗ Αδιδσ, οἴ βϑγβ 'ῃ ὃ ον βθῆθθ (0 [86 856- 
τοΒ οὗ νοοῖ εἴημβ δἵϊος 1βαΐϊδῃ. Βαὶΐ ἴΠ6γθ 18 πο 
πορά οἵ ταβίσιοεϊηρ ἰὺ ἰο ἰκίηρθ δὲ 811. Τὰ πιοδί 
ΡΓΟΌΔΌΙ]6 ορίἰπΐοη 18 μὲ ἱποοπιροίβηϊ ΓΌΪΟΣΒ ἃ. 
ο8|1ςἀὰ ὈογΒ οὐ ομ] ἄσθα Ὠοὺ ἰῃ γοθρθοὺ ἴο ἀσὸ δυΐ 
ομδγβοίοι.--“. ἃ. Α. βία ΑΥΥ ΒΑΒΝΕΒ. 

Οχ τϑγ. 6. “ ΤῊΘ ρονοσῃπιθηὶ 8Π.8}} ΡῸ ἃ Ὀδθρ- 
εἴμ. [{ἷ8 ἰδίκοη ἴον σταηϊθα ἐμαὶ ἔμοσθ 8 ΠῸ 
ὙΆΥ͂ " τοαγοβαίηρ τ 1056 ΕἸΊΟΥκη σι, οἰ πὰρ Ὀγηρ- 
ἴπρ ᾿ΐηρβ 10 ΟΥΩΟΣ δραδΐπ, Ὀαὶ μλδρὶ 
ἰγδίοβ, γῆ 6.411 6 ἱηνοδίϑά πιὰ ἐϑπει Ὁ δέσᾷ 
ἸΏ0Ώ. ΘΟηβεηΐ, δηἀ Β}}8}} ὀχογὶ παὶ ροόονγεγ ἴογ {86 
Κοοά οἴ [8 σοτημηπηΐίγ. Απὰ ἰὲ 5 ὕσόῦθδθ]ο {πὲ 
1 ἷ8 88 ἴῃ ΤΩΔΏΥ ὈΪδοοΒ {ἢ ἔσια ογὶ σίἢ οὗ βονυθτη- 
ΤΑΘὨϊ ; ΙΏ6ἢ ἰουμπά 1ΐ ὨΘΟΘΕΒΑΓΥ͂ (0 υηΐϊΐθ ἢ ἃ βυ- 
θεἰΐοῃ ἴο οὴο Ὑπὸ γψ͵ὰϑ ἱμουριὶ ἢλ [ῸΓ δυοςῇ 4 
ἰχυϑί,--- οὶ Πρ ἀσϑγο {παὶ (ΠΥ πιυεὶ Ὀ6 τυ]οὰ οΣ 
τυϊηοὰ."--Μ. ΗΕνΝΒυ. 
Οη σοσ. 7. “ ΤῊο Ἰδαὶ οἴδιβο ἄοθβ ποὶ βἰτρὶ 

τηθδῃ ἋὉ ποί πιαΐὰ πιὲ, Ὀὰὶ νοῦ πυιδὲ ποί ΟἿ ψοιι 
πο πιαζο πιὸ α γιυιϊον."---. Α. Α. 
“ΤῊ τηρδηϊηρ ἰδ, {πᾶ [80 δἰδίθ οὗ αϑδΐ τε τὰϑ 

ΒΟ ΤΌΪΠΟΙΒ δηα ολ]γλϊίουβ ὑπαὶ μ6 πουϊὰ ηοὶ αἷ- 
ἰοιηρὶ ἰο γοβίοσβ {Π61Π|--- 1 1 ἐπ Ὀοάγ, ἀϊ 
βου ἃ πᾶν 80 Δ, ρῥγοργοθθοά ἰπδὲ ἢθ πουϊὰ ηοὲ 
ἀπάογίαϊκο ἴο γοδίοσθ (π 6 ρβϑγβοῃ, απ αν ἢΐτα 
αἱδ ἀπᾶοσ ἴ8 Βδηα8, 80 88 0 ΘΧροβθ ἱπλθοὶ (0 
[86 ΣΟΡτΓΟΘΟΙ οὗ Ροεΐπρ δῃ υμδαοορδϑίαὶ δηα ὑηδκ}- 
[ἃ] Ῥμγείοίδη."-- ΒΑΒΝΈΕΒ. 
Οἱ γοσ. 9. “ΤῊ βϑῆβο 18 ποί ἰδὲ ὑἐποὶν ἸοοΚθ 

βοίγδυ ἰμθαι, Ὀυΐ μδὲ [ΠΟῪ ΤῸ Π0 εἴοτί δί σοῃ- 
σοδἸπθηΐ, 88 ΔΡΡοδσβ ἵἴγομι (Π6 Σαΐδσθῃοθ ἴο 80- 
ἄομι. Τα ὄχργοβαίοι οὗ ἐμ βδῖῃθ 1.168 σε ἱπ ἃ 
Ῥοβὲίΐνο δῃά {Πθη ἱῃ ἃ ποραίνο ἴογτα 18 ῃοὶ ὑῃ- 
σοιημοῃ ἰπῃ βογὶρίυγο, δηα 18 4. Ὠδίυγαὶ 1 ποῖ δὰ 
Ἐπρι δ ἰάΐοπ. ΜΑΡΑΜΕ 0. ΑΒΒΙΑΥ, ἴῃ ΠΒΟΡ 
τηοιηοἶτβ οὗ 5. ΒΌΆΝΕΥ, Ββρϑακβ οὗ ΟΜΙΑΗ, ἰῃ6 
Ταμλ ίδη, Ὀχουρῦ Βομιθ ΟΥ̓ Οδρί. ΟΟΟΚ, δϑ υἵ- 
ἰογὶηρ Βσβὶ δ τιπδέ θυ, εἶδ.» ἰμθῃ ποραι γΕ ]  4}} 
" 1π|16 ροπίθαοοθβ ἐμαὶ Ἀθ εἰϊειρίοα ἰο υἱἱοΣ."-- 
.Α.Α. 
Οὐ γοσ. 10. “Τα τγἰρῃύθουβ ἀγὸ δῃοουταροα 

ΌΥ ἰ.6 δοδύγδηοα {δαὶ (6 Ἰυἀκτηοηῖβ οὗ Οοα 8}8}} 
ποῖ ὃ6 ἐμπαϊβοσι πιϊηδίοθ.---- Το οὐδ͵οοὶ οὐὗὁἨ δάάγοθα 
ΒΘΘΙΩΒ ἰο Ὀ6 ποὶ {μ6 ρσορ λϑίϑ ΟΥ πὶ ηἰδύογβ οἵ αοὗ, 
θυΐ {8:8 ΡΘΟΡΙΘ δἱ ἰδῖζϑ οσ ἤθη ἱπάοβηϊοῖν."-ἷὐ. 
Α. Α. 

“ὙδΒδίονος Ῥδοοϊωθβ οὗ 6 ὑεῖ ύθουθ πδίΐοῃ, 
Ιοὲ ἐλε τίσλίοοιιβ παρ ΚΟΥ τδὺ ΠΘ 88}8}} ποῖ Ὀθ 
Ἰοδὺ ἱῃ 186 ογοχα οὗ βἱ μῆθ τ: ἰδ6 ὕωάσε οὗ αἰὶ ἰδ 
εατίλ υἱὲ ποὲ εἰαν ἰδὲ γἱρλίοοια υἱεὴ, ἐδ εοὐἰοξεὰ ((ἰ6ῃ. 
χΧΥΣΙΪ. 25); 0, αβδιγα ἷπι, ἱπ οὐ Β Ὥδιηθ, ἰΠδὲ 
ἠέ δαὶ δὲ ὡεἷ οὐδ ἴπι. ὙὍΒΘ ΡΡΟΡΟΤΙΣ οὗ 16 
τοῦ Ὁ]6 8}14}} "6 δἱίεγοὰ ἰο Ηἷπα, απὰ ἢθ 88.14}} 6 
λίαάεη, ἐπ ἰλὲ ἄαῳ οἱ ἰδὲ Ἰοταδε ἀπρεν. --Μ. 
ἨΗΕΝΕΥ. , 

δ. ΕῸΣ οστιϑδ]θσ--- 7 ΡΔ.18.---ἌἼ τ. 8-12. 
7} δυσὶ 6 οοῃάϊξιίοπ οὗ δῃΔΡΟΒΥ 18. ΟὨ]Υ ἃ δυτωρίομι 

οὗ {16 ουϊψατὰ δῃὰ ἰηνγασαὰ ἀθοδυ. [{ 18 ΠΘΥ͂ΟΓ 
Β]ΑμΊ 6. 6βα, ας Αἰ γ8 Ὀ]ΔΙΔΘΉΟΣΙΕΥ το ἰβίογί 6. 
ΑΒ8 86 δεοοῃα δοιηἼβί οι οὗ νοῦ. 8, ουάθηι]ν ἀθ- 
βουῖρεθ (Π6 ἰηναγά ἄδοαυ, (86 Ηγβὶ σαν ΘΟΏθ6- 
4υ ΘΠ 6 τείοστοὰ ἰο ἴμ6 ουΐνψαγὰ, Βυΐ Βοπιὶ- 

βίο 2 ἴθ βίσυμρ οὐ πὶ 33 πιὰ ἃ Ομ μ. 1} 
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εβοοι. Τδθ ΔΩΔΙΌΠΥ ἰβ [86 εγτωρίομιῃ οὗ {δ 
ουϊναγὰ ἀΘΟΔΥ; ὑυὶϊ 186 ουὐϊναγὰ ἀδοδν ἰβ (86 
σορβοαῦθηοθ οὗ παῖ ψΐοβ ἰβ ἱηνασὰ. 11} 
ΠΤ ΒΕΟΒΒΙΕΒ 1 ἱγαηβίαῖθ ΟΥ̓ “ἴπρυϊξ [86 ϑυϑδ 
οἵ ἰθ ρίονυ." [Ιἐ 18. ουἹάθηί, (μδὶ 186 Ῥτορποὶ 
ψουϊὰ ᾿παἀϊοαὺθ ἃ αἰγοοὶ δηι θα θοίπθο ἰδ 6 
Εἰοῦυ οὗ Φοβοόνδα, δα ἴδ6 "δὰ ἰοὨρῖιε8 διὰ 
ὙΟΙΪΒ, 88 8160 8ὴ βη(  μοϑὶθ θαυ Θο “186 ΟΥ̓́ΘΘ 
οὗ {86 Ἰοδίμθαβ οὗ τωδη ̓" 1ϊ, 1]; νυ. 1δ δηὰ "ἐδο 
ΕΥ68 οἵ {86 σίοτγ οὗ Φοβονδῃ. ὙΤῈ6 ογαδ οἵ αοἀ 
ὙΠ0 18 αοἀ οἵ κμὶ (ἰχ. 19; ΜΊΟΒ. νἱϊ. 8; 1 710. 
'. δ) ΔΓ ἐῃρυ θὰ υδὶ Ὀγ {μ18, (πὶ ΠΟΥ τπαυδὲ δβ66 
186 ποχῖκβ οὗ ἀδσκῆθθβ. [0 βθϑῆι ἴο 1η6, οὐ ἰμιΐδ 
δοοουηΐ, οἶοαν αὶ [116 αἰνγὴῃ6 ΤΩΔ) ΘΒ. γ 16 ἀδεὶρ- 
μαίοα ἃ8 φ]οσίουβ οὨἸΘΗ͂Ὺ ἰῃ τοβρϑοὶ ἰο 1 Ῥυσὶν 
αηα μο)ΐηρββ; ἱμβοσχγείογθ δἰ]! ]γ. Τμαδῖ, τοσθ- 
ΟΥΟΊ, (ἢ 6 ογοβϑ οὔ [88 ΕΟ οὗ (ἀοά, δ΄ἴϑ ποὲ βοιῃθ- 
ἐπἰης ἀϊβδγθηὶ ἔἴσοτα ἐμ Ἵυε οὗ ἀἀοα Ηϊπλβο ἢ ἰδ 
}υδὲ 89 οἰϑθδσ δὲ ὑπλὶ ἰΠ6 ουϑβ οὗ {π|6 ζ]ΟΥΎ τηυδὲ 
1ῃοηβοῖ γοβ ὕ6 αἰογίουβ. ΤΠΟΥ͂ ΑΓ Ποσὸ (ἢ ο 
οἵ {Ππ πιδηϊδοιδίΐοη οὗ Ηΐβ ψοῦυ (οορ. ον. 
ἐϊ. 18), 88 ἰῃ οἴμογ ρ]δοθϑ 1 Βρϑδϑ οἵ (ὴθ ἅγῃ οὗἉ 
Η!δ βαϊναϊίου (χ]. 10), οὗ ΗΪϊ8 ΠοΙἸηοβα, (111. 10) 
οἵ Ηἰδ εβἰγοηρί (ἰχὶϊ. 8). Βοβίἀ6β ἐμ6 Ὄχργοβθείοῃ 
13 ΟὨΪΥ͂ Ἰουπμα ΠΕΓΘ, 88 ΤΥ ΡῈ βαϊα 8]80 οἵ {6 ἀ6- 
θοῖῖνο ψυιηρ οὗ 1. 

ΤΗΘ ΤΟΡΗΕΙ Πδὰ (γοσγ. 8) δεεϊηϑά [86 Ὀδηθβ5 
οὗ 16 πογὰβ δῃὰ σοσκ 885 ἴἤ;6 οδυθα οἵ (Π6 [6 ]]. 
Βυὶ ἰκ (ἷ8 δοουβαίξοη γνῸ}} ἰουπάοα 7 Ὑε6, 1ὶ ἴδ. 
Α ἀουθ!ο δῃὰ υποχοορύομδθ!ο Ἡ ΊΏ688 ρα βο8 ἴὸ 
ἐϊ8 ἰγσυῃ : 1.) 186 οοσπύο υιμέμιρη, ἱππον]θᾶρο οἵ 
εοουηίθηδηοοα. ΤΏ 0 ταϊρὶ ἰγδηβ]δὶθ : “" δρ- 
Ῥόδγδηοο ἰοβ 1ῆθδ ἀραϊηβὶ [μ66.᾽ (866 Τεχί. απὰ τ.) 

2.) Τμοῖν οσσῃ ἀροϊαγδίίοη, βουσὶ ποῖ τηδᾶς 
ὙΠ1} (18 ᾿Ἰηϊοπιίοη. “Ουἱ οὗ (6 δραπάδῃοαο οὗ 
186 Ποατί [86 τηου ἢ σροδῖκ οι}. ΤῊ μοῦ 688 οδῃ- 
Ὠοΐ Ἰοοῖς ἂρ (μαὶ οἵἨ Μ᾿] ον ἷ8 Πθατί ἰβ {1}}.. ΤῊΘ 
τοῦς, 88 10 ΟΓΘ, ἴθ τ8 ΟὐΟΥ ἱπνγο]υηΐα τ ΝΥ ἩϊῈ 
ἧς. Ὑδοὸ βΒοοχιίοδ, ἰοο, (οοπηρ. ἱ. 9, 10) ΒροΚθ 
ου ᾿πθΟΙ]ΘΏΠΥ 186 Βμαπλεῖα] ραγμοθο {Π6 μδᾶ ἴῃ 
ταϊηά (ἀθη. χὶχ. 8). δο [86 [βγδο ἰΐθθ τηϑᾶὰθ 0 
οοποοδιιαθηΐ οὗ ἐπ ΕὙ]} {πΠῸῚ δὰ ἰπ πικϊπά. 
ὙΒογοίογο ἐμοὶ σχυΐῃ ἷβ του ἰοὰ (οοαρ. αδη. ]. 
1δ, 17) δῃὰ υβ. Τὴ βοηΐθῃοθ: “᾿ ποθ ἴἰο ἰθθπ), 
ἴὺΣ (Π6Ὺ πᾶνὸ μυτῖ ἐδοιηθβοῖνοθ᾽, τ ΒΊΟΝ, γ6Γ. 9 ὁ, 
ἦθ Θαρϑοΐδι γ δρρ θα ἴἰο Ιβγδοὶ, ἰβ αι] μὰ ἴῃ 
Νδδὶ [Ὁ]]ονδ, ΟΥ̓ πἰδηρσ ἱπ 18 ἀοῦ]6 δεροϑοὶ 
(89 Φυπάδιρθηίδὶ δὰ Ὡηΐνοσδαὶ ἰσγυΐῃ [μὲ υἡ- 
ἀοε θα τ, (Πδὶ ἃ τηδη τουδὶ σοῦ ἩΠδὶ δ6 ΒΟΊΤΒ. 
Εἰχεϑῖ, {πὸ νη ύθουβ 18 ρΡσοῃουποθα Ὁ] βθοὰ ὑϑοδῦβο 
Ἦδ6 888}] οδί ὑμ6 (χοοά) ἔτ οὗ Ηἷδ ( ) ποσζϑ. 
ΑΒ ἐμδῖ πηΐνϑυβδὶ συ οὗ (Π6 σδυδβαὶ ΘΟ ΘΟ οα 
Ὀθοΐμγοοη ΜΟΥΚΘ δηὰ {πὸ λιθ οὗ τβθῃ 18 ποὶ 6χ- 
Ἀλπανρς δυὺ δεοβυϊηθα, βὸ {πὶ δερϑοῖ οὗ ἐξ (μαι σο- 
δῖο5 ἴο ἴΠ6 τἱ δου 8 ποΐ οσργορβὰ ᾿η ἀοοίγ η8] 

ἴογτω, Ὀυΐ, νἱροόγοῦβ πὰ }1{6 50, ῃ {ῃ6 ἴοστα οἵ 
. ἃ ΒΌΓΙΠΊΟῺΒ ἰ0 ἄθοϊατο {Π6 τἱρηϊοουβ δ] ηθοὰ 

ΤῊΘ ΠΑΡΡΐΏΘ658 οὗ [Π6 τἰ ἢ ύθουβ τὴ ἢ οοπρῖδὲ ἰἢ 
815, τμαὺ Π6 β[1:8}} θη] ΟΥ̓ ἰμ6 ἔγαΐ οὗὨ μῖ8 πογκβ 
(Ργον. ἱ. 81). Τὸ τΠ6 ψ]οκοά, οἡ 86 οἰμοσ δηὰ, 
ἃ ΜΘ ἰδ ῥγοοϊαϊιαρά. Τδ6 ἀμον ϑαμαὶ οὔ ἐδθ ρίουβ 
ἷβ δηπουμπορα ἴο ΘΥΟΙῪ οὔθ; ἰἢ0 ψϑηροηοῦ ἰδ δὶ 
8}.}} ονεσίδο (86 ποκα 18 δηπουῃοδα ἰοὸ ᾿ἷπι- 
86} δἱοῃθ. 

γεν. 12. 18. ἃ τεδιπιό, Τῇ ἴμ680 ὙΟσὰδ [86 πθ0]9 
οούτηο οὗ ἱδβουρὶιξ ἔτοτι σγοσβ. 1-1]., 8 ̓ σοσαρτο- 
Βιοηαοά δραῖῃ. Τῇ ἵψὸ Βα͵νοβ οὗ γοσ. 12 Ὀερίῃ 
ψ} ΣΡ “Μν γρεορῖ6᾽᾽ ναὶ Ὀοίοσθ δβοϊ υἱοὶυ, 
ὙΔΙΟΝ ΒΒΟΝΒ ΒΟῊῪ τουςὰ ἰδ Ἰοτὰ ἰουοβ Ηἱἰβ 

ΡΘΟΡΙΘ6, δι ΠΟῪ τυ {π6 βἰαίθ οἵ ἰὨΐη 
ἰγαγϑα τδ,κοβ Ηΐπὶ ΘΟΓΓῪ ἴοῦ Ηἱἰξ Ῥδο ες, ἴμο 
ποσὰ Ὁ), ΟΡῬΥΈΒΔΟΥ͂δ, 6 ἀβοὰ οὗ (ῃοθα τ οι ἐμ 
ΡΘΟΡΪΘ, ἔοσ νγαπὶ οὗ Ὀοίίεσ, ἐπ Θοπβθηῦθῃοο οἵ ἐμαὶ 
ΟΡΡσχϑββίοῃ τωϑηβοῃρᾶ ἴῃ γογ. δ, δά Οὐ] 
ἰο τηδίζο οἰ οίβ. Ως ΥΩ Σὲ 
ἴμβεθθ ΒΌΡροσίβ οἵ θοαβεὶ ῦ 8}}.41}} ἐπθπιθοι γο8 
Ὀ6 ΠΟ ΡὈΓΌΡΕΣ οἰιοίβ ἐμαὶ τηοσὶϊ [π0 πδτηθ, δαὶ 
ΟΠΙΥ τυὰθ Ὄρργθββοσβ. Οοσρ. ἰχ, 8; χῖν. 2; 
Ιχ. 17. ὙΒΘΥ ΓΘ 80, ποὲ ἐπ δρὼς οἱ, θαὶ μὲ ὁθ- 
οαμϑε οὗ ἰμεὶν θαίηρ ΟὨΙ] τε, θογα. 
ἽΝ. σις τοοιά ἀμοΐ, οοταρ. ἱ. 17. Τὸ ποτὰ 

8 τηθλπὶ ἸΓΟΒΙΟΔΠΥ, ἴῸΣ μον εἶθ οουἹὰ {86 ΖΗ 
68 ΡΠ ΟἿΙ ῥδεβαρθ 88 δἰτοδὰν σϑιηδεϊχοα 
βίδῃ 8 ἰῃ ουϊάθηΐ οοππροίΐοη αὶ ἰχ. 156. ΤΒΟΓΟ 
ἴοο {Π6 ἰαϑιάθσβ δγὰ 6116 τα β οβάοσ : ἐμ σθ, ἰοο, 

ἐμο ποιὰ »᾽)}2 ἰη αδοᾶ οἵ ἰβοβοτῆο τοδὶ δα, ἕοσ (86 7 

ΔΙῸ 0816 Ὀ»᾽29. Ὗς 566 ὈΥ {18 ἐμαὶ [86 Ῥτο- 
Ῥμοὶ ᾿88 ποί ἦπ τηϊπαὰ [9 ΒΆ126 ῬΟΓΒΟΩΒ πῃ ἰῃ9 
βϑοοηά 8} οὗ {πὸ γεσβα ἰδὲ δ6 88 ἴὴ ἐμθ ἢγηϊξ. 
Ηδ βρϑϑζβ ἰῃ {8 βοοομὰ οἰδῦβο οὗ ἰῃ8 ἴδ ]8δθ ὑχο- 
Ῥιοίδ, 88 ἰῃ ἰχ. 14 β΄ Δικ Β᾽68β 'ῃ ΒΟΙΘΥ, {π18 
ψογιρὶη δ ΟΥ̓ ἰουπά ὙΠΟΤΟ ἰπ 6 γα ἀγὸ ὑδα χη] ογα. 
Ἐρτ [ΠΟΥ ποοα (8166 ρσορμιοὶβ ἴο ΟΟΥ̓́ΟΣ ΟΥ̓́ΣΡ ἱμοὶν 
ἀοίΐηγα. Τθοθο 8186 Ῥσορμοία, μόσονοσ, ἀονοῦςσ 
ἴδιο Ρδίἢ οἵ 16 ῬΡβορ]θ. ὨΕΙΊΤΖΒΟΗ (ἰἰκὸ ΦΈΒΟΜΕ, 
ΤΠΕΟΠΌΕΕΤ, ΤΡ ττμι θείοσθ ἀπ) ἩΠΠΕΤΠΕΟΩΕ 
Υ̓ “10 ὙΔΥ οὗἩ (πεῖν μαι 8 186 σῖρδϊ χδγ, (ἢ 9 

ΨᾺΥ οὗ [89 ἰὼν. “Τὸ ρῥχορβοίδβ, (δὲ ουὐρὰΐ ἰο 
ΤΟΔΟΝ ἰΐ, ΒΑΥ͂ ΤΏ, ἸΌ1Ω, δῃα σοίδίη 1 518]- 
οὐοά, [11 [88 βοῃδ ἰηΐο οὐ) νίου ὈΥ͂ ζ8]80 
Ῥβοίίο, οστοσγῃθοῦβ ὑγοδομίηρ." Βαυὶ Σὲ βϑϑῖῃδ ἰο 
ΤῺΘ δὲ 1 ἰμδῃ ἰδ τηυδὲ μοί τεδὰ Ἴ ΠΝ ὙἽ, ιλ6 

φαϊλὲ. ἘὼὸΣν {μἷπ ᾽β8 υδὲ {10 ὙΔῪ (δαὶ 
Τως ΤῊΝ ἰγοδάβ, ἐδ εἰ με ἡγε ἐμαὶ ἰὼ }}6 
Ῥδίἢ δοίδ!]γ ἰοηβ. [Ιὲ τηυδὲ ἐμ σοδὰ τραῷ οὗ 

ελοναλ () ΤΥ διὸ Ῥβ. χυῖὶ, 22, οὐ ΠΙΣΤΌΝ 3, ον 

ΠΧ ΟἹ, δα. Ῥβ. οχίχ. 80, 82, οὐ ΘΟ ΓΚ 88 
Ικελ. χὶ. 14 οὐ ΟἿ “Ἴ 88 Ἰὲχ. 8, οσ δυο ΚΟ ἢΣ 
ἐπογοίοτο δατοὸ πὶ (ἢ Ἔχρ]δηδίϊου οὗ ἴμοθο ἐμδὲ 

ἰακο »Ὁ2 ἰπ ἃ ταϑίδρμοσίοδὶ θϑῆβο 1{κο ἐμδὶ πο τθ 
{18 πογὰ ἰβ θἰαθΎοσο υδοα οὗ 86 ἀφείσυοίου οὗ 
ἃ οἷἱγ (2 86πι. χχ. 190, 20) ογ οὗ ἃ νν8]1 (1,δπὶ. 11. 
8). Το οχργοθβίουι ΟὨ]Υ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ ἐμ18 Ῥ]δοθ ἴῃ 
το δου ἰο ἃ τᾶν, θυΐ ᾿ξ τηυδί ΘΔ ΠΟΙ ἰ:ρ 6150 
(88 ἰο αἀἰγϑοὶ (89 Ραὶἢ οὗ ομϑβ 19 ἀότπι ἱπίο [δ 9 
ἀορίμβ οὗ ἀοοίχυσίίζου ἱπ ποῦ ἰδ ἀονοῦγοσβ 
Ἐμϑιθοῖγοθ το. Οὐ. 70 νἱ. 18. 

6. 89 Τωοστᾶ εἴδη ἄϑι ἢ ὑρ--τἰδὸ ΤὩωοτᾶ οὗ 
ἘΓοοῖα.--- ον. 138-186. ΑΥ δτεὶ εἰσῃς οπα τϊρῃὶ 
«Εἰηἰκ (Π 6586 (ἢ σθο νϑσϑοθ Ὀγίηρ ἴΠ6 ἔσο Σ οχρ ἑ- 
οδίΐοη οἵ οὔθ τηδίϊοσ οὗ τωοϊῃθηΐ ἱπ σγοσα. 1-12, 
υἱκ., 11 6 ΙΏΟΓΘ ρδγι συ δν Ἰαγίηρ ἀοπῃ οἵ {86 υὰρ- 
τοθηΐ δραϊηβὶ ἔπ οἢϊοίβ οὗ {π0 παίΐοῃ Ὑ πιο τδ8 
ΟὨΪΥ ἱπαϊοδιθα ἰῃ γοσ. 1, ΌΥ ὙΌΘ “ἑαζίησ αὐαν "ἢ 
ποῦ τῇ γοσ, 12 Ὀγ ἰ86 τοργοδοῖι εἰξοσοὰ δραὶηδὶ 

ΘΠ]. 
Βαϊ ἯΘ 560 ἔγοπι {6 ΒΟΪΟΙΩΠΣΥ͂ οὗ νὰν. 18, 66- 

ῬΘοΐδ!γ ἤἄοπὶ {86 δηι ἢ οδῖβ θοίπθο Ὁ δῃὰ 
ἸΌΡ ΟἿ τοτβ. 14, 15), “19 ρθορὶθ διὰ Ηἱΐβ ρϑο- 
ΡὈΪο᾽ (μαὶ πὸ δὲ ἰηιγοἀυοοα ἰηίο φυΐϊΐθ δῃοίμογ τηο- 
τηθηὲὶ οὗ ἔπη. ΕῸΣ ον θη} νοσβ. 183-16 ἀορὶοΐ 
δϑδίη ἴπ6 ᾿υἀρτηοηὶ οὗ ἴμ6 χοῦ]. “ΤΠῃο που] 5 
ἡυάφηιοηξ ῥτοθθηΐβ ᾿ἰθο δέον Ὀαίΐογθ ἷβ βοὺ],"} 
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ΤΕΙΙΥΖΒΟΕ. “ΤῊ ρϑορ]ο᾽" σϑγ. 18, το- 
ἀἰβύ ογ “16 πδίύοῃβ᾽᾽" δηὰ “ΔΩ Ρθ0- αἴ! 

ΡΙ6᾽ οἵ ἰϊ. 2.4, Ἡονονογ, ἰὑ ἰδ ποῖ ἐδο ᾿πάρίην 
οὗ ἴς πδίϊουβ βΘΏΘΥΔΙΥ ὕπδὶ ἴα ρμογίγαγοά, Ὀυὶ 
ΟΕΪΥ ἰδ6 υάρίηρ οὗ ἰΠ6 ΡΟθΡ οὗ αοἀ 88 ἃ ρατὶ 
οὔ ιἷᾳ πηΐνοτβδὶ ᾿αρστηθηῖ. Μοτγθονον, ῃοΐ οἵ (πὸ 
Ὠδίϊοη ἴῃ 18 ἰοἰδ  γ, νυὶ οἵ (Π ἀοδίγουθγβ οἵ [818 
[οἰ] 1ἰγ, (ἢ 6 Ῥτίποοα δηὰ 6] ἀθγβ (Υ6 , 14 α). ΤΉΘΕΘ 
ΦΡΡϑδυ, ἱβογείογο, 88 {πὸ ομιλοῦ δε οὗ ἐμαὶ ἰη- 
ΜΑΔΓὰ δηᾶ ουϊχατά ἀθολν ὑπαὶ Πᾶ8 ἱηνδαθὰ {π6 
Ὠδίίοη. [Γ, δοοογαϊηρ ἰο ἱϊ,. 8, 811 Ὡδίϊοηβ διὸ ἴο 
οἴταδηι ἰο ἐπ6 ταουπίαίπ οὗ (86 Τ1μοὐὰ, θϑοδυβο [ἢ 6 
αν 80.8}} χο ἰοσίἢῃ ουἱ οὗ Ζίοη, [πθη, ον ἀθί]γ, 
“οευδα ϑπι {5617 ταδί ΤΟΥ ΟΟΡΙΥ θ6 οἰαβηβθα δῃ 
8116 νι 186 ποτὰ οὗ ἀοἀ. Τιΐδ οἸοδηδβίηρ, 8ο- 

4., Βοχίπβ τὶ (818, 18δὲ {86 οΟΥ ἰὴ ἴο ἶχ. 18 
ἴγοα ἴδσϑοὶ μοδὰ δηὰ ἰδὶ]. Τ,ογὰ ψπῳῦ'}} οδεὶ ὁ 

Τ8ο οἰάογβ δτὸ ἴδ ιοβά, [9 ἴδ]βθ ρτορῃοὶβ δγθ 
186 ἰ411. Ηδοτῖθ ἰου, ἱβουρᾷ 6 ὑγλοίδγ, β6}}} 
ΘΟ ΡΥ ΘΠ ΔΙ]6, πἰηῦ ἷἰΒ ρίγοη ἰπδὶ 1ηαϊοδίοα 
[6 βογὶ οἵ ρυγιγίπρ (μαι ἴδγαθὶ 1861 χηυδὲ υ- 
ἄογρο ἴῃ ΟΥοΣ ἴο Ὀθοοπηθ ὙΠδ., δοοουϊηρ ἰο 1. 
3, ἔς οὐσὰϊ ἰο θοοοσθ. ΤὨ18 ἰηξ πιδῖζοθθ ΟἹ [26 
1.9 Ἰπηργαοβδίου ἐμαὶ ἰἰϊ, 1-12 ἄοσα, υἱΖ., (μα ἃ ποτγὰ 
δροίκοῃ οἵ δολ6 Οὐ ΟΟσΆΒΊοἢ 88 Ὀθθη βρρ]ϊοὰ 
ἴο (818 ὁ τὸ γέρρν ΟὐομΡ., ἴ:6 οομηταθηΐ οὐ νοῦ. 16 
8η4 ππογοὰ δηὰ ὑπηιονδῦϊο (οοηιρ. αεα. 
ΧΧΧΥΙΪ. 7) ἱ. 6., 886 ΟὯΘ ὙΠΟΙῚ ὯῸ ΟὯΘ 68 οζγονα 
ἔγοτα (ἷδ ΡΪδοο, (6 ογὰ οοπάποίδ ὑπὸ ἰυἀρτηρηῖ: 
δηὰ {πὶ δἰδηάϊηρ, ποὺ εἰἰἴηρ, {Ππογοίοσο σοδαΥ͂ 
δηὰ ρῥγεραγοᾶ ἴογς ᾿ῃβίδης ἌἼχϑουϊζη οἵ ἰμ6 ἰυὰρ- 
τηορηῖ, Η6 οχογοῖβοβ ἴπ6 χηδρ)οἰοτίαὶ Τπποίέου, ΡΒ. 
Ιχχχὶϊ. 1, ψὩ]Οἢ Β0 ΤᾺΣ ΓΟΒΟΠΔΌ]6Β ΟΌΓ ρᾶββαζο (δὶ 
ἷξ αἷδὸ ἀθβοσίθεβ ἱμ9 ᾿υπἀρπιθηΐ Ὁροὴ {86 Ἰηδρ- 
ἰοϊτδῖοα οὗ ἰδ ρϑορῖὶθ, σορσζοβθηΐβ ἴίοο, (6 [σὰ 89 
ἃ Ἰαᾶρο ἴῃ δἰδηάϊηρ ροβίαγο. ΕἸΒΟΎΒοτ Ηθδ ἷ5 σο- 
ῬΓοβοηϊθα 88 βἰ εἰς ἴῃ Ἰπάρτηοηί: 8. ἰχ, ὅ: 
χχῖχ. 10. 406] ἰν. 2, οἰο. 
Τὴ6 ἀϊδοοῦυσθο οὗ ἰδ Τ,οτὰ ῬερΊαΣ πὶ (ἢ 6 

βϑοομα εἶδαθθ οὗ γὸγ. 14, σὶϊΒ ὈΠΙΊ, “ὀμέ με," 
ἐδ τὴ 6 οοποϊυκίοη ἰοὸ πίοι (0 ῥσθμιῖβο 

ι 

β 
ταῦδὶ 6 Βυρρ]οὰ. [ἐ ἰβ (}}6 88 Π16 ΘΟὨΒΙΣΌΟΙΣΟΩ 89 
Ῥη. ἰϊ. 6. Τδο ργϑηιλθο 0 Ὀ6 Βυρρ ]} θα πηυδὺ ὑ9 ἴο 
(μΐ5 οθδοι: “1 ὅδνϑθ ταδὰθ γοὶ ΟΠ ΘΏΔΟΓΙΒ ἐπαὶ 
γ8 πυΐχς δά τι ἰθίθσ 8166. Βαϊ ψέ," εἰ. ΤΠ 
ῬΓΪΏΘΟΒ ῃδΥ0 οα 86 παίζοη 88 {μ6ῖν ἀογηαΐῃ 
ποῖ [ΠΟΥ ταϊρῆϊ 050 ἊΡ 88 ὑΠῸΥ μθαθοὰ, ΤΏΟΥ 
Βιδγυα, ᾿μπογοίογα, [πσαβαὶ γο8 ὈΘοοῖΩΘ [ἢ 6 οδι416 ἴγοῦὶ 
πῆϊοῖ (ΠῸΥ οὐρῆὶ ἰο πδῦθ ῥγοίθοιθα ἐμ νἱῃθ- 
γατά. ΤῈῸ μα χοδὶ δὰ Ὀθοοπιθ σασγάθηος (ΠῈ- 
111280})}. Οὐπρ. ἱ. 23; ΜΙοβ. 1,.1-8. ΤΠΘ 
ἐτλδρο οὗ (6 ἀογουγοα νἱπουαγὰ ἷβ δ ὁὔοθ ὃσ- 
ἰαϊηϑὰ ; ΤΟΌΌΘΓΥ, ΡΙυο . τυγοβίθα ἔγσουῃ (ἢ 6 ῬΟῸΡ 

19 ἰουηά ἰη ὑμοὶν ουθο8. ΤῸ (86 “αϊ γου ᾽" οἵ 
γαΣ. 14 σογγοθροηᾶε δὴ ΘΟΌΔΙ]Υ ορμδιῖς “ Ὑδαὶ 
ΤΘΔῊ γ0᾽᾽ (Πδὺ θορίηβ γοσ, 16. Το ον οὗ σογὰβ 
ἷθ. 80 ἴλοὶ {μπὲ ουθὴ {893 ον, (δὲ οἱ μβοσνΐδο 
νοῦ ὰ 90] ]οὸτ {μπ6 αὐυοϑίίοῃ (οοαρ. χχὶϊΐ, 1, 16) ἐκ 
νδηϊης (σορ. “οι. ἱ. Ὁ, ψῃογο, Βονσονοσ, (ἢ 6 
σΟὨΒ ΓΟἾΟΣ 18 ΒΟΥ δὲ ἀἰ ἤδγοη!). 70 ρτὶπὰ ἰὸ 
Ρΐθϑοθθ {89 ἴΔ06 οὗ ἃ πιδῃ ΔρΡΡΘΑΓΒ ἴ0 Ὧ (0 δε [ἢ 8 
Θχργεβαίοῃ [0 βϑδίῃρ ἴο ῬΊθθ6θ {8:6 ἔποθ (1 Κίηρῃ 
Χχὶΐ. 24; Μ)Ιὶοδ. ἱν. 14) ἴῃ {π9 ἰπίοηβοδὶ ἀορτοθ. 
Τὸ ἐχρχοδδίοῃ 18 Ἐχϑοῖν [86 Ορροβίϊθ οἵἁ ρέ;- 

πιοίορο ζασίεηι "Β ΠΌΤ Ῥα. χ]ν. 18; Ῥγου. χίχ. 6. 
ΤΒο Βἰρῇ εἰρηϊ ἤσαηοθ οὗἉ (μ9 ἀφοϊδγαίίοη ἰβ, ἴῃ 
ΘΟ ΘΙ δου, ονϊἀθπορὰ ὈΥ μ6 τοΐδγσθποθ οὗ ἱΐ ἴὸ 
“4186 1ογὰ Ζ6δονδὰ Βαθδοίι,᾽᾽ οοηοοχηίηρ τ οὶ 
8060 [86 οοπηηιρῃί αἱ ἱ. 9, 24. 

[ὁ0η τοῦ. 18. “Ναίίοηδ Ἀθ͵Ὸ 88 οἴδῃ οἰβον ΓΘ 
ΤΩΘΒΏΒ ἴ86 ἐγίδε8 οὗ Ιβγϑθ]. βοοθ Οαδη, χ]ΐχ. 10: 
δῦ. χχχὶΐ. 8: χχχὶϊὶ. 8, 19; 1 Κίηρθ χχὶϊ. 28 ; 
ΜΙΊοΙ, ἱ. 2. .-. Α. Α. 

Οη νοσς. 15. “Ονπὰ οὐδ, ἀγτον 9 ἰδὲ »οον. 
ΤῊ β᾽ Πρ] οδὲ δά τοδὶ πδίυσγαὶ ἰηιουργοίδιοη ἰ9 
{πδὶ ψῇ]οἢ ἈΡΡΙ165 δ ἴο 1π6 δοὲ οὗ ρτϊπάΐϊηρ (ἢ 9 
ἔδλοθ Ὅροι (86 στουπα ΕΥ̓ ἰΓΔΙΡ Ωρ οὐ ἴΠ6 δοάγ, 
(8 ρσἰνίηρ ἴδ ποῦπ δῃὰ γοσὺ ἰμοὶσ ῬὈΤΌΡΟΥ 
τοθθηΐηρ Ἀπὰ τηδἰκῖπρ [16 Ραγδ}16]}8η} ΣΟ 6 Χ- 
δοί."--ὐὖ. Α.4.] 

Β.--Ἰ8ο πάᾶρτηϑηῖ προΣ τ186 κοἄ]686 ὙΤΟΙ1621. 
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1606. Μογοϑονον {86 ΤΟῈΡ βδι τι, 
Βοοδυβο [86 ἀδιρηίοιβ οὔ Ζίοη δτὸ μδυρίγ, 
Απμά σψ}κ σι βισοίομοα ἔστ ἢ πθο κα 
Αμά ἱνϑηΐοῃ ΟΥ̓ΘΆ, 
δἰ Κίηρ δα ᾿Ἰωϊποῖηρ' α {Π6γ 
Απά τηδκίηρ 8 {ΠπΚ]|Ὶπρ' ἢ ἐμοῖς ἔοοῦ : 

17 Τμοσοίοσο (86 1,ΟΒῸ γ}}}} βηλὶία πὶ [ἢ 8. ΒΟΔ Ὁ 
ΤΗΘ στόντῃ οὗ [80 Βεδβὰ οὗ (6 ἀδυρῃίοιβ οὗ Ζίοη, 
Απὰ ἐμ 10» {11} ᾿αἴβοονδῦ ὑμὶν βοοσοί ρασίβ. 

18 ἴῃ ἐδαῖ ἀδὺ ἴμ9 Τ,0ῈΡ Ὑ1}] 8 δσαΥ 
ΤΟ ὈΓΑΥΟΙΥ οἵἉ ἐλοὶν {ἰπΚ] σ᾽ ΟΥ̓ΠΑΙηθπ 8 αδοι ἐλοὶν [δ6ξ, 
Απά ἐλοὶν “οδ}8, διὰ ἐλοὺν τουπά ἰἶγο5 ζζο [80 τποοι, 

19 Το "᾿ὉΒδίηβ, δηὰ (86 Ὀγβοοὶϑίβ, αμὰ ἐμο πιῆ οΣΒ, 



72 ΤῊΕΒ ῬΒΟΡΗΕΤ' ἸΙΒΑΙΑΗ, 

20 Τπὸ Ὀοπποίβ, δῃὰ (86 ὁσῃδιωθηίϑ οὗ (80 1698, δῃα 86 Βοδάθδῃάβ, 
ἈΑμὰ ἴδ6 ᾿Δ016.9, δα ἐμθ Θϑυσίηρδ, 

21 Ἴ6 ΣἹΏρΡΒ, δηα ὩΟΒ6 6 7618, 
22 Ἴμὸ σβδῆρθδὈ]6 βιιϊ8 οὗὨ Δρρᾶϑτεὶ, δηὰ {86 τῃηδῃηΐί]ο8, 

Απαὰ [86 ΜΠ]ΆΡ1686, δηα {86 οΥἸβρίηρ ΡΙΏ8, 
28 ΤὨΘ ρἼδββοβ, δῃὰ [89 ἤπθ ]ΐηθῃ, 

Αμὰά {86 Βοοάϑ, δια {δ να 18. 
΄24 Απὰ [ἴὑ 588}] σοτηθ ἴο ῥδθθ, ἐλαΐ Ἰυδίοδα οὗἉ βυθοῦ β:}6}1, {86 γθ 6841} θ6 βέ:ῖ 

Αμπά ἰμβίοδα οὗ ἃ γίσαϊο, 8, γοῃΐ ; 
Αμπὰά ἱμβίοβδα οἵ νγ6}] βοὶ ἢδὶν, θ8| 688 - 
Απὰ :ηβίρϑα οὗ ἃ βίοπιδομοσ, ἃ ρίγαϊηρ᾽ οὗ ββοκοιοίἢ ; 
Απά Ὀυτηίηρ, Ἰηβίοδα οὗ Ὀοδυΐγ. 

25 ΤᾺΥ͂ τηϑῃ 8}8]] [81] ὈῪ {86 βυοχα, 
Απὰ [ΠΥ "ΩΡ ἰπ ἰῃ6 ψΔΓ. 

26 Αμπά Ποσ ρδῦίθβ 8β84}} Ἰασηθηΐ δῃα τοῦτο ; 
Αμπά 8586 δοίη, ᾿ἀοβο]αΐθ 884]] Ὁ Ὁροπ ἐδ9 στουμά. 

ΟΕ». ΙΝ. 1 Αμπᾶά ἴῃ [μδὶ ΝΥ ΒΟΥΘῺ ΜΌΣΤΩΘΏ 8881] ἰδῖζο 0] 4 οὗἉ ὁπ0 τηδῃ, βαυίῃρ, 
Ὗγὸ ν1}} οδί οὺσ οσῃ Ὁ 
Απὰ ὙΘΆΣ ΟἿΣ ΟὟ ΔΡΡΒΓΟΪ : 
Οηἱγ "]οὺ υ8β θ6 68116α ὈΥ͂ {ὰγ πϑιης, 
᾿ΣΤῸ ἰδῖκθ ΔΎΑΥ ΟΌΓ ΤΟΡΓΌΔΟΒ. 

1 ἨΘΌ. αδοοιυϊπρ ιοἰξλ ἐλεῖν ἐνό8. 8 ΟΥ, ἐγέρρίησ ποεῖν 8 γπαζὸ παχοᾶ 
Ν ρὐραερίοις ἜΣ ΑΡΑΎΎ ΛΗ ὁ Ὅῃ ἀρσηρίρα ογπαπιϑηία 
Φ: ΛΡΌΝΕῸ ὙΜΟΘΌΊΙ: 8 ΗἨοῦ. τεἰσλΐ. θυ, ἐριρέϊεα. 
10 ἨοδὮ. 11: Ηο5. ἐεί ἐδ παρ δα οαἰοά υϑοη 8. Δ Οτ, Ταχε ἐλοι σιοαᾶψ. 

[ΕοΥ [η9 αἰδόγοης Ἡλϑ ἄχεα αι ἡ 19 δοτητηθηΐδίοσ 906 ἐδθ σοπηθαί ἐϊμ6 17. ΟἹ ἰδ ἐσηρμοσίδῃοϑ οὗ ἔπι6}1| 800 
Ζ. Α. Α.᾽8 Ὡοΐθ6 οἱ γοῦ. 18 Ὀθ]ον.--- 

ἘΧΈΕῈΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. ΤῊΉΪΕ βοοϊΐου, ἰοο, 858 ΤῸ ἰἰα δα δ] οὶ δῇ νυ 
{πὶ σδηποί ῬοΟΒΒῚ ΟΥ οοἰποῖάθ τὶς ἰῃ6 Ἰδὲ Ἰυρ- 
τηοηΐ ἴἰὸ πΒΙΟΝ 1ϊ., τοΐοσθ. ΕΣ ἐπὶ ἄδαγ, 
{Π6 Ἰαϑὶ οὗ 4]}, ΜΠ] ποὶ Βατθ ἰο ἀο πιὰ 6 ποτὸ 
δἰ Ωρ ἀονῃ ἔγοια ἐμ Βοϊχηία οὗ Ἰυχυγυ δηαᾶ 
Ῥυὶάθ ἰο {π6 ΡΪδηθ οὗ ρουθγίῦ ; ἐΐ Μ11] ποί ἰγεδὶ οἵ 
1μ6 Χο δηρθ οὗ ἃ ρὶγα]6 Ὁ ἃ ΤΌΡΘ, οὗ 8 τηδῃί]8 
ἴογ ἃ βδοῖς, Ποὺ οὗἉ ἃ ἀδίραϊ 'η ψαγ, ποῖ οὗ τηοῦτγῃ- 
δαὶ βἰτρς οὐ [86 ταΐηβ οὗ (Π6 οἱ(Υ ; ἰβογο πὶ}} Ὀ6 
ποίμίηρ βαϊά οἵ γῖνοθ νδηϊΐηρ ποίησ Ὀοαῖάο 86 
ῬΓῸΡ οὗ 8 δη. ΕὉΣγ ἴῃ ἰπαΐ ΟΔΥ͂ 41} ν1}} 6 
ΟΥ̓́ΘΓ ; (0 οἷά ποῦ] ζ,ΘΏΘΓΑΙΙΥ 54}} 06 ουὖυἱ δηὰ 
ουἱ ἀρειτογοὰ ἴῃ ογον [ο παῖς ΤΟΟΠΔ [ῸΓ ἃ ΠΘΥ͂,. 
ΤὨυβ (818 θοοϊέου, ἴοο, ταϑῖκοβ ἴ8:6 ἱπλργοβδίοη οὗ 
δΒοίηρ βοῖγθ ἀροϊαγδίίοη, τοϑδηὶ οσἱ ἱ Π8 1} ἴο ΒΟΓΥΘ 
ΒΟΙΔΘ ΒρΘοἷΑ] σρον διυι ᾿Ἰηϑοτίθα μοσα ἱῃ ΓΘ Ρ ἴο 
οὐ ρ]οίθ {π6 χγδηά ρῥἱοΐαχο οὗ [Π6 ζχίαγο ἴπ {Πὶ8 
ῬΑΓΏΟΌΪΑΡ δαροο. Τὸ Ῥιορβμοὶ μιδὰ οοοδδίοῃ 
ΟΠΟ6, 8ηἃ {18 τὴδν 11 |Κ6]} πᾶν θθοη ἴῃ (89 (8 γ8 
οἱ ὕκείδῃ οὐ Φοίμαμ, ἰο ἄθοϊασγθ ᾿ι1π|86 1 δραϊπδὶ 
ἴδε ἱγταρίίοη οἵ ΡΟὨΡ οὗ ἄγεββ πὰ ᾿πχατγ. Τ δ 
ἀοοϊαγδίοη, οὗ δὲ ἰϑδϑὶ ἃ μαζὶ οὗ ἀϊ, 6 ρίϑοοβ ἴῃ 
616 ἴο ἷθ φοια ργθθηβῖγο ΡΓΟΡΒΘΟΥ οἵ Ἰυάρταρηί. 
Απά ΒΘ ΠλΔΥ ἦο (8. ΕῸΣ ὙΠΘΏΘΥΕΡ (ἢ18 ἀ6- 
πυποίδίίοη ἈΠΑΙτΔί {89 δττόρβηοθ οὗ τοτηδῃ ΤΑΥ͂ 
Βανθ θθθῃ [8]16ἀ, Βαοὰ ΔΙΠΕΙ ππθηὶ ΔἸ γΒ οοπαίῖ- 
ἰυΐο8 8 μαζί οὗ [6 στοαὶ ποΐο οὗ ̓ Ϊυάρτηοηΐ τ ΐ ἢ 
18 ἰο Ὀ6 οοῃηρ]ο ρα πιὰ {πο ἡπαρτηρηΐ οὗὨ ἴῃ6 ]6ϑὲ 
ἄδγ. Το Ῥγορ Ποῦ δαθυπηθβ ἴῃ [6 Ῥτορἤ ΟΥ̓ {π8ὲ 
βίδῃ ἀ8 δἱ ἔϊ:ὸ μοδά (11. 2-4), (μὲ 1ΒΓ86] 1861 ἰοο, 
τασδὶ 6 δυδ]οοίοα ἰο ἃ Ἰυἀρταοηί. ΕῸτΥ οπΐγ Ὁγ 
8. Κτοδύ ργοοθββ οὗ τοβηΐῃᾳ οδὴ ἰλ6 τηοσῃίδίϊη οὗ 

Φομονδῇ τῖθο ἰο (86 μοῖρδῤρ Ὑϊοῖ, δοοοσάϊηρ ἰο 
11, 2, 11 τρυδῦ αἰἰαΐῃ, δῃὰ ΟὨΪΥ πμϑὴ Ζίοῃ ἰἰβοὶ ἢ ἰδ 
[0]] οὗ 116 ϑρί τ οὗ Οοά οδὰ Σὲ Ὀθοοῖὴθ {δα οτ- 
Ὀοάϊοὰ 1468] ἴῸΓ 411 παίΐοῃβ.0 Ηον {μῖ8 στοδηΐϊης 
ἷθ ὕο ἰδ Κο Ῥ]δοθ ἱῃ ΘΥΘΙΥ͂ τοθροϑοὶ δηά αὐ αἱ δοσγοης 
ὔπλοβ ἱβ ἀθβοσι δὰ ἴῃ πηδὲ [Ὁ]]ΟῊΒ ἊΡ ἴο ἧγ. 1. 
Ιη τῖ8 ἀοβοσὶρίΐοα (π6 Ῥτορδοῖ τηδῖζοθ 186 880 
οἵ Οάοσ υἱΐογδηοθα, το ὙΠ ΥῸ ΡΟΣ δΡα ἴοο βμοσῖὶ 
ο με ἰηδοροηάοηῖν, δὰ ἰδαὶ χαϊχιξ ΠΔΟΓΘ 
ΒΔ Ό]γ Βα ᾿οϊποὰ ἴῃ 708 ποθ (μὴ ΘἰΒΟΎΒΟΘΓΟ. 
ΤΆυδ ἰἰἸογο γ88 ἃ βϑοίΐϊοῃ οἵ 88 βοσί ἐπαὶ σοίοσσοά 
ἰο {6 πηϑῃ, 1ϊ}. 1 κα4.; 80 ΠΟΥ͂, ἴοο, θ ἢδῦῖο 056 
[αὐ 85 {6 τοπες ΠῚ ἃ ἱῃεὴθ. Το οομηθοῖ- 
ἴῃς ἴογπιαϊα, “ δηὰ “επμονδὴ βαϊὰ,᾽" ίδνοιβ [ῃ9 
υἱὸν {πα {Π18 18 ἃ Ἰοίδες οὨ ῥΐθοθ. [ὶ που]ὰ 6 
ααΐία βΒυροτῆμπουβ 1{ [86 ἀϊθοουγδο ργοοθοαθα ἤγοια 
026 ζηου]ὰ. (ΟΡ. οπ ἰδ 8 (Π οοσητθηΐ ΟὨ ΜΟΊ. 
16. ἼΤΒΟ οτάεδσς οἵ ἰβουρμὶ 18 δ [0]οπε: ΤῊΘ 
Ἰυχατγΐουθ ῥγὶὰθ οὔ ὑπ σογιθῃ, ἴοο, 8}8}} θ6 Βυτ- 
Ὀἰοὰ (τόσ. 16, 17). [ὰᾳ [μ6 ἀδγ ἐμδὲ ἐδῖβ 5881} 
ΒΑΡΡϑὴ 411 ἐμοὶ βριεηαϊὰ Ε γυ ο σι 8}.4}} 
ἰδοη ἤτοι ἰβθτα (γοτβ. 18-93) δηά σορὶ δορὰ ὈῪ 
πτοίομβοα οὨθ8 (0 00 πὰ (γεσ. 24). ὙΤβεὶν 
Βυβθαπάμ, ἰοο, (ΠΟΥ 8}4}} 1οδ 'ῃ ἃ ὑσίοῖ 
(γον. 25), Ἰαταθαιίης ἀπὰ ἀθβοϊδίθα, ἐμ Υ 8}8}} 
δἷε ἴπ ἰδο βαϊεβ (τοῦ 26); γεϑδϑ, ἐπεὶ πδηΐ 
Β.84}} 6 80 ψτοαὺ ἐμδὶ βϑϑύθὴ ὙΟΙΏΘΏ 8}4}} δ- 
ἰδοὺ ἐμ πιβοῖγοθ ἴοὸ οὔθ πηδῃ, πὶϊ πους ἀοιμδηαϊηρ 
ΒΌΡροτί ἤγοιῃ Ηἷτι, ΟὨΪΥ {ΒΟΣΕΡΥ ἴο ἐβοᾶρθ {86 
ταϊοίοτίαηθ οἵ Βοΐπρ πημαυτὶϑα (1ν. 1). 

[Οῃ σοσ. 16 εαᾳ.: “Ἴδε Ῥτορβοί ΠΘΓΘ ΓΟΒΌΠΙΘΒ 
186 {πτοδὰ πιίοῃ Ὀθιη ἀτορροὰ οσΣ Ὀγοίκθῃ δὲ 
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(δο εἶοθο οὗ γοσζ. 12, δῃὰ γϑοῦγβ ἰο ἐμ ὑπάπ6 ῥτο- 
ἀοπιΐπδηοο οὗ ἔϑιαδὶ ἱπβυθηοοθ, Ὀὰϊ ραγιϊου δὶ 
1. 6 ῥγον ]θηΐ ἐχοθαβ οἵ ἔθη] ᾿ὈΧΌΣΥ, πο ΟὨ]Υ͂ 
88 Β᾽ Ὁ] ἰῃ 1861 Ὀυΐ 88 ἃ ομϊοῖ οδῦβο οὗ (86 νυἱο- 
Ἰθθοθ δῃὰ βοοὶδὶ ἀἰβογθσ ρεϑυλουδὶΥ τοηοηϑα, 
δι ἐβογοίοσο ἰο Ὀ6 Ῥυῃίθῃοα ὈΥ αἴβϑαβε, ἱὰον- 
᾿οοά, ἀπά δβιιδιηϑθῆι ἐσ Βοῶθ π0| ΨψΘΓΘΘΒ 
(16, 17), ἀϊκ6 16 εἰχίῃ. απὰ βουϑηίῃ, ἴοστη οὔθ 
εὐπἰἐπυρα βοαΐθηοο. Ἂπᾶ «οἠλουαλ δαϊὰ (ἰὰ δαάϊ- 
ἴοι ἰο ψἢδὲ ζοοθ Ὀοΐοτοθ, 88 [ἢ Ὀορμίηηΐηρ 8 Ω6 
δροίίοῃῃ οὗ ὑδ6 Ργορῇῃθεγ), δεοαιιδὲ δε ἀαιισλίογα οὗ 
Ζῶον (6 ποιβϑῃ οἵ Ψογιβαί θαι, ψ1{]}|Δ δρθοΐαὶ τϑ- 
ἔσοποθ ἴο ἔΐοθθ οομῃθοίθα ὙΠῈῺ ἰμ6 ᾿οδάϊησ 
Ἰλθη,) εἰο.)---ἡ. Α. Α. 
Οα νοσ. 18. “"Α8 ἷπ οἶδιορ οδ868 ὙΠ61Ὸ ἃ γδυίϑίυ 

οἵ ἀοίδομοά ρατίλοαϊατα ἄγ θηυϊηογαίθα αἷμα Ιγ Ὁ’ 
1παἷν ἤδιηθ8 ἴὖ 8 ΠΟῪ ΥΟΙῪ αἰ ου] ἰο ἱ ἀνε 
δο0 οὗ ἱβο. Τ ΐθ ἰ8 {μ6 1665 ἴο ὕὈθ γοργοίϑα, 
88 ἴ:6 τηδίη ἀοβίρη οὗ 186 Θηυπλογαίϊοη {88 ἴἰο 
δον [6 ργονδίθηὶ οσίσαυαβδηοο ἴῃ ἄγοϑϑα, 8ῃ οἷν 
ἔοεῖ μοὶ πῦο ΠΥ ἀοροηάοηϊ οἡ δὴ ὀχϑοὶ ἰοἰογργοίδ- 
ἰἰοη οἵ (89 πὐότάῃο: Ἰίϑβ. ΤῈθ ται το ὙΠῈΡ 
Ῥδϑθαρθ ἷπ ἰΐ8 ἀθϑίβ1}8 ἰ8 οὶ ὀχαβείΐοαὶ δαὶ . 
δοϊομολ]."---ὖ. Α. Α. 
Οχ γορ. 26. “Τῆο μαίοα οἵ Ζίοι δ.ὸ βαϊὰ ἴο 

τποῦγῃ, ὈΥ̓͂ ἃ Γποίογι.Α] βαθαι αἰίοα οἵ τῆθ ἩΤΡΟῚ 
οἵ δοίζοῃ ἴον ἰδ ἀχοηΐ, οὐ Ὀθοδῦθθ ὁ ρἶδοὺ ἢ)1οᾶ 
ΜΠ} οΥἱθβ ΘΟ 18 ἰἰθοὶ ἢ ἰο αὐΐον (θὰ, β5'.86 18 ἀὁ- 
βοθα, ποῖ 88 ᾿γίηρ, θυΐ 88 δἰ ἱηρ οα [86 στοπηά, 
80 τα 086 ΟΥνν 18.}8 8 1Ὲ ὝΟΙΉΔη 18 ΓΟΡΓΘ- 
φϑοηϊοά ἰπῃ ἃ εἰν ὕγ6, ἰοδηΐπρ δραϊηδὶ 8 
ἘΠ ὴὰ πὶτὰ (Π6 ΠῚ “ἤιυάασα Οαρία."--. 

2, Μογϑονοσς ἴ86 Τιοϊά--δοοσοῖὶ δτί6.-- 
γεια. 16,17. ΤᾺΘ ἴουτιαυϊα “διὰ ἰδ6 [ΒΡ 
ΒΔ 11} " οοσυϊβ ἰη ἰβαϊδῃ οὐ [86 τοῖο, τοϊδίλγοὶ 
ποὶ οὔθη. [1 ὀσοιΓΒ ἴῃ 411 (πἰγίγ-ῖτσο ἰἰπ165; 0 
ἴλθ696, εἰ χίϑθοῃ ἰἰπιθθ ἱπ ἰδθ ἰβίογσίοδὶ ομδρίογβ 
Χχχγυΐ. χχχίχ., ΠΟΙ ἰξ ἸηΔΙοαίθβ (6 δοίαα] 6χ- 
οἰδηρο οὗ πογάβ ἰπ οοπγοιθδαίίοη, Βϑαίάθ ἰμαὶ, 1 
8 ΟὨΪγ ΒΡΊΟΥΘΟ ὙὮθγο ὑμ6 Γοτὰ ἃ δοίι}} 7 
ΒΡΟΔΙηρ, δηα δροακθ οὗ Ηἰπ86 ἢ ἰπ ἐμ ἔγχαι 
ΒΟΩ Ἡδιν: χχὶϊ!, 12; χχίχ. 13. χὶϊχ, 8,6; 
" ̓  ΤΙ ἴῃ τῇ ὙΠΟ ΉΤΑΝ 6 ἴα- 

᾿  ἰδίο Υ 6Ω0 ἴηὼ ἴῃ (16 (ἢν ΤΒΟΉ. 
“ΤῈ ΡΣ 5} γα πρώ αν ΓΟᾺΡ κὶ]}} αποόνεῦν 
Υ61. 17. ΜΜογθουοσ, ἴῃ τῇδὲ ἴο] ον, ὑδ6 [τά 
18 ποί ἰηϊτοαπορα δζαΐη 88 βροαίκοσ. [{ 18 ἐμ 
δοθῇ (δαί ΕΥ̓͂ [18 ἴογτα]α πῆδὶ (οἰ ον 18 ΟὨΪΥ 
ἸΔΥΚΟά 88 δ ΜΟΓΩ 8ὸ ΤᾺΣ 88 1ἴ9 σοηῃίρηΐθ 8 ΓΘ 
οοποογηθ, δὰ πο ἵογιδ! ]γ βΒοό. Βιυιῖ 88 ἐμβ 18 
βου! ἀοηΐ, 1ὺ 18 ἤατίμοῦ μἰαΐη, [πὲ [6 ἰοσταα]α 
186 τηθϑῃΐξ ἰο0 ΒΟΓΨΘ 88 8 ἰγδῃκὶ (Ιοη, ἃ [ἰηΐς, ἃ ΠπλΘ ΔῈ 8 
οἵ υηϊηρ. 7, τϑοορπΐζο, ἱμογείοσο, ἰῃ ἰΐ ἃ βίρτι 
πα: Βοτα 18 8 ρίϑοθ οὗ δὴ βάάσομε, δ᾽ γοδυ οἡ 
μδηά, ἰμαὲὶ ἢλ8 δ. 11 }}γ δίγαηρ οα ὨΘΓΟ. 
Ἀδὰ 1ἰ, 11 10 νγὰϑ βαϊὰ ἰῃδὶ 41} ἸΟῪ Ἰοοῖζα β88}4}} 
06 Βυια δ] α δηᾶ 41} μδυχκῃιίηοδδ οὗ πιϑη ὃ θοποὰ 
ἄονῃ, βο ἴμ Ῥγορβοῖ ἤδσῦθ σὶθ οηγο αδβίΐοα ἀθ- 
εἶδγθα [μδὲ αἷβο ἔθῃλ! "19 ΔΙΤΌΖΘΠΟΘ τηυδὲ οχρθοὶ 
18 βδγο ἴῃ (Πἷδ ἠθοεασιε Ατοὸ ὑζτοιπᾶ, εἰο., 
δἰλη 5, ἰμογοίοσο, ἴὼ αἰγοοὶ σοϊδίϊοη πὶῖ ἰμ6 6ῃ- 
το δοοοῃ ᾿ὶ. 6-17., Ὑ7μιδὶ 18 βαϊὰ ἰῇοσο ἱῃ ρϑῃ- 
ΕΓᾺ] οὗ τ οΒοδ (τοῦ. 7), οἵ δυστορδῆοθ δπᾶ ἢδαῃ ἤν 
Ὠοβδίγοσα. 11, 12, 17) οἵ σουῖκβ οὗ βρ] θη ουγ ἵγὰΣ 
16), Πα8 118 βρθο18] δρρ]ϊοδίίοῃ ἰοὸ ἔθ ῥγουὰ ἀΐ8- 
Ρἷδγ οὗ ἐπ σοΐχθῃ. Βυΐ ΟἿ ῥαββαρθ βίδηᾶβ ἴῃ 
61}}} εἰοθεσ οοιῃϑοίίου τι ΤΠ) 9) διιρροτίγεδα 11]. 
1, γε βμοποα ἰβϑγο ἐμαὶ {18 ἐσ ργοβϑίοῃ ροΐηίβ 

ἰο ἰδ βθοοῃα ἢ] οὗ {18 σμδρίαοσς σοσο (9 
ῬΟΙΏΘῺ 8. βροίκθη οὗἁ,, Τμδὶ (Π686, ἴοο, ἃτο 6816 
“βῃρροσία, βίδῆβ, γοίοσθ οὐ θη! γ ἰὼ (μὰ ἔδοί 
ἰδὲ ψοπιθη, ουθῃ ἴῃ [16 ΘΟΠΙΠΩΟΠἩ6ΔΙ(ἢ οὗἨὨ [8Γδ6], 
Ἰαγϑὰ ἃ οοῃβί ἀθγϑῦϊθ 1,δὲ 10 06 ΣΘΟΙΏ6Π1- 

(παῦ (86 Βοοῖκ οἱ Κἰηρβ ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ͂ ὨδηΙ68 
[86 πιοίμο Ὁ οὗὨ θδοῖὶ ἴηρ. [Ιηαϊνιάπ81 Ἡοϊηθη 8ΓΘ 
ἀοεϊχηδῖοα 85 δη)ογὶ ᾿ϊεἰσα! ἰαβαθησα ἰῇ ἃ 
Βἰχῇ ἄερτθο; Ῥενοτοῃ Ταυάᾳ. 'ν.); Βαίμδοθα 
(1 Κίηρβ 1.); Φοζοῦοὶ (1 Ειηρβ χνὶ. 81 μαα.); 
ΑἸΒΔ] δὰ (2 ἱκίηρβ χὶ). Υο ἅγθ Ὄχργοββὶυ 1η- 
ἴουηλϑὶ {Πδι βοϊοπλοη᾿Β τ ν 68 8. δα ἱπῆιπσηοθ 
ΟΥ̓́ΘΡ ἷπλ (1 Κίημρβ χὶ. 8 βα4ᾳ.). Α8 Ἰορ' 88 ἃ σερυ- 
1γ ἰκίηρ τυϊοὰ {ποῦ τυ 06 ἃ ἩΟΙ8Ὼ᾽ 8 οουΓῇ - 
Βουθοιοϊά. [ΙΓ {ποτα οῦα ὩοΘ βαοὶ. (16ὴ {{|0Γ0 
σοι ]ὰ θ6 ΒΌΓΟΙΥ 50 Κὶ Ηον εἰοβοὶν Κίηχάοπι 
δηἃ παγϑῖλ Βυηρ ἰομοίοσ, ΠιαΥ̓ Ὀ6 δ6 δ ἴσομι {Π6 
ἔδοὶ ἰμαὐ [6 ροϑϑοβοίοη οὗ ἴμ6 ἤαγϑθῶλ οδίδὶ πο 85 
8 εἴσῃ (μα (86 ΤΟΥ] αἰρηΐίν μαὰ ὑθϑθῶ χϑϑαῖνθα. 
ΤΒογοίογο ΑΌβ8]0πὶ ἸΔΥ̓ ρα οἰ Υ ψ ἐπ (6 οουοα- 
δἷποθ οὗἉ Ηἷβ ἐδίμον (2 ὅδπι. χυὶ. 21). Ταν!ά, ἴοο, 
ἰημογί θα (ῃ6 πῖνοβ οὗ ὅδ}, διὰ {818 ἰ8 γοϊδιθὰ ἴῃ 
8 οοῃππροίίοη (2 ϑατλ. χὶϊ, 8) ἐμαὶ Ἰθδ 8 υΒ ἰο ὁΘοῃ- 
οἰαάο ἐμαὶ ἰῃ9 ἴδοὶ τουθὶ ᾶγο Ὀθ6η ἱπηρογίδηϊ ἴο 
186 τοοορπἰίίοη οἵ Πάν ̓ Β βασοσϑβδίοη ἴο 6 [ΠΓΟῺ 5 
θοΐηρ ἃ σἱρηια} οὔθ. Αἀοηί)αῃ, δῆον Πδν 4 8 
ΡΩΝ ἴον 86 βαπὰ οὗ Αὐἱδβιιασ 6 Βιιυηδ- 
γαϊϊα, δηὰ τὸ 866 ἔγοια ϑῬο]ομλΟ ἢ Β ΣΟΡῚῪ ἰμδῖ ἢΘ 
τοχαγαοὰ (818 γοαυσθϑὶ δ8 8 δἰϊθιηρὶ ἰο υ86 ἴΐ6 

ἴοη οὗ [189 φοῃου 9 88 8 βίορ ἴο (Π6 [ἢ ΓΟΏΘ 
ἢ Κίηρε !. 22), Οομρ. ΜΙΘΒΑΕΙΙΒ, Μοε. Τ᾿ εοδε, 
ΚΡ. 207. ΒΜΑΛΙΒΟΗΘΕΙΒ, δα Ἀΐο8. Τ᾿ οδέ, Ρ. 8ὅ. 

Ασοοογάϊηρ ἰο ἰΐ8 1ῃ6 μαγολ γγῶ8, ἱῃ ΒΟΠ1Θ 
ἴΘΆΔΕΓΟ, ἃ ΡΟ] σ41 ἱηδυϊταιίοη, δὴ αἰγὶ θαΐο οἵ 
ΤΟΥΔΙΥ 88 βυσῖ, δπά ἰῃ 80 ἴὯν ἰῃ ἃ βρθοΐδὶ βθῆβθ 
8. Βαρροτῖ οἵ {Π6 [16 οὗἨ (δ δβἰδίθ. Ὑοἱ 1ἔ [βαϊδὴ 
ἤόγθ δ48 ϑβρϑοΐδ νυ ἴῃ ταϊηᾶ ἰδ6 ΤΟγδ] ἰδαΐθβ, (δὶ 
ἄοθα ποῖ ὀχοϊαάθ ἔμο οἱμπος ποῦΐθ δηὰ ργουὰ 
ΤΌΠΔΘΙ ἴγζοηι 8 βῆδζγο ἴῃ ἢ18 ΓΘρΡΌΌΔΟΒΕ. 

Ιῃ ΓΟ ΒῚ (860 ἱπηρογίθοι πιῇ υαῦ. οοπϑές. ἷ5 
ποῖ ὨΘΟΘΕΒΑΣΙΪΥ ἰο ὃδθ οοπδίσυθα δὲ δοιίβί. Τἢθ 

ποτὰ ΠΡ Ὁ ἷἱβ ἀπαξ λὲγ. ΤΒο τσοοὶ Ὕυ 

αὐ ἄἀοοβ ἢοΐ δραΐπθ οὐοὺῦ ἴῃ 4811] 86 ΟἸἹὰ 
Τοορίδιιθηί. Τμ6 Ατδιμαίο Ἢ τρδΥ Ὧθ τωοϑὲ 
Βυ 8010 ἰο οοῦραῖθο ἰιοῖο, Μδϊοδ ΘΔ 
“ ἐπριοτὶ, οοηδριοατὶ." Το Ῥίοὶ (Πμ6 ἸΏΔΥ πᾶνθ 

{89 πιοδηΐηρ “ ὀϊίπλίπο, οἱπλίπρ :) Ὁ))}») βίδῃηὰᾶβ ἴῃ 
{8:6 δοοιιβαί., 1κὸ 2. ὙΘΓΘ ̓β ἱπάοοᾶ α ἽὉ 
ἰδδὺ πχϑδῆβ ἰο οοἷον, ἰο ραΐπί, ὙὨΘΏΟΘ 8160, [Π9 
ΟῊΑΙ., ΑΒΑΈΒΑΝΕΙ, δηα ΟΙΠΟΙΝ ΟΧΡΓΟθα ([|18 
ἴάθα (σὐΤΉΕΞΒ: τἱτ ραϊηίοα ἴμοοβ). Βιυΐὶ τ} 
ασυβίουλ οὗ ρμαϊηιηρ (Π6 ΟΝ Β]δοῖκ '8 δ8ὸ υπϊ- 
γψοῦβδ] ἃ ουδίοι οἱ (6 Οτὶοηὶ, ἰΠ8ὲ 1ὃ πᾶ8 Ὀδθη 
αὶ} οὐ]οοίοά, Ιδαϊδ ἢ που μαγά]γ ἤαγο βροίκοῃ 
θαΐ ἰησίὶ ἰν. Μογϑουοῦ ἰδ γεδὲ οἵ (6 σο- 
τοδοδίι οσρυοδδίοηβ σοϊαίθ ἰο ὈΟα ΠΥ χοβίαγοδ. 
ΧΤΟΕΒΒΡ' ἐπ Ομαϊά., Ταίΐπι, εἰ ᾿αδὸ., ν. 1842 

οἶἴοα (86 ἰδ τημαϊο αἰσέωπι: “Ἢ Νοπ ογθαυὶϊέ ἀδιιᾶ 
πορβίογαπι ἐς οαρὶίς Ααἀαπιΐ, 6 δαριυέ δυλιπι πληιΐωπὶ 

ογπαγεῖ απὰ εἤεντεῖ; πεσιι 65 οοσυῖο, π6 ἐπδδὶ ΓΙ ΣΡ Ὁ. 

οσυϊΐξ οπιπΐα οὖδογυαπα.) ἩἨἩΊΤΖΙα, αι] 7 οἰΐοβ 
ῬΙαιΐ. Αιμιμ. 1.1, 2: “εἴγοιι ᾿ Ὶ 
ἐιΐβ οην ϑδιοὶϊ8,,) ΑἸ ΒΟ ρΡ ἢ (18 18. ΒΡΟΚΘη οὗ δῃ οἹ]ὰ 

ἴγαῖὰρ πὶθ ἐἰον δ ργορθηβὶιϊοθ. Α16εὸ ἢ99 
(τοὶ σμΐοι ἢΘ Τυρρίεν, Τγίρίον, ΟἸμΜἸα) ἰβ ἄπ. 
λὲγ. ΤῈ6 ΕΡΡίηρ βῃοτγί βίβρβ ἄγο [ἢ 6 ὨΘΟΘΗΒΔΙΎ 
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ΘΟμθοαυθηοοθ οἵὨ {δμ6 δίθρ- ομαῖηβ Ὑδΐο τσ 
ἐαδιθηθα ὈΥ͂ πλαΔ:8 οὗ 8 τἷηρ (Ὁ3}), γεγ. 18, δραΐῃ 
ΟὨΪΥ πῃ Ῥχον. ΥἹῖ. 22) βυγτουηάϊηρ ἴ86 ας δῦουϑ 
186 ΔΏΚΙ6 Ἰοἱηῖ, Τδο 11π||6 οΠδῖτθ ὑπϑιηβοῖνοθ 
Μοτο ΟΔ1οὦ ΠΥΤΡΥ γογ. 20. ΤᾺΘ σοῦ ὉΞ3},, νι 
ΟΟΟΙΓΒ ΟὨΪΥ ΒΘγθ, ἰβ ἀδποιρίημδενο, Αοοογάϊηρ 
ἴο ἐμ οοηίοχέ (86 πλϑληΐηρ οΘδὴ 6 ποίῖηρ 686 
ἰμδη ; ται της (09 σΐπρη ἰ0 τηδῖκα ἃ Ὠοΐδβο, ἰο οἰ ἰὴ Κ. 
Οομρ. ΗΈΒΖΟΟΒ 1. Ἐπεγοὶ. 11. ν. 731. Α8 
οἰδϑιϊβουχθηΐ [0 βυ σι δσζόρϑῃσα (ἢ6 Ἷ Ὠίοσβ οὗ 
Ζίοη 84}} Ὀ6 ἀμευανι νγ (ἢ αἰβργασοοῖα] ἀἸθογάθγε, 
ΤΠοὺν ῥγουά δοδα β}81}} Ὀθοοπιθ βουσίν, οογογοὰ 
Ὑὶὶῇ δοα θα, ὑπ8 ΟΕ ΠΒΟΙΆΘΙ]ν ὑποϊοδη {1,6ν. χὶϊὶ. 
2, 6.8; χὶν. δ0). ΓΙΒ, (τ ον, τυ πιὰ ὧζ, 
ΟΟΟΌΥΒ Πα ΓΘ ΟὨ]Υ), ἰα Δοοοχαάϊηρ ἰο ΒοΙῃ6 ἃ ἀθῃοπηΐ- 
Ὡδίνο ἴγοια ΠΙΞΌ, ἈΙΒΌ, δοαῦ. δου} (υἱά. 1ωον. 
χὶ Ια. χίῖν.) 861} 1 15 ροββῖθ]ο ΓΙΒ᾽ τηϑϑημ, ἴο πιαξε 
οι, δυρρυγαίε, ἀπὰ ἰππ8 ἀοργῖνο οὗ 86 Βαΐγ 
δηὰ {μαῖ, 8ο ἀοείνοα, πρὸ τηθδ.8 [86 Βδυϊά 
ΒΟΔῸ ΟΓ Ββουγ. ΟὐΏρΡ., δὲ χχχνΐ. 80. Τοῖν 
βἤδηγθ, ἰ0 ΏΟΒΘ ᾿τρυγο Ὀ]οαϑυγο [086 ἸΧΌΣΙΟΙΒ 

[ΌΓΟΒ ὙΟΓῸ τη οδηΐ ἰ0 ΤΩ ἸΗἾ δέον, Β}4}} μ6 αἱ 
ΤᾺ]Υ Ἔχροθϑὰ (χ νυνὶ, 8; ζ6Γ, ΧΙ, 22, 26 - ᾿ 

χυΐϊ. 87, εἰ..). ΤὴθΘ εαἰηρυϊαν ΔΒ (Ὸπὶ Πῖζ, 
ΤΙΠΒ ΡΒ, ραΐ-εγ 6) ΟΟΟΌΓΒ ΟἸΪΥ ΒΕΓ; (16 ΡΪαγαὶ 
1 Κίηρϑ νυἱΐ. δ0 οὗὁἨ ἢ6 σατο ἐεηιΐπα ἵτοτη δὴ οὗ- 
Υἱοῦ χοθθιλ Ὁ] Δῃοο.--- Ἴ} (ἔγοτι μοι ΤῊ Ἢ) δηὰ 
ΓΥᾺΡ ἰοοα πιᾶα (χὶχ. 7) πλορ ἀοεβ ποὺ ὁοουσ 
ἴῃ (86 ΚΔ], τηθϑὴβ παι ἐ886, θηοθ ῬΊοΪ ἐο τιαΐὲ 
δατγε, (ἰὰ Ιβαῖδῃ δραὶϊῃ ΟὨ]Υ χχὶϊ. 6) ; Ηἱρβμῖϊ), 
(Ὀϑοδαθο Ὑμδὲ }.88 Ὀθθὴ Εἰ μοσίο φομορα θα, ὙΓΒΘΩ 
ἦν 15 Ἰαϊὰ ὈδΓα, 18 δί 1110 βδῃ19 πλ0 Ῥουχεά ουϊ) 
ἐἤωπάενε, (1111. 12), ΝΊΡΒΔΙ, ὁ (χχχὶϊ. 168). 
τους ὁχοιυάΐϊηρ ἰμ6 116Γ8] γοπάογίηρ οὗ 

ΤΟΣ. 17, τἃΘ ΤΩΔΥ͂ 581}}} Θοηβίγιθ (μ6 ἰδῃ ϑγηὶ 
ἰῃ δὴ ἱποχϑοῖ βθΏ86 δ β'ῬΏΘΓΑΙΪΖΘ 1ϊ. ἴδ πιο ἀδΥ 
οὗἨ ἠυάρηλοηὶ Ἰοδιββοῖηθ ὑποϊοΔη088 8.18}} ἰδ τθ 
ἀὴο ῥΐδοθ οὗ 89 βρίοπάον οἵ Ζίοῃ"β ἀδυρῇίοτ : 

ἱ δηὰ βίιδυιο [6 ρ]8ο6 οὗ (μος ῥρχγοηὰ (15- 
Ῥίαγ. Το Ῥτορδοῖ 68 ἰὴ (μιΐ8 Ἔχ ργοδϑοὰ βοῃηθ- 
ἐπΐηρ ἴῃ ροηθγαὶ τ ὶοῇ 6 ὈΣοοθθαβ ἰο ΒροοΙ ΕΥ̓͂ ἴῃ 
να (ΟἸ]οτα. Ἐδιϊηΐηθ ἰηἰογοδί σού ϊνοβ ΘΒΘΙ͂Υ 
διουῃα ὕπνο ΡΟΪ68: ὑπ6 ἀροκίηρ οὔ οὗ {πΠ6 ὈΟΑΥ͂ 
δηα (Π6 Βυστοημος οὗ ἴμ6 Ὀοάγ ἰο 186 Βυβρδηὰ : 
ἐποσϑίοσο δρουὶ ἀτθββ δῃὰ δυβραηάβ. ὙΤΒοσχϑίοσθ 
16 αἱ οὗ (06 ἀδυρδίοτε οὗ Ζίοη ἰῃ τῆδὲ 
ΤΌΠΟΥ 18 ροσίγαγοα ἴῃ {μ686 ἐπτο ἐπ λον Απᾶ 
ἢγϑί ΐ ἴ8 βΒῆογῃ οὗ Ὑμδὶ [ΠΟῪ 588}} Ὀ0 ἀορτϊγοά 
ἴῃ (Π)6 ὙΔΥ οὗ ἀγθ88 (γοσ. 18-25), δῃὰ τδὲ 6.181} 
6 ρίνοη βοτὰ ἱμδίοδα (νοῦ. 24). 

3. ἴῃ τἘμ81 ἅδν---ἰῃδιθδᾶὰ οὗ Ὀθδοϊτν -- 
γε. 18-24 “Τ1ὴ (δὶ ἀδν,᾽" χοίοσε Ὀδοὶς ἱπι- 
ἘΠΡΟΤΜΕΟΙΥ ἴο τοῦ. 17. Βαυϊΐ τὸ βῃονοά δρουϑ ἱπδὶ 
ποῦ {86 ἀδΔγΥ οἵ ἴπ6 Ἰδὲ ᾿υἀσταοηΐ 18 τοϑδηΐ Π6ΓΟ, 
θυὶ ΟἿΪΥ 4 ῥγοϊυὰθ ἰοὸ ἐξ, τβϊος, οὗ οοῦγθο, μους 
ἜΥ̓͂ΟΣ, οο θ᾽ )65 1 ἐπα δὶ Ἰυάρτηοπὶ ἰο ΔΚ ἃ 
ὉΠ οὗὁἨ αἰνὶπο πον] ἀ-υἀρηηοηί. [ἢ ἰδὲ ἀΔΥ, 
ἔδθη, ἰπΠ6 Τογὰ Κγ1}} ἰδ Κθ ΔΎΘΔΥ ἰΠ6 ααογηπιθηΐ 
(ΠἼΒ5Π). ΑἹ] ιμδἱ [0]οντα 18 ϑαυτητηθᾶ ὉΡ ὉΠ66Γ 
ἐπα ποτὰ, Το πογὰ 18 Ἰοαῃὰ οἴδη ἴῃ Ὀοὶἢ 
οὗ ἴβᾳ. ἰν. 2; χ' 12; χἱδἹ. 19, χ]ν. 18; 11, 1; 
Ιχὶΐ, 8, ᾿χὶϊδ, 14, εοἰ..).Ύ Οοποογηΐηρς ἱμὸ Ὁ» 
σΟΡ., αἱ σοῦ. 16, Οοποοτηίης ἰμ6 Θ᾽ 27 μοτὸ 
ΔΙῸ {πὸ νίοτ 618. ἘΤΟΠὶ ΒΟΗΒΟΕΡΕΞΝ ἀορτῇ 8 
ὨΌΤΩΡΕΣ οὗ Ἔχροαϊίοτβ (ΒΟΒΕΝΜΌΕΥΕΒ, ΊΚΕΒ, 
ἘΨΧΑΙ, ἘΝΟΒΕΙ, ὈΒΕΟΗΒΙ,ΕΕ) μαγὸ ἴδίκοῃ ἰμ 6 
ποχὰ [ὉΣ ἃ κί ἀγορὰ ἴοστω οὗ [86 Ασϑρὶς δοδιωποίϑα 

(ΑἸ παϊϊνε οἵ δοΐεπιδ, ἐπι δα), (16 Ἰοἰξοτβης ἀπά ὃ 
ΤΡΊΒΕ ἸΒΕΕΤΟΒΔΗΒΘῚ, 88 18 σΟΙΟ. οί ΤΘΘΏ (μομ6 
ἵτο Κὶπάσϑὰ 1θἴζθγ : ΒΟΗΒΟΕΚΡΌΕΞΕ ῥσοόνοβ, ὑϑαὶ θα, 
ἔγοῃ ΤΉΒΟΡΗ, ἀΐδέ. μὶ. [Χ. 4 δῃὰ Ῥιηκ. Η. Ν. 
ΧΙῚΙ, 14, Σαβις ἰο Βανα θδθὰ ἃ Ὡδῖωθ οἵ 9 βυῇ 
ψὰ ἐν νοι Αγδρίδηβ Το τηϑαηΐηρ ἐμοὴ που]ά 
09 ἐὐέξί6 ϑισιδ ἱ. 6.» ἃ τΩΘἰ8}}10 οσμδιηθηὶ βῃδροὰ {1|κθ 
διρθῃ. Τδδὶ που] βαϊξ ὙΟΓῪ Μ6}} (0 {π6 [0]]ον- 
ἰηρ 1 ὙΟ, ογεδοδιίβ, 88 ΦΘΏΘΓΔΙΥ ἰο ἰλ6 ποσὰβ ἱμαὶ 
Ὀτγθοθάο δηὰ [0]]ονν, 411] οὗἨ ψἘ]οὶ ἀθεϊσηδίθ πηρίδὶ] 
ΟΥΏΔΙΘηΐΒ. ἴῃ 88 τυυσἷ 88 ἴῃ {86 Ὡὐποσίηα 1ϊδὲ 
ΟΦΟΘῸΣ ΒΟΥΘΓΆΪ ΕΧΡΓΟΒαΪΟΩΒ δοστοσγοὰ ἔγοιὰ (6 
Αὐδῦϊο (οοῶρ. ῬΒΕΟΉΒΙΞΒ οἱ ἰΐ. 6), δῃὰ (μΐ8 
ποτὰ ἰῃ ΗΘΌΣΟΝ ἱβ ἄπ λὲγ., δα ἃ ογοὴ ἐδο σοοὶ 
Οϑ 7 ἀοεδβ ποὲ δρδΐῃι ὁσοῦσ, βὸ ἐμαὶ πογὰ δηὰ (μΐηρ 
Βοίἢ ἃ ἰο "6 οἵ ἰογεῖγχι οσὶρὶπ, Γ Ῥγοίοσ {18 
ΥἹΟΥ͂, ΤῊ οἶδας ΥἹΟῊ ἔκοα 63. τ ΒΘΏΒΘ 
οἵ γ30᾽ ἀπὰ (Αταμι,) 37’ " ρίοοίετα, ἰο ὀταϊά," ἀὐὰ 
09 ἰβογοίοσο, ἕοσ ορυδ σεϊϊουϊαίνι (1Χ Χ ἐμπλό- 

κια) πεδρονῖ. λαὴν πεῖ: (ὨΕΙΙΤΊΒΟΗ, “ Υἱ ΌΟΏΒ [Ὁ 

τ ΒΌΟΏ ογμδιηθηί, οσίομϊτρ ᾿Ὼ ἔγοηί ἔγοιι Οη9 ΘΔ Γ 
ἴο ἴμ6 οἶμον). Τὸ Ὁ δσὸ ἰωπμία, μηνίσκοι, 
ΤΑΟΟ ΒΒ δρΘα, ΟΥ ΣαίμοΣ πα] τοοη βμδροὰ ἀθοοσϑ 
(ἰοη8. ΕΥ̓͂ ΔΘ τοοηοηοα Ψυσρ. Υἱ}}. 21, 26 88 
ὭΘΟς οτδιηθηΐβ οὗὐ οδιμοΐβΌ ὍΤμαὶ (πο μδὰ 
ἃ ἸΠΟΟΏ ΒῆΒρΡ6 ἂρ ἤἴτοα ἰῃΐα, (δὲ δαλγο 
ἴὴ {ῃ6 Κυσίδο,  ἰἢ μ6 ΑΥγλθῖο τρθϑῃ ἰδ 
τἸοοοῦ. Ποτχο, ἰοο, ἰμογοίοσο ποσὰ δὰ ἰπϊηρ το 
ΟΟΣΙΔΙΠΙΥ οὗ ἰοτοῖρτι οτἱρίη. ἴ}" 18. δ ἀἰπιϊπυϊγθ 
δμάϊηρ, οοταρ. ἸἾἿ  ; Εγλα; ὃ 167, α. --- ΓΒ) 
(ϑυάς. νἱῖ!. 26) ἤροπηι 9) ἰο ἄγορ (οοπιρ. ἔχ. 
Χχχ. 84, ἀτορρίπρ' τοδΐῃ, δῃὰ 700. χχχυΐ. 27) δσθ 
ἃ ἀτἴῸρΡ 5888 ΟΥ̓ΏΔΠΙοηΐ, 88 (ΠΟΥ͂ ΟῚ 116] 
ὙΟΓ 88 Ῥοῃάδηϊθ ἔγοπι ἐῃθ δδὶβ (θᾶ σ ἀτορε). 
ΠΥ (ἀπ. λεγ,) ἔτοχα Ὑ ἐογψυοτο, ἰο ἐεοϊδέ, 1β ἰοτ- 

ἃ ΟΟἸ]Δν, οδαίη, ποὶ ἴον [806 ΠθΟϊκ, ΒΟΎΤΘΥΟΣ, 
αἱ 8η δστη οὶ, Ὀγβοοϊοί, 88 18 ἴο 6 866} ἴτοπι ἰδ 9 

ἀἸα]οοῖθ.Ό ΟΝΈΕΊΟΒ, 6. 5.) ἰγϑῃβ]δίοθ, θη. χχὶν. 
22, 80, 47, (9 ἩΘῦτοΝ ποσὰ ὙῺΣ ((16 ΡΓΌΡΟΣ 

ποτὰ ἴον Ὀγϑοοὶϑὶ ἕο ἰμ9 δι) ὈΥ Κλ. Οοαρ., 
ἰοο, ΠΥ  αὐὰ Πιζ ολαὶπε Εχοά. χχυὶϊ!. 14, 

22.-- ΠΡ (ἄπ. λεγ.}, ἔγοτα ὭΣ ἰο ἰσεπιδίο, τρανα, 
816 γοΐἱβ, δῃὰ ἰδὲ, 88 ἃ οὗ ἃ οοβίϊγ Κίπα: 
υἷἱχ. ἩΈΒΖΟΟ, Ἐμοὶ ΤΙ, ν. 728.--᾿ ἼᾺ} 8 δῖ 

ἀϊαάδνιδ, ἐΐαγα, δαὶ ἀγ6 δ͵8δὸ 6 βοΒὉΓΘ πδιημοα 88 
Ῥατὶ οὗ ἰ8ο δεδὰ ογῃδιηθηὶ οὔ ἴπ6 ῥγίβιβοοά 
(Εχοά. χχχίχ. 28: Εχεϊς. χ] ἕν. 18), οὐ. οὗ [89 
ἄγοδβ οὗ ἃ ὑτγιὰ πὶ (Ιβαϊδῃ ἰχὶ. 10). Ὑγμδῖι 
Ρασί οἵ {86 μεδὰ οουοσίηρ οὐ ψδὲ βοτγί, 16. ποὶ 
οἰθασ.---ἰἼΥ ἴγοῦλ ἽΨΥ, ἰο πιαγολ, Ῥαοθ, οὰν 80- 

οουσπὶ οὗ ἴδ ΘἰΥΥΙΟΙΟΡῪ Βοῖ8 τηοαί ὨδίΠΓΘΙΪΥ͂ 
ἰο πιθϑῃ ἴδ δίθῃ οβαίῃβ πα ΣΥΝ ΓΩΌΣΡΕ, νὲγ. 
16). Βυϊ 2 ὅδπῃι. νυ. 24 δὰ 1 » ΧΙΥ, 16, ΠΟΘ 
ὑπο τογὰ ὁσσυτΒ, ᾿ξ βθϑῖβ ἴο τζθϑῃ “186 διορρί πᾷ, 
πα  κῖηρ δἰοηρ ;) διὰ Νυμ. χχχί. ὅθ; 2 Οἷς 
10 ΤΊΡΥΝ ἀρείρτιαῖοβ ἀγῆὶ δαπάβ, ατπὶ οἷαδρδ, ἃ5 

016 8668 ΟἰΘΑΣΥ ἴῃ 2. βδτη. ἰ. 10 ἥγουι ἴδ ἸῚ ὙΠῸ 
Ἡδποθ τ ΔΩΥ οχροδίϊοσβ, υοίἢ οἷά δὰ πον, ( τ 
19 Ἰαδί, Εν ΑἹ, Ὁ), ἰγδηβίαίο “'αγῆῃ οἰαδρε." ΑὮ 
γοῦ ἰϊ 8 οὐἱγ ΤΡΊΨΥΙΝ ἐὺ μᾶ5 [Πἷ8 τλοδηίηρ. ΤῺ 

εἰσουτηθίδηοο ἱμαί ΓΆΡ ὀσοῦχβ ὑπῖοθ ἰῃ [8.9 ΒΘΏΒΘ 



ΟΕΑΡ. ΠῚ|Ι. 16--τ.Υ. 1. 78 

οἵ "' παϊκίησ δἰους" ἰδ πὸ οὐδαίδοϊο ἰο ἐξ τωοδυΐης 
ΒίαρΡ- οἱ η]οίβ, ΕῸσ (86 δραϊσδοὶ ποϊτὶ σου] ]ὰ Θϑδὶ 
6 ἰδίκοῃ ἰῇ ἃ οοῃοσζείθ βθῆδο; 86 νδ᾽ἰκίη ἐπ τῈ0 

δεδο οὗ [ῃ9 ἱπαϊττιπχοηὶ οὗ πα κίηρ --- Ὁ (ἔτοτα 
ὝΦΡ ἰο διπι) δτα, δοοοσάϊηρ ἰο ὅεν. ἱϊ, 82, ὀοταρ. 
1εα. χὶῖχ, 18, του ἰομθὰ 88 Ρΐϑοοθ οὗ ἃ ὑσι θ᾽ 
ουἱᾶι. Βαϊ ψμοῖδος π6 αὶγα]ο 189 ταϑδηΐ οὐ Ὀδῃἀ- 
δᾷεδ (μοσβδρθ ἰπ6 Ὀτοδείραηα, στηϑόδεσμος ΤΧΧ, 
ἴῃ 7ες. ἰ1, 82) 16 πποογίδίη.--- 51 Δ ΔΙῸ δηλοὶ 

ἡἐπο δοί(ἐξδι. ἙἘὸσ 2 οἴθῃ βίδηδβ [Ὁ σϑοδρ- 
ἴδοῖθ, ρἷδοο οὗ ἘΟΓΑΕῸ ΕΈΘΕΓΑΗΣ (οοΡ. Εχοά. 
Χχανὶ. 29; 900 νἱ}]}. 17; . ΧΙΪ. 9, αῃὰ [ἴῸΓ ἐδ ΤΟΙ 
ΘΟΙΏΙΏΟΣ [86 οὗ [Ϊ8 ποτὰ ἴῃ Ατδπ. δὰ ΒΔΌΡ. ἰδῃ- 
βπδρθ, ϑΘε9 ΒΟυΧΊΟΒΡ, [χ. Ὁ. 301α4.). 92, πον- 
ὄγεσ 18 ὄγοαίλ, δοδπέ (οοταρ. ΝΊ Ῥῃ4] ΦΒΣΤΊ γεθρίγατο, 
ἰο ὀγεαίλε ουξ, Ἐχοὰ. χχὶϊ!, 12; χχχὶ, 17. ΠῚΡ 
8) β'ασταπὲ φοοὰ, Ῥτον. χανὶϊ. 9; δηὰ ἴδ6 οὐί- 
διμδὶ ραβδαρὸ ὅδ. ἱ. 20, 80; 200 χὶὶ, 13). ΤῊΘ 

Ἐχργοβαΐοι ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ μετθ-- ΓΙ (οΟΙΏΡ. Υ6Γ. 

8; ΧΧΥΪ. 16) ΔΓΘ ἐπείγειπιεηίδ οΥ πιασὶο, απινυυείδ.--- 
ΛΥ͂ΞΘ ἴτουα »)5Ὁ, ἐπιρτίπιετε, 156 ἐλ6 τίη, ζεθοι- 
81}Υ, δᾶ ἐβρϑοΐα!]ν ἔἶιο δίσπεί γίπο. Οομαρ. αθη. 
αι ὦ; Εχοα, χχν. 12, 14, δῇ ἃ ΣΎ ῥἰδοθα ὃὉ6- 
εἰὰο ἴπ Εχοάυκ.--ΚΓ 12) δθ [86 ποϑὲ τύποε 
ΜΒ οἱ ΔΙῸ ἴῃ Ὧ66 ἴῃ (ἢ Εδοὲ ἰο (δ ῥγοδοηὶ ἀδυ. 
ΤΡ Ῥτου. χὶ. 22; Εζοῖ. χνΐ. 12; ΊΠΚΕΕΒ 
ἩΡ. Β. ιᾷὰε τοτά, ποεοτίησ. 
80 ΔΤ [Π6 Ῥγορμοῖ [δ πδιηϑᾶ δίΐοθβ οἵ θ- 
Β6}} 6 ῃπιοηϊ τηΔ66 οὗ τηοῖλ]. ἴῃ τ ἢδὲ 00] Ἦθ 
Ομ ον ευπιθγαίεϑ δγί.]68 οὗἁὨ οἱοἰΐπρ ῥγοροσ.-- 

Το ΓΊΧ ΤΟ, δοοονάϊηρ το Ζοοῖ, 11. 4, αὔθ βαοὰ 
85 8ΙῸ (Π6 0 ἰο οὗ ΒΙΓὮΥ μαγιιθηίβ, [ΒΟ οσο 

᾽ ριον τὰ οἰοίλει. Ασοοογάϊηρ ἰο 86 ἰχηάδ- 

τηοηΐΑ] τοοδηϊης (Υἷππ, ἐχίγαλετε, ἐχυογε) ἰἈΘΥ͂ ΔΤῸ 

Οἰοίμαβ ἐμαΐῖ οὔθ ἰδῖζε8 οὔ αἱ Βοπηθ, φοΐωρ. ΠίρὟτι. 
ΤΙθο ἱ ἘΌΓΕΒ ΤΟ Ὁ Ο,ΘΌΓ ΒΈΒΟΤΑΙ ρξαης 
ἴηκᾳ, ΟΟΘΌΣΒ ΟὨΪΥ͂ Β6ΓΘ, δῃ ἴῃ (δ 6 ραββαρὸ οἰϊοὰ 
ἤοτὰ Ζοολ.--- ΓΘ »Ὁ (ΡοΡ εν οὐυενα, ἴγουα ΘΚ 

ἐγ 6) ὉΣΘ τηοηϊ οηθα ΟὨΪΥ θγθ. ΤῈ6 ποχὰ ἴῃ 
ὶς βίμιι βο8 ἐπ βοοοῃά ἰχπίο, Ὀγοδάδσ, ἸοηροΣ 

δικὶ ργουϊ θὰ Ὑ1 ἢ δθονοδ, ἐμαὶ ΘΟΓΤοβροηάμ ἐὸ ΠῚ 
Βοπιδα δίοία, (ῃ9 χαγηθηΐς ῬΘΟΌ]ΑΡ ἰὼ ποιηθΏ.--- 
ΒΟ ἤοτὰ ΓΏΘ ἐχραπάονε (χΙν . 13) ἴθ τῃ9 
ετεαὶ τνἱάθ ονόν αἷΐ, δλαιοῖ (Βαϊ 111, 15, (ἢ 6. οἱ] 
Ῥίδοο θοδῖ 6 πριτς ὙΟΓΣὰ ΟΟΟΌΙΒ). ὉΠ 18 απ 
Ὀεβῖάθ ΟὨΪΥ 2 Κίηρβ νυ. 23, ἔτυπι σι ϊοῖ ρῥἷδοο ἱξ 
19 ΒΘ0Ὼ ἰμδί 1ζ ἸΏΘΔΏ6 α δας ΟΥ »οοξαί ἰδὲ ΙΩΔῪ 

ΒΟΙΥΟ ἰο ΟΔΤΕῪ ταοηαγ.--- Ὁ) Ὁ}, ΔΟΟΟΓΟΪΩ ἰΟΧΧ. 
ποῦ ΡῸ διαφανῆ Δακωνικά, ἱ, 6., 1,Δοοἀιιηοηίΐδη 
ἔλατο ἀγοαδοβ (μδὲ Ἔχροθο ἴ:6 ὈΟΑΥ͂ ηοσθ ἰμϑδη 

οοναῦ ἱξ, Βαὶ ἸΥὯΔ, νἱϊ], 1, 15 {λι0 ἀπιοοίῃ, ρο- 
ἰλοὰ ἑαδίει. Βυοὶ μοσυρα [ῸΓ ΤΏ ΥΤΌΣΒ, 85 [86 δῃ- 
οἱοπὶ ΚΠΘῪ ποίμΐηρ οὗ 51 688 πλΐτσοσθ.Ό Τγανο ]οσα 
ΔΙΒΌΓΘ 08 ἐμαί Βυοἷι ΤῊΪΓΓΟΓΒ ἴῃ {Π6 ἔοστα οὗ βιγ8]} 
Ῥἰαίθθ βαῖ ἴπ ἃ σὶρ δγὸ σόσῃ ἰο [Π18 δ, ΟὐμΩρ. 
ξπζοσ, ἃ, Ἐπονοῖ. ΧΙ. ν. 606.---Ὦ) 10 δτὸ 
Ἡπρνμ ἃ, 6., θαγηιοηΐδ οὕ βηδ Ἰπᾶϊα ἰΐπθη. Τι ἴα 

πΒΘΙΠοΣ ππάογραστλθῃίβ, βυο ἢ 88 βμἱσία, 
816 τρδδηΐ, ΟἹ ΘΟΙΏΘ βοζτί οἵ Ἰκδι ἐμΐρα ἴο (ΤΟῪ 
ονασ οὔθ. Τμθ ποζὰ ἴδ ἰουπα δρδΐῃ Ψυάς. χὶγν. 

12. 5ᾳ.; Ῥτον. χχχί. 24.--Π 8} (ἔτοτι ὭΣΥ, ἐέρετο, 
σοΐαν.) τὸ ἴθ ἀοαά-δαπά, ἑμγδαπ. ΤΏ ποσὰ δαπάε, 
ἐωγδαηδ, ΟΟσΌΓΕ ἰχὶὶ. 8; Φοῦ χχὶχ. 14, Ζδεοὶ. 111. δ.-- 
ὙΔ (οι Ὑ7Δ ἐργϑαά, ϑρτοαὰ ὠπάεν, δρτεαὰ οἱί, 

χ]ν.1, Ῥα, οχ]ν. 2; 1 ΚΊίηρϑ Υἱ. 832) 18 [ἢ τοΐάε υεῖλ 
ἐδδί οογοσγοα οὐϑὸγ (Π9 χοϑί οὔ 86 οἰοἴ 65 (Ασδθ. τίαα 
γίἀα!) βοηρ οὗ 850]. ν. 7.--Βαΐ ποῦ ΟὨ]Υ βἢ8}} 4} 
ΓΆΝΘΩ αὐοτπηιεπί, ΥαΣ, 18, Ὀ6 ἰδίκθῃ ΑΥΤΑΥ͂, [ΠΟΥ 
Βἢ)411 δἷϑο δ6 σερ δοϑᾶ ὈῪῚ σσοσϑο {μπἰηρβ. [ηβίοδὰ 
οἵ Ὀὥ3, δαίδαπι, (ρτοάποι οἵ (μ6 Βα΄βατα Ὀυβὶ, υἱά. 
Εχοά. χχχ. 23; σοι. χχνὶϊ. 22; 1 Κίηρ χ.' 10) 
ΡΘ ε6..4}} ΡῈ εἴνεῃ. ΤᾺΪδ Ἰδίιες ποσὰ ἰβ ΟὨΥ 
ἰοαπὰ δροίη ν. 24, σποσο, μβόνογοσ, ᾿ἰ ἷβ εἰ θη 
ΡΌ, νῖομ μδβ πὸ οῇδοί οὰ ἐπ σηθδιΐηρ ΤῊΘ 
τοοί ῥ᾽, αὐδίωεγο ἴα υβοὰ οὗ [86 δονίηρ οἵ πιαί- 
(εν ἔγοτα ἃ πουῃᾶ; 6. 9. Ῥβ. χχχυΐὶ, 6. Ρ βθοπὴβ 
{ΠΟΓΘΙΌΓΘ σαίποσ ἴ0 πηθδῃ μεαζίεγ (ἤδη ἰμ6 ΟΥῪ ἀ46- 
687. [ἢ ρ]δοο οἵ ΓΙ (αργοη, ἄβῃ. 111. 7; φίν- 
αἶε, 188. χχχὶϊ. 11: 1 Κ. 1ϊ, δ) δ.41}} Ὅθ ἃ τορο, 
ἼΞΡ2. Ὑὸ νοτὰ 18 ἄπ. λεγ. ποις ἦδ οοϊοὶ Σ6- 
ξαγάϊηρ [80 τηεδηΐηρ. ϑοσμθ ἀογῖνο ἰΐ ἔτοπι ἢ) 

ὁ, ἰο δἰ γῖκα (σ. 834; χυιϊ. 6) δπὰ ἰδῖίκο ἱΐ ἰη 
(Πὴ6 βοηβθ οἵ υιέπιδ (ΒΟ ὑπΠ9 ΟἬΑΙ,Ὁ. δηὰ (δ πηοαὶ οὗ 
86 “εν ϊδῃ οχροείϊίοσα). Βυΐ [Πΐᾳ τηοδηΐηρ ἀ0685 
μοί Μ6]} δυϊν ἐδ οοηίοχί. [ὲ ἷ8 Ὀοίΐοῦ ἰο ἀοσίνγο 
ἰς ἤτοι ἢΡ2 ξεεοίγουῖγε, συτανε, εἰγοῖο, σγταία (860 

χχῖχ. ; ΗΐρΡΗΙ] 7). ΞΡ) νου]Ἱά "ε, ἴβθῃ, 
ἰδταϊπίπο οὗ ἢ) οὐ ἢ)3 Ξξξ ἐμιγπίπς ατουπά, {. ε., 
{πὲ τοϑυ ἰς ποτ ἐπὶ μα. ΘΕΙΙΎΖΒΟΗ ἀοχίνοα 
ἰν ἥτοια ΒΡ, οοπέονχμετο, Ὀαΐ (18 ἀοοθ8 ποῖ ὁοΟΌ 
ἴῃ ὈΣΡ]10Δ] Ἰάἀΐοτα, υυἱοι ἀθ68 ΟὨ]Ὺ ἈΑΌ[9, ἰο οοπέγαοί, 

εαἱ. 
τ τὴ οὔ πο διδεῖ δ] σατο Ἠαΐν, βἢ.4]] 
Βδ]άμϑαα Ὁ ρίνεη. ΤΊ (ἀπ. λεγ.,) ἐπ δρροαϊἴοῃ 
πὶ ΠΡ ἰδ εγποηγταοῦβ πῆ ΠΡ Ἐχοὰ, 
χχν. 18,31, 86; 76ΓὙ. χ. δ, οριιδ ἰογπαίίϊε, ἐιοϊείοα, 
ἰατηρὰ τοοτξ. ἘΒαϊάποβθ, οοϊηρατο 2 Κ. ἰΐ, 23; ἰος 

Αμὰ ἱμπειοδὰ οὗ ὙΟΙΏΘῺ ἰὺ ἰ68 ἀΟΌὈΙΥ αἱ υ]. 
8 Βρ᾿ ῃἀϊά τηδηί]θ, κῊν ΡῈ αἴνϑῃ ἃ ρίγαϊηρ οὗ 

Βϑοκοίοι. Ὅ.ΏΡ, ἄπ. λεγ., 1 οἴ υποοσίδίη ἀοσὶνδ. 
ἔοι δηᾶ τηρδηΐην. ἘΕἸΧΡοαδίίοσβ σανον Ὀοίνοοη 
1.6 ἀεγίναϊίίοα ἔτοπι ΔΓ} απιρίωπι ἐδδε, ἰλ Δ χ 

γς (ἴΚὸ )᾽53 ἴοι Ὁ.2) δπὰ ἐδιδὶ ἤοτα ΠΒ αἱο - 
ἕαηεε, } ἐκειίναὶ 7ον, δρὰ Ὀείτθει (86 πιολπΐηρβ 
 αδεία ρεοίηγαϊδε (Ὑ Ὑ10.} δρὰ ὁγοαά πιαπέϊδ; γοὶ 
186 ταδίϊοαϊ δὰ Βουτθηθα 08] ρτουπάβ ἴδε 
.Π6 οὐ αίδποο, ΠΣ, ἰοο, ἱβ ἄπ. λεγ. 
Οἰνγάϊηρ τι ῖὰ βδοϊκοϊ οι, δα ἷβ ποσὶ, ἰ8 οἴδῃ 
τηΘηἰοηΘα 88 εἰ μα μὲ (πὸ ἀφρορεβϑί τροισῃλις δηᾶ 
ΒΟΌΣ] Ἰδοἢ : χχχυὶὶ. 84, 158. χνυ. 8: χχὶΐ. 
12. 76... νἱ. 26, ἃο. 

ἴτῃο οοποϊυδίου οἵἉ ἰμὲδ 115ὲ οὗ ταοιχηβι 6χ- 
οὔμδηκοθ ἷβ πηδὰθ ὈΥ 106 ΡὮΓΑΒΘ: “Βιδῃάϊηρ (οσ 
θοδυίγ." ὙΤῇθὸ Ὑογὰβ τὸ βίτβηρο. ΤΟΥ Δρρϑᾶγ 
αἀἰϊηϊοϊηϊοὰ δηᾶ πμδγιητλοίσίοδὶ. ΕῸΓ Ἶ, απ, ἰβ 
ΔΉ ῸΣ Ὑ Ιοἢ σοηπῃοοίρ 81] (ἢ 6 Ῥγϑοθα ηρ᾽ Ταϑτ- 
θοτβ, δηὰ ἔδυ {Π18 βιλ4}} τρϑσαθοσ οὗ (816 βοῃΐθῃοθ 
βίδῃἀβ ἱηἀοροπάρηϊ, δηθὰ ΕΥ̓ 1ἰ8 ἱηγοσβίοῃ ((δ6 
(εἰς ρίνοη βίδηθ ἤγβι) ἰῃ οοηίγαβδὲ πὶ 411 (πὶ 
βο68 Ὀοΐοσθ, [ξ δρΡῬθδσβ ἰο 160,88 ἐΐ ἰμ6 Ῥστορμοὶ 
ΓΘΟΒΙ]Θα ἃ ῥδδβδρθ οὗ 6 Ὁ τποροΐῃ 8 πυτδθ 
οὗ Θχοιιδηροβ ΟΣ σοοορϑηθοδ 80 ἀοβηοῦ ὈΥ̓͂ ΤΩ 6:6 



76 ΤῊΕ ῬΡΕΟΡΗῈΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ͂. 

οὗ (86 Ῥγχϑροβίζοη “Ἰπβιθδα οἵ" ϑβυσῇ ἃ βαβθαρο, ΕὟΣ ζ6.. χ]ῖχ. 35 ἰβοσα ἰθ ὯὨο τεδβθοῦ ἕοσ ἰδκὶ ἱξ 
ἦδ Ἐχοὰ ΧχΙ, 28-256,Θ,. ΑἸηοηρ [μ686 Βροοϊβοδίίοηθ ᾿ ἢ ΔΏΥ οΟἴδασ ἔμβδὰ ἰἢ9 υὑϑῦδὶ δρβίγαοὶ πες θεὰ 
οσσῦχα, “ Ὀυτηΐηρ ἴον Ῥασιΐηρ." ΠῚ ΛΠ 3. 

Το Ῥτορβοῖ, Ββονουοσ, 88 ἤοὲ βρεδκίηρ οἵ } 
ἑαϊϊοπῖδ, ἰΠ Σοΐο το 186 ἑώσπι Ρὲν ὑάεηι ΟΣ ἐπι αν 

ΦμΚὸ ἴον {|κ0,᾽ ἀἸά ποῖ δυϊῖ ἷ8 ΡὺΣ 
.(} ς ται οἵ 6 Γρθοοιαρομπῆο ἐμαὶ ἐπ γοδίθηρα 89 
ἀδυρύογβ οὗ Ζίΐοη. Αὐοὴρ ἰμ6 ἰΐτκβ ἰο ἢ6 ἐδίκθη 
ἔγοῦλ {βοτὰ μ δά ποῖ πηεπεοπθα θαδυίν, (89 ἀὶ- 
τοοὶ γῆ οὗἨ παίυτο, σοι ἰο ποιλθῃ 18 οὗ ἰῃ6 
δτοαίοδὶ ργῖοθ. Ηθ δά ἰο ἐΐβ ροϊηῃΐ βροίχοῃ οἢ] 
οὗ ργοἀυοίοῃμβ οὗ ἃ. ΝΟΥ 88 ὑδδυιῦ 8 "8" 
(ἴῃ 168. αραΐὶῃ ΟὨΪΥ χχχῖϊ!. 17), Β6 παῖς οδϑὶ]ν 
ἈδΡΡβὰ ἰὸ (μίηϊς οἵ 77}3 88 8 ΚῊΝ ΤὨΥΠ.Θ [ῸΣ 
ἱς. ἩΗοσπονον, 13 166} ἀ068 ποῖ τβγτηιθ, μα ἃ 
ποτὰ οὐ Κιηάγοα τοοῖ, ρΡγΓΟΡ ΣῪ 1(881}10}6 τ βου 1 ὴ6 
ἴοσττη, 3, τ μῖο ἢ ΔΡΡΘΔΙΓΒ ΟὨΪΥ͂ ἰο μᾶνθ ββεῃ υϑϑὰ 
πῃ ἰδ οοπἰγδοίοα ἴοστα 3 (οοπιρ. "δὲ }»,. Ὗ, Ἢ). 
Τῇ ἴοο [86 ἱηγουβίοη οχ  ]δηβ ἰἰθο  ἘῸΓΣ δ8 
ν6 δηά (Π6 ποχάβ8, [ΠΟΥ πηοδί γθθθι Ὁ]6 [86 Ρα86- 
δΩ68 ἴῃ Εὐχοά, . τυοἷι τλοΓῸ ἰμδη 1 (ΠΥ τοδὰ “ἴῃ- 
δία οἵ θοδυΐν Ὀυχμ πη." 33 οΥ 2 18 ἀπ, λεγ. Τὶ8 
τοοῖ 8 1113 "ἐ͵ο δυγη,᾽ διὰ τρθδῃβ, 1 773, διὰ 
ΗΚ (ὰ6 Αταϑῖο ἀφ), ἰδ δναπαδά πιαγᾷ, στίγμα. 
1 ονοη 1 σαπηοί δα ργογοϑὰ ἐμαί 1ΐ τῦᾶβ ουβίοιω 
ἴο τηϑτὶς σδρύνοβ ΟΥ̓ Ὀγαπάϊηρ ἴμϑ, [παὶ ἀοοβ ποὲ 
Δῇδοῦ {Π6 τηδίζοσ. [{ νὰβ αἷβο ποῖ σιβίοπιασυ ἰο 
οἶον {π6πὶ ρὺ8 ἰηδίοδα οὗ Ὀαϊβαιη. ϑυςὶ ἰγαΐϊίβ οὗ 
Ῥοείϊς βρϑϑοῖὶ τηυβί ποῖ Ὀ6 ῥγοββοὰ. Ἐπουρῃ ἰΐ 
1η6 ἀὰμε ἰρν ἴηι 1861 δυταβ ἃ δα {40]6 τηοδηΐηρ. 
ΓΙ ΩΚ, ΤΠ σοίοσο, [6 ΘΒ Δ Ὁ} 164 πιρδπίηρ “ὀγαπὰ 
ὅπιαγλ," σϊοῆ ἰηάἀἰοαίοβ ἃ βίσοηρ οοηίγαδὶ πὶ 
“Ῥαδαίγ,᾽)) 'βΒ ποῖ ἰο ὃθ ἡ ρανεῖ ἔγοπι, δὰ τὸ 
οοα ποὺ Μ1 ΚΝΟΒΕΙ, υπαἀογθίβηα "βουδίο! ρ8.) 

4, 6 σνουλθῆ-- ΟἿΌΣ ΤΟΡΙΟΒΟΒ --- οὐ. 95 
--κἰν. 1]. Βυΐ (80 ΠπλΊΒΟΣΥ οἵ ἐπ ΒίοΙΒ οὗ Ζίοῃ 
ἦβ ποὺ γοῖ οχδβαυδίρα, Ὑογθο ἰμτηρβ γα τηυϑὶ 
ὨδρΡΡοῶ ἰο ἐμ6πλ. ΤΉΘΥ κἢ.4}1 Ὀ6 τοῦ ἴοο, οὗ 
λ6 πιέπ. ΕἼτοοιὶ Π6 Αἰ ρσυϊαν βυ χ, 10 16 βοοη {μαὶ 
ἐμ Ῥιγορβεῖ νϑὺ. 25 ἢον δά άγϑαβοβ Ζίοη ἐἰβοϊύ, τ 8 
ποὶ “186 ἀν οἴΖίου,᾽ γεορ. 16, θυΐ “ ἀφυρῃίοσ 
οὗ ΖΙοη." 7116 1088 οὗ βρ]οηάϊ ἃ μαγιιθηΐβ 18 ποὲ 
(ο 6 υμάεογπίοοα 88 17 ΟὨΪΥ διίι0 168 οἵ Ἰυχηῃ 
σπου ]ὰ θ6 ἰδ κθη ἔγουι (π6 ποιλθη οἵ Ζίοη. [ὲ 18 
Β6ΘΏ ἴτοια γον. 25 ἰμαῦ {π6 Ὁ] ἰδ ἰο Ὀ6 ἘΠΙΨΘΟΓΡΔΙ, 
Δ] Πρ ἀροῦ 411. ὙΒογοίοσο 411} βῃ}8}} βυ θθν ὑπο ῦ 
20: Ὀυΐ ἴ1Π6 τοῦ δηὰ ὩΟὉ]6 τχηοσὲ οἵ 4]. ΤῈ Ἰοδβ 
οὗ {π6 τηϑῃ, ΠΟΎΟΥ͂ΟΣ, 8.41} σοηοθση 411} ἰῃ θαυαὶ 
ΤΑΘΆΒΌΓΘ. ΕῸΣ {18 Γοδϑοῦ [Π6 ῬΙΟΡἢοῦ 0 ἸΟΏΡῸΓ 
δά άγοαθοθ 86 ἀδυρ)ιύοτβ, θὰ: (86 ἀδυρῆίος οὗ 
Ζίοη. Ὁ ἀοοβ ποὲ δρρϑαγ ἰο ἴπνοῖνε [86 πο- 
(ἴοη οὗἉ κἰγεηρίῃ, τηδημοοᾶ. ἘΕῸΣ 1 8 ποηΐ ἰο 
βἰδῃὰ τπογο ᾿ηίδυϊ οὐ Υ, Ἰονστοθθ δσὸ ῥτοαϊοδίοα 
οὗ (π6 βυθοῦ τλδῆ. Ἴ8Ό "Δ, ρεορίε οἱ πιπιδεν, 
α [εω, 3. χχχῖγν. 80, κῃὰ οἤβη. Ὁ» 2 Ὁκαί. 
χχνΐ. δ; χχνὴ!, 02. ΜΊΣ “2 Ῥα. χχνὶ. 4; Πκ Ὃ 
00 χχὶΐ. 186. 9 (Ὁ 1β8, ν. 18: δηὰ χῖϊ. 14 
ΕΖ" ΔΘ είαπάβ ἀἰγθσι!υ Ῥδγα]]εῖ τ} χὰς 
ΡΣ ὑοτα “Φαοοῦ. Τὶ εἰαπὰβ [θη δὲ {86 δηϊἷ- 
Ἐπ εβἷ8 οἵ 1.122 ἐδ ἔγοορβ, διὰ ἀβαϊρηδίθδ ποί {π6 
ΤΑ ΒΟΟΣ ὙΠ ΘΠ ΡΠ 8518, θα  ΟὨΪΥ͂ τη βου] 9 ἴη- 
αἀἰνίἀυδ]β (ρΡε00]6). ΤΊ Λ3)328 (6 ποσὰ οἵ ἐτεαυθηὶ 
ΟΟΘΌΣΤΘΠΟΘ ἴῃ [κα. χὶ. 2; χχυἹ!. 6; 1χὶ 1]. 1δ, ἄο.) 
ΟὨΪΥ Β6ΓΘ δβίδῃ δ ἰῃ δ σοῃογοῖθ ΠΟΔΌΣ ρεεσ ΓΟ 8. 

' εἰλάκαν εὐπ τ 8]ον δ ΐο. 

δβίσοηρί. 
Απᾶ Βοσ ξαῖο8, εἰς. ες. 28, ΤΣΝ, ἰο δία, 

9,ΟΟΊΝ, ΟΟΟΌΓΣΒ ΟὨΪΥ Π6ΓΘ δῃὰ χίχ. 8, γβογο, ἴοο, ἱΐ 

εἰδηὰβ τ Ὅ2Ν. ΤῊΘ ἰδίξον ποτά ἷἰβ ἴῃ ὥθῃοΓΆ] 
ἸΏΟΥΘ ἔγοαυθηΐ, δὰ σΟμλπιοη, ἴοο, ἰῃ 1βαΐ8}}: χχίγν. 
4,7; χχχῆ!. 9; ἰΙχνἱ. 106. Μοβὶ Ὄχροαϊίοσβ ἰγβῃθ- 
Ἰαία ; ““δηὰ ΒοΣ ρσαῖϑθϑα ζγοβδῃ δηὰ Ἰαιηθηι." Ὑ11 
[μὲ ΓΒ ραίό, 18 ρουβοῃι θα δηά υὑβθὰ ΕΥ̓͂ πιο- 
ΤΟΩΥΤΛΥ͂ ΤῸΓ (9 ΔΕΘΟΙΩ]168 πὶ [86 χαΐο, π]ιΐοῖ ἰδ 

Βυϊ 1 σπουἹὰ πραῖκθ 
ΤΘ6 ΟὈ]ΘοίζοὨΒ : 1) [{ 18 βυγρτίβίηρ ἰμδὶ τὸ ἀὁ 

Ὠοὲ τεδά, (μεη, Ἅ)), ραίε. ἘὸΣ ΓΒ ἰδ ΟὨ]γ ἰμ9 
ἄοοῦ ορρηΐϊηρ (Βεμοθ βὸ οἴδηῃ ἽΡΟΣ ΠΡ, ἀοος 
οὗλες Φοβἢ. χχ. 4; Φυάμεβ ἰχ. 85, 44 : 2 ββδιω. 
χ, 8; ὅ6τ. 1. 15; χίχ. 2; Ργου. ἱ. 21, εἰ), ψγβ1]6 
Ἃ)Ο εἰδιιὰ8 ἴοσ ζαΐθ ἴῃ 118 ϑιηρμδίϊο, δῃὰ 4180 ἐϊ8 
ΟΟΣΩΡΓΟἢΘηδἶνο τηοδηΐηρ. 2) [οο8 ἰδ ῃοΐ β6θπὶ 
δίγδηρο ἴῃ (18 Ἔοχρορι(ἰοη, {Ππδὶ (μ6 ἀϊδοοῦγθα βυα- 
ἀφΏ]Υ ἰᾳτηβ ἴτοπι πθ ποιθη ἰο βροδὰκ οὗ ἰδ ἰο- 
(410 ὺ οὗ 6 ροορὶοῦ Εν ἴΠ6 ρμαίθβ ἀο ποὶ γσοργο- 
βοΐ 6 ποθ η δίοηθ, θυΐ (6 οηϊδγα Ῥϑορίθ; 
πθθηοθ ΠΒΕΟΗΒΙΈΕΒ 080} 68116 αἰϊοηϊίοη ἰο [86 
ἕδλοὶ ἰμδί {π|8 ἐχροαϊ ἄάοη οοοδϑίοῃβ “' βοιβοϊ]ηρ, 

ΔΓΖ βιοίαδιίπρ ἴῃ 186 οοπποοίου οὗ ἰ4688. 8) ΠΠΒ, 
Εἶπιοα τὶ ουῦ Πυ ΠΟ, βίδη 8 88 αοα. ἰοοαϊδ ἴο (9 
υσοίΐοη ΒΘ γοῦ οὐ ψ ΒΙΠ6Γ ̓  πίϊμβοαΐ 8 ργθροεὶ- 
(οη, υἱά. 1, οχίοοη απὰ ἀποῦδ. ΙΔ ΘΟΠΊ6Β 
ΨΘΙΥ ὨδίυΓΆ] ἰΠποΓΘίΌσα ἴο ἰγϑηβί δία ; “ δῃηὰ 1ΠῸῪ 
([86 ψοιὰ6}) ζγοδῃ δῃά εἰμὴ δἱ ΠῸῚ μαΐοβ." ΤΉοτθ 
{ΠΟΥ ἀνναὶϊ, δηά (Π6γ6 (ΠΟΥ Σοοοῖγο ἰἢ6 τηουγηΐα] 
116] σοῆοθ. ΤΠπὸ βυῆχ ἴῃ ΤΠ ΤΠ γσο]αίοβ πδῖ- 
ὌΓΔΙΥ ἰο Ζίου δααγοαθοα ἴῃ {86 γϑσϑο Ὀοίογο. 
ΤῊ [Ο]ονίηρ ποτὰβ ἃγθ ὀρθοῦσθ. ΤΠ) οδῃ 

86 ποίπίηρ οἷβο ἴδῃ ΝΊΡΗ. μοσῖ 3. ρδῖβ. ἴδ). 
ἔγοπλ ΤΡ) ρυγεπι 6886. ΝΊΡΒΔΙ οἰὔδβη ὀοσῦζβ ἴῃ [80 
Β6η86 οὗ οιἰἶρα υασιιιηι, ἐπιεπιιιδηι ἩΙΟΝ σῖνοθ 
ὯΟ ΒΟΏΒΘ ΩΝ Ῥαωγιβεοατὶ βίοι! οη] θα 
“φιρορί ουδ, εἰοραγοεά τ, επιρίϊοά, ἀεεοίαίοά." [Ιμ 
τηΐἷ8 βεθθ {πὸ πογὰ ἀοϑβ ἢοΐ δραΐῃ ΟὉσΓῸΣ ; ΟΠ] 
Ζροϊ. ν. 8, ΤΩΔΥ ἰῃ βοῖῃθ ἄορτθο ὃθ οπιρατο, 
ΗΌΕΜΑΝΝ (ΔολγιἠῥὌειοοὶ 11. 2, Ῥ. 808) ἐγαῃδὶδἴθβ : 
“0ῃ (6 ὈΔΓΟΏΘΒΑ, οδ΄ οη (6 ὈΔΓΘ ζτουηά 8βἰ[5 886.᾽ 
Βαυὺ ΠΡ 16 Ἀοῖῖ μον Ῥυ οὐ ρίαὶ ΔῸΣ ποιαΐῃαὶ ἴοσμι. 
ΠῚ ΠΟῪ το ἰγδηβὶδίθ: "δηὰ βῆ νδ οὠρῶοά, 
ἀοβοϊαιθά, οὐ 86 στουπά βδ6 Βὲ.8,"--ττὸ τηυσὶ ὥταξ 
τοιααγῖς οοηοοχπίης ἵΠ6 οοηδίγυοίοη, (Π4ὲ ὈΒΕΘΗ- 
ΞΙ ΕΞ ἷβ τι 1 σοηπεοοίίηρσ [Π6 ἵττο ψογὺβ βὸ [μὲ 
ἴῃς ἢτβι οοῃίδὶ πΒ δὴ δάογῦΐδὶ αὐ8]1Βολίίοη οὗ (6 
βοοουὰ. ἰιης οὐ (16 στουῃά ἰδ {Π6 Ῥοβίυτο οὗ 
(8οθα τηουτηΐηρ: χΙΥΪΪ. 1; Φ00 11. 18; 1.81. 1ϊ. 10. 
ΤῊ δυβήοοῖ οὗ ΠΡ) δθ ψ6}} δ οὗ 2.9 ἴα Ζίοῃ, Ὁ 
ἩΙΟΝ ἃ]θὸ (6 κυὐῇῶῦχοβ ἰῃ σοσα, 26ὅ, 26, χαΐοσ. 
Τμογοίοσο 1{ (6 τσ άονα οἵ Ζίου γθῸΡ δἱ 16 μαίοβ, 
Ζίου :ἰβοὶῇ ᾿ὰ ἡμθὰ ἀοβοϊαίθ δὰ 1165 οὐ ἰῃ9 
διουμά, Ὑεὺ 1 οοηΐδεβ ἴμαὲ ὑμ18 ἀχροδιτοη ἷβ 
ποῖ Θη ον κβδ ϊδίείογν, δἰ Βουρἢ ἰὲ δὲ8 (Π6 6χ- 
ἰβίάηρ ἰοχὲ: Ῥθγβδρβ [ἶι ἰοχὶ ἰδ οοστυρί ἰῃ ΠΡ). 

Αἱ 4}1 ονοηίβ, δοοογαϊης ἰὸ γοῦ. 25, ἃ ζγοδὶ 
ΒΟΔΙΟΙΓΥ οὗ τηθη οχὶβίβιυ ΕῸΣ {π6 ΗἩΘΟΓΣΘῪ ποϊαδῃ 
μ8ὲ γγα8 {π6 ρτοαδίοβὶ σχηϊδίοσίιιηθ. ΕῸΓΣ ἴῃ 1ϊα πχοβὲ 
δησϊοηΐ ραγίϑ {μ9 ΟἹά Τοβίδπιθηΐ ΚΠΟΥΒ 0 ΟἾΒΕΡ 
ξομυΐηο 116 τπδη ἰδὲ οὐ τπὶ8 ϑασίῃ, δῃὰ (8 ὩῸ 
οἶα Ρ οοηῃἰηυδίΐοη οὗἁ 1ἰνίπρ δῆ ἤρα (ἢ λῃ ΚΥ͂ 
ΤΑΘΔῺ8 οὗὨ οἰ] άγοη. Τὸ ὃθ Ομ] 1688 τᾶβ, (μθῃ, 



ΟΗΑΡ, ΙΡ. 2:6. χ! 

ἴδ6 Βδη16 88 δοΐηρ ἀορτγίνοὰ οἵ οοπύζηπδῃμοθ ΔΙ͂ΟΣ 
ἀθδῖ. [ὲ οογγεβροπάοά ἰο ἰ89 θείῃ ἀδιμησὰ οὗ 
186 Νονν Τοσίδιηθηι. Ὁ ῬἬγαϊοδὶ σϑϑβοῦβ, ἰμόγὸ- 
ἴοτο, τ ΓΘ Ὠοΐ 411 [πᾶὶ πηϑθ τλδγσίαθρο ΒΡΡΘΆΓ 88 
ἃ ὈΓΟΒδΣ:ς Ὠρορβαὶγ. [ζ 8 ΠΟῪ βδιὰ μεῦθ ἰδὲ 
βού ΠΌΠΔΘΏ (ΠΟΙΊο6 {86 δβογθὶ ὩΌμΔΡΕΓ) κἢ8}} 
ἰδγ λιοϊὰ οὗ τοί τς πὰρ ἀρ τ μα φς ταν ΠΝ 
οὗ δὺ οἰπίην, οΏ 6 χἰρδὶ ἰο 
ΠΟ “μῖς ψὶνοθ.---ΟἿῪ Ιϑὲ ΤΥ ὩΔΣΏΘ, οἴο.--- 
Α8 {ππ θηρία τγαϑ 68]16 (π6 ουδο {μαΐ ὈΘΒΔΓΒ (ἢ 
Βϑίηθ οὗ Φοβουδῃ, πιίμουῦ μόνσανοσ (86 ἰθηρ]θ 
θείης ο811οὰ Φεμονδὴ ΗΣπιβοὶΐ, θο, διοηρ ἴΠ0 
Ἡδοῦτονβ, (6 τῖνοθ ποτα ἢοὶ 0816 ὈΥ (86 δΒ8116 
ΠΆΠῚΘ 85 (δμοὶν δυδθδηβ, ἩΠῖοἢ που ]Ἱα ὑα ἰο ἰγϑηθ- 
ἴοσ τλοάθχῃ ουσίοταδ ἰο πα δῃοίοηϊ ; Ὀαΐ (ἢ πδπιθ 
οὗ [86 Βυσραπὰ νὰ πδιηϑα οἡ δδσ, ἩὙΠΘῺ 8110 ΥΓΔ8 
οἰ οὰ ἐπὶ οΥ ἰδὲ ταδηΐ πΐΐθς (ὐπιρ. “ βασαὶ, 
ΑὔὈγδι δ πὶΐς,᾽ ἀεη. χὶϊ. 17, ““Εδοδοὶ, ΦὍοοὈ᾽ 8 
πὶίς,᾽ Οεῃ. χἰνΐ. 19. ΟἜΒΕΝΙΙΒ αυοίοϑ ὅὦνο Βϑδὺ- 

4, 
ΛΝ ἱ, 96, ἰὴ 6 ΓΟΒΟΘΣ ΓΔΔῪ ἰἀκο ἴον Ὠἰπηθο ΠΟῪ 
Ἐχοάαδ, Ρ. 11, (λ6 ΤὙΔΏΒΙΑΙΟΥ 

. 108 οχίγοζῃθ βίδίοπηϑηὺ οὗ ἐπ Αὐΐῆοσ οδηηοὶ ρ8855 του σα] ΘΏκο. ΗἨδθ σὸ 
Ῥ. Ῥ. 610,8. ΑΒ ἢθ ἀοδα ῃοὺ βΒυρρογί ἰ ὉΥ ΔΩΥ͂ ΙΏΟΓο ἰοχίβ [ΔῊ διὰ Χ 

[6 οι ἀδιίοη ἔπιθγο 8 [ὉΓΣ ἐἶ6 δίϑιϑπιθηῖ. 
Ο.᾽5 ῃοΐθ οὐ ἰἢ6 ᾿κἱπάγϑα ποίίοῃ ἐπαὶ βιπιοηρ ἐδ 9 [μγ8 6168 “ἴη9 τονδεὰ οὗ [19 

1161 ἔτοπι Ζμισαπ, Ῥδατϑαὶ. 11. 842, πο 
δἀὰἀυοοὰ ὈΥ ΟΕΟΤΙΙΒ. 

--.---ἀα ἰαπέιαη, ποπιθη, ἵπα 6 
Οὐπηπεδιΐ, 1, ἰοοας ἑωηιιο δοτίρείδδα: Οαἰοπΐβ 

Ματοία ἘἘἘ Ἐπ κ 

--- Οἵοε οπὶν (λα ἐπιρίν παπιε οἵ πιαγτίαφε. [,εἰ πιν 
“ιοπιρηδηΐ δὲ Ἰηδοτιδεά : Οὐἰο᾽ 8 λίατεϊα. 

ΘΝ πὶ (86 τηρϑηΐηρ “αὐίοττε, ἀἰεπιετε,," ὅδαν' 

αταν, ᾿ἴκο χνὶ. 10; 1νἱϊ, 1. ΑΔθ.8 16] Ἔχργοϑβ- 
βίοι οοίαρ., ἴοο Ζδϑοι. Ὑ11}. 2858. Ἴπ6 αἰνίβίοη οὗ 
οἰδρίοτθ ἰβ δυ θη} ἱποοσγθοὶ μθγθ. Ὑβαῦ {86 
ΜΌΓΩΒ “βου ἸΟΙΊΘῊ,᾽ δἰδ.,) ὝΘΓΘ ΟΔΙΤΙΘα ΟΥ̓́ΘΡ ἴ0 
οἤδρ. ἦν., 88 ΥΤΕΙΝΟΑ σϑλᾶσκβ, Βαρροηθα θ6- 
οϑδιδο 1: γγ88 βυρροθοα ἱβαὶ 16 βϑεσθὴ ΜΌΠΊΘη ΓΤΘ- 
γοθρηίθα (ἢ βαύθῃ ρτιϑδοθθ οὗ ("6 Ηοὶγ βρέγὶι 
χὶ. 1, 2), ἴλυὺβΒ ΦΈΒΟΜΕ δηὰ ΟΥ̓ΒῚ, ὋΓ [Π9 

ΒΕ] οντης ποθὴ ὑπάον (86 0Π6 Σηδ οὐ Ο(Ἰτὶθί, 
16 Βγδμοῖι, ΥῸ.. 2. 

ἃ] 
ὙΓΔΒ 

16 ἰὲ ΒῸΟΡΙΜΒΕΙΑΙ͂ Ρ, 269, 
Χχ. 23; 1 ββπὶ, 1. δ θᾳᾳ.; ἰ|. 1 ϑαᾳ,; 

899 ἰὴ ἴπο Υὸοϊ. οἢ 

ξοοὰ διοὰ ἐπ ριυπίϑητηθηῦ οὗ 9 Ἡἱοθα τὰϑ Ὠοὶ οχρϑοίθα αἴϊοσγ ἀθδίῃ, θὰϊ 9 Γ9 ΟἹ ϑαγ."-- Γκ.} 

Ο.--Το πδοοοπᾶ ὑσορβοίίο 1δπῖρ, τυ δίοα, ἔπ δοὸ ἰκμὶ οὗἠἨ [80 κἸοτίοτια ἄϊνίμο ἔστι οὗ 
[89 1δδῖὲ {ἰπ|0, πλ6}κ 05 Ἰσῃηονσῃ 89 Ὀαὰᾶ ἔταλὶα οὗ [86 ὑσϑϑοιῖ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΙΥ΄. 2---Υ. 80. 

1, ΤῊ ΒΕΟΟΝῸ ΡΕΟΡΗΈΤΙΟΊΤΑΜΡ ΙΤΒΕΙῈ ΑΝῸ ΤΗῈ ΟΙἹΟΒΙΟΙΒ ὈΓΥΙΝΕ 
ΕΒΌΙΠΤ ΟΕ ΤΕΕ ΕὔΤΌΒΕ ΘΙΒΡΙΔΎΕΩ ΒΥ 117. 

ΟἸἩΑΡΤΈΕΞ Ι΄. 2-0. 

2 [Ι͂ΐ ἴδιαι ἀδῪ Β8411 ΒΘ Ὀγδποῖ οὗἩ [86 ΤΟΒῸ 6 Ὀοδυ 1] δηα ο]ογίου, 
Ἀπά {86 ἔγυϊξ οὗὨ ἰμ6 οατίλ δλαϊ δ6 "6 χοθ ]θπῦ δη ἃ οοπιοὶῦ 
ΟΣ ἴλομι {πδὺ ΔΓῸ ἐβοβροᾶ οὗ [βγϑοϊ, 

8 Απᾶ 1ὲ 5:41} οοπλθ ἴο 
Ἀπα ἦθ ἐλαξ ἘΑπΙ ἤδιη [αὶ 
5.411 6 68116ἀ ΒΟΙΪΥ, 

Ψα ΒΔ] αι, 
ἱλαὲ ὧδ ἱλαΐ ἰδ Ἰοδ ἰῃ Ζίοη, 

νον ΘΥΕΣΥ͂ ΟἿ6 {μδΐ 18 πυιτθῃ δτλοηρ [μ6 1 νἱηρ ἴῃ 7 ΓΒΑ] τα ; 
4 Ὑ7θοη [6 Τ,.ῸΘΒΡ 5.181} ἤανθ πϑιθα δΑΥ (86 811} οὗἨὨ [86 ἀδυρ ίογβ οὐ Ζίου, 
Ἀπά 8881} ἢδνο ρὺγ 
ΒΥ ἰδο 

δ Απα [Π6 
ἈΑπᾶ ρο᾿ ΒΘΡ ΔΒΒΘΙΆ ] 168, 
4Α οἰουά δηά βιβοκο Ὁ ΔΎ, 

[86 Ὀ]οοά οἵ Φεγυδβαὶοπι ἔγομι {86 τηϊάἀβὺ ἐμ τοῦ 
ἔτ οὗἩ Ἰααρταοηΐ, δηα ὈΥ͂ ἐδιο “βρίτὶὐ οὗὨἩἁ δρυτπΐηρ, 
ΒΡ {}}} ογθδίθ ὍΡΟΙ ΘΥΘΙΎ ἀν] ηρ ρΙδοο οὗ Μουπὶ Ζίοπ, 

Απά (86 ἘΠ ΡΙΙΕ οὔ 8 ἴηρ; το ὈΥ͂ πὶρῃξ: 
᾿ Ὁ" ὌΡΟΣ 811 [Π6 ρ]ΟΥΥ͂ ὁλαϊ δα δα, ἀδἴδποο. 

6.9 8}}4}1 Ὀ6 8 ΔΌΘΓΠΔΟΪΘ [ῸὉΓ ἃ Βῃδάον ἰπ {π6 ἋΔΥ͂ {{π|0 ἔγοπι {86 Βοδέ, 
Απὰ ἴοσ ἃ ῥἶδοο οὗ τοῆιρο, δῃὰ ἴ0γ ἃ οονοσὺ ἔγοῃι βίοστω δηα ἔτο πὶ σαΐῃ, 

1ΉΗΘΌ, δοαπέν απὰ σίονν 9}22,ὁΡ. δγν ἐδ δεοαρίηρ οὗὙἨ 1]1ἐγαεῖ. 8 ΟΥ, 0 ἔ{ὁ. 
0 Υ, αδουδ. δ ΗΘΌ. α ουνεγίπσ. 

λα ιολίδῃ ἐργοιιί ο7 “ελοναΐ. Ὁ Υογ δρίοον απὰ σἴογν. : «ιτοϊηί. ἃ οἰζείπρ. ΦΑ εἷουὰ ὃν ἄαν, απαᾶ φηιοῖο ἱορείδαν. 
φιοί(λ ἐλ ελίπηρ, αἷο, ἔ αἰ δοοίλ, 



78 ΤῊΕ ῬΡΒΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΛΑΗ. ------ἨὌ τ  ΤἉἩὴἉἩἉπἉἨἠπῆη:ῆἠ-ὲἧὲ᾽3᾽᾿ 8 ΠΡ ΠΠῤΦΦῬΦῬΘῬΘΟὅἝΘΛῬΛῈΘῬΟῸΟ Ο Ὁ ΦὋΦὋῸΘ6ὀ08ῖΠᾷϑθῊῸΌῸΟΌῸὉὋὉὈὉὈΟὋἝὁ ὁ ὁ ΦἙΘἙΘΡΘΘἙῬἯὍἝ 

ΤΈΧΤΟΌΛΙ, ΑΝ 

οσ. 3. ᾽ν υἱά. ΧΙ, 19; χα, 9; χχίν. 16; χσυμ!. 1, 4, 
“2 

δ.--Ἱ!Ν διὰ ΝΒ ΟΟΟΌΣ δραίη ἰοκοίδος ΟἿ]Υ Χἕ !. 
19.--- Ὁ αὐδδί,γ ΓΟ ΟΟΉΟΤ.γ) ΘΟταρ. ||. 2δ; χ, 20; χγ. 
9; χχχυίϊ. 31 δα. 

γος. 8. Νίρὰ. ἼΞΝ. ἦθ ἃ ῬΘΟΌΪ αὐ ἐν οὗ Ἰδαϊδη, 1ὲ 
ἰουηὰ ἰῃ Ὡο Ροοῖς οὗ ἐμ ΟἹὰ Τοϑίδγοθηΐ, σϑϊ ἐν ν 80 
οὔγρῃ 88 ἱπ ΟἿΣ Ργορῃοῦ: χίχ. 18; χχχὶϊ, δ; ἰχί, 6; ἱχϊϊ. 
4 (δίε.λ.---- ὙΠ οοπδέγαοίοι Ὁ 77 ὩῚΓΘ ἰ5 ἀαθίουε, 
202 ἴῃ (δίπ θ0Ώ89 18 ὩὨΟΜΏΘΙΘ 6180 οοηϑίσζαρα «ίτῃ υ, 
ὍΏ]Θ88 ῬΘΥΘΡ8 χὶΐν. ὅ (γῆ. 866) ΤΊΔΥ͂ ὍΘ οοτηρατζοά. 
ὈΣ ΤΊΉ: ταν ὃ αδείγαοσίξιηι (υἱζα.) ΟΣ δοπογοδίιῃ (γί νι). 
γογ. 4. ΚΓ  οσουσθ δααίη ἰῃ [βοΐ δἢ οἷν ἱ, 16.--... 

ΓΙΝΧ ἰὰ Ιβϑ δὴ δχδίῃ ΟὨἹῪ χχν !. 8, μὰ χχχυΐ, 12, ΚΟ Ὑ]. 
.- Τὴο γοσὺ ὨΠῚΠ 18 ἰοαῃὰ ΟὨἿ]Ὺ ἴῃ ὥιθ Ηρ]; ἴῃ 

Ἰβϑί δῇ [ὁ ὀσσαγε ΟὨ]Υ͂ Ποτθ; ἰξ 18 ἡουὰ ἴθ 9 γὸ ΟὨΪΥ 
ἴῃ ὅϑν. 11. 84; Εξοὶς, χὶ. 38;.2 ΟἿ ἐν. 6, Αθ ἐὰθ [ον Ὁ Ὑ] [2] 
ῬΆΘΒΑΖΘΒ ΒΏΟΥ, ἰὑ τ 68Ὼ8 : “ὙΔΘῊ ΔἸΓΑΥ, ΓΒ ΔΤΑΥ." 
ΘΔ {ΠΟΓΘΌΥ οἰθδῆβθ. 1ὑ [5 ἐπ ΘΥΘΌΓΘ ΒΥΠΟγτΩΟα5 τ] ἢ 
᾿ΛᾺΣ 

γότ. δ. ΝῊΡ νΉΙΘῊ οσοῦγδ ἨΘτΘ αῃὰ 1. 18 1 ΙΒ! ἢ, 
{1 

δηὰ ἴῃ Νδ}ι. Υἱ"]. 8 (ἢ ογθ 1ξ βϑϑγωβ ἐοὸ ζϑϑῇ “"Ἰϑοίασο ᾽)), 
ΟΘΟΌΓΒ ΘΙΒΘΊ ΠΘΣΤΘ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ἐπο Ῥοηϊδίθαυοῆ. ἘΠοτο, ἴοο, 
χ ἐἢ τὴ οχοορέίου οὗ ΝΠ. χ. ῶ, γἤογο ἐπὸ ΠΠἽΡ Σ ΡΟ 

ἢ ἢΉτ ΤιΙ:, 

εοπυοοσαίίο οοαίιιδ ἴα 'πι ἃ] οαἰθὰ 8δ8 ἴλ9 ΟὈ]Θοῖ οΥ̓ ἐμ8 180 οἴ 

ἔπο ἐγαπιρθία, [τ 18. αἰνσανβ )οϊποά τίει 2910 : Εχοά. χι!. 
16; Τ1ιον. Χχ !. 2 54.; ΝΌτΩ. χχυ !!. 18, 96 54; Χχίχ. Ἰ, Ἷ, 12, 
ΤῈ ἰ5 ΤΠ γοίογθ ἃ ᾿ἰδα γρίοδὶ ἰδίῃ, δῇ ἃ σηϑαηδ ἔῃ δαϑϑιη- 
ὈΠΣκ οὔ ἐπ 6 οοπρτοβϑίίοῃ.-----ἰ ν ΟΟΟΘΌΓΣΒ δρδ ἢ ἰῃ 1βα Δ ἢ 

ΟἿ]Υ χ]ίν. 22. Βαΐ ᾿ῶν 89 ΟἾΘΏ 0.868: Υἱ, 4; ἴχ. 17; χίν. 
τ . 

81; χχχίγ. 10; 11. 6; Ιχνυ. ς. ΜΌΣΘΟΥΘΣ ΤΊ), σ Ὁ] 6ἢ ἄἀοθ8 

ποῖ ΟΟΟΌΣ ἴῃ ἐδὸ Ῥοπίαιθθοῃ, 18 ῬΡΘΟΌΔΡ ἰο 188. 1. 10; 

ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ἰχ. 8,19; [χ!3, 1; Θοταρ. ἦχ. 1 : ΧΗ!, 10. 80 ἑοο ΓΩΣῚὉ) βανιω 
ὨΘΥ͂ΘΣ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ [Π9 Ῥοηϊδίθυςς, ὁχοορὲ ἰῃ ΝΌτΩ, χχί, 
28, ὮΘΓΘ ἰ{ 5 ποὶ υδϑὰ οΥ̓͂ ἐῃθ ρῇ]ασ οἵ ὅσο. Βαὶ ἰξ ἐδ 
Ἰουπα πῃ Ιδαίδῃ γυ. 24; χ. 17: χἢ δ, 2; χνὶ!. 14. Ηδς ἰη- 
Εεἰπιαίθ8 ὈΥ 1ξ ἐπ ὺ ὁη9 τωιδὲ ρμἰοίασθ ἐο Ὠἐτωδοῖζ, ποὲ δα 
ΘΥ̓ΘΏ, δίοδαν βίθδιη οἵ ἔσο, Ὀνξ δὴ δριδἰοὰ δου ίηκ ὅσο. 
“λ[ Ἴ22-Ὁ9-» 2. ΟΕΞΡ̓Δ Ἰοΐῃ ἐμοϑοὸ σοσὰβ ἰὸ ψΠδὶ ζ0]- 
Ἰονγβ, 88 Ηστεια δ'8ὸ ἀοϑβ. Το Μαδοσχοίίο αἰγίβίοη [8 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ οσοαδβίοηοα ὃΥ ἐῃο ἔδοὶ ἐμαὶ (ἢθ φγοοϑάϊης 
ϑθῃἔθῃοθ ἵγογα Ν 12) ἴο τ γἢ Ργϑϑϑηδ ὯὸῸ δἰγο: καὶ 

ταδεϊζϑά ροίῃὲ ἴοσ βούϊἰπρ δὰ Αἰμπδομ, Βαὲ ἐπ|5, δα ἐϑ 
Ἧ6}1} ΚΠΟΏ, ἱβ ποὺ δὺ 81} ὩΘΟΘΒΒΑΙΥ ; ΘΟΙΊΡ. γϑγ. 4 δηὰ 
γ, ὃ, Αηὰ Ὀϑδίάοβ, ἰἦ οἱ ἀἰδίοΐμο ἐΐθδβδοὸ πογὰβ ἴγοϊωμ 
{Π6 70] ονσίη μα, ἢ τη δύ ΘΟ; ΘΟ νΘ διισἢ ἃ γοΥὉ 88 ἀδοδέ ΒΌ- 
θὰ, ΟΥ δἱ Ἰϑδδὶ ἃ ΡΤ, δλαΐξ δά. Βυὶ ἐμέθ 18. ΑΣΑ 

δάσο Βε0 19, πΉΪΟΝ ἐΠ099, ἴοο, ταδί ἰδίῃ ττῖο ἑακο ΓΒ 
85 Ῥυαὶ (" ἘῸΣ 4}} ἐμαὲ 19 κί ουοαβ '8}8}} 6 ἀοίοη θα» 
Οκδενιῦδ; Ενοβασ, βοηϑυῃδὲ ἀ Το ΘΠ Ιν .----Ἴ8 ο0- 
ουγϑ Ὀθβίἀθ6 ἐπ 8 Ῥἷδσθ ΟἿΪΥ ἴῃ Ῥβ. χίχ. 8, δῃᾷ 706] ᾿ξ. 186 
ἰπ [86 8089 οὗἁ “ Ὀγίάδὶ ΘΠ ατΑ ΟΣ, Ὀγί ἀ8] οδηορίοα Ὀοὰ." 
Αμὰ 80 1 98 8 ΠΘΙΘ ἃ Ὀχοιθοί:β σΟΥΘΣ, διὰ βμοϊἑοσίης 
ὈαΙἀαο ἢ ΐὩ. 

ῬάΒΒΑΡΘΝ ΔΙγο αν οἰθα 8506 χχυ !. 2 (δί4.); Χχχ. 80. Β6- 
δ'ἀὁ9 ἐῆοβθ ΟὨΪΥῪ 200 χχίν. 8, ἀαηὰ ΗδΌ. ἐπ}. 10.-- 80 

δεδίη ἰῃ θα δ γ. 6; χχχ, 28, 

ἘΧΕΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. ὅπβί αἱ ἐμαὶ {ἴπ|6, ὦ, 6., δ (89 ἔπλθ ἰο τ ΐ οἷ ᾿ τ γ ΠΥ ἱπηρατο δηὰ ὉΏΡΌΑΙΥ εἰομηεηίβ. ὙΓΒδίονοσ 
ἴα ῬᾶΆσ8116] ἰϊ, 2-4 τοΐογβ, (8 σεβουοὰ 
068 οἵ [ΒΓγ86] 88.411 ραγίδϊκα οὗ ἃ βίουυ {παὶ 8}}4}} 
ἌΡΡΘΑΓ 88 ἔγυϊὶ οὗ το 116 1π4ὶ Φοδονδὴ Η]πιβο 
Β8411 ργοάυοθ (νοτ. 2). Ιῃ οομβοαυθῃςο οὗ ἐμαὶ 
811 [Πδἱ 60}] γουμδαῖῃ 'ῃ ΨΦογιιββ] θη) 88}4}} θ6 οὮ δά 
ΠΟΪγ, 811} ψ οθΘ δπ168 888}} δ6ὲ τσὶ θη ἰῃ {89 
Βοοΐς οὗ ᾿ἰἴ8 (γεγ. 8). Βαὲΐ {μὸ οὔοϑ ἰο τοιμαίη- 
ἰπρ ΔΓΘ ἴῃοθ8 ὑμδὲ 84}} Ὀ6 ρῥγοβϑθηΐ τῇ θη 411 τόσα] 
ΠΛ ἀπὰ 411 Ὀ]οοά- υ  ῆθβθ 58.411 αν ὕβϑθη 
οἰβδηβθα δα ν {Π6 ἰδιαροδὺ οἵ {π6 ἀϊνῖπο Ἰαάρ- 
χχαρῃΐ (νοσ. 4)η. ΤΉθη 8841} Φομονδῃ ΠΟνῸΣ ουοῦ 
6868 Βοῦβα 8η4 οὐδγ [86 δββοι}]οὰ ἰοίδὶ οἵ {ὴθ 
ἀνθ! οὐἠἨἠ «{6γυβαῖθπι, 18. ΤΟυτθγ] Υ οσοῦ ἰδ6 
Δ ὈΘΓΏδοΪ6, Ὑ τ 8 οἰοαά ὉΥ ἄδν, πὶϊῃ βυλοῖκο δηά 
ΔΡΡθᾶγδῃοε οὗ ἔγο ὃν ἰρῃὶ (γοτ. δὴ, ἕοσ 16 ῥγο- 
ΒΘΏ06 οἵ (μ6 ρίοτγ οὗ Τοθουδῃ 8ῃ4}1] [δ Ρτγοϊθοϊϊοη 
δηα ΒΗ 6 ἴ} Ὁ ἘξαΙηεί ΟΥ̓ΘΙῪ αἰΐδοῖς (νον. 6). 
᾿ ὅ. 1 τορατὰ (818 κϑοϊϊοῃ δὴ Ῥϑγα]]οἷ τοθια θοῦ ἰὸ 
11. 2.4. 1Δκὸ ἐμὲ, 1ῦ ἐγαπροχίβ τ ἰηΐο [89 ]δϑὶ 
{ϊπ|6 : Πἶϊτο ἐπί, 1 θοῖβ θαίοτθ ΟὟ. δγϑβ (88 δἴουΥ 
μι ΒΓ 6] 8.4} (ῃϑ δηΐου. ΟἾ]Υ ἴμογο ἴθ ἐπΐθ 
αἰ βδγθποο, (8αῖ, πἤοτοδβ 11, 2-4 ἀθρβοσῖθοβ (88 ουὐ- 
ΔΙΑ ΘΠ ΠΟΠΟΘ δηᾶ οχα]ιδίΐοῃ οὐ Ζίοῃ, δ ἐῃθ 
ΟΘΏἑΓΑὶ μοΐπί οὗ ἀοπιίπίοῃ οὐδοῦ 411 παίϊομα, ἶν. 
2-6 γδίμον ἀθβουῖθαβ ἐπ 6 ἰησαγὰ μουν οὗ Ζίοῃ 88 
916 ἐϊιαὐ 8 πον ρυτί ρα δηὰ βαποιβεα, ἘῸγ (ἢ 6 
ἰδιαροδὶ οὗ Ἰυάρτηθηΐ μὰ8 οἱθδηβθά διγαῦ 81] 

ῬΘΙΒΟΏΔΙ 19 χουιδίηθ ἴῃ ΖΙΟΏ ἷβ ἃ αἀἰνίπο βοίοῃ, 
δηά (Πογϑίοσθ υβαίοσεσ [86 Ἰδπα Ῥγοάμοβα τινὶ 
Ὅο ρ]ογίουβ ἀϊνίπο ἔσυϊ. Απὰ δ8 ἴῃ {π6 ὙΠ] ογ- 
ὯΘ8Β ἴΠ6 οἰουα ὈΥ͂ ἀν Δῃηά ἴΠ6 ΔΡΡΘΆγδηοα οὗ ἢσθ 
ὈΥ πἰρῃϊ τγὰ8 οὐνοσ (Π6 ΤΑθογηδοῖο, βὸ Βἢ.8]}} ΘΛ ΟΣ 
Β'σ]6 μοῖιθ ἰῃ [Ιετϑο] δῃὰ [Π6 ὙΠῸ]6 οοηρτοβα- 
ἰἴοῃ ἴῃ 115 ἐπε γί 6 τραγκθα 88 (ῃ6 ΠΟΙΥ δροάθ 
οὗ εβονδῖι Ὀγ (με ρ]οσίουβ βἰψτβ οὗ ΗἾ8 Ῥγθβθῆοθ 
ὙΔΡΟΪηρ ΟΠ Ἔναγυ Βοβίΐ]α βίοστη, ΤᾺ8 '8 [86 
βεοοῃὰ Ῥσορμοίΐο ἰδπὶρ πὶ πο Β 186 ῥσορμοῖ, 
ΒΟ (ο βρβδξ, βίγείο με Η18 ἅστὰ ἵν ουἱ δια 111- 
ταϊπδίοβ {πΠ6 ἀϊδίδης ἔπίυσο. Βαΐ 88 ἴῃ 1], ὅ---᾽ἰν. 
1 [6 βοΐ (88 ῥσεβθῃΐ (πὶ 1168 Ῥούπθοῃ (0176 ΘΟπι- 
ΡγΘμ πὰ 84}} ἐμαὶ ῥγθοθᾶθβ ἰμδὶ δαὶ (ἴπὴ8 88 ργθ- 
βοηΐ) ἴῃ ἰδ Πρ οὗ ἐμαὶ Ῥγορβοίῖς ποσὰ 1]. 2-4, 
δηὰ ὈΥ̓͂ (18 ΤΏ6ΒΠ8 Τηδκ68 τηδηϊίθδί {86 ἱτησχηθηθθ 
αἰ θσθποα Ὀοίνγεθα (86 Ῥτεβθηῖ δηὰ {πὸ [εΐαγο, 80 
ἢθ ἀο68 ᾿ΣΚΟ 1866 ΠΘΓΘ. ἵ 8τὰ οὗ ἴμ6 ορἰπίου {πο σὸ- 
ἴογε ἰμδὲ ν. 88 {μ9 βδῖηα μυδογάϊπαίθ γο δίίοη ἕο 
ἷν. 2-4 [ῃδἱ 1ϊ. δ--ἰν. 1 η48 ἰο 1]. 2-4. ὙΤαὶ ν. ἴβ ποί 
Ἰπάαοροηάοηΐ, θαΐ ἱηίορταὶ ρατὶ οὗ 88 ῬΓΟΡΒΘΟΥ 
{πδὶ δερίπε τ 11. 1, 88. ΔΙΓΟΔΟῪ Ὀδθα δββορίεα 
ΗΥ͂ ΕὈΒΕΒΙσΒ, ΥΟΘΕΙ, ὈΠΟΕΡΕΆΨΕΙΝ, ΔῊΝ, Ηἰτ- 
Ζιο, ΕΑ (οοπιρ. ΟΑΒΡΑΕΙ, Βεῖίτ, Ὁ. 284). 1 
τοδὶ ἰδία ἰῃ6 βαγλθ, ΟὨΪΥ͂ 1 πᾶγθ οἴπον 9.τοῦηἋ 8 
ἴον ἰδ 1πδὴ ἴπογ. 1 οὔθ στο ἴο ϑδββίμῃθ ΜΠ 
ΟΑΒΡΑΒΙ (ἐπί, αἱ. Ρ. 800) ἰμαὺ [6 Ρϑδββδᾶρθ 1}. 2-4, 
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4“ 8 Ὠοὶ ἰῃ (86 ῬὈΓΟΡΟΣ 8680 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ; ΠΟΥ͂ 816 
Το . αυοϊοα, τοολιοθὰ ὈΥ [δαὶδὶι, 388. ἃ ῬΡΓΟΡΒΘΟΥ 
εἰνοιῃ Ὁ Ϊατδοὶ ὉΥ γεριγτν ἃ ΡῬγορδοῖ, ῥωξ γα ῬθΡ 
Ῥοδο οὗ )οἰμίηκᾳ οὐ ἰο ἰΐ (μ6 νασγηΐϊηῃρ δῃὰ γσοργοο 
ὉΓῚ. δι ἄν» “εδοα Ἰωοοά πιο ἴν. 2 δ ὲ οὰ 
86 ἴ:6 ῥτοπιῖθο αρροσίδιηίην ἰο 11, ὅ---οἰν. 1. 

Βαι ἐμαὶ μρρὸ τὸ ἴο οὗ ΟΑΒΡΑΒΙ ᾿κ δὲ ὑῃηδίυτγαὶ 
88 σβδὴ ὕ6. ΤῊΘ ρίοτίουθ πογὰβ οὗ ΜΙΟΔΗ τσϑὶ Ὀθ 
ὯΟ ΡΓΟΡΒθοΥ { ΠΟΥ͂ ΔΥΘ ΒΟ »ὲγ δ86έ. ΤὨΪ8 οδῃ- 
Ὠοὲὶ 06 οοηιογοσίοα. ΤΏΟΥ ταυδὲ ΒοΓγα μὰ! 88 
“ ροϊηία οὗ ἀθ Δα οοπποοϊίοη !}" Τ8Πδὶ 
ποιὰ ποοὰ ἰο ὑθ ἱπάϊοαίθὰ. Τα 1βαῖδ τηυπδί 
διδυύϑ ῥγοβδϑθηϊοα {θὰ ἴῃ ἃ ἴογα ἰμδὶ πτου]ὰ τουϑαὶ 
δί οὔσϑ ἱμδὲ 6 ΘΙ ΟΥΒ (6 ογὰβ ΟὨ]Υ δῷ ἰῃϊγο- 
ἀποϊίοη ἰο πὶβ δα άτγοβα ὑγορεσ.0 ΤΏΘΥ πλδέ 0 
δεραγαιθα ἤγουν ἴΠ6 ἀϊδοοῦσθο οὗ [δαϊδῃ, δηὰ Ὁ 
ΘΧΡΓΌΒΕΙΥ ἀοπὶ χηδίθα 89 ἃ οἰϊδιϊοη ὈΥ Βοῃ16 δοσί οὗ 
᾿εἰβίογῖοαὶ γοίθσοθοθ. Βαϊ δυοῖ ἰβ οὶ [86 ο856. 
᾿Ιϑαϊδὴ τ ΆΚοα ἴμ6 ποι οπγοὶγ ἶσα σα. Ηθ 
ἀοαβ ποῖ βϑγ ἰπδὲ (860 ἂτὸ Ὀοστονοὰ ἔσομαι δῃοίμοζ: 
1Πο56 ἰηΐοτιλθα ἰζηο0 Δὲ δηὰ ἄγαν (μοὶγ οὐσῃ οοῃ- 
οἸαβίοι ; αὶ ἐμδὶ 18 δῃοίμοσγ δἰ. ΤῊΘ τχδίῃ 
ἰδἰης ᾽ἰ5 [πὶ 86 10 ΒΡ μι88 80 βαὶ, δῃὰ ἱμοσοίοσθ 
Ἰραϊαἢ ἴσο ΠΑΔΥ 160 186 ποσὰβ δηὰ ἰουπὰ ἷ6 ἀΐδ- 
ΘΟΌΣΒΘ ΟἹ 11. 
1 18. οἶθδγ δὲ δ δὰ υπηάϊδρυϊοα ἐμαὶ Ικαϊδἢ 

ἔγοτλ ἰἱ. 2 ἰὸ ἦν. 1 ββονε ἐμ ἔβ᾽βο οβιϊτηδίθ οὔ δυ- 
τλλῃ ΚἸΟΥΣΥ ἰὼ {86 Ἰ᾿σδῖ οἵ ο ἀϊνίηθ. Βαὲ [πὶ ἀϑ 
Οἰθαν, 10 ΘΘΘ,λ8 ἰο Π16, 18 ᾿ξ {πδὶ [καϊδῃ, ἰη ἦγ. δηὰ 
γι αἶπο οοὨ θα ρΪδίοβ, 88 ἐΐ πόσα, (6 οοηαϊιλοη οὗ 
(86 ἔγαϊία ἴῃ ἴΠ9 6]4 οἵ [0 Ποαγίβ οὔ 1ϑγβοὶ ἰὴ ἐμ 6 
ἩωτΝ ἷπ ἴδο Ἰίρσῆὶ οἵὨ ἐἰ6 ταὶ ἰδαΐ, ἰὼ {6 

ἴληλο, 80.4}} Ὀ6 ρῥγοἀυοοά οὐ 
δ δηᾶ Ρυτίβοά Ιβγαοὶ. ΕῸΣ ἱγν. 2, “186 
γα Οἢ,᾽ δηὰ “" Εταϊὶ οὗ (86 Θαγί μ᾽) δτὸ ουϊάϑθῃϊ 

186 ταϑ1η 1ἰάθδ8. ΤΠι686 ΒΟΙΆ 8}}8}} Ὀδοοσωθ μὶοσι- 
οὐδ. ΤᾺ ΪΕ, Βονογον, ἰθ οχρ αἰποὰ σοῦ. ὃ: 8] 
(δῖ βοὴ σουλδΐη ἰῃ Ζίοῃ 1 Ὅο οΔ]]οὰ λοίν, Ὀ6- 
ολ86 ἐδ ἰδηχροδὶ οὗ Ἰυάρτηρηϊ [45 τοιηονοὰ ἔγοῖι 
Ζίοη 811 ρο!] υϊΐοι δὴ Κα}. ΤΏΘΩη 584}} μοί, 
δλοι ἱπάϊνί 8] δηὰ {πο ἰοία! ἐγ, θ6 ΠΥ 86. β6- 
οαΓΘ 8 ἀσσο  Πης-ΡΪδοθ οὗ Φςμονδὰ δα ποθ [Π6 Τὰ- 
ὈΟΓΏ2016 γγ7848. 

ἸΤμογοΐοτο [86 χοροὶ βρϑαῖβ ἶν. 5- 2160 οἵ 
εἰο ἱπάοοά, νυ οὗ ἃ ἀϊβδγοηϊ οὔθ ἔγοια ἱΐ. 2- 4. 
ῃ {Π6 Ἰκἴοῦ ρ͵8οθ ἢΘ ᾿δ8 ἴῃ Υἱϑήν τόσο (μδι χίο 

ὙΔϊοῖ ἴῃ ἐμὲ ἐἶπιθ [53τ86] 814}} ἀθνϑὶορ Ἵχίοσηδλί- 
ὑ ἫΝ Β8.4}} 86 (δ 80]ἱ ΘΕ ΏΘΏΟΘ οἱ ἐδ Θαγ ἢ 
Βϊ1η6 δι διουηά, δα 41} Ὡδιΐοηβ βἢ4}} ον ἰο 
[15 Ἔπχΐποποθ Βυΐ ἶν. 2 βᾳ. Βρθδίκβ οὗ ἐμδί εἴοσν 
{διδὲ ἷ5 Ἰἀθηξῖοδὶ υῖτὰ ΠΟ! ποθ6, ἐ 6 ποϊΐοι ““Βο] γ᾽» 
ἴδίκϑη ἴῃ 80 Β0Ώ96 οὗἉ δαποίωδ δΔη ἃ ϑασέγ: [16 ρἼΟΙΥ, 
Βοπονοσ, ἰβ ταὶ οὔ 4}} ἰηπαγσά. Βιι δὲ ἐμαὶ ουΐ- 
ψλτὰ ρἴΟΥΥ αϊκοα (ἢ 6 ἰηπαγὰ ἴον στδηίρα, παϊοὶ 8 
Ἰπαϊολίοα 11, 8 ΒΥ 186 ἴογτὴϑ “οαἱ οὗ Ζίοη 8β[18}} ροὸ 
ἰοτί {86 αν, εἴο., Βο, ἰοο, (ῃ9 ἱπτπαγὰ βίοσυ Ἵδη- 
ποί ἰδϑὲ πὶιπουΐ ἰμ6 οαϊπτατγά, πίοι '8 οχργοββοά 
ἦν. 2 ὉΥ (86 ἰογῃγ3 ““ θοδυ  ] δηὰ ρ]ογίου, Ἔχοοὶ- 
Ἰεπὶ δῃὰ οοπιεῖγ," δηὰ ῥ᾽ αἰ ηἹΥ οποιρῆ ἴῃ γοσα. ὅ, 
86. θη ΠΟῪ τὸ τοδὰ ἴῃ ομδΡ. γ. οἵ ἃ νἱπο- 
γατὰ {πδὲ ὑγοάυσεβ τ ] σταρθα ἰμπαίεδὰ οἵ στὰ 
δηὰ σπίθα γ. 7, (8 ᾽β ΘΧΡΓΟΕΑΙΥ ἰηίοσργοίοά ἰὸ 
Ἰιθδη ὑπαὶ 96 ῃονϑῆ μ858 ἰουπᾶ ἴῃ ἰπ6 δο]4 οἵ {᾿6 
βοατία οἵ [θγαϑὶ Ὀἰοοάϑῃοα δηὰ (8 ΟΥῪ οἵἩ τοῦ ἰπ- 
βιεδὰ οὗἩ Ἰπάρτησπιί απα σἱχῃἰδουπηοβα, απ ἤθη, 
δίϊο {π8ὲ, (ῖ5 δυν]]} ἔγαϊς ἰ8 ἴογο ἘΑΤΜΙΑΣΙΣ 
Ἑβαγδοίοσιζοα ἴῃ (μ6 10] οσσίηρ αἰχίοϊ ἃ χοβϑ, οδὰ 
Ἧὸ ἴμοη ἴῃ ἐπ Ἰοδαὶ ἀουρὲ (αὶ [ἢ βοοϊΐοῃ ἰῃμαΐ 
ἐγοδίβ οὔ 186 Βδὰ ἔγυϊι οὔ ἴπ6 Ὀτεθθηΐ κίδπβ ἴῃ (ἢ6 
δτμ τοἰδιώοῃ ἰο ἰδ βϑοίζοῃ ἱυλπλοάϊδιθ! Υ ῥγϑοοά- 

6 δοϊ οὗ {86} Κὶ 

ἰηᾳ ὙΒϊοῦ ἀοβοσίθ6θ (16 ρίοτίουβ ἔγαϊι8 οὗ {Ππ6 1δδὲ 
ἐΐπιθ6, ἐμαὶ {86 δοοώοη 11. ὃ---ἰν. 1 σοποογηϊηρ [4180 
ατοδὶ (μἰηχθ ἀο65 ἴο (80 βροίΐου {μα ἱπητηοα] Δ 6 ]ΎΥ 
Ῥγοοθάϑα ἰϊ, δῃὰ [μδὶ ἀθθοσῖθεθ (6 ἰχῃθ ἀϊνὶηθ 

688. 
Ι ἀο ποῖ “Ὁ {πὶ (8ῖ8 που]ὰ νοῦ Βαγῦθ 

θδθα ἀοιθίοα, ἀἸὰ μοὶ ςμδρ. Υ. ρρθᾶσ βὸ ἰπάθ- 
ϑρν τρς 80 ἡλδκο υμι 80 ἀἰδβιιηοί ἰῃ 186} δῃὰ νι }}} 
τουπάοά, δηὰ ἡ γθ Ὡοΐ δ  ἀ6Ὴ]}Ὁ γΟΣ. 1, ἃ (οἰ }}Ὁ 
αἰ βογοηΐ ἰοηθ δεϑαηχοά ; 1 τηθϑὴ 16 Ράσαῦ]6 ἴΟΏ6. 
Βυὶϊ το πιυδί ποῖ ογϑγοοῖς [9 το] διοηθῃῖρ οἵ [ἢ 9 
οοηϊρηίθ Ὀοοδιιβο οὗ ἰμο αἰ βδγθηοο ἰῃ [86 ΤΌΓΠ,. 
ΤῊΐθ το] δι ἱοηθῃΐρ 0111} ΔΡΡΟδΣ Ρ] αἰ Γ 88 γ 60ῃ- 
ἰθμιρ ἰδία (89 ρΡαγίϊουϊασθ: μυΐ γ τσὶ δί (ἢ 18 
ἀν ἀγαῖν αἰϊθηίΐου ὁ οὔθ ἰμΐπρ. Α8 11. δ---ἰἶν, 

(89 ουὐνατά ἀΘΟΔΥ͂ ἈΡΡΘΟΑΙΒ 86. βυπρίοιῃ δηᾶ 
σομβοαῦθηςα οὗ [Π6 ἰηναγά, βὸ ἰπ οἶδρ. ν. {Π6 
ἱππταγα ἀθολν ΔΡΡΘΔΓΒ 88 ἴῃ τοοί ἔγοπι ΜΠ ΐσμ 080 
οαἰνατὰ ἀθνθίορα ΟΥ̓ δὴ ᾿πον} 8 0]6. ὩΘΟΘΒΘΙΥ͂, 
᾿Ασςοογάϊηρς ἴο {μῖκ πὸ το ἀοπιϊμδηΐ Ῥαββαροβ 1]. 
2-4 ΔῈ} ;γ. 2-Ὁ βἰδηὰ ἢ δὴ δῃδιορουβ ἰηνοτγίοά 
Γοϊδίάοη, |ἰϊκ6 (86 δροϊΐομβ χονοσῃθα ΟΥ̓ ἱμθηὶ ἰϊ. 
ὅ---ἦν. 1, δΔηὰ οἤδρ. γ΄. 

ΕἸἰμαιΐγ ἰού ἰς Ὅο ποἰοοά οτο, τ μαὶ τὸ 8881] 
ῬΓΟΥ͂Θ ἴῃ Ραγαῦ γί μοῦ οὐ, ἰμδὶ ἰῃ ἷν. 2-ὅ, 88 
8. Τηδιίίοῦ οὗ σοῦυΓΒΟ, ἔἤοτο ΟσΟΌΣ Ὀδοῖς ἰοοῖΐκθ ΟΣ τοῖν 
ΘΓΘΏΘΘΒ ἰ0 Ὑδδὺ ἢδΔ8 ργοοοάϑά, (Ο(οπ,ρ. ἐ. 9. γον. 4.) 
ΤῊ 8 οδηηοῦ δ6 Οὐ 186, ἰῃ 88 λυ οὗ 88 ἷν. 2- νυ. 80 
6 (Π6 Βεοοοηά ογχαηΐο μ4]Γ οὔ [μ στοδί βοοοῃμά ροῦ- 
[8] οὗ 8814} 8 ρσορθῃοοῖθα. Βαϊ ποιλοίης [18 ἀο68 
ἠοΐ ἴῃ ἴδ6 Ἰοαβὺ Βίπάον ἐπ δβροσίίου (Πδὲὶ βϑοίΐοη 
οὐτ ται ἴῃ (16 πιδίῃ Ἰοοῖκα ἰοσναγὰ δηὰ ἠοὶ ὑδοῖζ- 

8. πὶ [δαῖ ἄαν,--αρί τ οὗὨἨὨ Ὀπτη ἢ Ε.--- γα. 
2-4. ἘΒγ (μ9 τοχγὰβ “ἴῃ ἐμαὶ ἀδγ᾽ {86 ῥτορμιοῖ 
τοίουθ ὕὑ8οκ ἰο “ἴῃ [ῃ ]αβὲ ἀαγβ᾽" ἰϊ. 2. ΕὟΓ δ0- 
οοτγαϊηρ ἰο 41} μδὶ πὸ ᾶγὸ ὑυβί ἰαϊά ἀοτη, ἱν. 2- 
6 εἰδηθ ραγα]]6ὶ πὶ ἰἱ. 5. ἡ, ΒοΙᾺ 88 ἰο {ἶπιθ δῃά 
ΒΌΡ)οΘοἱ τηδίϊεσ. ΤῊ 8 ἰαβὲ {ἰἰπιθ ΠΙΔΥ μᾶνθ δ6- 

Ὦ βἴῃοθ 89 δίγιἢ οἵ ΟἸτίβι, θαΐ ἐδ 18. ποῖ δη- 
ἸΒῃοὰ ; 1 ἴθ. ἔ18116α ὈΥ ἄορτοοα ᾿πσουρἢ ἸΩΔῺΥ 8 
τἰϑίηρ, δηά δβυδϑἀϊηρ. [Ιἢ (μι18 148ὲ ἰἴπι6, {Π6 Γθ- 
ἴογο, β!4]} “19 Ὀγαη οὶ" δηὰ “τ ἴγαὶϊὶ οὗ (ἢ 6 
Θγί "ἢ ΡῈ ἴον ὈϑδυΥ͂ δηᾶ ΒΟΠΟΓ, ΒΡ] θοῦ δηὰ 
ΑἸΟΥΥ ἴἰο ἰπ6 βαγοά οὔϑϑθ οἵ [βγϑεὶ. ἴδιαι 18 

1: ΠΣ “ τδηοῖ Ὁ ὙὍΤὴθ πογὰ τηθϑῃθ φεγηι- 

παΐξΐο, ἰῃ)6 Βργουϊίηρ, δηὰ τηθϑηβ ἢγθὶ οἵ 4}}, ποῖ 
8, Βἰηχίο βργουΐ, ὃ ἜΡΓ ΉΘΟ ἷῃ ζοῆθγαὶ, δᾶ 
8 ἰοἰΔ!] οἵ 41} ὑπαὶ κργουϊβ. υΝ ᾽ν ΠΊ6Δη5 (θῇ. 
χῖχ. 25: “Απά ἢθ ΟΥ̓ΘΓΙΠΓΟΥ͂Υ μοδ6 οἰ 168, δῃὰ 4}} 
6 μἰδίη, δηὰ 41} (ῃ6 ἱπηδοϊιδηῖθ οὗἉ {6 οἱ(168, 
δηά (μαι ποῖ ΟΥΘῊ ὑροῦ ἐμ6 ατουπά " (ΠΣ 
ΤΥ2 ἽΝ). Κ0 δραὶῃ νγὸ τεδά, Ἐζεϊς. χυΐ. 7: κῚ μανϑ 

σδυβοά {ΠἸ66 ἴο ταῦ ΕἸ ΟΪῪ 859. ἰμοὸ Ὀυά οὗἉ {πὸ 8614 
(τ Π5Υ3) ὁ «. ᾿ Βανϑ πιδάα [866 11 {π9 
ψερείδίοη οἵ ἴμ6 614. Αγραΐῃ Ηοβ. νἱϊ. 7: “Τὶ 
μια! ὯΟ δίδ!ϊς, [89 ὑπᾶ (ΠΧ) 8.14}} γἱϑὶά πὸ 
ΤῊ6 8]. ὙΤΠ ποιὰ [88 {86 βᾶπ|0 τηϑδηϊηρ δ[βὸ 
1κ8. Ἰ᾿χὶ. 11; Ῥκ. Ιχν. 11. [πῃ Ἐσοϊς. χυῖϊ. 9, 10, 
{πΠ6 δρβίγδοί τηϑδηΐηρ φογπιέπαίο Ῥγθάοπυϊ παῖς, 
ΠῚ ΠΟῪ γὕὟἢὸ ΘΟΙΡαΓΟ (6Γ. ΧχΙΪ, ὅ δΔηὰ χχχλ]. 15, 
γ6 ἢπάὰ (μαὶ (Ππετθ “ τἱρβίθουβ Βγδαπομ (ΠΣ 
ΡΥ) πλοδηβ ἃ β' 916 Ῥδγβοη ΠΥ, “1 {111 ταὶμα 
υπίο Ῥανὰ δ στἱρῃίοουβ Βγηῃοῖ, δῃὰ ὧδ 888}} 
τοὶρῃ δὴ Κίησ, δηὰ β4}} ργοβροῦ, δῃᾷ ϑχϑοιὶθ 
ἡπάρπιοηϊ δηπ Ἰπβίϊοθ ἴῃ 186 Ἰαπὰ ; ἴπ λέ ἀδγβ,᾽" 
εἰΘ. Νοίϊσο {πΠ6 βἰρη]αῦ αἰΐορ Βγδηοῖῦ. Εὸ ἴοο, 
ὅ6Σ. χχχὶϊδὶ. 158. [ἢ Ζοοδαγίαμ, μοσονοσ, γὸ δπὰ 



80 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΊ ΙΘΑΙΑΗ, 

ΓΊΟΣ Τκεηνασῖ, μΔ8 Ὀεοοπιο δἱἑοχοίμοσ ἃ ῬΤΟΡΟΣ 
Ὠδῖη6. ““ΒΟΙΟΙΪά 1 11} Ὀτγίηρ [οσί ΤΥ βοσνδῃί 
ΤΖοιδοῖ, {Βγϑηο}),᾽) Ζοςἢ, 111. 8. Αμὰ γἱ. 12: 
“ Β6μοΙὰ ἰμ6 ὔδῇ ὙΠ086 ὩΔΠῚ6 18 ΔῊ 
ἢ 884}} ζ.,ΓοῪ ἃρ ουΐ οἵ κὶβ ρῥἷαςθ, δηὰ [6 5884}} 
Βυϊ]ὰ (89 ἐδαρ]ο οἵ ἐπ [0ΒὉ." 1 ψὸ ἀστϑθὸ ὙΠ} 
δχροδίίοσβ ὑμαὺ σϑίοσ ἰμ6 ὙΖθιηδοῖ οὗἨ «(6ΓὙ. δπὰ 
Ζεοὶ. (τ λο ἰη {μ6πι, θαγοηα 411 ἀουδῖ, πλθβῃ8 
186 Μαοββῖδ]}), 0 ΟἿΥ ῬάρΒαρῸ 88 1(8 οὐἱρίηδὶ Βὸ 
81}}} 6 σοπο]υβίο τσβὺ μοί ὃ6 ἐμήαϑ᾽ να κὐφιβχε 
ἐμὲ [6 ψογὰ 18 ἰο Ὀ6 (Δ ,κθὴ ἰῃ [16 Β81ὴ9 τροϑηΐηρ 
ἧπ ΟἿΡ ρβᾶββᾶρθ 88 ἰῇ Ψ6γ. δηα Ζοοῖ. ΕῸΓ ἰπ ΟἿΣ 
Ῥδββαζθ ἃ οοπαϊ ἴοῃ, λαδίδιδ, ἴα ον ΔΘ ΠΟΥ ἀοϑοσ θά, 
Ὠοῦ ἃ ῬΟΙΒΟΏΛ ΠΥ. “ Ετυϊ οὔ 186 ἸΔηἀ᾽" βίδηάβ ἃ8 
οοττοϊδενο οὗ “ Βγδῆσῃ οὗ Φόβον." ΤὨΪΒ 18 βΒο 
ΘΏΘΓΆΙ δηὰ ΘΟ ΡΥΟΠρηβῖνθ 8η ὌἜχργοβδίοῃ, ἐμαὶ ἴϊ 

15 ᾿ΆΡΟΒΑΙ Ὁ]6 ἰο υπάἀογβίδηα ὈΥ 1ϊ ΔΩΥ͂ Β'ημ]6 ἔγυϊί, 
δνοη ἱπουρσὰ 1 τογα {Π6 πορ]οβί. 6 
χὶ. 1,10; 1.1.2, ἀο ποῖ οοπίγδαϊοί {{18. δος }υκί 
1 ἰΠο868 65 16 Μοββί δ 8 ἀοσδὶπαίοά, ποῖ 
88 ἰῃ6 ἔγαιϊ οὗ {Π6 ἸΔηά, (οΥ οὗ (Π6 πω), ἷῃ βϑη- 
6γ8], θυ 8 βιοοῖ οὐαὶ οὗ {Πι᾿0 τοοὶ οὗ 6886. “ Εταυϊί 
οὔ ἰλο Ἰαηά ᾽" ἴπ ἰ86 χοῆοταὶ δηᾶ ἱπάοβηϊΐο ἔοσιλ 
οἵ 115 ἜΧργεββίοῃ, ΘΔ ΟὨΪΥ͂ αἰμπῖίῦ [μ6 Ἰξουῦθι οἵ 
{Π6 Ἰαπὰ ἴῃ ζϑηοΓαὶ (ηοΐὶ οὗ ἰἢ6 ΘΑγίῃ, ἰοτ, δοοοσά- 
ἱης ἰο {86 οοηίοχί, ΟὨΪΥ͂ 18γ561 18 βροΐκθρῃ οἵ). 
ΤὨῦδ τ μαὶ στονβ οὗ Φοθονδ δηά ταῦ ζτονβ οὗ 
εἶχιθ Ἰδηα βίδηα ἴῃ δῃςὶ 6518; βρὶγιΐα41 δηα οογρο- 
ΤΆ] ἔγυϊίβ, (6 ῥσχοάδυοία οὗ [116 ἈΘΑΎΘΕΙΥ δηὰ οὗ (89 
ΘΑΥὮ]Υ 116, 

Βαϊ ναὶ ἃτὸ ἰδ ρχγοάυοία οὗ (δ6 ὨΟΔΥΘΏΪΥ, 
ερὶγιίυδὶ, ἀἰνίμο 16 ἢ ΤῊΪ8, 10 Βαθ}8 ἰο τη6, 1588, 
ἨΣΠλΒΟΙΥ (6118 υ8 Ιχὶ. 11: “ΕῸΣ 88 ἰπ9 δασίῃ 
Ῥγησοίὰ ἴοσί μοῦ θυ, Δηα 88 6 χαγάθῃ σδυβοὶ ἢ 
186 ΐηρΒ (αὶ ἀγὸ βοῇ ἴῃ 1 ἴο θρτγίηρ ἴοτίἢ ; 80 
ἐμ9 ΠΟΒῸ αοὰ Μ1}1 οαυδο ΥἹρἢη δουβη 685 δα ργαΐβθ 
Ὧο δργιὴρ ἰογίῃ Ὀοίοσο [09 ῃδίϊοηβ. 8, 
“ΜΠ δίβοονο (ΠΊΏΡΆ ἈΓΘ ἔγ6, ἩΔίθοουϑν ἰμληρθ 
ΔΙῸ Βοῃποβί, ἩΔΒδίβοουοσς ὑμὶηρΒ ΓΘ ἰυδὶ, ψμαΐδο- 
ΟΥ̓́ΟΣ πὶ ηρΒ Δ. ῬΌΓ͵Ο, ἩΝΔΙΒΟΘΥΟΣ ὑμὶηρη ΔΓῸ Ἰογ6- 
Ἰγ, ψΒδίβοονον [Πἰημ8 8.6 οὗ ροοὰ τοροτί ; 1{{Π|6 10 
ὈῸ ΔΩΥ͂ νἱγίιιθ δηὰ 1 {6.6 ὍΘ ΔΗΥ͂ ὑγϑὶβθ᾽᾽ Ρ}}1], 
ἦν. 8 (Δηὰ τη οὶ Ῥαὰ] Βανο μδὰ Ἰχὶ, 11 ἴῃ 
ἶ8 τηϊηά ὅ) ἰπαὺ 8 Τ ΖΟπιδο} οὗ Φομονδῆ. Τῇδιὶ 
ἦθ (πὸ ἀϊνίπο ἔγαϊξ πιὰ πο (06 ἤγαϊξ οὗ (Π6 
Ἰδηά βίβηᾶβ ἰῃ οοηίγαθί, υἱΖ.: 411 ΘΟΥΡΟΓᾺ] [ἐδ (παι 
{86 ΙΔηἀ Ρτγοάἀυοθη ἱῃ 8}} [16 Εἰ ράοπηβ οὗ παίαγο, 
ΤΠογοΐονο Τ Ζοιυδοῦ οὗὨ Φϑῃονυδ ἢ ΘΟΙΏΡΣΘΘηα8 ἰδ ὸ 
ΘηϊΓΘ Βρθθγο οὗ ἴΠ6 ἔγθδ, Θοῃβοὶοῦ, Ὧ8] 116, 
811. πὶ ἰ6 Ῥγοάποὶ οὗὨ “186 Ὀγοδίῃ οἱ 1{6᾽) (οι. 
11. 7); ΜΒΘΓΟΔΒ “ σαὶ! οὗ [πΠ6 ἸδΔη ἃ ̓ ἀοεϊρηαίοβ [ἢ 9 
Θηἰἶ ΓΘ ΠΣ ΡΟΥΒΟΏΔΙ, ΘΟΥΡΟΓΔΙ 116, 411 1μδὲ 18. “16 
Ρτγοἀυοίϊου οὗὨ (6 ϑϑγῖμ" (εη. ἱ. 12). 17 1818 
18 [16 τηοδηϊηρ οὗ ΤΖοιηδοὺ οὗ Φομουδῆ ἐπ ΟἹἹΓΡ 
Βδδδαβο, {Π6ὴ Π18 ροηθσαὶ ὨΟ 10. ΤΩΔΥ ΘΔΒ11Υ οΟΏ- 
ΘΏΒ6 8144, ΒΟ ἴο ΒρΘΔΪΚ, οΓΥΒ[4}1126 ἰο {86 ΘΟμοθΡ- 

τίοη οὗ ἃ ἀοβηϊθ ρεγβοηδ ιν, ΤΉ, ἴου ἰδίῃ 
116 ἄρα οὗὨ ἴπ6 βοϑὰ οὗ ἐμ ποῆδῃ (δῃ. 111. 15 
Ῥτοοθθαϊηρ ΟΥ̓ΚΊΏΔΙΥ ἔγοπι ἃ ὀΘομοορίζοη ζοηογαὶ 
δηᾶ ᾿πἀοβηϊίο, 18]}Υ, ἴῃ ἐπ οομβοϊουβηθθα οὗ 
Βα] ονίτρς Ιαγϑοὶ, οομαοσπβοα ἰοὸ ἰῃ6 ποίίοη οὗ 8 
ἀεβηϊύθ Ροσβοι δ ἐγ. 

Ασοοσαϊηρ ἰὸ {Π18 1 οδπποὶ ἀρτοθ ἩΠῚ πόθο 
18δὲ υπάοτρίδηα “ ΤΟΣ ΤΖοιυδοῖ οὗ Φοβονδὴ οὗ 
[π6ὸ Μορδίδἢ ΟἿΪΥ (88 ταϑηῦ 68} δὰ ΟΠ ἰδ δ 
Θχροαίίοῦβ), οὐ οὗ 6 Ομυτοῖ δοηθ (θο ΦἙΒΟΜῈ : 
ποπιθη, ΟἸγιβίϊατισι), οὐ οὗ ἴῃ 6 Ῥϑορὶϑθ οὗ ἴβγβδοὶ 
8]Ι΄ομθ ((Ὦπ6 ΚΝΟΒΕΙ, πῆο οοηίουηάε ἡ ΩΣ τ ἢ 
“ » 89), ογ οἵ ΟἸσῖβὲ δῃὰ ἰλ6 ολυσοῦ (8 Ζυγινο- 

ἃ ] δῇ σδι868 ἰο 5ἸῸΝ δηά ἴδ6 απ ᾿Ὀγίη 

τ: “ ΒοΙἢ ἐπὶ ἐςποντα Βαϊ: ἰο ἐμ Βτγδηοῖ ΟἾγῖδὲ 
δηά ἰο Ηἰθ θοὰγ ὑπὸ σμαγο." ΗΟ ΜΑΝ ΝΒ Ἔχρὶδᾶ- 
Ὠδίίου (Θολνθίδευ. 11. 2, ». 6083 5Βα.}: “ ΥΥ̓Βαὶ Ψ6})ο- 

ἰοσῖι, (ἢ 9 
Ῥτορϑῖ ὀρροϑθϑθ ἴο ἴμ6 ἱμουβαπάβ οἵ ἢυτηδῃ ῥγοὸ- 
ἀυσῦίοπθ ψιλὰ ὙΠῖσοἢ (Β6 ῥτγονίουθΥ σουϊκοα ἰ0Χ- 
ὉΓΥ ἀφοϊκοα ἐἰθο] ἢ, ΟΡ ΟΠ ἰπ ἰἢ6 οδ86 οὔ πο- 
ΤΏ61,᾽᾽ ΒΘΘΙῚΒ ἰ0 26 ἴο ΘΟὨδίΓΙΘ 1Π6 ἰάο8 οἵ ΤΖο6- 
ταβοὴ οἵ ϑβουδὰ ἴοο ΠΑΓΓΤΟῪΥ, δηὰ ἰοο {1{||6 ἱπ 
ἰι ἀἰκάποιίοη ἤγοσα “ ΕἸ οὗ {Π6 Ἰδηά,᾽" 88 πὲ} 
88 ἴοο πο ἢ ΣΤ σοίδσθηοο (ο 11]. 16 βαᾳ. 

ΤὨογοίοσο, 89 οηἶγο ρῬτοάαςοίβ, Ὀοῖὰ οὗ [6 
ἰρήα.] δῃὰ (89 οοτροσαὶ ἈΠ ΒΉ8}} δ6 σποῖ {μαὶ 

ἴλ6 τεθουθα ΟΏ68 οὗὨ 18γ86] β8}} ΡῈ Βίρῃ)ν μποπογθὰ 
δὰ ρ)ογ θὰ ἰμογεῦΥ. Ὑμαΐ ὙΠ οἢ 88 118 ἱπηπιθ- 
ἀἰαΐθ βουγζοο οἵ 116 ᾿ῇὸ Φοβουδὴ Η]ϊπιβ6} 0, πΐο ἢ 18 
[89 ἔππιὶὶ οἵ Ηΐθ Βρέγιε (6 4]. ν. 22) τουδὶ γοἀουμάὰ 
ἴο ἴῃ9 Βοποῦ οὗ ποθ ἰῃ σβοῦχ 1 ΤΊΔΙΚΘΒ 118 80» 
ῬΟδγδΏσο (οοαρ. Βομ,. ἱϊ. 7 βΒαᾳ.). Ἦγ)ε τεβα οἶβθ- 
Πογα (Ομαρ. χχνἱϊὶ. δ) ἐμὲ Φοποναμ Η]Σηβο] 6 
“6 58}4}} θ6 [Ὁ0Γ ἃ ΟΓΟΥΏ Ο ΕἸΟΤΥ δὺς [0 ἃ ἀϊδάδιαῃ 
οἵ θοδυῖῦ υηΐο ἴΠ6 τοασϊάυς οὗ Ηἷ8 ροορ]ο. Βοίῃ 
διλοιηῦ ἰο0 ἐπ 6 βαπι6 ἱπίηρ. ΕῸΓ σοῦ Φεβονδῇ 
ἷα, {6 γ Ηο ἐκ τι Ηἱ5 16 δπὰ νὲϊὰ ΗΠ ρονγοσ ; 
δῃὰ τ βοσθ Ηδ ᾿ἰνοθ δὰ ποσίζθ, ἰθοσ Ηδ τ 68 
δἰοσγ. Μοσϑονυορ ἰδ ἔγυϊίβ οὗ (6 οδγίῃ, ὙΠΟΙΘ 
[Π6 ΓΟῈΡ δοπ θθοοσ 68 (86 ἰϑλη δε δ οὗ βρ᾿ γϊυδὶ 
116, τασδὶ ἐμοιηβοῖγοθ Ὀθοοπιο α]οσίουβ δηά, 88 1ἱ 
Μ6ΓΣΟ, {Π6 ΟΔ086 οὗ 8 ΝΊΟΤΥΥ [1Κ6 Ι, ἴῃ 
ἴδοι, 111 θδοοῖθ ΠΘῪ : ὈΟΑΥῪ δῃὰ βοὺ], βδίῃυσθ δηὰ 
Ἡἰϊσίογυ, μοαυθη δηᾶ δδσί, 
ΥΝΙ Ὁ (ον ΠΡ ἽΝ) ΠΟΥῈΣ τρθδηθ δου Πῖηρ 

οἶβο ἐβδη (89 ρσγοάιυςίβ οὗ {ἰμὸ στουπᾶ. ΤὨδ οχ- 
Ῥγδββίοη 18 Ἰοῃπα οἴϊομ ἰῃ [86 Ῥεπίδίευο (εῃ. 
ἴγ. 8: [ν. χχυ. 19, Νυπι. χὶϊ!. 20, 26), τηοεὶ 
γοαυθηι Υ ἰῃ Ποαϊ, (1. 25; νἱΐ, 18; χχνὶ. 2, 10; 
χχΥ[δθ 4, 11, 18, ἄς.). Βορῖάθ 1θ86 ΟἹΪΥ ἴῃ «{6Γ. 
Υἱϊ. 20, δῃηᾶ Ῥβ. ον. 356. Βαϊ 41} (818 ΒΡΙΘηάοΥ δῃὰ 
ἸΟΣΥ͂ 8141] οχίβὲ ΟὨΪΥ ἴον “" 1.0 ἐβοδροϑὰ οὗ [πτ86].} 
μ18 ἰα {μ6 οοπορρίζοῃ 80 [τεασρθηΐ 1ῃ 188., ΤΙ Οἢ 

Βθ δἰβούβασο ἀδδί μιδίοβ 886. “"σουηδηῖ," ““ ἢ1Πὶ 
{μὲ τοιπδί ποθι," “ τοδίδι," (ὙΝν ΓΚ, ΡΣ, 
ἽΚΟΣ ὁομαρ. γοσ. 8; νἱ. 18; χ. 20-22; χὶ. 11,16; 
χχυ δὶ. δ: χχχυῖϊ. 81 βα.; χὶνΐ. 3), δῃὰ νοι οχ- 
ΤΌΘΒ6Β ἰπαΐ, οί 411 Ιαγαοὶ, θαὶ ΟΠ] ἰδὸ σοιηηδης 
δὴ δέου ἰΠ0 υάρίηρ δῃὰ εἰ πίῃς 884}} ρασγίαϊκο οὗ 

αι Θϑαὶγ, (Πδί {86 οἱ ἤ πο ΘΓ. 8 ΒΆΥΒ ΘΧΡΓΙΟΒΑΙΥ, (μὲ ὑπ6 ρίοιγ οὗ πὶ 
νυ. 2 ΕΥ̓ Ὰς μος ΒΥ Τ ἀορεμᾶ οἡ ἰηνδγα ΠΣ δηὰ 
Βροιϊεεβηοβα, ὁπ {μαὶ ρδὲ {παῖ 18 Β41ἃ ἴο Ὀ6 (86 ραγ- 
ταρηὶΐ οὗ αοἀ (ΡΒ. εἶν. 2). ΤΏ18 νοσϑθ, [βογθίοσο, 
οοηίδῖπα ἰδ ΤΙΩΟΤΘ Ἰσῦ]ασ ἀοβηϊ οι οὗὨ τ. 2. 
“ὙΒο]οίξ ονον" (ἼΚ.92) οοταρ. χαχυὶὶ, 81) διὰ κῚμ6 
τοιιδί ἴτρ ονον "ἢ (ἼΓῚΣ ὁοταρ. τῇ. 22, βαὰ }Ὲ- 
ΤΙΊΖΘΟΗ, ἐπ ἴοο.) ἴῃ Ζίοῃ. δῃᾶὰ ὅογιβα οπὶ (υἱά. 1. 
8) 58}8}1 Ὀ6 οδ]]οἀ ΠΟΙΥ, ἑ. 6.) ποῖ ΟὨ]Υ 6 δο, Ὀυΐ Ὀθ 

ἱσοὰ δῃὰ οδ᾽] θά βυςΒ. 
ΤῊ Βοϊἑποθρὰ, Ἐπ οἢ Ὀθοοπιοβ οὐ μοῦθο, β. 

χοὶϊ!, δ, ἴθ, ΔΩΥ͂ τᾶν, ἴο ὃ6 οοπίγαρα Οὐ οἰ γε] Υ 
88 Ὑ6]] 88 βυ δ] οι γοὶγ. Τι ἱποϊπθβ {86 δαοοῦ δηὰ 
(86 δαποίι8. Βαυΐ ἰμοβ ΠΟῪ ππεὰ οὗ αοἀ δτθ Ηἰβ 
ο]δοῖ ἰῃ σθέβγθῃοο ἴὸ πβοῖῃ Η6 δι88 τηδὰθ {86 οουῃ- 
βαεὶ οἵ Ηἱΐβ Ἰογα ἀοοππιθηίδυγ ὮΣΥ δὨἰοσίηρ ὑμεῖς 
Ὡδίηο8 ἴῃ ἐμ ῬΟΟΚ οὗ 118. 

“ΠῸ δὸ πὰὺοίϊϊίεπ ἰο {86 ᾿ἐνἱηρ᾽") οὐ “ἰο {86 
118 ς4118 ἰο πυϊπαὰ Ῥεδὶπι ᾿χῖχ. 29, "ΟΡ Σ ὉΡ, 

2.3) "7 “Ἴοὲ (θα ποὶ δ6 πτλϊίοη πὲ ἴ8ο τί ρμύ- 

δου8, οὐ ζ6ἐ. χχὶϊ. 80, πβιασο 1: ἴδ βαία: “πεῖ 



ΟΗΑΡ. ἸΥΡ. 2.6. 

{πῖ5 ταδὶ ὙὟΚ 68 1116κ6. ΤΗΐδ Ὀοοῖς οἵ 19 ἰα 
ποὶ ἰδὲ ἰῃ ὙὨΙΟΝ δύο γί δ ἰῃοδο ἀοδέληοὰ ἴἰο 
δασγίμ!γ 116 (1 βδ. χχν. 29, Ρβ. οχσχχίχ. 16), δαὶ 
(δὲ τῇϑοσζοΐῃ εἰδηὰ τ ὐτίθη (ποθ δρροϊηϊοαὰ ἰοὸ 
ονοεϊδοίησ [16. ΥὙμδὶ ϑοτὶ οὗ δ [Παὶ ΠΊΔΥ 
ὈΕ ἜΠΟ ΠΟΥ͂ (86 ΘΏΙΓΥ ἴῃ ἰξ οομμροτίδ Ὑἱϊ ἔγθθ 

μαϊπδίΐου ἴῃ 0 Ἧὸ σδῃποῖ ΠΟΤΟ ἰηγνοδίὶ- 
ΤὨϊΐδ θοοῖς 6 ἤγϑὶ παπιοὰ Εχοά. χχχὶϊ. 82, 

Τίς 1κμ8. ἰῃ ἰμἷβ ὑἰαςο, δηὰ Ρβ. ἰχὶχ. 29: 
Ιχχχνὶϊ. 4-6; ὕλη. χὶὶϊ. Ὶ τηρηϊίου ἱξ. Ιἡ {πὸ Ν. 
Τεαὶ. τὸ τοδὰ οὔ ἰΐ [ὺ{πἢ χ. 20 ΡΒ}, ἐν. 3: Βδνυ. 
δ. δ; χὶϊ!. 8: χυὶϊ. 8; Χκ ἸΣ 156; εὐ 27. 
δοαια, ποὶ πίίποαϊ ρῥγοργὶοῖγ, μανὸ σοιϊηα θα, ἴῃ 
ςοομῃοοίλου πὶ χ. ἰ Ἔχοῖς χὶ!.9:; Εχοά. τ: 
12, εἰε., οὗ 186 1.4] τορι βίοσθ ΟΣ σοὶ] ὁ 
εἴ τθῤαι Ὰ ἀμρο τὐβαὶ Πποῖς ἱπεοε ὑκα τοὶ [5 το αἰ 
οὔδε οἐξέξομ οἵ ἔο κίηράοια οὗ Οαοἂ διά οὗ {δ 
οἷ οἵ ἀοὰ (6κΔὶ. ν. 26; Ηδερν. χὶϊ, 22; ΒΟΥ. χχὶ. 
): 
Ὑ Έθα ἴδο ,οτ 5881} βανὸ νυϑδϑϑᾶ.---οὸΣ, 

4. Τὶ βϑδιχβ ἴο πιὸ ἐμαὶ [δ 9 σοῃίθῃ!β οὗ ν6γ. 4 ΒΗΟΥ ἀ6- 
εοἰάϑά!]γ ἐμαὶ ἰξ ἴμ ὯὩῸ ργθιωΐβ [0 τοῦ. δ, Ῥυΐ 168 (0 ἢ 
τε τάθα 88 Βροοϊδοδίϊου οἵ ἐπ ἰἦπιο δηὰ οοῃα  ἰοηβ 
ἴῃ σείδγθῃσθ ἴἰο Υοσβ. 2 δῃὰ 8. ΕῸΣ ΟὨΪΥ͂ ἴπ6 Ρυ- 
τιγίτια 811} αἰ δίηρς Ἰυάκτλοηίδβ οὗ 6ο(, ἐμαῦ Ο] 6889 
ΔΑΥ Δ}} Π]1ἢ, ὑσίηρ ᾿ξ δρθουΐ {π8{ ΔΩΥ ΒΟΙΥ, αἀἰνίηθ 
᾿: 6 5ὲ}}} σϑηιδῖπα ἰῃ Ψογαβδίοα. Τῶο Β]1ἢ οὗὨ {86 
ἀδυσπίον οὗ Ζίοη ͵ἰθ ποῦ ΟὨΪΥ ΟΣ ΟΣ] ἀορτδάδ- 
εἶστι, Ὀαϊ 411 (Πδὶ ΔρΡρϑᾶσβ 88 ἔγυΐϊϊ οὗ 10 δῃ!ὰ τ ϑδηβ 
ἴος ἔα Πουηρ ἰδ; 8 (δ6 Θηςγῷ δρραγδίυθ οὗ 
ΙΌΧΌΓΣΥ αἰβοουγθοὰ οἵ ἰῃ 11}, 16 544. οὐχὰ οαΐ- 
ὝΑΓΟΑΙΥ ΚὨΟΥΥ δηα βρη ]ά, τοραγάθα ἔγουι {π6 
Ῥτορδ οί ροἱηὶ οὗ νἱ ον ἰΐ τγ88 ΟὨ]Υ νἱ]6 ἅ1 1. ΤῊΘ 
δοοά-συ  ἴηθεβ οὗ 6 Γβδ] θὰ (σοΡ. 1. 15; ἐχ. 4; 
ΧΧΥΣ. 21. χχχὶϊ!. 18) ργοσθθαβ ἔγοτα ἔπ 6 ἱβποοοθηὶ 
μϊοοά ομεά Ὀγν {86 ἰπ)υβιῖοα δηα (ΥΓΘΏΗΥ οὗ (ἢ 6 

πγογία] (ἰ. 18594ᾳ4ᾳ.). Οὐποογηῖηρ Ζίοη δῃα 9 6γυδβα- 
οαλ, θ66 ἰΐ. 8. 1» οἰδδηβίπιΣ 58}8}} θ6 Ὀσουσπὶ 
δυοαὶ ΟΥ̓ 8 Βρὶ τιυ.4] ἴοσοο [δὲ 'Β ΔΙ ορΟῦ ἴο πα 
ἴογοα οὗ παδίαγο τῇ ριγιῆο8, υἱΖ., (0 πὶπὰ, [ΚΘ 
{δὲ συδ98 ΟΥ̓ΘΡ (ἢ 8 δΑτί δηα ὈΘΑΣΘ ΔἸΤΑΥ͂ 81] ἰτ- 
ῬΌΓΟ ΥΒΡΟΙᾺ, 580 388}} οὐ Ἰοεἱ Ἰοοθα Η]6 λυάσηηθηίδ 
ΟΥ̓́ΣΣ ἴδγβϑοὶ, ἀθαίγου ἴμ9 σὶοϊζοα δηὰ ἀγῖν ἴο σο- 
Ρεοπίδηοο ἰἤοβο ἐπ τοὶ {π6 ϑρῖτιῦ οὗ αοα Β5πᾶ8 
8.11}} ἃ Ροΐηι οὗ οοηίδοῖ, (Π08 Βρὶ εἰλυΑ Υ ματι ν (86 
Ὡδέῖοι. [ ἀο ποί ἰμίηΐς, ἰμογοίοσο, μα Γ᾽ Ἵ Βοσο 
ἷς ἴο Ὀ6 ἰγαῃπ]αίοα “ ερῖτῖ!.) ΤΏ οοηίοχὶ ουϊάοηῖ- 
Ιγ ἀοιμαπάβ ἐπ τηθδηΐηρ “πιά. [Ιἢ χχχ. 28, 
αἶδο ΓΒ ἰβ 180 Ὀγοδϑί οἵ Οοα, 864 ὁὴ0 8668 ἴγοι 

(86 οοηποοίΐοη ἩϊῚ [Π6 1108 δῃά ἰοηρσιιο (νοσ. 27). 
Οορ. χὶ!. 16, ὈΝΘΤ ΤΡ “τι νεῖπα 8}}8}} οδστν 
τποπὶ ἀταν. ΜΕΙῈΒ ἰγδηβίδίθα ΟἿΣ Ῥδββδ 6 
“ θγοδίῃ οὗ ναὶ. [Ι͂ ἰμο Κἰπαάγοα Ῥδββαρβθ 
ΧΧΥΪΙ. 6, Πονονοσ, [6 τρϑδηΐϊηρ “ ΒρΊ γ᾿ ΘΟΘΙΩΒ 
ἴο ῥγοδοπιίπδίο ὙΒοί μον ΔΓ 3 1 κί πάτϑα ἴο (μδί 
ἽΣ3 ιδδὲ τηββηβ “ἴο θύσῃ, ἰο Κὶ πα θ᾽" (866 γϑσ. δ᾽; 
ΧΙ. 16; χὶῖν. 156; 2 ΟἸν. ἰν. 20: χἱϊὶ. 11) ἴδ 
ἀουνι!. Οὐὖυν "73 ἱπ ᾿ο υἱ. 13, υϑοὰ ἴῃ (ῃ6 
ΒΟΏδ6 οἱ “ἰο οσβεὶ οἱ ουὐλ ΔΑΥ, Ὀγυβὴ οἱ ἴῃ 
Ὑεδ!οἢ βοη86 ἰὴθ ποτὰ οἴδθῃ οσοῦγα ἴῃ Ὠσαϊ. ᾿η 
τείογοησα ἰο δχίθσιαϊηδίηρ {Π6 ἐσ ὈὉΥ Βἤθορ ουἍὶ 
οὗ (6 ΒΟΙΥ͂ ἐποοσταίϊο ὑμιο, ἰὰ᾽ς ταμίμ (Βθδαυϊ, χὶϊ!. 
δ; χγὶ!. 7; χῖχ. 19; χχυὶ. 18 βα., οοῖαρ. Ναπι. 
χχῖν. 22, ἄς) Τηο ποτά ἐπογοίοτο ἱηγόϊνοα [86 
Ὠοίϊοη οὗ ἃ εἰδίησ. Αἶαν ἰπ6 ρμυνβοδίίοη ἷ8 80- 
ἌοΠΡ] πο ΕΥ̓ ἡπάρτησθπ! δπὰ δ δέηρ, πιϑαβιιγοο 
13} δθ ἐλ κοῶ δρδΐϊποί ἔμ υ  Π6 Ὁ ΘΟΥΤΌ ΡΟ ἴῃ ἐμαὶ 
(16 [9 ΕὉὉ 841} βούοσ πὶ} {86 Ῥ Πὰν οὗ δβιιοῖκα 

δὲ 

δορὰ το ΟΥ̓ῸΣ ἐμ ἱπάϊγι 4] ἀν 6} 1 1πκχὸ οὗ Μουπὲ 
Ζίοι. δπὰ ογοῦ ἰμὸ ψβο]0 ΘΟ οὗ ἐμ9 ΠΟΙΥ 
πδίΐοη ἰὸν ἐμοῖσ ργοϊθοϊΐοη. “ 

γεν. ὅ 413) (βογϑίοσο ἱπίσοάποοθ 8 ὁπ ρ]9- 
ΤΔΘΏΪΔΙΥ ἰάοα οἵ Ὑμαὶ ῥγθοθᾶθδ. [99 (δραΐῃ 
ἷπ Ιβδῖδῃ ΟὨἹΥῪ χνὶϊἱ. 4) 5 δοίάδβ, λαδίίαϊνο Ἀα- 
ταία, διαδίία. [ἰ 18 υδοὰ δἰ πιοβὶ ὅσο υϑῖνοὶυ οὗ 
{6 ἀϊνίπο ἰμά ϑ] ] ηρ. ΕῸΓ πὶ 1.1.6 ὁχοορίίοη 
οἵ Ρβ. εἶν. δ, πΒοῦθ {μ9 Ὁ )129. (γυυπάαίίοηδ) οἵ 
116 οασί ἀγὸ πδιηϑα (τ Ποῖ ΔΩΥ͂ ΜὯΥ 8Γ6 ἃ ἀἰνίῃθ 
ψοσὶς (ο0), [1212 δἰδῇ 8 ΟὨΪῪ ἕο ἰπ 6 ϑαγίη]Υ (Εχοά, 
χν. 17, ἄς.) οὐ 186 ἈθδνΘΩ]Ὺ (1 Κ'. ν}}}. 89, 48, 49, 
εἰ..) ἀν 6} ληρ-Ρίδοο οὐ αἀοά. ΟὩο ἰδ ἰθωρίοα, 
(μογοίογο, ἰο υηάεγοίαπα 1122 Βοτθ οὗ 186 ἰδ ρ]θ 

88 ἀοὐδβ ἀγο Πἰπρ ρἷαοθ. Βαυΐ ἴμ θὲ (80 ὉΞ που]ά 
6 ἱποοιρυθθηβίθ]θ. ΟΥ 1 {815 θὈ6 ἐγδῃβὶ αἰθα 
“χΠ0]6,᾽ ἰδοὴ ἔποσο ταυδὲ Ὀ6 δὴ δσζίΐοϊθ. 78 
τασδί, ἰπογοίογο, υπαοσϑίδηα ὃὉγ ἰὺ 4}1} ἐΐ6 ἀπ 6}}- 
ἱηρε ἰμαὶ τότ Ἰουπὰ οἡ Μουηὶ Ζίομ (οοταρ. 1ϊ. 2, 
8, πδυχίην οὗἨἁ [6 οἰἱΥ Φογύβδ! ολ α ροίϊογ!). ΤῊΘ 
ὙΓΠ019 οὗἁ {μ680 ἤδύθ Ὀθοοπηθ ΠΟΙΥ͂ ἀν Ππρβ οὗ 
αοά, ἰοο, ἱπαβηιυοῖ 88 {ποῖν ᾿π μοι δηβ ἀγο {πθγὰ- 
ΒΟΙ͂ΥΟΒ ΒοΙοηΒ οὗ (οὰ (νον. 2). ᾽ 

“ ΑΒΘΟΙΔὈ] 65, ἴθ ΘΥΙΘΘΏΠΥ ἴῃ οοηίγαδι στ: ἢ 
“ΘΥΨΘΙῪ ἀπο] ηρ,᾽᾽ δηἃ ἀθοίδγοβ ἰπδι ὑπ6 βἰχῃ οἵ 
ψοΒονδὴ 88}8}} ἤόνοῦ οὐδοῦ ὈΟΙὰ {πΠ6 ἀπο! ἶηρβ οὗ 
ἰηάινί δὶ ἕδη} 1} 168 δηἃ οὐοῦ {Π|6 Δβϑοπ Ὁ] ἰοίδ] 
οὔ ἴδ παίΐοη. ἘΣΨΟΡῪ βίηρ!  ΠοῦΒ6, 89 Μ6]|1 88 (ἢ 9 
μοῦ οὗ ὕδοοῦ δὲ ἃ Ὑξοΐθ, βἢ}8}} "6 ὐοάδβ Βοὶ]γ 
{Δ ὈΘΙΏ 8016, 886 ΤΌΓΙΏΘΣΪΥ ἐῃ6 ἰγρὶσϑὶ ΤΑΌΘΓδοΪ9 
ΜᾺ8 ΔΙοῃθ. Εγϑη Ὀϑίοσθ (6 ρῥβεδδρο οὗ ἱπε Βϑοὰ 
βοδ, {Π6 ΡΙ]]ὰν οὗ οἰουὰ δηὰ ἔτθ πεηὶ Ὀοίοσγο ἰ{6 
Ιβγδε ῖε8 (Εχοά, χὶϊΐ!. 21 β4ᾳ.).0 [δ βἰοοὰ 885 8 
τγοϊοοίίΐοη Ὀοίποοη (6 8.166. οὗ ἈΙβγϑθὶ δηά 

ι (Εχοά. χὶν. 19 κ"η). Βυὶ τβθη {μ6 Ταθογ: 
Ὡδοῖο τϑα οομρ]ο δά, {μ6 ΡΥ Πὰν οἵ οἰουὰ δηα βσθ 
γτοοϊοα ονοσ ἰΐ (Εχοά. χὶ, 84 μα4ᾳ.). 

Τη (μ6 Ῥαπίαδίθθοι ἐμ οχργθββίου ᾿}, ὁπιοῖξα, ἰ 
ὭΘΨΕΟΡ ὑδοὰ ἴον (δϊβ ποηδοχίμ] Ῥῃθηοιμθποη. [ὲ 
ἷθ Ῥυΐ ἴῃ ΒαΣΘ ἴῃ δυο ἃ ὙΑΥ ἰδὲ οὴ9 ἄοοβ ποὶ 
Κπον τ μοέμογ ἴο )οΐπ ἰξ το [29 εἰουά, οΥ ἴτο ") 22 
δλϊπίπσ, εἰς. Αοοογάϊΐηρ ἰο ἐδ6 δοοϑῃΐβ (8:6 ἔΌΓΙΩ ΟΣ 
δου ῃ6 ἄσῆθ. Μογϑονοῦ 1 τὺ ὃδ ἃ (δαὶ 
ΒΙΔΟΚΘ ἷἰθ Ὠοὶ βΒοθῃ ὈΥ πἰχπῖ. Βυϊΐ ὙΠΥ {μοη ἐκ 
1} ρ]δοοὰ δἴοι ὈΣ7 βόπιθ οοπδίἀον [86 οοῃη- 
Ββἰγαοίίοη ἃ μβοηάϊδάγε: οἱουά δηὰ βιροϊκοξεξεδιηοῖκ ὁ 
οἰουά ; ἴογ δῇ οὔ ϊπασΥ ναροῦ οἰουᾶ ἱΐ γγ88 ῃοί. 
ΤῊΐθ ῬΏΔΥ ὃ οογγοοῖ, Βαυὲ ἔοι ἴΠ0 ὨδίυΓο οὗ 
ἰδἱηρπ δηλοῖ θ6]οημΒ ἴο ὅγο. ΕῸΣ {Π6 ΓΘ 18 ὯὨ0 ἢτθ 
σπίιβοῦϊ ϑηλοΐκθ, ΟΣ διλοῖκο πὶϊμουὶ ὅγο. 1 κθ 
ΗΣΝΟΒΤΈΝΒΕΒΘ, ἱμογοίοσο, 1 σοίερ ᾿9})), ἀπά 
δηιοῖο ἰο «Ὠαὶ ΤΟ]]ονσθ. Ῥτθοίβο Υ 88 βιλοῖζα που]ὰ 
ἐἶἰο οἰουά αἱ πρῆϊ Ὀ6 πιοβὶ ῥ᾽ δὶ ΪΥ υἱβ1 0]9, ἕογ ἔθ 
{Π8 Βο Κα γγὰ8 βθθ τηουηίίηρ ουΐ οὗ (86 το δῃὰ 
1Πυτὴ παιοα ὈΥ ἰ. 

ἘῸΣ ὍΡΟΣ 811 ΚΊΟΣΥ, εἰο.---Τ (ἢδ0 Ῥτορποῖ, 88 
85 Ὀδθὴ ΒΠΟΤΏ, Τοραγὰθ ΟΥΟΤῪ βίῃρῖ]θ ΠΟυΒΘ 88 
(οὐ ΠΟΙΥ ἰδΌοτηδοϊθ, θη ἢ οδῃ 08}} 1 σ᾽θτίουη 
ἴοο, 1Κ6 ἰὰ Εχοά. χ]. 834 Βα., (μα τΐσῃ ΘΠ16α 189 
ἀπο! την οὗἉ [}6 δαποίι δ ΓΥ 18 0816 [86 ΊΟΓΥ οἵὗἉ 79- 
μόναι. Οομρ. οἵ γϑσ. 13. ΤῊ β σίοτυ οἵ ϑβουδὰ 
ἴῃ 1ῃ6 ῬΙΗΔΡ οἵ οἱουὰ δηὰ ἔτο βογνϑα οὐ ἰΐ 006 
Βαπὰ ἕορ [16γ86]᾽8 ῥγοϊβοίζου---νὶ2., βίδπαϊηρ θ6- 
ἵσϑθη ἴδοι δηὰ {86 ἘΚΤΡΟΞΕΝ τον (6 οἴΒΟΣ ἴῸΣ 
8 συΐάο ἴῃ (16. ἀοβοσὶ, Τα βαιοιβοα [6γ86] οὗ 



82 ΤῊΕ ῬΡΒΕΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ΄. 

ἴδιο Ἰακί {1π|6 Μ111 ποί πορᾶὰ ἃ ψυΐάθ, ίοσς ἔμ6Ὺ ν}} ἴῃ (6 που] δχαῖϊποὶ οὐ β βαὴ 6 οχίίη- 
ΒΟ ΠΊΟΙΟ ἩΔΠΟΟΓ. ὙὮΕΥ 816 ἴ0 ὃ6 ἤγη}γ ἰουηάοά | κυΐϊεῃοα ἢ [5 1 ηοὶ οοποοίνδθὶο ἐμαὶ δοιὰ ἴῃ {ἢ6 
οἹ (Π6 ΒΟΙΥ τηουπίαα. Βαὶ {Β6Υ Μ|]] 6.1}} ποοὰ 1 που]ὰ οὗ τηϑὰ δῃὰ οἵ ἀθν}]8 μοβί:]6 βΟΥΤΟΣΒ ΣΩΔΥ 
Ρτοϊοσοη. ΕῸΣ 17 ουθῃ [89 πηΔ] ΟΥΣΥ͂ οὗ {86 ὯΔ- | Ἔχίβί, ἱποϊ θὰ ἰο διὰ οβρδῦ]ο οἵ ἀοίπρ μδστ ἢ 
ἰομβ ον ἰο ἐδοσω, 8..8}} ἰμβθῃ δὲ ὁΠ00 811 Θημν ἰ (Βον. Χχ, 7 844.) 

ἃ. ἘΒΠο Ὀδᾶ ἔττῖο οὗ ἴ86 ὑσχοδοιξ ἴῃ ἴδο Ἰἰρῆς οὗ ἴ[80 αἱοσίου ἄϊνίηο ἔγτεξ οὗ [80 δαὶ 
Ὦσηθ. ΟῊΔ»Ρ. Υ͂. 1-30. 

᾽ἃ, ΤῊΕ ΒΑ ΕΒΌΙΠΤΒ ΟΕ ΤΗΕ ΡΕΕΒΕΝΊΤ ΒΗΟῪΝ ΙΝ ΤῊΝ ΡΑΒΑΒΙΙΝ 
ΟΕ ΤῊΕΒΕ ΥἸἹΝΕΥΑΒΌ. 

ΟἜΑΡΤΊΕΕ Υ.. 1-Ἶ. 

1 Νον ὙΠ ἷηρ "ἴο ΤΩΥ νπ|7ὸ]}]-θοϊονοὰ 
Α βοηρ οὗ ΣΩΥ͂ πύγοὶ ἰουο βίης ἢἷ8 νἱπογαγά. 
ΜΥ ν6}} Ὀθο]ονθα δι} ἃ νἱπογασὰ 
Τπῖν8, ΥΟΥῪ ἔγυϊ δι} 81]] : 

2 Απὰ Βοὸ ᾿ἰδημοορὰ ᾿ΐ, δηὰ ρβίμοσοα ουὐ [δ6 βίομοϑ ἐδογοοῖ, 
Αμπά ρμἰδηΐοθα 1ὖ ψι (Π6 οΠοϊοοβί νἱηθ, 
Αμπὰά Ὀ01} 8 ἰοΎ ΤΟΥ ἴῃ ἐμ6 πιϊάβι οἵ 10, 
Αμπά κ]80 Ἰηδάθ 8 Ὑ]ΠΘΡΓΟΒΒ ὑΒο σαί : 
ἈΑπά Βο Ἰοοϊοή ἐμαὶ 10 Βμου]ὰ Ὀτῖηρ ἔστ ἢ σΎδΡρο5, 
Απὰ 10 Ὀγουμὰΐ ἔογ Ὑ]]ὰ ἔξιρα. 

8 Απὰ πον, Ο, ἱμβδθι απ οὗ 9 γι βδ  οτ, πα τηρη οὗ Ζυδαξ, 
ψυάρο, Τ ΡΓΑΥ γοῦ, Ὀούνχὺ τὴ6 Δπα ΤΥ Ὑἱπογασά. 

4 Βαδὶ οου]Ἱὰ δᾶνθ Ὀθθη ἀ0}6 ΠΔΟΙῸ ἴο ΣΩΥ͂ Υἱπογαγά, 
ΤΗδὶ 1 μαγο ποῖ ἀοηθ ἴπ 1 
Ὑ ποσγοΐοσο, ἤθη 1 Ἰοοϊκοα ἐμαὺ 1ὑ βου] Ὀσίηρ ἔστ ἢ ζτδρϑα, 
Βτουρδῦ 10 ζοτίἢ ψ114 παρε 

δ Απὰ πον ρὸ ἰο ; 1 Μ1}} 161} γοῦ 
ὝΑ.Ι ψ1}} ἀο ἴο ΤᾺΥ Ὑἱμουϑτα : 
Ι νὶ}} ἰΔ|κ6 ΔΎΑΥ {86 μοάρθ ἐποσοοῦ, δᾶ ἰδ βἢ}411} 6 δδύϑῃ ὕ} ; 
Αἀπαά Ὀτοδὶς ἀοστῃ {πὸ ψ͵8}} ἐπογοοῦ, δπα 1 8.41} μὸ “σοάάφῃ ἄουπι 

6 Απὰ1 511} αν 1 πψαβϑίδ: 
10 51.411 ποὺ Ὀ6 ῥσιῃοί, πον αἱρχοᾶ ; 
Βυῦ ὑπ6γ6 58}8}} σοῦὴθ ὉΡ ὈΓΙΟΣΒ δηὰ [ΒΟΙΤΙΒ : 
1 ν1}1 4180 οοιητηδπα ἰδ6 οἰουαβ 
Τμδὺ {ΠΟΥ͂ ΤΑΙ ΠΟ Γαΐῃ ὅλα 1, 

7 ἘὸῸγν [86 νἱπουαγὰ οὗ ἰδ [ζΕ}Ρ οἵ Βοεὶβ δ ἐμθ Βουβο οὗ 1εγϑοῖ, 
Απά {86 τρϑὴ οὗ Φυάδῃ δἢ18 ῥ᾽ οδβδηὺ ρἰδηΐ: 
Ἀμπά Ἀ9 Ἰοοϊοά ἰὸς κμῷ τάμα Ὀυὺ Ὀ68014 ὌΡΡσαββδίοῃ ; 
ἘῸ: σὶρ ὐθουβηοβθβ, Βυὺ ὈΘΒοΪα ἃ οΙΥ. 

1 ΗΘΌ. ἐλ λογη 7 ἰλο δον οἹ οἱξ, 8 Οσ, μιϑὰδ α τοαῖΐ αδομέ {έ. 
8 Ἠοῦ. λοιοοὰ, 4 Ἠοῦ. 70᾽ α ἐνοαδίηρ. 5 Ηοῦ. »ίαπέ 47 Μὲ Ῥίφαϑωνᾷ, 

4 ΗἩΘΌ. α δοαδ. 

οι Γ»ἱαπὰ. να Αἰ ο 7[4ὲ δοἵξ, 9 λοαῖ ἰΐ. 
ἃ αὐ Φυιιλαὲ ὑπᾶ εἴολε ἀκα : Βιωξίλαί !} τὰ αὦ Οονοολιισκοϊξ, πὰ δἰολα ἀα: δολιοολέίρχεῖς. [106 οοτοθοῖδ» 

ἴοτ᾿5 ΙοθΏ 9 [Β ἐγαπϑίαἰΐος τὶ τοΐθγθμοο ἰο 86 βδουπὰ δῃ ἃ 8686 σοιηίπϑα ΣΩΔΥῪ ὈῸ ἐπλίἰδἰθὰ [Ὁ ἘΟΚΙ Δ 

δε : Ες τοαϊίδὰ 70} ἐσ έν, απὰ ἴο, ἱπίσικέῳ: ΖῸΡ τίρλέ απὰ ἴο, τίοί.--Τκ.] 



ΟΒΑΡ. Υ. 1- 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ 

Ψον. 1. Αὐἰϊοπεΐοι ὯΔ5 ΟΥ̓ΘΏ Ὀ66Πη ὁ8]]6ὰ ἰο ἐδ δγέϊϑδείο, 
ΤΥ ΚΌΓΙςΔὶ δἰσθοίωσο οἵ τόσ. 1: ἴο πνκ δοσσοδροθάβ 

ΝΣ ἰο Ὕ Ὑ οοττοθρουάθ "ὙΠ: Τῦο ἤτοι οἷδῦρο 

οἵ (δ τοῦϑο οοποία ἀ.8 ψίτὰ ἸὉἼ3}); (δ δοοοηὰ δοᾳίην 
σία ὉΛ3, καὰ ἐδ ἐμά ποτὰ 15 δεαίη ὝὙΥ). ὩὮΡ 
τΉγτοοϑ ἴο ὈΔΡ, διὰ ἰὴ9 ᾿δδὲ ἴἴγθο νογάὰδ οἵ ἐδ ΟΣ 80 

φηὰ πίιἢ Ἰ-. Μοτγοουοσ {9 γγίδι οοοείπαου ἰαἴο ἴδ 24-- 

γοτ.; ἴον ἰδο ἴδτοθ τοῦθ [ἢδὲ Βοκίῃ ἴξ, τόθ Ὁ]6 ΟὯΘ 
δροῖδοῦ ἰῃ ζοτταδιίίοι δὴ ἡ ϑῃη ἰης. 

Τδο τεῦ Ὑ Ὁ )υἱποά νίει ἐπθ ποῦ Ὑ ᾽ οσσῦγο οὔ 70γ- 

4α] δοηξς ἴπ [δαί δὴ ἴῃ ἔπτο οἶον υἱδοϑϑ, χσσυΐ. 1; σἹἹἹ 10, 
τὺῦ Δἰναγο μδ6 ἰ89 ρὑσοῦοῦῃ ὨΝΕΤΊ αἴον 1ἐ (Εχοά. 

χΥ. 1; Νύῃι. χχί, 11; Ἀδαξ χχχί. 19,21, 22.850; χχχὶ!. 

41; 2 θδζη. χχὶ!. 1; Ῥδ. χυἝὶ, 1); ΟἿἹΥ ἴα [οδίδῃ, πο Ὀ6- 

εἷὰο Βεοτὸ πὑϑέδ ἐξ χχὶ δ. 1δ, ἰ6 0 ἀοιογαιίπηϑα ΌΥ ΟὨΪΥ ἃ 

Βοῦῃ (οἰ ονίης ἢ ἐῃφΦ κου {ν6. ΤΎ (ἐλ εἰοφοῖψ δουπά, 

δαϊονοὰ, ἡΥυ͵ἱονα) υϑοὰ Ὁν 5 δῃῃ ΟὨΪ ἤθγθ. Οὐ. Ὀουϊ. 

χχχῆϊὶ. 12. 26. χί, 1δ: οοἷἱϊ, χίὶϊ, γ; Ῥα, Ιχι ἴἴ; οΧΧΥΪ, 2. 

“{{π, κί ἀγχοῦ ἰο ὙΠ, [6 οσί ίμαι!ν δὰ δοβίσαος ποῦ “- 

ἀπιόν, οατίίαϑ (οοτάρ. ΒοῺκς οὗ Β. τ. 9) Θαρθοΐδὶ ἴῃ (ἢ 9 

Ῥίυγαὶ (ονὸ ἀοδάδ, ἰοῃ ἀ] ρ, βοὴ οὗ 8. 1. 8: ἵν. 4, δίς. ; 
Ἑκοῖς. χνὶϊ, ὃ; Ῥγου. γτΥἱΐ. 18, σί6.} ΤΏδη ὙΓΙ οἰδη δ [0 ἐπ 
Ῥεγβοῦ Ὀοσ]ογϑὰ (οοχηραγο ἐῃ9 τογὰβ ζΖιίοδεολαε, Βεκαπηπί» 

δελαίε, κοαυαϊπίδηςο, ΠΡ ΤΙ Βαΐι, 1. 2) δηρὰ δἰκηΐδος 

Ὀοέΐ (6 ὈδΙ ογϑα ΚΘΏΘΥΔΙΠΥ͂ (ϑοης οὗ Β. ἰἰ, 8, σέε.), Δ) ἃ 
δο]ογδὰ δια Ὡϑδρ τοϊδιίοῃυ (1,5Υ. χ. 4; 1 βδζ). χ' 16, δές.). 

ΤῊ δὲ [0 ΠΟΙ τ θδῃ5 [9 ὈοΪονθὰ ΚΘΏΘΥΔΙΥ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴγοϊα 
6 εουποοίϊου υὐΐὶ ὙΥ. ΤῊ πογὰ, ἴίοο, ἀο68 ποΐ αχαΐη 

ὁοσαγ ἰη [δαίαῃ. ᾿ ἱπάϊοαίθα ἐμ οὐϊθοὶ δθν υογδίθ ἀθ. 
εεπᾶὲ: Θβα. χχ. 13; 1,υ. χῖν. δέ: Ῥᾳ. {Π|Δ| 8; χχί!. 81: 

ἴμα. χσυίῇ!. 3, εἰς.---͵ἼἹὉὋ[Ἐ ἰ6 υδοὰ ΟὨΪΥ Ὦοῖο ἰὴ ἴδ ΟἹὰ 

Τοοϊδιηδηὶ οὗ 8 ἤοτῃ βηδροα ΠΠῚ, 1η ΟΥγἹὰ τουποίαϊ ἢ 

δρΡΌΓΘ ΑΘ σα] δὰ εογπμα ἐσγγαα. ἴῃ Ογϑοὶς ἴοο κέρας ἰ5 80 
Ὠδοὰ, Οοτώρασγο ἐμ Οογτηδη ϑελγοικλονηα, ἨΡείίσγλοτη, 
φἰε.----- Το Ἔχργοδϑίοῃ 20:3 ΟΟΘΘΌΣΞ ΟὨΪΥ Ὦθτο. οὶ 

Φοζωρ. Ὀ)ηῦ δ χχυῇ!. 1, δηὰ ἐδο Κίπάγϑὰ ὀχργοϑ- 

εἰουϑ αϑεὰ οἵ ἐπφ ἡταϊαϊηθοθ οἵ ἐδ 901], [Ὁ (χχχ. 

28. Ἐδοῖς. χεχίν. 14), Ὁ Ὁ (αϑθε. χχυί!. 28, 30) Οὔκ 

([ε8. 1"ἰχ. 10. 

γον. 8. Γ» ἴ8 ἄπ. λεγ., Ὀπὶ ἰδ τηϑδηΐηᾷςκ [6 ἀοδη 6 }7 

ἀοτίγοὰ ἔγτοσα 86 ἀϊαϊοοί4.-----Ὦ Ὁ ἴπ (8 δΘ96 ΟὨΪ 

μιοῖθ δπὰ ᾿χὶ!. 10 --»Ὀ) ψ{Ὲ} ἀοιθῖο αϑοπϑαεῖνο ΘΟΓΩΡ. 

δεν. ἢ. 21; νῇογο, πϑδίάβ, ἐηο ποσὰ 15 Ὀθογγουθα ἤγοιη 

ΘΌΡ ῬΑξϑαΚΟ.---- ΟἿΪΥ ΠαΙΘ δηὰ 20ζ. 11. 21; θη. 

Δ]|χ, 11, πρῦν; ἴδ. χυί. 8, ΡΣ: οἰγιοΐοχυ ἀουὺν 

ἔπ], ροῖῶθ ἰδίκίης πο πηδοτὶγίης ἰάθα, ἰο Ὀ6 πί(πουῦ 
βοϑάα, οἴ ῆο δῃοοίίηκ ὕρ. οἰδοτβ ρΡυγρὶο σοΐον [Ζβϑοῖι. 
ι.8]: δοπῖρ. ὕπυπεε ἴῃ Ηξκτοο᾽ ΚΕ. Ἐπεγοῖ. ΧΎΥ͂ΙΙ. Ρ. 612. 

γον. 8. Οἡ “Δογθδδοτη δηὰ δυάδῃ" δοιρ. δὲ ἰΪ. 1. 

Το εχρχοδείου Ὁ)" 2.79) οοσῦγα Ὀθδὶάθ ἰμ ἴφβ. νι. 

14; χει! σῖ ; ἐδ δρ. χ. 924 ΝὟῪ 09 οοσῦτα. Εἰχοορὲ ἴμθθθ 

ΟὨΪγ Ζοςἢ. χίϊ, Τὶ 8, 10, υ)δϑοῦ  “.9., ΤῊ ΤοΤΟ ὑϑ06] 6Χ- 
Ῥιοβδίου (8 “Ὁ 30"; ἃ ίηρε χχὶἱ, 2, οδρϑοίδ!ν ἰῃ δ6Γ. 

(ὙΠ. 1; χί. 4; χαί!. 13, δίο.), κηὰ ἴῃ 2 σΏτοι, (σα. 1δ; χχί. 
11,15; χχχί!. 28, 88, οίς.λ. 
γον. 4. οα ΓΙ» Θπεσκισε ἃ 132, Βδπι. 1---οὸᾳϑ 

Ἵ Ὶ. Οονρ. ]. 2. 
᾿- ας. δ' ΠΣ Ὁ, ΟΣ δοῖὴο οὔ ἐπ Μ59. τσίίϑ π δ ἘΠΙΠΕΕΙΕΗΤΕΕΓΡΙ ΙΕΣΕΕΡΗ ΠΕ ΕΕΕΙΠΡΓΕΙΓΓΙΕΙΤΕΉΕΣΣΤΕΡ 

ΟσΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ῥας. ἰοσίο, [6 - ἐγ (δὰ. 11. 6) διὰ ἼΖΙΟΌ (ΜΙοδ" 

νἱ!. 4; ῬτοΥ. χν. 19). ΤῊΘ νογὰ οσσυγσδ ΣΙ 'μοῖϑ ΠῚ 
Ἰδοΐβη, Τῇ τοοδοίηρ ἰδ: ἃ ἢφάρο, ἃ ἰπόοσγη Βυτγαϊο, ἴσοι 

Ἧϊ ἐερίγο (Ηοα. 1. (8) 6; 5001. 10.) ὙΡ2) ΓΤῊ αἱ ὁογίέ 
αὐ ἀφραφοεπάμπι, ΘοταΡ. [1]. 14; ἱν. 4; νἱ. 135. ΤῊΘ ΟΧργοθ- 

βου Ὑ25 ΟΟΟΌΣΒ δἷδο υἱτπ ἐμ6 γηϑϑηΐης " αὐ εοηιδιν» 

γοωηε ;" αἰέν. 1δ, ΘοΡ. χὶ. 16; 1. 11. -ἴ ἴῃ ἴῆο δ0ὴ89 

“(ὁ ἰθῶγῦ ἀονῃ " ΟἿΪΥ ἤἴοσο. Βοβίάο ἐμὲ 15 1ἴν. 8, ἰὼ ἐδ 
ΦΘΏΘΟ “ἴο Ὀγοδῖς ουΐ, οχίϑῃ ἁ ομοθδο)7 δΌγοδα." Ὑ ΤΊΔΥ 

δἰκτιν [80 ον ναἱὶ οἵ ἃ Υυἱθογοζὰ δὸ ΜΓ411 85 Υν ὨΪκἢ 
ΔΙ] οὖ οἰγ: Ἤσοπῖρ. 76 ,. χΙίχ.8; Νυπ. χχίϊ. 24, [ἢ 

Ἰοδίδῃ (6 πτοζγὰ ἀο68 ποί δκαίη οοσυσ. Ἡδάζξο δηὰ νὰἱ]ὶ 
το! Ὀθ9 δοτηδἰηθὰ ἰὼ Βιισἢ ἃ Ὑαγ ἐμαὶ ἔθ ποάμϑ βιι:- 
τοαπάοα πο ἴοοί οὗ ἰἢ9 ἘΜΔΙ] 80 88 δἰδο (ο ρῥγοίδος ἐξ. 
Υοί ρούπαρα 6 ἀου Ὁ]Φ δηοίοθδυγθ ἰδ ἢοΐ ἰο Ὀ6Ὸ ρῥγοβδοὰ 
ΠΘγαῖγ, Ὀὰϊ, τῆν Ὀ6 σοηδίγαοα τη δι οΥΟΑΙΥ, δίηοο ὯῸ 
δεῖ νἱπονδγα ἰθ ταϑδῃῖ.-- Ὁ Ὁ οοπομίοαξιο: νἱ!. 8δ 

10,6; χχτἱ"!. 18.--ΑΟἸ νης ὺν Ηἰδ γἰπογασγὰ, ἰὴ 9 σὰ 
εὐὰδ ἀδπὸ { ἰο ἀφϑοϊαίίοῃ. 

Ψασ. δ. ΠΠ3 ᾿ν ΔΡΡΘδγα ἰο οοσγοδροηὰ ἰὸ ἐπ θχ- 

Ργοδδίοῃ ἀν] 1... οἴῃ υαδοὰ, ΌΥ Ψ96ὁΓ. οδροϑοίδιγ, Ὀαὲ 

ψΠΊΠΘΉ σοῦ ποὶ οοοὺσ ἢ ρδίδῃ, ἽΠΞ ἴ6 ἄπ. λεγ. Ασοογα- 

ἰπκ ἰο ἰἰ5 τηοδοίηβ δηὰ ἀοτινϑίοα Ἧι 16 οὔο νἱ ἢ ἽΡΣ 

γί!. 19. ΤῊ γοσὉ ΓΩΞ ἀοθα Ὡοξ ΟΟΟΌΣ πη ΗοΌΓΣΟΥΝ. ὕοι 

(ἢ τη θη πῇ ἡ αὐφοίπδνα" [8 ὁϑἰΔὉ} 68 ἔγογῃη [86 ἀΐ» 
ἰϑοῖβ. ῬΎοσα ἰδὲ ἀονυϑῖορα Π3 -- ἐγ οἰοδοουῦ- ΟΠ, ὁχ- 

ΔοΙν πιοαδυγοα οὐ, Δ ὑπ 9 πα οὗ ἃ δυϊὰ ΤηΘΑΒΌΓΟ, 
(ΘΟ Ρ. γοζ. 10), διὰ ἽΠ3 υαείαξίο δοὰ ἽΠΔΞ αδεοίεδωηι, 

ῬγωνυρίιμΝ.-.Ἅ.ἍἝἝὅῃἿὔ|ᾶῊ6 υἱπογαγὰ δοδῃηἀοηϑὰ ἴο ἀοβοϊαδι οἢ 
ψ|)], οὗ ὁσυγϑο, 0 τζοτο Ὀ6 ρμειοὰ (ἼΙ| ἰδ [πἰ|8 9620 

“τ 

ΟἿΪΥ Πόῖο ἰῃ 158., οἰβογν δο χἰί. δ) Δῃἃ ἢὩο ποῖ ἀϊκκοά 

(ὙΨ ἴῃ ἐπ βϑη89 οἵ " ἴοὸ ἀϊᾳ " ΟἿἹῪ δαδίη Υἱ], 25). Οου- 
ϑοαῦοηνν ἰ( δργίηχο ἂρ υἱτἢ ἰβογη5 δηὰ ἐπ ἰ58.165 (ἢ 

οοπαδίγυσίίοη οὗἨὨ ἢ) ὙΪϊϊ τ)ὸ δοουδαΐΐϊγο ᾿ἰἶτ6 χχχίγν. 
τ 

13; Ργονυ. χχίν. 81. Τῆο ἔνο ποσὰ 27) δὰ ἢ 7), 9ὁχ- 
Ὁ .- 

οορέΐϊημ χχχ!. 18, 8.6 δ σαν οἱ ηϑὰ ἰοχοίῃον ὈΥ [ἴδ8.: Υἱΐ. 
2. 24,25: χ.17:Χ. 17: χχυ . ἀ. Βοίἢ Ὑογβ, 85 ΟἿ [ὩΔΥ 8609 

ἥγοτη [86 ρϑδϑδξοβ οἱϊϑά, βίκηϊζς οοπηθαδι 1016 γοκοίδε οἢ 
οἵ 1ὴ6 ἀοκογί. δ που ποιϊπίηκ 86 νοΐ ἢ8α ὈΘΘη δῖον» 
ΠοηΦὰ σοποοτγηίης [9 οἰ πιο ον δρα τϑληίηκ οἵ οἰἤοτ. 
Βιιε σοπιρ. ἤικτεῖσι, Αδλαπαί. ὕμἴν δεπμξ. ἡβεβειμβη ἀμμὸὰρ ᾧ 

γ λινοῦν Ακαάεημδ νὸν 
Ὀκειτελοπ. 

δι 8, δ ἢθ Δεηκδελτεί[ἐ ἀεν 
Αβδει, 18δὲ, ὑ. 14 δλαᾳ., οἰϑὰ Ὀγ 

νον. 1. ΡῈ) οὐσυγβ δζαίη ἰα 198. συὶ!. 10, Σ1, [1δαϊ δὴ 

11.808 Ὀγινῦ ΟἿΪΥ ὮΘΣΘ -Ππρὴ ΟΘΟΌΣΒ ΟἿὨΪΥ Ὠ6ΓΟ. 

Το γογὺ πρὶ οσου ἴπ Βοῦτονν ὉΩΪΥ͂ ἴῃ ἴῃ ῬΙοὶ ἔογα 

ΤῸ Π|. 17, ἯΕ 6 Ἰάἀοῃίοαὶ τὶ τ Ὁ (Εαυ 11. 1δ) δὸ- 

εοτάϊης ἴο α ὕγοαιυδηὶ ὀχ δηβο οὕ δου. Νοῖ ΟὨΪ [δ 9 
Αταῦίςο ϑδαρλαοδλα ρῦονϑα ἐπὶ ΤΙΒΌ ΤΩΘδῺ8 ἐἤμπάσγα, Ὀυϊ 

Δ'δὸ Ῥϑδδαζϑοα {|ω6 90 Ὁ σχχχ. 1; ἔποη {π8 δ δι ΔΕ 79 

Δ.» (δὲ πηϑδὴδ εὔεδίο, ἱπιιπαίίο (ϑοῦ χίν. 19) δῃά φ,- 

ἵμεῦηι, ἐ, 6., ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ (Π6 σταίη ὑπδὶ 7115 οἂὐἱ (6 Υ. ΣΧΥ. 
δ,11) ΟΥ̓́ οοιγδο ἐπ θ ΓΘ τηθϑηδ ἤγοὲ οἵ Δ]} οδωείο. 

Βυ ἴον [ἢ καῖζο οὔ »ἷανς ΜᾺ ποΡᾶκ, ΔΏ ΘΌ  ΠΟΥ ΤΩΔΥῪ [Ὡ- 
ἀκχθ πη δίῃ δῇ ἱποοιῃρ) οῖθ ἘΧΡΙΞΕΕΙΟη, Το γσοϑήοσ δὲ 
οὔσδ6 ἐπΐηἶκ οἵ ῬΑΒΑΑΟΝ Ηἶκὸ ἐν. 4: ἰ. 1δ, δοὰ 8}15 ουἱ [Π9 
οοποορίίοη “ δαηρσείπί " οἵ Ἡἰωβο. Τὴ6 πογὰ ΠΡῸΣ 

γα, ἰΒ ποὶ τορδαϊϑα [ἢ [κδίδῇῃ. μ6 αἷδο σῇοοϑϑοδ ἰΐ ἴον ἰὴ 
ΔΩΚΘ ἐῶ [Π6 ΠΟΡΝΣ οη ποῖα, ΕῸΓ ΤΥ ΟὟ Ῥαγὶ 1 ἤδγα Α]- 
Ιονρὰ το τας Δ ἸἰἰΦτᾺ] Γαδ] θη πὶ ἴδνον οὗ 8 
τὐρδυμ βοὴ οἵ κουπὰ δηὰ ἴο ὑκὸ 8 νον (Ππδῖ δὺ ᾿Ἰοδϑοὺ ΘΟσἕθ- 
δροη 5 ἴὸ ῃ6 Ῥγοροσ ἰοἰδηξίοιυ οὗ 6 Ῥτγορῃοϑί. 



ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΔΗ. 

ἘΧΕΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1. Ποῦ τὸ χοδὰ [86 ἱηπἰγοδαοίίοη οὗ (18 Ρἶθοθ 
ἦι πουμὰθ |Κὸ ἃ ον ὶ Υ τουβῖοδὶ ρα τ ΑΙ] 
βου πα 1Κα εἰηρίηρ. [Ν᾿ 8 88 1{ {86 Ῥτορμοῖ ἰτῖρα 
ΘΥΕΣῪ Πδιιηοηΐουθ βουπα οὗ δροϑοῖ ἰπ οὐρα ν ἰὸ 
ἰαση ἰθὸ ᾿οατίϑ οὗὨ ἷ8 ΒΘαΤΟΤΒ ἴο 10.Υ. Βαῖ 1 μαρ- 

Ὦ8 ἰο τῶ 88 ΒΘ ἀκ ιν γον, 7, ἵἰ ἩΡΡΡΕῦσΙ 1ο αοα 
λη τοίδθγϑθηοο ἰο [βγϑοὶ. [ηβίοδα οἱ ἃ )ογἕμ! γερογὶ 
ἯῸ Τοοοῖγο ἃ που αΪ ΟἿ ; ἰηϑἰοδα οὗ ἀρλ λα ΤῊ. 
ἃ ΠΙΟΟΙΑΥ͂ ργοθρϑοὶ οὔ ονὶ! ἰ8 ργοϑοηίϊθάα. Τδθ 
Ρίθοθ ἱμϑγοίοτθ ὕθαιβ (89 οδβαγδοίοτ οἵ Ὀἱτδν 
ἰτοῶγ. ΤΆ ἐκ Θαρϑοίβ!!ν ἐπ ἴμ6 θορί ΐπνς οαγγὶοϑα 
ουὖἱ ὀγϑῃ ἰο τωληυίθηοθθ. ΤῸ Ῥχορμθὶ τρδῖζοδ 86 
1 Ὠθ πουϊὰ βἷῃρ ἃ ᾿ογουβϑ βοῃρ, ἃ βοᾷ οὗ [δ6 
νἱμογαγά, (μὺ8 μοείδρ8 οὗ πιο, α ἀγὶπἰκίην δορὶ 
1ι 81.18}} θα οὗ ἰδ νἱπογαγὰ οὗ ἃ Ὀοοῦ οοζωρδῃίοη. 
Απὰά τμοη (9 Ῥσχορβοὶ ἀοδογὶ 68 9 δἐμαέίονμ. Ιὲ 
δ ἃ βοοά εἰἰθ. ΕὉΓ {Π|0γ9 ἦβ πὸ Ὀοίίοῦ ἰδ οὔ ἃ 
ΒΈΠΏΥ ἰκ0}} ψ ἢ ἃ ροοά, αὶ 8οὶ] (νοσ. 1 α). Βυὶΐὶ 
16 ΟὟΠΘΓ δἰἀθὰ Ὡδίυσο 828 τωυσῖ 88 ροββϑὶ υἷο ὈΥ͂ 
ατί (νοσ. 2 α.). τὼ ἘΠῚ Ὲ τῶι πρὸ τορμ ο τῇ 

ι 8 γὶθ 14. ὨΟΡΟΒ ΜΓ ΓΘ αἱ ἰηϊοα, 
ἀρ ὙΥ τδροβ πο γἱ 68 ὕοΓῸ Υἱ ἐν ταροβ 

(νον. 2). Τππε ας ἐμ9 Ῥχορμοὶ ϑροδῖβ, ΕἼΌΣΑ 
(ἷ8 Ῥο μο οἷ {16 οὐπιοῦ οἵ [Ππ γὶηθ δρϑδῖκς. 
9 ἰοοκοά ἰο οδγ οὗ ἃ γϑ] υἱπογασγὰ, Βυΐ πμδί 
βοτὶ οἷα νἱπογδαγὰ 15 [πὶ τ μΟ90 ΟὟΤΙΘΡ δοοῦβοθ ἰὲ 
διὰ οιδ ἰδ τὰ κυ} Νοῦν, ἐποτοίογο, τ ἤθη 
6 ἱῃ 80] δηἰ8 οὗ Φοτγυβδίοα δηὰ “υάδὶλ δ.Ὸ 
δι τ οη64 ἰοὸ ἡυάχο Ὀοίγοοι 86 Υἱηογδγα δηὰ 1.8 
Ἰογτὰ (νογρ. 83), ἰἢ δ8. συοἢ 88 86 ὲδ ἔδὶ ἢ Γ}}Υ 
ἄοῃο ἰιἷ5 Ὀεβὶ, γοῦ ᾿ηκίοδα οὗ ζτδρθβ 888 μαϊμογοὰ 
ΟἿΪΥ ὙΠ σταροθ (τόσ. 4), ἰΐ 8 πο ςοα δὶ Ὁοβ 
τὲ ὈΘἱηα (ἢ 8 '6 οομοοδὶθα βοπλοι πᾷ οἶθο ἐπ 8} 
ἐπ|6 δίοσγγ οἵ ἃ σοδὶ, παίυσαὶ υἱμογατά. Ααμπά βίρ 
ὈΥ δίϑρ (μιΐβ Ὀθοοπλο8 ρ]αῖποσ. ΕῸσ ἰμ6 Ἰογὰ οὗ (δ6 
ὙἹηογασγὰ ἀθοΐδγοθ ἰδὲ 6 Μ|}}} ἰθδὺ διΎΑΥ μοάμβο 
δηὰ ν]], δὰ μἶνο (9 υἱπουδιὰ ὑρ ἰο Ὀ6 ὑσοπνβοὰ 
ὌρΟΩ δπα ἱγαπιρὶοὰ ἄονγῃ (τας. ὅ), γθ8, [πδὲ Ἠ6 
Ὑ111 τηᾶῖκο 8 σα ϊῃ οὗ 1ΐ, ἢ π|ι' ] ὯῸ τόσο ποθ δηὰ 
Ῥτῦπο ἱξ, μαϊ Ἰοὶ ἐξ Κ,ΙΤΟῪ τϑὴῖκ πὶ (Βογηθ δηὰ 
ἐπι ΐδι} 68, δὰ ψὶ}} ἑογυϊα [16 οδυθηβ ἰο σαΐῃ οὐ ἐλ 
(ν. 6). Τ εἶδ Ἰδὲ ποσὰ 118 [16 πρδϑὶς δηἰίγοὶγ, Τὶ 
ἐδ ΠΟῪ 866} ὙΠῸ ἰβ (6 ΟὟΤΟΣ δῃὰ πῆο ἰμ6 νἱῃθ- 
ῥιὰς Αμὰ (15 ἰβ πον (γ. 7) ΟΡΘΌΪΥ ἀθοϊαγϑά: 99- 
οΥὔδῖλ ἰβ ὑμ6 Ἰἰοτὰ ; [βγϑοὶ, δυιυτηοηθα ἴο ͵υὰ 

Ὀοίποοη (πο Ἰοτὰ δπὰ ἷβ υἱμογαγα, 18. 1861 ἐπ6 
υἱηογατὰ. Ἴηὸ Ιογὰ μδὰ Ὄχροοϊοά οἵ [βγδρὶ {Π 6 
ἔγαϊι5 οἵ τ ρει ἰοούβηθβα, θα ΟὨΪῪ χαϊμογοᾶ [ῃ9 ἔγα 8 
οὔ υητὶ ηὐοοῦβη688. Ὗ δ ἃ οοηϊγαδὶ Ὀοίσθοη ἐπ 18 
ἔναϊῃ οὗ (ὴ9 Ἰαπὰ δηᾶ (πα π ΐοῖ, δοοοσάϊηρ ἰο ἱν. 
2, ἴῃ 6 ΙΔηἀ 5}}4}} οὔθ ἐΐπηθ ὕθδσ] 

2. 1 “ψ|Ι11 δἰηε--“11ἃ κταροϑ. τ. 1 δοά 
2. Ἐνονγιμίης ἰπ ἐμὲ8 ραββαρα ἰθηἦβ ἰοὸ Ἔχ γθβ8 
(π6 ᾿ἄο4 οἵ αἀἰϑαρροϊηϊπιοηὶ, {Π6 οοηίγαδέ Ὀοίνγοοη 
ἱποϊρίθης ἢορο δῃᾶὰ ἰδ δηδὶ, τωουσγηίῃϊ ουθηί. 
Ηδϑδοθ ἔπ ἸΟγοῦβ, ΟΏΘ ΤΙΩΔΥ͂ ΒΑῪ {πη ἰαγὶς-Π{Κὸ {γ1}}- 
ἑηρ; οοττηδποοηθαῖ, ΕΟΥΥ οδὲ 8 ργοοοαϑὰ 
ὈΥ ἃ βοββοῃ οὗ ορθ. [1Ἂαγϑοὶ] ἰοο δἰγαϊκοηδα βευοῆ. 
Ηον ἰογουβ 118 δῖ, γν. 1 ρουίσζαγβι Οτθ χηυπὲ 
ποῖ, ἱπογοίοσθ, θ6 σῃἰβὶ θα ὈΥ (6 Ρϑουϊδν ᾿ογοῦβ 
(οηθ6 οὗ ν. 1, ἴο [ΐηἰς (δὲ Βοσο θορίηβ δὴ δβϑϑηιὶ- 
ΔΙῚ ΠΟΥ͂ δηὰ ἱπάοροηάοπε ρῖοοθ. ΕῸΣ ἐμὲ8 βουπῃά- 
οοἸοσΐης οἵ γογ. 1, 18 ᾿η θηοηδὶ, 18 τί. 

ΤᾺΘ βἀάγεθβ ὑορίπθ πὶ ΠΎΝ, Π οὔϊ εἰπο. 
Οηο, ἐδοταίοσο, οχρϑοίφ αὶ Ὑ, α )ουϊαϊ δοπσ : Ὀαὶ 
ἃ ἼΣῬ(Λπι. νἱϊϊ. 10), αἰαιιεπέ (Ἰ]οτα. Ὑ͵Βαὶ δοοῦ- 

ἰταβί, ἱμοσοίογο, θοίπγθο (δ6 εἰχίοϊά ννοϑ οὗ τεσ. 8 

644. δενὰ (αἶα 70 Βοαρϑαϊκίαρ Βεξίποίοα ἢ ὙΥῚ 
βϑείωδβ, δἱ ἤσαοί εἰμει, ἰο Ὀς δὴ ογὰϊ ἀαιΐνο, πὰ ἰο 
δ γ ἰῃδι (πὸ ρσορμοὶ του ]Ἱὰ βίηρ ἴο 815 ἔγλοπα δροηρ, 
{δὺβ 1᾿ ΚΕΙ͂ ἃ βοηρς οὗ ταῦ Βοασὶυ δηὰ θη γεηϊης 

οομίοηία. Βαϊΐ Ἰ5 3 Βυρχεοοὶα (μα: ἰπδὲ ΙΩΔῪ ὈΘ 

ΔῺ ἰποογζοοῖ σοθδαΐϊορ : ἴὸσ (}18 ταυβὲ τα δῇ “ ἱἢ Το- 

κατὰ ἴὸ 4 υἱπογαγά." Τα ἢ τουδὶ μοτῸ ὃ6 ᾿ 
οὔ 86 οὔὐοοει. ὙΠοη 1ξ ϑοθηιβ ΠΕ γ᾽ [παὲ ἱπ {πο 

ἰὩΧ ολ80 ἀξ δ {Π6 δβϑτη)θ ἴοσγοθ. ΤῆΪΐδ οοῦ» 
7θοίασα ὑθοοσαβα 8 σεσίδί πιυ μοὶ πὸ σοδὰ (υσί μον 

“γὴγ [τἰοηά ἡμϑλῶι διαά ἃ νἱπογατγα.᾽" ΕἼοι [ἢἷδ 
ἦς Ὀοοοαοθδ ρἰαΐῃ: 1) {παὶ [86 ἐτίοιὰ ἱπὶ ἀβοῖι 6899 
ἐβ 1ῃ9 βαπιθ, Ὁ 6 ΟὟΤΟΣ οὗ πο νἱπεγαγὰ ἴα 
σα! οὰ Βοίὰ ὙΠ ἀπά ὙΠ ; 2) ἐμδὶ τὸ πιποῖ ἰσϑῃδ. 
Ἰαίο ΤΥ ἴῃ ποτ. 1 “ οὗ ΤΩῦ ἐτίθη,᾽" ἴον {π6 βοῦς 
Β8)4}} ἰσοδὶ οἵ ἔμ υἱπογαγὰ οὗ δἰ8 ἔγοπὰ ; 8) τῖϑδὲ 
[ἢ Ῥιορβοὶ ποὺ ]ά δίῃ 18 ποῖ 8 βοὴ οὔ αἷϑουγῃ οοπε 
Ῥοβίηρ, Ὀυΐ ΟΠ6 μὲ ΜΒ ἐτϊοηὰ δδ8 πιδᾶς οὗ Ηἷδ 
ψἰογαγά, 8βο ὑπαὶ 1 ν1}} εἰηρ᾽ 18 ἐνουϑμῷ: Ν 
86 10] οπὶπρ, “8 βοῃρ οὗ Τὺ ἔτίθηα," ἄο.; 4) 
ἔγοιῃ 188 ποχὰβ “ ΤΩ {Γοηα ᾿δά ἃ νἱπογασα," ἄς., 
ΜῸ ΚηΟΥ {παι [Π6 βδοηρ οὗ {Π6 ἔτη ἄοοθ ποῖ γεοῖ 
βαρίη. Ἐὸγ ἴο ἐπ οπὰ οἵ γον. 2 τὸ αν 5.}}} ἐῃ9 
ποτβ οὗ ἴδ Ῥτορβοῖ, Ὁ Ὑμϊοῆ, δ 1ὲ πα, ΒΘ 
ΡΓΟΙυά65 ἐμ βοῃρ οἵ (86 ἔτίοπᾶ, ἴῃ ογάθρ ἰὸ 86- 
υδίηϊ (86 ἤοαγον τὶ τπ6 λοῖ (Πδὶ [ἢ 6 βοηξ Ῥτο- 
Βα Τῆυδ [Π6 Ῥτορβμεῖ ψῖνοθ 18 Οη6 αἾ838 
Ροϊηίαθηΐ δῇοσ ἐμ9 οἵμον. ΤΒΟΌΡ (ΠΟΥ ΔΙΘ ΟὨΪΥ͂ 
οὗ ἃ ἴοστααδαὶ κίπα, βι}}} {ΠῸῚ Ῥγαραγο τ8 ἴου ἐδ 

Ῥ᾽ τοσο δδγηοδί δα τρδίογίαὶ ἀἰἱδαρροϊηϊπιομία ἰδὲ 
ἴ0]] ον. 
6 ΒΑΥΟ δου σοπατκοὰ δαὶ τὶ “ἸῺ 

(τἰοηὰ μα, ἄο., 80 ΒΟΠῈ οὔ 19 ἔτϊοπάὰ ὈΥ ἢο 
ΠΔΘΘΏΘ ὈΟρΊ 5, Δ8 Οὴ6 που] οχροοῖ, δηὰ ἔμπας τμδὲ 
186 Ῥτορῇιοὶ Ηἰμπλβϑὶ ἢ Βα 8 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠλΕΔῺΒ 8 Βοηζ, 
δῖ 86 ΘΕ θδγηδδὲ Ῥγοβϑηξδι!οῃ οὗ σΙΟΟΣΩΥ ἴδοία, 

Ταΐδ ἴδ 4 ἤγίμον αἱδαρροίπσησης. Τμαὶ 13, δὰ 

οομητη η βέοῦβ σοῦ, εἰρη ῆσδα (ἢ 6 παίαταὶ ἔγυϊῦ- 
[αἴηο88 ἴῃ ορροβί(ίοη ἴο δαὶ 18 γι βοῖδὶ δρρϑδγβ 
ἴο τὴ ἰο 1ΐο 1θ68 ἰὼ {16 δχργοβηΐοῃ ἀίβε! Υ (πὴ ἴῃ 
118 τοϊδίΐοη ἰο γον. 2. Τδὸ δι ἰορωεπάξ ἸῺ ᾿ἰ861 7 
18 ͵τἘῈΡῚ Κποπὴ: ὈΜΒΒΈΕΙΤ 5 ἰγδηϑδιίοη “ οἡ (δ 6 
ΤΟΙ ΪΘΏοΘ οὗ ἃ δὲ δροὶ "ἢ ἷἱβ ἱῃοογσγεοῖ. ΕῸΣ 
29 3 ἴῃ {861 ἰδ τοὶ δ “ ἴλὶ βροὶ " Ρυὲ Δ τοδὶ 

8οΏ, ἃ ταδῇ, ἡ βοτὰ (86 ποίου “ οἱ] ᾽ οβασδοίοσίζοα 

(οοιαρ. ἼΥ 323 Ζοολ. ἰν. 14). 1ὺ σϑὰ ΟὉ]Υ Ρο- 
οοτθ Ὀγοάϊςοδὲθ οἵ ἃ ρἴδοθ ὈΥ̓͂ οοπποοοη ΠῚ δῇ 
ἰάρα οἵ ρἷδοθ. βυιοῦ ἰθ ᾿᾽ στὰ πρΐοι 1205: 
δἰδηδδ ἴῃ δρροβίϊϊοη. [1{ [ΠΟΥ σασο ἰδθ 88 
Ββἰδηαϊηρ ἴῃ ἃ κϑηϊνο τοϊδίίοη [19 ταραπίηρ που]ά 
6: Ποῖῃ οὗ 8 πιδῃ οὗ οἱΐ, οὔ ομϑ οἱϊϑα, οὗ δα 
ΕἸο ες. τ80. τὐτο τ ιο Ἀπὸ ἐπάρι ὙΠ: 

δροὶ, [86 ΟΏΟΡ δα ἀ0η960 6 ἱηρ ἰδὲ [Π9 
ατὶ οἵ πῖηθ ουἹίαγο οουὰ δυρροοί. Ηθ μδὰ μορά 
ϊ, ραϊιογοά ουὐ [δ βίομοβ, δῃὰ ρἱδεθα 1ὲ τ 8 
οἤοῖοα γἷμθ. Βαὶ ποῖ οὐἷγ ἀἱὰά (6 ονσῆος ὑπάου- 
ἰΔκοὸ βυοῃ ΙΔΌΟΓΥ 88 γχ88 ἱτηροτγίδηϊ ον ὑπ6 Πουν ΒὮ- 
ἱηρ οἵ (86 νἱποβ ἰμποιηβοῖγοβ, θὰ 8180 βυσἣ 88 ὉΓΘ 
ἴον 1:6 ῥγοϊθοϊΐοι οἵ {π6 ἤγυϊὶ δὰ ρμυϊηρ ἰΐ τὸ 
1186. δᾳΟἢ ἃγὸ ἐπ6 πδίοϊ ἰόντος (γἱὰ, Μαΐῆ. χσῖ. 
39) διὰ (μ6 πίῃο ὑσϑϑθ (3), 116 Ἰοτας ἩϊΏθι ἤεθο 
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ἐτρρῖ, ΘΟΙΏΡ. ΧΥΪ. 10, Ν πι. χν δ. 27, ἄς.), θοΟΙἢ 
οὗ Ἰοπὶ σοσί Υ, ἄς. ,---αροοίδ!!γ (86 Ἰαέίοσ, ἤθῆοθ 
Ὁ2] απά αἰοο---Δουλδηάίπρ Βαχὰ ἰδροσ, θθοδίβο (μ6 
ἩΪΏΘ ΣΟΙ ἰσουρῆι, 88 ΞΥΤΊ (χ. 1δ; χχὶϊ. 16; 1]. 1, 
9) ἰπαϊοαῖθα, δὴ μόῦσῃ οὔὲ οἵ [86 τοοῖς. ὅθ. ΗἘπ- 
500 ΚΒ. Επονοὶ. ΡΠ;, Ὁ. δ08, Ατί. Ἡγίποιργεε, ὈΥ 
1εύβεπ. Βυὺ---αἰδαρροϊηϊοα Βοροῖ [ηδιοϑά οἵ 
0532) (ἱπ 158.. συ ματα, διιὰ νετα, 2 δῃὰ 4) ρορά 
σταρέα, ἴμ6 τἱπογατὰ Βοσα οὐ]γ Ὁ ΕΒ ὁοων σταρεϑ. 
ΤῊ δὲ ποσὰ ΟΟΟΌΓΣΒ ΘΏΪΥ ΠΟΘ δηὰ νὸσ. 4. 1 
οθτθα5 ἔγουι ΚΒ “το δ6 θδὰ, βέϊηκ,᾽" δῃὰ τρθδηβ 
(86 ἔτ! οὗὨ (0 πὶ]ὰ νυἱπο, ἰὩ9 ἑαδγμδοα. [1 1148, 
ἰδοτοίοσο, Ἧα πιλαμὴ ἴο (Π0 ομοῖΐοα νἱῆθ δοοοσγάϊη 
ἴο (86 ποχὰ οὗ δεν. (1ϊ. 21), αἰ οἢ τΑΥ Ἀ6 τεζαξάεῖ 
88 Δ ΠΟΙΔΠΔΘΗΪΔΙΥ ΟἹ ΟΡ [8 : “ἴδοὺ βδεὶ 
ἰυγηοα ᾿ηΐο ἃ ἀοροπογαίο ρ]δῃὶ οἵ ἃ βίσδηρο νἷῃθ." 
ΤῊ 00]6 ν]ὴ6 18 ἀεροπογαίρα δηὰ Ὀδοοῦῖθ πὶ], 
80 ἴδὲ ἐξ ργοάυοοβ ψιϊὰ σταροδ ἰπβίοδὰ οὗ χγαραϑβ. [ 9 
“--ΟἿΡ. οῦ χχχὶ. 40. 

8. Απᾶ πουνυ, Ο ἐπα  ἴδη18---ο ταΐϊῃ 
ὍΡΟΣ ἰξϊ.--ἽΧ6γα. 8-6, Το βοηρ οὔ (πα ““1τ|οηα "ἢ 
νερίηδ ἤγαξ δ σοῦ. 8. Τὸ δ, ΒοΎονοσ, ὨῸ ζ]δάβοπιθ 
δοῦν, αὶ ἃ ἰαχηθηΐ δῃὰ ἃ οοιηρϊδίηί. Απᾶ {Π6 
᾿πεηὰ 8 ποξ δοῦλο ροοά ἔνθ οΓ Ὀοοη οοΙρδηΐοη 
οἵ (16 Ῥτορ]ιοῖ, θὰ ἐΠ6 1,οτὰ ΗΪπιβοὶζ ποῖ 
οὐΙΏ68 οὔϊ ΟἰΘΑΓΙΥ δἱ ἰμ6 οπὰ οἵ νοσ. 6, Τὰ ἷδ οῃ 
ΠΟῪΣ, ΒΌΣΩΤΙΟΤΙΒ (6 ἱῃ ΒΔ ὈἸ Δηἰ8 οὗἩἨ ΖΘ χυβα μη 80 
δυάδα ἴο υάσο θοίΐποος Εἷπι δηὰ ἰδ νἱπογαγά, 
δυᾶκο ὈΘἔνγΘΘὨ 126, εἰο.--- ΟΟἸΩΡ. ἱϊ. 4; Εχοά,. 

ΧΙ. 16; Ἑσοῖς. χχχίν. 17, 20, 22, ΤῊ βιῃ:- 
ἸΔΟΏΒ οὗ γοσ, 8 ἴο Ἰυάρο θοίνγοοι {Π6 νἱηογατά δοά 
ἰὰ οπηοῦ, πλυδί οὗ {861 ἀπακοὴ (ἢ ἰπουρδί 

ὨΟ ῬἈιγαῖοαὶ υἱπογαγὰ 18 τηοδηὶ Πογο. 
ἤῶ ὙΠΟ6ΓΘ ἦ8 εν ΟὟΠΕΡ ἐλ8ε πόσις ὉΥο  ἸΒΊῊΣ Οἱ 

γίησ 4 σοι ρα ηὶ αραϊπϑὶ 8 νἱπογδγὰ ἢ Θ 
μαῤεῦ Ὁ αὶ (815, δῃὰ οἴδοσ οὈνίουβ ἰζαϊία οὗ [9 ἀθ- 
δοτὶρίΐου, ἐπδὲ (86 βι δ)6σὲ ΠΟΙΘ 'β ποῖ 811 Ογ αἱ ΠΑΡ 
Υἱπογασὰ δηὰ ἐΐβ ΟὟΠΟΥ ; δηά νυ. 6 Ὁ. οὔθ ἰδ τωλὰθ 
ΔΎΆΓΟ ἰπδί [86 ΟἾΤΏΟΡ 8 αοἀ Ηΐπθ61 ἢ. ἘῸΣ ΟἿ]Υ 
Ἧς Βκ5 (6 ΡΟΊΟΣ 10 Ἴδῦθο ἱΐ ἴ0 Γϑίῃ, δῃὰ ἰο βῃῃυὲ 
ῬΡ (89 ταῖΐη. Νοίϊοθ, τθοσϑούοσ, ΠΟῪ σοσα. 1 δηὰ 2 

6 Ῥτγορμοῖ ἈἰπηθοὶΥ 88 βροΐζθῃ, 8Ὼ- 
πουποίηρ ἃ ϑοης οὗ (6 ἔσο, δῃ ἃ ΟἹΪΥῪ δὲ νοῦ, ὃ ἰῃ9 
ἔππεπὰ Ὀορῖπβ ἴο ἴῃ δαὶ 1 “δπὰ πον ἢ 
Ν ἰαΐοσ ὑρ {π᾿ ἀἰδοοῦγβα οὔ ἰμ6 Ῥγορδοῖ δηὰ οου- 
ποθ ἰδ. ΟἿὸ ΙΩΔΥ͂ ΕΔΥ : αυ͵έθ υπποιϊοοὰ {δ 
Ῥιορβεὶ ρἰϊάφα ουὐὸσ ᾿ἰπίο ΠΡ ὅπη ΡΙαγοὰ ὈΥ μἴτὼ 
ἘΠΟΠῚ ῬΓΟΡΟΕΙ͂Υ 6 88 ἴ0 Ῥσοάμυοο ἴο γον. Αμά 
ἰο ἴδ τας "δα ΠΟΥ 7 ΘΟΓΓΟΘΡΟΏ ΔΒ ἃ βεοοπά ἴῃ γογ. 
ὅ, ἴδε ἱπισοἀυοεά (μ6 ἑπαρτηθηΐ, δὸ ἴμαὶ (86 6χ- 
ΠΡΟΣ ἸΒΑΙΤ πα ρπιοηὶ θομΊΠ8 ἴῃ ργθοΐβο νυ (ἢ 6 βᾶτλθ 
ἯΔΥ ἰδὲ (6 ΘΧΊΓΔΟΣΟΪΠΕΡΥ οομμρ δοίης ἀοοα. 

1ογὰ γ1}}} οομμτηδηά ἐπ οἱουπθ ἴο 1οὲ τ 
ταῖῃ (Ἀ}} ου 186 Υυἱπεγαγά. Ὑ1Ὰ 1μοθ0 ποιὰ (86 
ΥΑ1} [2118 Θοτω ρ]είοὶ Υ. [18 ρα πον ἐπαὺ (π6 δ6- 
Εἰππιηρ οὗ νοσ, 1 ψ͵ὰϑ ἴσου. Α ἴδβδγίυ] αἰδαρροΐην- 
Ἰαρηξ ΘΟΠ16Β ΟἿ ἴποδ (πὶ δα ἀϊβαρροϊηἰοα [ἢ 6 
Ἰοτὰ ΗΪπιβοῖζ, ἀπά, Ὦγ {πο ατὶ οὔ ἴμο Ῥγορβοῖ, ἰμο 
τομδοσ, ἴοο, χηυδὲ βῆδγθ ἰμῖ8 ἀϊδαρροίϊπιτηοηξ, ἴῃ 
(δδι Βὸ 5 οοηδυοίοα ἔτοτα (86 ὁμαστωϊηρ Ὀἱοίσσοβ 
δ᾿ ὑπ 1, ἴο ἴ.9 ἀγοδά ἢ] ομθδ ἰμδὲ δΔ΄Θ ΠΟῪ ἰὼ 

ΟΥὟὮ. ' 

Ῥον ἴ80 νυἱπογεοτᾶ.- ἃ ΟΥΥ.--οΣ. 7. Τ1ἴο 
ἴδο ριορῇεὶ ΝΜ δίβδῃ, 2 ἤδη. χὶΐ. δ, ἥσεϊ ρτονοϊκεά 
Κίηρ Ἀανὰ ἰο ὁ βίοσῃ ᾿πάρτηρηϊ οὗ 6 πνιίοϊκοᾷ τηδῃ 
Ὁ. τρθδη οὗ ἃ βοιἰουθ βίοσυ, δηὰ (μοπ ὀχοϊαίτηϑά : 

“Βοὺυ τὲ [86 τηδη,᾽" β8ὸ ᾿Ἰοσὸ 1βαΐδἢ Ὄχρ]αΐηβ ἴὸ 
[86 πιϑῇ οἵ Ψεγυβαίθ δὰ Ψυάδῃ, αἴλοσ ποὺ μαὰ 
δὲ Ἰαδδὲ αἰ θυ] σίνϑη [Ποἷγ ἀββοηὶ ἴο {89 ἡπἀρτηοηΐ 
οἱ [86 ὑδὰ νἱπογϑγὰ : “ΤΒὸ νἱπογδγὰ οἵ Ψοῆουδῃ 
8 186 Βουδο οὗ [8τ86]. Βυΐ (πιϊ8 αἰαίοιαθηὶ ἐδ 
οοῃηθοοίοα ὈΥ 3 μον, ψἰτὰ τμδὲ ργθοθάθα, θθοδυβο 
ἃ. ΠΟΙΘΘαΌΘΏςΕ οὗ ἐδϊ8 λοῖ νγγῶβ δ᾽ γοδὰγν ἰηὰϊοδίθα 
δὲ (19 οῃὰ οὗἩὨ γογ. 6. ἘῸγ {1:|8 ποῖ ἰοὐἱηρ ἰἱ ταΐῃ 
ὀχρίαΐ πα ἱίοοὶ  ἴγοσι (Π|6 ἔδοί (μαι (μ6 Γοτὰ ΗΪπ)- 
ΒΕ] ἷβ [Π6 οσῇθν, δὰ (π6 γἱηογαγὰ ἴκ ἴπΠ6 μουδθ 
οὔ Ιεγϑϑὶ. ΒῸΣ, ἰδουρὶν 016 τησδὲ δὐσηϊὶ (μδἷ γον, 7 
Τοίοσβ ἰὸ 811 ἰμαἱ ργθοθάοϑβ, γοῖ βί1}} (Πδὲ ἔγαϊὶ ἰῃ γϑῦ. 
1-6 ποῖ ἐϑροϑοΐδὶν σϑοοῖνοβ 15 ᾿χν ἔγοσα {116 
ἰἀθηίν οὐἡὁἨ ἰδθ ΤἾΠΟΓ τ 8 ΦοΒουδλ, 16 ργθοβοὶ Υ 
ἰδδὲ ψ ποῖ τὸ σοδὰ ἴῃ γος. 6 ὃ. 

Βυΐ ψὮΥ ἄοοα [π6 Ῥγορἢοὲ γΑῪῪ ἔοι ἰδ 6 ἀδεὶμ- 
παϊΐου “«“υάδιι ἀηα Φοσυβδὶθπι) δ Πποσίο οτ- 
ΡΙογοά Ὁ εἰ ἢ ΒΥ ἀοεβ δ Βοσθ πρᾶΐο “ πουδβο 
ἴ 1" δηρὰ ἤσχχηερη οἵ Φυάδῃ πηι Οκ9- 

ἴῃ μἷβ Βεϊισἄφεπ, Ῥ. 164, δΔῃ ἐχίοπαθα ῬΑΒΙ δἰΐθῃ) 
Ῥχοοῖ {μαὶ Πϑσθ, 88 ἦν. 2 δῃὰ 1. 2, [βγδϑὶ 18 δ ἀ8]} 
α8 δηα 88 ἴεσδοὶ ἐπ, δυάδῃ. Βυΐ οἱθ Ὧδ8- 
(ΓΑΙ δεῖ: ὙὮΥ, 1 Ιδαΐδὴ τρθδηὶ ὑπ Ἢ δ}, 
ἄοδο ἢ6 ποῖ Ὠδι6 ὁ πάδιι Ὅχοϊυείνοὶυ ἄοεοβ 
ἢθ δυδάφη!γ ἄτορ {μ6 ἀοεϊ χῃαίζοι ὑδοα Ηἰἰμοτίο 
Βαὶ 1 ψῖι ἢ [Π6 πδῆλα Κ Βουβα οὗ [5.86] ἢ δὲ ἀδεὶρ- 
Ὠδίοϑ 7 πάδῃ (10 6) αδ [βγδοὶ, ἱα ἱξ ποὶ ἐμποσονὶ 
δαταϊμοὰ {πὲ (Π6 οοποορίίοι 16.861] οχίθηαβ ΟΥ̓ Σ 
υάδι, διὰ ἐδ ποῖ (δϑὴ (818 ΟΣ ΟΟΙΩΣΘΙΘΏΕΙΥΘ 
1ϑγδοὶ ἴῃ ἰΐ8 ἰοϊδ! ν, (16 νἱπογαγά οὗ ΨΦομουδὴ 
11 ἰδ ἔσυο {μδὲ (Π9 ἤἄχυτο οὗ (δ νἱπογδιὰ 19 πο- 
ΜἤΘτΟ ἰη οἷ ἀογ τυ ρπ ἈΡΡ]1οα εἰΐπον 'ο πυάδὶὶ 
ΟΥ [εγϑοῖ. Βαὶ 6 [ογὰ ς4}16 [ατδοὶ Ηἱβ ἍΡΣ 
(1. 12, ἄς.), Ηΐ8 βοοῖκ (Ρε. χου. 7, ἄς.) Ὁ 
ΟΡ ἰγεάδασο (Εχοά, σχὶχ. ὃ; θουϊ. νἱ. 6), Π|18 
ἰηπουλίαποθ (Π6Σ, ἢἃ, Ἴ; χνὶ. 18, ὅ6.), δῃὰ 4] 
ἴδ.οθθ ἜΧΌΓοββδΙ ΟῺΒ σοί ἰο [βγϑο] δηϊΐο. Τὺ 
οληποὶ δα οοπίοριοα {μππδὶ [6.86] ἴῃ {16 ὩὨΔΙΤΟΎΤΟΥ 
ΚΘΏ86 ὈοΟΪΟΠρΒ δἰθὸ ἰο ἴπ6 υἱπογαγὰ οἵ δοβουδὰ. 
ΤΠ πον, ἴσο, ἴῃ βθθθτα], 88 Ἅδῃ ποὶ ΡῈ ἀεῃϊοά, 70- 
ἀδὴ δηά ϑογυδδαίθσα ἴοστα ἰδθ ῥγίμοῖρδὶ οὐ)ϑοὶ οὗ 
(λ6 ἀϊδοοῦγθο (ἰϊ. 1), γοὶ (86 ΡῬγορβοὶ πιδύῦ ἴιθγθ 
διὰ (ποτ ολϑὲ ἃ φίδμοο δαοῖὰο δὶ πο Κἰῃράοχμ οὗ 
1βγαθὶ. Ῥγορβοίβ οὗ Φοξονδαῖι οσδῇ πονοσ ἰογχοὶ 
ἐμαὶ [Ιεγϑοὶ, τίς μααίθμθ βιοίθν ἰο ἰδ δῦγεϑ οἵ 
ἀοκιτυαοίου ἰμδ Ζυάδῇ, 88 961. ἜΧΡΥΘΆΒΙΥ ΒΔΥΒ: 
χχχὶ, 20; οΟἸΏΡ, [βἉ. χὶ. 11 ρα. 1 {πο σγθίοσθ δ δτο 
Ὧι υἱὸν οὗ ΥἹΤΆΙΝΟΑ, ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ, 
(αὶ “ Βουβο οἵ [βγδο]᾽" οὗἩ οοῦσβα πῖθδηβ αἰ [δγδ6]. 
ΤῊΪ8 νίον ἰ8 ποὶ σοΐαϊοὰ δαὶ ταῖθον οοπῆσιηοα ὈΥ͂ 
(86 1δοὶ (μαὶ ἐμθ πρεη οὗ «0 δὲ θ᾽ ὈγΟΘΘΌΠΥ 
οα]οά “186 ρἰδπὶ οὗ Ηἷ8 ρ]βδβυσε." ΒΕῸσ ἰδΐο ἐχ- 
τοβαΐοῃῃ ἰμαὲ δοοοσάβ ἰοὸ Δυάδ δ οοσίδι ἢ Ῥγθοθ- 
Θῃ66, Βυϊ(8 δαίίος πο “ Βουβο οὗ [βγϑε] " ἀοε8 

ποὶ βἰρηϊΐν 7υάδῃ οΥοσ δραΐῃ, θα 86 [Ιδγϑβὶ οἵ 
ἴδ Τοῦ Ἐγῖθοα. 

πὶ ρ᾽οδευσθ. Βαΐ Ηδθ 

Ἐποι ὼς βατον γφυτθννει ἴῃ Ήϊε Ἰασὺ οχροοῖδ» 

ἔουθ. Ηθδ μοὰὲ δχρεοίοα α “{τοϊτ οἵ {Π6 ϑδυίι ἢ 

ἶν. 2, δαὶ πουἹὰ ἀο Ἡΐω Βοθορ. Βαϊ ῬΘΒΟΙΑ! 

ἱπρίεδὰ οἵ ΘΒ πιξελροί, Ἠδ πϑίμοσβ ΠΡ πεΐο- 

Ῥαλλ : ἰπειεδά οἵ ΤΡῚΣ ἐεξεάλαξκα, ᾿ς ξαίμειβ ΠΡΟΣ 

ἰεοαξα. ΤῊΘ ροοῖ βεγθ Ἵοδβοίοεϊυ ἀορίοἱθ ὈΥ (89 

φπογά-Π κοηθθθ, τ οι 15! ΘΟΏΟΘΆΪΑ ἃ ἰοίαὶ ἀἰῖδν- 
666 ἔ ἴῃς, ἐδ! 9 ἧγο ἃΡ ἴῃ [89 

ἑοκάποι οἵ {86 8Υ 8.6} 168, ΥΝὴ εἱ ἔτει Ἰοοκοά 116 

οοὰ νίπεα δηὰ ἴμεὴ ἀογεϊοροὰ δ ψἰ]ὰ Μ Ώ6. 



86 ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕΊ' ἹΒΑΤΑΗ. 

Ὁ. ΤῊΕ ΒΑῸ ΕἘΓΓΙΤΞ ΑΝῸ ΤΗΕῚΒ ἘΕΕΈΟΤΞΕ ΜΟΒΕ ΡΑΒΤΙΟ ΠΑΈΓΥ ῬΕΒΟΒΙΒΕΡ 
ΙΝ Α ΒΙΧΕΟΙΠ ὙΟΕ ---ΑἸ ΤΗΝ ΒΑΜΕῈ ΤΙΜΕ Α ΤὙΤΟΕΌΙΌ 

ΟΟΝΟΙΌΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΜΉΟΙΕ ὈΙΒΟΟθΒΒΕ. 

ΟΕΑΡΤΕΞ Υ. 8-30. 

8 Ὗοο υπίο μοπι (δδὲ Ἰοΐη Ὠουθ6 ἐο ἢου8ο, 
Τλαΐ ἸΔγ Βο]ὰ ἰο ει 
ΤΊ ἐλογο δὲ πὸ Ρ]866, 
Τηδὶ ᾿ΡΒΘΥ͂ ΙΩΔΥ͂ Ἰαοοά δοῃο ἴπ {86 ταἱάϑὲ οὗ {86 οασί 

9 Ἶω τηἷπο 6818 δαϊά ἴῃ ΤΖΣ0ΕΡ οὗἉ Ποϑίβ, 
0 ἃ ἰγυ ἢ ΙΏΔΩΥ ΒουΒ68 888}} Ὀ6 ἀοβοϊδΐίρ, 
Εὐδη, στοαῖ δὰ δῖν, σι πουῦ ἸΒΔὈϊδηΐ. 

10 Υ68, ἴδῃ δοσγϑϑ οὗ νἱπογαγὰ β}4}] γΥ]6]4 οὔϑ ὑδίϊ, 
Απηά {πὸ Ββορᾶ οὗ δὴ ΒΟΙΙΟΣ 888]}] γ]6] ἃ δὴ Ἔρἢ8}. ; 

11 Ὑ7οο υπίο βοτὰ (μδἰ Υἶβθ ἊΡ ΘΑΥΪΥ ἴῃ ἐμ πιοσπίηρ, ἐδαξ {ΠΟΥ ΤΩΔΥ͂ ΦΌ]Π1ΟὟ δέσουν ἀσίηϊς ; 
Τηδὺ οοῃίϊηυθ 801] πἰρμί, εὐ πὶπ “ηΗδηηθ ὑπ θπὶ] 

12 "Απὰ [89 Βάγρ, δπὰ {δμ6 υἱοὶ, [μ9 ἰδυγοί, δῃα μΐρο, 
νΑπὰᾶ νίπο, δγὸ ἰη {ποὶν [6 8818 : 
Βαυὺ {Π6Υ̓ γοργὰ πού {86 πψόοσκ οὔ (ἢ9 1.0ΒΡ, 
ΝοΙΒοΥ σοηδι ον {86 ορογϑιϊοη οὗ Ἀ15 μδῃ68. 

18 ΤΒΘΓΘΙΟΓΘ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡ]Θ 8.6 βΌῃθ ἰηΐο οΔρΡΕΥΠΥ, Ῥϑοδῦδο ἐΐον ἦανό ὯῸ Κποπ]οαρε: 
Απά "ποὶῦ ΒΟΠΟΥΘἢΪΘ τηθη αγὸ “δι βῃοα, 
Απά {μοῖν του] τυ ὁ ἀτῖοά ὉΡ τσὶ Ὠϊγβί. 

14 ἸΤμογοίυσο 8.61} μδί θη] κ τον- Ὡἃ 
ἈΑπά οροῃθά μοσ σου δα πιῦβοι!ξ ΤΙ ΑΒΌΓΘ : 
Απὰά {ποὶν ἰοῦ, δηὰ {μποῖν του υά 6, δηα ἐπ  ῖγ ῬΟΙΏΡ, 
Ἀμπά ἰιθ ἐμαὶ στο) οϊοθί, β18}1 ἀθϑοοπα Σηΐο 1. 

1δ Απά΄ [Π6 πιοδη τηδη 8881} θ6 Ὀτουρῃὺ ἄοτῃ, 
ἈΑπὰ [δ παρ Υ τάδ 8}}8}} θ6 τ ]θὰ, ὁ 
Απὰ ἰδο 6γ68 οὗ (δ ἸΟῪ 584}1 06 Βυτη ]οᾶ : 

16 Βυι [0 10 ΒΡ οὗἁἉ Βοβίβ 884}} Ὀ6 οχα] θα 'ῃ ἡαδρταοηΐ, 
ἈΑπαϑ" Ἰοὰἂ {πδὺ 18 ΒΟΙΥ 88.811 Ὀ6 βαποῖ θα 1ῃ ΣΡ ἢ ΘΟΌΒΏΘΒΑ, 

17 ΤἸηθη 8}.8}} {80 δηλ} θα 68 ΕἶἾΟΣ {Π|6 1} ἸΏΒΏΠΟΣ, 
πὰ {89 ναϑὺθ ρ΄δοϑθ οὗ [ῃ6 δῦ ΟΠ68 588}} Βίγδῆοσβ δδί. 

18 γοθ υπΐο ἔμοπὶ ἐμ ἀταὰν ᾿π]αΌ Υ̓ ὶθ οογὰβ οὗ Ὑδηγ, 
Απά εἴη 88 1Ὁ σεσὸ 1 ἃ οατὺ ΤΟΡΘ: 

19 Τμαῦ ΒΥ, 1,εὉ Ηἷπι τΏΔ Κο δροϑά, αν μαϑίϑηῃ ἷβ ποσκ, 
Τμαὺ Ἧγ ΤΩΔΥ͂ 866 1έ ; 
Απά ἰοῦ 16 δοιη86] οὗἉ [86 ΗΟΪΥ ΟὨο οὗἉ [βϑγϑοὶ ἀγα ηἰσὴ δῃὰ ΟΟΙΏΘ, 
Τηδὺ Μ͵ὸ ΏΔΥ ΚΠΟΥ͂ ἐξ. 

20 Ὗγοθ υπῖο (ποιὰ "ιμιδὺ 6811 ὁν]] σοοᾷ, δηα ροοά 6Υ]] ; 
Τῆδὺ ρὰΐ ἀδΥκη 655 ἴοτ Ἰἰρμί, δηὰ ΠρΗὺ ἴον ἀδυῖζηοβ8 : 
Τἢδὺ Ρυῦ ὈΠοΥ [ῸΥ βθοῖ, δηα βυγθοῦ ΤῸ Ὀζίου ἢ 

21 7οο9 υπίο ἐΐόπι ἐλαΐ αΥὸὰ πἶβα ἴῃ {πον ΟΥ̓ ἜΥΘΒ, 
ἈΑπᾶ ρῥυυαθηὺ ἤη {Ποῖγ οσῃ βῖρδι] 

22 Ἧοο υπΐο ἕδδηι ἐλαξ αγὸ ταὶ Υ̓ ἴο ἀσπὶς τη, 
Απά παθῃ οὗ βίγθηρτῃ ἴο τιΐηρ]δ βίσοηρ ἀτίηῖε : 

23 Ὑ ΒΊΟΣ ᾿Β.Ὺ τμ6 το κοα [ὼς σοπατα, 
Αηά ἴδἶκθ ΔΎΒΥ ἰδ6 τἱρὐθοῦθη688 οὗὨ {16 τὶρῃίοου ἔγοτα Εἷπι 

24 ὙΒοΓΟΙΌΓΟ 68 "ἜἼΠ6 ἤτο ἀσνουτγοίῃ (86 βέυ 019, 
Αμὰά {89 ἤδβπιο οοηδυχηοίλ ἰμ6 ΛΟ ΔΗ͂Σ 



ΟΗΑΡ. Υ. 8-30. 

3. ἰμοῖν τοοῦ 85}}8}} Ὀ6 88 χοἰ θΏ 688, 
Απά ὑμῖν Ὀ]οκβοιι 88}8}} ρῸ ὮὋΡ 8858 ἀυπὶ: 
Βοοδδα ΠΟΥ͂ ΒδΥ6 οαδὶ ΔΎΘΥ [86 ἸΔῈ οὗὨ [ῃ6 Γ[,Χ0ΕΡ οὗ δμοδίβ, 
Απὰ ἀεοβρίβοὰ {86 πογὰ οὗ 9 ΗΟΙΥ ΟὨθ οὗὨ Ιβγϑεὶ. 

Ω5' ΤΒΟΓΟΙΌΓΟ 18 106 88 

Αμὰ Βα μιδιὰ δἰσοιοποά ἔοσι ἢ ἢ}8 δηά 
οὗ (6 [0 8} Κιπά]οᾶ δραϊῃηβὺ ἢἷ8 ῬΘΟΡ]θ9, 

δρδιηδὶ ὑπο τι, 
Απά δαῖὰ βιινἱιίθη ἴμο : δηὰ ἰδμ6 ἢ1}18 αἰά ἰσχϑσαθ!ο, 
Αμπὰ {δοὲν ΟΆΓΟΒΒ56Β 106 76} ἸΟΤΏ ἴῃ {Π6 τηϊάδί οὗὁὨ [Π6 ΒΓ Οί δ, 
ἘῸΡ 4}1 0818 818 ΒΩΡῈΣ 18 ποῖ ἰυχηθα ΒΎΔΥ, 
Βαυὶΐὶ Ηἷ8 μαηά ὦ βισγοίομοα οὔ 8.}}}, 

98 Απάὰ μα 51}} ΣΕ ἊΡ δὴ δπβίρῃ ἰο ἴ16 πδίϊοῃβ ἔγοτῃ ἴΆσ, 
Απὰ Μ1]1} ἰδ ὑπο ὑμθπὶ ἔγοσα [86 δπὰ οὗὨ [88 οδσίβ : 
Απά, ὈΕδο] ἃ, "ΠΟΥ 8881} οοῖὰθ ὙΠῸ βρϑϑὰ δ }γ : 

927 Νοπο 58}}8}} θ6 ὙΘΆΤΥ ΟΣ δίθ π} 016 διμοῖρ ἰμθαι ; 
ΝΌΠ6 888}} β' υσ ὈΟΓ ΤΟΣ 866 
ΝοΌΔοΓ 88}8}} (86 ρὶγα]6 οὗ ἐμεῖς Ἰοΐῃβ Ὀ6 Ἰοοδβοὰ, 
ΝοΥ ἰδ ἰαϊομοὶ οὗ [μοἷγ βίίοοβ 6 Ὀσοΐίκθῃ : 

28 ἽΝ Βοβο ΔΙΤΟΥ͂Β αγὸ ΒΏΔΙΓΡ, 
Αμὰά 8]1 ἐμοῖς ον Ὀδηΐ, 
ΤΉ ον Πουβοϑ᾽ ΠοΟΙ͂Β 8881} Ὀ6 οουηΐρα [1ἰἶπ ΑἸηΐ, 
Απά ἐμοῖς τ θοὶβ Π|κὸ 8 τ ΒΙΥΙΜΙΠα : 

99 ΤΠοῖν τοδγίηρ δλαξί δὲ 116 ἃ "]Ἰοα, 
ΤΉΘΥ 588}} 'γοδσ Π{|τὸ γουῃρ ΠΟ : 
δ, (ἢ 
Απὰ 588 

858:8}} ΤΌΘ, δπὰ ἰδὺ Βο]ὰ οὗ {6 ΤΟΥ͂, 
ΟΔΙΤῪ τὲ ΔΥΑΥ͂ βϑΐθ, Δπα ποῇθ 8}8}} ἀν οσ ἱξ, 

80 Απά ἰπ ἐμαὶ ἀδὺ ἤΒΟΥ 5888}} τοῦσ δρϑϊπδὺ ἌΓμοα 116 (86 τολχίηρ οὗ [86 δ68 : 
Απά ἱἔ οπο Ἰοοὶς απο {π6 ἰδπα, ὈομοΪα ἀδικπθαδβ δὰ ᾿ῬΒΟΙΤΟΥ͂, 
Αηἢ 1}0 Ἰίρᾷὶ 9 ἀδιίκοηθά" ἰῃ {89 Βοαυθηβ ἱμογοοῖ, 

1 ΗοῦΌ. με. 
Φύ τ, ρύτεν ἕλοι. 
Ἶ Ηοῦ, {λ6 Οοα ἐλ Ἀοῖς 8 ΗοῦΌ. ἐλαί δαν 
"9 Ἠοῦ. ἐλ ίοπφιο οὐ ἥτε. ἴδ Οτ, αἋ ἀμ 
150 ς. ἵὔλδη ἐξ ἰδ ἐσλὶ, ἐξ ἐλαὶ! δ6 ἀατκὶ 

« Απά λανο ἰλο ΝαΡ;, εἶς. ὃ Απὰ υυκπο α8 δουογαρθ. 
ἃ εἰανοείόπσε. ὁ λὸγ σγεοδὰ, 
Ε αὐ {{ ἰὶ ιοετο ἰλοὶγ Ῥαφίωγα. "αν. 
2 Ν6 δομεδα. κ 
' λα ἀιιά λΐν. 5 ἰλτουρὴ ἐξ οἰονάξ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Ψψετ. 8. Ῥ}) ἰΒ οἴθῃ οοπιδέγσασα στ 3: θη. ΧΧΥΪ. 11; 
Σ Γ 

χχχὶϊ 33: 1δυ. χἹ 86; 1 Κ,ὶ. χίχ. δ, Ἰ, σίΘ. Οόταρ, ΘΒΡρθοί δ! 

Βοα. ἰν. ἅ. ΗΙΡὮΙ ΡΣ οοουγϑ Ὀϑοίἀθ οὨἷγ υἱ. ἢ; υνἱξ!. 

8: χεν, 18: χχτί. δ; χχχ. 4. Ρ [8 ΧΟΏΘΓΘΙΥ ποὺ οΟὮ» 

εἰγαοὰ ψ 3. Βαΐ θὰ ὈΒΣΟΉδΙ πα ΒΑΥ ἰἰδὲ [ἢ 18 ΟΟΏ- 

εἰτιοϊίοα ΠΘΥῸΣ οοοῦχα, ἰξ ἰ6 δϑβοσέϊηρ ἴοο τος. ΕῸΤ 

Ῥε. χοΐ, 10 ἐξ [5 βαϊὰ “Νοὸ ρἰδξαο ἽΝ Δ" Οοπιρ. 
“ ξ: .- Ἰὼ 

δυάξοι χῖχ. 13. [πὸ ΟἿΣ Ῥαβϑδδβθ ὕϊ:9 ΘΟΠΒΙ ΓΘ ΟΏ οἵὗἁ 

4). Διαὲ οἴδικο 88 ἀουδίῖο65 ἱηδαοησοὰ ἐϊΐπαὶ οὗἤἨ ἐπ 9 

βοοοιὰ. Ηΐρδ. ΡΠ ΟἿΪΥ δρδίῃ χχνὶ. 11.-.-..-Ὁδ (46- 

Ἱμείμε, που -οχίδἔοη 1) οοσυ 8 ΟὗΘΙΟΣ 1 [δ δϑοοπὰ ματὲ 

ἔδδ5 ἔῃ ἐδο δτβδε: χὶ. ΤΙ; χὶἹ. 12, 29; χὶν. 6, 14, 22 : χἰντἱ. 9, 

1. 4,10; ἵν. 16. πῃ 86 Κταὶ ρμαδγὶ 1ξ οσσῦγβ δβρϑίῃ ΟἿ 

χχτῖν. 12.---- Το ΗόρΒαὶ ὉΪΜ5 ΟΣ (χ}γ. 26) πα οδῖθθ ἀνα 
δαὶ τοῖς ἀπο] πρὶ αἴοπο ἴῃ ἐδο Ἰασπὰ γ2ϑ ποῖ ἃ πδίυγαὶ 

πες, Ὀαπὲ σοτηοὶμίης, οοηίσίνοα. ΟΟΙΏΡΑΓγΘ δοσορ αἰ 8 

οἵ ἸΠκ ἱσωροτέ ἢ]. 14 βαᾳ.; ΜίςὮ. 1]. 8; 1}, 3, δα. 

νοε. 9θ. 18 πιεῖμα ϑαγὰ, οἷό. Ὲ ΧχΙΐ, 14 δὴ δά ἄγθϑδ 

οἵ ϑεμονεῖῦ Ὀορφίης νἱ ἢ ἐθο πογάβ, “ δηὰ ἰξ νῶ τουθαϊϑὰ 

ἐδ τοῖωο ϑασϑ," σία. ἴπ ΟΌΣ Ῥδδβαζθ ἌΥΣΗ, “ αὐὸ τ Ἰσαδο- 

4 0γ, Τλ͵ε ἴο ἐπ 6 ὁαγὸ, Βα (ἢ ἐλό Ζογά, εαἰε. 
δ ἩΘΌὮ, ἐλεὶν σίοτῳ ἃτο, πιδη οἵ Ταπιίηα. 

οοποοντπς 

᾿ἴλο ἀρεϊνυιοίϊονε ἐδλοτοχί. 

ι ἰ.6 ροοῦ, ἀκα. 

ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

νοαϊοᾶ "16 οτοϊἰθὰ. [ὲ ἄοοθ ποὲ ἕοϊον ἤτοι 18 ἰδοὺ 
{π|8 ΟΣ δοπλὸ δἰγαΐαν πογὰ πδϑ ἐδ ϑὴ ουὖἱ οὐ ἔδο ἑοχὲ. 

Εοτ (Π6 Ρτορὴοῖ ΓΩΔΥ͂ γΟΥῪ τὁ}} πᾶν μαὰ ἴῃ ἰβουρηὶϊ 89 

Ὀδσο ὩὨοΐϊου οὗ οχίδίθηοο 85 ργοάϊολίθ οὗ μἷ8 δοῃίθηοθ; 

“7 τηΐηθ ϑᾶσζϑ ἰδ ϑϑοτδῃ Βαῦδοι ἢ." [Ὁ τοῦδέ ποῖ πον»- 

ΘΥῸσ ὃθ σοηῃδίγυθὰ ἴῃ 6 ργοζηδεὶ 66:60: ϑομουδῃ 006 

ΟΥ͂ΘΓ δαγίης ἰο τὸ (ἑοσί πεόν ἐπ ἀδη ΟἈγοη). Εοτ ἴθ ογ9 

ἰν Ὡοὲ ὁ ἐμβουκῆε οὗἁ ΔῸΥ τοϑδϊδίδηοϑο οἱ ἴῃ9 ρασὶ οἵ [89 

Ῥτορδοϑί τμδὲ δὰ ὑγογοϊκοὰ ἃ ρογοἰϑίθῃοϑθ οὮ ἔδι9 1οχὰ 8 

οἰάθ. Νοιίδος τοδὺ ἐμ θχργθββίοῃ. τωθϑῃ: σϑὨΟΥ͂Δἢ 

ΜὨΐΒΡΟΙΒ ἰῃ ΤΟΥ ΦΩΣ : 88 ἰζ (80 δΒΘΟΙΘΟΥ͂ οὗ ἴδ9 λα ἀγθ88 

Ὑ6Γ͵6 τοοδοξ ὉΥ 1ξ; ΤῸ ἴθ τὸ οχἰδίδ ΠῸ ΣΘΘΒΟΏ ἴον 5ῈΟὮ 

δΘΟΎθου. Βαὶ ἐμο Ῥτγορδοί ἩΠῚ ΟἿΪΥ 887, (Πδὲ πῆ δὶ 70)» 

ἸΙοττϑ ἣθ δ45 οἰϑασὶν ᾿ϑαγὰ Ὁ. ἐδ ἰμ ναγὰ θασ 88 ἐδ ψοσὰ 

οὗἨ ΤΖοβονδ, Ὑθοσο 166 ἑμτ8 ἰᾳὰ [᾿ς οσργθδβίοῃ 8 ἀϊ16- 

δ καυϊδηίης οὗ δοῖσδὶ ᾿ΌΤΩ ΤΩΘΙΘΙ͂ ἀγη αἰ  ΠΔΙῪ ΒΟΘΑΡΙΏ Κ. 

σον. Ῥα. χῖν. 8; 70Ὁ χχυπὶ. 22; χχχὶϊ!. 8. 

ΤῊο ροϊπξίης οὗὅὨ ἔδο ποσὰ ν)7}2 88 ἃ ραυναὶ ΤΌΣΩ 8ἢ» 

Ῥϑᾶγϑ ἴο ἤαῦο 70Γ [8 οὈὐϑοῖ ἰο δοραγαῖϑ [ξ ὕγΌ τὴ σοὶ Ὁ» 

ἸΙονα δῃὰ ἰο δἰ ν ἐπ ογ Όν δαὶ ἢ ἐμἰο ποτὰ 8ΔΙομ ἰδ 

οοῃίδίῃοὰ ἴη6 Ῥγϑαϊοδΐο οὔ ἴῃ: δϑηίδηος.-- 0 0 δαδία 

χίη. 9, οορ. δαὶ, χχνἑ!. 817; ΜΙοὮ. Υἱ. 16.---- Ν ,.5] 

“091. ὁοτωρ. νἱ. 11; ὅοσ. ἢ. 16; ᾿ν. 7, σέο Ζορᾶ. 1. δ; 1. ὅ. 



88 ΤΗΣ ΡΒΟΡΗΪΤ' ΙΒΑΤΙΑΗ. 
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Ψοσ. 11. ἃ {6 π688 οἵ δίγαοίαγο ἰ5 ἴο Ὀφ ποἐοεὰ ἴῃ ἰῃ9 

ἔχο παῖυσθθ οἵ ἰὴ γϑσϑο. Τῃδ υεγὸ. ἤπ. ἴῺ 106 Ῥῆταϑδβθ 

01" ὋΣ τοϊδὲϑα ἴο ἐδο Τοτοβοίης ραγι οἷ ρ]6, ῃοΐ βίτω- 

Ῥὶν {τ Ὁ: του. 8, 88 9 ἀομιϊηδηΐ ἵοστω, θὰ δὲ [89 

καῖὴϑ {τ 85 δϑϑί βῃϊης ἐμ ΘΡΌΓΡΟΒΘ; 8Δῃ ἃ δβὸ 18 ἰῖ ἰοο χἱἢ 

ὈΡῸΥ. -- Τὴ. ΡΙ. οὗὅ ΠΕ δκαΐῃ ἰὴ 188. χὶνί. 13, η7)) ἴγοσω 

7) (ο Ὀγοδίῃοϑ, ἰο ΒΙοΥ, (89 εἶτηθ οὗ ἀδν θη ΘΟΟΪΘΓ 

αιν βιΐγθ, ἔπ ταοσηΐηρ δηᾶ ουϑαΐης ὈΥΪΙΚὨΣ : σοτΏρ. χα. 

4; Ἰἰχ. 10. Τὴ6 τϑγῦ ΡῚΣ (δοΙΏΡ. Εσοὶς. χσίν. 10) (8 ἰοα πὰ 
ΟἿΪΥ Π6Γ9 ἴῃ [δαΐδῇ. 

νον. 12. ΠΠ ὉΠ ΓΟ (αἴης. οοτρ. Οεσκεπισε, ὃ 98, 9) 
ἬΘΓΘ Βυ[6οἷ, 1ὲ τηυφϑὲ ΤΟΪΙΟὟ ΤῊΣ, ἴος 116 νοπσίεου ἰδ 

οομδίρῃ εν τηϑί ἰδ ηθἃ δἴὍοσ 8 ΑΝ στὴ Ῥαὺ οοπδοο. Βαὶ 
{ ιὲ ογο ῃγοαϊοδίο, ἰὲ ψου]ὰ βὰν ποι ΐης; ἴοῦ ππδὲ 
οἰβο γουἹὰ τουϑίς δῃὰ τίη Ὀ6 Ὀπὶ 4 ἴθαϑέ. Ἐὸον (δὲ 
ΤΥ τουἹὰ Ῥο δυρογβαουδ. Ἧ3ἴἷ0 σοῃδίσιυθ ΧΑ δ ὦ 

ἴοτο, Ὡοὺ 88 ζῶϑσο δορυϊα, Ὀὰὲ ἰῃ [ἢη9 δΒ6η8δ6 οὗ ὑδίπα οΏ 

Ἠδηὰ; διὰ {ῇθγθ ἰβ8. οἡ ἤδηα.---ΤὴὩ9 οοπιθίπαϊίοι οὗ 
τ }»Ὁ τἰνῃ Ὕ ἴῃ δ τοδηΐοϊὰ βοῆθο ἰ8 φυλίο δΘυττοιὶ τὶξδ 
Ἵκμα, 11. 8; χυἱ!. 8; χίχ, 25; χχίσχ' 38; ΧχχυϊἝ 19; ΙΧ. 21; 

Ἰχῖνυ. 7; χυ. 22. 

Ψοσ. 13. ΤῸ ἴῃ ἰὴ 56:86 οὗ “ ΤΑ ΚΙ Κ ὉΔΙΘ, ἱ. 6., Οἴδατν 

ἴῃς ουὐ ἐπ Ἰαηαἀ ᾽" ΟΟΟΌΓΒ ἢ 168 ]᾽ 8} ΟἿΪΥ δραΐη χχίγυ. 1], 

ἩΔΙΟΝ ραδηδρο ΖΟΠΘΓΔΙΥ ΣΘΒΟΣ 98 [δ ͵6 ΟΏ-ο.------- Ὦ 

}λ ἢδ8 ἩΠΒοῦυΣ Γοᾶβοη ὈΘΘΏ ἀϊδογοά δὰ, διὰ ἰποϊοδὰ 

βοῖὴθ ψουὰ γορὰ 3.) ἿΡ Δοοοχάϊης ἰο Ὀοαΐ. χχχῇ. 2,, 

οτ ὉΠ 18 ποῃῖ ἰο Ὀ6 υϑοὰ ἔπ δ οοηὐδιιρίθουξ 5689, 

ΦΟΙΏΡ. εἰ, 25.---- ΠΥ (σοταρ. απ κεν’ 8 γαπι, ἢ 151,1 ὃ.) 15 

αἀ)εοεξίυωπι αα 7. Ἅ}, 13. ὈΝΝ δἔε.. δλὰ ΟὨΪΥ ΟΟσΌΓΒ ἮΘΓΟ. 

ον. 14, ἡ }8 αρογίῖγε, ἴα αἰσανϑ δίἰδηάδ υἱ ἱἢ ΤΙ 

(5οὉ χνἱ. 10; χχίχ, 23. Ῥα. οχῖχ. 131) ὁοσδγα ἴὰ [δοϊδῇὴ 

ΟἿΪΥ Ἰθσὸ, ΤῈ βασῃθ ν ἰδ ΟΣ σΟΣΩΡ. δοῦ ΧΧΧΥ͂ΣΙ, 

41; χ]!. 25). ΓῚ δρδΐπ ΟἿΪΥ χχίν. δ.----ΤῊο9 φδαδῖχοι οἵ 

τὴ ΠΟΌΏΒ Δ.Ὸ ἴο ὉΘ τοίϑετϑα δο ἢ 6 μοίΐου “ ΦογΌδα]θτη,᾽" 
δἰ μου σὴ ἱταγηθα δίο! Υ ὈΘΙΌΓΘ Υοσ. 18, ἰὴ9 ΣΩ Δ ΘΟ. Ϊ ἢ 6 ΌΡ 

ἦν υϑοὰ. Βαὲ ἰξ 5 ρ]αἰῃ [μδὸ ἐμ Ῥχορῃοὶ ἰπ γοόσ. 14 ὃ., 
αἰτὴβ δὺ ἃ τη γλΐοσν οὗ δου. ἘῸτν ἐδ 1 ΡΌΓΡΟΒΘ Ἦἢθ ὁγ- 
Ῥίογϑ ἐῃ9 Οἶθᾶσ α βουῃὰ 48 οὔὔϑῃ 88 ροβϑί]9. ὈΞῚΤΤΣΒΟΝ 
64115 αἰἐθηίίοι ἴο [0:9 οὔ ϑϑί οι. ἰο ἄταν πο ἔοῃθ Ὀδοῖς οἡὴ 

ἐδ ρϑῃυϊέ, οὗ 9 τοσγὰ ΤΡ, “β8ὸ ὑπαῦ ΟὯΘ ΤΔΥῪ ἮΘΟΣ [ἢ 
οὐ θοῦ ἐΠαὲ 18 181}1π᾿| ἄονγῃ 88 1 ΣΟ}1]5 διὰ δἱ Ἰωδὲ βέσίκϑβ 
Ὀοίέοχη.᾽" ὙΠ ΘΟΙΏΡ. ἰΐ. 10,19, 31; χχχν. ἢ; 11{|,.9 

ΨοΣ. 16. ΤῊΘ δοτίοίβ Γγ 2), 15, ΤΣ ΧἽ απὸ ἴο 6 ὁου- 
βἰγυθὰ 89 Σγωίογίδα ργορλοίϊοα. Α18ο0 ΤΣ 7 ΟἿΣ, στὰ ἐμ 
αν νῬγοοϑάϊης δῃαὰ βορϑζβϑῖο, 15, 88 ὕΒΕσΗ δι, αὶ ̓.88 Γ0- 

ταιτὶκϑὰ -- ΓΤ) ἼΒΓἢ. 
Ψον. 17. 3 »Ὰ [6 Ἰο Ὀ6 ἐδκϑὰ δΌβοϊ αὐοῖν, υποῦξ οὈ]οοὶ. 

δι 16 ππἀοτοίοοά Βυκροβῖβ [86 ]7 ἔγοη πδδαὲ ῥσο- 
οϑάθβ ΤΏ ὑσοῃμοῦῃ οὗἉ ἐδ [πἰγὰ Ῥϑυϑοῦ 18, δδ οὈὐϑθοὶ 
οὔ [ὴ9 ῬΏΣΘδΘ, ὙΟΘΙῪ οΟὔνθιαι οὐαἰ θα ; ὅϑῃ. 1ϊ. 10; 11]. 2] ; 
νἱ. 19,20, 21, εἰς. Τὺ 15 πού Ὡϑοϑββαγυ, τ Οποσντῦα ἴὸ 
ἐδ ὉΠ Ἴ2 ἴοσ ὉΔ2 32: ἴον] ΠΡ. ΥΟΙῪ οἴδθη βίδα 

ψχῖθ (ἢ 9 δοσυδαίίτο οὗ ἐδο ρίδοϑ ἐμως ἰδ Ῥαβίυγϑάᾶ : χχχ. 
25; Μίοϊ. γἱ}. 14; δον. γνἱ. 8; }. 19, οἰο. ΑΒ ἐλαὶν ραδίιτο 
8} .41}1 ἐπ 9 ΒῆΘ6Ρ᾽ Κτῶ36 οὐοὺ δα γι ΐῃ8 οὗ οστιϑδ]θγ, ἰπ 80 
ἴα δὲ ἐμ ἰδ θὰ οἱἐν ὈΘοοΙαθ8 8 βῃοορ ψδ][ς. ὝΒΘΩ 
Ῥκιιτσδος ἰδ Ώ1κ8 ἰΠδὲ Ὧο δοουθδέϊνο οὐ͵θοί [8 ὑο ὍΘ ΒυρΡ- 
Ρ᾿ἰϑὰ ἰο 1», Ῥαὶ παᾶῦ πο ἀοίδτετηϊπμοίϊου οὗἩ ἐμ Ἰοοδ ἐν 
γοϑοἑὲθ ἤγοσα {ῃ 9 σοῃέοχε, ᾿ς 8 δοϑὴ ἐπδὲ δὲ] ἐμϑζο ἰ8 
διυρρὶγίης οὗ ἐπ οὈθοῖῦ. ΟἿΘ ΑΓ 88 Ὅ76}1 δυρρὶν ἐπ 9 
ἀοβηΐιο Ἰοσλ ἐν δ οδίϑοὶ δοοοσάϊπς ἰο σοαυθηὶ δι 

ἰοφασπαϊ, 48 ἰτηαρκίτιϑ ἰξ ἤγοτη ἐὴϑθ οοῃίοχξ. ὙΠῸ 59286, 

[ἢ ΔΏΥ 6886 χοϑιηδίῃδβ ἐμ ββιηδ.---ἰ3 ἰουμπὰ δεδίῃ 

ΟὨΪΥ ἰ. 11 ; ΧΙ. 6, 2 -- ἽΞ9 89 ρἷδθο ὙἘῚΏΘΣ δοοϊκο 

8716 ἀγίγϑῃ, ἰουπὰ ἀρκαίη ΟἿ ΜΊοΝ. ἰ1. 12. ΟὟ ἰουδά 

Ὀοδίάθ ΟΣἹΪΥ Ἐδβ. Ιχυ, ὅ, 1δ. Ὁ“ ΔΙῸ ποὶ Ὁ τὴ6 

διγΔΏ ΒΟ Γ8 ἐμδὲ ἂγὸ οοηδιβῃὲὶ ἀνγθιϊοσα ἰὼ ἐδ Ἰαπα, Ὀὰΐ 88 

Ραυιὶοὶρὶο ἔγουα 3), ἔῃ οβο δή »σϑϑαπί, Το υχχ ἰγαμϑ]αῖθ 

ἄρνες. ΤΏΘΥ ΓΏΔῪ Ὠᾶγο Σοϑα ῬΘΓὮΔΡΒ Ὁ“ 2 (51). ΤῊ 

πογά, τόύϑουοσ, βοησεύβεχεβ, Ηττσισ, ΕΝΑνὉ δὰ οἴ ΘΣ8 

“ου]ὰ τοδίοσο. Βαϊΐὶ τὸ Ὦδτο ΒΟΥ δῦονο ἐπωξ Δ Θι- 

Ρδϑἰ8 γϑδὶβ οὐ ἐπα ἰὰθδ οὗ δ ἐγβΏβι ΟΣ δίορρίῃς. Ἃ 

ἴΏ [584 Δ δρδίῃ χὶ, 6; ἐν. 16, ΤΏ ρίασαὶ ΠΊΩ ὙΓῚ οδοΌΓα 

ΟἿΪΥ Βοχο ἰἢ ἐπ ἢτγδὲ ρατὲ οἵ 1δοΐδῃ; ὕυὺΐ δἱχ ἰἰγτωθθ ἰῃ 

(86 δοοοῃᾷ ρασὲ: χὶΐν. 26; χιχ,, 19; 11. 8; 11}, 9; 11}. 12: 

Ιἱχί. 4(,. ΤὴΘ δίῃ χυϊαν [5 ἰοαμ ΟοὨ]Ὺ Ἰ᾿χὶγ. 10. 
οσ. 18. 1 ἰακθ 792 ἰῃ ἐΐα υϑᾶδὶ ζωϑϑοίηρ ἴῃ ὙΒΙΟὮ . 

ἐξ οἴϑθο οδοῦγβ τίΐῃ ἐμ δοουδβδιῖϊσο (ἰῃ ᾿Ἰδϑδΐδι δκαΐῃ 

ΟὨΪΥ͂ ᾿ἰχτὶ. 19, 601}. χίῃ. 22; χνί!!. 4). ΤΊ "27 
ΔΙῸ ΓΟΡΘΒ οὗ 165, ἴ9Σ ὙΠδὲ Ὀΐϊπαθ ἤθη ἴο βίῃ, 8. {ῃ9 
ΠΠυϑίοι ἐπδὲ πὶ τα ῖθθ ΟὯΘ ὮδΡρν. Ηθηο96 ΦΥΘΙΥ δ 
ἰα9 ὁ ἡγδυὰ (Βοῦ. ||. 18, Τὴ οχργοβαΐοῃ ζασῖ ΠΟ 
041186 ἰο τηϊηδ οι, 14. 0; Ῥραὶπὶ χχχί. Τ: δῃὰ δἷδο 

ΤΝΘΓῚ ὩΣΤῚ Ῥτον. ν. 38, μῃὰ ὈἽΝ "22 Ηοϑ. χὶ. 4 Βθ- 
κδτάϊης ἐπ α86 οὗ ΝΖ ἴῃ 1ϑαίβι, δοίαρ. ἰ. 18 (190-122), 
χχχ. 988 (ῦ 9)), ιἰχ. 4, (τ Δ). Τὸ ποσὰ οοϑδυτθ 

ΟἿΪΥ ἰπ ἐ. 9866 Ρἰδδθϑ [ὰ Ιβοαΐϊδῃ. ἴω Γ2}»9 6 Ῥγοῦχ 3 

ἰ8 πδοϊτρ ϑαοοογάϊης ἴο ἐῃθ ζαγα Πῶς σαΐθ; ϑοταρ. 6-- 
δκχτῦβ, 8118, Βοτα, ΠΣ» (ἄτοτα ΓΒ ΚΡ (ο ἐνίδὲ, μλὸ ὑνίμὲν 
ἱηρ, ἐν ϑέθὰ ᾿τοΥῖς, ΓΟρ6) [δ Δὴρ τ|δθ8 ΟἿΪ ὮΘΤΘ. ΟὐΏΡ. 

Ηοϑ. Χί. 4, ΠῸΔΡ, “8 ἰγοίσῃς σάροι,᾽" ἰουπὰ ἰοο χαΥὶ, 

ΦΊ͵ 28. ΄ 

ον. 19. Ἧ δηὰ ὉΠ" τὴν ὍὈ6 ἐδκϑῃ ἐγδῃ 3:  γ8]7 δὰ 
ἰοἰγαπδίξίνοιν. 1 ἀθοΐάο ἴοσ ἴ[}6 ἰαιίοσς σομβισχαυοίίοῃ, 1) 
Ὀοοαυῦθδοὸ ἽΠ 15 υδοᾶὰ ὃὮΥ φαΐ ΟἿΪΥ [σ᾽ ΥΘΙΥ 

(χχχί!. 4; χιχ. 11: 4.14; ἰχ. 75, ΤΊ", ἰμδὲ οοοῦσα 
ἐνίοο Ὀδαίὰθ ἤόσο (χχυΐ!. 16; ἰχ. 22), ἰ6 οὔθ οὗ [Π90860 

ἐἶτωϑο (χχυϊ ἱ. 16) αβοὰ ἱμγηϑί γον ; 3) Ὀθοθαθο ἴη ἐδ9 

ῬΔΓΔ116] ρῆσαδο “1Δ) ΡΠ, ποὺ δομβονδὴ Ὀσὲ Ῥ ΧΡ ἰὸ 

δ ]θοὶ. ΤῊΘ ΒΘ39 18 ΒΥ ἯΔῪ ἴῃ Ὀοΐξὰ ἰμδίδηοθα ἐπα 

δδῖῆθ. ΤὮΘ ζοστοδ ΤῸ δηὰ ΠΡΞΏ ὈοΙοὶς ἰο ἐδ9 ἴδ 

ἰμϑίαποορϑ οὗὨ ἐδ γοϊαπίδεϊγθ Π] ἀρρϑθηάϑὰ ἰο 186 ἐδ τὰ 
ῬΘΥΒΟΏ, (οοΏΡ. δ. χχ. 4, αμὰ ἐμ σζοσθ ἀουδεΐι! 68808 

1ον. χχί. δ; ρους, χχσχίὶ!. 16: 7οὉ χί. 17; χχὶὶ 41; 

ἙἘΣοΙ͂ς. χχ δὶ, 30: Οτδπάυσκν, ὃ 328 ὃ. Αππι. [πεξεν, ἢ 97, ἴ). 

Τ,οἱ ᾿ξ Ὀ6 ποιίοϑα τηόγϑουον ὑπδὲ ἐἰ9 Η΄6 δὸ δίδπὰβ ἔῃ ἔνο 

Ραὶσγβ οἵ νογῦβ, ἐμδὶ ϑδοῦ ἐἰπ)θ ἐξ 18 ΟὨΪῪ δρροῃἀϑὰ ἴο ἰδ 

Ιδοὲ γογτὰ, [1ἐ βϑοίωβ ἐμαὲ οαοὴὶ ἔτ ἰδ βῃουϊὰ δύαδὶϊ δ 

Ὅ9}} ἴον 9 γει γοτὰ. Οορ. 1. 9ὲ Ὁ Ὁ ἐβ ἃ ΘοΌΣ- 

τοπὲ ποτὰ τι Ἰβαϊδη [ἢ δὲ ΟΟΟΌΓΣΒ ἐΠ γέθΘ ἢ Ἔπθδ ἴῃ ἐδ 

ἄγϑὲ ρασί δηᾶ ὅτνο ἰΐγωϑϑα ἴῃ ἐμθ δοοοῃ!αὰ. Οἱ “ ἐδ Ηοὶν 
ΟἿ οἵ [δτδοὶ " δ696 (. 4. 

γος. 20. Ὁ} πίρὰ ἢ το] πίη ς ἴῃ ἐδ δϑῦβο “ ἐο τηδῖκθ 
: 

ἰπίο δοτηοι βίης" χίί, 9; χχί!, 18: χχυ. 3; ΧἹἹ. 1δ, 

ΧΙ. 1δ᾽; ΧΙ ΙΧ. 11, δε. 

Ψον. 21. Οὐ ὉΓ}Ρ 22) Θορ. Εἴοδ. υἱἱι'. 8; ὅσο, {1}. 

8δ᾽; ἔῃ ΟΧΡσχϑβϑίοι ἀοοϑοοῖ δζαὶἢ ΟΘΟΌΣ 1ὴ 1δϑίδῃ, [2 

Ῥαγὶ. 111,8; χχίχ. 14. 

γον. 28, Ἵ0Ὁ ἰὼ Ιϑαΐϊδῃ δκαίῃ σχίσς. 14, ΘΌΘ “πῶ 05 

Ιχυ. 11, ἩΪρῆ. ΡΠ ουπὰ διαί 1. δ; ἦι]. 11. ἢ» 

ΟὨΪΥ Βοσθ. ΠΟ δεαίῃ 1. 28; χχαχῃ!. 1δ; χῖν. 18, ΗΠΡᾺ. 

ὙΠ ᾿γϑαυθαηῦ ἴὰ ἔπ δσεὶ μαγὶ (1. 16, ῶδ; 1Πἰ 1,18; Υ. ὅ, 

28; Χ, 15, σἴ..), ἰὰ [9 δοοομᾷ ρασὶ ΟὨΪΥ ἴῃ 1γ1}}}. 9. ΤΏΦ 



ΟΗΑΡ. ΥΥ. 8-30. 89 

δἰ ΚΌΪΩΣ Βυ ΠΧ ἰῃ 129 τουδὶ Ὀ6 σοομοϊγσυεὰ ἀϊοίγία- 
Πνογ. Το σἰσῃίθουϑηθεδ οὗ ἐμά σἰχηίθουβ ἐμ. ἰοὲ 
ἀἰκορρθὰσ ἔγοπι ἢ ἐπ), ἑ. 6., ἔγοῖω [9 σίκείθουθ σηδῆ ἴῃ 
ᾳυορος. ΟὐΏΡ. δὶ ἐΐ, 8 δπὰ ὁ, 23. 

νος. 34. Αἄ6 τοκᾶσαδ 89 οοῃοισαοίοι : 5 ἰθ ἃ ῬΥγ6- 
ἀϊςσαία ἰπδπιενο ἀδροπμάθῃς οἱ ἃ ρχοροδίείοω, ΤΠ Θ ἢ ἰδ 
ἐο!ονοά ἐπιτηοαϊδιοὶγ, θοὲ δ πδυδὶὶν ὃν ἐπα διιθ θοῦ, 

δαὶ ΒΚ ἐδ οὔγθοί, δοςαῦεο ἔμ ογάεν τὴ γὴν [)͵0) 5.49 
οὔδη δ δραϊῃηδέ δι: ρΡΠΟΏΥ ; αἱϑὸ ἴῺ χχ, 1, (8 οὐοοῖ ργϑ- 
ἐθάθρ, Ὀθοδϑυβθ ἰΐ ἰδ α ὑργοῦουμ (ἾΠ,8). Οοιητηθηίδίογ 
(41} αἰἰδῳϊίου ἴο 1,6 του! εἰ ρ! ςαέίοη οἵ οἱ απ ἰη ἐπ 
δβοῃίθμοθ. “ΟὯΘ ΘΑ (ἢ 6 ογο πᾳ ὄρεα, ἐμ 9 δρυΐ- 
ἑοσίως βδηοδ᾽" δδγ5 ΠῈΒΕΙΙΤΈΘΟΝ, στ οσσΌΓ ΟὨῪ 
9809 δρδίη ἰὼ ἔδ6 Οἰἱὰ Τϑδαϊαεηοθηΐ, χχχὶϊ. 11.-- 8 ἰ9 

ττ 
“1Ὸ ὈΘΟΟΙΩΘ ἰαχ, νἱ ἐπ ογϑά, ἩΤΘΑΣΥ, (Δ11 ΑὙΤΘῪ " (οαρϑοία! ἢν 

οἵ ἐδ δηὰδβ χὶϊὶ. 1}. ΠΣ ἐ8 ἀοοαδ. ἰοεί.-----Τ Ὡς δυΐ- 

ἄχοσ ἴω Ὀσ  δπὰ ὉΠῚΡ᾽ τοῖον Ὀδοῖς ἰο ἐπ δο ΓΤ Ὴ 
[δὸ ρεοοϑαάϊηρ ἔοι γοθ8 σομοογῃ. Τὸ ἔδοθο ἐπ θῃ ἐποὶς 
Ῥυρίδμελοης ἰ5 Δημοσοηορά. Ρ9 ΟἿΪΥ ΟοσυΓ δρδίη 11. 24. 

ΤᾺ Θ (ὁδ]ν συν". δ δραΐ ἢ) [5 ἢ ὈϊΪοσθοῦι, 5 9})»ὲ ἀπδὲ, ΟὨ 
πππνν ΤΎ 

ΘΟΟΌΣΒ ρδἰΏ ΧΧΙΧ. ὅ.--ΤΠὸ δοσουὰ οἶδλῦδο οὗ ἢ Ὑϑσδθ 
68116 ο τοϊπὰ ἱ. 4. ΤΉΕΥ σόγὸ ἱποσοίοσο ἐῆο ὀρροαδὶ(θ οἴ 
“.ὴ6 ὈΓΒΠΘἢ οἵ Ζοπουδῇ " ἦν. 8, δηα συ ἢ Σδίθ ΟΣ σοόζη- 
Ῥδσδῦϊο ἰο 86 δὰ ξγαρϑ- υΐη6, Υ. 1 8644. ΠΊΩΝ ΟὐσΌΣΒ 

δεαΐη χχυΐἱ!. 2; χχῖχ. 4; χχσί, 9. 

εν. 25. ΤΠῸ ΘχΡργοδδίοδ πῚῊΠ ἄοφθθ βοΐ ΟΟΟΌΣ 

δεγοΐη ἰῃ 1κδἰ δῆ, δῃά, ὁχοθρέης (δ Ῥατί, ΝΙΡΆ. χἱ!. 11: 
Χχῖν. 24, Ὧο ΟἿΠΘΓ ἴοσι οὗ ἐῃθ τοσγὺ ὙΠ οσοΌΓ ἰὴ ϑαἰδΔῇ. 
ΟὺνΣ Ἔχργοϑϑίοῃ, ΠΟ Υεσ, ο81}}8 ἴο τηἰπὰ, Νυπ). χὶ. 383, 
“Απα [Π96 ὙΓΔ(Ὴ οἵ ἰὴ9 ἴ0Εὃ"» ναϑ κί πα]ϑὰ αχαϊ πὶ Ηἰδ. 
ῬΘορΙθ, δῃά ἰὴ9 ἴ.0Ε}» διῃοὶθ ἐπ ῬθΟυρ]θ,," δὲ δ] ἐῆοβϑϑ 
ΒυϊΊΘΙΟΙΒ ῥἷδοθς ἰῃ ἐπ Ῥοῃξαύθυῆ, Θϑρϑοΐαν ΝΌΤΣΩ. 
ἩΏσσχο [09 ΘΧΡΥΓΘΒδΙΟΏ (Ὁ ὩΝ ὝΠ᾽, “δῃὰ Π6 ΔΏοΓ οὗ 

9 ἴμοκν κἰίηα]οά," δέε., οοσΌτα (ΕΧοά. ἐν. 14; Νυπι. χὶ, 
1,10; χίὶΐ, 9, εἰ6).---ἸἸἘἼ7' 80} 16. 4180 ἃ γογωϊπίβοθῃοο οἵ [ἢ 
Ῥουϊδέουσιι ἤγτοπη Ἐπχοΐ, τί, 2, 18: χ, 32; χίν. 21, “7, 
Ὁἴοτο ἔθ οχρτγοδοίοη [8 π56ὰ οὗ ΑΔΙΟΏ δηὰ Μοδϑϑθ δ 
8 0γ εἰχοϊοϑα οὐὖὲ ἐδθ παβὰ ἰο Π9 ροσίοξεωδῃοο οἵ πον 
Βιϊσοοίαν. [Ιἢ δαί, ἐ 15 οὀχργϑβαίου ἰ8 σορϑδαοιϑὰ ἔῃ ἐδὸ 
ΒΔΙΩΘ ΤΟΘΉΏΘΥ ἰῃ χχίΐί, 11; χχχί, 8, οοἷξ. χὶν. 80, 21.---- 

1. (Κα].-. 10 Ἰβαίϑν χἱν. ο; αχχῇ!, 10, 11; χανη!. 21; 
ἰχίν. 1), υϑοὰ οὗ ἐΠ9 ἐγοτΩὈ] παρ οὗἩ ἰδθ ϑδαγίῃ (706]. 11. 10) 
οὗ οἵ ἐπ ἰουπάδείοη οὗ ἐδ τηουηΐα! 5 (Ρ6. χυ  . 8, 

αοἷί. 2 Βασι. χχὶ!. 8), ΤΠ6 οχργοδείου ἐμδὲ 0 οδγοϑδϑ 

ΟἹ5 ΟὐσΌΓϊ ΧΧΥΐΪ. 19) 81.4}} ὈΘ ΔΘ {π6 διγυϑορίῃ κβ Δ.) 

δου ΓΙΡΙΌ Ἐκεῖ. ΧΧΥΪ. 4, ἐθαγτογα, ἀξίογρονο --α ΤΊ Ιϑμυ. 

ἯΙ. 6, “ Ἰδανίη δ, διαοορίηρε οὔν;" ἄπ. λ6γ.), ΘΟ ΣΦ ΟἿΪΥ 

ἢετο. ἘΠΘουὮοτο ἰἰ ἴα, ἐπδὲ ἐπ 9 ΤῊ 5. 8041} Ὀ6 858 ἀπηᾷ 
ἴπ πο δαλὰ (261. ἰχ. 51), 5.41} Ὀ6 σααοὶ δῷ ἃ ὕγὸν (Ὀϑυϊ. 
ΣΣΥΪΙΙ, 28: ὅεεξ. Υἱῖ., 33; χτνὶ, 4; χῖχ 7, εἰς.), ο ἐδ ν᾽! 
Ὀοαδία. Τδο σοδάϊηρ ΠΊΧἊ (89 1οπάοιῃ Ῥοϊγφίοὲ δδ9 

ἈΤΩΓῸ 16 ὈοΙΝ οἰ το] κ᾽ δὴν Ἰποοττϑοῖ, δη ἃ αἷσο ἴῃ 
ϑοηδίος τι ἢ ΟΥ̓ΟΤῪ ΟἿΟΣ ῥΐδοο ἰῃ πῆ ἢ ἴδ 9 πογὰ ο06- 
ΔΓ ἴῃ Ἰβαίδῃ (χ. 6; συ. 8: χχίνυ. 11; ἢ, 20, 

Υες. 96. "ΔΆ ἄοο68 ποὶ Ὀθϊοηξ ἴο ΝΟ), ναὲ {ξ μ28 

ὈΔΟΟΙΘ 8ῷ οὐϊδοίνο σομοορέίου δά ἰδῖκ ὯΏΘ ΡΪΔ06 οὔ 
8 δΔαΐοοςξίγε, 85 ἸΏΔΥ ὍΘ 5060 0) ῥβαδδχοῦδ {πὸ ὅ6γ. 
ΧχΧΙΐ, 23. χχχί, 10. ΤΉΘ δδιῃ)θ ἰβ ἐγὰο οὗ Δ ον [δι 

Ωδ 16 διὸ σωϑϑηΐηρ. ΤῊΘ ΓΌΓΙΏΟΣ τογὰ ΟΘΟΌΓΒ 
ἰδ Ιϑαϊδἢ ἔνγοῖνο ἐΐπιρο; ἔγο ἐΐπηϑο ἰη ἐῃο ἤταοὲ απ ὰ ϑοόύθα 

[ἰοδα ἴῃ 0 δοοοῃὰ ρμασὶ (σχίΐ. 8, 11; χυῇ ἢ; χχνυ. 1; 
ΧΙΜῚ, ὅ: χΙῖχ. 1, 18. 1ν]}.9; 1|χ. 14; 1χ. 4,0). Ὁ)8 ἰκυδὶ 

23. [Χ!!. 106. ΟἾ]Ὺ ἰῃ {Π Ἰδδὲ πδιηθὰ ραβδεδᾶσθ ἀοϑβ ἐῃ9 
γογῦ Ὁ ὙΠ οσους. δῦ “1΄ο δ͵55, ὙΠ κίλο,᾽" 18 ἑἰς Ὼ [ΣΟ Τ 

{πΠ6 Ῥσδοίίοϑ οὔ Ὁ096 ἰθϑρϑσβ, ἃ8 ΤΏΔΥ ὍΘ ϑϑϑῃ ἴῃ Υἱ!. 18, 
ὭΣΘ ἔπ βῶπὸ ἤρυτο γϑουσα. ΓΊΥΓΣ ΤΟΟΌΓΕ ΧΙ], δ; 

ΧΠ1]. 10; ΧἸΠ!. 6, ἘΠ5 Θαῦδην ἰῃ ὈΟΓΏ Ῥαγίϑ. 1 δδοὴ 
Ῥΐδοςϑ, σῇ. δ ὀχοορίθάα, Δ...) ΤΌ οα 1, ΤΠ ὙΠ ὑσγο- 

τι 

Ῥθεῖν ϑυνδίδη νο «Ὁ οαἰογίξαδ: τοοῦσ 1Υἱ1].ὄ ὃ; οοτηθίηδὰ 

σι ὯΌ δοοοταϊπβ το ὅοοὶ ἱν. 4 Ὁ τϑοῦσϑ ἰῃ 156. χίχ, 
1; χχχ. 16; χυῇ. 8, ΟἿ ἐμ σβδῃβθ οὔ πυροῦ ἰπ ἴδ, 
ΘΟΙΏΡ., δὲ γτὸσ. 23. ΤῊΘ δ᾽ ΚΌΪΩΡ ΠΟΘ ΔΡΡΑΤΘΏΓΥ ἰηαΐ- 
οδίϑα ἐπδὶ ἱπουσῇ [ὴ96 δἰβηδὶ ἱκ κίνθη δὲ γαγίουσ {ἰπ|68 
δηὰ ἰο ἀϊθθγθηΐξ πδὲϊο 5, 86}}} δ᾽ σαν, ὲ ϑ}4}} ὍΘ ΟὨΪΥ 
ΟὯΘ δὶ ἃ πιο, ἐπδὺ ΓΠῸΥῪ 5}4}} Ὀ6 δυτητηοπθά. 

γον. 27. Ῥπβοησιπε 80} 64116 διἐϑηϊίοι ἰο ἐδ Ῥοι- 
ἴδει ϑαυ !  γίυτη ἰπ ὑδ δἰγασοίαγο οὗὨ (ἢ 8 γοσ. 27: ἴῃ ἐμ 
ἄτϑιὶ Ὠουἰ δε ἢ ἔνγο οἰδιϑϑα, ϑδοὺ ἱξ ΕἾΤΟ σοϑιοτ οὗ 
1Π|π ἀυτδωκϑοιηθηὶ; ἰὰ [86 δϑοοοῃὰ Ποωχίδέ ἢ ἐνσο οἸδίδϑι, 
6 δὴ} πὶ οὯθ πιφπιῦοσς, ἐπ οοσζζοδρομάΐῃς ποχγάβ ἰἢ 

ὙΠ τῆγτης ἰοβοίδοι: Αλράσιδ Ὑππ--ῦ, 
ΥΧῚΤ -- Ὁ»). ἢ τοοῦσα [ὰ χχυ!. 12; 
παὶα, δ; χχσὶ!. 8; χἱτί. 1. ΟἹ 792 606 δὲ 11. 8, Τὸ 
Ῥαγιοἰρῖο (δον. χἰγί, 16; Ῥ8. ου. 37: ᾷ ΟἾσ. χΧχυἑ!. 1δ), ὁ0- 

ΟΌΓΣΒ ΟὨΪΥ ΒΘΣΘ ἰῃ [δβαίδῃ. 23) ΓΘΟΌσΣΘ οὐἷν ἱνὶ, 10, 1» 

ΟἿΪΥ ΟΙΘ ἴῃ δοίδῃ. ΝΙρῃ, ΓΠΠὨ.) σσίν. 18; χχχυ. ὅ; 
1.1. 

ον. 38. ἽΥ [Ὁ (ἢ 50}86 οἵ “ δίοῃο, βἰηὐ " ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ 

ἮὮΘΓΘ δηὰ γοσ. 80, 170 1:18 ἰηἰοσχργοιδείοη [8 δ᾽ 'οὐσδῦϊο ἴῃ 

[δ δοαοῃᾷ οδδϑ; ἐξ μ88 ἐπι ἰῃ}9 βαζὴϑ σρϑδηΐωβ δ Ἵν 
Ἑσοῖς. 1. 9; Ἐχοά. ἱν. 26 δηὰ ἫΥ 11. 10; γὙἱῖ!, 14, οίο, 

Νίρῃ. ὩΦΤΊΣ Ηκ6 ἢ. 22; χχίχ. 16, 17; χὶ. 1. 

γοτ. 39. γ6 2.) (ἀξαίη ἴὰ 1φα. χαχ. 6) 16 ὉΥ τηοδὲ Βοϊὰ 
ο ΘΔ ἢ Ποηθαδ. Οορ. Οεσενισα, ΤΆΩΔ. Ῥ. 188... ΟἹ 

[86 ἑςοπδὲσιοιίου οὗ 253 Β69 δὶ γόογ. Ἰὰ ἀμῶν 16 80» 

οοκάϊης ο Κ ΒΙΌΣ κῶν δοοογάξερ ἰο ΕἾ ΣΕ". ἘΔ 
τοδβάϊηκ οὐ ΕΊΪ ἰ9 ᾽ν οοττοσὲ ΟὮΘ, ἴῸ ἔῆο το Ἢ ὯΟ Το» 

δΟῺῸ ἴον ἰἢ9 ροζίδοί τ ἢ (Π 6 Ῥάαῦυ δοηδεο., ἩὮΘΤΘΔ ἴΠ6 ἰτ- 
ροσγίϑοί δίδβη ἂθ ἤοσο, δοσογάϊΐηᾳ ἴὸ τοϊο, ἰο ἀἄθϑοσίθο ροτῖ- 
ΤΩΒΏΘΩΣ 441} |64.-----Ὁ 1) ΟὨΪΥ 616 [ἢ 1βα! δῇ, 806 ῬΧου. 

χχτ !!, 16; χῖχ, 12; χχ. 3). Οἵ 8 ἐδ ἕοστη ἰοαπὰ Βοσϑ 
ἴα τ} 9 ΟὨΪΥ ΟΠο δορὰ ὮΥ ἰδαΐδῃ, ΜΝ ἐπαῦ ΟΌΪΥ οΣο. ΤῊΘ 

ἴοττηυἶα υΥῸ ΤῈ} οσοῦΌΓ δραίη χ δ, 33, δῃη α χ]Ἱ Ἱἱ, 18, 1 

ἩἘΪΘῊ Ἰαϊοσ ρίασο ἰὲ βοαμὰδ ἰῃ9 δδῖηθ δδ [ὴ9 οσί χίβαδὶ 
γνδβδαχο ουϊ. χχχίίΐ. 30. 

Ψοσ. 80. Το δυθ οος οὗ ὉΣ)", “ 6 δλαῖϊ τοαν," ἰα ἰδο 

δδγηθ ἰδμδς ἰὲ βαϑ ἰῇ ἰὴ ῥὑγοοραϊηᾷ γϑσῦϑο. Βαυὶ τὸ ἐσβῃδ- 

Ἰαὲθ “1 σοῦσζα ἀυ}},," ΟὨΪΥ ἴο κί νο ἤχου )Ἕῃθηοθο ἰο ἐῃ9 οοὶ- 

Ἰοοϊνθ τοσγο ἰθδη ἰὼ ἐδ πα νἀ )8) δο ἰμαϊοαϊοὰ ἰἢ 
Ὁ “ΠΌΣΙΣ “68 ἰδ τοασίης οὗ [9 808." Τὴο δυ εχ, ἴῃ 

ΥὮ 688} τοίδι οὔἱν ἰο 9 οἿθ ϑοίϑοα, έ. 4., Φυάδῃ.----- 

ΤΊΣ) ΟΟσΌΓΣΒ ΟἿΪΥ ααδίῃ Ῥβ. σσχυἝ!. 9.-- Ὁ ΈΞΟΝΕΙ Κα, 
Πιδ5 δὲν 6Ά116ὦ δἰὐθ νοι “ ἰο ὑπ ϑοπῃὰ Ῥδιο πᾷ ΡΓο- 
ἀπσοᾶ ὉΥ δαοσυτημδείπα 89 Ὀυκείηρ δὰ τυ ὉΠ] ς 

δοπῃὰ οὗἨ τη, δῃᾳκὰ η|, ἰοο," (ἡ {πὴ6 ὅγεὶ βου} βε οἢ οὗἉ {Πἰ9 

γότϑθ. Βοίδ βουπὰβ δ ἴῃ Ὁ)"; [0 ἐμὴ6 ποσὰ Ὁ" 
ΤΏγτΩΘδ; ἴω ὉΠ ΤῊ} τὸ διὰ σι. απὰ τ. δξαίω, δυὰ ἐμ 

δ] Ὁ]9 ατἡ ἐπΐοο. -Ἴ Ὃ ἰηῖ5 Βοιηϊ δε οἷν, ὙΒΙΟΘὮ Σ ΤΩΔῪ ΒΑῪ 

888 ἰἰθ0}Ἐ{[ ἃ ἸΟῪ τσ ῖο, (η6 δοοομα [6 ορροβοά, ψῃ οὶ 

Ῥογίσζαυβ ἰδ οομαιογθὰ ὉΥ͂ [8 ΤΉΔΩΥ, ὁ 4, δη ὰ α ΒΟ ἀξ, 

ἐδ ὉΥ ἐδίπηον βουπῃάβ, ἰδὲ ἐπ ἃ τη θαϑΌγο ραίωι τϑαῖκ- 

8βοῖ ὉΡ Ὁ ἃ Ὠἰκὴ οΐῃ!; ΣΙ. 12; χῆί, 2; χυῇἹ. 8; ΧΧΧΊΙΗ, 1 η688. 



ΤῊΕ ῬΒΟΡΒΕΕΊ' ΙΒΑΙΑΗ. 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, Ζ 

1. Τῆθ πιοδηΐπρ οὗ (ἢϊ4 δϑοοϊΐοῃ ἷθ ἱποίο]α. 
ΕἾγοὶ οἵ δ] ἱξ οοῃίδίῃβ ἃ βροοϊβοϑδίίοη οὗ [86 βοὺγ 
ταροα, δῃὰ ἃ οοσσοϑρομάϊηρ δηπουποολθηΐς οὗ 
Ῥυῃιϑμιηθηῖ, ἴῃ {Π18 πμαίίοσ ἰδ Ῥτορμοὶ Ὀορὶῃβ 
11} δ οογίδίη βοϊθοϊΐοη. ΕῸΣ π6 ἀο65 ἢοΐ σΘΏΒΌΓΟ 
81} βἷμβ, Ὀξ ΟὨΪΥ {π6 δἱῃβ οὗ {86 δῃπιϊηοηὶ, δηὰᾶ 
οῃηϊηρηΐ δη8. Τμυθ πὶχ οΥἱὶ ἔγυλίδ ἃσὸ ΘῃυΠη6- 
ταϊοα, δἀπὰ π]δὶ (6 Ῥτορμδῖ [ια8 ἰο Β8 Ὺ ἩΣι τοΐοι- 
600 ἰο οδοὶ Ὀοχὶηβ τὶ ἃ σοθΘ. Βυΐ δ ἀοίαι!οὰ 
Δηῃουῃοριλθηΐ οὗ ρυῃἰδἰιπλοοΐ (0108 οἡ ὁδοὶ οἵ 
[Π6 τϑὶ ἔγγο 068 ΟὨΪΥ, δῇοσ (πὸ ἀδβοσ ρίζοῃ οὗ ἐδ 
δἰ] οοπάϊ οι πὶϊὰ ψἰοῖ (ΠΟΥ͂ ἀτὸ οοῃοογηθά. 
Ἐὸν ἴδ ἰο] ον πα τοσα πόσο [Ὁ] οα ἢ δηπουποο- 
τηρηΐ οὗ Ῥυπὶδηπλοηξ οοτηηοη ἴο 81] ἔγοιῃ γοσ. 24 
οη. Τί ἀϊβγοποο οὐθογνυθὰ Ὀγ [86 Ῥτορ οί ἴῃ 
Τοραγὰ το [Π6 οὐδ. οὗἉ δ ἰορίςβ 15 οοπηθοίϑὰ Ὑἱ ἢ 
ἐμ δέοοπα ταοδηΐηρ οὗ {Π 6 ῥϑβδαρὸ: (Πδὲ 18 ἰο ΒΆΥ͂ 
ἧι οομίαῖμβ δὲ (6 βδιθ ἰτηθ 6 ἐιοοίοία, οοποϊειδίοη, 
οὗ ἰδ} δοοοῃά Ροσίδὶ, ἐ, 6. οὔ {π6 Ὑο]6 ἀϊϑοοῦσθθ 

ἢ ΟἾδΔΡ. ἰἱ.-τν. Εὸν ἰδ δηπουποριηθηὶ οὗ 
Ρνυπίδπιοης δῆου (ἢ 6 δοοοηὰ ποῦ, Ὑιοῖ 5 ἴῃ ῥὑσο- 
Ῥογίίου Ἰοηρ οχίοηάοά ἰξτουρὶι ἔνο γϑγβοϑ (νυ. 15- 
17), ταδηϊίδββι Υ οοπίδίηβ 8 σοϊδίνο οπάϊηρ : {16 
ὙΪοκοὰ ΟἿ διηκκ ἰηΐο 1Π9 ΙοΟνον ποῦ, δηὰ {π6 
ἀρ ΕΤΟΥΒ οὐοῦ ϊ γσγᾶυθ. ΤΉ 660 ΔΙῸ πιδηϊίοβί- 
᾿» Ὶ ἸΏΔΥ ΒΔΥ, ἤπαὶ οἰιοτάβ. Βυὲΐ 1 88 πιυοῖ 88 
πο Ῥτορδοί, γϑγβ. 1ὅ διὰ 16, γοϊἰϑγαίββ υεγδαέΐπι [6 
Ταηἀδηγθηίδὶ ἱμουρμέ οὗ δ18 ὅγδι 1]υπιϊμδιΐοα οὗ 
ἴ..6 Ργνοϑϑθηῖ, 6 βιγο8 08 ἰ0 υπάογαίδηὰ ἰπδὶ Π6 
ποῦ ἃ πδνο {Π||8 ἥταηΐ (γοϊδιϊνθ) οομοϊ πίοι τοίου ἰὸ 
ἐμ βγβὶ [4] οἵ ᾿ἷδ ἀϊδοουγβο (οἴδρ. ἱϊ. διὰ 111). 
Αηά 88 ἢ βδῃηάϊοθ ὑπο 0] οπίης ἐνίοο- το ΟΘΒ 
αἰ Πδγθηὶ  ἔγοτα (πὸ ἤγοὶ ἱτο, ἢθ ἰηπιπηδίεβ ἐπ δὲ 
ἘΠ6Ὺ πᾶν ΒΠΟΙΒΟΣ ῬΌΓΡΟΒΘ. ἴῊΕΥ ΔΙῸ ποῖ ἰηΐοσ- 
ταυρίοα ἐπ (Π οἷν δοαθθηοσ ὈΥ̓͂ ΔΩΠουποθιλοηίδ οὗ ρυη- 
ἰδμπιθηΐ οοἴαΣηρ Ὀοΐπϑοι, θαΐ [Π 656 Τ0]1]οὐ αέγ 88 
ΟΠ ἴο 8]}, ἀβο νι ὈΥ εΠ||8 οοῃποοηίχϑιίοη 
ἴιο Ῥιορδοὶ μψδῖηβ δ εἰρῃ]γ οἤξοίϊγο οοποϊπδίου 
οὗ ἰῃ6 τὐοῖν ἀΐδοουσθα, Ὀθαὶ ποῖ δὲ [6 βδῶλο ἔἰπιθ 
πάθη 0] τοΐοσα ἰο 186 βεοοῃμὰ ἰδὰρ (ομδρ: ἦν. 
δηὰ γ.), υδὲ 88 γὸ δύο δοϑὴ ἰῃδὲ ἐπ (το ὁ- 
(ἶν6) οοποϊυδίοῃ τοΐδσβ ἰο ἐἰμ6 βγεῖ ἰδωρ. Οπὸ 
ΤΟΟΟΖΏΪΖΟΘ (μι ἷ8 ἔγουλ [Π6 σοπηραγίβοη οὗ γϑσ. 24, 
ἄγαν ἴσοι γοβοίδι ἢ, 68 Ε]γῪ ἔτομι 19 πο- 
ἤομμ “ σοοῖ ̓) δηά “ ροΐουη," 1 ποῦ ἐμ τοίθγθῃοθ 
Ὁδοῖ ἰο {πὸ ΓΌΥ ὁγαποῖ, οἴδρ. ἵν.) 88. δἷϑο ἴο ἐδ 
νἱπογαγὰ αηὰ ἐἰβ ἔγαΐϊέ οδπηοὶ Ὁ6 τηϊβίδικθῃ. 

Τπαβ ἐδ 18 πγοδὲ δυ 1801 68}}}7 οοτηροβοὰ οϑηδΐηρ ἷ8 
δὶ [10 βδῃοὸ ἐΐπηθ δ 'πηδο οἵ (δ 8016 ἀΪϊθοοΌΓΒΘ, 
ὙΠΟΘ6 ὉΗΪΥ, ΤΟΙ ΡΥδηρ οἰδρβ. ἰϊ.-ν., ΠΟΙΘ 
Οοτη68 ταοϑὲ ονἱάθηί. Αβ ἰὴ6 ἱποίοϊὰ ἀϊνίδίου 
ἴογπιϑ (86 στουηά- το οὗ ἔα γι 0]9 ἀἰβοοῦΓδο, δὸ 
ἦι ἀοοδ οὗ ἐπὲπ οοποϊυκίΐοη, Απὰ ἐμἷ4 ἐποίοϊὰ ἀϊνἷ- 
ΒΙΟΏ ΔΡΡΘΔΓΒ ἰη [δ6 οοποϊυδίοη ἢ 4 ἀου]9 ἴοσηι: 
βτοὶ ἐπ 6 τὴ τὰ ἵνο ἴον ἰδιο βχεὶ (σεϊδιϊνθ) οομοὶυ- 
κἴοῃ ; (ἤθη ὅδ ρμοίοπϊ, ἀου ]οἃ ἵπο ἴοσγ ἰμ9 τοδί 
Ῥγϊμοῖραὶ! οομοϊυδίοη. ΕἼΟΙΣ {π8β τὸ ΚΗΟΥ, αἱ 
186 βᾶτ:96 ἐπλθ, ὙΠΥ [ΠΘΣΘ τχυδὶ Ὀ6 εἷὶχ ᾿όοσθ, δὰ 
Ὠοΐ Βούθῃ, 88 ΟΘ ἱπο]1 68 ἰ0 χροοί. 
ΤῈ ἔνθ γόοθ ΘΟΠΟΘΓΙΔ (6 Υἱοῦ δηὰ χωΐϊμηίγυ, 

ἰμαὶ ΒΔΙΙΟῪ ὉΡ ἰδ6 ΡὈΓΟΡΟΤΣῚΥ οἵ ἰῃΐοσίου ῬΡΘΟΡΪΘ, 
8ὸ ἰΠιδὶἱ δὶ 1δδὲέ {ΠΟῪ Ῥόδβϑοεδ πο ἰδηὰ δἰϑοῃθ {(γοσ. 8). 
ΤΠοδ0 δῖϑ {πγθδιοηϑὰ ὑπαὶ ὑμοὶρ Βουθ68 58})4}} Ὀ9 
ἀοβιγογοά (νον. 9), δηὰ {μποῖὶν στουηὰ 51.411 Ὀδοοιλα 
80 βίου: ἰδὲ ἰθἢ) ΒΟΓῸΒ 8ῃ}8}} γί οἱ] ὰ ΟὨΪΥ δ Ὀυοίκοι- 
ἴα] οἵ ταῦδὶ, δῃὰ ἃ Ὀυδδοὶ οἵ δορὰ ἃ ρεοῖ [{, 6. 1-16 

οἵα αδεαδῃ Ὀυμἢε].--- ΤῈ.] οἵ γα (νος. 10). ΤῈ 
δοοοῃὰ πο μοσίδί δ ἰοὸ 15} ᾿ἴγοῦθ δηὰ ρ]ὰ 
{πδὲ Ὀοχίῃ ον δηὰ ἰεανο οἵ ἰδῖθ (νϑγ. 11), 
πο, διὰ (μ6 ποΐθο οὗ τηυεὶς δηὰ ἴπ6 θβπαα 
ὨΘΥ͂ΟΣ οοϊηθ 0 τοχαγὰ δ. ονδμθ ποσῖκ (νογ. 12). ΕῸΣ 
ἐὲθ (ἢ 6 Ῥοορὶθ πιυδὲ Ὑδηάοσ ἰηΐο οχὶϊο, απ Ὠἰμἢ 
ταηὶς Δηα ἸΟΥ͂ χϑηὶς 8}8}} ρεσίβῃ οὔ βυπροῦ απὰ 
(ἰτεὶ (ν. 13), δηὰ δ6 υϑοὰ ΟὨΪῪ ἴο δ6 σαδὲ ᾿πίο (9 
Ἶαννο οὗ [πο ἐπεαί 180] Υ μάογπου ἃ (νος. 14). 

160 5888}} Ὠσπηαη σία θ6 Βυπιθ]οὰ (νοῦ. 18), πὰ 
{π6 [οτγάὰ, (86 τ ιοοῦθ ἰυᾶχο 584}} δῷ {δ Ὑ0 
88 ΪΟΠΘ δίρὰ ἧη Ηἱ8 σἱ χῃϊθουδηοδα ἀπα ΠΟ]  θδα 
(νος. 16), 9 παβέο ρίδοε οἵ ἰμ6 ἴβ] ]οη χτδηάθοθ 
8}8}} Ὀοοοιὰθ {πὸ ρμαβίατοθ οἵ ἴθ ἥοοκβε οὗ αἹΐθη 
ἰγὶ θοβ (νογ. 17). ΤΠ τὰ γγοϑ 8 ὑσοοϊαὶ πιὰ ἀραίηδε 
{πὸ ἱπβοϊοηὶ τποοΐζοσα ἰμδὲ ἀο ον ἷ δ᾽ ὙΟΙῪ 
ΤΑ ἴον ἰξ (νοσ. 18), δηὰ πῖῖῃ ὈΪΔΘρ τοῦ οοΏ- 
ἰοπιρὶ, ΟΠ] ] ρα ὑπο [ογὰ, ἴῃ ψβοπλ ΠΥ ἀο ποὶ 
θο]ῖονοα, ἰο ορροϑο Ηἱἷβ ποσὶς ἴἰο ἐποὶς οσσῃ {νϑγ, 19). 
ΤΒΟ ἰουσὶ ἢ γοο βίσγίϊκοθ ἔμοθθ ὙΠῸ ῥθυν γθ οὶ Υ -| 
χϑοῦν ἐλαὲ ᾳοοὰ πδΐοι ἰ8 Ῥαὰ, δῃπὰ ἐῤαί 
᾿ 2 το ἘΤῚ (νον. 20). ΤῊ ΗΑ ΟΘ ΘΟΠΟΘΓΣΏΒ (ἢ Φ 
οοῃοοϊ σά 118. {μ] ηῖκ ΠΟΥ͂ ΔΙομθ δγὸ τ ἷβο (γεσ. 21). 
Το εἰχίἢ νοῦ, θη δ }γ, 18 ργοοϊαϊ θα ἀραϊηδβὲ (ἢ 6 
ΟΡΡγϑββο δηὰ υπ)͵]υδὲ, γἢὸ ἰῃ ογάοῦ ἰο {γ6 ἷρῆ, 
(γῆ δαὶ δ ̓υδιϊοα ἴὉΣ δ υἱ]ὸ γονασά (τνοσβ. 22, 23). 
ΤῊο ἰμτγοβίοηϊηρ, ἰδὲ (Ποθ0 πο αν ἀεβρίδοὰ 
(Π6 αν οἵ Φοδονδα, 8.}84}} 06 ἀδβίσογοά σοοὶ δηά 
Ὀγδηςῖ, ΘΟΥΤΟΒΡΟΠ8 ἴο ἴδ ]αδὲ ἔουῦ '"γοθβ 1π οοτὰ- 
το (τον. 24). Εν {λε8 (6 ῬΘΟΡρΪ6 8[}8}} Ὀ6 βιηξιίθα 
δηά ἰποῖν ἀοδὰ Ὀοάϊοα Ὀ6 οδβὶ ἰωΐο [Π6 δἰσοθοίβ 1} ἶτθ 
βυγθθρίηρθ. Βυΐ (μὲ 8 πο Θρου σὰ Ἔνθ (υογ. 26). 
ΕΟΣΘΙΧ Ὠδίοηβ 8}}4}} θ6 Ὀσουραΐ ἴγομι δ ἀϊβίδμοθ 
δϑδϊηδὶ Ιδγρο] (26). ΤΉΘΥ 888} ἸΕΟΤΟΙΕΙΣ δηὰ 
ΖΟΆΙΟΌΒΙΥ δοοοιρ δἢ {πμ6 ποτὶ ἰο τος (ΠΟΥ τὸ 
οδ]]οὰ (27-29). Το 16 [μ6 τοασί πα 5 οἵ 
{πὸ δο8 [1:6 ΘΏΘΙΩΥ͂ 88}}8}} ὑσοαὶς οὐὸσ Ἰδγϑοὶ. 
88}Δ}} 866 Ὡοϊιης οὐ ἔπ 6 φασί ὑυὲ ἀδεῖκ πἰρῶὶ : ἱῃ- 
δίδαὰ οἵδ ργοϊθοϊξοῃ δρδαϊηδὶ γσαΐῃ δῃὰ βίοσιι (ὖν. 6), 
ἃ ἀδιῖς δβἰογιγ-οἱουὰ ι δνοϊορ ἐμ ἐπδὲ 
τευ δεῖϊάο (μο Υἱν γίπα δαὰ μασιηΐηρ ἱρὴ 
γ. 80). 

ΤῊ Ϊΐο ἰ5 (ἢ6 τοσυὶϊὶ οὗ ἴπ6 οοπἰοτηρ δου (Ἰδὲ [86 
Ῥτορβοὶ βοὶϑ ἴοσίἢ ἴῃ ἰο ἴΠ6 (τα]αἰϊνθ) ὑγθ- 
δοηί. ϑαὰ δηὰ β]ΟΟΩΥ 88 [818 Τε80}} 18, {16 γθα 112 8- 
οη οἵ ἰμαΐ φ]οσιοῦβ ἕυϊυγο Ὑμϊοῖι μὸ Π01ἀ5 ᾿ῃ ΡΓοθ- 
Ρϑοὶ (ἰν. 2-6) 18 ποὺ ὑποΓΘΌΥ Βἰηαογοά : οἱ 116 οοῃ- 
ΤΓΑΓῪ ἰΐ ροδίυ]δίοβ δηὰ Ῥγοραγοα ἰδ ΜΑΥ ἴον (μδῖ 
Αὐρρὴς ΤΙο πόοσὰβ “ἴῃ ἐμαὶ ἀδγ᾽ Ῥοΐηΐ ΔὟΓΑΥ ἴο 

2. Ὅοο πηῖο ᾿τδοετ---Ὑ16018 δὴ ΘΡΒὮΔ -- 
οι. 8-16. Οἱ “ἿΓ᾽ οοσωρ. σϑιχδυῖκ δὲ ἱ. 4. ΤῊ 
Ῥτορδοὶ ἢγεϊ ὑσοοϊδίτωβ 8 ἯΟῸΘ δρδίπδὶ (Π9 σι οἢ 
δηὰ πιϊρὨίγ, γιὸ ἢ ἰμβαίδαὉ]9 ζεϑοά δῆποσχ [δ 9 
Βουδεβ δηὰ 6]. 5 οὗ {πεῖν βόοοσ ποίη θοσβ, θὸ (μδὲ 
(8686 Δ΄6 ογοναοὰ ουἱ οἵ [86 Ἰαπᾶ, δῃὰ ἰδ σου ΕΣ 
ΒΘΟΟΙΏΟ5 {86 ὀχοϊυεὶνο ἀοτηδίη οὗὐ ἔπε ορ- 
ῬΓΘΈΘΟΓΒ. 
ΤῊ δοσυμυϊαίζοη οὗ ΟΡΘΤΙ͂ υἱοϊαίεβ ὈοΙὰ 

ἴΠ6 κ»ἰδἰιιίοβ σοποοσηΐηρσ ἴδ Ἰημοσίίδηοο οὗ τοδὶ 
εβίαϊθ, δῃ ἃ πὸ γοὰσ οἵ {1160 (1ν. χχυ. 10-18; 
2δ 54ηᾳ.). 7 ηδι ἐΐΘ Ῥσορμοὶ "85 βοαγὰ 18 (Πϊ8; ποῖ 
ἜΡΤΟΥ ΒΟΙΏ6, θαΐ ΤΩΔΏΥ Ποῦδοα, ἱ. 6. [6 ΒΟΏΒ6Β, 81} 
ἐπδὲ ἤθγθ δὸ οἵ ἔβϑι (11. 8), 6.4}1} ὈῸ ἀοθοϊαίεά, 
διὰ πο στοδὶ δῃὰ Ῥοδυϊ }} οὔ ο8 8881} θ6 υἱτπουὶ 
ἀπ! ]οσα. ΤΙ ἀοοοϊαίΐοι οἵ (δ. Βοῦβοβ δ δδοσὶ υοὰ 
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ἴο (86 δἰεΥ ΠὙ ἐμαὶ οοσιθα οἱ ἐπ ἰαμὰ 85 ἃ ρυῃ- 
ἰδθθθηῖ ἔσο ἀοα. Εὸσ ὑπὸ Ῥοϑηϊδίευοι ἐμ γθαϊθηδ 
10 αἰδορεαΐθηοε οὗ [πγ6] ψἱτἢ (ἢἷ5 Ρυπὶβητηθηί, 
δυνά (Πδὶ ἴῃ ποῖ ἃ ἴθ ς [δυ.Ψ χχνὶ. 18-20; 
οῦι. χὶ. 17; χχυῦ. 17 54., 28 μα.» 38 κηη. Ηον 

16 ΒΑΥΣΘΉΠ686 Β[8}} δ6 ΤΩΔΥ ὉὍδ ἀσιοστηϊηοὰ 
[π6 ἴδοι, ἰδὲ ἰθῃ δοθβ οἵ νἱηδ ἰδπὰ νἱ]] 

ΟὨΪΥ γε] ἃ Ὀαςϊοὶ οὗ τίη, ἀπὰ δ Ὀυβμοὶ οὗ δβεθὰ 
ΟὨ]Υ [86 Ἰορὶῃ Ῥμασγί δ8 τουοῖὶ γυϊ!.---ἭΥ ἴθ ἃ ὑδὶγ 

οὗ Ὀεδ5.8 οὗ θυγάφη Ὀουηὰ ὃν 8 γοῖο (υὰρ. χῖχ. 
10; 1 δδπι. χὶ. 7; 1βα. χχὶ. 7, 9), ἰὴ δ ρίϑοϑ οὗ 
κτουμπα 88 ζγοδὶ 86 βυοῦ 8 ἼΌΣ οου]Ἱά υ]ἱον ὑρ ἰπ 
διαγ. ἔ δ υϊηογαγά ἰδ οἱ ῥ]οποά ξ ταὶ 8111 Β6 
τλοδδυτοα ὈΥ ἴΠ6 δοτο. Ηον Ἰασρο ἃ δυσίδοα 8 ἼΟΣ 
ταῖσδς 6 δοοουάϊηρ ἴο ΟΣ Ιηρβαῦγοβ, Βα8 ὨΘΥΘΡ 
γεῖ θθθὴ τηδάο οὐί. Οὐπιρ. ὕὕπίενεδ. ὥδεν ἀΐε 1,ἅπ- 
φεκ- είά-ἐπὰ ἡδοιβιυένερ: ἐπεδεϑοηάετγε ἀον Οτεϊολ- 
ἐπ πὰ ἀεν ᾿μάξη υοη, 1. ἘΈΝΝΕΒ Υ. ΕἜΈΝΝΕΒΕΒΟ, 
Βετγίϊη, 1859, Ρ. 96. 
ΓΞ α δαϊὰ (ςοπιρ. δἱ ΤΠ νεσ. 6) ἷ8 (π: ῥσϊποῖραὶ 

τοθδδιίτζο ἴον δυΐϊάμ, 1ἶκ6 ἐπ Θρἤδἢ ἴῸΓ ἀΥῪ ΤηΘΑΒΊΓΟ. 
Βοΐ δα πο ἰθῃῖῃ ἰὸν οὗ ἃ Ββοῖρεσ οὐ “2, φογ. 
(Εσεκ. χὶν. 11, 14), Δ ὁὀοοῦσθ ΟὨἹΥ Βθῖὸ 'ῃ 88. 

ΟΠ Ἀοπιεν, (ρτ Ὁ ]γ ἴδ6 Ὀυτάδη οἵδ ὙΠ, αἢ ἀ88., 
ἡ βοηοο υᾶρ. χν. 16; 1 Βα). χνὶΐ. 2 ὙΠ δἰδηάθ 

ἀἴτεοι !γ ἴον ὙΠ) ἀοεβ ποῖ δρδίῃ σοῦ ἰῃ 188. ἰῃ 
(πὲ6 βεῦϑθ. Αἶβθο ΠῚ “ απ ἐρλαλ᾽" ἴδ ΟὨΪΥ ἢοτΘ 
ἴῃ 1ε«Δβ. Τδθοσο 18 δ8ι1}} στοδὲ υῃοοσίδιηἰν ἱπα 
186 τοϊδίϊοη οἵ ἔπ650 πι6ΒθΌ 68 ἰο (Πο86 τἰϑ6α ὈΥ ὑ8. 
Η ΤΉΕκΧιυΒ (126 ἀποίεπὲ Ἡδεδτειο ἰσησ απὰ λοίϊοιυ 
τπδαδατεβ, διιάίση πὰ Καὶϊ., 1846, Πα. 1 απὰ 2) ἰδ 
οογεθοῖ, γἢο βείϑ ἐπα οοπίθηϊβ οὗ [9 Πολογ δὶ 
10143.9 Ῥατίδ οὐυδίο ἱποθθα, ἐποη ἐπὶ πουϊὰ 
δροῦϊ σοτγοδροῃὰ ἴο ἴ6ὸ Ὀπγάθῃ Βῃ 888 σϑῃ Ὀθᾶγ. 

8. Ὅὕἴ]οο πυπῖο ἴδποια παῖ σἰ86 τὸν ΘαΣΪΥ .-- 
8..6}} αἴσχδκοσα θ81.---  οτο. 11-17. ΤῈ δοοοπὰ 
τοο, ἴμ6 ἰο δηὰ τηοβὲ ἀοίδιϊοά, 16 ἀϊγοοιοά 
δραϊμδὶ [86 ΒΙρΉ [ἰνοῖβ δηὰ αἰαἰίοηβ. ὙΏΘΥ σχὶθθ 
Φασὶγ 80 88 ἴο δὴ ΒΟΟῚ (0 ἀγιηϊκιην ; {ΠΟΥ χϑαιαΐη 
Ἰος εἰἰηρ οὗ ἀνθηΐηρβ δὸ 88 ἴο ᾿ηθδπιο {116π|- 
δοῖγοα πὶ πηθ. ““ἴ᾽οο ἰο ἴμθθ, Ο ἰαπά, σβο 
ἐγ Κίηρ ἰδ δ οἰ1]4, δηὰ [ΠΥ Ῥυγίηοοδ οδὶ ἴῃ (Π6 
τηοτΐη 1 ΒΙ]οδοοά ατὶ ἰμβου, Ὁ Ἰαπᾶ, ποθὴ (ἢῪ 
κῖηρ 16. ἃ οῦ]ο, δηὰ (ΠΥ Ῥγίΐωοοθ οδὲὶ ἴῃ ἀϊι6 βο8- 
βοῖ,, ἔος δβίγε:ρίῃ δηὰ ποὶ ἴοσ ἀσυῃἰςθηηορα "ἢ ἘΜ ο]. 
χ. 16, 17; Οορ. χχὶϊὶ. 18; ἵνὶ. 12; ΑὩ. νυἱ. 8 

4ᾳ. Το Βοπιδῃβ οΔ]]ο ἔδαϑὶδ (ἰδί ῥοχδῃ δοίοσο 
τς δεῖ ἄρτος ς ὦ ἴδ9 εἰμί ΒΟουΙ) ἐεηιρεδίς 
εοπυϊυία, ΒΕΘΒΟΏΔ 016 ἴδαδίβ ((Ἶο. ἀς ϑεηεοί. 14, διο.). 
Αὐ οοίασνα ἔοτα δίδεγτε νὰ δοοουῃίοα ἀοῦδυονο 
(σεν. 1, 49, οοα!ρ. ΟἜΒΕΝΙΟΒ ΟἹ ΟἿΓ Υγ6Σ.). 
ΟΣ ἴδ [89 Δ] πίη, δηὰ ἴδ [86 παίυγαὶ. 

ΡΔιΕγ ἔγομπι ἀδίθβ, ἀρ ]6β, 
οαταῃδίο (βοης οὗὨ ἢ. ἧι. 2), ΒοῃοΥ, ὈΘΥΙΘΥ 

ζῦθος, οἶνος κρίϑινος, κα. 2, 77), ῬΑΓΠΥ ὖγ ταϊχ- 

ἴατα (ἸΚ6 οὔσ ῥυμοῦ, μοποο ὝΦ 109 ἐ νείπρίδ 
ἀγίπξ ν. 22); Οορ. ΗΠ ΈΕΒΖΟΟΒ Κ. Ἐπογοῖ. ΧΎΤΙ. 
Ρ. 615. [ἿἾῃ ζθῦοσαὶ οορ. χχῖν. 9; χχυΐὶ!. 7; 

Ἐπ δα τς μιδη, Ἡγαῖοαῖ απὰ ΤΟ ᾿πδαδτηληρ σα Υ̓ πῖὶη6 8 ῬὮγ516 8] δὴ 
οὔ 81; ((δ0 ΦΌΓΙΩΘΙ ΜΑ8 Ὁ (δ6 ̓ πβοίεαιι Το- 

πῶς ἴο ἴΠ6 λέραγ δῃηᾷ οοιοζέ, ἴῃ Εἶνον διὰ ἰῃ6 
6γ65) ; οορ. Ῥσου. χχἱϊὶ. 29 μα. 

Βαϊ ἴο 8 ἰουΐδὶ Ῥαπαυοί Ὀαϊοηρβ πιυβὶς. Ἐβθγθ 
ἀοε5 ποί [1] 239 (116 Βδτρ, ἑ. 6. 8 βισίπροὰ ἴῃ- 

εἰσιπαοιῖ, Ἡι οἰτίηρθ τοβης ἴσο δὰ ῥ]υ Ὁ 

οἱ ἰδ δουῃαϊηρ θοαγὰ, οοἴηρ. χυΐ. 11; χχίϊ. 16; 

χχίν. 8; χχχ. 32), 222 (ἑ. 6., ΘΎΕΙ βίσίπχοὰ ἰω- 
δἰσυϊηθηῖ, ἩΠΟΔΟ δβίσὶ μ8 ἃγὰ βίσοίοιθα ονοσ ἃ Ὀδρ- 
δῃδροὶ δουπάϊηρ θοδγα ΌΥ Τη6 81:8 οὗ α ὑχίάμο, [Ὁ σ 

Ὧ2) δ ῬΤΟΡΕΣΙ͂Υ ἰπ6 Ὀαρ.--- ΟΡ. χὶν. 1]; χχὶΐ. 

24), ἽΒ (86 δὰ ἀγα, ἐμ ἰδιιδουτίηθ, χχὶν. 

8; Χχχ. 82), δηὰ χὰχα (π 6 Βαίο, 1 ΐαΣ ἢ }γ Βογοὰ 
ουἱὐ, ΒοΙ ον, χχχ. 29). Οορ. ἨΕΒΖΟΟΒ 1. Ἐπ- 
ογοὶ. Χ. ». 120 φησ. 1 πον ἰἰ 18 δἀἀ6α, “ καὰ πίη" 
ἷβ (πεῖν ἀγίηκ, 1 ἰ8 ἴο ργθνθηΐ οὔθ ἴγομι ὑπ᾽ ηἰκί ας 
(μδὲ νοσ, 12α ἰπάϊςδίοβ ἃ αἰ βοσγοηί δἰἰυδίίοη ἔτομι 
ἐμδὶ οὗ νϑσ. 11; σαΐποσ 186 ἰάἀοηιΥ οἵ Ὀοΐὰ 5 εχ- 
ῬΓΟΒΟΙΥ τηδάθ ῥχουιηοηί. 

ὝΜΈ16 ποιβίηρς ἰδ πδηϊΐῃ 
Γοβασὰβ τόσ ἀ]γ Ρ]οαδῦγτο δηαὰ Ἰου, ἴθ τ ἱδ 110 
τοδὲ βούϊοῦβ ῬΟΥΘΥΥ ἴῃ τὰ ἴο δβρί γα] [ἰία, 
Ι {π|6 τοδρϑοῖ [ΠΟῪ δΓῸ δὲ 11 ὉΠ πὰ δηὰ ἀοδάᾶ; [Π9 
τονοαιΐομβ οὗ ἐμαξ τὸ τυϊίΐθη οι ἰη 189 
Ὀοοΐς οὗ μαΐυτο δηὰ ἰῃ ἱδίοσῃ, {Π6 Ὁ ἀο ποΐ ἴῃ δΔΏΥ͂ 
ὙΆΥ . Το πγϑδίοβι γΑΐ ΒΟ ΥῪ ΟἽΥῸΥ ΠΟΎΏ ἰο 
οἰἰαυ Υ ψὰδ ἀοοποά ἰο (Ὁ]0ΟῪ ἐμ18 Ἰυχυγγ, 
δηά ἀοίευςποιν ἴμδὲ υὐἱοκοὰϊυ ἰοσχοῖ [1ὸ οὯ6 
ταΐηρς ποοάζαὶ] ; (6 νδηδοσίηρ ἰηΐο Ἂχ. ΟἿ 
ΤΩΔῪ 866 ἴτοιῃ . τ, ΠΟΥ αἰ πέγοββί ημ]γ ἰξ ποὶὶ 
Μὖ|. δυσὶ 4 Βοστὰ οὗ Ὠυϊλληὶίγ, ἀγίνθη ΑἸΑΥ͂ 88 
{860 ποσο 1ἰἶκο οί]. Βδοδῦβθ {π9 παίΐοη ᾿δὰ 
μοί γερδγθαὰ πμδὶ που]ὰ ῥσχοιαοὶθ 1.8 ῥβϑδοϑ, ἱξ 

τηῦδὶ 50 οὔὖὐ “αἀὐδγασοα," ΠΡῚ ὮΣΙ. Ιῃ τμΐ5 ἰ8 
ἱρηὶ Βοίἢ : υἱίδοας ἱπερηί, δῃὰ ὈΠΑΉΔΓΟΘ. 
Το ποσὰ ἀφεϊρηδίεβ {πὸ βιιυ)θοϊίνο βἰδέθ ἐμαὶ γῶϑ 
Ῥοσίγαγοα γνϑγ. 12 ὃ, δῃὰ δἱ (Π9 β8π16 (πιο ἴῃ τηδη- 
ὨΟΓ ἰῃ πμΐοὶ ἢ 9 οδ᾽εοίνο αἰ νίηο ἡυάσταραί δβμου]ά 

Ὁγοαῖς ονον ἰμο,  ΠΡ ὨΩῸ ἰδ ΟἿΪΥ ἴουμα ΠοΙΘ. 

Βαΐ ἰῃ Ηοκ. ἰν. 6, παἰοι οοτορ. ΠΥ ΜΠ Ἴ3Ό ἱδ 
ἰουμὰ ἰπ δ οοπηροϊίοῃ δἰ μα αν ἰο ἰμἷ5. ΕΟΙΥ 

πθοτο βοδίάθ ἐϊ τεδὰβ “Ἵ "23 (Ποαξς, ἐν. 42; χίχ, 
4: 7Ζοβῃ. χχ. 8; 59οὉὺ χχχνί. 12). 2 μθγθ 18 ποῖ 

οδυβαίϊνο, Ὀαΐ πορϑίΐνα Ξε σἰῖ μου, [ΓΟΉΎΤΗ, 
ΒΑΒΝΕΒ δηά 7. Α. ΑἸΕΧΑΝΡΕΕ χοίδίῃ [ἢ 6 Π.6ΔΠῚ 
οὔἐμο Επωρ. Υ ἐσβ.: “ἴον τβηΐ οὗ Κπον]οάρο."᾽ --Ἴ ἃ. 

ΤΟ Βοπογοά, ἐμ ποδὶ τιν οἵ ἴῃς Ρεορῖς (29 
αδϑίτ. ῬγῸ ΘΟΉΟΓ. ΘΟτΩΡ. ἷγ. δ; χτὶ. 14; χυὶϊ. ὃ; Ἰχ. 
13; Ιχνἱ. 12 ;) 8}8}8}1 θθοοῖμθ δίδσυθιηρ, δηὰ (ἢ 9 
δτεαὶ ογοσὰ ( ἸΟΤῚ ποῖϑο, (μϑη τ μδὶ πλδῖκοβ ποίδβθ, 
86 ᾳτοαὶ ογονὰᾷ χυὶϊ. 12; χχῖχ, δ-8,) 6811} ὑδηὶ 
αἰ τὨἰτοῖ. Μδηγ, κὸ ΟἜΞΕΝισΒ, που]Ἱὰ ἰδῖκθ 
ΠΟΤῚ το πιθδῃ {86 το, δβθοδῦβθ {μ6 πογὰ οοσῦγβ 

ἴπ εἶπ ϑοῦβο οὗ “ τίομεθ, ἰγθαβαγθ" (Ἰχ. ὃ; 76Γ. 
1... 23). Βαυΐ (86 Ῥτορβιεῖ δῃποίιῃοαβ {86 ἡυάρτηεπί 
ἴο ἴδιο ἐπέϊγε ρέορίε (οογαρ. 2) ἴῃ [86 δες  Ἰοΐον 

οὗ ἴῃ: γϑσβϑ) : δοοοτάϊηρ ἴο τ βίο ἰΐ 18 ααΐίθ βου ϊι- 
ΔΌΪΘ ἴον δἰπι ἰο ἀϊνίἀθ (μ6 ἰοίδ: γ ἑμίο πο ΠΥ 
δὰ οοτωπιοῃ ρθορθ. ἮΒοα ἀοδίῃ [65 τὶ οἷν μδτ- 
γαοδὲ οὐ ἐδ δασίῃ, (μοῦ ἴ86 ὑπάθν σου] ταιιδὶ ορθῃ 

ἐϊα καῖοβ πὶάθ ἰο τϑοοῖνο {Π6 ς6. Αοοοχάϊης 

ἰο 8δὲ ἰβοη 13} ἐλεγείοτε, γϑσ. 14 βιδῃ β ἰο [86 122 

γοῦ. 13, ποῖ ἰῃ ἃ οοοτάϊπαίο Βαϊ ἱπ ἃ βυρογάϊπαίθ 

τοϊαιϊίοη. Α βοὰὶ ἱβ δϑοσὶ ὑϑὰ ἰο 5860] (16 ποσὰ 

ἰ6 αὶ τῆ ἴον ὁχοορίζοῃε, ὁ. Ψ' Τοῦ χχνϊ. 6, {εταϊπῖπ0). 
{ει ἴα ἐμογοΐογο ροσροηϊδοά. ΤῊ ποίΐοῃ “΄βδο]" 18 

δὲ ἴῃ: Βϑῖθ ἴΐπ19 υδοὰ ἴῃ 1Π6 τιοδιΐηρ οὗ “ ἀραῖγο, 

στοοὶ," δ πβδαζϑ ἱπδὶ 18 ποὶ ἰμέγεαυεῃϊ 1 [δο0. 

ἴο (δ6 ξορῦθ 88 
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Τοδὶ., 88 8. ν|ὸ}} ζοσῃ. Τὺ ἰζ ἰα ὑοῦ, 6. 6.» 
δυί, χχὶϊ!. 25, “ Βοα ἰμοὰ οοταοδὲ ἑπΐο ἐδῪ 
μοῖρ ογ᾿Β νἱπογαγά, (μθη μου πιαγοδὶ οδὲ ζγαρϑα 

720 9.523." Οοταρ. Ῥτον. χχίϊὶ, 2 8) 773 

ἃ στοοὰγ ροζθου; 9.5). }} Ὁ'2 73 168. 1νἱ. 11, ἄοψε 
δἰτοηρ πῃ στοοάΐ 688; ΟΡ. ΡΒ. χχνὶϊ. 12. ΤΠ 
ΒΆΠι6 ΧΡ Γοαδίοι 88 ἱπ ΟἿἿΡ ῥαϑϑδβο ἰ8 ἰουβὰ ἴῃ 
Ἡῦ. ἱϊ. δ. ΤΏ ἰηπβαιίαθ!6 παίυτα οὗ ἐΠ6 υπάεοε- 
μου ὰ 8 ἀοοϊαγοὰ αἱδο Ῥσγον. χχνὶϊ. 20; χχχ. 
16. 

, ΒΒϑοῖ (ἴῃ 188. ἀραὶ χὶν. 9, 11, 15; χχυῖϊὶ. 1δ, 
18; χχχυ δἕ. 10, 18; [νἱϊ. 9), δοοογάϊηρς ἴο ἴδ6 Ο. 
Τοϑὶ. τορτοβοπίδίίοη, 18 ἐπ τγοβϑίληψ- ρου οὗ ἀ6- 
ατύθα βου]8, οουσοθροπαϊηρ ἰο 86 Ηδάοθ οὗ ἰδ 6 
ΘΚ, σοὶ ἐδ τοπροί οι οἵ 86 ἰὼὰ ἴΠ6 ἰηναγα 

Ρασὶ οὗ (89 δαγίῃ (μθῦοο ΠΠΕ χλ νη ἐλὲ ἰουεεὶ 
δεῖ, Ὡοαῖ, χχχὶ!. 22: Ῥβ. ᾿χχχνὶ. 18, οὐ. ΡΒ. 
Ιχχχνὶὶ!. 7. [.4π|.111. δ5; 188. χιΐν. 28. Εὐσοῖς, χχνὶ. 
20; χχχὶϊ. 18, 24), Ὀθοδαθθ, παίγα γ, ἴἰμ0 Κίηρ- 
ἄἀοπλ οὗ ἀσοδλιίι πεδὲ ὍΘ οοποοϊνοά οὗ 85 ἰη ἴδ6 ορ- 
Ῥοϑὶίο ἀϊτοοιίίοη ΠῸπι (Π6 ἰησάοσῃ οἵ 116.  οα, 
ἱμογοίοσο, αοά, ἔπ οτὰ οἵ ᾿ἰσῆϊ, 86 Ηἰες θϑδὶ ἴῃ 
Ἰχῃὶ πηϊοῆ ϑηνοῖορβ υ8 ἤτοι δῦονοϑ, [πο πλαϑὶ 
1μ6 Κίηράοπι οὗ ἀοαίῃ Ὀ6 βδουχῃξ υποσ τ ἴῃ 80 
ἀατὶς ἀορίμ8 οὗ (Π|6 φασί. 

ΤΉΘΓΘ ἀτῸ (ἢ Γ06 Ὑἱθ 8 τορατ ἱηρ ἴπ6 ἀογί γδϊΐοι 

οὗ 86 ποσὰ ρεῦ: 1) ἐδὸ οἱάος, δοοοκάϊωρ ἴο 
ὙΔοὰ (86 πορὰ βῃου]ὰ θὸ ἀοχιγοὰ ἔτγοῦλ κῦ, 
(ο ἀοπιαπά. Τμ6 υπάογσοσ ἃ 85 οδ]]ο ἡ “ (9 ἀο- 
μιδηαΐηρ, {9 βυμημλοηα,᾽" ἴῃ δοοοσάδηοθ Ὑ{Ὶ (8 
ἰπβα δ] ΘΏθδβ (σοπιρ. [Π6 εἰϊοὰ δϑογο) : 
δηὰ Ὀδσδῦδο ἐξ Ὑ7}}} ΟὨΪΥῪ σϑοϑὶγϑ δῃἀ ΠΟΥῸΣ αγοι: 
2) ΟΈΒΕΝΙυΒ, δηᾶ δὲ ἰδ βδιὴϑθ (τ πὶ Βἷπι, 
που αυϊίθ ἐὐτν τοἰβήβααὰ ΒΟΥΤΤΟΒΕΒ, Εἴ ΤΑΙ, 
ΜΑυΒΕΒ (οορ. 7}6δαι». Ρ. 1848) τρδἱηἰδὶπ [δὲ 

ΝΕ ἴ6 βοβεποὰ τοῦ Ὁ, Βυὶ ὍΨ᾽, πἈ ΟΝ 
ὮΘΥ͂ΟΡ ΟΟΟΌΓΕ, πηαϑὲ, δοοογάϊηρ ἰὼ γ τ ΒοΊ ον 

Βηᾷ, γὴῦ (π0 οχοαυδίον, ἰπμδοϊίδης οὗὨ οᾶγοα, 

186 ἴοχ, 9) (ΝΌΙ. χχὶδ. 24) ἴθ ΒΟΙ]ΟῊ ταν, 
Βᾶγο {Π6 τηοδηΐηρ οὗ πεν ΒοΙ]ον. Β.601 πουῦ]Ἱά, 
ἐμοη, υ6 “ἐμ οἄγοση," 8) ΗΥΡΡΈΙ», (ἬΣΙΕΕ, 

ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ, Γοΐδσ {86 πογὰ Ὀδεῖς ἴο ἰδ τοοῖ υγ, 

᾿γγῶ, πϑῖοὶι ἴ8 [6 τοοῖ οἵ ὭΣ ̓  ἰιροὶζ δι ὰ μαβ (8 
χοοδηΐηρ οὗ “ πδηρίηρ ἄονῃ ἢ δἰ Κίηρ' ἄονσι," 
80 ἐπὶ βΒοοὶ σουϊὰ δ6 “ ἐδ βἰ πίε, σοῖς ἄοτῃ 
ἀ660. Το τωδίζοσ 18 8ε1}} υπαοίοσιλποα, [ χἱ 
8 ορροβϑά ἰο 86 ἢγεϊ εχ ρ᾽ δηδίϊοῃ {μαὐ, δοοογάϊῃ 
ἴο ᾿ξ, 4 Ροοίΐο ορὶμοῖ ͵β τοδὰθ {π6 ομϊοῦ Ὡδη16 ο 
("6 ΕΒΑΟΟΩΣ οὔ (86 ἀοβὰ (οορ. (ΕΞ ἱπ ΗΞΕΕ- 
2068 Εἰ. Ἐπονοὶ. ΧΧΤ. Ρ. 412); 8ο, ἰοο, βοΐῃ (89 
οἶμον υἱοτπ τητιδὲ γλαῖζο 10 ΘΟΙΏ ΡΣ ΘΟ 6 Π810]6 ΠΟῪ δῇ 
δὲ Θομλ68 ἰο [86 {Π6 ΡΪδοο οὗ {πὸ τὰ 4416 σϑαϊοδὶ. 

ΑΙἹΙ τ χίοσυ οὗ Ψογυβδίοτλ ἀἀοβοθη 8 ἰηΐο [ἢ 6 
νὶάθ ραρίηρ (ἀγοαὶ οὗ 611, [ΠΟΤῚ ταθαπθ (86 
οτονὰ μοῦ ἴοο (85 ἰῇ γοσ. 13), θυὶ δῷ ἐβογο ὧβ 
ΠΟΣΘ ἢ0 οοῃίγαδὶ ὙΠῚ [16 Βοπογοά Ομ 68 88 {ἰἸ 616, 
Βαϊ οὨἱΥ τ6 ποίϊοη οἵ δΒαρογαδυηάδηοο, οὗ τοῦ ἰ- 
πα6, οὗ ἰπτλη]! 18 δἀἀοά ἴο ἐμαὶ οὗ ρἴογγ, 1 Δ1]1ὁν 
ΤΑΥ͂Β61ἢ πὰ ὈΒΕΟΉΒΊΕ ἰοὸ ἰγδηβὶδίθ “τὶοὶ βῃὰ 
του ο}. ἸἾΝΣ δἰγερίμιϑ, πιοῖθο, 18 πδοὰ οἵ τη: στοᾶς 
οἵ ψαῖρν (χνἹἱ!. 12, 18), δπὰ οἵ ἃ τυυ]ιϊίαε οὗ πιο 
ΧΊΪ!. 4; χχὶν. 8; χχυύ. δ; ᾿χνὶ. 6). ΤΏδ ἰδγϑθα 

ϑαδαϊδηινεα ἀεί ατιαῦο ονοσυ ΐπσ (πᾶς 18 δρ οπάϊά' 

δ τ8 68 ἃ ποίβθ, Βα ἰξ Ῥϑσϑοῦ οσ ἰβίην. ὧν 

(ἂπ. 1εγ.), ἴοο, θεΐογα πίοι ὝΖἪΣ ἴα ἰο "6 βυρρ θά, 
ἀοο8 πιοὲ βϑοῖῃ ἰο δχοϊααὰθ γϑίδγθηοθ ἰο ἰμληββ. ΕῸΣ 
ΜᾺ ββουϊὰ ποῖ {μ6 πιυκὶο δηὰ αὶ (δὲ Ροσίδι 8 
ἴο ἃ θαπαυσὲ (νος. 12) 06 οαδϑὰ ον! ἢ Οὐιαρ. ἢβ. 
χονὶ. 12. 

Ιὰ 8δδ τωῦοῖὶ 88 ἐ6 Ῥγορμοὶ ἱῃ γεγα. 1ὅ δοὰ 16. 
ῬΆΓΣΕΥ τοροδίδ σεγδαίῤϊπι (Π6 ἰυπἀαπιρηίδὶ ἱμουρμῖα 
οἵ ἴμ0 βγεὶ μδὶῇ οὗ {μἷ8 ἀἰδοουγθο, ἱπδὲ τ δανὸ 
οδἰοὰ ἰμ6 γι ργορβμοὶὶς ἰδρ (οοιῃρ. ἰΪ. 9, 11, 
17), μα ἐπι ϊπδῦθβ ὑμ δ {86 ὑπο μασίβ θεϊοηρ ἰο ὁπ 
δηοίδος. ὙΠοβα 186 Θμαϊ ὩΘΠΟ68 ἱΠυχμϊμοὶ Ὁγ [86 
ἄγαὶ ἰδρ, πὰ ἰμὸ ἴδ]ϑα ἔγυλίβ οὔ ὙΠῸ (Π6 
βοοοπά ἰ Ἰοδὰ ἰο ἰδθ βϑιθ ομὰ : ἴο {86 Βυ- 
τα ἰδίίοα οὗ (6 π]οϊκο Υ ἱπβοϊθηῦ τηθῃ, δηθὰ ἰὸ 
{π6 ῥγοοῦ ἐμαὶ 1ῃ6 ΠΟΙΥῪ δηὰ ͵υδὲ αοἀ 15 δἰοῃθ 
εἰσ. Βυὲ πὴγ ἴπ6 Ῥτορμοί ͵δὲ δὲ (18 ροϊηί σδεὶθ 
Ὀαοῖς ἐὲβ οομηοοιίηρ ἰοοῖς, ἰα ἀχ ρἰαἰηϑά ἴῃ (ἢ ἰδοὶ 
ἰ8αὲ Βοτο ὅ͵ὸ βίδπά δὲ ἃ ροϊηί οὗ σοϊδίϊνθ οοποίιι- 
εἰίοη. Τηΐβ 6 γοοορηΐζθ. 88 ὙΔΒ ΒΏΟΠ, 8ΌΟΥΘ, 
μηρία βέονα {πὸ οοπιδηίβ οὗ ἐμῖ8 βοοοῃὰ τος, τῆ οι 
ΒΟ 68 |ὸ ἃ ῥπαΐε, ῬΑΓΟΥ ἔγοια [ἢ 6 ἴὈγπι, ἴον (Π6 
(Ο]ον ΩΣ ποοδ μαγα ἃ ὙΘΙΥ͂ ἀἰβοσχοηὶ εἰτυοίαγθ 
ἴτοτλ (μὶθ ἢἄγεί, Βυΐ ποῶοε ψὰ τ μδὺ τὶ (μ6 Ῥτο- 
μοὶ Ἰοδάβ οὐϑὸγ ἰο ἴπε ἰθηηο οὗ (6 βγεὶ 180, 
δῃὰ ἰμ08 πηίϊοα (6 ἰυπἀδπιοηία] ἐπουχῶὶ οὗ Ὀοῖὶι 
ἰδπιρα. Βγ {πὸ ἀοδογιριίοι οὗ (86 ἀοκίγυοίζου οἵ 
[86 πίοκοα τυ] ίθἀθ ὈΥ ΒυΠρΡΟΡ δηὰ ἰμἰγαῖ, μ6 
οΟπι68 ααἱξθ ὨδίαΓΑ"]ν οἡ {86 ἰάθα οὗἉ {πεῖν δἰ ῃΚίηρ 
ἄονῃ πο {86 υπάογγονϊ ἃ, ὙΠογον ἢ 6 Π48 
ἰουσομοὰ ἴη6 ἀδεροβὶ ρμοΐηὶ οὗ δηϊδροηΐδηι το ἢ 
Βυμδη ΘΏΤΑΪΥ ἀραϊηδὶ αοά οδῃ αἰἰδίη. ΕὸῸγ ἐξ 
οε58 0 ἄδθοροῦ ἀοψῃ ἐμ δὴ ἴπ6 αν οὗ 5.160}. ΤῊ ἷβ 
ταθηιίου οὗὨ {Π6 ἡ μος ἄδορ στοπαϊηἀβ ἢϊην ἐπὶ 
{που ἢ, τιμαὶ 6 Πδα βαϊὰ δϑοῦο οὐ ἐξα δῦ890- 
ταθπΐ ΟΥ̓ δατηδῃ Ῥτὶάο, τ τι ἷῃ δ πον ᾿ἰχἢί. 
ΤΒδιὶ ἰδ ἴο Β8Ὺ ἱΐ Ἀρρττι ἩΠδὶ ἱ8 ᾿ῃγοδιοηοα 
'π τοῦ. 14, ἴο 6 δβοϊ αἵθ. Ῥἰτθοίβοὶν ΒΟΣΘΌΥ (ἢ 6 
ΕΖ ηΘΒ8 οὗ {πο 1,οτὰ ρρϑδγβ ἰῃ 118 [0]16δὲ ΠΙΡΉϊ. 
Εὸν Ηδ ἰμαϊ 9 δοΐἷα ἰο οδϑὶ ἀονῃ ᾿ἰμΐο ἐπα Ἰονταδὲ 
ἄδθορ τωπβί ἰὸς Ηΐ8 οὐῃ ὨΘΟΟΒΒΑΓΙΪΥ Β6 ἐπ6 
μεἱσῆοβι, Βα Ἐφ ἰβ 5ο 88 ἐπ ΠΟΙΥ οπμϑ (δὲ ἡπᾶρεβ 
τἰμίοουεῖγ, Νον 1 {86 Εἰρίπαβε οὗ αοἀ 68114 ἴο 
ταὶ ἴῃ 6 ἢγαΐ Ἰδρ, ΗἾ8 ΒΟ 688 98115 ἴο πη ἐπ 9 
βοοοπα (σορ. {ἢ 6 Βαδοσοὰ δπὰ ΒΑΠΟΕ ΥΊΠΕ Βτδησῖῆ 
οὔ αοά, ἱν. 2, Ἵν Απά ἰδυδ8 [πὸ πα διθη Α] 
(που ]ιῖα οὗ 1Π6 Δα βοοομᾶ 1δπὶρ ΘΟ 9 
ταοδὺ Ὀοδαϊ ]}]γ. 

ΤῊΘ ἢγϑι μδ] οὗ υϑσγ. 16 8 τοροκίϑα γεγρδιϊαι 
ἴτοαι ἰ,.9α. Τῆι βοοοηά Πα] οἵ υϑὺ. 1 1β, ψἱτὰ 
βοῖθ δοὺυγονίδιΐοη, ἰδίκθη ἔγοσα 1ἷ. 11 οοἱϊ, σευ. 17. 
ΘΟ ἴδ 186 μα ϊςῖΑ] δοὶ (οσπρ. ἱ. 21); ἐπ δὸ βὰν 
8.5 ἴ( ἰπ ἃ τοδὶ] σϑίΐοη οὗ {πὸ ἰάθα οὗ σὶ κῃ ϊθούβῃαβδ, 
αοά δὲ ἴπ βᾶπιϑ {ἰπλ9 ὑσούοβ Ηἰπβαι  ἰο θ6 ΒΟΙ͂Υ͂ 
(οοαρ. Εζοϊκ. χσχ. 41; χχνυ ϊὶ. 22, 25; χχχνΐ. 28; 
ΧΧΧΥΣΙΙ. 16, 23). Εὸτ Βοϊϊπορα δὰ γἰῃ θουκηδϑα 
Ὀοΐοι, Βοσ ΗΚ ἰατηρδδικ θυγηίηρ (νος. 17).. 
Το Ῥγορῇῃδὶ οοποϊυἄθβ ἷβ πιουγῃία] μἱοίσο οὗ 
{πΠ6 ζαΐυσο ἴῃ ἃ ΒΙΡΕΙΥ Ῥοοίίς τηδηηοσ, ᾿α ἴπδὲ οἡ 
[86 αἰΐα οὗἉἍ [6 οποθ ρίοτγίουβ δηὰ ἰουουβ οἱ Υ͂, ΠΟῪ 
ΒΌῸΚ ἰηΐο [μ 6 κπουυιά (νοσβ. 11, 12), ἢ Ῥγθβθῃίδ 8 
Ῥαδϑίασο ἰπ πβίο πϑῃάοθσϊῃρ ΠοΙη88 81Ὸ πρώτ ἢ 
ἰμεἰν οοῖϊκη. Οομαρ. (86 αυΐῖο βἰ τι] ν ΡἱοίαΓα8 ο 
ξαΐϊατο οἤμδηρα οὗ ἰοτγίυηθ, Υἱὶ. 21-25; χνὶϊ. 2; 
χχχὶϊ, 13 βη.: Ζορὶ. 11. 14 βρᾳ. Οὐγαπηθη δίουα 
αν [Εν ἐν Ἐπ ἢ ουὔὐ ἐπαὺ (6 Ῥγϑαθηῖ οοπάϊ οι 
οὗ δογιβα]οπι πη ἃ ῬΑ] οβοΪ 6 ΤΩΔΥ Ὀ6 τοματάοα 88 8 
Ρατὶ οὗ [89 (ἸδΙτησπὶ οὗὨἩ {18 Ργορῆθου,. ἙΕῸΣ (θ΄ 
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δέλούοαϊ ΟἿἿΥ ἱβ δὲ 1Γ βοῆς πο (πὰ ρτουμβά. Α 
ἀόμιὴ οὗ γυθθίβῃ οονοσβ (86 Ο]α εαἰγϑεῖβ δηὰ Ἠὀρθῃ 
Ῥίδοοι, δβάὰ δον {Π9Ππλ ΠΟῪ ΟἿ ΘΒ ἃγὸ ἰδἰὰ ουὖϊ ἴῃ 
τοῖδ!ν αἰ ργοης αἰγοοϊίοηθ. ΟἾΪΥ Ἰαδογίουδ οχ- 
«δνδίλοσθ οἈπ σίγα 8 οογγοοῖ ρμέοίυχα οὗἁ ἐπ 
ΒΙδΡΌΥ οὗ δποιθηὶ Ψογυδαίθι. Τα ἰδηὰ, μον;- 
ΘΥ͂ΟΣ, 19 δἰ πιοαῖ ΟΥ̓́ΘΓΥ ΠΟΙ ὈΘΟΟΠῚΘ ῬΘδΕΓΘΑ (ῸΓ 
Βοτηδᾶϊς Αταθέδη ετἰθθθ. Απὰ ΜΉ ΘΏ, ΓΠΟΣΘΟΥ͂ΟΥ, 
θὴ6 χοβϑοῖϑ δαὶ ἃ ἰογεϊχῃ ῥϑοόρὶο, οὗ δποίθον 
ἔτ δηὰ ᾿Ἰηΐγῖο8} ἰο ἴΠ6 «“Θνγα, ἢ 85 [ὉΓ δ ἰοῃρ (ἐπι 
τεϊρτιοὰ ἴῃ Ῥα]οαῖίηο, ἱξ πλυδὲ Ὁ6 οοηΐραθϑα ἐπὶ {0 
Ρτγοθθῃςξ ἰἶπηθ ΘΟττοβροῦκὶβ ΥΟΣΥ͂ ΘΧΔΟΙΪΥ 10 118 δΔἢ- 
Βοασποριμοηὶ οἵ ἐπα Ῥιορἤῃοὶ, Ὑοὲ 1 τουδὶ ποῖ ὈΘ 
ονουϊοοίκοα (παὶ 1Π6 οἰγουπηβίδῃ 65 πηοηἰἰοηθα ΟὨΪΥ 
ἰουςΒ ἴδ οαϊπατγαὰ αἰ46 οὗ [ς 8] ] πποηϊ. [1 σδη- 
ποὶ ὕ6 ἀουδιοά ἐπαὶ νον. 14 85 θϑϑη (0]8]1ς ἃ 4150 
ἴῃ π ἄδεορογ, ποτα ἱηναγᾶ, δπᾶ, 1 ΤΑΥ͂ ΒΔΥ, ἔγδη- 
Βοοθη8} ΜΔΥ. ΕῸΡ ΜΠαὶ πᾶ ὈΘΟΟΙΩΘ οὗ [ἢ 6 
απ νὰ κῆον. Βυὶ δὰ ποὶ {πΠ6 ῬτΟΡΒοῖ 8150 ἃ 
(βουσί οὗ τ 6 ἱπυπγοτίε! μου 8 οὗ πάθῃ ἢ 

ΤῊς ὈΤΊ ΓΊΣΓῚ ἃτὸ 1π6 συΐηβ πδὲ οποα Ἀθ- 
Ἰοησοά ἴἰο ἴ[Π6 δι δῃὰ τος, δῃὰ σγοσγο ἰμοὴ {116 ορ- 
Ροϑβιία οὗ τοουτηΐη!, ψαδῦθ {π2ὶ ἰ5 ἰο δᾶν, 
Ρίδοοϑ οὔ βρίοπῆον δπὰ Ῥγοδρεγιῦ. ΞἈΙΓΒΏρΡΟΓΒ 
Δ88}} ἀσνοὺν {π6 φγοάυςί οἵ (689 Ἡ ὁ. 6. (0 

“5 στο ρ ἴῃ οτο, ἐῃ δὲ 15 Ὅ56 ἐξ ἴὉΓ [πο ῖν σβ(1]6. 
ὅν ἐπα ἦα τ ρ  ]οα {πὶ ἰδ8 Ὁ] ΔΟοΒ βἢ8]}} 116 υπηῸ- 
εἰοδαὰ δὩἀ υἱϊπουῦΐ οσποιβ ΟἾΪΥ δίγβηρ Γ, ΠΟΙ 8» 
ἀϊς βῇδρβογάα, ἴῃ ῥαβδὶηρ 8᾽Ιοηρ, ὙΠῚ} βίορ {Π6 .ὸ 
πὶ (πον Βοοκα. 

4. Μοῦ τιπῖο ἔΒθτι--- 8 } κηονν ἰἴ,.---Ὑ  ΓᾺ. 
15,19. Τἢο ἐμἰγὰ τοθ 15 ἀϊγοοϊοα δραϊηπὶ δυάλ- 
οἷοῦβ ΒΥ ΠΏΘΓΒ ὙΠῸ πχαῖζο ὉΠ06] 16 ἰῃ οα᾽ Β ρυῃὶ- 
{γα ἦαβεῖοσο ἴΠ6 ἐουπάβιίου οὗ (μεν τὶοκοα ἀοίηρῃ, 
Τα ἕδος {πδὶ (ῃ6 Ῥτορμοὶ γοργοβθηΐθ ἰμ 686 ρϑορίβ 
85 ᾿πιριουκὶγ ὑτιηρίηρς ἄοπη τ ἀἰνὶπο Ἰυἀρηηθης 
οὐ {μουν 68, Π88 ΟλΠ904] Τ]ΔΗΥ͂ σοτηποηἰδίο Γῆ ἴο 
οοησῖσο 8192. ἴῃ [86 βεῆθα οἵ “αὐγαλετα, ἀγϑὺι 
ἰοπαγὰ," δπὰ 1} ἴῃ (86 βϑῆρο οἵ "φαΐ" (ΕἸγΑΙ, 
ὈΜΒΈΗΕΙΤ), οὐ “ριυπίδηιεπί {' δἴπι᾽ ((ἸΕΒΈΝΙΒ, 
ΚΝΟΒΕΙῚ, δὰ οἰμογθ). Βαὶ {{|πὸ Ῥτγορ]ιεῖ πηθδηὶ 
ἴο δύ τη ΐἷ8, αι ἰο Ἔχργϑῶθ {1:8 (ολα παὰ ἀγάνῃ 
οὔ ἐποσαϑοῖγοθ Ὁ ἀθοὰβ πἢδὶ {πὸ γ παὰ ᾿ηνοϊκοὶ 
ΡΥ ψογάρ, ὁ. 6. (λ6 ἠυάρτηθηίθ οὗ (ἀοά, 6 πουϊεὶ 
ΘΟΓΔΣΠΪΥ Πδγ6 ἀπο ἀν τὴ ΘΣΡτγοθαίουβ ἐμαὶ που]Ἱὰ 
θογο ΘΧΒΟΟΥ οογγοαροηὰ ἰο ἰμ6 ποίϊοπε “ ΓΙ} 
«πὰ 5 77 ΠΕΡ, ἰλυ5 ποχὰβ {ἰνᾶὶ πιϑδη αἰ σοῦ 
“ Ρυηϊδῃτησηΐξ, Ἱπάσπιοηϊ, ἀοδίγυοξοη, τη. ὉΘϑΘΡΕᾷ[] 
ἀο ποὶ ἀθῶγ ἰπαὶ ὑπάον βοπβ οἰγουτηβίδηοοθθ (ἢ 
ποσὰ ἢ} διὰ ΓΙΝΟΓῚ πλὰγ Ὀ6 ἰδ κθη ἱῃ ἃ βθῦβο Ὀου- 
ἀοτίηρ ὙΘΓΥ͂ ΠΟΑΡΪΥ οπ “ μη] οὗὨ βἷἴη, δηἦ ῥηηϊβῆ- 
τηοπί οἵ δἷπι "ἢ (σοπιρ. [ἢ 6 ΕΞ εἰϊτοα "ν Κνο- 
ΒΡῚ, Ὅοη. ἷν. 13; χίχ. 1δ; Ῥα. χχχὶ. 11]; Ζεοῇ. 
χῖν. 19. νου. χχΐ. 4; ἴο Ὑδίοῆ, 8180, 1 που]ὰ 
δαὰ 154. χ χυἹϊὶ. 9, σθοσθ 1π686 ποτὰ ἴῃ [86 Ρδγὰ]- 
Ἰοἰβπεη σοτγοβροπα ἴοὸ οὔθ δῃοίποσ, 8366 δὲ {πὸ 
ΡΙδοβ)ὴ. Βυΐῖ, ἱἰπ {16 Ῥγοβοηὺ ᾿ηβίδῃσο, Ῥγθοΐβ6 
ἴΠ6 οποῖσο οἵ ἴπθ66 ποσὰ β ῥτονοα ἴο τη0 ὑπαὶ [ἰπὰ 
Ῥτορδοῖ ἀϊὰ ποῖ {πῖηκ οἵ ἔπ 1ἀοην οὗ [π6 ἔσῃ 18 
οἵ ἐπᾶτο ἀοϊηρβ Ἡἰ 1 ἴμ6 ἀἰσρ αν οἵ ἴμ6 ἀϊνίπο 
) πβιῖοο, Ὀπὲὶ ΟὨἹῪ οὗὁὨ 4 Ἵβαβαὶ τοϊαἰΐοη Ὀαίποθη 
πολ ἀοΐηρ δηάᾶ ἰΐὸ ἀϊνίηθ Ἰυκίίο6, ΤΉΘΥ αἷπ 
ΔΥΓΑΥ͂ 80 ὈΟΪΑ]Υ, Ῥτοοΐβοϊυ Ὀδοδυβα ὑπο Ὀ6]ονο 
ἴπγ 18. Ὧο ἤδηρον οὗ ἃ ἀΔΥ οὗ νϑρηροδῆοο. Τῆο 
ἴάφα οὗἁὨ “ ὈΟΪΑΙΥ δἰ πηΐϊης αὐνὰν "ἢ 1Π6 Ῥτγορποῖ 6χ- 
ῬΓΟΒΘΟΙ 1 1,168 γσἱροτοῦκ βί]6, ἰπ ἐπὶ ἢ 6 σοι ρᾶγοβ 
ἰποδβα τ ὶοκοὰ πιϑῃ ἰο ἀγδυμης Πογβορ, ἰΠηὶ ἀτὰρ 8 
ΠΟΔΥΥ πᾶροη ὈΥ̓͂ πγηοδῃ8 οἵ κίοιιξ τοροβϑ. {211κ6 {Ππ6ρ6 
βοδδαίθ ἰδ ἰβοιλθοῖγοβ ἴο {Π6 ἰγαοοβ ὙΠ 811} [Ποὶγ 

Ἐθ6 αἰξοιαρίβ ίο 
ἈΆΡΡΘΩ Ἴδε 

ταὶρης ἴῃ ογάου ἰὸ δίασε ἐπ Ἰοδά, βο {ἰθβθ ἰδ Ὁ 
1 οπιθ6 } γ68 ουΐ (0 βίη τῖιἢ δ} μεν πυρῆς. ὙΒΟΥ 
Ρ.}}1 ψῖτὰ τσ δηα τηαΐη, [ΠΟΥ͂ Βα ΛΓ ον ἐμ 1}. 
ΒΘΙνο8 ἰ0 βίῃ υγἱτἢ ἃ αἰ ροποθ δὰ ὀχροηάϊίυσο οὗ 
ΡΟΉΤΘΣ ΨὙΟΓΙΏΥ οἵ ἃ Ὀοίίαυ σβυδθ. 
Ἔμαϊ ΒΑΥ, εἰο.---Ὗ εν. 106. Ὑ᾽ηδὶ οἰναΐϊπα [ποτὶ 

80 ἔδεὶ ἰὸ βἷρ, δῃὰ τηδίκοβ ὑπ πὶ 50 ΖΘ ]οιβ ἴῃ 1ἰ8 
ΒΕΣΥΙΟΘ, ἰδ 7δὲ ἐμδί {Π6Ὺ ἀο ποὶ δεϊῖονο ἴῃ {86 ἀϊ- 
ΥἹηὸ δηπουηοσομποηὶ οὗ 8 ἀδγ οἵ τοι δαυϊΐοη. ΤῊΘ 
ΟΧΡΓΘδΘ (παν ρα) οῖ ἐπ 8. οοπίοιηρίυουβ οἶαἷ- 
ἰδηκο ἴο εομόονδὴ ἴο ἐχροάϊίε Ηἰἷκ ποῦκ, ἱ. 6. Ηἰα 
ποτῖς οὗ Ἰυάρηχοηΐ δὰ μΡυπίβηπηοηὶ, ἰο 1016] Η 8 
ῬυγΡοαθ οὗ γοϊγ δυϊΐοη, ΠΟΥ τὶρῃ [ῸΣ δὴ ΘΑ͂ 
οοπΐηρ οἵ [815 τηδηϊ δοιδιίοη οὗ ᾿υάρτηθηῖ. ΕῸΡ 
{860 ψουϊά Ι1Κὸ ἰο Ὄχρογίθησο ἱξ. ὙΠΘΥ ἀδτο 8ὸ 
00. ΤΠΟΥ ἀΓγ6 ὨΟΐ δἰγδὶὰ οἵ ἰδ, (πουρῇ ἱξ ποθ 
ἰσῦθ; διιῖ {ΠῸ0}7 ἀο ποὶ Ὀοϊίονο ἐξ ἰδ ἱἰγσιιθ. Ὑ 1} 
ἱπρὶουδ ἰγοῦν {ΠΟΥ ονοα οΑἱ} Ηΐαι, ἢ ττοϑα αἷη- 
ΡΙΑΥ οὗὨ }ιπιΐοϑ 1Π6Ὺ ἀο ποὲ θε]ΐονο, Ὦ Ηἰ5 εἰ{16; 
156 Ηο]γΥ ΟὯθ οἵ ἰαγβοὶ. ὙΠΘΥ πουϊὰ μαγο ἰὲ ὰἢ.- 
ἀοχαὶ (πογοῦγ, ἐμαὶ Η6 ἱβ δο ς δ᾽ δὰ, ἐξ ἰβ ἴσιο, 
Ὀὰαΐ Ηο 18. ποὶ ἐμία, ΟὐΙΏΡ. χχνυϊϊὶ. 1δ; 6 γ. νυ. 
12 βεη.; χνὶϊ. 1δ; ἘΖοΙ, χιὶ. 22. 

ὅ. ὍΤοο πὑπῖὸ ἔμοῖι--Ἐ 9 σΣἰκῖοουα ἴσοσῃ 
Ἀἰηι.---Ἄ ετβ. 20-23, Τμαὶ νοσ, 20 ἄοοβ ποί βρϑαὶκ 
ΠΊΘΓΟΙΥ͂ οὗἁ ρεγυδγβίοῃ οὗ ἸδΕΊΕΕ Ἐρ 8βοπὶς Ὑοι]ὰ 
ἤδγο ᾿ἴ, Δ ΘΑΣΒ ἔτοσι (ἢ 6 ἐγ οἵ ᾿ἰ8 οσρσδδ- 
ΒίΟΏΒ, 8η41 ἴτοπὶ σοῦ, 23. ΤὨὶκ ρογνοσδίοῃ οἱ ἰ89 
τὰ ἩΠΘΙΘΟΌΥ ΘΧΘΔΟΙΥ δὰ ἰδ ροοά, δῃὰ ροοὰ 
84, ἐθ ϑαίδηϊο. ἘῸΣ Πἶῖ {π6 ἀον1} Ὀοολσγο αοὐ, δ 

Βεοοθ (2 ΤΊ εβ. 1]. 4), 1ὲ νου]ά 
Βαυὶ οΥἾ] δὲ πῃ 16 Ρῇηγεῖΐοαὶ ἀο- 

ΤΑΆΔΪΏ, 15 σοστοϊαῦθ ἐπ ἀδυίκηοδη δηα ὈΣ ΓΙ ΟΥΏΘΒΑ, 8 
δοοά 88 ἰη ᾿ἶχκῆϊ δηὰ βθοίπθαθ. ῸΣ ψηδὶ ἀδιἶκ- 
Π688 δη ὈΣΓΟΓΏΘΑΒ ΔΙῸ ΤῸΓ {π 6 ὈΟΟΥ͂, β). ἢ} 18. αν]! 
[ῸΡ 1[Π6 Βρὶτὶϊ, δηὰ τῇ δαὲ Ἰρηιὶ δὰ δθοίηοαθθ ἃ ΓΘ 
ἴον (π9 Βοάγ, βαοὶὶ 'α γσοοα ἴον (6 αρίτιι. ΤὭυκ, 
ῬΒ. χὶσχ, 9, ἰμ6 οοὐιιδπαπηοηὶ οὗ [86 [ΚΡ ἰδ 
ΟΙΘδΡ δὲ ἰρηϊ, δὰ συορ. 1], δινοοίες {δ ΠΟΙΟΥ͂ 
δὰ τὴ ΒΟΠΕΥ͂ οὐ. Βαϊ ὈΠῸΣ ΔΡΡΘΘΙΒ ἰῃ 
ΤΑΒΗΥ͂ ἴδοοθ 85 {Ππ ΒΥ }0] οἵ οΥἱἱ : Νυ. ν. 18 
βη.; δοιιὶ, χχχὶϊ. 82 βα.; 761. 11. 19; Αοἱβ υἱ!}. 
25, Η16Ὁ. χὶὶ. 156, Τδδὲ το (Π6 δὰ 1 ἱπ γιὲ δὰ 
{πλι ἰαϑίο8 ροοά, τὸ τοδὰ Φοὺῦ χχ. 12; Ῥσου. νυ. 
8, 4. 

γον. 21. Τὴθ Ῥτιορδοὶ ψτοπούποοα ἴμο ΒΠΕ 
ἭΟΘ βραΐποῖ {πΠ6 Ῥσουα βε] “ἀφ᾽ βοδίΐοη, ἴὸ πο ἢ 
ἀϊνίπηο νίράομπι σοπΐβ [ῸΓ ποι ὲηρ, θυΐ 118. ΟὟ 
ἴον δνοσυίίηρ. Οοπῖρ. Ῥτγονυ. ἰἰϊ. 7; Δεν. νὰ]. ὅ 

,ἰχ. 22 ΤῊ εἰχίἢ ποθ, θη 8}1Υ, συ β. 2 
οἡ βίγῖ κο8 186 πηὐπαὲ δ ΟΡΡΓΟΒΡΟΤΗ, ἯΠῸ δοὶ 
Ἰαπίῖοο ἰπ ογάοθν ἴο οδιλίη ἴΠ6 ΤΠ η68}8 10. δῃ]ου πα 
8 ἀϊεβοίαίο 16. πο Ἴ013, τηϊχίπρ οἵ ατίηκ, 
σΟΠΡ. οἡ γοτ, 11, [ΓΕ ΐ8 ἀδὈδί Ὁ} }]6 πβοίμοσ (86 Η6- 
θγονβ ΜΟΓΘ δοαυαϊπίοα πὶ} ν᾽ ηθ5 ργαραγεοὰ τ} 
Βρίςε8, ΠιτΖιο, ΕΝΡΕΨΕΒΚ, ΘΕΙΧΤΖΒΟΗ, τπλα]ῃ- 
ἰαΐῃ παι ρτοοῦ τπᾶὶ πον ἀϊὰ 8 παηίΐπρ, δηά 
ἰαῖκο “᾽ 02 - ἰεπερογατα ἀηια, ἴο τιὶχ ὙΠ τ αὐδυ, 
ἴῃ τ Ὠϊοἢ βοηβο {86 ἰδίου {67 υ86 272. Αὐοοογάϊηρ 

ἰο ΒύχτοηΡ, (πἷ5 πογὰ πιεδηη: “' πεϊδοιί, ᾿ 
αὐὴς νἵπατν αῇηδα αγυα"" Ὑθθποθ 1ν ἱβ πϑοὰ ἀ]- 
ΤΟΘΩΥ ἴον “ἐπβινάσγεο, ἰο ρον πο" Οομρ. 219 
Βοηρ οἵ 530]. υἱΐ, 8. Οπ ἴδθ οἴπες βδπᾶὰ ΟἼ5Ὲ- 
χτῦϑ {πίι(ἢ πῆοῖὰ ὑπῆᾶον {π6 ποτὰ 25 ἩΤΈΖΙΟ 

μαὰ πργθοά) 866 ψορὰ 100, ΊΝΕπ (Ε. ῬΡ. πε. 
υ. Ἡροῖη, ὈΠΕΟΘΉΒΙΞΕπ, ΚΝΟΒΕῚ, ΓΕΥΒΕΕ (Ἰῃ 
Ἐ. Ἐπευὶ. χυὶϊ. ». 616) πιαϊηϊαϊπ πηοϑί ἀοοάοα]ν 
(δαὶ 1π6 Ἠοθτοπα τότ δοαυδὶ πιρὰ στ Ρρἰοοα 

πἰμθθ. ὙΊΧΕΕΒ δηθὰ ΠΕΎΕΒ ἀΐϑρυΐθ οὐθ ἔμδὲ 
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[δ ς 89 οὗ οὐπεηι ἀγια ἰδηλρέγαγα βιδοηρ ἰδ 6 «7 ΟὟὙ8 
οδῃ ὃ6 σογίλ! Υ ρτονοὰ. Τῆθθο βοβοϊδσβ πδιυλοὰ 
οἱἱο Ῥσγονυ. ἰχ. 2, ὃ ἰῃ ργοοίοί [86 οχίβίθηιοο δπιοησ 
1Π6 δηοϊοηίβ οὗ βρὶ δα πὶπε (ποῖ ἰ8 ἰο Ὀ6 ἀΐ8- 
εἰ ααιηῆες, ἔτοτα ἰπαὶ ργοραγοά ἔγοπι ἔγιϊ, ΒΟΠΟΥ, 
Ῥανογ), ἰπ ψ ἰοἢ ρϑϑθαρο (μ6 199 (μιδὲ ἰβ βἰπιὰ]- 
ἰδηοουβ τὶ {ΠπΠ6 [Ἐ1}ΠΠἘρ, πιυπὶ ροΐηΐς ἴο δηοίδου 
χηϊχίησ, ἴδ ὑπαὶ τ πταΐοσ, τ μϊοῖ Ἰδοῦ τχυεὶ 
Ὀο οοἰπεϊάοηϊς πὶ (πΠ6 ρουγίης ουἱ, ΤΉΘΥ διτγίδοῦ 
οἱίθ ἃ ῬΡββ8899 ἰῃ δἤιδοὴπα Ἀσαθεν δολεπὶ 2, 1 (ποπ 
οοπαὶυηπὶ οἶδε ῳ. . δ. οοπαϊμηξ υἱπιμη; δὲ ὑπο» 
ἀετὶξ ἱπ, ἰά πιοὶ εἰ οοπαϊπιοηία, ὑπαδ πιείζιδ 
ἁα ἐπ πιοίΐμια οοπίοοίνο Κὲ ἡιπία οοπιρμέωπι ;) τά 
4150 Ῥιίη. Η εἰ. πα. χὶν. 13, 14, 16 19 τοῦτο ἢ6 
Βροδίκβ οὗ οἰπωπι αγοπιαξίίεδ, πιψγγτἠϊπισι, αδεγηξλίξεε, 
εἰο.» δηὰ ζυγοῦ ἰο ἴδθ Νοιν Τοδιδιαθης ΟΧΡΓεδ- 
δἷομβ οἶνος ἐσμυρμισμένος Μαῖκ χγν. 23, κεκερασ- 
μένον ἄκρατον, ΒοΥ. χὶν. 10; διὰ ἰοδ ἴη 
ΒΙΟ8Ο0Ο08. ὅ, δά κα. Ασοογάϊης ἰο {Π 666 ονϊάθποθα 
Ι ἀο ποῖ 866 ΠΟΥ ἴδ οσδῃ ὈΘ ἀουδίοα ἐμδὶ (Π6 116- 
ὈΓΘῊΒ ἯΟΓΘ δοαυδιηἰοὰ τὴ βρίοϑὰ πίηθα. 

6. Ῥμοτσγοίοσο 886---δισοϊοβοᾶ οὐἐὲὲ δαι}]].--- 
Ψοτα. 24, 25. Ου {πο ουτγίο]α νου οἵ τοῦδ. 18--22, 
ΠΟΥ͂ [Ὁ]1οτα [ἢ 6 δηπουποριηθης οὗ {Πα Ραῃἰκμιηοηὶ 

ἰο 06 διιατγοὰ ἴῃ οοτωοῃ. [ΙΕ ἷβ ἰοϊποὰ οα ὉΥ͂ 122 
11Κκὸ γον. 13. Το Ρθορ]θ ἃγὸ οοπιρασοὰ ἰο εἰαῦ- 
016 δηά μδν, σψῆο, δοοογάϊης ἴο ἦν. 2, οὐρὰ ἰο "6 
ἃ Βουτγ βίης αἰ νη Ὀσαποῖ. Απά αυϊοῖς 88 δἰ Ὁ- 
10 ͵8 ἀονουτγοά Ὀγ ἢγθ οὐ μὰν ἀἰβαρρϑθᾶγβ ἰῃ {86 
ἤδυλοδ, βα}} {μοῖῦ τοοὶ ἄδθοδν δηὰ ἱμοὶν Ὀ]οοσπὶ 
Ῥδῖ8 ΔΙΑΥ [ἰκὸ ἀυμι. Τδυδ [ΘΓ ἴοο ἴβγϑοὶ ἐβ 
διιραΐπ στοργοδοηϊθα δὲ ἃ ρμἰδηΐ, ἃ ἤσυτο ἰδὲ σο- 
χοϊηβ δ ΕΤΌΒΕῚΥ οἵ ἱν. 2 βᾳ4.. σοββοα θη οἵ 
ἐπ6 ϑοοοῃὰ ρσχορδοῖΐα ἰαπρ. ΗδῪ δηὰ δἰυ Ὁ ]6 
δΙῸ Υ̓ΟΓΥ͂ ἰηθδιτδῦϊο βιὰ. Βαϊ (Πο66 τοοίϑ δηὰ 
δοσθοηγβ, ἐμαὶ οὐσῇξ ῬγοροΥΪ ἰο ὃ6 ἤγοβὶι δηὰ 
711 οὗ βᾶρ, 8.18}1 ΠῪ δύγαυ, ἀϊεδοϊ υϑὰ 88 1Π6 } δὰ 
ἴῃ ἀυπϑὶ δΔηα ἀφολῦγ, 88 ΘϑΒΙἰ 88 ΠΑΥ͂ δὰ δβίαὉ 16 
διὸ ἀενουτοῦ ὈΥ {Π6 βδηιαβ. 
ΤῊ ἰμγοαιθηϊηρ οὗ νοῦ, 24, δ ἀρρϑδγ ἕγοτι [ἢ 96 

δι ἶχοβ, ὀοησογηΒ ἐπλ ΘΠ 8.06} 7 [ἢ 086 ἱηρῖ 
σοι ἴδ6 Ργοσοαϊηρ ἴουν οΘ8 6 γῸ Ῥγοοϊαϊ πο. 
Βυϊ 868 νοῦ, 18, (6. Ὀδηϊβῃπχθης οὗ Π6 δῃιγα 
Ὠδίΐου ἰ8 γοργοβοηϊοα 88 (116 σοῃβοαῦθηοο οὗ 186 
δἷπα οὗ ἰο86 στο αν δπὰ γἱἰοίουβ τθῃ, κὸ ἤθσο ἱϊΐ 
ἐδ βδῆονῃ ΠΟῪ ἴ89 τανο8 οὗ ἀοακίγαοίΐου Βἢ}8}} το ]] 
ΟἹ ἴο ἴΠ6 υἱπχοθὲ ΡῬΟΥΡΠΟΓΥ, δηὰ ἐμ βοῖσθ {86 

ὙΠ016 ΡΘΟρΪθ. 1 σοίοσ Ι::-ΨὮ “ἰλογόξονε,)) ποὶ 
ΤΉΘΓΟΙν ἴο ὑπ Βοοοῃά οἰδιιδα, Ὀαὶ ἴο ἰδ τἘΟ]6 οὗἉ 
ψοῦ. 24, ΑἸΙΒουμρῆ 8}1 πὸ γοσυαὶ ἕοστωβ 'η 2ὅ α, 

πὶ ἴο {Π6 ρμαδῖ, (π6 (Πῖησπ (οπηδοῖνοθ {πα (ΠΟΥ 
οι αῖο (411 ἴῃ 186 ἑαίατο. ΤΗΐδ 18 ονϊἄοης ἴγομη 
(νον. 24) εἶιο τοϊδίΐου οἵ 116 δῃηῃπουηοοιμθηΐ οὗ 
Ῥυηϊδιηχουΐ ἰο {Π9 Βη, πῃ ϊοὶι ἰ5 ἱπαἸσαὶοα 48 ὑτο- 
δοηὶ {(νοτ. 18 βη4.), δηὰ ἔγοτα (Π 9 Ραγβ}]6] θαι θθη 
πα {πγοαίθηϊηρΒ οἵ τοῦ. 9 δα., δὰ γοσγ, 18 8η.-- 
Οοαι : ΠΒΕΡΗΞΙ ἘΠῚ ἐπ ἐμΉΝ ἢ αἱ εὐ ρος ΘΝ 11- 

31016 τί 1δαΐδἢ πρίν ποτ (86 ὍΓΤΩΒ, 
86 ας οὗ ἴδ μας ἤοαὶ ἀρίονο μὲν ταϊηὰ, 

πὶ σοῦ ἴἰο Ὀ6 Τοραγάοθα, ἰοο, 88 Ῥτσοοίβ οὗ ἰδ: 
πτδ ροτίγαγοα τη γοτ. 2, σἰκέισαι, ἩΟΊΤΟΥΟΣ, ΓῸ- 
τοϑϑη ηρ [Π6 οὨ(το {0} [πηϑης οὗ [Π6 (ῃγοδίθῃ- 
ὑκ. Τῇ, (θη, 88,0 118 ομλοῖ ᾿πιροσί νογ. 25 ἢμδ58 
Τοαροοὶ ἰο (Π6 ζπίυγο, δηα, ἰῃ οοηίγαδι τὶ} (6 
δῖον ἰο θ6 οχρθοίθὰ ἔζοται δ ἀϊδίαμι ρθορὶθ ες 
20 καη.), ἱπαϊσαῦθβ [ἢ Ὀ]οτα ἰο ὃ6 6Χ ουὲ 
οὗ [9 τιϊάεὶ οὗ Διά ἈοΥβο] , ΟΣ ἔσοπι μ6 ἴπ- 
ξαράϊαϊθ πο ροσμοοά, (θὰ ἴμοσο ταὶσμὶ 6 ἃ 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΙΊΤ ΙΒΑΙΑΗ͂, 

Τοίδσοηοοϑ ἴῃ “ (ἢ6 8111 αἱ ἐγοσα Ὁ]6᾽᾽ ἰο {π6 φανῆ. 
ὕπκο ἰῃ [σι αἰ (πὸ (ΑἸ. ἱ. 1; Ζεοοϊ. χίγ. 

δ), δρᾶ ἴῃ “ΠΟΘΙ ΤΑΓΟΔ86Α,"} ἃ ΤτΤοίογοῃοο ἴο 
βοδο 120,000 τῆὴοὰ οὗ Φυάδι, (αὶ Ῥοΐίκβιι, ἴδ 9 
κίηρ οὗἨ δθγδο] δἰ οὟ ἰῇ οτὸ ἀΔΥ : 2 ΟἾγ. χχυ δ. θ. 
ΤῊΘ ἰογσιλα, “1ῸΣ δ]} {Πΐβ, ἷθ ΔῸΣ ἰδ ποῖ 
ἰατοὰ δπαν, θυ ἢἷ8 πΠδηὰ ἰ8 δἰγοίοποα ουί δι1}},᾽ 
(ἰχ. 11, 16, 20; χ. 4), ἐσ ργϑβδοβ 86 (πουρἂὶ {μδὲ 
δοιποῖῃϊηρς 8.}}} ΟΡ ἴδ οοηΐη. Τμυθ ἰποῺ 
{6 Τογυδ ἰηϊτοάσποορα (π6 Ἑἢ]οῖ οοποϊυκίοη οὗ 
ἐμο ἀἰδοουγθο ἩΔ οἷ, 0, ἂς ἰο {παὶ γοϊαῖδνθ 
οοποϊυδίοη, γοῖ. 135-17. Τὸν 1 ἰογοῖρηι Ὠδίίοηδ 
ἴτοηι ἃ ξιεδί ἠἰδίδῃοθ δΓῸ 6] ]ο ἴο δοοοῃιρ 8} 8 
ιαϊρηιθηῖ, ἰξ ἰδ ἰο 6 οχροοϊοά ἴῃ δάνδηοα ἱδπδὶ 
(δὲ5 ἡυάρτηεης 5..8}} ὈῸ ἀφοϊδῖγϑ, δηὰ οἵ γαϊρὶνν 
οομϑοαθθηοθ. [Ι͂η ἴβοῖ, ἰοο, ἰζ ψὰ8 ΟΥ̓ῸΣ πδ]0Ὼ8 
ἴτοπλ 8 ἀϊδίδποθ {μὲ ἀδείγογϑὰ (Π1 τεδρυυδέξοα ἴετα» 
εἰΐατιωπ. ΟΔ]] ἴο ταϊπὰ ἰμ6 Αδββυσίδῃηδ, - 
Ἰοηΐδηβ, Βοιηβθβ. πὰ {πόθο ἐπδὲ οδῆο (ἢ 
ἰατιῃοκὶ, ἀϊὰ μ6 νοσεῖς οἵ ἀοοιγυσίζοη (86 πηοσὶ οἷν 
ἐδοΐι δ} }γ. 

Ἴ. Απὰ ΞΕἴΐο υἱἱ]}} 1 πρ'᾽--ἀοϊνον 1ἰ.-- 
γετε. 26-29. Τ6 τσ ῆοἱο ἀσεογρίΐοι 8 χεοηογαδὶ, 
δῃηὰ ποὶ βρϑοΐϊδὶ. Τηδὲ 18, δἰ ἰ6 οὶ δ βίη! θ, Ρδ1:"- 
(ἰσυϊασ ῃδίΐοη, Ὀαϊ ΟὨΪΥ (8.6 κοῦυβ οὗ ἴογοιμῃ, ἀϊ8- 
ἰδηΐ πδί: 08 ἴῃ ΩΌΠΟΓΑΙ ὑμαΐ 18 ἀσβογ ρθά, ΤῇῆΘ 
ῬΓΟΡ ΘΟΥ, ᾿δπογοίορο, βηάδ 1 ἤ] ΒΘ] πιθηΐ ἴῃ 411 (89 
ο8 65 πδὲ Ὀτουρὺ ἰογεῖρτι »" αϑδϊηκὶ 
Ϊαγϑοὶ, ἔγοτι (μ6 Αβεγχίδῃδ ἰο 6 οπιδηβ, Ενὶ- 
ἀοη} 1βαἰδῖι ἢδ8 ἴῃ τϊπὰ (Πα Τα πμἀδηλοθηίΆ] Ῥγο- 
ΡΠ ΘΟΥ σαί. χχυἱϊὶ. 49 κ44ᾳ., ἔτζουι ὙΒΐος (16 6χ- 
Ρνεβαίου ΟἿ ὈΝ “ἐ πρδιίουῃβ ἔγοαι δία," ἰδ 
ἰδκϑη σεγδαίϊπι, δηὰ οὗἉ ἩΐοΝ αἴ8ο {110 3:0], “δπὰ 
Ἦφθ εἴ8}} Ἰπ ὑρ,᾽ τχοιΐϊμβ οη6. [{ 8 στϑ- 
τυ κα 9 (Παΐ δἴοσ [86 δυεῖν] οὗ ἰποϑθ ΒδΌΥ- 
Ἰοηΐδη διλθδβϑαδάογε, 2 Κίηρβ χχ. 14, Ἡοσοϊεϊ ἢ 
δου Ἡϊπλ86] ἃ Ἦν ΟἿΣ Ρϑββασο, δηὰ βὸ αἷνϑ 

ἐν ρήποδαι, ἷη (αἱ, το πον το τυ: Υ ἰὴ6 ΓΊΟΡΠΟΙ, ὙΠ ΠΘΏΟΘ ῆοῆθ ῬΘΟΡΙΘ Οδ8πι6, ΒΘ 
τορι ἰοά, “ΤΟΥ ἃσὸ οοπὶθ ἔσουι ἃ [8Υ ΤΟΙ ΓΥ͂ ι 

(ΠΡῚΤ ΥΝ3), ἔγουλ Βδογ]ου." Το ἀεβοτί ρίΐοι 
ἱπδὲὶ ΠΟῪ (Ὁ]]οσσα ἰῃ σογβ. 27--29, οὗ [6 ΘΏΘΙΥ 
ὑπαὶ 5 Βυτιμηοησά, ἐβ ηοἱ οὗ ΔῺῪ ᾿ηάϊνὶ 8] ποίαν, 
ἴῃ ἴδοί 8 ποῖ δὲ 41} ιἰβίοσι δὶ, ὑᾷὶ ροηοσίο δηά 
ἰάφα] ἰῇ ομαγδοίοσ, ΕὉΣσ, ἱἢ σϑα  γ, ἔΠογΘ 8 ΠΟ 
ΔΙΙΩΥ͂, ὙΠΕ6ΓΘ ὯΟῸ ΟἿΘ Ω,ΡΟΥ͂Β ἰἰγοὰ ὯΟΣ βίαι ]ο8, ἴῃ 
νι ἰοῖὶ ΠΟ ΟἿΘ ΒΘ θρ8 ὯΟΣ βἰ υτθ ΓΒ, εἰο. ΤῊΟ Ῥτο- 
Ρμοὶ τουἹὰ ΟἿ Ἔχργοθα 'ἰῃ μοδίϊο ἴογῃ, {89 

δοιἱν λυ, θαυ Θηθβδ. δηα γοδαϊηθββ ἴῸΣ 
οομϑίοι, ΤΉΘΣΘ ἰδ 8 βία ]δὺ ἀοδοσίρίϊοη Φ6Γ. ν. 
1δ βα4ᾳ. ΤΊ οἷν δαζοτηθθ8 ἴοσ ὑδί.19, δῃὰ (μοὶν ξϑαὶ 
ἜΘ οδῦδο ἱβ δ0Ὸ τοδί ἱμπδὶ (Π6Ὺ πεῖίπον δ᾽ απ» 
ΘΓ, ὯοΣ βίοορ. Το μίγαϊο (χὶ. δ: {276Γ. χὶϊδ, 
11), (παὶ Ὀἱπάδ {π6 ρατιηθης δρουΐ εἦο Ἠΐρ6 (χὶ- 
δ; χχχὶϊ. 11]. ο0]]. 11}. 22) ἄἀοσθβ ποῖ ροΐ Ἰουθθ οἵ 
ΔΩΥ͂ ΟΩ6; ὨΟΟΠΘ Ὀγολῖα (χχχὶϊὶ. 20. ἵν1ι. 6, ΡῚ.), 
{π6 δίγίῃσβ (ΟὨ]Υ Πατο ἰπ 1βδῖδῃ, οορ. αἰδῇ. χὶκ. 
23), ὉῚ πο 6 βδηάαθ (χὶ. 16; χχ, 2) δῖ 
ἰαδϊοηοα ἰο (μο ἴδοῖ. 

γον. 28. ΤΉ οαυϊρηχοηὶ οὗ ἰδ ΘΏΘΙΩΥ, ἴἰοο, 
ἦθ δαταΐγαθῦ]θ. Τῆθ ΔΓΓΟΥ͂Β ΒΓ6 βῇδτρ : {Π6 ἰονα 
ΔΙῸ Ὀεηΐ, (Δ ά68] ἰγαίί, ἴον ἰῃ σθαι! τ ὗοτϑ οου]ὰ 
ποί ὍΘ Ἔγοσ Ὀοηΐ, ἰΠαὲὶ 14, ἰσοὰ οὐ ὙΠῸ [Π6 ἢ 
Χχὶ, 1δ). ΤῸ Ποοίβ (ΟὨΪΥ Ποτο ἴῃ 8818}, 0 
{Π6 πβἰοο 8 ἄγ βατὰ 859 βίοῃθ, Αβ ἴ αποἰοηίβ ἀϊά 
ποῖ υπἀογβίδηδ δῃοοῖηρ Ποσβοθ, μαγὰ ἢοοίβ 69 
δὴ ἱπηροτγίδηϊ ΤΟΘΠΪΒ1 16 ἴῃ ἃ ὙΔῚ ἤΟΙΒΘ, ΘΟΙΏΡ. 
ΜίοΝ. ἰν. 18, αηὰ χαλκόπους, κρατερῶννξ, ΤῊΘ ἐπ» 
Ῥοίαουα, (δυπάοτίησ ΤῸ]] οὗ (δεῖν Ὑΐι6 618 τηδῖίκοσ 



ΟΒΑΡ. Υ. 8-30. 

ἴδέεῖι γαθαση Ὁ ]68 ἃ ἰοετηροαί. ΤῊ βδιιθ ἤρυγο τὸ- 
οὔτ ἰχνὶ. 16, Οοαρ, βεοκϊὰθ χυὶϊ. 13; χχὶ. 1; 
ΧΧΙΧ, 6. 
ἾΒο 5391}} γϑσϑὸ δη41}}}7 Φερουῖδοα [Π9 δἰἐδοῖς δηά 

ΥἹοίοΓΥ οὗ (9 ΘῃοΏγΥγ. 716 ἀϊφοοῦγθθ πιϊοῖ, ἰο 
τιἷ5 ροΐπξ, 88 δὰ αἱγηοδὲὶ ἃ τεβυϊας Ὀοαῖ, διμὶ 
Ρ ΟὯΘ τοὐσθὶ 5δὺ, ΠῚ ὁ τασδὶ βίορ, 
ὩΟΥ͂ οὰ ἱ λι 4 
ταὶ ᾿πιροιι δὶ υ ἐμδὲὶ γουθαὶ ἰἰθ6 ]Γ [ἢ ὁ θα1}}9 
ΟΥ ἰδὲ ἴο ἐΠ6 τοασγίηρ οἵ ἃ Ἰίου, ἰδ 
ΦΏΘΔΙΥ δίίδοκα. [{ ἷ8 ελξρτς ἰδ6 ῬΙο 
ΦΧΡτΌ5665 [Πϊ6 ἱπουρῆὶ ἀουῦδὶγ. Βυΐ (δ ἀουν]οά 
Ἔχ ργοεδίοῃ 88 ΔΡΡδΊΘΏΓΥ ΟὨ]Υ ἃ γἰιοίοσίοδὶ δἱπι. 
ΤΠ νες ἰαίκο ἰηίο δοοουπξ ἔδο οοταρασίδου οὗ ἀθορ 
ξοσηϊηρ, Ὑ6 Ττοοοὶγθ [6 ἱπιργοθδαίοη εξ αί (δο 
τορθος που]ὰ ἐπαϊοαίο ὑπδὲ ἐὴ6 ΘΠΟΠΑΥ͂ [88 αἱ 

οοἴωσηδη 6 του ]διίΐοη οὗ ἴθ ᾿ἰοηἶ 8 νοΐοϑ. 
ΤῊ ταουηοηὶ ἴδ οι δεΐσξθα μἷδ ὈΓΟΥ, ᾿6 ὀδᾶδοα ἴο 
ΣΟΘΙ, δ ἃ οὯθ ΠΟΔΙΒ ΟἿΪΥ ἀδὸΡ στον) πα. Τῆθ 
βεϊσοὰ ὈΓΟΥ 6 Βᾷῦοδ ἴον ἰτηβοὶ: {. 6., ΒΘ ὈΘΑΓΒ 
ἦϊ Δ'ΤΑΥ ουἱ οἵ {πο ἰἀπηυ]ῖ, 82 (τοσαγβ ΟὨ]Υ χὶ. 
6), ἰδ 86 γ ᾿ίοῃ ηο0 Ἰοηρον δβυοκίηρ αὶ δ6- 
οὐ ἱπάοροπάρηϊ οἵ 8 ἀδη!. “2 ἰ8 Π6 δΒυοκίησ 
Ἰοῦ. ΤῊ Ρῥ]υγαὶ ἰδ πδοὰ ᾿πθγθ, ργοῦδοὶυ, οὐ ῬὺὉ- 
Ῥοθα ἰο πιαῖίζο ὑγοιίηοηὶς [80 πυτηῦθτ ἰῃ οοηίγϑδὲ 

ψἰι} ΜΚ 30). 
8. Δ ἄπ δαὶ ὅἅΔν---.ἰ δ 6 οανϑῶατδοσϑοί. 

“-γ ες. 80. Τῇο Ῥχυορἢοὶ μαδίθη ἰο (6 οομοϊα- 
εἷο. ΕῸτγ ὑπ18 ρΡΌΓροΟΘΘ ἢ8 οοπιργοϊθάδ 811} ἐπ δὲ 
δθ α8 δ5.1}} ἰο βᾺῪ ἰῃ οὔθ ἤριγο ἀσανγῃ Ἡῖ ἃ ἴον, 
γεὶ εἰ ἰταϊίβ. [0 ἴδ αδἷκο δ ὑγοοῦ οἵ ἐδο φοδὶ 
Σποίοσίοαὶ ατὶ οὗ ἴ6 Ῥτορδοῖ, (δὶ μδὸ ἀοθβ ποὶ 
πᾶτὴθ 9υ δ. Ηδ σδίμοῦ δ᾽]οτβ ἰο 6 χυρρθοα 
πἰδί ττὰ5 ρμαϊηία] ἴο ἷπι ἰο βϑᾶγ. ΕὟΣ τὸ ποοά 
ποὶ τοί (Π6 τοτάβ ΟὨΪΥ ἴο τ λιδὲ ἱπιηηγοά αίο } Υ 
Ῥιοοράςα, 88 17 ἴξ ποτο ἀϑοϊασγοὰ {πὶ τμδὶ ἰ5 ἀ46- 
βοτ θα γοσ. 30, ὨδρρΘΩδ οὐ ({|}0 δβπι6 ἀΔῪ 88 ἰδὲ 
οὗ ψὩ οὶ το. 29 βρθᾶκβ. ΕῸΣ ἰΐπαὶ 8 ἰο θ6 ὑη- 
ἐετειοοά οὗ οοπγθθ. Βαὶ {πῖᾳ “ ἴὴ (μ8ὲ ἀδγ᾽ χσο- 
ἔοτε θαοῖς ἴο ἰϊ, 11, 17, 20; 111, 7,18; ἦν. 1 διὰ 
ἴο ἷν. 2, 5ο (παῖ ΠΟΙΘΌΥ 15 ἱἐπιϊυχαίοα ἐπδὲ ηΐη 

ΒΘΟΥ͂ ἰοο, 8848}1 ΡῈ ἔμ 16ἀ ἴῃ 186 “Ἰκπὲ ἀδγε." 
88 10. 2 ΒΡΟΒΚπ οἵ δ ἀδυ οὗ στοδὲ δρρίῃρβδ, 

180 ῬΓΟΥΙΟΌΒΙΥ πδιηθᾶ, μού νοσ, ἢ ἃ ἀΔΥ 
οὗ ἡυἀᾳταοηῖ, δο πὸ Ῥχορβοῖ σεΐδιβ 
δος ἰο Ροίδ, τιοδηΐϊηρ ἴο ἰπιϊπαῖθ ἰδὲ το 
ἰηεδθὸ ὅπ4] ἀτγοβάξ} νυἱει διίϊοῃβ οὔ ἰδ ]1δαὶ 
ἔτη αἷιδ]} αν οοπθ ὍΡΟΙ ἴβγϑοὶ, ἤθη 86}}4]}} 
οοι9 6 ἀδυῦτγοαϊς οὗ βαϊ γαϊΐοῃ. [806 ἐμογοίοσθ 
ἦα (19 ρίσϑϑο “ἴῃ {πὲ ἀΑΥ̓ "ἃ ἔγεβῆι μγοοῦ οὔ ἰὴ 9 
οοσῃθοίοι οὗ οἶδρ. ν., τ ἢ {11|ὸ ργθοθϊηρ οἢδρ- 
ἴογ 'ἰ,. ἱν. [Γϊὸ βύγχοδ οὗ {ἢ 568, ἰδ σοίογο, γὰ- 
εἰυς δηὰ τολσῖηρ, β!8}} (Π6 ΘῃΘΙΩΥ [8}} οὐ ΖΔ 
λη ἰ ἀλγῆ Ὁ τατοσοΣ ΔΡΡΙορτίδιο Υ σοίοσϑ 
ἰο βίογσβδ- [9}9ο 9 Ὀδοδῦβο, “ἰδ οθο ἰμαὶ ὅτει Ἰαπαοὰ 
ποτα, τπαϊδίοοκ ἔδο ποΐβο οὗ (6 δυγί Ὀγθδϊκιρ οἢ 
1:6 ρῥτοοϊριίουβ βῆοσγο ἴοσ (ἢ) 6 σοδῦγ οὗ ̓ ἰοηβ." ΤΊιθ 
αιιθ)οος οὗ 52] (ΝῚΡΗ, ἄπ, λεγ.}, 6 ονϊάθηι 
Φυάδῃ. Βαὶ το ' ΕΣ ἘΕΘΡΊΌΕ ΟΣ 1Π666 πο 
Ῥτοδοηὶκ χτεαὶ ἀΣ ἘΠ Ό ἴ66. ἰηκ ὑνο Ῥδβεδρβοδ 
διιοὰ ἰχξ οὐ (ἷ8 οθθ. ΤῊΘ ὅγεϊ ἴα οἰϊοὰ ὮΥ 41} 
ΘΟΠΙΙΘΏΪΔΙΟΙΒ, υἱΖ.: Υἱἱ!. 45, ὙΉοη πὸ τοδὰ 
ἰδεγο: “ Απά Ηδ Ἰοοΐκ ἰοὸ ἐδ δαί δπὰ δομοϊὰ 
ἀοῦ]6 δηάὰ ἀδυίηοβα,» (ΞΘ ΠῚ ΤῊ.) ἯΘ 810 
)υπδοά ἱπ ἰακίηρ ἫΥΣ ᾿ΦΓ ἴῃ ουτ ἰο- 
ξείμον ; οἰεμον ἫΣ δϑδάὐοθοίϊνο (οοιηργοβθαα, ἰμἱοἷς 
ἀατίκηθαα, Ἴ7Ὶ 16 ππαϑο.), ΟΣ 88 δρροδί(ΐοὰυ (ΥἹ- 
ἜΞΙΟΑ, ἨἩἘΕΝΟΕΎΕΞΒΕΚΕΙἌ, Οὗ 88 κεοϊνο (ἀδεκηοβα 

οὗ δηρτ δ). Αοοογάϊΐηρ ἰο ὑπαὶ τὸ τουδὶ βερα- 
ταῖθ, ἴμβϑη, ὙΣ ἔγουν ὙΝΝ], ὁ υπίοη ἴον πίοι ἔπ οσο 
δ ὯῸ ΟἾΝΟΣ δυι που ἰμ8ῃ ἰδ (ΤῸ ἃ8 ποῖ Οἱπά- 
ἱπα) Μαβρογοιὶς ἰγβα ἰἰοη, αμὰ (μη τὸ πλιβὶ σοδὰ 
ὙΝΙ. Εον (818 τοδαϊΐηρ, ΒΟ ΌΥοΣ, τὸ βαᾶγθ ἴῃ 6 
δΒυρρογέ οὗ δηοίβοσ » ΜΪοΝ, 80 [ὯΣ 88 ὦ 
ΚΏΟΥ͂, 888 Ὡθσοῦ δ᾿ Πογίο δἀἀυοοὰ ὃγ δὴν 
Ἔχροαῖίοσ ἴον ἰμὸ οἰιοϊαιίοη οὗὨ οὔ νεγβα, υἱξ.: 

σοῦ χνίϊ!. 6. Ὑϑοτθ τὸ τεϑὰ ᾿ὍΤΉΑ9 ὙΦ ΤΊ Ὑν 
“1ἢο Ἰίσὰϊ δ} 6 ἀδεῖς ἴπ ἷα ἰομι." ὙΤῇαὶ 
ῬΆΒΒΆΡΟ ΒΡΘΟΆΝΒ οὗ (6 πιοϊζοα τ βοδο ἰἰμδὶ 
ουῦῖ, δηὰ ποδθ ὅγο Ὀυσγὴβ Π0 ᾿ΟΏρβΟΡ, ἰῃ Ἡ ΟΔΘ 
ἰοῃΐ, ἱμβογοίογο, 1ὲ ἰδ ἀδασῖ, το ἰδ6 οο!η- 
ἴῃρᾳ ἰορείμος οἵ ποθ πογίᾳ 09} ὝΕΣ μῸ δο- 
αἰἀεηίαὶ ἢ 1 αἵἴὰ ἴπ6 ]6βα ἰπο]ποᾶ ἰο Βα] ἶονς (μΐπ, 
88 {π6 ἐπουρι, ἐμαὶ (Π6 Πρ} 1166] ὈΘΟΟπ θα ἀδγίς, 
δηὰ ποὶ ἔπ ᾿ἰκἢ δα τοοπι, 18 Δ ΨΟΣῪ δρϑοὶῆς οὨθ. 
Βοιμοί πίη δἰ πη δῦ τλᾶγῪ ὃ6 Τουπα χὶϊἱ, 10: ΕΣοῖς. 
Χχχὶϊ. 8; 4206] ἱν. 1δ.---ΟἋ » 5 ἀπ. λεγ. 1 ἰδ 
ἀογίνοά ἤτοι ἢ» “ἰο ἄγοὸρ ἀονῃ," πίοι ο0- 

ΟΌΣΒ ΟὨἹΥ Ὦκυϊ. Χχχὶϊ!. 2; χχχιϊἹ. 28. ΡῈ 

ὍΡΡοδση ἰο Β6 Κίπάἀτϑὰ ἰο 1, Α8 ΒΡ οτἰρίπαίδβ 
ἴτοτα ΒῪΡ ἘΥ ἰμὸ δϑάϊεΐοπ οὗ {86 Ιοἰἑες 2 [ἴκ 
ΠΟ ἤοπι Ὁ. δπὰ 3 ἔτοται ΤἼΞ ((Ήλι;»., 
αὰς, ᾿σαπινίχι) δοὸ ΟἼΕΕΝ ἃ 198, 2 ὁ, δηά 88 

ΒᾺΡ ΥΟΙΥ οἤθῃ )οἰποᾶ ἰο 2) }") (Ῥευϊ, ἱν. 11; τ. 
19; 706] ἱϊ. 2; Ζερῆἢ. ἱ. 1δ; ζεῖ. χχχῖν. 12) 
υπάουθέοα!ν ΤΘΒῺ8Β ἴα οἰουαγ οΟὈβουγ, [ἢ 6 
ἐμΐοκ οουάδ, δο Ὁ 5)» οδη Ὀὸ ποι μη οἶδ ἰμδῃ 
(86 γαίῃ οἰουάβ ουαἱ οὗἩ ὙΠΟ ἰμὸ χαΐῃ ἄσορθ ἀότῃ. 

ΤῊΪΐθ ταΐη οἱοιιὰ 8 ΠΟῪ τορδιάθαὰ δὲ ὑπὸ ἰθηὶ 
οογογίηρ οὗ ἴ86 οδΥ ἢ, οσ δἱ 1οδοὶ δ5 θοϊοηρίὶπα ἴο 
ἐξ, Η|κὸ 6. ς., χὶ. 22 'ἰ βδὺβ: “ ἰπδὲ βιγείομοι ουἱ 
{π0 Βοαυθηδ 88 ἃ ουτίδἰ ἢ δῃα βργεδάδιι ἰποηὶ ους 
88 ἃ ἰοηί ἰο αἀὙ6}1 ἱπ,} (οομρ. οῦ χχχυὶ. 29: 
Ῥᾳ. οἷν. 2 Βα4ᾳ.).. ΤΉ ΓΟΘΘΙΟΏ “ ἰῃ ἷδ ἰοηί᾽ 
που]ά ηοὶ Ὀ6 δυϊί0]6. Εν (πὸ ᾿χμὶ ἰμαὲ 111- 
Πλὶ 65 8 ἰοηΐ, βίδα τὶ 1 ἀπᾶον ἴΠ6 ἰοηἰ ΘΟΥ̓ΟΣ, 
Βαυὲ {π6 ᾿ἰχλῦ [δὲ 1]Πυπλΐηοα (89 φασί, ἰβ ῦουϑθ 
δη Ὀογοπα (Π6 ΠΟΑΥΘΏΪΥ ἰδηϊ ΟΟΥ̓́ΟΓ. ἐγ ιβοη, ἐὲ 
8 ἰο Ὀ6 ἀδτεῖίκ οὐ οδγίϊι, ἰμ6 ᾿ἰχΐ τουδὶ ΡῸ πἰπαογοά 
ἔτοπι ρμομποίγαιϊης ἀἄοπη ἔγτοια δρουθ. ἸΠοτγοίογο αὶ 
ἰΓδηδἰδίο : “ δῃὰ ὑπ 6 ρἢ Ὀδοοπιοθ ἀατὶς ἰ[πτου ἢ 118 
οἰουαάε." ΤῊ ἴδε. βυ χ ἰ8 ἐπογείογο ἴο Ὀ6 γοίοσγοα 
ἴο ΥΝΝ, “ Θατ ἢ." 1 Μὶ}} τοὶ ἀο ἰο γοίον ἰΐ ἰο ὙΜ, 
84 ΟΕΒΕΝΙΌΒ ἀο68, ΤΕΙΡΕΤΙΒΕ: ἰο Φοῦ χχχυῖ. 
82 (Τῆεδβ. Ρ. 1072), Ὀθοδῦβδο πο 1ὲ πιυδί σοδὰ 
ΠΟΤ. Τῇ ομθ πουἱά, νί! ΗιτΖιο, πιαῖκο ἫΝ 
ἀεροημάσηϊ οὐ 3), βοὴ (ἢ9 ΘΧργεβείοῃ ἰδ βυτγ- 
Ῥείαίησ. ΕῸν ἴπθ ορροαΐϊΐα οἵ "'ΘαπΒ᾽ ἰδ Ὡοὶ 
“189 σῆς," θαΐ “18 πεανοη." Τῇθ οχρίδηδ- 
ἔομθ “αἰκίγομα δῃὰ ᾿ἰψῃι" (ΓΕΙΙΤΎΖΕΟΗ), δηὰ 
“ἐμοηθ δπά ρίδασμπι (ἰ. 6., μαὶ] δηὰ ρα ηϊηρ 
ὈΒΕΟΗΒΊ ἘΠ) βϑϑῖλ ἴο 116 ἰ0 ῬΑΥ ἴοο 1{{{|6 τερατὰ 
ἰο [πὸ ἧτο Ῥδγδ] οὶ 565 ηυοϊοὰ. 1 που]ά, 
ΤΛΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, (811 αἰἰοπίου ἰο ἰμ6 ἴβοὺ {π8ἴ ἴῃ {Ππὶ8 
ὉΤᾺ ὝΝΑ ἰμόγο 1166, ἴοο, ἃ εἱρπὶ βοδηΐ τοίδγεηοθ ἴο 
ἢ ἀΔοίηρπ οἵ {πὸ ρϑορὶ πΐιο, δοοογάϊηρ ἴο ὙῈγ. 
20 ““πιδῖο ἀδγκῆρφεθ ἿΝ δηᾶ ᾿ἰρῆς ἀαΥϊκη θα." 
Βοϑοδῦδα ἰ86 7 ἀο (δαὶ, {ποὶν ᾿ἰμς 8Π.4}} δ ἀασῖς- 
δηθὰ σῇ} }γ ἀπὰ ροστωδηθηῖν. Απή δἱ ἴΠ6 δϑῖωθ 
εἶτηθ τὸ ὅπᾶ ΠΘΓΘ ἃ ΣΕ ΔΓ ΚΑΌΪΘ Ἀπ ἘΠ αῖβ ἰο ἦν. 
δ. θ6.ἁ. ἼΠοτΘ Οοὰ οτϑαῖθα ὑροῦ Μουηῖ Ζίου ἃ 
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οἰουά ὮὉΥ͂ ἀδΔΥ δηὰ δαπιίηρ ἔγθ ΟΥ̓ πἰρῆξ, ἕοσ ὁ 
διδὰθ ΌΥ ἀΑΥ δραϊπδὶ (86 ᾿ιϑαί, δῃὰ ἴον δμοίίογ 
δρβϑίηβι γαΐῃ δηα βίοσῃ. Ηθσγθ ἀδγίζῃθε οὗ δῃ- 
δυΐκῃ 8}18}} οούοσ ἰδ δασίῃ δηά {πθ σαϊη-οἰουαβ 
8.ι4}} ποῦ ΟὨΪΥ͂ ονογ μαῖα ἴ86 υὑπρτοὐοοϊθα φαγὶ ἢ 
ψἰτ {Πποὶγ βου, υὰϊ Ὀοϑία6 ἰῃ686 Κεὸρ ὕδεῖ 
1Π6 ᾿ἰρσης, ἐπογοίογα, ᾿ ἃ. βθῆδβο, ὃ6 ἃ Βῃ} 6 16 ὈδίΌγα 
πὸ σας, ΤΉυΒ (18 οἰνδρίον, πΉΪΘΗ δὰ ἀρρδγ- 
ἐπι ν δέρῃ ΒΟ ἸΟΥΟΌΒΙΥ, δηρ ἴῃ ἀοεροδὶ ηιρδὶ 
δηὰ ρίοοπι. ΟὨθ (δεἷβ {μὲ (186 ἀἰδοουτθα οὗ [6 
Ῥτορῆοὶ ἢ89 δχἰιαυβίοα 1β 1, 6 διὸ αἵ (8 οῃά. 
Νοιπίης σδῃ (ΟΠ Ἰονν {ποθ τ ΧἨ Υ, δῃα δἱ {Π6 
δΒ8 16 [1π|6 γαϊὰ ψγογάβ Ὀυϊ--- Δ] θη οο. Βυὶ (86 1η- 
ἴοτηγχοὰ κου γ756}} ὑπαὶ [86 ὕνο γορῇῃοίῖο 8 ΠῚ ΡΒ 
(δὲ ἀγὸ (ῃγυδὶ ουὐ Ὀοίοτο (ἰ1. 1-4 δηὰ ἧν. 2-6) 
βἰγείοῃ οὖυὐ Ὀεγοηά (μἷ8 ρογίοα οἵ πχἰδίογί 6, 
ὝμοΩ, {Π6π, τόσ. 80, ἰδ τοδὰθ “ἴῃ ἐμαὶ ἀδν,᾽ τὸ 
Κηον μδι ἑμη 18 ἃ ἰπὶ {πὲ τοίθγθ θϑοὶῖς ουἱ οἵ 
116 πιϊ πίχμς ρίοοια οὗ ἐδπὶθ οοηοϊυδίοθ ἰο ἰΠ9 
οουίοτιϊπρ Ὀοριπηΐηρ ἵν. 2. Τ]ιαὶ γΘΥῪ ἀδύ, ΒΘ 
[Πι6 6ν 1} ἔγαϊῖθ οὔ 186 νἱπογαγὰ βίῃ κ ΔΥΔΥ 1 ηἰκχδὶ 
δη Βογγογ, θοχζίηβ ἴον {μ6 “ Βτγδησὶ οὗ Φοβουδι" 
[26 ἀΔΥ οἵ ᾿ἰσίιι, ἀμ ὰ οὗ οίοσῃαὶ σίοσγ. 

ῬΟΟΤΈΣΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΈΉΠΟΑΙ,, 

1. Οἱ ἱΐ. 2. Δοπνι Ποῖ, εἰς. “ΤῊΘ Πουδο οἵ αἀοα 
ἷᾳ Ὀσ1}} οὐ ἐμ ἐουπάδίϊοη οὗ [86 ΑΡοβί]68 δηὰ Ῥσγο- 
μοί, σγπο, {Ππϑιηβοῖ γοθ, ἰοο, δῦ πλουηΐδ]η9, ; 

Ἱπιϊταίοτβ οἵ ΟἩτίβὲ. (ΤΉΘΥ ἐδιδὲ ἐγαδὲ ἐπ 186 ᾿βω 
Δἰ8}1 θ06 88 Μουηί Ζίοι, ΚΒ. οσχυ. 1.) Βθηοθ 
8150, ὉΡΟη ΟΠΘ οὗ 6 χιουπίδ᾽ 8 ΟἸγὶαὶ (οαπάοά 
6 ΟἸυτοῖ δὰ βαἰ4: Ἐμοῦ τὶ Ῥοίοσ, εἰς., Μ δ. 
χνί. 18. σΕπομε.--το Ὑ79 ολὴ ἀηἀοιθίαπά 70- 
Τυβαΐομα ὈΥ {π9 ταηοιιηϊδίη οὗ αοά, ἴον 6 8606 ΠΟῪ 
{π6 θα ἑονιπρ τὰ (ἰιΠ6 γ᾽, δηα πον [μο86 ὑπαὶ μανο 
δοσορίθα {Π6 ἐοσίϊτηοην οὐ ἐμ 16 Ὁ δπὰ βοΐζο ἰπ 6 
Ὀ]οϑαίηρσ ὑπαὶ ῥγοοοϑάβ ἱἤθποθ. Βαϊ γγὙὸ ΠΙΔΥ͂ 8180 
ΌΥ (πὸ πουϑ80 οὗ αοὐἀ υπάδογείδηά ἰδθ σἤυγοῖ 68 
Βργοδα οὐοὸνρ ἰδηὰ δηὰ 868, ἃ8 τΟ ὑ6 116 ν6 8ι, Ῥαυΐ, 
ὙΠῸ 58 08, “7 8.6 {6 πουθο οὗ αοά;, Ηοῦ. Σἰϊ, 6. 
Απά κὸ ἯἯα ΔΥ͂ Τοσορηϊζο 6 ἐγ ἢ οὗ {Π6 Ῥῥγο- 
ῬΆΘΟΥ. Εὸν {πὸ πυγοὺ οὗ αοἀ πβίδηἋβ βῃϊπίης 
οὐ, απ τὴ9 πδίϊοπβ, οσβα κίηρ πὶοϊκο 88 {πὶ 
85 ἰοησς παὰ ἀοπηϊηΐοη ονοῦ ὑπ θηλ, μϑϑίθῃ ἴο ΠῸΓ 
δηἀ τὸ θηἰ πίοποὶ ὈΥ Πογ.᾿᾿ ΤῊΗΒΟΡΟΒΕΤ.----τ 
οίεβία 6ε,, εἰσ. “Το συγ 8 ἃ τηουῃἰδίη 6Χ- 
ΔΙ 6α δηα οβίδ Ὁ 96 αρονο 411] οὐ Ὶ πλουηίδι ΠΗ, 
Ὀαιϊ ἴῃ ερὶτῖι. ΕοΥῚ γοῦ γοχεγὰ {μ6 Ἔχίθγπδὶ ἰοὺς 
οἴ 9 οσδυγοῦ ἔγοπι {π6 δορί πηϊηρς οὗ ἰδ 6 νουῦ]ά, 
16 ἴῃ Νενν Τοϑίδιηοηϊ ἰἰπι65, γου Ὑ11]1 Βοο 1ὑ ορ- 
Ῥτγοαβοα, οοηϊομληθαὰ, δηὰ ἴῃ ἀοβραὶσ. Ὑοΐ, ποὺ- 
ὙΓΓ βιδηἰηνσ, ἰὰ {παι οοηίοταρι ἰξ 15 Ἔχα]ιοα δθονο 
811 ουηίδίηθΒ. ΕὟΓ 41} Κἰηράοιμβ δηὰ 8]} ἀοιηὶ- 
πἰοηϑ μαι ἢαγθ ουοῦ Ὀδοη ἱη {π6 ποι] Βαγθ ρο- 
τίμα, 86 ομυτοῖ 8]Οὴ6 δηἀηγοθ δά ὑσὶ υρἢ8 
ΟΥ̓́ΣΡ ᾿Ἰογοϑΐθβ, ἐΥΥΔΏ (5, ἀκ αιν 81}, ἀοδίῃ δηάᾶ ἢ6]], 
δηὰ (μι ὈΥ̓ [Π6 πογὰ ΟὨΪΥ, Υ {π8. ἀοθρίθοα δηά 
ἴθθ Ὁ]6 βροϑοῖὶ δίοῃθ. ἈΜόγθονοὺ ἰΐ ἰβ ἃ ζτοδῦ οοΠι- 
ἔοτί ἐπᾶΐ (6 ὈΟΔῚΥ φ ς ὙΆΉΘΏΟΘ ταί (Π6 Βρ]Γ]- 
0.8] Κιησάουιλ Βῃου ὰ ΑΣῖ86, γ8 80 ΘΧΌΓΟΒΒΙΥ ῬΓΟ- 
ἐϊοίθά, ἰμαὶ σομβοΐίθησοβ ἃτὸ δϑϑυγοὰ οἵ ἐμαὶ Ὀοὶηρ 
(6 ἴσαθ ποτὰ, αὶ Ὀορδη ἢγαὶ ἴο 06 ργϑδοῆϑά 1 
{πᾶ0 ΘΟΥΠΟΣ οὗ πάθ8, (πὶ 10 πλαγ Ὀ6 [9 ὑ8 ἃ τηουῃὶ 
Ζίοῃ, οὐ ταϊθ ἕος ἡπαρίηρ οὗ αἰ] τε! ρίομβ διά 8}} 
ἀοοίγο9θ. ΤῊ ΤατκΙΒΒ ΑἸοοσδ ἀϊά ποῖ Βορὶπ ἴῃ 
Ζιου--(Ποτοίογο ἀὲ 18 τίιοκοὰ ἀοοίγίηθ. Τὶθ νἃ- 
τίομβ Ῥορίϑῃῃ χίίθβ. ᾿ατγϑ, ἐγδαά [Ἰ0ἢ 8 ποὶ ἴῃ 
Ζὶου---ἰβογϑίογθ ἐμοῦ τὸ πίοκο, αηὰ [Π8 ΨΥ 
ἀοοίτίηθ8 οἵ ἀοΥ1184. 80 τὸ τ  Βοϊὰ οὐγβαῖνοα 

ΤῊΗΒ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ΒΑΙΛΠ. 
σεπαιπασος, 

ἀρτίχμς δραϊποὶ 81} οἱμον το ἐρίου, διὰ οοπιίοτε 
οὔν δοαγ ὙΠ ἢ (8. Ὀεὶπρ [Π6 ΟὨΪΥῪ ἰγὰ6 τοὶ μίου 
ΜὨΐϊοἢ ἨΔ ῥγοῖθβϑο. ἘΠδγοίογε, ἴοο, 18 {ὺπῸ Ὀ88 πα, 
Ῥ. 'ξ. δῃὰ οχ., Βισαπὲ Ζίοη 'θ ΘΧΡΓΘΑΒΙῪ δἰρηϊῆρα; 
“1 δγθ βού "Δ΄ ἰεϊῃρ μοῦ ΠΥ ΠΟΥ Δ1}} οἵ Ζίοῃ ;; 
᾿ἰκοπίδο: “ἼΠΘ ΒΡ 888}} βαπὰ δ γοὰ οἵ ἢ} 
δβιγθηρί ουἱ οὗ Ζίοι.᾽" ύτηςεβξ. 

2. Ου νοῦ. 2. [ΎῪ Ὁ7ῈΗ5Ὲ πηδ[κ68 ἘΡΡΉΠΙς 88 
βοιποι ίηρ Ῥογίαἰ πἰπς ἴὸ “116 ποπάογία! πδίῃγο 
οἵ ἐΐβ Κιπράοιι,᾽» (παι “ΟἸΠΟΓ Κἰράοπιθ ἀγα θεῖ δ- 
Ὁ] δοα δηὰ διὐνϊηἰδίογοὰ ὉΥ ἴοτοθ δηα δσίηῆβ. Βιὲὶ 
Πόσο, Ὀθοδυδθ ἐμθ πιουῃίαλῃ ἰ8 "θὰ ὑρ, 16 ἢ8- 
ἰἰοῃ 5}4}} ἔον ( βυση), ἐ. 6.. [ΠῸῪ 58Π8}] οομηο νου] ἢ- 
ἰδεῖ!ν, οἰϊτδοϊοὰ Ὀγ (Π6 νἱτίυθθ οὗ [πὸ οἰνγοι. ΕοΣ 
ταῦ ἰθΘ ἵπ ΓΘ δισοοίοῦ οσ Ἰυγο ἶον [Β8ὴ ὑπὸ Ῥγοδοὶ)- 
ἰῃρς οἵ (0 ρμοδρεὶ ῦὕ Ἦ μογοὰβ Μοβοβ {Ἰρμίοπδ 
γΘΔΚ βουϊ ασδυ. ΤΏ ἴπ6 ρΡγορϑὶ Ὁγ ἴπ6 πογὰ 

“8ον," πδὲ ἱπ αἱ ὰ 8 δ οηἱ ἀθκδογ ριϊοῃ οἵ 
186 Κίηχάοπι οἵ ΟἸγδι, ψΐο Ομ τὶδί ρῖνοβ ΤΏΟΣΘ 
ΔΙΏΡΙΥ ΜΠΘη Ηθ ΒΑγ8: Μδί(ῃ. χὶ. 12, “18 Κίηρ- 
ἄοπι οὗ ποανϑη βυϊδγοι) γνἱοΐίθηοθ δηὰ {πὸ υἱο]θηὶ 
ἰακο ἰξ ὈΥ ἴΌΓΟΟ,» ἐ. 6. “ ΠΟΥ͂ ΔΥῸ Ὡοξ ΘΟ ΡΘ]]64, 
αῖ ἐΒ6Υ͂ φοταραοὶ {Πποιλο γο 8." ““ΜΟΥΟΡῸΣ ΓΪΥΘΙΒ 
ἄο ποῖ βον ὕὑρΡ πιουηίϊαΐηπ, δαὶ ἀονη (πο π; ὑαὶ 
Βοσο ἰβ βΌ ἢ δὴ υπλιοασά-οὗ (μἰηρ ἴῃ ἴῃ 6 ἰπρήοιαι 
οὔ Ομ τῖσι.᾿ -- ΒΤ ἘΚΕ. 

3. ΤΙΌΎΗΕΕ τρυλδσκβ ΟὨ "81:6 5ἢ}8]] ΒΔῪ : οοπηθ, 
εἰς. “Ἡρστα μοῦ βοοϑὶ (86 νόσβμῖρ, τοῦ δὰ 
οδοτίθ δὰ βδογβοοθ οὗ Ὁ τβιδηβ. ΕῸΓΡ {ΠΠ6Υ ἀο 
ΟὨΪΥ ἴ86 οπό6 ποσῖς, ("δὲ (Π6Υ 5ὸ ἴο Πϑὰσ δηὰ ἰο 
Ιθδσῃ. ΑἹ] (π6 σοϑὲ οὗ [Ππ6 τλοπιῦογΒ πιυρβὶ ΒΟΓΥΘ 
τοῖν ποίριθοιβ. Τῆοβ ὑνο, οαγΒ δηὰ ἢ 
ταιβὶ βοσνα αἱ οἷν. ἘῸΓ ὑμ6 ἰεϊηράοιῃ γοβὶβ οἢ 
(Π6 ποτὰ δἱοῆθ. τἶοβ δῃὰ μοσγοίΐοβ, ἤθη 
ΠΟΥ πανα μοαγὰ {86 ζΌΒΡ6] Οὔ 66, 158] Π1Θ 
τηλϑίοσθ, δηὰ ροσγνοσ ἰμ6 Ῥγορ)ιοῦβ πογά, ἰη {πὲ 
{ΠΟΥ ΒΑΥ͂ : ΟὈπιθ ἰδὲ ὺ8 ρῸὸ 0 ἰδδὶ τὸ ἐγ ἰδ ἢ 
Εἶπ ἷβ ΤΑΥ͂ δῃ ἃ ὑγα}}ς ἴῃ οὐ μαΐ!8. ΠΟΥ ἀ6- 
βρἶβο, ἱπογοίοσθ, (89 ποτγὰ 83 ἃ ἔδυ} αν [πληρ δαὰ 
βοοῖς ὩΘῪ ἀἰδραϊδίομβ ΕΥ̓ ὙΠϊσοἢ {ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ ΟἸΕΡΙΑΥ͂ 
{ΠΕΙ͂Ρ εαρίτὶς αδπὰ οοπιμμθηὰ ἰβμοιηβοῖνοθ ἴο 19 
οσοπᾶ. Βαὶ ΟἸ τἰβεδηβ ΚΗΟῪ ἱμαΐὶ [η6 πογὰδ οὗἁ 
16 Ηοὶγν αἸμοβὶ οδῃ πούοσ "Ὲ Ῥεσίθοι Υ Ἰοατπιοᾶ 88 
Ἰοη 85 ὅο 816 ἱπ ἴη6 βεβῆ. ΕῸν ΟἸγἰβ ΔΉ ΠΥ 
ἄοεβ ποῖ σοῃβὶβὲ πὶ Κποσίηρ, ναὶ ἴῃ τὸ προ 
ιἰἰοη. ΤῊ 5. ἀϊθροκί οι σὰ πὶ ΠΟΥ͂ΘΡ Ῥογίθοι Υ Ὀαὶλον 
(89 πογὰ ΟἹ δοοουηϊ οἵ ἴῃ 6 θα κηθβα οὔ 1116 δἰ ἡ] 
βοβδ. δῆς (ΠΟΥ͂ ΕΟΥ6Γ σοιηδίη “Ἰβο ῃ168 ἀπά τὰ- 
ταϊηαίο {πΠ6 ποτά, ἴῃ ογᾶάϑθν 1παῦ (Π6 Πποαγὶ, ἴγτομλ 
(ἴπλθ ἕο {ἰπι6, τον ἤδιῃθ ὉΡ 8167. [ἐ 18 811 ΟΥ̓ΟΡ 
αὶ 8 ἰδ τὸ ἀο ποὶ οοῃίϊπθο ἰῃ ἐπα οοπδίδῃηϊ τ158 
οὗ (6 ποτὰ, ἴῃ ογάοσ ἴὸ ὀρροβ ἰΐ ἰο βδαίδῃ ἴῃ 
ἰουχρίαιοα (Μαίίμ. ᾽ν.). ΕῸΣ ἐπα πιοα βίο! Υ αἴον 
δἰ ὩΠΐπ ΘηΒΌ68 δὴ ουΥἱὶ οοπβοίθῃοο, ἰπαῦ σδῃ 6 
ταϊβϑα Ἂρ Υ ποίπΐπρ Ὀυὶ (16 ποτὰ, ΟἸΠοΙΒ {πὲ 
ἴογβα κα ἴη6 ψοτγὰ κἰπῖς σγβάυ δ! ἔγομη ὁΠ6 βίη 1ηΐο 
δηοίμοῦ, ὑη}}} (ΠΥ δτὸ σαϊηοὰ, ΤὨογαίογο ΟἿ σῖθ- 
(ἰδ  Υ πηυδὲ ΡῈ πο ἰο οοπαὶδὲ ἰη οασίηρ ἐπ 9 
πογὰ, δπὰ (Πο80 ἐμαὶ δῦ ουθζοοῦῦθ ὈΥ͂ ἰδπηρίδ- 
ἰἴομβ, τι βοίδμον οἵ (16 ποαγὶ οὐ ὈΟΑΥ͂, ΙΠΔΥ ΚΙΩΟῪ 
ἐμαὶ ὑπποῖν μοαγίβ ἃτο δι ρ ῦ οὗὨ [6 πογὰ.᾽" 

4, ΨΊΤΒΙΧΟΑ τειλδγκη ο ἰδ6 πογάβ, “Ουΐ οὗ 
Ζίομ βοθβ ἰοστίμ 1Π 6 αν," ν. 8. “1 βἰγηθ βρεϊηρβ 
ἋΡ ἀπλοηρ {μ6 αἰδοῖ ρ]68 φοποογαΐῃρ, ἀοοίγηθ Οὗ 
ἀιβοὶρ ἶηθ, οὔθ τανβὲ τοίαγηῃ ἴο ἐΠ8 ῥϑίΐογη οἵ (9 
ἀοοίγιηδ δη αἱβο ρ]ηο οὗἨ (Π6 βοῖ οὶ δἱ Ψοστιβαᾶ- 
οι. ΕῸσ ΒΥ" “. 8}8}} ρὺ [ογ]ι,}" βίδπμβ 6 σθ ΟὨΪΥ͂ 

88 ἴῃ [πιὸ ἰϊ. 1, “ΤΉΘΓο τϑηΐ ἴοσίἢ ἃ ἄθογθο ἔγοπι 
Οκϑᾶνρ Αὐυρυδίυβ.) [π (μὲ Βο;δθ, ἰοο, ῬδᾺ] Βαυβ, 
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1 Οὐον. χίν. 86, “ δι ἢ σδῆῖο ἐμ ποτὰ οὗ Θοἀ 
οὔἱ ἔτοπι γοῦυ ἡ Το ποσὰ οὗ αοα ἀϊὰ ποὶ ρὸ 
σἢ ἔγοσα Οουΐηίι, Αἰ μοη8, Βοπμο, ΕΡμοδυβ, δυΐ 
ἔτοιι Φογυδδ]θπ, ἃ ἔβοὶ (μαι ὈἸΜμορΘ δϑϑοι]ο 1 
Αποοῖι ορροδοὰ ἰο 78}186 1. (ΒΟΖΟΜ. ἀϊδέ, δοοί, 11. 
8, “1τὴθ οΥἹΘὨ 1115 δοκηον)οάροα ἐμδι (16 Οδυγχοῦ 
οὔ ΒοσΩΘ γ)88 6ῃ  |οἀ ἰο ππλνοσβδὶ βομοσ---πουρᾺ 
ἐποθο πτθο ἢτθὲ ργοραχαίθα 8 κηον]θᾶμα οἵ ΟἿ ΣΊΦ- 
εἶδ ἀοοίσϊ πο ἴῃ ἰμδὲ Οἱ σδίμο ἔγοιβ ἔμ Ενδδὶ ᾽). 
ΟΥ̓ΕΙΣ, ἴοοῖ ΜΑΣ ἴῃ [Π0 ἴλ]δθ βϑῶϑο οἵ κατελέλοιπε 
τὴν Σιών, “826 ἰοσβαῖκοῃ Ζίοη." ὙΠ θη ἴδ 1,οτὰ 
οροηϑὰ 86 πα ογβίδησΐηρ οἵ ἰμ6 ἀϊδοῖρ]ο8 αἱ Ετω- 
τη88, ἴ0 τππἀογβίβηα ἴΠ6 δον ρίυγοβ 866 ἰῃ {Π6 
ουθηΐδ [ΠΟΥ Πεὰ οχροτλϊοποοα ἐπ {1 ]τηθηὶ οὗ 
δὶ τῶ ἩΓΙ θη ΟΟΠΟΟΣς ΗἾπι ἰῃ (πα ΙΔ, 
Ῥτορο δηὰ Ῥεβδίγιβ, Ης οδῃποί αν ἰοσγοίθῃ 
186 Ὀγϑβοηϊ ρβϑϑβαρθ. Οὗ (ἷβ τ τλδν 6 Π6 ΠΟΤ 
ΔΑΒ ΓΟ δἴηοο ἴῃ9 ποσὰθ: ““Ἴμυθ ἰδ 8 τυϊύθη 
διὰ ἰδ δι Ὀομοονοα (Ἰτῖϑὶ ἰοὸ συ θοῦ δηὰ ἰὸ σἶθο 
ἴτοτωη 186 ἀοβαὰ (μὲ ἰμἰτὰ ἀδγ: Απὰ {δαὶ γερϑηΐ- 
8η06 8Πἀ ΓοΙΉΪΒΑΙΟῺ Οὗ δ᾽ ηϑ δου] ὃ ργοβδοιϑα ἴῃ 
ΗΒ Ὡ8π|6 αὑποπρ αἰΐ παίίοηδ δεσίππίλο αἱ “ετγυδα- 
ἰαα Ταικο χχὶν. 46, 47, ροΐηϊ οἰ θα Ὺ ἰο σοῦ. 2 
διὰ 3. οὗ οὔὐῦ ρδϑδεᾶγο. ΤΠογοίοσο ἰοο, ΦΌθτινΝ 
ΜΑΒΥΥᾺΕ 4{ροί. ἰ. (οοπιπιοπῖν τἰ.), ἃ 49, καγϑ: “ Βαὶ 
ψογο (856 ΡὈγορδοίϊο βρὶγὶϊ ργϑαϊοίθ {π6 αξυΓο, 9 
ΒΔΥ͂Β : ἴσοι ΖΙΟ: 5}}8}} ργὸ ἰοσὶ (πὸ ἰἴδ'ν, εἰς. Απὰ 
18: [16 ΒΠΔΠ1Υ ΟΒΠ16 ἰο Ῥδβ8 ἴῃ ἔδοίΐ, γοῦ ΤΊΔΥῪ 
ΘΙ ΙΥ δδβγο γοῦσθογοθ. ΕῸΓΣ ἔτομι ΨΘΣΌΒΑΙ 6; 
ἢν ΠΊΘΏ 6 ἴοσίῃ ἰηΐο ἰπ6 ποιϊὰ, ἔπτοϊγο ἴῃ 
ὨΌΤΉΒΟΣ, δηα [Π686 ΟΣΘ ὈΠ]Θδγηοα, (μαι ΚΉΘΥ ποΐ 
μον ἰο Βροδκ. Βαυϊῖγ (δ6 πυϊρῆϊ οἵ αοἀ μον Βανο 

ἱπηθα ἴο 8} τηδηκὶπά ὑπαὶ ἸΠΘΥ͂ γγοσο βοῃΐ ὈΥ 
δὶ 1 ΟΓΟΣ ἰο ἴθβ οὶ 811 μ6 ποσὰ οὗ ἀοα.᾽" 

«Ζάοα ͵'8 οοῃίγαϑιοὰ ἤοτο σὶϊ Μουηὶ Ξϑ΄παὶ, 
ὙΠ ΘηοΘ ἰδ6 ἸΔῈ σδβηιο, τ ΠΟ ἰῃ τῃ6 ΟἹὰ Τορία- 
τηρηΐ Ὑ85 ἴπ0 ἰουῃάδιίοη οἵ 4]} χὰ ἀοοίτίηο : Βαὶ 
ἴῃ 6 Νον Τοβίδιωθηις Μουηὶϊ Ζίου οὐ «“Θγυβαϊθηι 
1:88 {89 Αδδω ἴο δΏΠΟΙΠΟΘ ἐμδὲ ΠΟΥ͂ ἃ ΠΊΟΓΘ 
Ρετίδοι ἰδνν που]ὰ Ρὸ σίνϑῃ δηὰ ἃ 61 Οουθηδηῖ 
οἵ ἀοἀ νι δὰ ταθὴ ου]ὰ μ6 οϑ 8018 6, ΤὭυΒ Ζίοῃ 
δηὰ 6 Γ5816 η) ΔΓ, 80 ἴο Βρϑαδῖκ, {1.8 ὨΌΓΡΟΣΥ δηὰ 
[6 τηοῖβοῦ οὗ 411 ομυσοῖο8 δηὰ οοηρτγοχαίοηβ οὗ 
ἴδ0 Νεν Τοδίδιλοηϊ."--Ξ ΤΆ ΚΕ. ᾿ 

δ. ἘΕΞΤΙΈΒ, Το Κα ο ἰδ6 Θηά οἵ γτοΣῦ. 8, ἐδαὶ 
ἴδε ροδρεὶ 18 (86 βοθρίγο οὗ ϑοβὺβ ΟἸγὶβὶ, δοοογὰ- 

κιηράοια 18 ἃ σἰσαὶ ἜΡΡΕΙ): 

θ. Οπ νοῦ. 4. “Ῥας ορίζπια 
ΤῊΘ ἀποὺ ἢ δαῖμον πη [Πἷ5 ὙΠ 
ΟἸχίδῖ, πο '8 ΟἿΣ Ρδ6806, 6 οὗ θοὶ 
οπ6, δα Ὀτοίκοα ἀοτπι ἴδ 6 οι ἐμὲ νγ85 Ὀθ- 
ἱπνοθη, ἴῃ ἐπεὶ ν Ηἰδ θη δ ἰοοῖκ ΔΎΔΥ ὑΠ6 6ἢ- 
τη ( ἜΡΠ: 11.14). ἘΟΞΕΘΒΤΈΕΒ, ΤΩΟΤΘΟΥ͂ΘΣ, οουλδίβ 
ἰδ6 Ριθίδ, γδο νοῦ] ῥσούο ἔγομι (μι ῖ8 
δε (δὶ παρΐηρ αν 16. ἢοΐ ρογτιηϊ ἐοὰ ἰο ΟἾσὶ 

φόγηι.,") ἘΟΒΕΞΤΈΒ. 
νὰ ὮΘΟΥ (1 8]1οὰ Ὁ 
ο 

ἰὶ “ {86 ρυδὲ κ᾿ γδείωι. ΟἿ ἴο πὸ ρεδέξουπι πιασίδίταξιιδ οβὲεὶ 8- 
ἰοξ πᾶσ, ἱπογοίοσο, 18 ἢοὶ ἐοσθιάθη, 1 ΟὨΪΥ ἰδ 6 

το νον τι εν ὠς Ων 
ἔο βπεηι (3) οοπσοη δ ηξὶδ. 

7. Ου νοσ. 4. ΨΦΈΒΟΜΕ σομασαρα ἰδ πιο οὗ 
ΘΘΡΡΕΙΌΝ, ΒΠ6ς ΜΒ ὙΠ ΡΟΣ δι, ΑΘ ΊσΡΙν 55 ἐθ9 [0]: 

ΒΙΙΠὩα οὗὨ [ηἷδ Ῥγόρθθου. ΟἸοσβ, δο ΟΟΟΟΕΙσΕ, 
τοῖοσ δὸ πόγάβ, “ 186 Υ 88.811} ἑπγ (μον βοσγὰθβ 
ἰηῖο ΡΒ δΡο8 δηὰ ὑπο ῖν ΘΡΘΔΓΒ ἰηΐο ῥγυμπίηρ- 
δοοῖκα," ἰο 86 πηο οὗ Οοπδίδηϊδπο ἰμλ6 τοδὶ ; δηὰ 
86 πογὰβ “ πδίζοῃ 8}4}} μοὶ 11ἢἔ υΡ βυοσγὰ δραϊηδὶ 
Βα λοη ᾿᾿ ἰο {μ6 ρμοχὶοὰ οἵ (6 τοβίοσγαίϊίζουῃ οἵ σο]ἷ- 
1008 ῥθ8009 ἰῇ ΟΘΓΙΏΔΩΥ,--- ὅηΔ}}} (ἴ6 ποΓᾺβ: 

δ’ ΒΟΥ 8818}} ΠΟ ἸΏΟΓΘ ἰθδση ὙΓΔΙ," ἰ0 ἃ ζαίΠγ6 ἰἰπὴθ 
[μδὲ 16 ἴο "6 βορϑὰ ίοσ. ϑυοἢ ἰηἰογργοίδεοηβ δγο, 
ΒΟΥ͂ΓΘΥΟΣ, δὲ 88 ΟὨ 6: δἰ θα 88 (μοϑϑ ἐμαὶ Ἰοοὶς ΟὨ]Υ 
ἴογ ἃ δβρὶγιΐυδὶ {016 ]τηθηὶ οὗ ργορῆθου. ΕῸΣ ΠΟῪ 
5 δὴ ἱηπαγὰ 1] Π] τ σηὶ οἵ {818 Ῥτοπΐθ9 οὗ ρῥθδοθ ἴο 
6 ἰπουρῆὶϊ οἵ πιιΐοῦ που]ὰ ηοὶ μαγα {86 οαἰναγὰ 
οβδοίβ 88 ἐΐ8 ὈΘΠΟΘΟ ΟΥΓ ΒΟΥ͂ 8 8ῃ ουϊναγα 
ΤΩ] Δ] τφηΐ, ΘθΡΘοΐΔ}} 7 βυοῖ 88 σου ἃ ἄσθοσνο ἢ 6 
ὨΔΙΊΘ, ΘΟμοον 80 ]6 πἰϊμου! (Π6 Ὀδβὶ8 οὗ {6 ἰῃ- 
ματα  Οὖ τουδὶ [Πἷ8 1 πιθ ὃ Ἰοοκεά ἴοσς 
ΟὨΪΥ ἰῃ μοδυθ ῦ ὙΓΌΥ ἰἤθὴ ἀοοθ (6 Ῥγοιηῖδο 
βίδῃά ἰἰθσο ἢ 10 18 ἃ χτηδίίου οὗ οουγβο {πὶ [Π6ΓῸ ἐβ 
Ῥδδοϑὶῃ ἤραυύθῃ: [ῸΓ ΠΏΘΓΘ ἴΠ6ΓῸ 18 ὯῸ Ρ6806 6 10 
68 ὃ Ὡὸ θᾶγθῃ. 76 Ῥγοπλΐβο δδ8 β6ῆ8δ6 ΟὨΪΥ͂ 
{18 [18] πλοπὶ ἴθ ἰο Ὀ6 Ἰοοκοά ἴογ οἡ βαγίῃ. ΤῊ 
ΔΙ] βΙτηοηὶ τ1}} ἑδῖκο ρδοθ τ μοῦ (86 ὅγεὶ ἰῃγθα Ρ6- 
ἰομβ οὗ (Π6 Τιογὰΐϊβ ῬΣΆΥΟΣ ὅσ {0]6116, ὦ, ἐ. 
σ΄ ἤοη (ΟΟα᾽Β Π8π|6 β.}8}} "6 6] ΠΟΙΥ ὈΥ υβ 88 ἱΐ 
ἷῃ 1ἰθ6] ἢ 186. ΒΟΙγ, Ὑμοὴ ἴμ6 ἰκϊηράομι οὗ ἀοά ἰ8 
ΘΟΙΏΘ ἰο Ἔν ίηχ, πιιδουὶ δπὰ ἩΣΒΐη, δὰ 
ΤΌ 68 810Π6 ΟΥ̓́ΣΣ 81, ὙΒβαὴ ἰμ6 νὴ} οὗ ἀοἀὰ ἰ8 ἀοῃ 
οὔ 88 'ἰῃ μοδυθῃ,. ΟΠ γδίθημομλ 8 κ68 118 
ῬΓΆΥΟΓ αυἱίθ 88 ταῦθ πὶ} [Π6 οοπβοϊουβηθβδ ἐμὲ 
1. οδηποί σοι δῖ ὑ ἢ} } 8 ]]|6, 88 τι [ἢ6 οοὨ- 
Βοϊοιιβηθδδ ἐπ δὲ 1ϊ πλυδὶ ἢηα 18 ἢ] Β] γοηΐ Ομ ϑδγίῃ. 
Εοσ, 1 τοΐοιτοὰ ἰο ἤρανθῃ, ἰμοβθ μοί οβ δ ΓῸ 
ἩΪΠΙΠουΐ πλοδηΐηρ. ΤΠΟΓΣΟΙΌΣΟ ἰμ6ΓῸ 18 ἃ (ἰῃ6 οὗ 
ὈΏΣΨΘΙΒΆ] ἰηγᾶσα δηὰ ουὐϊπχεαγὰ ρ6δ06 ἰο 6 Ἰοοκοὰ 
ἴοσ οἡ θασίῃ. “1ὺ 8 ῃοῖ ἜσΌΓΥ ἀδγΒ δυθηΐηρ," ἱ. 
6. ΟὨΘ πιυδὲ δ'΄ναὶξ (Π6 ονθηΐ, δῃὰ οὖν ϑασίῃ, ψἱἢ- 
ουΐ {16 ᾿οαδὶ δαέδιι τπ οορίίαπάο, ΘΔ γοὶ Ἔχροσὶ- 
6268 8 βίϑίο οὗ ἐμβίημβ (πδϊ 5}.4}1} ὈΘ τοϊαϊϑὰ ἴἰο 1116 
Ῥγοβοηΐ, 86 (6 Ῥγοϑϑηΐ ἰ0Ὸ ἴπθ ροσγὶοα οὗ ἐγ] Ὁ ἰο8 
δηὰ μδυσίδηβ. [{ 006 οουϊα ΟὨΪΥ Κορ διἱτηθοὶ 
ἴροθ ἴγσοπι {6 (ΥΣΔΏΠΥ οἵ (Π6 Ὀγοϑοῃΐ τηοχηθῃῖ 
Βυΐ οὖ ομίΐγο, ρτϑαῖ ρος, [πδὲ ἢ88 τηδάθ 156} 
δὶ μοι ἴῃ ΡὨ]Π1δι1α6, ἰἶνοβ 'π [δ6 δνθοῖ οοηῆ- 
ἄσηοο ἐμαὶ {6 γθ 18 ὩὨο0 ποσὰ Ὀδβί 6 ἐμαὶ οὗ ποὰ 
ΜΘ ΔΚ Ὠοϊΐοο οἱ (π6 δβυτγίλορ οὗ {110 οδτί ἢ, ΠῸΣ 
ΟΥ̓́ΘΣ ἯΔ8 ΟΠ6, ΠΟΣ ΟΥΟΣ Μ|1] 6. 

8. Οἡ νεῖῦ. 4. Ῥοοοῖβ γόνοῖβο {πὸ ἤριισο ἴο ῬῸσ- 
ἴΓΑΥ ὕ86 ἰγδηβ 00. ἔγοπι Ῥθϑοθία] ἴο 8 Γ} 1 Κ9 οου- 
ἀϊμοιβ. Τμυ8 ὙΊΒΟΙ ΉΘΝΝ Ι. γογ, 606 πᾳ.: 

Νοῦ ὉΪΪ15 ἀγαίτο 
ὈΪχΏσδ ΟΠ ΟΒ, ϑᾳυδ)θηῦ δραυοιίβ ἀγγὰ οοϊοηἶβ. 
Ἐπ ουσνῶ τἰχί απ (41668 Θομβδμία ἰῃ ΘΏΒΟΘΙΩ. 

«Αασμκοὶϊάε Ὑ11. νον. 685 κα.: 

γοτγηοσγίβ ᾿πο οἱ ἔβα] οἷβ ΒοΏοΒ, 10 οὐ 5 ΔΡδεσί 
Οδϑδίς ἁπλοῦ; γοοοαυαπῃΐ ρμαϊτίοδ ἑογηδοί 8 ΘΏ 868. 

ΟντΡ, Καί. 1. γον. 697 βαᾳ.: 

Β6]14 ἀΐὰ ἔθῆσοσο γίσοβ. Εἰσδαὲ δρίοσ ϑῃδἷβ 
Ὕογηοσγο, σϑάθῦδδὶ Δ Γ8 ἀγαῖοῦ θαῦο. 

βαγουϊα σΟββδδηϊ, τογϑίαυθ 1 ΡοὲΪα ᾿ἰζΟΠ 68. 
Ἐδοϊλαῦθ ἀθ χαϑίσί ρΡοηάθγθ οδϑϑὶβ ϑυδῦ. 

9. ΟὨ τοῦ. ὅ. Αβ [βαϊδῇ ΤᾺΝ 
ΤΟΡΒΘΟΥ οὗ Ηἷβ [6] - Ῥρορ μοὶ ἸοΔὮἢ δὶ [86 μιοδά, 
ὃ 1Π]Πυπιϊπαίοθ [8 Γαΐατο Ἡὶ} ἃ ρΙ Βα 14, Βαϊ πῖπρ 
οοπίοτίηρ ᾿ἐχαί. Οποθ (δ ἰ8 Ἰἱρὺ 18 βού υρ, 1ἰ οἱ 
ἀϊθ6} βυρρεδὶϑ οοπιρατίβδομβ. Τἢ6 αυοθίϊο 8 ἈΓΙΘΘ: 
ον ἀοοβ [86 ργοθοπὶ δἰδηὰ τοϊδίθα ἴο ἴμδι βϊθηρ 

16 αἸοτγίουβ 
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δον ἐμ6 θ68 οἵ 811 ἴῃ ἤδαυθη, οἢ οδυίδ, δὰ πἢ- 
ἃον [η6 οδιίδ, δῃὰ 81} ἰοηψιιοβ τηῦσδὲ οοηΐραθ ἐμδὶ 
ΕὍΠΕν ἷ8 (89 ἴον, ὸ ἴδ βίοσυ οὗ Οοἀά ἰδ6 
Ἐδιδ ΘΓ. 

12. Οπὶ!. 22. Οἵ ναοὶ ἀο πβϑῃ οὶ 86 140]4] 
ΤῊ στοδὲ ἱηαυδίγίαὶ οχροαδι(ἱοηβ οὗ πηοάθχῃ ἐὴπλ68 

ζαϊυτο ἢ Ὑ70μιδὲ ἀἰδδγοηοο οδίδϊ ἢ αὶ πηυδὶ 
ΒΔΡΡΘῺ ἴον {δὶ οομάϊ(ίοη οὗ ΒοΙποδ8 δῃὰ β] ΟΣ 
΄ο Ὀχουχμὶ δρου ΤῊ ΟἸ χιβιΐδη ΟΒμαχοὶ, 
ἴοο, δῃηὰ ϑυϑθὴ δδοῖ ἰηάἑ νἹ υ4] ΟΠ γἰβάδη τοῦδ ρυὶ 
ΒΙΣΩΒ6] ἢ ἴῃ ὑπο Ἰίρηὶ οὗἩ ἰδὲ ργορῇοίϊο διδίθιηθηί. 
Οὐ ἰδ9 οὔθ μδπὰ ἰμδὶ ψ}}} Πα μ}]}} δ θ υδ, ΤΣ τ ΙΒ ΣΊΔ] 
τασδὶ οομΐδθ τι [6 πλοῦο οὗἨ ΟΠ δ θα Κ΄, : ποη- ἰ οἤβῃ 4}] πὴ πίῃ ἀϊβυλαυ, σοι 1 Πανο βθθη ΠΟῪ 
ἄωπι ) Απὰ Ιοηρ 8ι1}} νεῖ] τὸ Ὡϑϑὰ ἰο οὕ : Ὁ δίοι- [ Πηθῃ ΘΔΓΤΥ͂ Οἢ 8 δοῖι] λαοϊδίγουβ πόσβῃΐρ π1 
Τα ὙΠ δὶ οἵ ἔμο εηἰρηι (χχὶ. 11)7 Οἡ {86 οἶδεν | (λ6886 ῥγοάποίβ οὗ Ἀυπηδῃ βοίθμοα δηὰ δσί, 88 1{{8δἱ 
μιδηὰ {86 Ῥτγορβϑῦθ πογὰ ν7}}} δἰβὸ βρὰσ 18 ὉΡ δηὰ |.8}1 γϑγθ ποί, ἰὼ ἐμ θῃά, αοά΄β σοσῖκ, ἴοο, ὑαὶ Βυ- 
ΟἾΘΟΥ υ8. ΕὟΡ τ βδὶ Εἰγοηροῦ ἱπηραΐθο οδῃ Ὀ6 ἰτ- [ταδὴ ζοηΐι8 ἡ γα δος 86 ογοϑίος οἵ ἴμιοϑθ ποῦ- 
δρίηοα (μ8ῃ (10 οογίδ  ΠΙΥ ἐμδὲ οὔθ ἄοοβ ποὲ οοη- | ἀ6:8 οὗ αἰν"]ζαίίοη. Ηον ψὶοϊκοὰὶ] {Π|18 δο- “8116 
ἰοῃὰ ἰῃ ναΐῃ, θυ: ΠΔΔΥ ΠΟΡΘ [ὉΓ 8 τουγασὰ τωοσο [ Οἱ οὔ βεηἰαβ ἀθηηθαηβ 1156}{} ΗοΥν Ἰοαίμβοσαθ 
Ἰοσίουϑ μ8ὴ 8}} (δὲ ουὐδθσ οϑὴθ ἰηΐο ἃ τζδῃβ᾽ 18 {86 6811} ζῶογθ οοϊζσαοι οα (08 οὗ ῬΟΥ͂Σ, Σλδιὰ- 
οδγι ἢ (Ἰχὶν. 4: 1 Οὐονυ. 11. 9). 0 8πὰ (89 δ6}}γ] " 
ἴῃ [δ (π|6 οὗ [π6 ϑοοοῃά ἰδιρ]θ, ἰη ἰΒ9 ουο- ᾿ἰ 13. Οἱ ἰϊὶ. 1 β44: Οὔυρα σωστική, εἰς. “ΤῊΘ 

Ὠΐηρβ οὗ (Π6 ἔγαι ἀδγβ οἵ (Π 6 ἴεδϑίὶ οὗ ΤἈ θυπδο θα, [ βανΐρ οδαθα οὗὨ [16 ΘΟΠΩΩΟΏ ΘΔ] 18 (Π6 Ροθ- 
τοδὶ σδῃ οἰ δῦγαβ Μετ Προ ἔῃ (Π6 ΤΟτθοουτὶ | θεβδίοι οὗ τϑϑ οὗ [Π:6 βοτΐί βεσὸ πηθηϊοπρά, ὙΠ ςἢ 
οἴ (89 ἴΘΙΏΡ]6, ἐδοῖ μανίηρ ἴουν ροϊάθῃ Ὀσβηοθοβ, [ ΡΙαίο αἰϑὸ Κποῖνν, δῃὰ Οἱοοσο ἤτοπὶ Ρ]ΐο, θδοῖ οἵὗ 
δηὰ ἱμεὶν Πρσην ΔΒ μὸ δίγοπρ ἰμδὲ 11 γᾶ8 ὨΘΘΡΪΥ  σμοτὰ ᾿υάρα, οοπαυλου ΘΑ ἢ που] μ6 Ὀϊοαβρὰ ἐγ 
88 Ἰἰρῃ! 88 ἂν ἰη Φεγυβαίεα. ΤΆδί σαϊρμΐ μῸ ἴον Ϊ ΡἢΠΟΒΟΡΒΘΙΑ, ἐ. 6.,ὄ 86 δηὰ δάδρὶ τθὴ ΜΈΓ ἴὸ 
“ΘΓ ΌΒΔ]Θλ ἃ Βγταρο] οἵἉ ἐμαὶ “]οῖ 8 παῖς πὶ {86 | δα πη ϊϑίον {Π61."--- ΟΕΒΒΤΕΒ. Θ ΔΔΙῺΘ ἩΤΙΓΟΣ 
Πἰκλν οὗ [89 Τ0ΒΡ." Βυὶ 7οτγυβδίθπι τοὐοϊοθα ἴῃ | οἰῦθα διβοηρ (8 8 οδίϑοα ὙἘΥ (Π6 ἴοββ οὗ βῦοῃ τηθη 
{818 ᾿ἰχπΐ, δηθὰ οδειῖθα οἡ 4} βογίβ οὗ Ῥϑειίπιθ, γε | ἰδ τυ ϊμουβ, {89 σμδηρεβ ὑπδὶ ἱβθποθ ὀθβθθ. ΑἹ] 
ἦϊ γγδϑ ποὺ 80]6 (0 ἰϑᾶσῃ ἰο ποῦν :(βε! ἔῃ [μι ἷ8 πρϊ, [ Ομδηραβ ἴῃ [1.6 ΘΟΠι ΠΟ Θ ΙΒ ἀγὸ Βασι]. ΧῈν- 
δρὰ ὉΥ {πἰ8 βο  ἘἸΚπον οᾶρο ἴο οοταθ ἰοὸ {(τῈ6 το- [ ΟΡΗ. Πείίεπ. 2: “ εἰσὶ μὲν πᾶσαι μεταβολαὶ πολι- 
Ῥθῃίδῃοθ 8ηἃ οοηγογηΐοη. τειῶν ϑανατηφόροι." ΑΒΊΒΤΟΥΤ. είαρλ. 2: “ ἀὲ 

10. Ομ νοῦ. 8, “ποεῖν Ἰδπὰ ἷβ [111] οἵὗὨ 14ο]8.᾽ μεταβολαὶ πάντων ταραχώδεις." 
“Νοῖ ΟὨΪΥ͂ ἱπηαρεβ δπὰ μἱοίαγθα δτὸ ἰάοϊβ, θα [ἰ 14. Ου τοσ. 1. “ΤῊ δίαυ οἵ Ὀγεδὰ,᾽" εἰσ. Ὑ1-᾿ 
ἘΥΕΙΥ ἄπο ἡύγρνμα εἰϑῶς ἐδ ἡ οά]οθα [ ΤΕΙΧΟΘΑ οἰδεβ ρογναί. ϑαίεν. 1,.ὄ 11., 8 ν. 168 54. 
οδΐ ἴοσῃ ουὔἱ οὖ Ϊἱ ψὶϊπουΐ [Π6 δυο Υ οἵ ἬΕΙ ΑΝ 

{80 βογίρίυσο. ΤῈ6 ποίξοη μὲ {πΠ6 Μϑδε 18 οβῖδο- ΤΎΡΟΜΕΙ ταν: ἐν ὠθτονα ἐν ἘΆΝ ἀσι, 
εἶνθ ἐὺ ὀρεγε ορεγαΐο, ἷΒ δὰ ἰὰ0]. ΤΠ6 ποίου ἐμαὶ 095 
ΜΌΓΚΒ ΔΙῸ ἀοιημδηαοα [0Γ ᾿υδϑιϊ δοδίίοη τί(ἢ αοά, 
ἦβ Δ 140], ΤῊ ποίΐοι ἐπδὶ αοἄ ἰακοθ ἀθ! μμὶ ἑῃ 
ἔαβίβ, ῬΘΟΌ ΔΓ οἰοίοβ, ἃ θρϑοὶδὶ οσάδσ οἵ "ἰδ, ἰ8 δὴ 
140], Ααοἀ π|}}8 οὶ ἐμαὶ τὸ βῃουἹά βεὲ Ὁρ ουὖἱ 
οὗ οὖσ οὔσῃ ἱμουρμίβ ἃ ζἈϑΐοη οὗ πογβὶρρίπς 
Ηϊ ; δυὶ Ηο Βᾶγ8: “ ἴῃ 411] ρ]δοοβ πβογο ἴ σὸ- 
οογὰ δγ ὭΔΠ16, 1 ν1}1} οοιὰθ πηΐο ἐἢ 66, δὰ ἵ ψ1]}} 
Ό]668 (Π66,᾽ Εχοά, χχ. 24 --Ἴ ὕΤΉΕΒ. 

11, Οἡ 1ϊ. 9-21. θη τῆϑη μᾶνθ Ὀσγουρδὶ δὴ 
140] ἱπῖο δχίβίθβηοθ, ἐμαὶ ἰβ πὶ ἰο ἐμεὶγ τηϊηά, 
ἩΘΙΠΟΣ ἐΐ Ὀ6 δὴ ἑδοίιοπ πιαπὶ ἢ ΟΥ̓ 8 ἑάοίτηι 
“πεπίδ ἀχοορίίαξωπι, ἰπθγῸ ΠΟΥ ΔΘ 811 ποηάοσ, 4]] 
νου ἷρ. “τοδὶ 8 Ὠίδηα οὗ (π6 ἘΡδοβίδῃβ." 
ΤΏθη ἴδ ἰάο] Ἰ148 α πιο οἵ στοδὲ Ῥσοθρουῖ ἀπά 
ἴοσγ. Βυΐ ΒΟΟΠΟΡ ΟΥ̓ ἰδίος ἔβιδσθ οοπιθθ 8 πο ᾿ 15, Οη ἰἰϊΐ. 4 δὰ 12. ἘΕὈΈΒΘΤΕΒ τοιηδσῖκ : 
σγμοη {μ6 ᾿αἀρτηοηΐ οὗ ἀοα ονογία κοβ {89 14οἱ δηὰ | Τμογί, εἰοθ. “ΒΟΥΒ τὸ οἵ ἵντο βογίβ. βοιὴθ δΓΘ 
ἰϊ βεσυδηϑ, ἀοά βυῇδτβ βίῃ ἰο ὑθοοτηθ σΐρϑ ᾿ἐϊκθ [ βὸ ἴῃ σοβρθοὶ ἰο αφο, οἴμιεσβ ἴῃ τεϑρθοῖ ἴο ΤΆΟΓΆ] 
ἸΆΘΩ Ἰοΐ ἃ ΘΟΠΒΡΊΓΒΟΥ, Κὸ (ΠΟΥ ]6ὲ ἔταΐ! τίρϑη.  φυδ βοδδοπα. 80, ἴοο, οὔ {π᾿ ΘΟὨΊΓΑΙΥ͂ ἔμογο ἐθ 
Βυΐ ψβϑὴ (89 τίριὶ εἰπισ οοπιοβ ἴμθη ΗΘ βίθρβ | δὴ οἱἹά δρο οὗ ἔἴγο βογίβ: “ ΕῸΓ ΒοποΥΔὉ]9 δρθ ἦβ 
ἴουτἢβ ἷπ βυοῖὰ ἃ ἰββῃίοη ἰμπαὶ {Π6Υ ογθὸρ ἰηΐο | τοὶ (Πδὶ ὙΠΐοὴ βίδηά δίῃ ἴπ Ἰεη ρα οἵ ἐἴπηο, ὯΟΥ (πὶ 
ΤΔΟΌΒΘ- 0168 ἴο Ηἰἰάθ {Ποπλθα] γθα, ἱῤ ἱϊ τοῦθ Ροβϑ- [ἰβ πηϑαβυγχϑα ὈΥ̓͂ Πυταθοῦ οὗ γοᾶτα. Βαϊ πίβαοπι 8 
δ: 016, ἔγοπι {89 ᾿ἰσμἰπίηρ οἵ ΗἰΦ 6γ6 δηὰ Ηΐβ μδηά. | (8 ἔστι ρτὰ Γεὶς ὉΏΟ ΘΠ, δ δὴ υπϑροίϊρα 1} 
ὝΒβοῦθ (μθὰ ὅτ {π6 ἰατγηθά-τρ ποβοα, ἐ89 ὑὲχ 18 (89 ἱχτὰθ οἰά δε. ὙΥ δά. ἰν. 8,9. Ἐχδιρ 68 οὗ 
του 8, (89 ἱπιρυάθηϊ ἰοηριεθῦ ΤΉ ἰὐ πα8 οἥδη | γουσηρ δηὰ ἰμοσοίοτο Ἰοο δῆ Κίηρα οἵὁἨ [βδγδοὶ διθ 
Βδρρϑηθϑὰ βίποθ 86 σου]ὰ θερδῆ. Βυὶ (δΐ8 Ὀοΐηρς ἔομο τὰ (ἰδ γουηρ ἴοοὶ μαι ]οα ΔΥΓΑΥ ἰδ 
Ὀγοῦρῃι ο οοηϊοδαίοῃ β[}4}} περρεὰᾶ ἴῃ 86 Βίρῃοδὶ [ πθο]6 ἐγῖθεθ δὲ ὁπ ὕει" 1 Κίηρβ χὶ). ΑΒδς, 
ἄορτοθ ἴο {μ6 Ρυῆδά-ρ ποι] δὲ {μδὲ ἀδγ τβϑη 1 τῆο γγαβ ἐὐγαπίν γϑϑῖβ οἵ δρὲ μθη Β6 Ὀδβδῃ ἴὸ 
{ΠΟΥ͂ 8[811 866 ἐμαί οὔθ Ὑποτι {Π|6Υ ῥἰδγοθὰ, δπὰ | γεΐρῃη (2 ΚΙ χυΐ. 2). Μδηδϑθοὴ Ὑ0Ὸ γ)δβ 
Ὑοπὶ {Π6Υ ἰμβουρῆὶ [ΠΟῪ πιὶσμξ ἀοδρίηθ δϑ ἐδ ἐπ εϊνὸ γοδιβ (2 Κίηρβ χχὶ. 1,) δηὰ απο ΜΨἘῸ 
οτυοϊῆοα Οπ6, οοπιΐηρ ἴῃ Ηΐα σίου ἴο )υάσο {π6  νγᾶβ ὑπγθηϊγ-ἔνσο γοατβ (2 Κίηρε χχὶ. 19). 

ναὶ θοΝ 16, Ὁ ΤΙ, Ἵ. ἐν πῶ Τοῦ: δ επιο ϑα, ποῦ]. ΤΉδη (ΠΟΥ 51.411} αν δηρτιίβη δηὰ βὸσ- 
ΤΟΥ͂, ἰ6 ἢ. 8141} (ΠΟΥ͂ Ἰδπηθηΐ δηά ἰαΐηὶ δια πίιὰ | οἰο. “1,δὲ ἢο οὔθ ἱπίγιάθ ᾿ἰπηθ6} ἰαίο οἕοΘ, 66- 

Ῥϑοΐδ}}γ ψμθη Β6 Κηονγβ 6 ἰδ ηοἱ δὲ ἴον 1 δηὰ ΔΡΡΓΘΒΘηΒίοΣ οὗἨ {86 ἰπΐπρα ἰμαὶ ἄταν ηἰρῇ. Βαὶ 
(Ώο86 ἐμαὶ ὑ6] Ἔνθα οα {86 1οτὰ ἱπ Ηΐα ποϊ μθββ, ἰ ἰμθ οἶδοα: “ βϑοῖς ποὶ οὔ {6 ὍἘΡ Ῥσοθ-πιΐπϑηοο, 

Ποὶῖμον οὗ {π6 Κίηρ [Π6 δβοδὶ οἵ βοηοσ. Φυδβί!ν 5881} (πο ἢ ὉΡ {πεῖν μοδὰβ ἴοσ {πὶ ἐποὶν σὸ- 
ἀοιαρείοη ἀγατβ ηἰρῃ. ΑἹ {μπὲ {ἴπλ6, ἱπάἀοοά, 841} [ ποῖ ἐπιγβοὶῦ Βοΐογα {86 10 ΒῸ ; διὰ δοαδὲ ποὶ οὗ 
89 10ΕὃΡ δἴοῃς δὸ μἷρῃ, δμὰ βοΐίογο Ηΐπι 8}4}} 

πιασιδίγαίωηι υἱξέπιιιδ οπιπίωπι Οὐπιραποτγίπι οερὶϊ δ᾽ 
Ου γογ. 9 ἴθ αυοΐοβ ΒΈΝΡΟΑ : δευῖία δεαία, οΒΔΡ. 
χὶϊ.: “1 φιοά ἀπῖπι λαδεδαπέ ἐπι ρεοοαίὶδ δο- 
πὺᾶὶ ρετάωπί ρεοοαπαὶ υεγεσυπάταηι.. Πα- 
ἄαπί επῖπι οα, φυΐδια ἐγιιδεδβοαπέ, σὲ υἱϊο οἰογίαη»- 
ἐμ. 

(ὮΥ νιϑάοσῃ ὑοίοσο πὸ Κίηρ. θεὶς ποὶ ἴο ὃθ 
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Ι θείης οὶ δ0]6 ἴο ἱδκο ΔΎΔΥ ἱπίαυϊ,γ.᾽" 
ἔρ γἱ!. 4-6." -ἰ ἩΡΕᾺ, αδὲν Οοιέ κλίοξ, ἄτη 
“παολὲ ἐν αμολ φεδολιοκ(." 

17. Οὐ 11}. 8. “ Τβεῖν ἴοῆρτιο δηὰ (ποὶν ἀοίηρ 
ΔΙῸ δῴδϊηδ ἰμ9 [08Β}." Φυρίιοὶ πιοάο, οἰΘ. “ Αοἀ 
ῬΙΔΥ δ Βοηοτγοᾶ ΌὉΥ͂ 8 ἰῃ ἵἔνο ουὐἰναγὰ ψαγ: ΟΥ̓ 
μοζὰ δηὰ ἀθοά, ἰδὲ δ ἰῃ ἰῃ8 ΒΔ10 ἩΔΥ͂ ΟἰΟΣα 
ὁ0Ώ16 δμογέ; "10 ΘΟΩΥΊΠΟΘ 8}} (μδὺ διὸ 
διηοῦς ἐμοῖὰ οὗ 4}1} ἐπεὶγ πηροὰ] ἀοθαμ, σοὶ 
ΒΟΥ ἤδανὸ οοπμληιὶ διὰ οἵ 811] {πο ῖγ δΒαγὰ 
δροθοδεα σοὶ ΒἸΏΠΟΣΒ δ 06 ΒΡΟΪΚΘΏ 
δαδίηοὶ ἢϊπη.᾽ ΦΖυ66 18.--ΊΤΕΙΝΟΑ. 

18. Οπ 11].9. “ΤΈΟΥ ἷά6 ποῖ ἐΒεὶν βἷη." 86- 
συμ ροκί, εἰς. “ΤΠ ποσὶ ἰδ δῇοσ βῃϊΐρ- 
πτοοῖς, δῃηὰ βοΐδοα οὗ πηϊβοσίοϑ 8 ἰο "146 οὔ θ᾽ 5 ἱπ- 
Ῥὶοιγ." - ἜΈΒΟΜΕ. 

19. Οὐ ἐϊὶ. 10. “Νον Ηο οοπιίογίβ (9 ρίουβ 85 
ἱῃ Ῥὰ. 11. Ηϊ8 {11} δοου ἰκἰ πα ]α, Ὀαὲ ἰἰ 884}} 
9 νὸ}} τὶ 411 ἐμαὶ ἐσγαδὶ ἰη Ηΐμ. 50 ΑὈγδμδπι, 
80 [οἱ γδὰ ἀεἸϊνοσθᾶ ; δ0 [86 δροβίϊθβ δπὰ (μ6 

8, ὩΘγοΣίοΙοδα, οὶ ἰμοογγοοῖ 80 ΤᾺΣ 88 [δ9 
Ὀγοδὰθγ ΤἸλοδηϊηρ ἱποϊυάοα ἰῃ6 ΠΑΙΓΟΙ͂ΤΟΙ ΟΟΏΟΘΟΣ- 
08 }}]γ. [ΠὈἔῚ “Βγδῃοῖ οἵ Φϑβόονδῃ " εἰρη ῆθθ 8}} 
(μδὲ ἰβ {π6 ρϑγβοῦδὶ οἰβμοοὶ οὗ Οαοὰ, ἱμοϑῦ, οὗ 
ΘΟΌΓΘΘ, (παὲ οὔο τουδὲ δα ἱποϊυάορα ψἢο ἰδ δαοϊ ἰῃ 
186 Εἰ ρῃμοδβὶ δῃμὰ τηοαὶ ρογίδσιὶ ββῆρο, δῃὰ ἰῇ δὸ [ΔΓ 
86 ᾿ ΧΧΥΪΙΪ. ὃ ἀοοθ ποὶ οοηῆϊοὶ πὶ οχΧ- 
Ροκίου χίνϑῃ ὈΥ̓͂ υ8 ἀῇονϑο. 

[. Α. ΑἸΈΧΑΝΡΕΒ 7οἷη5 τι ΨΊΤΕΙΝΟΑ δηᾶ 
ἩἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ ἰῃ τορδγάϊης “πὸ ἔγυϊὶ οἵ 1ῃ6 
ΘΙ Π,᾽᾿ 88 γοίοσγίς ἴο ἔμ6 βδ6 δι} ἦθοὶ 86 “ (ἢ6 
ὈγΆΒοΣ οὗ 1890 Π0ΒΡ,᾽ υἷς. : ἰ80 Μοραΐδι ; δηὰ 
(λυ, ψ 116 (Π6 Ἰαιΐοσ ἰδστὴ εαἰχηβοβ [86 αἀἰνίηθ 
Ὠδίατο οὗ (Π6 Μορβαΐδῃ, 86 ἰοῦσι δἰβηϊῆοο Η18 
Βυϊηδῃ οΥἰχίη δηὰ ᾿δίυγο: ΟΣ 1} νὸ ἰγδῃβὶδίθ 
“6 Ἰδῃα ἢ ἰηρίοδα οἵὁ δδσγίῃ, ἐΐ ροϊῃδ ἰο ἷϑ Φ 88} 
υηδη οτἱρίη. Τμυθ δρρεδσβ δὴ δχϑοῖὶ Οὐὺῦ- 
Τοδροηάθηοθ ἰο ἰΐθ ἵνο οἵ Ῥδυ}᾿ 8 ἀδβοσὶ 
οι, Εομ,. ;. 8, 4, ἀῃὰ ἰο (6 ὑπὸ {{π||66 υδοὰ 1η 
6 Νον Τοδίδιηθηὶ ἴῃ χοίδγοηοο ἴο ΟἸ σία β 
ἵνο πδίυσγοα, Β50Ν ΟΣ ΟΟΡ ΑΝ Κ0Ν᾽ὶ ΟΕ ΜΑΝ.- 

τουληβηΐῖ οὗ υὐδὴ ψ ἤθη 96 ΣΌ δ] θῖλ ΜΔ Ὀοδιοροα. | ΤῈ. 
ον [6 1ογὰ Βοῖρθ ἴμ6 στἰρμίθουδ (Ῥε. χχχυὶὶ. 
17, 39). -ΤΕΕΕ. 

20. Οἡ 11}, 18, 14. 
“πα ϊοενίί 141668 ᾿δοχΧ ΚΘΌΘΓΕΙΙΝ. 
Νοαῦο φυαϊάαυαπι ργοάοσί Η ββήρας Ῥαραίΐβ, 
Βὶνϑ εἰς ορίβοορῃϑ, βίο σα [84}} 
Βουδ σοηάἀθιρηδοϊἑαΓ, Ὡθ6 αἀἰσΘ.ΌΓΣ 484]}5.᾽" 

“Ἐλνιληνὶ νυυἶοο ποῖ," συοίοά ὃν ΕἘΟΈΒΒΤΕΒ. 

21. Οἱ 11. 16 ρᾳ. ὕύουδ υεδίξωηι, εἴ6. ““ (Ἰοίδο8 
Βανθ δ ἰουτ-[Ο]ὰ ὑθ6: 1) (ΠΟΥ δῖὸ ἰμ6 Ὀδβᾶάρο οἵ 

ἰϊς, οὐ ϑουνοηΐν οὗ ὑμο [11] (αοη. 11]. 7, 10, 21); 
' ὙΠ 6} βου! "6 οονετίηρε δραίηβὶ (86 ὙθδίΠΟΥ ; 

8) ΠΟΥ ΠΙΔΥ 6 ΟΥΠΔπιοηΐΒ [Ὁ ἰμ6 Ὀοάγ, (Ῥτον. 
χχχὶ ζ2, 2); 4) τὰ οὐ δή πα ένα 88 8 Τ081Κ οἵ 
ΣΔῺΚ ι Βδια. χὶϊὶ. 18).- -[θ δῦσρο οὗ οἰοί 68 ἰδ 
1 γϑο-υ]4 ; 1) ἴῃ σομασά ἴο {π6 τηδίδσί δὶ, (ΠΟΥ Τ,ΔΥ͂ 
δ6 ΘΟΘΕΙ ΣΟΥ ΟΥ ΤΏΟΓΟ δρ  οπαϊὰ ἰμδη οὔθ ταδὶ ἢ ΟΣ 
ταις δα πὶ οὖ; 2) ἰῃ τοδρθοῖ οὗ ἴοστω, ἐπ 60 ΤΑΥ͂ 
ὈΘΙΓΑΥ ΒυβΌΟΠΟΙΥ δηὰ Ἰουλγ ; 8) ἰῃ Τὸθ ίο 
ἰμοἷν οδ᾽οδοῖ, {67 ΔΥ ΒΘ ἩΤΟΤΏ ΠΟΙ [ὉΓ ἴπο ἀΐη- 
ΡΙΔΥ οὗὨ Ἰἰυχυτγῦ δηὰ ῥσὶαθ (μδη ἴοσ ργοίβοϊζοῃ διά 
τἸηοδοϑὲ δἀογητηθηῖϊ.""--- ΟΕΕΞΤΕΕΒ. 

29, Οη ἰν. 2. “Οετηλέπ Φέδλουαο ἐδὲὶ ποπιδὴ 
ΔΙεδδία πινείίσυπι, α πεηιΐπε ἱπεἰϊοείαπι, συαπὶ φιιὶ 
ἐειεί πιψαίετίιηι Ῥαίΐτὶδ εἰ ΟΝ τιδί. 1άσπι υαἰεί σφυρά 
Μιίαδ Ῥαϊτίβ παξιγαϊῖδ, ἐπ τὶδ διιΐ 
λυ ΟἿ ρίυτία ρει ρρείροπες τρϊενάδς ἐδϑαῖαό ἴῃ ϑέᾳῃ. 

φαξο, γιας ἐοάοπι ἑοηαϊ, 
Ὶ Οὐπεραγαὶ εἰϊ6 ἵπίεν 86 ποπιῖπα Δῖε8- 

εἷς ὋἽ ΤῸΥ (δος. χχὶϊὶ. δὴ εἰ ΤΣ ΤΩΣ ἐπ ἦοο ν ἀυδτιαιι 

ἀοοεί ροείοτγῖο- 
γτεπι ἀναλογικῶς ποΉ. Ῥοδδὲ αἰϊια δὲ ἐλβηδἢ τἰρόο ἐνῶ 

ὅδιι ἐ8ὲ μυστικῶτ » 

ΤῊΪΒ οχροαϊίίοη, στη ΐοῖ 18 
1αι] τι οάοχ οοτι- 

τλοηϊδίοτα, ἰβθοσοδ ἴοο τηποῖ ἴδ ἔπη δπηιθη- 
[8] τορδηΐηρ οὗ (86 ποτὰ ΓΙΌΣ, “Βγβδθομ." [ὶ 

28. Οη ἦν. 8,4. Οτοαὶ βἰοστηβθ δῃὰ ὈΡΏΘΑνΑΪβ, 
ἐβογοίοσγο, δγὸ ποοάξαϊ, ἰὼ ὁἽσάοσ ἴο παῖ ἴμο [Ὁ]- 
δἰταθηὶ οὗ [18 ΡΓΟΡΙΘΟΥ͂ ῬΟΘΑΣ0]6. ΤΠΘΤΘ ππδὶ 
δγϑῖ οοπιθ ἴδα Ὀγθδίῃ οὗ αοά ἔγοιῃ δρουθ, δῃά πὸ 
βαταο οἵ Οοἀὰ ἴτοπι Ὀρηθδί ονοὸς [86 δασίμ, δπὰ 
16 Βυπηδῇ Γδοθ πίυδὶ ἢγαέ 6 ἰοδδβεοὰ δηὰ βηῆρά. 
ΤΠ οασίἢ δηὰ τπδηκίηα τηυδὶ θγαὶ Ὀ6 οἸοδηδοὰ μ 
τοδὶ ᾿υἀηηοηῖβ ἔγου 8}} (Ππ6 Ἰοανθη οὗ εὐἱ]. [ἡὉ. 
Α. ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ, πὶ ΠΌΤΗΞΕ, ΟΑΣνΙΝ, ΕσΑΣ, 
τη ἰδ ἢβ ΘΟΠΟΟΙΏΪηρ ἰμ6 πογὰ ϑρὶτῖς ἴῃ ΥΟΣ, 4, 
{πὲ “ἰδὸ βδίϑαοι δῃὰ τοδὶ βδιϊβϑίδοίοσυ ᾿ἰπίογρυοίδ.. 
(ἴσο 18 ὑμδὲ πίοι υπάοτθίδηἀβ ΟΥ̓ 16 8 ῬΘΓΒΟΠΒΙ 
ῬΗΡ ΟΣ 88 ΤΑΙ ΠΟΥ ΟΧΡτθαθοδ ἰἐ, (ἢ 6 Ξϑρισὶς τῆ 0 
Βἢ.8}} ἰυάμθ δὰ δυτγῃ."--Ἴ Β.1. Ὑ7παί βαγνὶνοδ 
{Π686 Ἰπθέθτοις δ (6 τοιηηδηΐ οὗ πιΐοῖ ᾿βαῖδῃ 
ἡμεϑε [δ 6.4}} ΡῈ μοὶγ. [Ιη ἰξ δ᾽οῃϑο β8}4}} 

6 [ΒΡ ᾿ἷνθ δῃά συϊθο. ΤΕΐβ στοιληδηῖ 8. ΟὯΘ 
1} (86 Ὡοῖν ΒαΙηδηἑΥ πμἱοἷι ἰῃ ἜΥΘΙΥ Ρασί, Ὀο(ἃ 
88 ΓῸΒ Ὀοὰγ δῃὰ βου], ψ1}} ὰ Αρεβν [86 ᾿τηδθ59 
οὗ δι ἰΠ6 δοοοηὰ Αάδῃ. ΤῊΪ8 στοπηηδῃΐ, δὲ 
1π6 βϑῶθ ἰἶχηθ, οι ργθμθηὰβ ἰο86 ἢΟΒΘ. ὨΔΙΊΘΒ 
86 Ἡσἰτοη ἴῃ 186 Ὀοοῖς οἵ 116.  παὶ δοσί οἵ 8 
ἀἰνίπο θοοῖκ {}}18 τῶδὺ ὃ6, σἢ τμδὶ ϑοτὶ οἵἨ οου- 

ΓΆΪ, ὨΟΔΥΘΏΪΥ ΓΟΔΙΥ, οὗ οουγθθ γ͵ὸ ΚΙΟῪ ποῖ. 
ος Ἡϊπιβεῖ Θοὰ πϑϑὰβ πὸ βοοῖκ. Ὑοὶ ἱΐ τϑ 

ΘΟΙΏΡΆΓΟ ἴπ6 δἰδίθιαθηία οἵ (Π6 Ἐεγνο]δίΐοη οὗ δόμη 
ἴῃς (6 νϑν ἴῃ πίοι 186 1δδὲ ἰυάρτηοηί 

Βἢ.4}1} δ6 ἢ6]4, νὶτῃ οογίδίη οἰμονῦ Νον Τοαϊδιηθηὶ 
ζε8, 1 (δἰ ὴΚ τὸ οδίδίῃ βοίμα Ἂχρ᾽δηδίίοῃ, 

6 τοδὰ Μαῖίι. χὶσχ. 28, [ῃαὲξ οὐ (6 ἀδΥ οὗ ἰδ6 
τοροηογαίίοη, πἤθη {86 ἔοη οἵ Μδὴ ββιαὶϊ εἱϊ οἱ 
(86 ἑβγοῃθ οἵ Ηἰΐβ μἴοσγυ, ἴ6 ἔνγεῖνε δροβίϊϑβ, ἴοο, 
Βἢ4}} δἷῖ οὔ ἱπεῖνα ἐμσόποθ ἰο ἱπάχα ἴμ6 σϑῆθσα- 
(ἰοῃϑ οὗ [6γτϑο]. Αμπὰ 1 Οὐσ. νυ. 2, γὸ τοδὰ ἰδδὶ 
6 βδίηιβ 8β[8}} Ἰυάχο {86 που]ϊὰ. Βυΐ, εν. χχ. 
11, πὸ δηὰ ἀραΐῃ (μ6 τοδὶ πῇἶΐο [Πσοηο, πΒΘΓΘΟα 
εἰίβ ἰδς χτοδὶ συάρο οὗ ἴμ6 ᾿ἐνίπρ διά 116 ἀεδὰ 
δον {μδὶ, Ἰυδὶ Ὀοίοτο (τοῦ. 4), ἰδ τγ88 βαϊά: “Απά 

1 βαὺνγ ἰμτοῦοθ, δηὰ {Π6γ 58 προ ἰμοῖλ, δηὰ ἡαάρς 
ταϑηΐ πὰ ρίγεη πηὶο ἰμοπι." Αδογναγάβ 18 
τοδὰβ (νοῦ. 12): “Απά 1 βδὺ ἴμ6 ἀεδβα, βιη8]}]} 
δὰ τοδί, βίδηα δείοσε αοὰ ; δῃά {Π6 Ὀοοΐκθ Ὑ6ΣΘ 
οροποὰ : δηὰ βδβηοίμβεν θοοῖκ ᾿γ88 οροηδὰ, υθΐοδ ἰ8 
Ἃ δοοῖ οἵ ἰἴ8: δηὰ (πε ἀοδὰ ποῖ ῥυἀροὰ ουὖϊ 
οὗ ἴδοθο ᾿πΐηρθ παῖς ογο τὶ ἰἴθα ἰὴ (86 ὈΟῸ 
δοοοσάϊηνρ ἰὸ 1μοἷν τόσα." Απάὰ (τεσ. 16). “Απ 
ὙΓΒΟΘΟΘΥΘΣ πὸϑ8 ποΐ Ἰουπὰ πυλίοῃ ἰη 1λ6 Ὀοοῖς οὗ 



100 ΤΗῊΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

11 τγδβ οδϑδὲ ἰπίο (86 1ακα οὗ ὅγε." Ῥυοτι (κ18 
ἀοδογὶ ριίοη {μι το βθϑῖῃβ (ὁ τη6 ἰοὺ σϑϑυ]: {μὲ [Π6 
ὈοΟΐκ8 ΠΘΟΘΒΒΑΥΣΪΥ Δ.Θ τηϑϑηΐ (ΟΣ ἰἤοθθ ὙΠῸ ΒΟ, 
ὉΥ ἴ0 ϑυρτοῖλθ Φυάχε οἰαγροὰ σι (λ6 )υὰρ- 
ταϑηὶ οὗἁ Ρδγίϊσαϊασ οὔθθ. Τὸ (818 οῃὰ {Π6Ὺ προα, 
ἴη [Π6 Ρίδοβ, πιαῆν ὈοΟΚΒ ἰμαὶ οοπίδία ἰδ9 
“τ ΥΪκ8 οὗ ᾿Ἰηἀιναυα]Β. Οοα δδ8 ἃ Ὀοοϊς-ἰσοορὶ 
ἴοῦ ἰπ6 118 οὗ ΘΟ θδη. ΤΠἷ8 ἀν] ηθ ΓΘΟῸ 
ὙΠ θῸ ρὑγοάἀπορα ἰο ΘΥ̓ΟΣΥ͂ βἰ προ οὯδ6 δὶ {Π6 ἀΑΥ 
οὗ Ἰυάρπηοηῖ, [8 )8 8 96 ὈΥ οὔθ οὗ {86 ἔπεϊ γο 
Αροκίω. [8 ἣθ 8 μοδίῃοηῦ ΟΥ̓ Βοῃ6 Οἰὸσ βδὶ Ὡἷ, 
Νο τδῃ 88}8}} Ὁ6 8016 ἰο σοτμοπβίσαίθ δραϊηβί [18 
δοοουῃὶ ἴον Ὁ Μ1}1 ΟἈΥΤῪ ἴἰμ6 ονἹάθηοθ οὗ ἰγυ ἴῃ 
1ιβο 1 ἔ, δηὰ ἴῃ (Π9 σοῃβοϊθησϑβ οὗ {πο86 ἰο ὃθ ̓ υὰχοα, 
ϑιιου α βυοῖὶ ἃ Ῥγοίοδίὶ οσσυσ, (6 δσγδι χηθα μ|}]} 
δ6 τοΐογγοά ἴἰο 6 Ὀοοῖ οὗ 116. ΤΉΪ8 β ΟὨΪΥ ὁπ6. 
ἘῸγ ΐ οοῃίδὶ 8 ΟὨ]Υ Ὡδῆιθθ. ΑἼΟΥ {πὶβ ΤΩΒΏΠΟΥ 
{0111 (86 βοραγαίϊδοῃ ὃθ δοοοιωρ  βῃθη, βροΐςκοῃ οὗ 
ἷη Μαεαῖί. χχνυν. 82 θβᾳ. ΕῸΣ ἴδοθθ ἩΠΟΒΘ Ὡ8Π168 
δῖ ἰουπηᾶ ἴῃ ἴμ6 ὈοοΙ οὗ ᾿ἱ 6 γὸ ἰο {πο τἰρδὶ κἷάα; 
1Π6 τοϑὺ ἰο (ἢ Ἰοῦ. Τποϑη ἴμ6 ρτοδὶ Φυάχο Ηΐπ- 
861 ἰαίκοβ ὑρ (6 πογὰ ἰὼ ὑμ6 τδπηθς ἀοβουθοά 
ἴῃ Μαῖϊ. χχυ. 84 βα4., δῃὰ 6818 ἰῃ τἱίθουβ ἴο 
ἩΗϊπαβο, ἰδὲ {ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ ἱηποτῖ [8.6 ἰκἰησάοτα ἐπαὲ 
ἷδ Ῥγορασοὰ ἴογ ἰθθιῃ. Βυΐ (16 πίοκοὰ Ηδ χο- 
Ῥυΐθοβ ἕγουι Ηΐπ ᾿ϊο γον δοίης ἤτο, ἰδὲ 18 ὑγὸ- 
Ραγοά ἴον (Π6 ἀδνὶ δῃαὰ [ἷβ δροὶβ, ἱπ τὸ ἴο 
ὙΠ Ὠ1οἷ 0Π6 δοοουηῖς οὗ (86 υάριμοηΐ ἰῃ Μαίϊ. χχν., 
88 ΔΓ 846 (6 6πα 8 ΟΘΟΠΟΘΓΩΘΩ, ΒδΓΡΔΟΙ 265 6Ώ- 
μὸν Υἱπι ον. Χχ. 1δ. 

. Οὐ ἵν. ὅ, 6. “Τ᾿ Ρ111δν οὗ το δηὰ οἱουά 
Βαοϊοηρσθ ἴο ἰδ6 πχϊγδουϊοιβ ζγϑοθθ ὈΥ τ ΐοι {86 
ἴουπάϊης οὗ ἰῃ6 ΟΙὰ αδδίδηλοης ἰπηράοαι οὗ 
αοὰ νῶϑ μὶογιβοὰ υβὲ δ {πὸ Ν ον Ἰοδίαπιοηὶ 
ἰκϊηράουι τγχ88 ὈΥ͂ (89 δἴρηβ {πὲ Ψ6βὺ8 ἀϊά, δη ἃ Ὀγ 
1Π6 οδλαγίδηιαία οὗ {πΠ6 Αροβίο!ϊο {π|θι Βαϊ ἐμαὶ 
ΔΡ 00 Ἧῶ8 4119 ΔρΡρσοργδίθ ἴο {ἢ βίϑδίβ οὗ 
ἀογοϊοροα σονοϊδίάοῃ οὗ ἰδδὲ 6. ΤἈΐδ δὰ οί 
τοδομοα (Π6 Νοεν Τοβίαιηρηϊ Ἰονοὶ, δηὰ ἡοὺ ὄυθῃ 
1Π6 Ῥτορδοῖάο οἱονδίίοη ὑπαὶ νγ88 1016 ποῦ 
(16 ΟΙἹά Τοείδαιοηὶ, θὰ  ΟὨἿΥ [86 ἰοραὶ ἴῃ πιο ἢ 
1π6 ἀϊνίηθ εβἰδηβ οὐδ! Υ ορροβοὰ ἰο (6 ἢυ- 
τηδῃ. Οοα ͵8 Ῥσγοδϑοηϊ 8120 ἱβ Ῥϑορῖο, μαΐ 5.1}} 
ἴῃ ἴδ τηοϑὲ ουὐγεαγὰ ὙΔΥ ; Ηρ ἀο68 ποὶ γγαῖκ πῃ 
ἃ Βυπηδῃ ὙΔΥ ΔΙΔΟΏΡ ΙΏΘῊ ; ἴΠ6ΥΘ ἷβ, ἰοο, ὩοῸ ἰῃ- 
ποτὰ Ἰοδαϊην οὗ {Π6 οὉ ἴο ὉΥ [86 ΗοΪγ 
ϑρίγιι, θα δὴ ουὐπαγὰ οοπμάυοιϊπρ ὈΥ 8 υἱβὶ 018 
ΒΟΑΥΘΏΪΥ͂ Α τ αὐονα μα Αδά, ἴον {πποβθ σϑυθ δι! οηβ 
ἰο ἰδ οἷο ῥέορΙο, αοὰ 68 180 ΘὨ  ΓΟΙΥ οὗ 
Ὡδίυγο, 8πἃ, θη Δὺ ΘΟΠΟΘΣΠΒ ΗΒ ῬΡΟΙΒΟΏΆ] ταδῃϊ- 
ζοεδίδίΐου, οὗ (μ9 οἰοπιθηΐβ, ΗΘ ἀο68 50, ῃοΐ τῃοτο- 
Ἰγ 'ἰπ ἀϊβιἑοιΐου ἴγοπλ [6 Ῥαϊσγίδγοαὶ ἰμοορμδηΐθα, 
. 6. φβυϊ, ΠΙΘΙΒΕΥ μι οοηίχαδιὶ τὶ Ποδίμοη- 
ἶδιιλ, ἷπ ΟΥΘΣΡ ἰο δοουδίομι ἰμ0 [5γϑϑ] 8} ΘοΙ- 
Ββοϊουβηθεθ ἔγουλ ἰδ ὅχοί ποὶ ἰο ἀεοΣ Ὗ [86 νἱβὶ "16 
ποῦ], θυΐ ἴο Ροποίγαίθ ἱπγουρῇ ἰδ ἰο (86 Ἰἰνίηρ, 
ΒΟΙΥ οὐ, πο 88 811 [Π6 οἰοιηθηί οὗ πδίυσο δἱ 
σοτμδηα 88 ἴ86 τηράΐαπι οὗ ΗΒ σϑνοϊδίίοῃ."- 
ΑΥ̓ΒΕΕΙΈΕΝ. 

ΑΒ δἱ {πὸ οἷοθο οὗ 20:8 Βονεϊδίΐοῃ (οἶδα. 
ΧΧῚ., χχὶ!.) 6 Β60 186 τηδηϊοβίαιίοη οὗ ἴπο αοὐ- 
μιοδά ἰο Βαμα ΒΩ Υ͂ τοίατγη ὑο ἐΐδ δεξί πηΐπβ (ἄεη. 

2 ὴ 

ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ δη Δριαϊηρ ἴδοίοῦ οὗ ἔμ γηυίῃ8] τοἷδ- 
ἰἴἰοῃ Βοίχοοη Οαοα δηὰ σηδηϊὶηα, [Παΐ 8}}84}} Ὀθ 
οδίδ Ὁ] θα ἴοῦ ουοσ ἴῃ 18 7.1} ΚΙΟΙΥ. ὙΒΟΓΟ 888}} 
ΘΟπ190 8ἰϊηλο Ἡδποσοίῃ [δγδοὶ 8ἢ}8}} ἐχσρϑῃὰ ἰο υσαδη- 
ἐγ δηὰ Βυχ)δηΐ σϑοονθ ΡΟΣ ἴο ὈΘΟΟΣΏΘ [Ιβγϑοὶ, 
υπετείε, τῃογοίοσο, (86 δηϊσο Βυπιδηϊ 8841} Ὀ6 
16γϑοὶ. Τρθα ἐδ ἔπ ἰδθοσηδοὶθ οὗ αοἀ πὶ πιθα 
ὯΟ ΠΟΙ 8 ΡἈΪ Ὁ] ἐθὲ τηδ οὗ τχδία, ναὶ {Π6 ΠΟΙΥ 
οοηρτοχδίίοη ἰβ 1 (80 ᾿ἰνίηρ δροᾶο οὗ ἀοὰ ; 
δηὰ (6 φτιδοίουβ ρῥγϑβοῆοθ οὗ ΑἸ σγ Οοά, 
ὙΓΠΟΒῸ ΘΊΟΣΥ ΟΟΠῚ χὰ τ᾿ οἷά ν᾿ οἵ ἔσθ 
δὰ οἱουΐ, ᾿ἶκὸ (6 ποῦν, οἴθγῃδὶ βουβὸ οὗ αοά, 
«ἰ1ἢ [Π6 οἷα ΡοΥΙΒΏ 8016 ἰδθοσγῶδοὶο, 18 ἰμο ἐἰθ6 
186 ᾿ἰχδϊ δηὰ ἀοίδηοο οἵ Η]8 μουβδ. 

25. Ομ ἱν. 8,06. “Βιυὶ κἶνο ἀΠσοῆοθ ἰοὸ ᾿οαση 
1816, ἰδὲ τς Ῥχορμοῖ ς 8118 ἴο σταΐηα, μδὲὶ Ομ γὶαὶ 
ΔΙοῃο ἰβ ἀοϑιϊποα ἰο Ὀ6 ἴδιο ἀείδηοθ δῃᾷ βδὰοϑ οὗ 
ἐποθα ἐπδὲ εὐ ΠῈΣ ἔγοτα ποδὶ δηὰ σταίη. Εδδίθῃ γοῦν 
ΟΥ̓́658 Ὥρου Ηΐπι, βδῃρ ὕὑροὰ Ηἶπιὶ 88 γ9 δῖΘ ὃχ- 
Πογίϑα ἴο 4ο ὉΥ ἐπο ἀϊνίπθ γοῖορ, ' ΗΪπι 8118}} γὸ 
Ποαῦ "Ὁ Βοονος μοδυξκοηδ ὑὼ δηοίϊοσ, τ ΒΟΟνΟΣ 
Ἰοοκβ ἴο ΔΩῪ οἵδβοὸρ βοδ ἴμδὴ ὑμΐρ, ἱΐ 18. 81} ονὸσ 
ὙΠ πω. ΕῸΣ Ηο δἱοῃο βὶ} ἴθ β 18 ἔσοπι ἔδθ 
μοϑῖ, ἰμδὲ οοπλθθ ἔγοπι Θοῃ τ Ρ] δ ]ηρ᾽ (ἢ 0 Τα Δ᾽ ΘΒΙΥ 
(ὦ, 6. ἥοὰ ἴπ6 ἴοστοὸσς ὑπαὶ (ὑὐοα᾽ ΒΒ ΒΟ] 6886 δὰ 
τὶ ἢ θουβηθθ8 1Ώ8ρ1σ6), ΗΘ δ] ΘΟ Ο ΓΒ 08 ἴγομι 
0 ταΐῃ διὰ (ἢ Ῥοόνοῦ οὗ βαίδῃ. ΤὨΐα δ: δαθ 
ΔΒΌΓαΒ υ8 ἃ ΘΟΟΐ 688, 80 ἐμαὶ ἰμ6 ἀτγοδά οὗ χυδί ἢ 
εἶνεοβ ὙΔΥ. ἘῸΣ πτϑί σδῃηοί Ὀ6 ἴμοῦθ ΤΠΘΓΘ 
ποὺ βοοβὲ [86 ἥοη οὗ αοὐ ρίνοη ἰο ἀθδίἢ 0 Γ ΕἸρο 
πὲ ἐμοῦ σὶρ ΐοδβὲ ᾿νθ. ῬΤΒΟΓΘΙΌΣΘ 1 σοι θῇ 
ἴο γοῦ ἱμαὶ πᾶπιο οἵ ΟἸσὶδῖ, τ βοσ ἢ ἴλ6 Ῥτο- 
Ῥμοὶ δάογῃβ Ηΐτα, ἐμαὶ Ηδ ἰ'δ δ δθθσ 8016 [ὉΓ 
βιδάθ ἀρδϊημδὶ ἴ(μ6 ποδί, ἃ τοῖαζα δπά ρ]δοθ οἵ οοῦ:- 
οοϑἰτηθηΐ ἔγοπλ σαΐη δηᾶ ἰοῃροδί.  -π ΠΥ ΤΗΕΕ-.--- 
ὙΠ βοιὴθ τποαἱ οδβίζοη, 6 ΠΊΔΥ ΔΡΡΙΥ Βοῖθ ἴΠ 9 
ΘΟ ΡΣΘΙΘΏΒΙνΟ ἰὉΓ ΕὈΞΈΒΤΕΗ 51.068 ἴ0 ΟΌΣ Ρ886- 
δβο: 1) Το ἀπο ηρ οὗ Μουηὶ Ζίου ἰδ [6 
οδυτοῖ ; 2) [Π6 οδὶ ἰ6 τη9 Βδιλίηρ ττϑῖ οὗ αοά, 
δηὰ [89 Πρεαὶ οὗ ἱετηρίδιίΐϊου (1 Ῥεῖ. ἰν. 12; ἘοΟΪαΒ. 
ἰϊ, 4, δ); 8) ἰοιηροδβὶ δῃα σχϑΐῃ τὸ ἰΐ8 Ῥῃη Βἢ- 
τηθηΐβ οὗ εἰηβ, ΟΥὁ σϑίμον 6 ηπασὰ δηὰ ουϊνασγα 
ἐτὶ8}6 (Ῥβ. 1]. ; 188. ἴν]}. 20); 4) 186 ἀείδῃοθ οὗ 
186 ΡἈἾΠΔΡ οὗἩ οἰουὰ διὰ ὅσο 18 Φεβθὰβ Οδσγίδιὶ (1 
Οὐον. χ.). 

26. γ.1-}. ΤῊ Ϊ8 Ῥαυϑῦ]ο μδ8 ἃ Ὀγοῖμοσ ἴῃ 
186 Νονν Τοδίδυγοπὲ {μαὶ ἸοΟ 8 γΟΣῪ τσοὶ [{ἰκὸ 2, 
Ι ταῖρι βδὺ : (ῃ6 μοδὰ ἷ8 αἰμπγοδὲ [89 βαῆθ. ΕῸΣ 
{Ππ6 Ἰηηΐηρ οὗ {πὶ Νον Τοβίδηθης ῬΑΓΆ]Θ 
(Μαΐ. χχὶ. 88; Μααν. χἱϊ. 1), “".Αὶ σβδὴ ρδηίθα 
ἃ νἱπουδσα, δηὰ βοὶ δὴ μβοάρο δρουΐ ἱΐ, δηὰ ἀἱ 
ἃ ἰηθ-ἰαξ δηά Ὀυ}}} ἃ ἰοντοσ,"᾿ 18 ΤΩ  ΔΕΥ 1τϊ- 
ἰδιϑὰ δέου ΟὟὺσ ρβαβεᾶρθ. Βυΐ Ποσὸ ἰΐ 'β {86 γἱπθ- 
γατγὰ {δὶ 168 Ὀ84, ψ 110 ὑποσο, ἰὼ ἴ[Π0 Νον Τοερία- 
τηθηΐ, {π6 Βυβραηάπμηθη δΓὸ χοοὰ ἴοσ ἐμ σας ἢ 
Ηδτθ ἰδ9 Γογὰ ΔΡΡΘΔΓΒ 88 δὲ ΟὩοΘ ΟὟΤΟΣ δια συ Ϊ- 
εἱναῖον οἵ [πὸ νἱπουδγά : ἔπογο 186 ΟὟΤΟΣ δῃἀ οὐ}]- 
Εἰναίοτβ δτὸ αἀἰβιλησυϊηοά, ΤῊ1Β ατῖθοθ ἴγοτλ (ἢ 
ἴδοι {ῃδὶ (6 Τ,οτὰ 9688 ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ Πα ἴω ΗΣϊ8 
ταϊηὰ ἐμ6 οἰ οΒ οὗ {Π6 ροορίο, “μ6 δἰ ρἢ-Ὀσιοδία 
δηὰ οἱάοτ5᾽ (Μ ἢ. χχὶ. 23, 24). τοῦ (818 Σὲ 
18 τηδηϊοσὲ ἰΠαὺ ΠΟΘ 86 (ἤοσο {πΠ6 υἱπογαγὰ ἷβ [86 
πδίίοῃ. [Ι͂ἢ 1βαΐδῃ, βόονόνοσ, ἰμ6 νἱπογασά, ἱπδὲ 
ἷδ. ἴο Βδὺ {Π6 Υἱῃὸ 1661 18 δοοιιβοά 6 πδοῖϊο 

ΡΪΘ 18 γορσοβοηϊθα 88 βανΐηρ Θα0}8}}}7 βοηθ ἴο 
εβἰσυσίΐοη. [Ιἡὼ ἴπὸ ϑ'υποριίβίβ, οὐ ἐδο οἰβὸσ 

Πδηά, 1: ἰδ ἴ6 οἰΐοίβ δὰ Ἰοδάοεβ ἰδὲ οοπὴθ δ6- 
ὑπσοθ ἰἢθ 1 ,ογὰ δηὰ δ νἱπογαγά, δηά πουϊὰ 6χ- 
οἰαὰε Ηΐπ ἴγοτα ΗΪδβ ῥσορδγίυ, 'ῃ Ἵσγάοσ ἰο Ὀ0 809 
ἴο οδίδϊη ᾿ξ ΠΟΙ]Ὺ ἴοσ ἱποιωβοῖνοθ, δὰ ἀϊνὶὰθ ἱἐὶ 
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ἴθ. Ὑδμαγοίογο ἰθοσο 1ὑ ἷβ τοσα [86] ἰο βσμβοίῃοσ ἰὴ οῃφϑοὶ (6 Τζῃπἀαταθηίαὶ ἐσαΐδα ἐμ δὲ δ χη 
Ὑἱοκοα ρτοοὰ οὗ ΡΟΝΟΣ δηὰ ραΐῃ ἴῃ 186 στοδί ἐμαὶ 
ἷδ Σεργονθα ; Β6ΥΘ (16 ΟΟΣΙΟῺ 1Ἀ]11ὴρ ΔΊΤΔΥ οἵ 
16 ᾿ΟΪ]6 πδίϊοῃ. 

21. . 8. στο ἴδ9 Ῥχορδβοὲ ἀοηούποοβ {πὸ 
τιον, [π6 δτδβίοοζδου, δηὰ σβριῖλὶ. Τῆαθ 6 ἰδῖκοθ 
1.6 γατὶ οἵ {80 ῬΟΟΓ διά Ἰἰον)Υ. Τῆηδὲ χτδορίηρ 
οὗ (86 τοἢ δῃὰ ποῦϊθ, Ὑ 1 ἢ ΠΟΥ͂ αἱ ΒΡ ΑΥ̓͂ θοσαθ- 
ἔὔλπιοα εἰϊκὸ θθδδίβ οἵ ὈΓΘΥ, δὶ οἱδοσ (ἐπ168 συδ ν ἴῃ 
ἃ ΤΏΟΙΘ ΟΥΒΗ͂Υ δῃὰ ] ἰδδΐου, (πῃ Ῥιορβοὶ τϑ- 
Ὀυκκοδ ἤοσα ἰῃ 186 ΒΒδγροδὶ ΏΔΏΏΘΣ, δ ψοσῖκ 
1 μιὰ ὑεται ἰο ΘΨΘΙΥ͂ αἷμ, δηἃ οὐῸσ δίδη θ᾽ οἡ ἰδ6 
εἶλο οἵ [μοθ6 ἐμιδῖ βυ δι ὁρρχεβδίοῃ, Ὠ0 τηδίξοσ πιἢδὶ 
ΤΩΔΥ Ὁθ ἐμεῖν γδηϊο. 18 ὯΟ Γοδρθοίοσ οὗ Ῥθσβοῃβ 
(θουϊ. χ. 17 94.). 

28. Υ. 11-17. Το πιοσΐηρ Ποῦσ, (86 ΒΟῸΣ 
οὶ ᾿ἰσμς ἰγἰυτρἢθ ΟΥΟΣ ἀδειίζηθθα, οὐρμὶ ἰὼ 6 
οοπϑρογδίοα ἰοὸ νόσῖ οὗ Πἰρμΐ, 88 ἰἰ 18 δα: ωγογα 
ἈΑ[ιδὶε απιῖοα, ἠώς τοι προφέρει μὲν ὁδοῦ, προφέρει δὲ 
καὶ ἔργου (ἩΈΞΙΟΡ. ἐργ. κ. ἦἡμ. δ40,) ἈΙογρεπείυπα 
λαὶ Οοἰά ἱπι Μωπά. “1ι γ88,᾽ δᾺγ8 ΕἘΟΕΈΞΤΕΗ, “8 
Ιαυάδθ!θ ουδίοπι διποὴρ ἰῃ6 Ῥογβίδηβ, (πὶ ἰΠ6 
ομδιθοσ  αἱὴδ θη οσὶπρ ἰὼ ἰο ὑδ6Ὶν Κρ δδυὶγ ἴῃ 
186 χιοχηϊηνσ, στοὰ ουὖἱ τὶ ἃ Ἰοπά νοΐοο: " ΑΥἶβο, 
Ο Κίημ. δἰλουὰ ἰο Ῥυβίῃοδα, 88 ΝΜ ϑβοσοιηδδίθθ οοτὴ- 
Τα 5.) Οπ ἴἢ6 οἱἷμοῦ βαπά, “ΠΥ {μδὲ Ὀθ 
ἀσαηκοῦ ὅσο ἀγθηκοη ἴῃ πὸ αἰρῶὶ,; 1 ΤΏεδο. ν. 
7 νης Ξο τηυοῖ [86 ποσβο, ἔμ θη, τ μθ στηθῃ ὅο ἰῃρ 
τ γα οὗ πἰρσῃϊ ὄνθη ἴῃ {86 ΘΑΥΪΥ Πουΐ, δηα ἀΑΓγῸ 
ἴο δϑῦθο ἐμὲ Ἰρῆϊ. “Ῥίονιδ υεηίον ἀξερυπιαί ἴπ, 
ἰδίαΐπεξ," δαγβ ΑσΌΌΒΤΙΝΕ. [πὶ υἱπο ἀσωτία (Ἐ ἢ. 
νυ. 18). Οὔγρυξβ, ορέε, απίπιαπι ἰισι αετηναπία }6γ- 
ἀΐδ. ΜΈΤΑ ΟΤΕΟΝ. Οπ γνογ. 16 ἘΟΕΈΒΤΕΕ οἱὐθϑ 
189 οχρτζοβαΐοῃ οἵ ἀὐαῦϑτιν: “Οοά που] ποί 
ΒΟΗ͂Σ ΔῺΥ 6Υ]} ἰο Ὀ6 ἀοπα ἴῃ (86 νοσ ἃ Ὁ}]688 
δοῖηϑ φοοα τηΐρῃὶ [πο ποθ θα οἰἸοἰ ρα. 

29. Υ. 18. “Οοτγάβ οὗἉ Υδῃη  Υ δΓῸ [8]86 ῬΡΕΙ - 
ἀἴοοθ δηἃ οστοηθουβ ΘΟ] υβίοθβ.Ό ΕῸΡ δχϑιρίο: 
ΠΟ 016 8 Ἡἱίδουΐῇ βἷη, ποὶ ουοὴ {86 ΒοΙ᾿οδὲ: οα 
ἄοεσα ποὶ ἰδΚο ποίϊςο οὗ β1181] βἰῃ8.: μὸ (δὲ 18 δι ΟΠ ρ' 
ΟἾΪν ΕΒ τησδὲ ΠΟΝῚ ΜΠ} ἰΒθτὰ ; ἃ τηδῃ οδηηοῖ ρεῖ 
[Ἰοῦς ἴῃ 6 ψοι]ὰ τὶ ἃ Θοτα ρυ]ΟυΒ, θη ο Σ ΘΟῺ- 
βοΐδηοο; {Π0 1 οτὰ 186 πιογοὶ Ὁ], (Π6 Ηθδθἢ 8 τοδὶ, 
εἰς. ἘῪ δυο [1π ἃ τζϑῃ ἀγαν βίῃ ἰο πΐμ, Ὀἱηπά 8 
Ηΐδ σομῃβοίθησο ἔβαί, δῃὰ τοαὶδίϑ {119 ροοα τηοϊ 0Ώ}8 
οἴ οπἰησ ΤΉ οἷς ΟΑΥΤΟΡΘΒ δἰ ρη ΠΥ 8 
᾿ἰχῇ ἄοστοῦ οὗ πνἱοκούποβα, {Π6 οοαγβοπὶ δἀπα τοὶ 
του οὶ πρ ῥγεὐαάΐϊοοα. ΕὌΓ οχϑτρ]ο: (οα 88 Ὠο 
φΟΏσοσ δὐουΐ Βυγίδη δῇδὶτθ; ρο  ηο88 ἀν ΓΒ 
ὯΟ ΟἿ6 ἤγοζῃ ΤΩ ΒΟΥ δηἃ ΤἸηλΚο8 0 ΟὯ6 ὑ]οαβθά : 
186 ΓΠγοδίθηϊηρ οὗ [πὸ Ῥγορμοίβ δ ποὶ ἴο Ὀὲ 
οατοὰ. ἰδποτο ἰδ ἢο ἀϊνῖπο ὑσχου άθῃοθ, ἢῸ Βοδνυθῇ, 
πὸ 861} (ουΐ, χχίχ. 17, 18, 19). Ουἱ οὗ δυοῦ 8 
Τῶδὴ) {π1δἰ8 δηὰ ἱκηοίβ ἃ βίου! σορϑ, υὶτὰ ἩΒὶ ἢ 
6 ἄγαν ἰο ᾿ἶπλ τωδηϊΐοδὶ ὈΪΔΒΡΠΘΙΩΥ, οηΐδηρ]ο8 
Ἠΐτη86 1 1η 1, ο {πὶ οἴδη 6 σδηποὶ κοΐ ἰοοθο, Ὀυὶ 
ἦπ 8014 δ8 ἃ βοσυδηΐ πὰρ αἱ (Βο. Υἱ. 16; 1 
ΕΚίπρ χχὶ. 20, 25). ΒΤΑΒ Ὲ. 

80. Υ. 19θ. “Το νἱοϊκοά τηοοῖς δὲ ἔθ ραϊΐϑθῃοθ 
δι Ἰοπρ- συ ἤἶογίησ οὗ αοά, 88 1 Ηδ ἀἱά ποῖ ΒβΒ66 οὗ 
ΟἌΓΘ ἴοσ {πον ρΌα] 688 οχἰβίθηοο, αὶ ἑοσχοὶ [6 πὰ, 
διὰ οδϑὶ ἔἤοι οαὲ οἵ πιϊηὰ (ῬΒ. χ. 11), βο μὲ {}6 
{πγοβδίοσιοα Ρυπἱθμηθηὶ που]ὰ 6 οὐ, ΤΟΥ͂ 
ποι ]ὰ β8Υ: [Πογὰ 88 θθθὴ τσοὶ ἰπγοδίθηϊηρ, θα 
ποίδέης Μ11] οοπια οὗ ἱ{; 1 αοἄ 18 πῃ οδασιοδί, ἰοὲ 

τι, εἶδ.; νὸ ἀοη᾽ τα ἰπ τοδί; 1οΐ αΟα οΟΓ)0 
οὐ 1 Ηθ {111 Οομρ. χχὶΐδ' 12, 18, χχνἹἑ. 21, 
22; Αὐτὰ. ν. 18; 2Ζ6Γ. ν. 12, υἱῖ, 11; χυἱϊ!. 1δ; 
Ἑσοῖκ. χὶξ. 21 θη4.᾽ ΚΞ';ΤΑΒΚΕ. 

81. Υ. 20. “ο τρδίκα ἀδείζηϑεβ οὗ ᾿ἰσἢξ, ΠΊΘ8Ὼ8 

ΤΑΔΥ͂ Ὀ6 Ῥχονοᾶ ἔγοια ἐμὸ ρει οὗ Πα ητερ 8ῃς 1Ἀ6 
οογγοοῖ Θομουδοηβ ἱπῆ ἴγοσα ἱμ θη, δι οθρ6- 
οἶ8}}γ γονθδὶϑαὰ γαῖμα [δὲ ΘΟ Θτ τοὶ σίοη, δπὰ 
ἴο ΡῬΡγοῃοῦμοθ ἴπθα ἰῃ οἰμοτβ ἴο ὈῈ ῥσεὐυάϊοςθ δῃὰ 
ΟΥΣΌσΒ. ΒΒ (6 Ρ δηά εσοοῖ ἢδνθ σϑίθγομοθ ἰὼ οοῦ- 
βιἰιαἱΐοη, μον ἰΐ 18 Καοσσῃ δὰ ἐχρογίεποθᾶ. ΤῸ 
Ἰηδῖζο δυγεοὶ οὗ ὈἱΓΟΣ ΤΑΘΆΠΒ, (0 τϑοοϊωσηθηᾶ 88 
βγοοί, ρἰθαβδηΐ δηὰ ὑβοῖι], τὲ 18 δα δῃηὰ Ὀὸ- 
Ἰοηψβ ἰο ἀδγίζῃθβα, δηὰ ἰβ ἴῃ δοὶ Οἰἱξίοσ δπὰ ἀΐη- 
ἰδϑίθία], δου ομθ ἢ πι861 Ὀο]1ονοθ ἢ 6 ῬΟθΘΘΒΘ68 ἴῃ 
186 ΟΥ̓] (Π6 Βὶσῃοεί ροοῦ." ΚΤΑΒΚΕ. 

82. Ψ. 21. “ τηοτίαϊο8,) εἰς. ΑΒ τῆϑῃ 
8.8, (ΔἸ ΘΟ 86] οὗ βοβἢ, ραγδιιθ βα᾽ γαίζοῃ ἘποῚ 
οοηβάξηοα οὗ 81ηΥ βοτί οὗ πῃοσὶξ οὗ (Πποἷγ οσσ οὐ 6χ- 
ἰ6ΓΏ8] ΓΙ ΊΊΟΣΟ, 8 ὑμτης ἰο ψ οι Βυϊδη Ὡδίογο 
8 τουοὰ ἱποϊἰ πο, Ορροβθο ὑμεῖς οσσῃ ἀονΐοο ἴο [μ6 
Ἡϊράοτῃ οὗ Οοα, δηά, δοοοσάϊηρ ἴο (6 Ρσορβμοῖ, δγθ 
“8116 νἷδα ἴῃ (ΠΡ ΟὟ ΟΥ68 (ΧΧΥΪ]. 16, χχχ. ], 
2; Φ6γ. Υἱῖ. 8, 9; ἰχ. 28 ρᾳ.; χυΐδἱὶ. 18). Ὑ11:- 
ἘΓΝΑαΑ. 

88. Υ. δὶ ΤῊο Ῥγορμοὶ ἤθσΘ δχργοεβοθ ἱἢ 
ἃ ΚἜΕΏΘΣΑΙ ὙΦΑΥ 186 ἱπουρδΐ ὑπαὶ {π6 Τοχὰ γ1}} οα}} 
ἀἰδίδηϊ πδιΐοηβ ἰο Ἔδχϑουΐο Ἰυάᾳηχοης οἡ δ ογιβδ- 
Ιοα, υϊπουΐϊ Βανίηρ ἴῃ τοϊηὰ ΔΏΥ ἰουϊαν Ὠ8- 
ἰοη. ΨΊΤΕΙΝΧΟΑ ἀῦθυ ἃ ΤΟΙΏΆΓΚΑΌΪΕ 
ἔγοπλ 6 ΘΧχοοτρΡίβ οὗ ΦΟΗ Ν. ΑΝΤΙΟΟΗῈΝΤΥΒ ἴῃ  Α- 
ΤΈΒΙΌΒ (Ρ. 816} ὙΠ6ΓΘ 1{ 18 Βαϊ, (Πα ἱπητοα  αἰοΥ 
δος ΤΊτυΒ μδὰ ἴδιο Φοσυβδίθηι, 8}} ΟΥΒ 
ἴγοιι 41} (16 ποῖ ρους παι ΟΏ8 σση9 ἴο ἰαἱηὰ ἴὸ 
Βα] υὐθ Ὠΐπι 88 νἱοίοσ δηα ργϑϑθηῦ Ὠΐτὰ ΟΥΟΎΤΩΒ οὗ 
Βοποσ. ΤΙΤῦΒ χοΐαβοα ἱπθρο ογοσηβ, “ βδγίηρ ἰ(Πδί 
ἱϊ ττᾶϑ ῃοΐ δα ἴπδὶ πιδὰ εβδοίοα (Πε86 ἐπίῃ, Ὀὰΐ 
ἐπδΐ ΠΟΥ πτοσο ἄορ ὈΥ Οοἂ ἴῃ [Π6 ΠΕΡΙ οὗ Ηἰδ 
πγδί, δηὰ τ 0 δα Ῥχοαροσοᾶ Ηἷβ δηάβ." ΟοΡ. 
4180 ἰπ6 δα γοββ οὗ ἔπε ἴο ἷβ βο] ἀΐθσβ δῇ!θεοσ (πὸ 
ἰακὶηρ οὗ Φογυβδί οι ἰῃ ΦΌΒΕΡΗ. Β. μά. Υ11. 19. 

ἩἨΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ΒΙΝΤΗ. 

1. 11, 6-11. 7(ἀροίαίγῳ. 1) ὙΠ Βαὶ οσολβίοηβ 1ὲ 
(ΑἸ ἰοπμδίΐοη ἴσοι οὐ, νοσ. 6 α); 2) Το ἀἰβδογοης 
ΚΠ α α 8 Εἰ ϑν ΤῊΝ νν: 6 ὃ, γοσ. 8), ὃ. ἃ ζοσθ 
τοῆῃ ἰῃὰ (γος. 7); 18 Ῥγοβοηΐ ΔΡῬοδσϑ 0Θ 
(χτοδὲ ἤόθοΣ οἵ {π6 ἐδ οἷβ εκ κα οὗ ἰδεῖν ψοσβῃὶρ- 
ῬΟΙΒ, γορ. 9); 4) 15 [δἷθ δί Ἰδοὶ (ἀθοροσὺ ἈῸ1}}1}18- 
ἰἴΐοη Βαίοσο ἴδ τονοϊδίίοη οἵ [86 τηδ᾽οϑίν οὗ αοὰ 
οἵ 41} ἐμαὶ ἀο ποὶ χῖγο βίοσγ ο Ηΐτὰ (γοσβ. 10, 18). 

2. 1. 12-22.Τὴ6 (αἰδε απὰ ἐλὲ ἰγιε ἐπιϊπεηοε. 1) 
ἘΔ]66 οιρϊῃθηοθ ἰδ ἰδὲ ΜΏΙΟΣ δὲ ἄσγθὶ ΔΡΡΟΔΣΒ 
Ὠίρσῃ, Ὀαϊ δὲ Ἰαδὶ ἱθττιβ ουδ ἴο Ὀ6 Ἰοῖν (ἴο 1818 Ὀ6- 
Ἰοημϑ 1π| 88 Ὑ6]1 85 δι ΡΕΣΒΟΘΏΒΙΟΙΒ ΓΕ δ- 
ἰστοθ, Ἡ ΒΊΟΝ δὶ ργοθοηΐ ΔΡΡΟΔΣ 88 ἰΐ6 ἰρποδὶ ἴῃ 
16 ποσὶ, δαΐ δὲ Ἰδβί, ἰῃ ἐμ ἀδὺ οὗ (86 [τὰ οὗ 
Ἡορίβ, 8}8}} ἑσσγῃ ουἱΐ ἰο Ὀ6 ποίδ!ηρ); 2) ΤἼΘ τοδὶ 
Θπλΐϊηθηοθ ἰβ ἐμαὶ ποῖ δἱ σοὶ 18 ἱποοηθρίουουβ 
δῃὰ ἱπίοσίοσ, Ὀυΐ πῖοβ δὲ ἰδαὶ ἰΌστιθ οαὺ ἰο Ὀ6 {16 
ΒΙρμοαὶ, 1 ἔμοι (86 ΟὨΪΥ ΒΙΩὮ ΟὨΘ. 

8. 111. 1-9. δπ ὦ ἐδο ἀδφειτιιοίλον 977 α γεορίε. 1) 
αὶ ἰβ εἰη 7 Βοαϊβεϊης {86 Ιογά: α. νὰ [86 
ἰοῆμτο, ὁ. ψὶ ἀοοᾶβ, 6. υἱτὰ [6 ἰηΐοσίος Ὀοὶηρ 
(νεσα. 8, 9); 2) [π ναὶ ἀοε8 (86 ἀεβιγασίοῃ οου- 
βἷβί (οῦ ἴ86 18}1 δοοογάϊπρ ἰο νοῦ. 8 α)  α. ἴῃ [86 
1οβθ οὗ θυ ἰμἰηρ ἐπδὲ οοπδίταϊοβ [ἢ.8 ΠΘΟΘΘΒΆΣΥ 
δπὰ σῦσο βυρροτί οὗ (ῃ9 Θομη ΟΏ ΘΑ] (νοτα. 1-- 
8); δ. ἰῃ ἱπροοῦγο δηὰ ἨΘΔΚ ᾿ΓῸΡΒ σἰβὶηρ ὋΡ (ΥΕΓ. 
4): 6. ἴῃ 186 οοῃμάϊιου (μδὲ 90]]Πτ8 οὗ ΤῸΝ στες 
ουἂϊ ἃ Μϑδείος (νεῖ. δ) ; ἀ. ἴῃ 86 ἐπ ροκβὶ ὉΠ οὗ 
βηάϊηρ ΔΩ͂ Ροσβοὶ (πδὲ π|1}} ἰακο [18 βΌνΕΓΠΔΏΟΘ 
οἵ τῇ ἃ Τυϊῃοῦβ βἰδῖα (νοσβ. 6, 7). 



102 

4. 1]. 4, Τπβαγτεοίϊοι ἰβ ἑοσυϊ ἀἄθη ὉΥ αοά ἴη 
ΟΧΡΓΟΑΘ ΝΟΣ, ἯΒΟ δαγβ ἰο Μοβδεβ “ἐμαὶ ψῃϊοῦ ἰδ 
ΔΙ Ορ 6 ἠυδὲ που δῇαϊε ἰο ἴον," Του. χνΐ. 20. 
ὝΤὮΥ ΤΏΔῪ ποῖ Ῥογιηΐὶ δὴ ἰηίοΐογαῦ]Ὲ δηὰ 
οἤδῃ πη αὶ ΔΌΪΒΟΣΕΥ ἰο τῦ]α ἃ ἰδμὰ ἴἔοσ ἴδ) Β8π|6 
ΓΘΔΒΟΏ Ηὸ βυῆδτιβ οάσθη ἰο ἤαγο ὑδα δυὰ 
απ)υδὶ παρε νι δηᾶ ἴδὸ τνὶῖΐ ἃ μβασὰ δῃὰ ἰηϊο]ογα- 
16 Βυβθαμα, τ ῆοθθ σἱοϊθηοο ἰμ 6 οδπηοὶ γοϑαἱβὶ ἢ 
Ιβ ἴῃ οὶ ΘΧΡΙΣΟΒΕΙΥ͂ βδὶἃ ὈΥ ἴπ9 Ῥτγορμοὶ “1 κ1}} 
εἶνα οἰ άτοθη ἴο Ὀ6 μον ὑγίποθβ, δηὰ Ῥδ 068 8}}4}} 
ΤΌ] οὐοῦ ὑπο ἢ “1 κανὸ (Π66 ἃ ἰκΐηρ ἴῃ τηΐηθ 

τ, Δα ἰοοῖκ ἷηλ ΔΎΔΥ ἰῃ ΣΩΥ ΤΣ," Ησοα. 
χῖὶ!. 11, ΤῊΟΙ ΘΚ. 

δ. 11, 10-1383. “1εὲ τ ἰοαγη ἰο αἰδέϊπσυϊελ, δὲ- 
ἐεση [αἶδα απὰ τοαὶ οοπιίοτί." 1) ἘΕΔ]θ0 οοπιίοτί 
ἀ6418 ἴῃ 1ΠΠπίοη : 186 Γ6Ά] 6818 ἴῃ ἰγαῃ; 2) ΤῊΘ 
ἔδλ!θο ργοάυοοδ ἃ ῥργοδϑηῖ οῇδοϊ ; ἰ8:6 Το] ἃ ἰδδιἱπρ 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. Ν 

οὨδ;: 83) ΤῊ ἴδ]86 ἰηΐατοθ (80 οὴ6 οοτηΐογίοα ; [86 
ΤΟ Δ] 18 Ποδ (ἢ ἰο εἶπ.) ΑΒ ΜΒ. 

6. ἶν. 2-6. Τῆς λοίέπεδε οἵ αοα᾽ἐ Οὐιηυγοὶ οἢ. οατίλ 
ἐδαὲ ἰδ ἰο ὃς ἰοοξοὰ [ον ἐπ (δδ βιέωσα. 1) Τὼ ργε}ῖ- 
ΤΠΏΘΙΥ: 16 ἀὐδεταθαι οὗ οἰθδηβίηρ δῃὰ ρατὶγίης 
(νοσ. 4); 2) Ὑ Βδὶ 18 γσϑαυΐεῖίθ ἴο ἱῃρ 8 
ἰδοῦ ἢ α. Ὀοϊοηρίπρ ἰο (6 τουδὶ (νο γα. 2, 8) ; 
ὃ. Ὀοΐηρ πείθῃ 1 ἴῃ6 Ὀοοΐς οἵ 116 {νοΣ. 8); 8) Τὴ 
ΒΏΓΟΙΥ οἵ 1.8 ρΟστ θη ο: {86 σγδοίουδ Ῥγοβθθῦοθ οὗ 
186 1ωοτὰ (νο;β. ὅ, 6). 

Ἴ. γν. 21. Τὴσ γεῶη οὗ τυπὲπσ τη οποῖδ οὖσι υἱδ- 
ἄομβ. 1) Τποθο ἐμαὶ ἤᾶγθ δυο οομβάθηοθ βοὲ 
{πϑλθοῖνοδ δῦονθ Οοά, ψιϊοῖι '5: α. (6 στοδίθοὶ 
πὶοϊκοάποθθ, ὁ. (ἢ6 ψτοδίοδι {0}|γ; 2) ΤΈΘΥ ὁ84]- 
ῬΑ ΝΥ Ὠἱνίηο Μαίθθιυ ἰο πιδἰηίδίη 1.5 τρις 
γοΓ. 24). 

0.--ΤῊΕΝ ΤΗΙΒῸ ΡΟΒΤΑΙ, 

ΟΕἙΔΑΡΤΕΒ ΥἹ. 

Ὗγο ἢαγνο δΙγοδάγ βῆογχῃ δὔονο, ἴῃ (9 ΖΘΏΘΓΑΙ 
ἰηιτοἀπσίοη ἰο ἔμο ἐπ τϑοίο] ἃ δαίγδηοο, ἱπδὶ [βαΐϊδῃ 
“0 0] ἃ τοὺ Ρἴδοθ ἐἰιΐὶθ δοοουπῃί οὗ ᾿ἷθ ο84}} δ (86 
ιοαὰ Ὀοοδαδθο ἢ ἴο]: ἰμ6 ποοά οὗ ργορδυίπα δ15 
Τοδάθβ ἴος 1. Αἱ (80 βϑιὴθ ἔἰπλ6 ἢ6 μὰς δ ἶι 
δθουΐ (πὶ {πϊ8, ποῖ ΠΊΘΓΟΙΥ οἰοναίθα, Ὀαὺ ΠΟΙΥ, 
δηα ὀνϑῇ Πο] οϑὲ οἵ 411 ἀγβϑδπλββ, 8 Ρμυΐ ἴῃ ἐδ) Ρ]806 
{πὶ Ὀϑοοπλθθ ἃ δΒοϊἰοϑὶ οὗἁ 4]}, εἰπὲ '8 ἰο δᾶν, ποὶ 
αἰιμοαῖ, Ὀαϊ πὶ ΐπ; ποῖ ἐπ αὐΐω, Ὀαὶ ἐπ αἀνίο. 
ΑΒ ἴῃ ἴδ ἰδιαρῖίο, [η68 οοαγί οὗὨ (86 ῥγίθεῖβ δηὰ ἢ 6 
λιοῖγ ρἶδοθ, τὶ [10 Δ]8Υ οἵ ᾿ποθηδο, οοηδιϊαἱοά 
{Ππ6 ΔΡΡγοβοῖβ: ἴο ἰδ ποϊτοϑί οὗ 41], βο, ίοο, ἤθγϑ 
Ιβαὶδ ρυΐβ {πῸ ΘΗ ΓΔΠΟΘΒ ἰηῃ ἔγομς οὗ (πΠδὲ πιἰβίοσυ 
{πδὶ ΓΟΔΙΪῪ ὑγδῆθροθοθ ὕ8 ἰηῖο ἴδ ἰπηλοαὶ βδηοία- 
ΤΥ, ἰμδὲ Ἔχ ρ]δίῃβ ἴο Ὧ8 ΒΟῪ ἰΐ 5 Ῥοβαΐ]6 ἴδὲ 
Ιδδϊδῃ, (0 δοὴ οὗ Αἴποζ, βῃου]ὰ Ὸ δαπηἱι θὰ ἴὸ 
116 νἱσΐου οἵ (ἀοα, ἀπά δὰ {6 Ὀοϊάμποθθ ἰὸ οὔδιν 
ἰ πη56] δ8 ὐοαά ΒΒ τλθϑϑοηροσ. [{006 Ὑ6ΓΘ οὶ 8ο᾽ 
ψοσγπιϑὰ Ὀγ {πὸ 1]] βίοι ΟὨΪΥ οἶἰδρ. 1. ὁΔῃ 
δῇ ἱηιγοαποίζίζου, 1ὶ πουϊὰ ΠονΟΣ ΘΏΟΡ ἷ5β τχἰηὰ 
{μδὶ σἤδρ. νἱ. 15 {86 δοοουῃὶ οὗ ἃ δοοοηαὰ 681] ἰο 8 
ΤΔΘΓΟΙΥ δρθοὶδὶ τϊβδίοη, ὈΕΙΙΤΖΘΟῊ ΤΘΙΏΔΙΚΒ: 

ΦὙμαὲ ὈΜΒΒΕΙΤ βαγπ, ἐπδὲ οἶδρ. νἱ. τγϑοδ (ἢ 6 
ἐπα ργθθϑίου ἢ ΘΨΟΙΥ͂ ὕὑῃ πασορος ταϊηὰ οὗ θοΐης 
ἰδο] γυἱδίου οὗ ΡῬδιοί οδῃποί ἴῃ ἴδοί 
06 ἀοηϊοα. ΟὨΪΥ δὸ ροκϊώοι ἴδαί οἰαρ. νἱ. 88 
ἴῃ ἴμ6 Ὀοοϊκ 1614 8. ΘΟ ΓΑΣῪ ᾿πβυθηοο δραὶηδί 
(Π|8 ἐπιργοθαῖοι 85 Ἰοηρ 88 ἱΐ ἀοθθ ποὶ δάμῃἱὶ οὗ 
Ὀοΐπρ υπάοτοιοοά ἰπ βοὴθ οἷος τδΔῪ. Βυΐ ἰδ6 
ἱσαργοβαῖοῦ σοϊμδὶηβ (88 Ἡλι} 1. 7-9) δὰ ονθῆ το- 
ἜΡΡ' " ὙΥ76ΙΙ, ἰδοῦ, τθ ὑτίηρ [(λ9 ἐπηργοβαεῖοα 

Οδρ. Υἱ. σιδίκοθ (οἵ θοϊῃρ [Π6 δοοουπὶ οὗ Β9 
ἰῃηδυρσύγαις ὁ) ἰμϊο [86 ποδὶ παγπηοηΐουβ τοϊδοι 
ἴο {6 ΡΪδοο ἰδ ΒΟ] ἀβ πὶ ἴπο Ὀοοΐϊκ, ΟΥ̓ ὀΘχρίαἰ πίη ἰὲ 
88 ἴῃο ἰπϊνά, (Πὸ πιοδὲ οἱϑυ δῃὰ Πο]ἱοεὶ 6ῃ- 
ἴΓΔΏΟΘ ἴο [10 ῬχΣορδϑοίοα οὗ 1ϑαΐδῃῆ. Οὐποοσηίης 
()0 ἰἶπιο οὗ 1ΐϊα οοπιροαπἰιΐοη ποὶ τπῦῦοὴ πϑοὰ 6 
βαϊά,. Τηδὶ Ιϑαΐῖδἢ γοῦθ ομδρίοσ υἱ. ἢ οὔθ ἀ6- 
Ὡἶο8. ἘΒοίδογ, ἰμθη, ἢ6 ττοῖθ ἐξ ἑταυηθαϊ δίθὶ 
αἴοσ Β δὰ ἰδ Υυἱδίοῃ, οἵ ἰδίθσ, ἰβ ἱπά βθσϑῃηί. 
τοῖα (Ὧ6 παίατο οἵ (μΐωρθ (86 ἔοστηθσ ἰβ Ἰῆοσϑ 
Ῥγοῦδοϊο. Αε 411 ουθηΐίβ ἢ δδαοϊσηθα ἰδθ οὔδρ- 
ετ ὦ Ῥτοδοηΐ ροεϊϊοῃ πμθη Β6 τωδὰθ ὉΡ 18 

ΤῊΕΞ ΒΟΙΕΜΝ ἹΝΑΘΟΌΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ ΡΕΟΡΗΕΤ, 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΥὟἹἿ. 1-18. 

1 [κι  ντοᾷ (δδὲ Κίην ΤὺΖΖίδι! ἀἰοὰ 1 βαὺν δἷϑο (π6 ΒΡ δἰ υὐπρ ὕροι 8 ἰβΓΌΏΘ, 
2 Βῖρᾷ δηὰ 1γεά ὑρ, δῃά Ἰῃἷβ ἐγαίῃ 8116 186 86 ἰθιιρ)θ. Αθονυθ " βίοοά [86 Βογδ- 
ΙΓ ΘΔΟΙ ΟἿΘ ᾿ιΔα βἰχ πίηρβ; πὶ ὑπϑῖη Ἀ6 οογοσρὰ ᾿ἷθ ἴδοθ, δηαὰ τι ὑπαὶη 

ὃ δὸ ἀρλυλι Ἠΐβ ἔδοί, διὰ σιν ὑπνδίη μ6 ἀϊά ἦγ. Απά Ὅη0 οτοα ὑπο δηοίθοῦ, δά 
881, 
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ΗΟΙΥῚ ΒΟΙΪΥΪ ΒΟΙΥΪ ὦ [89 Π0Β᾿ οὗ Βοβίβ: 
ΒΘ ὙΟΪ6 οδεί ἐὸ Η11] οὗἉ πὶ ρίοσγ. 

4 Απὰ (δε Ῥροβί οὔ (8 'ἄοοσ τωονοϑὰ δὶ {16 νοΐοϑ οὗ “μἷπὶ (μδί ογὶϑὰ, δπὰ (86 Βουβθ 
δ νϑ δ|1]οὰ τι στθοκο. ΤΏθη 8814 1, οΘ 18 χωϑΐὶ ἴοσ 1 δὴχ πάοῃθ: Ὀϑοϑῦθο 1 αηὶ 

8 τἸΩ8 οὗ Ὁποίθϑη 11ρ6, δὰ 1 ἀν 6}} ἴῃ [86 τηϊάβὲ οὗὁἨ ἃ ῬΘΟρ]6 οὗἨ υὑμποΐθδη 11ρ8: 0 
ΤῊΪΏΘ ΘΥ68 δ Υ6 Βοϑὰ [86 Κίηρ, [86 [0ΕΡ οὗὨ Βοϑίδ. 

6 Το ΠρῪ ὁη6 οὗ [86 ΒοΥδρἢ πὶ υμΐο τη6, πδυϊηρ “8 Πἰγ9 608] ἴῃ ἷ8 Βαηά, ιολίολ 
7 Ὠ6 δὰ ἰδῖκοη τ [86 ἰοηρβ ἔγοτῃ ο (16 ΔΙίδγ: δηὰ Βθ δι ἐξ ἸΡομ ΤΩΥ̓ πιουίῃ, 
84 Βαϊ, 1,0, [}.18 μδίδ ἰουοποά ὑγΥ 1108; δῃὰ (μιΐπθ ἰῃἰαυλίγ 18 ἐδ θῃ ΑΙΔΥ, δὰ (ἢῪ 
818 ῬυΓροα. 

8 ΑΙΪδβο 1 δολγα {86 νοῖοα οὗ (60 1,.0Ε}, βαγίπῳ,  Βοπὰ 888}} 1 βοῃὰά, δῃὰ σψῖιοὸ ν}}} 
9 ἴου υδϑῇ Τδοὴ β8.4 1, Ἤδχο ἀπε]; βοῃὰ 0. Αμπὰ ἢ9 βαϊᾺ, ὅυ, δηὰ ἰ61} {818 τῶ, 
Ηδδγ γο ᾿᾿παθ66, Ὀυὺ υπαογβίδπα ποῖ ; 
Ἀπ 866 γὸ ᾿πμάροα, θυΐ ρΡογοοῖγθ ποί. 

10 Μαῖκο (π6 μοαγὶ οὗ [818 Ῥθορὶϑ δι, 
Απά τρ8κο {μοῖρ οδγβ ὨΘΑΥΥ͂, 8η6 ἐβῃυΐ [ΒΟΙΣ ΟΥ68, 
[,ε5ὲ ἴἰΒ6Υ 806 ὙΠῚ}ῈῺ {Π 6 1 ογθθ, δηα ΠΟΔΣ ἩΠ0|ὮὴΠ ΓΠΟΙΓ ΘΑΓΒ, 
Απὰ υπαογβίδπα Ἡ1} (Π61ν Βοατί, δηὰ οοηνοσί, δηὰ 6 μοαϊοϑά, 

11 Το η βαία 1, ΒΡ, μον ἰοηρ ἢ Αμα ἢ6 βηβποσαῦ, 
Τπε} 86 οἰοα θ6 παϑύρα πιϊδουΐ ἱδὈιδηΐ, 
Αμπὰ ἰδ6 Βουδο8 ψι δου Π8Δῃ, 
Απὰ [89 Ἰαπὰ ὃὈ6 ἰοῦ] ἀοθοΪδίθ ; 

19 Απὰ [89 1.0ΒΡ ἤδιανο τοιηουθα πηϑὴ ΤᾺΣ ΔΎΤΑΥ, 
᾿Αμπά δον ὃθ ἃ στοαί ἔοσβα κίηρ ἴῃ [86 τηϊάδί οὗ [86 ἰΔηά, 

18 Βυὶ γοί ἴῃ 1ἰ δλαξί δὲ ἃ ὑθη 1, 
5) ΑἸ 10 818}] τοΐιγῃ, δηα 8}}8}} Ὀ6 οδίθῃ : 
ΑΒ 8 ᾿ἴ61} ἴσϑθ, δμὰ 88 δὴ οδῖκ, 'ἵσοβο θυ θαίδμοο 8 ἰῃ ἴθοσ, τ μη {δ6γ οαϑὲ ἐλοὶν 

ἰθαῦυο8. 
30 ἴθ ΒΟΙΥ βορὰ δλαϊ δὲ ἰὴ Βυδθϑίδῃοο ἱμογοοῖ, 

1 ον, ἐλε ελέτγίε ἐλογ 60}. 8 Ἡοῦ. ἐλί ογἐδὰ ἐο ἐδ. Σ ΠΡΡΣ ΤΠ «ΤῚΝ Ὁ ΎΔῈ ΠΗΠΘΗ ὯΓΈΜΦΘΆΟΙ ΨΟΤῸΝς, 
4 Ἡοῦ. ἐλγεδλοία. δ Ηοῦ. ομέ οἵ. 4 ΗΘΌ. απ πη λ 8 λαπὰ α ἰἶνα6 οοαὶ 
Τ ΗΘΌ. εαιμδοὰ ἐὲ ἐο ἰομοΐ. δου. δ τι6. ΦΟγ, εοὐέλοιι οδαείηρ, εἶα, ἩΘΌὉ. ἐπ λοατίπο, εξ. 
Ὁ Ἠοῦ. ἐπ δεείη. 1. ἨθΌ. αφδιοίαίε ιοϊἐδ ἀδϑοίαίξίοη. 8 ΟΥ, ιυλόη ἐξ (6 τείμγηοὰ απὰ λαίλ δοθῆ ὑγοιμοά, 
Ἴ5 Οτ, δίσελ ΟΥ δία. 

δ λέν. ν οἴδοιο 7οἰπέε. Φ ἐλ ΟΥ̓. 
1 δίομδ. Φ ἐδ οουεγοά ε. ἔ χιυαμ8. 
ε δ ιοίϊξ τοιοῦδ. ι Απὰ ρσγεαΐ υοἱἶέ δὲ (δε ἀεεοία ον. 
3 ἐλαι ἀραῦς δωῤπ ων, κ ἐεγοδίπίλ, 1 Ὁ. ιολίολ τα }αἰ μος α δίμρ τοπιαιῃϑ, 
π ὦ δοῖν εοοὰ ἰ6 (δλοὶτ δἰ. 

ὙΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ 

Μον. 1. ΤῊΘ Ρσορϑὲ ἀοδίκηδίοβ [Π9 οχὰ 8δ5}Ν (σἱἢ 
[δ6 εἶχη οὗ ἐλ 9 δοοσυδαῖ., Ὀπὲὶ υίίποσῦὶ ἐδ δείΐο19 88 δ ἤτο- 
ῬῸΣ Βοῦ. Βοίδ δ. (1, 34; 1,1; ΣΧ. 16,38; ΧΙΣ. 4) δοὰ 

Ἢ 6. 11,18; ἰν. 4; νἱ. 1, 8, 11; τὴ, 14,25; γι}. 7; 1Σ.Ψ 
Ῥ “Ἵ 

16: Σ. 12; χὶ, 11: σχί. 6, 8, 16, χυίχ. 13; χχυχ. 20; 

Χχχυὶ, 24; χχχυ , 16) ΟΟΟΌΣ ΟἾΪΥ ἰῃ 1Π90 γοὶ ραγί οὗ 
[φαἰδῃ.--}} ὉἋ 16 υδοᾶ ὮΥ [58. 11.138, 14, διηιὰ ᾿ν|], 1δ, 

σἼοσο ἐμο ᾿οτὰ ΗΙΣΩΒοΙΓ [6 δὸ πασηϑὰ.--- Ὁ 70) ἱπο ἤϑτω, 
[Π0 Ὀτοϑβὰ {ο] θὰ ἐγαίη οὗἩ τῆ ϊοἢ ἐπ Ἀθίηϑ. Δ’Θ [89 Θπ 5. 
ΤῊ πογὰ (δθἃ ΤῊ ΟΒΕΥ οἵ ἐπ 6 ῬΥ  ΒΕΥ ραγιηθηίδ, Εχοά. 
ΣΧΥΪ]. 33, 84; χχχίχ. 94, 26, 36; σοσοΡ. 67. ΧΙ, 22, 26; 

Νδὶ. 11. δ) ἀοθα ποῖ δβαΐίη οδσῦγ ἴῃ Ἰβδίαϊ. 

ον. 3. "0 (15 Ἐοΐ ἰηδη., ἢ] ἢ ἰφ αἰνσα γϑ Ὠν)ο, Ὁ.) 
ε . 

[5 συναιδηΐτο, τ θη ΟἾἾΘΠΟΣ κ᾽... ΟοσῶρΡ. Υἱ}}, 8; 
ι: 

ΧΣχὶ. 4; χυσίῖν 1: χἣ, 10. , 
γον. 1. ΡΙίο6] 33 διὰ Ῥυδὶ 83 ἴῃ χσιί. 14; χχυΐ!Ἱο; 

ΣΧχνΐ, 18; χῖνα. 11. ᾿ 
γος. 8. 1) αἴδοσ 1). ͵δ χτογωτυ δία! [ὺ οοπεϊοτοὰ 

Ῥαί. οονποῦϊ. ὙΠΟ ἩΠῚ ἀο 8 ἃ δογυίοο ὉΥ κοί: } [8 
ἐἶο 90,86. 

σΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ψοσ. 10. ΤῊὴ9 γοσὺ Ἰ 0, »ίησιιεπι 6886, ἰα ἰ(οαηὰ ἐπ ἐἢθ 

ΚΑ]. ΟὨἹΥῪ Ὦσι!. χχσί!. 1δ, δηὰ 767. Υ. 238; Ὀοδίἀ9 [ἢ ῬΓΘ- 
δϑῃὲ ἐμ 6 Ηἰρἢ. οσσΌ 9 ΟὨΪΥ ΝΟῊ. ἰχ. 25, πὶ! ἐπ δ; 
“ἐο ὈΘΟΟΙῺΘ ἔδι." ΤΠ ΘΑΣΘ 8}}8}} ὈΘοοτΘ ΠΘΑΥΥ͂, Ὠδγὰ 
οὗ οδείῃκ, ἀϑαΐ, 39 (ΕΔ]) 8 υδϑὰ ἰῃ {18 80:89 Ἰἰχ. 1. 

Α16ο ἔδο πογὰ 18 υδοὰ οὗ ἔδθ ἐγοο (6 9}. χἸ Υἱ ἱ . 10) δη ὰ οἱ 
ἐδο ἐοῃρμῦθ (ΕἸΧοά, ἰχ, 10 [229 δά].}} Οοπρ. Ζθοἢ. τί]. 

“1 

11 (Εἰρἢ.). ΤῆΘ ἩΗΪΡΉ. οὁσσῦγβ πῆοσο ζΥθαῦΘΏ οὗ 
πλοϊκίης ἈΘΑΥ͂Υ, ἰ. 6. αγ θη πα ὑπ ἢθασί: Ε χοα, γΥἱ ]. 11, 
48; ΙΧ. 84; Χ, 10. »υπ 16 ἰδο Ηἰ»Ὦ. ἰσωροσαῖ. ἴγοϊω »ῦ 

οδίέενε, ἰο Ὀθϑυωθδγ, Ρ᾽αδίοσ ΟΥ̓́ΘΣ (σΟΡ. ΣΧχίχ.9; χχχίϊ!, 

83). ΜΟῚ ἰδ αἰταγα υδοὰ ἰσαηϑίἐγοῖὶγ. 10 τηῦδὲ ἱπΟΓΘίΌΣΘ 

06 ἐπουβῆὲ οἵ δ Ἰοίηϑὰ ἰο ἐδϑ βϑῆοσδὶ, ἰἀθδὶ δαδ]οοῖ, 
ψΠ1ΟὮ ἐδ ποξϊοῦ οὗ ἔμ τοτῦ οὗ ἰἰ80][ δουρκποδίβ. Αβ [5 
191} ΚΌονη, Θθρϑοίδιν τόσα ἰδὲ ἀθοίκηδλιθ ἃ ἐσθ ΟΣ 

δὴ οοοσυραϊίοῃ ἰπ δοπιθ δὲ δἵόὸ ποῃὶ ἰὼ Ὅθ 80 δοὰ. 

ΤΉ ΘΥΘΙΌΣΘ ΤΩΔΥ 8 γογὺ ἐπδὲ βί κῃ ῆθϑ ἐδ θα ΐης σὲ Ὁθ 
το ΠΥ δὸ δορδισθαὰ. [1δαίδῃ τοδοτὶϑ ἰο ἐῃ 8 τοοάθϑ οἴ 
ΔΌΘΘΟΝ ποὲ δο]άοπῃ; Υἱὶ. 24; υἱϊΐ. 4: χχὶ. 9; χχσίγν. 11. 
ὯΘ ταἰκὶ [411 ΟἹ ἐὴ 9 οοη͵θοξιγο ὈΥ̓͂ ΟΟΠῚ 500 οὗ δ, 

δ, ἰμδὲ δϑ ἴῃ919 80 ΒΟΤΘ ἰΐ οὐκἣς ἴο τοϑα Ξ Ὥ. 
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γοσ. 11. Α8 (ο ῥδίϊοιυϊαγα, ὑ 5 ἰο Ὀ6 ποὐθὰ ἐμαὶ ἽΡ 

ὉΝΜ Ὅσοις “00 " (σοταρ. Ὀθδίά6 θη. χχυἹ. 15; Νυτη. 
Αὐ ΜΝ. τό ας 

χχχὶ!, 17) γο γ98 Δ οοη ἀξ [058] Βοηῖθη 06 ; {86 ὁπ ἀ065 
ποῖ οοἴγ6, ὀὁχοθρὲ (μδὲ Ὀοίογο, ἐέ6.-----ἴ ἐδθ στοοῖ 

ἐδ τηοδηΐης “ἰο Ὀ6 ἀθδοτὶ᾽" θυ ῖοροα οὔἱ οὗ ἢ 9 ταϑϑῦ- 
Ὡς “ἴο τηδῖςθ 8 Ἀοἕβο, ἰὸ Γϑχθ :" ΘΟΙΏΡ. ΧΥΙΪ. 12 8ᾳ.; χχχυ!. 

26, δηὰ δυνοίδΔηϊγο ἀωΣ γ.14; χἰϊὶ, 4; χχὶν. 8; χχυ. δ; 

Ἰχνί. 6...--.} 1.Μ]ῺῸ ΘοΙρ. ΟἿ ΥΤ.9. -- ὈΣ ᾿᾽ΜῈ2. ΘΟΙΏΡ. 
7οσ. χχχίϊ. 43; χχχὶϊΐὶ, 10, 13, ΤῺΘ ΟΧΡΥΘΒΘΙΟΏ ΟΟΟΌΓΒ 

Ὀοδίἀθ ΒΟσΘ ΟἿΪΥ ἰπ Ὧι 9 δβϑοοῃὰ οοζηζοσίίη ἀἰβοοῦγδθ 

οἵ Φογθζηΐδῃ. 

γοσ. 12. ΤῊΘ Ρίοὶ ΤΊ ἰΒ πδοὰ ὈΥ̓͂ καί δ δρδίῃ 

ΟἿΪΥ ΧΧΥ͂Ι. 1δ: χχίχ. 18, ΟἹ (ἢ9 σΟὨ ΓΩΣΥ Καὶ. οσσῦσθ [Ὁ 

ἐμο βοοοῃὰ ρματέ: χὶτΐ, 13; χὶὶχ, 19; ἰγ. 14; Ἰίσ. 9, 11. 

Το ΒΙΡΉ. ἀοθδ ποῦ οσουτ ἴῃ ᾿βαίδῃ δ᾽ ΑἹ]. 

3» ῬΓΟΡΟΓΙΥ ἐδθ ἔογεαῖθ οὨο, ἔθ. Βαΐ {π5 
Φ 

ζογιξηίηθ ἤοτθ τσδὲ ὈὉΘ ἰδῆ 88 ἐδ οδο]] οοίΐγο κ6- 
Ὥσδ. 80 ἐδδὺ ἐδ9 τοτγὰ δίκη ῆἔοθ ἐλ ἴοι ἑδίσοι (6 ὕοι- 
ΕἸ ΘΏΏ68Β8, ἀοδοϊδίο} ΟΟΣΩΡ. ΧΥΪ!, 2, 9. 

γοτ. 18. ἽΡ 27 δοπιρ. ἐν. 4.--- 8 16 ἑατοδίμί (.. 
ΐ΄ δ 

80) δοὰ γἿ)2 οαἷς (1. 15; χην. 16). Βοὶδ αγϑ θσίσθχμβ!ῦ 
Ἰοδίίπς ἰγθθϑ, ἐπὶ Ὀϑοολθ ΤΟ ΣῪ οἱὰ δῃ ΚΓΟῊ πἰθθ γ 

φΦ..» 

ἰδ Βροΐκϑη οὗ. 16 ἐδβ ἐμ μαίο οὗ οδδοίϊῃᾳ ουὲ ἰρτοῦδοὶ Υ 
ΟἿΪΥ δὲ οροηίπᾳ ἴῃ ἰὴ 9 νὶι}} ἑοῦ σὴ π]16ἢ ἐπ: ᾳ5 σά σο 

ἐσόονσῃ οὐ) θη ἐδ ψογὰ οσο ἰδ ἀφίϑοξίξο, ργοείγαΐϊδο 

(ΘΟΙΏΡ. Φθ:, ἰσ. 13). Ιηβίοδα οἴ ὯΞ Ἧὸ ἰοοῖκ ἴοσ ὉΣ7 80- 

οογάϊης ἐο οἂγ τοοᾶθ οἵ οχργοδβδοίου. Βαὲ ἐδ Ἠθῦγον 
ἰῃ ὨΪ158 ὙΔΥ οΥ̓͂ ΤΟΡΥΘΒΟΘΏΪΔΙ ΟΣ 8668, Δ8 ἰὲ τΘΓΟ, ἤη6 ἰά68 

οὔ ἴὴ9 τΏο]9 ἐγθο Ὀσίοτο Ὠΐτη βἐ}}}, δὰ 1 οὐ ΟἹ ἐῃ15 ἰάοδὶ 

ἔγοϑ "9 αἰπιΐηκτι θα τη 6 δία 60}}} Ῥγοϑϑηΐ πὰ ἐπ9 
(ῃ τοα]ὲξν βονϑσϑά) ἰσυμὶς, ΤῊ18 ἰδ ὲῈῸ ὯὯθο οι 

Ε 
ΤΩΔῪ ὉθΘ οαἰϊοὰ ναχε{ἰγτθ. ΟοτΡ. δὲ χ. 32.-ΟἼαὐπ διὰ. 

Ὧ3 Ὀοϊοηκ ἰοχοίμογ,"».--}Ἵ » (δοσιρ, 1. 4; Ἐσι. ἰχ. 

2) εἰχη β685 ἐδο β8.1}}.-οχ  σἱἱηρ ργϊποίρὶθ οὗ μοῖν ἴθ. ΤῺ 

δυχ ἴἢ ἉΡΟΣΘ (ΣΧ ΟἿΪΥ δόῖο [ἢ ᾿βαίδῃ, ΤΩΣ 

χἰχ, 19) τοῖοσβ ἰο 7 Ὑ 9}. 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Ἰ, Ἱεαϊδῃ ἀοβουῖροα ἴῃ ρυἷαῖη δηᾶὰ βἰπιρῖο ἰδη- 
Κύυδρο, ὈΥ Ὑ816 ἢ (89 σταπάσαν οὗ (86 οοῃίθηίβ ἷ8 
ΟὨΪΥ͂ ΚΔ (ἢ ὨΊΟΓΘ ΘΟὨΒΡΙ ουΟΌΒ, ΒΟΥ, ἐῃ [86 ΥΔΣ 
ἐμαὶ Κίηρ ὕεκίδη ἀϊθὰ Ὧθ βαὺγ (86 ἰωτὰ εἰϊέίηρ 
οὔ 8 εἰρῆ, οἱοναιοα ἰἄσοηθ. ΤΠ ἰγαΐῃ οὗ Ηΐε μαγ- 
ταθηΐα Προ {86 ἘΡΡΙῸ (ναΣ. 1). βοσαρμΐμι βὺγ- 
τουῃμάοα Ηΐπι, ὁδοὶ πανίηρ ἰἰΓΘῸ Ῥαῖγθ οὐ πῆρ: 
οὔθ οογογοὰ [86 οοπηϊθηδησο, οὔθ ἴἰθ ἴδοι, δηὰ 
Ὑἰ 0 106 (ὐγὰ {π0γ ον (τογ. 2). Ομο οτἱθᾶ ἰο 
16 οἶμον [89 {μτὶοο-ΠΟΙΪΥ (τσ, 8), 8 ΟΥ̓ ἩΒΟΒΘ 

ὙΟΥ ΒΒ οΟΚ [86 ἰπγοβμοϊά. Βαὶ [6 Βοιθ0 ΜᾺ8 
}1} οὗ βιμβοῖζο (γοσ. 4). Τὴ τρδ᾽οδίϊο υἱβίοῃ 
ΒΝΆΚΟΘ ἴῃ (μ6 Ῥγορβμοὶ [86 ἔδει ϊηρ οὗ ἰδ βίη ἢ]- 
τιοθα, δηὰ (6 [ὉΔῚ 86 588}4}} θῈ ἀοβίτογοά, ᾿6- 
ΟΔΌΒΘ Ἀ6, 88 ἃ Βἰηἴ] τη8ῃ, 65 βοβῃ ἰδ9 1,οτὰ (νου. 
δὴ. Βαϊ οῃθ οἵ [89 ϑοῦδρῇβ γϑοοηοὶ 68 εἶτα ὙΠ} 8 
Ιο οοδὶ (παὺ 9 [48 ἰδίκθῃ ἔτοπι (86 δ᾽ίδσ 

᾿ὐδό ,ν 7). ἸὙΒογθῦρου [86 Ῥτορδοῖ Ἀθδὺβ {Π6 
γοΐοθ οἵ {πο Ἰωογὰ εἰ πλβοὶ ΐ, ὙὮΟ ΔΒΚΒ: ὙΒοπλ Β8}.8}} 
Ι 3οηὰ ἢ [Ιβαϊδῃ οδσγβ ἢ Ϊη)6μ6 17 88 ΤΏ ΘΒΘΟΠΔῸΓ (ΥΟΓ. 
8). Ηο ἰβ δοοορίϑα δηὰ ᾿ἷβ οοχμμπϊββδίοη 8 ἐπ- 
Ῥαγίϑα ἰο ἷπι. αὶ [818 οοπλπλίβαίοι ἰ8 οὗ 8Δἢ ὁ Χ- 
ἜΣΔΟΓΟΣΠΑΓΥ͂ Ομ δυδοίορ. ΕῸΣ ἰδ 18 ποῖ Βο τη υοἢ [014 
Ηἷπὶ ψιδὶ ἢ βἢ}4}} δπηοῦποο, αὶ Ὑπδὺ 5Β}}8]] 
6 180 ᾿τηπηοάϊαίθ ΘΟΩΒΟα]ΌΘΏοΘ οὗ δῖα δῃηποῦῃοο- 
χἸηθηΐ. Τδὶ ἴδ (0 Β8Υ, 6 Β8}8}} βροδὶς ἴο ἴῃ9 Ροο- 
ὉΪα, θαὺ τι 1ῃ6 ἐμὴ ἀβρμρ ον τρνγες φέρτο ἐπδὲ ποὺ 
ΟἿΪΥ {11 10 Ὀ6 οὗ πο π86, ναὶ ἐμαὶ {86 ῬΘΟΡΪο ν|}} 
Ὀδοοθ ΟὨΪ ἐδ9 τροσθ μαγάἀοηοα (γοσα. 9, 10). 
ΤΙΘ Ῥιορδοί, υἱϊμουί τορατγάϊηρ {89 αἰ ΒΙοΌ ΠΥ ἔοσ | πἰοαὶ 
Β᾽ταβ6 1 ἢ 1ῃ {Π τλϑίΐογ, ΟὨ]Υ ἱπαπΐγοθ, θθοϑῦθο 1π6 
[αῖθ οὗ ἴδ ΒΘΟρΙΟ ἀϊδίγοθθοβ ᾿ΐπι, ΠΟῪ ἰοηρ {μὲ8 
ΔΏΡΟΓ Οὗ πο [,ογὰ δραϊηδὶ ΗΒ ὑῬ60}]6 15 ἰο [δδὲ (νου. 
11 α.). ΤῊ ΔΏΒΎΟΣ ἰδ: π}1}} 411 18 ἀοαίτογοάᾶ 
(νογ. 11 δ.), (λ9 Ἰαπὰ ἀονοϊά οὗ πηϑῃ {γεξ ἴω), 
δηὰ ποΐ ΤΠΟΓῸ ἴῃ δη ἃ ὑθηΐῃ ρμδτί οὔ πο: ἐδηῖθ 
τοιδὶῃ ἰπ ἱξ, ἐμδὲ 8}}8}} θ6 ἀθαὶῦ ἩῈΔ δὲ ἃ ἴγσθθ 
1τηδ᾽ γγὰβ [6116 ἴον θυτηΐησ. ΕῸΣ δυοἢ ὈΘΟΟΙΊ68 ἃ 
ΡΓΘΥ͂ ἰο [86 Ηδ᾽η68 ἴο {86 Υο τ βιἰυτιρ ἰδὲ ΤΟΙ δ᾽ ἢ 8 
10. {πΠ6 στουηά. 80 ἴμ6Γ6 ὙΠ}] το υπηδίη οἵ [βγϑο] ὑπὶ 
ἴδια χουχηδηΐ οὗ ἃ ζοιηηδηΐ (νοῦ. 13). Το εἰταοῖ- 
ΓΘ οὔ 86 ΟΠΔΡΙΟΥ 8 ΘΧΈΓΘΙΩΘΙΥ͂ αἰ πλρ0]6: γο ΓΕ. 1-4 
ἀοβοσῖθα (ἢ βοθῆθ οὗ {86 ἰγδηῃηβδοίζοῃ : γοσβ. ὅ-7 
{86 ἰαστοσῦ οὗ {μ6 Ῥιορβοὶ δῃὰ [89 δ γί οἵ ἱ; 

γοΣΒ. 8-18 ἢΐ8 6411} ἰο ἰμο Ῥσορβοίίο ἑππούξουβ δηὰ 
189 οοπηηχίβρίου ᾿πιραγίθα ἴο ὨΪπ|. 

2, Τὰ ἴδ6 γρ6δ8:-- 8|16ἃ ΣῈ δηλοῖϊεο. “--- 
γε. 1.4. Το γοδᾶν ἐμαὶ Ὀσσξίδῃ αἰοὰ ψὰβ {ΠῸ 
γοδῦ 768 Β.Ο. ΦΈΒΟΜΕ (ἰὰ 6 ρὼί. 18 αὦ 
αιπαδ.) τοιλαυῖα ἐμαὶ (18 ψὰ8 (0 Ββϑτὴθ ΥΘῺΡ 
“ἠυο Κοημμι, Ποπιαπὶ ἐπιρεγὶὶ οοπαϊίον, παΐιιδ ἐεὶ," 
ἐμαὶ Βοζαυ ὰθ τγὰϑ Ὀοσ. ΤῊΘ {μΘΟΟΣΔΟΥ ἀ6011}68 : 
(9 που]ὰ ΡΟΣ δΒρτίηρβ Ὃρ. [Ι{ ἰβ δεκοὰ 
ἩΠΟΙΒΟΣ {Π6 ονοηΐ ἰοοῖς ρἰδοθ Ὀαεΐοσο οὐ δῖϊοσ 1Π6 
ἄϑδιἢ οἵ ὕχσίδῃ. ὙΜιτΒουιϊ ἀουδὲ [89 ογεης ἰοοῖκ 
Ῥίδοθ Ὀεΐοσθ {π6 ἀθδαίῃ, ναὶ (Π6 τϑοοσὰ οὗ ἐξ τὰβ 
ταδῦθ δου ἐξ. Ἐου ΓΟ οοσυστοά Ὀοίοσο ἘΠ Σζί ΒΒ 
ἄοδί ἰμογο ποῦ ἃ μαγο Ὀθθη πο τπηοηοι τηδάθ οὗ 
ἱξ, 17 Ὀοϊὰ οοουγτοά δήοσ (μ6 ἀθδίῃ οὗ 86 Κιηρ, 
1μοὴ ἰδ6 ονομὶ ποῦ]Ἱὰ ΒΕΙ͂ΟΩΕ ἰο 189 ρογίοά οὗ 2ο- 
1μ81)λ8 συ], δηὰ οὔθ πουϊὰ ΠῚ Ἰοοῖς ἴον 18 
Ὥ8Π10 οὗ (818 Κίηγ. ΤΠῦδ υἱμεὶ 85 Ῥδο Ἰυδὲ 
εἰτηαν: τοι δἷηβ (86 ΟὨ]Υ͂ ᾿ἀμητόνα ΔΏΒΎΟΥ ἰὼ (09 

γὸ αυοϑίίοη. ῬΒβΑῸ ἰμθῃ ΔρτΘῸ8 ΨΕΤΥ͂ 
ψ6]} ΜῊΝ Ϊ. 1, ἴον (βοὴ [βαϊδὴ μιδὰ ργορβοεὶοα 
ΔΙΓΟΔΟΥ πον [Π2σῖδῃ. Μοζθονοσ, Χῖγ. “1 
{89 γοῶνρ Κίηρ [ὐχζίδ ἀϊοά ἢ) βαρρογίβ (πΐἱβ ὁχ- 
Ῥδηδίίοῃ, [Ὁ ἔδογο 1ΐ 18 ὑγοσύσζηθα ἴῃ 86 ὙΠ0]6 
οοηίοχῖ ἴπαὶ ὈΣΖίΔἢ 5.}}} ἔἦνοα. Το ορ᾽ηΐοη οὗ 
ποθ ΒδΌ ΐα, το, (Ο] ον {μ0 Ἰοαὰ οὗ {μ6 
ΟΒιδ]άοο, ἀπἀετοίαπά ἐμ ῬδβδαρΘ (0 χοῖοσ ἴο (86 
οἶνὶ! ἀοβίῃ οἵ ὕ εείδῃ, ἐ, ε., ἴ[ο ιἷ8 ΠΕΘΟΒΗ ΝΗ 5 
Ἰορασ, 18 ἡ] γ ργοαουμοοὰ ὈγῪ ΟἜΒΕΝΙΟΒ ἃ σα ἷ- 

σδρτίοθ. 
Ηον αἱά [κβαϊλῃ βοὸ (πὸ Τοσὰ ἢ ΤΙη σϑϑ ἱν ἢ ΟΥ 

ΟἿΪΥ ἰπ {86 ἰάσα, ἑ, 6. ἰῃ (ἈΠΟΥ͂, δὸ ἐμαί, μου, (ἢ 9 
Βταπὰ μαϊπίϊηρ ψἜΓΘ ΟὨ]Υ͂ {86 ροοίἰς οΙοίπἰηρ οἵ ἃ 
ῬΌΓΕΙΥ βυδ᾽θοῦνο, ἴῃ ἰγδηβδοίίοη ἢ ΤῊιθ ἰδίαν 
18 (ἢ ΟΡΙὨΊΟῊ οὗ ται! ο 8] 18ὲ16 Ἔχροαιΐοσθ. ΕὉΣ ὃἐχ- 
δΔΆΡ]6, ΚΝΟΒΕΙ, βαυβ: “Αἱ 811 ονϑηΐβ ἴμοσο μδρ- 

οἀ α πιοϊηιϑῃΐ ἴῃ [δβαΐδ}}5 118, ψβδῶ (Π)6᾽ ΘΘΟΥ, 
1ῃ ΒοΙγ, ἀϊνίηθ δ μυδίϑθμι, βοδτοὰ δἱοῖ ἰο Φ6ῆο- 
γδῖῦ δηὰ ποανά ἰμὸ 1,οσὰ δ 081} ἰο ἐῆ9 φῬσγορβοῖϊο 
ΘΕΟΣ Ν Ταΐβ νοὶ ἐδ ΤῚ ΤΟ Ἴδε τλνῤεὸν 
ΙΔ ἢ6 Ρογΐγαυβ ἴῃ (μ6 ρδδβαρθ Ὀδίοσο ὑ8, δῇ 
ἈΙΩΡΙ δα ἵν ὐἰν το, [6 ατί, ΤΊΟΣΘ ΘΟΙΩΡ ΘΟ ΕΙΥ 
ἴδῃ πὸ Ἵσροσί ϑῃοοϑᾶ 11." Βαϊ οὔ τασδὶ ὃ, δὶ 
ἃ ΓΙ Οη8116ῖ, ἰο ΒοΙὰ (λιδὲ βαοῖι ἃ ἰγδηβδοίδοῃ ἽδὩ- 
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τοὶ ΡοΕΒΙὈ]Υ θ6 δὴ ᾿ιἰβίοσγ! 0] ἐδοὶ, αῃὰ ἰμογϑίοσθ 
ἐδὲ ἴὁ τοῦδὲ Ὀ6 ἀοοϊατοὰ ἴο δ6 ὑῦσοαὶ, Αἱ ἐπθ 
ΒΆϊη6 ἐ1Π76 ΟΠ6 πιυδὶ ΓΌϑΟΪν  ἴο ῬΓοποῦῃοθ ἩΔδΐ (ἐ)6 
Ῥτορβοῖ ρῥγοΐθαδθεβ (0 ἰ0 8 μβίουβ γαυά. ΕὸῸν (μδί 
.ὲ που]ὰ ΟὨΪΥ ρἶνγο 8 ρμοθῦὶ 8 πδίιμος ἰηι 
χηβῖοα ἰῃ ἰ86 Ὠλσσδῦτο 1ἰβ6}  Ὡον ἀοοθ [6 οἴδγδο- 
ἰορ οἵ ἰμ6 οὐὔσο ὈοῸΚ κυρχοδὶ '. Τὴθ Ῥγορβεοίβ 
ΑῖῸ ἰδιογίδηθ, εὐθῶ πμοσθ ἴΠῸῪ πτὶϊθ ροβείσυ. 
ΤῊΘ Ῥτχορμοὲ βρεᾶκβ βεῦθ 88 δὴ ᾿ιἰϑίοσίδῃη. 8ιιά 
Ἠθ σαργεβοΐ 88 δὴ οὔ δτα 031Π 00’ ἩΠΙαΐ Ὑ788 ΟὨ]Υ 
ἰηπασά, Βο σου]ὰ δνὸ δγγομδῖρα δὴ ἤοδοσ (διδὲ 
ἀϊὰά ποῖ Ὀδοοσια Εἷπι, ἀῃὰ ἰμΐϑ ὙΘΥΥ͂ ΔΣΤΌΡΆΏΟΘ 
ΨΟΌΪ]4 μᾶνὸ ἀορτγίνοὰ μἷαι οὗ 41] οἰαίπι ἰο οτγεαὶ- 
ὈΣΠ1γ. ἘῸΓ οουπίϊοβα οἕθα ἤαῦα τοοοϊνοὰ δὴ 1η- 
ψΑγὰ 081]. Βυΐ Ῥγϑοίβοϊυ (18 οαϊπαγά 08]], }8ὶ 
1μδὲ τὶς 1βαΐδη Πόσα θα μοΪά, μοαγὰ ἀπ βρόοῖο, 
8 80 ΘΧΊΓΔΟΡ ἴπατυ, {πδὶ ΟὨἿῪ ῥγῖγ]ορθα τηθῃ σδη 
Ὀοδοὶ ἐμὲ [8607 ᾶνο οχρογιοηορὰ ἰΠ9 11κὸ. Οὗ 
«οτοιαΐδῃ (οἶδρ. 1.) δηὰ Ἐζοῖκῖοὶ (ομαρβ. 1. -111.) 
ΒΙΓΑΪΪΔΡ {πη ρΒ 8.ὸ (0]α. ΘΡ6. ΤΙΏ6Π, 88 ἰβαὶϑ 
ἘΣ λδ6 17, γουὰ 6 συ} οὐἠ πὶοκοά ργεϑυμρίϊοη 
ἀἰὰ μον ἱπγεπὶ 8 ρμἱοσίουβ, ουὐὐναγαὰ 9811. 9 
τητιδὺ ἐποσοίοσθ πο] 1.16 παγσαίδνο οὗ 1ϑαϊδὰ ἴο ὃὉθ 
ΗΪπίοΥῖΟΔ]. 

Βαὶ 1 τοδὶ, νγ88 1 8 βῃιγαῖ.8] ΟΣ βρὶ γ [08] γ68]}- 
ιγΥν) Ὑμδαὶ 18 ἰ0ο βαὺ, ἀ1ὰ 1βαϊδῃ Ὀθμοὶ ἃ 4}1 {818 
ὙΠ6ῸΕ, (Π6 ογ68 οὗ [Π6 Ἰνοὰγ οὗ 189 ὩΘ οὔ (89 πρὲτιι 
(ἐν πνεύματὴ ἢ ὙΜῊΝ τδ6 ογο8 οἱ [86 Ἰοὰν ἕως 
Κΐπρβ δτὸ ποῖ ἰο ὃ βοοῦ. Ῥρ᾽ γα] οογρογα ιν 
οδῃ ΟὨΪΥ͂ θ6 ἰδίζοιι ποῦοθ οὗἉ ὈΥ͂ 186 ο ᾿ΠῪ 
ΒΟΏ86 (2 ΚΕίηρ νἱ. 17). ὙΒογοίοσο ϑοσηϑίίηρ, σϑαὶ 
οὗ οοὔσθο, αὶ ΟὨΪΥῪ ᾿ηπαγὰ, σδὴ Ὁ6 χηοδηΐ ΒΟΣΟ, 8 
Βρ᾿ τἰίσα] ὈοΠΟΙ αἰηρ οὗ βρί γἱϊ4] σοδ!γ (1 Κὶηρα 
Χχιΐϊ. 17 βαα.; Ἐπεκ, ΥΨ111. Βα. ; 8. ΥἹἱ. 18 μᾳᾳ.; 
Του. :. 10 Βα6.» εἰα.). 

Τὸ (818 18 ἐἸοιΠοα (πὸ ᾿παυΐτγ: [Ι͂ἢ ὙΒΐοδ ὕθι- 
ες ἀϊὰ 15δ᾽δ βθὸ (π6 [σὰ ἢ [ἢ (86 Θασίη]γ, δὶ 
τύ δα ται οΥ' ἴῃ (86 ἈΘΔΥΘΏΪΥ, ἐδ 9 μαίίογα οἵ (89 

ζοντοοῦ ἢ [Εἰ ἷβ ὩῸ ΥΘΆΘΟΏ κκαῖοιι {89 ἥοστωοσ, {πδὶ 
Τα Δἢ ΜΛ ΠΟ ὑσίοδί, δῃὰ (Ππογοίοσο ἀδγοὰ ποί μῸ 
ξηΐο μα ἰσπρΡ]6. Αμηοβ, 8180, γ88 20 υσχίϑαὶ, δὰ 

οἱ Β6ῈῪ ἰπΠ6 Τοτά ἴῃ ἴθι] (οδαρ. ἰχ. 1). 
ἀλλο ἀϊὰ ποὶ προ ἰο 6 ἴῃ δ ἰθτρ]9 Ὀοὰϊ- 

Ἰγ ἴῃ ογοσ ἰο 6δο6 Ὑΐδὲ νγγὰδ ὑῬσοδβοηῦ ἴῃ (ἢ (ΘΙ Ρ]6. 
ΟὐτΡ. Ἐσεῖς, υἱ1}. 8.---ΠΔυὶ ἰῃ 186 ΘΑΥΓΒ]Υ ἰθι 190 
1.0 Ἰδσοῦο οὗ ἐπ ,ογὰ τῶϑ [89 ασὶς οἵ {89 οουθ- 
Ἰιδυΐ, Οἡ {μπΐἰβ δοοουηΐ ἴὑ 18 ΟΧΡΓΟΒΒΙΥ (8116 
Ὁ337 29.) “ ἀπο! Ππρ Βούτθοπ ἐμ6 ομοσα θέμα "" 
2 δι, νἱ. 3, 2 ΚΊῃρβ χίχ, 15, 168. χχχυΐ. 16: 
Β. Ιχχχ, 2: χοῖχ. 1;1 ΟὮγσ. χὶϊὶ, 16). ὙῈΥ 

ΒΗουΪὰ Ιδβαΐδηι, ἐξ Ἠ6 βἂτύ (π6 1ογὰ ἰπ [26 ΘΑ Ὠ]Υ 
τοταρῖὶθ, ποῦ παν πδιηγθὰ {Π6 Ατῖ οὗ (89 οογεηδῃί 7 
ΤῊΘ οχργοβδίοη “ (πσοῦθ Εἰσῇ πὰ ο]οναιθα "ἢ ἀοοϑ 
ποῖ δρροᾶγ ἰο ρμοϊηὶ ίο 86 δύ οὗ ἴπὸ οοὐθῃδηΐ, 
Ἐργ ἰδ σαπηοὶ Ὀ6 βΒαϊὰ ἰ}δὲ ἰΐ 18 Εἱρῇ δηὰ ἰῆἔοα ὑρ. 
ἯΥ ὁ 58}4}} (βογοΐοτο μανο ἴο ὈΪδοο [89 γἱβίοηῃ ἰὼ (ἢ 9 
ὌΡΡΟΣ, ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΒΑΠΟΙΌΠΑΙΥ ((Π6 οτἱχίηδὶ οὗ ἰῃ9 
ΤΑῦογηδο]6 ἴῃ (ὴ6 ἔχοί ρ]δοο, Εἰχοά. χχν. 9, 40 ; 
χχνυΐ. 30. χχυϊ!. 8, αηἃ ΔΟΓ ΤΑΓΒ οἵ (86 ἰ6:1}]6). 
ΤΉΣΙΒον ἰβαΐδὴ τγαβ ἱγαμείοστοα ἴῃ βρί τἰϊ. 
Το Βογαρηϊα ὅτ πού τηθηϊϊοηοθὰ ΒΥ ΒΘΤΘ 

6166 ἴῃ (6 π8ο]9 ΟΙΪὰ δῃὰ Νοὸν Τοβίδιηθηίβ οχ- 
οορί Βεσθ ἘΠ6 ποτὰ Ὁ ΒΦ ἱε ἰουπὰ Ναμθοτθ 
χχὶ. 6, Ραξ 88 φυδ]γίηρ Ὁ) ((οἀ ροῃὲ απιοηρ, 
{86 φῬοορίβ Ῥυσῃΐηρ, βο τ βεσροίδ). ἜΠ6 βἷπρῃ- 

Ἰαν Ἴ᾽ οοσαχα, ἰοο, Ναπι. χχί. 8; Ῥραΐ. υἹῖ:. 
1δ: 158. χῖν. 29; χχχσ. 6, Ρυΐ δ ταυβ ἴῃ 18:6 Β6Ώ586 
οἵ “ ρογροηίϊ.᾽ ἴῃ Νυμ, χχί, 8, 1ϊ 18 ΒΥΠΟΏΥΤΩ οὗ 

Ὁ). Ἐν ἰ βδι ἃ (Βότθ; παῖς ἰιθα ἢ 7, βευρϑηί, 
Δ βού ἰδ οῃ ἃ ροΐθ. Απά (μθῃ γοσ. 9, 11 ὑῬγοοθθὰβ : 
δηὰ Μοθϑοβ πηδαθ 8 ΠΤ 5) δηὰ βοΐ ἱξοἢ 8 ροίϑ. 

Αγαΐη δαὶ. νι]. 16 ἢ Ὑ᾽ 771) ἀγὸ ἰοαμά Ἰοϊποὰ. [ἢ 
θοΙΒ Ρίδοοβ ἴῃ 1βαίθῃ, πὸ τεδὰ ἤθ)»Ὁ ἢἼΨ. 
Τμογοίοσο, ἢ ονἱάθθ!! Υ τρϑϑηβ ἐμο βεγρεπί, μαὶ 
ΟΠΙΥ ΕΥ̓͂ δὴ ΟΥ̓ ἴΠΑ}1Υ Ὀγοάϊοαὶθ ἀοβοσι ριΐοι Ὀ6- 
οομλΐησ (6 ἀοαϊχηδίίοη οὗὐ ἴῃ ομΐοί Θομοορ- 
οῃ. ἘῸσ οτὐρίπα!γ ἢ πιθαπα κ ἴμ6 Ῥυσπογ,; 
ἔροσα ἢ “το θαχα, Ράσι ἀρ. ΤῊΘ Ῥαγηίης 
βιηατὶ οἵ ἃ πουῃὰ οοοδαίοπθα (μΐ8 ἀρεϊρτιδίίοι. 
Ιε 18, τοοσϑονοσ, ποὺ ἐπα ροβδαὶ]θ ἐμαὶ ἰδ Ὀυγαίης 
ἢτο 8 ἀορίψπαίοὰ Ὁ 169 πορὰ ἢ Ὀϑοδυθο 1ἱ 
ΤΩΟΥΟΒ ἐἰβ6 βογρεηὶ ββῃΐοπ, ἀπά ἴῃ 8ὸ ἔβσ [89 
τοοίβ ἕρπειν, δέτρεγα απὰ  τοδὺ δρτθθ; δηὰ 

8} οτίρίμδὶ οομῃθοίζοι Ῥείνγοθῃ ἢ 7 δηὰ δογρϑηδ 
κι | ταῖχμι αχἰδὶ, ΟἹ (86 ταθδηΐμρ “ ἴο οΣ8 ]," που] 

ποῖ ΡῸ ἴδιο χαοάϊῃτα οὗὨ ἰμΐ8 οομῃθοίζοῃ. ΕὉΣ ΟὨΪΥ͂ 
86 θυγηΐηρ Άγθ ἐβ ἰμουκὶ οὗ δ ογα πη ; Ραΐ (ὰ6 

βοσρεῃὶ 8 9] θὰ ἢ 15) ποῖ θϑοδαβο 10 ογϑθρβ, ναὶ 

Ῥοοδυοο ἰδ θασηθ. Οἱ (λ686 στουηὰβ 1 ἀο ποῖ 6» 

Ἰλονθ (μὲ (89 δηρεὶ πᾶ ἢ μαβ δηγίβίηρ ἰὸ 

ἀο πιὰ [89 βοσρεηί. Ἀοοοσάϊηρ ἰο οὺσ ῬΑΒΒΔΒΘ 
᾿πάορά, [86 βεΣΔΡΉ μα μᾶγθ μύταβε ἴοστα, ἰοῦ (86. 
πᾶγο ἃ οουπηϊρηδῃοο, ἰμ6Υ μανο ἴδοι (Υοῦ. 2) δηά 

τῇ ᾿ μαπάδ (νοσ. 6). Βυΐ, ΟἜΒΕΚΙσΒ, θεΐοσο 1818 μα 
ββοντῃ ἐμαὶ (89 Βοσαρῇ [88 ποιμβίῃρ πμδίθνες ἴο, 
ἂο πίτὰ [9 ΕἘαγράδη Βεσγαρίὶρ, ὈῪ ἰ86 ῥγοοῦ (μδὺ 
ε}ι16 Ὡδτθ ἣδ8 βρσιηρ ἔτοπι (6 Ὠδίη68 εἰ τὶ δπὰ 
ΑΡἱβ (ὐμικΑρῖ, τΡ. Τλεϑαι. Ρ. 1342, ΟΕ- 
ΒΕΝΤΙΟΒ, πῖῖ τβόοτὰ τϑοθη!γ ΗΈΒΜ. ὅθ 1 

Δθτοοθ, ἰαῖζοβ ἰδ9 ποσὰ ἴῃ [80 τρθθῃ]ηρ, οἴ 89. 

Ασδαρὶς δολαγαρὰ (ποδί ιίαε), φολατῆρὴ (μου  ς, 
πο. 08), οορ. Πδῃ. χ. 18; υἱῖῖ. 25; πίοι, 

ΟἾΤΟΥ͂ΟΓΣ, Βασαν αργθοβ ὙΠ εἶθ υϑὸ οἵ ([μ9 Ηθ- 

Ῥγον ἢ ρίτεῃ ἀδονο. Ὑβαὶ (μ6 βοσδρἶπι ὑ6- 
Ἰοης ἴο ἐν ᾽ν ΤῸ Κ οὗὨ [88 δηροὶ που], δῃ- 

Ῥθδσβ ἤτοια ἐμεῖν τοϊδίίοι ἰοὸ αοά δὰ ΗΪδβ {λΣ Χ9..1:] 

88 ἰὶ ἴ6 ἀεβοσι ρβοὰ ἰπ οὖσ οδαρίοσ. ΕῸΣ {ΠΟΥ͂ ἂρ- 
ῬΘΑΡ ΒΟΙΘ ἐπ ἱπητηοἀϊδίθ Πρδγηθαδ ἰ0 (89 ἀν ]η0 

ἐῃτομθ, αὐ θοδίάθ ἔμβοτα τὸ οἴμϑιθ δσὸ Ὠδπιθά. 

ΤῊδὶ (π6 Βογαρμΐπιλ ἃτὸ θββεηι18}}7 ἰἀοπίἀο4] ππΒ 
89 ΟΒογυδίηι, μα8 Ῥθθῃ ταδί ηἰδϊ θα ΔΙΡΘΒΑΥ Ὁ 

ΜΙΑΙΜΟΝΊΡΕΘ (ἰπ ἰ896 Ὁ 312) 71 ΠῚ ἢϊ. 6). 

ἩἨΕΝΦΕ.ΤΕΒΕ, [88 (τὶ θὰ ἰο ὑσοῦβ ἴμ6 ̓ ἀθμαἰν 18 
(8:0 ἀἱποοτιαιίοη 16 ϑεγαρλίπι α Ολετυδίηι ὑπ Β δὶ δ 
ποῖ αἀἰνογεῖο, Κὐπίσεδονο, 1886. 8.0, ἴοο, ΞΤΊΟΚΕΙ, 

ἴῃ [π6 δέει. ἐ. Κ ΐ, 1840 Ποῖ. 11. ΒΟΕΗΜῈΒ αἷδὸ 
(Δ 68 (μἷ8 υἱὸν (ΗΠ ΈΚΖΟΘ᾿ Β ΚΕ. Επονοὶ. ΤΥ. ». 24). 

Οὗ οοὔχϑο ἰδμ6 Βδν. ἷν. 8 βθθβ ἰὼ ἴΆΥΟΓ 

(οἶδ τίθης βίγουβγ. Εὸν ἴμοσθ τὸ βηά δϑουλρθα 
ἰο ΟΒοσυδέμα οὐ ἴδ οὔθ μαπὰ [86 δῃΐμπι8] [Όσταβ 

οἵ ἘΖοκΙοὶ, (1. δπὰ χ.), δῃὰ οἱ ἐμ οἴβοσ {π6 βὶχσ 

τίηρα δηὰ [89 Τιϊβμασίοι ((μτῖοθ Β0]γ) οὗ [86 

βοιδρ μίση. [10 Ἀρρϑᾶσβ ἰο πὶθ {μιδὶ [86 ἴοστωβ οὗ 

ΖοΒη οομαδἷπο 1π ἰμουλβαῖνεβ [86 ἰγαιβ οὗ (86 

Ομοχυδέμι ἀπὰ βογαρ μι, δηά ἱ ἰΐ ἴθ βαϊὰ ἐμαὶ 

16 Βεγδρμῖμπι οὗ 1βαῖδἢ ἀϊδὲν ἔγοσα {86 Ομ σα τα 

οἵ Ἐσοκὶοὶ βο, ἰοο, ἄο {86 Φομαπηὶς ΟΒοσυ ὶπὶ 

ἀἰδὲν ἴσοτυ ἐβοβο οἵ Ἐζοκίθὶ, απὰ (86 ϑεσδαρδῖμα 
οὗ 1βαΐδὴι στὸ (μ6 ταϑά αι ταϑῖορεσ. ΑδῈὲῦ 8}} 

(86 ααεϑίΐοη '8 δῇ ὀρθὴ οὔθ. [Εἰς 18 δεκοὰ; πὰ , 

δ΄ ἰῃ6 βογδρ εἶπι οα]οὰ “{λ6 Ῥυχηϊηβ ΟΠ68 

ῬΗΙΠῸ ΔΩΒΉΓΘΙΒ: “ Ῥοοδῦθθ {μ6Ὺ ἄογουν ἴ80 υπ- 

ἐοστηθάμοβ οἵ πρδίϊοσ, ὑσίηρ 1 ἰηίο ἴοττα δπὰ οσ- 

ἀος, διὰ ἐμβογθῦῦ σοηᾶοσ Σξ ἃ (ὐοβιλοβ." 



106 ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

διηροηρ Οἴδοτα, 64118 (θπὶ “΄ ὅτο δεϊησα, (μδὲ Ὀαγη 
[ἢ ἘΥΡΠΊΌΜΣΝ ὉΠΠΟΪγ.) [ΙΑΝΟΕ (ἴῃ ἴδ9 Ατί. [᾿ΡοδΘ 
2 γη Οοίίεε, Ἡπεζοοῖβ ΚΕ. Ἐπονοὶ. ΧΥΠΙ. Ρ. 662 

.), ἀἰδιϊησυΐθηοα ἰμ6 χονοἰδίίου οὗ πγδιὶ διχαὶημδὶ 
αἰδῇ Βυμηδη βἰηίι] 686 δηὰ βὶη, δηὰ ΤῊΝ Γ6- 
γοϊδίώοη οὗὐ Ὑγϑαὶβ δρδϊηδὶ (80 οοῃβοίουβ σονοὶὶ 
διρδίηρὶ (μ6 σϑυοϊδέίοη οὗ βαϊναϊΐοῃ ἰῃ ἰδ δηὰ 

Ρ6]. Το βγεὶ ἀόρτοθ δβϑοωβ (0 ἢιἷπὶ βΥτ- 
ἔοιἐσοὰ Ὀγ οὐδ ἀοιιϊπίοη οὐοὸς Ηΐθ ΟΒοσαδἷτλ 
(θη. 111. 24; ῬΒ. χυἑ!!. 11-1δ; οἷν. 4), [86 ϑοοοπὰ 
ὈΥ Ηΐδβ δρρθᾶσβδηοθ Ὀοίνθοῃ ἴμ9 ϑϑγδρμῖπι (188. 
τ). “ΤὮδὲ (ἢ 6 βογβρθΐπα σοργεθθηΐ ἃ νἱδίοη οὗ 
189 τε  ρατὰ οὗ ὅγο, ἴῃ νοι, τι (μ6 Βασάθηϊηρ 
οὗ [ἢ9 ῬΡΟΡΙΒ ἘΠῸ ἰθ 019 τασδὶ Ὀλυχ ὑρ, ͵8 6Χ- 
Ῥτοβοϑὰ δἷϑὸ ἴῃ (ἢ8 πῃϑδηϊηρ οὗ (μ6 πογὰ “1δ9 

π--- ΤΟΔΟΝ {10 οηΐης οἵ [86 6, ᾽θ 88:07, 8180, 
ἰ βρὶγις (86 ἔθῆαρ]θ οὐαί ὉΣ ἴπ6 ἦτο δηροἶβ 

{πὲ Βεῦγϑθ ἰο δηλ ἰδ ρἰοίατθ. 7 οδῃποῦ βὰΡ" 
{πδὶ (9 ογγίπς ουὖἱ ουπιϊηυοᾶ ψ 1116 (86 Ῥτο» 

μοῖ, δηὰ {9 βδιδρὰ διὰ ἰδ ἴξ)"» ἰδικοά. 
ΔΒ6. ΦΟΝΑΤΗΑΝ ἜΡΒΗν ἰδ] δίοθ συ ῦ. 2 ὁ., 

“ἀυαδιε » κίς, “ἌἍὙ1} το (τ]Ὡ 68) 80 ἢ 
οὯΘ γοὶ]οὰ ὲβ ἴδοο ἐλαὲ λ6 πιῖρδέ ποί δὲὲ, δῃα υἱτἢ 
ἔτο Βο γοϊ]οά ἷ5 θοάγ, ἐλαέ λὲ πελσὴξ ποέ δ6 866}. 

ΤῸ πασϑὲ ποὶ δ6 οοποϊαἀϑὰ ἔτοπι ΠῚ ἿΝ ΤῊ ἐμαὶ 
ἴμογθ Μ6ΙΘ ΟὨΪΥ ἱνο βουδρ μι, θαϊ (μδὶ (μεθ σὰ 
ἼΘΓΘ ἔνχο ΠΠΟΙΓΒ, ΒΔΥ͂ ΟΩ6 ΟἿ Εἰ ΒῈ. β'4θ. ΑἹΐοι- 
Ὠδίϊνο βοῦρ 18 ἰουηάοά ἱπ (86 οϑδϑβϑθποθ οὗ Ἷοσ- 
τουπΐοη. ἴν ἰθ {Π6 τηυδῖολὶ ἀχργοβαίοα οἵ ἰμ6 
διαλογισμοί ᾿μαὶ τῆονο ἐδο οοῃρστοραίίοη. ὙΒοτο- 
ἴοσγο ἰὲ ἐμ Ἰουπὰ ἱπ [19 ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΤΟ ρτερ  οἢ 
88 Ὑ6]] 88 ἴῃ ἐπ οδιίμ]υ. Βαϊ (86 ϑογδρηΐη βίη 
“ΗΟΙ͂Υ, ΒΟΙΥ, ΒΟΙΥ 9 Φοδονυδὰ βδθδοία ; {{]}}ὴ 688 
οἵ {88 πβοῖδ ϑασίϊ 5 Ηΐβ ίοιγ"᾽ Τδυβ 1867 

οἵ οἃ, ἀπὰ 8116 τῆι σταοκο" Αρατὶ ἤτοι (89 ] Ρτδίϑθ ϊΪπὶ μεγθ δ (9 ΗΟ πο, βθοδυβθ ἐπ 
ἀἰϊδυϊποιΐοη Ὀοίνοθα ϑοσδρῃΐπι δὰ Ομογυδΐηι, Ὑ]δὶ [0]]ονγ5 (νυ γ. 9 84.), Ηὀς το ᾶκεοβ Κηόπτῃ ἴῃ 

ὙΒΙΟΒ 1 ἀο ποὺ (ἀκ ἢπδὲ βυβιοϊοηΐ τοοῖδνο, ἱΐ 
ΟΠΪΥ͂ ΒΘ ἰὼ π|0 ἐπδὲ {παν τηδδηΐηρ 18 ἰ00 ὯΔΓ- 
ΤΟῊΎΪΥ οοἠδίγυοα ἴῃ {80 δῦονο.Ό0 ΤΉΘΥ ἀο ποὶ 
ΤΔΘΓΟΙΥ ΒΕΣΥΟ 88 ἃ τογοϊδίίοη οὗ [86 τς οἵ αοα. 
ΤΉΘΥ ὈσΘΙοης, βίμοθ ἔπ γ0 Ἧῶ8 ἃ που]Ἱᾶ, ἰο [0 ἱπι- 
τηοαϊδῖθ ΟΥζδη8 οὗ πο αἰγίπο τονοϊδίϊΐοη ἱπ [09 
ΜΟΥ ρϑηογα! γ. ΤΉΘΥ δύθ νοῦ στ αοά, διὰ 
“ χορδαὶ ποῖος ΟΔΥ ΠῸΡ πἰρμμ," δὰ ρθη {πον 
ΟΘΔΘΘΙΟΘΘῚΥ ΟΥ̓ ῥγϑαΐβθθ, Βοῃοί, δῃὰ ἐπδηϊκερίνίησ 
(ο Ηΐπι (δαὶ ᾿ἶνγοα ἔγομλ ουογ  δδίϊηρ ἴο ουουϊ βίην, 
δηὰ ψβθη (ΠΟΥ ἱμΟΓΘΌΥ κὶνο ἰμ6 ἰοη6, 88 ἰΐ τ ΓΟ, 
ἴο ἴθ δοῃρ οὗ ργϑὶδο οἵ ἴθ ἴΌΌν δηᾶ ὑπο γ Θ᾽ ἀοτβ 
(Βον. ἱν. ὃ θα4.), 50 10 18. Βοθ Ρ]δίη]γ, (μαὶ (ἢ 
δδνο ποῖ ΟὨΪΥ͂ 8 πιίδδῖου ἰη σοϊδιΐου ἰο [6 ψῖοκ 
Ὀυΐ αἷδο ἴῃ σοϊδίΐοη ἴο ἴδ ρίουβ, θυθ ἰο Θοά 
ἜΠΟΣ  ἀοοδ τὰς προ βὰν ταδίϊον οὗ τρραὶ 
εἰχηΐβοδηοθ ἰῃ ρ6η6 δὶ {ΠῸ0} 8 ἦυδί Π6ῚΘ 
ἰῃ ἃ τοοπηθηΐ πο ἩΤΒΝ 18 ποτα ἢ πὴ {πδὶ ἃ 
Βογαρὴ ὈυΓΏΒ ΔΎΓΑΥ ἴδ δἰη οὗ (0 Ῥτορβοῖ. ονυ- 
ανοῦ, {πἰ8 8 ποῖ [Π0 ΡἈΪδοὸ ἰο ρμϑῃοίσαίθ ἀθοροῦ 
πο (8680 τηγβίοτοθ (μυστήρια). 

ΤῊ βοιαρμίπι εἰοοὰ 1 2, “ ἀθόνϑ Ἀΐτι. 
ΒΥ ἃ ὙΟΙΥ͂ ἰγεασυθηὶ ὑβαρὸ 2») ἰ8 Ἰοϊηοὰ σὰ ἢ 

Ὁ» Βο ὑμαί ὈΥ ἐπ ὑγοροβίἰΐοη 1 8 οὔθ βἰδπάϊηρ 
8 ΤΟρτοθθηΐθα, βδὸ ἴο βροδκ, 88 οονουΐη ὑΡ (δ 6 
ΟὯΘ Ὀαΐογο βου ΒΘ βἐδηάβ, ἡλρα {89 ἐτα τ {89 
Βρθοΐαίοσ βίδηάϊηρσ ορροβὶίο : θη. χνὶ!. 8: χχὶγ. 
80; Εχοά. ματτ 13; Ζυά. ||. 19; νἱ. 31; 2 
Κίηρ χχὶϊὶ. 8; ον. χχχυΐ. 2]; 2 Ὁ" γ. χχὶἕ, 18. 
Ἐνϑα δἰδηάϊης Ὀοίοτο Φθμουδῃ ͵θ ἀοεϊμηαιίοαὰ ὈΥ͂ 
1:18 Ῥτγδροαϊίου Φοὸ0 1. 6; 1 Κίηχε χχὶϊ. 19: 
Ζϑοολ. ἰν. 14; υἱ. ὅ.--Βαὶ ἴῃ ΟἿΣ ῥϑββᾶρο ἰΐ '8 ηοὶ 

ΊΘΓΟΙΥ βαίὰ γῶν. ναὲ 1) Ὁ»Ό.. Ταία ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΙ 

13. 50 τὐὴνὰ τ Πδὲὶ τὸ οδῃ ἀο ποίμίηρ οἷβθ {Ππ8ῃ 
Τοργοβοηῦ ἔδ6 ϑβοσαρῃΐη [0 ΟΌΣΒΟΙνΟΘ 88 ΒΟΥ Σ 
δῦουΐ {μ6 ΟΕ, “ δηὰ υῖτἢ ἵτο Β6 6 5Ν,᾽᾽ βο ἐμαὶ 
{Π6Υ βίοοά, ποῖ ἱπάοοᾶ ἀρουθ [ιἷ8 μοδά, μαὶ τγοἷδ- 
Εἶν  ! Υ δῦουϑ μη, Ἐδοῖ βογαρῃ δὰ εἰχ πίηρβ. 
ΤῊθ ἱπρογίθοιϑ τρδη οι] Υ ροῦν ἴο ᾿πάϊοαϊθ δ 
οοπέίπυοιδ Εὐγουμηδίδηοθ ἐμιδὺ ἰβ δὴ οδδϑηϊὶ μῥατὶ 
οἵ {8.6 βοθῃ!θ, ἡΓΒΘΓΘΑΒ [89 ρογίεοίβ δ᾿ ἼΡῚ᾽ δηὰ ὝΝ], 
“δηᾶ οτγἱοὰ δηὰ βαϊὰ, ὌἼχργϑαβ δὴ ἱποϊἀοπὶ ἐμαὶ 
ἴοττηβ ραγὶ οἵ [δ 9 ἰγδηβδοίίΐοῃ. ΕῸΡ Ὑμαῖ {80 86 .α- 
Ῥμΐπι αἰα τῖῖ ἐποῖν τίηρθ πϑηΐ οα οὐ παῦε 
δηἀ ἀο68 ποὶ Ἀαϊοῃρ' ἰο ἐπ ἱγαπβδοοη. Βυϊΐ ἐδ9 
ΟΥ̓ Ωρ οὖν Ὀοϊοηρβ ἰο ὑπ ἰγαηβδοίίοῃ, γοὶ ἀοεθ 
ὩὨοΐ 30 ΟἹ ΟΟὨ ΣΠΟΟΌΒΙΥ, θυΐ 18 ΟὨ]Υ δὴ ἱποϊάφηϊς 

τ θδί ἀορτοο Η!δ ΒΟ] 688 8.8}} γεδοὶ δζαϊηβὶ ΠΠΒΟΪΥ 
[6τδ0]. ὈΕΙΙΥΖΒΟΗ (8115 διϊθηϊΐοῃ ἴἰο {πὸ ἔδοϊ 
ἐμδὲ Ιβαϊδη ομοσβμοά εἶθ τ ]86 116 ΤΠΓΟυΡὮ, 8 
ἄθθρ, ᾿ηἀ611}16 ἱπηργοβαίοη οὗ {μδὲ μο] θθα οἵ {80 
ΓῸΒΡ ἐμαὶ οοηίτοηϊοα Ηἷἶπιὶ ΠΟΓΘ 80 τὰ ΣΕΥ ἴῃ 
πΟΙὰ δηὰ δεροοῖ. Εὐυσίθθῃ {ὐπιθ5 ἴῃ ἰδ 6 ἢγβί ρδγὶ 

ἄοοβ Β9 180 ἰδ6 Ἔχργοβαίου 2) Ὑ᾽ ΟΥ̓, “Ηοἱγ 
Ομθ οἵ Ιετδο],᾿ νυ οὶ ἦδ, 88. ξ πόσο, [88 ΘΟΠΟΕΏ- 
ἰγαϊθα ὀχργοβαίοῃ οἵ ἰμδί ᾿πιργεβδβίοῃ ; δίνθθῃ {{Ππ|68 
ἴη 186 δοοοῃὰ (οΟ:Ρ. δ ἱ. 4), σβθγθαδ [80 ΟΧρΓθδ- 
δἷοῃῃ). σοι Ὀοαὶάο ΟὨΪΥῪ ἰμγίοο ἴῃ πὸ Ῥβδίμην, 
Ιχχὶ. 22: ἰχχυϊἹ. 41; ἰχχχῖχ. 19), ὑνῖοθ ᾿ῃ Κ6ν. 
(; 29: 11. δ), Δηἃ οῃο6 ἐπ 2 Κίημε σχὶχ. 22 ρϑγδὶ]οὶ 
σίρὰ ἰε6. χαχνίὶ. 28. 

Βαὲ ΜἈΥ ἐμία (μτῖοϑ τοροαοὰ ΟΡ ὙΤΈατθ 
6, ἰο ὈΘ ΒΌΓΟ, ΟΧΔΙΏΡ]66 οὗἉ δυςῖ σοροϊ ΐοη ἵπδὶ 
ΟὨΪΥ αἷωι δὐ τὑβοίοσίοϑὶ ΘΟΡΊΒΟΕ (96ἐν. υἱῖ. 4; 
Ἐσεῖς. σσὶ. 82; Νδῃ. ἱ. 3). ἔμοῖ ΟΑΙΥΙΝ δὴ 
ΨΊΙΤΕΙΝΟΑ οομαίσυο (9 (μσῖοθ ΠΟΙΥῪ ἴῃ 118 Θ6ΏΒ6, 
ΜἘ116, γεῖ, (ΠΟΥ͂ ΘΧΡΓΟΘΑΙΥ ΒΑΥ͂ (δὶ [Π607 που]ὰ 
ποί οχοϊυἦδθ ἃ ἄθθροσ εἰριϊῆοαηθοθ. ΗΈΒΜ. 
ΒΟΗΌΙΖΖ, (Αἰ εει. Τῆοοὶ. 1. »». 845) 58 Υ8: “τῃθ 
οδοὶ; τοδί ΟὨ ἃ δοηρ δῃᾷ οοῦσῃῖον δουρ,, οοσα ἱηοά 
ἰη (86 ἀοῦθ]ο οδοῖν, ἐμβογοίοσο [86 ἐπ σθθῆθαβ οὗ [89 
ΗοἱἹγ." Βαϊ Βογθ τὸ δἰδηὰ βοίΐοσο [80 Βο]ϊοδὶ οὗ 
811 οὗ (09 αἀοὐμοδα, (Πδὶ ἰβ ορθῃθᾶὰ ὉΡ ἴοσ ἃ πιοὸ- 
τηθπί, δηὰ σϑοοῖνο ἃ αἰΐπιρθο ἰηΐο ἴμ6 βάθη τοῦ θεοῦ 
(1 Οος. ἱξ. 10, “δὸς ἀθορ ὑμίηρβ οἵ αἀοἂ ἦ). Τδθ 
ΟἸ σι δύάδη οοῃθοϊ ουβῃθββ, ἤτοπι ἴδ) γϑηιοίοδὶ ρετοά, 
888 ποῖ Ὀθϑῇ δὺ]9 ἰ0 γϑαϊβὶ ἔμ ἐπιργοεαίοῃ (Πδὲ ἐμὲ 
(Ὠυίοθ. ΒΟΪΥ ἰ8 ἃ γεῆςχ οἵ 86 ἰσίμηθ Ῥεΐῃρ οὗ 89 
Οοάδποδα. Αμπὰ ἴῃ ἰδ Νὲεν Τοδίδιηθηΐ βρθο το 
(ἷδ8 ἴτὰ ἴοι 8 (9 τροχὸ ἠδ δε Ὀοοδῦθο ἴδ 9 
8 Φοδη (χὶϊ. 41) ΒΆγ8 Ὄχρυοδεὶν 1βαϊδὴ 
ΒΑῊ ὑπ “ΙΟΙΥ οἵ ὕεδιδ πβοη Ὧ6 μοατὰ (89 ψογὰβ 

ὕ. Ιὴ ἰδδὲ Φοβῃ βδᾶυβ μναῖ Οχίγβου- 
Ἐδίμον ΒΘ αυΐίο δοοογάβ ψ ἢ} Ῥοΐογ γ80 

ΒΑΥ͂Β (1 Ῥεί. 1. 11) {πδὶ {πὸ Βρι ὶ (μδὲ ϑσαγοὰ ἴῃ 
ἴπ6 Ῥτορβδοίβ οἵ ἰο ΟἹὰ Τορίδιγδηὶ νγὰ8 ἔμ6 βρίγὶῖ 
οἵ Ομτῖδι ; δῃὰ νΐτ Ῥδὰὶ], τῆο βαγβ (1 Οον. σ. 4) 
ἢ νὰ ΟἸστίοι (παι 86. 8 βρί γι 18] τοοῖ θὰ Ιεγδοὶ 
ἱβγουρᾷ (86 τ] άοττιθββ. ΤᾺ 8 ἐβ ΟὨΪΥ [δὸ οοὩ- 
βτταδίοι οὗ πἢδὶ τὸ δῦ Ἰορ ΚΟΥ 88 ἰδ 

ἰβοδῆοθ οἵ ἰπ6 βου, υἱΣ.: δὶ Ηθ ἰδ 116 
τηοάϊπηι, δηὰ ἰπογοίοσο δἷϑο [89 ταοάϊΐδίοσ οὗ 8]] 
διηἃ ΟΥΘΣῪ ΤΟΥΘἰ δι ϊοΆ. 

ΙῺ τοχατὰ ἴο ἰδ βοοοπὰ οἶδιβο οἵ τψϑσ. 8, [ἢ 9 
αιιαδίΐοῃ αὐῖβοβ, ὅσαι οἵ 411, πμαὶ ἴθ βυδ)οοῖϊ ἢ 16 
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ὑ(Ὑ0 κανήοοὶ, (μϑη οδσίμ ἰν (86 ῥτίποῖραὶ ποιΐου, 
δινὶ 1 15 καϊὰ μοσα τμδὶ 8118 ἱς, 16 723 δι γθοί, 
1θοι ἴῃ9 κίοιγ οὗ αοὰ ἰδ τὸ ῥσϊηοῖραὶ ποιΐου δηὰ 
ἀι ἰδ ἃ ΒοΓΘ ΠΟῪ ΘΟΙργθθθαδινο ἰὶ 5. ΤῊΘ 
Ἰδίίοσ δοῶο οοχγοθροηᾶβ σὶϊὰ 186 οοπίϊοχί. Βαυὶ 
180 ἔυΓΙΒΟΣ ἸΩΔΌΪΓΥ δείροβ: ἩΒϑί μον Ὑ22, κου," 

ἐδ ἴο Ὀ6 ἰδίκϑῃ 'π δὴ δαί 76 ΟΥὁ ἃ ὈΆΔΘΙΥ͂Ο δ6Ώ66, ἱ. ἐ., 
85 ῬὈΓΑΪδα, ΟΥ̓ 88 πι ̓ ν, Κἰοῦγ. Τὴ ὑνὸ οδηποί 
6 οεδϑη 8}}γ ἀϊδοοπηοοίθα. ΕῸΣ 88 ἀοδ᾽β ΕἰοΣΥ 
δ ΟΥ̓ ΒΟΙΘ, 80 ἰπ ἃ οοσίδίῃ βΘΏΔΟ 880 1 
ΘΥΟΣΥΜ ὮΟΓΟ ῥγαϊθοὰ, ΕῸΣ 118 ὙΘΓΥ Θῃθσαΐθθ ου θα 
τασδὲ ᾿πγοϊυπίδ ἢ ἀο ᾿ς Βοροῦ (8. Υἱ. 2, 8). 
ΑΠπά1 ἀο οὶ 660 ὙὮΥ ἰῃ ΟἿΓ ο26 Βμουϊὰ 

(80 το. [ο6β ἰξ ποῖ (μὴ 

60 ἴο ἀφοῖδγο (Πδὲ, Ὡοΐ ΟὨ]Υ {δπ6γ, 
Ναὶ ἰδο ΘὨϊ το σγοδίϊοι Θοπ  ΠΌΔΙΥ Ργοοίδίσηβ (ἢ 0 
Ῥτδῖθα οὔ ἰμο 1ογὰ 7 Βαί ἱξ βδύῦϑ ΟὨ]Υ “8}} (86 
οδγί." Οὐοοῦγοθ: [ῸΣ {818 βοῃᾷ οὗ ῥγϑὶδο βου 8 
ΒΟΓΘ Ὀσϊτδεὶγ [ῸΓΣ ὁΠ6 ΤΩΔ} 8Π6 ἴογ πισῆ. [{ ἰδ ἡπαὶ 
ἴῃ ἡδν ΠΡΟ ΠΑ’ 18ο ἽΠΠῚ " ἀρρτ μὸν, ΟΏ 
1} 9 Ο6 οΟ ἴησ, οὐ 116 οΟὐΒοῦ δρραὶ ἑὴν 
186: (᾽9 ᾳΊοτγ οὗ ἐμ6 γρεῦ 8 ΘΥΕΣΥΉὮΟΓΙΟ, δηὰ 
ΘΥΟΙΥΉΒΟΓΟ ἰδ τρδκο ᾿ἴθ6}  ἰκποσῃ δηὰ [6]1. 
ΟὐΌ;Ρ. χ]. δ; ΗΔ. 111. 8; Ναμῃι. χίν. 21; δ. 
Ἰχχῖϊ, 19. 

γεν. 4. ΘΙ εἰρη!βοα ἰῷ ἩΘΡΓΘΥ ὈΥΪπλδυΠ]Υ (86 
εἰ βοπν-ϑοοῖκος (Α4τηιρείεπκ- Δ[ωξοτ), ἰ. ε., (0 ἀ6- 
Ῥτοβαίοη σοθο ] ηρ ἰΠ6 ὈΟΧΣ ΒΟΓΘῊῪ (ϑολγαιδοη- 
φχμίίογ), ἴῃ ποῖ (ἢ 6 δστὰ ἰΌΓΠΒ 1861, [86 ἜἸ ΒΟΥ. 
ΤΏ9 πογὰ ᾿μ86 {π|8 τηϑδηϊηρ, ἰοο, ἴῃ ἐδ 6 οὐρα ρῥδ88- 
Βαρο 2 ἤδῃ). υἱϊϊ. 1, υἤοσο ἴξ 18 βαϊὰ ἰμδὶ θδνὶὰ 
Ἰἰοοῖς ἔτοπι (86 ῬΒΠἸδἰΐποβ ΠῚ ΠΌΣ ΠΗ, ΤᾺΘ 
πεῖ 19 οἵ ἐδ6 οἷδον ἰδ τμ6 οοπίγαβὶ οἵ Ὁ ΠΡ ΔΠὉ 
168. χχχυῖϊ. 29, ἐἰδο Ὀγία]6 οἵ {μ6 1106, ὁ Ὀτί ἀ16 
αἰϊδομοὰ ἰο (Π0 οἴθονγε. Τὴ τηοδηΐηρ οὗ 2 βδῃ). 
ὙἸΔ 1 16 τμδὲ (6 15γδοὶ οθ δα ἴῃ Ὀτὶά16 οὗ {16 
ῬΡΒΣἸοιἑ 68, ΠΟ ἸΟΏρΟΓ ἰη {Ππεὶγ τηουΐ8 ἱηάοοά, γοῖ 
51}}} οὐ ἰδμοὶγ δύζωβ, δὸ ἰδδὲ {860 τ ΓΘ Ηἰπάογοά 
ἔτοτα ἴμο ἔτϑϑ υ89 οὗ ἰπθπη. Ἰβογείογο ΤΊΣ 18 (89 
εἰῦον, ἴτοπι ποῖ [Π6 τιοδηϊηρ “ 61] ἰ9 ἀογί νοά, 
᾿Ασοογάϊησὶν ὈΘΌΓῚ ΠΊΩΝ δγὸ 19 οἴνου οὗ 189 
βὶ}15. Τὴ βὶ}16 δι οοιηραγοὰ ἰο (89 δῃιδ δῃὰ 
[6 Ἰοΐηίδ ἴῃ (86 δῃρ]6 δἃγο [9 σὰ ᾿οἱπίβ ΟΣ 
εἰθόονα. ᾿ἰρβμρω ὑαν 8111, τὰς ἐπ᾿ ἀρῶν ρα 1.0: 
ὌΡΡΕΟΥ δηὰ ἸΟΥΤΟΣ, δα 88 ΜὙ01] 88 {Π0 βἀθ ὈΘΒΠ,8, 
ἃχτὸ Ἰοἰηοὰ ἱοροίδιος ἱπ ἐμ6θ6, ἐμοσϑίοσο {Π6Υ διὸ 
1.6 οδηίγο οἵ πιοίΐου, δηἃ Θυ ΣῪ βδοοῖ δ] ἰῃ δυοὶ 
ἃ ΟΟὨ ΓΟ τηῦδὶ ὉΘ οομμητηπηϊολίρα ἰο 411} ἰὴ ταὶ], 
ΤΉΝ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ΒοΙΘ ἴῃ (μΐ8 τπιοδηΐηρ. Ὁ 90 
(ΟὨΪΥ͂ ΒοΓῸ ἴῃ [δ 18}}} δὸ (16 6111, δηὰ ρυ πηδσῖ 
πὸ ὕὑπᾶοσ αἱ}. ΕῸΣ (89 ΡΡΟῚ αἱ}} ἱβ οδιοά 
ΠΡΟ διὰ (μο εἰάο ροείβ ΠΥ] (Εχοά. χίὶ. 7,22, 
23). Βυὶΐ ἴῃ ΟἿΌΣ ῥδϑεαρὸ Ὁ ΘΌ 88 ἀεποηυίΐμαξίο α 
»οϊιονὶ βιδιιΒ ἴον 81] ραγίβ οἵ {π6 ἀροσσγαυ. ΤΠ 
ψοχὺ 5,32) ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ἰῃ (Π6 ἔχης μαζί οἵ Υἱ]. 
ῷ. χὶχ. 1; ΧχΙγ. 20; χχῖίχ, 9: χχχυΐϊ. 22.-- 

ΜΉ ΡῚ ἪΡ (οστρ. Σἱ. 8) 8 ρτίπιδυῖγ κ(Π6 νοῖοϑ 
οἵ ἴδ6 ο4116Γ. Βαϊ ἰη σ1δὲ ὑχγϑοθᾶῦδα 1 βρϑδᾷβ, 
ποῖ οὗ οὔσ, ναὶ οὗ ΠΙΔΗΥ͂ οΥοσα. ΤὨυΒ γὸ ΚΏΟΥ 
ἰμιδὲ ΜῊ ἰδ ἰο "9 ἰδίκεῃ οὐ ] δον εἰ δρὰ 88 ουπον. 

αδοί. 
Ῥτβο Βοῦθο δι1οᾶ τυ δ ἀπο ῖτο.---"ἰ τ ἰΠ θη 
ποὶ ἢ.1] οὗὨ δβοκο ἔγοπι {86 δοιῃσηθῃοθεηθηΐ, δηὰ 
δ[}}} 1068 ἀϊὰ 6 οἰουά οἵ βίβοκα οοποϑδὶ {πὸ [χὰ 
86 Ἐχοὰ. χὶ. 84; 1 Κίηρε νἱϊῖ. 10. ΕῸΣ (τος. 1) 

1βαϊδῃ βὰν ἴ6 1 ογᾶ. [1ὲ ἢδ8 ὈΘΘΏ β8]4, (ἢ δυχοἶςθ 
οδλο ἔγοηι ἰῃ9 δἰἴδὺ οὗ ἱποθῆβο (νυν σ. 6) δῃὰ βγιω- 
νοΪξοὰ 0 δοσδρῃῖο ργαῖὶϑο. ΤΠΟΓΘ ΤΔΥ͂ ἈΡΡΘΆΣ 
ΒΟΙῺΘ ἐσθ ἰη ἐμδὲ ἴγοσῃ 6 δοι ρδυίδοῃ οἱ Βου. ν. 
8; Υἱῖ!. 8 μα. Βυΐ ἐΐ 506118 ἰο π)6 [δὶ {16 δγοῖκθ 
28 δβὲ}}} Ὡῃοίιο ν᾽ τηοδηΐη. ἴῃ βὸ [ὯῚ δὲ 1ΐ οὔὐῇ- 
οἰλξαίοβ δὴ δι μθεΐδ ἰο ἴΠ6 ᾿ἰχῆϊ ἰπ τ ΐο ἢ 16 
[οτὰ ἀν 6116, 1 βθόσοδ ἰο ᾿26, ὙΏΘΓΟΥΟΣ ἰδ Τσοῦχθ 
ἷῃ οοπηοοϊδοῃῃθ!. ὙΠ ἴμ6 ΔΡΡϑδγδηοο οὗ ἰμο αἰνίῃθ 
ἰοῦ, ἴο δἱ κυλίγ [86 ΤΟνΘΓΡΟ βἰἀ9 οἵ 89 δδιμθ, [89 
ΒΟΥ, μ6 πγαὶ οὗ ἀοα. Τὺ ΒΟΓΘΟ, ἴοο, (6 
ϑιηοῖκο, ὙΠῸ τ οθ6 ΔΡΡΟΔΓΆΏΟΒ 18 οοπηοοῖθα ἐπὶ- 
ταϑαϊαἰοὶν ἴῃ γοὸσ. ὅ ἰδ6 Ῥτορμοίβ σοηξοβδίου οὗ 
δἷῃ δηὰ πηοσίδὶ ἔθδσ, ἰηἰγοάυοοθθ (6 ογβ οὗ οοῦ- 
ἀριληδίίοη το ἐμ ᾿οτὰ δὔοσπαγὰ δροδὶβ ἰὸ 
89 Ῥτορδοῖ δὲ 89 σωδηϊοδίδίίοη οἵ Η δ ΒΟΙῪ ἴῃ" 
αἱχηοιίοη. ΟΟμΡ. ἱν. ὃ; ἰσ. 17; χὶν. 81; χχχῖν. 
10; ᾿1. 6; ᾿Ιχν. ὅ. 

ὃ, 89 δοεϊᾶ ΣΦ 6 Ῥυτκοᾶ.--- ἀ.. 
δὅ-1. Αἴἴος ἰμδ6 Ῥσορβοῖ δὰ μοαγὰ (δθ βοσδρῃὶηλ 
ταῖδο 6 Ἠοϊἑ ποθ οὗ (πὸ 1 ,ογά, δῆς 9 ᾿δὰ θ6- 
ο]ὰ ἐμοσὰ ἐμοιιβοῖγοθ ἰῃ 186 βριοπάοσ οὗ ἱμοὶγ 

Βοϊΐποδβα, δῃὰ αἷϑο μδὰ βϑοῃ 1ἰ9 σοῃβοαῦθῃοο, ἴδ 6 
νταί, ἱπιδροὰ ἰπ ἴθ διθοῖο, μ6 ἰδ βοϊσοὰ στὰ 
τὴ ρο] ηρ οὗ εἶδ οὐστι αἰ πῆ} ] οθ8. ἸΟῪ σγοδίασο 
(δὶ ὈομοΪα ΟΣ Θομη68 ἴῃ οοηϊδοὶ τὰῦῖϊι δὴ ἱσωγμθ- 
ἀϊαίο ἰγαοθ οὕ πὸ ἀϊνίηθ Βοίπρ, Β88 ἃ δεΏρο οὗ ποῖ 
Ὀοΐηρ δ ]ο ο οχἰδὶ ὑπο [86 Ὀυγάσῃ οἵ (89 Δρϑοϊαΐθ 
πεῖ (αφη. χνὶ. 18, χχχὶϊ. 31; Εχοα. χχχ δ. 20; 
Ψυά, γἱ. 22 κα. ; χρὶ δ, 1 Βδιι. νἱ. 19 δα. ; 2 βδιω. 
νἱ. 7). ΤῊ ϊΪ 8 ββθο πηυϑὲ ἤδυθ τλδάο 1561 [611 ἰη [ἢ9 
Ρχτορβοὲ ἴῃ {86 ἰρμοδὶ ἄορτοϑο, ϑοοῖῃρ ἢθ θα μ6]4 
(᾿ς αἰγὶ Βοίῃρ ἴῃ ἃ χγοδίοῦ ὑσοχί μι υ δηά οἱθδσ- 
Ὠ688, (ἢ 8, δἰποο Μοδοδ δἱ ἰοβϑϑί, ουὐδσ 8 τῶδῃ ἀἱά, 
Ηδ οτἶοβ, (μογοΐοσθ : ἯῸΘ 18 σὴ (Ἑ 0 Ρ. ἱ. 4), 1 δλ 
Ιοδὶ (συ. 1; Ηοι. ἱν. 6; χ. 7, 1δ), ἰοσ 8 πιδῇ οὗ 
ὉΠΟΙοδὴ ᾿ρ6 δηλ 1, δηὰ διμοηρ Α Ροορὶο οὗ υποΐθδα 
1ῖρε ἀο 1 ἀπ 6}}1} Τμδὶ ΒΘ δια ρηβεῖσξθδ δὲ [μ6 υπη- 
οἴθδη 1ΐρ8 οοΐβθα ἔγοπι (μο ἔβοὶ {πδὶ δ διδὰ ͵υκί 
Βοασὰ 116 βοσερβέτω Ὀτΐῃρ δ ΟΠῈΓ οὗ ργϑίδο υἱ ἢ 
οἰθδη ]ΐ 1 οομίγαδὶ σὶτὰ ἰθθ0 οἰγουηιοϊθοα 
1ὲρ8 ἢθ 68 οοῃϑδοίουβ ΒΟῊ 18 ΔΙῸ ὑποϊγοῦ τ» 
οἰδοὰ (Εχοά. νυἱ. 12); ἰῃ οοπίγαδί Μὴ (660 
σΑΙν 6 οἵ 89 Ἰΐρε (Ηοκ. χὶν. 8) δῃὰ υἱτ [815 ἔγυὶ! 
οὗ ἱδ9 τὺ Ῥγου. χυΐἱἱ!. 20; [88. 1γνἱϊ. 19; Ηοῦ. 
χἑϊ!. 16) ἢθ ἔἴδϑοϊβ ἐμαὶ μὸ 15 φυϊίο ὑπῆϊ ἴοσ δυο δῇ 
οὔἴἶδετίηρ, Ὀοΐὰ ἰῃ χοδρϑοῖ ἰο ᾿ἷβ οὐτῃ Ὦ, δηὰ 
ἴῃ Τεῖρσοι ἰο ἐμαὶ ἰοίΔ 1} ἰο τοι ΒΘ ὈοΙοηρβ; ἴῃ 
ἴοι δαὶ (μΐ8 υηβίποϑα, θη δ6 δλ8 βοῦθ νυ ἢ 
1 Ἰηἰο [πο ἠατίρἀϊοιίοη οὗ [μ6 Εἷσμοοι Κίηρ (χα χἢΐ!, 
22. χὶϊ, 21; χ} [δ 16; χὶῖν. 6) τηυδὶ ὑσιηρ ὍΡΟΣ 
Εἶπα 6 δορηίθηοθ οὗ ἀθαίῃ, “ δοὶι ἷ6 (Π6 ΘΟ ἴεθ- 
βίου σι ίοι 86 οοὐίτίίο Ῥτοριοῖ τρβῖκοθ ; οὐ ἐμ ΐ8 
οοηΐοαβίοῃ 990]]Ονγχ8 [86 Τογχίνοηοεθ οἵ εἷμα, τ 810 ἢ 
ἰ8 οοῃδττωθὰ ὉΥ͂ ἃ ΒΕΔΥΘΏΪΥ βδοσδιμηθηὶ, δῃὰ ἷβ 6χ- 
ἰοπἀρὰ ἰο Ηἷπι ὈΥ δ βουδρμίο δυθοϊυιϊοη."--ὐὶξ- 
11ἸΖΒΟΗ. 
ΤΏ δ]ίδσ, ποι 18 τηοηιἰομϑά, τὸ τουδὶ {Ὡς 

οὗ 88 δῃ δ᾽ 'δσ οἵ ᾿ποθῆβθ, βί;οθ ΔῃΥ οἶβαὺ Κὶηὰ οἵὗ 
οδετίης ἰμδη ἰποθῆβο ἴῃ ἐΐθ ΠΟΔΥΘΏΙΪΥ βδποία 
ἷα ἱποοηοοΐνδοϊο, δηὰ {86 μἰοπίηρ 4ἰ8δὸ ἰπάϊ- 
οδίθ δὴ δ᾽ίδσ οὗ ἱπόβθῃβδ. τὰ 1.16 ΑΙΓΔΓ ΟὯ9 οὗ 
[80 Βογδρμίτα ἰοοῖ πίῖὰ [μ0 ἰοηρβ ἃ ΠΘΥ “Βοῖ 

οοα]." ΤῊΝ δ ἴοοΚ ἱΐ μέν ἰδο ἰοΏβ5, ποῦ ΟὨΪΥ͂ 
τρῶς ἧμὸ (ο ἰλ9 ὑβαρὸ οὗ {6 ΘΑΓΙΒΙΥ βδηοία 
(Εχοά, χχν. 88; Νυτ. ἰν. 9; 1 Κίηρβ νἱ]. 49), 
Ὀυαΐ δια8 ἰἱῃ ΔΗΥ͂ Ο880 880 ἐΐ8 ἱπίο ΓΔ] ΓΟΘΘΟΏΒ, 88 
ἐμαὶ ἐσϑῃ ἴῃ ἔδο βρῆογε οὔ ΒΘδΥΘΏΪΥ͂ ΟΟΥ̓ΡΟΓΑΙ 6Χ- 
ἰδίθηοθ δυοὶ ἀἰδιϊποιϊοηβ οοσῦγ, οὐ ἐμαὶ [ἢ ἰοῦ οἷ" 
πᾳ τὶν [86 Ἰοηρδ Βδ8 ἃ ϑυταρο ] ἶο δὶ τιθϑαϊης. 
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ΓΙΞΣ (οοταρ. ἤΖῚ ΗδΌ. ἰ11. δ᾽; Βοηφ οἵ ὅο1ο- 
ΤΩ ΟῈ Υἱ]. 6) 18 ϑοιμϑι τς ἀρίον, ὙΒΟΙΒΟΣ 008] οΥ 
πρῦρ. ας ΤΟΣ ὉΘῊΣ ΟὨΪΥ νὸς [Ὁ Ιδδῖ δὴ, ἯΝ 
Ἑ. ῃ [6 Υ͂ ΒΑΠΟΙίΌΔΙΕΥ ἴῃ6 θυχηΐηρ ὁ 

ἸΠΟΘΏθΘ. ὙὙΔΒ ῬΘτ οσηθα ὉΥ ἰδϊκιηρ' οὐαὶ ἔγουα [8:9 
Δἰαν οὗ Ὀυγη οβδσίηρ δηα ρμουγιηρ ἴδοτα οὐ (86 
Δ ἰὯν οὗ ἱηοδηβα, δηὰ ἤθη ΡΟ ἴμ680 γὙ88 δοδίίογοα 
1.6 ἐποθῆβο ([μον. χνΐϊ. 12; δορ. χ' 1). [Ι͂ἢ {89 
ἈΘΑΥΘΏΪΥ ΒΑΠΟΙΌΔΣΥ ἰμοτο Ὅ͵δ8 ΠῸ δ]ίδν οὗ δυγχηῖ- 
οβδγίηρ. Αἱ δ}} ονθηίβ ΓΙΞΥ Ἢ ἀεείρηιδίοβ (86 σ]ον- 
πᾳ Ῥοάγ οα ΜΠ ΟΣ [86 ἰποθῆθθ γΔ8 οδδὶ ἱῃ ογὰογ 
ἴο θατη τ. Ὑ βύοἢ 8 ᾿ΟΨΊΙΝ Ὀοάγ, ἱμογοῖοσο, 
189 βογαρᾷ ἱουσμοά ἐῃθ ἥ; οὗ {16 Ῥτγορβοῖ ἴῃ 
οὐοσ ἴο γϑοος! ]θ Εΐηλ. 6 Ῥτορδοῦβ 108 8:0 
ἰουομοά πιὰ το ἱπογοίογο, διὰ (δὲ τ 11 (86 Βα τθ 
ΒΟΙΥ τε ουἱ οὗὁἨ πδϊοῖ ρῥγοοδϑάβ {πΠ9 οἱουά οὗ 
βιηοκθ. Τῆι ἤτοι [86 ρΡ΄βοθ ἐμαὶ οσοδδί οηθά ἴῃ 
Ηἷπι Ὀοΐοτο (16 ραϊηΐα] ἔθ ἱηρ οἵ 8 ἈΠΟ] ὁΔΏΏΘΒΕ, 
ταυϑὲὶ {86 ΒΟΙΪΥ͂ γα ραποίγαίθ δπα θασῃ ουὔΐ ἰμ9 θῃ- 
εἶτα πδη. [Ὁ τιυδὲ ὈυΣΏ ὍΡ 41} πο οϊΪθδῦηθδα ΤῈΘ 
βογαρῃ βῆονθ ἰπιβο!ῦ ΠΘΤΘ σὶχῆλ ῬΓΟΡΟΓΙΥ͂ 88 
ἢ), δ Ῥύγηοσ. Αβ νδίεσ ΒΔ8 ὈΣΙ ΠΊΆΓΙΪΥ βΈΏοΣ- 
δἰΐηρ δηά ἐσυσε σης ρόντοῦ, Ὀσῦ δοοοῃ ἀΑ ]Υ 8180 
8 Ἰυδρίηρ δηὰ ἀδβίγου ῃρ ΡΟΤΤΕΣ (ΟΌΠΏΡ. ογθδίίοα, 
86 Βοοά, αηὰ Βαρίλβεμ), 8ο ὥσθ [388 ῬΥΣΠΊΔΥΙΥ ἀ6- 
γουγίηρ, δῃὰ {μοσθῦυ ᾿υάσίηρ, ρυσσ]Ὡζ, δηὰ 
ΒΘΟΟΠΔΑΣΙΪΥ Μαγιλΐηρ δορά 1ΠΠ πληδίϊηρ 
Οπιπῖα ρυτγσαὶ δας τσπὶδ, υἱζζιηπ 
σοῖς ξηχὰ μα ὑως ἐν. 186. Τὸ ΕἾ ρὶ ελάι 
τὸ ὕδωρ ἁγνὶζει υἹ. φυσεῖ, τοι. 1). ΓᾺΡ. 
Νη. χχχὶ. 295; ΗΈΒΖΟΟΒ ΚΕ. αὶ ΙΧ. Φ 
711 54.---Αβ Βοτθ ἴμ6 ἰοποίιδηρ (8 |κ08 μἷδοϑ ἴοσ (89 
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗἁ δἰοῃοιηθηῖ, 80 761. 1. 9 10 18 ἴοσ (6 
ῬύΓΡοΒΟ οὗ ἱπδβρί γαίζος ; ἰῃ Ῥδῃ. Υἱἱῖ. 17 βᾳ.; χ. 8 
Βη4ᾳ.; Εν. ἷ. 17,1} 15 ἴοσ [Π6 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗ ἱπιραγίδης 
ΒΓ ΘΙ. ᾿ 

4. ΑΙδο 1 Βοασᾶ--δηᾶ ὈῸ6 8.6619ἅ.---Ὑ τε. 
8-10.. Το 1οτὰ Ηἰϊπιβοὶ ἢ ΠΟῪ Ὀεκχίῃδ ἰο ἡ τἔμει 
Ηδνίης βοοὴ Ηΐπ (νοσ. 1), 15 δῃ ΠΟῪ ἤοδτ Η :. 
“1 μΠ6ΔΓ7᾽ οοστοθροηά ἴο ἐμθ “δηαὰ 1 βαν᾽) (νοῦ. 
1). Ιεὲ 18 πουγίγ οὔ ποίϊοθ ἔμδὲ {80 1,ογαὰ δεῖσ : 
ἩὨοπὶ 6814}} 1 βοηα 7. (Πα Ηδ, ἐμπογοίοσο, δὲ 1ἱ 
ἭΟΓΟ, 64115 ἴος γοϊυηίθοσθ. δΞο γ.Ὸ γταεβϑά, ἴοο, 1 
Κίηρβ χχίὶϊ. 20, ἐμαὶ ἐδ 1,οτὰ ἰῃ δῇ ΔΕΘΟΌΪΥ οὗ 
Βοδνϑ, τισαγος ΨΟΣΥ͂ ΤΌΘ᾽ 88 [1:6 ΟὯ6 Β6ΓΟ, 
Δ5Κ8: ὦ γγμο 811 ροσβυδὰθ ΑἾΔΡ, ὑπαὶ Ἦθ ΣΩΔΥ͂ 
ὅο Ρ δῃά [8]] αἱ ἐΟἰοοά Ῥ' ὙΤβοτο ἱὶ 
ΔΡΡθδῖθ, γον, 29 (ἤοτι (86 αἰγουταδίδηοσ (διδὲ 
ΝΜ καίδη που]ὰ μδνο Ὀοοθὰ δ ἀδοοΐνοσ, ἰἶ ἃ σϑδὶ 
ἰγαπϑδοίίοηῃ τογὸ σοροσίοά ἴῃ γοσβ. 190-22) ἰμδὶ 
(ἷα Ργορβοῦ ΟὨΪΥ πδισγαίοθ 8 δβοιϊ ἰοῦ υἱβίοῃ. 
Βυΐ ΔΗΥΨΑΥ͂ [86 τοργοϑοηϊδιοι σοιλδίηβ ἐμαὶ (ἢ 6 
Τογάὰ τοὶ ΟὨΪΥ ρῖνοα Ηἰδ8 βοσυδῃίβ δ! ἃ ΠιΘΘΒΘΏΡΌΓΣΒ 
σοσαπιδηά δηα οοτμτϊβείου δοοοτάϊηρ ἰὼ Ηΐ8 οσῇ 
οἰοοϊίου, Ὀαΐ 680 ργοροβοβ {πὸ υπάοείδκίηρς οὗ 8 
οομτλἰαϑίοη ἰο [6 γοϊ Δ ΥΥ ἀοϊοστηϊηδίίοῃ. ΝΟ 
πο (80 [ογά ἴῃ οὐγ 85 ὙΔ8 5814, 081]6 
ἴος υοϊαηΐθοσβ, δα ἱξ πόσο, ἐπιἷ8 18 ποὶ ἴο Ὀ0 6χ- 
ΡΙαἰποά Ὀγ ἴπ6 στοαίον ἀ: βου ΠΥ οὐ ἀδηρον οἵ (89 
ταϊβδίοῃ. ΕῸΓΣ [βαἱδ} πιΐβαῖοη γὰβ μοὶ δ8 αἰ Βῖου!ς 
δὰ ἀδηρογοῦβ 85 ἐμαὶ οὔ Μόοβοθ οὐ Φογθε δῆ. 
Νον Μοβοβ χϑβίϑίβ (86 οοσῃπβαΐοη 411 ἢθ οδῃ 

(Εχοά. 111.), ἐλοῦσὰ ᾿θ ταθ δὰ 77} ΦῚῈΣ, “8019 
ΤΩ}, 88 (ΟἿ ΤὉΓΘ. [ΥὙὝῪἼΉΗΣΒ βάν οὗ Ηΐτ (οἢ ἴΠ6 
ς8]] οὗ ἍΓΟΤΕ, Εχυῦ: 1}: “ ίοδοβ ὙΡΕΊΠΑ, ἀμ ΜΗ 
ΘΓ, ἃ ὙΙΔΏΡΙἰηρ δπα ἀἰδρυϊίηρς υἱϊ ; 
Ψ1}} Ὡοΐῦ δοοϑρὶ τλὰ ἌΎΜΩΝ ́  τσιδται Τοΐῃβοβ Ὀ6- 
οϑυ80 Π6 6618 ἈΪπ)8617 ΣΘΔΠῪ ἴοο γουης δῃὰ χηδάθ 

ΤῊΕΒ ῬΒΟΡΗ͂ΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

οὗ ἴοο ἰοηάος βἰυ ἘΖοϊκῖ6], ἰοὺ, ΔΡΡΘΔΓΒ 1η- 
ΨΆΓΑΙΥ αἱ ᾿οδδὲ 0 μᾶνὸ δὰ το γῸ 1188} [0Σ ὑηά66.- 
ἰαἰκίηρ (6 οοπηηλίβδίοῦ. ΕὉΡ Ὧθ6 8 δχδοσίρα ποῖ 
ἰο 06 ἀϊορορθεοάϊΐοηϊ (ΕΖοῖκ. 1ϊ. 8), πὰ, ἰβουρ δ6 
ἄοεβ ποὺ δσργοβϑα ἔβη, εἷ8 ἀουδίδ διὰ ἔϑδσα δοὸ 
ἀϊβαττηϑά ( . δὶ. θ--1}}. θ). ΦοηδΆ, [(ἢ9 τοδὶ 
ΓΟὈ6]]]ου8 δηὰ 861-110 οὗ 411 Ῥτορβείδ, δοίμ δ} } 
βοοδ ἔτοιῃ ἴ.6 1οτὰ. Α1}} ἰμοβο, το ψου]ὰ ποῖ, δζθ 
ποῖ ονϑῃ δοϊκοὰ 1 {Π6 7 γὰ}}, θὰ ἸΘῪ τουδὶ, Ιβδϊδῇ, 
ψο 11}, 16. δαί, 1ι ὍΡΡΘΘΓα, (δογοίοσο, ἰμπδὶ 
(89 ΣΩΔΏΠΟΣ οὗἁ ἴδ (8111Δς 18 Ἰαϊοά δοοοσάϊης 
ἰο 180 ἱπάϊνίυα]4. ὙΝ ὡς δὲ Ιοτὰ ἴθ Ηϊ8 
οοδθθῃ Γοραγοὰ ἱπεισαυμοηίθ ({6Σ. ἱ. δ) οὔ- 
ΒΟΓΨΟΒ δ]80 (9 βυῤ ͵ θοϊλνο γοδαϊῃθδα οὗ σαΐϊπα, Ηδ 
Δῆογαβ 1ΐ (ἢ9 ορρογίιηϊγ ἰο τυδη οδὶ ἐϊθ6 17 Ὁγ (6 
αυοδίΐοη : “πο 5π|}}. ὙὍμαὶ (ἰδ9 1ογά, ὃν ἐμ ὲ8 
ποαίΐου, του] ποὺ ἀγα ουαὐ βοπχοίδίης οοποοδὶ 
τῇ ΗΪτηΒ6]Γ δ τηδη οί, ΕῸΣ ΒΟῪ οὁδῃ 8 ἰβίης 

Ὀ6 υηκηόνῃ ἰο ἰδ 1 οτὰ 7 ΤΏΙ γα, 1 ἔδοί, ἢῸ 
ΟὯΘ ἔδαγὸ Ὀὰΐ Βα ῖδῃ ὑπαὶ οου ἃ μαναὰ χορ] θὰ ἰὸ 
Η!8 Ὁ ει ἀὴν Ἐογ, ἰδ οου]ὰ ΟὨΪΥ ὈΘ ἃ ζῶδῃ {πδὲ 
οουἹά δ ἱπ αυραίϊοι ἴον (86 υπάογίδἰκίηρ οὗ 86 
ῬΙΌΡΒοίίο οβῆοθ πῃ ἴδσϑοὶ. ΝῸ βιοῖ ρϑγβοῃ οχ- 
οορὶ Ιβαίδῃ νὰβ ὑγοβεηί, Το αυοδβίίοῃ '8 ἰμογο- 
ἴοίθ ἃ ἴοσω ΟΥ̓ ποῖ [86 ΒοΠΟΣΙΒ {89 
2) ΠῚ “ ἴγϑϑ βρὶγὶ 1") (ΡΒ. 13. 14 (12), (μδὲ 
Ηδ Κηδτν ᾿γ8 Ῥγοβοηΐ ἴῃ ἴῃ 9 ὐὰν οὐ τόν ἴῃ ἰδδἱ Ηὁ 

ἽἼ χανὸ 1ϊ ορρογίυε Υ ἴο τηδηϊοδὶ 1186]. 

ὝΠΟ διὸ ἐδ ΏΔΗΥ ἴον συ βοῦ (ἢ Βεσνΐοα ἷβ ἰοὸ 
Ὀ6 ἀοπς Ὁ ΤΠ ΡΪΌΓΑΙ ἰβ ΠΟΙΘ 88 11{{16 88. θη. ἱ. 
26. 11. 22, χὶ, 7 πιϑσὸ ἴοσπι ({Ῥίν".-πια)εδι). [ὲ ἰδ 
ταί θοῦ, 88 ὈΕΙΧΤΖΒΟΗ ΘΧΌΓΘΕΒΟΒ 1ξ, ΘΟΙΩΠΊΠΪ6Ά» 
νοὶγ ἰηίοηάοά. ΦΈ6Βονδὴ ἱποϊυάοβ (86 ψ 019 
ἈΒΒΟΣΛΌΪΧΥ. Ηδ Βοηοσβ {πογ Υ ἰμ6 δββοση Ὁ]ϑα 
ΟὨΘΑ͂, ΌΥ͂ ἰαἰκίηρ [ὉΓ ᾳτδηίοα (πὲ ΗἾβ ᾿ῃ ογοϑὶ ἐπ 
(μοΐτα δηὰ ἐμοὶν Ἰηίογοϑὶ Ηἶβ. [1βαϊδῃ δὶ ὁῃοθ σὸ- 
ΡΙΪο8: “Βεβο]ά, βοσθ δῃ 1: ρομὰ τι.) ΤἘ18 
Ῥγοιηρὺ ΟΡ αὐἱίθ σογΓοβροηάβ πὶ (86 βίγοῃ 
δὰ Ὀοϊὰ δρὶτιὶ οὗ 1βαἰδῆ. Τόσο '8 0 πορὰ οὗ 
ἈΞΘΌΠΑΪ Ὡς {μι μ6 δᾶ δ᾽ γοδαῦ Ὀδθοῃ οδ θά, δηθὰ 
Βα ΑἸτοδανγ Ὀδοη ἰπ οΟΒοΘ [ὉΓ ἃ ἰΐπι6. Ηδθσ, [89 
ΤΊ ὮΙ πηδῃ, 18 αἱ ΟΠ06 ΘΟὨΒοΐουβ {πὲ {π|8 18 ἢΪ8 
ΑΒαῖν. Ηο ἔδοϊβ ταὶ ἢ ἌἽδῃ ἀο Σὲ, δηὰ ἢ Μ11 ἀο 
ἱϊ,ἴοο. 9 πα Πογὸ ποῖ δ ἔσδοο οὗ δῦ οὐ οἱ βῸὺ 
οοπαϊἀογαίΐοη. [ὁ ναβ, ΒοΎονοσ, ἢ0 Ῥγουά θ6]- 
βυδηοΐοηου {δὲ 1Ίοἀ ἰμ6 Ῥτορποῖ, Ηθ [δε 7υδὲ θθθὴ 
Τοοομο θα ἴῃ δος 88 ἃ βίημου. Τὴ6 ἤδιηϑ {πδὲ 
014265 ἰῃ ἶπι δηᾶὰ ἰπλρ618 μἶτῃ ταῦδὲ ἤδγο ὈΘοη 8 
Ρυτο βθαπ)6. Ἐθο ἴδοϊβ ἢ Π1561 βίγοηρ ἴῃ Ηΐπ ὑπαὶ 
ΤΉΔΪΚ68 Ηΐπὶ ταΐ ΒΔ Υ (ΡὮΝ], 'ν. 18; 188. χ]. 29 ρα.). 
ΤῊ “ἤΘΓΟ δηὶ ἴ; βοηᾶ τῃθ᾽ ἷβ, ΠΟΎΘΡΟΥ, 80 
Εταηᾶ, ἰη ἴδοῖ, ἤθη οὴ9 Τοβροίθ οὐ [8:6 Ἔχ δ] 68 
οὗ οἴδρ φῬγορβοίδ τηϑηιοηθα Δἰγοδαγ, 10 ͵8 βὸ 
υπΐαυθ ἐπ 18 ταν, {πᾶὺ ΟΠ Θ ππάοταίαηάβ πῆοτο- 
ἴοτο 1ϑαΐδῃ πουϊὰ ποῖ Ραὶϊ ἰδ 6 Ὠϊδίογυ οἵ ἢΐ8 64]}]- 
πρὶ φυϊία ῃ (9 Βερίπηΐηρ οὗ ἷ8 ὈοΟΚ, Ὀυΐ ταί ΒΡ 
ΤΆ Κ65 ἦν [86 [πἰτὰ ρογίαὶ οὗ μῖ8 ργορβοίίς θυ }]4- 
ἴῃς. Ηδ ἴδαγοὰ {}18 ᾿πἰγορί ἃ σοδαγ-τϊπάἀθάηρθα 
που] Ὀ6 ουηά ᾿ποοι ρθη β Ὁ]Ϊ6θ. Ἠδ μαυΐϊδ ἰῃ 
δάνδποο οὐ ἰδ ἰδογοίοσο ὑπο οἴποσ δηίΐίσβθῃορα, 
{παῖ (16 ΤΟΔΟΟΥ ΤΩΔῪ Ἰοδττ {ΠΟΥΘΌΥ ἴο ΚΩΟῪ Βῖτλ 
δηὰ (08 σΟπ16 ῬΓΣῸ ἴο [18 βοϑῃϑ οὗ [8 .8}}- 
ἴὴρ. Απὰ, ἴῃ ἔλοϊ, δο [παὶ Πα8 τοδὰ ομδρίοσβ ].-- 
γ΄ τηυδὶ οομίδϑθ {Π|δὶ ᾿ΙΘγο “18 ἃ Ῥγορῃοι" (Εξεϊκ. 
ἷϊ. δ, χχχὶϊὶ. 833), 6 τοῦδ ἰμαὶ πδὰ ἰΠ6 εἰ ἴῃ 
Αἴτα, δα πὸ χἱχμὶ ἰο δδύ, “στο διὰ 1: βεῃά 
ΤΔΘ. 

Ιηῃ σορα. 9, 10 [0]]ὸνΒ ουἱ οὗ (π8 ταουτἢ οὗ ἰδ 8 
Τωογὰ ἩΪμλθ617 [86 οομπμμλϊβδίοη ἵμαὶ ἴ[μ6 Ῥσγορμοῖ 
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τασδὶ ἀἱροῦαγρο. ΤῈ6 ΤΩΔΠῸΘΡ οὗ πα ραγέης (818 
ΘΙ βθῖου 8 αἰτθοῖν (6 ορροκῖϊα οὗ τἢδὶ ἷβ 
ὉΒΌΔΙ ΔΙΏΟΏΡ τηθη ἰῃ |1κ οἰγουταβίδησοθ. ΟἿΘ 
Β6ΕἶΚΒ, ΠΔΙΏΘΙΥ, ἰῃ αἰνης 8 ΒΟΓΥΔΏΪ ΟΥ ΤὩΘΒΒΟΏΒΟῸΓΡ 
8 διὰ σου Ἴβαίοῃ, ἰο Γοργοθοπὶ 1ξ, δὲ Ἰοδβί, αἱ 
ἢταῖ, ἴῃ [Π6 τηοαὶ δανδηίδροουθ ᾿ς. Τὶ 186 
Ιοτὰ ἀοοβ ποὶ ἀο. ΟἹ {6 ΘΟΒΙΓΆΣΥ, Ἦδ Ρ] ΔἸ Η]Υ͂ 
ΘΙ δεῖζοθ σοὶ {Π6 Παγάεσὶ ρατί. Ηδ δοίϑ 88 ἱΐ 
1Π6 λον ΓΟ ἰῸ Βαανα ποι ἷηρ ἰογουδ ἰο Δῃ- 
ποῦπορ, θαὶ ΟὨ]Υ ᾿υάἀρτηοηΐ πὰ ΒΟροΐθαβ Θῃ- 
ἷῃχ. Ιβαϊδἢ ἱκ Ὁ} θὰ 1η6 συδηρο ἰδὲ οὗ {πὸ ΟἹ ὰ 
Τοαίδιηοηξς, Βουΐ ἴδοτο ἰβ ποῖ 8 ἴχγδοθ οὗ 1ἱ ἰουπὰ 
ἮΘΓΟ, 10 ἰα ηοῖ ὁΠ06 καἰ ἃ ουθῃ ἰῃδὶ ἢ 8}}4}} γᾶσῃ, 
ὀχποτὶ, ἐπ τοδίθῃ. ἀντι ΟΥ̓ΕΡΓΙοαρΐπρ 811 ἱπίθγτηθ- 
ἀϊαῖο το υ θο γα, ΟἾ]Υ (Π6 ΒΟΙΤΟΤΩΙ οἤἶδοῖ 15. 6ῃ)- 
Ῥἰβεϊσοα, δῇ ἰδὲ τι βαςσῖ Ροϊηὐδάηορα, (ἢ δὶ, 
ὙὖΠδιὶ ἢ ἰγὰϊ σα ὉΘ ΟὨΪΥ δὴ υπϊηϊοηδοᾶ αῇοοί, 
ΔΡΡΡΟΔΆΙΕ 85 αἰ ΓΘΟΙΥ ἀεοϊρηρά, Τὶ ἐδ 88 ἱζ 1π0 1,οτά 
ποῦ]ὰ κῖνα (6 ἰηἰτορί ἃ τηδὴ ἰμδὲ δὰ κδί ἃ “"ἤθσα 
ΔΙᾺ 1, βοηὰ τγ6,᾽ ἴο υηδογρίδη δἱ οησο, {πδὶ ἢθ 
τοῦ ]Ἱὰ σϑαῦΐτο 811 ἴα ὈΟ] ἀΠθπ5 ἴῃ οτάοσ 0 ΟΑΣΤΥ 
τὨσουρ ἢ ὑπ6 οοπιπλίδαΐου ἢθ υηδοτίοοϊ. Οτδπι- 
ΤΩΔΙΪΟΆ}}Υ (6 πογὰβ οὔδι αδἰπιοδὶ πὸ αἰ Ό] ἐγ. 
ΤἘ9 ἐπ. αδεοί. ἴῃ τοσ. 9 οδηηοὶ ἧδγο δ ἰηἰθηβῖνο 
Τϑδηϊηρ,, 88 ἐμουρσῇ 106 1, τά ᾿δὰ βαϊά : ἤϑᾶγ δηά 
866 τοοῖΐ, ψἹ οἰοσί, Σ68] δηα αἰ] βοποθ. ΕῸν τμθ 
τηπεὶ ἐΠΟΥ͂ αὐ ἢ αἰἐδίῃ (0 υπάοτβιδηάΐηρ. Βα 186 
1,οτὰ που]ὰ βᾶγὺ : βρὶἴο οὗ π πιθοῦ, βη ἃ ΘΘΆβΘ]θμα 
Βεοατΐηρ ἴθ ΟΥ 8ἢ4]] 8.1}} πη ἀοσαίδηα ποιμΐηρς. ΤῊ Ϊ8 
ΟΘΆΒΟ]6βα Ὀαϊ δ1}}} ἔγα 1] εθ8 ΠΘΑτὶπρ 8. ΟὨΪΥ (δ6 
οΟγσαϊδίῖνο οὗ (μδὺ οοδϑοΐοβα πὶ ἐγ! 1688 Ῥγοδοῖὶ- 
ἱηγ, οὗ τ ἘΣ ἢ προ αρε κι Φογθι ἢ βὸ ΟἿ ἢ βρϑδῖβ 
(7ετ. τἱῖ. 18, 25; χὶ, 7, εἰ6.)}. 1,εὐ ἴθ Ὀ6 ποιϊορά, 
ἴοο, ἰδὲ 9 εγοπ δὶ ΘΥΟΤΥ͂ ΨΈΘΙΘ Ροΐηΐ8, 88. [89 

οδῦβϑ οἵ (μἷ8 (τ 1688 μοατίπρ, ἰο (80 2) ΠΡ 7, 
“4186 Βδιάῃοβδ οἵ ποσί, διὰ 180 εἰ θδηίηρ οἵ [86 
ποοῖ (ΒΡ ΠΝ 05 Ψ6:. νἱῖ. 26). Το Ῥτορδοῖ 
ὨΘΥ͂ΘΓ ΒΡοἶΪζθ ἰο {18 ῬΘΟΡ]6 βῃο γοσὰβ 88 ὲ σεδὰ 
ἴῃ σοῦ. 9. ὙΒοσοίοσο 11 οδημοῖ ὃὈ6 [86 πηοδηΐης 
οὗ {86 1οτὰ δαὶ δ βιιου]ὰ βο βρεαῖ. Βυὶ (868 
1 οτὰ που]ὰ β8γ: ὙΥΒδίονος ἰμοὰ τηδγαοδί δΑγ ἰο 
ΒΗΒ ΒΡΌΡΙΟ, ΒΑΥ ἷξ ποῖ πῃ (6 ΒΟΡο οὗἉ θεΐης υηάογ- 

δηὰ εὦ, Ὀυΐϊ ΒΑῪ ᾿ξ νὰ [6 οοηβοίουμ» 
[688 (πδὲ (ΠΥ πΟσὰδ 6}.8}} γουμδῖη ποὺ υπάεγείοοά 
δηά ποὶ τοραγάοα, δἰ Βουρὰ ΠΟῪ ταϊρηξ ὃ υηάᾶοτ- 
εἰοοὰ διηὰ οἱ, δηὰ ἰδῇ ΘοΟηβοα ΘΏΥ ἰΠΟΥ͂ 
του δὲ Βοσνο ἴο Ὀσίηρ οὔὐ {Π|6 σοταρ]οἰθ ὑπ] ἀϊηρ οὗ 
(ἰδὲ Βαγάπεοβα οὗ Ἠρασὶ {πα Ἵχὶθίθ ἴῃ 18. ΡΘΟρ]ο, 
δοα (ὈοΓΘΌΥ 9 8 απ ΟΕ Υ Ὁ ΑδΑΙΗΝΙ 115 ῬΘΟρ]6 
Δα δ [4518 οὗ ἀρ ουτὸ 8 γογ, 10 ἴζ ἰβ ποῖ 
τοοδηῦ δαὶ ἔμ Ῥιορμοὶ 884}} ἄο ψῆδὶ ἴβ (πθ 
ἀεν}}}8 αϑθαῖσ, (μδὺ ἷβ, βοδ ἄγου δηὰ ἀΐγθοι !γ Ἰοδὰ 
το οἰ ὑβάμποβα δηᾶ ροά]θββηοθα. Ἐδίδθοῦ [δ6 
1 οτὰ σδῃ ΘΥῸΡ ψγδηὶ ΟὨΪΥ͂ [86 ΓΕΥΘΓΒΘ οὔ (μ͵68. 1, 
(θη, ἢξ Βαγ8: “ Ββαγάθῃ 0 Ποεοτί, ἀδδίθῃ [ἢ θδγ, 
Ἰαϑίοσ. ὮΡ ἐπ6 δγοϑ, ἰδδὲ {ῃΠο Ὺ τηδΡ ποὲ 866, ὨῸΓ 
ΘΆΓ, ΠΟΥ ἴδ Κ6 ποίΐϊοθ δηα 6 οοηγοτγίοα ἰο ἐδποῖν 

μα] γδίϊοη," 8.}}} (Πηῖα. ἔοστῃ οὗ ΒΘΘΙῚΒ ἰ0 116 
ἴο ὃ6 σμοκθῃ 07 18:6 βαῖο οὔ (6 Ῥγορῃοί, ΤΒοτο 
ἦα, ὨΔΠΙΊΘΙΥ͂, ἃ τοδὶ οοπηίοτγὶ ἴογ μἷπὶ ἴῃ ᾿ξ. ΕῸΓ 
ὙΓμδὲ ἴα δδάδογ [ῸΓ 5 τδη οἵ Οοὰ [ῃδη ὑο 866 ἄδΥ 
8Δ[ΕΓ ΟΑΥ δηᾶ γοϑγ δῇδσ Ὑδ8γ ρβϑββ ΑὟΓΑΥ πΠΙ που 
ΔΩΥ ἔγυϊ! οἵὁὨ ἢἷδ Ἰδθογ, ἰῃ ἴδλοϊ σὴ} ουϊάθποθ ἐμδὲ 
ἘΠΊΩρΒ ΚΤΟῪ ΤΑΙΠΟΣ ΟγβῈ ἰμδη Ὀοιίογ ἢ [8 ἴΐ ποί 
ἴοῦ δβυοΐ ἃ 0886 8 τι Υ οοπιΐοτέ ἰο Ὀ6 δὸ]θ ἴο 
ΒΑΥ: {παι 18 Ῥγθοΐβοὶ Υ Πεὶ (86 Τιοτὰ ργοαϊοίοα, 
788, ΟΧΡΙΓΕΒΘΙΥ ἱπαϊςαιοα δα Ηδ γεϊδίϊνο δηὰ Ρε 
Υἱοῦβ 1ηἰθηίοη. Τῆυδβ ΟὯΘ βοο8 ἰμαὶ ΗἨθ [88 
ποΐ Ἰδδοτοὰ ἴῃ ναΐῃ, ὑυΐ {:|4ὲ Ηδθ 88 ρμογίογπιοα 

ἢ16 ἰδβῖς. Απὰ ἱπδϑηυοῖ 88 ἰμαὶ ἰπάρτηοηιϊ 18 
δ.1}} ΟἿ]Υ 8 ἰγαῃαὶ ἱοῃ ἐμῷ δη ὉΥ ἐμ ποῃᾶργ- 
ἴ.] τίβαοι οὗ {ἰμὸ 1,οτὰ, Β}}8}1} Ὀδοοῦγα ἃ ΤὈσοσυη- 
ΟΡ οὗ Ὠἰρθονῦ ἀσνοϊορηηθηὶ οὗ βαϊ γδίΐο, 8ο 19 
βοσυδηΐ οὐ αοά οπῃ βΑΥ͂ ἰἢϊ18 ἴῸγ οοσηΐοσί, [ῃδὲ ουθῇ 
ουἱ οὗ 6 ᾿υάρκταρηιὶ οὗ Βαγαοηϊηρ, {Πδὺ ἐϊ ἰ8 Η 8 
Ῥασγί ἴο ργόνοΐζκο, βδὶ γαίου 8}8}} στοῦ. ἀοαβ 
ΤΤΡΝῚ ἴῃ ΠΌΡΟΝ ἈΕΤΌΣ ΤηλιοΝς ὡλθς Το ἴτε 
᾿ΠΣΏΔΣΥ͂ 68 Ἰυἀρτηθηίδ, 88 18 γ6]] γοοοχῃΐζοα, 

816 ἰο 6 ὑρρθαμε [τ δὴ ΟΠδβδίθηΐηρη, [πδὲ παγο ἃ ὕ6- 
οομλἱηρ- οίον 85 ἰποὶν δίη. Απηάὰ Σ ἃ ρεορὶϑ ᾿ἐϊκὸ 
18γ86] β ΒῸὙ5 ὁπ6 πα ρταοηὶ δου λποίδον (πγουρὴ 
1ῃπουβδη 8 οὗ γθδγΒ, δῃηὰ 8β.1}} Ὡθσ συ Ὀθοοπλ65 θα, 
ἘΠ} αἱ 1δϑί (6 1,οτὰ Ὀγθδῖδ ἴῃ ρίθοοθθ ἐπ 6 Θοῦηο- 
ΤΑΥ͂ οὗ τὴο ΟἹ] Τεοκίδιηοηί, ᾿ἰἶΐκο οὔθ βἤξϊνοσ δῇ 
δῖ βοη σοϑβοὶ ὮὉΥ ΟἸΕΕΊΒΝ ἱς οἱ {86 ατουπά, 80 
ἦυδὶ ἐΐ5 ἀοοίγογίηρ οἵ [86 οἷά σονεηδηΐ 18 ἐμ ὑσο- 
γίουθ οοπάϊ οη ἰο ἰμ6 αγίβίηρ οὗ 8 ΠΟῪ οη6, ἱμαΐ 
δἰἰαΐπα ἰο Ὑδδὶ ἴΠ6 οἷά οὴ9 οου]ὰ ηοί. Βαὲὶ ἰἢθ 
ἱπαϊ ν  ἀυ.8]5 ὑμθηθ6} γ68 τ ἢ οθ6 Βαγάθηΐηρ δηὰ ᾿υἀρ- 
τηθπὶ ἰδ Δ ΘΧΔΙΏΡ]6 δηὰ θοδοοὴ ἴον ἴδ6 δῆδγ- 
ποῦν  Ἡδτγο πὸ ἰοῦ οα 8 ἀἰῆου]ς νοΐϊηί. Ὑ7}}} 
1Ππὸθ0 τδοθο 1411 μνὰβ {πὸ στο οθ οὗ 1π6 που] 
{ἘΠ 00: χὶ, 12) Ὀ6 ΘἰοσΏ 8 }}} ἀδπηηοα, οΥ Ὑ11} (ποὶγ 
8} Βογθ ὈΘΙΟὟ 8180 ἔοσ [6 πὶ ὈΘΟΟΠ.Θ ΒΟΠ16 ἰτθ 8 
ΤΑΘΘῺΒ ἴο ἰμοὶγ σου γογβίοη δηα γαϊδίηρ ἰμ6 πὶ ἊΡ 
δραϊηῦ ΤῊΘ ΔΏΔΥΟΘΓ ἴο (18 ΔΌΡΘΟΔΆΙΒ (0 Πη6 ἴο 116 
ἷ Βοπι. ἰχ.-χί. Βαϊ Ποῖθ ἰβ ποί (86 ΡΪδοθ ἴο 5Ὸ 
ἱπίο ἐξ τχογο ραγι ου ]γ]γ.--- ΠΙοαγί, οδγ, ογα (ΟΡ. 
χχχίϊ. 8, 4) δῦ Ὡδιηθα 88 (Π6 σοργοδοηΐϊδεγοθ οἵ 
10 ἰηναγὰ βθῆ86 : (Π6 Ποδγὶ σοργοθθηίθ (ἢ Ὑ1]], 
δγὁ δηὰ δδγ 16 κποπίηρ. ΤΉΘ Ἠοδγί Ἔἢ8}} Β6- 
οοταθ ἔλὶ δηὰ οονεγοὰ τὶ στοαδα, δηα ὑπ ΟΥΘ ΟΥ̓ Ὀ6 
ΤΩ 89 ἰὨΠΆΡΔΌΪ6 οὗ ετηοίίοη. 

Αὔοτ ἰἰ 18 Βαϊ ὙΐΠδὲ 58Π4}} 6 ἄοῃρ ἴῃ γοργά (ὁ 
ἴπ6 ἔτοο ὀγζδηβ, ἱὑ ἰ6 καὶ ἃ ψἢδὲ ΔΠ.4}1} θ6 συδγάοα 
αρϑϊησὲ ὮὉΥ Βιιοἢ ἀοΐηρ ; δῃᾷᾶ ἤοῖο ἃ γουθσβεα ογ δῦ 
ἰθ8 ορβοσγοὰ ἴῃ Ἢ ἴο 1π6 ρμοδἱεῖνο ῬὮΓΑΘΟ5. 
Ὑγμδι τηπεὶ Ὀ6 ρυαγαρά δραϊηδὶ 15 βου Ὡς 1πηη16- 
ἀϊαῖθ δηὰ δοπηοι ἰἢ πεῖν . Ἰπιοαϊδίο! Υ τασδὶ 
βϑοΐηρ, μβοατίηρ δηὰ οδθογνίηρ δ ΠἰηἀοΓΘθα ; τη6- 
ἀτηῖεῖν 180 Ρεηἰιοηὶ σομγοσβίοῃ δηά θεὶς βαυθα. 

ἴῃ (μὸ Ν Τ' οἷν ἷᾳ εἰϊοα ἔνθ ἰϊπγ68. 
Ιηῃ Μαῖ. χὶϊ!. 14; Μασ ἰν. 12; 1Κὸ τυ]. 10 
ἴς 'θ Δρρ!]οἂ ἴο {86 ἔδοϊ {μπδὲ 7680} αἰ γδὺϑ βρόκθ 
ἰο [8 ΡΘΟρΪθ 'π Ρασϑῦ]θβ. ΤἈΘΓΘΌΥ γγα8 ἴΒ6 ῥσοὸ- 
ῬὮΏΘΟΥ͂ οὗ οὔ []8116ὁὰ. 4 6511 που] πλᾶ- 
ὨΪΙΟΒΕΥ ΒΑΥ: ἤεΓα 1 οὶ ἰο Βροδὶς ἰῇ ῬΆΓΑΡ]Θ6Β, 
{βθ {πον που] ππάοτγαίδπά ποι μη δἱ 4]}; ΤΥ 
ἀἰϊδβοουγθο νουἹὰ ουὐνγδγάὰ !Υ γορουπά, δηά ποὶ 
ποίσαίθ δ 41], δ σοῃβοα θη} Ὁ οἤξοῖ ὯὩ0 οοπα ΠΟ 
οὗ σεβροῃβὶ 1 1 Υ οὐ ἐμεὶν ρατί. Βαϊ 88 1 βρθὰκ Ὀγ 
τὸ λτ δα ΓΑΥ͂ ἀἸβοοῦγθο δἱ ἰεδβί ρεῃδίγαίεβ βῸ ΤᾺΣ 
(μδὲ ἃ οογίδιη σαὶαινθ ὑπς πΠβηο γπης ΤΟΒΕΙΣ 
ΘΠ, ἰ00, ἃ ΓΟΑΡΟΠΒΙ ΟῚ ΠΥ, 18 6. Βυϊ ἴῃ 
τ Ξάξτυ 88 ἰΠ6Ὺ ΟΡ Παρ ν ἰο 186 το 8]}- 
ζαιΐοη οἵ {118 Ῥοββ ὉΠΕῪ οἵἩ υπάεγβιδηάίηρ, (Β6Υ̓ 
Ἰοεῖ 16 "6 Κποσῃ ἰμαὺ 60}} 85 186 ὕρρδῦ παῃὰ ἴῃ 
ἴλδθπι: [μπ8 (ΠΟΥ Ῥγοῃοῦποθ ἴῃ 8 ΓλΘΑΘΌΓΟ ἰδεῖν 
ον ἡπάρτηοηΐ, ὧς ῬΆΒΒΑΡΘ 8 οἰϊοὰ ἰη Φόἤη ΧΙ]. 
40 88 ὀχρ] αἰ πίη ὙΠῈΥ ἴπ εν οου]ὰ ποῦ Ὀ6]ΐονθ 
ἴῃ Φοθὺβ βρίϊθ οἵ [86 εἷρτιβ Ηβ ἀϊά. Τὸ (818 οπά 
ΟἿΓ 56 8 οοπρίγιρα ἷπ [ἢ 8 ΒΔΠ186 ΒΕΏΒ6 ἴῃ 
ΜΙ ἰοῖῦ 1η6 Βγηορίίείβ ἰδ κθ ἴδ : δνθη [86 βἰχζῃβ οὗ 
6808, ὨῸ Ὠιδ[[6Γ ΠΟῪ ὨΘΆΓ ΠΟ ΟΟΙΏ6, 811}1 ἀο ποὶ 
Ὀγίηρ δρϑουΐ (απ, Ὀδοδῦβα {{|0 βυβοα ΕἸΌΣ Σιν 18 
πϑληϊϊηα. ΕἾΠΔΙῪ πῃ Αοίβ χχυΐ!. 26 ρᾳᾳ. Κδὺ] 
ΤΩΔΪΚ68. 166 οὗ ΟὔΓ ἴῃ ογάθσ ἴο Ῥγουθ βΈπθ- 
ΤΆΠΥ [86 Ὁπαυθοορ Ὁ} 1γ οὗ ἴλ6 7 ενίβιι παίίοῃ ἰὸ 
186 Ἀγθδομίης οἵ [86 ροβρεὶ. 
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δ. Θ; δεαϊᾶ 1 ----δυρπίδη οο τ᾿ποσϑοί.-- 
Ὑο τα. 11-18, ΤῊ δηπουποριηθηὶ οἵ [86 )υἀρηχοηί 
οὗ βαγδοηΐϊηρ ἴῃ νοχβ. 9, 10 βουπάβ αυἱϊΐα ἀρβο! υἱθ. 
οὶ ἰῃς Ῥγορμϑὶ ἤθαγβ Ὁῃάἀθγηθδῖῃ 41} ὑπδὲ {{' ἷ8 
ποὶ 80 ἰηἰοπρά. [0 1β ἐπι ροβϑι ἢ] 6 [Πδὲ ἴΠ0 1,οτὰ 
ββου]ά αὐυἱϊίθ δηᾷ ἴοσγονοσς γεὐθοὶ Ηΐδ ρθορίϑθ, διὰ 
δοτοχζαὶθ 6 Ῥγοιλίβοϑ χίσοῃ ἰο {π6 ἔδίμοσθ. Ης 
ΔΒ (5, ἰμογοίοσο, “ον ἰοηρ, ἴμογὰ ὕ᾽ (οοπιρ. Ῥδ. 
νἱ. 4; χο. 18; ΗδΌ. ᾿ϊ. 6). Ηδ νου]ὰ βαγυ: ἧγμαι 
8[Ὸ ἴ0 06 φυδηϊ γε} Υ δηά αὔδα ἰδ νον ἴπθ 11π|18 
οὔ [αὶ ἱμπαρπηγχοπὶ οὗ Ββαγάθηϊηρῦ Τθ ΒΏΒΉΟΙ 18: 
ΕἸγϑὶ ἰο γα ταυϑὲ Ὀ6 δὴ οηϊΐγο ἀοβοϊδίΐοῃ δπὰ ἀο- 
Ρορυϊαἰίηρ οἵ ἰμο Ἰδῃὰ ; αηά πῆθῃ αἱ ἰδϑί βι}}} 8 
ἴθηιἢ οἵ ἰδ πο  ἰδηϊ8 8 ἰῃ {86 ἰΔηά, ἰμαὲ ἰδ: [ἢ 
μὴ δ[νο πιυϑὲ Ὀ6 ἀοοϊμηδίοα Ε1}} ποιμίηρ ἰ5 ἰοῦ 
αὐ {Π9 βέυμωρ οἵ ἃ σχοοῦ οὗ βίθι:θα]. ΤΉ 814}} (μ ἢ 

Ὀ6 {Π6 βοϑὰ οἵ ἃ μοὶγ χίαγθ. Ὑῶο πιοδηΐϊηρ οὗ (μ6 
ἩΟΓ3 18 ρουίθος γ οἰ δγ, 
ΤΌΘ οοποίγιοίίοη 18 859 (Ὁ]οΟτγα : δηᾷ δἰ1}}} {86 γὸ 

ἦθ ἴῃ ἰὲ ((Π6 14η4}) ἃ ἐϑηίμ Ρατῃ δῃὰ ἰἢϊε 18 ἀγαΐη 
ἀοοϊτηδίοα---Δ ἴον (Π6 ΤΔΉΠΟΣ Οὗ ΟΥ ἰἢ γοβοιι ὈΪδη 00 
ἴο ἔμ6 ἰογοδίη ἢ δηα οδκ, ἰῃ ποῖ, το [6]16ἀ, 8 
Βίυ ΩΡ ΓΘ. 8.8, 118 δἰ (οὐ τὰ 9 ἰΘη ἢ} 18 ΠΟΙΥ͂ βοϑά. 
ΤΠογοίοσο 8 βία δἰ γαγβ στϑιγδίηβ, δηά (με δυϊ- 
βοοβ ἴο συδγδηίθο 8 ΠΟῪ 116 δηὰ ἃ ΠΟῪ μοσίουβ 
ζυΐϊθτο. Τιϊϊ8 ἢ88 Ὀοθὴ βίθβϑα γ νογβοὰ ἴῃ (86 
ῬΟΘΟΡΙῸ [Ιαγϑο], θοὺῃ ἴΏ ἃ οοσροσϑαὶ δηὰ αἰ οάυ το 
ΤῸΒ ΑΙΟΣ ΘΟΥΟΣΥ͂ ΟΥ̓ΟΣΓὨΓΟΥ, Υγ68, Υ {Π6 
ταοϑὲ ρδαυίῃ} υἱβ ἰδιΐομπη, ὑπδὶ αἰαίοα δὶ ἰ86 ὙΟΓῪ 
οχιίἱποίξοη οὗ (π6 ῬΘΟΡΪ6, 8 δἰ 0 ΟΥ δίδῃι τ,88 68.}}} 
ΔΙΑΥΒ ἰοῦ 'ἰη ἰἢ9 Ἔτοῦθα, ΤὮϊθ ῬΘΟΡΪΘ ἰδ ούϑῃ 
ποῖ ἰο Ὀ6 ἀοείτογοα. ΤΈθσΟ 8 ποιῃϊηρ ἰοῦμῃοῦ 
(δὴ (6 11{6 οἱ τ}͵]8 νου δαϊϊηρσ ον. Απὰ ἴῃ 
δρϊγὶίυ4] τοβρθοίϑ 1᾽ 18 υδί [πΠ0 βαπιθ. Τδουρὰ 
ΟΥ̓ΘΣΥ͂ ΚΏΘΘ Ββθϑιϑ ἰο ὈΟῪ ἰο ἴθ οἷά οὗ [86 ΠΝ 
Βααδὶ, γοὶ π6 σὰ [88 Ῥγοβοῦνοα δ᾽ ΝΔΥΒ 8 ἴγδρ- 
ταθηΐ ἸρῶΝ ἶν ἴα ο4119οὰ, 1 Κίηρε χῖχ. 18) }π 
ΤΑΪ ΒΓ] ΏΘΒ8. 

Ῥϑοὶ οὐ (86 Αβευγίδη ἀοπιϊπΐοη, (6 Βαρυ]οπΐδη 
ὉΡΌΝΟΥ͂ ἴῃ Ηζο κι ἢ ἰἰπι6 (οΔΡ. ΣΤΕΙΧ οὨ 
(μδὲ οὐ Βαῦγίοη. ΑἸιβουχὰ, ὀνγθῆ ὕηὰον Αδας 
δαὰ Ἡροσοϊκί δα, ἱμ 6 γῸ ΤΌΤ ΑΓΒ δᾶ αἱδίγοθθ 
ὈΥ πηθϑῃ8 οὗὨ ἴΠ6 ϑ'Υγίδηβ δῃὰ ἴῃ ΕΡγδἰ παίθβ, ἃ5 
εἶν ΒΥ {6 ΑΔβυγ Δ Ώ8, 8[1}} 116 ἀοεοίσυοιο) νγα8 
ἐτϑοϊουδιυ ροβιροπρά. 
1 ἐμαὶ (ἰπλο, ἱΒογοΐογο, τβθη {πὸ ὑπϑοσσδοῦ θ6- 

ζδῃ ἴο Β[οΥ 1109 στο αἰ] οῺ8 ἴο {6 που] ἀ]Υ ροῦσογθ ἴἢ 
ἃ ἀδοϊδῖὶνο ἮΔΥ, ἰπ6γ6 δΔρροδιϑα δ ὑσχορίιοί, νῆο, 
{ΒογουρὮ}Υ ουϊναίοάὰ υπάον [86 Ῥτοβρογουβ ρὸ- 
τἱοά οἵ ᾿ὐεξίδῃ δηὰ Δοίμδιῃ,, οουὶ ἷζο [6 

γἰθηίομβ ομαγδοίογβίςβ οἵ [π9 ἰἰπγὸ οὗ Αμᾶζ δῃὰ 
Ὁζο κίδῃ, δηἃ δο6 ἄδθορ ἰηίο (86 εἰχῃθ ὑσγοηδηῖ 

πὰ 180 διΐυγο; δηα στῆο οου]ὰ γτονθὰὶ ἰποὶγ 
τοθδηΐης ὙΪῊ βαοῖ πίβάομ, ΡΟΟΡ δηὰ τὶ 88 ΔΘ 
βοϑῃ ἴῃ ἴἢ6 ὈΟΟΚ οὗἁ βαῖδῆ. ὙΒθη [ςσξίδῃ αἱοὰ, 
Ιραῖδῃ γ͵ὰ8 δὶ ο]ἃ ΘῃουρῈ δπὰ ἴδ οῃμουβρῇ δά- 
γαηοοὰ ἰη ἰταϊηΐϊηρ ἴο θορίη [86 ΡγΟΡ οῖΐο ΟΒΥΘΟΣ 
ὉΠΔοΡ ΑΝδΖ ἢ6 δὰ αἰἰδἰῃϑ τ} πηδίυΓἰχ ; δὴ 
ὑπάονς Ησοσοκίδα, ΤΠ. ΕΠΟΠΒΟΣ γί βίου, κὸ οὨΘ 
ὨΘΔΡ [ιἰ8 ἀφθδαίῃ, ἢ6 6]άὰ {6 ρἰοτίοθβ οὗ σϑ- 
ἀοαιρίίοη. 

2. Ου νοσ. 1. Φϑζοπὶθ ἡαυΐγοα: ΠΟῪ οοὐ]ὰ Ἰβαῖδ ἢ 
ἢν βθοὰ ἔπ 1,ογὰ, βοοϊηρς ΦΌ9ἢ βαγϑ (9ὁδὴ ἱ. 20) 
“Νὼο πιδὴ ἢ} βοοὴ αοά δἱ δΏγ {1π|6,᾽}) δηα αοά 
Ηϊμβο ἢ βαὶὰ ἰο Μοβοβ: “Ἴποῦ οδηβὶ μοὶ 860 ΤΑΥ͂ 
ἴλοθ ; [ὉΓ ἴῃ γ0 80}.8}} Ὧ9 τζϑῃ 8606 τη6 δηὰ ἰἰνο,᾿"} 
Εχοά. χχχὶϊ. 207 Ηδ τορ ϊοβ ἴἰο [86 ᾳιυσαίίοι : 
ἐπδὲ ποῦ οὨΪΥ [μ6 Οοὐἀμοδὰ οἵ {86 Εδίμοσγ, θαϊ 8δ͵8ὸ 
(Πδὲ οὗἨ {86 ὅοπ διῃὰ οὗ (6 Ηο]γ βρίγὶϊ, δτὸ ἰῃνὶ- 
β' Ὁ1]0 ἴἰο θοά] Υ ογοϑβ, ὑθοδῦβο ομθ ΘβθθΏςοθ 18 ἰη [ῃ:9 
Τυϊηϊγ. Βαϊ πὸ ογοβ οὗ 89 αρὶγῖϊ δῖο δ0]6 ἴο 
6 ο]ὰ ἐμ6 ἀοὐἀβοδὰ κεναβρὰ ἢ ἴο (19 βανῖπε: 
“Β]ρβϑὰ αγὸ 1:6 ρυγο ἴῃ μοατί, [0᾽ (ΠΟΥ 6.81] 866 
αοὰ;," Μαεῖί. νυν. 8. Απὰ Αὐρυβίίηο οὐΐοβ {18 βδδ Ὺ- 
ἰῃᾳ οὗ Φοζοπιθ δρργονίη μη, δὰ οουμηθηίθ οἡ 1 
( ϑπρῷ αὦ Ἐονίιπαϊαπιηι) Ααἀάεπαο ὀγοο, εἰδ.: 
“Τογοίογο ὮΥ βαγίηρ ἴῃ δἀάϊοη, “θαΐ [810 ΟΥ68 
οἵ (Π6 ερὶ γἰϊ,᾽ 6 πιϑῖκοβ νἱβίοη οἵ [8 ὲ8 βοζί ἰοί}]} Ὁ 
ἀϊ δδσοης ἔγοα δου ΥΥ Κἰηὰ οὗ θοα ΠΥ νἱβίοη. Βαΐ 
Ιοϑὺ ΔΗ͂ πιῆ τοῖς 6 ΒρΟΚΘ οὗ {π6 ἜΣ 
ἶπιθ, ἢ6 βαδ)]οϊηβ {86 ἰϑεαξ Ω ΟΩΥ͂ οὗ [μ6 Ἰυογά, ψϊβἢ- 
πᾳ ἴο ΒΥ τΠπ|δὲ 6 1ιδα οδ θὰ ουϑα οὗ [Π6 βρὶ- 
τὶ: ὈΥ π οὶ ἐδϑιποῺν [Π6 Ῥτοπιΐδο 18 ἀθοίατγοά, 
ῃοΐ οὗ 5 ῥγεβϑηΐ, διι οὗ ἃ διΐαγο νἱβί οι." 

8. Ου γϑσ. 2. ΕΟΈΒΕΤΕΗ ΟΧρ]δἷμβ {πὸ ἴδοϊ οὗὅ 
[ἢς βογαρηΐτα οονογίπς ἱμοὶν θοῦ τ ἢ (Ποἷν πίη 
88 Ῥγοοῦ ἐμὲ {6 0 που]α οομίδββ ἐππδὲ ἐμοῖσ Π0}1}- 
Ὧ688 ἯΔ8 ἱπηρογίδοὶ δηὰ ἱπηρῦτο 1ῃ ΟΟΙΙΡΑΓΒΟΏ 
ΜΊ (πο ΔΌβο] αὔθ ΠΟΙ ποθ οἵ αοἄ,. ἘΕὸῸΣ μὲ ἣθ 
οἰϊοβ Φοῦ ἱν. 18, “" Βειο]ά, δ ρμυΐ πο ἱγυδὶ ἰὼ Η18 
Βοῦυδηίβ; δὰ Ηἰΐβδηροὶθ Ηο οπαγροά σι (011γ,᾽ 
δὰ χν. 15, “ Βεομοϊά, Ηςδ ρμυζ(οῖ ἢ μο ὑγιιδὶ ἰῃ Η 8 
βαίπίε γεδ, (86 Βραυθὴθ ΔΙῸ οὶ οἰθδῃ ἱπ Ηἱβ 
εἰκῆι. 

4, Ιὲ τγᾶϑ οὐθὰ {6 ορίπῖοῃ οὗ δῦ ΒΔΡΌὶδ 
{Πδὲ ἃ ἴχϑοθ οἵ ἰβγθϑηρθβ οὗ (86 αἰ γ] 6 Θβθθῇ06 Μ288 
οοπίβἰποα ἰὰ ἐμ [ἢ γ66 {πι|68 ΒΟΙΥ οὔ ἢ ϑοσδρῃϊω. 
ῬΕΤΕΒ ΟΑΙΑΤΙΝΒ (1ἰα]δη, θαρεσοα ὁπ, ΕἾΔῺ- 
οἰϑοϑδ το) ἴῃ Ὠὶβ Αἀγοαπίϑ οαἱλοίίοας υεγ αὶ 1]. 
1, 88 ργονϑᾶ (μΐ6 ϑβρϑοΐδ!ν οὗ ΒΑΒΒῚ ΒΙΜΟΝ 
ΨΦΌΘΗΑΙ δηὰ ΦΌΧΑΤΑΝ ΒΕΝ ὕΌξΤτΕΙ, (ἰπ6 Ταγρι- 
πιϊδὶ). Οομρ. Βαυμυνυῦβ ΜΑΒΤΙΝῚ ἴῃ [ἢ0 

ἴο βαεὶ, ἀπ οϑρϑοΐα]γ Φ0Η. ΜΈΥΕΕΒ ἰπ (ἢ9 
Ὶ ' δα ἀδ πινεἰετίο δαογοδαποίαδ ἰγπῖΐα- 
Ὁ Ν δοίϊια Υ΄. Τὶ, ἰδτὶβ ἀεπιοπείγαίο. Ηατγαετιοιοῖ, 

Οὐ ἴδπ6 ᾳτουπᾶ οἵἉ ἐδπ19 χοᾶ γοίδγθηοθ ἴο 
{16 ΤΥ, 0.18 δος οἵ (86 βογαρῃϊπι μδ8 οὗὔ- 

ῬὉΟΟΤΙΒΕΙΝΧΑῚ, ΑΝ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

Οη νον. 1. ΤῊ φυοϑίΐοη: ΨΆΥ ἐπ ϊ59 νἹδίοη ἰη 1} 6 
γᾶν οὗ [ΠΣ Ζ᾽ 88 ἀθαίῃ ἢ οοἰῃοϊ δ ουἹά θαι τι ἢ 
(Π6 αυθδίίοῃ : ΜΕΥ 8 [86 Δᾷ ΔΏΥ ΜΑΥ͂, δηα ΜΠΥῪ γγ88 
μα ποοάοὰ }ι8ὲ δἱ {8 {1π16 ἢ Ῥτοροῖβ ἯοΓΘ ἴο 
6, {6 πχυδὺ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ δὲ βοῶ {ἰπ16 οὈ] τη; 

" 86 (Πδὶ Βαρροηθα ἴῃ βαΐδῇῃ, (ἢ 6 οἴ 4}} 
186 Ρῥτορμοίβ ἰμαὺ βαγνο υυσἰτο. Ἰθθποο [88188 
Οδη βἰδηα ποῖ πον δὲ ἔπ 6 θορίπηΐη, ΠΟΥ δὲ (16 
οἶοβο. Νοί αὖ {π6 θερίπηϊηρ, ἴον ἢ6 8 ἔδγ ἰη δά- 
γδῆοα οὗ [86 6] ΘΘὨΙΑΓΡΥ͂ Ββίδάξυπι; ἢθ Ταργοβοηία 
186 δϑυϊηπλῖῖ. Νοὺ δἱ {μ6 οἶοβθ, [05 ἰὴ (86 ἄδγβ οὗ 
ἀροϊηο ἀγὶ σδηποῦ Πουγίβῃ. [0 ποϑᾶβ φαϊοὶ ἔϊπηθβ 
ἴοσ. 1ἰ8 ἀογεϊοριηθηῖ. ὅϑιοἢ 8 αυϊοὲ {ἰπ|0 (τοὶδ- 
{ἰν 917) τ͵ἀϑ {Π4| οὗὁἩ [80 ἴουν Κίηρθ ὑπο ποτὰ 
[ραϊδῃ Ἰαδοτοὰ. ΟἌβραεὶ (Βεὗν. Ρ. "ΠῚ Β8Υ8 οὗ 
με 224 }- Ποἰμαπὶ ρογὶοά, τμδὶ ἴον (86 Κίηχάοπι 
οἵ Φυάδῃ ἴὑ ψα8 1) δ πιο οὗ ῬΟΥΘΡ απὰ 
ΓΟΒΡΟΓΙΥ, 2) Ὀοδῖάο {πο {ἐἶπιὸ οὗ Φομοβμδρμδὶ (2 
ἢν. χυϊ!. 18, 20), 10 γαβ ἐμ χγοδίοαϊ ροσὶ οα βίῃοβ 

18 οχἰβίβηοθ ΕΥ̓͂ ἰΠ6 Γοηάϊηρ ΔΎΥΑΥ οὗ {86 Τοη 
Τυθο8 ἔγοα (86 Βοῦβο οὗ θανὶά, 3) ἐἴτὸ Ἰοηροβὶ 
ἀΉΘΉΤΟΙ ῬΓΟΑΡΘΓΙΠΥ͂ ἀπτίηρ 19 οχἰβίθηοο, 4) [86 
14ϑὲ (μὲ 10 μαὰ {1}1 1 1, 6) 16 ΟὨΪΥ Ροσίοἀ οἵ 
ΈΡΤΙΟ ἀυγίηρς [6688 Ῥτορμοίῖς ἬΡΙΠΕ. 

αὐ 18 ρμογὶοα οἵ Ὀγοδρογ Υ 88, 80 ἴο βρϑδξ, 
ὉΕΥΥ {π᾿ δρτίρ- πη, [Π6 γουΐῃ δηὰ ἰογπιδίϊνθ ᾿- 
τὶ 8.2 οὗ {Π᾿π0 Ιβδι δῇ ργορῆθου. [10 88 πῃ 
ΘΒρΘ661411υ ὑπαὶ 1 δὰ ἴο τρβῖο ἰγἶδὶ οἵ 1186, ΤῈ6 
Ἰοασῦθ τ 10} Αβογτγίδ ἰλϑίθηοα {Π6 ζ826 οὗ (9 Ῥ͵το- 
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ἰαϊηοὰ 
[86 Ῥγεϑοηΐ (ἰτωθ. “ἴδ ἰηἰγοάποίΐου ᾿πῖο ἰμοσὰ 88 
Ὀοοῶ διουϊ θὰ ἰο Ἰονατιῦβ, Βίβηορ οὗ Απιϊοοῖ 
({ 116), διὰ δἰγοδὰγ ἴῃ ἃ Ἰοιίον οὔ (ἼΕΜΕΝΊ, ΒΙ- 
88 ΟΡ οὗ Βοπιθ Π 100), ἐδεῖθ ἰδ ἰουῃὰ ἃ ἐἰπηὶ οἵ ἱΐ. 

({ 180) ἰα βαϊὰ ἰο βανο δἀοριοὰ 

ἐιγο. ΟΛοΥ ἐμ ἢ ΣΕ " 
[θὰ 16 Τυϊθμαρσίοι οορ. ἃ ΒΙ0. Επμογοὶ. οσ 

ΘΗΑΜἘῈ Ἅπ| ἐπέ ν ἰχωδὲν οἵ ἐδ Ολνίδίίαη, Οὗ Βοοῖς 
ΧΙΝ ἢ ἐδ 4 ιὰ Βύοι ΧΥ ΠΣ 1 ᾿ 

δ. Οἡ γοσ. 4. 1 ἃ ἰγρίοαὶ προδηϊηρ οἵ ἐδο βιδι- 
ἧηρ οὗ [86 ἀοοτ-Ροεδίθ 8 ο, Σξ τησδὶ 6 
δουρί ἴῃ ἰπαὶ ΡΟΣ οὗ πο τονοϊδίΐοη οἵ ἀϊνηθ 

ἸΟΣΥ͂ (δὶ αδοίβ δηα ὕονϑθ δυοσυ ἘΣ, ΠΡ Γοδθ- 
τς ῬΘΙΒΟΏΔΙ δηά ἴτὰ ὨδΔὶ ογοδίαγοα δηά 
δὴ ΟΧΘΙΊΡΪ6 πυπὶ Ὀ6 ἰουηάὰ ἴῃ ἴδ6 ἐνθηὰ δἰϊθηά- 
ἐπ 186 ἄξαιι οἵ Ομ γίεὶ (Μδι. χχνὶϊ. δ0 54.). 

6. Οπ γοσ. ὅ. “ αοἂ ἄοεβ ποῖ ρμυΐ δηροΐβ ἰηΐο 
186 ρΡυ]ρίϊ, Βαϊ ροοσ, γθαὶς πιθοῦ. ΓΘ δηροὶβ ἀὁ 
Ὠοΐ ΚΠΩΟῪ ΠΟῪ δἰ ἢ] θη ὅσο διξδϑοίθα : Ὀὺϊ τηϊηΐδ- 
ἴοσϑ οὗ ἔιὸ Οματοῖ, ομόθοι ἔγοτλ τθη, ΚΗΟῪ ἰ(μδὲ 
γγ6}}.". -, Ἀ[ΟΕΈΒΒΤΕΕΒ. 
προ να γΟΣ. 8. ὙΕΙ͂Σ ΘΑ ἐαδλινε υμὸ ὙΠῈῚ 

Ἰπεῖδηι οχροαϊΐοσβ, ΟΒΟΤΙῦσΒ οχοορίοα, Ἔχρ]δΐῃ 
ἐπε ΟΠ Δηρ6 ἤσα 189 αἰηρσυϊαν ἰο 186 Ρ]υΓΣΑΙ Πυ1- 
δ, ἰῃ ““ὙὮΟΠὶ 888]} 1 βοηά, δὰ σἢὸ κ1}] ρῸ (οσ 
Ὧ8᾽, 88 ἐτη ρἰ γίηρ ἰμ6 ΤΥηἰγ. “ΟΑΙ ΙΝ, ἴο0,᾽ 6 
ΒΆΥΒ," δηὰ ΤΟΙ, ὉΒΌΔΙ]Υ ΤῊΟΤΘ οδϊ οὔ ἰΠδη 
ΡΥ χω ἴῃ οδρογυδίίοῃδ οὗ ἰἢ 8 δοσί, ἤθῦο ἢ] δΙὩ]Υ 
πίίου 1818 βοηρλθηὶ. [“ΤῊϊ5 ΧΡ] ηδίΐοῃ 8 [Π6 
ΟἾΪΥ οὔθ ἰ᾿πδῖ δοοουῃίβ ἴον {πὸ ἀΙ ἤἔδγοηοθ οὗ πυπ- 
ΒΟΥ ἴῃ [6 γοτὺ δηὰ ργοῃουῃ."-ὦ. Α. ΑἸΈ ΧΑ Ν- 
ῬΕΒ.--ΤῊᾺ. . Τα οριπίου οἵ ἔπ 6 6νγβ, Βουουοῦ, 
5 (μδί ἷβ Τοργοϑϑηΐξθα τιϑίδρβογίοϑ ΠΥ ΠΘΓΟ, 88 
1λϊκῖ ρ ΘΟ 861 τὶ ΗΠ ὑιυλἑ νυ, ἡ. 6. (Π6 δηροὶβ. 
ΨΙΤΕΙΝΟΑ ΓΤΟΙΆΤΪ(Β αἰδὸ [πὲ ΒΑ ΝΟΤΙΙΒ διίγὶ θυ ΐεβ 
ἴο ΤΉΟΜΑΒ δῃὰ Ησοο (86 ἱπιροχίδηϊ θα ρἢ 8618 [δἰ 
οἵ [86 Ρῥ]υΓΑΙ “ΤΥ 8, ποῦ ἰηγοῖγοβ (Π6 τηθδϑῃ- 
ἴῃς ““ψ͵ῦο π|}} χὸ Ὁ τυ δηἋ ποῖ [07 ῃἰπι5611.}" 
Ἕ Οη γνοτβ. 9 δηὰ 10. πμιαὶ αοά καγα ἴἰο ἰἢο 
Ῥτορδιδῖ ἴσο σοδία οἡ 8 [Δ ὑπαὶ τη  Ὀ6 6Δ]]οἀ 
(Π6 ἰδὺ οὗ {π8 ροϊδυὶυ οὗ [6 π|ῖ]}]. ΕῸΓΣ ΟΥΟΓΥ 
Κΐρς Βογο σοηοοτηδ ἐμ Μ|}], ἐ. 6., [πὲ ν11}1-0 

τοδί δἰ χυϊ βοδηοθ ἴῃ Ὁ χίδιΐδη 1 σχὶθα ἰὸ 

ἐπα ἴα οοῃάϊεοηοά Ὀγ {86 Μ|1}}-6 (οοπιρ. τὰν θοοΐς,  ρΕ}) 
εν Οοἰπηιεηδοῖ, ».- 46 544.). ΑΔ ἰπ εἰ θοίγί οὐ (Υ δὶ- 
ταῦ ἴδ ροΐθα Το ρϑὶ οῃ6 ἐν ὰ δηὰ αἰδαίτα αν δὖ- 
ἐπ τ πο ἀοροπᾶβ οἢ (δ6 ῥγίποὶρὶθ οὗ ἄθορ ἰῃ- 

το δέον δηᾶ πηαία] οοπιρ]οἴζοη, δο ἰἢ 
ΕΚΘ τπδῆπον ἱξ Ὠδρρθηβ ἴῃ δρί τυ] 116, ὙΠῸ 
Τοτὰ βαγβ, Φόβη νἱι.. 87: “Μὰ ποτὰ δαίῃ πὸ 
ῬΪδοα ἴῃ γοῦ," δηὰ δχαίη, νοῦ. 43: “ὙὙῈΥ ἀο γ9 
ποὶ υπάογβίδηἃ ΤΩΥ ΒρΡΘοΟῖ ἢ ουϑῇ Ὀθοβϑῦβα γ6 ὁ8- 
ΠΟΙ ΉΘΑΓΡ ΩῪ ἩΟΓὰδ .᾽ πη ἢ αυεδίίου Ἦθ Ργοοϑϑᾶβ (Ὸ 
ΔΏστοΥ ἢ πι861]7 (γον. 44): κ΄ γ6 διὸ οὕ ΣΟΌΓ (δ ΠῸΓ 
ἐμ6 ἀν], δπὰ {86 ἸυδἰΒ οὗ γοῦτ λέ μοι γὁ Ὑ]}} ἀο;" 
διὰ ἱπαπιο δίογ δῆοσς ΗΘ 58 γ8, γογ. 47: "Ἧς ἰμδὶ 

ἰδ οἵ αοὐ Βοδσϑίῃ 6.18 πογὰβ: 
{πθτὰ ποῖ θδοδυδα γ6 8.ὸ ποῖ οὗ 

Τδοσοίοσο τμοσο ἐπ6 νοσὰ οὔ Οοὰ οοϊμοβ ἴῃ 
Ἄοοῃίδοῖ ἢ ἃ Βοίοσορθηθουβ Ροΐο, ἱΐ ἷα σϑρο]]ϑά. 
Αμπα ποὶ οη]γ (μαδῖ, Ὀὰΐ [μ6ὶ ποραίἑνο ρο]θ Ὀθοοπιοθ 
ΤΉΟΓΘ 1ΠΘΏΡΟΙΥ Ὠορδίΐγο Υ ἐμ6 Ἔχοσοῖθα οἵ ἱϊ8 μ6- 
ξυῖῦνο ρονγοῦ. Απά (6 ΒΙΓΟΏΘῸΣ (μ6 ΡΟΤΤΘΣ [μαι 
Ῥσογοίζοβ ἰΐθ δῃδγμοίίς σοϑοίΐοῃ, δηᾶ ἰδθ οἵϊθηῃθνγ 
1818 Ῥχγονοοβδίίοῃ ὁσοῦγα, 80 πιο (ἢ τϑοσο ἷ8 ἰϊ 
Βιγεησίμεηοα ἴῃ ἰμαἱ ποχαίίοη {1}} ἰὰξ Ὀϑοοιωβα αυΐίθ 
Βεασγάθηθά. ΤᾺ πηδρτιθὶ [0668 118 ρονγοσ ὈΥ ἀΐδυβο, 
ὙΒΟΓΟΔΒ ἰγοαϊθηΐ 180 δἰ ΓΟΠρΊΠΘῺδ ἰΐ, 18 ΜΘ 
βηάὰ (μδὲ ἜΥΘΓῪ πΠΟΙΘ ὑπ ταοαὶ ρφ]ονΐουβ, οἰεατγοβί, 
Ἰονθ  οδὲ ἰδαιὶ μοπΐθβ ἰο αἰνίηο συ ϊῃ ἀγὸ μοὶ σὸ- 

ἡ ρνοὐδι ἈΘΔΡ 

οεὐνοᾶὰ ψβοσὸ (89 5{|}1 ἰβ δηίηρ ἰο σεοοῖνο [Π 61}, 
ὦ. 6.» ὙΏΘΓΘ, ἴο αρεδὶς Ὀ1] 16 4}}γ, ἰδ Βοβἢ ἰβ δίγοη ρον 
1μδῃ [86 ερὶ τῖῖ. ὙΒοΓοίοσο στηυδὲ 4}1 ργορμοίβ οὗ 
186 Ιογτὰ ὕθ μαϊθὰ δπὰ ρμογβεουϊϑα ἴῃ ργοροσγίίοι 
88 1Π6Υ δπῃουπορά ἰδὸ ἐσαῖῃ ταὶ ΠΥ ἀπα ροηο- 
ἰβΏ ΡΥ ; δηὰ ἰμδὲ μιδίθ τηυεὶ δἰἰδίῃ ἐΐ8 οἰ ηᾶχ ἴῃ 
ΟΡΡοβιηρ Ηΐη ψῃὸ γ͵ὰβ Η Σθο]Γ δα (συ ἢ. 

8. Ου νοῦ. 18. “Ῥδιϊ, αἷϑο, τ βθῃ Β6 σϑργοβθθηίβ 
119 τεὐθοϊΐοη οὗ ἰ86 76 ἴῃ Βοαι. χὶ., 0818 189 
Τ80Θ, ΤΟΥ. 160, ἃ ΠΟΙΥ τοοῖ, δὰ, συοτβ. 235-26, βοὸ- 
ψογοὰ Ὀγδηοῖεβ ἐμδὲ Οοά ν»1}} αρδαίη ταδὶ ἴω." 

ΑΒΚῈ. 

ἩἨΟΜΙΤΕΤΊΟΑΙ, ΗΙΧΊΤΕ. 

1. Ου νοῦ. 8. Το ἱπτῖοο ΠΟΙΥ οὗ ἴΠ6 Κοσδ 
8 τονοϊδίίοη. 1. Οἵ ἔπ Βοϊΐηθεβ οὗ αοὰ.͵ 
Ηἱ8 κἴοτγ. 8. ΟΥἼΠ6 ΤΥΐηῖγ. 

2. Οὐ νογβ ὅ-8. Το ὙΔΥ οἵ τϑοοῃο] δου ἴο 
Οοά δ τε λοι ὈΥ 186 Θχδιῃρ]6 οὗ 86 Ῥιορῇδοὶ 
Ἰεαῖϊαῆ. 1. Τὸ Ῥορίπηΐηρ οὗ (18 ὙΔΥ ͵8 (ῃ6 
ΚηΟῊΪ οἵ εἴη : α. οοεδεϊοηοα ὃγ [86 Κηουν]οα 
οὔ [86 Ποϊϊποδα οὗ ἀοἀ, δ. τηδηὶ ἰδίην 1166} Ὀγ τἴῃ6 
οοηΐοβαίομ οὗ δἰ, 6. σοῃβίγαὶ ΠΩ ΟὯΘ [0 ΟΥΥ [ὉΓ 
ἀοἸΣνόσγδηοθ {(γγόοα ἰβΒ πη]6). 2. ΤἼ6 οηὰ οἵ (818 ὙΔΥ 
ἴθ 186 ἰογαί θη 688 οὗἉ βἰῃβ: α. Τη846 ρμοδβὶ Ὁ]6 ὈΥ (80 
βΑΟΥ ἤοο5 [0 πΏ]ο9ἢ [86 ΔΙῚ ῥοϊηίβ, ὃ. δρρ θὰ ὉΥ 
. ΤΟΠ᾿ απὸ παν παρ δ: (86 ΒΟ τοΣ οἱ κε δ᾽ οἱ 
δά [Π6 1ἴγο ὁ08]), 6. ΔΡΡγορσὶ 1 ((δ6 

πἰτασοῖέ ἴὸ ἴμο βοιϊοὶ οἱ 16 8δῃ- 

ἡ Τι ἢ 
. ΟΥ̓ 

Ῥτορμοὶ γ᾽6 148 

8. Ου νοῦ. 8. Τηβίϑ)] δι ο δάἀάγοεα. ὙΒοῖα 
8141} 1 ροῃαῦ εἰςβ. Ἠοχγοΐη ᾿ἰἶθθ: 1. Τὴθ αἰνὶπθ 
6811 ἰο οἶοο. 2. Τῆ6 δἱρὶν ἱπιρογίδποο οὗ [86 
οΠοοθ. 8. 186 )ογίῃ] ἱπβρί γαίΐοῃ ἴοσ (6 οἕῖοϑ. 

4. Ου νοσβ, 9-13, Τῆι ἔγυϊὶ οὐἩἨ Ῥγοδοδίηρ. 1. 
7 ἴα. ρτιδε νἱηρ οἷν ἴῃ 8. βιὴ8}} ρογίίοη οἵ ἰδ6 
ἩΘΑΓΟΙΒ (τον. 155; Μαῖι. χχίϊ. 14). 2. πῃ τωοαὶ 
ὨΘΆΓΘΙΒ 10 18 ΣΑΙ ΟΥ ΤΟ ΓΏΪΙΪ, ὈΘοδῦβα ΟΥ̓ ΡΓΟΔΟΝ- 
πᾳ: α. ὉΠΟΥ͂ ΓΘ ΟὨΪΥ πλογοά (ο {86 10}1] υπίο] ἀϊης 
οὗ {πο ῖν ΘΏΓΩΙΥ ; ὃ. ΠΟΥ͂ ΔΣΘ Τη866 χἷρο ἴοσ [υἀκ- 
τηρηΐ (νο;. 11--18 α). 
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Π-- ΤῊΝ ΕΙΒΗ͂Τ ΟΒΑΧ ὈΙΤΙΞΙΟΝ. 
ΟἩΑΡΤΈΒΒ ΥἹ].--ΧΧΧΙΧ, 

ΕἸΒΗ͂Ι ΒΌΒΘΙΝΊΙΒΙΟΝ. 

ΟηΑΡβ. Υ11.---Χ ΤΠ]. 

Σαταθ} Ἐϊοϊαϊίου ἴο Αδαγνετία δ Ἐξορσοδβοιιδεῖνο οὗ 80 νου δ. ῬΟΎΘΙ ΚΟΣΙΘΙΟΙΪΥ [ἢ 
ἐϊα ϑοασυοῖένο Βορίπηΐηᾷ δσιἃ Ῥχοαροθσοῦδ Ἐη ἅϊηῃ 

ΟὨδρίοτβ υἱὶ.-χὶ]. ἀ681 τ Π01}]ν τ ῖ8 [π6 γτοΪδ- 
(ἴοῃ οἵ ἴβγδοὶ ἰο Αβουγὶδβι ΤΟΥ ϑῇον ΒΟῪ ἴδ0 
ὙΓΑΥ͂ Ὑ88 Οροϑησα ἴον {Π 8 το δίΐοη ΤῸ ὈΠΠΑΡΕΣ, 
ἰδασίια {Ππδῖ ΑΑ42 οοποϊυάδοα τι} [Π6 Κίηρ οἵ 
ΑΥ̓ΤῚΒ (0 ῥγοίθοϊΐοη διζαϊηβδὶ Ξϑ'υγία δηὰ ΕΡἢγαίηι. 
ΤΟ Ῥτγορῆμοὶ δηηουηοοβ ὅσδι ταὶ (1:6 ἔραν οἵ [86 
ϑγτίδῃβ δηὰ οἵ Ερμγδίπλ '8 στουπά]θαβ: θαΐ Αβδυ- 
Τὶ 18 ἰο 6 ἔδαγοα, Τακίηρ πιὰ Αϑογτὶα ἃ σοτη- 
Ρυθοηδῖνο γἱον οἵἃ 4}} Ἰαΐον ἀδθυθίορπιθηίβ οὗ (86 
ΟΣ] ἀ-ΟΎΘΣ, ἢ6 Δηηούη068 ἰ0 [δγβαὶ ἃ βοοοῃὰ ὃχ- 
116, Θοσσεθροπάϊηρ ἴο ἐμαί οὗ ὁ 88 (89 ἤχεϊ, Ὀυὶ 
8.520 ἃ Βοοο!α χοΐατῃ, οΟγτοβρομαϊηρ ἰο ἐμαὶ αἷο- 
τίουβ γοίπση ἰὰ τ μῖο ἢ Μοϑοβ Ἰοϑ μὰ, ΤῊ ἀ6- 
᾿ὑνογαῆ 9 Ὑ111 θ6 Ὀτουχῖ δϑουϊ ὈΥ 4 Βταποῖ ἐμαὶ 
ἷβ ἰο Ὀ6 οχροοίοα ἴγζομῃ [86 Βουδὸ οἵ αν, ἐπαὶ 
ΔΒΔ11] σρυΐῃρ 88 βοὴ οὗ ἃ υνἱσρίῃ ἔγουι (ῃ 6 ΔΡΡΘΓΘΠΙΥ 
ἀτίθα ὕΡ τοοί οὔ δ 18 ἤοσθο, δηά, ἰη 1Ά06 ταϊρῆϊῦ οὗ (μ6 
Βριγὶ: οἵ αοά, π|ὶ}} ἰοῃπά ἃ Ἰκεϊηχάοια οὗ {δαὶ 
8[}8}] ΘΙ ΌΓΔΟΘ δηὰ ἤανο ἀογηϊηίοη οὐ Ὺ 81} ἡδίυσο. 

ΤῊηΐδ ΡῬγορμοίίο σγο]ο αἰ ν ἀ69 'π ἰὮγθο ραγίβ. [Ἃἢ 
ἐλ βγδὲ ραγί (ςΒδρ. υἱΐ. 1---ἰχ. 6) (π6 Ῥτορβεὶ ορ- 
ῬΟΒ6Β ἰο {10 ἴλ]50 σοϊϊδηοθ οἱ 189 δἱὰ οὗ αβδβγγὶδ 

ηἰ ἀδηρον ἰμδὲ ἰπτοδιοηοα ἴτοπὶ 
ξγυῖδ δπὰ ἘΡρἢγαίπι, {η8 ἴάϑαὶ ΤῸ οὗ ἃ οἰ], 
τΠδὺ δπάϑ δἰ ἰγρο ἰὰ {116 4} {τσ .], ΒΑ] Γοοτ- 
ἰοσιηρ ῬΡΒοηῃοιηθθοι οἵ (})0 νἱ γα ἢ Β ΒΟῃ ἱτηταδπυοὶ, 

ΤΕΥ ἰὼ ἰ86 ἴοσια οὗ ἃ δοὴῦ Ὀοτῃ ἴο ἰδ9 Ῥιορῇποῖ 
τηρεῖ ἴγΡε8 ἴδιαῖ δὲ {9 βϑῖωθ (ἰπ)0 ΔΘ ϑγῃϑδὲ 
οἵ ἃ ῬΓΟΙΣΠΑΣΠΒΓΎ ἀ6] ΥΟΓΒΏΟΒ. 

ΙῺ {86 δοοοπά ρατέ (οὮΔΡ. ἰχ. 7---Σ. 4) (6 Ῥτο- 
ΡῬΒοὶ ἰυγὴβ ἴο ἰ86 1δγδ6] οὗ (με Του Ταὶθοθ, ψἱἢ ἃ 
Βῃογί, 88 1 γοσθ, ὑϑββίης τογά. ἘἸΟΡΡΙΕΙ ὉγΥ 
{Πποὲν ῥτουὰ πόγάε, 86 1ἢ 1ζ πόσο δ 1116 τ τα 
{π6πὶ ἴο Δ Κο μκοοα [6 1088 80 ΓΔ ϑυδίαἰ πο ἴγοιπλ 
Αβδυσίδ, (μ6 Ῥγορἢδὶ δῃποῦποοβ ἰοὸ ἘΡ γδίτα ἰμδὲὶ 
ὙΠδΐ [Π6Ὺ πνῦο] 88 ἴῃ9 οηἀ νὰβ ΟὨΪΥ (86 της 
ΟΥ̓ ΤΏΔΗΥ ἄορτοοθ οὗ συ ΐϊη [δὲ ἰμ 6 Ὺ ΤΘΙΘ ἰο ϑυθὲΣ 
ἴγοτῃ Αβαγσὶδ. 

Τὼ {86 λίνα ρατὲ (εἶδαρ. χ. ὅ---χὶϊ. 6) ἴ86 Ῥτο- 
Ρβοὶ ἰπγηβ δραϊπεὶ Αδδυσὶδ 1|86 17. ΤΊ 
ποῦϊὰ οὶ Ὀ6 μ6 ᾿πβίγυτηθηὶ οὗ {860 1,οτὰ ἴῃ (δ6 
ον β ἰο ἐξ ἰβ ἀῃπουπορὰ ἰΐβ οὐσγῃ ἀοβίγυο- 
εἴοῃ, Ὀαϊ ἰο ἴαγαοὶ ἀδὶ σοστδῆοθ δηὰ σχοίασῃι ὈΥ (9 
Μοβαῖδ ἰμ6 Ῥυγΐηοο οὗ Ῥεδοθ. 

δρδϊηδὶ [ἢ 6 8 

Α.-ΤΗῊΕ ΡΒΟΡΗΕΤΊΟ ῬΡΕΒΒΡΕΟΤΊΝΕ ΟΕ ΤῊΝ ΤΙΜῈ ΟΕ ΑΗΑΖ. 

ΟΒΔ». ΥἹἿΙ. 1-ΙΕΣΧ. 6. 

Ϊη (86 Ῥορίπηΐηρ οὗ ἐπ τεΐσρῃ οὗ Αμαζ 76 ἢ 
88 ΒΟΣΙΟΌΒΙΥ ἰμτοδίθηθα ὈΥ (Π6 Ἰοδρτιο Ὀεΐντγοοη 
ϑυτῖδ διὰ Ερμγαία. ΤὨΘγθυ ρου 1βϑῖδὰ τοοοϊνοα 
[Π|6 ΘΟΤΆΠ. ἰβθΊοη ἥγοτα ὉΠΟΎ ἢ ἴο ΒΑΥ ἴο ΑἴδξΣ {παῖ 
ἴδ ΓΘ τγῶ8 ποι ΐῃρ ἴο ἴδαν ἤτοτῃ ϑγγία δηὰ Ερἢγαΐπι. 
ΑἈΠΔ2 Ὀοῖϊης βυμπηπχοηθά ἰο δὶς ἔτι ἃ εἷρτι 88 υἱοὰ 
οὗ ἰδ8ὸ ἰγυϊῃ οἵὨ 8 δῃηποπηοθπηοηί, εὐλμαι ἢ ἴο ὅο 6 
80. [ἢ ῥυῃὶβηπιοηΐ 8 βἷρη 6 γίνε ἴο ῃἷπι. Ηδθ 
τουδὶ ᾿Ἰοδν (Π αἱ 8 υἱγχίη οὗἩ 1Π6 ΤΟΥ] ἢοῦδο, ὑγοῦδ- 
ΒΥ δἷθ ἀδυσηίον, ͵ἰβ Ῥσορηδηΐὶ, δηα σὑὶ]} [μὰς Ά 
8οῃῆ. Βαὶ {818 βοὴ οὗ ἃ υἱγρίῃ 8}}4}} γϑοοῖγε ἐδ 68 
ὀχοθθϊης οοταίογίϊ πο ἤδπι6, “Ἰπλιηδηθο]." Βο- 
ἴοτο 6 ψ1}} θ6 40]9 ἴο ἀϊβίϊ ρτβ Ὀοΐποοη ξοῦς 
Δηὰ 671], 16 1Δηἀ8 οὗ Βυτία δηὰ ἘΡρὮγαϊ πὶ 8ῃ}4} Ὀ6 
[ογβδίκοη δηὰ ἀδδβογί. Βιιΐ ἀδηροῦ ἐπ τοδίθηβ ἴτΌτη 
18. β'46 ἔγοπι τ ΐο ἢ ΑΒΑΖ ΒΟρθδ ἴου 6 ]ρ δῃά ἀθ- 
᾿ϊνθγδηοθ-ἰ δὶ 8, ἴγοπι Αβϑυτία ΕὉΣ Αβαγτίδ 
ὙΠ} [τη ἰΠ6 ΠΟΙΥ Ἰδηά πο ἃ ἀοϑοσί. ΒΠΟΓΕΥ δἷ- 
(ον, {86 Ῥτορβοὶ δπηουηοαβ ἰδδὲ ἃ βοῃ ννὶ]] 6 θΟΓΏ 
ἴο Βἰπηθο! . Ηἶδ ἄοϑη ποὶ ἀο {8 ρῥυ]1ογ, πον- 
οὐογ, Ὀαὶ ἰο ἔτο τσ 8 0]6 θη, Αἱ [86 88π16 ἐἰπιθ 

μο Ῥγορμοῖ τηυδὲ κεῖ ὉΡ 8 ῬΌ]1ο {Δ 016[ πῦτ (6 
ἰηβοσίροη, Μδβοσ- αἢ 8181- δῆτα. θη [ἢ6 
ΒΟΥ͂ νγαὰ8 ὈΟΓΏ, [.0 τοοοϊγοαὰ (μο86 πογὰβ 88 ἢἷ8 
Ὠδηθ. Απά ἐΐ νγδβ σουθδὶϑὰ δ ἴῃ 6 πηϑδηϊηρ' οὗ (πὸ 
ψογάβ, {πὶ Ὀοΐογο 1π6 ΒΟΥ οοὐ]ά ΒΑῪ ΓΔ ΠΟῸΥ δηα 
το Ποτ, [8 ΒΡΟΪ] οὗ Τυδηπδβοῦβ δηα βδσηασῖα σου]Ἱὰ 

ΟΔΙΤΊΘα ΔΎΔΥ ὮὈΥ {Π6 Κίηρ οἵ Αϑαγγία. ΒΥ {818 
βοοοπὰ οἰ] ἃ, ἐμοη, Βα δαί [14}}}7 (86 δβδπῖα ἰδῖησ 
“88 ῥτγοϊοίβα δ Ὀγ ἰδ9 ἤγαϊ, (86 δοῃ οἵ {89 νἱτ- 
εἶπ. Βοίῃ ργορἤθοῖθβ πιυδὶ ἴῃ ζΟΠΘΓΑΙ παν οὁ0- 
ουττοα ἴῃ ἐδ βαπιο Ῥογὶοα, ἰἢ ἐλο ὑοξίπαίης οὔ 9 
τοῖσι οὗ Αἢδ (743 Β. οὐ. ΟἾΪΥ ἔδα δῃηποίῃοο- 
τηθηΐ οὗἨ Τπιπιδηποὶ ρῥγοοθᾶθβ βοιῃη πῃ δὶ [ἢδὲ οὗ 
Μλδογ-88.814]- δ -Ὁ85. ὙΒογοίογο {Ππ|8 ἀου]6 
Ρτοαϊοιΐοη οὗὨἩ [π6 βαῖὴθ {ἰὴ [0 ΒοΘῚ8 ἴ0 πὴ 
[μαδὲ (π 6 δῃηποιποοιηθηΐ οὗ [πητηδη116] γγ85 ᾿ηἰοπἀ θὰ 
ἱπηπιθα αὐοὶν ἴον (Π6 ΓΟΥΔ] ἰδιγ. ΕῸΥ 1ὲ γ͵γΔ8 ἃ 
βίχη ἱηνοϊ νης Ραπίβαηηθηΐ (ΟΡ. οοπητηθηΐ Οἡ 
γ]). 14). Βυϊ {86 ρ6οΡ]0, ἰοὺ, γγοσγθ ταὶ βἈ ΠΥ οοη- 
δοσποά ἴῃ 1ηΐβ αθαίτ. Ὑπογδίογα ἐμ 6 ΓΘ νγ88 εἴνϑῃ 
ἰο ἴμοῖα 8 βρϑοΐδὶ εῖρτι Ὁ Μδβοσ- β 814]. βᾳο ἰθ 
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δο αχίεηϊ οὗ μ6 ἐπο Ῥσορμοςοῖοα δὲ {86 θορίπηΐϊης 
οὔ ΑΒ δξβ τἶσοθ. [1ἰ 18 δϑοοὴ ὑμδὶ οϑοῖὶ! ἢ88 1ἴῸΣ 18 

ἘΡΉγα τ, ἰοῦ Αβαγτὶδ 111} ογεσῆον (6 1αἰίοσ 1κ6 
8 πίγοδσα, δῃὰ (ἤθη, οὗ οουτθο, Φυάδῃ ἰοο. ΟΒδρ. 
τὶ! 9-15 οοηίδίηβ δ {πσοδίθηης Ῥγοοϊδιηδίζοῃ ἴὸ 
(ἢ6 παιΐοῃ οὗ ἰμδὲ τοθ (μδὲ οοηδρίσοα δραϊηδί 
Τυάδι, δημὰ δ νασγηΐηρ ἰο 98} ποὶ (0 68. {1680 
οομπαρίγδεῖοβ, αὶ ΘΓ ἴο ἰοὲ {πὴ Ι,οτὰ ΡῈ [80 
ΟὨΙΥ͂ δυὐϊ)εςὶ οὗ ἔδασ. ΕἼἾΏΔΙΥ δ οοποϊυβίοη (Ὁ]]ΟΥ8 
(ν}. 16-ἰἶχ. 6) συ ΐοῖ βουμᾶβ δἰπιοδὲ [ἴκ {ἢ 
ἰοδίδεηθηὶ οὗ ἴ86 Ῥτγορμοὲ ἰο ἢ158 ἀϊβοὶρίοβ. ΕῸΣ 
ΔΙΟΥ ἃ Ὀγίο Ργδυοῦ ἴο ἤμουν ἴἰο 868] ἰμ6 ἰδ ἈΨῚ 
οὐκοῦν ἴῃ (86 Βοαγίβ οὗ Ηἷκ ἀϊβοί ρίοβ, Β6 ϑοὶδ 
ἴοσε Ὠἰπιθο} ἢ δῃὰ "8 ἀϊβοῖ Ὁ]68 δα ᾿ἱνίηρ βίχηβ δηὰ 
ἩΟΒΘοΓ᾽ ἰμδὺ Θχμοσί τ ἰο αν ἔδἰΐῃ ἰῃ 76 8ο- 
γ Δ}, ΤΆΓΏΒ δρδί παῖ ἐπα ἰοτωρίδιϊοη ἰο συρογβί ἰοῦ 
αἀἰϊνϊηδιίοη, δηἃ ὀσχμογίδ ἴο οἰθᾶνο ἰο {86 ἰδ δά 
ἰοδδμαοογ. ΚῸΣ ΟὨΪΥ ἱμοσοΐῃ, ἴῃ (86 σου] ουΒ ἀδγϑ 
ἴο Θοιῃ6, ΠπιΔῪ Ὁ Ἰουπὰ οομμΐοσέ δηὰ χεδίοσγαίζοῃ, 

Απὰά πον {μὲ (80 χοροὶ β ἰοϑίδιῃθηΐ ΤΌΔΥ Ὀ6 
ΔδῸ ἃ ὑσορμοίὶς ἰϑαϊδιηθηΐ, ὑγδύῦοσ δηὰ οχ οσίδι ἢ 
ΤΆΟΤΡΟ ἰῃΐο ἃ ργορμοίς γἱδίοῃ. Τὴ ρΆ26 οἴ (Π6 
Ῥτορβοὶ ᾽8 ἀἰγοοίθα ἰο ἰμὸ σοϊποίο ἔαίυσθ. θασῖς 
|ῖ65 ἰδο Τπγὸ Ὀοίοσο εἶπι. Βαὶ γτδ8ὲ ἴῃ {86 αυδτ- 
(ον ἐμὲ (ἢ ἀδεκηοδα 18 ἀδθοραβί, ἰὼ {Π6 ἰοδδὶ σο- 
ξαγαϑα που οσῃ ὈΟΓάοΥ οὗ [6 ΠῸΝ Ἰδη, Β6 βθ68 
δ Ὀτῖρἣὶ Πρἢΐ ἀσῖβα, στ ἱοῖ τηδγυ δ] ]ἸοΌ 8} (0Π6 ἰῃ- 
ὙΟἹ ΠΗ ΑΓΊ]Υ 68118 ἰο ταὶ πα (ὉΒΕΕΟΘΟΙΟΒ μαϊηιΐηρ οὗ 
(6 Νιαίϊλνγ) [ιδ5 18 οτἱρίῃ ἴῃ ἰδ6 ἢ οὗδ 
ΟΠ Σ]ά, [δὲ ῥγονοθθ ἴο Ὀ6 ἐπ Ῥγοπι)ΐβοα Βγβηοῖ οὗ 
εν, δηὰ γοδϑίοσοσ οὗ θαν 48 ἰηράοτῃ ἴο οσοῖ- 
ἰδαϊΐϊηχ ῬΟΥ͂Σ δηὰ σοῦ. [[{ οἷν οοη͵θδοίοχο ἐβ 
οοστοοῖ, ἰδὲ τ μδᾶνθ δοσὸ [8.6 Ῥτοροί᾿ Β ἰοβίδρχοι 

ἴο ἷβ αἱκμοῖρ!θβ, {πι6 ἯΘ ΤΩΛΔΥῪ ἯΦ11 οοποοῖγο ΜὮΥ͂ 
ϊ 15 ἱπισοάυοοα ἰυδὲ μβοτθ. ΕἾσβὶ, 10 ̓ δ8 18:6 δ 
ΟὐΘΟΌΓΣΘ Ῥγορμοίιο Ῥβοκρτουηά (Βδὶ ντδβ σίγϑῃ ὉΥ͂ 
186 Ροτεβροοίίγο οἵὨἨ (6 δρδηδοηπιοηΐ οὗ ἑϑὶς ἰο 
86 ΡΟΥΘΥ οὗ Αδβδγτίδ; δηὰ {δοη, ᾿ἰἶζο ΒΟΙΒ ἐδπθ 
οἰιδοῖ Ῥγορβϑοῖοθ ἀθδοσί θὰ δῦοτϑ, ἱξ τηδίζοβ ἰῃ9 
αἰδβροτβίουι οὗ (μδὲ οὈδουγ Υ ὈΥ 1. οἷοδν ᾿ἰμὰὶ οἴ 
δα] ναϊΐου ῥγοοθϑα ἔσζοσῃ [1 Ῥϑσβο οἵ ἃ ολία {μαὲ 
18 ἴο θ6 Ἰοοϊκοὰ ἴον. 
γο πιᾶὺ δοοογάϊηρὶ δἰκοίομ οαἱ (6 αἰγίεῖοα 

οὗ οἷν ϑϑοοῃ 88 [0]]008: 

Ι. ὙΒο ἱπνὸ οἰἱοῖ ργορβϑοῖθβ οοῃοογιίηρ ἴδο Ὀἱτί 
τ ἐς τἰτεῖς 8 80} δηὰ {π6 Ῥτορμοί δ δοῦ, υἱὲ, 
-ανῖ!. 4. 

1. ΤῈ ΕΙΡΙΒΟΥ͂ οὔ ἴδ νἱγχίη᾽ Β δοὴ 1πυτηδηπαοῖ. 
γἱὶ. 1-- 
α) Ιμαϊδ δηῃὰ ΑἾδΣ αἱ [80 οοπάαϊ! οἵ ἰδ9 

ὌΡΡΕΓ Ροο]. Υἱὶ. 1-9. 
δ) Ἰραιδὰ 1π 186 Βοθοῖὰ οἵ {86 τογδὶ (δι γ 

ΔΗΩΟυποΐης ἃ εκἶρτι: ἰμ6 Ὑἑγαίη 5 ΒοΒ 
Ἱπηχηβηῦοὶ, νυἱΐ, 10-28, : 

2. Ἰραΐδῃ σὶνηρσ [Π6 ἩΠῸ]6 πδιΐοῃ δ εἶχῃ ὃγ ἐδ 
ὙΠ οἵ κἷο βοὴ Μδβοσ. δ] Α]- Ἧε Υἱ. 

Π. βυρρϊοπιοηία. 
1, Τμοδο ἐμαὶ ἀοδρίδο 5:0 ΔῈ 8141} Ὀ6 ρυπίθμοὰ 

. ὃγ (δ ναΐίοσβ οὗ {86 Ευρῃγδαίοα υἱῖἱ. δ-8. 
2. Τἰιτοδιοοίη δραϊηδὶ (ποϑ {πδὶ οομβρῖγθ 

ἱμδὺ Φυάδῃ, δῃα δραΐῃδι ἔμοβὸ μιδὲ ἔδασ 
686 ΘΟ; γϑοὶθβ Υἱι]. 9-1δ. 

8, Το ἐδαίδιηοηΐ οὗ (16 Ῥιορβοὶ ἰο δία ἀϊφοὶ- 
Ια. υἱῇϊ!. 16---ἰχ. 6. 
α) Ῥτάγονῦ δηὰ Ὄχβοσίδίϊοθ σησσρίηρ ἰπῖο 
ἸΑα  μ γἱβίοη. ΥἹἱδὶ, 16-28 (Ἰχ. 1). 

δ) Τηο ΠΙμῆὺ οὗ {πὸ διΐατο ῥγοοθοάϊΐηρ ἔοι). 
8 Ομ ]ὰ, (Πδὶ ἴ6 ἰο ὍὈ6 Ὀοτῃ οὗ [ἢ 
Ῥαγνἱα. ἷχ. 1-16 (2-}). 

Θ Γδορ οὗ, 

1--ΤῊᾺ } ΤΟ ΟΗΤΕΕ ΡΕΟΡΗΕΟΙΕΒ ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ ΤῊΝ ΒΙΕΤΗ ΟΡ' 
ΤῊΕ ΥΙΕΟΙΝΉ ΒΟῸΝ ΑΝῸ ΟΕ ΤΗΒ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ΒΗ ΒΟΝ. 

ΟἬΑΡΤΕΒ ΥΙ]. 1--Ὑ1Π1. 4. 

1, ΤῊΞ ΡΕΟΡΗΕΟΥ ΟΕ ΤῊΣ ΥἹΒΟΙΝΒ ΒΟΝ ἹΜΜΑΝΌΕΣΙ, 

(ἜΑΡ. ΥἹΙ. 1--25. 

8) δα διᾶ Δ) δ ἴδο οοῃδυῖ οὗ [δα Ὄρροσ ἢοοξ. 

σμαρ. ὙΠ. 1-9. 

ἈΝῸ 1 σβπ}6 ἴο Ρ858 ἰῃ 106 ἀδγβ οὔ Αἢ82 {86 βοῃ οὗ Ζοίδδιι, (π6 βου οὗ ΓΖΖΙΔΕ,, 

ἔ Φ 

διραϊηδί 1{. 
2 Απά ἰΐ 

1 
ΠΡ Οτν υάδι, ἐλαξ ἘοΖίη (16 Κὶπρ οὗ Κγτῖα, δηὰ Ῥοίδῃ [86 βοὴ οὗ Ἐϑι}δ] δὴ, [πη 
ο Ϊ, ποὺΐ ἊρΡ ἰονασγὰ «6. Βδ θα 0 ΜΑΣ δρδϊηδί ἰΐ, Ὀαΐ οοὐἹὰ ποῖ "ῬΓΟΥ͂ 

δὶ 
88 [011 86 πουδο οὗὁἩ Πανὶ, βαγιηρ, αγτῖα "186 οοπίδἀοσαο στ ΕἸΡΕσαῖπι. 

Ἀπά ἷ8 βοασί τἃ8 τηοΥϑά, δῃά (Π0 ποατὲ οὗ Η18 Ῥθορῖο, 88 {86 ἰγϑοϑ οὗἨ [86 πποοὰ 81Ὸ 
8 πῦγο ὙΠ ἢ [86 πη, Τβρη 8βαϊὰ ἰμ9 0ΒὈΡ απο [βαῖδι, ὅο ΖΌΓΣΓΒ ΠΟῪ ἴο τιοοῖ ΑΒδξ, 



1114 ΤῊΕ ΡΕΟΡΗΕΊ ΙΒΑΙΑΗ. 

(δου, δηὰ ΒΘ Ποδυ ὐδδμαῦ τὰ 80}, δὲ {86 οπὰ οὗ (86 οοπάυϊῥ οὗ ἰδ6 ὕῥρῥ}οὲ Ροοὶ ἰὼ ἐδο 
4 ΠΡ ΑΥ οὗ [86 

Τα μοοα, δηά δ αυϊοῖ; 
, ἘΘΆΓ ποὶ, ΟΣ ΓΒ6Ρ 6 ζΔ1ηὐ-Ποοτίοα 
,., ῬΕῸν [86 ὕνο [8118 οὗ [8666 δηιοϊκίην 

1]οχ 8 δ6] ἃ ; δῃᾷ βαῪ υπΐο τα, 

ΒΥ ΤΑΣ ΘΒ, 
Ἐὸν (86 ἤδγοθ δῃρον οἵ Βοσίη πὶῖτμ βγγία, δπὰ οἵ [πο βοῃ οὗ Βϑβιδ᾽ δὴ, 

δ Βοοδῦϑε βγτῖα, ΕΒ γαὶπι, δδὰ [16 βοὴ οὗ Βϑυιδ 8}, 
Ηδνο "ἴδ κθὴ 601] δου η86] δρδίηδί (866, δα υΐηρ, 

6 Τιοὶ 8 ρὸ ὕΡ δραϊηδὶ Ψυάδῃ, δηα ἔένοχ ἰΐ, 
Απά Ἰδὲ 8 πιᾶλῖκο ἃ Ὀγοδοῦ ὑμογοΐη [ῸΣ 8, 
Αμὰ βοΐ 8 Κίῃηρ ἴῃ [86 τηϊάβὺ οὗἉ 10, ουόη, (86 δοῃ οὗ Ταροαὶ : 

Ἴ Τῆυϑ βα ἢ (80 Ἴμογὰ Οοά, 
70 88.411} ποὺ βίδηα, ποὶῖθον 8881] 1ξ δοσωθ ἴο ῬΆβα. 

8 Ἐδγ [Π6 Ποδά οὗ ὅζυγίδ 8 ΠΑ ΠΊΆΒΟΌΝ, 
. ἀμά {δο Βοβά οὗ ϑαιμδβουδ 8 Βοζίῃ " 

Αμά πἰ ἴῃ {Βγθθθοοσο δηὰ ἔνθ γϑδγβ 888}} ἘΡῃγαΐπι θὸ Ὀσοόίκαυ, Ἰδδὲ ἰξ ὃο ποῖ 8 
: ῬΘΟΡΪΘΟ. 
9 Απά {μ0 μοδά οὗἩἉ ΕΡδναὶπὶ 5 βιδιηδσία. 
Απά [δ μοδά οὗ βαπιδτίδ ἐδ δι} 18} 8 Βοῃ. 
ἯΠ γο Ὑ11 ποὺ Ὀ6]1ΘΥ6, βυγο γ, γ8 858|41}} ποὺ 06 οαἰδ βμοά, 

β 60. γοείείδ οα ΕρΆναϊηε, 
τ, οαμδοιοαῦ. 

δ ΟΥ, ισαζεη. 
Ἰ Οὗ, δὸ να ποὲ δεξίδυα ἐξ ἐδ δοοαμδα με ἀνα ποῖ δἰαῦζα. 

᾿ 6 παζρ τοαν ΟΝ ἰΐ. 
4 ἀευϊδοα ευἱΐ. 
ὁ ἐλε 1Ζοτὰ “ελοναλ, 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝὉ 

᾿ὅπαρ, ΥΙ1, Ὅ;.1. πὸ ἴ6 πυδοᾶ ποῖ ΟΠΪΥ οὗ τηοϊξοηῃ 

[(ονδσαάδ ἃ ρἷαοο ἐμαὶ ἰ5 οοῃεοίγϑὰ οἵ δ Ὠίρβῆον (6. σ.. 1 
Κίοβε Σἱ!. ΣΊ ϑαᾳ.; 3 Κίηξο χχίν. 1, δη ὰ Ὑ) οἵ [9 ὀρρο- 

οἶα, 6. σι] Κίηρϑ χαὶ! 9; 3 Κίησο ΗΠ. 39) δα ὲ 618 οἵ δῇ 
Ἰοδί!]ο ῥσοοθοάϊην, οὐδείς ΟἿ 8 Ρἷδὺ (] βαγὰ. χυϊΐ. 23, 

45; ΜΊΟΝ. 1.18; ΝοΏ. ἢ, 2, οἰ). -----)ϑ» οπδηροά 2 Είηκϑ 
χΥΪ. δ ίο 42" ΟΟΙΏ68 ἔγοπ ἐπ ργοοϑαϊης ἜΝ; , 8 ἔγοα 

ιδ6 δα! ἰοῃδὶ ἄτα, ροσθαρδ, ἰμδὲ Βδείη υγῶδ ἐδ μοῦ 
Ῥοσβοῦ. 

γος. 2. Γ}) 5 Ὥϑυοσ ὑϑοϑὰ ἴῃ ἐμ:9 80η89 οἵ κπέδέ, οὐ άδγα. 

Βαὲ Ιἰ ἐς υδϑὰ οὔ ΒΎΓΔΓΤΩΒ οὗ Ὀΐγαὰβ, ΚγδεϑηορΡΟΓ δὴ 168, 
ἐπαὺ δοὶ 16 ἀονῃ ΒΟΙΙΘΉὮΟΙΘ (ΤΟΣ. 10; Εχοά, χ. 14; 2 
θαῖὰ. χχί. 10). βϑυςσἢ ἰδ (6 τηϑδηΐης ΘΓ : ἐδ ΔΡΙῺΥ οὗἁ 
Βγεΐδ 85 δοϊ(Ἰοὰ ἀονσῃ 1110 αὶ πναστα οὔ βγδϑϑΏορρϑεβ οἹ 
(δο δροΐ ψῦθτγο ἐπθ ΔΙΊΩΥ οὗ ΕΡὨ ταί) ψῶδ δηοδηροι,. 
ΟοΡ. 2 βαϊω. χυϊὶ. 125. Οκ ἐδο ἔϑιω. ΠΤ) δον ὉἿΝ 

ϑοταρ. 3 8δι. υἱ!!. δ᾽; χ. 10; οοΐξ, χίν. 15, 18: 
γον. 8, ΠΌΡΕ ΟΟΟΌΓΣΒ δεραίη ἰὼ 1βαίδἢ ΟἿΪΥ χχχυὶ. 32. 

ΠΟὉ Ιβδί ἢ ὑδοὰ οὔδῃ Ὀοοίθ ΒΟΤΘ: ΧχχΧΥΪ. 2: χί. 16; 

χίχ, 23; χαχἕ!. 8; χὶ. 8; ΧἸΪΣ. 11; 11Χ. 7; 1χ᾿1.10. δ5}2 

ΟἿΪΥ 616 δηὰ χσυχυί. 3, πὶ 18] δῇ. ἢ 

γον. 4. Αἴοσ ὙΌΣ ΒΒΟΙΪ ἃ ΖΟ]ΠΟΥ͂ ῬΤΟΡΟΣΙΥ ἃ Ὡοκϑ- 

εἶνο ποίϊοῃ, πἤθῃοο (π6 ψοζὰ δἰγαυβ δα δέον 1 ἐπ 

Φϑη] πο 8 19 οΥ ὃκ ΟΣ [86 Ῥγοροδιίος ἸΏ (ὡμὁ 801}- 

ΔΙΥ ΘΧΟΘΡΟΙΟΙΒ, δοΙΏΡ. Εχοά. χίσχ. 12: χχ Ἱ. 13). ΤΠ 6Γ6- 
ἕοτο δ Ὡθξαίΐου τοῦβὲ ὈΘ δι ρὈ]]1ο ἃ ουΐ οὗὨ ἐδ (οἸονίης 
Ὀρτ,, “ἰδἴἶκο μϑϑά οὗ (προ)! ουΐηρ, ἐπ 5 δἰ Ὡ3]) ἀΐ5- 

ᾳυϊοϊαάο, Ὀπὲ ταΐθος Ὀ6 οὶ," ΤΏ ἀϊγοοὶ οδυδδεῖγθ 

ἮΡΕ ὉΡΟΌΤΊ μδ6 ον ἀθπὶν ἐμ6 ποϑδηΐηρ ὑμδὲ Απδς 

κουῦδὲ ὁοηίγο] ἢ δα σχί ον, φαίΐθὲ πἰτηδοῖ. ΤῊΘ ποσὰ οο- 

8 ΤΉΔδι [6, ΤΆΔ γορηπαπέ λὰξ, τού, 
4 Ἡϑοῦ. ἰδὲ ποί ἐὴν λοατγέ δε ἱοπάδν. 
4Φ ΗοΌ. ὕγοπε α Ῥεορίε. 

ἐλαζε 
Ἢ Χ} γε δοῖίδυο ποῖ, ἰλφη γα οοπέξίπωο ποί. 

ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἴδο ΝΙΡΏ. ΟΣ οοσῦτα ἴῃ ἰδδίδῃ ΟὨΥ Βοσθ 1) ΝΊΡΕ. 

οὔ 13} ; ψ 1} τὸ ἀχοοθρίίος οἵ ΡῈ. ἵν. 23, [ὃ δ᾽ παν οοῦτθ 

ἔξ. οοηῃϑαοίίου πἱἰ ἢ 32} οἵ 2 ἴῃ πο δϑδθ οἵ ὃθ.- 

σοτηΐης τϑαῖς,, εἰτηοσοῦβ (Ὠδαϊ. χχ, 8: ὅογ. 1}. 46; 8 ΚΊ. 
χχὶϊ. 19; Φοῦ χχχίϊί. 16); ἐξ ἀοϑϑ οὶ ὁσοῦῦ δδίῃ ἴῃ 158. 

ΟΠΙΥ οἕοθ 9 868 ἐδ Ῥαδὶ!:1,. 6, 5] (δΔοοοτάϊομς ἴἰο ἴδ6. 

ἶχ. 18, 14; χίχ. 1δ) “ {ἢ δἰ], ἐδ ὁπ Ῥίθοο." ἬΝ (σππά 

Ὀοδίἀθ ΟὨἹῪ Αἴ. ἰν. 11; Ζϑοῃ. 113. 3) 6 0 ομαγζοά βδιίοἷς 

οἵ σοοὰ δὰϊ ΏΔΥ ὮδΔΥ͂Θ ὈΘΟῺ υἱδοἃ ἴο αἰὲν ἰὴο ὅτο. ΤᾺ 

“ στη οἰ Κ,,} ΟἿΪΥ Πότ ἢ ᾿δαίαῃ, δηὰ χοῦ σχ. 13. 

121 ἣΝ ὍΠΠ2, ἰο πηδοσχβίδηἀ (9 ῬΙΘΗ͂Σ 3 το Ὅο οἴ 

{ΠῺ9 “-α κ΄ π}116 αἰονίης " (ὈαΣσΗ δ πα, ὈΕΙΊΤΣΒΟΝ, Ἐ νο- 

Εὶ, ΟἸΒΕΝ τυ) βόδϑίηθ ἰ0 09 Ὠπδυϊίαῦα, 12 τοῦτ 1} 

οὈοοῖς οἵ ἔϑασ. 3 90] ὁσίης ταῖδον ἀϊοίτθυῖθ8 ἐἢ6 οοἴῃ» 
ξ 

τος ΠΟΕΟΣ “ διηοκίηα πγοΌσγδη δ᾽" ἰο ἐδο ἔνγο 90-ὨδΙιηθὰ, 

ὯΔ ἃ Οὔ; Βίἰδη 5 ΑΠῸΣ ΖΟΘΏΘΓΣΑΙ ΟΣΡΓΟΒΒΙΟΏΒ οὗ ΒΌΣΩΌΘΣ, 
ἂ . 

(ΘΒΡΘο Ια" αἵἵοσ 3. Οοσαρ. Ἐχοά. χίΐ, 19, " πποϑοῦνοῦ 

οδίοι Ἰϑδᾶυϑῃ βδα}} Ὅ6 οὔὲΐ ΟΗ͂ 8... ΓΝ) “13." 

69ῃ. τῇ!. 21; ἐπ. 3, 10. σοτορ. Ἐπαιρ, ὃ 2154. ΤΠΘΊΏΧΧ, 
ἐσδ} δ᾽ αῖθδ βίῃ υ Υ ὅταν γὰρ ὀργὴ τοῦ θυμοῦ μον γένη» 

ται, πάλιν ἰάσομαι. Ἰζαὶ ὁ νίῶς τοῦ ᾿Αρὰμ καὶ ὃ νιὸς τοῦ 

Ῥομολίον, εἶς. Οπεκνιῦδ Θοσγϑοῖν σοη θοίΓο8 ἔδδὲ 6 

ἐγαῃδδίου ἰηδίθδὰ οὗ ἸΌΝ τοδὰϑ Ἰ3ΚΘῚΝ, ΟΥ ΓΒΙΒΟΡ 

190 ἽΝ. 
γον. 8. Ὁ 5 ἩΪρῆ. ἤγοιω ΥΡ: ΤῊο ἰαπάδιδου δῖ 

Τοϑδα ηκ ἰδ: “ἰο ΘΧΡΟΥΘῃ 66 ἃ ΒΒ ἰκί 6, 6 δ οοἷκ." ἘΤοΙι 

τ τὸ ἀοσγίνοὰ ἐπο τηδδηϊη κα α) ἐέραρο, “" ἘΓΟΣΘ ὈΣ Κι 

υδϊείη κ," (τοῦ. 16, Εχοά. ἰ. 12; Ναπ.. σχί!. 8); ὃ) ἐαφάαγε, 

[πεινίτθ. Ὀϊδαυδὲ Ὀσγίηρβ δϑουϊ ἃ βῃοοῖς (οοτρ, "Δ 

δολαἰξοῖζ πον") ποῖ, τ θα [ὁ ἰ6 ροποσγία), οο  ϑί οΏθ 

Φῦσε ἴῃ Σιδίδὴ δξαίη χσχ 1δ; χχχί!, 11; 101}. 20, Ἡποσ δ ! χοσαίος οὐ) (δότω. 4.9. ὅθ. χχυΐ! 46; Νύχτα. χσχ!. 



ΟΗΑΡ. ΥΗ]. 1-9. 1118 

δ); 6) ἰὼ (Ὡ 9 ΗἸρΡἊΠΙ: “(ἰο ψδκὸ ὑρ;," ἕος δκίηξ ὑρ ἰδ 

᾿ὯδΠο οὔθοϊ οἵὗ ἃ δῃοοίς ἐπδὲὶ {6 δορὸς Θχρογίθῃ ϑϑ ἴγοϊω 
υἱίπουΐ οὐ τ τ . 1 (Π8 δ δ9, πονόνοσ, ὑπ6 ΗἰρὨ1) ἐδ 

'ονϊ θεν ἃ ἀΐγϑοῖ δα δαδιῖγθ, κἰποο ἐξ ΡΓΟΡΘΣΙΥ ΠΠΘΒΏ “ ἰ0 
ΓΑΔ ἃ δῃδκίησ, Δ δῆδίο."  ΠΘΟΓΟΥ͂ΘΣ 6166 (Πὲο Ηἰνῆἢ. 
Υ ΤΊ οδουτα, οχοϑρί οἷἱξ γ6γ86, ἰξ ζηϑδὩ 9 “0 δυϑδίκθ." 

«υν νόγϑο ἰο ἐδβογοίθεο ἔπ ΟὨΪΥ Οο86 ἩΠΟΙΘ ἐδ πνοζγὰ ὁ6- 
,δασθ 645 ἐδ ὀὁδαδδεῖνε οὐ ἐβὸ ποίου ΚῸ ... (στο (ΟΣ 89 

416). ΜΔῺΥ ΘΣροδί ουΒ ἐπουϑίοσο Βα γῸ διεοίταιοά ἴο ἐαϊκο 

το ψοτχὰ ἰῃ (8 θοῆϑα. Τῶι5 Εὐπεαστ (Οὐποογά., Ρ. 988) 
“ποῦ]ὰ κῖγο οὐγῦ ΤῊ ἐδ τηδϑδιίης ἐμοίάογα, Ὡ ρΌ ΘΟΕ, 

ΟΥ̓ αὐφοίπάεγα, ἰὰ ὑπαὶ ἢ6 οοιηδίηθρο ἱξ πιὰ Υ “ἐπ οτΏ," 

ὋΣ νἱτ ΤῬ ἐδιπριιδ αὐδοίδειοπια, “ Ὠατνοβὶ." Οξδεντσα, 

«Τ3εε. Ὁ. 1208) Ῥτοροβοδ ἰο γοδὰ ΠΡῪΣ φοαγ οἰ Δι8, ων- 

ϑεαιπιυε, (χχῖχ. ἡ, 1. Ηονόνου, δ (ἐΐφ Ηρ ἐκ ἰὰ ΔῸΥ 
δα90 ὑπ διαὶ, [ξ δϑοῖηδ Ὀσέοσ ἰο ἰδκο ἰὲ ἰδ ἃ δθῆδο ἐϊπαὶ 

8 βΒυξχοβιίϑα ὮΓ δοσχοίδ κ ΠΟΘΩΣ δὲ δα, γϑσ. 16, ΤῊΘ 

δοιλϊηΐῃο δυῇῖχ διοῖθ δπὰ δἰϊογσνασαο ἴῃ 7)}90..) δοά 

ΣΓΊΖΙΛΣ τεϊδίθα ρα Ὺ ἰο  υὐδὴ δ ἰδηὰ, ἴῃ προδοίηκ 

οὔ ἰς ΗΙΡΗ. »ῊΞπ 18 Ὧοῖ αι 6 οἶθασ. ΤΠο Γἀπἀδιηεῦ- 

8341 πιδδηΐϊπς οὗ (πὰ πόογὰ [Ὁ: “(0 δρὶ 1." 1ἐ [9 υδοά οὗ 
δρ οί; νοοά (Εος]. Χ. 3, οοἶξ. 668. χχ!ὶ, 3) οὗ ἐκ Ε8}}61}6 

4256. ᾿ἰχ. δ) οὗ (ὁ οαγίΒ πὶ πιο ἢ δρεΐημε ζυγὶἢ ἐπα 
δουηίαϊῃ (Ρκ, ᾿Ιχχίν. 16) οὔ (ὁ νδίοσϑ οἵ ἰο θά 8εα (Ρε. 

1 χα αν ϊ, 18); ὲ 18 κδίά ἰπδί ἃ Ὀδοϊοκοα οὐκ 15 βρὶ ὲ ὙΠ ΘῊ 

Ἅι. [6 ἰαϊκοη, ἐπ δὲ ἰδ, 4 Ὀσοδοῖὴ ἰ5 τηδᾶθ ἰῃ 118 ψα!6 (24 Κὶ, 
Χχκαν. ἃ; 2601. χχχίχ. 2; ᾿ἰΐ. ἢ; ΕΖοὶ.. χσχνὶ, 10). ἴ {πὸ ἰδεῖς 
διαπιοὰ ϑοῦθο ἰΐ ἰδ υϑοὰ 2 ΟὯγ. χχχί!, 1, δ γο ἐἰ [5 δαί ά 
οὔ Βουβδοδποσίὺ: “" δ ϑῃοδιηρϑὰ δρδίηδὺ δὸο ἰοπμοϑὰ οἷ- 

4:06 διὰ (πουκδϊ γἷγε Ὁ 37." ΜΏΘΙΘ ἔδο οοποέγμοίξίο 

Ῥναεσπαπδ 5 ἱπυροτίαπε ἰὸ ἔπ Θχ ρον! Ποἢ οὐ ΟἿΣ ραββαξϑ. 
ὮἘΠο πογὰ ΠΟΥΘΥΟΥ ἰ8 αΪκο υδοὰ οἵ ἰδη. 2 ΟἤτοΙ, χχί, 
ἽΤ πὸ τοδὲ οἱ ἴπο ΡΏ κι ϊπ98 ἀπ Ατγαθΐδῃϑ : “ (ΠΟΥ σδΠ)6 
ὮΡ ἱπίο υὐ δῇ, ΤΡΡΩΝ, δηὰ σαγείϑα ΔΙΨΑΥ 41} ἐῆθ βιὉ- 

δίδησο," ες. Βεοβίἀθ (ἢ ὑγϑεθῃηΐ ρΐδοοθ, ἰδο Ηἰρῆ. οσουτα 

ΘΏΪ 2 Κορ {ἰ|.ἰ 26, ὙΠΟΤΟΘ ἰξ ἐἰ8 υδοὰ οὗ δὴ πιο ἀοά 
Ὀγοακίης ἔστ ἢ οὐ ἔμ Ῥασὺ οὗ δὴ δϑηῃοϊοδοὰ δέ. Αο- 

φοταΐης ἰο αἱ! ἐπίϑ, 6 Ὧδὸ οὗ (ἢ6 πογὰ ἤἴοῦ Ὀγοακίης 
τογουδη, (οτοίης ἃ ζογι θα ον, βοϑιπδ ἰο τη8 ἐὸ δοίι!θ 
πὸ πυιϑδδηΐϊηβ. ΑἰἸαῃηὰ ἰδ ἰογοϑά, Ὀσόῖκθϑῃ {πγουκῆ, δὴ Μγ)0}} 
ΒΒ οἷῖν, τπϑη ἐδ ᾿ἡνίης πα} (Ὧδὲ ἀοίοῃαε [ἴ, τὴ 9 ἀ6- 

εἶν ἈΣΤΩΥ͂ (8 Ὀγοίζοη ἱπτουρσῃ. ὙΠῸ ἐπ 56}86 οὔ 
οὔν ρϑδϑαάροὸ Ν|]] Ὀ6: 168 5 Ὀγαδὶς ἐἑπτουχῇ [ὃ (6 Ἰαπὰ 
φί 706} ἑ «., ἰαῖτο [δ ΌῪ Ὀγοαϊκίηκ ἐπτουκῇ ἐπ 6 ῥγοίοοί- 
ἔς ΑΓΙΏΥ͂, δη ἃ {ΠἸΘΡΘῸΥ ἰαἶκο [{ ἴο οαγρβοῖνοα. ὙΉθτο 1168 
ἦπ [6 ὀχργϑηδίοι, θδδί46 ἐῆθ ργοκηδῃξ σοπδίσιοίίοη, δὲ 
480 68:29 ({τ29 Δ ΣΩΘἰΟΏΟΙΩν-. 

1ι 16 Ὡοῖ πον γὴ0 “ ἐδ βοὴ οὗ Τδῦϑαδὶ) " νδδ. Ὁ ἰο 

86 Ηοῦτον 5} (σοι. ΠΩ 129 1 Κίηκχο χν. 18); Ὧῇο 

δηάίϊηκ ὺκ 16 οσμδηκοὰ ἰη [ἢ9 μαι ἤσοια ὕκ. ἩΠΟΙΘΌΥ, 

ῬοΓΏδρα [ὨἰΘΩ ΟΏΔΙΪΥ, δυο 6 τηϑαηΐηρ “ ποὶ κοοὰ " 
(ᾳοοὰ ἴον ποι κλ. [{{πΠῸ Ὠδηθ 'Μ͵αϑ οἵ 1ϑγδοὶἐἐιϑὴ οσὶ- 

κὶ (οοιρ. 1310) ἘΠ. Ἰκοὶν ἐπαὲ ἸΤΔΌΘΑ] ΟΥ ἷδ δοῦ 

νψαδα (εἰν οὗ Ζυάοα οὗ ποίθΘ. Τῇ πδπιθ ἰδ Τουσηά 

δρᾶ Ἐξ ἰν. 0 Οὐ ἐπθ Ανδυγίδη τὰ θη οὗ 
[πο ἐἶτπι|ὸ οὗ ΤΙ ΔΙ ῬΊΟΘΟΥ ἰ5 τωϑηϊ οηθα Πονόγοῦ δα 
Σερυῦεείω, οὐ Τδτ {ίω, ψ τ ἐπ δα αἰ! οη παὲ 4-τηνι " 
ὦ. ε., ἴροια ἔ}ι6 Ἰδαθὰ οὗ Αγϑϊῃ. 

Υογ. ὃ ὃ. ΤῊΘ ρΡοδίἐΐοῃ οὗ ἐῆεϑδο πογάδβ 18 δυγρυί δίῃ κ. 
ὝὮΥ ἀο ἐδπογ ποὶ δϑιδηὰ δἵϊος τοῦ 964} Απὰ ΠΟ 15 ἐῆθ 
Ἷ δὶ τὴο Ὀοκίηπίης οὗ τοῦ. 8 ἴο Ὁ6 σοηδίγυοα ἢ [4 ἐὲ (Πδὲ 
ῬΡδγαίδλοίίο Υνδν, ἐπὶ ἰδ ἀδιδετηϊῃθαὰ ΟὨΪἿΥ ὉΥ ὃ.6 σοῦ θ0- 

εἰσ  Αμπά νἢδὶ [6 1. [Πδὲ 8ο ἀοίθγηίηδϑα ἰδ Β841} τὸ 
γοραγὰ ἰξ δδ οσδυϑαὶ, ψῆΐϊσἢ πογὸ αὐ “ταγηπβαδιϊοαι ἢ 
(σοζῃρ. ὅθ. σχίν. δ; θαυ, χνὶϊ. 16; Ρμ. γιὶ. 10, σφέα. 
ἘπαλιΡ5 Ογαπι, ἢ ϑὅδβ α; ΟἸᾺΆΕΝ. ὃ 1δδ, 1 6. ΟΥ̓ 8}.4]}} το, 

ΗΠ ὸ ΟΝ ΚΥΒΟΛΤῸΝ ΔΙΔΌΛΣΥΙΝ, τ ἢ τ οτ ΤῊοσσκ δΓθ68, 
ἰαἶκο ἰδ ἰῃ [9 80η890 οὗ Ψψῦν οΣ ἱπέδγοα 7 ΤΑΙΚΘ ΟἿ οὗ {Π 6 
οὐἢον δηά ἰξ ἰβ οὶ βδι ἰβϑίδβοίοῦυ. [0 δοοίῃβ ἴο πιὸ ἐο 8Ώ»- 

χοῦ Ὀθαί, ἴο 886 τῇ (ἢ 6 ΤΟΙ 5 ΓΘ Δ ββιῃρὶο οἵ [ἢΦ 
οΥϑαϊθ. Πκο, ἸΔρΙ ΔΑΥῪ διγῖο (Σαρα ανεῖί 4) Δη ἃ ἰδ η69 ἢ0 

ειδιωπιδυῖσδ!ν οογγϑοῖ οοροίγασίίοπ ἰδ το ὕὈ6 ἸοοίςΘα 2ῸΓ. 
Ὀιά ἐπ νοόογάδ ἴῃ αιτἱοοιϊοη δἰδηὰ αἴδοσγ ὁ, ὨΠ ΠΟΥ ΤΟΥΤΕΗ 

85 ἐγαηϑροδοὰ ἔποιη, ἔθ ἰηἀδοοα ἰπο αἀἰαροβέϊξίου οἵ 
το δοηίοποο πουϊὰ Ὀ6 ΏΟΤΟ οοττοοῖ, Ὀὰὲ ἐπ 6 σοηδίγοο- 

ἐίοα ψου]ὰ Ὀ6 τηοοπῃοίομουα. 9) Ὲ Ἵ οοδυγτίης ἴουτ {ἰγ 68 
ἴῃ βασοοδβδίουῃ νου ]ὰ δϑοῦμὰ ὕὉδβα. Ἐν {ΠῸ ἐῃίθγροθι οδ 
οὔ γοσ, 8 ὃ, {π|8 οὺὶδὶ ἰ8 αγοϊὰοαὰ. Τθυδ τηδηοϊ 6855 [9 

οοτη ξηρὰ πὲ δα Π|Ὀτίυπ. Απὰ ἰἢυ5, πίιποὰϊ ἐκ 
πονίης ἐπΠο ἀβου!οο, ψγὸ νυ! 8.1}} σοσοχηῖξθ ἐἢὴ 9 ρο8» 
δἰ ὉΠ ̓ν οὗ (6 ναδβαχο Ὀϑίης κοηῦσΐηο δ ἰξ ἰδ, δαί δὲ 
νι ἢ ἰοὮ (Π6Γ6 [8 φτατητο δ σα} ΠΟΙ ΙΏΚ 0 ΟΡΡΟΒΘ6 (ΠΟΙ Ρ. 
Τηοῖσῦσκ. δία Ῥτορλείδη υπὰ ἰδνα Ἡείδδρασωμπσεπ, δηὰ Ἐπ. 
410)» ΕΧχαιηρῖοδ οὐ ἔπθ σδοπαϊγυοιίοη “1 Ὁ σῦ 2) 

6θῃ. χΙ. 13,19; ΦΖοβῇ. 1. 11; 2 βαπη. χί!. 28: [κα΄ χχί. 16: 

δεν. ΧΧΡΠ], 8,11: ΑἸΏ. ἰν. 1. Ι" [5 [Ὁ }Ρ. Καὶ. ἴγοζῃ ΓΩΠ 

7νασίια δεῖ. χαχ. 81; χχχί. 4: 1}, 6, εἰς..-Ὁ}5 Ὁ» ΠΥΤΊΌ, 

δΟΙΏΡ. ΧΥΙ 1; χαῖρ! 1: 1χ!!. 10. 

ψον. 9. Νίρἢ. ἸΌΝ) ἰ5 βρῆ, εἰαδίϊδηι, Ῥογο δῆς 6δϑέ 

(χχίϊ, 53, 35; χχχίϊ!. 16; χ]χ. Τ: ἵν. δ; Ἰχ. 4). δ) 5 Ὁ]6- 

οπδϑδίΐος ὈΓ γ Υ οχργοϑδίῖνο, δηὰ [5 ἕο Ὁ6 ἐγοϑίθα 85 ἀ6» 

ροῃάϑηϊ οὔ δὴ ἰάϑαωὶ υογδμηι αἰοοηαξ (ΝΌΠΙ. χχὶ!, 29, 88 ; 
Ῥβ. οχχυί . 4). ᾿ 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

ΤΙ Δδᾶ ἱξ οατὴϑ ἴο Ρα88 τὶ τ89 
«σϊμᾶ.--ὕοτα. 1, 2. ΤῊ ΪΒ ταῦ οχροάϊίοη οἵ {0 
πηϊιεα ϑγτίδπη δηὰ Ερἢταὶ πη θα 18 πηθηοηθα 2 
Κιπρη χν. 87: χνὶ. ὃ ρα. δηὰ 2 Οἢγ. χανὶϊὶ. δ κα. 
γοτο μα ἴο ἴΌ]]ον ἴΐ κἰαἰοπηθηὶ οὗ 2 Κίηρβ χυ. 
50, {πὸπ Ῥεκδἢ ἀϊὰ ποὶ πὲ δ}1 Ἰῖνϑ ἰο βεα Αἢδ2. 
ἙἘσγ ἴἤογο δ σοδάδ: “Απά Ησεῆοα (ἢ 6 δου οἵ Ε) δῇ 
τοῖα ἃ ΘΟ ΒΌΪΓΒΟΥ Ἀραϊπαὶ Ῥοΐκαῖι, δπ ἃ βπχοίθ δὶ πὶ 
διε εἴον Ηἷπι, δηᾶ χοϊρποὴ ἴῃ εἶδ κἰοδά ἴῃ (Π6 
ἐνοητῖοί ἢ γολγ οἵ Φοίμαπ (ἢ κοη οἵ [Π:: 8}. [1 
Ῥοκαῖ τα Κἰ]]οὰ αἴοσ 200} |8π|8 ἀραι πη οΓ 
ἀἔλλναζ, 'ἴξ πιηβὶ ΔῺΥ ὙΆΑΥ τολὰ “ἴη (πὰ ἥτης γοδτ οἵ 
ἈΠ: Βυῖ δοοουήϊης (ὁ 841} οἰπον ἀδίβ, Ῥείκδιι 
τοῖκὶ ὉΠαου Θἶγ μάνα ἰἰνοῖ ἰο δοα Αἴδζ. ἘΕῸΓγ 
2 ΚΊπρε χυ. 1 ἰξ τοδάβ [δὲ Αἣδςξ θδοδιο κίηρ ἱῃ 
Εις κενειίεθῖ γεν οἵ ΡεαΒ, γῆ, βοοοχάϊΐης ἰο 

χγ. 27, τεϊρπιοὰ ἐΘΠΙ γοδσα. ΗΟ οἱ ΠΟΓΤ56 
οοὐἱά Ῥείκλῆ, δοοογάϊης ἴο ἴκβϑ. υἱῖ. 1, τᾶρθ ὙΔΓΡ 
δραϊηοί ΑΠ 422 Ηον οοὐ]Ἱὰ ΤΊ] Δ ἢ-ῬΊΊΘβου, δο- 
οονϊηρ ἴο 2 Κίηρε χν. 20, πβιοι Αδδς βυπιυλοποὰ 
(2 Κίηρε χνὶ. 7), ἰπ Ῥ κα ἢ’ Β ἀΔΥ, πί}}} ὁοσιρυ {ἢ 9 
τορίοη οὗ Ἐρἢγαῖπι δῇ ΟΔΥΓΥ ἴΒὸ δεῦρ ΔΥΓΆΥ ἦ 
Βιὰὶ (ἢ 6 ακἰαϊοτηοηὶ οὗἁ 2 ἈΝᾺ χγυ. 80 ὃ ΡΓΟΨΡΘ8 1ἰ- 
δ] Γ ἴαλϊβεα ἴῃ οἷμοῦ τᾶγβ. ΕῸγ, νοσβ. 82, 83, στ 
τοδὰ ἰπαὶ Ζοιίμδιη ὑθοαπιθ Κίηρ ἰῃ [86 ϑεοοηα γὙ68 7 
οἵ Ῥεκδῆ, ληΐ τεϊηθὰ αἰχίθοπ γϑασα, Αοοοτα- 
ἰπαῖὶγ σοίμϑπι του αν ἀἰἱοὰ ἴη [86 εἰριμίοοή!ῃ 
γεᾶν οὗ Ῥεκαῆ. Ὑδογείοτο Ῥεκδὴ βηγυϊνεὰ 90- 
ἱπδηι, δηὰ τοὶ Τοίμαπα Ῥεϊκαῆ,, δ νοῦ. 80 χῖνϑ (86 
ἱτπιρτορρίΊοη. ΗπττζΖια (Οεροῖ. ἀ. Ῥοΐλεβ ἴεν. 1. Ῥ. 
219) τηλΐχοα {πὸ οΥἱκίηδὶ ἴογηι οὗ {πὰ βίδιοσηθηὶ ἴ0 
με: “Απά Βο ΚΙΠοὰ [πὶ ἴῃ. ἐδ {πε 6 (ἢ ΥΘᾺΣ 



ΓῚ 116 ΤῊΕ ΡΕΟΡΗΞΕΤ ΙΒΑΙΑΗ͂, 

ὉΥ͂ δἰ χοΐρῃ, δῃὰ βϑοϑπιθ Κὶπρ ἱ κ [119 βίθϑα 7) δυΐ 
186 [0] τς “ οἵ Φοίππηι 186 βοὴ οὗ [9}2218}},᾽" εἴο., 
816 [86 Βυρογβογιρίίου οὗ νοῦ. 82 βα6. 
Ηονόνον [818 τλδ 6, {116 δἰδίοταθηϊ οὗ γον. 80 ὃ 

ὧδ 'ἴπ ΔΏΥ 886 ἱποοσγοοῖ. ΤΠΟΓΕΙΌΣΘ γ1ὸ αγ8 ΠΟΤῸ 
ἃ οἱαΐπ ἜΧδη10]6 οὗ {Π6 οογτυρίίοη οὗ (89 ἰοχί, υπ- 
1688 ἯΤΘ ΒΒ 16 8 ἱποχϑοῖ ΟΥἩ ΘΙΤΟΏΘΟΙΒ 186 οὗ ΟΥἷ- 
δ᾽ηΑ] βοῦχορα, 

Ῥοῖκδῃ ποῖ ΟὨΪΥ βυτνϊνοᾶ ΖΦοίμδι, Ὀὰξ ἢο ᾿ἰνοὰ 
ἀυσίης ἴΠγοθ γοᾶσθ οὗ Ααζ, θθοδῦβθ, δοοοσάϊης (0 
νοῦ. 27, Ῥο καῖ σοῖρηθα ΘΩ͂ γοδσα, δπὰ ἴῃ [ἷ5 
Βουθη θ ἢ γοδὺ ΑΔ2 ὈΟΘΟΔΤΩΘ ἀβεὰ ὙΒογοίοσθ 
πῃ {ἢ686 {ῆγ66 γοᾶγβ τησδὺ οοοὰγ ἴῃ6 ονϑηΐβ σο]αιθα 
ἴῃ 1688. νἱΐ. δῃὰ νἱϊδ, ὈΒΈΟΗΒΙ ΕΒ ΒΔΥ8 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ, 
ἐδ ΒρΡΟΪ Πρ οὗ ΕΡΒγδῖπι, βροίσοη οἵ 2 Κίηρε χν. 
29, ῬΓοβα {π6 οοποορίϊοι, δἰτιἢ, δπὰ ᾿θδγη- 
ἴηρ ἴ΄ο οὗ “Ηδδίθηῃ-βροὶ!, Φιιΐοκ- ΓΟΥ "ἢ (188. 
ΤΙΣ, 8 606.) ; ΔΟΠΒΘαΌΘΏΪΠΥ οαὸ ᾿γυδὲ ΒΑΥ ὑπαὶ {ῃ6 
δἰΐδοῖς ο ΤᾺ δὰ Ρεϊκδὶὶ τηυδὲ Ὀ6 Ἰοοδῖοα ᾽πὶ [ἢ 6 
ἢτεὶ μα] οὗ [86 (ῃγϑθ γϑϑχβ ἐμδὶ (μὸ ἰδίου ᾿ἰνοὰ ἰῃ 
οομαοῦ ΜΠ}Ὲ ΑΔ Σ. 

Βοσίη ψγ88 ἰΠ6 δΔδ8( Κὶηρ οὗ ἱπάοροηδοηὶ β'γτὶδ--- 
ἴον ὉΥ ἷ8 ονοσγίμσου ἱΐ δος 80 Αϑβεγγίδῃ ῥτοὸ- 
γίηοθ. ΤῊΘ ἴουπάον οὗ {86 ἰκἰηχάομι οὗ βγγία οὗ 
ῬδηλΑδοῦΒ γ͵ἃ8 ΒΟ Ζί ἢ (1 ), το, Βανίηρ ΤᾺ ΔΊΓΑΥ͂ 
ἴγοτα ᾿ἷ8 Ἰογὰ Ηδάδαάββον, Κίπρ οἵ βγγία οἵ Ζοῦδῃ, 
καϊμογθά ἃ βογὰθ οἵ ἐχμίϊηρ ταθη, δηὰ βοι]οά νι [ἢ 
ἴῃθῖλ ἰη ᾿αιηδθουβ (1 Κίηρ χὶ. 28 ϑ48.). ΕΤοΙΩ 
ἔπδὲ ρεγοα τὸ πὰ ἴΠ6 βγτγίδη ροπνοῦ, με μοσίο ἀϊ- 
υἱάϑὰ ἱηΐο ᾿ὩΔ ΠΥ Επ18}} Κί ράομηα, οοπορηίταιοα 
Ὁη6οΥ ἰδ Κίης οὗ Παταδβουβ. Βοζίῃ ἐβ [9] πο 
Ὀγ Ηεείοη (ΠἼΠ], 1 [18 ποῖ ἰάϑηιῖοαὶ πίιμ 11. 
89 ΕἼΧΑΙΌ, Οεβοῖ. ἀ. Ῥ΄. 16». 1ΠΠ|.. 161, δηὰ ΤῊΣ- 
οὐρὰ τὰ 1 Κίηρβ χν. 19, σοπ)θοίαΓ6) : 10 ὉΥ 8 
ΒΟῊ Ταρσίπιοη, γ8ο, βοοογάϊηρ ἴο 1 Κιηρβ χνυ. 19, 
ΔΡΡΘΑΙΘ ἰο Πᾶν 6 Π1866 8 ᾿ϑᾶρτιθ π| 1} ΑὈἰ8 πὶ [86 
κιὴρ οἵ δυάδι, πιο Βοπμαάδα, δοη δῃά βυοοοθ- 
δοῦ οἵὗἩ Τδυσϊ θη, τοηονοα πίιῃ ἰεΐηρ Αβ8; δὴ ὑη- 
τοοογϑίίο ργοοοοάϊηρ, παϊοῖ, δοοοτάϊηρ ἰο 2 ΟἾν. 
ΧΥ͂Ϊ. 7, Ῥτονοϊκοα [89 βββδγρ σϑῆσυτο οὔ [ἢ6 ῥῬγορβϑὶ 
Ἡδῦβδηι. Ἧο Πδγο, ἰμθη, μθγθ 18:8 θχδρ]ο οὗ 8 
ἰοδσυθ ἰδ δί 8 Κίηρ οἵ ᾿υὐδὴ τοβάο πὶξ (μ6 Ὠοδίμθη 
κίηρ οὗ δγεῖδ ἰπ ογάοῦ ἴοὸ γγαῦ Ὡροη Β885}ι8, κὶπ 
οὔ Τεῶν ἴο ὙἘ]ΟΣ ἴῃ δα ϊΐοι τυδὶ ὃὉ6 οὐβοῦν 
ἐπ γᾶν ἔδοί (μδὲὶ Βεπδαδα δὶ {89 ΥΘΣΥ {ἰπ16 γᾶ8 
ἐπ Ιϑασὰθ τὶ Βδδϑηδ, απ οοηδοαιθηι ταδὶ 
'νϑᾶνὸ Ὀθθη βο] οἱβὰ ἰο Ὀγϑαὶς δὴ οχἰϑέϊηρ δ᾽] ἰδησθ. 
᾿Τπὰ8 ἰπ6 Ἰοαχυθ Ὀοίτοοη Ῥοδὴ δὰ Βοζίῃ 
δαδίηδὶ ΑἰδΣ ἈξΕ 88 ἃ τοϊγὶ δυϊΐοη ἴον 8 
ἰοαρυθ πὲ Αβα δὰ πηδάο πὶ Βοημδαδα δρδίηδι 
Βαδβϑῖίδβ. Τῶδὺ Βοημβαμα, ποτὶ ἨΔ ΤΙΩΒῪ (8}] 
Βοιμδαάδα ἵ., τγδϑ βδυοοοθάϑα Ὀγ Βοημδάδὰ ἵ1,, οἵ 
«ἰοῦ τ τοδὶ ἐπαὶ ἢ6 σοπινἱποὰ ἐἰτίγεῖπτο Κἰηρθ 
ἀμ οΣ 1118 ΒΌΡΓΘΙ.Θ οομηπιδηἃ δραϊηδὶ ἴδταοὶ (1 
Κίηρη χχ. 1 664). Βοημδάδά 11. νγαθ βυοοοερὰοα 
ὈΥ Ϊ, σὯο ταυγαἀογοὰ εἶθ τηδδίορ (1 Κίηρβ 
ΧΙΧ. 1δ; 2 Κίηρπ γἱ11. 7 96ηᾳ.).. 6246] γγχὰβ δι10- 
οοοάοὰ ὧν Βεημαπά {Π1., ἷθ βοὴ (2 Κίημε χίϊὶ, 
24); ἤπαὶ}γ Βοζίη δυοοοοάοα Πΐηι; Ηἷδ Ὠδπι ροϑ- 
Αἰ ὉΪΥ 8 ἰάθη ῖο4] τὴ ἰπαὶ οἵὗἨ Ἐοζίη, ἐπ 6 ἑυυπάον 
οὗ ἴμο ἀγπαβίυ, δ8 ΘΟΈΒΕΝ σΒ (Τλεδαι. ᾿. 1307) 
δηὰ ΒΑΤΗΙΝΟΕΕ (ΗΕΒΖΟΟ᾿ 8 Κεαί- Ο ΥΙ"]. 

. 44) οου͵δοίυτο. ΤΟ βουπάε ἵ δῃὰ Υ', ὃδ ἰ8β πὶ] 
ΠΟΤ, Ὀαΐη ὨΘΑΣῚΥ γτοαϊεα (ἀβ δῃὰ ἐδ: οοπιρ. 

ΡΥ͂Σ κοὰ ΓΡῈ, ὝΣΥ απὰ ὝΠΙ, ΥὉ}} πὰ ΤῺ», ἫΥ 
διὰ Ασδα,. ἽΡΙ, εἰ5.)., Βαὶ [Υ [1 δὰ ᾿7 (Ῥιον. 
χίν. 28, πβαγα [μ6 ποσὰ ἰβ βαγδ!]οὶ τίς 7179) ἀπὰ 

Ἰ (δυάρ. ν.8; Ῥα. 11,2, ρταυΐα, αὐσαδένδ, γτίποερς, 
βἰδηὰ τοϊαίοα ἴῃ τοοί δῃαὰ τηϑθαπίης, νὰ ψουϊα ἐμομ 
866 ([ιἷ5 ἰεηρσάοιῃ οἵ ϑαϊμάδουβ αἰβὸ ὑορίη δρὰ ομᾷ 
πὶ} δῇ Αὐρυρίυε. 

Ῥεκδῆ, βοὴ οἵ Βϑιλδὶ ἰδῆ, δὴ οἰμογηὶθο πη Νῃ 

Ὡδτηα, Ὑγα8 7 77) οἵ (6 Κίηρ Ῥεϊκδιΐδμ. στη κε 
ἰσϑῃβιδίθβ [86 τογὰ ὉΥ ᾿ 6 τες “Καῖ μι," θὰ ἱξ 
ΤΆΘΒΏΒ ῬΓΟΡΟΕΙΥ “ Οπδυῖοὶ ψγτίου,"" ὈΘοδυ86 {Π|γ60 
ΔΙΑ βίοοά οἡ ἃ οβαγὶοὶ (οοΐρ. Εχοὰ. χὶν. 7: 
χν. 4). [{ εἰρηΐδοδ ἃ [Ὁ] Οσον βοποΓ  ν (2 Κίηρβ 
Χ. 25), 88 νρ]ϊ δὲ ραγιου αὺὶν ἃ ἑανογοα [0]]οντοσ, 
οὐ πόθο μδηὰ (δ6 Κἰπρ Ἰοδῃρὰ (2 [χίηρα νἱ]. 2, 
17, 10). Ῥοκδὰ Κι]οὰ ἢΐΒ τηϑβίοσ δἴνδθι 8 σεῖ χε 
οὔίνο γοδτβ (2 Κίηρπ χυ. 23 864.). [0 8}1 οἶμος 
ΤΌΪοτα οἵ ἐδθ ἰκἰηράοιι οἵ [δγϑοὶ, “ἢὸ ἀϊὰ ἐμδς 
ψὨο ἢ πῶ οἱ] ἴῃ {πὸ βἰχαὶ οὗ [1.6 1.0ΒΕΡ,᾽ γὲσξ. 
28. Ουὖυν ῥδββαβο 8 οχραἰηθαὰ ΟΥ̓ 1[|0 Ρ4Γ81}1εὶ 
ΡΔΒΘΑΘΈΒ, 2 Κίηρ χυϊ. ὅ βα4. δΔηὰ 2 ΟἜτοΣ. ΧχυΣὶὶ, 
ὃ δια. 
ἜΠΟ ποιὰ οἵ 2 Κίηγε χνὶ. ὅ Βα4. οογτοβροιπὰ 

δἰπιοαῖ γογυδιΐτα Ὑ10ἢ [88. Υἱ!.1. οὗ αἰ σθηοθ 
85 ἰπογο 8 ἰηάϊοδίοβ ὑπαὶ (μ6 δυίπον οὗ 2 Κίηρε 
τηρθβηΐ, οὐ ἐμ. ΘΓ 8416 πὶ 196 17 θα  ΟὨΪΥ ἐδ ἰκίηρ, 
ὙᾺ53 αιὰ »- ἸΔ δηϊηρ, οὗἨ ὀοῦγβο, [ἢ 9 ἰκἰ Ὡς 
88 Τορσχοθϑοηίαίϊνο οὔ 89 Ϊδαπὰ, Μογθονοσ (δὶ (86 
δυίμον οὗ 2 Κίηρβ ἀτον ἴσοι 1βαϊδῇ, δηά ποὶ ἰδ 9 
ΓΟΨΕΙΆΘ, ΔΡρΟΔΙΓΒ ἰ0 12Ὼ0 ὑογοπὰ ἀουδί. ἔΕὸν 2 
Κίηχϑ ἴ56 πἰτουϊξ ἀουδὲ ἃ ππσοἢ τλογΘ σγϑοοῶὶ ὕοοῖκ 
(πα [Ικαΐδῃῆ. Αἱ τηοδί, 1ϑαΐδῃ οοὐἹὰ ΟΠΪΥ δανθ 
υϑοὰ οη6 οὗ [π9 βουγοῦθ υβοὰ ὃγ 1Π8 ΥΣὶίοσ οὗ 3 
ΚΙ Βαυὶ πὮΥ ποοὰ {1|ὸ Ῥτγορῶοὶ Ἰοοῖς Ἰηῖο (ἢ 9 
ΔΙΙΌΝνο6 οὗ ἰδο Κἰηχάοπιλ ἴὉΓ 8 Βυ Δ ΠΊΔ ΡΥ Ὠοίΐοα οὗ 
δη ουϑηΐ οὔ εἶθ οὐσῃ ἰἰηλ68, αηὰ Κηονη ἴο 8} ἢδδ 
Ομ ΘΙ ροσασιοϑὺ Οὐ ἱηϊηρ ἱμοη (Π6 δοοουηίθ 
οὗ 2 Κιηρδ δηὰ 2 σβγοη. νὸ οὐίδίη ἰμ 6 [01] οὶ 
ἴλοία: 1, (6 Πορίὶ]6 ἱπουτγβίοη οὗ Βοζίη δηὰ Ρὸ 
ἰηίο Φυάδι; 2, ἃ ἀοίραιϊ οὔ ΑἴδζΣ ὈὉγ Βοζίη (2 Οἷσ. 
χχνὶῖὶ. δ); 8, ἃ ἀοἴοαι οἵὗὐἠἨ Αἴδὲ Ὀγ Ῥεϊγαῃ (νοσα. 
θ-15); 4, ἰο ἱακίηρ οὗ ἘΠαιμ Ὀγ [6 ϑγγίδῃ (2 
Κίηρϑ χνὶ. 6); δ, δὴ οχροάϊίοη οὗ Βοζσίῃ δηὰ Ῥὸ- 
Καὴ δραϊησὶ “Φογβδ]6 πὶ (188. υἱΐ. 1), τ ἢ τ ἢ 
δἰροὸ ἴθ ποΐϊΐοϑ 188. νυἱΐ. 2 οὐὗἨ (89 ἔβοὶ ἐπδὶ “β'γσγίδ 
ἢ)88 βοίιἰϑὰ ὕρορ ΕΡ ταὶ Δ᾽" 88 ΤΟΙ ΟΣ 1688 φ0}- 
ὩΘΟΙΟΏ, 

ΤῊΘ αυοβίλου δυῖβοα: [8 ἐῃθ θὴρ ντα τοίοστοα 
ἰο ἰῃ ΟΡ Ρῥϑϑβαᾶρο ἰάδπίΐοα] τὶ πὶ τεϊαιοα 3 
Κίηρϑ δηὰ 2 ΘΒ σοη. οὐ ἱΥ τοὶ, ἀἱὰ {ΐ ὁὀοσὰγ δ6- 
ἴογϑ Οὐ δῆοσ {πὸ Ἰαἰοσ Αἱ {πὸ βγεῖ. φρἴαποο, ἰΏ- 
ἀθϑά, οὩ9 ἰθ 1140]96 ἴο τορασγὰ 188. νἱὶ. 1 δϑ ἃ ὑσίοῖ, 
ΒΌΓΠΑΙΩΔΡΥ ποίΐοθ οὗ 411 (1.6 ἐγδηβδοίίοῃβ οὗ 1μδὲ 
ὯΔ’. Βυὶ ἰΠδὴ 1 ἰδ βυγργί βίης [πὶ (818 ποῖϊδοθ--Ὁ 
ΜΠ (Π6 Ῥγοιΐβοα {Ππῶὶ (ΟἸΪον ἰδ ἴῃ οἷοθ9 οοῶ" 
ποοίϊΐοη---αῖνοθ (6 ἐτηργοβδίοα ἰμπαὶ [ἢ ἯΔΓ ὑγὸ- 

ἴῃ ἃ ΧΔΥ ΠΟΙ ἐανοσαὶθ ἴοσ Ζυϊδῇ ; 
ὙΠΟΙΤΟΆ8 γὙῸ ΚΙΗΟῪ ἴοι [88 Ῥδγδ]]οὶ 68 
ἰδιὶι Φυάδι δυβογοα βονοσο ἀοίδαίβ δῃὰ ῥσγοὐΐ"- 
βἴουβ ]οϑα. ΤἬΘΓΘΙΌΓΟ τὸ οδηθοῖ ἰδ κὸ ΟΌΓ γΘ ΓΘ 
88 δβαος 8 Ῥ818116] δηὰ ΒΕ ΠΊΤΏΔΓΥ δοοοῦυηῖ. Βι}β 
ὧν 18 ἐπιροββὶ Ὁ] αἷβδο ἰμαὶ ψηδί ΟἿΣ Ῥϑβθδρθ ΣΘ- 
οοπηΐδβ ῥγεοοάοὰ {π9 ἀοίοαίβ οἵ τ ἢ ῖοἷ γὸ μΔ 96 δὸ- 
οουηΐ ἱη [86 ΡΆ.8}]6] ἀρὰ τα Εοτ {θη (ἢ9 δἰδῖο- 
τηρΐβ οὗ ΟΣ Ἰπραλω που]ὰ Θ΄. 8}}Υ ἀραν θὰι πὶῖῃ 
ἴπο ονοηὶ. ΤΟΥ πουϊὰ δῃηηουμοθ ΟὨΥ͂ ποοΐ, 
ΜΠ ΠΟΓΟΔΒ ἴῃ ΤΟΔΙΣΥ στοδὲ τηϊβίοσίαπθα οοσυχτοί, 
Ὗγ 6 πιιϑὲ ᾿Ββογοίοσο δϑβυπηθ ἐμὲ ΟἿΣ ῬΔΒΒΑρΡῸ Γοΐο τα 
ἴο δὴ οχρϑάϊπέἝοη ἐπδὲὶ οοοσυγγοὰ αὐόν (6 θυ οὗ 
2 Κίηρβ χνὶΐ. δ δα4.. δῃὰ 2 ΟἿ. χχυ . ὅ βηᾳ.; 
Δ Ἧ6 τηυηΐ ΘΟΏΟΟΙ͂ΤΟ οὗἉ (ἢ 8 πλαίΐον 88 Ὁ]: 
Βοσὶ δῃὰ Ῥοίκδ ορογχαϊοαὰ δἱ ὥἄγβί βορασδίθὶ υ, 8 



ἦθ ἘΧΡΓΟΒΕΥ ἰηΐϊοειοὰ, 2 ΟἾν. χχνὶϊὶ. ὅδ. ΤῈΘ 
ἴοστηεγ, ἰΚο]γ, ἱσγανογβοὰ (86 Εδδὶ οὗ ΨΦυἀΔ8}}} ἴδι- 
εἰϊοσν δῃὰ ριοοδοάϑὰ δὲ οὔποθ δου ἰἱοπασγὰ ΕἸ] δ. 
Βυὶ Ῥεκδὰ δθηρσηροα ἐπ ὑαι119 ἢ ΑΔᾶς ἰὸ ἐμ6} 
Ββοιῖ!ι οἵ Φοτυδκίοι, νῖ ἢ (ἢ Ὀδὰ τοδὶ ἴοσς ΑδΣζ, 
χεϊδιοὰ 2 (ΟἿ. χχνυι ὶ. δ ὁ βεᾳ. Αἢρογ ποθ ὑγο- 
Ἰἰολί ΠΑΣῪ δυοούθθοθ, Βοσίῃ δηὰ Ῥεΐκδη υαλιοὰ {Ποὶγ 
διῖηΐϊοθ δῃὰ τηδγοποὰ διαὶ ηδὶ «6γυδβδιθαι 186] 7, 
Τοὶδ ἰθ ἰὴ οχροαϊου οἵ πνηϊοῖὶὶ ΟΌΥ βμβδθὸ ἰη- 
οστηδ 8, δηὰ τα ἰ8 (Π6 τηϑδηΐηρς οὗ ΠΣ) γος. 2. 
Το ἐχροάϊίου, πονανοσ, ἀἰὰ μοὶ βυοοθοὰ. ΕῸΣ 
Αδας δὰ δρρὶἰοὰ ἰο 89 Κίηκς οὗ Αδεγείδ, δηὰ 
ἐδο πα ῖγα ἰδὲ [6 ἰΔίῖ6  γδ8 ἴῃ τηοϊΐοῃ ἰῃ ΓΟΘΡΟΏΒΘ 
(ο (6 τοᾳφῃοδβὲ οὗ Αησ, πιονοὰ ἴ89 δ) }}οϑ Κίηρβ ἴο 
μοδίθιαα ἤοαθ ἰηίο ἐοὶν οουῃίτίοα. Τὺ ἴα οχ- 
Ρἰδίμποα ψὴγ Ιραΐδῖὶ υἱὶ. 1 βρεδῖκβ ΟἿΪΥ οὗ δῃ ἰῃ- 
ἰϑηθοὰ νῶν διαϊηδὶ (6 οὐν οὗὁἨ Φεσγυδαίθαι, δὰ 
ΨΥ Π6 δαῖμον οὗ 2 Κίηρβ γὙ80 ταϊδίοοἰς οἂς ρδδ6- 
δῷϑ ἴ0Υ ἃ ζ(ἴΘΠΟΓΑΙ Ὠοϊΐοσα, δηὰ υδρὰ ἱξ 88 βυοὶ, γε- 
δοτιοὐ ἰο πο αἰ ογαιίουβ τὸ δνο ποἰϊορα (υἷς., (Π6 
οαιδαῖοῦ οἵ “δχαϊποὶ ἰϊ, δηὰ ν (ΒΟΥ ἰορεοὰ 
ΑΜιασς, ναὶ οουἹὰ ποῖ ονεσοοαιθ δἰπι᾽ 2 Κίηρβ 
χυὶ. δ). ΤὨΪ8 18 ϑδδοηι ιν ἰδ υἱοῦ οὔ ΟΑΒΡΑΕΙ 
ἴοο (ἴπ (06 ὕὑπισεγειἀ(δ- δεν ἀξπ δὺ- 
γἰλ- ἐρλγαϊπιϊδίεολεη Κτύίοσ, ΟἈτ ει απὶ, 1849), τ ὶ1} 
ποῖ δύτοοβ (ἴῃ ἷβ γονϊον οὗἁ (ἢ 9 
ἰοτοχοίης τες ἴῃ ΒΕΟΤΕΒΒ  ερενί,, Αρνὶ 
1851, τορσϊ πἰθὰ ἴῃ ᾿ἷδ ὀοπλπιθη Δ ΥΥ). 
ἽἼΩ τοκαγὰ ἰὸ γυϑὺ. 1 ὁ, ἃ ἀουῦ]ο πιαίίον ἷδ ἰο Ὀ6 
ποιίοοὰ : 1. (πὲ ᾿ξ ἀοε8 Ὡοὶ δδὺ ““ἢ9 οου ]Ἱὰ ποὶ 
ΔΚ ἱΐ, ΟΣ πιδκθ ἃ οοπασεοδὶ οὗ 1 οὗ ἴΠ0 [ἰϊ6 ; 
δαὶ Βο οοτὰ οὶ θᾶ κ6 τσ ὑροῦ 1. ΤὨδὶ πιυδὶ 

ἴη}γ πλοδὴ ἰμδὲ Βοζσίῃ δηὰ Ῥϑκδῇῃ οου]ὰ ποὶ 
δυϑῇ ἰΐτλο ἴο Ὀοσίη ἐμ βίορθ. 2. ΤῊΘ οἴδυβο 

“[6 οοὐὔ]ά ποῖ; εἰο.,) τηῦδί Ὀ6 σοῃείτιιοα 88 δηίοἷ- 
Ραϊΐοη οἵ (1:16 γοϑαϊὺ, ποῖ [189 Ῥτορδοί, δον ({π"9 
τ -Κηοτη ἩΘΌΓΘΟΥ ΤΏΔΏΠΟΣ οὗ τα Πἰδίοσυ, 
ἰοΐῃβ οὔ ἰο ἔα δοοουῃΐ οὗ ἴ89 Ὀορίπηΐϊηρ. ὙΠδὶ 
Π]ον ἐμὴ γοσ. 2, δα δίϊοσ, 8 ἐπ, δὲ ἰὸ {1π|6, 

ἴο ὃ6 ἰδβουχῆὶ οὗ δὸ οομπιΐης ὑοίγθθῃ ΥΟΣ, 1 α 
δινὰ ὃ. 
Ὅο ἴπ6 Βοῦδο οὗ θαεανὶᾶ.--γον. 3, ΤῊΪΐ ὁΧ- 

ΒΟΟΙῺ8 ΣΟΔΙΥ ἴο οσοτηπλοηα {μἰ8 πιοδηΐηρ,. Βαί (16 
εἰηφαῖαν κα εχ ἰη 122 δπὰ ἸῺ} “δἰ Ἀθασί," “ Ηἷβ 
Ῥοορί 6," Ῥγονϑϑ ἐμαὶ {16 τηοδηΐηρ [6 ποὶ πὲ ὑπ6 
Βᾶπι6. Θγοίοσο 1ὲ βϑϑίηδ (0 [9 (δὲ ““ ἤοῦδο οἵ 
᾿)ανί ἃ " Πόσο τθϑῃῆ ἰδ6 Ῥαΐδοῦ, [86 σου] γοαὶ- 
ἀφο. Ὑμοτθ ψδϑ (ἢ δβεδὶ οἵ χονογηπιθηῖΐ, (9 
Κίηρβ οαθίποῖ; (ΠΡ ψγδθ ἰπθ ἱπιθ! θη Θ 

ι. Τιὶπ δα τ ΒΘΏ ΟΠ6 δύ: ἰξ νγα8 (οἱ (ἢ 
οδδίηοι οὗ δι. Φδτηοβ, οὐ 9 βυ]6 Ῥοχίθ. Οἵ 
οὐάξβο πο ΘΧΡσοδδῖοῦ ἰηνοί 68 σοίογαποο ἰὸ [89 
Ηἰνίος, ῥμοδλοδδϑουῦ οὗ {86 βμονεσῃπθηῖ θυ! ἀΐης, δηὰ 
9 κογογηΐηρς ρόντοσ, (πῃ κΚίηφ. Ηδποο {Π6 Ἰδη- 

Ῥτοοοοὰδ Ἡλι ὑρσομουῃδ (βυῇ χο8) ἰπ ἐδ 
αν. ᾿ 

. 4. Ῥ.)62 δαεαἰᾶ ἴδ Τιοτά -------ῆο δοῦὺ οἵ Εἰ6- 
ΕΔ --- τα. 8 πὰ 4, Τῇο Ῥτορἢοὶ τϑοοῖνοϑ 
οοιηδοά ἰο φῸ δηὰ πιϑοὶ (η9 Κίηρ, τῆο διδὰ 
ξ" ουΐ, διὰ (ἢ π8 Ὑδιοδ6 Γοίυ Γ δ ἴ0 ΡῈ Ἰοοϊκοά 

. Βαὲ Π6 τῦϑὶ ποῖ 5Ὸ δίοηϑ, Ὀαπὶ ἴῃ ΘΟΓΟΡΔΩΥ͂ 
ψἢ} ἷο βου, Βμοαγ- ἰδδῦυρ. ΤΏ δοῊ ἐδ 0 ΤΠ ΠΟΓΘ 
εἶρο τοοῃἰἰοηοῦ. Τὴ6 Ὠδιὴθ εἰρθιῆοε (86 οἰϊοῖ 
οοπίοη οὗ 411} ρσοόρἤιθον, δοοοσάϊηρ ἰο 18 ὑπ  85- 
Ῥεσία, [ἡ [Π6 ποιΐου ἼΝΟ ϑῆραν, 15 ἱπάϊοδιοὰ ἐ8μ6 

οηἰΐτο [Ὁ]Πεμ8 οὗ (9 ἀἰνίηο ᾿υδᾳταοηίε, ἐμαὶ (86. 
Ῥτορβοῖ Βαὰ ἰο δῃῃοῦῃοθ: ψΆΘγθδβ 2109) «ἱαδλιῦ 
ΟΡΘΩδ ὕΡ ἐδθ ρ]ογίουβ ργοβρεοὶ οὗ {9 ὅπαὶ ἀ6]}γ- 
ὁγδῆοθ, [7.9 Ὡδπὶ6 πλϑδῃδ α γένιπαπέ πιαν Ττείι 
-Τὰ] ΤΡ. ἱ. 8, 9; ἰν. 8; νἱ. 18; χ᾿ 20 μη4ᾳ. 
(Θθρθοῖδ!]ν νοσ. 21 πῖβετθ μο πορὰβ 3119) Ὁ ὁχ- 
ῬΓΟΒΑΙΥ γθουσ). 7,6 μᾶνὸ ββοσῃ ἴω οοπιπιθοϊης 
ου Φεος. 11}, ρηᾳ.; χχχί. 16-22 πῇβδὶ δὴ ἱπωροτίδπὶ 
Ῥατὶ ἰμὸ ποοῃ 23:.Ὁ᾽ “0 τεϊαγη," ΡΙδγη 1 761- 
επ|18}}} ῬΓΟΡΆΘΟΥ. ΤᾺΘ εἰρηίϊβοδηοο οἵὗἨ Βιθδῖ- 
δ ΒΒ Ὡδηθ, ΠΟΊΤΟνΟΓ, πραῖζαβ υ8 ποίϊοο, ἴοο, 
1π86. (μ)6 Ῥτορβοὶ ὐπιμ}] Γ ὑθδτθ ἃ εἰχηϊ βοδηϊ Ὠδηιο. 
ἈΠ» 9. ταόδῃβ “ ραϊσναέίοπ φ Ψελουαλ." Απὰ {δαὶ 
186 Ρῥγοοϊδυχαίίου οἵ βαϊ ναίΐοῃ, οοπίοσι ἰδ ἔμ οἰΐοῦ 
οοηίρηΐ οὗ Ηΐ 8 ργορβϑοῖθβ [αγδε] ἢδδ Ἰοῃᾳ ἱτῃονῃ, 
δηὰ ποκἠο ποῖ κει, Αἱ οἷά τα δίηΐοαῖ, βαυΐηρ, 
υοῖοά Υ͂ ΑΒΑΒΒ. τοδᾶβ ΜΗΌΓΣ 179 ἘΓ»ῈῈ" Ἴ22 
ΘΟΙΏΡ. Ϊπίγοαμοίίοπ. ΤὨχοδιίθηϊηρ δηὰ σοβο]Δ- 
ἰἴοῃ ἱμεσθίοσο ρῸ 0 πιθεῖ Αδας Ἂεπιοάϊθα ἰῃ 186 
Ῥογροῦδ οὗ 1ρμδιῖδ δα ἢΪ8 βοῃ, γοῖ θὸ {μὲ οοῦ- 
βοΪ]αιίοη Ῥγεοἀοχηϊηδίθαε, δ αἷδοὸ (6 πογὰβ [πὶ 
Ἰεαίδὴι μδβ ἴο βρϑδῖ δῖα [Ὁ ἔπ στηοδὶ ρασί οοπδοὶδ- 
ἰοσγ. Ηδὰ [δπγϑ8] ΟὨΪΥ ὈθοῺ βυδοορ]6 οὗ μὲ16 
οομβοϊδιίου 
ΤῊ Ἰοσδ!  Υ πῇ ογο 1δαῖδἢ γ88 ἴὸ τηθοὶ Π6 Κίηκς 

ἦδ τηρηϊοηοα χΧχχγΥϊ. 2, πὰ ἴῃ [86 βϑ)6 Ὑοσάβ. 
ΤΈοτο, ΕΔΌΒΠΑΚΟΝ, (Π6 ἐΠΥΟΥ͂ οἵ βοπηδομοτ, δο- 
οογϊης ἰο (μαὴ Ῥδβεδρο, μ6]α ἢ 8 ἱμίογνίονν τὰ 
186 τά (δδὶ ΗΠ σε κῖδἢ βοηὶ οαἂἱ ἰο Βΐπ). 1 τὰ 
ἐμογοίοσθ, βανὸ Ὀ6θἢ 8: ΟΡΘΏ, ΓΟΟΣΩΥ͂ δροῖ, Βυὶ 
ἴου οοπήδδσοηοοβ. Ασοοσαϊῃρ ἰὸ ἰδ 6 ΣΟΑΘΆΓΟΙ 66 Οἱ 
ἘΟΒΙΝΒΟΝ, δραϊηδὶ ποῦ [ἢ6 τοβυ] οἵ ΚΒΑΡΕΊ, 
ΔΊΎΣΙΙΑΜΒ δηὰ ΗἸΤΖΙΟ ἤσουο ποῖ ἴο θ6 6Ώ80]6, 
(οορ. ΑΒΝΟΣ ἰῃ ΗΣΕΖΟΘ᾿ ἈΚ. Ῥησνοὶ, ΧΎ ΤΠ). 
" 632 44.}, {πΠ6ὸ ὮΡΡΘΓΡῬΟΟΪ 8 ἰάοῃίσαὶ τὴ [86 

ἐρξεί-εἱ Μαπιϊία, « Ὠἰοῖ πῃ (ῃθ τ͵ϑαὶ οἵ δδγυβδιοῖῃ 
1168 ἰῃ ἰ(ἶἰ6 θακΐῃ (Π 81 Ἰοστβ ἰπ6 Ὀομίπηΐης οἵ {89 
Ὗα]ο οἵ Ἡϊΐπηοπι, δυουΐ 2100 ἴδοες ἴγοηι 1π6 9488 
Θείθ. Μογοϑονυοῦ (Π]6 ροο] ͵β ἑἀεπίῖο 8] τ 11} “186 
οἰὰ ροοὶ " τηοπιϊοηρὰ χχὶ!. 11. Ηδεζοκίαη, πῃ θα 
Ἦθ ΒΑ ἰμδὶ βιοημδομοσὶ Ὁ Μγ͵αθ οομηΐηρ (2 ΟἾΓ. 
χχχὶϊ. 2 βη4.), εἰορροὰ ὑρ (μ6 ἰουπίαϊηθ οὐδ᾽ 49 
οὔ ἐμ οἶγ, δῃὰ Ἴοοπάυ {Π6 ψδίοσ οἵ ἴμο ἰουῃ- 
ἰδίῃ οὗ αἴποη δηὰ ἐπὶ οἵ (ἢ ἼρΡΕΣΡΟΟΙ ἢ ἃ ΠΟῪ 
οοηάυϊι Ῥοΐτγεοοη (δε ὑπτὸ ν8]}8 (χχίΐϊ. 11 οοἱϊ. 2 
Κίηρο χχ. 30: 2 (ἢ νσ. χχχὶϊ. 80), ἰῃ οοηίγαδί ΜῈ} 
ψὨΐοσοῖι ἰὶ τδϑ [πὶ (Π6 ὈΡΡΕΓΡοοὶ Ἧδ8 ο8]]εἃ [9 
οἰάογσ. Τῆι Δ] οτ δΒεϊά, (ἢ6 Ρ͵δοθ πῆογα (89 
Ὰ]1οτα νδειϑα, ἴα] ἃ δὰ ἀγοα τΠοὶτ βίυ δ, ταυδὲ 
δυθ ὕθϑῇ ἰῇ [Π6 ποὶρμθοσμοοά οὗ ἃ ροο]. ΝΟΥ 
Φοβερηῦθ (ΒΒ εἰϊ. Ψιυὰ. Ὗ'. 4, 2) δρεδῖθ οὗ ἃ μνήμα 
γναφέως, “[}16Ὁ᾽8 τηοηθμοης," ἰδὲ τλυδί ΒΑΘ 
᾿ιδᾷ ἐϊα ροεϊΐοη ποσί οἵ (πὸ εἶἰϊγ. Εν 1τ8ὶ8 τϑϑ. 
Βοη δὴν (ἮΙΑ ΜΒ, ἘΒΑΣΡΊ, ΗΙΤΖΙΟ) Ἰοοῖ 
ἴος ἰμο (1οχ 86 Β6]ὰ ἴῃ 186 πεϊρῃθογμοοα οὗ (890 
ἔα }16 1 8 τωοηυμηθηὶ. Βαὶ {1618 86] δηῃὰ ἢ}}1]6 Σ᾽ 8 
τιοπυτλθηΐ ὨΘοὦ οὶ ΠΘΟΕΒΒΆΣΙΠΥ ὍΘ ὯΘΔΡ ΟὯ9 δΔῃ- 
οἶδεν, Εὸν ἰδ Ἰδίίεσ ἀοϑβ ἢοΐ ὨΘΟΘΒΘΆΓΙΥ ΟΟΏ- 
ΘΟΓ ἰδθ μίδοθ οἵ ἰ8ὸὺ ζ]]16 τη δὲ βῦςο, θὰ  ΤΟΔῪ 
ἢν Ὀθθῃ δγϑοίϑαά οὐ ἰπδὲ δβροὶ ἴο 8 ἤ2}16} οἵ ὉΥ͂ 8 
ΆΠΟΣ [ῸΓΣ ΔΗΥ͂ Ἰσῦϊατ σϑϑβοῦ ὈΏΚΙΗΟΥ͂Π ἴ0 ὯΛ, 
Απὰ ΔΗΥΝΔΥ (ἢ οχίβίεποο οὗ 8 ΡοῸΪ ἴῃ αποίοπῇ 
εἶπιθβ ποσί οὗ ΦΖεογίβδίθαθΒ. οδηποῖ Ὀ6 ῥγουθά. 
ΤἸιογοίογο ἐπ Δ} 16τ᾽8 δε] ἃ ἸΔῪ ῬσορδΌΪν ἴῃ [86 
μοὶ δοτμοοὰ οἵ (Π8 ὉΡΡρδτ-Ῥοοὶ τοδὶ οἵ {Π8 οἰ γ. 

Αδδς μιδὰ ῬιοῦδὈ!Υ ἃ δἰ παῖ ]ὰσ οηὰ ἴῃ Υἱὸν δὲ 
189 ὕρρεῦ ροοὶ ἰο Ηοσθι ἴα, δοοοσάϊηρ ἴο 2 ΟὨςσ. 
χχχὶϊ. 2 βαᾳ. [ἐ γγδβ ἰὸ ἀθργῖνο {ἢν ΘΏ ΘΠ οἵ 4}} 
Ἰουπίδίηα, ἐπῶν δηὰ ροοΐβ, δῃηὰ γαῖ Ῥγεθεσυθ 
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Ὥνχοτα ἴον ἔθ τ5ὲ οὗ ἰδο οἱϊγν ΤῊΘ εὐ να οὗ- 
ἰδἱποα ὮὉγ οογογίηρ ποῖ ονοῦ δῦονο δηὰ οοπαυοί- 
μπρ ἰβϑηι ἑηῖο 86 οὐἰγ. Ῥόγμδρα ἰπ (ὲα χοδρϑοὶ 
Αδιας ἀϊὰ ΡΟΡΜΈΟΣ γοσὶς ίος Ηοσζοκίδῃ (οοϊρ. 
ΑΒΝΟΣΡ, ἐ. 6.). Τδθ Ῥυοόρβμοὶ ψδγῃοὰ ἐπὸ Κίον 
ταν δ πηΐηρ ἰμγουκῇ σα] ονίης ἃ γ. 
ἢθ ἐχρσϑββίοῳ “ἴδαρ ποῖ, πεϊῖποσ [αϊηί- 

δ Βοσὸ δηά 76.. 11. 46, θοσσονσοὰ ἔτγοωι 
ἴλοαιϊ, χχ, 8, πἤοσο ἱϊ 8 βαὶά ἰο 189 ρϑορὶθ ΒΟΥ 
ΒΟΥ τὲ οοπά μοὶ {Ποαλροῖνοθ ΤἩμβοο (ΠΟΥ δἰδηὰ 
ορροϑοά ἱῃ σῆϊ ἴὸ δι ροσῖοσ ἴόσοθι οἵ {86 ΘΏΘΙΥ. 
.8 ΘΧΡγοβϑίοῃ ΟΟΟΌΣΒ ἴθ 86 {πγθὸ ρῥἰδοο 

πδιρθᾶὰ, ΠΥ Αδδς βῃουϊά τοὶ ἴϑδν 18 οχργοδδοὰ 
ἴη (μιῖ5, {πὶ ἴὯ9 ΘΘΥ (δὲ ἐμγοδίθη θα ἢΐπῈ 8ΓΘ 
πναε νηὸν ἰο ᾳυοποϊιοά Βγοδγδηάδθ δηὰ βία οὔ 
Ἰογοδοβ. Ὑπὸ ἤγοργαηάδ αγὸ τηϑηῃϊϊοηρὰ ἰῃ ἰδ6 
ἔταϊ οἰδυβο, δῃα γοὶ {Π6 ἰἄάθα 14 ἀἰβιγ δαϊοά οΥοσ 
ἴδγοο Ὀοδτοσβ, Βοζίη, ϑγγὶδ δηά (ἢ βοῇ οὗ Εοπιδ- 
12. ε 866 ἐμδὲ πη Ῥγορἢοὶ ἰδίκοβ ργίποθ δη 
Ῥϑορίθ 85 οὔθ; δηὰ ἤθγο 6 Ὡδιη68 (6 ὑπ Βα Ιν 8 
οὔ (6 πίοϊο, δϑ ἱπαίβηι νυ δῆ Υοῦ. ὅ, 
Ἐρ γαῖ δὰ ἔπ βοη οἵ Εδπιδιίδῃ, δυὰς ἐΠ9 ϑϑοοῦ 
ἔτη ΒΘ ἀο68 ποὶ πιοῃιϊίου Βοσίῃ δὲ 41}, θᾳὶ οὐ] 
ὀρροβθβ ὥ'υγία ἰο Ερηγαῖπι δηὰ δ Κίηψ. ΤΉοτο 
ἈΡΡΟΘΔΓΗ͂ (0 τὴ6 ἴο 16 ἴῃ (18 8Δἢ Ἔχρτγοββίοῃ οἵ οοῦ- 
τοιαρί ἴον Βοσζίη, ψῆο ἤτοι 15 ἡδπχοὰ ἰῃ οοῃηποοίΐοη 
ἀν ὴς ἪΣ ππΠ θη δης (Π6 βοοοῃὰ ἰπι6, ποῖ δἰ ]], 
5Ύ ἐπαὺ Π6 Ὀ]ΔΙΏΪΥ͂ ΔΡΡΟΔΓΒ 88 8 βοοοη δ ΒΟΉ. 
ὁ η {ἰὸ οἴδος ππιὶ παν της ΔΒ ΟΧ δ ρα ἴοτ 
Ῥοκδἢ ὈΥ 6811}10 εἶπ ΟἾ]Ὺ ἰμ6 δβοῃ οὗ Βοιδ 8. 
Βυὶ πρδὲ 18 [86 δοῃ οὗ ἘΔ] ἢ, ἃ τηδῃ υἱο Σὶν 
Ὁ Κηονῇ, Ορροθϑα ἰο {Π6 βοὴ οὗ Ὠδυϊά " 
. 8, Βοοδῦδο δξγχα.------ 8 8}} ποῖ ὈῸ6 ΘαῖδΌ- 
99 ἅ.---Ννότα. ὅ-θ. ΤῊΘ οοποϊυβίοῃ οὗ ἴδ 6 ρτγο- 
τοΐδο “ ὑοοβῦθθ ϑ'γσχίδ, εἰς., δυο ἰαἴζθη ουἱδὶ οουη- 
8ε]," τον Ὀορίηδ νοῦ. 7, “18 βαΐϊιῃ ἴἢ6 1,0Βρ." 
ΤὮοσ ονἱΐ οουηδοὶ ἰδ βοὶ Ἰοσί ἢ γοσ. 6. “"1ἰ βἢδ]} ὡοὶ 
ΘΟΠ1Θ ἰο Ρ458,, δαΥ8 ᾿ἰλογα ἶγ, πμδὲ ἰθ Ἔχ ργοβθοά 
δρυταιίνε!γ Ὁ ὈΥΡΗ ΜΚ) τα ἴι 841} ποὶ κἰδπά. 
ΕἘὸν ἴβοσο ὑπ ον] ἶθ8 ἐμ ἰδἰΐον ἐχργεβδίοη [ῃ9 ἢ σιιγο 
οἔ ἃ ῥγοείσαίβ ὈοαῪ ἰδδὶ διϊδίπβ ἰο βίδπαϊηρ, ἰβ6το- 
ἤοτε ρεὶϑ ἰο 18 δοὶ δῃὰ ἰο 1168. Οοιαρ, χίν. 24; 
ΧΧΥ͂ΝΙ, 18; χὶνὶ. 10; Ῥγου. χὶχ. 21. Ηδά {ἐδΐ8 
πλάι ον θοροῦ κίνθη δἰ (δ ἢτβι δορί πηΐηρ οἵ {86 
Ὑ7Ὸ - ΕΡ σαὶ )ϊθ πῶσ, ἱξ πουϊά παν ἰουπὰ 

ὯΟ ΟΟἸΩΡΪ εἴθ, οοσσεδροπάϊηρ ἢ] β]πηθηί. ἘῸτσ, δα 
δθονπι δῦουθ, (Π6 ὁοιηβοὶ ἀἰὰ ποὶ τοπιαΐῃ αυΐίο 
ὈΠΔΟΟΟΙΙΡ] ἰνῃθα, ῬΓϑοΐδου {86 »Ρ37) (νος. 6), 
“(86 Ἰογοίηρ᾽ 8 Ὀγοδοῖ,᾽" βυοσοροάοα, δοοογάϊηρ ἰὼ 
Φ Οδε. χχυλι. δ. Ἡΐδποθ Τὸ σηυδὶ, ἰῃ δοοογδῃοθ 
ἴοο νὐϊὰ ΠῚ) γὸγ. 2, διβδάπιθ, ἔμδὲ [βαΐδῃ δά- 
ἀτοοδοὰ ἐπ ὲβ ρσορῆθου ἰο Αἢδὲ δῇοσ ["ο δορί ῃπίηρ 
οὔ {π0 δοοοηᾶ δβδεὶ οἵ ἐϊδὶ ναΐ. 
Ἐρσ ἴ86 μοδᾶ οὗ δ γσία, εἰε.--- εν. 8. ΤΏοδο 

πΟΡὰβ. διὸ ὙΟΥΥ͂ ἀἰβίου!. Ἐδροϑοίδ!!γ ἢδα τὴ 
δϑοοῃά οἴδίβα οἵ γϑγ. 8, αίγοη οἴδδβηθο θοίἢ 
ὈΥ {8 οοηΐθηίϑ δηὰ ὈΥ 118 ροπἰϊΐοη. ΜΔῊΥ οχρο- 

ἰοτβ {ποτοίοτο δορὶ, οἰῖποῦ ἴο δἱίοσ ἰδ ἰοχὶ, 
οΥ ἴο τεϊϑοῦ {π6ὸ ποτάβ 92) ἰὸ ὉΡΩ δβ δ μίοκεα. 
ΤΏοδο, 15 δοῖθ ἰῃβέδηθοαθ ὙΘΕῪ ἱπροπίουβ, δί- 
ἰϑηρίβ ΏΔΥ͂ Ὀ6 ἰουηα τοοβρὶ ἐπ] διὰ πῃ ΟἜΒΕΧΙσΕ. 
Τηὸ Ῥγορῆος δὰ βαϊὰ, νϑῦ. 6, ἐμὲ Ξιγγίδ δπὰ 
Ἐρβνδίτα μαὰ [6 Ῥύγροθο οἵ πιαϊκίηρ 1ῃ}9 βοῃ οἵ 
Ταῦδαὶ Κίης ἰη Φυάδη. Ὑπηαῖ καὶ} ἤοὶ οοπηθ ἰο 

ΒΑΥ͂Β γογ. 7. ΤΙΐβ δαθουί θη ἰδ Θδίδ Ὁ] βῃοὰ 
Υ͂ [πο ἀουδίο δἰδίθεηθηϊ γογβ. ὃ δηὰ 9. ΤῊ Ἰαδείεσ] 

δομπὶδὲ οἵ ὑνγὸ τηϑίῦοτα δδοὶ, οὗ πηϊοῖ ἐἶθ ἢταὶ 
δοτγοβροιἦβ ἰο (π6 (μἰτά, δηὰ ἐπ βοοοηὰ ἰο ἴἢ8 
ἤοαει δ, ΤῊ ἤτοι δηὰ, ἐἰδὰ σροηροε ὡσὸ οοῦ- 

εἰγυοίοὰ 1) Ῥγσδι δ] ἴοσῃι : ϑ'γυγίδ, [διηδβοῦμ, 
Ἡοσίη,-- ἐρΑῤαα δαιγδνδ, Ῥέαν Βυι {6 
(αἰνὰ πγθ θοῦ 18 αὐἱία οομίοττηοα ἴο ἴπ6 βγαὶ ἰῃ 
Τοίδυθηοθ ἴο υΥἱιδὲ ἱβ δϑὶσιηθὰ οὐ πὸ δβυὐ͵θοία. 
ΤΉ Σὲ δδγ8: ἴ8ο πολ οἵ βυγῖδ ἱ9 ̓ διγδδοῦδ, διὰ 
{Π6 μοβδὰ οὗ ᾿διηιδδοῦβ ἰ6Θ Βοσέθ. Απαὰ ᾿ἰκονΐδο : 
16 μοδά οὗ Ερδγαῖπι ἰβ ϑαμμηδσῖδα, δὰ ὑπὸ μεδά 
οἵ Βαπλασία ἰδ Ῥεκδῆῇ. δαγίηρ ἰπδὶ Τα δβουθ. 
δὰ ἀοτηϊπΐίοη οτος ϑ'υγὶδ δηὰ Βοσίῃ ονοὸῦ δ -᾿ 
ΤΩΔΑΟΌΝ, ΒΟΟΌΓΔΙΟΙΥ ἀραὶ 16 Ἰ᾿ἰαιϊΐ οἵ᾽ 
(6 Ῥοτταν οὗ Βοσίῃ δηὰ δδουδ. ΤΉΘΥ ΤΩΔΥ 
οοἴτδηἂ πὶ πη (ποθ ᾿ἰμ 8 δηὰ ὯῸ ΓΏΟΓΘ, 
ΤὨοτοΐοτο {Π60Ὺ Βανο ποὶ ἴ[Π6 ῬΟΝΟΣ ἴ0 δεῖ ἃ Κίηρ 
οΥαὸσ Φυάδῃ δοοοσάϊηρ ἴὸ {86} ρ]θδδσο. Μοζο- 
ΟΥ̓́ΣΡ, ἱἦ Τδιηδδοιβ 18 ποδὰ οἵ ϑ'γτία δηὰ Ἐοζίη 
ιν βεδά οἵ Ῥαπιδϑοῦβ, ἔπ αυεσδίλοι δυῖθοα, ἴοο : 
ναὶ βοτὶ οὗ ἃ μοδὰ ᾿δ 17 [6 11 ἃ δίγοῃρ, παῖ χθ!γ 
Βοδα ἴο πβΐος ἢο οἱμοσ ἷβ θαυ], ἐπδὲ β (πο σ οθ΄ 
βϑίθ ἰῇ 1.5 πρῆοσο οἵ ὑβονοσ, δῃηὰ πηδβηδὶ]80]9: 
ἧη 27 Τιΐθ ᾳυρδίΐοι τουδὶ Ὀ6 ποραινοά. ΕῸΣ: 
ΒΟΥ σδῃ ἰΐ ὃ6 βδσία οὔ ᾿λδυρδδουβ, ἔπ 6 μτοδὶ, βεδα- 
{ἰ], ἀπά τίοῖ οἰΐγ, δὺς δι}}} 1[λ6 ῥσγοίδῃηο δηὰ 
Βοδίμϑα οἱΐγ, ἐμαὶ Βῃ8 δηΐογβ ἰμ9 ργίνίϊαβο οὗ 
θοΐηρ ὕῃ85481180]6; ἰπδὶ δῆ 8 8016 ὑπάοσ 8} 
οἰγουτηδίδποοθ ἴο Ῥγοίθοϊ δηὰ πηδϊ ἰδ δοὺ ἀο-" 
ταϊηϊοη Ὁ Απὰ πἢιδὶ οἵ Βοξίη ἢ [6 δ δη οἱοςοὶ ὃ 
ὕδη [εἶδ ἤδ126 ρσὶγθ ἃ ΚΌΔγηΥ οὗ (ἢ 6 ρΕΓΙΩΔΏΘΏΟΘ 
οὔ [89 τορίοῃ ἢ στ θα ῦ Νοῖ οἱ 8}1. υΐῖα οἱοῖ- 
ὙΓΪΒῸ 8 ἢϊ 'η Φυάδι, ΠΟΤ Φ ΟΓΌΒΆΙ] τη, ἴδ ΟἿ οὗ 
(οά, δἰδηὰ 8 ἊΣ ῥ πὰ ἴο 1Π6 εἰν οἵ Ἀδιρδβουδ, δπὰ 
ἴπ ἐποοογδὶῖς κίηρ οἵ αν 8 ̓ΐμθ (ο [86 το: 
ίδῃα, βοαίμοη συΐϊογ. Βομίὶ πὰ Φογυβδ οπι δηὰ {86 
μουῦθο οὗ Ἀαενὶά, εἰαπα (μ6 Ἰ,οτὰ δα 9 ἴσὰθ ᾿οδὰ 
ἰη οἰϊεῖ οἵὗὁἩἨὨ ἴργααοὶ. ὌΥμιδὶ β βοὴ ἐπ6 ᾿εοδὰ οἵ 
ϑγτγῖα, δηὰ ᾿Πδιμδβοῦβ σοι ραγοα τι} ἴἢ6 Ποδα οὔ᾽ 
νὰ αὐτὶ διὰ Ζογυβδιοα ἢ ΤΉ ἰ8 ἐχρ δηθὰ ΠΥ 
υάδῃ δα ποι ΐηρ ἴο ἔρασ ἤουχ Βοσίῃ δηὰ βϑ'γὶδ. 
Βυὶ οὗ Ἐρἢγαὶπι τοῦ. 9, ἰη9 βδὴθ (ἷηρ 8 δίν 
βττηοᾶ, Ῥ]δΐη]ν (6 Ῥτορμοῖ που]ὰ ἰηςἰπιδίϑ (δὲ 
Ῥοκδὴ δηὰ ϑιαιυηδγὶδ, ἴοο, δύο ΟὨΪΥ ἃ δρδβοτο οὗ 
ῬονΟΡ ᾿ἰπιϊιοὰ ἰο ἘρΡἢταΐτα, δὰ ἰμδὶ β'ιδιηδγῖδ ἰδ 
ποῖ ἴο ΡῈ Ὀτουρῆς ᾿ηἴο οοιηρδτίβου τὶ Φοτα» 
ΒΆ] ΘΙ, ΠΟΙ (9 δοῃ οὗ Βομ δ᾽ δ τι {Π6 δοὴ οὗ 
Ῥανϊά, μαι οοῃδοαυοηίίγ, ΒΡ γαΐτη ἐβ θαθθη 18} 
{Π.}9 5816 88 {π6 ποδί θη παίΐοῃ ϑ'υτίδ, δηὰ υδὲ 88 
11:19 ἴο Ὀ6 ἀτοβά δά Ὀγ Φυάδι. Ἐπ 186 τροδηϊηρς 
οὗ γεσ, 8 α, διὰ 9 α,4, 85 αἶδο (Πποὶνγ τεϊδώοη ἰὸ 
ΟὯΦ ΔΏΟΙΠΟΣ 18 Ῥουίθοι υ οἷοασ. Βυϊ πῇδὶ οἵ (δ 
ἵπτο οἴἶμοὺ πη ΙΏΡΟΣ5 γΕΓ. 8 ὁ, 9 δ᾽ 1 πὸ ιδὰ οὨΪΥ͂ 
ἴο ἀο πὶ 9 ὁ, ἱξ που]ὰ Ὀ6 δῇ Δεῖν; [ον 1 
οοηίδίηϑ ἃ ΥΟΡῪ δρργοργίαίθ οοῃοϊυδίοη ἴὸ 8 αν, 
9 α. ἴε ἰμ, 1 Ὶ ΤΩΔΥ δὸ κρεδῖ, ἀουβ)ο-οὐρεὰ, 
Ψυσδῇ ἰδ ποὲὶ ἴοὸ δρργοργίδια υποοῃά! [0Ώ.8}}} [89 
οοπΐοτί οὗ [9 ῥσοπηΐθο μίνθῃ ἴο ἐΐϊ. ΟἿ]Υ ἱΐ ἷ 
Βα ενεβ δῃὰ Ἵθευβ 18 [οτὶ, ποοὰ ἐΐ πᾶνε ποι ἴηρ 
ἴο ἔδδσ ἴτουι βγυῖδ διὰ Ἐρῆγδαῖπι. Βαϊ 1 ἴξ ἀοεα 
ποὶ δοϊΐονο ἰῃ {πὸ Τογὰ, ἱξ κἢ4}} ἐϊθ}! {41} ἴο 
Εἰσε 88 ἴδ6 ἡναε δε τ ραν Β6 νγδῦ ΥὙ: 
Δ ἷπρ οπββοηξ αὶ τοὺ ὙΔηϊπρ ἱΓ σον. 
πλυδ δοὶ ἅπεῖν ΝΕΙΠΟΥ σδα ἰξὲ Ὀ6 βαϊ, δὲ ἐπ 
{πὲ 6850 δῇ εββεη(α] τηοαροσ πόου]ὰ θῸ δραιγαοίθ 
ἔγτοιι {π6 ουὐπατὰ εἰγυσίατο. ΕῸΣ 8 α Δ α 
οοστεβροηᾶ.: δυὲ 9 ὃ ἰ8 ἔθ οπἊ Ἄοοποϊυκίου - {πὲ 
οΟ ἀκ ἰο Ὀοϊδ ἐῆθδϑθ σθηθοσα ἴῃ ΟΟΙΏΤΔΟΏΣ: 
ΟἿ]Υ 19 ὃ, τόσο πδηϊηρ, ποῦἹὰ ἴπ γα 06 δ 6δὲ 
ΒΟΏ Δ] το ΡΟΣ τη ΐδοίην. ΕῸν ἤθη 1ὶ που]ὰ 6» 

Τ᾿ διΓδΏρο ἰΠδὲ 9 α, δοιὰ δγο ἣν οοποϊυδίοι 
κα 8 α, δηὰ δὴ ἈΡΡΤΟΡΠδΙς ἐετταϊηδίΐου ἴο ἐδ 9 
πῆοἷθ κα άγόβα ποιὰ ὃδ6 πδηϊϊηρ. Βὺϊ οὔοῃ 1 
8 ὃ ΔΡΡΕΆΣ ὈὨΩΘΟΘΒΒΑΓΥ ἷπ [6 οοπίοχι, (μὲ ἰθ 
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Βοΐ δαγὶπρ' ἰ8δὶ ἴΐ 8 ΞΘΏΘΓΔΙΥ ουΐ οἵ ρ͵δοθ. Μδῃ 
Βενε δϑϊγηγοα ἐἰιλ6, Ὀδοδυθα ἐξ οοηἰγδαϊοία γαγ. 16, 
θεοοδῦβο ἐδ ἀοοθ Ὡοὶ δυὶξ [ῃ6 οἰδοχίηρς σμδσβοίοσ 
οὗ 16 δα άγεοβα, δηὰ Ὀθοβδῦδο ἔπ Ῥγορἤδέβ ΔΗΥ ΝΔΥ 
ΠΘΥΟΡ ἢδνα βυοὴ οχδοὶ ἢρογοθ. Α8 16 

Ῥοϊηϊρὰ ουὧὖἱ τοϊαιΐοη ἐο γοσ. 16, ἱϊ τῶϑ 168 Ὲ 
[δὲ ἰο [6 ἀοβοσίΐου οὗ {Π6 ν ἐῃαῖ πῶῦ 1Π6 
οοηδοαυρηοθ οὗ ἰδ 8ὅγχγο- ΕΡῃγαϊηιθ θὰ (2 
Κίηρβ χυ. 29), ἰπ ἕδος ἰο ("6 ἀεορογίδίΐοη "7 

» ὨΟέ εἰχίγ- ἣγθ γϑδυβ, θυΐϊ ἃ τῦολ 1685 
ΒΌΙΌΟΙ οὗ γοδσβ οἰαρθοὰ. Ἠρηορο, δήῆοσς ἰμ9 6ὃχ- 
Δρὶο οὗ ΡΙΒΟΑΤΟΙ, ΦΑΟῸΒΟΑΡΡΕΙΌΒ δὰ οἱδα 
ὍδΗΕ8 (4{ππ. Υ. Τ', αὐ ἰλ6 γεαν 3,827) ὕτὸ 
ἴο ἰΔῖκο 88 ἰδ οοποϊυάϊηρ Ροϊηὶ οὗ (116 βἰχιγ-γϑ 
γοασα, ἰῃΠ6 Ρῥἰδηίδηρ οὗ Αβουσγίδῃ βυρἱοοίδ ἴῃ {86 
ἀοροετίοα τορίου οὗ ΕΡγαΐπι (2 Κίηρβ χυΐἹ. 24) 
πὨϊοῖ, δοοοσαϊηρ ἴοὸ Εν. 'γν. 2, ἰοοῖκ ὑ]δὸθ ὑπᾶοὺ 
Ἐδαι- δα ἄοῃ. ἷ8. ἴδοί, πἱοι ᾿πἀθοὰ τδῪ Ὀ6 
Τοξαγαοα 88 (δ βοδ᾽ἐηρς οὗ ἱΠ6 ἀοοπι οὗ ΕΡἢΓαΐπ) 
ἴῃ ἴο ἐΐϊβ εχίβίθηοδ 88 8 βπίδίο, πριδέ οοΐῃ- 
εοἰάθ νι 186 ἰαγα οὗ Μάηδββοϊ,, δηὰ οαπ τὰ [86 
σΟΔυτ ἷῃρ, ΔΝΑΥ (δ Κίηρ, ἩΒῖοΝ δοοογαϊηρ ἴο {86 
διεστηρίϊοη οὗ [86 «6 δῇ ΘὨΓΟΠΟΙΟΡΥ ἢ β'δ6Γ 
Οἴαπι. Ρ. 67, ἰοοῖϊκ ρίδοθ ἰῇ [86 ὑπνοηϊγ-δοοοθὰ 
γεᾶγ οὗ Ηὶκ σοΐχῃ. Τηὶβ που]ὰ οὗ οουτβο γα 
ουἱ δ εἰ χίγ-νθ γϑᾶσβ, 

14 γεῦσβ οὔ Αἢδζ. 
“ “ἩξεΣοΚΙδΒ, 29 

25 ““«Μδηδεθοι, 
θὅ γολσβ. 

ΤῊ σοοϊκοηΐηρ, ᾿ηἀορα, τοσὶβ Ου ὯἼῸ δυγο δία, 
δαὶ 10 ἐδ β.1}} μοββί 8]6, δὰ γὸ οδ τΩΘΔΏΜἜ110 
αἱοὶ ΟυΥΒΟΙΤΟΒ δὶ δΔῪ: 1{ (86 Ῥτορξδιοῖ πιοδπὶ 

[89 εἰχίγ-γο γὙθδγ5 80, ἰῃ6σῸ οχὶβίβ πὸ οοῃίσγβαἷο- 
ἰἰοη οὗ γοσ. 16, δὰ 21», ελαϊὶ ὃς Τογϑαξεη, ἷβ τιοὶ 
ἴο θ6 ἔδίκοῃη ἴῃ δὴ δρβοϊαίθ βεῆβθ. Αῃηῃάὰ ἰἢθ οοπ- 
ἰοτὶ ἰδὲ ΑδΣ νδϑ ἴο ἤπά ἴῃ {δ σχυΐη οἵ ΕΡΗσδὶτὴ 
δὲ τδὲ ἰο ΒδρροΏ ΟἿΪΥ δῖσ εἰχίγ- ἦγ Ὑϑᾶσθ, 
88 ἰΠἶ8, [πὲ πο οου]ὰ τ: 8 Οἷ(γ ἀονοιοα ἰο 
τοι 1} 6 πα συΐῃ, ονθ ἱβουχῇ ποῖ ᾿η ἃ ΥΕΣΥ͂ δμογί 
υἰδοε ἘΒΟΙ ὦ 1. Ἐψοκυ ας ἮΝ 88 ἴοσ ἰδ9 γε’ 

ο Γοβ, Τηουῦσκ (0. ΤῬγορᾶ. ως τε 
ἩΡοείδα., 1868], 116 ρᾳ44.). Β88 ργογθὰ {86 οὃχ- 
μισὸ τε δὴ ἰὲ [800 ΟΙά Τερίδιλοης (χνὶ. 14; 

Χχ, 8; χχὶ, 16; χχχνυὶϊὶ. ὅ; οομρ. ΕΖὶς. ἷν. ὅ 
864. ; εἰς.). Ὑδιαίουοσ ΤΏΔΥ ὃο ἐπουρῶὶ οὗὨ ἰδθ 
ΤΟδθΟῺ οὗ (ἢ πλαίζον, {86 [δοὶ [86] οδηηοὶ δ6 ἀ6- 
Ὠἰδα; διὰ 1 ἀο ποὲ πο μα ΒΟΥ ὈΙΕΒΤΕΙ, 
(ἴπ ΚΝΟΒΕΙ}Β ἴζοπιπι. 4 ΑἸ. ν. 66) οδὴ οοηίεπά 
διραϊηδὶ (κἷ6 ΓΟΔΙΣγ, οα ποῖ ον σγιἴηρ Βοσὸ ἀ6- 
Ρθηάε, ᾿ 

1η ογᾶοσν (μδὺ υὐδῆ τ ΔῪ Ῥδυίδκο οἵ ὑμ6 Ὁ]688- 
πᾳ οὗὨ [μὲ6 Ῥχοπηΐβο, ἐϊΐ πχυδὶ 1 66 1} {184] ἃ «οηάΐ- 
ὕοη ; μ0 οοπα! οι ὀϑρθοΐδ! γ οὐ πιΐος ἀδροηάδ 
186 διοαδοὰ τα] τθεηὶ οἵ ΤΟΙ ἶἾΒΕΒ : 1 πγυϑὲ 
θα] ΐονο. [{ΐ θοϊΐονοθ τοί, νος, α]δα, τσαϑ 86 
ἈΠΕ: ὍΘΒΒΕ, ἜΠΟΣ Ἷν ψ1| ποὲὶ οομϊηθα ἴο οχὶθὲ 
1[6611. 

[9.Α. ΑἸΕΧΑΝΡΕΝ οὐ γος. 4. ὙΠ6 οοτηρασὶ- 
800 οὗ Ἐοσίῃ δηὰ Ῥϑῖδμ ἰο (ἢ (41}8 ΟΥ̓ επάκ οὗ 
δγορσγαηάα, ἰηδιοδὰ οἵ δγοῦσαηδε ἰπουλβοῖνοα, ἰδ ἠοῖ 
8 ΤΠΟΣῸ Οχργοδαίο οὗ οοηϊοπιρί, ΠΟΥ ἃ ΤΏ 6σο ἰηΐΐ-᾿ 
τηϑιίοη οὗ (μοῖν ἘΡΕΓΟΚΟΗΙΒΕ ᾽ν 38 ΒΑΈΝΕΒ δηὰ 
ἨΈΕΝΘΕΒΕΒΟΝ οχρίδϊη ἱἰ, Ὀυΐϊ α αἰπίηοῖ Δ] }υβἴου ἰ0 
{πὸ οΥδὶ νι ῖο ἢ (ΠΟΥ ΔΙγεδαν ἀοῃο, δῃὰ ψ οὶ 
Βῃου ] ἃ ποτοῦ 6 χεροδίοα. [{{{8 οι ἢ αβϑὶβ γΌγθ. 
ΟὨΪΥ οὔ ἴδ πὸ οὗ {μ6 ποτὰ ἑαϊΐθ, {π|6 (411 οὗὨ δῃγ- 
(ΐπρ οἶθθ ποῦ] βανθ θθεῃ 4ΌΔΪΥ δρρτοργίδίε. 
ΤΟ δβιροκίηρ σειπδηὶ οὗ ἃ γοθγβηα 1π|ρ]168 8 
ΤΡ ΟΝ βδιωθ, 1ἢ μοὶ ἃ οοηβαρτδίίοη. Τμ18 οοῦ- 

5 ἴπ0 οομοϊυδίοη Ὀοίοσο ἄστη, ἐμαὶ Φυάδη 
δια αἰτοδαν Ὀδδη σταναρεά. 
Ῥοκδ Ὀοΐηρ ἰοσιηθα δἰ] (6 βοὴ οἵ Ἐ6- 

τ} 8, ἰβΒ δυρροροα ὈΥ δβοῖὴθ ἴο ὸ ἱπίοπἀθα ἴο 
ἜΧΡγοαδ οοὨίοτρὶ ΤὉΣ πἷπι, ἰΒουρ ἴμ6 αἰ Βα ΓΘΏΟΘ᾽ 
ΠΊΔΥ͂ ἴοι 4]}}, ΡῈ δοοϊἀθηΐαὶ, ΟΥ δδυα ΟὨ]Υ αὶ τῇγ- 
{Ππλῖ08] ἀφαῖρχ. ΤΠ ρῥδίσοηγσηλο, Κ οὖν Εηᾳ-, 
1188} βυτγθδηηθ, 68} οοπ οι ΠΟυΒ]Υ͂ ΟὨΪΥ̓͂ 
σοη ξἰ ἰηἀϊοδίο ἱροῦ θ οσὶ βίη, ἱῃ ἩΠὶοΝ Β6Ώ80 
δ ΏΔΥ 6 ΔρρΙ]εα ἰο Ῥεκδῇ, ἮΒΟ ΜΒ 8 Ὀβῦτροῦ 
Οη γον. δ. ΤΊ 6 δι ρργοδαίοῃ οἵ Ῥεῖ ἢ 5 ὈΓΟΡΟΓ 

Ὠδιηθ ἴῃ (ἷ6 οἶδυδο, δῃὰ οἵ ΒΕ ΖΒ δἰἰορείμοσ ἴῃ. 
1ΠῸ ὥσβί, [88 ρίνϑη σίϑϑ ἰὸ νδγίουβ δγ-. οι ομοα ὃσ-᾿ 
ΡΙδηδύοημ, ἱβουρῇ ἰδ βϑοῖὴδ 1 ἔδοῖ, ἰο ΒΥ {Πδὲ 
1:9 56 Οὗ Παπιθδ ἱπ ἐπ 9 ἩΠ1016 Ῥαββαρθ ἰδ σαί μεσ 
τ πρύμο ΟΥ ΣΕΥ 1681 ἐπα δἰρηβοδηί. 

γοῦ. 9. Αποῖδος σοπάοσίηρ θαυ 8}}} πδίυγαϊ. 
ἰο (δὶ οὗ ἰδ Σ (υὐς.  ἰἴ γο Ὀθεϊτανο ἠοῖ, [Π6 ἢ γ9 
δυϊὰθ ποῖ) ἱβ; “1 ἴὸ ἄἀο ποὲ Βεϊΐονο (ἰξ 6) ὑ6», 
ΟΒΌΒ6 γ 819 οὶ ἴο ὃὉθ 66 80}18}0.᾽] : 

Ὁ) Τδαῖδν 1: τ80 Ῥοδοσὰ οὗ δ ΤΟΥ͂Θ] ἸΏ ΠΥ εἰνῖπᾷ ἃ αἷσι ΌΥ διπουποίηξ 
[8δὸ Ψιτεκὶπ᾽ α ἰόν ΤΣΟΤΏΘΏ 6]. 

σπαρ. ὙΠ]. 10-25, 

10 ἸΜΌΈΡΒΟΥΣΕΕ ἰδ [ΒΡ δραῖκο δραΐῃ υπΐοὸ ΑΠ82, βδυϊηρ, 
11 Αεἷς [866 8 εἷρεῃι οὔ {86 10ΕὉ} ([ἢγ ἀοά; 

ΞΑεἷς 1 οἴ μον ἴῃ ἐμ ἀορίδ, οὐ ἱπ {π6 πεῖρμῦ δθονο. ᾿ 
12,138 Βυΐ ΑΒδΖ βαϊά, 1 π}} ποὶ δεῖς, ποῖί μος ψ111 ὑοταρὶ [89 080; Δῃηὰ 9 βαϊὰ, 

ΗΘΆΓ γὼὺ ποῦγ, Ο δουβο οὗ δυ!ά ; 
16 ὦ αι δτἈ}} ἰὨϊηρ [Ὁ γοῦ ἴο ὙΘΔΙΥ ΙΏΘΏ, 
Βυΐ νΜ}} γὺ ΨΘΆΤΥ ΠΥ Οὐοἀ δἴβὸ 
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14 Τμογοΐοσο {86 1,.ΟῈΡ Εἰ μλθ6 1 Ὁ 88}8}} σῖνο γοῦ 8 βῖρῃ ; 
ΒΘΒο]ά, 8 νἱγρίῃ "5811 οοποοῖνθ, δηα 6ΒῚ 8 505, 

ο ἈΑμᾷ Ἐ8)Δ]] ο8]}} ἷβ πδπλθ 1πλ8η86]. 
16 Βυύίονς δῃᾶ ΠΟΙΟΥ͂ 8841} 6 οϑδί, 

Ὑ͵Βαὶ ἢθ ΠΙΔῪ ΚΠΟΥ ἰο τοῆϊβο (86 ΟΥ̓], δὰ οὔοοϑο [86 ροοᾶ, 
16 ΕἘὸγ θοΐοσο ἰδ οἰ 14 588}} ΚΗΟῪ 

᾿ 0 τεΐιβο [Π6 οΥ]], δῃὰ Ἵβοοβο (86 φοοᾶ, 

18 Απὰ 1 8..4}} οοϊὴθ ἴο 

ΤῊ ἰδπὰ μπδὺ ἴδοὰ Δ᾽ Βοττοϑὶ 
,., Β8Β411 6 όσβδίκοῃ οὗ οὶ μοῦ εῖηρβ., 

171 ὙΒὸ 10 Ε} 8588]} Ὀσίπρ ὉΡοα {ἢ 66, 
Απὰ ὑροὶ (ΠΥ ΡΘΟΡΪ6, δῃὰ ὑροι (ὨγΥ Αι μοΓἾΒ ΠΟΌΘ6, 
ΤΑΥΒ ἰπδὺ μαῦθ ποῖ σΟΙΏ6, 
Ἐτοια ὑπ6 ἀΔΥ ἐπαῦ ΕΡΒγαίτα ἀορατνίοα ἔγοσα δυάδα ; 
Ἐνοη 16 Κίηρ οὗἨ Αβεγγίδ. 

ἰὴ ἐμαὶ ἀκα 
Τ|αὶ ἴιο ΤΩῈΡ Β886}} [ἴα ἡ 
ἘὸῸν {80 ἐγ ὑπαὶ ἐθ 'π (μο υἱξοστηοϑέ ρατὶ οὗ (86 σῖνοσβ οὗ Εργρὲ, 

. Ἀμπᾶ [ὉΓ ἴδ6 Ὀ66 ὑμαὺ ἐδ ἴῃ {π6 αηα οὗἨ ΑΒεγυτῖδ. 
19 Απά δον 588]] οοσηθ, δηα 5}}8]] σοϑὺ 811 οὗ βοτὰ 

Τὴ 86 δἀ680]αὺθ γ8]16γ8, δῃὰ ἴῃ {86 μ0]68 οὗὁἨ [86 τοοῖκβ, 
Ἀπά ὑὕροι 8]] ἐβόσηβ, δηὰ προ 811 Ὀυ ἢ ΘΕ. 

20 τὸ ὌΝ ἐεὐῶν ΜΕΥ 888} ΠΝ ΤΩΕΠ ἘΠΗΥΟ ἐλ ἜΗ ΠΡΟ ΕΔΙ 8 εἰγοὰ, 
; 6πι Ὀαγοπᾷ {μ6 τίγογ, ὈΥ (86 Κιῃρ ὁ Τ18, 

ΤὨὮΘ Ἰβ αὶ τα οὗ 186 ἴδοϊ : ᾿ Ἴ 
Αμπὰ ἰΐ 584}] 4180 οοῃδιτηθ ἴμ6 Ὀοατά. 

21 Απὰ ἰΐ 5841} οοπιθ ἴο ρ888 ἴῃ {πα ἀδγΥ, 
Τῆλαΐ ἃ ταϑῃ 888}} ἐπουγ] 8} 8. γουῃρ ΟΟὟ, δῃἃ ὑνο δίιθθρ ; 

422) Απὰά [ἰὲὺ 58.811] οοπλθ ἴο 
Ἐδν (16 ΔορυΠάἄδηο6 οὐ ΤΣ Κ ἐλαὲ ΒΟΥ 88.811 γσίγϑ 6 858}8}} οδὲ αίΐζοῦ 
ἘῸΥ Ὀαϊίου πα ΠΟΙΟΥ͂ 888]] ΘΥ̓ΟΣΎ Ο.6 δὲ 
Τηδί ἴ8 Ἰοδ ὅϊη (πο Ἰδπά, 

28 Απὰ ἰΐ 58.8}1 οοπιθ ἴο πῃ ἰμαὺ ἀΔΥ, 
Τλαΐ ΘΥΘΥΥ͂ ΗΟΪδοθ μα Ρο, 
ὝΒοτο ἰμ6 ἢ 6 γ6 ἃ ἐπουδβαηα Ὑἱη68 δ 8 ὑβουβδηα δ: νου ηρΒ, 
ΤῸ 8}}8}} δυθη, Ὀ6 10. Ὀγΐοσβ δηα ἐπόγῃβ. 

24 ὝΊ ἀὐτοὸνβ δηὰ τὶ θοτΒ 514}} πιδη οοτὰθ {ΠῚ Π6Γ ; 
Βοοδῦβα 811 [Π9 Ἰδῃμα 58}}4}1} θδοοιλθ ὈΥΙΔΥΒ δη ὑπο γηΒ. 

25 Απὰά ον 81] 81118 (μδὺ 588}41} θὲ ἀϊσροα πιῖὰ {86 ταρίίοοκ, 
ΤΉΘΩ 58}8]}] ποὺ ΟΟΙῺΘ {1086 86 ἴδδι οὐὁἩ ὈΓΙΟΥΒ δηα ὑμ ο ΣΠῈ8 : 
Βαυὺ [ζ 884}} Ὀ6 ἴον ὑπ βοπαϊηρ ἴοσίῃ οὗ ὀσχϑῃ, 
Ἀπὰ ἴον [μ6 ὑγοδαϊηρ οὗἁἨ Ι6βθ6χ οδί!]6. 

1 ΗδΌ. ἀπά ἐλ ΣΟΞῸ αὐδοὰ ἰο ἐρρας, 3. ΟΥ, πιαξὸ ἰδίοτ ἄδορ. 
ὁ Οἱ, ἕλοι, Ο ισαία, ἐλαὶέ αἱ, Ἡἰ μιρυκαῤώ αν δ μρρδω, ὁ ἨΘΌ. ἐπ ἐλο ποάε α7 ἰλο Ἰαπά. 
8 ἐξ ργεσπαηξ. ν ιοὐἡ ζΧηοιο Φ 
4 ὑγΌΟΚΒ ΟΥ̓ ἱλε ταυΐπεξ. Ἡ πέτρην μόρας ὥρα, ἐδ Σ ἀμεζ τλὸ Ἀίροα μότον γαηοη λο τέσαν. 
ΠΡ  θθ ον. δ ἡ6 σείὰ. 1 φρολογο αγαα ἐλουξαηα, 6ἷο., δλαῖ! δε, αὐα. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝΡ 

Οπ τόσ. 10. ἢ} οΟσΌσε ἀαδίῃ ἴῃ 1δδί δῇ ΟἿἹῪ ΥὙἱ}}. δ. 

Οἱ γοσ. 11, Τηο ποσὰβ 42} ΟῚ δάσαίξ οὔ βθϑνϑσαὶ 

Φχρίδηδίίουδβ, Βα ἐπδὲ τὲ Ὀ6 ὁχοϊαα θὰ δὲ οοθ ὙὩ]Οἢ 

τοδάϊηκς τεῦ (τ τ᾽λ6 ἔο;ϑ οὐ ἐδ μέγα) ἰδ ῖκο 5. (89 

ποσὰ 828 βιδϑϊδηϊίγθ, ἘῸΣ "σοαυθαὶ" 19 πνῦ, δῃὰ 

ἐποΓΘ ἴ5 ὯΟῸ ΤΟΑΒΟῚ [Ὁ δδοουτηίης ἰπδὶ ἢ Μαδοσχοίβ 
Ῥυποίυκλιοα ἴα] δον. ΤΠΘ οχρίδῃαϊζίου 16 ΥΟΣῪ οἱὰ ἐπδὲ 

ἐαἶκθ5 πονῦ 85 ἃ ῬΔΌΘΑΪΙ ΤΌΤΤΩ [ῸΓ ποῦ (66. χχχυύϊ,, 
ξ 

85; χΙ , 8; ΣΙ ΐν. 29, 81; ΝΌΣΩ. χΥί. 80, 33; ἙΣοῖς, χχχὶ. 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1δ 844... ΤΏΟΊΧΑΧ. γσεο., Ῥπδο., Αβαϑ. δ ῦο ἰΐ, διὰ ἴξ 

σοϊησηθη δ ἐἐβοὶζ ἰπ ροΐπὶ οὗ δϑὴ8θ ΥΟΙῪ τουἢ. ΕῸΓ 

ΜΉ ΘΝ 1ἐ ΒΑ γ8. “ οβοοπάϊηρ ἀδοΡ ᾿πἴο Π6]], οΣ του πα 

ὉΡ ἰο ἐπο ποίῃ!," Ὀοΐδ τ ΤΩ ὉΘΥΒ ΘΟΥΤΘΒΡΟΣ ἃ δά ἸΣΔΌΪΥ 

ΟῚ ἴῃ τοαροοῖ ἰο 56:86 δῃὰ ἐο δουῃά. Βαὶ {18 ὁοὨ» 

βἰτιοιίου ἴ6 ἀπ ΐουδ. Εττ {ἢ 6 ΘΧΔΙΏΡΪΘ 8 οἰ θα ὮΥ ἘπΔῚΡ 

ἃ 93, α, 3, τοβὲ Δ}} οὐ ἔπθτὴ οἱ ἐπ ΐ8, ἐπδὺ δῇ οχί δε ηρ ΟΥ Ρο5- 

δ. Ὁ]9 ἤογστὴ ἩΣΐ ἃ ΤΩΔΥ ὍΘ ΟὨΟΒ6Ὼ ἰὮ Ῥ81186 10. ἔἢ9 ὕΌΤΤΩ 

ψἰῖὴ ὁ ἴῃ δοοογάδηοθ ὙΠῸ [06 Ἰὰν οὗ γασἰδίΐοῃ. ΕὟῸΣ 

ἔθ γθ 15 ὯὩῸ Β  ἢ} ἰδίηᾷξ 88 δἢ ὁ οῃδημοὰ ἰῃϊο α ἴῃ Ῥ8Ό86. 



ΟΒΑΡ. ΥἹἱΙ. 10-25. 14 

Ἥοτουσι ἐδποχοίοσο ἰδῖζο που 88 ἰτηροζδίΐγο (ϑοσωρ. 

ΠΙΣῚ ααχίῖ, 11; ΓΓΙΌ, ΤΊ προ Ῥκη, ἰχ, 19; ΤΠῚΡΟ 1 
Εἶωκι ΧΙ, Ἰ. ΤΏεα Ὧ}Π (χχίχ. 1δ; χχσ, 83; χχχὶ. δ 6) 

Ὧ32Π (8. οσὶϊὶ, δ) δῖϑὸ ἔλζαθα. πῖἰϊῃ δ ξοσυρὰ β0η86: 

ὁ ξοίπξ ἄθορ δδῖς οσ τηοπηείηᾷ υν Βἰρῃ." 

ΟὨ τος. 12. ΠΟ - ἃ Ῥαζαϊδοίιίο. οοῃδίσγυοέϊος. 

θῃ τοσ. 18. Το οοπδίσυοοῃ Ὁ ὉΨΡΏΣΊΙ τοϑδὴδ ογί- 

εἴθδιν “15 τ ἔγοτα γοῦ οὐὔὲ (τα γοὺσ ροίῃὶ οὗ νἱἊ νὴ) ἃ 

Βι6 6} Το 9 ἢδ8 ἃ ΟΔΧ150] 8ΘΏ86 : ὈΘΟΔΌδΦΘ γ0 ἰΏδ0}} 

ΤΥ ἀοά. Οπο κθ08 (δὲ ἰο [550] ἸΏ [5 ἃ 8114}} πηδίίοσ, 

δὰ υηδοιἰούνίης πα υ]κϑῦσο ἰο γοῦν δυκλείμοδϑα, Οοτ,ρ. 
ΝύτΩ. χυΐ. 9: 7οῦ ΧΥ͂. 11; Εδοῖς. ΧΧΧίν. 18, 

ΟὨ τος. 14. Βορασγάϊης ΠΡῸΣ ἐξ ἸΏΔΥ ὯὈδ6 οομοίδογοά ΄ 

βοεἰϊ]οὰ ἐπδὲ ἀἰτοοῖὶγ δῃὰ ῬΟΡΟΥΪΥ 1ὑ ΟΔῺ ΠΘΥΘΡ δίκη ν ἃ 

λιτὰ ποιηϑδη. 10 ΏΔΥ, ρθύσδποο, Ὁ0 δοἀ οὗ γος 

τηλιτίοα ποϊηδ, ἩΏΟ86 γοῦ ἢ ΟΣ γουϊῃίῃϊ ἰοοἷκα οὯ 96 

ποῦ] ΘΒΡΘΟΙΔ} οταρμδαίσο, ||ὸ Βα ἢ (1, δ, δ) 85 ἃ 

γουηκ Ἡϊίο 15 οδ]Ἱοὰ Δ Ὰ}" . Βαι ἴῃ ροϊηλϊ οἵ ἔβοὶ δ 

Βοςοῖ ἥοιτα οἵ οσῃργοβδίοῃ οσοῦγδ ἰπ ἰδο ΟἹ]ὰ Τοοίδιηϑῃέ. 

0η ἰδο οἵδοσ παπὰ ἃ Υἱσαῖῃ, δα βΌ Ὦ, (88 υεγρο ἐἰξίδαία) 15 

ὮΘΥΟΣ 90Δ110ἀ ΤΩ». ἘΣ ἴῃ ῬΓΟΡΘΣ ἴδστα ἴοσ υἱγχίη ἰ8 

ΠΉΠ3 (Θ6κ. χχίν. 16; ον. χχί. 8,13, 14: θα. χχί!, 14, 
18, 20; Ψυὰ. χίχ. 24: 2 δι). χί. 2, 18) δηὰ γἱγχίη γ 15 

ΟἿἾὟἾΓ3 (Ῥεὰι. χχί! 16, 17; Ζαὰᾳ. χ!. 37 δᾳ.; ΕΣ, χχῇ!. 
8,8} ΠΡ 15 ἕοζα. ο( ΟΡ’ ( 86πι. χυί!. ὅδ; χχ. 22) 
κπὰ Βδο βοιμίης ἰο ἀο νὴ [Ὁ “ἴο δοῃοϑαὶ.» Ὁ}, 
Βοουεσ, ἰ ἤγοτα ἃ τοοὶ ὉΠ. κιηάγθὰ ἰο 3} (ἔγαπ. δὲν 
ψμγε, ροίατε, ἐπίγ. τοάμπάαγε, διιρομϊοπέωην, υοροίαρη 6686). 

Τὴο Ἰδέξου Ὁ“ οσοῦγδ ἴῃ ΗἩΘΌΓΣΘΗ ΟἿΪΥ ἰᾷ ἐδ ποσὰ 

ὈΣΡ, ΠΡῸΣ. ΟΡ (αἰαε ᾿Αὐιοοιέζία οἵ ποτϑτὶ ἴδ8. 1ἰγ. 

4, οὗ πιθῃ Ῥβ. ̓ Ιχχχίχ. 46; 5οὉ χχ. 11; χχυχίΐ!. 26) ΤΟΣ 
ΦΟΙΏΙΏΟΏ ἔπ ἴδιο ἀἰδ᾽οοΐδ, ΤΟΣ ἐξ ὙΡΙ (δ0 πηρϑιίης οὗ 

“οοοϊίην ζδὶ, (Πἰοκ, δίσοηβ, σταδίῦσθ, θη." ΤΡ 

ὁοςῦτθ (ποῖ ἰο δουπξ ἐδ τηυδίοαϊ ἔθσα ΠῚ) 

Ῥπ. χὶνὶ. 1; 1 ΟὨ τοῦ. χΥ. 30) εἰσ ἐἸτηϑα : θθη. χχίν. 48: 
Ἐχοά, 1]. 8; Ῥ͵ΟΥ͂. Χχχ., 19; Ῥβ. ἰχνἱ 1}. 26: βοῦς οὔ80]. 1, 3; 
γί, 8. ἴπ ΠΟΙΘ οὗ ἔπεβ80 Ῥαδϑάζοδ δὴ ἰξ ὯὈθ Ῥγογϑὰ ἰὸ 
ννοὸ ἔὴ6 96:86 οὗ υἵγρο ἐϊπἰδαία οΥ οοπΐιΣ. Ἐϊρϑοία!ν 
ἴτοτο βοὴ ᾳ οἴ Βοὶ. 1ξ ἀρρϑδγδ ἰμδὲ ὑπὸ ἐπϊτα οἷἶα85 οἵ [9 
οοσυρδιίδ οὗ ΒΟ]οσηοπ 5 ἤΆγοσω οοιηρσγίθοα ἐδο ΠΡ») ᾿ 

ἯΙ υἱγρίη Ὁ οδαγαοίοσί είς οὔ ἐἤθση ) Ῥγου χχχ. 10 [5 
ἀπῆουϊς. Ασδοογάϊης ἰο 4}1 {π9 Τοσοχοίῃᾳ ἰξ βοοζηδίο "29 

ϑατέαίτι ἐμιαὲ δυό ΤῊ 3 1ε Ἰηἀοθὰ α ΤΊ 2}, Ῥαὶ ποὶ 
ΦΥΟΣΎ ἊΡ.}: 8 πῃ. ἃ Α8 ὉὉ» ἰ (86 τηὁ οὔ γουι ἢ 

ϑΌΘΓΑΙΙΣ, πὰ τον 06 δπθὰ οἴ ΤΏΘ: 88 Ὑ{6]] 85 οὗἨ ΜΟΤΩΘΏ, 

(ΘΟ ΓΞ φουϊ]ὰ ποὲ 6 βαϊὰ οὐ Ὡ29}) ἐῃθῃ τὉ» ἰα τ ὁ 

γουηρ πόγῆδει, 5{{1] Τγο κῃ, γοῦσης δὰ ππνρδγγοα, νἰςπουὶ 
τορδσὰ ἴο ΘΠ Σ δὲ1}} ἃ υἱγχίη [ἢ ἰδ9 οχϑοὲ 860889.----- 
ΠΠ ΟΠ ΤΠ, μι ἔπθ869 ποτὰ συ ἢὉ9 σϑϑὰ : “ Ὁθ- 
᾿ιοϊά, ἔπ νἱγκῖη ἐξ ργοκηβδηῖ," 18 οὐσῃηϑᾶὰ ὉΥ͂ ΦΥΘΙΎ ΟΠ. 
ΤῊΘ Θχργοδδίοῃ οσοῦΓ ἐπίοθ Ὀδβίάθ. ὅϑῃ. χυΐ. 11 {Π9 
διξεοὶῖ δοῷὺὺβ ἰοὸ Ηδροσ, τῃὸὺ ΜὙὲῸΜῸ δτοδυν ργοκηδηῖ: 

ὈΚΡΌ ἸῸΘΣ ΓΝΣΡῚ 13 ΓΥΝῊ ΤῊ Ἅ511. ΤῊΙα 
ξι Ὁ ξ ψ{|τι “5 Σ 1: πι ΤΎ 3 

ῬΑΒΟΑΡΘ Ὧ4Β, ΤΠΟΥΘΟΥ͂ΘΣ, 80 ΤΠ ΠΟἿ ΓΘΟΑΘΏ ΙΔΏοΘ 0 ΟἿΣΒ 

ἐμαὶ τὸ τουδὶ ΒΌΡΡοδο ἰδὲ ἴξ ττδδ ίη ἐδ Ῥσορῇοί᾿ Β τηΐθα, 
δυάκ, χῆ!. δ, Ἴ, 1: ἰ6 δὶ ᾿Ιϑαϑὺ ὙϑσῪ φγοῦθδοϊο, οοηδί οσίης 
γος, 12, (πὶ ἐδὸ νυῖΐο οὔ ΜοΩΟΔὮ γγδὋῪ8 ΔΙΓΟΘΩΥ Ῥσχορηδηῖ. 
Το ἴοττα ΡΣ ἴῃ ὥϊο οτἱκίῃαϊ ραδδβαρο, ἀθϑῃ. χυί. 16, 15 

ΦΡοΣα. ει. ΤῺ ΟἿΣ Ῥδδοδᾷθ ἰξ ΤΏΔΥ 4180 Ὁ0 8 Ρ6Γ8. ζθτα. 

Ἐον ἰἢἷ8 ἰοστη ἰη 8Ε}} ὑο Ὀ6 Τουμὰ 6. χχχίϊὶ. 11; Εχοά" 
Υ]ἹΘ6(; ΟΥ χχνυ. 21: χχυὶ. 84; ουϊ, χχχὶ. 20 ; Ψ6Γ. χί!, 
19; χΙίν. 23: 2 Κίημβ ἰχ. 3] ( ἘΠ1Ό); Ῥβ. Ἴσχυ . 23. 1ὲ ἰ5 
ΒΘΘᾺ ἐδ {110 ΤΌΣΙΩ ΟΟΘΌΓΣΒ πιοβὶ γα ΘΠ ΕΥ ἰΏ ἔπ 9 Ῥοηΐδ» 
ἰδυςἢ, ΜψΜ1}0 99Γ. ΧΙΥ. 23 15 ἃ γογθαι τ αὐυοίαἰίου ἴγοπι 
σους, ΧΧΧΙ. 29; διὰ 2 Είημο ἰχ. 87, ἔθ το οχίδίβ "Π|ς 6} δὴ 
ΘΓΤῸΣ οὗ (λ6 ρθῃ, ἐπ] ᾿οανίηκ ΟὨΪΥ ἔπο ἰμδίδῃσοο Ὠοὺ ἰδ 

ἐὸ Ῥοηϊαίθυς ἢ ὈΘδίὰθ ΟΌΣ 0186. ΤῊΘ ΓΟ ΟΟΟΌΣΣ ὯΟ-» 
ὙὮΘΣΟ Ο[Ά0 ἰῃ ἰδαίδῆ. 

ΟἹ γοσ. 1δ, Τπαὶ ἹΡῸ) 8 ποὲ: “υδ}}] ἷ6 ἱκη οπίη κ," 
ἌΡΡΘδιθ ἔγοτῃ ἰῃἷδ, ἰδὲ τὴ Ῥτορμαὲ πουἹὰ ἰῃ ἰΠδὲ σοα596 
δῶν ἰδὲ ἔγοτα δἰ8 Ὀἐγέῃ οἱ ἰο ἐπ γϑαγα οὗ ἀϊδοχϑιίου ἐπ 9 
ὈῸΥ ψουἹὰ 6 ποιιχϑηθα πιὰ ὈαΐίοΣ δθὰ ΠΟΏΘΥ, δὰ 
ἐλδη πὸ ἰοπσοῦ. ἘΠΟΣΘΌΥ, ἴοο, ἐἢ 9 ριοδροοὲ οἵ ἃ Ὀτγίο μὸ- 
τἱοὰ οἵ ἀοδβοϊδιίοῃ ἴον πὸ Ἰαπὰ που] Ὀο Π6]ἀ ουὖἱ, πΐο ἢ 
ΡΙ δἰ]. ἰ8 Ὧος ἐῆο τηδϑπΐης οὗ ἐπ Ῥσορβοῖῦ. ΕῸΣ [δβαϊδῇ 
ἢδὰ [ἢ υπυἱηὰ ὑπ ροσίοαπ οἵ οχίϊθ, ὈοΐΣ (86 Αδεγγίδη δη ἃ 
(86 Βαδγυ!οδίδῃ, θὰ πο μον οοτωρυῖδον ἰῃ ἰἰδ0]Γ δηὰ ἴῃ 
ἐπ ῬγορῆθιΒ γσοργϑβοιίδι ου 80 βῃοζί ἃ ροσίοή, Ὑπαῖ 
ἘΠ Ἰαξίοτ 16 80 [8 βϑοῦ ἰῷ ἐπ ὙΔῪ ἢθ ΘΧΡΓΟΘΒΘ8 Ὠἰπ)κοὶΐ 
(του. 17 84.) Ὁ ἔπ οοὐσδδίοῃ δηὰ οχίϑθῃς οὗ ἐπ ἀ65018» 

οῃ. ἸΠοσοίοσθ ΠΡ ΤΩΘΘΏ 8: “ ἰοναγὰ [ἢ69 ἐΐπηο οὗ ἢ 2 

δου κ; ΟΥ δρουὶΐ (86 εἰ 6. Οομρ. 90, ΒᾺ} νὰ; 

Ν ἐν Ὑκῦ, Ῥε. χχχ. δ; 9οὉ χχίν. 14; Ὅδ8. 1. 8; ἮΤΕ 

ΧΙ Σ. ΖΤ, ὑοίο.------ ΣΕ ΤΊ ἐδ “ οῖς το," ἰᾶδ δρίεδωνι, 

(οοτῶρ. ὕθῃ. χυῇ!, 8; Φυᾶκ. Υ-΄ 25 ; ῬΓΟΥ͂. ΧΧχ. 33), 

Οη γτοσ. 16. Τμδὶ {6 Ῥτορῆοὶ βανα ΠΣ ἽΝΥῚ δοὰ ποὺ 

ΥΠ, δδυ ἴον [9 τοδϑοῃ ἀουθί)θ88 ἐμαὶ Βο του] ἀοβίᾳ- 

Ὠδῖο ϑγτία δηὰ ἐπ ἐθγγίίοσυ οὗ ἴπΠ9 ἴθ Τιθο5 ΌΥ ΟὯΘ 
νογὰ. Βυΐῃο πο ἐοχκοῖδοσ ἀἰὰ ποῖ οομδέξυ δ δὴ ΥΝ, 

Ὀσὲ 8 Ἰδμ ἃ ΘΟΙΏΡΙΟΣ ἰἢ 8 ὑγδίοδὶ 80η20..-ΟἹὉ Γ᾿ ΘΟΙΏΡ. 

δὲ υϑοσ. 6, 

Οἱ γος. 17. Τὴ. ἴοστω οἵ ὀχργθεϑίοῃῃ 1.12 κῷ ὐκμ ἰο 

πὸ Εἰχοά. χ. ὃ: χχχῖν. 10: ἢ δ. ἰχ. 13, ΤΏ σομπδίγυσίίοι 

}}}} Ὁ} ἰᾳ ᾿{πὸ Ζ26ζ:. γνἱΐ. Ἰ, 35; ΧΧΥ. 11. ΑἹ] (Πδὲ Γ0]109 1.5 

ἀθρθῃ ἀ2 δὲ ὁπό Ὠοίΐοῃ οἱ ἰὴ ἀἰϊδίσί δα γο . ΜΙδουῦΣ 

ῃ Ἐιχοά. χ. 6. 

᾿Οπ τόσ. 18. ΜΠ 12 ΤῊ, ἐδ 9 ἰοττηῦϊα οοσῦσο 
γοΣ8. 21, 23; χ. 20, 21; χὶ. 10,11: χτῦ, 4; χχίϊ, 30: χχιϊὶ, 

1δ; χχίν. 21; χχυίϊ. 13, απ ὰ ποὶ αραίῃ. [Ιἢ 18 ἐοστηῦϊα 

Ὀ1" ἀοθα ποί ἀεβίκπδϊο ΟἿΪῪ ἃ ἀδὺ ἴῃ ἐπ γα ΔΥΥ δ0Ώδ6, 

Ὀαπὲ, δοοοταΐης ἰο οἰγουτηδίδηοσδ, δὴ υπἀοίθγγίηθα Ρ6- 

τὶοὰ, 11Ξκὸ τὸ 080 ἐπο πογὰ “ μογίοά.""---[οὺ2  ΟἿΪΥ ΠότΘ 

ἴῃ 15δί8ῃ.----ὙΠῦ ἰδ δῇ Εκυρέίδη ποσγὰ (δορ. οἢ χίχ. 6) 

ψὨϊσοἢ, ἨΟΝΤΘΥ͂ΘΙ, Ὧἣ425 Ὀθοοΐηθ πδίυτγα! πο ἰη ΗΘΌΓΟΥ. 

Ἰε 18 ρασὶγ δρροϊ!)δέῖνο, δ ἃ δὲ βυς ἢ τθδῃ5 “ αἰ 0068" 

(Εχοά. νἱϊ!. 1; [εΔ. χχχὶδ, 21) διὰ γίνογβ (ΝᾺ Ὰ. 1]. 8ς 

Ὅλη. χί!. δ); ῬαΥ ΠΥ Δ ῬΤΟΡΟΣ δῖα, δη 85 ΒΌΟΝ τη ΘΔῺ8 

[6 ΝΊ]ο (χίχ. Ἰ,8; χχἕ!, 10) ΤῊΘ ὈΝΡῸ "ἽΝ᾽ (δοτορ. 

χίχ. 6; χχχυίΐ. 36; 4 Κίῃβ χίχ. 24) διὸ ἐδ: 9 οδῇδὶδ οἵ [86 

ΝΙο (Εχοά. υἱῖ!. 1). 

ΟὨ Υοσ. 1. ΠῚΞ3 16 ἄπ. λέγ. 101Ὲ [5 ἱκπάτϑὰ ἰὸ 

ΤΊΣ (ν. 6) ἰοῦ 15. τηοδὲ ῬσοῦδΌ]6, 1 τα δῇ ἀδδοίθδιοη 
ττ πος κὴ. 

»υαοσγιρίωηι, ἰμ6 δίοον βίάθ οὗ ἃ νδὰγ. Ρ Ρ2 (ἐοαπὰ 

Ὀϑδίάο ομν ὅογ. χἕ!. 4; χυΐ. 16) 8, 88 δρῬθδσβ μ᾽ αἰ ὕγΌΤΩ 

Ζον. χιϊὶ. 4, " τ΄} 9 οἰοῦε"-- (δζαίη ΟὨΪΥ Ἰγν. 18) 18 

“9 ἱποτ θα Βὴ ; χχιι ) (ἄγοτα 77) Εχοὰ. χυ. 18; 168. 

ΧΊ. 11; χΊΪχ. 10; }]. 13," ἴο Ἰοδὰ ἴο ναϑίῃσο ,") ραδομορι, [Π 9 

νδϑίιυσο, σταξσίης στοῦ. 

Οἱ τος. 30. 71} δηιὰ ἽΨ Ε ΟὨΪΥ ἈΘΓΘ 1ὴ 1δαίαμ, ΤΥ 

δυδε. αδείγαείωηι (οοπαιιςίίο), ὈῸΣ ΤΩΔΥ ὈΘ δἷδο ἴϑσω. οἵ 

Ὶ" 5 (οοπἀμοίιιδ, “ Ὠἰγοὰ ") οσουσα ὨΟΎΒΕΤΟ 6180. ΤῊ8 

ΤΆΒΟΣ 16 ἰο ὍὈ6 μδὰ ἽΓ) "Ἴ27»)2. ὙΠ) πίθιουὶ ασίίοῖθ, 
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“ἯΚο Μίσοῃ. νἱΐ. 13, αι δὰ ὅοτ. 11. 18 (π εἰς ραβϑαβο, ποσθ ᾿ ΟἿ γος. Ξ1. ἹᾺΣ , Ὀδοδῦθο ἴδιωδὶα δΏ 6}, γἱοϊκ 

ΟΥ̓́ΣΣ, Ἰοοῖκα Ὀροῖς ἰ0 Οἵ!Γ 5), ἰ5 ἐπ Ἐπρηγαίθα. Τὴθ "ἼὩΡ 

ὙΠ) δσὸ ἐπ ἔτντο "65 οὔ μθ ΕπρὨγαιθδ; ἴοσ 2 9») δΙ'οῃϑ 

ἙΩΔῪ τῆσδε ἐπ ἰδγσίίογυ οἱ ἰἢ 9 Ὠἰ ΠΟΥ δἰ 6 88 ΜῸ}} δα (9 

ζατῖ ποῦ δ᾽ ὁ (δοπρ. δοβῇ. χχίν. ᾧ, 3,14, 1δ; 2 δὼ. χ. ἥ16; 

1 ΟἾγ. χίχ, 16, νἰτἢ 2 Είπκ τ. ἀ; Εξγ Υἱ!. 36; Νοῆ. 1. 

Ἵ, 9", 1. 1), δὰ Ὁ“ 2» δΙῖὸ ἰΠ0 δἰάοδβ ζϑῃθγα ν : Εχοά. 
τ 

Χχχίΐ, 1δ;1 Κίηῃμο τ. 4; σον. 1ν1}1. 28; χ] ὶχ. 33.-----ῷὦὄ 

Ὁ 2 Ὕ» Ὁ 16 δυρμοτηξμιίο, "κοὸ Ῥθαξ. χχτη!. δὲ; ἴ[δ8. 
χχαχνυί. 19 Κ᾽ τὶ. σον. 7 υἀ. 1.24; 1 Βατη. χχίν 4. ἸΠΒΌΠ 

Ῥτονοϑ ἔπαΐ {Π6 Ῥγορῃοὶ 568 ἽΨ 8ὲ ἴδγη., ΜὮΟἢ υ8ὺ- 

ΑἸ ͵ἰ8 τὴλβο. ΤὙΠΟΣΘΌΥ (6 δα ͵οοεϊδνο οοπαιγιοίίοη οὗἁ 
ΤῊ 20 ἰο οοηττησα δα ἔπ οοσγϑοῖ οὔθ. Βορδγάϊης ἴῃ 9 
«ει ἰογμαηαϊ, ΘΟ Ρ. χὶἱ!. 15; χχῖχ, 1; χχχ.. 

Γοῖ!ς αγὸ τηοπῶὶ. Ηο ἀο66 ποὶ [κ{}} (ποι, Ὀπὲ 1οἰ5 1) 218 

᾿ἶγε, ταΐδοα ἐποη. ΣΤ ἰδ “ἰο τχαῖτο |ἰγ6." ΤΠὲ8 ἀοο68 

ποῖ οσοῦγ ΟἿἿΥ τὮδη δοιηοί πίη ἀοδα, οὐ ποῃ-Θχἰϑιοηΐ, 

ἐδ οδ]Ἱοά ἐπῖο ἴδ : Ὀθ) αἷοο ψἤθαῃ δοιϊηοιΐης ἐνίηρ, θὰ 

οπ ἐδ ροΐηϊ οἵ ἀγίηρ, ἐδ οὶ {ἰνὸ ; ἰποσϑίοζο “ Ῥσϑδεσῦθθ 
αἰϊνο." Οοιῃῃ. χχαχυϊ, 1; αθῃ. νυἱὶ. 8; ᾧ βδζ). χὶι. 8; ἃ 
Κίηκε χυὶ!. ὅ, οἰξ. 
θη γον. 21. Οὐ ἢ" Ὅηῦ 800 ΟὨΥ͂.α. 
Οα γος. 25. Βοίδ (ἢ νοσὺ ὙἽ}) δηὰ ἰδ δβυρδβίδῃε! γθ Ὁ» ; 

ὙἽΚὉ οοσας ΘΩ͂ ἴα Ιδαία]ι, υἷς., βοτθ αῃὰ ν. δ.--- 

ΓΟ ἰο ἃ υἷδοα πβοτὸ οδέξϊθ ἃἂγὸ δἱ᾽οιγσοὰ ἴο ὔοϑζο ἔγοθ 
τι" 

(δοι». χχχίϊ!. κὸν Το ΘΈΡΓΈΘΡΙΟΣ Ὀοϊοηκο ἰο Ὀουΐογον 
ΠΟΠΊΤ, τθετο ὁ5 , ΟΧοΘ δῖο, ἐξ ἰα ἑουμὰ ; οι. χἰΐ, 

; ΧΥ.10; : Χχν 8, 20. -Ο 8 866 ΟΣ Υ͂. ὅ, 

ἘΧΕΟΘΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Ἱ, Ἀδοιθονοσς 86 ζιοσᾶ -ἰοῖρὲ τἴ86 
Σιοτᾶ, γοτβ. 10-12. θὰ ᾿βαϊδῆ βαγβ: “ Μογο- 
ΟΥ̓́ΟΡ {Π6 Χ.0ΒΡ βρϑῖκ," δα ρυὺὼ διἱπ)θο!  αὐἱΐο ἰῃ 
1Π6 Ὀδεϊιρτυυηα, Ηδθ μῖνοθ ὑσοιηϊηθηοθ ΟὨΪγ ἴἰο 
ἐΠ|6 Ῥτοροῦ δυῦθοῦ οἵ {Π|ὸ δ άγοβα, 88 νου. 8, ἢ9 σϑ- 
Ῥουίᾳ οὔἱγ ἐπθ ποσὰβ οὗ Φϑῆονδῃ ἰο Ϊ πιθο] ἢ, δὰ 
Ῥδβθθβ οὐδοῦ (8 ρογσίοσπιδηοθ {Ππδὶ ')ᾶϑ πἷα, 8 "288 
πουΐς, 88 8. πηδίίοσ οὗ οοῦγθο. ΤΠουρῇ ΑἾΔΣ τ 
αι ὈΔοίκο! Ἰἄον, 16 ἀϊνῖηθ ἴον οὐ ἰἐ8 ματί ἀοϑα ῃοὶ 
Ἰεὶ ἴηι ρο. Τῃο [ΒΡ ΒΔΥ8 51}}} ἰἴὸ ἰιΐπι: 1 δὰ 
ἐὰν αοα. 22ὲ 7ωγε Ἠο ἰδ 8ο, [πουρχῇ ἀφ ἐποίο Βο Ὧο 
Ιοῃ Βοοδιιβο “Ψομονδὴ 8.}}} ον Αδασ, Ηθ 
βϑαΐκβ ἰὸ γϑοΐϊαϊ πὰ ἢἶπλ, σοπιϊηρ ἴο Βίτη ΒΔ] ΜΆΥ, 
δια πο]άϊηρ οὧοἱὐ Ηἷδ μιδηά ἴῃ ογοσ ἴὸ τηδῖίκα χο- 
ΓΙ Δ5 ΘΑΒΥ [Ὁ ᾿ἶπὶ 88 ροββ ὉΪθ. Τἢδὶ 16, [ἢ 6 
ΤῸΒΡ ἀοιμβη δ πο υποοηα ! ]οηδὶ ἐλ: ἢ ἔσο Αἰ 2, 
Ὀυϊ Ηδσ Ῥογσοΐ Πἷπὶ 0 δἰΐδοῖ ἢ ΐβ [ἈΠ ἴἰο ΔΏΥ 
σοηάἰιου ἐμαὶ ἢθ πὶ|]]ϊ. Τῇ Φομβόνδὰ ἔμ 616 τἢ9 
οοηαϊιίοη, θη ἐμπδὲ 18 βουσὶν, οὐ ἔθ δίσπ, ἐμαὶ 
Φοβονδὴ ἀδβοσνοθ ίο "6 δα! ἰογοά, ἐμαὶ Ηδ 18 (Π6χο- 
ἴογο ἰ αοἀ Ησ χῖνοθ Ηἰπ,536] ουἱ ἴο Ρ6. 

ΤἬΉΘΓΟ ἰδ Ὧ0 οἶμον ἰηβίδῃοο οὗ δια ἰης ἰο ἃ 
τη 8:8 ομοΐοθ Ἡδδὲ (6 β'ρῃῃ δῇ 8}} θ6. [{ ΣΏΔΥ ὃ6 
ἔθαυ] δὶ βαϊὰ ἐμαὶ 0 γ 1βαΐδῃ [0 Ῥγοροθθ ἰο Αἢ"δὰ 
(δ οἰοῖοθ οὗ 8 πο δου 0} δῖσῃ 8 :ἰβοὶ δ εἰψη. 
Ιι ᾽6 ὁ ρἰϑάχο (δὶ ΒΘ βοῦνϑβ 86 ἔγθθ, ἰνίης, δηὰ 
δἰτιϊὲν αοά ; (μαὶ Πογοίογο [ἢ 679 18 δυσὶ ἃ οὐ, 
ὙΠῸ Ὡοῖ ΟὨΪΥ ΟΔἢ ἀο πιΐγβοϊθβ, Ὀὰϊ πῆο, υμδοσ 
Ἡμς τααραν ἯΠῚ Οὐ (ποῖ. Ηδὰ [δεῖ δὴ οἴθοτγοά 

82 [εἶα ομοῖοο πιΐμοσιὶ ροθαθθαίης {Π|6 ῬΡΟΥΤΟΓ 
ἴο Ῥοσίοτα τμβδί ἢ ῥγοχμϊδοῦ, πὴ που!ά Βαγο 
ὈΘ6Ώ Οὐ 6 ἃ ἀδοϑῖνοσ οὐ ἃ ογασϑὰ δῃιῃυδὶδαί. 1 
(ἀτὸ ἢδΔ 119 οὗ δοΐθποθ, Γαι: ἢ 8 1816 ΟΧΡΟΔΙ [ΟΥΒ ΤΑΥ͂ 
δ οδδ θη ροα ἴο ῥσοῦο ἐμδὲ [βοϊδὴ νγδβ ἃ ἀϑοοῖνεσ 
ΟΡ δῇ ϑῃιπυδῖδαεί. [ἢ ΔΩΥῪ οδδ (Π 9 Ῥτγορδοί ἰθανεδ 
ἦς ἴο Αδδσ, ἴσοι τλιδὶ ματὶ οἵ ἰδ υμΐψοσθο μ6 Μ1}} 
δνο 8 Ππλΐγδοῖο. 
6 ΥΤΡΡΙΥ οὗ Αἰιας ἰδ ἢ τς]. Ηδθ δοίβ 

ΔΆ 1 [6 8.}}} Ὀοϊονοά ἴῃ Φοιῃονδῆ, δηὰ δ8 1 ἢ 
ἀοοϊποά (119 ργοόροβδὶ σῃἱγ ἰπγουρῃ ἔδασ, Ἰοδὲ ἢθ 
βιιουὰ μανϑ (9 Ἐργίληιῦος οὗ ἰοπιρησ Οοἀ 
Ὀραῖ. ν. 16). Βυΐ δα ϑά δἰγοδὰγν ἢἷ5 ογῃ ρἰδῃδ, 
6 δὰ δἰγοδαὰγ γοϑοϊγοᾶ ἴἰὸ ὁ ἴο 16 κοάβ 

δηὰ Ἰκεϊηχη οὗ Βυτὶα δηὰ Ερἢγαΐπι, ποὶ Φπουδῆ, 
ἔμο αοὰ οὗ 7 δαὶ [16 χοάβ δηὰ 6 Κίηρ οὗ 

τἷδ. 
[ὑογν. 11. “Δεἰς ἰξ ἴῃ (᾽6 ἀορι,᾽ εἰὁό. ΤΉΏΘΓο 

ΤΑΔΥ͂ 06 δὴ Ἀἰδίογϊοδὶ σοϊδίίοη Ὀοίνγοθη (Πΐ8 6χ- 
ρων δὰ Πουΐϊ, χχχ. 11]-14, δὰ 7ηο. ἰν. 11- 
3, δΔροὰ Βοι,. χ. θ-8, δηὰ οομρ. Ῥβ. οχχχίῖχ, θ-10, 

δδιδὲ πλδῖκοϑ ἔμ 6 ὰ ὑδ6 [0] ἔοσς υχυΐυδὶ] ἰπἰοχρσοιδιίοας, 

Τὴν ἄβυσσον, Έοτι. Χ. ἴ, ΒΟΟΙῺΒ ἰ0 δῆον τὶ Ῥαυΐ 
ΘΟ Ὀἷ 68 ἐπ ἰδηρύυδρο οἵ ὨΘΌΪΟΣΟΠΟΙΩΥ δηὰ [βδΐδῇ, 
διὰ δἰδο ἰο ἕλον ἰι6 ὕυχ Χ, δηὰ γυχ. ἴῃ σεβαϊπα 

ΟἿΌΣ ῬδΒδβῸ 88 ἷΐ πε ΘΓ τη68Δη1.--ΤῈ.]. 

2. Απᾶ δο ΒΑΙ 6 ΓΘΌΙΒΕΠΘΊ γε. 13, 14. 
Τὶ βοοῖῃβ ἴο τὴ ἰπδὶ {πἰ8 ἴοστηι οὗ δάάγοβδ, )Ἰοϊποᾶ 
ἴο 189 “τοογοονοῦ (ἢ [,.0ῈΡ βραῖκαβ," νσ. 10, 1ηϊὶ- 
τηδίοδ ἰπδὲ ἐη9 Ῥεορἢοί βροῖζο {μ696 πογάε, οὶ οα 
(ἴδ δροῖ στωϑηίϊοσθα τοσ. 8, δὰ ἱπ ἴΠ6 Βουδα οὗ 
Ῥανία, ὦ. 6., ἱη (ἢ τΟγ8] ρδΐδοθ, δῃὰ Ὀϑίοσο ({9 
ΤΟΥΔῚ ἔδτα νυ, δηὰ τμαὶ [μ86 οοη θη! οὗ Ηἷβ δά τεβα 
σΟὨΟΟΓΏΘ ὙΘΥΥ͂ ΠΟΑΥΪῪ ἴΠ6 ᾿ουθ6 οὗ Πανὶ 88 
Ἰαονῶν, (ποῖ ΤΉΘΓΟΙΥ 88 σοργοδεηίδίϊνο οὗ {86 ρβὸ- 

γΟΣΏ 6:1). τη τ, δ ἴρ ἸΤΟΔΓΥ,) οοΙτοθροη δ ἐχ- 
80] Υ ἰο {16 Εροποῖ ἐππώνεν, τυ αἰ οἷ πιθδΏβ ὑσὶ πλϑ- 
ΤἾΠΥ 1Ππ6 ἀἰθοοτηίοτί οὨ6 Θχροσίθηοϑθ ἔσομαι δ γι ὲῃ 
{μὲ Ἰδϑὶβ ἴοο Ἰοημ, δηὰ (βοῃ δὴγ δοζί οἵ ἀϊβοοσ-. 
ἴοτι. ὙΠΒουὶ ἀουδὲ Αἰᾶς μδὰ οἥδθη θϑῃουμῇ τηδὰθ 
ἐγὶδὶ οὐ Βυτηδη ρμαίΐεποθ. Βυῖ “ἴ΄Ὸὺ ἩΘΘΥΥ͂ τηθῃ ἢ 
ΒΟΟΣ (0 ροΐηξ ἴοὸ ἐ16 ὕδοῖ (πὶ ἰπ ΑἸ 828 γοιβδ] 
ἸΔῪ δῷ ἱπδα]: ἴο 119 Ῥσορβοὶ. Εὸσ (μΐ8 γοΐσβαὶ 

ἢ! Ὀ6 οὐ δα ἰπάϊγοοι ἰῃρ 8 1ῃ.- 
τας Δοὴ ἐμὲ θὲ υτὴν ΣΕ ειδ ΒΩ, 

φιαΐίον. 
ΛΏΘ νἱΐο οὐ [86 
ἀουδιεΐεβα, [86 ᾿ηδυ] ἰο δὲ Οοάὰ 15 ἔϊι9 εὐ 

" Β6ζα, 

" οἔ γοσ. 
ἰο 6 Ῥτορμοί. Νοίϊοϑ {πδὶ ΌΥ “ἔχῃ 
ἢ ἱἢ 8 πηθϑϑΌΣΟ χοίγαοίδ ἰμ6 “ΠΥ 
10. Βγ εἰινῖ8 οπε ποσὰ ἢ 1οἱβ Αἰιδς Κπον {μδὶ Ὁγ, 
εἶθ πη δο] οἴ 6 ᾿89 ὀχο υἀοά Ὠἰτη56] 7 ἴσοτη ἃ 
ἴῃ [80 10Β»ν. ΕἾ]] οἵ (Ἀ]5 ἀ180] {Π6 
Ρδοὶ ἀβοϊαγεβ ἰο ἴπ6 μουδο οὗ ανὶά : 186 γῸ6 
1 ἤδνθ ὯΟ εἰβῃ, ὁ0ῃ6 584}} Ὀθ χίνο ἰο γοα. ΤῊσ 
βἷχη ἜΩΝ, 1πογοίοσθ Ὀ6 οὯὩθ ΤΣ ΑΒδς ὅπ οὔ- 
ΒΟΙΥ͂Ο, δῃ ΘΥΟΣῪ τπθδηΐηρ {μδὲ ἸσηΟΓΕΒ ἐμ ΐΔ, πηυδὲ 
ἔγοτα ἴδ ουϊδίατίὶ 06 τ οἀ 88 χηΐδίδίκο. [ἰ ἷδ 
Τασί πον οἶοαν ἔμπα {π8 χη προς ΑἸΔΖ συδὲ 8ὸ- 
οορί αρδΐπϑί μὲδ Μι}}} τουδὶ ΡῸ οὗ 8 ομδγδοίοσς υπ- 
Ρἰδαδαηὶ ἰο μἰ. Τὴ Ὑ8οῖ6 οοπμθοϊΐοῃ βθΟΥα 
τα οἸοασῖγ. ΤᾺΘ Ὁηρο]οῦ, {π6 ἀοθοσίίου, (9 Βγ- 

ἴδγ οὔ Αμδα πιυδὲ ΡῈ ρυηϊαπμοὰ, Ηδὰ δ6 δὸ- 
6 οὔον οἵ τ 1,.0ΒΡ, μΒ6 τοϊρμὲ δὲ ὙΠΠΠ 

μᾶνθ οὔόβθ 8 ἴμτι ἴτοτι ΠΥ δρβοσθ. Βυϊΐ "ὁ. 
οδῦθο 86 ἰῃθο θην ἀοοϊ πο {π6 οὔδει, ἢ6 τοῦδ 
Ραΐ ἃρ πίι ἃ εἶχε ἰμαὶ πὶ}} ἀρροδᾶν 1π δ γε ῖγ ἀο]}- 
οδίθ απδσίοσ, δῃα οοπαΐϑὲ ἴῃ ἃ ἴδλοὶ ΥΕΙῪ ὉΏρ]68» 
δδος ἴων πΐηι. Οὐοπείἀορ ἴῃ δἀάϊιου ἐπδὶ ἐμό 
Ῥτορἢιοῖ, δ5. τὸ ἰοδγηϑὰ δῦουβ, βροῖκο {8.686 ἩΌΓΩΝ 
ἴῃ ἰὴ ΤῸ Ῥαῖδοοι δὰ Ὀεΐοσο ἐμθ τού] ΤΆΣ, 
δηὰ πὸ οδίαΐῃ δὴ ἱπιροτγίδης {μγοοίο ἃ οδθοη ἴῸΣ 
186 ἀχροιϊίΐοι οὗἉ ἐδΘ ραβδαζθ : 180 κἷχη ταῦ μαγὸ 
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Βοοῦ ἴος Αἴνασ, 1) τεοοορῃϊσοα 2) υηρ]ὶ 
Ῥυπίδῃϊηρ, 8) οἵ οοδοοσα ἴο πὲ Ὑ80]6 Ζ8η}1}γ. 
ΒοΒοϊᾶ ἔμ νἱτρίῃ, εἰο.---“ ΒΕΒοΙὰ δὴ 

οἰ ρδδίβ. “ἴἰ ἰδιιὰβ Βοο δ ἰΐ (πο Ῥγο- 
Ῥδοὶ ταίβεα εἶδ πβαηὰ, εἱκηοὰ ἰο 4}} ι6 σψογὰ ἐμαὶ 
ΚΟΥ δμοῦ ἃ δὸ 511}} διὰ σῖνο μπμοεᾶ ἴἰοὸ εΐβ {Π9 
αδ οίοϑι πιῖγαςοὶο οὗ ποῦ μ6 που] βοῖν ρεοδοὶ." 

(ΕΟ ΕΕΘΤΕΒ).---Οἱ ΤΟ ΡΤ βεα Τεσί. απὰ σγ. ὙΠ 
δ “186 νἱγχίη "" ποτοῦ Τὸ πδοῦλ ἀος65 (Π6 ἀεᾶ- 
Εἰΐ6 δειὶςϊο ροϊηὶ 7 ἴγο τητδὶ δὲ ἰμ6 ουϊροῖ 6ὁχ- 
εἰυάς 4}} (μοδϑθ εχροαίβίοῃαβ δοοογάϊηρ ἴὸ ππϊοὶ 
τς Α{ὅπα -ιι “ Υἱγρίη " ἷ8 ἃ ρυτοὶγ ᾿άθαδὶ ροσποῃ, 
προ μοῦ ὈΘΙοηρίηρ ἰὸ ἴπ6 ργεϑθηΐ οὐ {86 ιίυτο. 
Ἅδὲ δογί οἵ ἃ χη ἴοσς Αἴαζ Ἴου]ὰ ἱΐ 6, ἱ{ 16 
Ῥτορξεεῖ ἰπ δρὶ γῖϊ βὰν ἰὴ {Π6 χοιηοίο ιίυΣο ἃ νἱγχίη 
ἴδδι ὕογο ἐη6 Μοβαΐδῃ ; δυϑὴ ἰΐ, ὉΥ ὑθϑδηδ οὗ δ 
Ἰάθδὶ δηϊ οὶ ραώου, (6 ποράογίιϊ οὐ], πΐο ἢ 
ἰοστηρα, δὲ 1ΐ ποσὰ, (μ6 βου] οἵ 1π6 Ῥϑορίθβ 116, 
ἷδ οομιδίγυο 86 τερσοβοιίδιῖνο οὗ 16 οοῃίοιηρο- 
Ταγὶθ οὗ ΑἰδΣ (Ἠ ΚΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ) ἢ [ἰ ἰδ Ὡο Ὀοίον 
τίοα, ὉΥῚ ἃ ἤσυταιῖδνο οοῃδίγυοίίΐοη 16 “Δίπια ἰδ 
Ἰοδὴς (0 Τη68ῃ [δγδεὶ, ουἱ οὗ νϊοῖ 8 Ῥϑορὶθ οἵ 
βαϊ γδιίΐου 6..8}} ασΐϑο, πιο, αν ἰδ 88 οπαυτοῦᾶ 
6 ὈΘΏΘΟΒ οὗ ἴπΠ6 Ῥγοδοηΐ ἱβρῃογβηοο, δ84]} 
Κηον ἴἰο Ὀγοίοσ ἱμ6 ἴο π6 μα (ν. ΠΟΡΕΜΑΝΝ). 
116 (6 ββιῦιο χ 1} Π6 ἐχρ δηδίζου οἵ. ΒΗ σ1.12 
Ῥγοί. ἕπ Βτεδίαι, ϑιιὰ. απὰ Κτίὶ!., 1861, Ησῖ. ΤΥ.) 
πῶο ὈΥ Το ρΓο δοπάϊης ὑπο ς ἐδε Αἰπια οἱ νἱγρίῃ 
6 Μοβεΐδη δὰ ΗΪδ τοοίμοσ, δῃά 81} ἐμεὶν ἐγρίοαὶ 
ΟΓΕΓΠΙΏΠΟΣΒ, πη ογδίδη ἀβ εἰ (8 ροσβοῃ “δὲ φωΐεί 
οῃεδ οἡ ἰλε ἰαπιά, πἶιο Ὠδοδθα ποῖ {86 ἰεΐπα δὸσ δ 
οὐ-ορογδιΐου." Τὴ οδηοη ψὸ ἢᾶγο δοὶ ΡΜ ἱπρ6- 
τδὶϊνο, 16 ΘΑΌ ΔΙ ΪΥ νἱο]είθαὰ ὈΥ ΚΎΕΡΕΚ( δία Ῥυορλ. 
ἀ. Α. 8. δοτ οί σα ὶ ἀ ]εὐρεῖσ, 1870, ν. 
216): Πα δά γ)}δ [πὶ Αἰπια ἀοε8 Ὡοὶ Ὠθοθαβα Υ ἵν 

.} 

ΤΩΕΔῈ 8 Ῥυ ΓΘ Υἱγρίη, γοὶ 6 ἰδυβ Ὄβρϑςΐδὶ οι ρἣδ- 
κἷϑ οὔ 1:6 ΥἹγχί ἐγ οὗ (86 τηοίδοτ, 156 ἐΐ τη 
6 ἱπίοσσοα ἴτοιι (6 Ὡδῖηθ [τηπιδηυοὶ, πὰιὶς 
Ῥτονοβ (Π 6 ῥἱεῖυ οἵ (86 τηοίμοῦ; δηᾷὰ ἢ 8668 ὑγο- 
οὐβεὶυ πῃ 1818 υἱγχῖπἰ(γ (π6 (Πγοαὶ δραϊηβί ΑΠαΣ, θ6- 
οδυδ6 10 ΤΟ] ΠΟΥ (Πι8ἰ 1] ΠΩ. ΔΏ06] ἰδ ἴο δ6 ὈοτΏ πιϊποῦί 
ΤΟ ΟΡΟΓΔΙΪΟΣ οὗ 8 ἤδη οὔτπ6 γος οἵ αν! ἃ. Εοσὶ ἷβ 
πη ροδαῖ Ὁ] 6 ἐμαὶ Α82 οοπ]  ᾿ηΐον (μὲ8 νἱγρί γ (ἢ 8 
το ἴμ6 πογᾶβ οὗ (6 Ῥγορβοὶ. Βρβὶάο, ἔἤοσθ ἷδ 
ΒΟ δίς [Πγοδίδηϊηρ ἴῃ [Π6 Ῥτγοπιῖθο {πὶ [Π6 Μ66- 
εἰδὶι 6εἰ14}} θ6 θόστι 85 (6 βοῃ οὗ αοἂ ἴῃ (ἢ ΒθΏβθ 
οἵ [κἰἶο ;. 35, πίιδουὶ οο-ορογδίίου οὗ δ τηδῃ, οἵ 
(δε τδοὺ οὗ Ὠεδανὶὰ : δὶ ἰα θνη ϑεὺ [ΠΘ ΠΙκμεσ ΒοΏΟΥ. 
ΤΒο ἰδίουὶ δἰἱετηρὶ δὲ ὀχροαϊΐοη, ἰοο, Ὁ Εν. Εν- 
ΘΕΣΒΑΒῸΣ (Ζεἰδεῖν. (. Ιλκμλ. Τλοοὶ. απὰ Κ΄, 1872 
Ἡσι. 17Ὶ, ἄοοα ποῖ βαϊϊείγ. “Τὴ δουβθ οἵ 
Ῥανὶ ἃ οδηποὶ δε ἀοείτογοὰ Ὀοίοσε (ἢ6 ῥγοτηϊβοά 
ἀο!γοσ οοπιοδ ἔοτί ἴγοπι ἴὶ. ΤῊ Θ τοῖον ἷ8 ἔπ το- 
ἴστε, νοὲ ἴο δρροδσ εἶἰδλὶ ὕεασα Ηΐπι, δηὰ ἰλὼ 
πιοίλεν, ἀεἰεγνιίηεα ὃν (δὲ ογὰ οΥ ἰλε Ῥγορῆεον, ἷἰὶ 
ἷε ἰδεῖ (δο ῬτοΟρμοὶ τππϑδὴδ Βεσο “(.. 6. Ρδβθ 

477). Ησν ἱδὶϊ ἰο "6 ρσονοὰ ἐπαὶ ΓΙΌ ΤΙ 'πτλθ 
ΠῚ ἴπρ᾿ ἀχρτεανίου ΤῸΓ (}}6 σοοῖδοσ οἵ (Π6 Μοθ- 
δἰδὴ ἢ ἸΔΟΥΘΟΥ͂ΕΣ, ἨΔ8 ἴδ ρυηλίϊνο ἴῃ 
9.) δὲ ἴῃ 1Πὸ ἰαχὶ δαγϑ ἐπδὶ ἰδ 9 ἤουδο οἵ Ὠδ- 
υἱὲ νουϊὰ Ρὸ ἀεπέτογοα αὖον ἐμ6 δίγιἢ οὗ 6 Με- 
βέολν᾽ 5 τοῖον ἢ ΜόογσϑουοσΣ, ΠΟῪ ἐδ ἰδ ἷθ οοῃμοοΐνδ- 
"7 Τὸ ἯΪΝδὶ ΕΝΟΞΙ ΗΠ ΑΒΌΥ ἔβωοίοδ ἷδ ἐμ 
εοραυχήτρ οἱ ἴδε Ῥιορδοί, (ὴ6 ποΣΩβ τηυδὲ τοδὰ: 
με τττὶ ΒΔΕ ΤΟΝ ὙΕ: τωρ. δὶ μοτὶί οἵ ἃ εἶσι, 
νοῦ 
Οἰδοῖα δήομέ δὴ 168] οοπεϊσιιοίξου ἴῃ [ἢ 6 Β6ΏΘΟ 

δὲ ἰδογ. τεχαγὰ ἐμ ὑἷσι οὗ δ βοῦ ἔγοτι [86 
Αἶπια, δἱ [πο ἰδπιο ἰοϊἱοονοά, δ6 δὴ ἰάθδ, α μοδεὶ- 

ΣΙ, Ἡϊιδουὶ γοίοσθμοο ἰὸ 18 τοδ] ζαϊΐοῃ (“ ποσθ 
ἃ Υυἱγεὶη ἴο οοῃσεῖνο ἐι}8. ἐπαίδηϊ ἃ ΠΟΥ 85. δῇ οἵω- 
Ὁ]6π) οὗ Ηἷδ μαϊΐγε ἰδ, (86 τηοῖίπος που] Ὡδη)6 
μος ὅδ ἐκ 186 Ἰβηά δὲ (πδὲ εἰπιθ τωυθὲ βαν: 
Οοὰ ντὴὸ πὶϊ ὑα," ΕἸΟΗΗΟΒΝ, οοἴρ. ὦ. δ 
ΔΙΟΑ ει το, Ραυσσα, ΒΤΑΚΉΕΙΙΝ, εἰ6.). ΤῊ δζ- 
υἱιγασίθομ οἵ (δ ΐ8 ἰἰοῦ 18 χηδηϊίοδϊ., (ῃ6 
Ῥχορβοῖ ἀοθα οὶ ἰς Βνροί μους  γ, θυ αυἱὲθ 
οδίοχοσί δ! γ. ΤῊ] δἰρη, ἴοο, πουϊὰ [ο ποίιβεσ 
ΘΙΜΕΤΒΒΙΟ ὯΟΓ {ἰιγοαϊοηϊηρ. | 

Οἰδοῖβ Βηὰ {δ ΚΟΥ ἴο ἰξο οχροαϊιΐου (ΕΟΒῈΝ- 
ΜΌΕΙΧΕΒ, ΕΑ, ΒΕΒΤΗΕΑΟ), ἱπ 1Π6 εῃρροεὶ- 
εἴοη ἴδδὶ Ἰδαϊαδ μὰν ἐμ 6 Μοβεΐαϊι Η πη βοὶ ἢ ἴῃ (6 
οἰ] ὰ ἰο ὕ6 ὕογῃ, δὰ [δὲ ὩΘΏΓΥ πὸ ᾿δΥγ0 
ὈΘΌΓΘ ὯΔ, 80} ΘΥσοζθουβ 0 πὰ Δ Ὁ 18] εἃ 
Ῥγορδθου. Βαὶ ἱϊ ἐβ ἐποσεα!θὶο ἴπδὲ [6 Ῥτορῃοί, 
δοοοιηραηΐοα 85 ῃ6 γ͵ὸ8 ὈΥ ἷδ. δοῦ ϑΒθδηζλαβμυῦ, 
οομ]α ἤδνο οσχροοίθα ἰῃ 8Βοὸ ββοχΐ 8 ρμογίοα 6 ζ}» 
Β] πηϑηξ οὗ ἐΠ0 ῬΥΟΡΉΘΟΥ οοπίδίποὰ ἰῃ Εἷβ ὩΔΙΏΘ. 
Τις ἰο πηυαὶ ἤγοὶ ὈδοΟΠ)6 8 σοιθηδηὶ. (ΟΙΏΡ.. 
ἰὴ Ῥτορμοίβ ἱπαυΐνγγ νἱ. 10 δῃὰ (ἢ σϑρὶν νϑζ. 
11. ΤΠ ιἰθὸ Αια ἀοοβ ο8}} Βὸσ εοῦ ἰπδῃμοὶ, 
ἢθ ἐφ Ὡοὶ Ποοοδθδσὶ Υ Ἰμογοίοσα σοϑ ἢν Πππηδηπεοῖ. 
10 ἸΏΔΥῪ ΤΩΘΔῺ ΟὨ]Υ͂ ἰδμαὶ ἢ 1865 (μ6 [π- 
ΖηΔΏσαΙ. Απὰ μο, ἰοο, νυἱϊἷ, 8, ἔδ6 ἰαῃὰ οὗὨ [π}- 
ΤΩ ΒΏ6] ἰδ μοὶ [86 ἰδηὰ οἵ Π6 ῥγεκοηὶ, δαὶ οὗ (δ9 
ἔαίυγο ἰππιδημοὶ, ὙΠῸ ΟὨΪΥ δ 86 ἴσυθ 10Ε» δηά 

Μαβίοσ οὗ 6 ἰδ. ἴῃ υἱΐὶ. 10 τῇ οσο χιν 2 Ρ 

δ τὶ θη βαρδγδίο]γ 88 ὑγο ψΟΓδ, οΔἢ δὲ τηοδὲ 
ΟὨΪΥ ἃ ΡΟΪΔ οὐ ἴδα πδηθ ἱπηπηδηθθὶ Ὀ6 Τοοοζ- 
ἰχοα. Μοσϑονοσ ἰξ βαϊδῃ δα ἴῃ (πὰ ὈΟΥ [π᾿ 
τ ΔΏΌ 6] [ὴ6 Μοβαίδῃ ἢ πιβο  , (πο τηυδὲ ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ͂ 
᾿ηἷβ τοοίμος δ (ἢ Ἰοχί εἰ πηαῖο τὶ θ οὗ 8 θη θο Ὁ 
οὔ {πὸ ἔδλπινὶγ οὗ Πανὶ. Βυὶ ἱλ ἐδ ἱπογθάϊθ]6 (μδὲ 
ΠΡΟ δἴουϑ τι βου ΔΏΥ 408} βοδίΐοη, οδ τόση 
τηαττὶοὰ το θΏ. ᾿ ᾿ 
ΤῊ δηοίθηι δον δα οχρίδηδίου, δοοοσάϊηρ ἰο᾿ 

νεῖ [0 Αἴπα νῶϑ {πὸ προῖπος οἵ Ηεοσο κε, δὶ, 
ιμδὲ ΑἹ, ἀδυρθίον οἵ Ζομδσίδῃ (2 Κὶηρβ χυἹ. 
2), 85 δῆοτῃ ΟΥ̓ ΦΈΒΟΜΕ ονὐϑῦ ἰὼ ὃ6 ᾿πῃροθδὶῦ]ς, 
᾿πδβιοἢ} 86 Ηοσζο 8} δὲ ὑπ9 ἔγηθ ᾿βαὶϑ ἢ βροῖζϑ 
186θθ ψοσὰβ γ͵88 αἰγοδγν 12 γϑᾶτβ οἱἄἁ, Τῇ ἰδίοσ 
Ζουίδῃ Ἔχρ δηδίϊοη ΥΔΏ ΚΡ διροηρ (8 δυρροτγίετθ 
Βαυθτῦβ Αὐναὺ δὰ ΖοΗ. (ἘΕΙ, 108, (Βοοιηΐδη) 
Θποτισε, (τ ῆο ἰῃ Βὲβ ϑόνον. τοϊἐσίοπία ΟἈγίαί. δ }}} 
Ῥγεδβοηϊοὰ ἴδ οὐ μοὰοχ υἱϑῖν, θαΐ δἤῦεσπασαβ ποὴξ 
οὔ ἰὸ ΟΒ 110 8᾽ νἱοπβ), ΦΟΗ. Τὐυτσια ΥΟΝ 
ΛΟ ΖΟΟΕΝ (βοοϊηΐδη), ΘΟῊΝ ΕἜΝΒΤ. ΒΆΒΕΒ 
(ἴῃ 89 4ππ|. τὰ Ηατηιατ᾽δ Βεοδαολίυπφεη ἄδεν ἀδν. 
ὑεῤῥν ὔ" 1. 5. 281), [Ῥαὶ 5. ΒΑΒΝῈΒ Βοος: 
ΟὨΪΥ͂ 6 ἱποϊαάεκ ἃ γοΐίόσεποθ ἴο Μορείδῃ, δὸ- 
οηγάϊΐηρς ἰο Μδίι. ἱ. 22.-..ΤῈ.] ΠΈΝΤΕ Ηττ- 
Ζ16α, ΗΕΟΡΕΎΕΕΚ, ΚΝΟΒΕΙῚ, εἴς. Αοοογαϊης ἴο 
(πἰ6 νἷον ἰπ6 ΑἸπιδ 18 ἴ86 τἱίε οἵ {ἴθ Ῥτορδιοὲ 
Ηἰπλβοὶ τ, οὐ μον εἰ τροίμον οἵ β'Βεδι ΔΒ, ΟΥ 8 
Οὐ ΏΡΟΡ οπ6, δὲ ἐπδὲ ἰἰτηθ ΟὨΪΥ Ὀειτοϊοά ἴο ἢ ΐ πὶ, 
δαι ἄμ δ Ὑτοοκοα οἱ (δ 6 ἱτη ροδββὶ ὈΣ11 οὗἁ Γεῖοσ- 

τίηρς ΤΙΟΡΤΙ ἰο 1μ6 πῖξο οὐ ἔμο δοίγοιμεὰ οἵ [8 
Ῥιορβεῖ υξίβουϊ δὴν Ὥθατοῦ ἀεβίρηδίίοθ δηὰ 
σἱτποῦς {86 ἰαϊηιοαε εἶμι οὗἨ ΠΡ Ὀεοΐηρ Ῥγοδθηί. 
Βερίάς, βοὰν δμουϊὰ ἐμ ἐπήβῚ ἐξο 180 ΕΥ̓ λθὺς 
ἩΆΡΡδϑἢ ἰο μανοὸ ἰῃ9 [τητιδηυεὶ Ὀοτη ἢ 1{7 ΥΥΕΓΘ 
186 Ρχομιίρθα ἰο Πανία ἰο Βὸ ἰγδηκίοσγοά ἴο 1μ8 188 
ΚΙΜΟΗΙ δηὰ ΑΒΑΒΒΑΜΕΙ, τ Οὐ ἱγ ἐπἷ8 ὙἱΘῪ Ὁ 
βαυΐδρ ἐμ δὲ Ὀγ 1.6 ΑὙΜΑ τουκὶ ὕὈ6 υηδεγαίοοά ἐΠ9 
σαἰΐο οἵ Αἴας. Βυὶ (ἤθε, ἱποιοδὰ οὗ βοιωοϑί 
να, [86 Ῥγορῇῃοὶ που]ὰ σδίμβος ἤδνθ δηπουηοθα 
βοζαθι βίης ἰογῆ]. Οἰδιοσβ διδὶῃ υπάεχρίδηα ὈΥ 
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πο Αἴπια δὴν υἱγχίη, ποὶ τόσο ραχίου αν προ- 
εἰδεᾷ, ιπαὶ γᾶϑ Ῥγεβοῃὶ δἱ τὸ ὑἷδοο οὗ ἰηΐογυϊον, 
διὰ ἰο σοὶ ἐπ Ῥιορμοὶ ρμοϊωϊοὰ πὶ (16 

ζε:. 
Ἐὸσ τοῦ ρατί 1 θοϊΐονο, (παΐ ἰπ ἐχρουπαϊΐηρ οὔτ 

Ῥ , 1| 16. 8ὴ οχορβοὶθ᾽ β αἰ ἴο ἰεᾶνα ουὖϊ οὗἉ 
νον αἱ ὅτει Μαίὶ. ἱ. 283, Ἧ͵7ς ἤδγϑ οἿΪγυ ἴἰο δῖε: 
ὙδΒαὶ, δοοογάϊηρ ἴο η6 πογὰβ δῃηᾷὰ οομίοχί, αἀἰὰ 
Ἰεαϊδιν ἴῃ [παι τηχοπηθηϊ υεῖϑἢ ἴ0 Βϑυ, δηὰ δοίι8}}} 
ΒΑΥΪ Ηον Ὧν [ιἷ8 πογὰά βροΐκϑη ἰπθ γΠΝΗ5 ἃ ὑγο- 
ῬΠΘΟΥ͂, δηὰ πὶ παι ᾿υδῖοο Μαίς, ἱ. 18 
{16 τὰ τέρναπίος, νας 88 ἰΐ6 ΠΠΕ ΕΗ ο ΠΗ 
ΤΟΡΠΘΟΥ͂ Μ|1Π1 ΔΡ τοῦλ ἰηφαὶΐ τηυδὶ 
ἜΣ ΓΟ Σ ΣΥΟΓᾺ ̓  πάη ἴα πεῖνα (πο {δ ς8- 
ὨΟῊ ῬΓομοϑοα δῦονο, δηὰ νὰ οδίδίη [(Π6 τπησδηΐηρ: 
ΒΘ 014 πα (ἃ 6. (π͵4) νἱγχίη (ἐ 6, {815 γοὶ υππλαγ- 
χὶοὰ ἀδυφμίογ οὗ (6 γογαὶ ἢουβθ) ἰδ ῥεξεπιδηί, εἰο. 
Αδογῖδο ἀἰκηδηΐ τόογὰα οἴ [Π ῬΓῸΡ τ᾿ νοῦ. 14α, 
Εἰδὶ το} ἊρΡ Π|Κὸ ἀδτῖκ οου 8, τὸ τηυαὶ ἰοοῖκ ίογ 8 
εἷκο ἰπαΐ βίγῖκοβ [ἢ 9 πουδο οὗ ]γανίὰ [1|κ6 ἰπυη- 
ἀδν δηὰ Πρπιπίηχ. Πουθι] 85 ΑΠΑΣ τὰ τοὶ [ἢ 9 
60} ΠΥ ρογθοῦ. ὙΥ1116 ὅόβμυλ (χχῖν. 16) ῃδὰ 
διϊα : “1 δηὰ ΤῊΥ Πουλο ΜὙΠΠὴ ρβογνθ ἴθ τὰ," 
ΑΠΑΣ ᾿ιδά εκαἱά (8 συῃίγασυ. [{ ποὶ, ΤΥ αἰὰ [6 
Ῥτορβοῖ, ἱποϊοδα οὔ βἀγοββί ηρ ἢ π1586} ἰο (π6 Κίηρ 
υ[(}} διιοῖ οι ΡΠ 8518, δά ἀγθαβ (ἢ6 τσ ῆο]96 Πουθο 
Απὰ ἀϊά πεῖ γγὰβ βαϊὰ 1ἰϊ. 16 εᾳ. δδουὶ (ἢ ᾿υχ- 
ὌΓΥ οὔ (πΠ6 ἀδυσίιοτβ οἵ Ζίου μανὸ ῃ0 δρρὶϊοδίΐου 
ἴο 6 ποιηθῃ ἴῃ [6 Βουθοῃο]α οὗ Αμασῦ ΤὭογο- 
ἴογο ἴδ6 τ βοΐθ πουδο πλιδὲ ἩΠΠῊ ἴΟσγου οηάαγο (ἢ 6 
Βδηλα οἵ οὐδ οὗ [π6 ῥγίποοθδβοα ὙΠῸ ν͵ὰ8 Ὀγαϑθηΐ 
θεΐηρᾳ Ροϊηιοά ουὔΐ 88 ργερηῆδηξ. Τδαὶ 6 (ἢ θο]ὰ 
ἸΩΔΏΠΟΓ οὗ (6 Ῥγορδοία οὔ Ψοδονδῆ---8 πλδη- 
ὯΘΣ (Πα 18 ΠΟ ΓοΒρθοῖου οὗ ροσβοηδ---ἰἢθ “βδοϊκοϊοι ἢ 
Του 688" οὗ πηοη {πδὶ πο (μι [ΠΥ ἢᾶνο Α]- 
τὶς ἿᾺ αοὰ ἴον {ποῖν διιρροσί. ΤΉυβ, [ὉΓ ὀχδηι- 
Ρία, Φεγοιίδῃ βαϊὰ ἰο Κίης ψεβοίδικιτα [δὲ ἢθ 
βῃιουϊά Ὀ6 θαγὶοα τὶ (πὸ θατία] οἵ δῃ δϑ6, ἄγατῃ 
δῃ0 56 ἔοσί Ὀογοπὰ ([160 ρψαίε8 οἵ 6 γύβδιθπι, 76Γ. 
Χχ Ἷ 

18 σοράγαβ (86 δοῆδα, ἱΐ σϑυγδὶπδ Θδθθη 1 8}}} ἰῃ6 
βδῖὴθ ἩΒοίμον ΠᾺΡ ἰδ ἰγσαπεϊαἰθὰ κἸΒοῦ ΜΠ 6411" 
ΟΥ̓ “ὁ[6 Ἡ1]] “1}}. ἙἘῸΣ ἴῃ ΒΩΥ σδ80 ἰδ ποιὰ ἷ8 
δροΐκοη ἴῃ ργοϑϑῦοθ οὔ με Αἰηια. ΚΒ} Ποσβοὶ 8 |Κ68 
ποίο οὗ ψῆδὲ (Π6 Ῥτοροῖ δῃποῦηοοβ ἰὴ σορμασὰ ἰὼ 
18:0 Ὥδπιθ ἴο θ6 ρίνεοη. Ὑ ΒοῖμοΣ 8:6 ͵β δροΐζθῃ ἰὸ 
αΓ βροΐζθῃῃ οὗ γεπμδὶηβ ἱπηπιδίοσίαὶ. 1 Δ Π1ὴ 
ὯΟ ΟΧΡΓοδβίοῦ οὗ ἀἰβαρργονδὶ, βαυβ "δὴ Μ|}] ο8}} 
ἷπλ [πλλδηθοὶ,," 15 οί (δὶ 86 πηθοἢ 88 ἰ0 ΒΆγ: 
“58:0 8[.8}} 580 68}} Βὶπι 88:6 που]ὰ Βαγάϊγ βανὸ 
τ πουρῆϊ οὗ ἰδὲ πδπιθ μοσγβοϊζ, [{ τγδβ ποὶ ἃ υδ08] 
Ὠδῆι6. [ὑ ἰβΒ ἰουπα ΟὨΪΥ οτο ἰῃ ἐμ ΟἹὰ Τοβία- 
ταθηὶ. [{ νγῶ8 ἃ θοδυί ἴα] ἤδηιο, τἰοῖ ἱῃ ΘΟΏ9018- 
κἰίοη. ΤῊ 1,ογὰ που]ά δανθ δροϊκεῦ αὐ ἀϊβδτ- 
δηλ ἰῇ [Ὧ0 πδηθ πδὰ ρίγοῃ Ηΐπι αἱβρ] ΘΑ ΒΌΓα. 
Τιιδῖ βυοῖι 88 ποῖ {110 6886, Υγ6 566 ἥγομα νἱϊΐ. 8, 10 
ΥΟΥῪ ἀοοϊἀοάϊγ. 1 οἶϑῃ οοουτβ ἰη βογίρίαγο ἐπὶ 
ΤΟΙ ΠΟ σἶνθ ὨΔΠ168 ἰ0 ἱποὶν οἰ] άγοη: αοη. ἶν. 
2δ; χὶχ, 87 6ᾳ.; χχῖίχ, 82; χχσ, 6,8, 11, 18, 18, 
20, 24; Σχχν. 18; 1 βδη ΐ. 29ὅ. Οἴρηῃ (ἢ Ὠδῆθ 
ἷδ6 ἀεἰοτταϊηοά δΥ αἰ γί οοτηπηδηὰ : 6εη. χγὶ. 11; 
χνϊ!. 19; Ηοι. 1. 4, 6,9; 1 Οἤγοη. χχὶϊ. 9: Μαίιὶ. 
ἱ. 21. στο, ΠΟΥ͂ ᾿βρλαι ἀουδία ατῖϑο. [8 1ξ οοῦ- 
οοἰσαῦϊο (πὶ Θοά δα πιβὰθ α (]Πδὴ ποιωδη {6 
ἔγρο οἵ [π6 ϑεοτόκος, δηὰ δὴ ἐΠΠορ εἰ πηδῖο οἰ ἃ (ἢ 6 
γρθ6 οἵ [μΠ6 ὅση οἵὗ αοα Ὀθοοτὴθ πιδη ἢ Τη6 οὐἦθο- 
(1015 ἰο οὔτ νἱονν ἰουηαἀοα οἡ {Π|6 ρῥἱ θ᾽ Υ οὔ (9 Αἴνια 
(κθο δθονθ), ἀΐβαρρθδγ πθοη ΜῪΠΊσοίοσ ὕδοὶς (ἢ9 
εἰνίπα οἵ εἶθ πατλο ὑο (δ διηηουποοιηε;ὶ οὗ [86 

ἀϊνίπο ν}}. Ἐρν ἱΥ ἴδ6 4ἔπια ἄοοα ποὶ Ὡδιὴθ [6 
οἰ Πὰ Τπητηδηθεὶ βο προ ρίοά, βῃ χῖνεβ ἢὸ ργοοῦ 
οἵ ἔδασίηρ αοὰ δηά ἐμ 1 ἀοά. 8.16 ἀἸὰ ΟἿ 
δὲ δῇ οοὐὔἹὰ ποὶ δαγνα οτϊ δὰ ἰοὸ ἀο πἰϊπουὶ 
ἀοίγίηρς ιΠ6 αἰ νίπο νὶ}}. Βυϊ ΠΟΥ ἰ8 1ἰ οοποεῖνα- 
016 ἰδὲ Θοὐ βῃου)ὰ πηαῖτο δυςὰ ἃ οἢ ἃ ἴπὸ Ὀεδτον 
Δα πγπῦοὶ οἵ Ηἷδ6 ΠοΙΥ οὗ καϊναδίίου, 8 
ΠΣ] ἴο ψ εὶς οσηρς [Π6 Γορσοόδοβ οἵ {Περὶ ἰδ 
δὲγίι, ἐπδὲ τῶ (πογοίοσο ἴπ6 ἔγαϊξ δὰ 16 οοηῖ- 
014] τπιοηυτηοηὶϊ οὗ πη, τῇ οθα τ οῖθοσ, ἰῃ ἔδεὶ, ἰῃ 
ΒΟΠ16 Οἰγουπιδίβηοοβ, ῃἱρῆϊ παν Ἰπουγγοα (Π6 Ἑ 
ὩΔΊ οἵ δβἰοπίης, δοοογαΐϊηρ ἴο Ὠδυΐ. χχὶϊ. 21} 
Ηον οδη ἐμ ῖ5 ἔγιι οὗ δ Ὀθαγ [06 ΠΟΙ͂ ὨΔη16 οὗ 
Ιυηδηυοὶ ἢ Τοοβ [ἷ8 ποῖ ἱηνοῖνο ἰπ6 ἀδηβογοῦπ 
ἱπίδγοποα ἐμαὶ αοα ἀοδδ ηοΐ ἰδῖκε βίγὶ οἵ δοοοιηΐ οὗ 
βίη ἢ τ1πδὲ ἱπ βδοπλα Ἵϑβδοβ Ηδ ἀο68 τοί τηϊπά υδίηρ 
ἦν 88 τηοδῃβ δηὰ ἰῃβίγυϊηθηί ἴοΣ Ηΐι ῃ]Δηβ7 Τὸ 
(ἶο 1 που] ΤΟΡΙΥ 88 ἕο 'ίοσα. Τῆθ Ῥγορθοῖ ἰδ 
ΟΣ ΓΟΙΟἷΥ βραείης ἴῃ ῬΟΓΙΓΑΥ ΤΩΝ (16 ἰδιογῖοδὶ 
Ὀδοϊκρτουηά οἵ μὲβ ρὑσορμοοῖοαβ Ηθ ἱπαϊοδίθα ΟὨΪΥ 
ψἢδὺ [8 ἸπάβρθηβαὉ]6. [1 ἴα Ἶυδὲ (ἢ18 βΟΔΏ ΓΙ ΠΘᾺΒ 
ἐπα τα κ 8 ΟἿΣ 80 ἀϊβισουϊὶ, πα 4}} οογὶ 
δὲ οχροιπαϊης ἰδ δυ δ δἰΐκο ἔγομα {πἰ8., ΕὌΓΡ 
16 ΓΘ 15 ἢοΐ 8 βίῃρία ὁῃθ δραίηβί Ὑ ἢ ϊσοἢ ἰΐ ΤΑΥ͂ ποῖ 
ΒῈ οδ᾽οοιρα πᾶὶ οὴ6 Ἂχριδηδίοσυ δἰδίοαθηΐ Οὗ 
ὄιποε ἴα ὨΘΟΘΑΒΆΤΥ ἰὼ ᾿ἴθ οοιηρίοίθ Θβίδ Ὁ} 8 πγοηΐ, 
10 βοθῃ8 0 π6 ἰμαὶ τ 6 ργθδοῆσ οὗ (Π6 δείΐο]θ 18 
““λὲ Αἰπια"" ἴδ οαβϑὶοδὶ Ὄχρ᾽αἰηθὰ ἱΐ, ἰβ 1ῃ6 οἶγοῖὶθ 
ἰο πιΐοὰ (16 Ῥτορμοῖ δά γοβθοά, ἔῃ ΓΘ ΜΔ8 ΟὨ]Υ͂ 
οη86 Ῥοίβθοη ρῥγοθοηὶ {παὶ οου]ὰ δ6 ἀοαϊριαϊοαὰ 84 
Αἰἴπια. Τῃ Ἵν σῪ ᾿δη ἷῃ βυσῦ 8 6896 ἃ ΠΊΟΓΘ 
δχϑοὶ ργοῃοιλΐηδὶ ἀοβη  ἰοἢ ΤΔΥ 6 αἰκρεμβοὰ 
πὶ. Βοκίοβ, 'ῃὰ Ηοῦτον, [Π6 δυί!οἶθ ἴῃ ΒΟΠΊΘ' 
6Δ865 88 ἀφο οα]γ 8 ἀδπιοηῃδίγαιγθ τηοδηΐηρ, δηὰ 
οδ δ υροὰ δεικτικῶς (οοπιρ. Ὁ 511, ΓΙ, ΠῚ, 

ΤΠ 53). 
Τῆο Ῥγορδοί, 88 [πὸ ϑογυδηί οὔ Ψ.πουδῆ, τηϊρεὶ 

οὐ ἴο [Π6 Κίς ἀπᾶπηουηοοά. ΤΠουρῇ μαϊοὰ 
ὈΥ (6 ἰεἴηρ, [868 ΚΈΜΙ ἀγοδαάϑά ἴηι, δηὰ, 8δο- 
ΠΟΘΠΒΕ Ὁ γοΣ. 12, Αἴας ἀἷά ποὲ γοηίυγαε ἴο 6χ- 
Ῥγοθθθ ἢἷδ ὉΠΡ6]1οΥ ΤὌροϑηγ, Ὀυὲ ΟὨΪΥ ὑπᾶογ ἐπ 6 
ταδαὶς οἵὗὁ σοϑοσοηοθ, Αδβδηγοὰϊγ Ναίπδη ἀϊὰ ὑὸς 
ἤγοί σεαυφδὺ δῇ διά ΐθηοθ δηᾶ ρογταϊβείου ἴο ἀ6]1- 
ΥΟΥ 8 πηεβθᾶβ9 ΟὗἨ Φεἤουδ μ᾽ Β (ὁ (μ6 Κίηρ (2 8,4πὶ. 
Χχῖὶν. 1] μ4ᾳ.). Απὰ ἐπ ΜῊ πιδν δβδιπιθ ἰπδὶ ἐἢ6 
Ῥτορδθὲ σδίῃθ ἴο ἐπ μαΐδοὺ δὲ ἃ {ἰπ|0ὸ πἤῆδη ἐῆ6 
κίηῃρ νᾶ ποὶ βυσττουπάοα ὈῪ οἴοογο οἵ βἰαδϊθ--- δὲ 
ἰοδαὶ ποὶ ὈΥ̓͂ [π686 δἴοπϑ, δυΐ αἷβο ὈΥ͂ ᾿ιἷβ ἴδια γ. 
Απά ἴῃ ἰδο οἴτοῖθ ἰπῖο πιΐοἢ 1βαῖδη δέορροά ἱπ το 
ἀἰβοασχο οὗ Ηἷδ ρσορμεῖῖς ἀἰμο Ρ] παιγ οἵδ ο ἴμο το 
τηυδὲ Βαᾶνα Ὀδθη οπη6---α  ΟὨΪΥ οὔο---ἀδυρλίεν οὗ 
[86 ΤΟΥ] Βοῦθθ Ὑΐο 88 ἱπάθοὰ υπτιηδιτιϑᾶ, αὶ 
ὯῸΟ ἸοΏβεΓ 8 νἱγρίη. Μογθὸ ἰμδηὴ ἰ(μΐβ νὸ ἀο ποῖ 
πον. Το Ῥχορβοὶ τγήϊθϑ ὯὩο ἴΏογο (ἤδη ἢ6 βαϊά, 
ῬογῆδΡρΒ ουὖἱ οἵ ὀμεν ἱβηροσμνν ΟΥ Ῥοτῆαρμα ἰο δυοϊά 
ΑΔ Κρ ἴπ6 Ῥογϑοὴ πῃ αυορίΐοη ἐπ6 οδ]εοὶ οἵ Βο- 
ὨΟΙΒ Βἢ9 αἰὰ ἠοῖ ἄοθεγνθ (ροββί ὃ] ν οἵ ἰάοϊδέγουϑ 
πουβΕΐρ πὶ δος ἀδγα). ΒΥ σουθλ)ηρ (ἢ ΐβ πϑοσοὶ 
ἴἰο 1π6 ἀΐδηδυ οἵ πο ἤδιηῖγ, (6 Ῥτορμοὶ μαᾶ 
οἵ οοῦτεθ μίνθη 8 εἱψῃ, ἃ ρ'οάρο οὔ 186 σγϑ ἐγ 
οἵ πίιϊδὶ ψγῶ8 ῥγοιη θὰ γοσ. 7. ΕῸΓ ψποσνοῦ ΠΟ 
ἐμὲ δοοσεὶ οὗ 1:6 μδοὶ δῃὰ ὑγοθοηὶ οουἹὰ πΟν 
αδἷβο 186 βϑογοὶ (Β:Ὡρ οἵ (ἰθ ἕαίυσο. Απὰ ἐδο Κίς 
Του] δὲ οὔοθ δοοεγίδίῃ ἔθ νυν οὔ 186 εἶχ ἐπαὶ 
ἯὙΔ8 σίσθῃ. Οὐ οουγθο δα τιΐσῆξς ἰδῖκο τηοθαδῦγοα ἐὸ 
ἀοίεδι [86 ῬτορἤΘΟΥ δὰ σθῆοσ ἐΐϊβ δοοοιρ δὲ- 
τηδῃΐ ἱπηροδθῖ 6. Βαϊ πἢδὶ ροοὰ ποιυϊὰ ἐΠπδὲ ἀο 
ΤΏ οἰ οὗ ἐμηρ, ἰμδὲ ἰἴθτο νγᾶ8 αὶ ΒΟΥ ἰπ ἐπ Ὀοάγ 
οὗ (λ6 (δυρροθθὰ) υἱγχίῃ, 8θ οου]ὰ ποὲ υπάο, διὰ 
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. (15 ΒΟΥ͂ τδα οδ᾽ δὰ, δηὰ ταβ ὧδ ἤμεγέ, δηᾳὰ ἰηδεοὰ 
ὧε }υγε ἀϊνίπο, Ἰτατηδηιοὶ, ον ἱπουρὰ ἰμ6 Κίηρ 
(οΣ πὲθ ποῖ 61) χᾶγο ΐηλ ΠΟ Π8Π16 δἱ αδἷΪ, ΟΥ 8πο0- 
ἴον παπιθ, [866 αὐάεπάα οὗ ΤᾺ. ρρ. 127, 128.] 

Βαϊ Πονν 5}18}} τὸ δοοοιιΐ [Ὁ δὸ 1 ΠΟἿΥ 8 ἰγδἢ9- 
δοιϊΐοῃ Ὀοΐηρ πιδάς {Π6 (γρο οὗ {π6 οὶ οδὲ ἰγδηπδο- 

. ὕοα οὗ ἰθίογγῖ Ηδτο τὸ τουδὶ οοηβίαογ ἴπ 6 χο- 
Ἰδιΐου οὗ ον ῥϑεβᾶρθ ἰὸ Μαΐί. ἱ, 23. ΤῊ δβοδογοά 
ΠΒΊΟΣΥ πδιτδίεθ ἰμδὶ Ἀἔαγγ, ὑδίογο “οδορὴ ἰοοὶς 
ΒοΣ ποιιθ, γ88 ἰουπα πὶ ἢ οἰ], δηὰ ἰῃδι ΨΦοθορἢ 
δὰ χερβοϊνεὰ ποΐ ἰο ἀδηουηοθ ἢοσ, ναὶ ἰο ἰεᾶνθ 
Βασ ργίνδιε!υ (Μαιί. ἰ. 18 ϑβα.). Ουρὰι ἐξ ἰο βυσ- 
Ῥσῖδο Ὁ5 1{ {16 ρασί οἵ 1:6 μιλδίοσγ οὗ (ἢ ἢ] 8] που 
δου ]ὰ ὕ6 ἐβργοῦκιιτα, ἴοο, ἰῃ ἔπ ροσὶοὰ οἵ (6 ῥὑγο- 
Ρδοςογῦ τς ὮΥῪ 7υδ δο δηά [πΠοη ἢ [{{π|δὲ ονοηΐ, 
ἀμδι {ΠΕ ΤΘΟΤΒΟΣ ΘΓ ΕἸΒ Ιοτὰ υέπα ἴο τθαῦα Ρ 
Ὠδηὶ ΓΘ ΓΙΆΓΓΪΔρο, Μ͵δ8 ἴῸ ΓΘ . οου]ὰ 
ὃς Ὀ6 ἀομο οἰμοσησίδο ἐμδὴ ἰῃδὲ ἴθ το διου]ὰ μα 
Ρϑῶ ἴο ἃ Υἱγχίῃ ἰῃ ἃ βδίυσδαὶ ὙΔΥ διὰ ἴῃ βίῃ] ἰ8- 
βῃῖου Ἡ]δὶ αρροποα ἰο ΜδϑγῪ ἢ ἃ βυρογηδίασαὶ 
ὝΩΥ δ Υἱίμουΐ δἰ 7 Βίηΐωϊ ροηογαίο. ΟΟΟΌΓΒ 
ἷπ [16 112ὲ οὗ (Π6 πῃορϑίοσθ οἵ «}06860}8 πόσο [ἤδη 
οειοα. (ὐμραγο ΟὨΪΥ ἐμ ροηοδίορυ ἴῃ Μαδίίμον 
ἐμιδὶ 04116 δβρϑοΐδὶ δίϊθηϊου ἰὸ ἔποβθ οαδε ὃν 
ὩΆΠιΪΏρ [16 το 6 Ὁ οοπμοοσμθα. ΒΘ θοΣ Ἅ0- 
ἄδὶι δυνὰ Ταΐβδσ, Απά μοὶ ἴο τηϑπίϊου ΒΆμδῦ δηὰ 
Βυίϊῃ, ἰδογο 16 ϑοϊοιαου, θοτῃ οὗ Πανὶ δηὰ ἐἢ 
π|ὶίο οὗ {τ}. “Βομοὶά, 1 νδα δαρϑῃ ἱπ ἰηΐ- 
αἰ δὰ ἴῃ βίῃ ἀἱϊὰ ἘΠῚ ΠΌΣΗΣ ΘΟΠΟΟΙγΘ τγ6,᾽ ΒΡ. 

μι 7, ἘΡΡΗΣ ἴο {6 Ὑ01]6 σΘΏΘΑΙΟΘΎ, δηὰ, Ἀρασί 
ἔσουι (6 ὈἰγΕΝ, ΤἨΘ τουθί δΡΡὶυ ἰο Ἔυθῦὺ ἱπαϊνίυα] 
οὗ 1 16 ψογάβ: κἰμ6γθ 15 Ποῦ ἐμαὶ ἀοριὴ ροοά, 
ὯΟ, ὩὨοΐ ΟὨΘθ᾽ (Ρα. χῖν. 8; Βομι. 111. 10 ρα.). [κεἰ 
ΟἿΘ (811 ἰο τοϊπὰ [Π6 δ:η8 οὗ ἃ δοοῦ, α ανὶα, ἃ 
Βοϊογηοι, δ οὁη6 τουδὶ ΒΔ Ὺ 1 ἀοροηάδβ οἢ οἰγοιτη- 
ϑάδηοοῦ ἩΠΙΟἢ ψγ͵ἂϑ [8.6 ΤΏΟΤΘ ὉΠΉΟΓΣΙΠΥ γοββοὶ, ἔμ οῪ 
οὐ 1818 υπίοτίῃπαίο νἱγρῖη. [Ι͂ἢ βἤῃογί, γ Ποσθ 
δίΌΓΠΑὈ]6 Οἢ βθοζοίδ οἵ ἀἰνίπα βονογείρηίν (μδὲ γ1 
ὁδηηοι ἰδίμοη. ΤῈ ἀδγ 8}}8}} ἀθοϊδσο 1 (1 Οοσ. 
111. 18). 

Μόογεονοῦ ἱπητηδηῦοὶ 8 ΟὨΪΥ 8 ἰΓΏ ΘΙ ἸΟΥῪ Δρρᾶ- 
εἰϊϊοη. Ηδ 15 Ὡδιηθᾶὰ ΟἾΪΥ ΠΟΤῸ δηὰ οὔδρ. Υ}}]. 
1ε 16 ἃ βίαν! ἐβουρ εἰσι βοδηὶ ροίϊηὶ, (μι 18 ν᾽ δι 816 
δΡονο {π᾿ Βοσίζου ποθ δηὰ (μθῃ ἀἰθαρρ ΔΙ δρδίῃ. 
Ὑποχοίοσγοε ἴἰ ἱδ αἷϑο ἴο Ὀ6 ποιϑᾷ {πὶ δρι1ἰ6 οἵ Μαιὶ, 1. 
28, διὰ εἐἶϊδὲ 6 ποσΐδβ οἵ [ῃ 6 δῆμοι [π|ο ἱ. 81 τὸ- 
το λπὰ τ οὗ ΟἿ; ἰοχὶ δηὰ οὗ ὅοη. χνὶ. 11, Μδσγ 8ει}}} 
ἀϊὰ ποὶ τεοοῖγο οοσαπιδηὰ ἰο 681} Ποῖ βοὴ 1 πγπιδιοὶ. 
ἩΗλὰ οἿΐ ρμβδεαρο [ἢ αἱχηΐ βοδηοο ἰδ δὲ 5 διισὶ θυ θα 
ἴο ἴδ; ποῖὸ ἰΐδ ἀἰτγοοῖ Ὀγόρδοου οὗ ἰδ6 Ὀἱτί οὗ 
“656 ἔτοιι ἃ Υἱγχίη, (μ ἢ ῬΤΟΡΟΣΙΥ 1.6 πδίηϑ {πὶ 
186 δοῦ οὗ ΜΆΑΣΥ ὙΔ8 ἰ0 ὕοδι ῬΔ8 ΔΙΧΤΟδαγ βο(ἱ]οὰ, 
δι ΟὨ6 οδπ' ἐ ΘΟ ρτοποπὰ ΜΗΥ (Π6 δηροὶ (Ἰλιϊκο 
ὶ. 31) ρχῖνοϑ δῃοίποσ ἤδμθ. Βυὶ [πτηδηιϊοὶ ἷβ ηοὶ 
Ηἰπιρῖν δ ἱπητηοάϊδίον 7}6π06. Ηδ ͵5 ΟἿΪΥ 8 
ἴγρο, 16 ΤΏ ΔῈΥ οἷδογβ.Ό Αηά, ἰπαοοά, 88 ἃ δοῇ οἵ 
ἃ νἱγχίη, 6 ἰδ 8 ἔγρο οἵ [μδὶ γοργοδοῖ οἵ δηίθης 
εἰδὶ οοποομέίοη νιΐος (6 ϑανίοαν οὗ [6 πουῖά 
᾿δὰ ἰο ὈΘΑΣ 88 ἃ ρδιὶ οὗ [Π 6 ροποσδὶ γοργοδοὴ ἴπδὶ 
τῶὯδϑ τῃοίοα ουὔὲ ίἰο Ηΐ πη, δὴ ὰ πὰ ϊοῆ Ηδ 85 ἢον-δ- 
ἄαγε ἰο θδὰσ 811}, Τηΐδ 18 δ ροΐης πδὶ Ῥγορῇ θοῦ 
τοῖσδξ ποῖ ὕδδν ἰπ βίθποο, δὰ γοῖ οου]Ἱὰ ἰοὺ 
ΟἿΪΥ 1 θ]γ. 

Βαὲ ὈΥ Πί9 πδηῖῈ 6 ροΐηϊα ὼ ἴΠ6 Δ  {Π 1] 688 
οἵ Οοὰ τπδὲὶ νὶ}} ποὲ ἴογεαϊκο Ηΐβ ροορΐὶ, θυϑθῃ 
86 (ΠΟΥ ᾿δνο ὈΘΟΟΠΙΘ ἃ Ὁ 227 13, δῃὰ δυο 

δἰρτιδ το {πεῖν ἀεϑοσιίοη οἵ Ηΐπὶ ὃν [Π 6 4|]δῆοα 
ψ 1} (Π.6 δοοῦϊασ ρογοεσ. Απά τἢΐα {11} 686 ἰδ 
ἐμμεὶ 4 ρἰοάκο ἐπ ἰασῃ οὗ (᾿δὲ πιῖϊοῖ μδὰ ἀοίοι- 

τοϊηθα οὐ (86 τηοπί ρἰοτίουδ γἱδὶϊαι θη οὗὨἨ [Π6 Ρθο- 
ῬΪ]6 ([μυϊκο 1, 78) ἰ [80 Ῥοσβοῃ οἵ [86 (ΟΠ -Ἰηδῃ, 
ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ ἔογ ἰδδὶ τἰπτὸ ἩΒοῶ {116 πδίϊου σου] Ἰοθα 
{π6 ἰδδὲ τοιηπδηὶ οὗ ἐἰ8 ἱπάορομάθησο ἰῃ {Π 6 6ῃ- 
Ὀγδοθ οὗ [Π6 ΒΘΟΌΪΑΓ ῬΟΥΟΣ. Α1} ἐδ δαί γοβ πιυδὶ 
ποῖ ὃδ6 Ῥγοβθοᾶ ; Ἡϊοῖ ἷ8 (Π6 οΑ86 τ ἢ το. 1 
844. οβρθοΐδ!ϊγ. ΤΠΗΘ ρῥσοόρμοίίο πογὰ Βούοτα ἴγοο- 
ΙΥ οΤΟΥΟΣ ἀὐτν. δηά ἰπίογο, οομ δἱηΐηρ ΡοΟί᾿, γοὲ 
Ἰοανίη ιν 1Π οἷν ῥϑου ΔΓ 66. 1 τῶ οὐ 8 
ΡῬγουίάθηοθ (δὶ 1ραΐδὴ δου α βοϊοοὶ ἐἤοδο πογὰβ 
{πᾶὶ δἱ [08 βδίὴθ ἰΐπηθ διίοαὰ δὸ ποηῃάογία }γ τἢ9 
ουὐθηΐ Ὡδυσαίθα Μαδῃ. 1. 18 δβαα., ἰο ποῖ [ἢ 9 
ἰοῦσπα οἵ δῇ ἰραϊδῃ να ᾿υδὲ 88 δι! ἰθηΐ 85 (δὲ 
οὗ ἃ Οκίδρῃμαβ (πο. χὶ. δ1), 

8. Βυϊῖοσ δη ἅ Βο;οΥ ----.«Κ[)ὁ0 Κιηκ οἴ Ἀπ. 
δγτὶα.---Ἴ εἴα. 1δ-17, ΒυΐΟΓ δηα ΠΟΙΟΥ͂ 8 ὈΥ ΠΟ 
ΙΔΘΔῺΒ ἃ 68 ἴοοά. Τἢδὶ ΔΡροδτα ἔγοῃ Ὀευΐϊ. 
χχχὶϊ. 183,14; Φοῦ χχ. 17, τόσο ἰἢ9 ΤΟΓᾺ σϑί ΠΣ 
ΤΔΟΔΏ ἃ ΥὙΘΙῪ ΠΟΌΪΘ ἑοοά. ΟὐΣΡ. 2 δι. χυὶὶ. 29. 
ΝΟΥ ἀο [ΠΥ 8 ἴῺ ΔΩΥ͂ Ρδλρδίο οὗ ἰῃ6 ΟἹὰ 
Τοδίδηηθηϊ, 85 οἢ] ἀγθη Β οοά. Ἐδίθ ον ἔγοηλ γϑῦ. 
21 κα. ἰἰ εὐ Ἀερν ἐπαὶ Βαϊ δηα ΠΟΙΟΥ͂ ΣΕΡΙΘ- 
βρη Ὠδίυγα! 

ΟΠ σοι οσιβίϊο ῬϑδθΆρο 1 8 
χὶγ. 8), ἰΠπογοίοσο Μῶ ΤΩΔΥ δ 
ΒΟΏΟΥ (Μαίιμ. 111. 4) 18 οβρϑοΐδ  γ οπηθδηὶ ἤθγο. 
ΤΗογοίοσο [πὸ ΒΟΥ 8.}8}} δαί δυϊίοῦ δῃὰ ΠΟΏΘΥ ΟἹ 
ἴο ἰΒα ἰὴ τ ΒΘῺ 6 8}}8}} ΚΗΟῊ 6ν]] δηὰ χοοᾶ 
(απηὶ αἰδογείἰοπΐ8). ἴ{ ἴῃ 6 ΔΌ} ΠΥ ἰοὸ αἰπδιϊηρι βὴ 
βοοά δηά ουὐἱὶ ἰδ ετηρ  ογϑὰ 85 ρδυκίηρ ἃ ρογτὶοα οὗ 
(ἴπι6, ἰξ ἐδ ΟὨΪΥ 6 ἴῃ δ ΣΏΟΓΆ] Β6η86. ΕὉΓ ουϑθῃ 
{16 β:}8}168ὲ οὔἱ]αὰ αἰβιϊηρυΐθποθ ἴῃ ἃ ΡΠ γοὶσδὶ 
Β6Ώ86 Μ}δὲ ἐδείθβα Ὀὑδὰ δηὰ Ὑῇῃδὶ . Μογϑονορ 
{πὸ ΘΧΡΓΟβδιοῦ τοι ΐ 8 Οη6 οὗ . 11.9, 17, 11]. 
δ, 22: οομρ. συ. ἱ. 8θ.0. Ναίπσα! γ {μ6 Ἰἰαπὰ 
τουβὲ ῥα ἀφεοτιοα δείογα πὸ ὈΟΥ͂ πον ἤοΝ ἰο ἀΐδ- 
εἰηχυϊο Ὀοίποοη χοοᾶ δηά οΥἹ], 'ῃ οσάον {παῖ δὲ 
ἐμ ἐπα ψμθὴ (μΐβ ΒΔΡΡΘΏΒ, ἰιΐα Ἰοο ἸὩΔῪ 6 ΓΘ" 
ἀπορά ἰο δυϊίογ δηιὰ ΠΟΏΟΥ. 

Τῇο ἵτὸ Κίηρε οἵ ἐπ6 Ἰδηὰ ατὸ Βοσίη δηὰ Ῥὸ- 
Καὶ. [ΓΕ ΔῪ ὈΘ Β66Ὼ ἤοτ Υογ. 2 ΠΟῪ τοδὶ νγδδ 
ἐ:6 ἀγοδά οὗ ἴΠπ686 ἐχροπεποτα ὃὈγ Α}ι42. 
ῃὸ Τιοχἃ 88}8}} Ὀσίπβ, εἰα. ---Ις ἰδ ἰο ὃΘ 

ποιϊοορὰ δογο, ἢσεὶς οὗ 8}}, (πὶ 1πΠ6 Ῥτχορδοῖὶ δα 
ἐμοδο πογβ. σοῦ] δηὰ αἴγθου, πὶ μοῦϊ ΒΥ 

τιὶς]ο οοηπροίξηρ τΠ θη τὶ τ δὲ ροο8 Ὀοίοσθ. 
Ἰπΐο τηοᾶο οὗ οχρσϑβαίοι 5 Ἔχρ δηθὰ ὉΥ 186 ἔκοῖ 
ἐμαὶ ε1|ὸ Ῥτορβμοῦ οομίοτρ δίοθβ (ἢ 6 ̓σδηβδοί: ΟῊ 8 οὗ 
γοῦ, 17 86 ἱπηιτηοαϊδίοϊνγ ὈΘὨὐηα ἰἰοθ6 οὗ γον. 16. 
Ἐτγοῖὰ Ηἷδ ρΡοὶπὶ οὗ νἱϑννν 86 δ608 ΠΟ ἱῃίοσυδὶι),. δ6- 
ὑπο μοω. Τῆδὲ ἰπ ποῖ (Π6 ΒΒ 16 88 βαγίηῤ δὶ 
{Πετο ἰ8 ὩῸ ἰπίογναὶ θεΐνθοθ. ῬΙΟΡ ΘΟΥ͂ 6068 8}} 
88 ἢ ἰὴ 026 ΡὈΪδηθ, (δαὶ ἰπ 16 10] 8]πηοηί 18 ἀγανῃ 
δραδσὶ ἴῃ διυσοθαδίγθ Ρ]δῆθθ. ΕΘΏΟΘ ΟὯ6 ΤΩΔΥ͂ ΒΆΥ: 
ΤἸλαϊδῃ Ῥγορῃδδῖθα Βθσα ἴΠ6 Αδϑυσίδῃ δηὰ Βδθυΐϊο- 

οἢ ̓  πἰδῖ ἀχῖ]6. Εον [86 ἀοθοϊδίίοῃ πδὶ (γϑγ. 16) 18 (ο 
θ6(8}} ἘΡἢγαΐπι Ὠρροηθα ᾿ [8:0 ΘΑΥΥΥ ΠΡ ΔΥΓΑΥ͂ 
οἵ (06 Το Τυιῖρεβ ἴσα. Κίηρθ χν]. 6, 28 
844ᾳ.). Βυΐ πβδὶ [80 Ῥτορδοί ῥγεάϊοίβ γεν. 17 βα4. 
πλ28 [1816 Ὀγ {86 σαρενὶγ οἵ 88} πιοτὸ ἰπδ 
120 γεδσβ Ἰαίοσ. Αοοοσάϊηριν, {μ6 τοϊδίϊοῃ οὗ (ἢ 6 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἴο ἴδ9 {18 ]πιθηὶ ἰΔΚε8 186 0] πς 
Βἢ8 Ουγν ῬΡΟΡΠΕΙΣ τησδὶ Ὦδγθ Ππαρροηρα ἴῃ 
1.6 ποΐης οἵ ἴμο τοΐψῃ οὗ Αἰβδζ, Θοῃθε  ΘΏΠΥ 
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δϑουΐ (80 γοῦν Β. Ο. 748, ΤΉ ἢγες Φενδοιδίΐϊου 
διὰ τιϊαῦ, ἀοβοϊαἰΐου οὗ (8 ἰοτγίογΥ οὗ ΕΡὨΓαΐηι 
Ὀγ ἴ6 Αδβογυσγίδημ, ἱ. 6.,) ΌΥ Τἰχὶ δι. ῬΊ Ἔθος, μαρ- 
γοῦθα αἰτοκὰ ἴῃ ἴΠ0 επ|6 οἵ Ῥείκαὶι (2 Κίημε χν. 
9), γΒο ἀΐοὰ Β. Ο. 739. Το ὈΟΥ, (ἰδὲ τϑϑ ἰὸ "6 

θογῃ δοοογάϊηρ ἰο γοσ, 14, ἴῃ ἴβεῖ ἀἱά μοὶ ᾿ἶγϑ ἴο 
860 ΔΙΗΥ͂ ροτγίοα οὗ ἐπ6 ἀεοοϊαἰΐοη οἵ ἰδ παῖΐνο 
Ἰδηα, ἢογ ἀϊά δθ υδθ θυΐξίον διὰ ΠΟΠΟΥ͂ ἰῃ ἐδ πηδῶ- 
ὯΘΓ ἀοοϊκηδίοά. ΤῊ ἴοσῃ οὗ οχ ἴοι δ σϑοϑ- 
4016 δο οἱ ἴο οοῃίιοπιρίδἰίοι οὗ δυϑηίθ ἰοζοί δ. 
ἐμὲ ἰῃ τοδὶ ἀγὸ ἔλγ ἀρασ. Εοὁνρ ΔΦυάδξι δύσ- 
οαμλθοὰ ἰο δυοῖ ἃ ἀοναδίδιίοη ποὶ 41} 180 γοασβ 
λαῖοῦ. Βυὶ ἱΐ τῊϑ ΠΙΔΥ͂ δ9βίπι6 {Ππδὲ 8 οἰ] αὐσαίκοβ 
ἴο πιοταὶ οοηβοϊουβηθδδ ἰῃ ἐϊα (εἶτά οὐ ἰϑυγΝ γοαν, 
δηὰ ἰε συ! 304 ΙΘΏΕΠΥ ἰο θ6 ϑὰ 494 5 Ῥεσβοῖδὶ- 
ἦϊγ, συρδὺϊο οἵ αἰπεϊσαϊδηϊης Ὀοίνοοι σοοὰ δυὰ 
6Υ1}, τ[ἢθα ἐμαὶ οὐ! 'γδ8 δῖνο ἰο δβοϑ ἐδ ἢσπες ἰῃ- 
τολὰ οἵ ἰμ6 Αφγτίδηβ ἰηίο (δ ἰοΥτ ΟἿ οὗ 
Ἐρἰιγαΐηι (πὰ ϑγτὶδ δοοονάϊης ἰο 2 Κίηρ χνὶ. 9) 
Δ ἀἁ ΘΟΠΒΘαΠΘΏΓΥ ἴπ6 δεσίππέπσ οὗ ἰπ9 ἔμ 8] πποης 
οἵ ουρ ργορίιθογ. Βαϊ ἀϊὰ ἐν ᾿ἰἶνα ἰο δϑ6 τπ Ὀορίη- 
ἴῃ, (ἤθη (86 Ῥτορμοὶ πεχηὶ τοχασγὰ ἰξ δ8 οὔθ 
[δὲ μαὰ ᾿ἰνοὰ ἐπγουρὰ (6 οπεΐγο ΕἸ πποπὶ, Ὀ6- 
6Δ099, 85 γοπιαγίςοα Ὀϑίογα, ἢθ ἀοοθ ποὶ ἀἰβι ρσαΐδῃ 
βασοθόϑῖνο ἢ] πη οἵ } αἰ πλοῦς. Απὰ ἢθ 68 μοοὰ 
Σϑᾶβου ίογ (8. ΕῸΓΡ 85 8]Ϊ οοῃβθαυδηοοβ ἃτὸ οοῦ- 
ἰαἰηοα πὰ {μ6 ῥγίπαΐρὶθ, βο ἰηῃ ἐμι6 ἢγοι-γαϊ οὔ 
{α] ΑἸ πλοῦ ἀγθ σουίδἰποα ἐμ γαβὲ οἵ {π9 ἄσρτϑοα οὔ 
Κι] 8] θης. Εν Ηΐηι, πο 89 δῇ δγ9 ὀρθῇ ἰο 
αἰνίηθ τϑαϊ  εΐοα, 411 [π 686 ἀοζτϑϑα τὸ ἰ46α} 7 οοῃ- 
ἰαϊποά, θὰὶ τὲ οὐ ἰμδὲ δοοοαηὶ ἀἰνὶποὶγ δπὰ 
ΤΟΔῚ Ϊγ οοπίαἰποὰ ἴἰπ τη6 ἀορστοθ ἰΠδὲ ἰ5 {16 ἥτηι- 
ἴτυϊ9. Ἐὸν ἀϊνίπο 1.685 ὕθαν ἐμ ῥ᾽ οάχο οἵ ἐμοὶν 
ΤΕΔΙΠΥ ἰπ (Πδιγβοῖγεβ. ἸὙπογοίοτθ τῆθτο ἃ οοιὰ- 
Ρίοχ οἵ ἀϊνί πο [4685 ἰδ ταδὶ σὰ ὀνϑὰ ἐπ ἐΐη Ὀορίη- 
1ηζ3, (ἴθ γα (6 τοὶ ἰα Ὀδοοηιθ το] ἴον Ηἰπὶ πῆο 
ἐοη θηλρ  αἴ68 [ἰη .χ8 τ ὶ1]}} δὴ ογ6 αἰνίποὶν 11] πὶἷ- 
παρά. Τια3 Φογοηίδῃ ἰο τον ἀ-ἀοπΐη- 
ἰοῃ οἵ ΝΘ Δ ἀμοζζαγ, (16 δα δήοοιίοη οὗ 411 πδ- 
εἰοηβ ἀπᾶάδν ἰδ ρονοσ, δηὰ (86 Θαγ ΠΥ γοᾶσο οἵ 
δα ]λ θα οχὶϊο δα γοα ἱζοὰ ρυγδοιίσα! ἱγ ὉΥ ἐδ 
Ὀλ016 δὲ Ὁδγοβιϑηιίβη, διεπουρῖι, ἰο πυπιδῃ ογοα, 
Νοδυοϊιδάηαοεζαν ἀατγίης βονογδὶ γϑαῖ ἀἰὰ ποιμίης 
ἴο οχίρηά εἶδ Κίηράοιῃ οὐ οὔθ δβἰάθ οσς οἶδοῦ. 
Οὐομερ. ΠΙΥ͂ γοηδυῖκϑ οἡ ὅ6Γ. χχν, 11. 8.0, (9 
Ἰμοτὰ βαγϑ Μίδι}ν. χχίν. 84; [αἰκὸ χχὶ. 32, “ΤῊ δ 
Τα: 8.81} ποῖ ῥϑ88 ΔΓΑΥ (1}} 41} (Ὠΐ4 Ἀ 1ὲ}- 
1164. Ηδϑ οου]ά, πὶ δαϊῖγο ᾿πϑιΐδθ, δ Ὺ ἐμδὲ 

ἴπ6 κεπδγαίίοη ἐμοη ᾿ἰνίης μὐκὰ τ Ἰνθ ἴο 866 {16 
1αϑὶ ἡαἀσηλοηὺ Ὀδσδικο ἐΠ 60 που! Λυϊξαθρα ἔμ 6 Ὁ6- 
ΟΥΝ οὗ ἴδ, (86 ἀοϑίγαοίζοη οὗ δοτύκδί θη. Οοιορ. 
ΤΑ Εὐδόδ ες ὐρια δὴ κα τ χχὶ. 32. 

.Ἅ 18 66 ἔσομαι ἐμθ ογεροίηρ ἐμδὶ, τεχανάΐη 
ἴδ Ρ ἴῃ 19 νὖν οἵ γὰν ἍΝ ταμίας Ὑ6 τὴν 
ἀεδγβίαπὰ “ἢ ἰκῖηρ οἵ Αδεγνὶδ᾽᾽ τεσ. 17, ἰο ἱποϊυὰθ 
1π6 Κίπρ οὗ Βαδγίοη. Βαΐ ]εδϊδῃῃ οουἹὰ δροαῖκ 
ΘΓ ΟὨΪΥῪ οἴ {}|ὸ Κίηρ οὗ Αεεντία, Εὸγ ἰῃ ἴδ ἴοτο- 
ετουπὰ οὗ δἷβ ἰΔδ]68ὰ οὗ {86 ξυΐατθ ΒΘ δᾶνγ ΟὨΪΥ 
πο Κίηρ οὗ Αβεγγία, Ηο αἱὰ ποὲ ἱκπονν, ον ἀϊὰ ποὶ 
πορά ἴο ἰπιϊπιϑίθ ἐπὶ (Π9 Κίηρ οὗἨ Βαθγ]ου κἰοοά 
Ὀομ ἃ 6:6 οσπηοῦ 85 οοπεῖπυοῦ δπὰ δοοοιαρί ϊεδοσ. 
ΤΊ Ααϑγγίδη ἱκίηρ, ἐμ15 ποῦ ἀ-86- ποῖρον δηὰ ρτο- 
ἰεοίον, ΤῸΣ ΜΠΟ66 βαῖζθ ΑἴδΣ Β8η βὸ ἱἐτωυρίουδ Υ οοῦ- 
ἰοπηποά (ἢ9 Βαρροτί οἵ 7 δονδὴ (866 οῃ γοσ. 12), 
ὁυκί μΒὸ πιαεί δθ ἀεεὶριαίθα 86 (Β9 ἐποίσυπιοας οὗ 
ἴμο Ἰπάρταοηὶ (μαὶ νὰ ἰο Βαγβὲ ἱπ οα πηδοϊϊονίης 
ὁ αάπἢ ἀπά ἐΐα Θαυδ!Υ ὑπο] ον ηρ τογα] ποῦθδα. 
Τῆυδ 1δ ἀΡΡΘΔΓΒ ΠΟῪ Ἰπηροκαίἷο ἱξ ἴα 0 ἰγοδὶ (ἢ 9 
ψογὰ8. “ἴμ6 Κίπρ οὗ Αμονσίδ᾽" δὲ ἃ αἴοϑι, ᾿Κ6 
ΚΝΟΕΣΙ, δπὰ ὈΙεϑτει, ἄο. 1 ἐλ9 ποσὰ τασθ 

ΤῊΕΞ ῬΕΟΡΗΕῚ ΙΒΑΤΙΑΗ΄. 

οὶ ἰδποτθ, ἰπογο πουἹὰ Β6 πὸ πὶ δα ἴο Ἠΐο τῶὼὃδ 
ἴο ὃο ἰδ ἱῃαισιμοῆς οὗ πὰ ἰυὐἀρτηοας ρὈγοαϊοιοὰ 
γεῖβ. 10,17. Το νρογβ οομηθοῖ ΥΘΥῪ 'Ῥὶ}} τ ιὶιἢ 
“ἀδγο᾽" ἷπ δρροαρί (ἴοι 8ἃ8 βίῃ ΘΣΡΙ ΔΗ ΔΙΟΥΥ --- [Ὁ 
ἰν δ ἐπεὶ 88 ΘΘΕΥ ἴο ΒΔῪ “ὑτίης ἀδγ8 ΟἹ ἃ ρθορ]6 
88 “ ὈΓΙῺρ 8 Κη ὕροῦ ΔΏΥ οὔ." . 

4. Απᾶ ἐξ 614}} οοἵαὰ ἴο Ρ888----ἰχοδ ἃ. 
ἴδ Ἰοαδοσχ οδέι]ο.-- -νότα. 18-256.. Τ650 νοῦβϑοῦ 
οοπηθοὶ ΥΕΟΣῪ οἰομβον υἱΐ ψνοσ. 17, 88 ἰὼ5 δπιρὶ τἢ- 
ςοἰΐοη. ΤῊ 8 85 [Ὁ]]οὐγα : ἰδιδὶ 'π ἃ βοοιίουι 
Ὁμάοε γίηρ πρβὶοΐι 15 4 ἀν δ γ, ἐπ γο 8 ἀοϑοτῖροα 
ἤτοι, {ἰπ6 τηοδηκ δηὰ ᾿πβί τυ η(5 οὗ [89 ἀορθοϊαίέου, 
δβοοορά ἴδ οοῃϑοαύσποοθ οὗ {16 ἀοδοϊδίοη. ΤῊΘ 
ΓΊΘΒΏ9. Δη( ΣΠδ ΓΌ 6 Ώς8 ΔΥῸ ΟΠ δγδοιογί ξοὰ ἰῃ 5 ἵπο- 
ἴο]4 ἱ Εἰγϑῖ, [πὸ ἀοπίσουοσ 18 σοὶ ῖο 
ἤϊοα δθὰ βοοοηά, ἰο δ. σΆζοσ. ΤῈ 8165 πηθϑδι 
ΕφΥρί, (π8 θ6θ5 Αδβαγγία. Βαυΐ Ὀοίὰ ἱπηαζθθ το θ 
ἰηΐο ομθ, ἰηῖο ἐμαὶ οὗ [Π6 ΣΤΆΣΟΥ, δῃηά Αδδυσὶα δῃ- 

88 18:6 ΓΆΞΟΙ, ΟΥ̓ ΒΊΟΙΣ τ δῖῸ ἴο πδογβίδηά 
Ὠοὲὶ Αβεγγὶδ δἰοαθ, θαΐ δἷδο Βδόγϊου. πὸ οοῦ- 
Βοα ΙθΏοοα οὗ {π6 ἀοδοϊδίΐου, αραΐη, ἄγ ρμοτίγαγϑα 
ὉΠΔΟΣ 84 ἀουῦ]ο ἔχυγο, οὐ γαίας Ὁ {μΠ6 ργοβδοηϊδυ 
ἰἰοπ οἵ το οχϑιηρίοβ. Το ὅγεὶ ὀσβιρ θ: 8 δὴ 
[δ ποι πίηρ οὗ δὶθ ομίι]6 ἰοῖδ δας ἃ [1{||6 ΘΟὟ 
(γουηρ οὐν). Βυΐ Πο ἔδϑάβ οὐ ἐμοῖς τὲ} ς, ἴον, τὴ 
ὁοὨβοαῦθηοα οὗ [Π6 βυρογδθυαπάδηοο οὗ ἴοοα ἰοῦ 
δίοοῖς, (6 τουιηδηϊ οὗ {πΠ6 ἐπ 81 Δηἴ8 Υ1|} δοἀ οὐ 
δυϊοῦ δηὰ ἤοῦθυ. Τα βοοοηά Ἂδσδιηρὶθ ἰβ 1186} 
δραλίη ἀϊν ἀφο ἰῃ ἐνο: α.} ἃ νἱηογαγά οὔοθ νοὶ] 
ουἱεἰναϊοά, ρ]δηϊοὰ π|ῖζ ὩοδΪ6 νίηθβ, 18 δὸ οὐϑσ- 
τόσ τὶ ᾿πόγην δηὰ {8 161168, ἐμαὶ πὸ ο6 γϑὩ- 
ἰατοῦ ἰηΐο ἰξ πὶ πουΐὶ ὈΟΤ δηὰ δστὸν : ὃ.) 411 186 
οὔοοθ ουναίοα ποῖρῃϊβ δῖὸ δὸ ονοσρτονῃ ὙΠῈ 
ἐποσηβ δηὰ {ιΐ4.166, ας ἸΠΘῪ ΔΙῸ ΟἿΪΥ ξ ἔοσ 89 
Ρδϑίυγϑ οἵ οδίι]6. 

ὟΨΙΙΙ δἰ55, εἴο.--- ΠΟΥ Ἐ Ε τυϊρῆις ἀπ βουθ- 
Γεϊχηι ψι}} στονθαὶ ἐἰθοὶ ἢ πογὸ ἰῃ 6 τηοεὶ αἱ οτὶ- 
ΟὔΒ τηηη6 Ὁ. Ηδθ ΟὨΪΥ ποοϑϊβ ἰὸ πΠιΐβι]6 ἀρραν οι 
Υ. 26; Ζοςῇ. χ. 8), δῃὰ (9 Π166 οἵ Εργρί δπὰ 19 
μ668 οἵ Απεγτγία οοηθ οἰϑάϊθοϊ ἰο Ηΐδ οαἰ}]. Τμδὲ 

Υ88 ἃ ἰδηἀ δοουπάϊηρ ἴῃ 8168 ΤΩΔΥῪ Ὀ6 Β0- 
ἔτοπι (ἢ 8 ταγπλιὴ οὗἉ 105 ΟἸἱπηαῖδ 1Π 6 ἔγο- 

υἀεηΐ ονογῆονγ πίιι {Ποἷτ ΑἸ τὴν βοϊπηθαὶ. Οὐπλρ. 
χοὰ. γἱϊ!. 12 ραα. 1 ἰδ 8168 αἱ [8 Ὄχίσγοιηθ 

οπαᾶκ οἵ [ἢ 6818}8 ἸῸΝ οΥἱτ. ποῖδ οὐ Δ᾽) διὸ Ἵδι]οὰ, 
ἰθοθα {παὶ δτΘ ὩΘΆΤΕασ που] ποῖ κίδΥ ἀναῦ. ΤῈΘ 
δχρσγοβεΐοῃ (ΠΏ ΤΏ 6815 (᾿ αὶ 811 (Π6 ἕδγ ἐϊαη 8166, 
ὀνθῇ {Π6 [Δτιμιοαὶ ΟΥ̓, εἢ14}1} οοπλθ οῃ.--- 6 Αβαγτ- 
ἷδλῃβ δ΄ οοτηραγοὰ ἴο (ἴθ 96 δὲ Ὠοῦϊϑ, πιδσίϊδὶ, 
βἰγοη, ἀδηρογοῦβ. Αβαγτίὶβδ δὰ ἸΩΔΏΥ δὑό6δ. 
ΟὐΡ. ΚΝΟΒΕΙ, ἐπ ἴοο. ΤΠογοίοσο {μ6 οπντο ἰδηὰ, 
ἰο {Π6 πἴδδερ, τσ οῖυ τανΐποθ δηὰ οἰ 8 οὗὐἠἨ (ἢ 
Ὀτοοῖκα, δὰ ἰο [89 Ῥγίοκ]γ ποτ μοάρεβ δπᾶ [ἢ ὁ 
ἰγδιιρ]εὰ οδέι]6 Ῥδβίατεβ {1}} Ὅ6 οογεγοὰ (ἿΠ2 
ΘΟΙΡ. α ψοσ. 2) πὶ 6 δταγη οὗ 8168 δηὰ ὕθϑα, 
ΤιυΒ, ἘΣΡ ΘΕΟΥ͂ διὰ ᾿ηἰοηδί νοεῖν, δῇ ϑειγο ἀοναθ- 
ἰδιίοη οὗ (Π9 ἰαπὰ 15 ργοαϊοίρα. ἢ δδῦιθ δρρϑᾶγα 
Ὀγ (6 δοοοηἃ ἤσυγο γϑγ. 206, ΑΒδξ, δὶ ἃ στοδῖ 
Ῥσίοο, δὰ ἰγοὰ {πὸ ἴδ Κίηρ 86 δὴ δ᾽} 7 
δραϊηαί ϑιγτὶα δηὰ οἰ γδὰ υἱαν Εοσν ἐἴ6 Ρυτροοθ 
6 δὰ ποῖ ΟὨΪΥ βδοσὶ ἢοϑά μγοδλὶ ἰγθοδδαγος Ὀυΐ αἶδὸ 
(6 ἱπἀερεηάρηοο οὗ ἷβ Ἰδηᾶ, ΕῸΣ Πα πδά οδυδοὰ 
ἦλ ἴο ὃὈ6 δβαϊά ἴο ΤΊ δἰ ἢ -ῬΊΊοθοῦ : “41 δὰ (ὮῪ δὲῖ- 
γδηὶ δηὰ {ἢ} ΒΟ0Ώ, σοδ ὕρΡ διῃὰ βανθ πιὸ ουὔϊ οὗ 
{πὸ μαπὰ οὔ ἐπα Κίηρ οἵ βγγῖία δπὰ ουἱ οὗ [6 Ὠδηᾶ 
οὔ πο Κίηρ οὗ [οτϑοϊὶ. 2 Κίηρη χνὶ. 7. Ἐὺγ {πἰα 
Ῥύγρομο ἢο βοῃΐ {Π8 Αρβονγῖδη [6 μο]ὰ δινὰ οἰϊνοῦ 
δὲ πδῦ ἱπ (6 μοῖβὸ οὗ Ζθηόονδὴ δηὰ ἴῃ ἐπ 6 
Βοῦδο οὗ ἐδο Κίησ. Τμο ἀοβηΐϊα διήοὶο  Ἵ»η 
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ΠῪΞ ΡΠ, ΠἼΠὸ εἰτγοά γασοσ," πδβ Ὀοίἢ πἰ σἰοτὶ σα! }ν 
Ἰαδι θὰ δηὰ σοι ργοβεπαῖῦ]θ (ο Αἰιαξ, τῆ πλϑβὶ 

γα (ο]ῖ (Π6 τορεοδοῖι δὶ 'ΔῪ ἰὼ [6 ΘΧΡργοβαίοῦ. 
Του ἰἰαλὲ Ὠἰγοὰ 8 γᾶσοσγ ἴο βῆδνο οἴϊιοσβ, δα 
Τεαΐϊδ ἰο πἷπι, Ὀσὶ (ἐἶα τσοῦ ΜὙ1}} δῆαγε πθο. ἴῃ 
1,εν. χὶγν. 8 μη. {86 διδυϊηρ οἱΐ ἃ}} (πο μαὶγ οὐ ἰδ ς 
ὈΟΟΥῪ ἐδ ῥγεθοσί θὰ δ8 ἃ ματὶ οἵ πο ρυτὶβοαοϊέου ἴ0 
Ὅκ οὐδεγνοά ὈΥ οδ τοοονογοὰ ἔγομιλ ἰθρσοαυ. Ῥὸσ- 
Βδρε τ Ρτορδοὶ που]ὰ ἱπίληλαίο ἐπεὶ τπἰο ἀονδδβ- 
ἰδί!0 ΜΔ8 δ'δὸ δῇ δοῖ οἵ ρμυγὶ οδίίοῃ, ὉῪ πιεῖ 
πὸ ποαιϊίοη γ͵1δϑ ίο Ὀ6 ρυγίθοά ἔγοιι ἰδ 6 160 οὗ 
εἴη, ἰῃδὶ ἰδογοίοσο [6 Ραπίβηγηοπὶ ἷἱ Ἰηορἀφα ἴοΥ 
ἐδὸ ἐιηργονοιοηὶ οὗ ἴμοδϑο ἰδὲ που]ὰ δοοορὶ ἔδο 
ςοἰιδαιϊλμοιηοης (Ῥγχον. υΥἱϊῖ. 10; χὶχ. 20). Το 
διανίης ὑ6]ὰ ον θη} Ὁ εἰρηΐβοδ [6 οηἰῖγο ἄσονδα- 
ἰδιΐοῃ δηὰ επρμίνίηρς οὗ {Π|0 Ιδῃα ἱἢ ΘΥΘΕΥ͂ αυδτίοῦ 
δὰ ὙΠ (ο τηθΏ, (8119 δῃὰ ΟΥ̓ΘΣΥ ΟἰμοΣ 
Ῥροδθεβδίοῃ. 

ἴπ νογα. 2]-2ὅ, (6 ἄορτοο δηὰ οχίθηϊ οἵ ἔϊο 
ἀονδειδίίοη ἰδ ροτγίσωγοῦ ὑγ ἔπο ᾿᾿]υδἰγαῖῖνο ἤροτοδ. 
Τθς δγαῖ ὀχαπρ]6 βῇονβ {πὶ ἰηβίεδα οἵ δβκὑ}ι] 
εὐεἱνοίίου, ἰὴ0 ζτδδθ βῆ]! σ.,ΓΟΥ σῖκ. Α πιδὴ 
Σαβοιιθδ ἴτοσι εἶθ δἰοοὶς ἃ μοϊίον, {πη Ῥτορβμοὶ βὰρ- 
Ῥοδδδ, (οορ. χύ. ὃ; ὅεγ. χ]νἱϊ. 84, θουΐ. χχί. 
ὥ; 1 δ). Στ: 2 δῃὰ το δι θθρ. ἐθλρ ρ 1Βεγο 
ἐδ Ὧο γοσυΐδν ουἹενδιίοη, χγαδδ βΚΥΟῪΒ ἰῃ οΥ 
δΒοϊά. Ἐβδεθίοο ἴπογο ἰδ δρυηπάδηϊ Ραδίοσο Ὧν 
1{1ὸ ἔονν οδί]ο. Βοδίάθ, (6 νὰ θδοβ Ῥγούτῃοο 
ΒΟΏΟΥ͂ ἴἢ δυυημάδηοα, ΤΉυδ ΒΟΠΟΥ δορὰ Ὀυϊίοῦ διὸ 
11:6 (οοὰ οὗ δαὶ ᾿ηδῃ δὰ οὗ 41} (Π9 γεπιηδηὶ οὗ 
1:6 ἐλμυμευονηδῦαι ἘΠῚ 189 ἱπῆ ΤΊ δεοοῃά οχ- 
διορὶα Ῥγοβθη ἃ δι}}} ργοδίοσς ἄορτοο οἵ πηουτὶ- 
γαϊοά υἱ] ῃοδο ; (πὸ τμοὶο ἰδηὰ ρστονίηρ τη τἱ τ 
τμογηδ δὰ {Π ἘΠΕΕ ἔν 1818 ἰθδί νδη εξ 
ΦΡΡΟδγη ἴῃ 8 ἀουῦ]θ δίΐοιι : ἢγβί, ΕΥ̓ΘΣῪ ρἷδοο 
ἴον βιονίηρ πίπο δῦροδσε οογογεὰ πὶ} ἐὔοι τε 
δια ἐΠ᾽δε 1.6 {(γτοσα. 23, 24), απὰ ἰἤθ ἰπ6 πδιὴθ ἷδ 
δίξττηοά οἵ 41} {πὸ 1114, [ἱ 16 πασὰ ἰο πὰ δ ἀϊΐο- 
εἰποίΐοσ Πογο, ὈΘΟΔΌΒΟ ἩΠΠ6 5.ΤΟῊῪΒ οὐ ἰἰ6 Β[]1κ, 
οὗ τηουῃίδίηβ, ἰοο. [ἰ βϑϑῖβ ἴο 116 ἱπδὲὶ ἰΠ0 Ῥτο- 
Ῥδεὶ σςαγτίο οαὔἱϊ σΟΙρ]οἴοΙΥ ἰπ {16 αὶ πρϑῦθοῦ 
1.6 ἀμ 8} } ποῖ, 88 γᾶ σοσηδιίκοα, συΐοθ ἰη (6 
“οἷς βεοίξοη. ΕνογγΓΐηρ ἰθ ἀουῦϊθ. ΑἸνεδαν 
ἧη τον. 18 πὸ δυὸ ΗἹ68 δῇ τηϑϑηϊηρ Εαγρί 
διὰ αδβεγτία  στυΐπο δηὰ οἷο οἵ (ἴθ χοοῖς ; 
1ποτη.-ἢ δα μδβίυσοα. ΟἿἹ]Υ τοῦ. 20 πορίθοίβ 
ἴπ6 Τυ]ς, (186 Ῥτορδοῖ που] ἀραὶ βπαὶθ 
4 Ἰ6ὸ ἴντο Θηθσηΐοθ ἴῃ δὴ ὉΠῚΥ. Βαϊ νοῦ. 21 δηὰ 
ου, ἐπὲρ γῦ]Ὲ οὗ ἀπ} 0 18 οαγυὶθὶ οὐἱ, Δηὰ δἱ 186 
εἰομα ὈθοοτηοΒ οι ρἤαίϊο. ἯΤ 6 οὔδοσνο ἵπτὸ ἀθργθοβ 
οἵ ρστονίηρς ἨΠᾺ4. Τῃ (Π6 ἤσθξ Δρρϑδγ: 0πΠ6 τη δῃ 

86 οηίῖγο σοιηδηΐ οὗ {πΠ6 πη 6 ὈΪ Δηία, σαι] 
δα βῆθερ, θυϊίεῦ δὰ βοῦου. ΤῊ δοοοπὰ ἀορτοο, 
δ να ν᾿ άοα ἰη ἐντο δααδΐη, ᾽π ὙΠ ἶοῖ ΔΡΡΟΔΓ (0 πι6 
{ο 16 {πὸ οι ρμδεία, δηὰ Ὀοίΐ. δσὸ ομαγβδοίοσι σοὰ 
Ἐγ 16 ἀουῖο ποίΐοπα οὗ ἰποτῃ δηὰ ἐπ ΐαι]θ, ΔΙΤΟῊῪ 
δηά ὈΟΥ,, 8 βοοϊηρ ῃΐδοθ [ῸΣ οδέϊο, δηὰ ἃ ἰγδωρ- 
ἢπρ ρνἰδοθ Ὁ. δίισερ. Το ἐπουραῃὰ νἱποβ δηά 
1ποσκαῃα δἰιοῖς 6]. σθοδ]} βουρ οὗ 80]. νἱΪϊϊ!. 11. [Ιῃ 
Βγτῖλ αἱ (Π6 ῥγοδοηὶΐ (ἰπιθ (ἴ6 νἱπογαγάὰβ τὸ εἰἰ]] 
ἰαχοὰ Ὡρ ἰο {Π6 παπηῦος οὗ ἢ νἱῆθδ: ἃ 
μοοὰ νἱἷῃθ δὲ οὔθ Ῥδδίοσ -ξες δθοπὶ ΙΌΌΣ οδηίδ. 
Ὑπεσείογα, (δ ῥγῖοϑϑ οἵ ὁῃ9 βἤεϊζεὶ πες ἴο δρουὶ 26 
ορΐδ 18 εἷρἢ, οοποίτυοσίΐοη οἵ γος, 23 ὈείΓαΥδ 
ἃ οοτίδῖυ Ἰυχυτγίβηοο διὰ γαηκηοβδ, Το εχαοὶ οὗ 
ἴδε Ἰεοὶ ΤΤῚΤ᾽ “.6[}8}1 67} ἴδ5 οογίδ: ΠΥ δ Ἔχοεββ, 
Ῥοσῆδρα (9 Ῥγορῆοὶ που]ὰ {πΟΓΘΌΥ οχργοδδ ὮΥ 
ποτὰ ραϊης ρα ἴπ6 ΓΑΗΪ ρτοπίῃ οἵ Π6 το. 
ὙΜ1 ρεις ψαὰ ἰπίο [86 ῬγΟρΡοσΥ Ἡϊΐὰ ῬΟῪ δῃὰ δἵγ-. 

ΤΟῪ ἰῃ ογὰοσ ἰὸ Βυηὶ, οὐ ἴο Ῥγοίθοῦ Εἱτϑοὶϊ [7 1 
θοϊΐογο, πὶ Οπθκνιεῦθ, ὑοῖ, ΗἨς ἰμπδὶ ρμορα ἴῃ 
ΜΙ οοὰ ἷ6 πεδροῦδ [Ὁ Ῥγοίβοϊζοῃ  δ6 ἐπεί 
ὙΟΌ]ὰ πυπὶ ποϑὰρ ΟὨ]Υ͂ ἴὸ 8Ὸ ἰπίο {πὸ πεδγοδὶ 
νἱπογατὰ. ΤΠ ῥγοϊθοι κ ἴθῃοθ ἰδ ροῆθ: ὑαδδία 
Ὑ11ὰ δὰ ἰδαο, ρεῃοίσαίθ Ἰηίο 5. Τδο νἱπογδγάδ 
οἵ Ιατωδὶ δΓ6 "0 ἃ ΟΟΡΥ οὗ Ἡμπαὶ [δγϑοὶ ἰἰεο ἢ δ8 
(16 νἱμπογασὰ οὗ Φοδονδῖ πδὰ βεοοσ)θ (γοσ. δ). 

[7.Α. ΑἸΈΧΑΝΘΕΙΒ οὐ Υἱὶ. 14-.16. “Τ7Τ|16 ἔνο 
ἐπιογργοίδου ἱπαὶ ΔΡΡΟδν ἰο 6 ἴΠ6 τηοαῖ ρῥ]δτιδὶ- 
816, δπὰ ἐΠ6 ἰοδδὶ Ὀεϑοῖ π|ῖι}} αἰ βου (ἶθ8. Δα 1Π086 
οὗἡὁ [ΟἾΤΗ δὰ ὙἹΤΕΙΧΟΑ, ἘΠῚ πη]ο ἢ [αδὲ 
ἩἨΈΜΟΒΤΈΝΒΕΒΟ Β ἷδ ἀρβεπ ἐδ! ἢν ἰάοηιἷοα]. ΕΣ ΒΟΡ 
ἐπ Ῥχορθῃοὶῖ, ψ81}90 8 ἴοσει9}]β τπ6 υἱγῖ ἢ οὗ 
ΟἸτῖδβί, Τόσο}! }]β (Πδὶ οὐ δῇοί βοὸς οἰ], ἀυτίης 
ἩΟΘΘ ᾿ΠΙΔΠΟΥ {πὸ Ργοζηΐδοὰ ἀθ] γογδῆσο β8}18}} ὈῸ 
ἐχρογίοηοοα; οΟΥ οἶδ ἢθ συδῖεδ {116 ἐπα ΠΟΥ οὗ 
ΟἸσΐδε Ηἰπιβοῖζ, ποῖ ΠΟΥ ΘῈ 88 δ.}}} σθπιοίθ ΟΣ 
ποῖ, 186 εἴγψῃ δηὰ πιοδεῦσε οὗ [ῃδὲ καθ ἀο]ϊνοσ- 
δῆ... ἮΝ ΒΙΙ6 βοὴθ αἰτογεῖϊν οὗ ἡπάριηοπὶ οὐρῇῖ 
ἴο 6 εχροοίοα δβπὰ δ᾽ ονγεα ἴῃ τεϊδίϊοη ἰὸ 1 ἷ8 
ΒΟΟΟΠΟΔΕΥ απεαίΐου, ἐβεσο ἰΒ π0 στουηά, 5," 
Τοδίΐοδὶ, Ὠἰδίοσςδὶ οὐ Ἰορίοαϊὶ, ἴοσς ἀου δὶ δὲ ἴυ ἴῃ9 
τηδίῃ ᾿Ἄρρο {παι τππ ομυγοῖ ἱῃ 811 ἀροβ [85 Ὀδθα 
τίη ἴῃ τοραγάϊηρς (818 Ῥαβεδῶα 88 ἃ δβῃδὶ, δηὰ 
Ἔχρὶἰοὶς ῥχγεαϊοεϊίοι οὗἨ ἢ} το ἰγαοῦ]ουβ ςοποερίϊοι 

δὰ πδιϊ τὶ! οἱ ΟἈτἰδι." ΟἹ ΠΡΌΣ. ΚἸΒς Αὐμια."» 
“Τὶ ἰα φῃοῦ κα ἴον υ5 ἰο Κπον τῃ αἱ ἃ Υυἱγρὶἢ ΟΥ ]Π- 
Ταδιτοα ΠοΙΔη ἷθ ἀεαϊρηδίοα ἤογα 85 ἀϊρβί ποι] 
88 δια οου]Ἱά Ὀ6 ὉΥ ἃ εἰηρὶο ποσὰ. ΤΠδὶ 86 τὸ 
ΤΑΘΔΠΒ ΒΡ αὶ νομπῷ τοοπιαπ, Ἡ ΠΟΙ͂ΟΣ τηδειϊεὰ 
ΟΥ πῃτρδετί οὰ, α Υυἱγρίη ΟΣ ἃ τῃοίμον, ἱβ ἃ βΌ δ ε:- 
ἴυρε ἱηνεπίοά Ὀγ {}|0 Ἰαῖον Οτοοὶς ἐγαηκι δίοσα, ψγΒο, 
8 υειΐϊῃ Μαγίγν (6116 υκ, γοθὰ νεᾶψις, Ἰῃδίοβα οἵ 
(16 οἱὰ νοσζαΐοῃ παρθένος, ὙὨϊοΐ Πδὰ τα τῖδο ὈΘίΌΣΘ 
{π6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ Ὀδοβπηθ ἃ δυυ᾽εοὶ οὗ ἀϊδρυίο Ὀο- 
νοι ὅοντα δηὰ ΟὨ τἰδίδηβ. ΤὮο ὑπ οὗ (6 ποτὰ 
ἴη τΐα σουποοίΐοη τ οδ 1, ἰο ΒΔ ἴθ 68εὶ, 6Χ- 
(τοι οἰ Υ Ῥγοῦδυ!ε (πὲ 1ΠῸ ἐυοηὶϊ ἰογείο]ὰ ἰδ δοιωθ- 
(δἰ τόσο ἰμ8Ὲ ἃ Ὀἱτῖμ ἴῃ (Π6 ΟΓΑΪΏΔΓΥ͂ ΘΟΌΓΕΘ 
οὗ παίυγο." 

“ Τὸ δοοουπὶ (Ὁ (πὸ Αἀἶνια ὈῪ δ δεοοπα σρδῖ- 
Τἷδρο οἵ Αδδσς, οὐ οὗ Ἰβαΐδῃ, σὺ ΒγῪ ἴπΠ6 Ῥχγθεθῆοθ 
οὗ ἃ ὑσοβηδηΐ Ὑοπηδῃ, ΟΣ (6 ῬτορΠοῖ μοϊηϊίηα 
δὲ ΠΟΙ," ΤΩΔῪ 6 Ἰαρεὶν σδασροα ἩΠῚῈ ρφγδιυ  οΌΡ Υ͂ 
ΒΕΑΒΌΣΩΪΏΩ ἴδεϊβ οἵ ΜΏΙΟΝ τὸ ἤᾶνα 20 οὐ άθηρθ, 
δῃὰ πλοῦ τὸ Ποῖ ΠΟΟΘΒΕΆΤΣΥ ἰ0 ἴῃ 6 ᾿ῃἰογργοίαιἴ ἢ 
οὔ τπὸ μδδβαερο." “Α μὴ δος οδἠθοιίοη ͵8, (δ8ὲ 
(Ββουρῖι ΤΠΘΥ ΤΙΔῪ δῇογά δ εἶβῃ ἴῃ οπς οἵ ἴδ9 
δ6ῆ868. οὗ τᾺΑ͂ πΟΙα, υἱς. : [δὲ οὗὨ δὴ δ Ὁ] πὶ ΟΥ 
ΚΥΏθοΪ, [ΒΟΥ ἀο ηοὶ δῆοτά δὺς 8 βὶρῃι δ (ἢ 6 οοῃ- 
ἰοχὶ πουϊά Ἰοδὰ τ ἰο ὀχσρεοῖ. [0 βϑϑβ ΨΘΥΥ 111" 
Ῥτοῦδθ]ε, δῇον 1η6 οὔδι ἰο Αἶιας, πβίος Ἐθ τὸ. 
οαἰοά, ἰἶδε το εἰσι Ὀδοδίοποά (υπδεοα) πουϊὰ 
Ὰ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 8 (Πΐης οὗἨ ον συ -ἀαΥ ΟΟΟΌΣΤΕΏΟςΘ, ΟΥ δὶ 
ταοϑὺ (Π 9 ΔΡΡΙἸοαἰοη οἵ 8 δυτη 011. 8] παπιθ. Τιὶδ 
ΡΓοδυτηρίΐοη 18. βιγοηρίμοηθα ΕΥ̓ (Π6 ΒΟΪΟΙΔΠΙΥ͂ 
αἰ πΒιοῖ (ἢ 6 Ῥτορμοὶ προαῖκα οἵ ἴπ6 ῥτεαϊοιοα 
δέγιι, ποῖ 88. 4 ὑϑιλὶ δῃὰ παίυταὶ θνθηΐ, μυΐ 88 
βοπιοιἰηρ ππίο οχοίϊοα Πἷβ οὐτ δαί: ἰδ γλθηΐ, 
858 6 Ὀ6Π 0148 ἐξ ἴῃ Ῥσορμοίίς νἱδίοῃ." 

ΤῊΪΒ δαὶ οδή᾽δοϊϊοα ἀρ 168. ΘΠ] ἴο (ἴθ 
Αὐἱδοῦ κα ΤΠ ΘοσΥ οὗ {Π6 Αἰπια Βοΐῃρ δὴ Ὁπτηδγτὶ θα 
Ῥτίποοδα ἀοίοοίοα ἰπ ᾿γοβηδηογ. [ἢ δἠάϊιίοη ἴὸ 
411 (η6 οὐποῖ δεαβαιηρίίομβ οἵ [8ΐ8 ἐπ δθοτν, το 
ΔΙῸ τοδίος ἰἤδη ἴβοβο οὔ δῃγ οἰδου, ἰΐ πιααὶ ὈΘ 
δορῃτηοα (Πα (π6 ῬΓΟΚΏΔΏΟΥ νεῶν δὲ. 8 ρίαρο (ἢδὲ 
σου ὕθ Κορὲ βοογεῖ ἴγοπι πὸ δοσε ιν (Πὲ ΟΥΟΡ 
οδιπιοίοτζοα ἰῃ6 τοχίμλθ οὗ (6 ἨοηβΟΏ  Β δρασί. 
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ΤΊΘΏ(8 ἴῃ Δ οἶδ δ] γι ΐΐγ. ΟἸΠοσ θα Σὲ που]Ἱά 
6 0 εἰχῃ ἰπ μ6 ΑἸΥΠΟΓ᾿ Β βθῆεο. 

ΤΒ6 Αὐἱδποσβ {πγοοίο] ἃ σδῆοη [85 18 ἰουπάδ- 
ἔἴοη ᾿ῃ τδαὶ ἀτὸ ΟὈνΟΟΒΙΥ οοη)οοίῃγοβ. ἮΝ μοί οσ 
ὑπὸ δ'ρῃ ὙΔ5 ἰο ὕὃ6 βυοϊιι 89 Αδδ2 ψγ͵δ8 ἰο (68 

.86 6 σου! δὸθ 1ΐ δοοοιρ δηθὰ, ἀοροπαὰ 
ΓΙ οὨ (8 εἶρτι [1861 [1 τηΐρξ ΡῈ 8 εἱ 
ἵϊκο πὲ ἰο Μοβοβ ὕχοά, 111. 12, πιιοῖ οοι]ὰ αν 
Ὀ6 ζι}Π}1|οὦ αἴον οἷμοῦ ουοηίθ ῥγοάϊοίοα, τὶ 
ὙΠ1οἷ 11 ψ͵ϑ δδδοοίαίθἃ 88. ἃ βἰρῃ, μβδὰ οοπιθ ἰὸ 
ΓπΣ ΟομρΡ. 1μ4. χχχυῖϊ. 80.{0 [Ιὲ ΤΑΥ͂ δαγα 

Ὦ 1κὸ 1Πμο86 εἶχηϑ αίνοη ὉΥ ΟὨγίδὶ ἴο πηθ6- 
᾿ίονοτη ἰῃ Ηἰ8 ἀδν, (μδὶ ᾿ογο ποὶ τοϑδηΐ ἴο ἱπάυοθ 
Β6] οὗ ἴῃ μο86 εἐἶἰαὶ αβἰςοά, θυ τοῦ ἐπ σοῆιβαὶ 
οὗ 4 εἷσῃ ἰο ἰπθ. (υἱά. Φηο. ἱἰἱ. 18-22.. Μαῖι. 
ΧΙΙ. 88-40), ΙΓ Σὰ τ]οδ δυο δ εἰρη, ἴβθη τῆθ 
Αὐἱδμοτῖβ ἤγδέ οδηοῦ 'β 8ῃ ΟΓΓΟΓ. ὑγμειμος 186 
δῖχτι α8 τηϑϑηΐ ἰοῦ (6 τ βοΐὶθ στο αὶ ἴδια γ, δο- 
οογάϊης ἰο (μὴ ἐλίγά οδῆο, ἀδροπᾶθ νυ οὴν 
ΟὮ ἴπο “δουδο οὗ θεν ἃ" δανίηρ 166 χιοδηΐης 
6 ρμνοβ 1. Ὗοι ἰδπδὲὶ τηοδηΐϊηρ π88 ὯῸ οΟΥΠΟΓ 
ἰουηἀδίϊου ἐμδῃ ἴΠ6 οοη͵εοίυτο ἰμδὲὶ Ιβαΐδῃ δὰ 
ἐπίιγυάοα οἱ (09 ῥεγίναίΐοθ, ἀοπηοδίϊο σοϊγειαθηΐ οὗ 
Αμδζ. ῬΤ|ι6 βοοοηὰ οδηοῃ, υἷς.: ἰδὲ (ἢ δ'ρῃ ἴῃ 
18 ἔοττα πιυδὲ θ6 Ῥαηὶιΐνο, 18 ΟὨΪΥ͂ ΔῺ δϑβυμιρίζου. 
ΤὨΘ ΘΟὨΙΓΔΓΥ 8 88 ΘδϑῚ [γ᾽ δ5βι1π) 

ΤΠ6 οοπηροίΐου οὗ ἴδ νογάβ νοσα. 10-16 πιὶ 
ἐμ τοῦ. 9 ὁ 8 γϑσγ οἷοδβο. Τδο Ὀο] οἴ [Πθγὸ οἢ6}- 
Ἰοηχοα 15, ὈΥ 8 δοοοῃά ζὴ Ὀτγοῦρἰι ἴο [ἰπ (οί. 
ΑΠιΑΣ 068 ῃοἱ δἰδηα ἴδ ἰοεαὶ, Η1ὁ ἀοοβ ῃοὶ Ὀ6 ἰὸν 
ΟΥ ᾽θ νου]ά ᾿ογίι !}γ δνδὶϊ Ηἰπηβοὶ ἢ οὗ {86 οΠ 
οἶκα, 85 Ἠοδοϊκίδ αἰὰ δῖον 2 Κίηρη, Χχ. 8 5ᾳ. 
ἘΠογθυροῦ 1βδἰδῃ ῥσγοοθοὶβ ἰο ἀθηοῦποθ {μ 6 οο- 
δὶ μθνοσεα ΑΙτοδαν {πγοδίθηθα γοσγ. 9 ὁ, [ῃδὲ πυυδὶ 
ΤΟ] ον ὑῃθ6] 16. Βυὶ ἔτθί, δὲ ἰοὸ τῃρο]ϊονίηρ 
84} νἂδ δηπουπορὰ {89 τῆδη δὴος Οοα᾽β ονῃ 
᾿ιϑαγὶ {π8ὲ νὰϑ ἴο ὃδ6 ταϊβοὰ ὑΡ ἰὼ [8 ρ]δοθ, 8ὸ ἴο 
ΑἸ Δ2 18 ἀβπουπορά, ἱῃ 8. οἰθδσοῦ ᾿ἰρσῃϊ {Πδὴ ανοῦ 
Ὀοίοτο, ἰῃ 6 Ῥγοπιϊβοα “" βοοὰ οἵ {η6 τοιηδη" ψ8ο 
ῳοιϊά ἀοϊῖνος Ιβγϑοὶ.0. Βυΐ ὑὈοίοστο ᾿μδὶ που]ὰ 
ΘΟΠ16 ἴο Ρδ886, ἰπο τὸ Κίῃηράοπιδ οἵ πιι οι 1ϑγδοὶ 
ἯΔ8 οοῃροθοά, δῇ α5 τὶ] δὲ ΕΡἢγαὶπλ πιυδί 
διιθδν ἀοδοϊδίζοη. Τιυδ [ἢ 6 ΡῬτορἤθοΥ οἵ [π|- 
ἸΩΔΏΠΟΙ τοϊδίοδ (ὁ Οσίδὶ δἰοπθ, δ . Η. Μ|ι- 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤΊ' ΙΒΑΊΙΛΗ. 

ΟΗΑΞΕΤΒ δηθὰ οἴδποσβ δΌρροδο (σἱά. 7. Α. ΑἸΕΣ. ἐπ 
ΠῚ » δῃᾺὰ γοῦ. 16 ἱα (ψχἱἢ ἨΈΝΡΕΞΒΒΟΝ) ἴο ὃθ 
υπαοχαίοοά οὗ Οἧμδδὴ δηὰ ἰὼ ἵνὸ ἰκεϊηράομμα, 
Ἐρδγαῖοι δηὰ Ψυάδιι. Ταϊθ Υἱοῦ δῃοουπίοσ 
ἴονεσν αἱ που θα ἰπ8 ΔΗΥ Οὐ σ, τ 6 δυο ἢ 8 ἐξ 
ἄοδϑ οῃοουσηΐος δα ἰοϊΣ 88 τυοι ὈΥ̓ ΔῺν οἴδιοῦ. 
Ου δα οἰποῦ μδηὰ ἱἰξ ἰδ τουςὰ ἴῃ ίδνοσ οὗ τἰΐδ 
υἱόν, (πδὶ {Π Τὸ 8 ἰΠΘ ἰΏ νοῦ. 17 δ ΡΥ ἃ σοῦ- 
εἰηυδίΐοη δηα δηιρ ᾿Ποδίΐου οἵ {ππ6 ἰμποτ6 Ὦ ἴῃ 
γον. 16, δηὰ ηο δυοῖ Βυσι ρίη688 88 86 ΑἸ Πποσ, τ ἢ 
τηοσὶ Ἔχροδίϊζογβ, ὅηὰβ ἰῃ τ αἱ νοῦ. 17 ἀμ ΠΟΘ ΠΟΟΒ. 
Τρ οἱεἴ αἰ βου ἐν ἴδ (παι ἴῃ Ἅ73 »Ὺ Ὁ.03}2 

{86.323 πιυπὶ 6 οἴνου {116 ἴοσοθ οἵ “υυϊ" (Ὁμ- 
ΒΒΕΙΤ). οἱ 2 ΙΩΔΥ͂ ΠᾶΑνΘ 1.8 υδδ] Βοῆρβα “0 σ," 
δΔη δδοὶζῃ (ἢ γϑϑβϑοὴ ΜὮΥῪ δὴ [πτταδηῖ9), {Π|2ὲ 
Κηονβ μοοά δηὰ ονἱὶ, δ'.4}} 0 ποοάρά, Εον Ὀϑίοστθ 
Βιι οἷ 8. ΟῊΘ ΘΟΙΏΘΑ, ἴμοθ6 (δὲ 68}} σοοὰ ονὲ! δηά 
671] ροοὰ (υἱάώ. ν. 20), εἰς.) 6.4} πᾶν θγουφβὶ (μ9 
ἐημογίίδηοο οἵ Φοβουδὴ ἰο ἰμδὲ Ὄχίγοι , ὈΥ 
(μον Ὁ 6] εἶ, τ ΠΟΣΘ ΟὨ]Ὺ βυσὰ ἃ ἀο  ἰγ σοΣ 681} 

τ ἢ “Αβεγτὶδ δὰ ΕΦῪΡ πδιηιοὰᾶ γογ. 18. " ἶ ἱ ΔΙῸ 
86 16 ἐπ ΕἸ Γἶνα] ρόονγοσβ, τῆο ἀϊδίαυτυοα [ἢ9 
"Σ Θβίοσῃ Απἷδ, δηὰ ἴὸ σόα ἴππ 6 ἸΔηα οἴ 

Ὑ85 ὈΟ(Ὴ 4 ΡΪδοο, δῃηα δ υὐῦ͵οοὶ οἵ οοηίθῃ- 
ἔοη. ΤΠ δδα οδηηοὶ οὐ δε ἀδηοία δὴ ἀγηιν, ΠΟΓ ἐδ 
18η6 τοΐδγθῃοθ δχοϊ υδἱ νον ἰο δοῖπα] ἱπνδείοη, ναὶ ἰὸ 
ΒΟΥ δηὰ τ βμαυνρα οσουραίίου οὔ [6 ΘοΟΌ ΤΥ 
ὉΥ οὖν] δηὰ πὰΣ ΠΥ ρθη οἵ ἴποθο Τοτγοῖ χη ρον- 
οἴ. [Γ τ͵δϑ ποὶ ἸΏ ΟΤΟΙΥ διΐλοϊκοα, δυϊ Ἰηἰοβίοα ὮΥ 
βϊεβ δηὰ θθε8 οὗ Εχγρί δηὰ Αδβουσίδ. ΕἿν 18 ὑπο σ- 
βίοοά 88 8 ζεποσίο ἴθστω, ἱμο αΐηρ' πδίβ, τηοδααΐ- 
(068, εἰ6., ΟΥ ΗἨΕΝΡΘΕΉΒΟΝ, δηὰ δέὲ 85 ἱποϊυάιης 
Ὑ5ΞΡ6 δηὰ Ποσποίβ, ὃν Η:ΤΖΙΟ δῃὰ ΟΜΒΒΕΙΤ." 
Οη γογ, 20θ. “Τὰθ τδϑυϊηΐοαὶ Ἰηίογργοιμ σου 

οὔ Ὁ) ἽΡΌ ἴδ ἃ Ῥοὸν οοποοῖϊὶ, (6 δἀορίίου οὗὅὨ 
μΒ οἢ Ὁγ ΟἜΒΕΝιῦΒ [πὰ ΝΑΒΟΕΞΙΞΒΑΟΗ--ΤᾺῈ.] 
1 ποιηΐπ ρα ἬΤΟΓΒΟ, Β6Υ8 Ὀυΐ 1116 ἴον [86 ἰδϑθ αὐ 
(86 “ οἷς ἴδοϊϊ ς᾽" πηϊοῆ δὸ οἴδη ἰῷ ἢ 
ἡπάρστηοπξ οὐ ἴδ ἰαηρθδρο οὗ (μα Ῥγορθεὶ. ΤῈ9 
ἀγι6 δϑῆϑο ἰθ Ὧ0 ἀουδί [6 οηθ οχρτοβθοᾶ Ὁ 
ΕἼΧΑΙ, (σολ οὗτη δ εἰπίεη) [ἴγοῖὰ ποδά ἰο ἴοοὶ 
δηὰ μοΐοσο εἰπὶ Ὁ. ΟἸΣΒΙσυβ." 7. Α. ΑΙΕχ.} 

2. ἸΒΑΙΑῊΗ ΟἸΥΊΝΟ ΤῊΞ ΜΨΜΉΟΙῈΕ ΝΑΤΊΟΝ Α ΒΙΟΝ ΒΥ ΤῊΒ ΒΙΕΤΗ ΟΕ ΗΙΒ ΒΟΝ 
ΜΑΗΒΒ-ΒΗ ΑΙ ΑΙ, -ΗΑΒΗ -ΒΑΖ, 

ΟἜΈΆΡΤΕΕ ΥὟἼΠΙ. 1-4. 

1 ἈΜΟΒΕΟΥΕΒ [896 [0 Ε} βδ]α υπΐο τηϑ, ΤΆΚΟ [866 αὶ στοδί "το], δῃὰ ττῖΐο ἰη 1 τ ΠᾺ 
2 ἃ ΤῊΔ} 8 ̓Ῥ6Π ΘΟΠΟΟΙ Πρ ᾿Μ Δ 6Γ-8}}818]- 6 8}}- 082. Απάὰ Ἵ ἰοοῖ υηΐο τὸ ΚΑ 8] τῖϊ- 
ὃ. Π68868 ἴο τοοοτὰ, {Πτἷδὰ (86 ῥγἱοϑὶ, δῃηὰ Ζϑοβαγίδῃ (86 βοῃ οὗἩ Φοθοσθοῖϑῃ. Απά 1 

᾿γοηῦ αηΐο ἰἢθ Ρτορἢοίοϑϑ ;; δπὰ βῆ οοῃοοϊγοὰ δηᾶ Ῥδσθ ἃ ϑοῦ. ΤΏρη βαϊα (86 [0 Εν 
4 ἴο τηοϑ, (411 818 πᾶπιο Μίδῃογ-888141- 888-02. ΕὉΣ Ὀοΐοσο {86 οὔ] ἃ 881} παγθ Κηου- 

Ἰοᾶρθ ἰο οσγ, ΜΥ ἴδίϊον, δηὰ ΤΥ τοοίμον, ἯὯδμ6 τίομοϑ οὗὅὨἩἨ Τδιλβδβοὺβ δηὰ {86 8ρ0]] οὗ 
βδιιδσία 8881} 06 (Δ κθὴ ΔΎΘΥ θαίοσο {Π6 Κίπρ; οὗ Αβδγυΐδ 

1 ἨΌ. ἐπ 3 ἰο (λ6 δροῖϊ, λ6 λαδίδηεῖλ ἐδλ6 γον, οἵ, νιῖκο φρεοῦϊ, οἔα. 8 Ἡοῦ. ἀρργοαολοι υπίο. 
ὃ ΟΣ, ἢ9 εἰιαὲ [5 ὀφέογὸ ἐλφ Αἰπρ Ὁ ἀδόντία δΛΟΙ ἕαλα Βιραν ἐλ τιολ θεν 
ὁ ἑαδεξ, : Ν εένξω. 4 7 υἱ!ὲ ἑαδε, 



ΟΗΑΡ. ΥἹΠ. 1-4, 

ἘΈΧΤΟΛΙ, ΑΥ̓Ό 

ΟΣ γτοσ. 1. ΟἽΤ (ἰσαπὰ ΟὨΪΥ͂ ΒαΣῸ διὰ Εχοϊκ, χχχίϊ, 4), 

9 δὴ ἰωδίσυτοδηὶ ἴοσς οὐαξέης ἴῃ, δηκταυίης ἴω ποοὰ, 
τειοίδὶ, αχ, εἰς. ἴλ6 6156], αἐνγῖο. 1 δἰδι ὰβ ΘΓ 848 δέν» 

ας, τοο ΟὨΥΤΩΙΟΒΙΪΥ 8 αὐοίδλϑ γγὸ εὔοεσίο, ἰ. α.,ὄ ἰῃ9 της 

ἐπδίγυταοϑηὲ δίδπαν ἴοσ ὑπὸ πες. 151.) Ο᾽ἽἿΤΠ δοοιὴδ 

ἴο τὴ υοὲ ἴο 268 υτλιΐης οὗ 16 ΘΟΙΠΠΟΏ 288 [ἢ αἰ8- 
τίποιίίοη ἔγοι ἐμδὲ οὗ τῶϑῃ οὗ Ὠβθοε ἀθῶτθο, 96Υ, ἃ ρορυ- 

ἸΔΣ δ5 αἰδιηκυϊο θα ἔγοπη ὈΧίοδϑα γί ἰρ. [18 δὴ οἵ- 
Οἴμοσυ δοὰ ἔδπι δε ἤδη, 2. Α. ΑἸΕχλτυδα, ΒΛΔΕΠΙ4.] 
Ῥον ἴῃ ἐμο ἄσοὲ ρίδοο ἰξ 15 γον ἀουδέζαὶ “7 σὴ ΝᾺ 

δ ἐπΐ8 τηοδηΐης. ΤῊ ποσὰ (5 ἀϊδιϊχυϊδηθά ἴχοπὶ 
ΌΓ ἮΝ (οοίρ. 8. ᾿χχἕ!!. δ) Ὀπὶ ΟὨἿΥῪ ὉΥ ἱΐα νοσϑέΐο 96. 10 

οὐοῦγθ ἰ 1βαί δῇ δἰχ εἰπ265, ἢϑγϑ, διὰ χῃ!. Ἰ, 12; χχίν, δ᾽; 
ΧχχΧΙΪΙ, 8; 11. 1; Ἰνὶ, 28. [πῃ 1Π9 ϑϑοοοῃὰ υἷδοθ ψ1ὸ ἢδᾶγο πο 

ἔγϑοο οὔ δϑγο δοίης ἵτοὸ δβογίϑβ οὗ υἍι τῆς [ἢ 086 ΔΙΩΟΏΚ 
ἔδο Ηοῦγονεο Ὀσδίοσο ἢ οχίθ, ΤΏ ρμαδϑδβακϑβ Ηδῦ. ἰ!, 
2; Ῥκ. χῖν. ὃ, οἰνθαὰ ὉΥ ϑοῖὴο ἴῃ βδυρροζγί οὗ [ἢ 6 ποϊξίου, 
Ῥτοτο ποϊδίηκ, 1τυσοῖ γαίπον Ὀο]ΐονο ἰῃδὲ 8 σοί γαλε 
οὗ δυμηδὴ Δηα ΒΌΡΟΓΒυϊηδη ἩΥἠης ἰΒ τηϑαηϊ. ἘῸΤΣ 85 
Ῥδῃ] ἀϊϑὶ 66 Ὀοίνοθη Ὠυϊηδη βηὰ βηροὶ ᾿οημκιον 
(, ον. χίὶ. 1) 8ὸ ΤΘ ΤΩΑῪΥ αἰοιἑηαυΐδη Ὀσΐνγοοη Ππδἢ 
διὰ κηκοὶ πτὶἰης. ΟΥἢο ἰδιΐον, Ὅδῃ. γ᾿ ὅ παᾳ. οὔ 18 

Οο οὐ, χχχίΐ. 2. Ῥη. Ἰχίχ. 20: 
ς Όδῃ. χἱὶ. Ἱ; Βου. χίχ. 12: χσ. 12, 1δ: χχί. 

12. Σ7. Ἐογὶδθ Ῥτορδοὶθ 6 Γ6 ποῖ ΤΊΘΓΟΙΥ “ὮΘΑΓΟΓΒ οἵ 
{πὸ πογὰβ οἵ Θοά," Ὀσὲ δἷδοὸο “ἸΘ ὙΏΟΔΘ ΘΥθ8 ΓΘ 
ΟΡΘΏ,." “ἮδΟ 5810 ὑῃ6 Υἱμίοιῃῃ οὗ 1πΠ6 ΑἸτα ΠΥ ἡ (Νυπιῦ. 

χαὶν. 8,4. ΤῊΘ ᾿ [8 τοι οὔ] ὀχρ δίῃηϑά, [ὲ ἰδ ἰδίκϑῃ 
Δ5 οομαΐσ μεξίο Ῥετιρλγαδίίΐοα (αδοοϊογαΐξωγα δϑιπί δροίέπ οἵ αὖ" 

εεἰεταξίοτι δροῖα, οοἴηρ. 668. χΧΥ.12; 708. 1.δ; 168. Χ. 83; 

χΧαχΥϊ 26; χχχγυ , 20, σίς.), 5 ἀοροι ἀΐᾳ οὐ 15 ἴπ ἴδο 

800890 οἵ οοτητοδηάίηκ (1 ΟἿ. χχί. 17), 88 δίχι οἵ ἀθάϊο8» 

Είοπ, οἵ 85 διδιίπα [6 οὐὐθοὶ. ὙῆΘ ἔσται ἵνο οχρίδῃδ. 

ἴοπδ δὸ ἐπ δα π)561016, Ὀοοδυδθ ν; ψουϊὰ θη δὲ ΟὨΪΥ 
[1 

[8δ0 τες τοοροῦ (ἽΓ δὲ ἰπϑδο 179), ποῖ ἐδ9 δοοοηά 
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ΘσΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

(ΤΊ ρασέῖοιρ. Ὁ οδα ἐδ Ὁ6 ἰαῖκθα ΟἿΪΥ δα ἃ ἀϑάϊοβ 
οι οΥ δ οἰδιίίηρ (ἢ6 αἰζω. Βοίῃ ἰηθϑθ δ γ8 οἵ οχρίδἰυ- 
ἰπρς [1 δβτθθ ἴῃ ποῖ ἰακίος ὝΣΙΟ 85 ἰπῆῃ., Ὀμι δα ἃ υσϑσῦδὶ 

δα θοίίγο {16 Ζορὶ, 1. 14 (ϑοχαρ. 2012, ΠΕ. Βαι (80γ 
αἰδον ἰῃ δοῦϑο. ΤΉ οδπ Ὁ6 πο ἀθαϊοδέΐου ἢ ἐΐνθ σοτὴ- 
ΟΠ 96Ώ56. ΕὟΡ ῆογο ἰδ 20 μίδ ἰο Ὀ6 ρΡγοϑορίδη ἴὸ 
Μαἢδυ ΘΔ], ΟὨ]Ὺ [16 αἰὐδηείου οὔτ πδιίοη ἐς ἀϊσγοοιοα 

ῖὸ δέω, Τὴθ ν δὴ ἀθθῃο ἐδπογϑίοσζο ΟὨἹΪῪ ἴδ σϑίδφσϑῃοθ 

ΟΥ̓ ἴδ6 ΘΕΈΘΕΩΥ, πο δίϊω. [1 ἰδ ἐπουθὺν δαίὰ ἐωδὲ {ἢ 18 
ἐλη0]οῖ τὶν 116 ἐπδουριίο ΘΟΏσΟΣΤΏΒ ἃ Μδποτ δ δ]δὶ- 
Παϑ)-Ὀδς, Ὀμὲ οὗἨ ποῖ ἀρθο αἱ ον ποιῃίῃ 
Ὠοὺ οὐ η ὙΠΟΙΠΟΡ ἃ ῬΟΣΒΟῺ ΟΣ ἃ ίηκ. ΤΩ Ἶκ. 
χχανὶΐ. 16. Τὴ6 688 ἴ6 ἀἰδογοηὶ πὶ ἀπρρυρα ἃ χὶνὶ, 2: 
ΧΙΥ δ, 1; ΧΙΣΧ, 1. Οοιηρ. οὐ Φου. χὶνΐ. 
Οἱ γος. 2. 42) ΤῊ »ἘῈ}ΌΊΠΟ ΟΧΧ, ὙΦΡΟΙΤΎΙ μάρτυράφ 

μοι ποίησον, ὧ8 {ἴ ΔᾺΝ ἐαν δϑιοοὰ ἰὴ ἐδο ἰοχί, 80, ἴοο, 

ἐῃο 8 σελι;. αὐὰ Απλε, 1 τῆο0 1,οηδοῃ ῬΟΙΣΕἸοΙ 
πηϊοῇ Ηϊστεια ἔοϊ  ονα. ΤΏ σι. ἐγαη δ᾽ αἴθ 8 : “ εἰ ΓᾺ 
δωί;»" ἢ ἐποσϑοίοσο σγοθὰ ττ ΝΊ; δῃὰ δ8ο, ἰοο, ψουϊὰ 

ἘΠΙΟΜΗΟΒΝ, Ὧκ  δττα, Βοόδρα, νοι, πὰ οἰἤοτ τόδ, 
Βυὲ, οἴζοῦ δι υγ9 οοῃείογδίέοῃ, 1 Βηὰ ἔθ Γο ἰθ ἢΟ δτουθα 
ἴοσ ἀοραγίίης ἤγοτη τ6 γτοδάϊηρς οὗ ἐπ ἰοχί. [ἰ ἴβ ρϑῖ- 
ας δ ρροτιου ν ἰφδιϊηοην. ἘΠ τοὶ οὐ 4]}} 0 15. ἐπ 
076 αἰδῆουϊε τδδϊηξ δοὰ Ὀοΐ ἐδ οἴοτθ μκἰγο οΥΐ- 
ἄθϑησο οὗ Ὀοίης δὲέθπλ ἰδ ἰο το ουϑ ἐμ ἀϊδῆου!ι ὉΥ οοἵ- 
τϑοοίΐιοη. ΤΏθΩ, ἴ κα Δ ὨΘΥ͂ΘΙ 8665 6 σοπογίβδεγο 
ἴογττῃ Ὑἱ ἢ ἐπ τϑϑιϑηθα 50Ώ86, ΔΑ ἰξ ΟΟΟΌΓΒ οἰδον 6 ΓῸ 
ψί ὁ αν οοὨδθο. ἱπιρογῖ, ἰῃ {Π6 ὅτδι ρογα.. οβρϑοίβ!}ν 
ἴη ἤδη. Εστα, διὰ Νὴ, Τῃὺδ [δ6 ἔογω, ΔΑ μὰ 6806. 

"ΤΎ 

οἶδ οδοῦτο ΝΟ. ΧΙ. 21 (αἰοπκς τ|ιϊὰ Ὑ»ᾺῚ εὐδία, γογ. 

16). ΜῈ, ἀϊ]ἀ ποὶ δα 8 πεῖΐο ὙΥΝῚ 88 “ογϑιηϊδῃ ἀϊὰ 

ἢ ῬγΘΟΙηΘΙΥ [ἢ δϑῖηϑθ δοῆλο, Οὔ. χχχί 107 Οοιηρ. 1 
Κιοκε . 42. Το ἔοστῃ ΣΤ" » ΝᾺ ἰοαῃὰ θαι. χχχί. 28: 

Φ .ΟῬΙι 

Ῥᾳ. 1. 7; Ιχχχί. θ; Ζ6:. Υἱ. 10, ἀρ ων 825 οομλογίδιϊγο. 
--ΟἼἼν ὌΠ Κὸ δες. χχχίϊ. 10, 25, 44. 

Οἱ τος. 4. ᾿ε 3" ...ὄ “09 Υ}}} 06 ν."---- 1 ἐδ δ0:}89 ἰ- ; 
ΟΥ̓ Ῥοθβθβδί οῦ, τ οἤἢθ8, ἰΣΟΘδΌΣΘΒ 6 Το ἃ ὑθ6] 9 ὮΘΙΘ Χ. 
14; ἰκ. δ, 11; χ!, . 

[6 πον, 

ἘΧΈΕΟΣΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. οστοονοσς ἔδο Ἰιοσᾶ πϑἱὶ ἅ----ἰΒὸ κείν 
οἵ Δβογτία.-- ὕοτο 1-4, Α οοπιρουπά ἰοΐκου 
ΕἸτ, Ἰκδίδῃ ἷἰβ ἴο ἰδκα αὶ Ϊδσρο ἰ80]6ὲ (οὐἱγ ἰουπὰ 
Ὀοδὶάο 111. 28 ; ΠΕΙῸ ἦβ τηϑϑδπὶ οοΓίΘΙ Υ 8 (δὈ]οὲ 
οοαίοαὰ σι βιηοοί ἨΑΧ), δῃὰ τσχὶϊο οὐ ἱΐ ψἱτῃ 
πυσδη απ Ωρ δοῖὴθ ψοσὰβ. [ὲ 5 ἐμοσοῖοσο 
δεδυτηοα ἤογο ἐμαὶ ἴΠοσο 8 ἃ ΒΌΡεσ ῃατηδῃ ᾿δηΐ- 
πτὶ(ηρ (866 Τεσί. απὰ αγαπι.) διά ὑπαὶ {Π6- Ῥσορμοὶ 
οὐἸ]ὰ υπάογείδῃα δηὰ τοδί τθ οὗ 1 (οοδιρ. 
δ. νυν. ὅ βρα4.). Βαϊ Ιβαΐδῃ τουκὲ οὶ ΘΙ ΡΙΟΥ 

6 δΌΡεσυταδη, Ὀὰὲ οομμτηοη, παμπηδη Ἡσὶτίηρ. 
ΤἸδοῖδῃ παιδὶ πεὶΐο οὴ (86 ἰδ οι “ΜαΠοΥ- 888] 6]- 
δ 8}- δα Σ." [{16 οἷϑδσ [παῖ πῆθα 6 τγοΐθ [ἢ 680 
ποὰδ [ΠΟΥ ΤΟΓΟ ἠοὶ ἀρεοϊμηαιοα δα (ἢ πᾶσηϑ οἵ ἃ 
βοῶ ἴο 6 Εοσ, ὅγας, ἰἤθσο 18 ποι μΐη 
ἀδεννς ἷπ ἐπὸ πῸ Προῦσα, Ππετο Ι᾿ εἰ βράφς 

Σ ΟἿ Ο ΤΟΡΠΘΟΥ Ὑδογεΐη ἴΠπ6 β ταὶ 
Εἰνοο ἃ ῥἱοᾶκε οὗ 6 βοοοῃά. Τῇθ πογάβ ου τ 6 
(4816 ἀαγὸ [9 ἰὸὰ ἀρ τουὴ οὗ ἃ Ἀδβοῖ Δ} 4}- 6 9}- 
ἰας ἰο ὃθ Ἰοοκοά (ὁγ; [η6 δρρεᾶγδῆοθ οἵ ἰδ 
Ἰδίεσ 'α (μοσοίοσο (π6 []Β] θη οὗ [μΐ8 βεορἤθογ, 
δῃηὰ μο ἴ86 συδιδαηίυ (Πδὲ (86 ονϑηΐ, ἰοὸ Ἡπίοω (ἢ 

ἔτι βοδηὶ Ὡδηθ ἰἴδο] ἴῃ ἴυγη χαΐδσβ, βΒ.4}} οοσ- 
1Δ1}}} ΟΟΠῚ6 ἴο Ῥ888. 

Ἧ8ο 1τὰ οομητηαπᾶβ ἴο Ῥτορβοὶ ἰμοζοῖοσο ἰο 
βεῖ ὉΡ 84 ἱδυ]εὲ τὶ [Π6 ᾿πθοτγὶ ριοη τηρπιοηοά, 
διὰ αἱ (π6 δατχθ ἐΐτηθ τηδίκεβ πόσα δ π|}}, (δαί 

ϑ 

ὕτίδη δρὰ Ζϑομαγίδηῃ β8}4}} δοὶ δὴ τϊ{η688666.. 
ὟΤμαι (ΠΟΥ δῖὸ ἴο Ὑἱίῃοβϑα ἰβ δδ ᾿ἰ{{|6 βἰδίθαὰ 88 
ἐμαὶ Ιϑαΐδῇ δ 8}} δοοοσαρ δὰ [6 πὶ} οἵ ἰδ ΓῸ0ΒΡ 
ἴῃ ἰο 10 τΙίηοδθο8 δηὰ {πδὶ ἣθ δοίῃδ! 
ἀϊὰ ΤῊΏΘ ἰαἰίοῦ 8 δοσυμηθα 88 θεΐηρ ἃ τηδίίοε 
οἵ οουτροβ. ΤῊΐδ βοδηιηοβα ἰ6 ἴ00 οομηπηοῦ ἴῃ 18:6 
ῬΓΟΡΒ Ια ΤηΒΠΠΟΥ ΟοὗὨ Ὡδετδιΐηρ ἰὼ σδυρθ 8 ΔΏΥ͂ 
ΒΌΣΡΥΪο. ΤῊ ἴοσμλοσ 15 ἴο Ὀ6 οὐἰαἰηθα ἴτοτ [6 
οοηίαχί. ΕῸΣ ὙΒ6 Τὸ χοδὰ ἱπηπιοαΐδίοὶν δοσ : 
“Ἀπὰ 1 ποηΐ υπἱοὸ ἴδ Ῥ͵ορποίοβθ,» ἦς ἰδ 
ἰδίῃ τμδὲ ἐπα τλζησδθαδ δμου]ὰ ἐθβε ν ἐμαὶ ἸβΑἸ ἢ; 
δὶ {6 (π|6ὸ ΒὨὸ μαὲ πρ {86 ἰδοϊοξ, δὰ οοπισθαηϊ- 
οδίδά ἴὸ ἰμοπὶ ἐπδὲ ἢ6 που] δρργόδοῖ δ Ὑ]ΐδ, 
διὰ ἰμδὲ δι, ἴῃ οοῃδβοαυθῆοθ, που Ὀθοριὴθ 
ῬΓεβῃδηΐ διὰ θοᾶγ ἃ βοῃῆ. Βυΐ ΜὮΥ, ᾿ξ ἸΩΔΥ Ὀ6 
δεϊς οὶ, ἀἰὰ ηοἱ μ6 Ῥτορβιοὶ ἄθοϊδτο {πἰ8 ρα Ὁ] 1οἱγ ἢ 
Νοὶ ουὖἱ οἵ τοζαγὰ [Ὁ Ῥγορυίοίυ ΟΟΓΙΔΙΠΪΥ ; ΤῸΓ 
ἴθογο που]Ἱὰ ποῖ βανθ Ῥϑθὰ δηγίπίπρ' ΕΘ ᾿οδδί οἵ- 
οιδῖνο ἰη ἀοΐηρ Βκο. Βαυὲ ΜὮΥ τοῦκί ἰΠ6 8 [Π6 τΐῦ 
Π66666 Τοοοΐνθ δηηουποοιηοδη ἢ 1 οδη (ΠἰΚ 
οἵ Ὡο οἶμοὺ γϑᾶϑοῃῃ! ἐπδῃ ἰδ θην δρὰ υἱηΐο- 
ἔἴνομοβα οὔ ανασ, Ηθ Ἥ)Θ ΤΔῪ Ὁ6 Βύγο, ΟὨΪΥ͂ 
μι41 τεὐοϊοϑὰ δἱ (89 φαϊοέϊηρ οἵὗἁ μἷδ ἔθδσβ ἴῃ τϑ- 
γιὰ ἰο ἴι6 ᾿τωροηάϊηρ ἀδηρονῦ ἴγοπι Ἐοσίη δά 
ἐκδθ. ΤῊΘ ἩΔῪ ἐπ προ ᾽,6, δοοογάϊηρ ἰο Υἱὶ. 

10 κα4., τοοεϊνοα {πδὲ τϑδαβυγὶ ρ δηπουποοιηθηΐ, 
διὰ τᾷξδὶ γδϑ πἰϊὶ ἰὸς δ 4 ὅσο Σ 
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βηρει-Βοατὰ [Ὸ0ν ἔμο τϑιιοίο ἤιίατο (Υἱϊ, 17 Βῃ 4} 
41} [ηἷ8 ψ88 ςα]ουϊαϊοὰ ἰο οτωδἰϊίος πὶ δηὰ ἢ] 

ἰηδὲ ἰῃ6 Ῥτορμοὶ. Ηδὰ, ιμεσγοῖογθ, [6 Ῥζο- 

Ρδοὲ δῃπουποοὰ ρυὈ] οἷν (89 ἡὴ δμμὰ οἵ ἰδ 
πῖΐο, (λ6 τιοῖμοσ δῃὰ ομ]ά ταῖαμι γὰ ἱπουττοῦ 
ἀδηρον. ΤῊΐε τγὰβ οδείοσὶ αυοιἀϑὰ ὈΥῪ ἱπιρδαγίηρ 
1π6 δηπουηοοηδηξ ΟὨ]Υ ἰο τ ΏΘαΘο8, τμβο, ΒΟΤ- 
ΟΥ̓́Θ, ἬΘΙΟ ἰῃ βυοὶ οδίθοιαι τὶ (16 πδίΐοι, {πδὶ 

1ποῖν δββίγαποο ἰμδὲ ἴΠ6Ὺ Πιδά δὲ [86 ῬΡΟΡΟΣ ΤΠ οῖο 

χοοοϊνοὰ βυςἣ ἃ οοιητηπηϊοδίοι ἔγοσω ἴμ6 Ῥσοριοὶ 

Ὑ886 ὈΠΙΨΘΙΕΔΙΥ͂ οτοἀϊίοα. ΤΒΘη ΤῸ οδίδΐη (89 
ΤΟ] πίη οδαΐπ οὗ ουθηΐβ. ΕἸγβί, (8 ἰδ]. 
ΤῊΪ8, τδῖκοα γπὶ ἴῃ 6ΓΆ] ἰδὲ ἴῃ6 [0Ὲ}Ὁ 

ἃ τοδὶ ογἰεῖβ οἵ ταῦ, δπὰ ἐμαὶ ἰΐ ἷ8 ἴο 
οοἰςοὰ ἴοσ βῃογυ. Ἱπνηλοα ἰδίο Υ {πο σθιροῦ 

{ὴη6 τῦὸϊίποδθοβ σϑοοῖνθ ἰὴ 6 δηηουποοιηθηΐ οἵ [6 
Ῥ ΠΟΥ οἵ ἴδ Ρτορἢοίοεθ, ΤῇΗΘ βοὴ ἷβ ὈΟΓΤΏ, 
δηὰ ἐβότθῦυ, οὐ [π6 δι ΒοΣῖ γ οὗ (᾿9 ἩΪΠΙΏΘΒβΘα, 18 
εἴνοῃ ἰο 8}}, [86 Ρἰοὗξο (μὲ (6 ονθηΐ ἴο ψὨΪςΝ 
189 ἱπδοτίριίοα οὗ ἐδ ἰΔ016ὲ δῃηὰ (86 οοττοδροῃᾶ- 
ἰτρ ἤβῖλο οὗ ἰδ6 ΟὨἰ]ὰ ροἰπιοά, 81.411 Σθ}}} οὐταθ 
ἴο Ρδ88. 

ὙΜποίδον Ὁτίδη 5 (86 »γίοδὲ τωοηοποα, 2 
Είηρθ χυΐϊ. 10 ἘΝ [ΒΑΒΝΈΒ, . Α. ΑΙΕΧ- 
ΑΧΡΕΒΊ, τδο, οὐὖΐ ὁ ἴοσ Αδιδς, ρἱδοοὰ ἴῃ 
186 ἰθπι}]9 186 αἰίατ 6 ἃἅδοσ ἔμ ποδίμϑοῃ ραῦ- 
ἰθτι, 8 )υδὲ 85. ἀου Ὁ} δὲ ὙΠ έμῸ 18} ἰδ 
ἑδοπεΐοδὶ πὶῖὰ ἴθ οὯθ βαϊὰ ἴο Ὀ ἐπ δυίμον οὗ 
ρος. ἰχ-- χὶ., οὐ Ὑΐ1 (89 βοῃ οἵ ἄδδρὰ (2 ΟἿσ. 
Χχῖχ. 18). 

1θαῖδ}8 νἰΐο 5 ΠΆΡΟΣ ὁ811οὦ Ῥτγορβμοίοβε, [ν9- 
οδυ86 Ε16 νῶβ ἐπ πῖΐο οἵ 6 Ῥσορδοί, δθυΐ Ὀδοδυθθ 
βὮ9 ΒοΥΒΟΪ ἢ ΜἨΔ8 ἃ ργορμοῦο ποῶδῃ. Ἧγ76 ἀο ποὶ 

8] δυΐϊμποτγοαα, δυὺ 5186, 

ΤῊΞ ῬΡΒΟΡΗΈΤ' [ΒΑΤΑΗ. Σ 

ἱπάοοᾶ κῆπον οὗ ργορβοοῖθα οὗ πιῖοι β86 8 [16 
οὔκ πὶι οὐμον (ἰηρ οἵ [Π6 

ἀβεγν Τπ τ 1}, Ὑ88 δεῖ [ὉΓ δ εἶβῃ ΜΟΒῸΘΓ 
γον. 18). 
᾿ Οὐν εχροαϊεου οὗ υἱἷξ. 14 οἵ ᾿[(οε} δδον (μὲ 
ἴδ6 Ῥσοδοὶ δἰ δίοσυ ἰδ βοὶ οοὐπείἀοοΐ πεῖ γἱ}, 10 

4. διὰ ἐποσείοσο δαὶ Μδμοσεθμα αὶ ἴ8 ποὶ 
ἰἀοηεὶςδὶ πὶτὰ ᾿τυπδησοὶ. Υἱοὶ πο Ῥγεθοῆΐ Π8γ- 
Γαῖϊδνο ἰ8 ποδιὶ Ἐπρα τ ἐμὰ ψὶὶ. 10 βη4ᾳ. “ ὈΟΙΒ, 

ΔΏΟΥ 6 Ὀὲ 8 δ00 ΔΙῸ ρμ]ούκεα οὗ 
πὰ ὀασαυδῃ 1 θοΐδι, 6 βίδρο οὗ ἀϑυεῖο ὁ ἰπ 
το Ομ 114 ἴα πιδὰϑ ἰδθ ταϑϑϑῦσο ἐμαὶ ἀοῦποα {10 

ἰοὰ οἵ ἐμο ἀεἸίνογαθοθ. Βυΐ ἃ οἰ] ὰ σδῃ β8 
δΣ δηὰ σοί μοῦ, δοοῦοΣ ἔμ δῃ ἐξ οδὴ ἀἱβίϊηκυὶ 

Ὀοίγοεῃ χοοὰ δηὰ οὐ]. 1 (θι, 88 δἰδο {μ6 ρίδοθ 
οὗ ἴθ γδδβαρα ἴῃ ἴμ6 Ὀοοῖ, ἰμάϊςοαιοδ, τι μδὲ 18 
ὩΟΥ͂Υ πατταιϑα, ἰοοῖς Ρ]806 βοῇ Ἰδίοσ ἴῃ δὴ [80 
οὐϑηὶϑβ υἱΐ. 10 μαᾳ., ἰὲ ΥΘΙῪ Μ611. ΒοΙ παν 
[86 βαπια ΟὈ]οοῖδνα οηά, υἱΖ.» [6 τεπάογίηρ Πδττὰ- 
1688 ϑυτῖα δηὰ Ερμγαΐπι. Ὑπογοΐοσα [Π6 Ἰδΐοσ οὔθ΄" 
ταπβὶ 086 [86 δδοῦίοσ {π6 τηθδβῦσο. Αβ Ῥεΐδῃ 
δὰ Ἐοσίη ᾿ἰνοὰ ἀυσΐπς ἰδ6 ουὐθηΐβ Ῥγορἢῃοβὶ θα 
6 γθ, γαῖ ἔπ ἕογίαηοσς αἰθα 8. ο. 739, δο 89 ἴγδῃβ- 
δοίζοῃβ σοϊαίθὰ μοῦ τηῦδὶ 181} Ὀοΐτϑοῃ Β. ο. 748 
δηὰ 739. Τῆο Κίπρ οὗ ᾿Αδβεγγίδ ὁ] ὰ ποὶ δὲ {μπδί 
π|6 ἀεθί ΤΟΥ͂ βιδιηδγῖδ. Ηθ ΟἿΪΥ ἀδβοϊδιθα ἃ Ὲ 
θοσάεδρ τοριοῦθ (2 Κίηρθ χν. 29). Βαυΐ δ το 
βῃονοᾷ δὲ υἱΐ. 17, ἐμδὲ 086 ῬτοΟΡΉΘΟΥ σοηἰοιηρ]αϊοα 
ὕνο οὐθῃΐβ, ἱη ΤΡ] το διθα, [αι Βορασαίϑα δδ ἰὸ 
(τας, 8δο ἰδ 'ἰβ βογθο.0 Τἢδὶ γαῖ, ὑγθ ΠΣ ΠΑΤῪ ἀ6- 
νδεϊδιΐίοη οὐ {πὸ σορίοη οὐ ΕΡμσδῖὶπη θθδυβ ἴῃ 6 
Ἰδίονῦ οὔϑ (2 Κίηρε χυὶϊ. 6) βὸο ΣΙ ἱπ ἰΐ, ἐμαὶ 
16 Ῥτορμοί ἱβ ᾿υεβοὰ ἰπ οοιρσοδβοηάίησς ὑοῖὰ 

Π.-ΤΗΕ ΒΟΡΡΙΕΜΈΕΝΤΗ. 

1. ΤΗΟΒΕῈ ΤΗΛῚΤ ῬΈΘΡΙΒΝ ΡΠ ΟΕ ΒΗΑΙ, ΒΕ ΡΟΝΙΒΗΕ ΒΥ ΤῊΞ ΜΑΤΈΒΒ 
ΤΗῊΕ ΕὔΠΡΗΒΑΤΈΞΝ. 

σΕΑΡ. ὙΠΙ|Ι. δ-. 

δ ΤμηῪῈ ΤΡ ΒΡδΚΚ6 80 υηΐο 10 
6 ΕἘῸΓ 88 ΤΟ 88 (δι ὲ8 

ΤῊΘ παίθσβ οὗ ΒΒ:]οδὴ ἐδδὺ ρ9Ὸ ΒΟΙ͂Υ, 
Απὰ γχοϊοΐοο πῃ Ποσίη δὰ 

ΤῊ ψαΐοσα οὐ [86 σἱγοῦ, Βίσοῃ 
᾿Απά δ6 88}8}} Θολθ ὉΡ ΟΥ̓́ΣΣ ΚῚ 
Αμὰά ρῸ ΟΥ̓ΟΡ 8]] [εἷβ ὈΔΕΚΒ: 

8 Απά ἢθ 888} 
Ηδσ 5}4]] τοδοῖι ουοπ ἴο [6 Ππροῖζ : 

ΡὈΪ6 ἐα ὑὸς υὐνα ἜΥ5Ε 

1184} 801} 9 
 Νον ἰδογοίοσο, ὈθΒο]ά, (86 Τ1ΧῸ0ῈΡ Ὀγϊηροί ἀρ ὙΡοῚ 

Βα ΤΩΒΏΥ, οὐδ ἰῃ 6 
δ18 ΟΠ 618, 

“Βγουρὴ Φυδῃ ; δ6 58}811] ΟΥ̓ΟΣΒΟῪ δῃηᾷ ρῸ ογεσ, 

τῆ 6πι᾿ 
ἰχίηρ' οὗ Αβογτῖβ, διὰ 41] [αἱ φίοσγ; 

Απὰ 186 ΠΟ ΘΒ οα, Οὗ δ͵8. ὙΪΏρ8 8181} 61] 
Τμὸ Ὀσοδάίι οὗ {ΠΥ ἰαπά, Ο Ἱπιπιδπυοὶ, 

1 Ἠοῦ. ἐλο Λιζκουϑ 47 ἔλο δγοαάίλ οὐ ἱὰλν ἰαπα ὁδαῖξ δ6 ἰλο εἰγαιολίνᾳ οι ο" ΜῈ νοίπϑϑ. 
δ ρΟὨ ΦΉΜΔ. ν ιοἱΐδ,, ὁ ουϑν ὑπέρ, ὁ ἐλ βαρρίαρ 4" Με) σία. " 



ΟΗΑΡ. ΥὙΠΠ. δ-8. 181 

ΤΈΧΤΟΛΙ, ΑΝῸ 

Οἱ τοσ, 6. 5) 

Ῥουπάοὰ οἵ ϑὲὲ (( Είορο χχί. 27) ἐϑιέέαϑ δινὰ ἐἢ6 γγοῆχ. 
ΤΒε Ῥτϑῦῖχ ἐδ υϑϑά "πΠ|π ἰῷ ΠΣ}, 2 Ὁ (ἔπλει, ὃ 217 ἀ); 
ὁορ. ὅδ. χσχυχίϊ. 14: 3 βδιη. χυΐἹῇ. δ: 7200 χυ. 11...---- 

Οοετοοίξου οἵ ἰδ τοδάϊηρς τὸ ΟἿΘ Ὁ (έκικα ...ὄ “ἿΑἰηῦ- 

ἔπι ΙΑΥ Ὀοίοτο Βεείη," ΣΧ. 18) δῃ ἃ ΨΊΎΘΤΟΝ (“ δοὰ ὑπ] οὰ 

Ετορίηῃᾳ κοϊποι," ΒΟΒΤΤΟΝΣΣ Δολγοηξ. Ῥ. 80, ΘΟΙΏΡ. ΦοὉ ν. 
14 δῖο ὈΠΏΘΟΟΘΘΑΣ. ἴϑαίδῃ οἴδη 0δ06 ἐῆο τοτῦ 1) 
(ΧΧχυ. 1; ἱχὶ. 10; ἱχίϊ, δ: Ἰχῖν. 4; Ἰχν. 18 δαᾳ.: ἰχν]. 10, 

14) δηὰ ἰδο δυδοίαδσιεϊνο ᾿ῦ (χ 1.8; χχί!Ἱ. 13; χχχυ. το; 

11. 8,11; Ιχί. 8) δαλὰ δ᾽). Ὁ (χαχίν. 8,11; χχχί!. 18 5ᾳ.; Ιχ, 

1δ; Ιχί! δ; ἰχυ. 18; ᾿χτὲ 10) Βοτο (Ὁ δθόταιε ομβοθθὰ 
ον ἐὴθ ϑβϑαῖκο οἵδ ρασϑῃοιωδαδαίδ πλιἢ ὈΝΌ. Το 1010ν- 

ἴος Γἢδ οδπηοῖ Ὀ0 ἢ αἴχη οὗὨ [86 δοσυδδίῖνθ, Ὀδοδῦδθ 

186 δυθοοὶς ΟΥ̓]ΟΥ͂ 15 ΠΟΥΟΣ 80 ἀοοϊμηδίοα, 1ὲ γοδϑιρῖοϑ 
ἜΝ ρὑγοροπί(ίοῃ "|κ ᾿χνὶ. 10 (ΟἿ 5 ΡΝ σῦν 90 

το Ἠοσίη δῃὰ Ῥοϊκδὴ ἴ5 [δὸ γοοϊοἰπς ἐπδὲ 18 ἴο} 1 [8 δοῖὰ 
τουπίοη, 2 σοποοίξίου Ἡί(ἢ ἐπ 686 τυϊογα. ΜογΟΟΥΘΥ ἢ. 9 

δυδαϊδηιίγο ΚΣ ἰ5 ἀοροηάθῃξρ οἢ Ἰ»" Ὑ ΠἰΟἢ δοοορά- 

ἀπε Βονοτῶβ {Ὸ|ὸῸ οἴδιβοθ, ἃ γογῦδιὶ δῃηὰ ἃ Ὡοτηΐϊηδὶ 

οἰδσϑο. ΤΠα5, ἴοο, Ὀπκομοισα. ΤΏΟΘΥΘ ἰ5 ὮΘ ὯὨο ποοὰ 

ἴον τοκαταϊης ΟἿΣ δὲ ἰ8λθ σίαξιις αὐδοὶ. δοοοταάϊης ἰο 
3 

Ἐπ. :», 8 351, 6. Ασοοτάϊης ἰο ἃ ὕυδαχθ Θαρ οἱ ΔΙΠ ΘΟΙΏΓΩΟΒ 
πὶτ ἢ Ιδαΐδη, ἰλ6 δέαέωδ οοπείν. εἰ Ὀθίοτο [ἢ 6 ργϑροϑί- 
ἑοῦ. 

Οἱ τοσ. 1. 3 1 ὈΤΧ}» οι ἱμοά κὸ ὥχοά. ἰ.0; θαι. 

ΠΟ Ὕ ὁοτΏΡ. δέν! 10.----μ) [6 οοτω- 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣ, 

γ11..1; 1Χ.14; χχγϊΐ. δ; 909] {|, 8,δ᾽;, Μ|α. ἰν. 3; Ζοοῆ. γἱ1]. 
22; ΟΥΥΡ εἰκοϊνίης ταῦ πον ἴ[η6 ἱπίομπαινθ, Δ ἽὋ ἐὴ9 6Χ- 
ἰθηδίγο Κγϑδίῃ 988. ----- 0232 ΠόΓο ἰηνοῖνοδ ἐμ ΒΘΟΟΒ ἀΔΕΥ͂ 

ὨοξίοΩ οἵ “τηἰκῃί," δ δἴϑθγμθτθ ἐπὶ οὗ τγίοῃϑε (χ. 8; 
ἱχὶ. 6; ᾿ἰχνἱ. 13, ὑπο ἰωδί οἰἐδιίοῃ δοοιηίης ἰο δίδηὰ ἰῃ ἰῃ- 
ἰϑῃείομδὶ οομίσωδὶ ψἱτἢ Οὐ ραϑϑαβϑ Οοιῃρ, (ποθ 1,διΐη 

ρει} Ἐκοιαι τοραγὰβ Ἵ))- Γλὲ ἴο ΥἹ32 δδ ἃ κἴοδα, Ὀε- 
δυο " Κοοὰ ρορδίδ ἀο ποὲ ϑβάἀἃ Οχρί δηδίοευ ποῖθα ἴο (ΠΟΙ͂Ρ 
ΤΟ ΔΡΏοτΘ." ΑΔ ἱἰἴ [ϑαΐδὴ ϑγὸ ΟἿΪΥ ἃ ροοί, δη κα δὰ ποί, 

ἴοο. Δ ΎΘΕΥ Ῥτδοίίϑαδαὶ ἰηἰογοοῦ!] ΟΟἸΏΡ. Υἱ.. 17, 30 -. 

(οὲ δραίη ἴῃ 16414}}} 15 ἐῆο Ὀδὰ οἵ ἃ (ΟΥ̓ΤΟΉδ, ΒΥΤΙΟῺΥ ΠΊΟΌ 8 

σίτἢ 71) (ο6}. 1. 30; ἐν. 18); ὨΥῚΔ, Ρίωτ. ἑαπξειην, ἴῃ 188 
ΟὨΪΥ Βότο; Ὀοδίάοο 7οοὶ {. 1δ; ἐν. 18; 1 ΟἿ. χί!. 16 ΚΕ τὶ 
(δοδίάθ ΚἾΠΙΡ ΠῚ), ἰὁ ἤγοτω 1Ὰ}} κά γϑὰ ἰοὸ τ ἐν» 

ἀν ὐρβῖα ἐρεῖς, δ “ἰὴο ἱπάσϑηϊδέου, {ἢ 6 5»Ὠογθ θο, ἐΠ6 

ΟἹ γος. 8. "1 (δοΐρ. ΟἹ 11. 18) 15 ογκίωδι!υ “0 

σἤδηρο" ΤΠ ηοο ἐγαπείγα (0 οἤδτρο ρῥίδοθ, πῆθηοθ "ἰὼ 
σἤδηξο᾽" ἴῈ πΠυηίονδ' ἰδυχοδρο δα α οὔ νὰ καογθ). ΟΟΙΉΡ. 

ΧΧΙ. 1; χχίν. δ. ὩΣ πιοδῶρ 186 δργεβάϊπρ οαἱϊ, 2») 
ἐδ ῥὑγοδϑίης ἰοσταγὰ (Ὀο ἢ ποίοηδ ᾿οἰμϑὰ δ5 ἴῃ χχυῇ!. 
16, 18), 9») ἼΚΊΧ ἼΡ ἰδὸ Βοίμῃν οἵ ἐπ νγαῖϑυ.--- ΠἸ ΘὉ 

ἔγοῖὰ 2 “ἰο δρσϑοὰ ουἱ," δσὸ ἰἢ9 οὐὐδργθδαϊηκβ, εχ: 

»αποίοπιδβ; ἄπ. λεγ.---- Το οἴηρ. ΤΠ ΤῊ [5 ἴἢ σΟὨΒΟαΌΘη6Θ 

οἵ ἴδο γοσὺ οοταΐπα ἄχϑι.---ἀεἶ) ἰ6 ἰο ὯΦ σοπείγαθὰ ἴῃ 

δῇ δοίίνο 56η86 (σοῖηῦ. νἱ. 8; χχχὶ 4; ΣΧΧΧΙΥ. 1; ΧΙ, 10), 
ΓΛ ποῦ δρδίῃ ἐὰ 1δαϊδἢ. 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΔΙ, 

1. ΤῊ βοοϊϊοῃ 888 (ἢ Ἵχίθγῃδὶ πηδγκ οἵ ἃ 50- 
ΤΙΡΣΒΕ ἢ (6 ΠΡΡΠΠΟΟ ἰοσια]α “109 ὙΠ Ὲ 5 
βρακε αρδὶη.,᾽" πἢ]οἢ ΟΟσΌΓΣΕ δρδΐη ΟὨΪΥ νἱΐ. 
10, διὰ ποῖ ΠοῖΘ 88 Ὑ6]} 88 τατα Ἀπ 
(8.δὲ δὴ ἰῃίοσναὶ οοουστοα Ὀοίποοθη ἴΠ 680 ποΙαβ 
διὰ π|ιαὶ ροθβ Ὀείοσο. Βαυΐὶ [6 οοῃίοῃία, ἰοο, 
βέον ἱμαὶ τὸ δνὸ ὨῸ ᾿πηπηοαϊδία δηὰ ἢ 
ΔΙ  ἰδοδίίοη οἵ ἐμ6 ἰοτοβοίηρ 'πσοτβ βηὰ 8 
Βοίοσε υ8. ΝΟΙ ἰδ ΠΊΟΓΘ 18 «διὰ οὔ (8 βοῃ οὗ {6 
Ῥτορβος. Βαῖδορ (π6 ᾿Ἰδηρσιδρο ὕπσβ βυ δά θη} 

π6 ΕΗ Γαι τα 65 πὸ οοηοπχποά ἐπ αυἱοὶ 
Ιουπίδίη οὗ δ 1] δῖ, ἡ, 6. Πα ν Ἶ5 Κἰηράοιῃ, δπὰ 

Ἰοϊοθα ἴῃ οομαπιαῃῖου πὶϊῃ Ἐοζίη δηὰ ἰΠ6 δοῦ 
ΒοπδΙ Δ (νοῦ. 6). ἸΤΠοσοίοσα ἰΐο Βοος οὔ 

1π6 ΕυΡἢγδίθα, σι σι [π6 Ῥτορβοί: Ηἱπηβο] ἢ ὁχ- 
ἰαϊῃα 88 πλοδηϊηρ ἰΠ6 Κίηρ οἵἨ Αδεγγῖδ, 8}8}} ουδσ- 
δηπ ἘΡΒσγδίπι (γοσ. 7), Ὀπὲ οὗ οοῦγβο δ δὴ 8160. 
16 Ἰαῃα οὗ Ιπηπηδηυοὶ (νοῦ. 8). Τῆδ πηοηϊίοη οὐ 
Βεσίη δπὰ Ῥείκδα, ἰδ οδ  ἕηρ Τυάδῇ Ἰδηά οἵ [πὲ- 
τοδΏυ6], Δηὰ (6 τ᾿ τοδίθηϊηρ οὗ ονογβον ὈΥ Α»- 
δγτῖα, ὈΓΟΥΘ {ἰδὲ ἴποθα ποθ Ὀοϊοηρ ἴο {Ππ6 ββῖλθ 
Ῥεγίοα δ5 {π6 ργθοθάϊηρ οἰ ]οῖ Ῥτορ θεῖα, Αῃὰ δε 
6 Ἔχργοβδίοη “" [πλπηδηῈ6] ἢ ὈΓοδυΡ (Π6 
ΚΓΆΠΒΒΟΙΟΏΝ πδισαιοη ΥἹἱἱ, 10, (ἢ. ἱηϑογίϊοη οὗ [Π18 
δβοοϊΐοῃ δὶ 1ἷ5 ὑ͵δοο 18 σοι] οἴ Υ ὀχ δἰ πϑά. 

2. Ἔδο Ζιοζάᾶ---- 6 η16116 δ᾽ 8 ΒΟῚ .--- 6Ὑ5. 
δ,6. Μοὶ δυιπονῖτῖθβ ἀστοὶ ἰΠ δὶ [6 ἰουηίδίη οἵ 
ΒΒΊ]ΟΔῊ ον Β᾽]οαπ δ οἢ ἴἢ6 δου ἢ δἰ 6 οἵ οτηβα 
1επι; νἱά. ΠΟΒΙΝΒΟΝ᾿Β αϊεδίϊπε, Υὶ οἱ. 1. Ρ.δ01-δ0ὅ. 

ΤῊ πδπιο {(πτιϊίοα ΤΊ 0, πν δπὰ ΓΙ 9.) τθδηκ 

δε ζδεὶο, οὐ ἐπεΐενιδ (οοιαρΡ. Ὧ᾽))}9 ποσοτ, “ἨΗ9 

βεπά ἢ (ἢ 6 αρτίπρβ," Ῥα. εἶν. 10; μοῦθο ἀπεσταλ. 
μένος “5οῃ1᾽" Φηο. ἶχ. 7; οοΡ. ΤΑΝ ἐ 1δ6 α). 
10 οοσατθ ΟὨΥ Βοζα, ϑομῃ ἰχ. 7 διὰ [πο ΧΙΪϊ!, 
4, ἴῃ ποι ἴδαὶ ρίδοθ ἰβ ἰο]α οὗ (μ6 ἰόντε οἵ 81- 
Ἰοδπὶ (00 υΧΧ δηὰ Νὲν Τοβίδιηθηὶ, Αοῦ. δὰ 
ΒΥ͂ΜΜμ., ΤΉΞΟΡ. δρ6ὶ} 86 πατὴϑ Σιλωά : ὕυ9.: 

5196). Ὑ εὐ (6 πδῆ}θ ΤῊ) πρῖοὰ ἰδ πϑτ ΓΘᾺΒ 

“ μοοὶ οἵ 5'΄]οΔἢ,» Νεὶ. 11}. 15, Ὀδδῖβ '8 ὙΘΓΥ Ῥγο- 
μεθ! ἰάρηιίοδὶ τ οὐ ΒηἢΠΠοΔ8. ὙΠῸ ἀοβοθηῖΐ 
Βείπϑοη ἰμ6 Ἰοπηίδίη οἵ Ματν δῦονϑ δη {Π6 ἰουη- 
ἰαΐῃ οἵ Β᾽Πσατα ἰδ νοσγ 1116, (ἰποτείοσο (86 ον 18 
ΥΟΣΥ͂ ΚοΏ(1ο διὰ δοῆϊ. 

ΤῊ πολαῖς ὕὉτοο κοι, το πα παρ δὲ (μι ἴοοὶ οἵ 
Μοτσίδῃ κῃὰ Ζίοη, σεργοβθηΐβ ἰδθ ὈΠΟΡΒΟΓΥΘΌΪΘ 
Ὠδίυτο οὗ (π6 Κὶ τὰ οἵ αοὰ ἴῃ 186 ρετίοὐ οἵ ἰὼ 
δι] Βυπι ῖγ. [( το 6 8}18 ἐπ ἴοστα οἵ 8 86 γ- 
σδηὶ προ ἴπο Τ,ογὰ δαβυπιοᾶ, δπὰ ἴπ9 “1 δηὶ 

τηϑοῖς δῃὰ ἰονῦ ἰπ Βεδτί " (Μδίιι. χὶ. 29). ΤΠ 

(ραϊγο 5 ῥγοιΐποες ἴῃ 4}1} εἴπ οἵ δ Η]15- 

ἴογυ οἵ βαϊναϊΐοα. Ουΐναγα!υ ἴαγδοὶ ΜᾺ 11 Ἰοδδὲ 

οὔ 811 παϊΐουβ (Ὁ αὶ. νἱΐ. 7); ΒοιΒ] οἤθτΣ γ85 490 

Ἰεβεὶ οἵ ἔδο οἰθα οἵ Φυάδῃ (Μίς. ν. 1); αν ὰ 

νᾶ ἰδ νοπηροιὶ διποης μἷβ Ὀγοί ΠΟΤᾺ, ᾿χἱα ἴ8- 

16. ΒΡ [6 πυυαὶ δ6 οὗἨὨ )0 δοοουῃὶ δὲ {Π6 

εἸοοἰΐίοη οὗ ὁ κίηρ (1 βδια. χνὶΐ. 11 "44.): 80, ἰοο, 

αἵ [π6 εἴπη οἵ οὔτ ῥγεθϑηὶ μἰβίοσγ, ἴῃ Κίηράοπι 

οἵ αν πῶβ ΥΟΣΥ͂ δηι8}} δηὰ πϑδὶς δ) 1:6 

που]ὰ-ρόνετα. ΓΌΟΝ δηά ἴμδη 10 Δγοβα [0 βγεδὺ- 

δ΄ ροόνεσ, ἐμὲ ποδῖκεϑ ὕαξ σὯΘ γερθι Ὁ 8Ώ 00 ΣΩΟΓΘ ἰο 

86 Ἰηϊοστιϊζοπὲ οσπίδίη οἵ ΒΒ. 
Απᾶ ταΐοϊοο, εἰς. Τα μδδβδαβθ 18 ΘΙ 6Χ- 
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Ρίαἰποὰ 17 ὁΏ6 ΟὨΪΥ ποίοοϑ ἐμαὶ [Π6 Ῥτορδοὶ ἄοεοα 
Ὠοΐ {1}} νοῦ. 8 σοργοβδοηΐ 1:6 βιἸγῸ Πρ Βίγοδ μη 88 
ΟΥ̓ΟΡΗΟΥ Ωρ δἰδὸ ἔπ ΤΟΥΣ ΟΣΥ οὗ Φυάδηῃ. ΤΏΘη 
“προη {Π 612 νϑὺ. 7 σωθδηβ ἐἴοθο ὙΠοῖΣ ὑμ86 Α6- 
ΒΥΤΊΔΗ δίγοϑυω, (Πδὺ σομηθδ ἰῃ ἔγοτῃ [86 Ὠοσίϊι, Οὐδσ- 
ἤοπα διε. Ὅμαὶ ἰβ ΟΥ̓ ἀΘΏΠΥ ἰμ6 ἘΡΗγαὶπιὶίοβ. 
ΤὨογοίογο ΟΥ̓ {π6 Ῥθορὶθ γοσ. ὅ, ἰο ποσὰ “ρου 
ἐπ οῦλ "ἢ Γοΐδιβ θδοῖ, τησβί, δἱ ᾿οδϑὶ ΡΊΌΜΠΙΣ Ὀς 
ππϑοταίοοά ἐδ6 παίΐου οἵ 16 Ταπ Τυίροβ. ΤῊΘ 
Ὠδίοη [8Γ86], (θη, ἱ, 6. ΕΡἢΗχαῖμα Ἰοοῖκβ ἀούσῃ ὁΟΏ- 
ἀδὰ ἀρ ἀμ οὨ ἰμ6 Κίηράοιι οὗ Φυάδῇ 88 οὐ α 
τοδὶ βοπίηρ' Ὀγοοκ] οἱ, απὰ πιοβηπἘ}]6 τι ῥσουὰ 

.Γοοΐοοθ ἰπ 15. ον Κίηρ δηά ἴῃ 
ἐπ 8} }.δῆοϑ τὶτῆ ἐπ6 δγγίδη Κίησ ἱμδὶ δὰ ἀϑὰ ἰο 
ἷ8 δίγσοησίι. Τὴ ἷδ μαυρμίληοδα 8Π8}} οὶ Ἔβοβρο 
ἢη0 δυοηρίηρ Νοαχοαῖβ.Ό ΕἼοαλ ἰἢ6 ΕἸΡΒτγαϊοα 
88}8}} τοὶ σγηιγ Βοοάμ οὔ πδίοσ. ονογῆοινν ἔγθίὶ Ερῆῃ- 
Σδὶὰ δηὰ ἤθη ΨΦυάδῃ. [“ΤῸ υπαογαίδηα (ἢ 18 ἰΐ 
ἐβ ὨΘΟΘΜΒΆΓΥ ἴο τουγδυῖς {πὶ (ῃ6 ἘᾺΡἢ γδίθθ δηηι8]- 
ἷγ ογογβονα 115 θδηϊκβ." ---ΒΑἘΝ ΕΒ]. Τμαὶ ὈῪ 
118 8 πλοδηΐ (6 Κίης οὗ Αδβογγίβ τ 8}} 18 
Ἰογίουβ Δ.ΙΆΥ, [βδ΄ Δ ἢ: 8617 ὑργοοδοὰβ ἰο οχρί δίῃ. 
ἐ 'θ ἃ ῥγοοΐ ἰδμδὶ (6 Ργοόρβοὶ βοΐοσο (818 δά [868 

ΚΟΥΤΊΙΟΥΥ οὗὁἨ Ιδγϑοὶ ἰὰ υϊηά, ἐπὶ ἤθγα ἢ6 τρδῖζοβ 
80 ΡῬγομπιϊηθηΐ ἐππ6 ἰγοθραβείηρ οὗ (μ6 ψδίθγβ ἰηϊο 
“υάσδὶν ἰοσγίίοσυ, (86 βργοδάϊης Ὀόγοηᾷ 118 θοσ- 
ἄοτβ. [Ι͂ὰ γϑσ, 8 ὁ, (9 Ῥιορμοῖ ΌὈΥ 84 αἱοτγίοιιβ 
βχυτο ΘΟ ρατοθ (Π6 γοϊιτηοβ οὗὐ τδίοσ ἴο δ υἱγὰ 

δο᾽ (-οο ]δοθη 

Βργοδάϊηρ ουὖἱ ἰδ πίηρ, ἰο ψῃϊοῖ μὸ 15 δυο μι} 
πιονϑαὰ ὉΥ {πο ἔδοί ἐμαὶ (Πὸ βοοάβ οὗἨ τδίοσ πηθδῇ 
ΔΤΙΑΥ͂ Βογΐοθδ. ΑΟΟΟΓΟΪΏΣΙΥ δ ἀεδίχηδῖοβ ἔδο 
ΜΠ Ώμ8 οὗ (ἰ16 ἘΠ 86 (16 πίηρβ οὗ (6 οχίοῃἀρὰ 
ἥροῖ, Βοϑοδῦθο ἐμὰ βρδοθ οονογοὰ ὈΥ 186 οχ- 
ρους ψἰηρμα οοἰποϊάθα τι [Π6 ὈγΟΔΟΙΝ οὗὨ [86 

ἃ, 8ὸ ἐΐ πΙΔῪ ἢῸ δὰ {πὶ ἐπ 6 εἰτοίομίης οὐἱ οὗ 
1Πθ ̓ ὐπονν ἷδ δἱ (ῃ6 ββίηθ {ἶἰπι6 ἐμο 81} πρὶ ὉΡ οὗ ἐπ 
Ϊαπὰ. [Ὁ ἷβ γοσγ εἰ χηϊβοδηὶ {πδὶ (6 ῬΒοὲ 
οἴοθοθ ῃἷθ δα ἄγθεβ βὸ ἘΡΙΡΒΑΊΘΗΙΝ αι} (Π6 ποτά 
“4 Ἰχηγηδηῦο)." δ εἰκηΐϊῆοθ ἔπη ἐπδὲ ὑπ ἰδ 15 
᾿τσ Δ 06} 8, διὰ δαὶ ἩνΡΝ μρὰν 180 νἱοϊθθοθ 
ἷβ ἀσῃο ἰο [πτηδησποὶ. 10 [8 ῥ]δὶ ὑ Τπατηδησθοῖ 
5 τΥϊτο δ 8 ῬγοΡ ον ὭΔΙΏΘ, ἔσο ἐ6 βυδὴχ ἴῃ 
ὙΠ. Υοὶ πιοοὶ οἰ οηδ 6 ὙΟΣᾺΒ, 
δηά μονοσδὶ γογείοβ ἰοὺ, 88 . δα ΑΒΑΜ., 
ἰγδηβὶ δὺο δοοογα ϊρῖγ. Τὴ οοσσαδίοι ἴοὸσ [818 18 86, 
οὔσουΓζθο, οοστγοοῖ ποΐου {π8ὲ ἢ (πὸ πογὰ {ἢ 6Γ0 18 δῇ 
ἰηςτδίέοη οἵ οομλίοτί (μ8116 ἴο θ6 [Π6 θἰΔΥ οὗ [δγδοὶ 
ἴῃ ἐπδὶ στοαὶ ὑσὶ θυ ]διίοη. Βαϊ ουὐδάθηιΥ ἰἰ Ῥτο- 
Ῥμοῖ ΒΔ8 ἱτοτηθά  δίο! Υ ἴῃ τὶ δ ροσβοῦ, ἡ οι ἢΘ 

Ηὸ ἴυτηβ ἰο Ηἰπ τ8ο ἷβ ῥγοάἀϊοϊθαά 18 
180 δὲτι οὗ (δὲ Ομ ]ὰ νἱῖ. 14. ΑἸΙΒουρῃ Ηδ 5 8 
Ροσθοῦ οἵ [86 διίατο, 8ι1}} (μ 6 Ῥτορμοῖ ποτα ΗΠ 
88 ΟἿΘ6 ΔΙΓΟΔΩΥῪ τς Ηον οἶδ οουϊὰ δθ ἴσα 
'᾿ο Ηΐπ σι ἐπὶ Ἰδιηθηίδου ῦ ἩΗοτγοΐη, (116 
1168 ἃ ργεραγδίίΐίοῃ ἴος Ἡδδὶ ἰῃ6 Ῥχορῇοίὶ βδ 
1Πρ Ῥγοπιθοὰ ὁ ἴῃ ἴδ ργοάϊοδίοθ οἵ ἰχ. ὅ ζ). 

2, ΤΗΒΕΑΤΕΝΙΝΟ ΑΟΘΑΙΝΘΒΤ' ΤΉΟΘΒΕ ΤΗΛΑΤ ΟΟΝΒΡΙΒΕ ΑΘΑΙΝῈΤ “ΌΡΑΗ, ΑΝῸ 
ΑΘΑΙΝΗΤ ΤΉΟΒΕ ΤΗΑΤ' ΕΕΑΒ ΤΗΕΞΕ ΟΟΝΒΡΙΒΑΟΙΕΞ. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΝΙΠ. 9-1δ. 

ϑ 
Αμὰ ρῖἶνο Θδσ, 411 γὸ οὗ ἔᾺγ δουῃίτίοϑ : 

κΑΒΒΟΟΙΤΑΤῈ γοῦτβο γα8, Ο γ8 ρθορῖθ, ᾿δῃᾷ γ8 8}}811 θ6 Ῥγοίβῃ ἴῃ Ῥίθοββ ; 

ΟἸἰρὰ γουσβοῖγοθ, "βηᾶ γο 8.}8}} 06 ὈγΌίκθη ἱπ Ρΐθοθα : 
ΟἸτα γουγβοῖνθθ, δηἃ γα 8}8}} 06 ὈσΌ θα ἴπ ΡΊΘΟ68. 

10 Ἴάῖκα δομηβοὶ ἐορείμον, δηά ἐῤ 8411 οοτιθ ἴο βουρβέ ; 
Β 
οΥ αοἂ ἰΒ τὶ υβ. 

αἷς [ῃΠ6 ποτά, δηὰ ἰΐ 5.81} ποί βἰδῃά : 

11 Ἐογ [86 1.0Ὲ} βρδᾶκο ἰδὺβ ἴο πια Ἔψ ΙΝ δ δέσοηρ πδηᾷᾶ, 
4“ Απᾷ ἱπβιγυούοα πη {πδὲ 1 βμου]ὰ ποὺ ψδ]κ ἴῃ [μι ΨΑΥ οὗὨ ἐμιῖ8 ῬΘΟΡΙΘ, βαγίῃρ, 

12 ΕΔ. γ9 ποῦ, Α οουΐδάθγϑου, 
“Το 8]] ἑΐδην ἰο οπι ἐϊ8 

18 βαμποιν [86 [ΒΡ οὗὨ Ηοβίβ Ηἰπιβο] ; 

16 5ἢ.8}} βαυ, Α οοηΐράθ ; 
ΝΟΙΔΟΥ ΒΔΓ γα {ΠΟ} ἴδῃ, ρβτα αἰτδια. ; Ἢ 

Ἀπὰ σέ εἶπ δδ γοὺΓ ἴδδσ, δπὰ ζεί Ηἶτη δ6 γοὺγσ ἀτοδά. 
14 Απά Ὠ6 5888}} Ὀ6 [ὉΓ 8 βαποίυβυγ ; 

Τὸ Ὀοίὰ ἴ86 Βουδβοβ οὗ [βγϑϑ 
Βαυὶ [ὉΓ ἃ βίοῃο οὗ τε ϑομν οὐρά ἴὺΓ 8 τοοῖκ οὗ οὔδιηοθ 

ΕῸΣ 8 ρἷη δά 0γ ἃ βῆδιθ ἴο [6 1 ΠΑ ἰδῆ οὗὨ ΦοτΌβα  οῖ.. 
16 Απῃά ΤΩΔΗΥ͂ διηοηρ ἐμθπὶ 88}8]] βία ὉΪ6, 
δα [Ἀ]], δῃὰ 06 Ὀγοόῖοῃ, 
Ἀπά ἢ6 βῃδγοή, δηὰ ὃ ἰδίκϑῃη, 
Δ ΌΤΙ ψοα πο τς ΣΝ νὰ 8 ἨοΌ. ἐπ {λὲ εἰγοησίλ 97 λακπά. 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
Θὰ γοσ. 9. 39,.". ΤΉ Ἰοείηο δηὰ τηοδηίηκβ οὔ ἢ γοοίϑ 

»ΡᾺ ΚΙ δυὰ ῬῸ" οὔομδ θοῦ οἶβογ ἐπ ἃ ῬΘΟΌΪ δ τηδη- 
Ὧοτ. ὃ"»ὴ"Ὴ σΔῺ ΟἿ]Υ ΘΟΙΏΘ ἔγοτῃ ἰδ τοοί ΚΡ; ὕαὶ ἰο 

τ 

ΑἸΕΠου ἢ οΥἱ κί ΠΥ Χ 3 85 {π6 τηθδηίηβ πραΐωρ 6886, 86 

(816 τοοῦ 88 Ὀθρῃ ἐγβῃδίθστοα ἐδ9 τηϑδείΐηρ, ἴοο, οὗἩ Ὁ). 

ΕΣ (τοῦ [δ 9 ποροτῖ. ΝΙΡΆ. "ἦν (Όσου. χί, 1δ; χι, 



ΟἜΑΡ. ΥἹΙΙ. 9-1δ, 1838 

20) ΗΠ Δ ΟἿΪῪ ὯΘ ἀοτίνοα ἤγομ ἃ γοοὲ “1, γϑῦ ἐμ 18 

Σοοῦ ΠΟΥ͂ΘΣΥ ΟΟΟΌΓ ἢ Καὶ. Ὀυι 4|} Καὶ ἰοσίῆα (δῦ τηϑδῃ 

“ ἐο ὃὉ6 ΟΥ̓ " ἀγὸ ἴο ὕῦὈ6 ἀδείνοα ἔγζοϊ ἃ γσοοὶ ΡᾺ (σοΡ. 
λέ 

»Ὰ Ναπι. χἹ. 10, (68 ἰδ9 οὐλοοξίνο 9, αῃ! ὰ ρουδαρϑ, ἰοὺ, 

189 ἕογταβ ΠΡ επί, χν. 9; 3 βγη. χίχ. ὃ διὰ [ηδῃ. 9» 

Ἐδοὶ. υἱ!. 85). ΟἹ ἐδ οἶμον βαπὰ "Ἢ Ἀδϑ ἀπάοαδιοά!ν 
[9 ι»οδηΐηᾳ "ἴο Ὀτγοδὶς " (6. 1ἰ. 9; 260 Γ. χί. 16; χνυ. 13, 

4«(.... ὸ τοῦδὲ ἐπϑγοΐίοσθ οἤοοδ9 ἤθσο Ὀοίνϑοϑῃ [ἢ 6 ΠΊΘΔΏ- 
ἴκδβ “Ὁο ονἱ] " δηὰ “Ὀγροῖ." ὙΠ Ὡκπσπδικε δηὰ 
οἴδπογθ, 1 ῥγοΐου [ὴ9 ἰδίξοσ, Ὀθοδυδο “Ὁ6 νἱοϊκοα " δηὰ 

αἰ ὕτοδις ἰπῃ ρίϑοϑο " ἰ υουο Ὠ0 ΘΟ δα οὐ ; [05 ΠΟΣΟ- 

ἔοξζο ΤΏΔΥ ποῖ ὙΠ4Δὲ ἰδ πὶ δ'8δὸ Ὀγοαῖ ἰἢ Ρίθοθα  [“ 0,» 
ἀππιοο ἰῃ ἰδ ἰαίοοί ἰοχίϑουϑ κἰῦοδ ἐπὶβ νοῦ ἰἰ8 υϑιιδ] 
Θθθ το οὗ Ὀοίῃα οΥἱΪ!, τοαϊίφηδηξ, πἰοὶ ἰΦ αἰδο ὀσργοδδοά 
ΌΥ ἵσσπτηξκεῃ (εοἰ δὅθα, ἐλν Ῥοίλογ). [Ιὲ ἷβ Βοζὸ οαυΐγνον 
θὲ [ὁ ἀ09 γον ιτουγοῖ." 2. Α. ΑΥΚχΑΌκΕ.).---- ΡΠ 9 ἡμς 
ἐγοαποηὶ ἴῃ Ιβδ αἢ (χ. 8; χί! !. δ; χυἱἹ. 18; ΧΧχ. 27; χ νὶ. 
Δ1; νῖαγταὶ ΡΤ Ἴ χχχιί!. 11).--- ΕΟ ἀουθ!ὸ ΡΟ σὼ- ῊΦ 
Εἶτοο ἸΠΠΠῚ ΤὙΠΕΠΣῚ δυδίαϊη δὴ δάγογῦϊαὶ γοϊαϊίοι ἴο 000 
ΒηοῖθοΥ : ὌΧΘΑΙΣ ὮΡ γαῖ Ὀγϑδὶς ἐπ ρίθοϑϑ γουγβοῖυθα; αἰνὰ 
γὸ γοΌΓθοΙτΘα, δῃ ἃ δρίΐϊο οὗ ἐξ Ὀγϑδῖς ἢ ρίϑοϑδ. Οουῃρ. 
πεῖν. ὃ 130, ὁ. ὙΠ ΤΌΤΤΩΘΥ τοσζὰ ΒΘΘΙΏΒ ἴο [6 ποῖ ἴο 
ΤΏΘΔῊ δείξωηιε ραταγα, ἴΟΥ ἔῃ 9 ΨᾺΣ [8 (ΔΓ ργομτοββοᾶ; Ὀασὶ 
ἔπ δοοογὰ υἱὲ ἰδ 9 Ῥτοροῦ υἱῷ νοεαδωξε, [Ὡ6 αἰγάϊης [86 
Ἰοΐπϑ, Ὀσδοίης ΟὨ ΒΟ ΌὉΡ Δ8 9.) δῖὸ τοηξ [0 ἀο ἰῃ [(ἢθΘ 

Κα πὲ οἴ δὴ δίδοῖ, 

ΟὩ γϑσ. 10. γῈ} ΟἿἹΥ μότὸ δηὰ ζυάξ. σίχ. 80. θα Σ᾽ 

δοξαρ. ΟὮ Υ΄. 10. Ῥυδὶ ἼΒΣ ΟὨἹἿῪ [θγὸ ἰῃὰ 1βαϊ δὴ (9067. 

ΣΧχχὶϊ,, 21; ΖΘΟΝ. χί. 11λ.----Οὐδιον ἔογιβ οὗ ἼἼ2; χίν. 
ΦΊ; χχῖν. ὅ, 19; χχχ δ, 8; χὶῖν. 36. 

Οἱ τοσ. 11. ἢ ἩΒΘΓΟΥΟΣ Οἶδο 1Ἐ οσοῦζα (4 ΟἾτγ. χί!. 
τὰ 

1; χχυΐ. 16: Ὅβδη. χί, 8) ΏΘΑΠ κ [ἢ6 Ὀδίης Βίγζοη κα," δηπὰ 
ἴθ τιβοὰ ΘΥΕΣΥΎ ΒΟΥ οἴ πο ἴογίδοαά ροῖγον οὗ ἃ ροϊϑπιδῖθ. 

ὙΠΠ 6 ἰπογϑίοτο “ἐδ ἢδηὰ οΐηᾳ βίσοι α. [19 

ἐδο Βαηὰ οὗ σοά ἔπδὲ οοτηθδ οὐοὸγ ἐδ Ῥγορῆσίδ (κοῖς. 1. 
8; 811. 22; τ}. 1; χχαχί!. 88; χχυχυί. 1: χὶ, 1) δηὰ ἴῃ ἰδοὶ 

ΟἿΣ ΟΧΡΣΟβδίου βἰκηΐβοο [6 δοῃάϊεΐου ὑπΠδὲ Ε5ο)ς [61] ἀθ- 

δοτίσο8 ψΠΣ ἐμ ποσὰ ΠΡ ὧ; “Ὁ ΤῊ 1Η...14.----- 
Υ “: 

“) 8.) οδῃηοὲ Ὀ6 (6 ῬοΥῦ, ΟΣ ἐξ χυυδὲ χοδὰ ἈΡᾺΣ Βαὶ 
ΟΝ ὦ 58 Φι . 

πο ἱπιροτγί. ἴδῃ δ δ πιδϑίνο τ ἢ (Π9 Καν. ὁοΝδεο. ((ΟΤΩΡ. 
Ἑπαιῦ, ἃ 3481 α). ) 0 ἴ5, ἐπθπη, ποὶ δο-ογάϊηδίθ πὶ ἢ 

ΘΝ 2 δ Ἐ Κοβξσ, δῃ ἃ ούϑὴ ΕσΔὲν που]Ἱὰ μανοίξ; Ὀυὶ 
ἱξ οομέξπαοθθ δηὰ ἀθοΐδσοοῦ ἔπη οὐ᾽οοὶ οὕ ὙΠ ΠΡΙΠ5, 

δοοσάϊπδίο Ἡξ ἰδ Ἰδίΐον, δυθοτάϊμαίθ ἴο {δ ὕοστωοῦ 

(Ῥπεστεδο". ΑΒ τορασγάδ (6 ἤοχτη, (ἢ6 ἱπηροτγῖ. δ᾽ :ῃ- 

ἀοε]θο ἐξ, ψ ἈΙΟἢ ΗΒ. ΣΧ. 10 18 πδϑὰ ἴῃ ἐδ ὅγδί ρϑγδϑοῃ.-- 

ΤῺ ῥγοροοδίξος 13 8 ἴἰο Ὀ6 ἐγϑαίϑθὰ δὲ ἀορϑιηάϑῃὶϊ οῃ (ἢ 9 

ποϊέοῃ οὗ “ Βοιαϊηκς ὕδοῖκ, τγοδιγαίΐηρ," οοπίδἰηθα ἰῃ 

2) 0" (ὡὐνπεύγιείίο Ῥγαοσηαηδ). 

οἱ τον. 12, Δ} .5} ἄἀοθεδ ῃοὲ ἀδείχηαίο ἐδ οὈ͵θοί ἰμδὲ 

ἰο κἴνϑῃ ἃ ὨΔιΏ6. Βὸς ἐδϑῃ (δ Βοοοη ἃ ΓΩΘΙΩΌΟΣ τηυδὲ 

τολά: ἽΦΡ Υ) ΤΙΓῚ ὈΡΤῚ 5". Βαϊ, δα Ὀακσβεῖκε 
ΒΟΥ τογλδεῖςο, ν Ὀθίοσο 03 -- ἀαγαιρ λίπ, δαὶ, “ αἱ," 

“ ἢ," δηὰ Ὁ5᾽ δὼ5 [δ γηθδηίηᾷ ουπομδ (ΘΟΙΏΡΑΣΘΦ 

Ὑϑμ-Ὁ2.Ὰ ῬτοΥ. χυὶϊϊὶ. 8, “ τἱθτ-ϑοονοσ ἢ Νοὲ 80 

ΟἾΘῺ 85 ἔμοδ6, ποῦ ἱποοθδδΌ Υ δ} 4}} [ον ϑαῪ ἼσὉ, δὸ 

{{{ῆό τὸ τόσο ποίίης ἐπ (ἢ 9 ποσὰ ἰο ἔρασ Ὀσὶ ἐπίδ. 12 

ΟἿΪΥ ἸΘΓῸ ἴῃ δαί 8Ὰ.----Ἰ  » ΗΝ. ἴῃ Ἰδαίϊδῃ αἱδὸ γϑγ, 

18 δῃὰ χχίχ. 238, Ζζαϊ. 11. 109, 21; χΙνὶ!, 12. ΕΤοΙ χχίχ, 
28 [016 δϑοϑὰ ὑπαὶ 1βαΐδῃ 0868 ἔπ ψνογὰ ἐπ ἐπ φθ86 οὗ 
“ ἐώῴηον αἰἐχυα ;" ἴῃ ΟΣ ῥδδδβδρο ἰὑ πιοδὴδ “ἴο "δὰ 
ΥΟΣ. 13 “ ἰο δή ἢ." Τὺ [ὑ Δρρθδσα ἰδμδὺ ἰσδδὴ πδὸ5 
ἐμ6 ΗϊρΆ. δοταϑοῖπηθδ 86 ἰπάϊτγοοὶ, ϑοτηοεϊτηθα δ ἀϊγθοὶ 
οδυδαίίνο, δῃὰ ἤθη 0868 ἐπ ἰαέίοῦ ἰῃ ἃ ἐγδιδέεῖνο δ6:86. 

Οὐ γον. 13. ἴα ΟΝ Ἴ δδϊδ 626 ον άἀΘΏ}} 1 τη ὰ 
Θ δῇ. ἱχ. 2; θυ. χὶ. 25. 

Οἱ τοσ. 14. Σ 0 (δκαΐῃ ἴω 166. χγί. 12; 1χ. 13; 1χἱ}, 18) 

ΓΆΘΔΠΑ ΒΔΏΟΓΌΔΙΥ ΚΘ ΒΘΓΑΙΪΥ, Βόσο ουϊάθηὶν πίτῃ ἐπ δὰ- 
ἀϊοῦδὶ ποιΐοῃ. οὗ δαυγϊυτη (δορ. 1 Κίηκε 1. 60 5ᾳ.: 

11. 38 δΒ44.}λ 3. Ὀοίογο Ἰ:μὉ [8 δἀγνθγβαίίυο.----ἢ}} ΟἿΪΥ 

ΒΘΓΘ ἴῃ 1βαίδῃ πὰ τηόγϑουθῦ ἢ}) [5 ἄπ. λεγ.----Ὁ 59 
“ (ἢδὲ ΟΥ̓́Θ τΠΙΘἢ ΟὯ6 δίῃ 0108," (ἀρχαία 1ν|]. 14, ἪἫΥ 

9312 ὁὩΙΥ Β6τγθλ----- ΤΊ (σαγύς, “ οοτγὰ," υἱά, χχίγ. 17 
54... ΘΟ “Ἰοορ-ϑῆδεο᾽" οὔ ἐμ9 Ὀϊγά-οδίσμοσ, ΟὨΪν ὮΘΣΘ 

ἴῃ 

ΟὨ νου. 1δ. ΤΏ6 ορογδέξοι οἵ 090 2 διὰ ΓῚ ατὸ ἴα 
γ7Ὧογ. 1δ τοργοδϑηϊθαὰ ὮὉΡ ἔνθ γοσῦθ, οὕ πλιὸ (ἢ ἤτοι 

ἔλιτθ9 τοϊδίϑ ἰο ἢ}) διὰ 99:9, διὰ {πο ἰαδὲ ἰο ΠΏ διὰ 
Ὁ 1.---- Μῦν, 6. σι, ακαεκνισα, Ηττσεια, ὕμβκειτ, γϑίου 

ὉΞ ἴο ἰδ9 ἱνοὸ ποὐίομῃρ οὗ δίο86 δῃ ὦ βῆδο. Βυὶ 85 ἔπο- 

ΒΕῚ, [Ε]Υ τρεῖς, {{ 18. 8 “ διίοί ἰβουξῃὲ οἵ 1βαίδῃ ἐμαὶ 
6 ἡπάᾳτοοπία ονδγέδῖεθ ἐπ δἰ ΠΏΘ6ΤΟ; ὑπ γΡἱίουῦβ δ Ἰοξ 
88 ἃ τοι: δηΐξ: 1, 26, 28: Υἱ, 13; χΧχΥἹἹἹ, 18 ρᾳ.; χχῖσχ, ῶ0 

5ᾳ.; χχχ!η, 14."----γ 3. οοτπνρ. Η!. 8. ΝΊΡΒ. ἼΣΟΣ χίν. 
29; χχίν. 10; χχυΐ!. 11; χχϑί!, 18; χ!ὶ, 1. ν χχίχ, 
21; χχυῆ!. 18, 1 τΠΙΟὮ Ἰοδὺ αἰἐοὰ ρδνδαρὸ (6 υϑσΒ 679 

οηρί ογθὰ δὃσὸ τοροαϊοὰ ϑχοορίϊῃς 1)Ὁ.--ὉὉ δεαίη 
ἴῃ δα! δὴ ΟὨΪΥ Χχ. 1; ΧΧΙΥ. 18, 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

τογοῦ (6 ἔτ: ΡοΪΣ 
ΦΆΤ ΒΙγ-πϊηδοὰ Ι, [86 Ῥτορποὶ Ρ αἴθ ἴο 
πὸ Ὡδίϊοδ ΟΡ  τηρ δραϊηκί Φυσδῃ (δὲ (ΠΟΥ, 
τὴς ἐπδθετὸν δέει δ εργοςς 8[|}8}} (Πουλβοῖγοα Ὀ6 Ὀτοΐκοα 
ΐη ρΐϑοο (νγοσα. 9,10). ΤΒοη Π6 88 υτηΐης ἴο 
(πὸ ερίὶ στα 4}1γ-τπιϊ θα [6γ86]---ἰἢθ [.0ῈΡ Β88 θτι- 
ΠΉΡΟΕΥ ὙΆΓΙΘΙ [8 6Πὶ ἀραϊηδὶ [ἢ 6 ψαγπ οἵ ἴῃ6 

᾿] πριθο ας ἐτεῖ δ᾿ “πὸ ἰογθ ἄορ ἐδ θπ ἴο 
Σοραγὰ (ἢ6 σοὨπΡίΓΔΟΥ οὗὨ ἔπ Θη θη ἶοΒ 85 ταδὶ ἴο 
μο ἀχοβάά (γεσγ. 12). δοβουδὴ οὐρῆῖ ἴο ὕ6 ἰοαγοά 
(νον. 18). Ἡΐς ἴδ ἴο [᾿9 056 ἃ Βαποί Υ (ΔΒ υτη)], 
ἴο {πὸ οἰλεγδβ, ἃ βίοῃϑ οὗ δία Ὁ] Ἰπρ δπὰ 8 ΒΏΔΙΟ 
(τον. 14, 1δ). 

3, Αδαοοΐαῖο----Οοὔ 16 τ ΪΒ πα.--- ἐγ. 
9,10.- Τθοδο ΤΌΣΩ ἀγὸ δἀἀγοβδοὰ ἰο (89 Ὁ ἢ 

“ ῬΘΟΡΪΟδ.,᾽" γοῖα. δ- ὃ τότ δἀάχγοδροα ἰοὸ “{μΐ8 
Ῥθορ!ς,᾽7 τὸσ. 6, ΕΥἑἀθμΕγ (Π6ῃ “ὁ ΡΘΟΡΙε8,᾽᾽ ΥοΣ. 

1. Ἡκινὶ οὗ (86 9, ἰ6 οοηἰχαδίοα πὶ τ 4“ (Ὠἶδ Ροορ]ς,» γοσ. 86. ΤῈΘ 
Ῥχγορμοὶ ῥ᾽ δῖ δάἀάγοθθεβ ἡδίϊομβ, {πῶὶ ἈΓΤᾺ 
(ΠοΏμο γ 68 1π6 ἰδῃὰ οὗ [πιιηδηυοὶ, ἀ6- 
υἶϑο ρἰδηβ, ἰδοῦ οοἴητηδηάβ. Νοίμίηρ 86}}81} οόσηθ 
οὗ 411 (816. Οὐπιραγίηρ νἱΐ. 7, ἰδ 16 ϑοθῃ {Πδὶ 
Ξγγία δηὰ ἘρΡμσδίηι. πσδὲ Ὀ6 τηθϑδηΐ θσθ.0 Α τϑ- 
ΤΆ ΚΑ Ό]6 οοὨίχαδί ἰδ ρυΐϊ, ὙΠ οη πὸ {Παὶ 888 ὈγΌΚΘα 
οἴδεγα ἰο ρΐϑοθβ πἰπιβο ἢ Ὀσθα κα ἰο Ἰξτυρῶς ἐλώς 
δηθὰ ἘΡἈγαίτα δὰ δγεδαν ἄοῃς Φυάδῇ οοῃαϊάογα- 
810 Πασῖὰ (οΟΙαΡ. οὐ ΥἹἱὶ. 1, 2}; τ γ. 9, (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ 
οἢ Δ᾽ εηροϑὰ ὑο Ῥγορδγο δι} }} πιόσο, θυΐ δρὶί οὗ {9 
Ὀγοδ κί Ὡς Δἰγοδ αν δοοοι ] θη 6, δπα (686 ἤγεὶ 
δἰϊδιιρίβ, (ἢ 81} 1Ππορβοῖνοβ 0 ὈΓΌΚΟΒ ἴο 
Ὀΐϑοθδ. Τὴ ῬΥΟΡἢΘῖ ΤΠ ΟΓΘΟΥ͂ΘΓ βυχητηοπ ἀἰδίδηϊ 
ῃδίξομβ ἰο ἰδῖκο ποίΐϊοο οὗ ἐπιὶδ ἴοσ ὑποῖγ οὐγῃ ἩΔΓΏ- 
ἷηγρ. Το οἰδῦδο: “ ΕἸῚΘ 681.---ΟΟῸ 168) ἷβ 8 
Ῥδσεηι πμοοῖβ. ΑΒ (πὸ Ῥιορμοῖ τορεϑίβ ἰπ6 πογὰβ 
οὗ γἱΐ, 7 “ δηὰ 1ΐ 881} ποὶ βίαπᾶ," σὰ 11{{16 4]- 



184 ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

ἰογαίΐομ, Ὦθ ἱιιδίοβ ἰδδὶ ἢ6 Βιδβ ἐΠ)6 5816 χηβδίϊοσ 

“6 0}} οουῃ861᾽ οὐ ἴ86 οὗ ϑγτὶδ διὰ ἀθώα: 
ἀβεϊθοεῦ, πάλι, 9 Ἰλοῆ οἱ μα ἀπο, 858 ἤοσο οὗ 
“ακίης, οουηθοὶ ἰορμοίμον," δὰ “βροακίηρ ἃ 
ποτὰ." ΒΥ δῖα αγίθεϑ [86 οοῃδρίτδον (ΟΡ) 
ΒΡΟΚβῃ οὗ γϑσ. 12, πβῖοι ὁδῃ ταθδῃ ποίπΐηρς Ὀὰΐ 

{86 Δ]ΠἸ6ηο6 οὗ (δ ἔττο δίαΐίϑβ Ὡδιπθά. ὯΝ ἸΣ9}» "2. 
Ἐὸγ πὸ (τὰ δῃᾷ δαὶ πιὸ τὸ βδνθ (86 ποχὰβ 
Ἰπητλδηθ]. ΤΉΘΥ πιυδὶ οογίδί ]Υ ὍΘ τοδὰ βορϑ- 
Υδῖθ ΠΟΤΘ 88 8 οἰἶδῦδο. ΤΟΥ Οχργοβα ἰδ6 ἰάοδ οἵ 
[80 Ὠδπιθ 88 δὴ ἰῃάεροηάοως Ἰυδρηγμοηί. ΤῊΘ 
ΟΣ ἀ-ΡΟΝΟΣ τηῦθὲ ΒΒΙΤΟΣ Οὐ ἰδ6 σοοῖκ ἴβσγδεὶ, 
ἴον ἴὑ 18. ΠΟΥΘΟΥ͂ (Π6 βίγοηρ τοοῖς ἰὴ ἱπμαὶ αοά 8 
αὶ 11, Βαΐ (818 αἰτοὴς τοοῖκς 18 ποί ἐμ ᾿Ισραὴλ σαρ- 
κικός, Ὀᾳὶ (80 ᾿Ισραὴλ πνευματικός [ποῖ 186 Η668}γ 
1δγδϑὶ, θαΐ {π6 πρὶ γί] [6γ8617. ΤΡ. ΡΒ. ἰ1. 

8, Ῥοσ 89 1ιοστᾶ. γοῦς ἄτοδᾶ.- ὕοση. 
11-18. Φυσδῇ ἷ8 βαΐϑ ἔτοτα (δ 6 Ὀγθακογ-  ἢ-ρίθοθβ, 
ἴον Οοά ἴα στ ἰδ (νον. 10). Ὑμδὶ ἰβ, ἰὴ δ᾽ οϑὺ- 
δίῃ θοῆϑθ, ποὶ ὉΠΟΟΠα  ΠΟΏΔΙΪγ. ΕῸΓ [06 ΘῈ 
Ὑ}1 θ6 δῇ δϑυ]υπὶ ΟὨΪΥ ἰο ποθ ψἘῸ 68. δηὰ 
δληοιίν Ηἶπι; θυΐ ἰο οἰιοτα, πο [ΘΔ ΣΔΘΏ ΙΏΟΤΘ 

Ηΐπι, Ηθ νἱ}} Βὸ ἐμεῖς 181. “Ἐὸν (86 
Ι Ρ᾽}:}.; βραίκθ {Ππ8.,᾽᾽) δἰο. ; “ἴον, τοϊδίοα ἐὸ ἐπ 
τἸπουρῃὶ οοηίαἰησά ἱη ἰπ6 ποτ [τπτδησῦοὶ, “ αοὰ 
ἷ8 ψῖ ἢ υ8.7) ΤῊΐ8. Ἰπουρὶὶ ἰθ Ὀοΐ οβίδ Ὁ] 986 
δηὰ ᾿ἱπιϊοῦ ὮὈΥ πδδὲ [Ὁ] ον. ΕῸΣ Θοά ἰδ Ὑ1Ὲ 
ἐμαὶ ρατί οὗ ἐμθ ῥθῦριο ΟὨΪΥ ἐπδὶ ἔοασβ Ηΐϊη) 
δῦονυθ 4}} ΕΉΒΕΝ ΟΥ̓́ΘΒ δῃηὰ ἰτυμίβ Ηΐτ 8] οῃο. 
ΤΠογοίοσο (86 Ῥγορἤοὲ βαυβ ἱπαὶ {π|6 ποτὰ οὗ 
16 10Β}Ρ ν͵ϑ αἰἱνγοοίθά ἰοὸ λὲέπι. Βυΐ δα ἴβ στο - 

. Ῥεοβοηϊδεινο οὗ ἐδ θϑ ον [δτδοὶ. ὙΤΠογοίογθ 
γοῦ. 12 οοηίϊησοβ ΣῈ “ΒΥ γὸ ποὶ, δπὰ ῃορα 
διἰἀξοθϑεὰ δ.Θ ΟΣ ΓΘΒΒΙΥ ἀἰδιϊησυϊεηοα ἔσοιλ “ἢ 18 
ῬΘοΟρ]6," τϑγ. 11. 

ΦἼ͵Ἴ6 584}]}] ποῖ ΒΑΥ͂ ΟΟΣΒΡΙΤΘΟΥ."--ὸ:. 
12, Τὸ 'β ̓πηροβαῖθ]ο ἐμαὶ ἐμ6 Ῥγορβοῖ οδῇ ζτηθδῃ 
ἴο 667: “Ὑο 5}}8}} ποῖ 68}} Θνϑυυ ΐπρ ΘΟΠΒΡΊΓΔΟΥ͂ 
ἰδχαὶ 16 0811 οοπερίγαογ 1 ΕῸΣ πρδὶ βοχὶ οἵ 
οοηΐ ἴομθ ἀϊὰ {ΠΟΥ͂ ἱΠΟΟΥΓΘΟΟΥ 681} οοηθρίτα- 
εἰδὴ Μάαγ, ροσῆδρα, Ῥϑκδη δ δ]}] [δποθ Ὑἰἢ 
Βεσίη ὃ ᾿πδβοαὰ μοτο  ΟΥ 18 βοηθ ΘΟΠΒΡ  ΓΔΟΥ͂ 
οὔ {ὴ9 ῬΙοΟΡδοῖὶ δηθὰ δἷβ [0] τοῦθ ἰηϑὲ ΑἢδΖ 
(ΒΟΟΒΡΑ) ἀρργονϑὰ οἵ Οὐὕὗ, τὸ ἴδο δοϊϊονίησ 
Ἰατϑοϑὶ ἴοϑ νϑγηθα δραὶ πὶ ἰδ κῖτρ ματέ ἴῃ σομπαρῖγα- 
οἷ.ο9 (ΠΟΥ ΜΑΝΝ, εἰ αθσαθϑαροαιὺ πο ἀοοβ ποὶ 
(}ι6 Ἰοαδϑὲ 116 ἱπ [6 νοράβῦ Αοοογάϊΐηρ ἰο νἱΐ. 2, 
[86 μοατί οὗ Αμδκ, δηὰ ἷβ ὑϑοόρὶθ αυδίκοα 11Κ 
ἴΓΘ65 Ὀοΐοσο ἐδ τίη, πθη πιο ϊκϑαῦς 6816 ἴο 
ογύβα!οπὶ οὗ [πΠ6 πηΐοη οἵ ϑ'γτῖδ τῆ ἘΡΆσαὶμπι. 
Αἱ ἐμαὶ {ἰτηθ, δαρασϑάϊγ, (86 ρο]ῖοαὶ πίβοδοσοθ 
ταῦ Ὀ6 θοθῃ ἰῃ ΘΥΘΣῪ ΘΟΣΠΟΣ Ρυϊΐηρ (Ποὲν μοδάε 
ἐορείδεσ, διὰ δηχίουθυ πδίαροσίηρ: ὝΣΡ ὙΦ, 
“ ΘΟΏΒΡΙΤΔΟΥ, Θοπαρίσγϑου. ΤΉΘΥ οδ]]οὰ (ἢ 41}}- 
8π06 οὗἉ Ροϊκϑῖ σι Βεσίῃ δ ὝΘΡ δηὰ βδὶν ἐπογείῃη, 
οἵ οοτσβθ πὶ βολθ ῥιβίϊοο, (86 Ομ θοῦ ἀδῆρον οἵ 
Ψυάδι. Τδυκ, [μ6 Ῥχομβοὶ δάδάκ, “"δηὰδ πῇαὶ 
ΠΟΥ ἔϑϑν 88}41}} ἢοὶ γ9 ἴδϑασ." [ἐ χημδὲ ἐποχϑέοσο 
ἤδνθ ὈΘΘῚ ἃ ΘΟΏΒΡΙΓΒΟΥ͂ ἰμδὲ γα (86 βα᾿ίοοὶ οὗ 
ἴϑαῦ ἴ0 (Π6 τηββθ οὔ {Π6 πδίϊοῃ οἵ Ζυἄάδῃ. ΤῈΘ 
ταθϑηΐηρ, 1μθὴ ἦθ ἐμαὶ ταθὴ οὐμῆς ποῖ ἰο 8 “οο;- 
αὐ δν 91, ἣΣ 80 πον ἰο πᾶνὸ ἐμΐβ 
ὙΓΟΓὰ 1η ὑπο ῖγ τηοηίδ, ΔΏ 6 ἐδ σοὨθρί σθοΥ 
180 τηδίίος οὗ ὃ ΘΟΏΟΘΘΣΙΙ. ἫΣ 

: ῃ ---Ὅθ9 ἴαϊτου.---Ἄεγα. 13-1ὅ. 
ΟΣ ἜΠΗ 186 δοι μοβῖβ, (πδὶ καγϑ σχῃδὶ οὐρὰὶ 
[0 Βα. ΤΟΥ οὐρᾷ ἰο βδηοίἐν Ψϑβονδι, (οοτιρ. 

χχῖχ. 23, [πο ΟὨΪΥ οἶδας ἱποίδησο οὗ (16 ᾿ρλ.); 
Ηδ οὐρβῖ το Β6 ἴδ οδ]εσὶ οἵὗἉ ἔδδσ, [86 ἰθυτογιη Κα σ. 
ΤΙ βυςΐ 8 686 Εἴθ Ὑ11] 06 [ῸΣ Τδῃ ἃ βαίθ, βῃβι ὑοσῖπα, 
ΒΟΙΥ δευϊυτα ἴω . Ῥα, χυ. 1; χυΐ!, ὃ; χχὶ!. 6; 
Ἰἰχχχὶν. δ). ι Πε πὶ}} Ὀθ 8 βίο οὗ βίπχ θη ς 
ἰο ποθ ἴμαί ἔβας Ηἰἶπι πο. Ἰδμοσείοσε (δ 
ἔνο Βουθοθ οὗ [δγδο], υἀδῃ δῃὰ ἘΡγαίπα, 8.14}} 
06 ἀεδβίτογοὰ ῥιεὶ Ὁ [86 Ζ0ΕΡ. [1 σουϊὰ μανθ 
Ὀδδθη Ὀοιίος ἴοσς {818 βοβῆυ [Ιβγδοὶ, βαὰ ἱξζ ΠΟΥῸΣ 
Κηόνχῃ ἰμ6 ΤΡ. 2 6Θπλ 18 τηρηἰϊοηρὰ 6Σ- 
ῬΤΕΒΘΙΥ, ὈΘΟΒΌΒΘ, 88 ΟΔρ 18] οἰϊγ, ἰἰδ ἐχδπιρὶθ μδὰ 
δτεαὶ Ἰηδθυεποθ. Τὸ ἰξ ἰῃ6 1Χ0ΒΡ 9π|}} Ὀ6 8 βῆδσο. 

[7. Α. ΑΥΕΧΑΧΘΕΒ οα γοτα. 12-14. “ ὝΡ, δο- 
οογάϊης ἰο οἰγτο]οον δηὰ 18 8 ᾿ΓΟΘΒΟΏΔΟΪΘ 
σοι πδίλοιι ΟΥἩ ὈΟΏΒΣΓΘΟΥ. [{ 18 ΘἸΘΟΉ ΠΘΓΘ οΟμ» 
ΤΩΟΏΪΥ δρρ θὰ ἰὸ δυςῖ ἃ οοπιθίδίΐοη οὐ (ἢ ρματέ 
οὗ συ δ᾽ θοῖδ δραϊηδὶ ἐμοὶν συΐϊοσθ (2 Είηρ χὶ. 14; 
χ. 21; χίν. 10; χν. 80). [{ 18 ποὶ βέσίοευ δρ- 
ΡΙΪο8816, (ἰογοίογα, ἰο ἐπ οομίθαάοσδου οἱ ϑ'γσειδ 
δηὰ 18γ86] δραϊηδὶ Φυάδῃ (ΟΈΒΕΝιυΒ, ΒΟΒΕΝ- 
ΜΌΣ ΕΗ, ΗΈΝΡΟΕΒΒΟΝ, ἐΐ6.), ΟΡ ἴο ἰΠδὲὶ οὗ ΑδιδΣ 
ὙΠῸ (6 Κίηρ οἵ Αϑαγγίὶα (ΒΑΈΝΕΒ, εἰς.). [ὲ 
ΜΟ]α ὈΘ ΙΏΟΓΘ ΔρΡΡτορσίδίο ἰο ἰδ ἐβοϊλξουβ οοπὰ- 
Ὀἱῃδίίοηβ διροης ἰδ 96 ν2 ἐδποιηθοϊνοβ (ΑΒΕΝ 
ἘΖΒΑ, ΚΙΜΟΗῚ), ἰἦ το γ6 ΤΟ ΓΘ ΔῺΥ ἰγβοο οὗ [6680 
ἷῃ ἰδίοσγ. ΤῸ οοτγγοοῖ νἹ  Βθοη8 ἰο 6: ἴῃς 
(16 ορροαϊίΐοῃ οὗ ἴμ6 Ῥτοριιοὶ δὰ 818 [0] Οτο σα 
ἴο βϑοϊκιηρ ἰογεῖρῃ δἱά, υἱξ. ; Αβδυσίϑδη, δϑ ἃ ν]0]4- 
ἰΐοῃ οἵ ἀυὶγ ἴο ὁ πον δῇ, 11|κ6 [Π6 οοπάᾳοὶ οἵ 6 16- 
τοϊδἢ ἀυγίης [86 ΒΑΟΥ]οΠ δ δἰεβθ, δὲ τεχαγά θά 
Ὀγ 86 ἰκίηρ δῃὰ 18 δϑαπουθπβ 88 8 ἰγθββοηδ 6 
οοσἱπδιίίοη ἰο ὈΘΙΥΑΥ ἰμθ ἰο (δμοὶσ ϑῃθιηΐθδ. 
Βυὶ αοἀ οοἴμμπμδπάβ ποὶ ἰο σοχζασὰ ἰδ ΟΥῪ οἵ ἰτθδ- 
ΒΟΏ ΟΥ̓ ΟΟὨΒΌΪΓΒΟΥ, ΠΟΥ ἰο δῇδσθ [89 ΟΥ ῬΓΘ- 
ἐδμαοά ἰδστοῦ οἱ {86 ὉἘΠΡ6] ον σα." 
Ου γος. 14. ϑΡῬ. “ΑἸμδουρὰ ἐμο ἑωηρῖοα 

οὗ 116 κοάβ το τορδσάρα 88 δεγϊυπιβ Ὁ ἴῃ9 
Ογϑοῖκβ δὰ Ἐοχβηα, ἢῸ δυο ἢ πρὶ ἐπύστες ἰο Βᾶγϑ 
πὰρ θυιυν Δι οῺς ἰδ6 ΟΝ τοι ϊασϑ 111 6 9 οὗ 

πδίδηἧπο (ΒΙΚΟΗΑΜἘ, Οτίσ. Ἐοοῖδδ. Υἱἱῖ. 11, 
1). ΑΒ ἴο ἰδο δον 186 ΟὨΪΥ͂ 6896 ΜὮΙΟΝ Ἦδ5 
ὈΘΘΏ οεἰϊοά ὑο οα8Ὁ]} δΌΟΝ δ Ῥγδοίΐοθ ϑϑϑῖωθ ἰὸ 
Ῥτουθ ἐδ πὰ τὶ Βο ἔτ τα [06 δ) 8 ἴγοπι 
Ῥτοϊθοϊίπηρ 7080, ἐμαὶ Β6 τᾳδὴ ποὶ δύϑθὴ α 
ΔΎΓΑΥ, Ὀαι Κἰ]]6ο σα 1ῃ6 
ὙΠ 1 ΚΊηρ ἃ. δ0 κᾳ., οἰϑὰ ὮγΥ ΝΑΞΘΟΕΙΒΒΑΟΘΗ. 
--ΤᾺ.]. Το ποτὰ νῶϑ πιοδῃξ ἰὸ δα ῦ ἰδ 5819 
τοϊδίΐου ἴο ἸΖῚΡΓ (ἰμ γεγ. 18) ἐμαὶ δὲ 5 θθδτβ 
ἴο ἸΔΠ δὰ ΤΥ }]Ὸ ἰοὸ ἸΡΩ. Οοά πὸ τ᾿ 
ΟὨΪΥ͂ ῬΙΌΡΟΣ οδ͵οοὶ ἰο ὃδ0 ἀτγοδλάοαᾶ, ἰραγοὰ διὰ 
ΒδποίΠ6α, ἱ. 6.» Τοραγάοα 88 8 ΠΟΙΥῪ πῆρα, τ 19 
πὶαοαὶ δὰ (86 ταοῦξ διυρμδιδο θ6Ώ86. ὉΒ 6Χ- 

Ὠΐδ δ᾽ πηοβὲ ὃχΧ ἴο 9 
τϑοὶκ τὸ ἅγιον, {ἢ} ἴϑῖτα ἈΡΕΠος ἰο Οιγῖδὲ Ὁγ 189 

ΔΏ ΤῊΣ ἈΒΡΟΠΠ και Ηΐδ διχὶὰ (οἷο 1. Ἔα 
1 Ῥεῖ. 11. 7, τιβοσο (818 ὙΘΙῪ ῥδβεδζθ 8 δρρι]οὰ ἰο 
ΟἾτδι, ἡ τιμή βϑϑσωβ ἴο Ὀ6 ϑιωρὶ ογϑὰ 8δὲ δὴ θαυἶγα- 
Ἰοῶὶ ἰο ΘΡ9 δ βεσθ ὑβοᾶ. ΤῸ οἰβοὶβ ΒΘ ἷβ ἃ 
δίοῃθ οἵ μέ] πρ, θυὶ ἰο γοῦ πο Ὀεϊῖονο Ης ἰ8 
ἡ τιμῇ, βδάε βυξι: Ργϑοίουβ, βοῃϑί ηηρ ποποχοά, 
ϑοιηθίἰπρ Ἰοοϊςοα προ δ μοῖὶγ. ΤἼθ βδῆ)θ δΡ- 
Ἰϊοδοη οἵ 11:16 πτοχὰβ 18 τοδάθ ἣγ ῥϑὺυ], Ηομα. 1Χ. 

. Τδοθα αποίπίοτθ βοοὰ ἰο βῆον ἐμαὶ ἰῃ9 
ῬγΟΡΒοΙδΒ πορὰβ αν δὴ οχίρηεῖγο ἐπιροσὶ, δηὰ 
ΔΓ Ὠοὶ ἰο ὃθ τοδίτοἰοα οὐδοῦ ἰο ἷβ οπ ἰὐχηο8 
ΟΥ ἴο ἴδπο π|65 οὗ Ομ γὶδὲ. Τῆι ἀοοίτίηο οὗ ἰῃ 9 

ι ᾿μ, 1μδὲ δυθῃ ἐδ τηοδὲ σἹοσίουβ Ἂχβὲ θ᾽ οη8 
οὔ ᾽ν ΒΟΙΐΠοδΒ, ἱ, 6.. οἵ Ηἰδ ἰηδηΐίοα ροχίροζοε, 
ΤΩΔΥ͂ (οοδβίοῃ (δ ἀοδισποίίοι οἵ (6 Ὀμρο]ονεσ.} 

[189 βαϊὴθ οδίδιῃβ 



- ΟἜΔΑΡ, ΙΕ, 160-28. 

8. ΤΗΕ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ῬΒΕΟΡΗΕῚ ΤῸ ΗἸΙ͂ ὈΙΒΟΙΡΙ ΕΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΥΠ|Ι. 16--Χ. θ. 

8) Ῥταγοῖ διιᾶ ἙἘχΒοσϊαϊου τοσκίπε πο Ῥσορδοῖῖο νἱδίοσι. 

ΟΒΑΡΤῈΒ ΥΠΠ], 160-28. (ΙΧ. 1.) 

18 "ΒΙΧ ὺΡ [δ6 ΒΈΜΒΟΝΤ᾽ 
3681 [86 ΔῊ ΔπλοΏρ ΣῚΥ αἰβο: 0168, 

17 ΑΠΑΙ κν1}} ναϊῦ ὑροι 86 1,ΟΕΡ, 
Τδί διάοι Ηἷθ ἴ866 ἔγομι (0 οῦδο ο} δοοῦ, 
ΑΠΑΙ κ1}} ἰοοῖκ ἴον μι. 

18 Βεβο]άὰ, 1 διὰ δὸ οἰ άσου βοτὰ (86 [Χ0Ε} δαί ρίνϑῃ τὴ 
ΑΑνὸ ἴου ἀρ δηα [ὉΣ πομάρεβ ἴῃ ἰαγϑοὶ 
Ετομι [86 οὗ μοκίϑ, πίοι ἀν ] οι ᾿ῃ Μουμί Ζίοη. 

19 Απάὰ Ὑ86Ὰ (ΠΥ 8})8}} βαὺ υπίο γοῦ, 
ῬΞρῈΚ υπίο ἔμοπὶ ἐμαί μᾶνο ΤΙ ἶἶαν βρὶτἱβ, δα ὑμΐο ἩΙΣΑΡὰ8 
Ὑδδὶ ῬΘΘΡ, δῃα ἰμδὺ στιυίίον : 
ΒΒου]ά ποῖ 8. ῥΡθορ]6 βϑοῖς απο {μποῖν αοαΐ 
ἘῸΥ [86 ᾿ἰγϊηρ ἰο ἰΠ6 ἀεδα ἢ 

“0 Τὸ {δ6 Δ΄ δῃα ἴο [Π6 ὑδδιϊ τ ὩΥ : 
1 {ΠΟΥ͂ Βροδὶκζ ποὺ δοοοσαϊηρ ἰοὸ [8 ποσὰ, 
δ 1.5] 1.86 ἑλδγα δ δο Πρ ἴῃ ΤΠ ΘΤΩ, 

21 τΑπά {ΠΥ 88}8]1] ρδβ8 ἰῃσοῦρῃ 10, ΒΑΥΪγ Ὀοείοδα δηα ὨΌΏΡΤΥ : 
ἜΡΟΝ 6{.4}} ΘΟΙ.9 ἴο Ρ888, (μα΄ ὙΒΘη [ΠΟΥ 68}81}} Ρ6 ΒΌΠΟΤΥ, {Π6Ὺ 588}4}} ἔγοϊ [{θπ}-» 

γΘΒ, 
Απάὰ συτεο {μοῖν Κίηρ δῃὰ (πεῖν αοά, ᾿ 
Ἀμᾷ Ἰοοκ ὑρνδσα, 

22 Απὰ ὨΟΥ͂ 5Π8]}} Ἰοοῖκ ὑυπίο ἔπ δῦ; ᾿" 
Ἀπαά ΒοΒο]α ὑσοῦθ]ο δπὰ ἀδυκηδαβ, αἰ πη 688 οὗὨἨ ΔηρΌ ἢ ; 
ταν ἑλοῦ δῆαϊζί δο ἀτίγοῃ ἴο ἀδ 668. 

σΒβ.ρ. ἵΓΧ. 1 (28). ἘΝ νογί 61]688 [86 ἀἰτηηοδα δλαζζξ οὶ δθ Βιιοἢ 85 ιῦαϑ ἰῃ 16 γοχϑίϊοῃ, 
ΜΈΣ δῇ [6 δγϑί μο Πρυν αἰ] οιοα 
ΤΙ ἰδηᾷ οὗἩ Ζϑθυΐοῃ δηὰ ἰδ Ἰαπὰ οὗἉ ΝΙβρβίδὶ, 
Αμὰ δἤογπαγα ἀἰὰ τποσο ϑ ΘΟ ΒΙΥ 88ΕΠ1οὲ 
ἩΕεν ὃν ἴἰ6 ΜΔΥ οὗἩ [μ6 8βε8, θογοῃὰ Φογάδῃ, ἱπ᾽ "(411160 οὗἉ (86 παϊίοηβ. 

1 Ἠοῦ. νο ιορη δα. 80 .Σ, Οσαἶέος ἐδ Ῥορυζοιε. 

με , ϑοαῖ αι ἱπ πιν. ι ἐλα ἀδαά “ρίγζ Φιοδ έν, 
ἃ ΒΗΡΡΙ͂Σ (σωῦδε ΑΝ ἴρ δι ΡῊΝ δ ο βαρ πος 

ὧ απὰ τον δον" αἰοα ε Ανπὰὦ οὔδοιγα πρλὲ ιυξὰδ- δργοαᾶ. ἢ 
ἐς ἔλεγε ιο 4 ἀξείγοιε. πο ΤΣ ΡΣ ΡΣ. ΔΥΤΟΘΕΟΝ ΘΟ ΘῈ ̓ 

ΤΈΧΤΤΌΑΙ, ΑΝῸ 

ΘᾺ νοσ. 16. ΤΓΉΚΠ, Ὀδαάθ ΠοΙΘ δῃῃὰ γϑσ. 80 ΘΟ ΌΣ ΟὨΪΥ͂ 
Ἐυτὴ ἐν. 1. Τὸ πηοδοΐπρ [56 “ (δου ὕνίος;" ἰπ 86 Ρα5- 
ῖνο 561,56, " ἐπαΐ ἩΠΙΟἢ [6 ἰοοεἰοά," ΜΏ]ΘὮ ἰΏΘῊ ΤὭΔΥ ὈΘ 
ἔλα ἴῃ γωγίουδ δϑῆβοα. Τηο ἀϊγίηο πὶ] τ ἢ 9 
Ῥτορδοία ἐθδεν ἴἰὸ τὴϑ (Εχοά, χίχ. 21, 93: δαΐ. Υἱῖα, 
19; 1 Βατω. Υἱῖ". 9; ὅόγ. χί. Ὑ; χὶἱ, 19; Ατὰ. 11]. 15, οἴο.) 
Μ65 ΤΥ οοπέδῃἐβ ὈοΐΓΏ ψὯδὲ τηοη οὔκπὲ το ἀο δηδυσῆδι 
βΘοὰ 46 τοβοϊνοὰ ἴο ἀο. ὙὮΡ ἴτοροσ, ἴγοιῃη ὙΥ ὁ0η- 

“ὝΨ.ἅ 

δἰτίησεγε, οοἰίσατο (χὶ. 13); ὍΠΠ (Ὁ Ιδβαίδὴ δρδῖῃ ΟἿΪΥ 
Χχὶχ. 11) 16 “ἰὸ 5641."--οῦ ΟΘΟΌΣΒ ΟὨΪΥ͂ ἵπα. 1. 4; 11ν. 

18 δοὰ 267. ἰἰ. 24; χὶ. 28. 1ὲ τθδην ἀοοέειδ, ον ἐμ; δὰ 
45 πδοὰ Ὀοΐὴ οἵ δρί γί αἱ δῃηὰ οἵ ρηγείοαὶ γοϊδεϊουβ. 

θ0ὴ τοσρ. 17, 18. Αδσοσάϊηκ ἴο ον οοηῃδέτιοξίοη ἴἐ πη κἢς 
ὍῸ οχροςίοα ἐπμδέ ἰβοσο πουἹὰ Ὁθ ΔῈ Ὀοίογο 37. 

Βαὲ {15 "ΚΑΊ (οΠἸονγο ἐπ τόσ. 18; 0. "3 ΠΣ ἀοθ8 ῃοὲ 

ΟΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

ἴῶθϑι “ δο ο], 1 δαὶ ὮθΣΘ," Ὀσὲ, “ ὈΘΠοϊ]ὰ 1. 1 ἀο ποὲ 
θην ἰμδὺ ἐπ ἐϊδοῖῦ 1ξ ΓΩΔΥ ΤλθΔὴ {π0 ἴοσαθσ. Βπὲὶ1 Ὀ6- 
Ἰίοτο ἐμαὶ τόσο ὑπίβ ἐῆθ Ῥτορῃο β τηϑαπίηβ 86 που]ὰ 

δαῦθ οχρχϑεδοϑὰ ἰξ ἰῃ ἃ 1985 σωϊδίδ ΚδΌ]9 όσα ὈΥ͂ τί ηκς 

ὙΔΣΤῚ ϑφίοτο "22 οὐ (Θ6ῃ. χ!ἱχ. 16) 3221. 1 ἑοῖς ΠΣ 

Ὡς, ἐβθῦ, ἐδ οροχοκοίίοαὶ οἵ ἐδο βυδήθοὶ οἵ "21. 
ΤΉΘΒ [6 οχρίδιϑὰ ΜἩΏΥ ἐδ18 δα ίθοι [5 βοῖ τΏ0Γ0 ἀ18- 

{{Π| Ὲ τοασκϑὰ Ὁ 4). ΤὨΘ Ῥτγορῆοέ οδίαΐηδ ἃ ὕΔΟΣῸ 

οσωρῃδίίς ῬΓοσαίῃθμοθ ἴον ἴὲ ἰὴ ἴδ 5 )7.---ΠἸᾺκ 

διὰ ΛΟ δἵὸ οοππίηθα δὲ ἰῃ ὈΘαϊΘΤΟΟΙΥ͂ (ὈΘ01. 

ἶν. 84; νἱ. 28; υἱΐ. 19: χῆϊ. 8; χχυίΐ. δ; χχυἹἹ. 46; χχὶχ 8; 

χΧαχῖν. 11. -ΟὐμΡ. 158. ΧΧ. 8.-ΟἹἸ ἡ ὈὉΡῸ ἀορϑηβ ΟἹ 

Ὁ ΠΟ ΔΊΔΝ. ΤῊ8 δϑδαϊίοῃ ἴ8, ἰῃ σοϊαϊίου ἰο 

“ ΧΑ 2. ἌΝ, ὑοὲ ϑυροτδαουδ. 



186 ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΊ' ΙΒΑΙΑΗ͂. 

Οἱ νον. 19. [ΝΕ θθδηδ δὴ ἰηδεαίοα ᾿ἰοδίθποσς Ὀού 9 (οο- 
δῦτδ οὐἷν Ζοὺ χχχίΐ, 19, δῃὰ 85 ἃ ὑγοροῦ ἤδίηθ ΝΌ.. χχί. 
10; χχχίϊ, 43), ἔῆϑῃ τὴο ἀϊδιοηἀθὰ Ὀοὰν οὗ [ῃ9 γϑηίγὶ]ο- 

αυϊεί, δῃὰ ἔθη, ποὲ ΟὨΪΥ͂ [86 νϑιηϊσ]οαυΐδὶ Ὠἡπη8ο]ζ, ( 
Βαῖη. χχυὶ]. 8,9; 2 Κίηκχε χσἕ!. 94; 1886. χίχ, 8: διὰ ἐῃ9 
ῬΆ9ΒδΖ6 ὈΥΘΥ ΟΌΥ οἰ 64) Ὀαϊ [86 ῥγοϊϑῃ θὰ βρ  γὶς οὔ 6 
ἀοδὰ ἐμαὶ δροῖτο Ὁν πίπ ([ βδῃ. χχυί!. 1, 8; [80. χχίχ. 4:;} 
ΟἾΓ. ΣΧ. 13). [ἢ δὴν οὐδ 68ο ρδδαξοο ἰξ 16 ἰμἀοοθα ἀουδί- 
7.1 ΤΏΙ Οἢ οἵ [689 ἔνγο ηΘΔΏΪ(8 ἰὴ ἸΤΟΤ ΙΩΔΥ ΠΑΥ͂Θ; ΟΥ̓ 

"{1| ἀοθα ποὲ δυο οί, Εἰδονθθγε πὸ πογὰ ϑϑϑῖωθ ίο 
ΤΟ ἐδθ δοοχζοὶ δαί, Ὠθογοζήθθου, αἰνίπδείου ἰἰθοὶζ (2 
Κίηκϑβ χχί, 6: 2 σῆγοῃ. χσχσῇ!, 6. ΤΏΘ ρνἱαγαὶ ἰδ δἰ Τα 5 
Πλοδε. Βοαδῦβο ἐμία ρἱαγαὶ ὁσουγϑ δἰδὸ 500 χαχίΐ. 19,1 
δδηηοῦ ἴον ἐμαὲ ΓοϑΟῺ ὉΘ οΘοποϊη θὰ ἐμδὲ ΟἿΪΥ ἩοΙΏΘΩ 

Ὑ6Γ6 ροβϑοϑϑϑα οὐ (ἢ 18 ὩὨΘΟσΟΙΏΒΏΟΥ (ΔΜ ΤῸ, 1 Βαιῃ. 

ΧχΥΪ!, Ἱ, (λ6 τ οῦ οἵ Ἐπ ον). Β61) ἰἰ ἰδ δυσργίϑίης ἐμοὶ 

Ἵ" ΡὩ (υ1486.) [9 ἰουῃὰ ΟὨΪΥῪ ἴῃ ἰἢθ Ταϊτασὰ (υἱά. ΟΥ» 

Εν. Τδοξ. Ὁ. 8δ). ΡΤ ὭΟΥ͂ΘΣ ΟΟΟΌΓΒ ΔΙοΏ6, ὈπῚ ΑἸ Δ, 

έθεὰ σἰξἢ 5. τ ταθδῶδ “ἰἢ6 Ἱκηονίης οὯθ, τῊῖδο 
906, ΟΥ̓Ἠ ΤΪΣΑΓὰ." ἈΕΙΙΤΈΘΟΉ, ΥὙΟΙΥ͂ ΤΟ ἰο0 [Π6 Ῥοίῃϊ, 
ΘΟΙΏΡΑΥΟΒ δαίμων δοοογάϊΐηᾳς ἰ0 ΡΊαἰΟ “ δαήμων, “(9 
ΚΑΘ ἢ πονίος Ὀοίπς."-Υ̓ Ῥωρεὶῖ, ἰουμὰ ΟὨ]Ὺ ἴῃ ὩΣ 
Ιδδίδῃ. ΤΏο ᾿τγοτὰ ὑσ ΔΙ [86 υδοα οὗ ἐὴ6 ΘΠ Γρίηκς οὗ 

Ὀΐταὰβ (χ. 14; χχχυί, 14), ἤθη οὗ ἐπ γοίοϑ ρσγοοϑοάϊης 

ουὲ οὔ [ῃ9 ατουπὰ (χχίχ, 4).-ΤἼὮ Ὁ 6 ἸΠκοτ 89 ἃ νογὰ 

ἐμαί [τηξαίθβ ἃ βου ἃ (δοζῶρ. αοἢ. ἄσλδθοη). Α8 ἼΣΟΣ 

ΤΟΡγοδοθίθ ἃ Ὠἰκ, ΒΥ 11} δου, δο ΔΗ ἀοθα ἃ 10 ΟΌΘ; 

ἴον [ἐ [8 υδοὰ ἴοσ ἐδ κγοπὶηκ οὗ ἃ "ου (χχχί. 4), οὗ ἐδ 
το ἶς οὗ πο ἰδυπάον ()οὉ χχχυί. 3), οὗἩ [9 ἸΟΨΥ τηῦτ- 
ταυγίηρ οὗ ἰὴ9 ἄογο (χχχνῇ!!. 14; ᾿ἴχ. 11. [ἡ ὀσουσα 

δρδίη ἴῃ ἴδ. ΧΥ], Τ; χχχ ϊὶ, 18; 11χ, 8, 18, ἴῃ οἰδδοίο δῃ- 
κεἰᾳφυΐν, ἰοο, Μὸοθ Βμιὰ ἃ κϑηί]ο, οὐἰσρίηρ, ἩὨϊθροσίης τοίοθ 
δδοσϊ θὰ ἰὸ ἐμῃο ἀοδὰ, Οοιρ. {2 Χ ΑΧΊΙΠ 101, τ οτο ἰὲ 
18 βαϊὰ οἵ [ δου] οἵ Ῥαίγοοοθ “" ῴχετο τετριγνῖα :" ΟαάγΒε. 
Χχῖν. δ᾽, ἩΠΟΓΟ τρίζειν δἰγί 606 ἰΒ ΘΑΌ ΔΙ δδοοσί δα ἴο ἐδθ 

8006 οὗ ἔπ ἀοδὰ βυ ο0γ8 δὰ ἴο ἐπ ψὨϊγγίης οὗ ἐπ Ὀαὲδ 
ἴα [86 ἀδεῖς οανοβϑ ΟἿ ΘΓ ΘΧϑΙΏΡΙ68 860 ἰἢ Οπδεπισα, ἐπ 

ἶοο. ΤΏ ΟΌΡ Ῥδδδαβοὸ ἔπ: 6 ὩὨΘΟΣΟΙΤΏΔΏΘΟΣΒ ΔΙΘ δαί ἴο 188 

δὰ τηῦίοσ, ὈΘΟΔΌΒΘ (ΠΦΥ ἰτη  δἰοὰ ἐδ τοῖοο οἵ [9 

ἀοαὰ ἴῃ [δῆ9 Τα ίοι.----- ΠΡ Ἵ πιὰ ἴηᾳ (οἰδοννοσο 16 [5 
οοηθέγαθά πη} ) Ἑξοῖς, χίν. 7, οσ σις Ἃ 1 β6π, χατῇῃ. 
Ἱ, 8 ΚΙΏρ5 1. 2) ΕΥ̓͂ τοδβοῦ οἵ ϑουΐὶ. χίΐϊ. 80; ΧΥΙΪ. 11, ὁ0- 
ΟΌΓΒ ἰῃ 1868 ἔγθο ἐἰπι68; ἮΘΓΘ, χί. 10; χίχ. 8; ΘΟΏΡ. 

Φοῦ ν.8. ΤΏΘ ρῥγοροδί μου ἰ8 βοσδδρθ ἴο Ὧθ ἐροδιδ 88 
ἀοροπάϊης οὔ ἴῃ ποίίοῃ οὗ “ ροποέγδίίης " ἐπδὲ ἴα οδῃ- 
ἰδἰπθὰ ἰῃ ἰηδὲ οὗ ἐπγοδβιϊκαίίοι. 

ΟἹ τον. 90, ἡ ἈΝ ἰν δὴ ὀχοϊδιηδέίοῃ, ἃ δοτί οὐδῃουὲς 
οἵ οοτητπιδῃά, Βαὶ 1 ομὸ υλυδὶ ὮΔγΟ ἃ γι τ δ 64] οο- 

βἰγυοίίοι, (ἢ 6 ᾿ ΤΑΔΥ͂ ὍὉ (ΔΚ 88 ἀοροπάϑηὺ οὨ Ὁ 

ΟΓ ὭΒΩ (θοταρ. 1,ον. χίσχ, 831; χχ, 6), ἩΠΟΥΘΌΥ ἐπ ἴθ. 

πλϑτὶς ̓ οὕ σκκαντσα (ΤΆ “8. Ὁ. 28) οὈϊαίη 5, ἐδιδὶ “ὃᾷχ Ῥναθ- 

οὐεϑζων λοπιίπί, Ὁ τοὶ ἰοσοφί!6."" ὍΞΙ ΤΕΣ ΟῊ ΟΠ ρΑΓΘ5 ὕἀ, 

τἱ!. 18, ΠΡΊΝ ΤῊ Ὁ, δαὶ ΜΝ’ 19 ἀοαθια! πβοίμος 
“ἢ ἰδ Ὧοῦ ἰο ὉΦ ΒΌΡΡΙὁα [δογο δοοοσάϊως ἰο τόσ. 20. 

Ἐχροείξοτα ἀϊδον οχίσδογά!μδυΠν δδουὲ μέ )-ΌΜ. ΤῊΘ 
ὀχρίδηδιίου ἐδ χταιητη δε 6Δ}}γ φαΐίο ἰποοτγοοὶ ἐπδὲ τηαὶς 98 
Ὑκ Ὀοκία ἐπ 9 δροὰοδίθ, δῃ ἃ Ἵοηδίττιθα ἐξ 88 ἃ Ῥδγ- 
εἰοῖο οὔ δβϑοονοσαίίοῃ οὗ οἵ (ἢ δροὰοπίβ (- 3) γιτδῖποα, 

Ἐοδενύει:;5, Οπεκκισα, εἰ6.). Οἰποστα (. 8 αττε, Μλυ- 

Ἀεπ, Ετν., Ηττεια, ὈΈΒΟΝδΙ π5) ἰδῖκο Α)-ὃ2κ Δ ἃ ἴοστη οὗ 
δα] αύδιίος : δον ΜΠ δῶν ἰσ]ν." Βαὶ (μἰκ  γοϊγθα δ 
ονίάθη οοπ τραϊοϊίοη. ἘῸΣ ΠΟΥ δὴ Ὧ6 ἨζΐΟ ἐυγηδ ἴο 
ἐδ ἸΔν δ ἃ ὑθβι Δ ΟἿ Υ ΘΌΓΒΘ ἢ 15 ἰκίης δῃηὰ σοὰ ἴῃ ἐΐτὰθ 

οἔθοα ἢ Οἰὐδοσ ( ποβει, Ὀκιιτεδομ) ἰδῖεθ ἢς 886 88 [ἢ 

ἰοστορβίίγο ρδγιίςοϊο, γούοστίης 1ὲ Ὀδοῖς ἴο οχλι γος. 19: 

“ΟΥ ΥὙ{1] ποὲ ον δοοοχὰ πῃ ἐπί8 τογὰ ἐμπδὲ δῖ νυ ποῦὶ 
ἄνα" Βαὶ ἔχοι (ὴ9 οοῃίοχὶ ἰὃ δρρϑδγη τπδὶ [ἢ]. 18 

δὲ τῆἢδὲ (ΠΟΥ͂ 1] οὐ ἀο. 1 σο;δέσιθ κ-Ὁκ δ᾽ ΓΩΡῚΥ 
-- πίδί, δὰ Ὀσμκίη ἰὴ9 δροάοδίδ υἱὲ ΔΩ ΜῚ τνϑὸσ. 31 (ϑο, 

ἰοο, ὈΣΒΟΤΈΙ, ------ ΓΙ (οοτρ. χίχ. 132) Ὀοοῦγο χ]νίί, 11; 

1ν}}|, 8, )ὧὸ ἤκχυγο οἵ ἐὴ9 ἀδτεπίηξ τϑυοϊδίοῃ οὗ βαϊνδιίοῃ, 

ΟἿ ΥὁΣ. Ξ1. ᾺΞ ἴα τοίϑδτσοὰ ὉΥ Ὑττδινοδ, Μλυπεε, ὃκ» 

ΣΙΤΈΒΟΗ, σέε., ἰο ΥᾺ πράδογαδίοοα 88 ἃ τηδίοῦ οὗ οοὔγθθ, 

τοῦ. 33, Βυὶ ἐπΐδ ΤΆ ποὺ 80 ἃ τηδέϊοσ οἵ οοῦζϑο, Ὀ6- 

ΟΔΏ89 [ὑ ἥτε Δρρθδγθ δῦοσ; διὰ Ἢ ν᾽ ΘΔΒ Οὐ Ὀθ δαί ΟὨΪΥ͂ 

ἰὰ τοϊδίίορ ἰὸ ἐδο ποιϊΐοη "ἰἸδηὰ," Ἑοοδνα, Ὀπκσοπεκισα 

ΤΟΙ͂ΟΣ 1ξ ΙΏΟΓΘ ΘΟΙΤΘΟΙ͂Υ ἴο ἐδο οομάϊου ᾿πτηλέθα ὉΥ 

“πὸ ὦ γε. 5) ἴν {80 ἄπ. λέγ. τ ΤΗΡῚ τοδδῶὸ 
λὐχβ οἷθ ἐμανμλος ἤν δὲιϑει πα 2) ἰδ " ἐτοδιϑὰ 

παγάὰ, κτίονο, ορργοδδϑὰ." -- 97) (χα. 19; χχίχ. 8; 

ΧΧΧΙΙ, δ. χῆν. 12; 1711]. ἴ, 10) δ ἀθ ιδ 8 ποέΐοῃῃ! οὗ οὔ. 
σὰ Ῥγοδδῦγο ἐπαΐ οὗ ἱποθρδοὶυ ἰο Ὀθδσ, ἰμδιὶ ἰδ ὁ 08- 

δἰοῃϑὰ ὈΥ Βυῆκοσ. ΤΉΘ ΩΣ] (σους χαχὶ!. 1δ; Ῥκ. ἰχχυ 

29; Ῥτονυ. ΧΧχ. 9) ὯΔ8 οδφίν ἰοοὸ τηποῆ, {6 ὨΏΒΤΥ ἰοο 
1116 δἰγϑηκίῃ.---απ ἐλ». ἣΣ ΓΙ ΟἿΪΥ ογὸ Ζζαϊ. χἰνί!. 

6; ᾿ἷν. 9 : [νἱἱ. 16,17; [χῖν. 4, -- 1 οοπείτυο νἱ ἢ 

Ἃ ἴὼ [ἢ δ60.80 οὗ “ΟΌΓΒΘ δἰχαϊ πδὶ 0η6." ἘΠΕΘΟΤὮΘΓΟ ἰἐ [9 
ν᾽ 

οοπδίσυσθὰ πνἱιϊ ἐπ δοουβδίϊνο, δη ἃ (ἢ 0] οπίηρ 3 δἷᾳ- 
Ι 

ὨἾ866 δ ὨΐκΚΏΘΙ ῬΟΝΟΣ ὃν πΉ 0) ΟὯ6 ΒΎΘΑΓΕ, ἑ. 4., ὮΥ 
ψἤῇοδο τηϑάϊδεῖοῃ Οὴ6 “ηργϑσοαίθβ ουἱἱ οα ἔδο οὈΪθος οἔ 
Ὠΐ8 πτι7εδίἢ (1 β.πι. χυί!]. 45; 2 Κίησ 11,24) Βυὶΐ νἱἱ ἰπδὲὶ 

οομδίγιοξίου ἑῆοτο που]ὰ Ὅ6 της ὮΘΣ:6 δὴ ΟὨϊοοΐ οὗ 

ἴῃ δυγτεῖης (Πικοτκιλ, Απὰ ἐξ 16 ΤΩ ΠΟ ἢ ΤΟΣΘ πρϑίατγαϊ δαὶ 
ΟἿὯΘ Θῃγαχοα δῃουϊὰ οὐγδοὸ ἐ.9 οδ80 οὗ Ὠ16 βυδοτίημβ 

ἐπ ἰδ δυϊοσίηρδ ἐπϑξαδοῖγοϑα. υ ἸΌΔΥ ὉΘ οοποίσυ σα 

πὶλ Ὁ δον δ ΘΏΔΙΟΑΥ οἵὗἨ τοῦδ ἐμαὶ τωϑδὰ αἰσί νης (χῖχ. 

2: ΧΧΧ, 83, οἷς.) Δη ἃ ὈΘίη δηκτν (υϊ Η!.26; Ῥο. ̓ Ἰχχτῇ!, 

62; θῃ. Χχχ. 3; ΧΙ, 18, αὐ.).------ΟἹ Υϑσ, 22. 31 ΠιρΆ. 

χυὶ!, 4; χχὶϊ. 11; χἣ, 18. 1}. 1,2, 6, εἰο. ΠΣ ΤΥ, 
“ ἀἰείγϑδβο δῃὰ ἀλυί 688," υἱά. Θογαιοηῦ, ΟἹ Υδσ. 30.---α 

9 οαλισο “ ΟὈδουΥΥ," ἄσ. λεγ.---- ΠΡ ἰουπὰ δοίη 

χχχ. δ; ΡΙΟΥ͂. [. 27.---- ΤῊ 0} (ἀκα 171|. 10; 11κ. 9) 15 
υὑ)δοὰ ἔον ἐπί οἷς ἀασϊκηθ88, Ρὰ 9... ἘΧοά. χ. Ξ.---ΠῊ 

δοιηο ἰδἶκο ἔῃ ἐδ 5086 οἵ “ δοδγϑὰ ΔΥΓΑΥ," δ0 ἐἶτοὶ δϑ 
ἐσϑηδἰείοη που]ὰ Ὀοχίπ Ὦθσθ. “Α6 ἴο (δ ἐπιθ (80 τι» 
του ν᾿ }} ἤανο Ὀσθθῃ το ϑοιθά, 90 ἴσοι ΠΟΥ ΟὟ δ. }8}} κηΐϑ- 
[οτῖαῃθ, δὰ ἰξ τόσο, Ὀ0 οχ θὰ "" (πεσε). Βαϊ (ἢ 9 
πορὰβ Ὃ “ΘᾺ δῖο βΒὸο δοϊῃρίθεθ! Υ οο-οτάϊπαὶθ τὶ Ὀοϊὰ 
ἐπ ἰογοχζοίη ΤΏ ΌΘΓΒ οὗ ἴΠ6 δοηΐίθῃοο, δηὰ οἡ ἔϊθ 
οἶδον Ὠδῃὰ {πὸ ἰγαποίτοη ἰδ βΒὸ υἱ ο εν πὶ ουί δηγεπίης 

ἴο ἰπάϊοεοῖο ἴδ, ἐμαὶ 18 το δῆς οδηποί ὈΘ αι δίδοίουν . 
Οἰδοῖο ( κοβει, Ἐν 5908) οΧρίδίη δὔδυ [016 ΔΏΔΙΟΚΥ οΥ̓ 

ὅοτ. ΧΧΙΙ. 12, δϑ 17 τὲ τοδὰ ΤῊ) ὑΘΤΊ ΤΌΒΙΚ3}), ος 
(Ὁ ΘΝ 3 2}. Βαὲ [Ἐ|8 α͵90 δϑοῖωβ ἴοο δσειἤοιοὶ, ΤῊΘ 

οἴηϊδδίοη οἵ ̓ εδιο δυ)οοὶ, τ 6} ἐξ α Θαρθοίαν Ἰοοϊκοὰ [Ὁ 
οὐ δοοοῦδὲὶ οἵ 8 κοπογίο αἱ ἤθσθηοο ἔγοσω ἴδ δυ  θοὶδ 
οὔ Ὀρὶὴ (ἰδ6 ἔοτοχοΐῃβ ΣΩΘΙΔΌΟΣΒ, τυδὲ ΓΑΪ89 ἃ ἀουδέ, 

Βυὶϊ ΔΆ} [δ8 ΌΥ͂ Ὧ0 2908}8 ΟὨΪΥ [09 αἰξπίθοδιίοι “ἰο 

βοδίοσ, ἄϊοροσβο. "ἸῺ Ὁοαυϊ, ΧΧ. 19 ἰἐ πο 8ῃ8 ἐπιροίίονε (ε6- 
οἰτίηι), ἃ δῖ. ΧΥ. 1ὲ, ρυοροίζεγα, ἐπιπιίεγ6 (τι δογ απ) 

Ῥγον, Υἱ!, 21 ἀδρο να, “" ἀτῖγθ Δα Ὺ ; βεάθοο." ΨΥ ἰθθι 

τᾶν ποῖ ΠΣ) οϑκ τοϑδῇ ἑομοῦνγας ἱπηξεϑαῦ, ἩΠΟΓΘΌΥ, 
Ὀοόοδαδο ἴπ ποϊΐοιῃ ἀέδροῖονο πδοιθίθα!ν ᾿[66 ἴῃ ἴῃ6 
ποτά, 1 ΤΏΔΥ Ὀ6 ἰΔ ΚΘ Ὼ ἔῃ {8 ΒΘΏ 596 οἵ αὖ οπενι Ῥατίε τηεηιὶ8- 
966, ἴοπ96 ἰαίοηιια αιιϑα6 ἢ ΒῸ δυθδίδο αν βλάριλ, Κο- 



ΟΕΑΡ. ΥἹΠ. 16-23. 157 
᾿ “ππφᾳᾷἕᾷἕἍἌΦΨΕοΗΕυ“οο“οοὄψροὔυὐὸῸ}͵απππ--πῇΦτ- τ πππ πππππ:-π-πἰῆπιππππππππππππΠΨΔΠέεθὃὋ.ὦῦὔΖ[ΚΠ[.ῸὈ0΄ὖὕὖἣἰ-..--“ἧ΄ΟὩῸῇῸῸὩΦάΔ,';,5.1...:.....θ..Ψὕϑ..Ψ;Δ}ὦζτὧὯΧὅὩσ στὰ ..ὕ.ϑ.0ἁσπὸῦὖὔὐῦσουνουστ...................»....-.ἕ 0 

τππε. ΑΒ σοβδσχιδ ἐἢ 6 ΠΟΘΙ ΚΥΌΓΕΥ οὔ κοπάοςσ, ἰὶ Ὡθϑὰ κὶγθ 
ὯΟ ϑΌχρτίὶδο. Τἢθ ρῥγοάϊοδίο ἰδ ἴο Ὁ6 οοῃδίχαθα δὲ πουΐογ: 

ἑοποῦταοῦ ἱτπενείδοι, ἐχσραπδι αἰἰημὶά. [Ιἰ ἰ8 ἀρραγϑῃς ἐπ δὲ 

ἐ (89 ἐγοο πιοιη Όθ γα οἴ νοΣ. 23 ὁ γοΐ 8 {116 ἰνν οὐ ὑθ ἐν 
ἔῃ τἡδοηϊίοϊ 6485. ΕῸΓ ΘΥΘΌΕΥ (696 ἐῃ γ06 ΤΩ ΘΙ ΌΘΣΒ ΔΙῸ 
80 ἴλτ αἰἴκοὸ {πδὶ ἰῃ 41} οὗ ἐδϑῶ (Π9 πογὰθϑ δῖ ἰπ ρμαίγα, 
διὰ [ἢ9 ποιίοῃ οὗ ἀΔεΙΚΏ 688 ΓΘΟῦΓΒ 86 ἐδ οὨϊοίουο. Βαὶ 

ἔπ 180 γα τοϑῆῦος οοσῦτο Πομπά δάγ4 (ἀϊφίΣοαδ δηὰ 
ἀλσῖκποδο--οὐδουσίος ἀϊδίσχοσα, οὐ ἀἰδιτοδδοίη οὐδοῦτγί.), 
1η [89 δοοομῃὰ ὈΟΐδ δΙῸ τηϑγχοά ἔο ὁπ6 ποξέος, ἀΐτημθδδ 
οὗ δηκυΐβδῃ; ἴῃ ἴδ 6 (τὰ ἐδ ὑχϑάϊοδιθ ἰ8 δα ἀδὰ ἰῃ δῃ 
ϑαοοξίγο, ἑ, 4.,) Ῥασί οἰ ρί4) ἕοστω. 

ΟΣ νον. 38. 1 οοῃϑίσυο ἐδ γογὰδ κῦὉ ὈΝ του. 90 οὐ ἴοὸ 

ΤΥ τοῦ. 38 δὲ δ᾿ βαγϑῃίπθδ8, δπὰ γοίδγ ἡ) »}Ὸ ΤῊ» 

(ο ΤΉΡΓΙ ΤΠ τος. 306, Ὑ ΒοΥο ἰδ διὰ ἐδϑεϊ πο Ὲν 
Ἐν [ἢ τοϑῦ δ 8015, ἐἢ 9 76, δρίΐο οἵ ἀϊϑίγϑδϑ ΟὨΪΥ 

Υ̓ 

Βοτο ἴδ [κδίβδῃ ; ϑοτρ. δοῦὺ χχχνί. 16: χχχυῖί, 10), 8 80 

ἀαυϊκοθδα. ὩΡῚ μι ἄπ. λεγ. ποίοθ 'π Ἀζμεαρλ ἃ το- 
ὍΟΙΒΟ γόνα] ροΐηίίης ἔτ ἈΜαἸΔΆ, τον. 22, ἃ υἷα οἵ 

νοτγὰδ ἐπὶ τοδοοίδ ἐπΠ6 σοπίσοδὲ οὐ ἱμουκῃὶ -τῷ δῃί!- 

εἰραίθϑ ἐδο ἰάοδ οὗ “"1διηὰ " οοπίδίημδὰα ἰη Βοχὶ οἷδι96.---- 

12} Π»3.-- ὁ ηοῖ ἃ ΘΟ ΟΠ] ΟΏ “ 84," Ὀμὲ ἃ ργοροσί- 

οι, διὰ βἰβηῖῆθα ἐπ οοἰησίάοηῃοο ([χ. 8; ασϑη. χυἕῇ!  Ἱ, 
10,14; χχχίχ. 18; Ζαἀ, 1. 4, σέε.) “ὦ “ δυουΐ {πὸ ἢταξ ἐἰπλ6."" 
ΤΠίδ “ δγοὶ ἐΠ16 " ΘΥΙ ἀΘ ΤΥ οχίθηαπ ἴο {πὸ ἄδτγῃ οἵ ἰἢ 9 
ὯΘΨΥ ἔτη ἐπὶ Ὀοκίη δ τ (ἢ ἐὴ6 Μοδοίμῃ : δηὰ πη [Δ}}» 

“Ἰδὲ ε{πῈ9." οοἰποίάθα ἐπογοίοσο πὶ ὉΠ ΠΝ 

(. 3).-ἰρ πιραπὸ ἔουῶν, ἱενιονι͵ αρέΐδνε ἐ6ε6 (698, Υἱ!. 

11; ΦΖοῦ Υἱ!. 6; Νδῇῃ. ἰ. 14; δογ. ἱν. 12, σίς.), ἰποσοίοσο ἢ 9 
ἩφΆ. (ἀκαῖϊη ἰη δα δ ΟὨΙΥ, χχ !. 9) ἰόυων, ἐσίίονι τούδεγα. 
-- ΠἸΥῚᾺ ἃ Ῥβοοο ἕοσι οὗ Υ κ (δοΡ. Φοὺῦ χχχίν. 18; 

χα]. 12).- -- ΛὝΓΙ ΚΙῚ 15 Ὀαϑὲ δοπείσυθα 88 δοουβδίγθ 
οὗ ἐτοθ. 16 υἱχῃί, ἰπἀθοά, Ὀ6 ἰαίςοῃ δ ποιηϊηδεϊνο, Ὀὰὲ 
οἴοκβδῃοο ὃ δραϊηϑὶ ἱ{. ΤῊ. βϑῖ)θ γοχίοῃβ, [πδὶ ἰῃ (μ6 ἥγδὲ 
εἰαιδο οὗ [Π6 Υόῦ80 ἃ΄Ὸ ἀϑβουί θα δὲ 16 οὐ͵θοὶ οἵ (ἢ 9 

ΡΠ “ ἀοκεδαϊηρ,," ΔΙῸ ὨΟΥ, ἴπ (86 δϑοοῃὰ οἴδυδο, ὉΥ͂ 

οἶδποῦ ἀἰνγίείοηδ δηὰ πδηοϑ, δβαίὰ ἐο ὯΘ ἐῃο οὈὐθοὶ οἵ 
ὝΔΟΣ, “ εἰοενίῃρ." [“ ΤΌΘ Ἐπ μ δ γογβίου δυρροδοϑ 

ἃ οοπίγωφέ ἐμδί γϑαυΐτοο ν) ΣΣ ἴὸ ὃ6 ἰδίςθῃ ἴῃ [80 Φ0Ώ96 

οἴ μολεῖν αϑῥίεϊίπῳ, κα ἀϊδηκυίαποα ἔχοι ὙΠ ἴο α" 

Ἁϊεὶ νιον σνίουοιεῖν. αὶ (15 αἰδίποϊίοι δ υπδυίῃο- 
τπκοὰ Ὁν υϑακο."--. 4. ΑἸΣΧΑΧΝΡΕΒΊ. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. 1 οδηποῖ μοῖρ ἰμἰηἰκίηρ (πὶ ἴῃ ἐμ ἷδ δοοϊίου 
"Δ να ίηὶ 8 πρὸ λάτ, δ ΠΕ ΌΙ {μ6 Ῥ͵Ίὸ πεν ̓ τὶ ἱϊ 
πογο, ΠΪ6 βρ᾽ τἱϊυΑ] Μ]]]. αἱ 1ξ Βρθδῖβ ο ἴο- 
εἶρ! 68, δὲ υβαδαῦ {ποτὰ ἰδ 0 τηοηῃίΐοῃ οὗ [61 686- 
ἩΠΟΙΟ, 8 ἃ ἴηι (δὲ ΠΟΓΘ 1165 ὈΘΙΌΓΘ 08 8 ἩΓΙ (6 ἢ 
δυοῖν Βροοΐδ]}γ τηοδηὶ ἴον μοι. δλῤῥμν πρίειν 
οου]ὰ 16 Ῥτορδοὶ αγα ἘΠῚ Ηἷ8 ἀϊμοΐ ρ]οα 1η {818 
πτιίοη ἥοστη, θυϊ δοιηοίἰηρ [δὲ τωυδὶ Ὀ6 γαϊυδ- 
Ὁ]6 ἴο ἔβοπι [ὸγ {86 ἐἶπιλο, πθη Βο οοι]ὰ ἢο ἸοηροΣ 
οουσπϊοδίο 118 (Πότ ὈΥ ποσὰ οὗ πηου δ ἣθ 
οΟὐ]ὰ δ {μδὲ τηοπηοη ἢ ἼΒοα, ἴοο, 6 ΡΓΑΥΘΓΡ ἴο 
ἴδε ΠΟΒΡ, ἴο 868] ἴῃ [Π ἀϊβοὶρ] 98 ἰδ δηὰ ἰδδίϊ- 
ΤΔΟΏΥ, ἴδ Θιαρἢδίϊο σοίδσοηοο ἰὸ (86 ρμ]ούμοβ οὗ 

ἴνοη ἴῃ [Π6 ῬΟΙΡΟΏΒ οὗ διἰπιδο] δηὰ ἢ ΐδ 
ΒΟΏΔ, ἴπΠ6 πδχηΐηρ δἰραϊηδὶ ἰίυτο βοδυοιίοηε, δηὰ 
8:6 τοίογθησο ἴο ἐπδὲ τοι οοὐ]ὰ ρἶγοα ᾿ἰχηὶϊ δηὰ 
οομίοσί ἴπ ἐμ6 ἰσοῦ Ὀ]οῦβ ἄδγα ἰο ὃθ οχρθϑοίοα, --- 
41} ιμΐ5 βδεν θὲ ΤΩ6 ἴο ἴπ6 οοῃνϊοίϊΐοη (δαὶ ὮΟΤΟ τ6 
ἀλε δείυ}}γ 

πογὰδ οἵ (ἷ8 πὶ}} οοῃπθοῖ ἄρρτο- 
[6 ΤΟΒΡἘ πογάβ οὗ Ἔχβογίδιίοη 

ῬδοιΣ πρὶ 568] δ 
τηθδηΐηρ οὗ ἈΓΡΟ ἷδ ἴο Ὀ6 βκὶ ρ {11} 4 οαὺ- 
ἰαἰη επ|6 (σἱά. ΤΔη. Υἱ]}, 26. χὶϊ. 4,9; Βον. χ.Ἅ 
4; χχὶὶ. 10; [ἴε8. χχῖσχ. 11 , δον. 11. 60 βᾳαᾳ. δηὰ 
ΤῊΥ͂ ΟΟΙΠΙΘΠΪ) - Θ ἀἰνίπο 
τενεϊδιΐου ἐπ ἐδ 
Ὧδο ἵπσ γΟΥΒ66 {π6 Ῥτορμοὶ 8 (Π6 βρϑδῖζου, 
διὰ [86 οὗ ἴτοπι (06 πογάβ οὗ Οοά ἴο ἐδθ 
ποτά οὗ (Π9 Ῥγορμοὶ πησϑὲ ΟΣ δ ΠΥ αν θθοη 
ἸΠΟΣΟ Οἱ δι ΠΟ τηλεκοὰ (ἤδη ὉΥ [Π6 βἰτωρὶθ ᾿ 

δεώσγο '᾿ΤΣΤ. ΤῊ τηρηίΐοη οἵ Ὀἱηάΐησς ἊΡ δηὰ 
τὐωμα πῃ 8 βϑρί γί [4] βϑϑῆδο Ἧ8δ8 ρογῆδρβ οσοϑ- 
εἰ ὃγ ἴδ δοίΐομδ δρρχορτγίδίο ἰο ἴῃ τοδὶ ἀοςι- 
Τηθηἷ8 (υἱά. 56 Γ᾽. χχχῖϊ, 9 5.4ᾳ.)0 Ηδνίηρ βὸ ἀΐμ- 
Ῥοοοάὰ οὗ ἰμὸ υεϊηρ ἰΠδὲ οοπίαἰποὰ 18. οττι 
ὙΠΠ, (Π6 Ῥτορδοῖ ῥγαγϑὰ 9 [ΒΡ ἰο ἀο 8ὲ}}} 
θείεσ, διὰ Ἂποίοδο δὰ βοαὶ ΠΡ ἰΐ8 ἰοοιαπιοηὶ 

{86 δρί γἰ[ιδ] ἰοβδίδσηθηὶ οὐ 1βαΐδῃ ἰο 

ἐπ ἰλὲ λεαγίε οὔ Ἰἶα ἀϊκοὶ ρῖοα. ἘΣ [86 ῬορΠαν 
οὔτ τιοίδρδοσ, υἱά. Ῥτον. ἱἰϊ. 8, νἱΐ. 8; ὅθ᾽. χχχι. 
838. ΤΉΘΥ ΔΙῸ [6 ΒΆΤΩ6 Δ8 "' δῖο γί θη ἰο 1186," 158. 
ἷν. 8. Αδργίυδε Υ 16 αν" πιϑδῆ (Π6 Μοβαὶο 
ἰδυν, τπϊο δ (Π6 δαὶ δηὰ Ὡόγοὶ οὗ 84}] ὑγο- 
ἢοιῖο δῃηπουποοιηθηίδ (Ὠϑυϊ. χὶϊὶ. 1 βᾳᾳ.; ΧΥ͂ΣΙΪ, 
8 444.), δηὰ σοῦ ἐπ 9 Ῥχοροίβ ΘΥ̓Ὸ δῃὰ δραΐη 

μδὰ ἰο τοϊωργοθα (76. χχίχ. 10), βὸ [δαΐϊδἢ 
ταυαὶ αξμρα υγ “186 ἐπρας δ να . ΑἹ] οὐδϊείομαὶ 

ΤοΡ οιΐο ἰοβεϊ ΔΟΏΥ. ἐπ γοδίθηϊηρ8 
προ ἘΡΟΝ ἰδὲς ἐμαὶ τϑέοστοὰ ἰο ἴμ6 ἕαίθτθ. [ἢ τῃ9 
ΤΑΥΟΡ [6 τρᾶῖτοθ (ὉΣ ιἷα ἀἰκοί ρ!οθ, ἢ ἀοϑβ ποὶ 

Ἰηἰοηα [Π6 Ῥγοθογυδίίοῃ οὗ [86 αἰνίηο (δα ΠΊΟΩΥ 
Ὠπίο ἰδθ ῬΓΟΡΘΙ ἴζπι10 ἴῸΣ :ἰ8 τϑυοϊδίζου, θὰ: 86 
σου ὰ (ΠΟΓΘΌΥ αἷνο ἰο ἐμοίλθοϊγοα [86 ΟὨΪΥῪ ἰγ0 
ΒΌΡΡοτί δηὰ οοχηίογὶ ἴοσ {Π6 ονἱ ἀδὺβ ἴο οοτη6. 
Αϑ, δοοογάϊηρ ἰο νοῦ. 17, ἷ5 ἐδ ἢ ἴῃ ἴ[Π6 ποτὰ οὗὨ 
Αοὰ πὲ ᾿ἷβ οὐσῃι 8016 οοπιΐοτί, δὸ {γα σ. 20) ἢθ 
ἀϊνοοίθ ἷβ αἰδοῖ ρ᾽θβ ἰο ἴ6 δὴν δῃὰ ἰοϑι ον, 
ἩΔΙΩΐηρ ἴδοι δρδίπαὶ ΘΥΟΣῪ Δ ]80 οομχίυσί (ν6Γ, 
19). οὐαὶ Ιβϑἰδὰ δὰ ῥυπλ δ  ν ἀΐδοῖρ] 68 δηά 
ΒΟΠοΐδιθ ἰῇ πΐμά, νὸ ποοὰ ποῖ βΌρροδβε ἢθ 
ΨΜᾺ8 δἱ (ῃ6 μοδὰ οἵ δ βοῦοοὶ οὗ ριορβοίβ. Ὑιδὶ 
δα πουϊά ἰθδοῖ μοι τῶ σοὶ ἰχίουβ ἱσαΐ, μοὶ ἴὸ 
ΡΓΟΡΒΟΩΥ. Απὰ ἰδ δρουὶ ({16 στοὺρ οἵἨ βομιοίδσγβ, 
88 δρουΐ 8 υοΐουα, πουϊὰ δι ΟΥ Δ]}1 ἴῃ Δοτυ- 
ΒΆ]οὰ δηὰ Φυάδῃ {πᾶὶ μδὰ δῇγ διδαστὶ (ὉΣ (9 
δρί γί τυ] οττεὶα οὗ ἴβγϑεὶ. 

ἃ, 1 νεῖ} νσαὶι-----ἰ στοουπὶ Ζίοι.---  ογ. 
17,18, ΤῊ 6 αθόγάδ ἃ ἰουομίηρς ἱποῖρηί ἱπίο {0 
Ρδσβοηδὶ ᾿ἰ οἵ οὸ Ῥγορμοί. Ηθ οπίογοοαβ (6 
ῬΓΑΥΟΣ ᾿υδὲ πιδάὰθ ὈΥ οοῃίεδοίηρ, ὑπαὶ ἢ Βο] δ ἔπδί 
ἴο ΛΥΝ ἔδεῦ, διὰ παΐϊε (υἱά. ν. 4; χχν. 9; χχνυί. 
8; χχχίϊὶ, 2; 11. δ; Ἰἰχ. 9, 11; ἰχ. 9; ἰχὶν. 2), 
ποι μοϊδηάηας (ῃ0 ΓΟΒΡ δϑδδ ἰὸ ἴἰᾶνθ ἴογ- 
βαίκοπ (86 Βουβθ οὗ ὅδοοῦ (9 ουἹ θη} Τρ Θδῃ8 
“1ηἴ6 ΡΘορίον" (δο ΒοβὮΥ [6σ86}} διὰ ἰάάθη Ηΐδ 

Ρ. δου (ον. 1. 6: {|| 8; 1ἶγ. 8; ᾿ἰχ. 2; ᾿χὶν. 6). 
Βεΐ 6 ἄοθβ ποὶ ἰνορο αἰδη6. Ἠΐο οἰι]άτου ΒΟΡΘ 
αἰ εἶ, Τλιδ 16 δἰ βοδοὶ. Ὑ7ἴο Κηον, ἰῃ- 
ἀροᾶ, ποιιίηρς δοὺξ [Π9 δϑὸ οἵ ἴμ6 ομἰἸάγθῃ. 
ΤῊδὶ Οὔγ ῥρβϑβεδϑὸ (0]]0Ὑ8 ο1060 οὐ Υἱἱ!. 1-4, 16 ὯΟ 
Ῥτοοῖ ἐδιδὶ 1: οτἱρίπαιθά ἰμ (μὲ μογοὰ. [βαΐδῃ 
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ὙΠ 0] Βανάϊυ δὲ ἰμδὲ εἶπιθ μανὸ ἀοαϊσπιαῖοα ἢ ΐδ 
οὨ Ἰἀγθ (ΡἰΠΣΑ]) δ τρα μμευύνα οἵ ἷ5 ἰδ ἢ. 

οἱ ΕῪτς Μδῇογ 814] ψγδϑ μβασάϊν γοῖ Ὀοχα, δὰ (δὲν 
οἰτουχηδίδηοθ Γαῖθοῦ ΙῸΓ ἰδίοχ οοπιροαϊοι. 
Ιβαΐδὴ ΚΏΟΤΒ ἷθ Ομ] ἀγϑὴ δζὸ ποῖ ΟὨΪΥ͂ οἱΣ]- 
ἄγοη οὗ πἴη Ὀοάγ, δυὶ οὗ εἶδ ορὶτίς ἴοο. ΤΏΘΥ 
ΔΙῸ πλἰγβοῦ]ουβ οδιἸ άγθη, ὑγοάυοίθ, ἢοξ ΟὨΪΥ οἵ 
“Ὥδίατο, θυϊ οὗἨ (Π6 ἀϊνὶηθ γο ρονγεσ. (οι. 
ὧχ. 7 ρηα. : Θαὶ. ἰν. 28 ρὰ.). Ὑποσζείοσε, βοὶ ΟὨΪΥ 
ΔΙῸ Πὶθ δὲὴ.} (μον Ὡδδγθὺ διοῖξο, θυὶ ἐἰποὲν Ὀἰτί, 
ἴοο, ἱκ δισἢ ; δὲ ἰϑαϑὲ ἴδὲ οὐ Μδβοιϑθδὶαὶ. Τπὺ 
ἘΡΟΥ δῖα ΟΥ̓ ἰπεὶς οχἰβίθῃοθ 88 ΟΥ̓ ἰπαὶγ Ὠδπιοθ 

δὲ αἱ τύποι τοῦ μέλλοντος (Βοιῃ. γ. 14) 
" δῃηα Ὁ ΠΡΊ, τηΐϊγδουϊουδ ρῥ]οά 

οὗ πλΐγβοὶθβ “Ἢ ἩΡ οὶ “ελουαλ δα σίοεπ πιὲ;) ὉΥ 
1πο86 ὙΟΡΩΒ [αἰ δὴ ροϊηΐδ ἴἰο [16 βυρροτί οἵ δὶδ 
Πορθ. ΕῸΣ ΜΠΥ αΠοπ]ὰ ποῖ ψὸ δορο ἴῃ αοἀ ψ8ο 
.ι85 ἀο8ο βῇοςν. Ἡοθ ΟΡ ΟἿΓ Ῥαδαδβδ, ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΟΣ 
ὙΘΟΔἢ18 [86 τγοτάβ οἵ Φοβῆυδ χχίν. 1δ: “1 δηά 
ΤΑῪ Ὠουδο ἘΠῚ βοσγοὸ ὑἐμ6 [080 
4 Απᾶ 868 ΒΟΥ 658.4}} 68γ-“----ἰο ἴδ0 

ἀοαᾶ.--ας. 10. Τὸ χοροὶ ΠΟῪ διἀδ δ 
Μη δχδίηηὶ ϑοἀαοίΐοα ἰο ἰάἀοϊαίσουῦβ Ὠθοσο- 
ΤΩΔΏΟΥ͂. Απά ἀοθ8 ῃοἱὶ [88 πδγηΐηρ σῖνο (ἢ 6 ᾿τὰ- 
Ῥγοβείοη οὗ ἢ 
Ῥοϊηϊ οἵ ἰοανίηρ ἷθ οτστι, δηὰ πῆιο, Ὀοΐογο εἶα ἀ6- 

6  ἰκβ ἴο Ὀσοίθοὶς ἰμϑὺλ δραίμαὶ ἐπ ροηάϊηρ 
ΔΩΡΟΡ, “Απὰ πῆθὰ 

(6 8 ἰο 88. δὶ 
Ἐτοαι ᾿ἰ. θ; 1}. 2 βᾳ., 'νο 8600 ἰδὲ ναζγίουβ βοσίδ 
οἵ ϑυρογβιίουδ ἀἰνἱπδέΐοη σοτὸ ὑσδοιϊθοὰ δπιοηρ 
(89 561} δὶ (μδὲ (ζπλ6. βοἢ 'τοῦθ ΟΧΡΥΘΒΘΙΥ ἴοσ- 
δἰ άοη ἰῃ (89 ἰδασ.0 Οοιρ. ἴον. χίχ. 31; σχχ. ὅ, 
27; Ὦπσυξ. χυῖ!!. 10, 11. [ἢ 411 ἰδθδοὸ 
ΠΊΩΝ “(Δ  Πἶδν δρὶ τί" δηὰ Ὁ »)Έ7' ἡ πέσοι» 
δῖ ἠδιρρα ἰοροίμοῦ, δηὰ δας, χυὶὶὶ, 11 ἐ9 ψογὰθ 
ὈΠΌΤ Ν ΟὟΥΥ “ Ὠροτοσδηοοσ ἢ δσθ Ὄχργομὶν 
διαοὰ : δοὸ ἐμαὶ Ιβαΐδἢῃ βϑοῶβ ἰὼ βανθ διδὰ ἐμΐθ 
Ῥδεθδζο ἰῃ τιϊηὰ, 
ΤΙ δοοοηὰ οἰδύβο οὗ ἰδ γϑγβο, "' βου] ποὶ,᾽ 

δίδ.ν 6 ὉΒΠΔΙΠΥ τοχαγάθα δὲ {{| ΣΟΡΙΥ οἵ ἔθ Ρ6- 
Ἰϊονίηρ αἰδοῖ ρ]οα ἴο ἰποθο ψἢο ἰοπιρίοα πο [. 

ΑΙΈΕΧΑΝΘΌΕΕ]. Βιιὶ ἐῖ5 βοϑῦλϑ ἰοὸ ἴῶ6 ὑὕπῃ6- 
φοϑθᾶτυ. [Γΐ ἷβ ῥὈσίπλδυὶ γ (ἢ 8 δῆβιγος ἔπαὶ [βαἰ δὴ 
Ηἰπικοὶ ἢ ρἶνοβ, δηὰ ἰἰ ἰβ ο δ6 υπάοταίοοὰ ἐμαὶ ἰΠ6 
ἀϊβοΐρ᾽ θα δα ἴο ΣΟΡῚῪ ἰο ἰδ βδηλ6 οὔδοι. Αοοογά- 
ἐπα ἴἰο ἰμ6 Ῥιορδοί, (μοβο βοάἀποιϊνα ἰοπιριαϊΐοηδ 
διὸ ἰο Ρ9 ατοὶ ὈΥ̓͂ {πῸ ἀγριπιοηα. ΕἸγϑῖ, ἢ6 ὑγχο8 
(μδὺ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ παιΐοῃ τυϑὶ Ἰπαυΐτο οἵ ἐξα 88 9 
οδίοῦ ἀΐβροβοσς οὗ ἰὼ ἀοβίέηνυ. Ὑδογοίογα [δγδ6] 
οἠρίι ἴο ἰατῃ ἴο δομονδθ. [δ δρρϑδῖθ ἤοπλ (δ ῖθ 
ἐπέ [86 ῬΙΟΡΒοῖ δϑδαπιοθ [86 ροκἰ(ου ἐμδὲ 976- 
Βονδὴ ἴδ {π6 πδιίϊοηδὶ κοὰ οὗ ἴδγδοὶ, πιϊμουὶϊ οἢ4]- 
Ἰοησίης [μ6 οχ᾿δίθῃοθ οὗ οἴποῦ σοί, δῃὰ ἱπαὶ ἢθ 

6 μρε γα Οἱ τοθϑη 
δοὰά ἰο οὐ 

δρβάπηοθ ἐπαὶ ἐποθ0 ὑθιβρίοσθ σϑοοῦρη 6 Φοπουδἢ 
85 ἐπ9 ἢ πδίϊοπδὶ ροὰ, ((οἂ οἵ ἰδο ἐβίΠο τη). 
ΤΠο διχαπχοηὶ ᾿δαἰδἢ ἰδίκοβ ἔτοπὶ ἰδ 6 Χο- 
᾿Ανρὰ  δηρηία οὗ 180 δοοίϊοηία οὗ [6 τοϊδίϊου οὔ [ἢ 6 
οδα (ἰο ἰμΠ6 ἐνίηρ. ΟἾΪΥ πὸ (δαὶ 1ἶνοβ ἰῃ (Π6 

Βοαγ ᾿ἔγεβ γαῖ γ. ΒΥ ἀοδίῖ 6 εἶπα ἄθορ ἄοτη. 
Οομρ. ΕἙΙΞΌΕΒ., ΝΑΘΈΓΙΑΒ Ἡοννον. Τῆοοὶ. ΨΠΙ. 
ἢ 14 δηηᾳ. Ναοδδοηιον. Τῆοοϊ. ΤΙ. ἢ 14 δ9ςοφ. Βαυὶ 
ΠΟῪ ὨΟΑΡΥ ΗΘΟΥΘῊ χοργοθοηίδίϊοσιβ ΔΡΡΙΌΔΟΝ 
(Ποθ0 οἵ οἰδδδίαο διηιϊαυδίγ, ΤΏΔῪ ΒῸ θοο ἔγουι 
ῬΘΘΒΑρῸΘ ἰἶἰκὸ χῖν. 9 4} Ἑσοῖ. χχνὶ. 20 μα.; 
Χχχὶ. 14 ΕἿΣ χχχὶϊ. 17 βηα. ; [88. ααχνΐί!, 78 
Βᾳ.; κα. νἱ. 6: Ιχχχνιὶ. 4 καᾳ.; ΦοὉ χῖν. 10 
βηφ. Τ 16 Ἰπογοίογθ {011}, ποῃβθβο, ἴο βϑοῖς 8ΏΥ 
Μοὶρ ογ ἰδ ᾿ἰνάπρ διαοηρ [8080 βΌ;9 ἄογπι ἄδορ, 

ἱηρ ἴτοτλ ἃ τη Ὑδ0 ἰδ Οοἡ (Π60. 

Τῆῦ {6 ἐτοῦσε ἡ δ ρο δε ἴο ἐν Κπκ εἀ ἰη- 
ἱοΥΤΟ ΔΤ ΟΪΥ : ὉΣ ἴδο ᾿ἰνῖησ 986 ἰῃ- 
αυΐτο οὗ ἐδε ἀεδὰ 

4. ο ἴο ἰ4ν-----λ11160 οὗ ἴδο παϊίοσιδ. 
--ι,γεῖα. 20-28 (ἰχ. 1. Νον ᾿βαϊδῃ σοΐοσβ ἷο 
ἀἰθοὶ ρ]ο5 ἴο 11:6 ἀϊνίπο βδοῦγοι οἵ ᾿ἰχμϊ δὰ οοτὰ- 
(οτῖ, τ Ἰοἢ δΙοΘ σδῃ ΚΕΕΡ ἔπει ὌΡΠΕΙΕ ἰῃ ἰὴ 
ἱροηάϊης ονἱ] ἀδγε. ΠΌΘΟΥ ἀοε8 ποῖ πὰ 
{Πι686 1ι18 σα ΡΡροτί, ν1}} υπἀουθίθα] 6 ἀοαιτογοά. 
ὝΠΟ 86.4}} βαγ: “Τὸ (86 ΔῊ διὰ ἰμ6 ἰδδϑξ- 
τ οαγ Ὅ Α} δνθ 0 ἄδπτῃ. ΤΉΘΥ δῖ δυοῖ 
88 ὨΟΥΠΘΣΟ 866 ἰῃ ΒΠΥ οπέιυαγα το] αι Ομ 8 ΤΑΥ͂ οὗ 
᾿κεῖ, ἰδὲ δηποιποθθ ἴμ6 ἀδγ οἵ βαϊναίζοη. με π 
ΒΆΝ β66 ΠΟ ἑπιοαγά οομπίοσί δῃὰ βυρροτί ἈΥ͂ πιοϑ 8 
οὗ αοὐ Το ΟΥ̓ ὙΆΠΟΟΣ ΜῈ ὑῤα σης ἈΠῸ ἢυη- 
ΔΤΥ, σία. ὍΒΡῸΣ διδδσίδ, ἰὶ ἰγ Βὰρ 
δὶ δυο [811 ἰηίο ἃ ὈΣΕΟΣ ταβὸ δὰ οὔθ ὑμεῖς 
ἱηρ δηὰ 6Θοά, ἰμυ8 θοΐὰ 16 ἈΘΔΥΘΩΪΥ δηὰ οδυί}γ 
ξονθγῃσηθηὶ, 88 δοΐϊηρ ἰο ὈΪδημλθ ἔοσ [πεῖς βυῆοτ. 

8. Μοεὶ ἘΠ ἡπατίς υπάοτείαπὰ ὃγ 122 “Νἷδ 
Κιηρ ἢ (δὶ ἃ ἀἰνιηὺ ἰδ πηοδηΐ; δηὰ ΟἿ]Ὺ αἰΠΗῈΣ 
88 ἴ0 ἩδοΙΠοΣ, Ὡς ἴο ΡΒ. γν. 8:; ᾿χνυἱ!!. 25, 
Φεμοναῖὶ ἐδ πιθδηὶ, [οὸ “2. Α. ΑἸΚΧΑΝΡΕΒ δὰ 
ΒΑΒΝῈΒ] ΟΣ, δοοοζάϊηρ ἰο Απ. νυ. 36; Ζερῆι. ἱ. δ, 
[86 ἰάοϊα; ἀρτεοίηρ ταὶ “ Κη" δηὰ “Ἃοἀ᾽ 
ΙΏ6ΔῈ ἴΠ6 δαῖη0 ροσϑῦῦῆ. Βαυὶί διδιηδὶ {}15 σρϑᾶΐκη : 
1. Δ οοουστίηρ {ποο; 2. (86 (0Πονΐπρ “86 

. ΤἸοοῖ ὑρνασὰ δπὰ τὸ ἐδ εδσίἢ Βα Ἰοοκβ." Κ[τ]- 
δὺ ὈΪΔΑΡΏΘΙΩΥ͂ 15 ἀρβογ θὰ 88. ἃ βΥπὶ οὗ (6 
δηϊ!-Οσἰδιίδη ἰἰπλὸ Εον. χνυὶ. 9, 11, 21. 
ἀμιώ ἀλίοι {16 Ἐπεῖρε σθ ΕἸ ῚΡ οΥΓ ἴο 

ΟΥΟΣΥΜὮΘΙΘ Ὀγοθθηίδ ἱ ΟὨΪΥ ἰδ 6 πιὸ 
εἶσι οὗ ἀδεὶς ἀϊδίγοθα. 
ΑΌουϊ ἴδ8ο ὅχαϊ τἰπ26, εἰε.--- ς. 28 (ἰΣ. 1). 

ΤῊ Ῥγορμοὶ ὩΟΝ ἱπιἱπηαίοα ἩΠδὶ βϑοτὶ οἵ ᾿ἰχμὶ 
8114}} αγίβο ἴο [π6 6] ον πα ἔγοτα {86 ΙΔ δηὰ ἰδβίϊ- 
ΤΔΟΏΥ͂. Ηο 8}}81}} Κῆον ἔγομι (ἢ 6 ΡΣΟΡΏΘΟΥ, τ οὶ 
(09 Ῥτορδοῖ πϊ 680 ΤΟΥ ψογὰβ μίνθθ ἴο ἢ18 
οπ (ἰο ποῖ Βονονοσ, οἰμοσδ δ[}}} δὸ δᾶαάδὰ 
Ἰαϊογ), (δὲ ἰὴ 9 ΝΟΥ οὗ Ῥαϊοθεΐηο, ψ οὶ Βοτοίο- 
ἴοτα γδ8 1{1{|1|0 τεχαγάδα οοιωρδγοὰ πὶτ (πο δουῖδ, 
81}8}} δἰἰδίῃ ἰὸ Βομοσ, λαὰ θοοοσθ ἃ Ρδοθ 
οὗ χτοδὶ δὶ ἰο ἴμ6 ψμοῖς Ἰαθμᾶ. Ηδ ονὶ- 
ἀφηῖγ τεΐδσβ ἰο ἰδ Μοβαΐδηΐο {ἶπηθ, δὰ ἰηἰ πηδῖθα 
ἰδδὲ ἴδιο κίογγ οἵ ἐξ πς}} Σ]υπυϊμδίθ ἰῃ δὴ οτυϊποηὶ 
ἭΔΥ ἰδδὲ ΠΟΣΊ Ββογ χορίου οἱ Ῥαϊοβίΐπθο. Μοσθ 
ΡΑσι συ] Δ Ϊ 88 ἰο ἐμ μον ἢ δῃὰ ἤθη ὃ [δ Ῥτο- 
διοῖ ἀοεθ ποὶ κῆον. [1 1 ἰθ δεϊκοά τὴν 86 ἦτ 
ἰοΐβ ἐμῖ8 δὲ ΠΟΤ, ἮΘ ΤΩΔῪ 866 ἰδ στουπά ίογ ἱξ 

ἴῃ (86 ἔκοι ἐμ8ὶ δὲ ἐμαὶ {ἰτη6, ᾿ξ τγδ8 δὶ ἴτοτα ἰδιας 
ΠΟΡΒΟΓ αὐυδτίος οὗ ἰμ9 Το Τιῖροβ, (μδὶ στα 
ἄδηρον ἰῃτοδίοηοα Φυδ. ΤῊΘ τὰν τὶ ϑυσὶδ 
αῃὰ ἘΕΡἈγαΐπι Μ84 ἐμ6 οροδεβίοη οἵ (μὲβ τ Π0]}6 86- 
Τἶθ8 οὗ ργορβϑοῖοα. ΤῊ χασὸ οἵ 89 Ῥσορξβεῖ 8 6π|" 
ΡΒ δεῖ Δ }}ν [λϑιθησϑὰ οἡ ἰπ6 Νογίβ. Ὑμδὶ ποῆος 
Ἱ οἡ ἰμὲβ οοοδαίοῃ ἢ 6 ποὲ οἱἱν ὑγοάϊοίβ ἐμθ ἱπι- 
Ρεμάϊΐηρ ᾿υἀχηηοαὶ οὗ ἐμὲα ποτίμοσῃ ἰδηᾶ, θυ 4190 
186 αἸΟΥΥ ἴῃ δίοσο ἴον 1] 
Ζϑυμῖνη νπ|ῶλβ Ὀουπάσα οἡ [86 Νοτίῃ ὈΥ ΝΑ ρΒ- 

[4}}, οαϑέναρὰ ὃν (6 8608 οὗ Ἕ1811166, ποδὶ 
Υ Αβδος δηὰ Ῥμωηϊοίβ (οοαρ. Ζ20δἷ. χίχ. 10 
864ᾳ.).. ΝΙαρδιίδὶ)ὶ ἰδ6 ποτ -οδαὶ οὗ 
Οδδδδη τεδὶ οἵ Ζογάδῃ, ἴον 1ὲ ἰουομοὰ ἴμ6 θ686 
οὔ ΑἸ ]οθδποα, τὰ8 Ὀοσηἀοὰ οα ἴπ εαδὲ ὈΥ͂ ἴῃ 9 
568 οἵ 61811}166, οὐ {π6 βουϊῃ Ὁ Ζενηϊοι, δηὰ οἱ 
πὸ ποοὺ ὈΥ͂ Αβῇοῦ. (Φοδῆ. χὶχ. 832 5θ464ᾳ.). 48 
“6 ἯΔΥ οἵὗἩ [86 508, δοοογάϊΐηρ ἰο (6 οοπίοχι, 
τουδὶ ὃθ 8 ἰἸδπὰ ἱμδὈϊιοὰ ὈγῪ 16γμο 166, 1 ἐδηποῖ 
δ [89 οοδοὶ οὗ [6 Μοάϊοτταῦθδη, 85 δϑοῦιθ ἤδνθ 
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: ἴος Ῥδωιηϊοίδυβ ἀποὶὶ ἰμοσο. [ἐ ὁδῃ 
φΦοδυο 

Οὐἐπηοσϑὶ Νά. χχχίν. 11] ; ; Ζωβ. ΧΙ! 8; χίνὶ. 
41)--ΓΥΥ ΤῊ ἫΡ “Λδῃκ οἵ Τοτάδα, ἱα Ἑρεὲ δοσ- 
ἀλη ἰαπὰ. Τμθ εἐχρζοβείου, νἱτθ δηὰ πίϊπουὶ 
“86 δυ-Τἰδὶηρ,᾽ 18 Ἔχ ΣΟΥ οοποη (θη. ]. 
10 »ᾳ.; Νυπι. χχχγν. 14; θδυΐ, ἱ. 1, δ; “0868. 1. 
14 'η-; ἱΜ 10, εἰ6.). ΤᾺΘ τορίου. παταϑὰ Βοθ 
ὉἼΠ 2 “ Θδ.1166 οἵ ἐμ6 πδιέοως," (ἀπ. λεγ.), 

πεὸ οτἱβί πα !}Υ οα]]οὰ 7. 2212, “180 Θ411166,7 (186 
νεηΐ, 6 αἰγουΐί, ἜΘΕΙΑ απρδέμ, ΠΟΙΏΡ. Ἐν μὲν 
διὰ ἨΔΒ 8 ρματί οἵ Ναρῃ8]}. Οομιρ. Φοκι. χχ. 
Ἴ, χχὶ. 82; 1 ΟἾνγ. νἱ. 61; 1 Μίδος. ἰΐ. 68. ΤῈΘ 

τορίου ἰ6 “8116 αἰνο γΣπ ΤῊΝ (( Κίηρ ἱχ. 11), 

διὰ ἀνα (2 Κίηρε χν. 29). 
[υ δυὰ: ;, 80- 38 πὸ ἃγε ἰο]ὰ ἐπδὶ, δδ δἰ βονῆοσε, 

ὅε Ομπδδηῖίοβ γγοσα ποὶ Ἔχίθσπιϊηαίθα ἤγου (88 
τορίοη. ΕἼοι (ἢ Ὠδίυτο οὗ (ἴημα, ἰῃ ἃ ΤΟΒΊη 
80ὺ αἰδίαπί ἴοιπ (86 παίϊοηδὶ βδῃοίυδσγυ, (ἢ 
μοδίβοη οἰοιβοηὶ σου]Ἱὰ ἱ ἱπόζθαθθ ΣΏΟΣΘ ἴδδὴ εἶδε: 

6 Ἰαῃά οἵ ᾿ϊ6 Ιφγϑοὶλίς ἱῃμδοϊίδηὶδ ἢ 
δεῖμα, 1|6δὸ: (2 Κίηρη χν. 29) ΠΔῪ πβμεηβωλ μι 

σοῦ ἴῃ ΠοδίΒο δἰ οπηθηΐ ἃ Ῥσοροῃάθσβῃοθ. 
δορὰν (80 Νον Τερίδιμοοί, τὸ ΚΠΟῊ {πδὲ {86 
7ἐπε Ἰοοκοὰ ἀπ οἢ {πὸ (8.}]}ϑϑπα τὴ 8 οοῖ- 
(ἷῃ οοπίοιαρὶ (ὅηο. ἱ. 46; νἱῖ. 41, ὅ2; Αοἰδ 11. 
ἢ. ὙΒεω, δηο. νἱΐ. 41 δ ὅονβ ᾳαροίοηδὰ 
πο ίδοσ ὑἰΠ6 Μοραὶδὴ ποῦυ]ὰ οοπιο οὔἱ οὗ 6)411166, 
χε {86 γ, γαὰσ. δ2, βεθοσίοα, (ῃδὲ ἠοὶ ογθῶ 8 
ἘΌΝ 26 ἰο οὐπιθ οὐ οἵ ἀδρτυυουι ἰδ ἰο 186 

ΤΟΙΩΆΓΚΑΔὮΏΪΟ ἰδὲ, δὲ ΠΕΙ ΤΙΖΒΟῊ αοίθα, 
Τατουὰ διὰ ἹΜιάγαρΟΝ ΒΑΥ : ἐμὲ κ1μ6 Μέρδείαν 

8841} ΡῈ σονοδὶϑὰ ἰῃ Ο811100, διὰ ἔτοσαι ουἱ Τὶθε: 
εἶδ 8}.8}} {π6 τοἀοιωρίίου ἀλπη» Βυὶϊ Μαδδεν 
8668 ἴῃ {Π6 οὶ {π8ὲ οϑυ8 “σδτη6 δηὰ ἀνε ἴῃ 
Οδρογηδῦπ, τ ΠΊΟΝ ἷβ ὕροη [Π9 δε οοαδὶ ἴῃ [86 
Ὀογάοεα οὐ Ζαρυϊοι δηὰ αἰ ΝΘΡΡΕΙΑΊΜΙ 8 [118]- 
τωϑηὶ οὗ ΟἿΣ ῬΕΟΡΒΘΟΥ͂, δὰ ἐμὲ Υ (στὰ. Μαῖὶ. ἱν. 
18 βα4.). Εογ ἐμδΐ (6 Ῥτορίιοὶ ποίζοθη δυο βρθ- 
αἷαὶ ἱγαϊίβ οὗ (80 Μοδαοίδηϊς ρἱοίαγο οἵ ἐπ ἔυϊυγθ 
88 [6 δηΐθ- Ὠρ(:4] οοποορίίου, δὰ [86 κοΐηρ ἕσι ἢ 
ἤγοσα (Ὑ8.}160 ψ}}} βοὶ δυγρσίρο ἐμ 9866 ὙΠῸ τοϑοοὶ 
(μαὶ (οθ0 δρθ 6,8] πηδίζοιβ δῖα πὸ {γἰῆσαβ, θπξ οὗ 

ἱπιροσίδποο, δὰ ἰδ ἴῃ δ δίῃ ἄορτοθ 
οὗ ρχορβοῖδο ποῖϊοθ. ΒῸσ {867 

ΑΙ Ἢ ἴδον Ταμάδπηοηίδὶ οἵ (Π6 
ἰοῦ, φβοσοῦυ ἴΠ6 Ἐθάθοπμοῦ δπὰ 

Ὁ Ἔ[Α}} τίδα οὔ οἵὗ {16 ἀορίῃ οὗ δυ» 
αἰηιν Δὲ ὑμοειν ἤέτμμε ἀπ ἴο ΒΟΏΟΣ δηὰ φ]ουγ. 

Ἐπ πὶ} ΗΈΝΡΕΒΒΟΝ, ΟΟσ- 
ἘΠ, πἢ οἴμοσ μ6 πογάβ γοσ. 16 δὲ 
δροΐίκοῃ ἰο ἐΐα Ῥγορμοὶ “ Ὁ Θοά, οἵ, 88 θοῃ16 βὺΡ" 
Ροβθ, ΕΥ̓ [80 Μερεΐδῃ, (16 Ὁ πιεπιίοποᾶ ἰῃ 
ἐδ6 ἰοσοχοΐωᾳ γοχθθ; δηὰ ᾿Ἰκονὶδο γοσβ. 17 δπὰ 18, 
Ὀεδύδβιυθθ ἔπεσ 18 ΠΟ ἐῃ ἰπηδίίοη οἵ 8 ς᾽ πη ἰδ6 
βροϑίκοσ, διὰ θϑοδῦβο Ηοῦ. 1:1. 18, νυ. 17 16 αυοϊοὰ 
858. ἰμ6 πογάβ οὗ (6 Μοδαίδῃ, μοὶ 85 8ὴ 1ΠΠυδὲγδ- 
ἐἴοη, Ὀυΐ λθ 8 ὑσγοοῖ {πδὶ ΟἈτίὲ Ρατίοοις οὗ (8Ὸ 
δὴ 6 Ὠδίατο Ὑ{ΠῚ 1[Π6 Ῥοσθόῦα οδ]] οὐ Ηἰ8 ΟὨἰ] γοη. 
ΒῬΕΣΙΤΖΒΟΗΉ δηά γ. ΗΟΡΜΑΝΝ (υἱά. ἐλεὶγ οοπιπιεπξ 
οἡ Ἠοῦ. ᾿ξ. 18), πο δᾷτϑϑ ἰπ ἰγοδίϊηρ ἴμοδοὸ ποζὰδ 
οἵ να.  ΑΣ ἡδα 88 (80 Ῥτορδοία, διὰ γοῖ γϑοῦρ- 
τ 8 ΕἼΤΑ, τὰν ἐὰν τὴ τοίδσοησοο ἰῸὸ 

68 086 τη866 οὗ (μἰ6 ἴῃ Ηεδ. ἐ. 6. ΕΥ (86 
ὑδεὶ ὑπεῖα “ἰ δάτηϊ8 οἵ πο ἀουδὲ (μδὶ {πΠ6 ἩσὶύοΓΒ 
οὔ {16 Νον Τοβιαπιοηὶ, δον ᾿Ποιβοῖνοα ἴο αυοῖθ 
αὐ γδηοοθ οὗ ἰγρὶοδὶ ΟἹά Τοκιδλιμθηΐ ῬΟΥΒΟΠΛΩῸΒ 
ΘΟΏΘΘΓ (Ποιηθοῖνοθ δ πἰίοσαδοῦθ, δὰ πΌΣὰ8 
οἵ ΟΝ χίοι " ὈΕΙΤΖΒΟΗ.-- ΤῈ.]. 

δ) πο ἰσδι οἵ ἔδο ζπσΐατο μτοοσοάϊηξ ἔτοπι ἃ ομιἹὰ ἴδαῖ ἰδ ἴο ὈΦ Ὀοτῃ οὗ [86 
Σδοῦ οἱ αν ά. 

ΟΕΔΡΊΕΕ ΙΧ. 1-6. 

Τα Ῥοορίο ἐμαὶ παϊκοὰ ἴη ἀκεϊκῃοαι, Βαγὸ δοεῦ α ὅτοαὶ ἢ ἢ: 
(δὲ ἀν} 'π ἐμ6 Ἰδηά οὗ (80 βιδάον οἵἨ ἀδδέμ, ὑροὰ 

96) 

οὐ, 
ὃ (2) Τμοῦ μΒιαδὶ τη} 1} 19 ἴδιο δου, 

Απά 'ποὶ ἱμπογοδϑοα {6 ΟΥ̓ 
ΤΑΙ ΟΥ̓ δ }0Υ Νεΐοσο ἔδιϑθ οέντοα ΝΡ ἴο 180 

ΔΒ ἼΔ6Ὰ Τοὐοῖοο τ βοι ἸΠΟΥ αἰν]άθ 

Ὑ δα πε φγεβυόρε 
ἈΒ ἴῃ 186 ἀΔΥ ο 

ΤΟΒΒΟΙ, 
1418Πη. 

(2:7). 

οἷ ιδίἢ {πὸ ᾿ἰρδὶ 

δ (4) "Ἑοτ" ουοσυ Ὀαίε]9 οὗ 109 τδυσῖου ἰδ ὙΠ οομδιθοα Ὠοΐθθ, 
Απᾶ ρβυτηθηίδβ το ]]ϑα ἰπ Ὀ]οοά ; 
ΦΒυϊ ἐλύθ 888}} Ὀ6 πῃ Ῥυχηΐπρ απὰ δδι6] οὗ ἔσο. 

6 (δ) ἘῸτ τπίο τι 8 οἈ1]ἃὰ 18 Ὀοσπ, 
Τ]πῖο υ8 8. βοη ἷβ ρίνϑη : 
Απά ἐδ ψονοσηπηθηΐ 888]]} ε ὌΡΟΣ ἷθ δου οΣ ς 
Απά 18 816 8}}8]} 6 οδ)]Ἱοὰ 
Ὑ͵οπάεγέα!, Οὐσηθ611ογ, ΤῊΘ πυϊρ Υ αοὰ, 
ΤΟ σγοιϊδβίϊης Ἑδίδον, Τμὸ Ῥχίηῃοο οὗ ῬδδΟΒ, 
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1 (6) Υ [86 ̓ποζϑϑθὸ οὗ δὼ 
μ 

Ο ΟΥ̓ 1, δῃὰ ἰο Θβέθ ὉΠ Βἢ ν 

᾿ρμομαι δηα ρϑβοο ἔλεγο δλαῖϊ δ6 πο ϑῃηά, 
ἢ ἴδο (τοῦθ οὗ Πᾶνα, δπὰ ὑρομ αἷβ Κίηραοπι ; 

ΕΝ Ἰαάριαοαΐ διηα πὶ )υδίϊοο, ἔγομλ μοποοίοσί ἢ ουθ ΤῸ ΟΥ̓ΘΥ. 
ΤῺΘ 268] οὗ [6 1.09} οὗ Βορίϑ Ὑ1}} ροσγίοσια (μΐθ. 

ΟΣ, ἰο λένε. 
4 Απὰ ἰἐ 'ὧαξ, αἴθ. 

κα παν δυο {λέν δα μρ, πίλι ποὴν ϑταῳ, σίς 
9 δον ἱμογϑαδα,-- 7ὺτ Ῥοαοο υὐἱέλονέ απ, εἰα. 

ἘΠ ΝΝ ὙΠπΕΝ ΠΟΝ ΥΡΟΚΟΕ 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ 

Οὐ γογσ. ἕ. ΓΙΌΣ 9 τοχαγάϑα ὉΥ͂ δίπιοδὲ δἱΪ Ἰαίοσς δὰ- 

(Ὠοτίε 69. δ τασάϊβοά ἔγοτω ΓΑΟΥ (γοοὶ ΡΑῚ “ἰο ὮΘ 

ἀατὶς , Βαυΐ 1 γϑίθποῦ εἰὰθ στ 'Βοσττοησα (Ὁε ὀγίενία, 
ἃ 190 5αᾳ., 28δ, ἀπά Νίδιιε ἐχορ. Χτίς. Αελτοπξ Τ1., ἡ. 194), πο, 

τοίογτίης ἴο λ.»}}} (816 οὗ Δ ῬΟΙΒΟῺ, 2 Βαϊ. χχ  ὶ, 81; 

1 ΟἤτοΙ. χχυἱ]. 25, δηὰ οὗ γίδοο, Νοῦ. γι. 38; χίί 29 ; 
Ἑστα 11, 24; σοσρ. ϑοὴς οἵ 8ο]. γι: 6) οἀρίαίην [Ὁ 888 
διυρογϊ δεῖν ὀχργοβαίοη. Τὴ6 νογὰ οὗἶθϑο δίδη ἀβ Ῥβδσα) οὶ 
αἰ ΕΠ. Δηὰ οὐδοῦ εἰπαγοὰ ὀχργοβδίοῃσ (Τοὺ {{|. δ; 

χ. 21; χχυ!. 8: Ῥα. οὐἱῇ, 10, 14, εἰς... 11 8. 4 ροθέϊε ἔστω 
δηὰ ἰπίϑῃϑὶνο οἵ ἽΖΠ, οί τοϊαϊοὰ ἴο ἢ δ ἐπο είχε 

οἵ ἀθδὲὴ ἰο δοπηθοῦ ἰχϊ. Τμα ποτὰ ἀοοδ ποῖ ἀραίη οο- 
ΟὺΣ ἰῃ [Βα! 88 .----- ἘΠ} Κα]. ΟΣῪ ὨθχΘ ἴῃ ἰδαίδῃ; ΗΪΡὮ. 

ΧΙ. 10. 

Οἱ τὸσρ. 3. Ἡδὰ ἐδ Ῥγορῇῆοιὶ τηοδηΐ ἔδο Ὠοδαίῆϑῃ, Ὧθ 
πουἹὰ μευ τγί ἐδὼ Ὦ")). “ἸΣΣ (8. ΘΥ  ἀΘΏΕΠΥ ὁ ἀϊβεϊηοὶ 

διὰ δἴηρ]6 ὑῬθορ]6.--ἴἢ τδδὶ (0]1} ὁ, [ἢ 6 τηοϑὲ ἐτηροτίδοϊ 
ἐπα ΌΥ 15 Ἡμοῖπον Εἰ ΓΒΙΌΝ οὐ Κὶ Τὶ ργοδθηῖμ ἐἢ6 οογτϑοῖῦ 

τοδάϊης. Οὔ πο οἹὰ νογαίοηϑ Τλβα., ον. διὰ βχβυῦδ ἀθ- 

οἰάθα!ν σοοὰ ΐ)γ; ἰὴ9 υχζχι, ἰοο, βο ὀχργϑββϑδ ἐἐδοϊ 
ἐμαὶ ἐδ͵6 τοδάηκς 8 ἀοιδοίθά. Βαυὶ ὅπ πονε δηὰ βυννλ- 

σπῦ τοδὰ χὰ. Βαΐ ΠΙΔΏΥ͂ 85 Ὦδνθ Ὀθ66η {9 αἰϊοσηρίβ, ἢῸ 

ΟὯΘ ὯΔ88 γοῖ Ὀ6ΘῺ ΔῸΪ6 ἰο οὐἰαίῃ ἃ δα ἐδίβουοσυν ΒΘ. 856 ἴγοηι 

1:6 ἸαίοΥ. 1πογϑίοσο ἰδ ῖκο [ν) ότ ἴθ οογζϑοῖ τοδαϊης 
(88 ἀο Εποβξι, ὈΒΚΟΗΔΙ ΕΝ, ὈΕΙΙΤΊΔΟΗ [. Α. ΑἸΕΧΑΝΡΕΕΪ 

Διο! β ἰδ6 Ἰαῖοῦ δυΐῃον 68). 1 δἰδη δα ἰπ ἔσοπὺ 88 ἰὴ 
Φογ. νἱ, 7, 8,9, 14, 38; Ργονυ. χχῖν. 8, ῬθοϑΌ86 Δ ρα δίδ 
Τοϑβίβ οἱ {ἰ. 

θὰ τσ. 8. ᾿730 Ὁ», “(86 γοῖκο οἵ Ἀΐϑ βαγάθα." Οὗἁ 
ἐπ Ὡοῦἢ δ ΟΣΙΥ ἐπα ζογὰ ΟσΟΌΓΣΑ, αη ἃ (ἢδί, ἴα [δ 15 

ΎὝΘΓΕΘ, Χ. 27; χίν. 856. ΗΟ ἰἢ8 ὈΥΪΠΏΔΙΥ ἕοττῃ ἰ8 (0 ὃὈθ 

Ῥοϊηϊοὰ ἰ9 ἸῸΝ παραοοϊάοα, Βαυΐ τὸ δγὸ δι δοα ἴῃ δο- 

Ββατηϊης 20 (- Ὦ20 1 Κίημε χἕὶ 28) διῖοσ δ οὔ 

γ}} (Ρ᾿. οἱ. 3) ἴτοτι Ὁ} (α. 8; χ. 13, σέο.) 8 σι 530 
(ὅοτ ἵν. 1), ἸΧῸΡ (1μον. Ἡ. 2; τ. 12; γἱ, 8). δ) Ἑσεὶς: 
χχὶϊ, 24. Οοπιρ. ἜπαΣν, ἃ 258 ὃ.------ΤῊο κοδὰ δ εἶδ πϑοὶς 
6 ἐχρίδίπο ὈὉῪ ἐῃθ χοβὰ οὗ ἐὴθ ἀγίνϑχ." ΓΙ διὰ 

27 οεοῦν ποῦ βοϊάοσῃ ἑοφϑίμον ἴῃ 188. σ. δ, 1δ, 84; χίν. 

δ: χχϑῇ!. 271; Χχχ. 81 84.----ἴἢ ΟΣ ΣΤῪ 18 ουϊἀϑαιν δὰ 

δἰἸαϑίοι ἴοὸ Εχοά, γ. 6, το σο ῬΏΒΓΔΟΝ Β ἰΔ 8]κ-τοδδίοσα 8.0 

οδοὰ Ὁ 3 Ὁ). ΟἿ]Υ ἴῃ ἐβοθὸ ἔνγο βαϑϑβοθ ἀοθα 

)) ΟΟσΌΓ ὟΝ 3 (ΔΘ ΔμδοσΥ οὗ γοσῦβ ἐμαΐ τηθ88 ἃ 

ῬΉΏΨΒΙοΔΙ μοϊάϊπα ἰο, μοϊάϊηρ, ζαδί, φῬοηοίγαξίης ἰοίο: 

Ἰπκ, ΡῚΠΙΠ, »Ὼ), ΡΞ, σίο.» οοταρ. Ὁ3 Δ) χὶ. 8). 

Οὐ γοσ. 4. ΤῊθ αἱ 19 ὈΘαΙΠη ἢ κΚ ΒΘΟΙΩΒ ξὸ ΣΩ6 ἰὼ ὈΘ 

τοί οσοοτγάϊηαῖο ψ{, Ὀαὶ δυρογάϊπαιοα ἐο ἰδ δ) ἐδδὲ 

Ὀορίηδ γο. 3.----Τὴὁ νογὰδ “9 Ἱμὸ ἬΧΌ δἵἴόο τ σῦ ἀξ 

δου], ΤΟ δηοΐθηξ γΘΥΘΙ ΟἿ 81} ΥΑσΥ, δηὰ ἰξ 16 ουάϑθῃης 

δου, λοι ἰδ6 τυλοῖα δαίζέϊ6 97 ἐδπδ ἈὈυαΡΥ ΤΟΥ τοαᾶ, αἰ. 

ν ΤἈαΐ υυἱϊῖ δὲ ὑυτηοῦν ἢ α Ἰοοα Τ0} ἤγ6 
ἃ Βοιαιδα τ ογδγ απὰ ἵ Τρρὰ Το ἤρο ΚΑ. 

ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἐδ νοζὰά γχ8ὰ8 ὉΠΙκποΎΤῃ ἴο δ}. Φόοξκρη ΕἼμοσΗΣ σοὶ οἱἰϑᾶ 

6 δϑυτίδο ᾿ΜμΌ, "9, ἴ0 0, ΝΣ ΜΌ -- οαἴοδιδ, ΟΟΥ̓Θᾶ, 

δαϊίσα, 85 α150 ἴἰο {Π9 ΗΚ τηθϑηΐηβ Οἠαϊάαίο ΜΚ) δοὰ 

Ὁ (οοΡ. Αϑίβοϑορ. ἸΌΝ) Το ἰδ ϊ8 ὀχριδιυδεϊο 88. 

βϑηΐ, ΔΙΏΟΩΒ τηοάσγῃ δαϊπουὶἰοϑ, Ἐοακ ΌκΙΣ, ΟΕδν- 
χιῦβ. ΗἩΈΝΟΒΤΈΝΒΕΕΟ, ΕΤΑΙΡ, ὈΒΕΟΗδι κα, Βοξττοηζχε, Ὀκ- 

ἹΙΤΈΔΟΗ, ὈΤΈΒΤΕΙ. ἷ 549 ψ [ἢ ἴμθδ6, δῃὰ βὶνθ ἰο ΠΟ 

10 τηοδηΐης “ Ὀοοὶ," δηῃὰ Ἱμῦ, 88 ραχέοἶρ. οὗ [86 νυορδί 

ἄσποιι. [Ὁ “(ο Ῥοοὲ, ἐο δίσίἀθ ἐω θοοίεα."----ὐὐ ) ἴ6 
ταηἀογεϊοοῦ ὈΨΥ͂ ΤΏΔΗΥ͂ οὗ ἰδ ηοΐδο οὗ Ὀδξιο, δοσοσάϊης Ὁ 

ἴοι. χσ.ἕ 92 (Οπδενῖῦθ, ὈΚΩΙΤΈΒΟΗ [. Α. ΑἸΕΧΛΑΝΌΕΕ] εἴς.) 

Βιι (ἢ 6 ΟΧργοβϑίου [5 ποὺ ἴοο ϑίσο: καὶ ἴ0Υ ἔπ ἤΘΩΥΥ͂ ἴσα 

οὔ ἔπο Ὀοοἰοά ἴοοί, 858 ὈΚΙΙΤΈΒΟΗ 58 }8 1 5, βδίποο, Ῥϑ. ᾿χχῆΐ, 
16. [ἐ 15 Ἔνθ υυϑοὰ οἵ πο γυδῦ] ς οὔ πο δίας κτδίῃ. 

Βορίαϑϑ, μη Ῥγορῃοὶ που]Ἱὰ ἀδϑρίοὺ ἤθγθ [Ὧ9 νἱϊαὰ ποῖ8θ 

οὐ τὯο ἱπηροίπουβ δάγνδῃοο, 85 δίϊουνγαγαβ 9 βῃ οι ς 

Ἰοοῖς οὗὨἨἩἁ ἁἰδο9 Ὀϊοοά-καἰαίηοὰ κμαϊτηθηΐα. ΗΌΠΒΕΙΒΕΙ, δ. 48 

Βῃ ονῃ ἴγοπλ Ῥεν. ΗἹϊεί. Ναί. ΤῈ. 18, τμδὺ βοϊἴοτδ᾽ ὈοοὶΒ 

ἬΟΤΟ πἰαοῖς τὴς παὶ]8 (οἰαυξ οαξσαγεο). Ἠδ αἷβο οἰΐδα 

Φοβκρ. ἢ δεῖϊο μιά. ΝῚ. 1, 8, το ἰὑ 15 ἰο]ὰ οὗ ἃ οοπίυ» 

τίου ῶο δὰ τὰ ὑποδήματα πεπαρμένα πυκνοῖς καὶ ὀξέσιν 

ἥλοις, Δπὰ ὕσυτεν. ϑπί. 111. 947 κα., ἤογθ οὔ οδδὲ ἀότῃ 

πὰ ἐπο ἐλ} Βα γ8 : “ Ῥίαπέα πιο ὑπαΐσυο ππαρηα οαΐοον εὲ 

ἐπ ἀἰρείο οἰασιις πεϊλᾷ κοξινείς λαστιι" ΤῊ) νασὲ. Ῥααὶ, 
ΠΝ Ὁ), ΜἰΟἢ Ιβαἰδὴ 9686 δραίῃ ΟἿἹΥ ἴῃ ἐδθ ΝΙΡΆ. 
(ΣΧχίν. 4}.- ΤῊ ψὰν Ὀοίοσο ἼΣ ἰδ ᾿πδὲ ρασαίδοίίο ἢ 

ἩΔΙΘὮ γὸ Γη18{ τόπον ὉΥ ἃ χοϊδίϊνο ῬσΣΟΠΟΌΣ “ ἐμδὺ, 

{η|2.""-- Το γῬῶγωδο ΠΣ ΤΡΠῚ ἰδ Ἰουμὰ ΟὨΪΥ ΒοτΘ 

δῃὰ ᾿χῖν. 10.--- ΠΟ Ὁ ΟἿΪΥ ΠΟΙΘ δῃὰ νϑσ. 18. 

Οα γον. δ. ὋὉ τωθδη8 ὈΟ(Ὼ ἐδ πον-Ὅοσε Ομ ἃ (ΕΧοά, 

{11 ἢ. 8, 6), ἀηὰ αἰδο ἴδ βστοισῃ ὈΟΥ (6θη. χἹ!. 25, δίς.}. 
Ιβαϊδ ;8685 ἐδ ποτὰ ὑγοιίν οἔὔθῃ : ἰΐ. 6; γ}}. 18; χί, ἢ; 

χχῖχ. 25; 1υ]]. 4, ὅ, Τῆο ζ]ονίδα Ι3 ἀοδηθθ [ἢ 6 80Χ, 

ΙῺ 1 Οἤγοῦ. χχίΐ. 9, υθγθ (89 Ὀϊτίἢ οὗ βοϊοτηοῖ ἴδ ὑγο- 

τοϊδοὰ ἐο Ῥαν!ά, ΙῈ [5 βα!ὰ: 7) Ὑ2}) 132 ΓΙΩΤῚ. 18 5 τος 
ἰπ)Ρροββ|0]6 ἑῃιδὲ ἔθ βοῦγοθ ΜΏθαθ6 ἐδ ΟΠγοπίοῖοσ ἄσονν 
δυεξροείοα ἐδ Ῥτορ θὲ 8 ΟΣὰδ Ὦ6ΓῸ. -- τι [8 Ῥγαείεῦ. 

ργορλαοδδουμε, ἙἘῸτ 6 Ῥτορἢθὶ 8668 ἐδθ δῃίίτο ι1ἴ οὐ 9 

Μοββδίδῃ οἠἱ]Ἱὰ 88 δοίυδ!ν Ὀοίοσο Ὦ[).---- ΤΠ 9 πόθ 
Ὁ, ργὶπείραίωε, ρτὶποιραΐων, 16 Του πιὰ ΟἹ ὮθτΘ δᾶ ὶ 

γος. δ. ΤῊ σοοὶ πῦ, κίπάσοα ἰο λυ, πρθηο9 Ἅ. 

Δι [5 ποῖ υϑϑὰ [2 ΗΘΌΓΘΥ ἴῃ (80 56.156 οἵ ἀοινἐπατὶ, 

ρτποίραύαηι ἔομεγΦ.-----ἸΔ Ὦν, “ΤΠ μῃοῦ 675 ΔΧῸ 
τηϑηοηθα ΠΟΣΘ 88 Υϑυ. 8, χ. 27, ἴῃ 85 06 ἢ 85 ΠΟΥ ὍΘΩΡ 
δι ἃ ΘΑΣΤΥῪ (6. ΧΙΙΣ. 1δ; Ῥε. ᾿χχχῖ. 7), ἔθ οδῖσο ὈΘΆΥΟΡ 

μανίης ἰΠ6 οἥῆἕοο, 88 ἰδ Τόσο, οἱ ἢ 15 δΒῃ ου] οσα,᾿" Ησνοδτ. 
ΔΕ ἽἼ᾽ τηυῦδὲ ὈΘ6 ΔΘ ἱπ ΡΟΓΒΟΏΔΙΙΥ, 88 οὗδθῃ : 6 6ῃ. χί. 9: 

χνί. 14: Νύτ. χί. 84: 5208. Υἱῖ. 26; δυὰἃ. χν. 1. ΤῈ6 
ΤΆμαῦμν ΘΌΝΔΤΗΛΝ, ἰσδηβὶδίθδβ ΟἹ ἰὴ δδδιιρίΐου 

ἐπδὲ ΟὨΥ ὈΝ) 0- Ὑ 19 ἔμ πατὴθ οἵ ἴδμο ομἑά, δῃὰ ἐμιδὲ 
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δῖ ἐμδὲ ρεϑοϑάθϑ ἰϑ (89 πδιὴθ οἵ τω ἔμπας Ὀοσίονα ἐδ9 
ΒΔΙΏ6, ἴον ἰξ γοσήΐοσ ἴἢπ6 : “ σέ σρροιίἑαδέξων' πομ 6 αὺ αὐ- 

φιγαδιὶϊέ οοπείξε, δ 7ονγέϊ, γως πκαποί πη ἀφίογημηι, λέςξεδίαδ, 

αὐὐὸ ἀδοδια ῬὰΣ διηρον ποδίδ πουϊξιριἰεαδίίωγ. ΤῊΘ τηοοὶ 
ΒΔΌν δ Το]]ον ἰἢ6 νἱ ον, γοζοσείηκ [6 ρῥγϑάϊοοδίθθ, “' ΘΥΘΣ- 
Ἰδϑδεῖης Βδίμοσ, Ῥγίησο οὗ ρϑϑδοθ," ἰο Ηοκοϊείδῃ. ᾿ὔὕνϑῃ 
ἐη0 Μαβογοὶβ που]ὰ ἤν ΟὨΪΥ ἐθθδο ῃσγοαϊοδίο ἰδὲ 
πατοϑὰ τοκοσγαϑαὰ 85 ἐγ βδῖηὴθ οὗ ἔμ οἤδἹα, 85 ΣΩΔΥ Ὁθ 

δό δὴ ἔγοτῃ ἰδ) Βδαιθρὴ οὐοσ “3... Βαϊ ΘΥΘΣΥ ΟὨ9 Ἰοοῖκβ 

ἔοσ 6 πδίηϑ οἵ ἔπθ οἕϑ ἰὸ ὕ6 παιηϑὰ δἷοσ Ἰ), δῃὰ ποὶ 
ἴον ἰδμαὶ οὗ [86 οὔ κἰνίης ἰἢ9 Ὡδῖὴθ. Αϑἐδθ ΘΧΡγοδδίουβ 

Οὐ Ὑσ, Ἤν ὍΝ, ὍΣΣ ἫΝ ἴοττν μαῖτγθ, δυτασωθέσγ 
σοαυΐγοδ ἐπαὶ γνν ἈὮ "οὸ Τοβαγαάϑα δ8 ἃ ραΐγσ. [{ πὸ 

δομδίτοθ ἰὲ δὸ ἐπὸ Μογάδβ, 5͵Ὸ δυὸ ΗΥΘ πϑιη68, ἩΒΙΟἢ 
οοθα ποῖ Βασγπηοιΐσο τὶ ἴῃ ἀυδὶὶν υπαοεγίης ἰἢ6 

Ῥωδοδᾶξο. Βοϑίαο ἰΐϊ δῶ δὴ ΔΏΔΙΟΔΥ ἴο ἽΝ ἸἈΠΛῚΡ (ἀ9.. 

χνὶ. 12) τ ϑ! ἢ [8 Ῥγοάἠοαίθα οὗ βϑῃπηδοὶ. [1 ἐδ ἔῃ 9 
ΣΏδὴ ἰδ Ῥγοροσΐν δ θ)οοί δὰ ἐπα ποίίοῃ “ τίι|]ὰ 858 ᾽ ἰ8 
δειτίθαῖδ. [0 τοὶκῆϊ χοδὰ 5 ΟΝ : Ὀυΐ [ἢ6 οχρεθϑοίοῃ 
ψοῦ]ὰ τοὶ ὃ6 80 βίτοῃΚ, [16ηπ|86] ἰ8 ηοὺ Βαοίὰ ἰο Ὀ6 ἃ πλδη 

ἔξιαῖ τοίεῃε Ὀ9 681|}0ὰ ἃ νῖϊὰ δϑο; Ὀπὲ δ 9 οδἹἹοὰ ἀΐγϑοὶν 
8 ὙΠὰ 686, ὑπαὶ ἰ6 αἱ ἔῃ 9 βϑ)9 ἐΐτηθ ἃ τῇδ δοοοσάϊησὶυ, ἃ 

δούυτηδὴ (πος οραοῦ) τ]ὰ 4β6, 380 ἰοὸ 15 ΡΥ κῦ δι ΓΟΏ ΒΟΥ 

1μδα ΜὉ ΥΡ; ἴον (8η9 Ἰαῤίοσ ψοῦ]ά Ὀ6 1:9 ΘοΙΠΆ6|]0Σ 

οὗ ποπάοσίαῃ] ἐπίηρ, οτ, ἐπδὶ 15 ἃ τοηᾶθσ, ὙΠ οΓΘ88 ἐἢ 6 

ἔοστωοσ ργοβϑϑηΐ ἐῃ6 δυ 6οἔ 88 8 ῬΡΟΙΒΟΏΔΙ ποράοϑτυ, ί. 6.. 
δ ψομ ότι] ο6 ἐπαὲ κἰγὸ 5 οΘοσμαϑῖ, Οοἴρ. [ἢ 9 ΘΣΧῬΓ6θ- 

εἰοια ΡῈ ΟΝ, ἼΡΟΣ Ὁ), νΆΪΟΒ. το βίου βοσ 
τδ5 Γ1ὴὸ ποτὰβ τόσο τουοῦβοα. Ὁ ΤΏΔΥ ὃθ αἰΐδοΣ 

εἴ. οοπείγιξέως οὐ ἀδοοζωίι, Ὀπὲ ἐδ Ἰδεΐο; κίνϑβ ἐἢ 9 τῶοσθ 
ἰδίαποίνο βθη86.----͵ὸλ ὃκ οϑηποὶ ὃὉθ “ δΒέσζοῃᾷ ἤθσο 

(σπσεπ., ᾿κ Ἢ. λυκ.) Ὀϑοϑῦδο (88 ΚΕ ΠΟ. 68. 78) ἣκ ἀοοθ 

ὍὯσξ ΟΘΟΌΓΡ 88 δῇ δαϊοοϊνο δῃη ἃ ὈθοδΌδο 1 4068 ποὲ Γοϑὰ 

υκ 3... Ι[μἶκὸ ταοδὲ νοσγὰβ οὔ ἐμ|8 Τοστοδείοῃ, 132 [8 

ϑυδαίδηξίνο, να ἰὑ 18 ὯὩο δὐοίτδοί Ὠου, δ ἰῃ 9 ὈΟΌΠΔΥΥ 
οἵ ποιὰ εομετεία δυεδείαμ ένα Δα αὐ οοίίνα ἰα δυαοίμαιης 

(δοῖ. ἈΝΑ 4 6. ν. 14). 80 ἍἸΑΣῚ βίδιιὰν 88 διἰἰγὶ- 

Ὀα ο οἴ ὃκ ἰὼ ἐδ τηϊάϑὲ οὗ δἀϊοοϊίνοι, Ὠοαΐ, Χ, 17; 6 Γ. 

χχχῇ. 18: διὰ ᾿κδίδῃ χ. 31 2 (γὲὲ ἰΘ ἀπἀουδίοά ρῥτοά!- 
οαΐο οὗ [μο δρϑοϊ υἱϑ ἀοάβϑβά.----ὐῦὸ 2). ΝΔΙ1985 οοσω- 

Ῥουπάθα οὐ ΚΝ δ᾽΄Ὶ0 Ἰγοαυθηξ. [Ὁ ἸΏΔῺΥ 1 Γγθδηὴδ μαΐον 

δὰ (ἰδ ὁ 15 ῬΓΟΡΘΟΕΙ͂Υ ροϊηίοα 2), 6. σ' ἴθ ΜΙΤΣΚ 

ΟΝ, ΠΝ: ἴ0Υ Ῥαίΐαν οί, ολουας ἰδ ἃ ἀορτηείίο, κοὰ 

»αΐον ἐϊδίωμϑ (ἴον ἸΑΊΤῚ 2.1) [6 ἃ στιν τ)δέί 98) ἰχοροβδί ὈΣΠ ν. 
ἴῃ ἐπθ δβδζηϑα ΤΏΘΓΘ ΔΙᾺ ἰδ δἰ. οοηϑέγμοίιιϑ, 4. 9.» ἽΝ, 

»υσ 3, ΟΥ̓ 2, ΤΥ ΣΝ, σοι, 1ὲ πῦὰν Ὁ ἀούδεαι 
ὙΔΘέμον [δ [5 ρεπέέσμα αὐσίογίρ ΟΥ αἰέν δειἐΐνιδ. Βαϊ ἴῃ 
ἽΡ» ἈΚ (9 μοηίἶνο οὗ ἴ8ὸ δυΐῃοσ 16 ἱποοῃοδίυϑοίθ: 
ΘΙΘΥΏΪΥ Π68 Π0 δυΐ ποῦ. 9 τηυδὲ ἰαῖκο 11 ἐπ 88 βϑηΐ- 
εἶν οὗ ἰὴ9 διϊσί αι θ “ὦ ἘδίΠΘΣ ἩοθῸ ρχοάϊοδίθ 18 οὐδυ- 
ΠΥ. 

ΟἹ γος. δ. ΣἼ 0 (οσταϑά [πὸ ΓΕ Ἴ, Πρ, ΠΡ 
ἸΏΘΔΏΒ νμζέἐρ᾽οαξίο, “ ἸΏΟΥΘδ66," δηὰ ΟσΟῸΓ5 δϑαίη ΟἿ 
χχχίί!. 28, ἘΠῚ118 ΤΙΕΥΙΤΑ ΘΟΠΙΘΟΙΌΓΘΟΒ ἐπ δὲ οΥἰ χ8}} ἰῃ 9 

ἰοχὶ τοβὰ ΤΠ Ὁ (εἷ9 τοι εἐριἑοαίων ἐφαφαγίωρι), ποῖ 
ἰο πἴ|ὸ ργοῦδῦϊθ. )ο πιρδν γδέθποσς δοηῃ)ϑσίυχζο (δαὲ ἰὲ 

οσί κί! τοδὰ ΠΞΎΠ}, ἴο πῆ ΐο ἢ αἷδοὸ ἐμ 1ιΧΧ. που]ά 
δίτοο, ὙΐΠ|6Ὼ θη 5 νος δ τ αὐτῷ αὐὰ Ὀοκίηδ τόσ. 6 

τὔἰϊ ἢ μεγάλη ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ ; ἴγοτῃ ἩΒΪΟὮ 1 τὴν Ὁθ ἰηΐοτγοὰ 

ἔπ 6γ τοιὰ ΓΙ ΟΤΊ ΓΙΞῚ (ἢ) --Ὁ ΓΙ). ΤΙΘ ἀπαδυαὶ οοη- 
ϑἰγιοίίοι ποιὰ ὑδοι ταί (89 ομδηρο ἰο ΓΣὝ Ὁ). [Οα 
ἐπὴῃὸ Ὁ εἰσωδινη 800 7. Α. ΑἸΧΧΑΝΡΕΝ ἢ ἐο0.}.-- ΤᾺ 

υἱὰ. 1. Ἠκποστεπυβδο τουϊὰ δδτο Ἰ}) ΡΒ ΊΡῪ) οροιὰ 

ΟΏ ΤᾺ. Οτδτηση δι σΆ}} 16 18 δαχηΐδαοὶ Ὁ]96., Βυὲ 

{885 “2 που]Ἱὰ Ὅο δυροτῆσουν. ΟὨθ που]!ὰ ΟἿΪΥ 

οχρϑοῖ ΠΣ. Ἑν θην ἜΑ.) δογγοδρομᾶδ ἴο 
ΚΔ δηὰ διδηάδβ ἰὴ ἐὴθ δαζθ σοϊαἰϊΐου ἰο ΤΣ 7) δ 

ΤᾺ το Οὐ. --- ΚΌ2 Ἢ» δϑὰ ἸΠ) Ἴ)Ὸ Ὃ» τοϊδίο 
ἴο 16 δΌδ]6ὁςξ δηὰ οὐ ἰο ἴ8οὸ οὐοοὶ οὗ {μ6 ἰπότϑαδὸ δηὰ 

Ῥϑϑδοϑιωηδκίηκ.--- -ΤΠ0 ἰπ δηλ ῖγοα γ2πῦ διὰ ΤΠ ΡΟ" 

Ι Βοϊ]ὰ ἐο Ὀ6 ροτυμάϊΐγο ἰδηϊν68 : (8 15 ἀγοϊ θα ἰἢ9 

ἰδυϊοϊοκίοαὶ το] δίοι ἰο 22} ΠΟ Ὁ), ἐ, 6.,.ὄ ἔι6 τορι οι 
οὔδο δἰη.--- ἜΝ } Ὁ ἰ6 ἃ ̓ Ἰπο-οὰμκοὰ ψογά. [1 ἰηγοῖίγοῦ 

Βοίῃ [8μ6 ποΐοπ οἵ εἶθ Ὡθβαῖϊγο κοαὶ σοη βυσηΐηρ 4}} ἐπα 
9 ὀρροϑϑά ἰο ἰἐ, δῃιὰ ἐδ ποίίοη οἵ ἐδ ΡῬοϑιενο 568] {πὲ 
Ργου ἀθβ δῃὰ γί Π6 γα 8}} ἰῃηδλξ δοῦνοβ [ὴ0 Ρτροδθ. ΤῊΘ 
ΒΆτΩΘ ψοσγὰδ οοσυῦ ἀρδίῃ χχχυὶ, 832, Βοβίάθ ἢ δ, ΠΡ 

ἐβ ἰουῃὰ χί, 13; χχνυὶ. 11; χἸ. 18; Ἰἰχ. 17; 11 }}]. 1δ. 

ἘΧΕῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕἙΙΤΊΟΑΙ, 

1, Τὴο ῥχοργϑδθ δὲ (6 οἷοδο οὗ οἕδρ. υἱἱῖ, ὑὸ 
[δἷ5 ἢτεὶ ρμαγὶ οἵ οὔδρ. ἰχ. ἐδ 11 {πδὲ ἔγοπλ θαυ] 
ἄδλνιη ἴο δυητγίβθ. “Νὸ ἄδντη," Υἱ1}.20, “Νο ἀδεὶκ- 
Ἠ6Β5,᾽ Υἱ1}1. 23 (1χ.1), “Εὐχαὶ 18 σίϑοι προῦ (Ποιὰ, 
ἦχ, 1, τοργϑυθηὶ {Π6 δίαροθ ἴὼ τ πϊοῖ ἰΠ 6 Βαοοοδβαῖνθ 
πηίοϊάϊηρς οὗὨ 186 ρᾷῖ οοηίαἰποά ἴῃ ([Ὡ9 1» δηὰ 
Τευύουυ ἰδῖκοβ υἷδοο, ΤῈ Πρ Ὀοοουλοθθ Ὡοὶ 
ΟἿΪΥ ΟἸΟΒΤΟΣ δηὰ Ὀὑχίρηνον, θυϊ τνιᾶοσ οχίοηδοά 
γετα. 1- 4 (2-.-δ). ΑἹ] (ιΐ9 Ὀ]ΟΘαΙρ Ῥγοοθϑαβ ἔτοπι 
6 ΟΠ], ὁ ϑοῦ ἰδιδῖ 6 ὈΟΤΏ ἴο ΕἸ ΒΘ: Ι ἰδ 8 
υγοικίοσίὉ} Ομ 11ἃ: ἐμαὖ 16 ῥγουθὰ ὈῪ Ἀΐ8 ταϊρῃὶ 
διμὶ εἶδ Πδπη66, ἐναὶ Ῥοϊηΐϊ ἴο δῇ οτίβιη δρονθ {ΠῸ 
εασίι. Τμὸ ΟὨ]ὰ ἰδ ἃ βροῦ οὗ αν, δὰ π|}} 
Σαΐδα ὋΡ (6 Κὶ οἵ θενὰ οἡ {88 ἰουπάδύώοῃ 
οὗ )υδοο δηὰ στη ϊθουδηθθο. Α] 1:15 δἢ}}} δρ- 
ῬΘΩΣ 88 ΔΟΘΟΙΙΡ ὉΥ ἰδὸ τοδὶ οὐ “οϑμουδὰ 
ψοσ. 6 (7). 

2. ἘΠ 6 ρ60ρ1ο---- ἄν δο ἴδ σ0ρ0]].---οχα. 
1,2. Το Ῥϑορὶ]ο {πδὶ πδὶὶς ἴῃ ἀδγίπιθβδ ἰβ οοτίδὶ ἢ] 
εμο ΒΘΙΩΘ 88 ΤῊ Ὧν δ Μαῖϊ. ἐν ΕἸ ΘΠΕΡΕΒΟ 
[16 Ῥδβεδαρθ. Βιυϊῖ 1 (86 στοδὶ [ρει τοὶ τῖβοα Οἢ 
μὲσ ματὶ οἵ [δ [δεδο] "ρὲ πιβεΐοα, ἵὲ νηῖ]] ΘΕ! ποῖ Ὀθ 

οοηδηοά ἰο ἰβοπι. Ηδον οοὐϊᾷ Βυςοῇ ἐ 68 [γ8- 
οπ Ὀ6 (6 γοτίΐοῃ οὗ ὁπ6 τ. Γ δηα ποῖ οὗ [ἢ9 
Ὑ016 ογβδηΐβλῦ ΤῊΘ ἱΠΩΔΟΌΓΥ 15 11Κ6}]. 10; ΙΧ, 
1.α. Το ἀϊβίγθεδοδ σεῖ ἰο Υἱέ. 21 πιυδῖ ἢ6- 
σοαβασῖϊγ αν ἢδα ἃ Βυησίίι} οἴἶδοὶ οα 1Ππ6 Ρορυ]8- 
εἶοα Ὡατ οτῖολ} ]γ. Ηΐδηοο ἑῃούοδβο οὗ ἐμ Ὡδοιῃ 
ὨΘΟΘΒΆΆΓΙ ὈΘΙΟΩμΒ ἴο ἰΠ0 ΠΟῪ ἀδπτηΐϊηρ ἀδΔΥ οἵ 
Βδρρίποεβ δηὰ ὑγοαροσίγ. ΤΉ Ϊΐρ Ἰοῖίο ὑογα 
ἐλεοογαξίοα ἷμ ΘἸΒΟῊ 6 Γ6, ἴοο,  ἀλθλλρμεν ΔΒ {πὸ Ρἢγ- 
οἷοδ] ᾿αβὶβ οὗ (6 ρογίοά οἵ Μοβαΐδηϊς ργοβρογὶίγ. 
ΟὐμΡ. χ]ἶχ. 18-21; 1ἴν. 1-8; ὅ6:. 111, 16 (ἀπά ΠΥ 
οοτηθηΐ ἐπ ἰο6.}; χχὶϊὶ. 8 ρα. Υὔ7ο δεϑῦμιθ {πὲ 
“ἢ6 16 τρϑδῆβ [αγαοὶ, μοῖ (86 ποδίποῃ (860 
εἰσι 71: απο ΟτονΆ.). 
ΤῊ πδίΐου, ἀπ πά!οὰ ἄονη ἰὸ 6 σοτηηδηΐ, ἰδ 

πὶϊποῦὶ ἰογ; 88. ὯΟ ὈΪ δαὶ ρ ΘΟΓΏ68 Β[ Ὡ4}Υ, {Π9 
Ὠδίΐοῃ, θοοοῖῶθ ὨσΠΊΘΣΟῦΔ, ἢ88 Ἢ Ἶογ. 
ΤῊ Ϊΐ 6 ἸΟΥ ἷβ κὸ ατοδῖ Ὀθοβιδο ἰΐ '8 ἃ ἸΟΥ Ὀδίοσε [Π9 
Τοτνὰ (ὗε, ΧΙ, 8; χον. 2; ο. 2). ἘὸῸγν βυδαίδῃοθ 
οοαρ. Φυά. ν. 80; Ῥ. ᾽ν. 8; ᾿χνυἹἱἱ. 18; οχχυΐ. ὃ 
84.; ἴ88. Χχχ]!. 28, 

8. ΕῸΣ μοῦ Βαδῖὶ ὈΣΟΙ͂ΖΘΕ ----ἴυ9] οἵ ἴσο, 
-- 
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--Ν ον. 8, 4. ΤΏθθο νοσβοῦ τηδηϊοη ἃ {ἸπΟ[Ὁ]4] πο- 
ἔδθγν οδυθα οὗ 70Υ: 1, (6 ἀο᾽ νόγδῆοθ ἔγουι ἐδ 
γάρ οἵ ορρτγεοβδίοῃ ; 2, {6 οϑβαδοῃ οὗ ὙΆΓΊ. 
ΤΏ ἀρ! σογϑῆοθ ἔτομι ορργοδδίοη 8 στηθηιοηθὰ 
Ἄχει. Βυὶ ἰῃ ογάοσ ἰο μίνε διαβΌσϑηοο ὑπαὶ 118 Τὸ- 
ρος, 6. ποῖ τὼ θ6 κι ὸ νδνρ πη ίραι ἐξ 15 δα ἀοὰ 

Ἅ}} δυγιΐῃρ ΤὉΓ ΔΓ, ΧἹ} ἰθΒ οΘοηδοαυσῃοθρα, ἷβ 
ἴου ουδὺ ἄοῃβ διἾΔΥ. [8:86] ἀοδδ οὶ ἔγϑα ἰ(θ}] Ὁγ 
ἷξα οσπ ρονοῦ ἔτοιῃ (τ γόκα δηὰ ροδα οἵὗ ἴδ9 
ἀτγίνου. ΤῊ [τὰ ἢ88 ἄοῃο ἴδ ᾿ἰκα οὔσο Ηο ἀεο- 
βίσογεοῖ Μιάϊδη ὈΥ ἃ {116 Ὀαηὰ (πὶ γϑ8 ηοὶ ούθὴ 
διιηϑᾶ ( υα. νἱϊ., ἐβρϑοΐδ!]Υ νογ. 2). ΤῊ ον οσ ΠΣῸ 
οὗ ἴπ6 Μία! δηξίοβ 18 τηοπιϊοηοά χ. 26 ἴῃ {Π6 ββπι6 
ΒΕΏΒΘ 88 66. Το ἀο] νογδῆσο ἔτσι ὈΟΠαΔρῸ ἰ8 
Θδρθοΐδ !Πγ ἀοβογι θὰ δὴ ονογἰ δδίΐης, ἴῃ ἐμαὶ, γον. 4, 
16 αὐϑοϊαΐε οηὰ οὗ 41} ταῦ κα οοουραίδοη 18 δη- 
Ὠουηοοα, ἘΕῸὉΓ Δ8 ἰοῃρ 88 ἴμογθ 18 ΑΓ, ἔῃ 6 γ 8ΓῈ 
18:0 οοῃαπογοὰ δπὰ εἶανοα ΟἾΪΥ τ μοη ἐπ γὸ 18 
ὯΟ ΙὩΟΓΘ ΓᾺΣ ἀ068 ΒΙΑΨΟΙΥ͂ οεδδο, (0 τοῦ ΠΟ ΟὯΘ 
ΒΆηλ118 Ἔχοθρῦ ΟΥ̓ σομιρυ] βίο. ΟὐΏΡ. ίοσ δβυ- 
βίδῃοο Ρμ, χὶνὶ. 9,10; ἘζοΚ. χχχῖχ. 9, 10; Ζοοϊ. 
ἷχ. 10. ΒΟΘΕΝΜΟΕΙ ΕΒ ΓΘΟ08}18 ἰπ6 διοῖ {πδὶ 
ἴδθ6γὸ οχὶβὲ οοΐπθ οὗ Ν᾽ εβραδίδῃ δπὰ Πουλλζέδηῃ οἡ 
νοῦ Ῥόδλοῦ ἐδ 858 κἰπα ρ πὶ ἃ 
ἰοσοῦ 8 ἢθδ8ρ οὗὨ ἐδ ᾿πρ] μη οηἰδ οὗ Ὑ{8Γ. 

4, Ἐοσ πηῖο τ ἃ ΟὮ1]ἅ ------σἢ}}} ροσίοστω 
1816.---Ἄοτα. δ, 6. Α (μἰγὰ 33 “1οτ᾽ χοίδσβ (86 
τοί! ΠΥ οὗ 411 [8:6 Ὁ] οαβίηρθ θοΐοτο ἡδιμϑα ἴο ἃ ροσ- 
βομαὶ οἴ [5.8 δέ νη (ὐτι 15 μωίσνες ἐκ α ΣΝ ὦ 
14γδοὶ δηὰ 41} πιδηκιηά. ἩΗογοίη 1168 1Π6 σϑϑϑοι 
ΨῈΥ ὑπ6 ἘοΡΗρης ἰοϑίδιιοηὶ οὗ [βα΄ Δ} 18 ἱπδογίθα 
αἱ (ἴδ ἢ Εοσ, ἔγομι οὔδρ. υἱΐ. οὐ, [6 Ῥτο- 
Ῥδοί δ σοργοϑοηϊθα ἴ9 Μραβίδηϊο βα  υδίΐοῃ 88 
εὐ όμελυ μα δι ἰῃ6 Ἀνὰν οὗ Ῥανϊὰ ἰπ ἃ οπυΐῃθ 
ὈΙΏΔΏ ΜᾺ ΤΆΘΔΠΒ οὗ οοῃοορίίοη, ὑσορτιδῃ 

δηὰ Ὀἰτί ἢ. Ἵ Τῆσε (ἢ πἰδιοπησηὶ Β(5 (Π18 Ὀ]δοο Ὺ ̓  
Ἧ6]}, (δαί οὯ6 ἀΑΥ̓ {Π6 9 Ὑὶ}} Ὀ6 « δέχ, (μ6 ἔγαϊι 
οὗ πρΐοἢ ν01}1 06 ἃ οἰ], πἰς, ἐΔβϊοηθὰ ποη- 
ἀοΥ.}}Υ ἀπά ἱπβη ον Εἰρμον (μδη 411 οἴδμεν Βαυ- 
τηδῃ ΟΠ] άγθη, Ὑ1]1} ΘΒ Δ Ὁ] 150} ὑπὸ κἰηράοτῃ οὗ 1)6- 
νἱά, ἷ5 δῃηοοδίοσ, ποῖ ΟὨΪΥ οὐ {86 βγπχοδῖ ἰουπάδ- 
οι, Ὀαΐ 8[18}} γαΐϊθα δ Ρ ἴο ἐδ ροϊπί οὗ οἴϑστβὶ) 
ῬΟΤΤΟΡ δῃὰ ρεϑοθ. 

ΤΒΟΣΘ 8 ὯὨ0 Ὠρρᾶ οὗ ἃ ἀοβηΐίο κυ ]θοὺ ἕος ἘἢΡ᾽ 
“ βηὰ 0η6 58}}4}} 0411, δ (ἢ9 ῥσοβϑοηΐ δα ποίησ 
ἰο ἀο Ἡὴῖ8 δὴ δοίυ] πϑῦλθ ἔου 80 δηὰ οδ]ἱηρ. 
Το πδπγο- αι νίηρ 186. ΟὨ]ἹῪ 1468], ποὶ τοδὶ, ἑ. 6.,ὄ 10 18 
ποῦ ἐμὸ οὐ, Ὀυΐ πλϑϑὴβ τὸ ἴπὸ ϑωά, οἷς., (0 οἶα- 
γχϑοίοσίβιϊο. Τῆθ Ῥτορδοῖ ἱηνθηίδ [6 Ὡϑηη68 ΟὨΪΥῪ 
ἴῃ ογάοσ ΕΥ̓͂ ἐΠ18 τωθϑηβ ἰὼ οἰδγαοίδσίζο {πὸ οὐ ]ὰ 
ὑγιοβᾶν, ἐπ ἴο ΒΑῪ ψῃδὶ ἢ6 ἷν ποῖ ΒΟῊ ἂθ 88}8}} 
δοίυ δ! γ 6 οΔ116ἃ ὉΥ πδιο, 1ὲ ἴθ ἰῃ (ἷο χοθροοί 
1κὸ ὩΡΤΣ Τὴ “Φομόναι οὐχ σἱρμἰοουβαθθθ᾽" 
(δεν. χχἧϊ!. 6) πὰ πιδὴγ οἵας αἰταΐ τ ἀραῖρηα- 
1]10ὴ8 (οοΡ. 1. 26; Ιἰχ. 14: 76. χὶ. 16: 
ΧΙν, 85, εἰς.). Α πομ οιτοοῦηβαι]οσ ἰβ ὁπ6 

ΟὝΣ ΜΒΓΙ χχνῆ!. 29) “ποπάετ ἴῃ οοῦη- 
80], γᾶο ἴοστηδ ποῃάοσία!, Ὁπέδἐ ΠΟΙ Δ Ὁ] ἄθερ 
ῬαΓΡοθοα, ἑπίο πἰιΐοῖ “186 ἀεαῖσθ ἴο Ἰοοῖκ 
(1 Ῥεῖ. ᾿. 12). “Μιρμῖν " ῬΒοΐπρ δἀάοά, ἰη- 
τἰπλδίοβ ἰδὲ Ηδ 88 (1 ῬΟΥ͂ΤΟΣ ἰο δοσοιωρ ἰδὲ ΗΒ 
ρυ Ι͂η (μἷβ ἐχρυεβαίου “οὰ᾽ ἱβ ἐπ ομλοῦ 

δηὰ ““ἱκη γ᾽ ἰδ (9 δείσίραϊο (606 δθονο, 
Τοχί. απά Οναηι.). Ἰμογοίοσο ἐμ οἰλ]ὰ 18 ὃχΣ- 

ῬτΕΘΑΙΥ οδ]]οὰ γε, “Οοἀ,’ αῃὰ ἐμαὶ, ἰοο, Θοά, πθο 
8 δὶ ἰδ βΒ8π16 ἐπι Ηδρζο. 
. δ ααορίέου ατίδοθ: οβδὴ ἰδία ἤδτλο Μὲ “ΟΘοὰ" 

θὲ δρρ]οὰ ἴο ἃ ογεδαίυσε, δῃὰ ἰῃ να βοῦθθ Ῥα, 
χχχί". 1, 6, οορ. Φοδῃ χ. 84 5α., ΔΘ οἰϊοα, πθοτο 
τίποοβ ἃ οδἱοὰ ΟΥ̓ “ " ὝΒρη [δ6 
ον του ἃ ἤλνο δἰοηοα «6808 “ΤΥ ὈΪΔΕΡ τὰ 

διὰ Ὀδοδῦθο, Ὀοΐηρ 8 πδη, Ὦδ τηδάθ ἢ᾿τη66}{ αοά, 
δοδὺυδ χορ ἰοὰ ὈῪ τοίοστίηρς ἴοὸ ἴθ Ῥβα]α; “15 ἰὲ 
οί τυ ἰοη ἱῃ γοῦν ἰανν, 1 βαϊὰ, Ὗ8 δΓῸ 7" 
Εντάθ!γ Ηδθ που]ὰ βὰν (παῖ ἴἴ 18 ποῖ υηάογ 41] 
οἰσουμιβίδηοοδ ὈΡΠΕΤΟΥ ἴο ργβάϊορίο αἀἰνιηἶ οὗ 
ἃ Πγη80, Ὀούδυθο Οἰογυδο ἴἢ6 Βα] πὶ οου]Ἱὰ ποὶ 
ροααὶ οὶ αν δροΐϑῃ βὸ οὗ πιο. Ηδ ᾿ἱμογοίοσθ 
ο68 οἱ ἀθὴγ {᾿πδὶ ἢ μαὰ ς411.α Ηΐπ)5617 ἀοά, ὃς 

Ἠδθ οι αἸ]θηροά (86 τίσϑι οἵ ([μ9 9 6.9 ἴο ἐμδυρα Ἧ πὶ 
ΟἹ ἐδπαὶ βοοουηὶ ψἰτῆ ὈΪΔΕΡΠΘΙΥ͂, Ὀδοδυδβο 1 ΜΔ8 
Ῥοδϑί Ὁ]6 Ηδ τοδὺ Ὦδνα ς811|6α Η π786]{ αοά ἴῃ ἐπαὲ 
ΒΟΏΒΟ ἰδδὶ γγῶβ Δ} 0 2 Ὁ]6 ἴτοπι ἐμοὶν βιδπαροϊηϊ, 

1 πὶ μηρί (μογείογα ἰμδὲ ἰτ6 ποιΐου ὈΤΙ ΝΣ οοτ- 
(Δἴ Ὁ ο8 δ6 υϑοή ἰῃ νδγίουα ΒθΏ868, δηα ᾿ἢ βοιλθ 
οἰγουτβίδηοδα σλΔῪ Ὁ6 δαὶ α οἵ ἃ ογοδίυ σε, δηὰ ψὶ8- 
ουῖ ὈΙΔΒΡΏΘΙΙΥ. δαὶ ἰμογο 18 ἃ ἀἰβδγθηοθ θεία 

ἣξ διὰ ὈΥΉΝ, Ἐὸγ δ ΙΌΣΤΩΟΣΥ ἰδ ΠΟΥΟΣ πδοὰ ἰῃ 
φυ 

ἔπ πίἂθ βοῦθὲ ἰπ ποῦ τὸ δοὲ ἐδ ἰδίϊοσς προ, 

ἣκ ΔΙΜΑΥΒ ΙἸΔ6Δ:8 ἰμ6 ΟΟΟἀδοΔα ἴῃ ἃ βρϑοϊῆς οὗ 
ΔΌΔΘ]υΐα ΘΘΏΒ6, ΘΥ̓ΘΏ ἴῃ ὈΑΒΒΑΡῸΒ ἰἶἶὸ αοΏ. χχχί. 
29, Ἀοαὶ. χχνὶ!. 832; ΜίςοΝ. 1. 1; Ῥχγον. 111. 27. 

Ιῃ Ἐσοῖς. χχσχὶ 1] ὈμεσεγΝ, οὐ». ΗΑΕΥΤΈΚΝΙΟΙΚ 
ἐπ ἰοο. δηὰ Εξοκ. χχχὶϊ. 2]. 76 τουυί, οὗ οο 
δάπιϊὲ (Πδὶ ἴον (16 Ῥτορβοῖ ἰπιβο} ἢ [πο ΣῸ ΠΟΥ͂ 
ἃ οογίδίη ορβουγιγ δϑουΐ {π18 ΟΣ ργεβθθίοῃ. ΕῸΓ ἐξ 
18 1πὶ 1016 ἴῸΓ υα ἴο δδοσγῖδο ἴο Πΐμπ {Π6 [1], ΟΙΘ ΘΓ 
ἱπεῖσῃι ἰηΐο ἴΠ6 θεὶς οὗ [88 ροσβοῦ οὗ Ὁ τὶ δὰ 
οὗ Ηϊΐε Ἡοειοουδὶα πιῖ ἰμ6 Εδίμογῦ. [Ιὲ ττὰβ ἰδ 9 
Νον Τοβίδσηθηὶ Π]Β] παοηϊ, δηα ἐβρθοδ}}γ [16 Β6- 
Βυγγοοίίοη οὗ (πΠ6 1,οτά, (Παὶ ἤγαὶ Ὀγουρλὶ ἢ}}} πρμὶ 
ἴῃ [818 διὰ μρὴν Το ἰογῖὰ “αἱ ν αοα πγυδὲ 
δ6 οοπιοπιρί αὐἰοὰ ἤομπι 8 ἀουῦ]ο διαπά ροίπί. ΕὙοαΣ 
ἐμαὶ οὗ ἰιε ΟΙᾷ Τοεϊδιηοπὶ [π 6 ἜΣΡργοδαΐοῃ ΔΡΌΘΘΓΘ 
ἰο 6 8 ἰθστὰ οὗ ἰηἀδοδηΐϊίο Ἔχίθηϊς, [ἱ ἐβ ᾿ἀρῃτά αι 
{μὲ ἰὲ ἀοείχτιδίοϑ [86 δὐβοϊιο αοὐδποαδα, δυὲ ἰΐ ἴ8 
ἴαν ἴγοτα οἶθδῦ ἰῃ πῆδὶ βοῆβο. Βαὺΐ 1 πὸ οοηθ ρ]δἰθ 
116 Ἔχργοββίου ἔγοια 86 ΝῸν Τοβιδιηθηΐ ροϊηΐ οἴ 
νίον, δηὰ ἴῃ {πὸ πω} οἔἔἨ ἰ [8] πθηΐ, {ἱ. ἐ., ἴῃ 186 
Ἰχῆϊ οἵ ἰμ6 Βοδυγγθοίΐου δηᾶ Αδβοομπείου, ἰἤθῃ ἰξ 5 
ρίαία ποὲ ΟὨΪΥ ἰμδὲ 1ξ ἸΏΔΥ ὈΘ ἱΔ θη 88 ἐπ ὑγϑαᾶΐ- 
οδίο οὗ {86 αὐβοϊαϊο Ἑαοὐμοβά, θυΐ ἐμαὶ 1ὲ πιυδίὶ Ὀ6 
μῸ ἰβκοῃ. ΕῸΣ ἔποσο ᾿β πὸ βοῇ οἵ θανία ἐπὶ σδα ἢ 
Ὀ6 δὰ δὸ 186 {1} 8116γ οὗ {π:6 ῬΥΌΡΠΘΟΥ 6Χ- 
οορὶ εδϑυ8 οὗ Νασαγοίῃ. Βυϊ Ης ἴ6 “ἀεδοϊασοὰ ἴο 
θ6 ἐδο βου οἵ ἀοὰ πίιἢ Ῥοόονογ, δοοοσάϊηρ ἴο [ἢ6 
Βρί τὶς οἵ Πμοίϊδηηοδα, ὈΥ 1.6 γοδυσσθοϊΐοῃ ΤΌ ἰδ9 
ἀεδα," Βοια. ἱ. 4. 

Βαϊ ΐῃ πἢδέ θθηϑα 8 οἰογδὶ ἰδ: μβοτμοοὰ ( 38) 

οἾ δδοσὶ υθὰ ὑο ἴμο οι ἐἹὰ (Ὁ) ἴῃ οὔτ ῥδβεαρε ἢ ΕἾἼΌΙΩ 

(86 ἔκοὶ {παι ἐμ βόοη ἰβ ςδ)])οὰ “ Ενοι δι ηρς Ἐδ- 
{πο Γ,᾽ τὸ ΚΠΟῪ δὲ ὁποὺ (μὲ ἰὶ ἄοεβ ποὶ πιοδῃ [86 
ἘΔΙΠον ἴπαὶ ἤοτα εἰογηϊν θοροί (π6 Βοη. Βαὶ τΘ 
τασδὶ Πόσο, ἴοο, ἀϊδέϊηρτιϊδη Ὀεύπνθθ {89 ΟἹ Τοδ- 
ἰδιηθηὶ δῃὰ {π6 Νον Τοαίδιπθηΐ ρμοϊπ οὗ υἱοῦ, 
δηᾷ τημαὶ ΒΑῪ ὑμδὶ ἤτοσα {Π6 ἕοττοον {86 ὁπ ΕΓ Θομα- 

| πῶ οι οἴ (δ οχρτγοβδίου ἐβ ἢσὶ δρργϑοὶδ. 
Ια. ὙΒοη [καϊδἢ ᾿χὶϊὶ. 16 δηὰ ᾿ἰχὶν. 7 Ἷδ} 16 56- 

Βονυδὴ (Π6 ἔσο ΕΔΙΠΟΥ οὗ 15:86], (8 Ῥαββαρθ ΚΑ Υ 
Β6 ἰδ θοῦ 88 βαγΐηρ [μαί {μ6 Βοῃ ἴδ (9 οἴοσπδὶ Μέ6- 
ἀϊδίου οἵ (δα 'οσο. Βαϊ ἥοιαῃ 1 Οογίπιῆ. χυ. τὸ 
Ἰοδσῃ ἰπαὶ ἰμ6 βου υὶ}} Ὀ6 ἰπ6 Βοοοηὰ Αἄδιι, Μ9- 
ἀἰαῦος οἵ Ἵποοστυρυ Ὁ} }7 δηὰ ἱμυπνοσίδι γ {νόει 
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δ3) ἔος Ηἰΐδ οι, ΕἾΠΑ Ϊγ ἰΒ6 οὨἑ ἃ ἐδ οα]]οὰ 
Ῥχηοο οὗ Ῥεδοο,; δοοοσάϊηρ ἴο τοὶ. 6, 

᾿ ἰο νΐοδ ἰδ 
δεβυτοα οἰ ὯΔ] ρολοθ. ΤΉ δοσυγδῆοο ἰ6 ἐουμαοά 
οὉ [86 ἔδοϊ ἰμδὲ εἰν Καὶ πο ψ|}} "6 αν ἃ δὰ 8ο- 
Ἰοειῦοῦ ἴῃ ΟὯ6 Ῥεσβοῦ : Ὠδυ ἰδ δὺ ἤδ δ Ηϑ οδβίδ 
ἀοπτῃ ἜΡΕΣΥ ΘΏΘΒΙΥ ; βοϊοζηοι ἐῶ 80 [ὩΣ δ Β6 σϑὰᾶ 
πεία ἔτοτα δ ιῖθ δοπίηρ οὗ νὰς (ΒΡ. ᾿χχὶϊ, 8, Ἷ; 

ΕΣ. Χχχὶϊ!. 6. Μὶο. ν. 4, εἰς.).--ΟΥ τδο ἐποσϑαδο, 
εἰ6. Τίις Ῥγορδιος 6608 (86 ἰδοα δοει μ Βσοῦ 
σὰ ΒΜ γ εἰχηϊβοδηὶ {166 Ἰδὲ Η τλδῪ θῸ ἃ 
ἔσχ09 δέπερον Αυσυδίμδ, οΟΥῸΣ δὴ δυρτηθηίος οἵ ἰδ 

δι ΡΈΟΥΟΙ ΒΡ ΓΙΑ γρεος Τὸ ἰδ ϊ6 
δα (Π6 οἰ] ἐκ δοί οὐ Ὀδνὶα᾽ 6 δηὰ ΟΥΟῦ 
θαυ κὶ . Τ86 
εν τι ἐμοῦ γα πῦτὸ Ἰρσάτα ἴο ενία 2 86). 
Τὶ, 180 ἸΏΟἢ ; ἴον Ηἷδ Κίπράοια οἵ ρμεϑοθ 
δὲ} αν πὸ εὐὰ. Τμαὶ ᾳυδηϊξίδανο δηὰ χυδὶἷ- 
ἰδγο ᾿πῆμποηοο οὗ 86 συρπενο δηὰ Ῥαοι βθαμίο 
ἦθ ΟὨΪΥ μοβεῖδ]9 ὈΥῪ Ἰουπάϊηρς ἰἢ6 οὨ 
ἡυάρπιοηϊ διὰ )υμεῖοο (σοῖο. οἱ ὶ. 21), διὰ ὉΥ οδσ- 
τγίηρ οἂϊ ον βἴης}ο δοί οἵ δα πηιϊηλδεσγαίίοη ἰῃ (δ 
ρ. Απᾶ πόρου δὲα κί κἄοτο ἴο οτος ἱξ 
ἦδ ἰδίκοιι ἔσοπι 2 885... Υἱΐ. 12, τμοσοὸ ἰξ '8 βαίὰ : 1 
ἘΠῚ} δοῖ ὉΡ ἐγ βοοὰ δἤδχε ἴθο, πηλοῦ δἰ8}} ὑγο- 
οϑοα οὔὲ οὗ ἰῃγ Ῥονοὶβ, δηὰ Ἷ ΜΠ] ἐδιαυ]ίοῃ ἯΙ 

Κιηράοι» (ΡΞ ΘΟ ΤΙΣ δ 517). περ. νετα. 
13, 16; 1 Οἴγοι. χνἱϊ. 11; χχίὶϊ, 10; χχνυἹ, 7; 
Ῥιον. χχ. 28. 
[. Α. ΑἸΙΕΧΑΝΌΕΒ οὐ νοσ. 6. “Τῃ6 ποτὰ 

ΤΩΡ, “σϑῦἹ," Ἵχργοθθεθ 18:9 οορΙοχ ἰάθα οἵ 
δίΓΟΏρ᾽ δῇδοϊϊου ΟΠΙΡΕΟ ΘΟΕ οὕ δάθησοἂ ὃὉγ ἃ 
εδίοαδ οὗ οἱὸ δῦογο δηοΐῃοσ. [ξ ἰβ 
οοῦ ἴο αἰχτῖν οὐ ἱδροαϊίίοι ἰο ῥχοίθβοξ διὰ 
ἴανος Ηΐδ ῬΡϑορὶϑθ δἰ ἴ:6 οἵ με 

Βοῦ ἰδ ̓αγὶαϊο. 

ΘΧΡ Ώ89 6:8. βοιλο- 
ἔὔπη68, ΣΌσθονοῚ, 1 ἱποϊυάοβ ἰμ9 ἰάοα οἴ ἃ [6 δ]ουβ 
᾿δγα οὗ ΟὟ ΒΟΠΟΣ, Οὗ ἃ Τεδάϊηοβα ἰο ἰδκο 
οἴκδηοθ δὶ δηγίπἰηρ ἰο ἱξ, διὰ ἃ ἀείοσμ- 
Ὠδιίΐοῃ ἴο δυϑῆρο ἐδ στ πθα ἱπδυ] θα. ΤἘΠ6 Ἔχργοοθ- 
ἴοῦβ ἃγὸ ἀδεῖνοα ἔγοπι ἰμθ ἀἱδὶθοὶ οὗἩ πυμηδῃ Ρδ89- 

οη, Ὀαέ ἀοδουῖθθ βοιηθι εἶπ δυθο! υἱοὶν τρηϊ οἱ 
δ ἴοσ 116 ὙΟΣΥ͂ Σοδϑοῦβ πιο ἀοιηου- 

πρῶ 1.8 ἐεμβμὴσ. τιὰ ψὶοἰκοάποαθ οἱ ἐἀγον 
6566 ἔπττο ἑάεδα 8 ᾽ϑαϊουβ ρμαγ δι ν ἱ 

ΟΥ̓́Τ ἰὸς δὰ Ηΐδ δβίουβ βϑηδὶ Ὁ} σεβρθϑοί- 
ἴῃς Ἦν ὅπῃ ΒΟΠΟΌΣ 8.6 Ῥζοπλὶβουοῦβ)Υ Ὀ]οηἀΔοὰ 
ἐπ ἐδὸ ὕδδρο οὗ (}6 πογά, δῃι ἃ δὸ βοσῇδρε ὑοίὰ 

᾿Β.-ΤΗΒΕΑΤΈΝΙΝΟ ΟΕ ΣΕ 

ἀ 

βεζυαιΐο 
οὰ 

ἱποϊυάφὰ ἱπ [π0 σδδὸ θεῖίογο τϑ, ΟΓ γαίβοῦ 86 ἔνο 
τοοῖνοθ ΔΙῸ ἰθηίῖοἈ] ; {μαὶ '5 ἰ0 δαὺῦ, (ἢ 6 ὁΠ6 ἰῃ- 
οἰυάοο ἰΒο οἔμεσ. Τδο τοοπιΐου οἵ (ἀοδ᾽Β ̓ δδίου 
ΟΓ 208] δ (δ ργοσυγίης οατθ6 οἵἉ (μι τοδὶ δΕῸ 
8 ΒΌΓΟ ἰσυπάδείοη ον 156 Βορεδ οἵ 41} δ ἱθνοσα. 
Ηἱΐὸ σξεαὶ] ἷβ ῃοϊ ἃ ραβδοείου, ὑπὶ ἃ Ργίμορ]ο οὗ ροπεῦ- 
ἔν} δὰ οογίδὶπ ἴοῃ. ΤΏ δειοῃβηϊηρ οἴἴἶδοίθ 
Ῥχοἀπορα ΒΥ δθ]6 πηθδπδ ἰῃ ἰδ Ῥγοϊηοίίου, ὑγὸ- 
περ ἰφὰν "το στιοῦσι 0 πο Β ἘΒετον, ΤΣ 

Ἐσχρίαἱ ρου (ἢ Ὀσίποῖρὶο Θ 
ὑπαὶ οἔ (86 οὗ Ηοοίο αῇροιβα ἱωἹ 
“6 ποῖ (14 [6 χεΐχῃ οὐ Ομ τοι ἢ οδα ἰἰ ποὶ 

ΔΩΒΎΓΘΙ Ἐὶ [50 τοαυίδἰῖο ἀν εϑιν μὰν ἷ ΤΩο Ενδῃ- 
ἰδῖ8 ἰδίκθ μύρον ἴο Υ͂ βεΏΘΔΙΟρΊ68 

ιἴμοδὶ ἀοϑοδοΐ οι Ὀανὰ: δηὰ Ηΐδ σεΐχη, 
ὈΠΙἾΚ6 41} οἰ σβ, δ[}}} οοιϊίυοο διὰ 18 σοι διδη Ὁ 
ΦαἸασρίηρ. ἨΕΝΌΣΕΞΕ διὰ οἱβεσ τοοάοση 66Γ- 
ΤΠ ὙΓΙῸΙΒ Βανο οὐ᾽οοϊοα {παὶ (δὲ ῬΥΟΡΠΘΟΥ ἱδ 
ποῖ δΡῃ]οὰ ἰο ΟὨτἶδὶ ἰη (80 Νεν Τοσίδιηεηὶ, Βαϊ 
ΜΟΎ διδύο δοοῦ δγοδαγ ἐμαὶ [86 ὅσαι γϑσθα οὗ (86 
οἰαρίονς δηὰ ἐδ οὔθ Ὀθίοσο ἐξ ἂσὸ ἱηίθιρσοίθα ὮὉΥ 
ΜΟΥ δ 8 ρεορδθου οὗ Ὁ γἰδι δ ἴῃ 858 
Κπ0}1ς ἴθδοῖοσ ἢγης ἰῃ ΟΔ)1166, απ Ὡ0 οὴθ [ιΔ8 

ἰοὰ ἐμαὶ ἐπ18 ᾽ο ρμαχί οὗ [ἢ δδ:η9 οοηἰοχί. ΝΌΟΣ 
δ (4 4}}1. ΤῊ Ἴχρτγοθεΐοηφ οὗ ἴππ ψοσϑο Ὀοΐογθ 

κι ἐμεῦ ἴο ΟἸσῖοί, Ὀοίογο Ηΐδ Ὀἱσίμ, Ὁ 
πῆθη ἢ6 δαϊὰ ἰο Μϑεγ {{μ|κὸ ἱ. 82. 84), 

ελαὶϊ δὲ οαἰϊοά 

[Π660 Νογὰδ ΒΉΟΥ οἰΘΑΥΎ [δὲ (16 Ῥδσβοῦ δροίκϑα 
οὗ ν8β οχροοίϑα, οσ, ἰῃ οἰδοὺ πογάϑ, ἃ βυδ]θοὶ οὗ 
Ὡς γα δι δὰ ἐμβουσὰ {86 ἰοσβ δσὸ Ὡοΐ Ὀγροΐβο- 
Υ ἰδοδὸ υδοὰ Ὁ [δβδΐδ, ἰΠΟΥ δργθθ πὶ (δθπὶ 
ΣΏΟΓΘ ΟΙοθοῖγ ἰδ ὙΠ δον ΟὗμοΣ Ιη- 
ΠΣ (6 ἜἜΠΕΒΟΣΝ ἡρεύῥ την ῬΡΗΙ 7, δοοουπηίοα 
ὋΣ ὍΡου [Πα δβυρροοί(ΐοη {πᾶἰ| [Π6 ΔΏρο}᾽ Β τηθβεαρθ 
ὙΔΒ Ἐπ δου τα αὐ ὐεθαὶ δ 18 δὲτι οὗ ΟΠ γδὶ 88 8 
ἔα] Β] ϑοΐ, οἱ οἵ (μὲ6 ᾿μραχγὴν ΟὨΪΥ, δαϊ οἵ θέν 6 ΓᾺ] 
οἰ τθ δἷβο τ οἢ γα ρδγα 6] σῖτα ἰμἷδ8, δηὰ (μαὶ 
0 ἰδηρυδρθ ὙΔ8 80 ἰγδιηθὰ 88 0 δβυρμοϑὶ (ἢ6πὶ 
411, αὶ Ὠοπο οὗ ᾿μοτὴ 80 Ῥγοζη  ΘΏΓὮΥ 85 (ἢ 6 Οἢ6 
Ὀοῖοζο 0, δηὰ ἰΠ6 δαυ ον  ὐλαῶ κε ὍὌρου π|ιςἢ ἐϊ 
ἯΑ8 ἰουηάἀοά. Οὐμρ. 2 ὅ8δπι). υἱὶ. 11, 12, ὕδῃ. 
Υἱ!. 14, 27, Μὶο. ἱν. 7, οἰ6.} 

ΤΟ ΒΕ ΑΟΟΟΜΡΙΙΒΗΕῸ ΒΥ ΜΕΑΝΒ ΟἹΥ 
ΑΒΒΎΒΙΑ, ΑΡΌΒΕΞΒΒ. ΤῸ ΙΒΒΑΞΕῚ, ΟΕ ΤΗΝ ΤῈΝ ΤΕΙΒΕΞ. 

. ἜΔΡ. ΙΧ. 8 (7).--Σ. 4. 

Το [86 μιοοΐοα ἐμὲ ἀθποῦποθ ἱπιροπάϊηρ 
' φηξ δραϊπεὶ “πἀδῃ, οἵ ποῖον Αμογτὶα δ ἴῸ 
ἐς 186 ἀροιΐ, 5 ἸοϊῃμΘἃ ἃ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂, ἐπδὲ δῃῃουηοοδ 
16 πα ἔδίθ ον {80 Κίηράοιῃ οὗ (86 Το ΤυΥῖθοβ. 
Ἐοτ, ιμδὲ (Π6 Ἰδίνοῦ δσὸ (π6 βυδ᾽οοὶ οὗἉ (δΐν Ῥγορῃθ- 

Ά 1) Ὀδοδαβο, ἰπ {πὸ ἩΠΟΪΘ ΟὨΪΥ͂ 
ἡ δο; οΥὗ' Φαοοῦ (ἰχ. 7, 11, 18), 186 “ ΕΡΒγαϊπἶν68 
δηδ ἱῃμαθἑίδπί οὗ βδιηλαντὶ δ᾽ (νυ. 8) ΔρΡῬΘΑΡ 88 
ἴδοοο δά ἀγοβϑρά : πονοσ 7 υ]δῇ. ΕΣ γοῦ. ὅ βῇουγβ 
ΒίίεΙν (δὲ τὸ τοῦδὲ βὸ υπάογείδηα Ψδοοῦ δῃ 

Ἰ (νοσ. 7), Ὀϑοδῦδε ἔΐδοδθ τοσοίνίηᾷ 16 ποσὰ 
δροῖοι οὗ ἴῃ γϑσ. 7 19 ἀεεϊμμαιρα δὲ "Ἐ86 νῈΟΪΘ δδ' 

Ῥϑορὶθ,᾽ δηά {πον ἴπ τη ἴῃ ἴδ9 βοοοῃὰ οἶδῦκο οὗ 
ΟΣ. 8 ΔΙῸ πρεοϊ βρά, ποὶ δὲ Ζυάδῃ δηὰ [δγϑοὶ, ναὶ 
88 ἘΡΒγαίπι διὰ {πὲ ἱπηδο δαί οὗ βαγημασία : 2 
θδοδιιθο γεγ. 20 πὸ ποίΐοϑ (παὶ {μ6 ἰοία!"ν ΠΟ δ ΓΘ 
ἴΒεσθ σοργοδομοὰ χψίτ στυΐϊποιιδ ἀὐβθοηβίοηβ ἃΓα ἀ1-» 
γἱάοαὰ ἰπο Ἐρμιγαὶπὶ διὰ Μδηδδθοῖ. Ταθα δΓὸ 
ορροϑοά ἰο οὔθ διποίβεγ; 1 186 Υ ππϊίο ἰδ ἴδ ἴον (89 
ΡῬὰυ οἴ αἰϊδοϊκίηρ Φυάδῃ. ΤΠ δυάδι πετὸ ἰη- 
οἰυάδοα πῃ ἰῃς ὌΠΒΗΥ δἀατεβθϑὰ ἔἤεγθ, 1ὲ πυβὲ 

ἃ τοαὰ : “ ΕΡμῃγσαίπι δυάδι, υάδι ἘΡμγαὶπι." Βαὶ 
Ἐρμινγδαΐι δηὰ Μαηδεβοῖὶ. δῖὸ ἀβδὶ 858. 189 
ΤῸ ΚΌΔΙΙΥ οοπιοπάϊηρ πιοιιροσ; δυάδι 88 ΟἿΘ 
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ουἱδῖδα οἵ (86 σογαπιθ Υ̓ απ (Π6 οοπητησῃ οὐ͵οοί 
οὗ μον παϊγοὰ. 768 ψ1}} βου θοῖον ἐμαὶ νοσ. 
11 α ἄοοϑ ποὲὶ οοπδὲοὶ τι ἢ (816 ἰπίεγρεοίδίϊοῃ, 

ΑΒ ἰο ἴπ6 ροσϊοά ἰο πιΐοι {119 ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ Ὀο- 
Ἰοῆρβ, Τὸ ΠΏΔῪ Δβοοσίαϊη 1ΐ ἔγοιῃ 'σ. θ. 1 ΡΡΘασΘ 
ἴΒβογο Παὶ δί τἷδ {1π|6 ῥΐϑοοθβ τουδὶ ᾶνθ ὈΘΘΏ γοτὶ 
ΔΎΓΔΥ ἴγοῖα ἰμ86 Κίπράοιῃ οὗ (6 Το ΤΎθ68. ὙΥ790 
Κηοῦν οὗ ΟὨΪΥ ὁπ6 διιοῖι ἀϊπιϊπυΐοη οὗ {ΠππΕῚΣ ἰοττὶ- 
ιο ΠΘΌΤΗΙτΕ ἴῃ ταὶ ρογίοα. [ἷὲ ἰ8 {αὶ τοϊδίοά 
2 Ἐϊπας χν. 29. Αοοοταϊπρ ἰο (δαὶ δοοουπὶ Τὴρ- 
ΠῚ Ε σπρε Ὑ0 ᾽δἀ ἜΣ Ἰτο τος Ὁ λΣ 
Ῥορυϊδῖρα ἃ οἵ (86 ΘΑΡΙΘΓΏ 8η6 ΠΟΥΓΠΟΙΉ 
τα οἔ ἐνδι κἰσμάοιο, Αἱ ἐδαὶ πιθ 89 Ἐρδ- 

ΤΑΙ ἑΐ65 τουθέ ἤδγο Ὀοαδιοα ὑπαὶ ἰξ πουϊὰ Ὁ ΡΟΗΥ͂ 
ἴο σοραὶγ ἴπ6 ἀδιμδρο ἐπ6 Ὺ δὰ δαβαχοί. ἱ 
ἴοϊι (μδὲ ΒΘ πιυδὲ ππϑοὶ (816 [001 168: πούου, π]ιῖοὶ 
ἰοοῖκ (Π6 ἀδρλδεο ἄομο ὃγ Τὶ δι ἢ- ΡΊ]οθον ἴον ἐμ 
οοποϊυδίοη οἵ ἐμοῖς νἱδ δου, τὶ τ[ὮΘ δῃπουποῦ- 
ταρηῖ ἐμαὶ ὑμδὶ ν᾽ δέ δι ο γα 8 μὰ [6 θοχί πη, 
ΟὨΪΥ ὑπο ἤγεοὶ οὔ δὴν [Ὁ] νης ἄοχτοοα. [ΠῚ [Πθη, 
186 ἐὐὸν γιὸς γὰρ μων ἢ (ΥἹ.---ἰχ. 6) 811 ἰπ ἐδ 
πιο Ὀοίοσγθ δα ᾿ηἰγοἀδυσίοη οὗ {Π6 ἈΘΥΌΚΟΝ, 
16 ΟΓ γαστι Ρδββαϑθ Ὀϑοημβ ἰὸ πὸ μοσὶ 
ἱτητηοάϊαίοὶν δῆοσ. Απὰ 1 Ἑπδρίοσβ Υἱὶ.--ἱχ. 6, 
ΔΙῸ διιγ ναϊοα ἰο ἐπα ῬΕΕΙΒΌΊΩΚ οὗ 86 ἰῆγεθ γϑΆγθ, 
σι θη ὑδοίι Ροκδῆ δὰ Απδῇ ὙὉΣΤῸ [ἰνίηρ, ΒΑ 
δῦουϊ 748 Β. Ο,, ἰλοη ἐπὸ ῥγοβοηΐ ῬγΟΡΒΘΟΥ͂ 
Ἰοηρβ ἴο ἵπ6 οἷομϑ οὗ {μἷ8 Ρογὶοά, βαὺῪ δρουΐϊ 740 
-839 Β. 6. (σοι. οἱ Υἱ!. 18--17.) 

ΤΌΘ ἴοσηι οὗ ΟἿΣ ἶθ γι ϑεὶο, γοὶ κἰτηρ]θ. 
ἴτοτη ἔδθ υὑπαουγίυαςχ τἰδουρῆὶ ἴπδι ΤῊ 

καὶ 6 ἢ δὶ πὸ ΤΡὨΓΑϊτοἱΐο5 ἰοοῖκ ἰὼ 1π6 ὁπ, 88 ΟὨΪΥ͂ 
189 ἔτεϊ βίαρο, ([μ9 Ῥτορμοί θυ11 48. ἂρ Ηἷβ Ῥτορδθ- 
ΟΥ̓ ἴῃ ἰ͵66 686ἢ οὗ πιο Ροϊηϊα ἰο (6 
βυοθθαϊης οπο πιῖ {Π6 τοίγαϊη : “ΤῸ 41} (μΐδ 
ΗΐβΒ δῆρον ἷἱβ ποὶ ἰυσχηθᾶ δγαυ, Ὀυὶ Ηΐδ μαμὰ ἰδ 

ἴ86866 τοσγὰβ (Ὁ ΒΟΥ ἰμαὶ (Π6 Ἰυάσταοηξ οὐ [δγδοὶ 
οΟὨ 68 5|1}} Ῥογοπὰ ἰδ0 ἐτητηοαϊδῖο Βοσίσοῃ οὗ 

ΤΗΒ ῬΒΟΡΗΕΊ' ΒΑΤΑΗ͂, 

ἰμὸ Ῥγορμοίῖο νἱον. Τῆΐβ ὀχίγεμῃ νἱβῖ}]6 Βοσί- 
ΞΟῺ 16 πο οχίΐο (χ. 4). Βογοπά ἱπαὶ (Π6 Ιαγϑϑὶ 
οὗ ἐπ6 Το Ττίθοθ μ88 6168 (ο {16 ρῥγεϑοῃς 
ἄδνυ. ΤΟΥ ἀχρογί ποθ πὸ σοϑδϑίογαίίου ᾿ἰἕο 20- 

ἀϊά. ι ἴο “(ἃς ἀδν οὗἉ νἱεϊίαἰΐου δηὰ ἀθδο- 
Ἰαιΐση ᾽" (χ. 8) 186 ἰδ; τηθαίδ ᾿ΠΟΣΟΘ86 88 [ἢ0 
ἱηπαγὰ οοσσυρίοι στοτα. Αἶοσ υμδὶ νἱδι ἰδίου 0 
οι [Π6 δυσδοϊοῦδ ποσὰ ἰχ. 9 τοίου, ἴδγβοὶ, 1- 
ἱερὰ οὗ τϑοουοσίης δὴ ρευνίηρ δίγοῦρ, 8 σομον- 
ον βαγὰ ργοβθθὰ οἱ {116 δια μο Κ εοἱ. Βυΐὶ 
8.[1}} Ἰῆοτα οομλο (ἰχ. 1] δ). 8.11 1ὴΠ6 Ῥθορ]ο διὸ 
ποῖ οοηνοεσίοα ἴο Ηΐῶ {Ππδὶ δηλ ϊίοθ ἰΒο. ΤΠοΓο- 
ἴοσθ 186 ρυῃὶβῆπηρθηϊ [Ἀ}16 δγοὶ οἵ 4]} οὐ {πὸ Ἰοδα- 
εσβ οὗ 106 Ῥδορὶθ, σῆο ἰἰανο ργονυθὰ (Ποηβοῖγοθ 

ΘΓΒ, Ὑ ΒΟΔΟ δἷπ ταιδὲ ὑ6 ἐχρὶδιοὰ Ὀγ 186 Ὀ6- 
ἰγσαγοὰ ἀοσῃ ἴο ἴδ χουπα τηΘΏ, ἴδ6 σἱάονθ δηά 
ἐῃ6 ΟΥ̓́ΡΏΔΣ:δ (γοσα. 1ὁ-16). Βαϊ κι}}} τόσα δΘουαθα, 
ΕῸΣ ἰῃ6 ῬοΟρὶθ Δ.Ὸ 88 ἃ ἴοσγεδσξ οὔ ἔγο: ἰοῦ [88 
βαπιοα οὗ ἀἰδθοοτὰ δρεεδά οἡ 4}} οἱάθα σὲ ἀδνοῦγ- 
ἱπρ διὰ ἀοδοϊδίίοη (νοσβ. 17-20). [ω)υρίίοο δηὰ 
ν]ἱοΐοθωοσο, δοοογάϊηρ ἴο {86 οοπδίδηὐ ΟἹ Τορίδιηθηὶ 
βδη ἰπϑηΐ, (μ6 οἰταῖ σαιιδο οὗ (6 τυΐϊῃ οὗ δίδίβθα, 
δσίπρ (Π6 Ῥϑορίϑ ἰο {80 γεγζο οἵ {16 δῦγβε. ΤΈθα 
ΠΟ βοοϊκί ηρ' ἴοσ αἰ ἔγοτι ἰόγοῖση Ὠδίΐοη8β Μ|}}} αν δὶ]. 
ΝοιΙλης τουιαὶπα Ὀὰϊ ἰο νυὐπελὶ ἴο {86 ΠΟΙΤΟΣΒ οὗ 
6χ 6. Βαΐ δ} τηογβ οοσῃθβ. ΕῸΣ ουϑῇ (8 γὰρ 8 
ἰὴ ΔΎΔΥ ἰπίο οχὶΐο ἰ8 ποῖ γοῖ ἰμ8 επὰ οὗ δ 
᾿υασσταοηίβ οἢ [βγβε] (χ. 1--4). 
ΣΝ 6 ὮΔΥ͂Θ ἴουΣ βοοϊζουβ, οὐ ὙΒ]οἢ {πὸ γαὶ 

το αγῦο οδοῖ ἔν νϑῦϑϑα, [ἢ 8 ἵν ΟῚ νΘΓΒΘΒ. 
06 ποῖ ἑοσἢ δα (Ὁ]]ΠΟΤῈ : 

1, ΤῊῆΘ δυρροθοὰ πὰ ͵8 ἴπ6 Ὀορίπηΐηρ οἵ [᾿9 
υάρτηροηὶ (ἰχ. 7-11). 

2. ΤῊ ἀοοοΐγοσβ ἰδ6 Ὀδηο οὗ {πὸ ἀεοολνοά (ἰχΧ. 
ἘΣ 

8. [δταοὶ ἀονουσίηρ ἰἰϑο ἢ Υ [86 βατιοα οὗ ἀἷδ- 
οογὰ (ἰχ. 17--20). 

4. Τη)υδίϊοο δηὰ γἱοίθηοο 81] ὉΡ {1 τηοδβῦτο δηὰ 
Ῥεθοἐρ ἰδλίο [δγϑο] ἰηΐο ἰλο ΒΟΕΤΌΣΕ οὗ οχ ἕο (Χ. 1-4). 

1, ΤῊΕ ΒΟΡΡΡΟΒΕ. ΕἘΝῸ 15 ΤῊΕΒ ΒΕΘΙΝΝΙΝΟ ΟΕ ΤῊΕΒ “ΌΟΜΕΧΥ͂Τ. 

ΟἜΔΡΤΕΒ ΙΧ. 

ΤῊΕΞ [ΓΙῸ βοπΐ ἃ ποσὰ ἱπίο δοοῦ, 86.) 
Ἀπά  μαίἢ ᾿ἰρμ θα ἀροῖὶ ἴβγβο]. 

9 (8) Απά 81] (8 Ρ6ΟΡ]6 8881} ΚπΟΥ, 

8-12. (7-11). 

νον ἘΣΡὨτϑῖτα δηὰ 86 ἐδ 1 δπὶ οὗἩ βαιηδτίδ, 
ΤΠαὺ ΒΑΥ ἴπ [16 ῥΥ]46 δηά βίοιϊζηθββ οὗ μοδσί, 

10 (9) Το Ὀγῖο ΚΒ δγὸ {8116 ἄονῃ, Ὀυὺ τὸ π|ὶ}} Ὀυ]1ἃὰ τ ἤθύσῃ βίο 68 : 
ΤἼΘ 

11 (10) 
Απά ᾿"Ἰοΐπ δἴ8 ϑῃϑιηΐοθ ἰοροί μου ; 

ΟΔΙΠΟΓΟΒ 81Ὸ ουὐ ἄογγη, Ὀυΐ τὸ Μ11] ομδηρα ἐΐσηι ὑμΐίο ΟΘΆΓΒ. 
ΠΟΓΘΙΌΓΘ ἴπ6 Τ,.ΟῈΡ 5888]] βαῦ ρ ὑπὸ δάνοσβδασοβ οὗ Βδζίη δρδίπϑὺ Ὠἶτω, 

12 (11) Ἴμιο Βγείδηβ βοίοσο, δηὰ {δ ῬμΠε ΐποα Ὀομἱπᾶςς 
πα {ΠΟΥ͂ 5.)4}} ἀονοῦν [δγϑ6] σι ᾽ρΡοπ τοῦ, 
ΕῸΓ 81] {8:18 Ὦ18 ΒΏΡῸΓ ἰβ ποὺ Τυγποᾶ ΔΎΔΥ, 
Βυΐ αἰ μαμὰ ἐδ βιχοίομβοά ουὐ 5{1]], 
1 Ἡοῦ. ποῤιρίο, 8. ἨΘΌ. τοί ἐᾺ «οδοίδ πκονέλ, 
5. δεΐ8 ΟΥ λίξ οποπυίσα. να 7 τοουίλ. 

ΤΈΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΙΊΙΟΑΙ,. 

Οἱ νοῦ. 8. ΓΔ δοοοσάϊης ἰο χἹ"!, 8, 11; χυΐ. δ; χχν. | τοϊδίθβ 88 αιιοϊδίίοῃ τοδσῖςβ, [ἢ 88 τ ἢ 88 1 ἰἰτοάθ 85 
11..-- Ὁ ψ) ΔΑ ΟἿΪΥ Χχ. 12.----- ΜΝ ἢ ἂοσθδ ποὶ ἀο- 1ὴ6 ΒΡΘΘΟΝ ἐπδὺ γδηϊθοὶν ἐδ δὶ ὨΔυρ Ὠ Π688. 

Ῥϑῃὰ οὐ Ἰ} ΤΊ, θὰξ οἱ ΓΚ δπὰ 2:2} [7 ἰοπριοὰ 1ὲ 
ΟἹ ΥοΣ. 9. 1, ῬΤΟΡΟΥΙΣ ΠῚ ὍΝ 1 Κίηκεδ νυ. 81; 
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Ἑσεῖ. χἹ. 48; ἰαρίδεε ἐαοοωγασ, ἱ. 6., οαδεί, ΟὨΪΥ ὮΘΣΟ ἴῃ 188. 
---- τιλδὶ ΓῺ ἸΏΘΘΗΔ ποῖ Φ|ΠΠΡ0ῚΡ ἀζοίγιονα, ὀοΙ δέν θΡα, 

τ 

“Πα ὑρ," “οοῃδίτγυσί," Ὀαϊ 4150 δ'σωρὶν δέγωογθ “ ἴο 
Ῥ»ὶ] 6," “»͵ὴθ ὌΡ," ΔΡΡΟΔΓΒ ἔγοϊωη ῥβδδδᾶροδ |κὸ 1 Κίηκε 

ΧΥΝΙ. 82; Ἑιχοά. χχ, 38.-----Ο Ὁ Σἡὁ ΟὨΪΥ Βοσο. Μη) χ. 

83; χίν. 18; χχ δ 2δ: χῖὶν. 2 (σόοζὰ ἐδοϑο ὁχδῖωρὶθδ 1ὲ δῷ- 

Ῥεέδσ ἰπδὲ ἐς 6 ποῦὶ ο 6 ἡοἰποὰ πῆρ Ὦ8)); Ὀπὲ ἐδ 
ςοπέοχὲ δον ἰῃδὲ πο ουὐ(ἰης ἀονγη ἔγοϑα ἰδ τωϑϑηΐ, 85 
Τεποπδιπ σΌΡΡοΟϑοαδ, Ὀὶ Ὀτϑαϊείπς ἀοῃ ποοάθῃ Ὀ8{ἀ- 

ἔῃ εε. ἢἼΠ (886 οἱ Υἱῖϊ. 8) 6 “1τ΄ὸ Θχοῃδηκο." ἩΗἱΪρὮ, 18 

“ “" Ἰοῖ σοζὴθ ἴῃ δ σχοη8θ, ΓΟΡΟΥΔΕΙΟΣ ;"} ΘΟΙΏΡ. ΧΙ. δῖ ; 
ΧῚ!. 1. 

Οἱ γτοσ. 10. 3.995} δηὰ αἷϑο 90, τον, 11, δἴὸ ργασίον. 
φῬνορλοέιεμοι. ΤΏΟ ἹἸ ἰηγοῖγοθ δὲ ἐπ δδῖ)θ {{π|0 δά γοσ- 
ὍΪΩΔ] τπιϑϑοΐϊηχ. Ὀππόμδιεβ Γοσζηδεῖκο ἐπδὲ 5.)}0) ΡῚ. Ὧδὸ 
δἰσαγα τ᾿ 6 τη δηΐη κ “ ἰ0 τηδῖκο ἢἰκὃ, αποιίδί 4016, Ρ͵4ο6 
Ἀἰκμοσ, ἀείεπάονο, πορρέγ α.᾽) Βαὶ ἔδθὰ ἰὑ 16 οορδίγασα {ἢ 

(Ρ 5. Ἰίχ. Σ; οὐἱῇ 41). Τὶ γὮ» δἰδῆ δ ΠΟΘ Ῥεοῦ 

(δὶ 6 νογὰ [8 ἰδίκοη ἴῃ δὴ οὔδηδίγο βοῆδο, ΤΠΙΘῺ ἰἱ 
ΤΩΔΥ ὙΟΤΙῪ ὙΠῸ] ἤᾶνο. Ἰόγοονυοῦ ἰἐ [5 ἐο Ὀ6 Ὠοξίοϑὰ ἐπδὲ 
ΣΟ πἰκυὰϑ ἴΏ οοπίσαδὲ νι ἢ ἐπ 6 ΙΒ δίσαοίαγοθ ἩΒ ΘΟ 

[89 [ϑγδο] ἔθϑ ρῬΌγροδο [ἢ Ὑϑσ. 9...-..-.Ψ10 [6 ἸὩΘΟΤΏΡΣΘΉ6ἢ» 

εἷν16 ον ΕἾσΔιν ὁδῃ ὈΣΟΙΟΣ 5, ἰὴ τοδάϊηκ οἵ δοΐωθ 
4“ 

ΜΒΒ. ἰο "Υ οὔ πο ἰοχί : οἵ ΠΟῪ ΟΠΕΥΝ οδὉ ΟΟὨδίσΣοΘ 

“ ὟΥ δὲ ξεοηϊεἶνο οἵ [ὴ9 φΦυὈ]6οὲ, δϑοοΐῃᾳ ἐμαὶ [δ βδῖωθ 
Ῥονοῦ δὲ οἷον Ἠοσίη δοὰ οοηαθοζοά 6 ἰδηά, ποὲ 

ἘΤΘΏΪΥ γοδΙ ἰδίοσ δοίπ δι Υ πηδάο δὴ θὰ ἰο ἐῆο εἰ χά ογλ 
οἵ ἘΡἈταΪΌλ.---πο 8 Ἰουπμα ΟὨΪΥ ἔθγο δηὰ χίχ. 3. “Ὁ 
Το τοσὺ 1.0. ΜΠ 41} [ἐδ ἀογίνδεϊτος (Ἴ20, 390, 100, 

. τ τ Ω - 

0) Ἀδὸ ἐμ δθηϑὁ οἵ “ϑουύδσίῃβ." ΝΟΥ ἐδοτο ἰδ ἃ πογὰ 

7. δίκα (ΝΆ. χχχ !, 6δ) δ ἃ ΣΟ ἐοΐωηι αομδιη (3 οὉ 

Χ]. 31) Αδτομαγὰδ ἰδ ὀχοῦδημο οἵ Ὁ ἴοσ ἵ δοΐωρασθ 

190 Ἐχοὰ. χχχίι!, 22. βΒοοίηᾳ ἰδ τωϑϑηϊηκς “ ἴ0 ΟΟΥ̓́ΘΣ " 

ἴῃ [ἢ 90:06 Ὁδύυδὶ τ] ἢ 0 ἩΦΌΡΟΥΩ, ἑ. 4., “ ἴο Ῥγοὐϑθοὶ," 

ἄοφϑο ποὶ δὲ 41} βιυυΐϊξ ἢθτ9 (ΘΟ. Υοσ. 11), δηὰ “ ἐο ὀουϑσ," 
“-ο “10 ΘΟΥ̓́ΘΥ ΨΙΓΉ αὐτή, 0 Αὐτὴ," ὁδῃηοὶ ὯΘ δυρροτγίθά, 

1 γ»γοίου, νυ ΤΆκπο., θυ. θάλν., Οξδεπιυο (7λοι.), Ὁ.» 

ττεϑον, [. Α. ΑΧΕΧΑΧΡΚΑ, ἰ0 ἰακο 7090 [ἢ ἐπι ϑϑῖιβὸ οὗ 

“(0 δϑὲ οἱ," δδηνηζαγο, οοπιοίζογα. 

Οἱ τσ, 11. Τμὸ ἕοστωῦϊδ 4) ΠΕ 22 Ὀδδίάθ μοῖθ 
οι γόσγα. 16, 20 ; ΣΧ, ά, 18 ἰουμαὰ ΟὨΪΥ γοσ. 38, 

ἘΧΕΒΟΣΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ. 

᾿ Ἵ, 8ο Τιοτᾶ δἀθηῖ ----- οϑᾶαχα.-- ον. 8-- 
10 {7}: τ βϑοιὴβ ἴο 6 {πδὶ {ῃ69 πογάβ, “ἃ 
ποσὰ 85 ἴΠ6 [0 ΒΡ δεηὶ," εἰς., “ ἴῃ [Ἀ]]6η,᾽" εἰδ., 
τουδὶ 6 Ἰυὰἀμοὰ οὗ δοοογάϊης ἰο Ἰκὸ 509 Ὁ 
ἦν. 12 εντστος Ῥα. ΚΣ ΑΒ ἴῃ οὔτι 
εἷἰπσία 11.116 πογά, ἰοδδοά ἰο 16 :}, 88 ἐΐ ΤΟΣ, ἴγοστα 
τὸ τοῦ! οὗ (86 1, ογᾶ 88 ἴγομ ἃ Ἰυάρμίηρς δηὰ ἀθ- 
ΒίΣΟΥΪΩΡ ῬΟΤΤΟΣ, ἷ8 0 ἰο Βιυπδη ὑσχίάο δηὰ 
δα ΐπεβα, θ0 [Π6 ΓΤΟΡϑί πο ΓΘ ΟΡΡΟδ68 ἃ σἱῃρ]ο, 
Ὀγίοί ποσὰ οὗ {6 ΓῸΒΡ ἴο ἰμ6 ἘΡρλμιγαϊπηθα 
Ὑ ΒΟ, δ 1' γογο, (1186 ὈΥ (0 τλῦ, Ὀαΐ πιο ἢ 
βαδοεα ἰο Βυμ]θ ἰμδὲ ἰοο ας ὑσιὰθ. “16 
ποτὰ" (5) ἰβογοίογο, δἰδηὰβ ἤἔτεί τ ομὰ- 
μιαβῖβ, δ 10 ([π0 Ῥτορῃοὶ πουϊὰᾷ Β8Υ: α τογὰ, 

ε 6 [ΒΡ εθῃϊ. ας ποσὰ ( ΠΟΙ ἰδ ΠΟΤ ᾽δ86 (ἢ 
᾿δα, δὲ ̓ ξ ̓γεσο, [Ἀ]1Θὴ ἰπ Ἰογϑοὶ ὈΥ δοοίάρης, 1] 
Ῥγοΐοσ ἴο οὐ ρδσο Βυῖὰ 1}. 18, [0 ἰδ τηοδηΐῃα 

οἵ ὅ92 “(ο 24]1, ταῖμεν ἰβδὴ Ὅκη. ἱν. 28, δ. 
οδῦρο ἰδοσο, ἰοο, ἰβ (Π9 πηάουϊγίηρ ἰ΄ο66 οἵ (δὲ 
Ἰεβεὶ ᾿αμετιη ἢ δοοίάοηξ. Τιῖθ ἄμὸ κ οὗ οχρσοά- 

Γρῦν! εὐ αὐμεχιδ αν αὔλῃι μενα λὸ ἐλμανβτο μια πνμο ἐνᾶ 86 ΒΟΠῚ δοοϊάϑῃ θ 
παρ , 848 ἰΐ8 σϑδϑοῃ, [ἐκ }γ, ἴπ τμθ, 1μδὲ Ἰβαῖαι δ 
8 Ῥγορῆοῖ ΡῬΥΏΔΥΙΪΥ ἰὼν ΨΦυάδῃ, διὰ ποῖ ἴῸΣ 
ἴεγδοὶ. Ἧτο {δοσοίοτο βίορβ δογοπὰ ἰδ βρῆϑζο οὗ 
ἢ ΟἸἾΤ ῥτοροῦ δοί ἑν γ ὙΣΠ} ὑμ6θ6 πογάβ, πο ἢ 
31} 1|Κθ ἃ Ἰοσβεὶ ἔσο (δ ἰ80]6 ῥγορασγοὰ ἴοσ ἐμ9 

ὅδοοῦ δίδη δ ΟὩ]Ὺ ροσίϊοα ΠΥ ΤῸ Ιατϑεὶ. [Τὶ οδα 
Ἰηθ8ῃ [6 Ὑ8016 πδίϊοῃ, δηὰ {πθ Ῥϑορῖίο οὗ ἐδ 
Το ΤΥ ᾽υδὲ δ νε}} δὸ 10:9 Ὡδπιθ ἜΦΕ. ΟῊΡ 
ἷ;, 8, δ, 6; νἱΐΨ. 17). ΟἿ]γ ἐδ οοηϊεχὶ ἄοε 
ἷπ πιδὲ ΘΘΏ86 {ππ πδίὴθ δ ἴο 6 ἰδκοῃ ποτ ἰὲ 
οὐσῦσα. [Ι͂ἢ {86 ἰηϊγοάυσάοι ἴἰο (8 δβοοίΐοῃ, τ 
᾿δνο εδβοσοά ἰδὲ Ὀοέΐ “δοοῦ διὰ [αγϑϑὶ πιθδ 
1: Κίηράοπι οἵ {πο Το Ττῖροθ. ΤῊ δηι μοαδ 
οἵ ἡ διὰ 1εγ8ὸ] ἰῃ μδιϑ] 16] στὰ ὁσσυγθ ΠΟΓΘ 
ἴον ἰΐς ὅγοὶ πι6. [ἷὲ ἴδ ἰουῃάᾶ ἀρδίη δ ἀϑαΐβηδ- 
ἤοη οὗὨ ἐπ6 δηξῖγο ΣΧ. 20; χίν. 1: χχνὶΐ. 
ὃ; χχῖχ. 28: χὶἹ. 27. χἱ!. 8, 14; ΧΙ, 24; χίθ, 
1,.22.328; χιΐν. 1, (3), δ, 21, 28; χὶν. 4; χινὶ. 8; 
ΧΊνΣ. 18] ΧΙ χ. ὅ, 6. 6 ΔΓ οδἷ8 19 

: 

βγεῖ ἰῃ Ηδσε. χὶΐ. 183 (οὗ 9 Ῥαισίδις ): ἰδ6ῃ ἰπ 
ΜίοδΒ, δῃὰ σοϊδἰνεῖν (89 οἤθηθοῖ ἴῃ ᾿ΐπὶ: Μίο. 
ἰ. δ; ἴϊ. 12. αἱ, 1,5, 9. [πὶ Ναδπμα 1]. 8. Ιὰ 
Φογοι δ ἷἰ1. 4:  χχχ. 10: χχχὶ. 7: χὶνί. 27. 
Ἐσεοκ. χχχὶχ. 25. ΕἼομὶ ἰδ ἷα 1 ἜΡΡΕΙΙΕ {μδῖ (16 
ἴοττα οὗ ἀχργοβαείοῃ 18 ργθιθπλὶῃθηῖν οἰαγδοίοσί βεϊο 
οὗ Ἰραϊδῃ. 1{1 8 δεκοᾶ: πἰιδὶ πὰ οἵ ποσὰ ἐδ9 
ΤῸᾺΡ δοηϊῦ 1 που]Ἱὰ γοίδσ [0Σ δβυοσ θὲ ΠΟΥ ἴὸ 
γ. 26 οσ ἴο Υἱὶ. 14 ραᾳ. ΕῸΣ ὈΟΐδ διὸ σοχηοίε, 
ὙΤΏοθο δῖὸ σίρῃς {μὲ ἰδ Ὑασ. 8, ΟΣ ΒΑΥῪ Υ͂ΟΣ. 
10 μ4., 88 το ποσὰ σχοίδσσοα ἰο ἱῃ γεσ. 7. Νοιδίης 
18. ΠΊΟΓΘ Πδίυχαὶ ; ΒΥ ποσὰ πΟΥΘ Γοιγοΐθ σζηυδὶ ὮὈΘ 
ΙΏΟΓΘ ΘΧΒΟΙΪΥ ἀραὶ ΤῊ ποσὰ “ (Π6Υ 888}} 
Κηον ἐϊ, γοσ. 8, ἴδνοτθ [ΐ8. Εορ πδαὶ δῃουϊὰ 

Θ ἴο5 Κηονῦ Οογίδίηϊυ, [ἢ9 ὙΘΥῪ 
ποσὰ οὗ πμϊοῖ γοσ. 7 βρϑαῖκβ. Αε (ἢ Β8:2)6 (1:9 
{πὸ οοπίοχὶ σρδῖκϑα ἰΐ οἶϑασ, [Πδὲ [ΠΥ δῃου]ὰ ᾿Ἰθασα 
δον ἢ}1} ἐμθ ρἷδη οἵ Φοδονδῖ (δοοοσαάϊηα ἰο γοσ. 
10) πὶ}} συΐὲ ἐμοῖν ῥγουὰ ρἷδθα. Ὑπμογείοσο, κ ἐἢ9 
ποσὰ," τεσ. 7, ἰδ ἰάθης.8] τι (μ6 οδήοοῖ οἵ 
“ΠΟΥ͂ 8ὴ4}} Κπον," γϑῪ. 8, δῃὰ νγὸ 816 )υφ δεὰ 
ἱ διΐηρ “ διὰ 8ἢ4}} Κπον {4 

“Ἐρδιγαΐτη δηὰ {86 ᾿ῃμδοϊίδηί οὗ ϑαπιδσίδ 
ΔΙῸ οοπίχαβίϑα ποσο ἰυδί 88 “186 τηϑῃ οὗ «ἀυάδῇ. 
δηὰ {Π6 ἐπμδοὶιδηίθ οὗὨ ΦοσΌβδ ] οῃλ,᾽) ν᾿. 8, οοζΡ.. 
1.1:1..1. Τῆο ΕΡΒγαδί ἰϊοα απνὰ βδηλαγίδηδ, ἰμοῃ,. 
8ἢ.}8}] οοἴῃθ ἰο ἃ δοσγίδίη κηονὶ 88 ὈΘΙΒΟΩΒ ἱπδὲ 
ΔΙῸ ἴῃ ἃ κἰαίθ οὗ ὑσὶ ἀθ δηὰ ποὶχῆηϊ οὗ οοῦγδζο, [Ὁ Σ 
πο ἡπϑὲ τδδὺ Κηον]οάμο οοτηπλοηάβ ἰἰβ6} ἢ δ 
{π6 θοαῖ τοιηοὰγ. ὙΒΟΣΘΙἢ [86 ῥχλὰθ οομβὶδβίβ 

ἐμ ΠΑΝ Ἰδηρδρο οομδὶδία οἵ ἴπὸ πἷπιρ] ΓΤ δ6ο οἴ ἴπο αἷπρῖϑ, 
ΕἸΡΗΥ͂ ἀαρρϑελῆτε. οοηίγαοα. οοά δῃά δίοδα: 
δῖα ἴδ9 οἰοῖ πηδίοσί 6 ἴον θυ] ϊπς. Βγίοκθ δσῸ 
μρθλρὸ {πῃ ἤθύσα δίοῦθ8, δ ἃ δΥΟΔΙΏΟΓΟΒ ἔμ δῃ ὁ6- 
ΔΜ. “᾿ΒΥΟΘΆΓΩΟΓΙΟ ἔΓ068 8Γ6 ΟΟΙΏΠΊΟΩ ἴῃ ΡΔΙ δίς," 

ἰοα. βαγβ. ἘἸουσ βῃληρ ἰῃ ἸΟῪ 
ἴδοοϑδ, (δσμιη “πὶ ΟΥ̓, ΒΑΥΒ ἴῃ 
εὐ πεαραιῖ, ἡρἀμηφο θυ . ΤΟ τοῦ. χχυϊὶ. 28); ἰἃ 
δ΄Θ ὑσγίσοὰ δὲ νοοὰ Του δυϊ]ἀΐηρ, Ὀυΐ ποὶ οὐτωβατοῶ 
τι ἐπο οοάασ. (Οοτρ. ππᾶοσ 7ατέ. απὰ ) 
ΤΉ ο βθῦβο οὔμο χυγαίδγο ἰδηρυδρο ἰδ ρἰδίη. ΤΉΘΥ 
δοκηον]οάρο ἰμδὲ ΕΡὨγαΐπι ἢδ2 συθογοὰ, ναὶ (ἢ 
ΒΟΡΘ βρέ γτα ἰο τοραὶσ δ}} (μεθ0ὸ ἀδεμλδβοδ, - 

88 ΤΉΗΞΟΡΟΒΕΤΣ ἐκ 



146 ΤῊΕΒ ῬΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ, 

2. ῬΒοτσίοτο ἔδο Τοοσχᾶ----αἰτοξομοᾶ οἷϊ 

81111.--- τα. 11, 12 (10, 11). Φοδονδμβ ἀοίης 

γαγ. 10 6ᾳ. Ὀτίηρβ ἰο πουρμέ (π6 ῥγουὰ Πορϑβθ 
οὗ γνοσ. 9, δηὰ ἕ δηηπουμοοὰ ΠΕΙῸ 88 ἴΠ0 ο0Ώ- 
ἰοηίδ οἵ “10 ποτὰ ᾽ οἵ γϑγ. 7. ΤΆΘΥ σου]ὰ σἶδο 
μἱκῃ, θυ [86 ΠΟΒΡ γαΐϑοβ δῦονθ δϑϑ μοὶ δἰ σῇ 
ἤοῦθθ, ἴπ6 ὀρργϑβϑοῖβ οὗ Βοζσίη. Τδοθο Ὄρργθβ- 
ΒΟΓΒ ΔΙῸ ἔπ6 Αβαυγίδῃβ. ΤΉΘΥ μδά ργονθὰ ἱποιὰ- 
βοῖνϑδα βῃο ἢ ουθη δὲ ὑμδὶ ἰΐθ. ΤΈΘΥ διὸ οδ δὰ 
ΟΡΡργϑδβοῖβ οὗ Βοχίῃ, Ὀϑθοδῦβο [6.8 6}᾽}8 δἰ γθΏρι ἢ δὲ 

(ἦμλο, ἰΔΥ ἧπ (16 81} [}1δῆοο ὙΠ Βοσίη. Τδο 
ΒΔΓ16 ΡΟΤΤοΥ (δὲ ΚιΠ|οὰ Βοσίη, δὰ εὐθηθοττα 818 
Ἰἱηράοιω, βοϊυδ!]}ν τηδᾶθ δὴ δμὰ οὗ Ἐρῆγαΐμα ποῖ 
᾿ΝΘΏΪΥ ὙΟΔΙΒ Ἰαίου. ΕἾΤΑ ἀι66] ἢ, οοταροϊ θὰ Ὁγ 

16, ἰδ ΤΟΡΓΟΘΘΩ 88 πεειμς ἢς ἜΚΡΙΝ 
ἘΡρῃγαϊΐῃη. Βϑοβδιβο οὗ τ6 ποσγάβ, κτἴπο 1] }9- 
ἴποβ Ὀο ἰη, ὈΕΙΓΥΖΒΟΗ Βαρροθοϑ ἐμδὶ (μ6 Ῥτο- 
μοι ἔγοτα γϑγ. 11 οὔ, οχίθη β ἷβ Υυἱθῖ δῃηὰ [88 

ταϊπα 81} Ιδγϑοὶ, βίποθ (86 ποτίδοστι κί ράοτω 
ὭΘΥΘΓ δα ἴο βυῇον Ποσμα {86 ῬὨΪ]ε 68, ἩΒΟΓΘΆΒ 
(6οο. ἰο 2 ΟἿσ. χχυἱ!!. 16-109) δὴ ἱμγδδίοι ΌΥ͂ {16 
ῬὨΣΠΒιηο8 ἢ Φυάδῃ '8β ἜΧΡΓΘΒΘΙΥ πιθη ομθα 88 
θοΙουσίης ἰο [89 Ἰυάχιιοη οὗ ΑΒ δΣ᾿Β ἐΐπιο. Βαὶ 

1 (δῖ6 πεσθ δβο, γδσ, 12 (11) που]Ἱὰ Ὡοοὰ ἰο δ 
ΤΏΟΣΟ ἰδ Π Ε αἷδοο ἴγοϊωῃ γυοσ. 11 (10). 
Ἐοσ, δ (86γ εἰδηά, (89 ψόοσὰθ “ὥϊο ϑ'υσίδῃδ --- Ὁ6- 
᾿ἱπά᾽ χτηυδὲ Ὀ6 ἰδίζθῃ δ ἀθροηάθης οὐ 7990" 
“4 {11} βαὶ ὑπ, διὰ (69 Ὡδίίοῃϑ πδιηϑὰ ἤθσὸ δ 

ἰβοδίζοῃβ οὐ “(τὸ οῃθι 68, γοσ, 11 (10). 
αὐ ἐπ οη ποθ διἰδοϊκοα ὃγ ϑγσίδ διὰ (86 ΡΕὶ]ἐο- 

(ἰποδ δῖοὸ ἰάθηιοδὶ τίς Ερδγαῖοι 0 τοι “ ἷπι᾽" 

δηὰ “ μὲ6 (186 οιᾶχοθ ἰῃ ΤῚΣ ἀπὰ Ὁ)» (νοῦ. 
10) τοίοσ. Βαὶ νοσ. 12 α (11) 8 ποὶ ἴο 6 ἰβίκοῃ 
ἴῃ 8 116 γα] βοβο. ϑόυτῖδ διὰ (6 Ῥεῖ μοβ σὸ- 
Ῥγεδοηὶ Εδεὶ λπὰ  οδί. 1[68. ἱϊ, 6; χὶ. 14 ρυὰ 
1πΠ6 ῬΒΣ] οι 68 86 γτοργεδοηίδίλγο οὗ ἐμ ἯΥ οδὶ δ 
ορροβοὰ ἰὸ (1) 86 Εδοί. Μογβϑονὲσ ψϑ τηυδὶ 
Ὡοΐ ἱακο ““ οδίΐπρ ὙΣ} ἃ 11] του τἢ ̓ἢ κ8 τοοδηΐϊηρ 
ἃ σοι ρ]οῖο ἀδαϊγυοιίΐοη. ΟἹ {δ ΘΟὨΙΓΔΓΥ, ἨΘ 860 
ἤγοσα συϑυ, 12 ὁ (11), [δὲ ΓΟΟΌΣΒ δῇδοστγαζάβ (ἤσθθ 
τἴἰπηοβ, [πὲ [86 Ῥτορμοῖ ποῦ] βαὺ : γὸ μο]ὰ ἰδ6 
ἀδιλαρθ ἐμαὶ γε ΒΟρῸ δδεῖ]ν ἰο σϑρδὶσ, ἰοὸ Ὀ6 180 
οηὰ οὗ γοὺσ οδδηῖγ. Βυΐ 1 δΑῪ 10 γοῖ : γοῦ 
ἃῖὸ ἀεδιληοα ἴο ἢαγο ΥΟΌΣ ΟΡΡΓΘΒΒΟΓΒ Θ0Π16 ΟἹ γοῦ 
ἴγοπῃ ΘΥΟΣΥ δβίἀ6 1 ΒΙΡΟΓΙΟΣ ῬΡΟΉΤΟΣ, δα γαῖ ΘΥΘΏ 
{18 πὶ}} Ὀ6 Ὀαῖ 16 Ὀορίπηίηρ οὗ 16 ΘὩ 

2. ΤῊΕΒ ῬΕΟΕΙΝΕΙΒΒ ΤΗΕ ΒΑΝῈ ΟΕ ΤῊΕΒ ῬΕΟΕΙΝΕΘ. 

ΟΒΑΡ. ΙΧ. 183-17 (12-.-16). 

18 (12) 
ΝΟΥ ἀο [ΠΟΥ͂ ΒοῸ Κ 

ΕΌᾺΕ (δ Ῥθορῖθ ἑυσποί ποῖ υπίο Ἀἶτα ἐμαὶ πείθοι ἐοτη, 
[16 1,.0ῈὉ} οὗ Βοβίβ. 

14 (18) Τμογϑοίοσο ἐπ [ΟῈΡ Μ}}} οαἱ οδ᾽ ἴγοτη [εγ86] μοδα διὰ ἰδὶϊ, 
Βσϑηοῖ δᾶ συβῆ, ἱῃ ὁπη6 ἀΔΥ. 

1δ (14) Τἢο δῃοϊθηΐ δῃἃ Βοπουγβαθϊο, μ6 ὧὸ {86 μοδά - 
Ἀπὰ {86 ῥγορβδοῖ ἐμδὲ ἑθδοβϑί ΐδϑ, ῃ6 ὦ [}6 81]. 

10 (1δ) Ἐν ἤδο Ἰοδάοσβ οὗ {18 ῥβϑορὶθ οδυβο ἐΐοπι ἴο ΟἿῪ : 
Απά ἐλεν ἰλαΐ ατὸ Ἶοσα οὗἉ Τρχῃ ἀτὸ ᾿"ἀοβιτογοά, 

17 (16) Ὑπογοῖσσο (86 1.0 Β} 8881} βαῦθ πὸ ἸΟΥ ἴῃ {πεῖν γοῦῃρ ΤαΘΣ, 
ΘΙ ΠΟΣ 81.411 μΑΥΘ ΤΠΘΓΟΥ͂ Οἢ {ποῖ ΤἈ ΒΟΥ] 688 δὰ π]ᾺΟΤΒ: 

ΕῸΓ ΘΥΟΣΥ ΟΠ6 8 8 ἢ 
ἃ ΘΨΕΣΥ͂ τηου ἢ οἵ 0]]γ. 

το ἐμᾷ δὴ ουὐἹ] -ἀοοῦ, 

ἘῸΣ 81] {18 δὶβΒ ΒΏΡΘΥ '8 ποὶ [ΓΘ ΔΎΨΑΥ, 
Βυΐ ἷ8 βαπά ὦ βἰσχοίομοά ουΐ βὲ}}}. 
2 Οτν, ἐλόν ἱλαΐ εαἰξ ἰλδηι διεδεοᾶ, 
8 ἨΘΌ. δἰσαϊίοιοσὰ ωρ. 

δ Ῥαΐωι ἴον». 

ἘΕΧΤΤΑΙ, ΑΥ̓ΤῸ 

Οἱ γος. 12, ΒΥ Ὀοίοτο Ὁ) (δ ὑβουρδ οἵ ἐδί8 υϑτβϑ 

ἴο Ῥδσγδίδοι σαν οο ον ϊηδῖοα Ἡ] ἢ ἐῃ 9 ἔοτοκοίῃ κ, ἩὮΘτο- 
Δ8 ἴ' ουρῆς ργοροῦῖν ἰο Ὀ6 αδογαϊῃαίοα ἴῃ 6 ζοστῃ οἵ 
δοοίκοϊπα ἃ στοδδοῦ. ΕῸΣ δὰ [ἢθ ρϑορὶϑ ὕὑθϑι οσοῃηνοσίοα 
Ὦγ [6 οἰιδδιἐδουηθηΐ, ἰὼ δὰ ἐπ τγδί οὐ σοι ουδὰ 
Ὅσθθῃ ἐπιγηθὰ Δ. Ἧὸ αγο ἤοζὸ Ποχοΐζοσο οὔθ οὗ ἰδοδθ 
γϑοαυδηΐ ᾿πδίδμοοθ ϑῃμοσο ἐδθ ᾿ ἀδθτοθηκδ ἀοδηϊίίου, 

ψ ἈΠ 9ἢ. ΒΟΤΘΥ͂ΘΣ (Π0 χοδδδσ τουδὲ συ ρρὶν.--195-.ε δουπὰρ 
τ 

11 δὰ δε ῆο οὔ ἐδ βδῖηθ πογὰδ ἢ) 8.6 ἤοσοκοΐδᾳς ΤΌ σϑϑ. 

“τ ὀὀρδοίδ!ν δος ϑγ}5, Ὡοἱ δοϊάοσω δίαπιὰβ ίοσ ὕκ: 
Ὅσαις. ἰν. 80; χχχ, 2; 2οοἱ 1. 15; ΔΙηοσ ἵν. 6:11; 168. χίχ, 
83, αίο. 1 ἀρρϑασγο ἰδὲ δὶ] (986 Ῥσορδοῖίο ρβδοδδαᾷοῦ)ηδὲ 
σἰῥοὰ ταδί οῃ ἐδ οτίκίῃὶ ρϑῖδαβο ἰἢ θα θγοπ ΤΩ δἷϑοὸ 
εἰιοὰ, ΤΏ οχρτιοδδίου ἘΣ Ἴ γϑοδὶ]ο ὕϑαὶ. ἱγ, 29.---- ΤῈ 9 
Δτεῖοἱο Ὀεκεθ ἹΓΙ3Ὸ ἰο ἀρδί;σι [)0 ταῖο. Το Ἔχοσρεου 

3 Οὐ, εαἷοα δὲοδδοιῖ ο ἴλοια, 
4 Οἵ, υὐαίηψ. 
ν ὡποζοαν απαὰ αδοπουριαιδδ. 

ΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑῚΙ,. 

16 ἴο Ὁθ ἀχρίδίποά ὮῪ ἐδ Ῥχοβοιω!ηδὶ ἴοσοῦ οὔ ἐδο δσγεοἷθ 
δοοοσάϊης ἰο πδϊοῇ ἰἰ γοίοσα Ὀβοῖς ἰο ΥΟΥ. 11 ὃ. 

ΟἹ γοσ. 13. ΠἼ2.) δδὰ 17}, τοῦ. 1δ, τηαδὶ Ὅ6 ἐαῖς 0; 89 

»γαοῖ. ρῬτορλοίίοωπι, τ ΊΗ ΤὨΊοἢ Φοροσὰ ἰδ ἴαξ, ἐταροτί, 
ἽΝ" διὰ ὈΠῚ[Ἢ τος. 16.-ΤΊ 9 Ἰου πὰ ΟἿΪΥ Πόσο, χὶχ. 

16 δῃὰ Ζ2ΖοὉ χγτ. 81.-- 2 Ν Ἰουαπὰ δρδῖη ΟἿΪΥ χίσχ. 1δς 

1711}. δ, πα ετον ἴῃ Ὁ), “ ἔπ δινϑσωρ."---- Ὁ} 6) 

ΘοΕΏΡ. οὉ {11, 8 ----ΠἘἍὍοὁὃΠ[Ὸ ἴα 1ρδίδ δχδίῃ ΟὨ]Υ σχχ. 30. 

ΟἹ γοσ. 16. ἜἾ Ό οοαιρ. οὐ 111. 138. Νοιῖοϑ ἐδ) ῬδεῸ- 
πομιδδία οὗ ἐδο ἰδδὲ ἐτὸ 'ψοσάβ. 
Οἱ τοι. 16, .Π ῬΓΟΡΟΣΙΥ, “ υποΐοδδ, προἰὶοά," ρῬοΐζξω- 

ἐμ, ωπάμδ: χ. θ: χχῖν. ὃ: χσυχίῖ, 14.-- 3 Ῥϑῦδαὶ 

ἴοττα οἵ ῬᾺ, ὑπῖοϑο 1ξ ἰὁ .- ἐκ τοῦ πονηροῦ ὃ. Ἰπορας, 

ἘΔ; δ᾽ δίθα. 



ΟΒΑΡ. ΙΧ. 12-16, 147 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ἐς ἴδ Ρ60»]9 ----σ (6 ἴδιο 1Δ1].--- τα. 
12 (13)}-14 (1ὅ). Το ἴους ἀχρτοδαίουδ, μβοδὰ δηὰ 

11, ρδί σα -Ὀσδηοῖ δηα συδῃ, σα ἰο ΡῈ ἰουπά ἴῃ 
ἴδε ἐδ ογάοσς χίσ. 186. Μδὴγ οὌχροαίΐοτη (δἰ πο6 
ΚΟΡΡΕΒ Ἂπριπι. σι ]ιοιοίλοολεν, Ἰεραίαε, 1799, 
8). (μ6 χτηοϑῖ οὗ ἰμ61}) Βανο ᾿ιϊδυηαογοιοοὰ τ86 

ΤΟΥ Βδνὸ ἰδίκοῃ μοδὰ δηὰ ἰδ], δον }} 
88 ρίτο- Ὀγϑηοῖ δὰ συδῃ, 85 ἃ ἤρυγδιΐνθ Ἄχ ργεβε- 
ἰοῦ ἴοσ “Βοπογδῦϊο δηὰ ᾿ῃείρη σδηὶ," ἀρὰ, μο- 
οδῦβο νοσ. 14 ἀοδϑβ ἠοῖ βαϊϊ ἐμὶ6 οοῃείσιοίίοη, [ΠΘῪ 
δγο ἀεοοϊδγοὰ ἰΐ ἰο Ὀ6 ποὲ ζεηυΐηο. Βαΐ ἰυδί ἐμαὶ 
γεσ. 14 οὐρὰ ἰο ἰἰδνὸ οοηνίηοεοα (86 ἀχροδλίοσε 
1κδὲ οοὰ δὰ 81] αἰ ποῖ πχϑϑῃ βυροσίοσ διμὶ ἰῃ- 
ἰοτίον, θαϊ ἐτο βοσγίβ οὗ ἰοδάδσα, (9 χοηυΐῃο δηὰ 
(16 ναά, ἱ. «. ἰΠοθ6 πο δ8 μ6 θ᾽ ἀδσβ δηὰ 88 θη 
οἵ εἰκῇ εἰδή δηρ δὰ 8 παίυγαὶ τ χης ἰο Ὀ6 Ἰοδάοσε, 
διὰ ἰδοϑὸ ἐμαὶ ὃν ̓Ιγίῃρ Ῥγορβϑοῖοβ ργεσυτηθὰ ἰο 
ἰολάοσειρ. ἘΚ ὝΝΟΒΕΙ͂, δα υδ: “τηδκίηρ (ἢ ἰΔ1]} ἰο 
Ἰλοδσι 8 ῬΓορδοὲ {μδὲ ἰθδοῖιθα 1166 16 ζα᾽66, θϑοδῦυδθ 
[86 4166 τὰς γόνα, ἰοο, 6 γ Ἰοϑδάδσβ οὔ ἴδ ρϑθο- 
Ῥὶο, δὰ ἱἐπογοίογσο θοϊοηροὰ ἰὸ ἐμ μοδὰ." ἴδαι 
δδὲ 8 ὙἩΠπδὲ (Π6 Ργορῃοὶ ᾿ζθϑηθ. ΟἾ]Ὺ (δ ἰσοὴν 
125 ποῖ Ὀ6οη υὑπαοχείοοά, πὶῖδ οἷ [βδῖδὴ ἀο- 
αἷαγεβ {86 ἔα͵]βο ργορβοῦ ἰο 6 δυοῖν δὲ ἤανο (πεῖς 
δος ττβοτο ἰμ6 (811 ἴα. ΤὨΝ Β6 χηοοῖκα Πότ. 
ὁ ἰπιἡτηδίοα ὑπογεῦν (πὲ (116 ᾿γίηρ, Ργοροίβ δΐθ 

ΟὨΪΥ πεεοιηα μοδάβ, θυὲ ἴῃ ΤΟΡρσοβοηίδεῖνοβ οὗ 
6 τοχίου οἵ {86 (811, δηὰ ὑπαὶ 1 τηθῃ ἰδ τ 6πὶ 
ἴου ᾿Ἰορβ δηὰ ΦὉ]ΟῪ ἴῃ ἰμ6 ἀϊτθοϊίοη οὗ {Ποὶν 
που] "6 ποδάβ, (πὴ 1βγϑὶ ψ1]1 ρῸ ἀϊγϑοῖ Ὀδοῖς- 
πεζὰ ᾿ἰπείοδα οὗ ἰογσταγά. β0:οἢ 18 Θββοη 1 8}}Υ {86 
οχροαϊἰἰοη οὗ ΘΒΕΘΉΒΙΕΒ δὰ ὈΜΒΒΕΙΤ. [“ΤῊΘ 
ἴ]|δ6 Ῥτορῇοίβ ἃγὸ Ἵδ᾽]ϑὰ {Π6 ἰδ1}, θθοδυθθ {ΠΟΥ 
ἭΘΓΘ ΖΩΟΓΑΪΪΥ ἴμ6 Ὀαδοδὶ οἵ (μ6 ρϑορῖΐϑ, δῃὰ Ρ6- 
ολι868 ΠΡΥ͂ ΓΟ (86 βογυΐ δ βποσοηίβ δηὰ βρ- 
Ῥογίοσβ οἵ πίοκοὰ συ]. ὙΠῈ χοβροοὶ Ὀοιἢ 
ἴο (μ6 Βεβὰ νυ ἷομ [86 10] ονοά δηὰ {μ6 Βοὰγ οἵ 
ψοἷ (ΠΟῪ ΓΟ ἴΠ6 γ᾽] οδὶ ὑκὰ ἴοι ταὶ ρηὶ 768ί- 
Ἰγ ὃ6 «ς111Θὰ ἰδ6 ἰΔἱ]. ΤΠὸ δὴ ἐἐδϑ ποῖ 
ἸΏΘΚ6 ἃ |11κ6 οἰ μωμε ως οὔ ἐδ ῬΡα]π)-1ε8Γ δηάᾷ (16 
Τυδη, θεσδυδα {Β6Υ̓ 8Γ6 Ὠοΐ ΘΟΘΔΙ]Υ βιιοὰ ἴο οχ- 
Ῥτοδ ἢἰ8 οοῃίοιπιρί [Ὁ 86 8186 Ῥτορβεία."-ἰ. 
Α. ΑἸΈΕΧΑΝΡΕΒ]Ι. ΤΉ μα] πι-Ὀγαμοῖ ρτοπίης 
χα ὮΡ οὨ [6 ἰΓΌΠΚ, 80 Ὡδιηιϑα θθοδῦθο οἵ 18 χθ» 

δε Δ ὈΪΔηο6 ἰο ἃ Ββαὰ (3, [διέλῃ ραίπια) τηεβδῆδ οὔ 
ΟΟΌΣΘΘ ἴῃ εἰοναίθα οποδ, (9 συδὴ (μ6 ἸΟΥΪΥ. 
Τὺ ἴὮγθα οὗ ἰδ δχζυγοα ΤΈΡΈστΟΙ (8 Ἰεδάοσ, 
δὰ ΟΙΥ σης, 18οδο ἐμαὶ δὸ ἰϑὰ, [8 ἔστ }]6 ΟὨ 68. 
“Οπ6 " (οοαρ. χ. 17; χὶνίϊ. 9) Ὄχργϑϑϑοδ 
(δὲ (86 ἀδδιτυσίίοῃ οὐεμθα τ τὰ βυοὶ χωρὶς δ ἴο 
ἰδκο οὔ ἰὼ νἱοιΐπλ πὶ οὔθ Ὀ]ον. 

2. Εοσ ἴδμο Ιοδαᾶοτχα----- Δοασϊτογοῦ.-- εν. 
16 (1δ). ΑΔ [μαΐϊδὴἢ ᾿ηϊ πλαίοα ἤθσο (6 δη4] ἀθα- 
(ἰΠΥ̓ οὐ Ἰεδάογβ δῃὰ 16, ἐπ γϑσϑθ οοσγοβροηὰβ ἰὼ 
“{1}} σαὶ ΟΣ" γον. 14 (18) Ὀεΐηρ, 88 ἱξ πόσο, ἰἢ 6 
δροοϊβοδίξοη οὗ (Π6 ηοϊοη. Τὴ ἰοδάεγα ἄγὰ σηΐθ- 
Ἰεδάθι οὗ 86 ρϑορῖϑθ, διὰ δὸ (δεπιθεῖνοα οἰ νθῃ 
ΟΥ̓́ΣΣ (ο οΥτοὸσς δῃὰ δ ῬΕΠΙ Ὀυὲ (Ποδ6 θὰ δδίσαυ 
816 Βα] οποὰ υρ (111. 12), 4 ἤχυγο (δὲ γθς8]}}5 {}}6 
Ἀαρθαν οὗ (16 συβῆῃ ἴῃ [86 ναίοσ. Εοσ, 1 ἐξ ἷθ 
οὨρ ΒΌθηηοταοά, 1{ Ρονΐβῃ θα. 
ὁ ῬΒοτσϑίοσο --- ἧοσζχοϊοβοᾶ οὐ δ58Ε}}].-- 

γος. 17 (16). [ε τοϊρμὶ 6 οδ]οοϊοά ἴο (π6 Ῥχο- 
Ρδοὶ ἐμδὲ διλοῦρ ἐμ ᾿οὰ ΨΘΓΘ ΙΔΗΥ ἰμδὲ ΨΟ͵Θ ἱτ- 
ΤΟΑΡΟΏΔΙΒ])6; ἔπ ψὶϊπουΐ (ποεῖν (Δ0]} {ΠΟΥ ΟΓΘ 
Ἰοὰ δείγζα᾽ύ. Ὅοεοβδ ἴδ 1 ογὰ δ ὯῸ δχοορίξομ 
πη 1ποὶγ ᾿1ΒΗ͂Ὶ ῖ ΤΒ6 Ἄλον ἀφηΐοα (Πΐ8, βαυὶ 
ἐπδὲ ἱπδδιρυςΐ 88 811 ὑμοθο θὰ δδί γα ἈΣΘ δΎΔΙΪΟΥ 
ὍΡ, ἰϊ ἴ58. ἴο θ6 υπάογείοοῦ πὶ ὨΟΠΘ ΔΙῸ δ Ξ 
ποῖ ουθὴ ἴδὸ γουηρ ὩιθΏ, Ομ ἄσοῃ δηὰ Ἡ]ᾺΟΥ͂Β. 
Βυΐϊ δ΄τὸ Ὡοὲ {πὸ οἰ άγοη σοηχυΐϊγοὰ ἰο ὍΠΟΥ 1Π οἷν 
εἰάογε  Ατὸ (δον ποὶ ἱπποοροὶ (μεὴ ἱΐ Ἰοὰ ἰπίο 
ΟΥΤΟΙΒ ὙΔΥ8 ὉΥ (οι 7 Ουμῇὲ Π 6 ποί, δρὲΐθ οὗ 
(ἴω, ἰο τουλδίη πὸ ογυδιημθηὶ, (μ ῥδίοοπι οὗ 86 
Ὠδίλου, δὰ σομβοα ὈΘΏ(Υ (ἢ ἀοἸμἰ οἵ (6 1,ογα ἢ 
Βαϊ ἐξ 641} ποὶ Ὀ6 ἰἢυ8. ΤῊΘ τ βῆ ἐχρχοδθϑα Ῥε. 
αχϊΐν. 12 δ8}8}} ποὶ ὑὸ ἔμ] 8)1.ὰ, [1 6 σὰ, 
ἐποχοΐογο, ἰαῖκθθ ὯῸ ἸΟΓῸ μἱοδβαγα ἰῃ ἴθ γουῃᾷ, 
Ης Ἰοανο ἰπθ ἐπα: δγθηι]γ ἰο ἐμοῖς ἰδίας. Υ̓ δῖ. 
ἦς 15 ΙΏΔΥ 6 ἱπλαρίηοά. ἰάονβ δῃὰ οσρῆδῃε, 
στοῦ (μ6 χυϊάδηοο οὗ μυδθδηα δηά ἐβέμογ θθθῶι, 
ἴοο, ἴο 6 ἱπποοοῦξ δῃὰ [πὲ ἀφροσνίησ οἵ ΘΟ ρδο- 
βἰίοῆ. Βυέ πο. ΤΉΟΥ͂ ὅτ 8}} οοηῃίδπιϊηδίοαά δηά. 
(ΒΟΣΟΌΚἬΙΥ ρμοποίγαιθα Ἡϊ|8 ον]. ΤΉΘΥ 8.6 οοῦ- 
τυρί, ΓΟ ΙΟΘΕΙΤ᾽ ἰαρ λααν Νδὶ ἐΠΟῪ ΒΑΥ 18 ΣΗΔῺ 9 
ΜΙοΚοάμοδα. ΓΘ ἐθ6γθ οδὴ ὈΘ Ὧ0 δρδσίῃηρ. 
Ι͂Ὼ ἰδοὶ ἐμὸ ᾿δεὶ οὗ (ποῖ ἡπάρπιοηὶ ἰδ [ΔΣ 
ἔτοῖα Ὀοΐηᾳ δἰἰδὶ 

8. ΙΒΒΑΕΙ͂, ΒΕΨΥΟΌΕΒΙΝΟ ΙΤΒΕῚΕ ΒΥ ΤῊΞ ΕἸΑΜῈΞ ΟΕ ΘΙΒΟΟΒΡ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΙΧ, 18-21 (117-20). 

15(17) 
ΤΠ 61.211] ἀθνοὺγ [ἢ6 ὈΣΊΘΙΒ δηὰ ὑμΟΓΉΒ, 

ἘῸκἙ πὶιοϊκοάμοθα Ὀυτηθί 86 {16 ἢχο : 

Απηᾷ 5881]] ἰκῖπα]6 ἴῃ {Π6 18]1οἸἴκοίβ οὗἁ Π6 ἔογοδβί, 
Αμπά {860 88}}8]} πιουΐ ἃρ ἐζό ἴμ6 Ποῖ ηρ Ὁρ οὗ βιμοζο. 

19 (18) ΤΗγουρὰ ἐμ 6 στδί οὗ ἴ6 Τ,ΟΚΡ οἵ ποβὶβ 18 ἐδ Ἰδηὰ "ἀδεϊκοποῦ, 
Απά {86 ΡΘ0ρ]6 684]] ὃ6 δὲ ἐμ ̓ἴι6] οὗ 16 το: 
Νο τωϑῃ 888]] 8 Ηἷθ. ὈτοίδοΓ. 

20 (19) Απαὰ Βι6 8114}} Ἐπαδίοϊ οὐ {πὸ σίρε μαηᾶ, δῃὰ ὃ ΒυῃρτΥ ; 
Απά Βε6 888]] οδί οὐ {ῃο Ἰο Βαηά, δῃηὰ {ΠΟΥ 484]] ποὲ Ὀ6 βα δῇϑὰ ς 
ΤΊΟΥ 688]] οδἱ ἐν ΤΏ8} [86 Ποδῇ οὗἹὨ ἰβ ΟῚ 8. : 

21 (20) Μδπβδεδθοῖ, ΕΡὮταΐπι ; δῃὰ ΕΡ γί, Μη βθθὶ ; 
Απὰ 186 Ὑ ἐν δασεὶ δλαϊϊ δὲ ἀραϊνδὶ Φυ Δ}. 
Ἐὸογτ 411 {18 Ὦ18 ΔΏΡΘΓ 18 Ὠοΐ {ΣΤτιΘ ΔΎΓΔΥ, 
Βυὲ Ηἷθ Παπά ἰβ βίχοίομβοα ουξ 58{1}}, 
: Ἠοῦδ. πεοσξ. 

6 ἐλανγοί, 
8 ἩΦὰ, σα. 



148 ΤΗῊΗΕ ῬΡΕΟΡΗῈΕΤ' ΙΒΑΤΑΗ, 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΘΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 
Οἱ γογ. 17. ΡΨ, ἴῃ (86 οἷον τί τηο ἰουπαὰ ΟὨΪΥ 1 ὉΡ ἴῃ μοῖρ οὗ ἐμο δβιηοῖκθ." ΤΏ οομαίσυοείοη [8 ΔΔ10- 

λω Ὁϑαί. ἰχ. 4, δ; χχυ. 3; ἰὰ θα, ΔῊ ΟὨΥ Πθσθ; δϑϑ!ὰθ  βοὺ ἐο 1) Ὑ᾽ ΠῸῺΡ γ. δ; χχχίν. 18; Ῥυου. χχίγ. 
ἐμιὲα ΟἿ ἰπ ροϑὲ 1ϑαίδῃ πιϊηξθ; δο ἐπδὲ [ὴ9 ϑχρσγϑϑ- 81.-- ται τοξατὰϑὰ 85 δοουδείίγο, δηὰ οἵ ἰδδὲ 
ΒίοΟὨ ΒΟΘΙΏΒ ἰο Ὀ6 8 Γοο  ἰβοθῆςθ οὗἨ θα θΓΟΠ ΓΤ ---- ἰ βροοΐθα (μαὲ 10] γοσὺβ οἵ διϊηθδα. ὙΠῸ οσρσϑδαίου 
πη ΤΠ »)ῺῈ Ῥοσδδρβ 8 σοσηϊῃίβοθῃοθ οὗ ΝΌῃι. χὶί, 8.---- ᾿ῦν ΠΊΣ στο! 5 Ὁ 1} Ῥε. ᾿Ἰχχχίχ. 10. 

1" Γ] 

Τὰ ἔοσ ΠΥ" ΟΟΟΌΓΑ ΟὨΪΥ͂ ΟἿΟΘ ΙΏΉΟΓΘ ἰῃ 88. χχχὶ !. 12, 
ΟἹ γϑσ. 18. ὉΠ) ») ἅσ. λεγ. “ Ὀυγηΐ ὕΡ, οπαστοὰ." ΘΠ δηὰ ἰῆϑγο ἰξ [5 που ίθα Ὁ ραδείγο. Οομδί ον ἴῃ δα α!]- 

εἰοι (δὲ Ἀθσο ἰδ ρῬγοροδιι οι Ἃ οσοαβίοβ βυγρσίδο 1 | οὔϑῃ πιὰ ψ; Ἐχοὰ. ι|. 6; 1 βδτη. χυ. 8,9, 1δ; χχὶϊ!, 21, 

σἰο. στο ὯΨ πἰαπιὰϑ ἴοσ ὍΣ )δ σαζ. 1. 14:1}, 8. ἘΠΘΙΘῸΥ ἐδ οὈθοὲ οὔ ἐμο Ἰἰπά Ὡς ἰ8 ὀχργοδδϑὰ (Ο ϑακ. 

ΟἹ γογ. 10. 2 τοϑϑὴδ δοόμέέ, δοιὰ 5 πδοὰ οἵ ουἰίης που]ὰ ἰδἴκο ἐπ 3 ἴῺ δ μασι εἰν βϑῆβο, 7ΤΆ68., ᾿. 172, δωδ. 
Σ 

Α. 3), τβόσθαβ 5 798 ΠΝ ΤΊ οὐσυσα οὔἶθῃ (Αἴη09 1, 14; ἑβσοῦυφῃ ἐῃ9 τοί 44] ἃ Ηἱνίης Ὀοὰν (1 Κίηρπ εἰ}. 25 54.) οΣ 
8 ἀοδὰ οὔο (2 Κίηκε Υἱ. 4), ΘΟΣΏΡ. ΔΑ. “8 ουξιίης 'πν- Ζον. χυί!. 27: χχί. 14; χἸΗἕ. 13, 6.6.) ἰ Δ ἰξ Β6ΘὨ18 ἴ0 ΤῺ 6 

ΤΆΟΣΘ ῬΣΟΌΘΡ]6 ἐπα ΠΆΓ [8 ἰο Ὅ6 ἰβκθῃ 88 Ῥαββίυθ οἵ | ΣἸρβγῃθῃι," 2 βδι, χἱ! 81. [ἐ 19 Ὀοίϊος ἐβϑῃ ἰο ἐγδηδιδίϑ 
ἰϊ, "ἴοὸ ον," ἐηδῃ “το ὈΪἱ6." ὐνὲ ΓΝΤΊ. ΑΔ ἰο ἐλο ἕοσια, δβοθ ΕπΑιρ, ἃ 107, α.---- 

ΟὨ γοσ. 30. Το δοουδδέίσοα ὉΔΌΝ ΠΝ, 5 Ὧν 

ἀορϑῃὰ οα ἡ," ἩΘΣΘΩΘ τ -ἢν ἀοροβάδ οἱ ἐδ 
δυΐξίου οἵ (δ Βοδὲῖ]6 Ομ ϑδυκῆς ἐμδὲ 1165 ἰῺ ΥΟΥ. 10 α, 

ἜΝΠΣ 8 ἄπ. λεγ. [ΓΟ σοοί Ἵ9Ν ΒΟΘΙΏΒ ζοϊδιϑὰ ἰὸ Ἵ0Π 

ἩΓΌΘΓΘΌΥ ὑπ 6 το ϊῃρ 18 ΔΡΡΣοχίπγδίθα “ ἐο ξΌΣΏ Ο86᾽8- 
8617, ἴο τοὶ], νι ἐστὶ " (οοταρ. δαὰκ. τἱ!. 13) : " ἐθογ παὶχὶϑὰ 

ἘΧΈΕΘΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. ΤῊΪΐα δίσορβϑ ΡΙΑΙΩΙ ἀν! ἄρα ἰηΐο ὑνγο ραγίβ. } ἰδοῖκβ ἀο ὯῸ : 1ἴ0Σ ἰδοθο. υὐωρούδο ει πΟ 
ὈΠΡΤΥ 88 1η (80 ὅτβι (νοσε. 17--18 α.}, (16 ἀἰδοοπεΐοῃ 18 ἀ6- ᾿ Ὀ]οβαίηρ ἰπΓΘΌΥ ; ἰΠ6Υ ταπηδίη 

βου οὰ ἤρυγείξνοϊγ. [πῃ (Π6 70]οσίης, (9 Ῥτο-  γ08}} δ θαῖοσο. μεγ ἂἀο δαστὰ ἰὼ ἴδοί. Εὸσ ἱξ 
ΡῬμιοὲ Εἰ πλ56}7 ἀσρ]δίηθ (μ6 ἔρυτγο. 

2. ΕΣ ὙΠ] ΟἸςσΘ ἀ 988 ----- [10] οὗ 80 το. 
“να. 18 (17}-19 (18). ΤῊΘ 9 “1ῸΣ᾽ ΔΡρϑδσβ 
ἴο ἰπἰγοάποθ [86 Ῥτοοῦ ποῖ ΟἹ] [ῸΣ γϑῖῦγ. (16 δ), 
Βυὶ αἷδο ἴον (16 α). ΕῸΣ 1.6 ἐτιρτοριδίίοη τὶ 
Ῥδάμῃοεθ, (παι 'β ἀθοϊαγοὰ οὔ (18 τγῆο]θ Ῥβορ]θ, γϑῇ. 
(16), ἀἰαρίαγο 166} 86 γϑαὶ, 1 ̓ ΐα οομάϊ ἤοῃ τᾶ  Ὀ6 
ΘΟ ἴο δὰ Ἃ]] -ἀϑνουσίπρ οοηῇεαρταίίοη. 
Το Ὀαάμθδ Ῥαγηϑ 11 ἢτθ; ποῖ δὲ 8 ἔγο δαὶ | 35. φιηθγοὶ!ϑὰ ἴῃ χαυϊαδὶ βισθ. υὐδῇ, Βογοναῦ, 
ἀδνουγβ ΟΠΥ͂ ἱμόγμ δηὰ {μι ϑι168 (θοπιρ., οὐ. ΤῈΣ. ( Ἔρρθδῖθ ουἱδἰάο οἵ (μοῖγ οοταταπηΐοι δπὰ (μ6 οὔ- 
6) [86 ον ]ἶν Ῥγοάυοίϑ οὗ ἐμο ὀρθὰ 8614, θυΐ δἰβο} ἴϑοὶ οἵἨ ἁ ἐμμαὶν δοϊασηοῃ μαίγοα, ὙἘΜ116, ΣΌΣ ΟΥΕΊ, 
ἐμο (Β᾽οἰκοίθ (16 βίδιάϊηρ ἔπαθον, χ. 84), οὐὗἨ (89 } ἴῃογο ἴθ πὸ τσαΐδγθῃοθ ἰὸ α Βοδι γ7 οἵἨ Τυάκῃ 
ἔογθϑίβ, ΘΟ ΒΘ] ἈΘΗΓ]Υ͂ δοΐσθα οὰ (86 Θηίίγο γοβοίδ- [ ασαϊπὶ [βγαοὶ, ΤΉμΒ ἴξ δρροδτβ ἐμαὶ ἐμ Ῥιορμοὲ 
ἰἴοη οἵ {86 ἰαπᾶ, πἰρῖι δῃὰ Ἰον. ΤῊ ἔτο οὗ γδζ. ΓΟΡσοβθηΐβ (ἢ 6 βδπ)θ8 οὗ ἐρϑυΣ] 88 ΤΟρῚΠΡ ΟὨΪΥ͂ 
17 ἰΒ (86 ῆτϑ οἵ β'ῃ, ὁοῃβοα πη! Υ 8 ὅτ μϑίϑίῃ! ᾿ ἴῃ [6 Βουῃάβ οἵ (26 Τοη Τυίροθ, ΤΉΪΒ 18 ΒῃοΊ ΒῈΡ 
ἴο ἀοἂ, δηὰ μοῦ τμεγϑίοτθ ὉΘΆ.Β πὸ Ὀϊοϑαΐηρ ἴῃ ῥσζοοῦ ἰμδὲ (19 οπίΐτο ἰχ. 7---χ. 4 ἰα ἀϊ- 
ἱξ, Βαϊ 8 οῦτθθ. Τμ6 Ῥγορμοὶ {μθγθίοσθ οδῃ ΒΥ | χροίοὰ ΟὨΪΥ͂ ασαϊποὶ [μ6 ποτίβετη Κίηρδοῃ!. Μα- 
{πὶ (μο οὔδει οἵ {μ18 ἤτϑ 18 δὲ {8:9 βαῖλθ {{π|0 δῺ | ἢ φβθθῇ ἀδο ἘΡμιγαῖπι ἂτϑ τηθηξομϑὰ βθοδῦβο ἐμ680 
οβῇθϑοι οἵ ἀϊγίπθ τγϑίῃ. Ὑπὶα οῇδοῖ ἴα ὑπαὶ {}|6} γγο υὐὐδοο τότ ἀοβοομάβηία οἵ υαἰοτίπο Ὀσοίμοσα, 
Ἰαμιά Ἰοοκβ θαγηὶ ἀρ, ομαγσοᾶ, ψ}}}6 (89 ῬΘΟΡ]Θ [ ῃ6 βοῃβ οἵ σοθδ Ετοπὶ οὗ οἷά ἴδμοτθ γῶϑ 
ἀν] ηρ ἴῃ ἐδ ἀσὸ Ὀθοοσὴθ ἰοοὰ οὗ ἴδ ὅτθι ὅο] :βα]ουδν δδίνγθοῃ ἐμϑδο ἐγῖδοα (ϑοιωρ. 1 δῖα. χ. 
ἴαγ [86 ἤφαγα. δ, 5 ΣΧ ΤΡῚ ΕἸηκε Χμ 516 ΕΤ. 7 βυη 

4, Το πῦδπ 8841] βρατο-----πἰτοϊομβοᾶ ουῖΐ  χνὶ. 21 ᾳ.; 2 Κίηρβ ἷχ. 14, αἰδ.). Ετοῖ ἴἢ9 
8.11, --ἼὙοΣ. 19 ὁ (18) --21 (20). ὙΜ18 ἴδοδο | ἢτεὶ ἐμ6 Τὴ ΤΥθοα τόσο 11{|10 ἱποὶ ποᾶ ἴο Πανὶ 8 
Μορὰβ (80 Ῥιορβοὶ Ὄχρ]δίΐηβ [89 θρῃγθ. [1 ἀγηδδίγ (2 βδι}. ἱϊ. 8 844.) ; θαΐ ἐμεῖς οσῃ αἷδ- 
6 Η]δίῃ ἱπαὶ 86 τλθϑηβ ἐμ το οὔ Ἂἀϊεθθπδβίοη. ᾿ ἰοσυ ἰδ ἃ οοῃϊϊπυθὰ Δ] ογηδίΐοη οὗ οοηβρί γβοῦ δηὰ 
ΤῊ μὸ ἤτθί ομβδγβοίοσίσξοθ ὨΡΕΔΕΥ͂ΘΙΣ ΒΥ βαυΐῃκ, ἰ τωυτᾶθρ. ΤῈ πῆδῪ δ βαἱα ἐμὲ (9 Ιατβοϊἑίο ἀἱὰ 
ἐβδΐ ὁπ Ὀθθδγοθ αἰ προ] ἢ ῥ᾽ 1 [6661 ππρρατί σαν ἘΒΘΙΏΒΟΙ γ68 ΤΏΟΓΘ βάστα ἔδδη 81] [οσοῖμη ἴοεθ οουϊά 
δἰρϑίηδὶ [86 οἴου; ἐμ6π Ῥοεὶ νον ὗ ἀοβοσ τ ηρ 1 ΟΥΟΡ Βαῦθ ἄομθθ. ΤΒυΒ ἀἰδθοπδίοη ψτδ8 89 ἀ6- 
Ββουγ [80 ΣΟΌΖΗ, 561 88 τωϑὴ ἀϊγϑοὶ ὑποῖσ δεΐδοῖβ | διγιοίέοη οἵ Ιεγαοὶ. Απὰ δβι}}} ϑυθῃ ἐδμὴβ ἐβ Ὧος 
ΠΟΥ͂ ΟἹ ἴδ γὶσαΐ, ΠΟῪ οὐ ἴδ ἰεῆ, Βαίΐ (666 δὐ- 1 [86 1δβὲ βίαρο οὗ ἰμο ἀϊγίῃο ἡαάρτηρηί. 

ΒΡΡΟΔΙΒ ἰπαὶ (Π080 τηθῃ οὗ υἱοϊθηοθ Βδᾶγο ταροᾶ 
δχϑϊηβὶ [Ποιβο  γοβ, δὰ (οοιρ. Φ6Γ. χῖχ. θ) μᾶνο, 
80 ἴο κ, ἀοτουσοα ἐμοὶ οὶ θοβῃ. [1η τ δὲ 
ΒΟΏΒΟ 6 ΤΏΘΆΠΕ ἰἢΐδ, (Π9 ῬΙΌΡΝοὶ Ἔσχρ] αἷμ γον. 
21 (20) α«; Τὸ ἐσῖθοο οὗ ἐμ πουίμοση Κιηρσάουῦλ 
ὝΟΙΘ αἰγιἀοα δὴ {μουβοῖνοα, θὰ υπϊίοα [ῸΣ 
ΒοΘ ΣΕΥ ἀραϊπδὶ Φυδῃ. 1 ἰ8 ἰο θ6 ποϊορα {πὲ 
ἢ ἀο068 ποῖ ΒΔγΥ ; [6γ86] δηὰ “πὰ δῇ 6 ΓΘ ταυ08]] 
Βοβίι]6; Ῥαΐ πδηλθ8 ΟἾΪΥ ΕΡΒγδαῖμα δὰ Μ 

4. ΓΝΌΒΤΙΟΕ ΑΝῸ ΨΙΟΙΈΝΟΕ ΕἼ, ὉΡ ΤῊΕ ΜΈΛΒΌΒΕ ΑΝῸ ῬΒΕΟΙΡΙΤΑΤΕ ΙΒΒΑΕΙ, ΓΙΝΤΟ ΤΗΕ ἨΟΕΒΟΒΒ ΟΕ ΕΧΙΠΕ, 
ΟἜΑΡΤΈΕΒ Χ. 1-4. 

1. ΟΕ υηΐο ἴβοπ ἐπαὲ ἄθοτθθ ὑησὶρ ὐθουβ ἀθοσθθα, 
κΑπὰ ᾿πδΐ πεῖ θ ρυϊθνουβηθεβ τολίολ, (ΠΟΥ ἢδγθ ῥσοβοσί μοὰᾶ ; 

2 Τὸ ἴᾳτῃ δϑὶ4θ [Π9 ποθ ἴτομαι Ἰπάρτασαί; 
Αμπά ἴο ἴδ κθ ΔΆ (89 τί ρας ἔγομι [Π6 ῬΟΟΣ οὗἉ ΠΥ ῬΘΟΡΪο, 



ΟΕΗΑΡ, Σ. 1-, 149 

Τοδ ὙάονβΒ ἸΏΔῪ Ὀθ ἐδποὶν ΡΤΟΥ͂, 
Αμπα ἐλαΐέ {ΒΥ ΠΙΔῪ τοῦ (86 δύμου]οα ἢ 

ὃ Απὰ ψδὲ Μ}}} γε ἀο ἴῃ (86 ἀΔΥ͂ οὗἉ υἱδ δου, 
Ἀπά ἴῃ 186 ἀεβοϊδίώοῃ τολίοΥ, 8.81} οοχμθ ἔγοπι ἔΆγ ἦ 
Τὸ σβοῖὰ Ὑ11] γὸ θο ἴον μοὶ ρ 
Απα σΒογο 111 γα Ἰεᾶυθ γοῸ φίουγ ἢ 

4 Ὑ᾽ΙΘΙου πιὸ ὑμ 6 Υ 88.481} ὈΟ ἀοσῃ ἀμ οΓ {16 ὈΥΙΒΟΏΘΙΆ, 
Αμπὰ {ΒΘΥ͂ 5.)4]] []] ὍἜΠαοΣ (86 βἰδίη. 
ἘῸΣ 81] [15 18 ΒΩῸΓ 
Βυὲὺ 18 βαπὰ (δ βιχοίομοα ουίΐ 81}]]. 

3. ΟΥ, ἰο ἐλε ονγέέξονα ἐλαὲ ιοντέα 
8 Δπὰ υγἱίίης ἐοιὶ ἔλον να. 

ἘΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ 

Οἱ γναὰσ. 1. ἩΣ δοζῶρ. οὉ 1. 4. ΒφΦοδιιδο οὗ ἐσ ἩΣΠ, 

ΝΉΪΘΝ, ϑϑοῖὴδ 0 οογγοδρομὰ ἰοὸ ἐδαὶ ἴη γοσ. ὅ, ἐπι 18 δὲ 

βοοιίίοη δ Ὀ66Ὼ ἰποοσροσαίδα ἴθ (ὴ9 οὗδῃ. χ.-- Ὁ ἢ 
δὴ ἡ 

ἰβ “ὁ δοϑ, ἢοο [ηἴο, Ἀθνν ἰπίο, ἀκ [πιο (Χχχ. 8: χὶΐχ, 
16. ἰλδη (τοάϊδίοϊν, ἐπρουκὴ ἐδὸ ποϊΐου οὗ ἀϊκαίης οὗ 
ειανίδαᾳ ἴῃ ἄϑοσϑοῦ ἰηίο 186 ἰΔ 0168 δύ Π 9 ᾿ανγ8) “ἰο 69- 
Δ Ὁ 116}, ἀθοσθο᾽" (ΧΧΣΙ!, 22) ΤΌΘ νασγιίοἱρίο Ὁ οὐ- 

ΘΌτΒ δικαΐη σχσῆ, 16 δηὰ 7Ζαάᾳ,. τ. 9.-ὉῬῬ Π (ακοῖν ΟὨΥ 
τοι 

δυάᾳ. ν. 18) τΏθ8185 ἐδ βδβῖηθ δ Ὦ" ΤΊ. ΑΔ ἴἰο ἰδο ἴοττη, 

800 Επλιῦ, ὃ 186 ῳ--κ ἤγοᾳαθῃῖ ἴῃ 188. 1. 183; χχίσ. 

40; χιχί. 8; 1011]. 9; ΗΣ. 6, Ἰ, σἔα.----Τ)ο δοοοῃὰ οἶδιδο 
οἵ τασ. 1 σδῷ ὃθ γδιΐουδὶν οοπείτηθα : ἘΠΕΠΘΓ, " ΑὩὰ 

πτίἰπρ ὮΔΤΤα (ΠῸΥ Ἡτί 6," ΟΣ: “Δπά (το ἴο) 9 τἩτίίοτϑ 

(δὶ υνΐξϑ ἤδη." ἵ ῥγϑίου ἐδ ἤοσοσ [ΤὨΪΟἢ Αβεπ 
Ἐκπλ δὰ ὅ. Α. Αισχλπῦεκ δορὶ θδοδυδο ἔπ δοοϑηίδ σθ- 

αυΐτο 7.) Ῥ ἴο Ὅο ζογοσγηϑὰ ὃν Ὁ 2 Π9.-- Τκ.) 1) Βοοδῦθο 

ἔλὸ αυΐοεῖκ τσοίασῃ ἰοὸ ἰδο ἐοηρ. ρίξη, 186. 8 Ῥϑου δυῖγ 
οἵ ἨΘΌΤΟΥ (σοΙΌΡ. ἐμ ϑοοομὰ οἶδίδο οὐ γοῦ. 38. δ); 2) ὯΘ- 
ὅδλῃϑο, οΟἰδβοσνίξο, Οοη6 τηΐχὰξ ΟΣρϑοῖ Ὁ ΞΆΞΌΤΣΙ. Μοτο- οὶ μέρ 
ονοσ, δοοογάϊης τὸ (18 ὀχρίαμδίίοη, "7 τοϊαΐϑβ Θαυ δ} 
4ο ἐῆθ βοοομὰ οἶδιϑϑ οὗ {ἢ} ΥΟΣ89: ΟἿΪΥ ἰὲ 5 ἐο ὈΘ δαὉ- 
οτἀϊηδίοά ἰο ἐδὸ ἄσεδξ. ΦΙΔ2 ΡΙοῖ, ν 6} [86 Του ΟὨ]Υ 

Βογο, 5 οὐ δῃ εἶν ἰπἰδϑηδῖυο, βϑϑ πη ς Δ οοσυραίίος οἵ 
ὙΓΙΠῊς οἰκο! βοδὴὶ (ον αυ δι} 88 ἯΘ]] δὃ5 φυδει ἐγ. ἯὙ79 
ταῖϊκς οομίοοίασο ἐπὶ ὁ Δ᾽ ἢθ7ο 8 ἐγϑὸθ οὗ σηΐδ- 
ΦὨξογοῦδ, Ὀσσϑδοςογδεῖο οἱοσίςδὶ δά πηἰδέγδέίοει, 

Οἱ γονσ. 3. ᾿ 9 ὨΊΘΣ ΟἿ ὮΟΥΘ; δ [5 ΘΟΙΏΤΏΟΣΟΡ 

ἰο ἐὰν ΘΒ ΠΊΘΙ Ἐχοά. χχῇ!. 6; Τϑαῖ, χγί. 10, δύο. 
Ὃ ΠΉΤ ΝΣ ὍΤῚ Ῥτον. χνῇ!, 28 2 ΡΣ ὯΙ Ρτον. 

ν (Χοδϊηρ) ἀτοορί ἰο δοιο ἀριοπρ. 

18 ποῦ Τυγηθα ΔΥΔΥ͂, 

Φ αὐνόονῇ. 

ΘσΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ,. 

ΧΥΠ!, δ, οὐ δ᾽ ΡῚ ΔΤ Απλοδ νυ. 12; δορ. 188. 

χχίχ. 31.----! ΟὨΪΥ ὨΘ6ΓΘ ἴῃ 18Α[Δ}.---...Ὁ}} 5.2} δρδίῃ 

χίν. 32. 

ΟἹ γὸσ. 8. Το ἢ Ὀδίοτο ΠΣ δκ8 οὐ ἀδηῦν δὴ δάᾶγϑσ- ; (δ 
ΒΘΕΥΘ Β6Ώ50: γ80 ΔΙῸ Βῃγογχα δῃηὰ ὈΌΞΥ ἴῃ Υἱοΐθηοθο δηὰ 

ΤΟΌΘΘΙΥ (οοταρ. ῬΊ6] ὩΓΔ2 δΌΟΥΘ) διέ πρὶ ψ}}} γὸ ἀο, 

αἴς.-----ἶν Ὀοίογο ὨἾ" Π68 τωοσϑ ἐδιδὴ 8 ἐθιωροσαὶ 60:96. 
ε 

ΤΏΟ ἰπαυΐγν 15 οὐ θην πῆ δὲ δοτὲ οὗ δοίίουι τῇ ᾿ΠῸΥ 
ἀσνοϊορ ἰοὸ ψαγὰ οἶδ ὁ ἀκγ οὗ νἱβἰ δὲ οο διὰ πιρομϊης 
τα. ΤΥΊ9 Ἰουπὰ δρδίη χυ. Ἰ; ἰχ. 11.-στιμὴῦ ἰδ ῬγῸ- 

οεἶζα, ἰοπιροείας, Διὰ ἴα ἰουσμὰ ἀραΐη χὶν]. 11, Το πτοσὰ 
(8. ὉΒΌΔΙΙΥ ἰοἰποὰ πίθι ΝΕ ἾΣ, Ῥτου. 3, 26; 111, 26; Ἐποῖε. 

ΧΧΧΥΙΙ!. 9.----τν ἴοτ ὌΝ, ἃ ὑυδαρο Υ ΣῪ γοαυοηξ 

ἴῃ Ζουϑιω 8} (δοζηρ. Σ᾿ 1) δῃά δοῖ ἁμυδῦαὶ ἴῃ 166. (οοταρ. 
Υοσ. ὅδ; χί. 8; χχί!, 16; χχίῃ. 23; χχίχ, 11, 13; χχχυϊ. 18). 

Οἢ τον. 4. Σιν» (ἰουῃὰ δραίη χίν. θΘ: χ]νυἹἱ. 9) αἱἴοσ δ 
Ἰοτοκοίπα πϑραϊίου, τΏ] ἢ τῦσδὶ Ὀ6 ΒυΡΡ Θὰ ΠΟΙ 80 8 
πορδείνθ ΤΡ ἰοὸ 12}. ΤῊ τεσ. δ, [5 δααϊναϊϑῃξ ἴο 
Ῥγαδίεν, πέὲδί, “ὁχοορὶ" (66. Χχίὶ. 26; χῖν!, 18 Ῥῦχοά, 
ΧΧΙ, 19, σίρ., Ἐπλι,», ὃ 8δ60.--. 0. ἱπῃ ρΟΓΘΟΏΔΙ, “ ΟὨΘ 

“Γ 

Βοῦτα ὨἰτΊβ6 7 (οοταρ. τἱ, 10).--ττ Το ρῆταθο ΠΏ 2) 
“Γ οδμηοῖ τθδῃ οἰΐπο. : “16 διηοηκ ἴῃ 6 4116}, ὯΟΥ, 
“7411 υπ δος οὯ9 δ] αΐη,᾽" ἴοσ (Π6 Ἰδέΐον 18 πασάϊν οσοῃοοῖγ- 
8ΔῸΪ6. 1 τησδέ τϑδη “ (1 διοοης [6 δίῃ." ΟἿ Ἰκηοοϊκοὰ 
ἀοβά ΤΥ Ὀγϑοίρ ἰαΐθ Ὠἰ τ δο] ΟἹ ΟἿ 8.}}} Πνΐἰηκ, δηὰ, 
ὙΏΘῊ ἐπὶθ ὨΔΡΡΘΏΒ ἩδΟΙθδδθ, ὑπὸ δἰϊυδέίοη οὗὨ ἐπ ο890 

αἸΐῖτο υπάϑν ἐμὸ βδ᾽αίῃ ἴρ {γἱαῃί]. Ι ἐπ|8 ἐγαὶξ, ἰοο, 
979 Βθϑσηδ ἴο Σὴ6 ρῥγοβοῃίϑα δ οοῃίγαδι τὐζῃ ἐἢ 6 (ὈΣΠΊΘΡ 
ΒΊΟΤΥ (ΤΟΣ. 8) δῃἃ ΡΟῊΘΓ (ΤΟΣ. 1 δηὰ 2) οὗ [8086 δά- 
ἀγοδβϑϑά, ᾿ 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. Ὅὕ}οο πηῖο [δ91:-----᾽Π6 ΤΔΊΒΟΙ 688 ---| γἱ. 11 νᾳ.; 76ἐ. ν. 1δ, εἰο.). “Ἰὸ τόμ Ὑ1]1 γθ 
γα. 1, 2. ἯΥ76 ταϊρῃξ καρροβο {πὶ νγχὸ βαγο μοῖθ 
ἃ ἰγδοὺ οὗ τα ὐδοβίονουβ, Ὀυτοδυογαίίο οἱοσῖςδὶ δά- 
τη Ἰηϊδέταίοη. 8606 δρονο ἰῃ 7:ἰ. απ Οτγαηνηι.---- 
γοτ. 2. πδιθοα ἐπ οδήἦοοὶ (μδὲ θατοδαογβδίίο τὰ πκὶ- 
τϊοίγδιίΐοη Ῥυσεθοα. [ἴΐ 18 ἃ Ὠορδίϊγο δηἀ 8 ροεῖ- 
ἔνε. ΕἾσαὶ (ΠΥ δίτα δἱ Ἅχοϊ υὐϊηρ ἴῃ 6 Πρ 
“Τυδᾶσο δα τηυςΐ δϑ ροβεῖ]6, οσ ἴο τοῦ ἐμοπι οἵ 110 

εδια οὗ ͵ υδίϊοο ἰμαἱ διὸ (πεῖν τρία, ΤῊΪδ π6- 
καῖνο Ῥγεοοδθϑϊηρ μδ6 (ἢ [υχίδβον δἰτῃ οὗ τηδκὶπρ 
ἐιοτηθεῖγεβ Ῥοθθθθδοσβ οὗ ἔπ 6 Ῥσορογί οὗ πίάονα 
δι ΟΥΡΏΔΩδ. ΕῸΣ βυθαίδποθ ΘΟ ΩΡ. ἱ. 21 βᾳ.; ἰἰ]. 

ἐς Απᾶ νπδὶ 111} γο ἄο----αὐοιοβοᾶ οοξ 
Β:111 Ἄοτα, 8, 4. ΤΉΘ εἴογπλ 5 ἀδβογίθοὰ δὲ 
οοιξηβ ἔσομαι ἃ ἀϊδίδηοο, θοοϑυθο ἴἰμ6 Ῥχορμοῖ, δὰ 
γος. 4 κῇον, 68:8 ὃν (δ ΐδ ἥργχο ἐδ ΟΧἑ]6, ὙΒΟΒΘ 
δρειὶ ΜὙ11] Β6 ἃ Ῥθορὶδ ἐμιδὶ οοπλοϑ ἔγοιι ἔΆν (Υ. 26; 

βες," 16 δὴ δ] υκἰοη ἰο [86 ἀἰδροβίϊἑου δὸ οἵνθη σϑ- 
Ρτονοὰ ὃγ {πὸ Ῥιορβοὶ ἴἰο βοοὶς δἱὰ ἴγοῃι ἸΟΡΘΙΕῈ 
πδιΐομα. 29, δοοοσάϊης ἰο ἴμ6 οοῃίοχέ, οδῃ ΟὨΪΥ͂ 
τοθδὴ πἢδὶ ἰδοδο δὰ ὦ, 6. [80 μοποσίυ] 
διηοηρ [ἢ6 ΡΘΟΡΪΘ, τὰ δὲ ἰμοῖν “βίοσυ," ὁ. 6., 
(86 οτπδιμθηΐὶ δηὰ δαοσμπθηὶ οἵ πον [1ἴδ6, υἱς,, 
ἐμοῖν ἰγοδβγοβ, γδ]υδ]οα, εἰο. Τδο ἀοθοτὶ ρίίοη ἰδ 
ἀγδδιὶο: (ἢ 6 Βοβίῖο βδίοσια Ὀυγβίβ, ἐμ ρα λο- δίσκο 
βΆ6ο, ἰποῖτ γα 8 0]9.6 ἐμ 6 7 βϑοῖ ἰο ἰοᾶνο Ὀθϊηὰ ἴῃ 
ἃ ΒΘΟΌΣΟ ΡΪδοθ. ΤῊΘ σερὶν ἰο (μ9 ᾳυοοίΐοη “Ὑ8δὶ 
ΜΙ γ9 ἀο εἶδ. ἰΒ αἰ νϑῶ Ἰγου 68} ἴῃ γεν. 4. Ὑ9 
Δ ἀο ποίμιίηρ, δαγβ ἰδ Ῥχορδοῖ, δχοθρὶ, δέδ. 
ΤΉ Ιοΐ οἵ ἴῃοϑο δἀ ἀγοβθοὰ Βοσὸ ψ1}1 δ6 σόσβὸ (ἤδη 
ἰδὲ οὔ [86 οἶδεν σϑρίάνοβ δῃὰ βἰδίΐωη. ὙΒθίμον πῃ 
Ργΐδου οὐ ἰῃ {δ ἰγϑῖῃ οὗ ἰμοθθ θὰ δινϑΥ, (πο οἴοτ 
οδρίΐνοα πὶ}} ἱγοδὰ τἤθῶλ ὑπᾶος ἴοοί. Οὔοο (ΠΟΥ 
ὝΟΣΟ ΒΟΙΟΣΔΌΪΟ δρὰ ρογοσίυ]. Το ἰΒ6Ὶ τοῖΘ 
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ἀτοδάοα (νογα. 1, 2). Νον ἰδὸ γεὶ ἐδ δὶ οοϊλθα, ἔῃ 
ὙΠΟΔΘ ὙΔΥ ἰΠ6Υ πἰδηὰ, ἰγοδάβ ἐμθπλ ὑπάθν ἴοοί. 
Οἰδοῖ οἵ ἰδοτη (Ἀ]} ἰὼ ταγ, δηὰ ἴΠ6 αἱδὶῃ [811] οἱ 
1Π6 τὰ δῃα οοὐον ἴμθτ πῖϊἢ {Ποῖν θοάΐοα, ΤΒοΌΘὮ 
ἰὴ ΘΟΙΏΘ θ6Πη80 {6 6ΧῚ]6 ἴα {86 χτοδίοοὶ ἐπθοοσδιὶς 

Ῥυμὶβητηοηί, δι1}} (μὲ οοδἰδαίγορθ ἰδ ἰῃ ἰἰ86 17 ἢοὶ 
86 Ἔοχίσϑιηθ. ΕΣ 180 αυοδίΐου αὐὶϑοθ: ΠΟῪ Ἰοηρ' 
ΜΠ ἰὴ0 6χὶ]ο ἰδοῦ Τὸ Φπα δ τοβίοσδίζου 18 ῥσοὸ- 
ταΐδοὰ δῆδσ 70 υϑδγβ (76γ. χχυ. 11). [πὰ [89 σ8866 
οὗ [δτδ6ὶ ἐμόσο 16 Ὡο οοσίδίῃ τηϑῃίΐου οἵ [890 δοσί. 

Ο.--ΑἸΘΥΒΙΑΒ ΘΕΞΤΒΌΟΤΙΟΝ ΤῊΒ ΒΑΙΧΨΑΤΙΟΝ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ, 

ΟΒΑΡ. Σ. ὅ--ΣΙ], 1. 
ΤῊ Ϊ, αὐάγοδο 8 τοϊαἰϑὰ ἴο [86 ὑπο {μδὺ ργϑοϑᾶὰθ 

85 δυσί ἀΔΥ ἰο ἀδεῖίς πίρῃί. Αἴν [δγδ6] ἷἰβ οοσω- 
ο]]οἀ ἴο ιϑδν ὑπδὶ {Π6 δδῖὴθ Αβοεγτὶα ἴο τ βϊοὶ Ψυ- 
8 ἢ 5 κὶηρ πδὰ βρροδ]οὰ [Ὁγ 6} 8}8}} ὑὈὸ ἴὸ ἱπ- 

βίγυτθῃξ οἵ ᾿ἷ8 βθύοσο ομιδϑιϊθοιδθηϊ, ΠΟῪ ᾿βϑυσὶδ 
ταιδὺ ἤθδὺ {πᾶὶ (Π6 τὰ Μ1}} ἀοδίσου ΗΪ8 Ἰηδίσυ- 
τηοηΐ, Ὀθοδιιθθ ἐξ (1 8]]οἀ 118 τϊβαίοη, πο ἴῃ ἴΠ6 
χιϊπὰ οὗ αοά, Ὀὰὶ ἰῃ [Π6 βορῆβο οὗ 5 οσῇ Ὀχα- 
ἰδὶ Ἰυδῖ8, δηὰ τὶν ρσουὰ Ὀοαεδίιϊηρ δϑουΐὶ 18 ονσῃ 
ταὶ. Οπὶ οἵ ἰπ6 ἰοἱΐ8 οὗὐἨ (Π6 ποῦ] ά-Ῥονοσ, 
γγβοβα ἰοέαίέέν Αδδυσία γοργοδοηίβ ΒΟΓῸ, 88}8}} γϑ- 
ἀοομηθα [δγ80] σοϊαση ἢοπθ. Οαϊ οὗ [πο δἰπγοαί 
ἀνὶοα ὕρ τοοὶ οὗ ἰμ6 τδοθ οὗ ᾿ανία 5ἢ)8]] αὶ βρσοῦὶ 
ΒΊΟΥ ὯΡ ὑδ8. 5}8]} βοῖ ὉΡ ἃ Κίηράοπι τ ϊοῖ 8}8}] 
μογνυδάθ δηὰ συ]θ 8}} Ὡδίξομβ πιὰ (06 δρὶσὶϊ οὗ 
ῬΘΔ08. 
..Δ8 τοζαγά ἰἢ6 ἰἴπλ6 οὗἁἨἁ [ἢ οοτηροβὶ(ίοη οὗἁ [18 
ΤΟΡὮΘΟΥ͂, ἀξ πιυδὲ 6 ποιίἱοοὰ, Ηγαοὶ οὗ 4}}, ἐμαὶ χ. 
“81 ἀἰά ποῖ οτὶμίμαὶθ δὲ ἰμ9 βϑπιθ (ΐπ)6 ψ] ἢ 

ΘΠαρίογ χὶ. δῃὰ χὶὶ. Οομοοζηΐης σ. ὅ-84, ὁγὸ 
ταΐϊηχ ἀσροπ δ οα τΒοίμοΣ (86 Σ. 9-11 18 
πη ἀοταίοοα ἴῃ ἰἢ6 δ6η40 οὗ δὴ 1468] οὗ δὴ δοίῃδὶ] 
το ρϑί. ΨΊΤΕΙΝΘΑ, ΟΑΆΡΑΒι, Ὁ 
ὈΒΙΤΤΖΒΟῊ ἰδῖκο (Π6 Υἱ ον Πδὲ {Π6 ἀοαϊγυοίοη ο 
ἐμ υμε ὐτι (Πα ἰοοἷς ρίδοθ ἰῃ ἴδ εἰ χίἢ γϑαν οἵ Ηδ- 
κοι ῖδῃ, ΒΡΡΟΔΙΒ 88 ἃ οὐθοὶ ἢ ΟἿΣ ῥδδβθαβο 
οὐἱγ ἰὴ (ἢ6 ἐρκάν αι απ πα οὔ 186 Ῥγορῃοϑί. 1 οδη- 
ποὶ )οἷη ἴῃ (μῖ4 γίονσ. ΤῊΘ γοαβοηΐηρ οὗ ἰμ9 Ῥτο- 
Ῥἤοῖ τπχυδὶ Βατθ Ὀθοὴ Ὑἱιοὰΐ τηοδηΐηρ δηὰ οβδοὶ 
ἴο ἷβ ΠΟΔΡΟΓΒ 1 [86 οοπαποκὶ οὗ [86 οἱ(1ο8 ΟΔγοΒ6- 
τηϊϑῆ, ὅδ]ηο, Ατρδά, Ἡδπιδίῃ, ᾿ϑθδπιδβοῦβ δὰ 88- 
ταδυῖὶλ Ὑ6ΓΘ ποῖ δἱ ἐπὶ [1π|0 δὴ δοοοιηρ ἰδιοα ἴδε 
δά τὸ]} Καονη ἰο 81} οοῃίθιρογασίοβ ἴῃ δαἀϊ- 
(ἴοη, τ. 6 τηθαδθηροῦβ οὗ βοηηδοδογὶ ὃ, ϑΑμ ΑΡιὴ τ ἴο 
Χχχνὶ. 18 5α.; ΧΧΧΥ͂ΙΪ. 11 θ9α., Γ6811Υ Ὀοαδίοὰ ἐδυβ. 
Νονίιοσο ἴῃ οἤδρ. χ. 8 ΕΡΏ ΓΙ τὰ δροόΐκθη οὗ 88 ὁπ6 
ἐπαἱ '5 ἴο Ὀ6 οοῃαποχοά. Υ ἴ.6 οοῃηᾳθοδὶ οὗ Φ6- 
ΤΌΒΑΙ Ια 16 ἰδοκίηρ ἴῃ ογὰϑρ ἴο 1οὶ 16 ἀοϑίχογίπα 
ψοῦῖς οὗ Φομονδὴ οὐ [86 ΡΘΟρΙὶο οὗ Ηΐδ οἰοΐοθ δρ- 
ῬΘΔΥ ΟΟΡ]οίθ (χ. 12). ΟΥ̓ οοὔγβθ 0Π6 ΙΔΥ͂ ΒΥ 
τῆδι ΟὟΓΡ ῥῬαδιδρο {[τθη Ὀοϊοηρπ ἰῃ ἐἢ 9 πα ὨΡοσμοοα 
οἵ οδδρίοιβ χχχνί. δῃὰ χχχυὶϊὶ. Βαϊ ἰἤοθθ οἤδρ- 
(ον, 85 {ΠῸ07 δίδῃὰ, δ ἃ ἰιἰϑίοσί δὶ γθροτγί οοπι- 
μ" ἴῃ ἐποπλθοῖνοβ; ὙΟΓΟΔΔ 81 ΘΘΑΘΏ 181 Ρΐθοα, 
ΟΥ̓ ΏΡ ἃ ΘΟΠΘΟΪΔΊΟΓΥ οοποϊπαίοῃ, 8 ᾿δοκίηρ ἴοὸ 
19 ογοῖθ οὗ ργορῃϑοῖοθ δδβοιϊπρ Αδογγία, πἢϊοῖ 
Μορίπ5 οδδρ. υἱῖ., 1 χ. δ 584. ἄοθα μοὶ Ὀοϊοηρ ἰο ἱϊ. 
ΑΒ Ἰοῃβ' 88 τὸ ἤδυθ 0 Ῥγοοῦ (μδὲ {86 ῬΡβββαβὸ χ. 
9-11 ἴα ποῖ ἴο Ὀ6 πηδοτγαίοοὰ οὗ οὐρα τὸ ἀἰτουνδ μον 
μ Ι οδὴ ΟὨΪΥ δϑθθϊηθ ἰδδί (ἢ Ρἢοὶ οοἴ- 
ἰποὰ [λ0 ἰδίαν δ ἄσγθρα τὶ ἐδο οασ ον, ἱπ ογάοσ 

ἴο αἶγα ἰο ἐπωὶ οδυϊΐοσ ἐμο δυΐία]9 οοδοϊυδίθη. 
Οοποοτηΐηρ οἶδρ. χὶ. τὸ μαγὸ ἃ ἀδίυτη [Ὁ ἀσίου- 
ταϊηΐηρ (ἢ Ρογὶοά οἵ ἐὲβ οοτηροκίτέου ἰῃ 16 δῃοσὶ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ δραϊῃδὶ ῬΒΣ ἰδέα, χῖν. 285-32. ΤῊΪῈ 
δῃοτὶ ᾿ὖνοϑ ἴπ (ἢθ σρῆοτο οὗ ἰάθαϑ οἵ οὔδρ. 
χὶ. ΝΣ πιϊπουῦΐ ΟὨδΡ. χὶ. δ ἱβ ποὶ δὲ 41} 'η:- 
[6 Πἰχῖθ 16. Οὐ ἴδιο οοδίσασυ, τὸ ἰϑδύῃ ἔτοση χὲν. 

28 (δὲ Ιβαϊδὴ τϑοορτϊσοα ἴῃ Η σοι ἢ ἴῃ 8 οαΣ- 
ἰδ βθῦδο “ἰπ σοον" (199) οὐ “Ῥγδδ μ᾽" (2)--- 
τ(πγουσὰ πο [89 Κίηράομι οὗ Ἀανίἃ τδὰ ἰο 
ΒΓ ἢα ὉΡ τὴ πον 116. Τῆς χῖν. 285-92 
Νδ8 Ἡλι ἰῃ [Π6 γϑὰγ οὗ ΑδΒδσ᾽β ἀθδῖῃ (728). 
Τὴ γουῃς Κὶηρ Ηεσοϊκίδῃ 1 ἀοδϑοσι ροὰ ἔδοτο 88 
“δ Βαβι τοῖς (»0Υ) ἐμὲ 6.41} ργοοοϑὰ ἔγοσα “ἐδ9 
τοοὶ οὗ {86 βογροηὶ" (712) 0). 1ἐ ἱβ ποτα 
ἐπὶ Μοραϊδηϊο ποροδ οσο οοπηροίοα τ1 Η6Ζ0- 
Κίδῃ (οορ. ΠΕΙΈΖΒΟΗ οἱ νἱ. 14 ρα. δηά ἰχ. 6): 
μον ἴὰν [βδίδῃ επβαγοὰ ἐβετω τὸ κοῦ ποῖ, Αἱ αἱΐ 
ουθηίβ οἤδρ. Χὶ. τὰλ Ἡχιἰοη δῆοσ ἴμ6 ἀοδι οὗ 

τἰποἱ δαδίῃ ἰηΐϊο ἰῃΓῸ0 
ταὶ Αἰ μνῖ νεὼ κα 1.6 πάν γίης 

Ῥατὶ ἷἴΒ Αβεγτίδ, ἰὼ [86 ϑὲ- 
οομὰ [εγβ6], ἰῃ ἐμ ἰμἱτὰ ἐμ Μοβεῖδι, ἐμ ομἱαῖ 
Ββυρ͵οοι. ΤῊ οἰδεῖ ἰγαϊα οἵ (6 ἀϊδοοῦγθθ σΩ δ  Ὁθ 
τορσοβϑοηϊδα ἴῃ ἔλθ 10] ρ ΒΟΒΘΙΊΘ :--- 

ΑἈΒΥΒΙΑΒ ῬὈΚΘΤΕΒΌΟΊΤΙΟΝ ΤῊΞ ΒΑΙΑΤΊΟΝ ΟΡ 
ΙΒΒΑΕῚ, (οδΡ. χ. δ-χΧὶϊ, 6). 

Ι, Ἧγ7οβ δραϊηεὶ ἴα (χ. ὅ-19). 
1. ὙἯ7οθ ἰο {6 ἱπαιγσυτησιὶ ἰμδὲ ἄοοα ποὶ 6Χ6- 

σαΐο ἐδ γ1}} οὗ αοἀὰ δοοοτάϊΐηρ ἴο πὸ τοϊπὰ 

ἐξ τδὲ δὴ ἱπβίσυιηοηΐ (χ. 12-1δ). 
8, ΤῊΘ οχοουϊίοι οὗ ἰμ6 νοῦ (χ. 16-19). 

11. [6τ80}᾽8 τοὰοιηρέϊου ἰπ μοηοσαὶ (χ. 20- 84). 
1. ΤῊ Ὀε]ἰονΐης τοιηπβηὶ οἵ [6τ86] γείαστιβ οὐΐ 

οὗ {86 επαϊϊογοὰ που] -ρονεγ (χ. 20-25). 
2, ΤΏ οοῃδοιηηοα πον ἀ-ΡΟΥΘΣ 18 δἷβὸ ποί ἴο 

Βα ἰδαγοὰ ἴῃ ἰΐ6 ργοθοηὶ (χ. 24-27). 
8. Τῇο ἱπωροίπουβ οπϑοὶ οἵὗἨ ἁ ὡ(89 οοῃάετηποα 

ποῦ] -ρόνον ἰπ (86 ᾿ἰχμὶ οἱ 5 θη] χυΐη 
258-34). (σ. 

1Π. Ἰεατλοὶ δ τοἀοιῖοα ἴῃ τοϊδίζοι ἰο ἴ6 Ἀ766- 
εἰδὴ (χὶ. 1-- χὶϊ. 6). 

1. Ῥτοτῖα ἴδ δρραγεπεγ ἀγα ἂρ τοοῖ οὗ [80 
Βιοῦθο οὗ Ἀανὰ δ88.4}} κὸ ἰοσὶι ἃ δργεοῦὶ {πδὲ 
8}4}} ἰουμὰ 6 κίημάοπι οἵ τοορδὶ κἰοσίου 

᾿ (χὶ. 1-9). 
τοίυση οἵ [6γδοὶ ἰδῖκοκ Ρ͵δοθ ΟΌΪΥ πο 

{π6 Μομαίΐδἢῃ ἢδ88 δὉ δηὰ {16 Βοδίπιοα 
παγθϑ ογοὰ ἰο Η πὶ (χὶ. 10-16). 

ϑ. Β ΒΟη6 οἵ ργαῖρα ἴον ἴπ6 τγδίδ διὰ {9 
ἔτϑοῦ οὗ μὶδ (σι. 1-6). 
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Ι. ΟΕ ΔΑΟΘΑΙΝΗ͂Τ ΑΠΘΥΒΙΑ. 

ΟἜΑΡΤΕε Χ. ὅ-]9. 

1, ΟΕ ΤῸ ΤῊΣ ΝΒ ΒΌΜΕΝΤ ΤΗΑΛΊΤ' ὈΟΕΞ ΝΟΤ ἘΧΈΟΌΤΕ ΤῊ ὙΠ4, 
ΟΕ Οὗ ΑΟΟΟΒΡΙΝα 1Ὸ ΤῊΗΕ ΜΙΝ ΟΕ ΟΟΡ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΒ ΣΧ. δ-1]. 

δ 0 ᾿Ααγτίδῃ, ὑπΠ6 στοὰ οὗ τῖ]π6 ΔΏΡΟΣ, 
ὩΑπά (86 ΒιΔ ἴῃ (δοῖν Βδηὰ 18 τηΐηθ ἱπαρηδίοη, 

61 νἱὶ] βοπὰ μὲπι δραϊηδὶ δὴ ἐμ Υροοσ 68] παίϊου, 
Απά ΛΕΡΜΠΞ 06 ῬεῦΡ Ὁ ὁ Τὴν Ἡ͵ΑΙΝ Ὑ111 ρσῖνο Ὠἶτὰ ἃ ΟἾΔΓρΟ, 
Το ἰδΐἴκο [Π6 5Ρ0]], 8δηἀ ἰο ἴδ κο {6 ῬΓ͵ΘΥ͂, 
ἈΑπά “ἴἢ᾽ο ἰγοβὰ ἐμοιι ἀοόνχη [ἰἰ6 ἐμ σαῖγο οὗ 86 δέγοοίδ. 

7 Ἡονῦοὶὲ ο τηοδϑϑί ποῖ 80, 
Ναΐίδον ἀοξὶ 15 μοασὶ {810 Κ 80 : 
Βυΐ ἐξ ὑὸς ἴῃ ἢΐ5 Βοδυξ ἴο ἀθδβίσογ 
ἈΑπὰ ουἱΐ οἴ δι ο.8 ποΐ ἃ ἴδ τ. 

8 μὲ 6 βδ:.}, ΠΩΣ , ; 
γὰ ὩὨοὶ ΤΩΥ͂ ὈΥΪΏΘΟΒ ΘΓ Κὶ 

9 15 ποῖ ΟἈ]ὺ ας Θαοβεμῃ ἢ ἼῊΡ 
16 υοὶ Ηδιηδί 88 Αὐρϑδά 
16 οὶ Κδιιδτῖα 88 Π.δΙ 8568 ἦ 

10 ΑΒ ΠΩΥ μαρα δίῃ ἰουπὰ [μο Κίῃράοχηκ οὗ [86 ἰάο]5, 
4 Αηὰ πἢοϑο τανθα ᾿τιδρο8 αἰ ὀχοοὶ ἴμοπὶ οὗἉὨ 6, δβα] θη δηὰ οὐ βδζηδγία ; 

11 5841}1 ποῖ, 886 1 δυο ἀυπὸ ὑπο βδιαδυῖ δηὰ μοῦ 140]8, 
8ο ἀο ἴο ΨΦοΓΌΒΑΙαμι δηα ον "140]8 7 

1 Οὗ, Ῥροο ἴο ἐλ6 Αεευνίαπ. 
8 Ογ,, ἐλουσλ. 
6 Απά ἐπ ολοδ λαπά τῷ ἔετν ἰδ α δία. 
4 7ο ρίμπαάεν Ρίυπαογ, απὰὶ ἰο Ῥγον Ῥγοόν. 
4 ραγυοὰ ἱπιασοε. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝ 

"ΟἿ ψοζ. δ. Α5 τοϊοδσίκϑα αἱ γϑσ. 1, {16 "17 οοσδδοηδὰ 
ἐπο οχίοίδης διγδωμκοϊηϑηΐ οὗ ἐπ οπδρίου. ὙΒδς τὸ 
Ἀδνο δοϊὰ οοποοσηΐης ἐπ οτἱ βίη οΥὗἩ ἰχ. ἴ-Σ. 4, δὰ χ, δ- 
χί!,, δον ἐπδὲ {116 εοἰπεξάδηοο οὗ ἐὴο "Ἶ [6 δοοὶ- 
ἀοηίο!. ΤΏ οχργοδαίου ἸΏ Ὁ) ἴο εἰϑασ.. [ἐ 5 ἑουπηὰ 
ΟἿΪΥ δθτθ. Αμδιίοροῦδ [8 ΠΔΆΣ" ὉΣ Ῥτον. χχὶ!. ὃ; 

1δῶὶ. 1. 1; οοπ. ῬΡΟΥ͂. χχί!. 156; 700 1χ. 84; χχί. 9.---- 

ὯΠο Ββοοοῃὰ οἴδιδο ἰδ αἰ ἥδοις. ΤΏ ἰσγαη δ διου : κα ΤῊΘ 
εἰδῇ τ σἢ ἴῃ (δοῖν μδηὰ, [8 [16 5ἰΔ 7 οὗ ΓΩΥ ΔΏΚΟΥ " (6 -- 
δαπιυδ) ἰδ κτδιοιιδιίοδν ἰηοογτοσοί. ΕῸΣ ἐμ θη ὝΝ τουδὶ 

ποὲ ὃὉ6 πνοσἰϊως Ὀοίοσο Μ27Π. Οὐἱέο δὸ φγαγητηδ ον 
ποροραῖϊρῖθ ἰδ ἰμδὲ οὗὁ Ηκπκχρενπεε δηὰ ποβκι, τῇ 

Ῥοΐηι ΓΘ αδὰ οοῃηϑοί 1Ὲ, δοσοδδ Ὁ 32 δὲ 17} δὲ ἃ Ρδ- 

τοι ποείς, τῇ} ὌΨΙ: “δηὰ ἐῃ9 πἰαῆ' οὗἨὨ ΤΩΥ δέξου, ἰὲ 18 
ἴὰ δνοῖν παπᾶ," Τὸ ἐγοαί 5 ΜΠἘΕΠῚ 85 ἃ φίοβα, |κὸ Ηἰσν- 
-ο, ΑΙ, 1, δίς. δὰ Ὅτβοναι, ἀο, 15 υἱοΐϑιθθ, ΟἿΪΥ 
ἐδας τοηδογίηκ 19 κυδογδείοδη Ῥοδβϑίθϊο ἐπδέ ἰαἶκθδ 

ὍΡΙ 1) ατοθἱοςοί, πὰ τδὲ ρσϑοϑᾶθα 85 ὑγοάϊςδίο. ΤἬὭδη 

ΜΊΣῚ ΟἿΣ ΘΟΣΥΘΒ ἰ0 τρδσκ Σ9 85 ὑσϑά!οδίθ. ΕΌΣ, τόσ 

ὁ ποὲ ἐδοτο, ἰὲ πουϊά ποὲ ὃ Κηοπῃ πο οὗ ἐδ ἔνο 

νοτὰα ΤΌ δοὰ ᾿)᾽ ἰδ δι) θοὺ, δι ἃ ἩΒΙΘῈ μεϑαϊοδίθ. 

3 Ἠοῦ. 4εδῆων. 
4 ἨΦῦ. ο αν ἐλφιι α ἱγοαάίησ. 
ν ὡποζοαη. 
4 Δηά νοὶ ἐλφίν σταυοι, ἱπάρθοι φοοϊφα ἐλοιν, εἰε. 

ΟΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΟΟπΡ. 4.0. 3} 1 ὉΠ Ῥοαί. χί!. 23.--- ὈΡῚ Ὀθε146 

Ποσο, ἰδ ἰουπὰ γοῖ. 96; χἕ!. δ; χχυ!, 20; χχχ. “7. 
ΟἿ τὸν. 6. ἼΠ ΘΟΙΏΡ. Οὗ ἰχ. 16. ΤῊΣ κὸ Φογ. χίν. 

14; χχῃ!, 88, πῆ ἴ: χχυῃ. 4. 
Θὰ τοσ. 1. ῬΊ9] ΣῊ Ἵ [8 ουμῃὰ δἷδο χίν. 24: σχῖ 18, 25. 

χὶνὶ, 26, Ὀασὶ 16 υδοὰ ἱὼ ἰὴ Ἰαδὲ [τοῦ ἰθχίδβ ἴῃ [ἢ 8080 

οὗ “ἴο τ δῖσο ᾿ἐἶτθ, οοϊρδγο," ἰὼ ἩΒΙοῖ δοηδ9 Ηἰ ὮΡ. (" ἴο 

ΤΑδῖσο 086 9-.60}7 Π{|πὸ ") ἰ6 πιδοὰ χίν. 14, 

Οη γϑσ. 10. ΜΥ πίι ν ||κὸ ντοσ. 14; Ῥε. χχῖ. 9: σοζῇ. 

1 δι. χχὶμ. 1| ὍΟΩ δ΄ “οαγτϑὰ ἐϊηδχο ;" ΘΟΣΏΡ. 

ΧΧΙ. θ: Χχχ. 81: ΧΗ, 8. 'Βοῖυσο ὈἾΣΥ 15 ἰο δ6 δβῦρ- 

Ρ δὰ τ) Ὡ σοτηρ. τ. 39; χϑ!. 4. 
Οἱ τον. 11. Τμὸ Ὁ ΩΥΡ (ὰ Ιϑαϊδῃ δκαίπ οὐἱν σἰνί. 1) 

δ:ο ποὲ ϑαδοωξίδιὶν ἀϊδοσοωὶ ἔγοτω Ὁ Ὁ. ἘὸΣ δ ἴ}9 
πον γίης τηοδηίης νὰ») (5 οαδάανα, οαφὰονκῖο βησόγε᾿ 
(Εχοά, σσχχίν 1, ἐ; Ὁδαὶ. χ, 1,8; 1 ΕΊΏ ΕΒ γν. 33), 80, ἰοο, 

Υ. (ἰμάτοὰ ἔο ὩΥΤΊ, “ΥΡ) οτἰ κί 4} τοοδῶξ οαδάφγα, 

δόρατα, “ο οὔὲ οὔξΐ, ἰο δ!δρο ὮὉΥ Βονίηρ " (οὉ χ. δ; ὅθε. 

ΧΙ Ϊν. 19). 

ἘΧΕΟΘΟΈΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

1. Τῆο ΤΡ ἀοπουῃοθα ποθ δραίηδί Αδογτῖα | [π6 κρὶγὶῖς ἰῃ ποῖ ΒΘ Ὑδ8 οοτατηραϊοποᾶ, ναὶ ἴῃ 
δαί 5 ἰο 6 {πὸ ἱπείγιπηεης οἵὗἨ Ηΐε 706 
(τον. δ). 
δ), ῬπῸξ Αϑογτΐδ ἀϊὰ ποῖ ἐχοσαίθ {86 τΐδκίοη ἰῃ | ἱῃ 

δῆ ] (86 δρίτίϊ οἵ μὲβ Ὀγυ αὶ δηὰ ἰηβδι180]6 στοὰ οἵ 
ον Ἠο βεῃὶ εἶμι δραϊηδὶ [ϑγδοὶ (νον. ἸΑνδ ρυμ (νοσ. 7). ὙΠΐθ Ηἷδ βοηϊτηθηῖ ΔΡΡΘΔΙΒ 

9 ατουμὰδ μ6 αδδοΐβηβ ἴοσ εἷθ οομβάξφηοο ἰδμδὲ 
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δατο οὗ ἴδ οχίεῃϊ οὗ κῖ5 τοῖϊσῃί ; 2) 8 ΤΣΟῪ οἵ οο- 
ἼΡ 

γον. ὅ-7. ΤΒο ρνἷτοὶ οὐ νιΐοῖ ἰμὸ τῆ ο0]9 οἵ 
"ἐπ (Ο]ονίηα, δηηουηοθιηθῆς ἰυχηδ, ἱ8 ἐμαὶ ἐδ 9 
ΒΡ ἀδηουηοοα γὸ0 δραϊπαὶ (ἢ 6 ἱπείσυτηοηξ οὗ 
Ηΐὰ στϑῖῖ. [Ιἢ σοῦ. ὃ (βϑε6 7εχέ. απὰ Ογαπι.), [9 
Ῥτοροὺ ὀσργϑϑθοα 89 ἰμβουρῃΐ ἰμδὲὶ ποὶ ΟἿΪΥ 15 
Αδεγείδ (Π6 τοῦ οὗ Οοὐ᾽β » δυὲ μα. [86 
ΔΏΘΟΥ οὗ Οοά ἰδ αἷδο (ἢ 858 ἷΐ τόγο, {80 
ταλρίο ΔΒ δὶ" (οοΙΡ. γοτβ. 24,26, ἩΒΟΙΘ δ᾽ υδίοι 
6 θυ ἀομγ ἴο 186 τοὰ οὗ Μῆοθθβ) ἴῃ 89 Βαπὰά οὗ 
Αμηγτὶδ. ΓΗΪΐδ ἰασχῃ οὗ (Π6 ἰτηαρο Ὡθοὰ αἷνϑ ὯῸ 
ΒΤΡΓΪΘΘ ἷπ ΟἿΓ Δι βι1ο λυ δυο Ηον ἴδ Αβεγ- 
τἷδ 15 υδ64 88 ἃ χοὰ ᾿8 οχρίαϊποᾶ, γοσ, 6, Ηϑ ἴδ 
ἴο Ὀ6 οοτηπκίααϊοηοα ἰηδί [86 ἐπ ρΌΓΘ Ῥ6Ο}] 
(πὶ ΟὉ δοοουηΐ οἵ [818 ΣπρυΣ  ἃγὸ οὐ͵οοὶβ ο 
ἀϊνίπο γαῖ, δὲ 1 το οὔ δὴ οἵδοΐβδὶ τηἱβαίοῃ, ἰὸ 
τοῦ δῃὰ γα ρῖα ἄοντι [δγβοὶ, (μδὲ (ΠΟῪ ΤΑΥ͂ ὑ6- 
ΟΟΠ16 88 (ἢ 9 Σηἷτθ οὗ (Π6 εἰσθοί (Υἱὶ. 25), οοιῃρ. 
Φον, ᾿ἱ. 20 βαα. Αβδαγγίδ ν1}} Σπηάθϑά ἰσδιρὶθ 
ἀονγῃ [βγδοὶ, πα δ6 ΣΊΔΩΥ οἵποσς πδίΐοηβ 88 ροβαὶ- 
16, θαϊ ποῖ ἴῃ ογάὰοσς ἰο Ὄχϑουΐθ ἰδ οἴ 
μονὴ οὐ ἰδθῶι, Ὀυ ΟὨΪΥ ἰο φτδι γ κἷα ΟΝ 
Ἰυδὲ ἴον ποῦ] ἀ-οοπααοεί. 
Ε: ΕῸΣ δ ἐπ ἘπΡαπ ει 180 ]14.--- 615. 8-11. 
βαυτὶδ οοη 68 ΟὨΪΥ ἷθΘ. οἴττ δἰσεησίῃ. Ηδ 

Ἀδ5 ὯΟ δαδρίοἴου ἐμαὶ 6 ͵8  ὁΒονδὴ β ἱπείσυτηοηΐ, 
1.0 τοὰ οὗ Ηἰΐ5 δῆρου. Ηθῆοο μ6 ϑηυσηογδίοθ (ἢ 6 
ἴδοία ἱμαὶ ᾿υδιγ ἷβ Ὠορο οἵ δθδϑὶὶν δβυράπϊηρ 
Ιβγδοὶ. ΕἾσϑ ἼΣ ΒΕΙΆΘΕΝ ἈτῸ ΕἸ κΕ (οοΏΡ. 2 Εὐπρβ 
ἽΕΤΟ 58): } τ υκὰρ γτοϑα αν  εδαμα ἡκβπὶ οὴ 
ἴΠ6 ΔΙΙΩΥ οὗ (9 στοαὶ Κίηρ οὗ Αδεγτίδ (χχχνὶ. 
4) ΒΟῊῪ παο τηπδὲ ὃς εἶθ ἀοταϊηΐοη. Ηΐἷ βεοοηὰ 

Ὠπὰ οὗ οοηδάρσῃοθο ἰδ δτοδὲ δυοοθαδοθ. 
ἔγοθ ρμαΐτβ οὗ οοπαποσοὰ οἰἰΐδβ διὸ Ὡδιηωϑᾶὰ. ΤῈΘ 

οοπασοβί οὗ 086 18 ρΓγϑιιΐϊθοα 88 δῇ ουθηΐ ἰδὲ τωϑὰθ 
ΒΌΓΘ δαί (ἢ ποχὶ ὁὴ6 Ὡδιηϑᾶ τωυδὲ ἰῃ ἐυτ δυο» 
σαπιΡ. “16 ποῖ Οδἶπο 1ἰϊκ6 Οδγοδβογαΐδη Ῥ (δῖ- 
ΟΠ αλ 18}} 188 ἃ οἱἐγ οὔ δὴ ἰδ] απηὰ ἐῃ (6 ΕᾺΡὮὨ γαῖα 
δὲ [86 πτιουϊὰ οἵ ἰμὸ ΟΒδροσαλ, 0811. ἀ ὉῪ (Π6 
Βουλδὴβ Οὐγοεδίωηι, Οἰγοσξδιιηι, ᾿ Ἄ6:. 
χΙνὶ. 2-12; 2 ΟἿσ. χχσχν. 20, δῃἃὰ δρρϑᾶσβ ἤγουλ 
ἐδ ἰοχὲ ἰο μβατϑ Ὀθεῶ βυδἀυθά Θϑυ] οΣ ἰμδὴ Οα]ηο. 

ΤΆ Ἰδίύον ἴα οα]Ἱοὰ Τ1))9 αἴσῃ, χ. 10; δπὰ 9 
Ἀπι0Β. Υἱ, 2: Ῥδσθδρα ἴδο 1123 οἵ Ἑεὶς. χχνὶ,. 
28 18 ἰῃ9 δδὴθ οἱΐγ. [6 Ιἴὰν Νογίἢ-οδϑὶ ὑπ ΘΠΙΥ͂ 
Βοῦτῖβ ἔσομαι ΒδΟγ)οὶ οα 1Π6 Εδοὶ ὑδηϊ οἵ (86 Τί 
ΟΡΡΟΝῸΟ δοϊουοία, δηάὰ θα] ἴο Βαῤγΐίοῃ. 
Ἡϑῦυΐ]ς δὲ ἃ ἰδίου ἀδὺ Ὁ ἐμ6 Ῥογείδηῃ ἰκἰηρ Ῥα- 
ΟΟΓᾺΒ .Ὲ 6.), ἱξ χϑοοϊνοὰ [86 πδπθ Οἱδαίρδοη. 
Τῆυβ Ποιιδῃ δπὰ Οδ]πὸ ΤοσῸ ἔσο οἱϊΐοα οὗ 
Δίεδοροίανια. Ὠϊὰ Οδἰπο Ὀδοοπλθ 88 Οδγομβοιβῃ, 
ὧδ δρ (μαὲ ἐμ οοᾳαοαί οὗ ἐδθ Ἰαδίίοσ τᾶ ποῖ 
ΤΏΘΓΘΙΥ ἃ ὨΔΡΡΥ͂ οἴδηοθ, Ὀαὶ (86 Ῥχοοῖῦ οὔ ἴδ 6χ- 
᾿αΐθτιοθ οὗ ἃ Γθϑὶ] βοῦγοσ, τ ϊοῖ ἴῃ ΘΥΟΡΥ͂ ᾿ἰκ οδ80 
ὙΠ ΘΟΠ]ΌΘΡ ἴῃ ἰΚ6 τηδθηοσ. Αγρδὰ ͵ἰβ τηθῃ- 
ἐἰομοα χχχυΐ. 19; χχχνυΐϊ. 18: Χ6.. χΙίχ. 28: 2 
Κίηρβ χυΐὶ!!. 84; χίχ, 18, τίιο οἱ κβαῖοα ἄο ποὲ 
τηθαίίου ([ἢ9 οἰἶζγ, Αοοοτάϊηρ ἰο ([μ6 Ατδϑίδῃ κοο- 
δτάρθεν ΜΛΑΈΛβαγυ, (οοπιρ. ΚΊΟΒΕΙ, ἐπ ἰοο.), δὴ 
ΑΒΡΗΉΑΔΡ ἸαΥ ἰπ ἰμ9 Ῥαββδιῖκ Μαϊοῦ (ΑἸΘΡρο) 
Νοσί- τοδὶ ἴσοι ἰδ Ἰαἰον Ῥ'δοο. Αοοογάϊηρ ἰο 
Κύερεδτ (2. Ἀΐ, α. ΧΧΥ. ὑ. 665) Ατρδὰ ἴὰγ 8 

ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕῚ ΙΒΑΙΑΗ. 

Θοσδῃ σηΐϊοα Ὡοσί οὗ Ηδὶοῦ οὐ ἐπ 6 δροὶ ὙὮΟΓΘ 
16 Ἰουπᾶ δὲ ̓ ἀλικοσοι [᾿|ὸ τυΐϊηθ οὗ 7εὶ ναά. πὰ 

“2 32... 

ἜΡΙΣ ΕΣ ἘΈΕΥ δ ἘΠ ΟΠ οπὶ ὈΡΟΕΓΘΓΙΟΙ ᾿ [ο 
Θ 1ζο8, ὙὰΒ8Β ἰ0 οχίοῃὰ ἰὸ 

Ἡδιδίἢ, πίοῖι, δοοοσαΐϊηρ ἰο 2 Κίηρβ χίν. 26, 
28; ΘΟὩΡ. 2 ΟἾσ. υἱξῦϊ!. 4, νγαϑ δοίυ δ! } } [ἢ 68 6886 δὲ 
{ἰπλοα. , ὑοαϊάθ Ατωοα, νἱ. 2, 14. ΤΠ ΟἿ 

Ὀίοαια διὰ τγῶϑ οδι]ϑὰ Ἰδίος ἘΡ:- 
Ρδδηΐβ. Ατρδὰ διὰ δηλ πεσὸ ἐδ ϑ'υγιαα 
οἱο6 ᾿γίπς πεᾶσοσ τὸ ΗοΪγ [Δηά, 

8, 
[89 Ῥτγορῆοῖ οουἹὰ δἰ ΡΥ ῥγοοδοᾶ ; βὸ Ὑ111 δ οσὺ- 
ΒΆΪΘΠΣ, ἴοο, Ὁ ΠΑΌΪΘ ἴο χραϊδῖ, Βυΐ ἰἤγοο 
δουρί δυρχοσὶ ἐποιηθοῖνοα, ποῖ ἢθ του]ὰ οχ- 
Ῥγοδῆ θαΐοσο (δδὲὶ οοποϊυδίου. Εἰγεὶ, (πδὲ {Π6 ἰάοἷ6 
οὗ π6 οομαυοτεὰ Βοδίμϑη οἰ(ΐοβ δυγρδβθοὰ {86 
(δυρροβθὰ) ἱἰάοϊβ. οἵ «“ογαβαῖοπὶ δηὰ ϑβαυμδγίδ. 
Βεοοηά, {π6 ρμοϊπξ (πδὲ βϑδιηδγίβ 158. Δ γοδα υ Θοἢ- 
ποΓοὰᾶ : δηὰ ἰμἰγὰ, ἴ89 (Βουρῇὲ ὑπαὶ Βδιηδσῖα δπὰ 

ἐριθλμ βίκα ΤΩΔῪ πὶ 848 ΜᾺ] Ὀ6 δοῖ 1 8 88 
Οδγοβοιΐδῃ δηθὰ Οδ]ηο, Ατρδὰ διὰ δ", 
Ῥαπιβδοὺβ δὰ Βαπιατῖθ. Ν ον [86 Ῥχορβοὶ μαἰμδὶί, 
οἵ οοὔχθα, αν βαϊά: δὲ 1 παγὸ οοπαυογοὰ {86 
Βοδίμϑῃ ΕΙΒΕΌΟΠΙΝ, ὙὮο66 ᾿Ἰὰοἷα ΒΌΓΡαΘΒ ἰμοθο οὗ 
βδιηδλγία δῃα Ψογυβδ] θα, δηἀ 889 1 ἢανο βυράπεοὰ 
δαιαδιῖα 1186] ὕ, 888}} 1 ποὶ ὯὉΘ 40} ἦυπὶ 60 ἰο διὉ- 
ἄυο Φετυδαίοα ἢ Βυὶ ἔμοη Βεπιασὶα πουϊὰ 6] ΟΣ 
ἴο ἴ.6 ῥγϑιΐδο, δηὰ Ψο γι βαθιὰ ποῦ] δ᾽ ομ 6 ἴΌσπὶ 
(16 δροάοεΐβ, δηὰ ἱβεσο που]ὰ ὃὈθ Ἰδοκίηρ οοι- 
ἰοστα Ὑ ἰὸ 186 μαΐγβ Ὀθίοσο πδηιθᾶ,. Ηδθηοθ μ9 
σοι ῖηο8 ϑδιρδυιδ δηα “ Θγυβδ] οσὰ ἰοροῖθμοσ ἴῃ (Π9 

δροάοεϊα, εορὶ πηΐπρ πὶτὰ ΚΠ “68ῃ4}} 1 ποὶ͵ γοσ. 
11, θαΐ ἴοστιδ δραὶη Ἡἱιΐη (18 ἀροάοεκῖα, δποίμοῦ 
τοίδαδὶθ δῃὰ δροάοεαΐϊβ, ὙΒΟγΟΌΥ, οὗἨ οοῦτβο, 89 

ἐραυ ταοὶ, νὰ Ὁ Ἀρίων δι δύκοδι: πὶ 5.}}} ἐδ9 
[που 18 Ἔχ ργοβθοὰ (μδὲὶ βδιγδυῖδ δῃὰ «Ὁ ΓΌΒΆ] ολ 
βου ϊα Ἰοΐῃ 88 ἃ ἰουσγ ἢ οοπιρδγίδου, ἰο. ἐμ ἴωυτο- 
κοὶηρ ἰἤγϑϑ. [10 ἷβ ἰὸ Ὀ6 ποιϊοοά ἱμδῊ ΟΟΣ Ῥαδεαρθ 
ΔΑΒΊΠΩΘΒ (ῃ9 οοπαπεδί οὗ βαγημδσΐδ, ὉΥ 89 Αβεγ- 
Υἷδῃδ (722 Β. 6.). Αοοοτγάϊηρ ἴο 2 Κηρ χυὶϊ. 9, 
ΤΙ ΙΔ ἢ -ῬΊΊ6δον βυθαά υοα Ὀδηλδδοῦθ. βδιμασῖβ {6]} 
Ὀγ ΒΒΔΙΠΑΏΘΒΟΙ, δοσογάϊηρ ἰοὸ 2 Κίηρβ χυὶ!. ὅ 
84.. θυΐ δοοογάϊηρ ἴο 16 Αδεγτίδῃ τοπαμηθηίθ ὮΥ͂ 

ἷπ 189 ἐξιτὰ ΥΘΔΣ οὗ [6 Βίορο. 1ἰ Μδ8 
Ἰοηρ δῖῖοσ, ὑπδί ἘδΡαμ ἰκοὴ δοίυ δ! }]γ υϑοά {π6 ἰΔ.- 
ζυδμβο δρχαϊηδί Φυάδῃ (χχχυΐ. 18 βαα.; Χχχυΐ. 
10 58ᾳ4ᾳ.). (δαὶ Ιβαἰδὴ ἤθγθ ὑσορμοίὶ τρπα ἰπίο 
186 ταοῦίἢ οὗ (π9 Αβεγγίδῃ. ῬΈγθδρδ [βαῖδῃ μδὰ 
ἤθτθ ἰπ τηϊπᾶ, τ πδὲ Αἴροβ (Υ]. 1 βα4.), δι δῇ 
ΘΔ ΟΣ Ροσὶοα με] 4 ὑρ ἰο (80 μθορὶϑ, ἱμουρὰ ἱξ 
τουδὶ τοηδίη ἰῃ ἀουδί, τ ΒβΟΙ ΠΟΥ 8818 ἢ πιοδηβ 86 
Β6120 οΘοῃφαοεὶ οὗ Ηδιηδ δὰ Ασρδα, {πὶ αὐηοα 
ΤΟΣ ἰθ. Μοζγβϑονοσ, ποι βίῃ τθοσθ 18 πότῃ οὗ 
(80 οοῃᾳυσδὶ οἵὗὨ [86 οἰ(ίο5β Οδγομβογαΐβα, Οδ]ηο, 
Ἡδηδὴ δηὰ Αγρδᾶ, ὈΥῚ 186 Αβαγσίδαηθβ. Βυὲ 
ΘΟΙΏΡ. οὗ χυχνὶ. 19. Τμδὶ (86 Αδουγίδῃ προῖκα οὗ 

δ γ ΠΣ ὦ γε )ὰ οοϊ]δοιϊνα ἴῃ (6 εἷηρτ- 
140) “86 κί ηράοτηβ οὗ ἴδ 14.016" ἐκ ἃ υἀαΐβηι. 
Το Ῥτγορδοὶ ργεθοηΐδ ἴμο Αδουυΐίδηῃ 88 τηδκίηρ 8 
ἀϊδιϊποίοη Ὀείτοοῃ ἰ:ἀοϊδίγου Κἰηράοτηθ δηὰ 
Ἰεγδοὶ, [86 τιοποίμοϊδιϊο : τβογοδα, (ἢ Αβαγσίδη 
ἱκηοτα οί μίηρς οὗ τηοποϊοΐβηι, δηὰ δἤδγπνδσαθ 
ΒΡΟΔΚΚα οὗ (80 Ἰάοἱδ δηὰ ἱτηαροδ οὗ βαιηδιῖδ δηά 0" 



ΟΕΑΡ. Χ, 12-1δ. .1δ8 

το. Μοσϑονοῦ ἴπ6 Ῥγορδμοὶ ἀοδογί δε ἐποῖα 1 γοϑίσὶ δ] ῬΟΎΤΟΓΒ ; ΟὨΪΥ δ6 τη ηἰδί ηοα 8 ἀϊδιληοίζοη 
85 “ὩΟΙΒ᾿ Πρ5᾽ (Ἑ0ΏΡ. ἰΪ. 8, 18, 20; χίχ. 8; χχχὶ.  διιοῦ 
ἢ Ὑἡδόγοδα ἐδ6 ΤΙ δη ἐγ ὯΟ Ἰ6ΔΏ8 τόχατἀοὰ ΒΟΥ 
ποῖ δ0; [Ὁ Σ 86 

ἐμβοῖὰ ἱῃ ΤῸ ἰο ΡΟΘΣ. Τὺ 6 566 
καποτοί, μοτο ΒΟΙΩῺ6 ταἰχίηρν οὗ ἷδ 

θὰ 81} ἰο ὕὈ9 δυρεσίοι- Ϊ ροἱηὶ οἵ Υἱοῖν Υἱτὰ ἰμδὲ οὗ ἰλ0 Αδογχίδα. 

4 ΟΕ ΤῸ ΤῊΣ ἹΝΒΤΌΜΕΝΤ ΤΉῊΑΤ ΚΝῈΤΥ ΝΌΤ' ΤΉΑΤ ΤΊ ΑΒ ΑΝ ἹΝΗΤΈΓΪΓ.- 
ΜΕΝΊΤ. ΟΕΠΑΡΤΕΕ Χ. 12-1δ. 

12. ὙΥΒΕΒΕΡΟΒΕ ἃ[ὐ δ8)4}} ὁοόπῖα ἴο Ῥ686, 
Τλαὲ πῆοῃ [6 [0Ε} πδίἢ 
Ὅροι Μουπὶ Ζίομ δῃα ου “6 γβδ] 6πι, 
Ι ν}}}} 
Απὰ {86 ρΊοΣΥ οἵὨ ἰδ μὲ κἢν Ἰοοῖκβ. 

18 ἘῸΣ ἢ δδιιῆ, 

ὉΣΙΘα δὲβ Ὑ8016 ποιῖῖκ 

ΡΟ ΙΒ. {86 ἔτ! οὗἉ {π6 δΒίουϊ Πεοατί οὗ [86 Ἰκΐηρ οὗἨ Αβευσίδ, 

ΒΥ 186 κἰγθηρτὴ οὗ ῦ δᾶ 1 παν ἀοη6 ἴξ, 
Απὰ ὉΥ ΤΥ Ὑἱβάομι ; [ὉΓ 1 δὰ ῥσχυάεηΐ : 
Αμά 1 μάγνὸ σοογοὰ [86 θουῃ 
Αμπά δανὸ σουῦδοά ἐδμοὶν 

οὗ [16 ῬΘΟρΪθ, 

Απάὰ 1 μαᾶνο "ρυΐ ἀοτῃ {86 ἱπμδὈΙ δηΐ8 ἾΪΚ6 ἃ ν᾽ δηΐ πιὰ : 
14 Αηὰ τὴῦ ββηὰ μδίῃ ἰουμπά 88 ἃ ποδί {16 σομθβ οὗ [86 Ρθορὶϑ: 

Απα 85 ὁΠ6 ρδίμογοίι οζρΒ ἰλαέ αγὸ Ἰε, 
Ηδνο 1 σαϊδοτοά 8}} [6 οασίὰ ; 
Απᾶ {δΒογο ἰβ ἤοπθ δαὶ τηογοὰ (86 πίηρ, ΟΥ οροηϑά {86 τηουΐί, ΟΣ ροορϑά. 

18 58,411} {πὸ ἂχ Ὀοβδϑί 1861 
Ον 888} {μΠ6 βαῖν ΤΩΔΡΉΪ ΤΥ ̓ ἰβο 1 

δρδὶπδὶ κἰτὰ ἰδὲ Βοποίι ἐδογονῖ τ ἢ 
Βραϊηδί εἶπ ἐπα ΒΗΘ ΚΟ. ἰΐ 7 

5Ὰ58 1 ἢ τοὰ βῃου]4 βιδῖο ἐΐϑεϊ δραϊπεὺ (μ6πὶ ἐμαὶ 18 ἰδ πρ, 
ΟΥ δ8 ̓ ξ το βἰδῆ βΒῃου]ά 11} Ὁ “ἰθοζ, α {{ ἰδ δ πὸ ποοά. 
1 Ἠοῦ. φίεἰέ ὑροὺ 
δ τγ, 44 ἔ α τοὰ κλοιιὰ ἐλόια ἰλαὲ ΗΠ 
5 Ηαυε Κε116ὲ ἰλοϑε οκἰδγοποὰ αα α δυΐ. 

ΤΕΈΧΤΟΛΙ, ΑΝὉ 

ΟἿ γος, 13. »ῈᾺ3 [6 δείμονα, αδοοίνκίθρα; ὮΘΏΘΘ “ἰοὸ 

τοῦῖφ δὴ δηᾶ, οσοτηρίοίθ." ΙᾺῸ [9 ἑου ἃ ΟὯδ6 ΤΏΟΘ [Ὁ 158. 

χχχυ [ὁ 12, Δ ἃ ἰπ ἐἢ 6 Β0}}896 αὐδοίμεγο. ΤΉΘΤΟ ἰ6 κγουηὰ 

ἴος τουδοτίηςς Ὺ2. δὸ γμξ. αχαοίωηι: ἴοΥ ὝΝ, οίο. Ὑ11] 

ἄλκο υἷδοθ ΟἿἿΥ ἩΠΘΏ Αβεγτῖα 8Ὁ.4]1 λανε οχοουϊοα Ἦϊδ8 

(δε, ὙΏότο 16 0 ἀοῦδει νυΐ ἐπδὲ ἐλ Ἡθῦτον Ἰτηροτίδοι 
ἐδ δγνο (δ6 τηϑδηΐϊηρ οἵ πο “εξ. ὁχασέ. ; ΘΟΙΏΡ. 6. 5. 66ῃ. 
ΣΙν. 10, 23; 1 Κίημε Ὑἱ}.. 86. Βαὶ 1 τρδῖζθβ ἃ ἀ Πθγθ 69 
Ἡδοίπον (η6 ἡεί. ἐχαεί. ἰ6 ὀχργοϑδοὰ Ὁ ὑπὸ φῬογίδϑαοί οὕ 
πηροχίοοί. [ἢ ἐδ9 ᾿αἰύδσ οδδὸ ἐπ9 οσίβίῃδὶ ἱτηροτίϑοι 

τἸηδδοΐπε μὴ ὶ]}} κα ἢ}} οἰ ἰο 1. ΤΏΘ ἐγαυδδοίίοι βροΐζθῃ 

οἵ σψ11] σὲ δ9 γοργϑδϑοϑηίθα 86 σγϑϑὶ δῃ ὰ δοοοζω !δηθφῶ, αὶ 

ΟἿΪ 8δ5 Ρουδίο! Υ δηὰ 146 8}}}7 φγοδοῶΐξ, 8, ἰοο, ϑζϑ. 

Τθοτο 1166 ἐπογούοσο ἴῃ ἐδπο ἱπιροσίδος ἃ οογίδίη οἱοσηθης 

οἵ οοπιίοτι, δ6 τἨο]Ϊ Ὀδοοϊηθ8 ἰδ 8 οοπιίοτεϊη; Ῥαδδαβϑ. 

Ό3“,, σόζρ. 11 11, 17. 

θη τες. 13. ΤΏὁ ἰπιροτίδοίθ ὙΚΊ, ὙΎΝῚ ϑοϊοῦς ἴο τ Ἢ : 
θιοϑο ἰφοϊοιθὰ σα δοο ἩΏΏΘΣΟ ἐδ 9 δἰταρὶο Ῥαν. οοριιξ. ἴα υδοὰ 

υἱἱἢ τ τοῦδ] οι ϊηρς ποδουτονυδίϑᾶ (δοοοσάϊηκ ἕο εἶν- 
εὐτηδὲδῃ 68) δ ἃ Ἰγοδιϊκοιίηρ (οὗ ΘΟΌΓ86 οὶ ΠΟΣΙΩΔΙΪΥ) οὗ 

ἴ80 Ῥαν. οοπδοα. τί ὰ (6 δουτου]δίοϑα γοσῦδὶ δπάϊηρ. 
ΤΏοδΟ οαϑ8 σοῦ Σ ΘβῃθοἑΙν [ἢ ῬΟΘΕΥ, 1π [86 18: Ῥοτβ. 
εἴηρ, δηὰ ἴη ρογΐοαδ σοι τί δίῃ Βούοσζαὶ οἸδυθθ5. Οοτρ. 
ΧΙ 28: χ]ν. 19; ζῆν ἑ!, 8; 11. 2; 1ν|, 17; 1χΧ}!}. δ:6; Ῥπ. 

εἶν, 22; Βπα:ν, 233 α.---- ἘΌΝ ΠΡ' Ῥαταίμηι, ορεὲ 

Ῥαταίαο, ΟὨἿΥ Πόσο; Εὶ ΠΡ Ὅσαυξ. χχχί!. 8δ; 900 {{]. 

8,.-- Ἴ[δὺνλ ἰο 16 φϑοῖο ὁχδιωρῖο οὔ Ροοὶ οὔ ἃ γοσὺ Ὁ; 

80 τοζατὰδ τοοδοΐηᾷ -ο ΠΟΘ ΧΥΙ. 164; ΧΙ, 22..-- Ὁ 9 

ῳῃ. 
ἐλ Ὁ ὉΓΎΛΕ ὑγόοθσεν Ὁ ΓῈῈ ΠΡΟΣ, 8 Ον, ἐἶχὲ πιανῷ 

4 Οἱ, ἔδδὶ με χγ 6 μποὲ υοοᾶ, 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ΠῚ Ὕ3Ὲ2, ΕῸΙ τοσδὲ Ὀ6 Ῥεοῃοῃῃοθὰ 23. ὙΕΝ ἰὸ 

ΒΟΟΟΌΘΑΔΣΥ ΤΌΣΙΩ οὗ ὙΝ “49 οἰτοηρ οὁ86.᾽ (1. 34; χΙΪϊχ. 

26; Ἰχ, 16); εν Ἐ, 4δ᾽'8δο τόδῃδ υαἱίάωε, φοίοπε, χυῖ. 14: 

ΧΥΪ, 13; χχτἹἹ. 2, ΤΏ οΥο οχίδὲθ ὮΘΣΘ ὯΟ γϑϑβοὴ ἴοσ ἀθ- 
ραγιΐηκ ἴσοι Κ ΠΠΙΌΉ. Τὸ δομδίτοθ 5332 δ5 βαπποὶ οὗ 
16 δ [ὁοι [6 δαῖ, δη ἃ 3. 6 606πΠ|8 εἰχαῶβο. Τὸ ἰδκὸ 

1 δὲ δβἀγογυϊωι ἀοδηϊίοι οὔ ὯΝ 5309," (Ὀ51}.}Πκὸ οἰτεης οὩ 
ΚἈ σοῦ 68, ϑέῤογοίσίολ ΤἈγοποηδ, Τ᾽ αι ΤΈΘΟΗ) κκῖγϑ9 δὰ οχίσζθ. 
ΟΥΪΠΔΣΥ δὰ αἀἰδρ᾽οδδίης ἤχυστο. [0,9 ἩΐϊΪ Ὀπκοπειδα, 

πὸ τΤοηοῦ "3.9," δΙΓΏΡΙΥ “ἰδ Δα," ἔθ ὙἸΧΊ 
δοϑίῃδ δίσδ ον δο. [{ ϑοϑ}δ ἴο ἴὯ0 Ὀδδὲ, ἐμοσζϑίοσο, 
ἴο ἐδῖκο ἍΜ δὸ δάϊυποὶ ἴο ἔμο οὈοοῖ: “1 οδδὲ ἀόνχῃ 
ἐπ ϑῃηξῃσχοηθα 885 ἐπ δίτοπα 086" (ἐ. 6.,ὄ ἐλ ΠῚ], σοτορ. 
Χχχῖν, Ἴ; Ῥβ. χχί!:. 13;}. 13)», Βδϑοϑδιδο ΠΟΥ͂ δῖο ἰοὸ Ὀθ 
οδδὲ ἀοτῃ ΠΟΥ πὲ Ὀ6 δἰκεΐηα δία. Βα ἘΠΟΥ δ}4}} 
ὈῸ δδδὲ ἀονῃ πὸ τὴ Ὀ8]], ἐ. 6.,ὄ |κ6 οη6 ἴΔγϑ 0" ἃ Ὀ9ὶ] 
ὮΥ ἃ Ὀΐονν ΟἹ ἐδ οσϑοῃϑδὰ. [7.4. Αὑσληρεκ γοΐδίη 5.9 
Κ᾿ ΒΙΌΣ, διὰ σοθβϑοῖδ 15}12 τὴ ἐδο δυδ᾽]οοὺ τϑδηΐης 
“ΤῊ ΧὨ ΤΩΔῺ " “Ὁ ἜἾΚΘ ἃ τοἰ ΚΠ ΕΥ̓͂ ΤΩΔῚ ΟΥἩ ὨΟΙῸ ἐδαὲ 1 
δίῃ," διὰ δάϑα : κίῆοσο 18 ὯὩ0 πϑοϑϑδιῦ (οΣ ἀδρδυηκς 
ἤγοζω ἴδ 1685 ροοίϊοοὶ αὶ τροσο (δια Πῶσ 50:86, ἐπλαδ 
ἑαμίς, Δηὰ νέησίηρ᾽ ἀοιο, ἴ. 6., σα αἱπᾳ ᾽]. 
ΟἹ Υοσ. 14, ΜΥΌ ΠΛ σΟΣΌΡ. γος. 10. ίοσ 1659 ΓῚ 

ἕστο ἶν υδδᾳο. ΠΥΡΥΌ 8060 Υἱ. 19. 

Οὴ τοσ. 16. ΔΓ Η δ. ΟὨΙΥ ΠοσΘ ἴῃ 186..--ὙἹ Ὁ 
“8 ΑΝ " ἰα ὅπ. λέγ. Τῆο ρῥἴαται ἴῃ ἸΥ 15 οχρίδίποὰ 
ὉΥ ἐδ οοἰϊθοιίτο οομδίισαοίίοῃ οὗ δον. δ) ὀοταρ. 

χί, 1δ; χα! 3; χίσ. 16; χαχ, 38, απὰ χ. 82.--Ὑρ-μῦ 
(οοΐωρ. χχχί. δ; δαί. χχχῇ!. 21) ἰδ 6 Ὀ01]4 δι  ΡΆγϑδο, 

. 



1δ4 ΤῊΕ ῬΡΒΟΡΗῈΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

ἘΧΕΟΣΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Ὁμοτσοίοσο δ 58)61}.---ηἱκ ἢ 100]κ.-- 
γον. 12. [5 (δὸ ἐοτορμοίβρ σίγορῃο ἐπ ῬΓΟΡΙΟΙ 8 
Υἱετ-Ροὶπὶ 88 δοίογε ἴῃς οχοουξοη οὗ ῥιὰρπιοηὶ 
οἡ Φογυδβδῖοπι. ἴῃ (δὲβ ᾽Ὧθ ἰδίκοβ ἷὶθ Ὑἱοτσροίηι 
αἴενρ 'ἴ. Αδ Ὀοίοσθ Αβεγγίδ Ὀοδδοίθδάἃ τδδὶ ὁ 
πουϊὰ ἄο, ἔθτο 'ιο ὑοαϑίὶβ πδὲ 6 88 ἄοπθ. ΕὉΡ 
Μδὶ μ6 ὈοαΘβ 1 Ῥγοιαϊδοὰ ἰο ἀο (νοσβ. 8-11) 
ἢ. δοίδι ν ποοοιλρ θοῦ, Βυὶ σοῦ ἢ6 ἢ86 
ἄοηο, ἰπθ οοπιοθ 8 ἤουστ. ΕῸΣ ἰβοὴ Ὑ111 1Π6 
Ιογὰ δγίηρ δδουὶ ἐμαὶ 78}} (δὶ 5 σοῦΐ ἰο δἰἱθπὰ 
8 ΒΔΌΡΜΗΙ δρὶ γί, 10 1 ἰο Ὀ9 ποίοά (παὶ τ βδὶ Α8- 
τὶ 18. ἴο δχϑουῖο οὔ Ζίοι 18 σ8|1οϑ (μΠ6 πογῖκ οὗ 
οδουδῆ. Βυΐ 85 ΟὨΪδγυ ἰδμαὶ ποῦῖίς οἵ τι ΐοῖ Αδογ- 

τἷα 8 ἰὴ6 ἰπβίγαπιοης 18 τχραηί, “ 411 ΒΪ8 ποσῖς ᾽ 
σδηηοῖ ὃ6 ἰηδηἀοα ἰπ δὴ δυϑοίαΐθ βθῆ86, 88 οὐπλ- 
ῬΠΠ π18Ε {86 ποεῖς οἵ δα! γδίΐου.--ὐ Το ἔγυϊο οὗ 
δυρἰιἴη658 οὗ μοαγί᾽ 18 ποὶ 80 πυυοῖ ἔμ 6 Ὀοαβίδην 
δ ὈΙΔΉΡΏΘΙΥ, δὰ {μ6 τοτῖτα [πὲ παυρ  ΐηθδα 

ἄοπθ. Οοαιῃ. Π δῃ. ἰν. 27 (80), “15 ποὶ ἐμιὲ9 
τοδὶ Βαγοι ἱμαὲ 1 βαγὸ δ }]}} ἔον [86 Ὠοῦϑθο οὗ 
ἴπο Κίηράοιι 7 εἰ. Το ἀοθἰγαοίζοη οὗἁ οἰ δά 
Κιίησάοιμα 8 ἰδ6 ἀοπίγαοίζοη οὗ ἴδ0 ἔγαϊ! οὗ ἐδθ 
Βδυρπιίΐηοδβα οἵ [89 τι ]οσ. 
Το πλλβαΐησ οὔ [ἢ9 Ποῦ δι δ ΓΟ] ραϊηίδ ἐδ 

δρουϊΐησ, ρυβοά-ρ ἡδίατο οὗ δαυσίιπ639 (οοπιρ. 
ΧΧΥΪΙ, 1; χχὶ. 17). “Τὴ Ἰοβίῃοϑϑ οἵ (Ππ 6γ68," 
ἡ, 6., ΒΟ ΟΡ ΙΔΟΘΠΟΥ͂, ταβοοίθα ἰῺ (Π9 Ἔγοϑα, Ἰϑῃ δ ἃ 
οογίδίη γοίαϊ ζοηοο (ΠΝ) ἰο 18:6 πηλῦηον οἵδ βη. 
Βαϊ ὀυϑὴ (18 1} υϑὲγο σἴθδηι νεῖ }} 86 1,οτὰ βὲτὶρ οὔ; 

2. ἘΣ 86 δδι1}----οορθά.-- τε, 18, 14. 
ΤΠ Ῥτγορβοὶ σδπηοί σοργοάσοθ ἰο ἷβ Βθᾶσοσε δὰ 
ΤΟΔΘ ΓΒ (ἢ 6 δοίπδὶ ἔγυ δ δὰ (δὶ ργουά ρἴοδπι οἵ 
Βαυχηἶΐηοθα, Βα 6 οδϑῃ οὶ ταὶ ΠαυρὨ τ ηοπβ 
Θχργοῆβθ ἰἰβο 1 ἰῃ ποτὰβ Ὁγ ψιϊοἢ ἰξ ΤαδΥῪ δο εοαἰΐ- 
τηλιοά. Τ686 ψυτάβ δίδίδ (μδὶ Αββυτῖα ὩΟῪ τηδίῃ- 
[Δ᾽ (δῖ, 85 ἢ6 ῬΈΈΡΟα; Β0 ἢθ Δα 4180 δοίι}17 
ΘΟΟΟΙΊΡ ἰΒη6α 4}} ὈΥ ἷϑ οσῃ τὐΐσης. Ηοὁ Ὀοκοὶβ 
Ηἷ8 βἰγησίῃ δηὰ ᾿ἷδ ρευάθποο. ΤῊΘ ΡΟΣ οὗ 
{μἷ5 πον]α ἰβ σὶϑθ. Αοοοτάϊηρ ἰο Δ. υἱΐ. 8, 20: 
ψ. 25 1Π6 Βοτῃ οὗ [86 ἡσα γί θοδδὲ ἢδ5 ογοβ 11|κ0 
1.16 ΘΥ 685 οὗ ἃ τη8}, {Π6 δγιρδοὶ οὗ ργιάθηοο (Οοιαρ. 
ΑΥΒΕΒΙΕΝ, Ῥγορλεὶ Ταπλεὶ, 2 Αυΐ. ν. δ0). 
ΤΟ Ομ] άγθη οὗ [18 του] δγὸ νΐβος ἰῃ ἔμοσ ταν 

4 
ἰδαπ μὸ οἰ ἄτοῃ οὗ ᾿ἰχδὶ κα χνΐ. 8). ΤΈΘ 
δογάοσε οἵ ἐδο πδιίοωδ ἢ δὺο ἰδημοὰ ἢ - 
ἰῃρ 81} ἱπ Ηἷθ ἰησχάοιῃ; 6 ΤῸ μοῖγ ἰγϑδ- 
ΒΌΓΕΒ. ὟοΓ. 14 ῬΟΣΙΓΑΥ ἴῃ9 1011} ὺ πὶ} πΐοὶ 
Αδδυσίδ ἀ068 ΠἷΒ τγοσζ. ΤΩ 1] δοὰ ἱποχ- 

οπορα μὰ ἃ υἱνα δ ποδί δὲ ὑεαὶ ὈΥ οβδηοο. 
δ Κηοπίηρ δηὰ Ὄχροσγίοποοὰ, Βοσόνορ, ἢπά 

(Βοῖὰ 88 ΘΒ ΕῚ γ 88 δΌΓΟΪΥ. Βυὲ [86 Απογγίδῃ οοζ- 
ῬΆΓΘΑ ᾿ἰ8 οομαθοδϑίβ Ὠοΐ ἰ0 ἰ80 ΘΘΑΔΥ ποτκ οἵ δεεῦ- 
ἐπς Ὀροϑία, Ὀυὶ ἴἰο (86 πιυοὶ δαδὶοσ οὔ οὗ ἘΡΡΟΕΙΒΝ 
εὐ ἴτοιι όγϑαζον, τιοεὶ. Ηθ 85 δῸ ἰῷ 
νου ης [μΒδὲ οδ ὑπο γ [εἰ Βαπὰ δα 6 Ἰγϑηξ 
ὑπγουχκὰ ἰδ Ἰδαηὰ (ΗΔ. 1ἱ. δ). [ἢ ἃ ποεῖ ποὶ ἴοσ- 
Βαίθη, ἴμ9 11010 ΟὟΤΏΟΣ Ιρδίτοβ ἃ ἀσίθηοα; ἢθ 
βὐγῖκοα πὶϊὰ δΐα πΙΏρΒ, Β6 ὁ ἷθ. θοδς δηὰ 
᾿ηἶθθ68 δὺ ἷο δεϑαϊἰϊδηί. Βυὶ 819 ϑρθηθα δὰ οὶ 
ἀδγοὰ ουϑὰ ἴο πιδῖσο ἃ τά Β ἀϑέϑωοϑ. 

8, 8.411 ἴ)) 0 8Χ0----“,;ῪῸ6 νεοοᾶ.--ο. 15. 
Τὸ δῖα δβοωφϑοίοδα Ὀοδδβίϊῃς ἰμ9 [Ἂογὰ σορ] θα ἰπ 
ὙΟΓὰΒ (δδὶ δοὶ ()ὴ0 τδίίον ΒΚ κε ΤΗΘ 
ΔΩΒΊΓΟΣ ὈΓΕΒΘΏΪδ ἐν" τρρθν οὗ ΡαΓ41}16]5 Τορσο- 
δοηΐ ἃ σταἀαίίου. Ὑ ἰπουϊ τηϑὴ αδο δηἀ δΒΑῪ Ἵδὴ 
ἀο πᾳ. Υοὶ {Π07 δ ἱπάϊβρϑιῃλδθ]ο ἰο τθθα, 
δὰ ἐμδὲ ΔΥ ρἶγο {Π|6Ὶ0 860] [- ργϑὶῖδθ δοῖὴθ ἜΡΡεττες 
υδι βοοιίίοη. Βαυὲ ἱμδὶ στοὰ οἵ οἰδϑῆδ βμουϊὰ 1ἢἃ 
ἴποδο [πδὲ ἢανα Βο]ὰ οὗ μοι ργοϑϑηίβ ἔθ Ἔαχίγοιωθ 
οἴ δρβατὰ ἘΠΡΘΡ ταὶ Υεἱ ιδΐ8 ἰθ [86 εχίεηϊ οὗ 
Αβευγὶδ᾿ β Ὁ] πὰ Ῥγοβατηρίίου, ἐμὲ Β9 Ὡοΐ ΟΠ]Υ͂ 
οομοαῖγοσ 6 δχοουϊδα Ἰαάρτηοηϊ οἢ ἰδΠ6 58» 
ἰἰομα πιϊβουὶ ἰδ6 1,οτὰ, ναὶ ἀϊνϊηϊγ πϑδ 
οοπδέσαϊηοα ἴο βεσνὸ δίω. ΤΈΘΓΟ 1168 (8 ἴῃ [86 
ΒΕΟΟηἀ Ρδἱγ οὗ ΘΟτα ρα σίβθομβ 8 οἰϊππαχ, δηὰ 3 "είοσθ 
Π 27 ἀοοα ποῖ δυο ρασο δῖ8 βοοοῃμὰ μδαὶγ τὶ (ἢ 9 
ἔτει, θαΐ ψῖῖ (89 Βἶκμοῦ ἀξῆτος οὗ εἰαρϊὰ δ) πΝἃ- 
ὭΘΑΒ ἱηἰἐτηδιθα ἰῃ τος, 14. 9 δἰδῆ οδὴ ἢ πο- 
Κΐηρ, ποῖῖθος ποοὰ ὩῸΣ Ὡοϊ-πσοοά. Οὗ ποί-ποοὰ 
ἦς σδῃποὶ ουθῃ ᾿ἰἂ ὙΠδὲ ἰθ μοὶ τη 8}, 6. 5. ἃ βίο. 
1 Ἰμαϊδῃ, δ ἰ:0 οοηῃίοχὲ δον, ὈΥῪ πού ποοά 
ΤΩΘΆΣΘ Βη6ῃ, ἰξ 18 οἢ ἰδ δυρροαϊέου ἐμαὶ πο τοαὰ- 
ΕΓ οὗ Βἰπηθο]ῖ κ1}} (0 ὕστιο οοῃίγαδὲ 
(ποὐ-ποοά Ὀαυΐ τηυοἷ στοδίοσ) δὰ (86 (οΥθῶ ὑΒο- 
Ὠο(0) 41] υκΐου ἰο ΧΑ 

8. ΤῊΕ ἘΧΕΟΌΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ὙΟΒ. 

ΟἜΔΡΤΕΒ Χ. 16-19. 
1. ἸΤΉΕΒΒΕΡΟΒΕ 8881} ἰδ 1,0ΕΡ, (89 Τ.0Εὺ οὗἉ δΒοδία; βοιὰ 

Ατηοηρ Ηἷ9 δύ ὁΠ68 ἸΘΒΠΏΘΕΒ : 
ἈΑπάὰ ππάον ἢΐ5 ρἷο 
1Άκο [86 θυχηΐηρ οἱ 

17 Απαὰ [δ Ἰίρῇξ Ιβγϑϑὶ 5881} Ὁθ ΤῸ; 8 ἔσο, 
Ἀπά πἷβ ΗΟΙΥ Οπθ ἴῸΣ 8 ἤδιηο : 
ἈΑπά ἱὺ 588]] 
Ἀπὰ [εἷβ ὈΣΙθΓΒ ἰῃ ὁη6 ἀδγ ; 

8 ἤτο. 
Β6 888}1 Κὶπά]6 ἃ θυγηΐηρ 

ὍΓΤΏ 8δηα ἀσνοιῦχ ἢἷ8 ἐΠΟΥῚΒ 

18 Απὰ 8881} σοῃβαπιθ ἔμ ρίοσυ οὗἩ Ηἷθ ζοσοϑὲ, πὰ οὗ μἷβ ὅγυϊει} δοϊ4, 
ἸΒΟΙΆ βοὺ] διὰ Βοάγ: 
ΑΒα {δ6} 5}}8}} Β6 88. πβδῃ" ἃ βίδηἀδυα-Ῥοασεῦ [αἰ ἰδία. 

19 Απὰ {δ τεβὶ οὗ {86 ἰγϑεβ οὗἉ ̓ἷβ ἔοσεδὺ 5881] δ Ἦδν, 
Τμαῖ ἃ ΟΣ] ἃ ΠΠΔῪ ττῖϊα {μοπὶ. 
Δ Ἠϑῦ. ἥοπι ἐλε δουΐ, απὰ ευεη ἰο ἰλα Πεελ. 

,. δα ιοραλὶν Ῥογϑοὴ μέπδε α'σαψ. 
8 Ηοῦ. πωρεδόν. 
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ἘΈΧΤΥΌΟΑΛΙ, ΑΝ 

Οἱ γον. 16. ΘΟΣΏΡ. ΥοΓ. 38; 1.94; Η].1 , χίχ, 4..-- 
ἈΣΥ ἽΝ δῖὸ Ἰοσμα 818 δου Ὀϊμ θα ΟὨΪΥ Πότ. Ἐ156- 
ϑΒοῖο ἰὸ 5 δἰ ταν ΠΉΣΥ ΓΤ ) ἽΝ, τόσο. 23, 24; ΠΙ, 

δὶ χχὶϊ. δ, 12, 14, 1δ; χχγυἝ . 22: ὅσον. 1]. 10; χὶνί. 10; 
ΧΙ χ, δ; 1. 25, ὅ1.-- 3 Ὁ ΔΙῸ ῬΓΟΡΟΙῚΥ “ἴδ6 ζαὶ 

Ῥαγὶδ᾽" (οοΐωρ. ὅθῃ. χχυϊΐ, 283,30), ἔθη (αὐδέγ. ῬΥῸ ΘΟΉΘΤ. 

Ῥε, Ἰχχυὶ ΐ, 81}; “ἐπο δί τοϑη," ὉΥ Ἡδότη [δϑδίδη ὑπάλοσ- 
βιασιὰβ δὶ ἰδ ζδῦθ δ βί!διθ ἴῃ αδδυχίδ᾽θ κγσϑοίωϑϑδ. 
Οοιαρ. χχυὶ!. 4, ὙΠΟΣΘ δου ἔδ9 ποζὰ οοοῦσχα δρϑίῃ ἰῺ 
Ἱκαίβμ----- ΠῚ, ἴγοιλ ΠῚ δέίοπμῶτγε, πιαοίαγε, ΝΙΡΆ. οὐ 

ἐαδεδοενε (ΧΥΪΪ. 4) ΟΘΟΌΓΣΘ ΟὨΪΥ Ὠθ6Γἴ9 ἰῃ 1καίδὴ (οοϊαρ. Ἢ 

Χχὶν. 16). 1ὑ τηθδῃο τιαφίοϑ, ἰαδίεα, " ΘΟ ΡΕΪΟΏ, δ ΐ- 
616."----Ἴρ’. νοτῦ, ΘΟΟΙΏΡ. ΧΧΧ. 14; ἹΧΥ. ὅ, ἽΡ: ΟὨΪΥ ΒΟΣΟ. 

1 

σΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Νοίϑ ἐμὸ ραγοῃοϊηδδίᾳ ἩΒΙΟῺ ον  ἀΘΌΕΪΥ δίτασ δὲ δὴ δ- 
ε9ε16 δοιὰ ἰταἰἰδἰΐοι, 

0κἡ τὸν. 11. ἽΠΝ Ὁ" οοΐωρ, οἵ ἰχ. 13.---- 5, “[ἢ9 
ἤγαϊ], ουὐἹενοιοα χαγάϑῃ δοιὰ 86) ἀ,"" ἰθ αἷδὸ Θ᾽ δον θγο 
ορροϑϑὰ ἴο ἴοσοδῖ (χχίσχ. 17), 8110 δρδίπ ἐπ Οὐ μοΣ ρἷδοθβ 
Ἵ, ἰ.ο τηϑηϊοηοα δ μασὺ οὔ {8ὸ Ὁ ἽΣ (χχχνυί!. 94: ἃ 
ΚΙηΕ5 χίχ. 23). ΤῊ 5 ἐθ ὯὨο οοπίτοάϊοξίοι, ἐπ Ὠοϊζίου 
οὗ ἐη0 ἐνοὸ ποτὰ ὁσοῦσηί τα ϑοχωθεοοβ ἴῃ δ Ὀγοδάσυ, 
πβοζωοϑεϊτοθβ [ἢ 8. ΠΩΥΓΓΟΎΤΘΙ 86}86. 

ΟἹ γος. 18. 0), ἄπ. λεγ. Οοιῃρ. σ) Βγτ. πεεῖδο, νοσεῖν, 

“ἰο Ὧθ δἰοὶς,"--- 0 ἰπδη, ἥζοτα 92 ΧΙ Ἴ, χὶχ. 1ὲ 

ΧΧχίν. δ, “ἰο Ρίῃ:ο δινδυ.""--ἼΒΟ Π|κὸ 907. χὶν. 88 
Ἑδοῖ. χὶὶϊ. 16, οίο. 

ἘΧΈῈΟΘΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

4, ῬΒοσχθίοσο.---- - στ! ἴδθιτο.-- 5. 16- 
190ϑ.. “Βοχοίοσο᾽ ἰπἰσοάσοεβ [86 οομϑοαυθηοοθ 
{δὲ (]]ονν (86 ἀου]6 καλὲ οἵ Αδβογσία μοσίσαγοα 
δῦονυθο. Τθαὶ ὨΘΟΟΒΘΔΙΎ ΟΟΠΒΘΠΌΘΠΟΘ 18 16ἢ- 
χορ, Το, οὶ ; ΕΓ ΟΓ ΠΆΡΑ 
δὲ Ὀπτεΐ 6Ὸ 86 1ἢ 71ἘΒΡ Κἰπα]οὰ 4 ἤσγο ὑπ δοῦ 
ἰ, Τθ οὐεηραδσγίθου οὗ ἔΐο οοπδυσηρίϊοα τ Ϊοὶ 
ἰ6 ποῖ τρϑδῃὲ Ἰἐίοσ!]γ, δοὰ ἐμ 3 Ῥοίοσο Ὑ70᾽ δον 
ἐμδὲ ;ο γεϑὶ ἢγο ἰδ χηθδηὶί. [{ ἰδ {π6 ἦτο οὗ Οοαβ 
ΒΟΙΪΥ τί ἰμπδὶ ἴα ἐπ οοτγγοϊδἰϊνο οὗ Ηΐβ Ἰουθ. 
ΤῊ ]αἰέογ 15 ἴῃ ᾿ἐρηὶ οἵ Ιαγδο] ἰῇ σόοι αοα ἴδ]τ68 
Ρίοββυσε (2 βδι, χχὶϊ. 29. Ῥμ. χχνὶϊ. 1; ΜΙ|ο. 
γἱῖ. 8), Ὀαὶ ἃ ΘΟ Βα πη ης ἦτο [ῸΡ 81} {πδἷ ἰβ δραϊηδὺ 
Θοά διὰ Η5 κίηράοπ, () εαϊ. ἱν. 24; ἰχ. 8; 158. 
Χυχ. 33. χχχὶϊ!, 14). Τὴϊκο ἰχ. 17, ἰβουὴβ δηὰ 
ἐπλκε] ον 8.6 ΘΟΏ πὶτὰ [6 ποδὶ ον γοργοβοηΐδ- 
ἔνε οὗ γναροϊοιίοα, Τὴ οοτωρδσγίβοη ἀοθ5 ποὶ 
Τοίοσ ἰο [06 ΔΙΏΥ͂ οὗ Αβαγτγὶδ πιῖ 118 Ὑδυῖοῦβ 

οἵ σϑδὴκ δηὰ ἢ]6, μπὲ ἰο ἐμ παίξοῃ πίῃ 8}} 
5: εἴοσγ. ὙΠΟΓΙΘ πο ΤΙ κΉ 165 τθδῃ 41} ἸΟΥΪΥ 
δικὶ ᾿ἴδεΐος ρόσβοιβ, ἰοτοσὶ δηὰ ἰγυἑ Ὁ] Βο1 ἃ [Βιοθὸ 
οἵ εἰοναίίοι δηὰ σρ]θπάοσ. 
ΤΏ οχργοβαΐοη “ἤγοιχ βουϊ ἰο μΡοαγ᾽" (Ἵ») 922 

ἽΟΔ ἴα ἰουνμὰ οὨ]Υ Βοσο)ὴ. [ἐ ἰδ ἰο 06 οομιρατοᾶ 
χἰ} ἱ, 6, ““ἔτοτῃ ἰδ 5016 οὗ [πο ἴοοἱ ἰο (86 Ὠθδά.᾽" 
Α5 18 Ἰαιέον εἰρτιβοβ π6 οοιτο ουὐϊπγατά, νἱδί δ]6 
δβυγίαοο οὗ [πὸ Ὀοάγ, 8δο {π6 Ἰαίίου {88 ΘηςγῸ ΟἹ- 
5." πευθγα γ. Νοϊ ΟὨΪΥ (16 ουἱνατά, Ὀυΐ 

ἰωσασα 6.81} "6 δηληλὶαιθὰ, “ Εον Ῥοὰγ διὰ 

800] δτὸ ἰδ ἜῃΕγο τθδῃ (8. χυΐ. 9; ἰχχυἱἱἱ. 26; 
Ιχχχῖν. 8.)--ΝΟΒΕΙ,. [ οὁχοορὶ ἰο {πῖβ ΟὨΪΥ 
{μαὺ (π0 ἜΧΡγαβαίοῃ 8 σοβίγϊοἰοὰ ἰο πιθη. ΗδΥρϑ 
ποῦ {80 Ρεδβί δῃὰ (88 ρ]δῃϊ ἃ βου] ἰοοὔῦὔ ΟΡ. 
ἄξεῃ. 13. 10θ. Απὰ ἴθ 1ξ ποῖ βδὶὰ πῃ ΟἿΣ ὙΕΙ͂ 
ΔΕΒΑΡῸ (Πδὶ ἰοσοδὶ δηᾶ δοϊὰ β8}}8}1 6 δῃϊῃ:]αἰοὰ 

τὴ πο βοι] ἰο {Π6 ἤεεΒῦϑ ὙΒὺδ ἴῃ ΒΟΙΩ6 ΘΟΏ 80 
800} δῃὰ βΒοβ, ὁ. 6., ὈΟΑΥ͂ δσὸ αἰ υϊοα ἰο Ρ]Δηί8. 
Ετοπι Ηἷρ ὀχ παυδί]θεβ εἰοσθ ἴ8 9 Ῥσορβοῖ ὑγοάμπορβ 
ΔΏΘΙΠΟΣ ἤρυχεο, δηα 08118 Αμβεγυὶδ ἃ δ πα, πἢῸ 
Ηἱῃΐηρ ἀϊθ5 ΔΎΓΆΥ. 
οὶ ἃ χεϊηηδηΐ βἢ8}} τοπιδίη, μυΐ ἃ Ὑ ΙῪ [66 0]9 

οῃ6. Οἵ [86 εὐθω ὦ βθλνα 186. 8841] Ὀὸ Ἰο ΟἹ] Υ 
ἃ Οἰυτηρ ἰδὲ ἸΏΔΥ δ ἑοουηίρα ; Βο [8Γ [ΤΌΤ] πυτη6- 
ΤΟῦΒ ἰΠδῖ ἃ ΌΟΥ οδῃ οουηΐ δᾶ τεῖΐο ἃ 11δβὲ οἵ 
βοὴ. Αμὰ ἰσυγ. Ἡβδὶ τδϑ [οἷ οὗ Αβεγγὶδ δον 
ἰϊα ἀεαιγοο ΤῊΔΥῪ ὃθ οομηρατοὰ ἴοὸ ἰδο 11{}16 
ἴογεδέ Οὐ βτουϑθ οἵ οεάδσβ ἰμδῖ (ῃ}9 ἸΓΔΥΘΙ]ΟΣ ΠΟῪ 
πᾶ οὐ ἱραποη. Βυΐ 1 χρϑδῃ Ὡοΐ ΤΏΘΓΟΪΥ (86 
οὐοσίμτον οὗ Βοηηδομοσῦ, ὈυΣ ΝΊΠΟνΟΒ ΒΒ ἀ6- 
εἰτυαοϊξοηθι ΌΥ ἴμ6 Βαργ]οηΐδηδ δὰ Μοάθβ, ΕῸΣ 
(6 ῬΙΌρΡμοῦ ΒΒ Υυἱδίοῃ οι ρτο μβοβ ἰμ6 ὙΠ᾽ 019 
ὡἐτὸ Βοιἢ ὉΓΊΡΙΕΙ δὰ ὁ πε " 

9 ἔσυτο οὗ ἴδιο τις ἀονῃ ἐμ ἰγϑοα, 
Βοοζαδ ἰ0 τη ΓΟΠΛΆΓΚΑΡΪΟ 1 τοβρϑοὶ ἴο [Π6 ἰβίουγ 
οὗ ουϊιτο. Υὔο Ποαγ ἴῃ {πὶ8 ΡΪδοο οὗ ἃ ὈΟΥ ἱμπδὶ 
68 Ὑσίία, {86 1 οὗ πῇῖοῖὶ τὸ πὰ οὐδ Ψυάρ. 
γἱ!. 14, δηὰ (δὴ οουπὶδ (0 ἰσυηκθ οὗ ἰδ 6 ἰγσϑϑβδ. 
[6186 τ ἱηγοπίλου οὗ ἐμ6 Ῥτορμοὶ ἢ οΣ 
ΜὍ88 Ὧθ6 Ὀτουρὰϊ ἰο 1δὸ ̓ξ ἴχοπι ορθοσυδίΐου ὃ 

Π. ἸΒΒΑΕΙΠΙ ΒΚ ΒΕΘΕΜΡΤΙΟΝ ΙΝ ΟΕΝΕΒΑΙ, 

ΟἜΑΡΤΕΕ Χ. 20-24. 

1. ΤΈΕ ΒΕΣΤΙΕΥΊΝΟ ΒΕΜΝΑΝΤ ΟἿ ΙΒΈΑΕΙ, ΒΕΤΌΕΒΝΒ 
ὙΟΒΙΡ-ῬΡΟΥΕΒ. 20- 

ΟΥἹ' ΟΕ ΤῊΣ ΘΗ ΑΤΤΕΒΕΡ 
σε». Χ. 23. 

22. ΑΥΝΘ 1 5}8]1] οοτμο ἴο ραϑὰ ἴῃ ὑμδὺ ἀΔΥ, 
ηῆλαὲ [ὴ6 τομληδῃὶΐ οὗἹὨ [βγϑοϊ], 

, Απὰ δυσὶ 88 8τΘ οδοαροά οὗ {86 Ἰουβο οὗ “6800, 
5114}1} ΠΟ τῆοσο δρβίῃ βίδυ Ὁροῖ Εἶτα ἰμαὺ κιχοίο ἔμϑα ; 
Βαυὺ 5}8]] βία Ὁροὴ 86 [.ΟῈΡ, 
Το ΗΟΙΪΥ Οηθ οὗ 15γ86] ἴῃ ἐγυ . 

ΦΊ ΤῊ σουγδηΐ 8}.4}} τοΐαση, συόπ, ἐμ 9 τοχρμδηὲ οὗ ὅδοοῦ, 
Τἱπΐο ἐμ πρ μὲν Οοά, 
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22 Ἐογ ἰμβουρῇ (ΠΥ ΡΘΟρΙΪο [βγϑοὶ θ6 88 [π6 βδῃὰ οὗ (86 868, 
Υοΐ ἃ τοιηηδηὶ ἰοῦ ἐῃθι 88}8]}}] ΓοϊΌ Η : 
»ἼΤΠ6 ΘοηΒυπιρίοη ἀθογθοὰ 8}}.4}} ουθυ ον 1} σὶρ ὐθοΟΌΒη 688, 

28 ἘῸΣ ἰδο [1.0 
Ιὴ ἰδ6 χηϊάδὶ οὗ 411 (86 Ἰδῃά, 

1 Ἡοῦ. ἐπ, οὗ αῃπμοησ. 

8. δεείγμοξίον ἱξ ἀείογ ποι, ἀσίοπαίηρ τοἱὰφ γἰσλίοουδηδεε. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ 

ΟὩ γογβ. 22, 23. 18 διῇΐἝοΥ 330 5. ραγι ἶγο, δα ἰ8 οἴ ϑῃ 

πο σδδο. Οὐρ. Υἱ. 13; ὥθϑαίϊί, 1. 385; Ῥβ. οχχσχίσ. 16, διὰ 

ΦΕΡΘΟΙΔΙΙΥ Ρϑϑδακθβ ὙΏΟΤΟ 1116 3. οἰδη δ ΔΙ͂ΟΣ ἨΟΓΩΒ 
] 

τοοδηΐης “" ἰο γοῃγδίη οὐδσ,"" Εχοὰ. χίν. 23: ἴ,ου. χχνὶ, 

86; 1 βαηι. χί. 11. [{{|πὸ πὸ ΕἸ κΙ, “ ΟὯο ἐπ ἐ6:}.--- 

᾿}}} 123. Τηο566 τοσχὰβ διὸ αἰ δου. ἼΣ, 6 Ἰουὰ ἐβς 
δαί ΟἹ Ὀὲ. χχυΠ!. δ, [πὶ (Π6 Θχργϑδβδίου Ὁ) Ὁ ̓Ὁ9, 
σδιοα, δος Σ Ὑ 102 (Ρ5. Ἰχίχ. 4; οχίχ. 82, 138; Τϑῃι. 
11. 11) πηυδὲ ὈὉ6 τϑμάογοα οσμέογωρε ὀοπευπείξο, “ ΘΟΏΦΌΙΡ- 
ἐϊου, ἴδ! Γγο οὗ [ἢ 9 ῬοῦγοΣ οὗὁἨ τί βίοι," β8ὸ νὸ τουκὶ (ΔΚ 
ζε ἤότο [ἢ ἐδ ϑδῆθο οὗ “ νοαγίημ ΟΠ, σομδιτηίηρ, ἀ680- 
ἰλίης."---Ἴψὴ [6 Ρωσί. ρΡ888. ἴγοιω γπ, ὁμοίάεγε, ἀφοῖο 

ἄενγᾳ, ἀαίπεῦα, ἀδοονιορο (οοτὴ. 1 Ἐΐπ κα χχ. 40). [1 ἴδ. 
[16 ἰουπὰ δρδίῃ ΟἿ]Ὺ 8δ5 6 φυα γε δα]θοίίνο ἐο ἐδ 
ἐπροδηϊ πη ρ ΓΟΪ]οΓ (ΧΙ, 1δ) ΟΣ ΔΘ ὩὨΔΏ1Θ ἴῸΣ ἐἶιο ΓΟ οΣ 1δο]ζ, 

(ΧχΥ Ἱ, 217. ΤῸ ἰ6 δο Ὠλγηϑὰ Ὀθοϑῦδθο δῇ τ ρὶθιθας ἴατ- 

πἰοἰιϑὰ μῆς δῃασρ οόστιοσ διὰ ϑάβϑβ ΥἽ ΤΊ [}.}2 οδὰ 
ΟἿΪΥ τοϑϑῃ, ἐπογοίοσγο: “ ἀδδίγποίοῃ 19 ᾿ἰτυϊέθά, ἀσδίοτ- 

τοϊηϑὰ, οοποϊυ θἀ."----ἴὰ ηδῦ 5 Θρβὶν ἀϊβοοσῃϑαὰ δὴ 

δη 665 ἴο Ῥὴ ὙΠ : (ὉΥ δο ΄ὴ ἐδ Ἰαξίθσ ἔῆϑγθ 18 (ἢ Ὧο- 
ἰοῦ οἵ δοηηοίμίπᾷ ΘΠ ΑΙΡΙΥ πιατίκοα οἹ, δο ἰῃ ἰῃ6 ΤΓΌΣΤΩΘΣ 
ἐῆοσθ ἰδ (π6 ἠοἰΐοῃ οὗ δοοάϊηπᾳ οΥοσ (Υἱ 1]. 8; χχυ !. 2, 1δ, 
11,18; χχχ. 28; χῖτ!, 8; χῖγ!. 12. Ὅ7δ ἴπκ οὐκί ἐπ 

βκαγο οὗ δβοιηθίίηρ ἀοίοσγηϊηδαά, ϑηδγρὶν ἀδδηρά, Ὀυι 
πο ἢ ἰῃ ἃ οογίαϊ ἢ Β0ὴ80 οχίϑῃηαβ ἰἰδοὶΐ, δηὰ τίνμαὶ, ἰοο, 
ονογἤοπνίηςᾳ ΥἹ 1 6 οοσίδί οὔοοϊ, ὧδ 11 τγοτο, βοϊ Πρ ἰΐ 
οῦ χά (ἢ 6 δοουδδὲ, οὗ ἀοαπάδηοθ). Τμδὲ πο 18 

δχοὰ, ἀοιοστοϊη δὰ, [5 οδἱ θὰ [0 Ὁ5, πϑδὲ ἴ6 νἱἀθορσθδὰ 
16 Βαϊὰ ἴο Ὀ6 ΠΣ Αοοογάίηρ ἰο ἐῆθ ἑοτοκοίης ὭΧΣ 

αοὰά οὗ Βοβίβ 8881} σωδῖκθ ἃ οοῃβυτηρίζου, ουθῃ ἀοίοσταϊηοα, 

8 θυ, ἐπ, 

σΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤ, ὲ 

οδῃ ΟἿΪΥ ἀδείχηδίο ἐμ ἔδέϑ οὐὕἩ ἐΐοβδο 1δγδο ἐθο ἐἰπδὲ 40 
Βοὲ ῬοΪοπβ ἰο “19 τοσληδηὶ,"---Βυὶ νῆδὲ ἴα Π 1 

ΜΔῺΥ δύρροδο ἰξ δίψῃ !Ἱῦθδ ἰηο χἰχμίθουα δἰδίο οὗ [6 
ὙΠο016 σοιητ ΠΥ, ἩΠΙΟΝ ἐλον δνὸ δια ποὰ ἕο ὮΥ γϑϑν 
Βοὺ οὔ (Π9 υἀκτηθηΐδ (Ὀπκοπδιδε δοοογάϊηκ ἰο ΧΙ Υ ]. 18 ; 
Αἴδοϑ Υ. 34). Βυὶΐ ἰδ (0]] Ομ ὙῸ 790 δοΟσηθ ἴ0 Τὴ6 ἰο 

οορδίσὲ τί ἢ 18, Ἡἰο ἢ δϑόσῶβ 0 Ὀ6 ἩΒΟΙΪΥ δὴ οὀχρὶδ 

πδιίου οὔ ἐΐθ ποσὰ ΟὟ “Ὁ "Ἢ 52. Γἢ3 ΟΥ̓ ΘΒ. 

ϑοσγβροηὰθ ἰο 1). 2, ΤΣ ὝΠ2 ἰο ΥἹΓΙ. ΤΒογοίοσο "3 
ἴα οχρ δἔϊνο. Τῇ οὔϑαουτο Ἔχργθβϑίοι γὸογ. 232 ὃ, το 19 
ΡΓΟῦΔΌΟΙν ἃ οἰ διίου, ἔοσς ἰξ οοηιγδαὶδ μέγδῆ ον σι 1.8 
Ββυσττουηάϊη δ, 5 αδοὰ ἰῃ ἃ ἴογηι δϑυϊ θὰ ἰο δοσηΐῶοι ἈΠ» 

ἀογοϊδηἀϊης. ΤΒῦδ5 0 πογὰ ΠῸ3 ((ὰ ἴσα. ΟὨΪΥ δκδίο 

ΧΧΥ 1.923, τ ἤθτο ἴπ86 πῇοἱἷο μὲγ]ὸ οὗ δ γϑϑα σϑοῦτγ : ἤγϑ.- 

ᾳυθοὶ Ὀθαίάο ἰπ ἐδ6 οοση ὈΪ ΔΕ ΟΏ ᾺΣ ΠΟ. φδρϑοΐδν 

ἴῃ ὅογ, ἰν. 57. τ. 10, 18, δίς.) ὦ ΚΝ ἀὐίοσ συ " οἰδηδδ ἴον 

ὭΧΣΣ ΤΥ ΤῚΣ [ῸΣ 5, 186 ἔδια. οῃμάΐηρς Ὀοίης υϑοάὰ 

οὔὲ οὔ τοραγὰ (0Υ ἐπ ψογά-ρδὶγ, ΤῊ δ Ἰδαίου πογά, ἴοο, 
5 ἰουπὰ οὨἿγ χχυ !. 23, δὰ δὶδο ἴῃ Ὅδη. ἔχ, 57; χὶ. 886, 
ἩὮΟΤΟ ἔπ 9 ΟΓδ δῖ σζοροδίϑὰ ουὔἱ οὗ 1661Δ}.----Βαυὶ πὸ 

τοὶ ἐἰκκκ6 ΤΊ ΓΙ} αϑ οὐγϑοί οὐ ΤΊ ; ἴον 2Ἵ2 ΠΟ» 
γε ᾽8 ὀχρίατιβίϊου οἵ Ἢ ἢ. Ῥυγϑοίδϑὶῦ ἐμ Θτ Ὁ 
ο 8660 ἐδδὶ ηδῦ βἰδίϑα Ὡοι πίη ΤοΓΟ ἐδδ ἐπδὲ τίάθ 

ΟΥ̓́ΣΣ 81} ἰὴ δασζίῃῃ δὴ }} Ὀ6 ἰσβονγῃῃ δὰ σωδηϊζοοιὶ τδδὲ 

ΥΥ Ὁ3 ἴα, υἷὲξ., ἃ Ῥἦχοοῦ οὗὨ (6 γἱρἰθοῦθηοθβα οὗ 

αοἁ. οτο ἥ ἰο τιοδῇ ἐδθ ΘΟΒΟΤΣΩΪΥ οὗ λωμαπ 

οομά! ἴοι ἰο δ τἱαῃοούδηοδι, ἤδη ἐπ 5 ἐμποῦκμὲ 

οοα]ὰ ποὲ ὃ9 τοηδογϑὰ Ὦγ ἐδ αἰπιρὶο ΔΕ 722 ΤῊ. 

ἘΧΈῈΟΘΟΞΣΤΙΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ἀπᾶ ἐἰ 8841} ϑοσῃο ἴο Ὀ888 “---- 811 τ8.6 
ἸΔῈ ἅ.--- εγ5. 20-28. ΤΊ6 Ῥχορθοὶ ἐγ δραὶ 
ἴο δἷ6 οὐπι πδίΐοῃ. Αβδυυὶδ᾽β (8]Ϊ ἰδ [6.86] 5 βαΐϊνδ- 
ἐἶοη. “ἢ ἐπδὲὶ ἀδγ,᾽ «. 6., πβοη {86 ἀοδισαοίΐοη 
οὔ Αδβεγσῖὶϑ 888}} βαᾶγο ἐβκοῃ ῃ]δοὺ (γοσα. 16-19), 
Ταγαρὶ Μ1}} ἰπάθϑα 8.11} οχὶδῖ, θυ ΟἿ]Ὺ 88 8 σϑῖω- 
μη (Ἢ νἱ]. 8; χὶ. 11,16; χχνῆ δ. δ), δὰ δβ 

ἔδοβα οδοδροᾶ (9 ΘΟΙΏΡ. ὁπ ἰν. 2). Βαὶ ἐδ ΐκ 
τοιληδηί Ὑ1]] δἱ 1δϑὲ αν Ἰοαγῃθὰ πἢδὲ τη ἰδὺο τα 
ἴο ἱπεὶν βεαᾶθθ. [0 ΜΠ ὯὩὉ τηοσθ ἰϑδ οὐ Αβϑαγυσίδ 
τῷ ΠΣ ἢ28 ἀοῆϑθ. [ὲ ἰβ ῥ᾽ αἰη]γ βϑϑὴ ἔγοια ἐμΐ18, 
δὶ ἰῃ6 ῥγοδοηΐ Ῥδβδᾶρὸ ὙὸΩλ8 οοιωροθοὰ δἱ ἃ 

μόδας ὙὮ θη [89 Αβργτῖδῃ 8] δῆοο (2 εἶκον χνὶ. 
864.), ἯΔ8 ΔΙΓΟΔΟῪ δὴ ἰδίοσίοδὶ ἔβο. Βγ 186 

δἰηρίο πογὰ 3713, πος ροΐπι θδοῖς ἰο τεσ. ὅ, 
{π0 Ῥτορβοὶ ἱπάϊσαίθβ ΠΟῪ (001 18} δηὰ ταϊηουῦδ 
{πὶ 41}18ὴ00 88. "8 Σοηδηΐ Μ11] σδίδοσ 
1οδὲαι οὐ Φεμονδα, ἴδ6 μοὶγ αοὰ (οοιαρ. οἱ ἱ. 4), 
ὙΠῸ ͵8 Ιαγδο"β 15, χτοοῖς δηὰ σεΐαρο (υἱ]. 4)" 
Ὕπαὶ ἰδ χιϑδηΐ ὉΥ ΠΌΜ2 “ἴῃ ἐγ ̓) ΤΩΔῪ 6 Βοδὲ 
δοαόῖι ἤτοτῃ 961. ἰγ. 1-4, Ὑ8Ο βρϑδῖο οὗ βίποοσο, δηὰ 

Θηίτο τοϊυσῃ ἰο Φεπονδῆ, οὗἉ εοασίηρ ἴῃ Ηἱΐη 
ὨδΙΏ6, “ ἐπ (τυ, ἰυδρτηοηΐ δὰ σὶ ἢ θουδβιηοβα"- 
οὗ τοίοστηδίίοῃ (μδὶ “" Ὀγθδῖκβ Ἂρ {86 8 }Π|ὸνν στουμὰ 
δηὰ ἀο068 ποῖ ΒΟῪ διηοης ἔδοσηδ,᾽" οὗ οἰτγουτηοὶ- 
βίοῃ οἵ 86 μοαγί, δῃά ποὶ οὗ ἴπο θα. ὅο ἤϑσο, 
Ἰοδηΐης οὐ [86 [,0Ε}Ρ “ἷη ἰτυϊῃ,᾽ 8 δυο Ὑμοσοΐη 
ὑπ6 Βοασὶ 16 50 Ἰοηρος ἀϊνϊἀοα Ὀείμγθοι Φουα 
δηᾶ [Π6 ογτοδίασο, Ὀαὶ Ὀο]οΏρσ ἰο Ηἶμ ἩΠΟΪΥ δαὰ 
δἰοῃθ, Τθο οχργοβδίοῃ ἴθ ἰουῃὰ δραΐῃ 'π ᾿καΐδι 
χυΐϊ. ὃ; χχσχυξἕῖ 8; χΙΥ , 1: ἰχὶ. 8 ; ΘΟΏΡ. ὅ6:. 
χχχίὶϊ. 40 βη. 

ΤΉδι ἐξ τοδῪ ποῖ 6 ἰδβουρῆςὶ ὑμδὲ ἢθ δι προὰ 
186 ὀχργοβαΐοῃ “ σοσηῃδηὶ οὗ ἴασγδοὶ ᾿ τι ὯΟ Βρ6- 
οἶδὶ εὐππβοόδοῦο, 1Π0 Ῥχορδοὶ γεροδὶϑ 1ἴΐ ἰῇ υϑγ. 
2], πὶ χτοαῖ οι ρὨδαΐβ, δὲ 9 βδιῃδ ἰΐπη6 ἀ6δη-- 
ἴηρ ἰζ τηοτθ ὀχδοίΐγ. Νο ἵἴδ]δ0 βυρροτὶ ἰβ οδδιοὰ 
ἴῃ μεθ πογάβ, τὰ ΐϊοι που]ὰ 11] πιὰ (ἢ6 
Ῥγοιηἶδο ἰμαὺ 1βδγδδὶ 8}4}} ἰθοδὴ οὐ ἰδ 10 “ἴῃ 
ἰγυίῃ." Ττῦσ, (Π6 [δτϑοὶ “" δοοογάϊηρ ἰο {89 θ66 8 
ἰλῃοϊοὰ ἰπαὶ ποτ ΑὈγδηδιαβ βοοὰ γγχαβ, ἐῃοτθ 
βαϊγαίζου δια 118 τσεῦο ρυδταηίοοά. Βαϊ ἴἰο [Ὦϑτλ 
ΔΌΡΙΥ [6 πογὰβ οὗ Φοόοδὴ Βαρεει: “ Βορίῃ ποὶ ἰαὰ 
ΒΑΥ͂ ὙΠῚἢ 1 γοῦσβοϊγοδ, τὸ πᾶν ΑὈγδθδια ἰο ΟἿΣ 
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ἔίβοῦ; [ὉΓΣ 1 ΒᾺΥ ὑηΐο γου, Τῆδὲ αοὐ ἰδ δῦ]9 οὗ 
1686 δίΟΏ68 [0 Γαΐδο ὍΡ οἰ] σοι ὑπο ΑΡτδ δῆ. 
Αμπὰ ΠΟῪ δ͵5ὸ (8 9 πϑὸ " Ἰαϊὰ πη εὰ Ἀδὰ τς 186 
1668: ΘΟΥΟΤΥ͂ ἴσοο, ἱποσγοίογο, το Ὀσίη τοὶ 
ἴἢ τροὰ ἔπαῖι, ἰδ βοότσῃ ἀοντῃ δηᾶ οδβὶ Ἰηΐο ἴῃ 9 
ἢν." [ἀκ .1]. 8,9. Ετοχα (Πἰ8 γὸ 566 ἰμδὲ ηοΐ 
81} τιδὶ χεπιδὶῃ δῆς (80 στεδαὶ Ἰπάριηθηίβ Ὀ6]οης 
ἴο “ἴδο τοσιηδει," ὑαϊ ΟὨΪΥ ἰμοδθ ἐμαὶ ὕθδγ 

αἷπο ἔγυ δ οὗ τοροηΐδῃοο. δὺ] οοπῆσγμῃμ (διὲθ 
ΧΙ. 4 δᾳ., τβθῃ, ἴο {86 φαοοί!οι “ Βδίῃ αἀοὰ 

οὐδὲ ΔΎΑΥ 18 Ρϑορίο ἢ ΒΘ χορ] 168. ὮΥ σοΐοσσίηρ 
ἴο ἰδ6 βουθῇ ᾿μουβδηὰ ἐμαί ἀϊὰ ῃοὶ ον ἰμ9 ποθ 
ἰοὸ ΒΔ8] (1 Κίηρ χῖχ. 18), δὰ ἰδ οοηῃεπααδ: 
4 ογρ δὸ ἤδη δὲ ἰδ ϊ8 ὑγεβδοηὺ ἰἰπι|6 8180, (ἢ ΓῸ :δ 
8 Τουληδηὶ δοοογαϊΐηρ ἴο {π6 ο]οοϊζοη οὗ βταρο.᾽ 
76 ΠΙΩΥ ΒΑΥ, ἰΒοσϑίοσο; 168} Β σοπηηδηῖΐ 15 [868 
“Ϊοοοι ᾽ (ἐκλογή) οὗ Ῥαὰ]. “Το οἰοδοϊΐοη μαι ἢ 
οδίαϊμοα ἱΐ, 
χὶ, 7. ὙΠ ἴ6 σομδτγηιοα, ἴοο, ὮὉΥ [80 ΜᾺΥ {δαὶ 
Ἰβδῖδῃ ἀοῆηρο (ῃ6 αἷπὶ οἵ ἴπΠ6 τοίαση. «(6 Ὁ. 88 
ἷν. 1: “Π του ἩΣΙ τοίαστι, Ὁ Ιδγα6], σοϊσῃ ἴὸ 
τ6..,.ΩβῳΑ ἔδίβε σχοίυγηΐηρ, ἐβονθίοσε, ἰα ΡΟδβὶὉ]9 
(υἱά, ΤΩΥ οοτ. οἱ 76 Γ, ἶν. 1 βα4ᾳ.). Υ ου 
116 δοοοπηὶ βαῖδῃ ἀρ ἴῃ, ΟἿΣ Ῥδδδδρὸ ἰδ8 ΓΟΠ]- 
πδηὶ Ὑ1}} ταίησα ἰο Ἴ1322 Ὁ, “ αοὰ ΑἸμοϊρμιν 
ει 15 ποῖ {80 βοβῆ)γ ἀοβοθηΐ ἤτοπὶ Ασα δπὶ ἰἢδὶ 
ἦ5 86 οὐἱίογίοι οἴ ὙΤΟΘΒΊΩΕ τὸ “16 τοτηηδηί,᾽" 
ναΐ 16 σοΐυστη ἴο αοα ΑἸπσηΐγ. [Τὶ [8 Ρῥ]αΐη ἱμδὶ 
δοδβονδῆ (τὸ Θοά οἵ [Ιοεγδοὶ 'α τωϑδηί. Βυὲΐ {παὶ 
Ἰβοῖδῃ δου ὰ 98}1 Ηΐῃλ Βοσθ δὲ ὈΥ {{]8 ὩδηλΘ, 

δηὰ (Π6 χοδὲ τόσο ὑϊΠ πάρα." οι. (ἢ 

Υἶβοα ἤγουα ἰδ ἷδ, (μα ἐμ Ῥτορμοὶ μαθ ἴῃ τηϊπὰ Ηἷθ 
το ἰῃ ἰχ, δ. ΤΟ σοίυτῃ ἰο ΕἸ- αἰ θθοτ- ϑμονδὴ 
ΜῚ1, ἴῃ 15 εἶτα, Ὀ6 ΡΟ Ι ΟὨΪΥ ἴῃ [86 ἴοτπη οὗ 
6 τοίυτσῃ ἴο ΕἸ ρΊΌΡοΥ- Μοδαίαμ, ὙΒογοίοτο 
Ιραϊδ ἀοο8 ποῖ Ῥγοιηΐδθ δ Ὁποοπαϊίοηδὶ, πηὶ- 
ΥΘΙΓΒΔΪ σοί οὗ δ} [ῃδ' ἸΏ δ  Ὁ6 ο8]]οὰ [6γβο]ἑο, 
δηὰ ἰμδἱ ἀοδοθηβ ἔγοτα Αγδῆδπι, θυϊ ἈΘ τπηδίκοβ 
ἃ τηοβὶ ἐπὶ θέρη δας δηὰ ἐμτοδίθηλρ γτοδίσοἰΐοι. 
Απὰ 1 ἴῃ πο εἶπγ6 ἰο προ ἢθ ροϊηΐβ, 86 {ἰἶπλθ 
πβοῃ [86 ΤΟΣ] ἀ-ῬΟΥΤΟΥ τὶ}} θα ἠυάροά, [εγδ6] γγοτο 
ὨΏΣΔΘΙΟΙΒ 88 [Π9 βδσῃὰ ὈΥ (ἢ 564---ἃ οοπάϊοη 
ὙΒΊΟΝ ἰκ ονθῦ ἃ 10] 8] τηοηΐ οἵ ῥχοιηΐδο δῃὰ ἃ ἐβοο- 
Ογβδίῖο πίδίθ οὗ Ὁ] θθθά 685 (ΘΟ Ρ.ν οὨ ἰχ. 2; ΟΘεῃ. 
ΧΧΊΣ. 17)--ὐ  ΒουΔῃ 5.}}} σδη Ὀτίηρ Ηἰπιβ6} ἢ τοὶ 
ἴο 86 81} [660 [δγβοὶ ἐΐθα δοοοτάϊως ἰο (6 ἤθβἢ 
Ῥαγίδικοσα οὗ (ῃ6 ῥσχοιω θὰ Ὀ]θραιης. ΤὨΐδ 'θ (Π6 
᾿Ββουρμὺ ἐμαὶ Ῥαὰὺ] οδγτγίθϑ ουϊ 'ῃ Εοπι. ἰχ., δῃὰ ἴῃ 

18 Β6Ώ86 Π6 οὐΐθβ ΟΣ μενα ἴὴ γϑῦβ. 27, 28. 
“ΤΉΘΥ δῖθ ποῖ 8]} [δγδοὶ, ΒΊΟΝ διὸ οὐ [δγδοὶ,᾽" 
ἢθ βᾶὺ8 γε σ. 6. “ Νοίμον, Ὀθοδηθθ ἰΠΟΥ 8.6 {Π9 
βοοὰ οὗ Ασα δπ), δῦ ἰΠ6Ὺ 81} οἰ] ἄσοῃ : δὰϊ ἴῃ 
Ιδϑδο 8}.8}} [Πγ βοϑὰ δ οδ]Ἱοά. Τῆδὶ 8: ΤΟΥ 
πὮ ἢ δτὸ (6 ΟὨΣ]άτρθῃ οὗ ἴΠ6 δοθῆ, (πθ86 δγὸ ποὶ 
[86 ἙΟὨΣ]άγοη οἵ αοἀ, ναὶ ἴ86 οὨἰ]άτοη οὐ ἴδ6 
ΤΟΠῚΪΒ6 ΔΓΘ οουηίοα 10Υ {86 δβοεᾶ,᾽ γοσγβ. 7, 8. 
Βογοίοτο [0 [Χ0ΕΡ}Ρ Ὀσγερασγεοδ δὴ οἱδοϊΐοι οἵ μοὶ 

[Π6 οτἱίοσίοη 8 τι ἤτοι αοά, τοροηῃογαδίίοῃ, 
Δ. Δδβ ργοοῦ ἰπ9 Αροβίϊθ οὐΐθα, 88 δ᾽ γεδαῦ 
Βαϊ, ΟἿΣ Ῥάβεδρθ διροῃξ ΟΕ ΟἹα Τοβίβειθας 
Βίδιοι  ἰ8, 

3, ΤῊΕ ΟΟΝΌΕΜΝΕ ΟΒΙΌ-ΡΟΥ͂ΕΒ 15 ΝΟΤ ΤῸ ΒΕ ἘΈΑΒΕ ΕΥ̓ΕΝ ΙΝ ΤῊΣ 
ῬΒΕΞΕΝΤ. ΟἩΑΡΤΕΒ Χ. 24-27. 

2144 ἘΤἈΕΒΕΡΟΒῈΕ ἰδὺ8 καῖ τς ἰδ6 Ἰωοτὰ Οοά οὗἉ Ἰιοπίε, ᾿ 
Ο ΤΩΥ̓͂ ΡΘορΐο (δδὺ ἀνγ6]]οϑὺ ἰη Ζίοπ, Ὀ6 ποὺ αὖγαιὰ οὗἁἩ 6 Αβδυσίδῃ: 
Ηὸ 88}8}} βυηἶίο ἰῃθ0 τὰ ἃ χοά, 
᾿Αμά 888}} 11 ὉΡ 8 βίδῆν δραϊηδῦ [μ66, ΔΙΟΥ [86 ΤΩΔΠΏΟΓ οὗ ΕρΥΡί. 

20 ἘῸΓ γοῖ 8 ὙΘΙῪ [1{π|6 πῊ1]16, δπὰ {λ6 ἱπαϊρηαίλοη 8881] οθδ86, 
Ἀπὰ τοΐῃθ ΒΗΡῸΡ Π ὑποὶσν ἀοπίσυσίοη, 

26 Απὰ ("9 1.0Ε} οὗἁὨ δοείβ 884]}} δὲν ὉΡ 8 ΒοοῦΣρο [0 εἶμι 
Αροοσαϊηρ ἰο [86 δἰδιισ αίον οὗἨ Μιαΐδη δὖ (89 σοοῖ οὗ Οτθ : 
ἈΑπά αϑ 818 τοά τῦαϑ ὍΡΟΏ [16 868, 
850 88}8]] μο 118} 16 ὉΡ δος [80 Ἰηδῆποῦ οὗ Εργρί. 

27 Απὰ 10 588}1 Θογηθ ἴο ρᾷ88 ἴῃ ἰμδὲ ἀδυ, 
Τλαξ ὶκ Ὀυσάθη ἢ 
Απά δα γοῖκο ἴτοπι οὐ ἸὮΥ πθοκ, 

θ6 ἵδίϑῃ ΔΝΔΥ ἔγοιῃ οὔ (ΠΥ ΒΒου]άοσ, 

ἈΑμαὰ [86 γ0κΚθ 8881} 06 “ἀεϑίσογρα Ὀϑθδυδο οὗἉ {π6 δῃοϊπίϊηρ. 

Τόν, διέ ᾿6 ἐελαῖϊ (), μρ λίε εἰαῦ 70} ἰλιδδ. 
8 Σοτὰ “εδοναλ ο7 δλοξίε. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Οπ υοσ, 235. ὙΠῸ ΔΆΟΓΠΟΥ ΓΌΤΤΩ ΥῸΣ ἍΨΥΡ (668. χίχ. 

20; 56. ἸΧΗ͂Ι. 18, οἴ.) .-- ραγυίϊίαδ, Ῥαμεϊξαφ, Ὀθδ5᾽ 46 μδγο 8 
ἡουπᾶ ΟὨ]Υ χχίχ. 17; χυΐ. 14: χχίυ. 6, 1 15 ἐπ ἃ ποσὰ 
ῬΘΟΌΪΑν ἰο ἐμ9 ὅτοξ ρμαγί οἵ ᾿δαϊδῇ.---- ΤῊ 9 οχργοϑϑίοῃ 

ὈΡῚ 2 οοσῦτο ΟἿΪΥ Ὦθτο δὰ Ὦδβη. χί. 88, ἩΠΙΟΘΝ ἰδ 
ἴδ Κ ὰ ἔγοτῃ οὔγ ραϑβαβζο. Οοταρ. ὈΡ] Ὃν» ΧχΥΐ, 20.1| 
ἰ6 Ὠθϑάϊ688 ἰο οἴδηβο 106 τοδάϊης “}) ᾿5|ΜΊ. ΒυΡρὶγ 
ΤΠ αἴτεον ᾿8᾽4) (σοσωρ. 4. 9. 1χ. 30) δὰ ὁο;βίγαο ἰἢ ἃ ρσοξ- 

ν (ἐΣΠ8) ἔο. 

8 ἨδΌ. ἐλαῖϊ τονιοῦά. 
4 μηίαοοὰ δεοαμδο αἵ 7αἴ, 

ΘΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

Ὠδηΐ Β0ἢ 50." αἀἰγοοία, [ὈΤΒ {1501}..----ν ἰ8 οταρί ογοὰ 

ἐποῖι 7αδὲ 56 γϑγ. 8.---- 3} (ὕτοτα ΤΌ ἐγίδωον, οοπ 
δι ζιΜῈ 6886) 1Β ἄπ. λεγ. Τί ΨΌΝΝ οοπφμημίέο, (. 6.. οὗ ἴῃ 9 

Αδεγτίδῃδ. ΤῸΝ 10 ποχὰϑ ἵοστα ἃ πιίῃρ ἐγδιμ δἰἐίοη ἴὸ 

γοΥ. 26, 

Οπ τοσ. 30. Ὑ}}» υδοὰ οἵ “σἱο᾽ ἀϊηᾳ " 8 βεοῦγμθ ΟὨΪΥ͂ 

Βοσο: ἰεἰ5 υϑϑὰ 3 βασὰ. χχίϊὶ. 18; ΟὮγ. χί. 11, 90 οἵ 

Ὀτδηἀιϑηίης ἃ δροασ. Νοίίοϑ ἐμβὸ ραζομοπλδαία ὙἿΡ 
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δηὰ 5.}}.---οἰσὺ διαίῳ ἰπ Ἰβαίδῃ ΟἿ] χα πῇ. 1δ, ἘΟτὶ [οὐ οογὰ. Ὅκιστσοσα σοργοϑϑηίδ, οα ἔμ δυϊμοσὴν οὗ 

-- ΠΟ τουδὶ 6 οΘοποοίγοα δο ἀϑροεῃάθηΐ οὉ ὙΡ. 

Οἱ νοσ. 97. ΤΏο Ἰδὲ οἶδ 59 5 οὔδουγο. 1{ ἀθ8πηο85 ἐδ 9 

ΤΩΔΏΠΘΣ οὗ τοϊϑδδίης ἔγοτῃ ὑπ γοΪεθ. ὉΔΠ ῬΌΔΙ σου 8 

ΟὨΪΥ Ἰθτὸ διὰ Φοὺῦ χυΐἹ 1. Το οτίρίμαὶ τηθδηϊης οὗ 

ὈΔΗ͂ ἰ6 “ἰο ἐπὶ δὲ " (θηοθ δ) “6 τορο "ἢ “ ἴο Ὀ[π4" Φ᾿ πὐ 
σατε, Ρίσπονε οδίέσαγα. ῬΙοΙῖ, οὑπὶ ἑογγδη 48 οἰ, ρατοΡΦ, 

Ῥαΐ 4180 “ ἴο {ν|δὲ τουπὰ δῃὰ στουπά, ἰο τσ ὑπο Ὀούέξοτα- 

τηοβί ἴο ἔπ ἐορπιοϑῖ᾽᾽" (ΕἸΣ δοιέσυογδον); χὶϊὶ, δ; Ἰ᾿ΐν. 
16; Μίαο. 1. 10 ; ϑοηᾷ οἵ 80]. ἰἰ. 1δ; Εσοϊ. νυ. δ. ἴὴ 156. 

χχχί!. 1 ἰῆθτθ δϑϑγηδ Ὀθβίαθ ἰο 16 ἰῃ πο ποζγὰ {Π6 γδϑδῃ- 

ὴς οὗἤἨ “δηδηδνίηρ." 80 {ποῦ δβϑοῶδ ἤθγο, Ὀθηϊάθ {ἢ 9 
δοέϊοι οὗ ἀφειγυοσίΐος, ἰο Ὀ6 ἐμαΐ οἵ ἃ Γοίϑσγσϑῃοορ ἰοὸ ἃ σορθ 

εἰδιθιηθοίδ οὗ ὅσησσασ, ἐμαὶ ἐο ἰἢ16 ἀν ἐπ ἰδο Οτέοοξ ἰὴ6 

γοῖκο [5 λεϊδηϑά ἰο ἐπ ροὶὸ ὉΥ͂ ἃ οοχὰ δὺουὺ ἐδ Ὡϑοῖς. 
Τῆι5 ἐπ Ῥτορθῃοὺ πουἹὰ ον θην δαὺ ἰπδύ, ὑθοδῦϑο οὗ 

(86 [Δὲ (29 οα168] δαὶ οἴἵζοι ἰ6, 1ϊ, 10; γἱ (. 2, Φέ6.) τσ Ὦ 
Μὰ ΟἿ {πΠῸ Μὸ]}- δα [δγδοὶ, ἐὴ 8 ζορὸ ὕσχγοδίκβ, δι ἐδ 

9 γοῖΐεο ἃρραγαίιδ 3115 οὐ. Οὐ 8 δοσοιηῖ ἰΐ δοϑῆι 

ἴο τὴῶϑ φῬυοῦδοὶθ ἐδμδὲ Ὁ5Π, (ἐπουκῃ οἰδπογνίθο 2 Π 

ΘΟΙΏ68 ἴγοζω 27 δαὰ ποὲ ἐμ ΣΘΥΘΓ56), ἰδ 5:}}} ἤὮθγο ἴὸ 

ὍΘ ΤΘ οὰ 28 ἃ Ῥυδ] ἀδποηιίπαίέυμηι διὰ ρυνίυαίξνυνα 
οοἰηϑα αὐ λος (ΘΟ. ΟὮ ἢ» γον, 83.-----͵-ὈῸὈΘ δκογο ἰὰ 

750 0 ἴ5 ἀγασσῃ ἴγοιῃ Ὀθδβδίβ οὗ Ὀυγάθῃ, ἴῃ ἰχ. 83, 

ΞΡ ὮΡ (Βο πο πψοζὰθ δσϑ οοτωρίωοά; Ὀπὲ βοραγδαίοὰ 
ΒΕΣΘ δ Χίγῃ. 35. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

ἹἙΒοτσγοίοτθ ἴππ86 δα. -----οὐὁ [89 δποίϊηϊ- 
πᾳ (ἔαι).---Ἴ ἐγ. 24-27. ΤΓ 411 ἰῃκὲὶ ἰβ ἔσυδ ἐπδὲ 
[86 Ῥτορδιοῖ, ἔγοπι γοσ. ὅ οὔ, 88 βαϊὰ οὗ αβαγσχίδ 
886 ὑ[:6 ΠιΟὨΔΘηἰΔΕΥ͂ ᾿ηϑίγαπλοηὶ οἵ Οο( δ οἰιλδείθη- 
ἱῃρ, --δηὰ ΠΟῪ 8}}8}} Οοα᾽β ψογὰ ηοὶ 06 βυγὸ ἴ--- 
ἰπθὴ [δγϑο] πϑοά ποῖ ἴδαν Αϑευγίβ ουϑὰ ἴῃ ργοϑϑῃς 
᾿πιροηάϊΐηᾳ ἀδηρος. Αϑογτῖδ ψὶ]}}, ἰηἀοορά, ὀχϑουΐθ 
οἰδϑιϊβουλθηΐ οἱ [8γϑ6], Ὀὰΐ ΟὨΪΥῪ ἃ ἀἰβοὶ ρ᾽ἑθ ψ τ 
8 ἰδ δὰ σοΐβ (γοσ, δ), ποὲ χὰ ἴῃ ϑιχογά, {. 6. 
ΟὨΪΥ 8 ἐγδηϑιίοῦυ ΟὨ6, ποῖ δι οῖ 85 οῃαβ ἱῃ ἀσβίγυο- 
ἰΐίοη. Το Ῥτγορϊιοὶ ᾿ηἰπλαῖοϑ [Παὺ (μ6 σδριϊν Υ 
ΒΥ ἰδο πογίδπϑογῃ που] ἀ- ρον Ὑ11}} θ6, 88 ἱξ ὙΓ6Γ6, 
ἃ οοητἰπυδίϊοη οἵ (μαὶ δυ βογοα ἔγοπλ {πὸ βου θγη. 
Αϑουσία ἰπογοΐοσο {'] ἱγοδὰ ἴῃ (86 Ἰοοϊδίαρα οὗ 
Ἐσγρθ Ηο Μ]]} ταΐβο ἐμ βίαβ᾽ οὐδὺ [βγϑϑὶ ἰὼ 89 
ὝΑΥ (τοῦ, 26, Απλοβ ἰν. 10), ἑ. 6. ἰῃὰ [8.6 ἸΏΔΏΠΘΡ 
οἵ ΕχγΥρί. ἴον δ ἘΈΥ͂ΡΙ οουϊὰ ποῖ δἰὐίδὶῃ 8 
οὐ)θοὺ οὗ οχιγρδηρς ὑπο Ιβγαοὶ ἱθ ὈῪ ΚΙΠΠΣηρ τ[λ6 
Τ18}0 ΟἸΠ]Ἰάγϑη 1Πδὺ γογο Ὀογῃ δηὰ ΕΥ̓͂ μετὰ ἰαροσ, 
}.8ὲ 848 11.110 δου] Αβεγτία βυοοθθά. ΕὟὉΓ ΟὨΪΥ ἃ 
ΜΟΥ [ἐ|6, δηὰ (Π6 τρί πουϊά οοδβθ. ΤΠ6 
Ῥτορμοῖ, ρ δορὰν ἀρ ρα "θ᾽ ττϑἢ 85. ἴῃ 
ΓΟσΤΟΒΒ, θαΐϊ ΡΓΟΒΘΩΒ 118 8 δά ἴῃ Ροςϊΐ. 

Ε 6 Ιμογὰ ψ1}} Ὀγδηα δὰ [μ6 εὐξ θαι πόνοι Αβδγ- 
τα ἃ8 Ηδ βπιοία Μιάϊδη δὲ (ἴθ γοοῖς οὔ Οτγοῦ 
(οοιαρΡ. ἰχ. 8). ΤΊ]ιδῖ τγα8 οὔθ οὔ [86 τηοϑὶ ρ]οτγίουβ 
νἱοίογίθβ οὗ 9 [βγδο]ϊῦθα ; Ὀαὲ ἐΐ αἴοσυ οἵ 10 θ6- 
Ἰοηχοά ποῖίπον ἰο Οἱ άδθομ ποὺ ἰο ἷθ ἀγίυ, δυΐ ἰο 
ἰδο Ιογὰ (Ψυά, γΥἱῖ. 2 βᾳᾳ., 258). Τὸ βοοομὰ 

οἶδα οὗ νοσγ. 26 οοηϊδΐῃ ἃ ἰβοοϑηὶ [1] 
οἴ διί. ΕἾἶτϑθὶ ἔγοωχ Α.85γ7γ18᾽ 8 ἃ ἰ6 ἰδίκοῃ (9 
ΒιΔ ῖ (μὲ ἢθ 18 ἴο χαΐϑθ ΟΥ̓Ὸσ [δγαοὶ δηὰ ρμυὶ ᾿ἱπίο 
(86 μδῃά οἵ Ζ6βονδι. Τὰ ἷβ Ἄρρϑδζγβ ἴγοιῃ (6 σθ- 
Ἰδίίου οὗ τορ. 26 ὁ. ἰο ἰδ ᾿αϑὲ οἰδυβα οἵ υϑγ. 24. 
ΤΊ η ἐπὶδ βίδα δῦ 1 (86 μδπὰ οὗ Ψοβονυδὴ 18 ἰγαπη- 
ἰοτιωθαὰ ἴἰο {π6 κοηθδα οἵ ἐπ σχοὰ πὶ πιίοὰ 
Μοθϑοϑβ ἰῃ Ἐξγρι Ῥγεραγοᾶ 86 Ηρα ὅδα [Ὁσ 8 ΤΥ 
οἵ οθοδρθ ἴογ [βγϑο] (χὶ. 16). ΤῈΘ κϑα ἤθγο 18 ἐμδὲ 
ὙΠΙΟΝ δργοδάα ουὐ ὑοίογο ἴβγδοὶ ἰὴ {6 ἀἱ 
οοσλαϊοπρα ΕΥ̓ Αρδευσγίβ. Το χαϊδίπρ υρ οὗ ἰδο χοᾶ 
Βογο (1}152) οοσγεθαροιᾶβ ἰο ἐμδὶ σαϊδίηρ ἰξ οτος 
Ιεγϑεὶ (ἘΦ) γϑσ. 24) ἴον σεῖο Αβογτίδ υϑοὰ 1ξ, Α 
ὑοίο]ὰ σαϊαϊηρ οἵ ἴΠ6 στοὰ ἰοοῖὶς Ρ]δοθ ἰῃ Ἐεχρὶ " 
ΟἿΘ6 ΟΥ̓́ΣΡ ἴδθτγδοὶ, (88 ΟΥΒΟΥ ΟΥ̓́ΔΣ {6 56ᾶ. δ νἽ 
τ σοροαίρα ον. Νοὶποῦ ἐμ6 στοὰ βουσί βῃοα 
ΟΥ̓́ΣΡ [ἴβγϑοὶ ἴὉΓ οδαβεϊβοιηθης 8}}81}} Ὀ6 παπίΐηρ, 
ΟΣ ἴπ6 τοὰ οὗ αοὐ, νψμϊοἢ, 858 ἰμογο, 8.8}} ορθὰ ἃ 
ὙΔΥ ἰπτοῦυρ ἴΠ6 ἀθαρ βοὰ οἵ ἴσοιυ]θ. 18 
ζδυλὶ Πανὶ ονγη, {86 ῥϑββασα ἐβγοῦσῃ (6 Βοὰ 
868 6 οἴζδη πηρηϊϊοηθα δηὰ ἰυγχηοὰ ἰο δοοουπὶ ὅπ 
ἃ ὙΑΥΪΟΙΥ οἵ ὙΔΥΒ: ΘΟΙΏΡ. ΧΙ. 16; 1. 2; 11. 10: 
Ιχιϊ. 11. Ῥε. ᾿ἰχνΐ. 6; Ἰχχῖν. 18. ᾿ΙχχυϊἹ. 20: 
ἸΙχχυῖ. 18. οχΐν. 8, εἰο. 

Αἱ ἴτ6 πηο τοίοστοα ἰοὸ [ῖ6τδοὶ] 88}} ὃ6 ἰγτοοᾶ 
ἔτοτα ἴῃ γοῖτο οὗ Αβμεγτῖβ (ἰχ. 8; χὶν. 25), σῃῖοΒ 
15 εἰσὶ θοῦ ὅτϑι ὃγ 6 ἔροτο οὗ (Πς Ἰοδὰ οἵ ἃ θεδιδὲ 
οἵ θυχάοῃ, βεοοκὰ ὮὉΥ ἐμαὶ οὗ ἐλ γοξκθϑ. 

8, ΤῊΕ ΓἹΜΡΕΤΌΟΙΒ ΟΝΒΕῚῪ ΟἿ ΤΉΕ ΟΟΝΡΕΜΝΕ ΜΟΒΙΓΡΟΥΕΕ ΙΝ ΤῊ 
ΓΙΟΗΤ ΟΕ 115 ΕἾΝΑΙ, ΕΌΙΝ. ΟΠ». Χ. 283-94, 

285 ἨἯῈ ἰβ οοπιθ ἰο Αἰδίῃ, Β6 18 Ρδββϑά ἰο Μίζτου ; 
Αἱ ΜΙΟΒμλΑΒᾺ Β6 Βαίῃ ἰαϊὰ ὉΡ ᾿ἷ8 "ΟΔΥΣΊΒΡΘΒ : 

29 ΤΉΘΥ 8. ροῦθ οὐϑὺ [86 ΡαΒΒΑρῸ 
ΤΒΘΥ͂ Βαγ9 (Δ Κθὴ ὑρ {μεῖς Ἰοάρίηρ δὲ ὅθθβ; 
ΒδιΔῃ 18 δἰγαϊὰ : 
αἸθοόδὴ οὗἁὨ 580} ἰ6 βοά. 

80 ἸΛΗ Ἂρ [ΔΥ νοΐοο, Ο ἀδυρπίον αὐ ΟΔ]] ἐμὰ : 
Ῥύδαβο Ὁ ἴο 6 Βοασὰ υπίο 1,αἱβῃ, 
Ὁ γΡοὸῦ Αὐδίδοιίῃ. 

81 Μδαπιθηδὴ “18 στοπιονυοᾶ : 
ΤῊ Σ᾿ ΒΔὈϊ Δηΐ8 οὗ ΟοὈΐτα 

82 ΔΒ γοῖ 5}}8}} ἢθ τϑπδὶῃ δἱ 
ποίῳ ἐμοιηβοῖνοθ ἴο 466, 

Οὗ ἐπδὺ ἀΔΥ : 
Ηδ 8881] ββδο Ηἷβ βαπὰ αραΐπϑὲ {π6 τιθυπὶ οὗὨ ἐμο ἀδυρδίεν οὗ Ζίου, 
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ΤῊ Β1}} οὗἩ Φογύδα] ϑηι. 
83 ΒοΒο]ά, ἰδ 1,ογὰ, [86 08} οὗ Ποείβ, 

8}|4}} ἸΙορ {86 "Ῥου ἢ 1 ΓΟΣΤΟΣ : 
Αμὰ ϊο 
Αμά ἴδιο Βαυρίν 884}1} Ὀ6 ΒυπιὈ]οά. 

ἤγσ ἢ ὁΠ68 οὗ εἰδίυτο δλαϊΐ δ6 ἔθττα ἀοτῃ, 

84 Απά ἢθ 8}4}} ουΐ ἀοτχα ἔμ ἐμ οἰκοὶβ οὗ ὑπο ἐοχοϑὺ τὶ ἴσου, 
Απὰ 1 ϑΡδῆοι 8881} [Ἀ]} ὌΥ ἃ το ΧὨ Υ οπ6. 

1 Ηδδ. ὧν εὐσίϊ τοίἐλ ἐὰν φοίοο. 

ὁ μαῖν ἀτονοὰ ν Ηαγκ Ταϊλ. 4 ἑαλεε Ἡϊσλέ. 
τ ἐδό σίολία ΟἹ ἰλο οὐανκάμνς τοοσὰ ἀγα 7οϊιοᾶ, 

8 Οὗ, ηεξολείζν. 

ἐς ἐο-αν ἰη, Νοὺ ἐο λαϊξ. 
8 ἢ 76. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Οἱ ες. 38, Μ3 πιὲὰ Ὧν ΠΠκὸ διά, ἀν! Ζ7, “ὲ τοθδοϑ 
“(6 (ΔΠΕΣῸ ΟοΥὐοσ ομἷ--ὙΡΒΠ, οονωμάείέ, κοΔανϊξ, ἀ6- 

ροεμῆ, 761. χχτυΐ 20; ΧΙ]. Ἶ; Χ]Ἰ. 10. 

Οη τοῦ. 32, 9)" ῬΠΟΙ, ΟὨΪΥ Βοτθ; Ηἰρμ. ψὶδ οἶα δσ 

τιραπίδᾳ, χὶ. 1δ. χίὶ!, 2; χίχ. 16; 2 Κίηῃκο νυ. 11. ΤΊιο 
σπϊπκίπς οἵ ἔπ μαρὰ ἰδ ἐξ9 κοδίυγο οἵ οὴθ ἐτοαϊθηϊηκ. 

“Δ ὙΓΊ δίαμ αν ἰῃ ἀοουδ. ἰοοαζές ; ἘἸΒΙΌὮ ἢδϑ ΤῪΤΠΣ, 

ἩΠίοΝ 186 ἰου ἃ ΠΟΎ6ΙΘ 6186, δ ρΓΟΌΘΔΟΌΪ το 60} {6 ἔγοτι 

ἃ οοπίουπάίην πὰ ΤΠ Γ᾽ ἍΠ. 

ΟἿ τοσ. 33, ὩΡΌ (δοΏΡ. ΠΨΌ ΧΥΪ;, Θ; ΣΎ, 10), ῬΑ 

ἀφιονιίπαζένενς δὰ ρῥνυίυαξίυωα κὸ ἰὯΦ αδϑύδῃ αἀορίοα 
ἔτοτα Α4δί, ἄοερίαι ἴτοχὰ ΟΡ (οοταρ. 23] “ἴτοὸ οαΐ οὔ ἐλο 

ἐαἱ],} ὅοϑῖι, χ. 19; ὩΡγγῇ “το ογμάϊοαιο," Ῥε, 1,1; ὉΡΌ 
“0 ΤΟΊΏΟΥΘ δίομθα," γ. 3. (46 ἰὴ ἘΠΡΙΣ ΟἿΘ ΒΑΥ5 
“ἰ[οὸ δίοῃῃθ,᾽" ὁ. 6., ἰαἴκ9 [9 δίοπιϑϑ οὐὔἱἹ]) Τὶ »Ὸ0 ἷο γι 

λεγ.----Ἰ 1} ἄπ. λεγ., δῷ τοκαγὰδ τηϑδηΐϊηρ 8 ΟΟΥΔΙΉΪ 

ἰἀοπίῖοαὶ πίτὰ ΤΌ, Ἑπκοὶς. χυἱ!. 6; χχχὶ. δ, θ,8, 12, 18. 

ΠῚ ΦΡῬΘΑΓΒ ἴο Ὀθ 8 Ῥοοῖο ὀχργθβδίου 707 ἐπ μταῃὰ, [0 Χ- 
σίου Ὀγαησῆ δηά ἰοδῖν κγοῦνί οὗὨ [ῃὴ6 ἐγθό ΚθΜῸ ̓ογίκί- 

ὯΔ] τηοδηΐηκ δρίοπασνα, πἰίοτα, ΘΟΤΩΡ. ἽΝ, ΠΊΝΡΙ.--- 

ΚΡ, ἄπ. λέγ. ἰϑ “ ἸΘΙΤΟΣ Ἢ ἸῺ ΔῺ ΒΟ γ9 6680 «- 936ν- 
ἰογτᾳίαεθο.-- ΤῊ “ ἐδδὲ ἩΒ σὮ ἰδ οἰδωάίπᾳ, ἢϊο ἐσθηϊκο, 

τΠ6 δἰαηάηκ ἐἰγῦον " (οοῖαρ. χΧαχν]. 24). 

ΟἹ Υοσ. 84, ἢΡ9 ΟἿΪΥ δοτθ ἰὼ ᾿δοΐλἢ ΑΥ Ὁ6 οἰΐϊηοξ 

ΝΙΡΏὮ. οὗ ῬΙο], 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. ΤΉΘ Ἰογοροίηρ ἀΐαροθεβ μι σϑαᾶθς ἰο Ἰοοῖς 
ἴον δι ἱγωπιθάϊαίο ρογίγαυδι οὗ {86 ἀοδίγυοίίοη οὗ 
Αμαγεῖα. Βαυΐ ἰο Β18 βυγργῖθθ 0 ῬΧΟΡΒοὶ ἰγϑῃθ- 
Ἰδίοβ εἴτι ὕβοὶς ἱπίο [89 οοτμπιοποοιθϊ οὗ (ἢ6 
Μμιοβ 1168 οὗ Αβογτῖα, δραϊηδὶ [εγ86] (γεσβ. 283-32). 
Τα ἤσεϊ οπδίδυρμὶ οὗ Αβαγχία 88 8ὸ ἱτωρϑίιουδ, 
(δαὶ 1 ϑροτωθα 88 1 Ψ6γύβδ] πὶ οοὐ]ὰ ποί τοαἰβί. 
Βαΐὶ ΐ᾿ ΟὨΪΥ͂ δρρολσοὰ βο. Ηον [1{|90 ἀδηροσοῦθ 
(μαὲ οπαιδαρθὶ γὸδρ}.} δρρεδτ ἤτοπι (μ6 ὑγιεῖ ἀο- 
βου ρύοη οὗ {μὸ ἱπου80]ς, ἱπιροηάϊηρ ταΐπ οὗ 
16 τοῦ] ἀ- ρόνοσ, ἰμδὲ ἰτητα α ἸΔΓ0 1 1011 ονβ {Υ 6 τα. 
83, 8384).: ΑΔ οσηίταδι ἰβ ΒΕΓΟΥ ῥγεβθηίθα δαὶ 
Εἰνοδ ἃ τηοϑὲ αἰσι Κίηρ οἰδοῖ, τ π1οἢ 186 511}} ΤΏΟΓΣΘ 
οὐμδηοοῦ ἐμὸ τωδδίοσίγ, ἀγαγηδίϊς σερσγοθοηίδ- 
ἄοη οὗ ἐδ τηδγοῦ οὗ ἴδ 6 Αρογγίδῃν δρδὶπδὶ Ψ6σὰ- 
ΒΔ] 6πι. 8:0 ἐμδὲ (ἰδ 11{{10 Ῥδδεδξὺ ΡΓΌΤΕἝΒ ἰο Ρ68ἃ 
ταλείου-οἴθος οὗ Ασί, Ὀοίῃῃ Ὁγ 1.8 δὐσδημοσηθηὶ 85 
8 Υδοῖα δπὰ ἐΐ ἌἽχοουϊοη ἰῃ ἀοιδαί]. 

9, Ηῖο ὁοοσιθ6ε----ἰδὸ 811] οὗ ϑοτιδδΊοθ 1: .--- 
γεσι. 285-32. ὙΠιαθθ γεγθαβ ἀθβοῦῖθα (86 Ἰδὲ ρατὶ 
οὗ [56 τηδγοῖὶ ἴο Ζογαβα] θη). ΕὉν, δ ἀουδὲ, ΑἸδιἢ 
δα ἰΠ6 Βδηθ 85 Αἱ ἰμδὺ ἰδ Νοσίῃ-οδδὶ οὗ Ζ6γι- 
βϑίεω ( ον ΣΤ “186 δίοηθ μθαρ, 720βᾷ. υἱΐ. 2 
5.4. Ὁ ΝΕΒ. χί. 81, ΤΡ [(Δ]60 σεδάϊηρ ΓΉΡ7; 
1 Ον. νἱῖ. 28), οἷ ἐπ ρσοῦδο Υ ἰἀοπίοδὶ τί 
ὈῊ (“οβὰ. χυἱῖῖ, 238) οορ. ΕΑΥ ἐπ ἰοο.). ΕἾΜΝ, 
ΤΑΝ υ» ΨΕΠΙΡΕ, ΑἙΝΟΙ, ΚΝΟΒΕῚ, ἰἀοη  Υ 
Αἰδὰ ἴῃ Τεὶ-εἶ- αεολαν {παῖ 1168 1686 πὴ δη 
βοῦν βου -6δδὶ οἵ δΒεὶῥη, (Βοῖ8Β61}). Οὐ [Π6 ΟἿΟΣ 
μαυὰ ὈΕῚΤΤΖΒΟΗ, (ΟἸἸοτίης βοηεσα ὙΠῸ με 
ΒΟΏΔΙΪγ ἀὴρ ρος, Ἡχάν 186 προΐ, Ἰοοσδίοϑα Αἰ ἃ 
εἶχ μοῦσα ποτέ οὗ Φογύκδιοπι ἰη Τεϑίδε, (μὲ 15 
εἰἰπδιο οὐ 6 8111] πὶ δὴ οχίομ θὰ ῥγοβρϑοῖ, ἴῃ 
Ἐδιοδα ποῖ ΒΡΟΡΕ σΟΑ ΤΠΈΓῸ ΝΕ δι}}} ὥονν ἃ 8118} 
ὙΠ Παρ, ἂ, Τὶ πὶ 806 ἀοροῃμαὰ οἱ 
ἘΠΕΙΠον (86 ἸοσΟΔ ἐγ οἵ Τί ἂν ΘΟΥΓΟΒΡΟΠαΒ ΜΠ 
δαὶ, νἱῖϊ, 11, 13, δοοοσάϊηρ ἰο Ὑδῖοι ΠΟ ΓΘ ἨΔ 

8 γον ΝΣ οὗ [86 οἰἶγ. [Οὐποοσοϊηρ [86 10- 
οδίΐου οὗ 411} (πη6 ρίδοοβ παπιϑὰ ἴῃ ἐΐθ ἰεχὶ οου- 
ΒΌ] “ ἘΟΒΙΧΒΟΝ δῃὰ Ββ.μιτῊΗ Βιδ. ἔξει. πα Ῥα- 
ἰεείίπε, ΝοΪ. 11.1. 

Μίρτου, πῖον ἴ8 ταοη!οηοᾶ θεβὶὰθ ΟἿΪ 1 
ϑαπι. χὶν. 2 (αὶ ἴῃ 4]} Ἐν ΠΤ 
18 οοστυρῖ: ΟΙ}ὮὉ πῃ ΠΕΒΖ. Κ. Ε ΧΙΝ. 

. 758) ρροδγβ ἰο αν Ὀθθὴ υΐίθ ἱπδβιμηλδοδηῖ, 
πρώτη Τοζαγάὰβ ἐξ δὲ ἰάθη 8] ὙΠῈ Βυγρ- 
Μασγατ, 8 οἰυβκίον οἵ τυαΐπα εἰχηϊ τϊηαΐοθβ ἤτοῖα 
Βοίμοι. Βυΐ, [μοη, του ]ὰ {ΠΟΥ ποῖ ἤδΥθ σπδσομοα 
θδοῖκ τασὰβ  Μ|᾽οδτηδαη, ἃ οἷν οἵ Βοηὐδιηΐῃ 88 
811 ἰδ τοϑί παιιθὰ ἤθσο, ῥδγ8 8ὴ ἱπηροσίδηϊ ρδσὶ 
πῃ [δ6 ἩΪδίοΥΥ οἵ 5.6} δῃά ομδίμδη, 1 ὅδιιν. χἹὶ., 
χῖν. [1ὲ βι}}} οχὶβίβ 88. ἃ β8:}8]} ἀεβεσίθα υἱ}] 8839 
πὶϊὰ τἰΔ0 παπιο Μμοληιαδ οὁθθ δοὺς Νουίι οὗ 
αονα (μον Τρολοδα), ἰγοο βοὺχβ δῃὰ 86 Βα] 
ΝοΥΙΝ οὗ σεγακαίθμι (ΠΟΒΙΚΘΟΝ δηὰ 8. Π1. ΘΟ Ρ. 
ἘΞΊΒΟΗΙ, ΗΕΒΖ. Κ᾿. Ῥπονοὶ. ΙΧ. ν. δ26). ΤΠοῦθ 
[86 Αβαγνίδηβ Ἰεἷ ἐμοὶν θαρρζαρο ἰῃ ΟΥΘΣ ἴ0 ῬΓΘΒδ 
οὨ αυΐοκος, “ΒΘ ρϑββαρὲ οἵ ΜΊΟΒταδδ " ἰδ 
γιρηϊοηοά 1 βδη. χὶΐ!. δὰ χὶν. 10 18 (86 Ἡγαάν- 
ἐ8- ϑιυυείιϊξ (δοοοτάϊης ἴο οἰδοσβ εϑ- ϑιμοειξεῖ--- 
σΟΙΏΡ. ΒΌΈΤΒΟΗΙ, ἐ. 6.)---ἃ6 ἀθδρ, τουμῆ ταυΐπθ, 
(οτιν-εἰρηλ σαϊηυΐοβ Τ]α 6, τὲ ννωθαν γῇ θεῖον 
ΜισΒμαθῃ. ΑΒ ἰδ συηθ ἴτοα Εδοὶ ἰο ἮΝ εβὲ, ἰδῆ 
τηυδὲ ογοϑθ ἢξ ΟὈἸ αν ἴ9 δρργοόδοὶ “ογυβδῖθπι. ᾿ 
ΤῊ τανίηο ἴθ ἀ Πο0}} ἰο ἰγανασβθ. [{ ἴθ Βδτα 
σγοάϊθ]ο παὶ [μ6 ρτόρεῦ ΒΕ ΝΑΥ ἤγοια δ μθοϊιθαι 
οὐ Ναρπ]πδ (οορ. ΑΒΝΟΙΡ ἰῃ ΗΒΒΖ7. ΚΕ. Εἰπονοῖ. 
ΧΥ͂. ν. 168 κᾳ. Ατί. “ δίγαδεεθ ἐπ Ῥαϊαεείίηα,") 

(πτουρῖν ᾿, ὙΒὸ Ῥτορμιοιβ ἀοδογίρίοι ἰβ 
Ιᾶοα]. Ἠδ ἀορίοίβ μοὶ ν]ναὶ 18 ραβδὶ ὑυΐ τμδὶ ἷβ 
ζαΐπτο, δῃᾶ (παι, ποὺ ἴῃ (ἢ 8. ταδῆηον οὗ ἰβίουϊοδὶ 
ΒΟΟΘΌΓΔΟΥ, Ὀαΐ 88 ὈΘΟΔΠΙῚΘ ἷ8 Ῥγορμοίίο 1ηἰογοβίβ. 
Ηο που]Ἱὰ ἀορίοι ον (9 ΘΠΟΙΏΥ͂ ρΓΌβθ68 ἰογνγασὰ 
πὶ αἰτηοϑὲὶ , ὉΥ (89 ββοσίοαὶ 8 , ἀεἰθεσοα 
ὮὈΥ το .86. ΟἹ (δ0 δγάσομβ ἯΔΥ {δ 6 



100 ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ΄. 
΄ 

ομϑϑὺ ὁῃ6 δηοίμος πίῖὰ [ῃ9 οὐὐἢἢ “Οὐοῦα μὶνθ 8 
Ἰοάκίηρ." ὙΤμυθ ΒΟΥ ῥγοπιΐθθ ἰμβϑζρβεῖ γα βοοᾶ 
αδείοτθ ἴῃ οὐδ, ἰμαὶ ἸΔΥ 80 σβασγλϊηα] ΟἹ δῶ 

οἰοναίοά ρἰδίοδα (οοπιρ. ΒΟΉ ΒαΟ ἰπ ὨΕΙ ΓΤΖΒΟΗ). 
αδθα σδηποῖ Ὀ6 186 βδίηθ δ (ἀθῦθδ οἵ 38], δ 
ΔΡΡΘΟΑΙΒ οὐἹάθης ἔγοια οὖν ἰαχί. ΕῸν { 1ὁ 6 γῸ 
1Π|0 8Δηι6, ὙΒΕΥ ἷθ ἐξ πιοῃοηοα ὑπίοο τῖϊὰ ἃ αἱΐ- 
ἔογομοθ ἰῃ ἴῃ6 ἴοσιη οἵ (86 πδιγθ, δῃὰ υἱ 189 
ὮΔΙΔΘ ΟὗὨ ΔῃΟΙΒΟΓ ΟἰΥ͂ οοταΐηρ ροι θαι ΒΔΠ)8, 
ΠΟῪ ἐγ- ἄαπι, ἴ86 οἶἵγ οἵ Βοηϊδιλίη, τοϑὰθ το- 
τοτίουβ ΟΥ̓ δ} (1 88πι. 1. 19; 11. 11, δἰ6.}, ΒΘΘΙΏΙΒ 
ἴο ᾶγο ἰδίῃ βεϊἀθ ἔγοιι ἐμβοὶς τουΐθ ἱπουχὰ ὩΘΔΡ 
Ὁγ. Εν 1 Ἰοοῖκα τῖθἢ ἰγου Ὁ] οὐ (6 ῬΘΒΘΟΙΒ 
Ὀγ; θυαὶ οὔρεα οὗ ϑδυ] Ορρυβιίο, Ἰγίῃς Ροσβδρα 
8.}1}} ἤραγογ, βοά ουἱϊγίχϊ, [47 ου (9 δβυπιπὶῖΐ 
οἵ ἡ εἰ.Τιὰ (ἰὼ Βοδὴ τηουηίδίη, βδοὸ0 ΑἘ- 
ΧοΙΡ, ΗΕΒΖ. ἤεαί. Ἐπογοὶ. ν». 744) τλοι οοσα- 
Ιηδηθ 8 Υἱον οὗ (6 τδ0]6 ποὶβῃθοτμοοά. [ἢ 
8 ἀϊγοοὶ Ἰη6 89 οχροάϊίΐοι δποουηίοστα (8]11πὰ, 
1 βδιῃ. χχν. 44) σοὶ ΝΑΙΈΝΤΙΝΕΒ κου ἁ. 

, ΜΙ. α΄. ΧΤΙΙ]. ν. 169) ἐῖηκβ 9 [88 ἀϊβοονοσοὰ 
ἰῃ (η6 8111 Οδιν σὲ εἰ- Τοολίον ἰδὲ 1166. βοῦίῃ 
οὗ (89 Βοδῃ στηουηῃίαϊῃ. δοδυδο ἱπητηοαϊείο  Υ 

ἐβγοδιοηοὰ, ΟΘΔ]}πι 5881} εμισί εἷς οαὐ (1) βοσαμ.). 
Τ,Αἰδμδἢ, ὈΥ πο πιϑδπβ ἰάφοηιΐοαὶ πῖῖὰ 090 σαάρ. 
ΧΥΪ. 29, σδηποὶ Ὀ6 Ἰοοδίοα, Βυΐ ΚΝΌΒΕΙ, ἴδ 
ἸΣΚαῖγ οοττθοῖὶ ἴῃ δπαϊηα ονϊάθηοο οὗ 1(8 Ὀεΐπρ 8 
Ῥίδοθ ὨΘΔΣ Ο|1Π[ἄὦἔἐ 'π 1 ὅ8πι. χχν. 44, Ὑβοσο ἷἰβ 
πιοηιἰοηοα ῬΠδ]εοὶ βοὴ οὗ 1,δ' δι ἴγοπα Ο4]11π| 
(οορ. 2 βδιμ. 1]. Ὁ": ΠΏΣ» Π2», “Ο ροοῦ 
Αὐδίδοι," 18 ονἱἀοπὶ " 8 ΡΪΑΥ οὐ νόογὰβ. ΒΥ 
118 δῃὰ ἴΠ6 οπιοίζοη οὗ (6 Ογδίοσ ἱβ ἰοὸ Ὀ6 δ χ- 
Ρἰαἰποά {μ0 ογάοσ οἵ {π6 πογάβ, ψ ϊοῖ 18 ποῖ φυΐὶθ 
ὩΟΡΙΏ8] (σΟΠΡ. 1ἴν. 11). Απδίμοιμ, πον Απαία, 
ἦθ᾽ ΟὨΪΥ ἰδγϑο-ΪΟὐγίμδ οὗ Δῃ ποὺγ ἀϊκίδηι ἴσοι 6 γυ- 
Β8 161 --- ΜΙ δαϊαθηδὴ (Πυηρ- 6808) δα ἀοθίμ 
((ουπίδἰηδ, 56 Σ. χὶγ. 8) δῖὸ Ὡοΐ τηϑηϊἱοῃραᾶ 6}86- 
ὙΠ6ΓΘ, ΠΟΣ 8. ΔΙΩΥ ἰχ8068 οὗ ἰ86 ῥΙδοοθ ἀϊδοονοσοὰ 

858 γοί, Βοιίἢ δῖὸ ἀϊσθοι Υ ἰμγοδίθηϑα ; δὸ ποϊὲπσ 
ΤΟΙΔΔΙ 8 Ὀυϊ ἴο 866 δηὰ βᾶγο [οἷν χοοάϑ. “ ἀν: 
ἐπ οἷν Ἵ φροπβ ἴο ὃὕθ ἱπαϊοαίθα Ὀγ 11) 7] 
(οοαρ. Εχοά. ἰχ. 19); γοὶ 1ξ ΠΙΔΥῪ ὙΟΣῪ πὸ}} Ὀ6 
οομδίγυθα 86 ΝΥΠΟΏΥΠΊΟΌΒ Ὑἱ ΓΥΤῚ) δοσογάϊηρ ἴο 
76γ. ἰν. 6; νἱ. 1. “Το-ΔΥ 5.1} πὰ ΝΟ, ᾽ο πρδᾶῖκθ 
8 4], 16 Πἰκονγθο (06 δῃομἶοδ᾽ δῃουΐ ἴο οὔθ 
δηοῖμοσ. 7.10 (ἰὴ ἰδ ὑὸ οἱ ἴο Νοῦ ἰο-ἀδγ, 
θὰϊ [Π6γ6 ρα ῖο 8 Ῥγο ἐπι ΠΔῚῪ ΒαΪς ἰῃ ΤΟΓαΣ ἴο 
ΤΩΆΪΚΟ {ΠΠ|6 Ὦ αἀϊδροαιουϑ ἴον (μ6 δἰΐδοκ οὔ 
Φογυδβαίθοιη. Νοῦ (οορ. 2 βδῃ. χχὶ. 16, 28 ; 
Νοδ, χὶ. 82) νϊμουΐ ἀουδὲ φυΐία Ὡοδν “ ΘΓΏΌΒΒ] ὁπι, 
ὧδ ὑο ἴδ ῥγοϑοηὶ ηοὶ οοσίδίη!γ 1: οηιΣ θα. ΒΟΗΈΘΟ 
οομίθηἀβ γ ΣῪ ἀοοίἀρα ϊν ἐπδὶ ἐΐ᾿ ΤΠΔΥ Ὀθ Ζ7δβαισία 
ἰδὲ 1166 ϑουιῃ-ποδὲ οἱ Απναία δἔγ-νο τοϊηυίΐεθ 
Νογίἢ οἵ Ψογυβδ  θ. 

8, Βομο!ὰᾶ ἴδ Ι,οεᾶ-----ἃ τοὶ ΒΥ ΟΣ6.--- 
ψ ει. 33,84. Το ῥγουὰ οχροαϊξου οὔ ἢ 6 Αδεγγίδῃ 
4115 |κὸ ἰγθθ8 616 ὃγ ἰὴ0 αχο. [{{ὸ {8 ἰοπηρθαὶ 
ἴοι ΒΎΑΥ ἰδ Ὀγδηοδσα, 80 (16 ἴΟΙΤῸΣ (μαὶ ρόδα 
ἑοσὶἢ ἴσοπι ϑϑθουδα Ὀγοδκθ ἰδ6 μόνον οὗ (Π6 Αδηγ- 
τδῃ. “Ἴδο ΗἰΧὮ οὨ68 οἵ Βίἰδίυτο (οὗ [δ 6 δίδπάϊηρ 
ΜΟΟΔ)᾽᾽ 8Π4}} Ὀ6 σαὶ ἀογγῃ (ἴχ. 9) [89 ἸΟῪ ΟὨοδ5 τηυδὲ 
ον. Τθο οῃίτο ογοδὶ ἰμλοίκοὶ (χ. 17) 6)4}} Ὀθ 
οσαὐ ἀονα τὶ [86 ἔτοῦ ; θυ [ϑΌδπου (ποίδοθ μον 
{μ6 Ῥτορβδοὲ Ὀϑίοτο ἀΐ Ἰδῃθὰ Ὀσδηοϑα, ἰΓΌΠ ΚΒ 
δηὰ ἰπϊοϊοῖ, θαὶ αἱ 1αδὲ ΘΟΙΏ1Π6Β 41} ἰπ [86 οοτλ- 
τλΟΏ, 811 ΘΟ ΡΣ Βοπαϊηρ δὴ ἴ ὈδΏΟΏ) 8}1.4]} 
[}} ὉγΥ 4 ΜΙ οὔθ. ὙΠηο εΐἱ6 ΜΙΧΒ Οπο 
Μὶ}} θ6 (80 Ῥτορβοὶ ἀοϑα πο βᾶὺ. Ταὶ ἴΐ ἴ6 (89 
Ιοτὰ ΗϊμβοΙ δὲ ἰμ6 σειλοὶθ οδῦθο, ὙΠῸ χχχὶϊὶ. 
21, οοἴαρ. ΡΒ. χοΐϊὶ. 4, 15 δ ]οὰ ὙΠ ἼΝ “ ρ]ογίουξ, 
τη ἢ Υ,᾽ ἴα οὗ οΘὐῦσδο. Βυΐ ᾿ΐ᾿ ΤΏΔΥ ΘΟΏΥΘΥ͂ δἶθο δα 
ΔἸ δΐοη δὲ ἰδ 6 δϑιὴθ ἰὐπιθ ἴο ὑἰμδὲ οὔθ δος [86 
ΤΠΟΒΡΒ ποἱηἰδίοσβ, [μὲ τα (89 ῥσίποῖραὶ ἱπδίσῃ- 
ΙηΘὩξ ἴῃ δηηἐ ἢ] αϊδηρς (9 ΑΠΒΥΣΊΔΏ ΔΙΙΩΥ Ὀοίοσθ 
ΔΦοτύβδιθι! (χχχυὶϊ. 36). ΕῸΣ 186 τχϊηΐλδίογο οὗ 
86 ΓΟΒΡ, ἴοο, αῦὸ οδοὰ Ὁ ἮΣ [6 ἀχοο θοῶς 
οσ τοΐρμιγ," (Βα. χυὶ. δ). 

ΠΙ. ἸΒΕΛΔΕΙ ΘΚ ΒΕΘΕΜΡΤΙΟΝ ΙΝ ΒΕΙΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤῊ ΜΕΘΞΒΙΑΉ.' 

ΟΗΑΡΤΈΕΕΒ ΧΙ. 1--Χ]]. 6. 

1. ΕΒΟΜ ΤΗῊΗΕ ΑΡΡΑΒΕΝΤΙΥ ὈΕΙΕΡ ὕρ ἘΟΟΤ ΟΕ ΤῊΉΕΒ ΗἩΟΌΒΕ ΟΕ ΑΥΙῸ ΒΗΑῚ, 
60 ΕὈΒΤΗ Α βΡΕΟΥΤ ΤΗΑΤ' ΒΗΑΙ,, ΕΟΥΝῸ Α ΚΙΝΟΡΟΜ ΟΕ ΜΟΒΤ' 

σΙΟΒΙΟῦΒ ΡΕΑΌΟΕ. ΟΒΆΑΡ᾿ῈΒ ΧΙ. 1-9. 

1. ΑΝ {679 884]] οοπιθ ζουτὰ ἃ στοά ουὲ οὗὨ [86 "βίομι οὗἉ 768686, 
Ἀπὰ 8 "Βγδῃοὴ “884]]} 

2 Αμὰ ἰδ6 βρί τὶ οὗ (89 

ΤΠ βρί τὴξ οὗ οοιηβ86ὶ δηὰ τοὶρμί, 

Ἢ ουὖ οὗ εἶδ τοοίβ : 
ΒΡ 5881} τοϑῦ ρου μἷσω, 

ΤῊΘ βρί τς οὗ πνίβάοσῃ δῃά ὑυπάογβίαπαϊΐης, 

ΤΠ6 βρί τἰξ οὗ Κπουίοάρο δπὰ οὗἉ [86 ἴδασ οὗ ἔπ Τ.ΟΒᾺ ; 
ὃ ΛΑΠά 8}}8}} πιδκο Ηἷπὰ οὗ 'αυΐοῖς ἀπάοτβίδπαϊηρ ἴῃ ὑπο 68: οὗ ἴδο ἴζ0ΒὉ : 
Ἀπά Ἀ6 884}} ποῖ λιάρο δἱΐδσ (86 βἰγῃξ οὗἉ 18 Θγθ8, 
Νοίζμον Ὑθργονο δίνουν {π6 Βοδσίηρ οὗ Ηἷβ 6818: 

4 Βυΐ πῖιὰ σιρ ὐθουδηθθθ 8}.4}} 86 ἡπάρο {π6 Ροοσ, 
Αμά Ἔγορσονο πῖτἢ ΘαΌΪΥ 0 [86 τηθοῖς οὐ ϑδσίῃ : 
Απά δ6 888]} βῃγϊίο (6 οδυὶἢ πὶ (ῃ6 τοὰ οὗἉ ἷ5 τιουξῆ, 
Ἀπὰ 1 6 Ὀγοδίι οὗἉ Β]8 1108 8}}8}} Βθ 818 γ 12:6 Ὑ]ἱοϊκοά, 

δ Απὰ τὶ ίδουδηθδδ 88}} θὸ [86 σῖγα ]6 οὗἉ πἷδ Ἰοΐῃβ, 
Απὰ ἐμ δ]ηθδο [86 ρίτα}ο οὗ Ηἷβ χοΐμβ. 
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6 ΤῈο πο} δ150 8}}8}} ἀπ|}} ψῖνα [86 16 πὰ, 
Απὰ {δο εἰεοραζὰ 5881} 116 ἄοττῃ τῖϊὰ ἐπ 
Απά ἰδ ς817 διὰ (δ6 γοιῃρ Ἰίοη δηά ἰδ9 
ἈΑμὰ ἃ 116 6.1] ἐμαὶ Ι68α {μϑιὰ. 

1 Αμὰ (86 ΟΟΥ δὰ (80 ὈΘΆΓ 5}]] ἴδοά ": 
ΤΒΟΙ͂Γ νουρ' 0Π68 8}]} 116 ἀοττη 
Απᾷ ἐβο Πΐοῃ 588}} δαὲ "βύγανγ {π|κ 

8 Απά 86 βυοκη 
Απὰά ἰδ6 ἀκεόμεν ΟὨ1]α 8881} μυΐ 18 βαπὰ 

9. ΤΕΘΥ͂ 888}} ποῖ υσί ΠΟΙ ἀδβίγου ἴῃ 81} στὰ 
Ἐοὸγ (86 Θδυ ἢ 5}}8}} 06 (}}} οὗὨἩ ἴῃ Κηον] 
ἈΒ [86 νδίδσβ οούϑσ (86 868. 
1 ἩφΘΌ. δεοπέ, οὐ δημοἷξ. 

5 δίμορ. ν ελοοί. 9 ὃδα 7 
9 αὐκειηἰείαν πιάσηιολξ. ἴττἰρλίολ. ἔ μαι 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Οἱ γοσ. ὩΣ. »Ὠ ΟΟΟΘΌΓΣΗ ἰδίῃ ΟἹ]Υ Χ]. 94 : ]οὉ χίν. 8 
Τῦο στοοῖ » ἰϑ Ὠοί ἰοππά. Το τηθδηίης ἰδ ἐμαὲ οἵ ̓Ὰ 
(.. 33). εαεάξνα “ἰὸο δυὶ ἀονῃ." Ιἧ ἐπ ἔσϑϑ ρ͵δοθβ ἐμδὲ 
ἶξ οσοῦτζα, Μὴ ἰδ “ἴθ βονσῃ, οσὈΐ πρ δίοτη ἐπὶ δβὲ}}} δίίοἶκα 
ἴα [86 κτουπά." Ηθῃοθ "12 »]) δῃᾷ τοί Ἢ »12-- 
ἽδΠ δραΐῃ ΟἾἹῪ ῬΙΟΥ͂, Στ. 8, τηθδηΐηᾷ: “ἐτοὰ, [Ὁ }}} 

ἐπῖς." τ. χιν 19; Ιχ. 31; ὕβῃ. χί. Τ(ἤοτο ὝΧ) ὑα- 
υϑοὰ τοοίΐ, ᾿σρίσπάορο, φέξογο), “8 μασάγ, [γϑ 8 ἢ γουηκ 
Βγβῃ }."-- Ὁ Ἴ Ὁ, ἰδοῦ κἢ ἐπ δοσοιὲδ τὸ δραίηδι ἰς, 
τηηϑ8ὲ Ὁ6 οοπηθοίοά νἱ ἢ ἜἼΥ). ΕῸΣ Ἠδδὲ ἀοοβ 10 τηϑϑῃ 
ἐμ δὲ ἴδ δῆοοί τῆς ἔγοιῃ ἐμ χγοοῦ ΟἹ 584}} ὕὉδδσ ἡγα 
ἴ5. δοηϑέπίηρ πππδίογαὶ δηὰ ἱτροβϑί Ὁ] δαίὰ οἵ ἐμ 
διοοῖ ἢ ΟΥ ννβ ποὶ ΟΕ σίδὲ ἃ ἴσο Ὑ8θη Ἠὸ Ὀοχο ἔγαΐ!} 
Το ἐδουρῆε ἐδ ταέποσ (πὲ ἤγοιι ἐἰῃο οχέϊησὲ ἐγ δηὰ 
δι οοὐ ἃ Βργοῦϊν 5821} ργοοοϑά ἐῃδὶ δῆ]! κίνο ουίάϑῃσο οἵ 
δόοημδὶθ νἱξωὶ ρΟΎοσ, δῃ ἃ 5ΤΟῪ Ὁ} ἰοὸ ὃΘ ἃ ἐγυ  θασίης 
ὅθο. Ηϑησϑ ἰὶ 18 φυΐίθ απ} 081184}}}6 ἐο τη ροϑο ὕροὴ ἐἢθ 
τοῦῦ ΣἼ᾽ ἐδθ τοοδείηρ οἵὗ Γ᾽) (Βστσιο, 55 511}. 

θη γονῦ. 3. 11 [8 πδέπσαὶ) ἰὸ τορδγὰ ΓΙ ΤΊ 65 δι μϑϑία 
οὔ [λ)6 οὐ]οςξξγνο δοτητηπηϊοαίίοη οὗ ἰδ Βρίτ!ῦ δροῖκϑῃ οἵ, 
γοσ, ὃ. Εον σοί, ΤῊ τἌθδηδ “' ΒΣῺ6}} δ γίμίης τὲ 

Ρίδδδαγο" (ον. χσνί, 31; Ατωοβ νυ. 21). Βαὶ 17 2 ΠΕ" 
δβου!ὰ ὃὉθ ἐπ6 οὐ᾽ϑοΐ οὗὅὨ ἸΠ ὙΠ, [60 [Ὁ σ68565 ἔο 6 Ῥγο- 
ἀἰοδίθ, αο ὰ [6 {δ πκϑῃΐθῃσθ ἰ8 τὶ πουΐ ῥγθα!οδὲθ; ΟΣ 
{{1|19 σοπέγιη αὐ 85 ργϑάϊοδίο, ἔθη 6 ϑωρμδιίίο 186 
οἵ ἃ δεν γοσὺϑ οὗ δοιβδιίίοῃ οδηποῦ Ὀ6 βρρϑαϊϑὰ ἰο, ὕ6- 

656 θη 3. ὯΟ ἸΟΏΡΟΣ ἀορϑῃ δ ΟὉ ἐμ Ὠοξίοῃ οἵ 5:26]}- 

ἰηρ, Ὀπέ οὔ ἃ τοοαϊβομέίοι οὗ ἔθ Ὠοἰΐοῃ οὗ Ὀοΐης (ΠΔΡ- 
ῬΕΏΒ ἷὰ ἐὴ9 ἴθδι οἵ Φοδονδῇ, ἰ8 ἀἰγοοίθα ἔο ἐμ ζϑασ οὗ 
δοβονδ), τ ἢ πησδὲ ὉΘ Βαρρὶ θὰ ἐο δασοτητηοάδέο ἔῃ 6 
βυ  ᾽δοὲ ἰο 9 Ῥτοάϊοδέθ. Βϑοοῃμά: ὍΔ τθϑὴ8Β ἢ 6 Οῃθ- 
εἰάοαὰ οι ΡΠ 68:5 οὗ βδιηϑ  ]ϊηςῦ [1 5.6] ΠΡ ΠΊΑΥ ὍΘ σοῃ- 
εἰτυοὰ 1 πὸ τί ϑσ δϑΏ80 88 [8] ἱπρ δηι ἃ ὀχ ΒΔ Π Ὡς δἱσ 
Ἰδοῦ ἐπ ὭΟΒΘ6, 80 ἐδαῖ ἰξ οοἰποῖθ8 τί Ὀγϑδι βίην, 
1δδὲ ποπ!]ὰ δι, 1 Ομ 5ίγοο ἰξ ἴῃ ἐμ 8 ἩΙὰΘΥ 5ΘῺ86 85 ἀο 
οἴπεταε (Οτκαισυπ, ΗἩΕΧΡεεκκ, Ετσλιῦ, Μεισα)ὴ. [866 
Οοπιθηΐϊ οὗ. Α. ΑΣέχλπυκα, δά δὰ, ρὑ. 162, ἰοΡ.] ΤΏδη 
ΓΡῚῊῚ ἰ5 ἰο Ὀ6 οοπδέγιϑα δ ἀΐτοοξ οδαδδίίγτο ΗΙρἢ]), ἰἢ 
᾿1ὸ 561δ66 οὗ “ἴο Γ,ΔΙτΘ ΤΊ, 25. 006 84 γ9 ΜΗ “ἰο 

ἸΏΔΙΚΘ ΘΆΓΒ " ..ὕ.ὄ 0 “ ΠΩΣ," ἜΧΩ, “ ἐρ ζΣηδῖτΘ 8 ἰοὩ 6," 

πεῖ, “ ἰο ὈΪΔΘΡΏ ΘΙη6." ΓΠ. [Θ « “ Ὀγϑδίῃ, 1{6᾽8 
δεεαῖιι, " θη, τί. 17; τὙἱ᾿ .. 16, 38, αἰ. Ἐυΐ 411}] τη ἢ ἀο- 
Ῥοπάδ οὐ ἩμοῖποΣ ὈΟΩ͂ΪΥ οΥ πρίτἰἔσαὶ Ὀγοαὶ 8 τηϑδηΐ. 
Τὴο οοπίοχεὲ ἀοοξά6δ ἴοσ ἐῆθ Ἰαϊίοσ. ἘῸΡ οὐῦ ἘΠ ὙΠ 

Ω ΙΚῪ 3 δίδη δ ἴω ϑυ θοαὶ δ θεῖ ἰοὸ ἡ ΓΕ" ΤΠ[}οᾳο, 

τον. 2. Το Ἰαίίοσ ἀδοϊστιδῖθα (Π9 οὐ᾽εοξίγο οομητηθηὶ- 
εδιίου οὔ ἢ βρίγίε, ἐμ ἔοστωαοῦ (ἢ 6 δυ Ὁ] ας εἶγο σοοϑρίΐοῃ. 

! 

ἴδμοῦ: 
Θ ΟΧ, 

Ο8114 8881} ὈΙΔΥ οἱ {86 Πο0]6 οὗἉ [6 

3 ΟΣ, αγρωδ. 

κιά : 
ΤΗΝ ἱοροίδον; 

οἢ [86 ἐρροκαίχίοο ἅδῃ, 
Υ͂ ΒΟΙΥ τηουηίδίῃ : 
θᾶρο οὗ 89 10 ΕΡ, 

δ ΟΣ, σον ε. 
ὁ Απὰ με ὀγοαίλμνρ «οἱ! δφ ἄσπο τὰ ἐλ Γοᾶν ο7 ἐλ Ἰακο. 
ϑγαεε. 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

--Ὁ ἐφοινδνιῃ, ΘΟΙΏΡ. 

ΠΣ πίὲ Ὁ ἯΚ6 ἢ. 
ΟἹ τος. 4, Ὑ Ὁ ΘΟ. χὶ. 4; χ]ἐὶ, 16. 

ΟἹ γϑυ. ὅ. Θξδανεῦ πιδίτϑα ἐπ 6 γοιυγασὶς ἤοσο ἰδδὶ τὴ9 
τορϑϑείου οὐ ἽΝ (ἰπείϑδὰ οἵ υϑδίπῃ οποθ 271) οδα 
αῖντο 0 ΒΌγρτίβο ἱπ Ἰδλοΐδ, Ὀθσδῦϑθ Ὧ6 οὔϊθῃῃ 865 ἐδ 
Βρῖη9 ὙοΓὰ ἱῃ ραγδ]]οὶ οἱἰδι:868: χίνυ. ἐ; χυ. Ἱ, 8 ; χυΐ. Ἷ; 
χΥ]. 12, 18; χίχ. Τ; χχχί, 8; χχχίϊ 11; χἹἹ, 19; χ]ῖν. 8: 
Ἰ1γ. 18; 1ν. 4, 183: [ἰχ. 10. Βαϊ πῃ βαγίως ἐμ15 Οπδενεῦμ, κ9 
ῬΚΕΟΗΘΙΕπ ὙϑιΔεῖκα, ἴογκοῖ ἔμδὲ Ὧθ ἀθο 98 [φ8|8Δ}} 8 δυ- 
τΠογϑἢΐρ οὗ σΠδρα. Χ],.--ἸΧΥΪ, 

ΟἹ γον. 6. 2ΝΙ 6 Τουπμὰ ἴπ 15818Δ}} ΟὨΪΥ ἤοτΟ δηὰ ἵχγυ, 

25, ἐμιδὲ τϑϑοσαῦιδ8 ἐλ |8..--ἰσ 3 (8. “ἼΒ6 Ἰδοῦ ;" δοΙΏΡ. 
1, 11; τ΄ 17. Ἴ9) “τὸ εἰτιροὰ " [16 “126 ΡΔΏΓΠΟΥ " 

(ὅοσ. γ. 6; χίϊί. 43). Ιβαϊδῃ Ἦδε 1[ξ ΟὨΪΥ 6το0.----)}})} πὰ 

3 Ἐ|κὸ 1 Οἢγ. χἕ!ἑ, Τ; οοτορ. οὐ ἾᾺ σὰ ἰχ. ἃ. 

ἡ θὰ τον. ΤῊΝ χσχν. 3.-)ἹΞ ἀρδίη ΟὨΪγ ΙχΥ. 35. 

Οἱ τϑσ. 8. ϑιῶ δ ῬΙΠΡ6] ἴτοτ ν᾽ »ὦ ἀοϊέπέτε, πνυιΐξονο, 
ΘΟΟΙΏΡ. ἐδ ρΡ668, ᾿Ἰχγΐ. 12,-.-- ἽΠ ΧΙΠ. 32-5ὴλὸ ΟὨΪΥ ἮΘΥΘ 

ἴῃ [βφἰα}.---- ΠΣ (5 ὅπ. λέγ. ΝΟ 6 “Ἡχδι," ἐς 6, 

“Δ ΠΙατοϊπαιης νοάγ " (662, '. 16); ἦτημὮ πορυ]ὰ ἐθα 

6 8 “1 κἢξ οροηίης," δηὰ τὸ τοϊσἣὶ υαδάοτηίαπά ὈηοΣ 
ἐπαὲ ἑοσῖλ Ὀο(ἢ ἐπ δοίγβῃσθ οὗ (89 οἂγὸ δῃηὰ ἐὴθ ϑρδγὶξ- 

Ἰπ ΘΥγ8 οὗ ἴηθ δηΐτηδὶ σἰθατηίης ᾿Ἶϊκ6 ἃ ὑσοοίοῦϑ δίοῃθ 
(8ο ἐμ6 ΤΆξα., ΑΒΕΝ ΕΣΒΔ, ΚΊΜΟΗΣΙ, εἴ6.).. Βαϊ ἰδ6 ΡδΓᾺ]- 

16] 59: ψ ἢ Ἢ Ῥιοζωρίδ (86 σοη΄δοίεγο, ἐμαὶ οτἰ κί παν 

Ὑ», πη ϊο δ οἰ ΒοσΊΤῖ89 ὨΘΎΘΣ ΟΟΟΌΣΒ,--Ἰ 7 5 τ 6ΑΥ0," 

εἰδοὰ ἢ τῆο ἰοχὲ (Οκδακισθ).. ἜἼὴῊδὲ ἰβ οογγϑοὶ 5 μαγὰ 

ἰο 1419 ουἱ.----Ἰ ὙΠ ἀου 1688 εἰπάγοὰ ἴο ; Δαν νην - 

έονες 13 ἄπ. λεγ.---- Το ΟΣ (ἰχ. δ) ἰδ π᾿ πόοῖν ἀφ ηε σα] 

21}. »ῈῚ (χίν. 39). ΤῈΟ τοοὶ ΠῚ τοθδὴϑ λαίαγο, δἰ» 

αν. ὈΟΌΕΪ685 Δ ΎΘΙΥ Ροϊδοηουδ δοσροηξ ἴα τηθω, Ρ6:» 
ὮδΡ5 ἔπ Ὀδ5)) ἰμῖς, τ] ἢ 18 Βαϊ ὰ οι μανο θΦΘῺ οα]]9ἃ 42, Ὁ- 

ἕμ4. Οοἴαρ. Οκδανιυβ, ΤῊ. Ὁ.. 1388... 

Οἱ γτοσ. 9. Τμδὲ {πὸ θϑαδίδ δγὸ δι υ7θοὐ οὗ 1». }" (δότμ. 

Ιχυ. 25) ἰμ9 οοῃίοχὲ ρΡαΐδ' δοχοπὰ ἀουθί.-----Ὁ" ἴδ. Ὦθτθ 

τηδηϊζοϑευ ἐμ δοδιοά, ἔμ Ὀοίέξοσα οὗ ἐπ9 βοῶ; (σοζοΡ. 

Ῥα. οἷν. 6. Το ρεοῆχ ᾿ νοΐοσθ Ὦ) ἰ8 οχρίαδϊηοὰ ὃγ ἐπ 

οδαδαίῖγο Β6η866 ἰἢ π οὶ ῬΙΟΓΙΟ αϑϑὰ ἮΦΓα, 88 1 [6 οἴδδϑῃ. 

-τὸ ΤΑΘΔΏΒ "' ΘΟΥΟΥΪΏ ΚΣ," ΤΩΔΘ οογοεῖπρ,᾽" {1 ὮΣΙ, 

ἀ Ῥτου ὁ Τοβοῦθ,᾿ἢ ΤΥ “ Ρεου:θ [υδι166,᾽ ΤΊΚΣ 

ἌΤΏΔΕΘ ἸΘΏ ΚΕΝ," φέέ.) δηὰ ͵ἴ6 δοοοσα πρὶν, τὸ [ἢ 9 τοσϑο 

ῥΤΥΣ χαχι. 1: ΤΙΘ5}), αίον---- 
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πδιοϑά, οοῃδίτυοα τί ἐδο ἀαΐγο. 80, ἰοο, 15 ν » “03 

“ἰο ΤΔΙΚ6 ἃ (ΟΟΥ̓́Σ, ἰο ΒρΡτΓΘΟδα 88 8 ΟΟΥΘΟΣ ΟΥ̓́ΘΣ ΒΟΙῺΘ- 

ὐἶης " (ΝΌμι. χυΐ. 33; 200 χχχυί. 82; Ηδθ. "Ϊ. 14, τ θ γ0 

οΟἽνσ ἰοχὲ ἰ8 γτοργοάο6ά.----ἰ 7. Α. ΑἸΕΧΑΝΡΕΕ ΟἿ Υγ0Γ896 8. 

“«Απὰ Λίς δεπδε οἵἩ επιοϊξέπις (ἰ. 4.,ὄ 18 ῬοΟΤΟΣ οὗ ραογοθρίίοη, 

πίῖἢ ἃ βοοιηΐηςκ γϑίργθοοο ἐὸ {ἢ 6 ὈϊΘαΒΌ ΓΟ ἰὗ ΔΒΌΓαΒ ὨΐτῺ) 

8181} ὕὉ9 οχοσγοίβϑα ἐπίοσ ΠΡΟῺ) ἐλ6 ὕεαν ο7 Ψολουαλ (ΔΒ ἀιὶ 

αἰἰσίθαίο οὗ οἴμοσβ᾽") ΤᾺ6 ΟἿΪΥν 66066 οὗ ἸΠΤΓ οου- 

βιτωϑὰ Ὁ ἀϑᾶμο 15 ἰο βτηϑὶ]. ΤῊΐδ, 88 8 ὕξαγο, ΘΟ ΡΓΘ- 

Ὠοηάβ αἰβοοσηταθῃΐ οὐ ἀἰβονίτϊπαί ἢ Ὀθένϑϑῃ 4]80 δοὰ 

ἔζυ9 το] κχίοι, δ ὰ (Π9 δοὺ οἵ ἰδίῃ ΡΙΘΑΒΌΓΣΘ 85 (ῃ 8 561:80 

ἀοσα ἴῃ ἃ βτοωίθῶι οὐοσ. [ἴῃ ΝΛ 2 [89 δ 18 8 οοῦ- 

Ὠδοϊΐνο πηϊοῆ (6 τοτὺ ΓΤ ΘΟΙΩΣΩΟΣΥ ἰδ Κθ9 δῖοσ ἰΐ, 

διὰ οὐ ἀκ ὯὨο ποσὰ ἴο ἔμ τηϑδυίης οὗ ἴθ Ρῆγαδθ ἤδη 

{πο ΕἸ: κα 8 ργοροϑι θη θα ᾿ὁ βρϑαὶς οὗ διηνοίδῥηρ 10 

ΟΥ̓ ΟΥ̓ ἃ ἐπίῃ, ἰμϑἰθδά οὗ βία Ι Υ ϑιλϑ ηρ [δ᾿ 

Τοϊά. Οἱ γὸσ. 9. “Τὰον δλαζένιοΐ χαγί ΟΡ ἀσδένον," οο. ΤᾺΘ 

ΔΌδϑῃοο οἵ ἐδο οσοραυϊαέίνο βου ἰμδὺ ὑπ [6 ηοὐ 0 του οἱ 

4 ἀϊγοοὶ σοι υδέίου οὗὅὨἩ ἐμ ργονυΐουϑ ἀθϑοσίριϊοῃ δῶ8 ἃ 

ΒΌΓΩΙΩΔΙΥ οχρίδηοδίίοη οὗὁἨ ἰ(. ΤΏΘ ἰσὰθ οοπϑδίχιοίίοῃ, 

ἐμοσϑίουϑ, ἰ8 ἰηάϑβπηίίοα, δηὰ ἰμ6 γοσὺβ ἀο ποὺ δρτοὸ ν᾿ 

[δ ποι (Δ 1πλ415) οὗ γϑὺ. 8. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Το ἀοείττιοιΐοι οὗ ἰδ6 Ῥχγουά, ἱονοσίπρ ἴοτ- 
οαὶ, νοῦ, τροϑηΐης ὈΥΣΠΊΔΥΙΪΥ Αδαγτῖα, σΟΙΏΡΓΘ- 
Βοπάσ αἷδο {π6 του ἀ- ῬΡΟΎΘΓΒ ΠΟΠΘΤΆΠΥ, 5 ΤΟ] οὐρὰ 
ὉΥ͂ ἃ οοπῃιταϑίοα ρἱοίαγο ἰὴ ἴῃ 6 σοροοα βουγίβῃἷπηρς 
Αἱ 86 Πουβα οὗ ᾿ανίά δηὰ οἵ "ΐβ κίηράοι. Τί 
Βοῦθβο οὗ Πανὶ ψ1}} θὸ τϑδποραᾶ ἰο ἃ βιπηἰθα δηᾶ 
ἐποοηβίάθγ]ο τοοί.βϑίοοϊς, σ θη 106 που] ά-ῬΟΥΘΓ 
Β..4}1 Ὀ6 δὖ ἰπὸ βυπιαλὶ οὗ 118 ῃγοθρεγιίγ. Βυϊΐ 
ἔτοτα (μἷβ σοοί-βίοοϊς, εἰτ2ὲ 16 τοραγάφαά 88 ἀθδά, ἃ 
ΒΡΓΟῦΣ 5841} βι}}} γρὸ ἕοσι ἃ (νοσ. 1). Ου 1 {ῃ6 
οἱγῖς οὗ 16 1,οτγά 8}18}} σοδὶ ἐπ ἰῃ6 [Ὁ] Πη685 οἵ Η 5 

τδηΐ 0] ροτοτα (νοσ. 2). ΤῊΐδ8 βρτουΐ Ὑ11] {ΔΚ 
ἀοϊ ρίι ἰὰ 1μ6 ἴδαν οὗ ϑοβονδῖι ; Η8 υ1}} ργβοίίβθ 
Ἰαδίϊοο ποὶ δῆϊοσ ἰμ6 ἀθοορίϊνθ εἰρᾷῃὶϊ οὗ (6 Θγϑ8 
ἵγες: 8); οἡ ἰδ οοηΐ Ης "11 βο ἀο ἐλ ἐπεὶ 
ἴμ9 ῬοῸΡ δηὰ απ} ]6 8..4}} Ὀ6 μοϊρϑά, Ὀαΐ 186 
Ὑ]Ἱοκοά ποῖ πΔΟσΟΙΥ ουὐὐπαγά !γ, Ὀαΐ 680 ἸΏ ΤΆΤ Υ͂ 
βανάιιοά (νοτ. 4. ΕῸΣ Ηο β8)4}} βεἰδηὰ ἔγπι ἰπ 
σἰβαϊοουβηεβθθ δηὰ ἰγαΐῃ (γογ. ὅ). Τδυθ Ηΐβ 
Ἰληράοπι 58}4}} Ὀ6 οὔθ οὗ ρϑβοθ ἰῇ βυςἢ ἃ Ὁ ὐρτοο 
ἐπδὶ ουθὴ ἐπ ἔτ ΡΘΥΒΟ Δ] ογοδίατοθ β.}4]}} Ὀ9 δ] ]οὰ 
πῖτ (8 Βρὶ τὶς οὗ ρϑδοθ (γϑῖβ. 6. 7), 8. ΕῸγ δνυθῃ 
1η6 νι Ιἀφδὲ Ὀδαϑίδ 81.411} 06 Ὡο τῶογθ ἩΠ4Ε, δῃὰ πο 
Ἰοῦσοσ ἄἀο Βαγω οὐ ΨθιονδΒ ΒΟΙΪΥ͂ τηουπῃίαϊη. 
ΤῊ τῃο]9 8β..8}} Ὀ6 [0}1 οΥ̓͂ {π6 1ὐ νο  οϑῦ δῃὰ ἀθθρ- 
εδὲ ἱκονιοάχο οὗ Φϑμονδᾷ, 11ἶχα ἰἢ6 Ὀοϊίομα οὗ {Π6 
808 8 οονοτοα πιὰ ψαίον (νοσ. 9). 

2. Απᾶ ἴδ 819 8841] ΟΟΣΏ6----- 16 ΤΟοΟίΒ.--- 
ον. 1. ΥὙΥμουῖ 4 Πἰηΐ 88 ἴο {Ππ6 (ἦτη6 ψ ἤθη, {Π 6 
Ῥτορμοὺ δῃπουηορα (μὲ ἃ σουϊγοβοοηοο οὗ αν 8 
Βουδβο 884}} ὈῸ ἰὕ! οογγοϊαῖῖνα οὗ ἀδβίσυοίίου οὗὨ (Π0 
ΜΟΥ ἀ-ρόνον (μαὺ γ)1χὰϑ ΘΟΙΩραΓγοα ἰο (πΠ6 ἰοτγαβί οἵ 
Ἰθδηοη. ΗΕ βδύβ βίοοϊς οἵ “6886, ποῖ βίοοϊς οἵ 
Ἀανὶά, ἴον ἢθ ψου]ὰ ἰηι ποία ἰμαὺ Τανἱά᾽ Β δἰοοῖς 
ὙΠ] θὈῸ6 τοἀυσοα ἰο 18 ταὶς ὑργουϊοῦβ ἰο Ὀανυά, 
ὙΠ οη 1ὑ τγὰϑ ΟἸΪΥ [6 δίοοϊς οὗ ἴῃ οὔδοῦγο οἰ Ζοη 
οὗ Βοι] θα. Τΐβ οχρ᾽δηδίΐζοῃ βθοῖια ἴο ΤῺ6 
ΤΆοτο οογτοοὶ ἐπ 8} [Π6 οἶον {πὶ υῃδογβίδηδβ ἐμαὶ 
ὉΥ (8 ἰΘγλ ἰ8 1ηεἰπχαῖοα ἐμ αὐὺ 0 Μοβαίδιι βἢ}]} 
Ὀ6 (Π6 δοοοπὰ Ὠαενίά, ίονς Η6 ἰδῆς ποὶ δου δὶ ἀθ 
οὗ Ὀυΐ δον δηὰ οιἱ οὗ ἰΐθ ἢγεὶ θενὰ. ΤῈΘ 
Μέϑβοί δι ἴθ ἴῃ ἕλοι [86 βοὴ οἵ Ἡανὶ ἃ (2 βαπὶ, υἱί.). 
ΤΥ (818 βἰοοῖς, ἀοδᾶὰ δῃὰ παν )]αιθα, ΟὨἿΥ οχ ϑὶθ 85 8 
μῴε δον (θπὸ τὸ Κπον θη δηὰ ΠΟῪ ἰμδὶ ἢδΡ- 
[3 ν) (θη 8.18}} ἃ δἱοηάον ἐπὶ ὀπιοσο ἔγοδὶ 

19 τοοίϑ, ἰπ8 ουὲ οὗ ἱπαὶ ρασί οοῃοοαϊθα ὑπο ν 
ατουπά δηά 811} ἔγοδι, αὶ μβαγὰγ βῃοοὶ {μὲ 81}}8}] 
ποῦ μογῖβα, ὈὰΣ θ6δν ἔγαϊξ, δηὰ ἰπογοίοσο (45 ἰπ- 
οἰυάοά ἴπ {δ θ δἰαίοτα θη) ἄθνθὶορ ἴο ἃ ΠΟῪ ἰγθα. 

Ηϑς 15 ο8]1]Θ ἃ “Ῥσδθοῃ" ἵν. 2; Φ46γ. χχὶδί, δ: 
ΧΧχΧΙ. 16: ΖεΟΒ. 11, 8; νἱ. 12. Αἱ {86 Ὀορίη- 
πίη οὗ 1111. (τασ. 2) 18 Ἰουπά 8 τοργεβθηίδίίοη οὔ 
1μ9 Μοββῖδἢ οἸ οβϑὶ νυ Σθβοι} Ὀ] πρ' ΟΌΓ γογθῈ : “ δηὰ 
Ηδ ταϊθοὰ Ηϊπηβοὶ ἢ Ὀοίογο Ηΐπὶ [ἰκο (6 ἐθηάοθῦ 
Ῥίδηὶ δῃὰ 11ἰκο (86 τοοῖ ουἢ οὗ ἀτγ ργουπα," Ἐσεκ. 
ἴοο, (χνἱὶϊ. 22-24) πρϑδᾶκβ οἵ ἴδ βίιοοὶ οὗ ἰδ9 

οοάας (0)}}) ἐμιδὶ (89 1,οτὰ ψ|}} μ᾽ πὶ οἱ ἴδε Βίρῃ 
τηουηίδίη οὗ [βγϑοὶ (188. 11.) ἰο ΒΟΥ ΠΟῪ Ηδ ἐδ 
Δ 016 “τὸ Ὀστίηρ ἀοτῃ (Π6 πρὶ ἰγθθ, Ἔχ] [86 ΙΟΨΤ 
ἴγθθ, αγγ ὑρ ἴδιο ζτοθη ἴσοο, δη4 τηδῖζο βου 8 [6 

{Γ66. 
3. Αδὰ [89 παρ! ΠΠἰ ----ἴοασ οὗ 186 Τιοτᾶ --- 

εν. 2. Το Ῥιορπμοὶ ἱπηϑ αίϑῖ Υ ἔογβακοθ (ἢ 6 
ἐἰ ρήσροδὸ ἰδηξύιαβο. Ης βρϑᾶϑᾶΐῖη οἱ ἴδ βργουΐ 38 
οἵ 8 Ῥούϑοῆ. ΕῸσ οὐ Ηϊπὶ 8}8]] βεί}]0 ἀρ πὴ (νἱ!. 
2,19: Νυμι. χὶ. 25; 2 Κίηρβ 11. 15) (π6 βρῖγιι οὗ 
7 ομόνδη. ΤΉΪΒ ἰβ ἃ ροποσὶο ἀρεϊρηδίιοη. ΕῸΓ 1 
ψ] αὶ ΓΟ] οὐγα 6 ἰπγθοίο ἃ βρϑοΐθβ οὗ {19 ροῆυβ 18 
Πδσηρα, 680 ἢ οὗἁ πῇ ϊοὴ 16 τορσγοβοηϊοα ἰη το τηοαϊ- 
βοαιϊοηθ. Τα οαπαϊοβίλοῖς οὗ [μ6 βαῃ οι Α ΥΥ δᾺ5Β 
εἰ Ἀγ Ὀθοη τοχασάθα δ8 κυμροὶ οἵ (ἢ 6 ϑρίγι οὗ 
Ψψοιβονδῃ. ΤΟ βίϑπι Θοστοδροη δ ἰοὸ Ὑἢμδὲ τὸ αν 
οΔ116ὰ 186 8, (6 Εἷἱχ Ὀγδηοῆοβ ἰο ψἢδὶ Ἠ 
Ὦδνο οδ] Ἱοὰ [Π6 πδρϑοῖοβ (Εχοά. χυν. 81 βμαᾳ. : 
χχχυΐϊ!. 17 βαᾳᾳ.). Τδο δσϑὶ βρϑοῖθα σοιλρσομθηᾶβ 
(ΠΤ δηὰ 72.2) ““πίβάομι δη υπηἀογθιδηάϊηρ.᾽ἢ 
1 ἰ8 ποῖ ΘΑΒΥ͂ ἰο αἀοἰοσταΐηθ ἩΠΘΓΘΙΏ Ομ βὶδίβ (ἢ 6 
ἀϊθδγομοθ οί γοοα ἔποθο. [ἢ ποῖ ἃ ἴ6.Ψ 
ΠΟΥ͂ δ΄Ὸ Ρ᾽δοθὰ ορροβὶζθ ἴο ὁ δποίβον ἴῃ ἴῃ 6 
ῬΔΓΆ]16] 5τὰ οὗ [ἢ αοἰδιιθοθ: ΓΙΟΥ͂. ᾿ϊ. 2 βαα. ; ἧἱν. 
δ, 7; ἰχ. 10; Φοῦ χχυΐϊδ. 12, 20, 28; 2 ἶν. ἱ. 
12, εἰσ. [πῃ 8}} (μοβ80 ἐβ οὐβοσνϑά, τοὶ οὗ 
811, ἃ ἴΌσπλδὶ αϊδιϊηοίοη, ἃ οογίδϊ ἢ ἀἰδιλποιϊΐοη οὗ 
τλρῖς, “ὙΥϑάομι᾽ ἱβ {116 χγϑαὶ 4}1-οουαργεμοηάϊηρ 
οἰλἱοΥ ἤδῖηθ οἵ 8]} τίσει Κπον]θάρθ. Α8 {π6 ποίΐοη 
γἰβάοιμ σίβοθ ὁ ῬΕΓΒΟΏΔ ΠΥ, ἱη ἰδοί ἰο [πθ ἀἱρΉΥ͂ 
οὗ ἀϊνίηθ Ῥδυβοῃ δ Υῇ (τον. Υἱ1}. 82 Βα .) [6 
ψογὰ ὈΘΟΟμ 68 δἰ πιοδὲ ἃ ῬΓΟΡΟΓ ᾶτη6, “ὁ ὑπάον. 
βίδηάϊηρ " ( Π}}3 στὰ Π32Π, ΠΡ, εἰ6.) ἰαΚοα ἂρ 
8 ϑυδογάϊηδὶθ ροβιίΐοῃ. [10 β'ρῃϊδθοθ δἰ ΤΆ γ8. ΟἹ] 
8 6] πηθηΐ, Αἰ πυυαΝ 8 ἐ Σὰ οββϑῃίΐαὶ ἡπς κ᾿ 
“ γὶβάοπχ᾽ (οορ. Ῥτον. υἱ]ϊ. 14). Μδηγ δηὰ ἴῃ 
ΓΙ9Π 116 διηἀαιϊησηίαϊ πγοδηΐϊηρ οἵ βγηνίίαδ δοΐϊαα, 
οὗ πυκνότης, (λουφὰ 116 ποτὰ ἰβ γδίδοσ δὶ ]εὰ ἰὸ 
ὙΠ) ρίααξιηι, κηὰ τἢ 8, 848 ῃ δαρίεπέία, σοφία “δαροτν 

“ ἐᾳπὲ6᾽ (οοιρ. Ὁ»ΌΏΦῚ 18 {π6 πη ἀδιηοηίδὶ ποίζοῃ. 
Τῃ ἈπΥ ολθ0 ΤΠ29ΓῚ “ πϊβάοχα " 88 ΠΙΟΤῸ 8 ροαὶὶνθ 
τηθδηΐηρ, ἩΒΘΓΘΔΒ [122 “ πη ἀοχβίδηάϊηρ ᾽ (οΟτΏρ. 
1.3 δηά {μ6 ταθαιίηρ οὗ [86 τοοί-τσογὰβ 1ῃ 6 ἀϊ2- 
Ἰοοἶ8) οδυτὶθα οσο ἢ πορβεῖνο ποϊου οἵ διάκρισις, 
ἐῃ6 ατὲ οἵ δἰ ΠΘΌΙΑΙΩΕ Ὀοίτγοοη ἰγὰθ δὰ 
ποοά δηὰ Ραα.---ἼὙἼ}» δηὰ ΠΛ. “' ὁοῦ 86] ἢ 
“χηΐρηι᾽ (Σχχυΐ. δ) δ οαϑὶϊν αἀἰβιϊπρυ δηθὰ 88 
Ῥτοοΐβ οὗ ὑσβϑοίϊ 4] πίβάοτα ἴῃ ἰοσταίης δ ὀχϑουῦ- 
Ἰὴρ αὶ οουηβοῖ. Α τηϊγτὰ ρμαΐὶς 18 (ΠΣ, δίαξ. 

οοπδὶ, δὰ Οὐ ΠΕ) “Κηον]οαρο δηὰ ἔβαν οὗ (86 
ΤΟΒΡ:" ἴον ἔπο βγβὲ ἴπτόὸ μαΐσβ οοπιργῖβο μι οθθ 
οἤἼςοίδ οὗ {π6 ερὶγὶξ ἰπδὲ σοϊδίθ ἰο ἰδ8 ϑαγί]Υ 
᾿ϊ8. ΤῊ (τὰ μαὲῦ ἀρρϑᾶσγ ἰοὸ τοδοὺ ουὐ βουοῃα 
(14 ΘΑΣΙΆΪΥ ἈΔ1θ., Ιϊἔ Ὡδιλοβ ἃ που θᾶρε δηὰ ἃ 
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ἴα σβοδο οἶγθοὶ ἰδ Φϑβονδὴ Ηΐπιδοὶῦ, 1 86 
ἔεδας οἵ Οοά ἰ πδιγϑα [δεὲ μεσ, Ὑμογρδδ δοοογά- 
ἰης ἰο Ῥγου. 1. 7; ἰχ. 10; Ῥᾳ. οχὶ. 10 ἱὲὶ ἰδ (μ6 ὃ06- 
εἰμοῖπᾷ, οὗ 811 νϊϑάοιι, ἰδὲ 55 1ϊ8 γβαᾶβοῃ Βϑγαίῃη, 
ει τιδὲ 16 {μ6 ἀθαροοὶ ἐοαμἀδίϊοη τρΑΥ αἱ [86 
δΆΠ16 ἰἶπλς Ὀ6 ἀεαϊσημλίοά 88 ἰδ Ιοδίοθι μοῖραι, 
᾿ἰκα ἰὴ ξγδδαὶ σῃοιη δῖ) ἴΌΓηΣ ἐδ6 ἱῃηλοθὶ πποϊθυβ 
δη {16 ἰσῆοδῦ διιγηπιλίδ οὗ {μ6 φασί μ᾿ 8 ὑοαγ. ΤῊΘ 
ΘὈὔΓα ἘὨΙΟ γι οῺ ρσχοργοθθθα ἐϊοσείοσα ἔγοπι ἰδ 6 
νοοῖ ρνασάα. Μογθονον ἴμ6 υἱὸν οἵ ἐμ6 βαυθῃ 
ερὶτὶα οἱ (ἀοά, δὲ ἰβ ἰρυαπὰ Βν. ἱ, 4; 11], 1 . ἐν. 
ὃ; ν. 6, τεδὶβ οὐ οὔὺς ἰεχί. Οἱ (9 δηοϊηιίηρ οὗ 
1}6 Μοββδίδῃ συλ (μ6 ϑρίτιὶ οἵ αοὰ, οομρ. χ] !. 
1; ἰχὶ. 1; Μδιιμ. χὶὶ, 18; [μἰκὸ ἷν. 18; Ψο. 

4, Απᾶ 884]}1 Σηδ]κο ---- δ] 6 σοὶ α.--- σα. 
ὃ-ὃ. Οπ ἸΠ Π ρεο 7εσί. απὰ ται. Ηρ δμδ8 ποὶ 
ΟὨΪΥ τοοοϊνοὰ ἰμ6 βρί γὶΐ ἴσο υἱίμοαῖ ; Ηθ το- 
οεἶψαϑ ἰξ αἰδοὸ πη Ημ, θο μων Ηδ οομ δ }}ν 
Ῥγοδίμοα ἴῃ (ἢἷδ βρέγλίυαὶ δἷν οἵ 116--ἰΐ6 Δ] οὴΘ 
διὰ πὸ οἷμοσ. Ηδ [88 σεοοϊνοα (οδ]οοί νον} (86 
δριτιῖ ἰῃ δοδοϊΐο ]Πμοβα, ΤΠ ΘΓ ΔΡΡΟδΙΒ ἰ0 [26 
ἴο 16 ἰῃ {686 ψογάβ, ἰοο, δῇ δ] ] υδίοῃ ἰο θη. ἰΪ. 
1. ὙΒοτα 1 18 βαϊὰ ἰδὲ οὐ Ὀτοαι ποθ ἰῃ τθη 
Ηΐξ βρὶ γὶξ δ5 ἰδ ῥγϊηοίρ]8 οἵ 6. Βαϊ ἰδ ἷα ῥγίη- 
αρίβ οὗ 118 ρογίογπιε [19 Διποίϊουβ ὯῸ πηδιῖον ἴῃ 
τἴμι οἰθ;θηὶ (ἢ6 ΠΙΏΔΠ ΠΙΔΥ ἢπὰ Ηἰπιθο! ἢ Ενθη 
πη (6 ροί]θβα 1 ἰβ οοπβίδηι Υ δοϊϊνο. Ὑοί ΠΟῪ 
πηβαι αἰ γἱ, ΠΟῪ τχουγηΐι} ἴθ ἐμαὶ Ὀτοδίμίης οὗ 
(86 δρίὶγῖὶ ἔῃ 8 βρῃογθο ἰηΐθοίρα ὉΥ͂ εἷη. ΤΠδ 
Μορύδἢ ᾿Ηὲν 68 τΠΣΙΣ ἴῃ 16 ἴραν οἴ αοἀ.᾽ ἩΗθ 
ἐβετοίοσε Ὀγθδί 68 ἰῃ 80 δἰπηοβρῆθγο Πουμορβθηθουῦβ 
ἰο Ηἰἴω. ΗΕ ἐπογϑίοσο Ὀγίηρ ἱπίο δ ἴὉΣ τηδη- 
Κἰπὰ τ1ῃ6 τῆσμι Ὀτοδιμίηρ ὈΥ͂ ὑγίηρίηρ (πθπὶ Ὀδοὶς 
ἰπίο 186 Ῥέχγ οἰθιβαθηὶ οἵ ερὶγὶὶ. Ηο ἰβ {πὸ 
βεοοπα "ἀκ 

Ἀβ Κίηγ, (86 Μοαβίδῆ τηυδὶ ἀἰδρίαν {6 αἰ ν᾽ 
οἵ Ηΐ5 ἀϊδροκπίεοι Ργθ- σα ΠΘΏΓΥ ἴῃ (ἢ 9 ῬογίοοαΥ 
δἠοηπαίο δἀταϊηϊδιγαιίοη οἵ αδίοο. Ηδθ ψ}}} (Ποτο- 
ἴοτα Ὥονοσ 1εἱ Η 5 Ἰυάστιοηῦ ἀσροηα οὐ ουὐνατά 
δρροᾶσδησο, ΠΟΥΘῚ ΟἹ δαὶ τῆ ϊοἢ ΡΙΘα568 ὑπ6 ουὔΐ- 
πΑΓ βρῇβθ, θαΐ Ηδ ν1}} ΟὨΪΥῪ βου ἴπαὸ ἰο Ῥδββ 
ἴογ τίρῃιϊ ἰμαὲ ἴθ τῖφῖν,. Ηδ Μ1}} ποῖ, ἐμδγοΐογο, 
Ἰοοῖκ οὐ 188 Ῥϑγβοη, δυΐ μεὶρ (86 βοὸς δῃὰ Ἰου! 
ἰο {πεῖν γχηῖδ ἐν 1. 26 ὦ 111. 18 5»α4.). 
Βαυὶ (ἢ6 υπη͵υδὲ Η6 ν]] Ῥυπίβη. Ἐμία 6 186 τηϑϑῃ- 
ἴπᾳ οἵ γεγ. 4 δ. ΕῸΓΣ ἐμ οαγίβ (7) ἰμαὶ Ηθ 
κηλὶ(68 Ἡ ΠῚ (πὰ χοᾶ οἵ Ηΐδ του, (ον. ἱ. 16) 
δηά ἰῃαὲ 15 μαξ ρδτγα]]οὶ τ 18 »Ὁ. “186 νὶοκοά᾽»; 
ὅλῃ ΟἿΪγΥ 6 οἃ 85 ἴΠ6 ἰδγγι[οΥν οὔ (Π6 το ου]ά 
(μα ἰ6 ποβὲῖ]α ἴἰο Θο. “ἼΠο πίοϊζοα »λ 1 
ὃν (ῃὨ6 ΟΗΑΙΡΕΕ, δηὰ βίποθ ἐμδὶ ὈΥ͂ ἸὩΔΏΥ ὀχρο- 
δἰἴοτα, σομβίγυθα ποὺ ΟἿΪΥ 88 8 οὐ] ϊθοιΐνα τες 
δ», θὲ δὲ 16 δαταθ {ἀπιθ, (οσ. ούθῃ δχοὶυ- 
ΒΊΟΥ 6. 9. ὉΕΙ ΤΤΖΒΟΗ) ἴῃ (Π6 βεῆβθ οὔ 2 Τῆρβα. 
Ἷ,, 8, 85 Ἰροιρήκειοα οὗ δὴ δβομδίοϊορί δὶ Ῥϑύβοῃ, 
Ἰηὴ ψῃοῦλ ΦΗΣΙ Υ͂ ἰηϑ8ὲ σα 5}4}} χσϑβοῦ ἰΐβ 
εἰἴπιαχ. ὙΒο βιδῇ" οὗ ΗἾ8 του ἰ8 (6 νογά {παὶ 
ἝΝ [οτῖῖ οὔἱ οἵὗ Ηΐδθ πηουΐἢ, απὰ ἐπ Ὀγθβίι οἵ 

15 ρ5 15 (η6 δϑιῶθ. ΕῸνς Ηἰ ποσὰ ἷἰβ ἐπ ἴδοί 
πἰις Ηΐ8 1105. (δρ᾽ γἰίπ4}}}} σοί ουἱ. ΤΉσυα 
Ἠδ ὑγονοβ Εἰ πη 96} ἰο "6 (η6 οὔδ {πὶ οδῃ 40- 
ΕΊΓΟΥ͂ ἴ) {86 58 π|6 ΜΑΥ͂ 86. Ηβ ογεδλίοα. Βγ ΗΪβ8 
ποτά πϑγὸ ἐπίηρ τηδᾶθ; ὉΥ Ηΐβ8 ποιὰ {6 Υ ρβββ 
ἅπεν. (Ὀπιρ. Ῥβ. οἷν. 29. [Ιῃ ἐπί σἱρῃίθουδ- 
πῆι, Πονονοσ, σοηδἰβία ΗΒ ῬΓΟΡΕΓ δἰγθηρίῃ, δηὰ 
ἴδ βπασδηιν ἴος ἐμ6 οἴδυτδὶ οοπίππδποο οὐ Ηἰδ 
κἰησάοπι. 8 Ῥογετδ οὔ πο πογὶὰ πιδί βᾷρβ αυγαν 
ὁα δοςουῦπί οὗ υρ τὶ ὐδοῦβηαερ (ῬΙΟΥ. χῖγν, 84). 

ΤΊ ρίνα]θ ἴα (Ὧ6 βσυτηροὶ οἵ νἱοσουβ, υηΐσα- 
Ροάοα ἀθνεϊοριηθαί οἵ Βιγθηρίῃ, βὰς ἐπ το 8Δ- 
οἰθηίδ οουϊα τυῃ, Ὑγεβί!θ, διὰ οσὶς ΘῺ]γ πθδθη (ἢ 
εἶγα 9 οοηδηθὰ (μεῖς ψιὰθ ραγπιθαίθ ζοοιαρ. Φοῦ 
ΧΙ, 18; χχχνῇ!!. ὃ; χ]. 2; εν. ἱ. 17; ΕρΆ. γὶ. 
14, 1 Ῥεῖ. ἱ. 18). 1,ὲ 180 Ἰοΐη Ὀ6 σίγι τίη 
εἰ ἰδουδαθεθ ἐγ, ἀδὰ δα ΑΡ τε ὸὶ ἸΏ Δῃ 
εἰδηϑ βίσοηρ δὰ ἔγαι ἰῃ χἰ ἰθουβηθοδ δηὰ ἐσυῆ. 
ΗΘΔ ἰδβ βίγοηρ ὈΥ θοῖἢ. ἸὙπογοίοσο Ηθ ἀοοθ οὶ 
ἴατί ες Ηἰἷβ οδυβε ὈῪ πησὶρβηίοουδηεβα δηὰ ]ΐθα, 
ναΐ ὈΥ (Π6 δοῃίγασγ. 

᾿δ. ῬΠΘ Ὑτ01 δ16ο------ἰἣθ 668.---6γ5. 8-θ, 
ΤῊ Ῥτορ οί νἱβίοη ρϑῃδίγαϊοβ ἰο ἴπ6 σοπιοίοβὲ 
{{π|6: Ὦ6 ΘΟΙΆΡΓ868 {μΠ6 ὩΘᾺΣ δηὰ ἔν ἢ οὨθ ἰοοϊκ. 
ΤῺ Αβεγγὶβ οἵ ἰμ6 ρῥγαβθηΐ, πίιἢ ἐΐ ἀφαισυοίίοη 
ἴῃ [86 Ὧθδᾶγ υΐυχο, (86 Μοβδίδῃ ἰῃ 186 ἱποοριΐοῃ 
οὗ Ηἰἷθ ρρεδδγδῃοθ, δηὰ (8 Ἰαἰδδὶ ἤσγυϊίβ οἱ Ηἰδβ 
τ ΟΥΚ οἵ Ρβ6δοε---}} (8. ἢ 5668 δί ὁὔςθ ἰῃ 8 ρταπὰ 
Ἰείατε δαΐοσο δία. Ὑμθη ἰμ6 Βράρθπιθγ, δα 
ποθ οὗ Ῥεδοθ (ἶχ. δ) δ!4}1 ἤδνθ ἄοπθ δι 

ὙΓ (ἢ 411 υἱοίθηοθ, δμὰ ρυΐ ͵υδιΐοα οὐ {π6 ἐπ γοπδ, 
ἐβθῃ Ψ111 ρεδοα δ6 ἴῃ (ἢ ϑαγίβ, διά {μδὶ, ποί οῃηἹΥ 
ΒιΙΠΟΩρ τ16ῃ, Ὀυΐ α͵δὸ διιοὴρ βεοβδίβ. Τὴ Ῥχὸ- 
Ρδοῖ, Χἴ ἰδ ἔγιθ, ἀοεβ. ἢοΐ ἐχρίδίῃ μον (Π6 ᾿δββίβ 
8ΓΘ ἴο μ6 πγϑᾶδ δοοθαδὶ Ὁ]6 ἴἰο (18. ρϑδοοίῃ! ἀΐβρο- 
αἰἰοη. Βαϊ 1ΐ Βθθπηβ ἴο τ)6 οοτίδίη {μδί ΟἹ]Υ βίυ- 
Ῥοηῃάουβ ἀὐσα ἴῃ Ὠδίαγο, υἱοϊοηὶ σονο τ οπ8 
που] α-γοΐη δηα σοϑυγγεοίου, ἰμυ5 (ἢ 6 δ]αγίηρ οἱ 
{π6 οΪὰ Αάδιη, δῃὰ {1:6 σγοθῃοσδίίοῃ οὗ δαΐυσα οδῃ 
ὑγίηρ ἰοσί ἰμοβ οῇξοία, (Εν. χχ. βᾳ.). “Β6- 
ΠοΙά 1 τπδῖα 81] ἰμίπρβ πον," (Εν. χχὶ. δ) βδγ8 
Ηςο, {δαὶ βὶ5 ὕροῦ {πὸ ἰἤσοπθ. Βιυῖϊ τὸ βθα [1ᾺΟΪἅᾺ 
ἀπωμεγςς ἸΚα χχχγυ.; χἹ!. 18 "4. {πὶ Ιβαῖδῇ 
1861 δα 8 ργοβοηϊπηθηΐς οὔ ἱ τδῃὰ, διὰ 
811-οΙ ργο Βο της ποῦ] - ΓΘ 8]. 140 ὨΟὶ τηθᾶσι 
ΒΥ (δῖ6 ἴο ἀοίδηά δ ]Ἰἴογαὶ {]6]πηοηΐ οὗ ἰμ6 πογὰ 
ΜΙ Οἢ πο σατο ἴδίμοτθ τγεὐθοίθὰ 88 διυάαἰζίηρ, 
δῦ ΟἾΪΥ {μουηβοῖνοβ ἰο (8}1 ἰπῖο [πΠ6 ορροεΐία 6χ- 
1Γ6π16 οὗὅἁ βρὶ γι {8} }Ζῖ ηρ δηὰ Δ᾽] οσογίσίηρ. (  Θγοπιθ 
ἌΡΡΘαΪ8 ἰο ΕΗ. ;. 8). ὙἼδ ροϊηΐ 18 ἰο δηα ἰἢ9 
ΒΔΡΡΥ τηϑαΐυη. Τμαδΐ, Ββονονοσ, 18 ποῖ Ἰουπα ὮΥ͂ 
βαυῖηρ (μαι Ικαδἢ τθδηΐ ᾿ Πα ἢθ δαοϊὰ 1ῃ ἃ τοδὶ] 
ΒΘΏΒΘ, ΟὨΪΥ͂ ἢ6 ἀφοοϊγοα ᾿ιἰπηβοὶ, θὰὲ ὈΥ τοοορ- 
Ὠἰχίης ἰμαὺ βαΐδ}, 88 οὔρὰη οὗ (6 ἐρί ει οἵ 
(σοά, Ὀ6Π 614 δία Ραπάουβ, βρὶ τὶ ὑ-σΟγΡΟΓ 8] σϑδ! γ, 
δαί ραΐμίδ {Π18 γθϑ ἵν ὙΠ Βαμα δΏ, φαυτὮ]γ, θυ θα 
ὩδίοηΑΙ δηὰ ἰθιηρογαὶ οοΐοσθ. [ἢ βῃογί ἱβοσοὸ νὶ}} 
6 “8 ΠΟῪ ογοδίίοη," (2 Οὐογ. νυ. 17) δηὰ ῃϊ8 ὩῸ ν 
ογοβίοη Μ{11 06 αὖ (πΠ6 Βαπλ6 {π|6 8 χγεδϑιϊιοὴ οὗ 
{μα οἹ ἀοβί ογοδίζου, (μα οἱ ρίηδὶ ομδ οί Ῥαγαάϊβθ, 
θυΐ οἡ 8 Εἰῃοῦ ρίαπο. Βυΐ ΒΟῪ ἴῃ (δα ῥΡἱοίατθ 
οἵ (π6 Ῥτορβοῖ, ἰο ἀγᾶνγ {6 θουπάδγυ Ὀείψαοη 
ΔΌΒοΟΙυἷο δηὰ τοϊαιγο σϑϑ  ἰγ, ὦ, 6., ΝΜ ΒοίἤοΓ ἴο 6χ- 
οἰαάο ΟὨΪΥ βίηρ!α ἐγ 8 88 ηοΐ 116 γα], οὐ Ὑ μοί 
ἰο αἀΐνοϑθι [Π6 ψἢο]6 οὗ ἀία Ιοσαὶ δηά ἰθιῃροτγαὶ 
οοπίγιοίίοη, ἰα αἰ ου] ἰο αν. Ὑοι 1 ἀδοϊάο ἴον 
ἴπ6 Ἰαιίοσ. ΕὟΌΓ 84}} (ἢ6 ἰγαϊί οὔ (8 ρῥἱοίυγα 
Ῥαϊηίοα Ὁγ ᾿βαΐδηι ὕθδσ {ΠῸ βίδωρ οἵ (6 Ἔχις 
ΘΑΥΓΒΪΥ σοΥΡογ γ. Βαϊ πῃ (Πὶ8 Βρἤθσο [86 ρῥγὺ- 
ΡῬΒΘΟΥ͂ οδηηοί ὈΘ τολ]]ζοά. 6. χημπβί βΊΡΡΟΒΟ 8 
ΠΟΥ εειε οὗ ερίγίίυδ), μον θα σΟΥΡΟΓΑ Δ Υ πηδάθ 
ἴον υἷ8. 1] Β] τθης. Οἱ (818 Ὀδδβὶβ ἱμβο 1ῃ9 Ῥτο- 
ῬΠοῦβ ψογὰ νψ1}1}, πυιώαὐἐδ ηνίατΐδ, οοχίδἰγ 6 
[1816 ἃ. 
ΤΗο γουηρ ἴορ (83 ν. 29) ψὶ}} 116 ᾳυΐϊοῖγ 

δούχοοϑη [86 οΔ1{ δά {Π6 ἐλ  επρὰ οχ, εἰς μοσίο πἷβ 
ἔδνουῖα ἰοοα ; δῃά 8 5:8} ΒΟΥ Ὑὶ}} ευΐοα ἰο Κααρ 
(18 Θηἶτο, οχ γδογ ΠΑ ΥΥ, πιϊχϑὰ Ὁρ ποσὰ, ΟοΥ 
δΔηὰ δοᾶσς ὕιᾶζθ, διὰ ἰποὶσ γουηρ χεϑύ ὈΥ 0Ὡ9 



164 ΤῊΕΞ ΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

δῃοίπον, τΠ116 ἐπ6 οἱ] τη8]6-]οη Μ{11 ἄσνους 
ΘΒορΡοὰ βίγανσγ, Ῥοϊβοῃουβ βϑῦρϑηΐβ ΜΠ) ομδῃ 
1Ποὲν πδίατο : (9 βυοκίηρ οὨ}] ἃ ψ}}} ΕΝ δὲ 1ὴ6 
οΐο (υἱά, Τετί. απὰ Οτγαηπι.) οὗ ἴ6 δάάθσ. Τῇῃθ 
ΠΟΥ τηουηίαϊη οἵ Φομονδὴ (οορΡ. οἢ ἱϊ. 2 644.), 
ΜΠ] μοὶ ἰηἀοοθά ῬἈγβίο8}} 7 ΘΟὨρΓἶδθ (6 φασίδ, 
δὺϊ 1 ψ111 τὰ ]θ {Π6 φασί, δπὰ κὸ ἃσ [06 Ῥσορμοὶ 
οΔ ἢ 58Υ, ἴῃ 6 γ δ..8]} Ὡ0 ΤΊΟΣΘ ἤδυτη 0 ἀἋΟΠ6, ὩὨῸΓ 
ἀεδίγαοίίοῃ ἀονίβοα οα (86 ΠΟΙΥ τηουπίδῖη. ΤῺ6 
ἭΠ016 οασίῃ, ἴῃ ἴδοι, ἰ8β ΟἹ (86 8]ὁροὸ οἵ ἐδ9 
τοουηὶ οὗ Οοά. Βαϊΐ ἰμ6 τϑϑδοὴ ΨΥ ἴπθγθ 8 ὯΟ 
ΤΏΟΤΟ ἤδΥΠ, ἰ8 ἰδὲ {6 8016 οασῖ (ποῖοθ ΒΟῪ 
ἦῃ (η0 βοοομὰ οἶδυθο “δδγί᾽᾽ ἰ8Β βυρδι ιαἰοα ἴοσ 

“ἩΟΪΥ ταουπίδίη ᾽)) π|11 6 [011] οἵ {π6 ἱκηοπ]οᾶρθ 
οὔ τδ6 10ΒΕ». Νο ἀουδὶ π6 ῬΙορδοῖ τλθδη8 Βοσθ, 
Ποῖ ΠΙΟΓΟΙΥ 86 ἀεοδὰ Κηονίηρ, νοῦ ουθὴ (ἢ9 
ἄον:]9 πδνὸ (“788. 11. 17); ἢθ Ἰθδὴβ ἃ ΕΥ̓ ης, 6Χ- 
Ῥουϊπγχοηΐδὶ, Ῥσγϑοῖῖοδὶ Κηον θᾶμα οὗ αοά, 88 ἱβ 
ΓΑΒ Ε 850 ἴο {1:6 ἱτ ρΟΣΒΟΊ Δ] σγοδίῃσο, 6Σο- 
Ὅτ ἐμ6 τὙ8ο01]6 δαυίῃ, οὶ ἸΏ ΘΓΟΙΥ τη8η, Βἢ}8}} ΚΌΠΟ 
αοἀά ᾿ἰνίηρ, δμὰ 8 οἡ (μ6 ΠΟΙΥ τηοπηίδαϊτ 8}}8}} 
ὯΟ ἤδγτη ΟΥ ἀεεισυοίοη μῈ ἀονἱβοα. ΒΥ [86 α]οτῖ- 
οὐϑ ῥἱοίυγο οἵ ἴμδὲὶ Κπονϊοάσο ἢ] ρ (6 οδγὶ 
ἾΚὸ {π6 παίδυ {86 δοϊίζοτῃ οἵ {πὸ βεδ, ἔμ Ῥχορβοῖ 
εἰχηΐβοθ (αὶ μα οοποοῖνοα οὗ 8]} ογοδίτεβ δὲ 
Δ)Ιοὰ ψὰϊὰ (δῖ νης Κηον]θᾶρο οὗ αοά, 

3, ΤῊΕ ΒΕΤΌΕΝ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ, ΤΑΚῈΞ ΡΙΆΟΕ ΟΝΤῚῚ ΜΨΗΕΝ ΤῊΝ ΜΕΞΒΙΑΗ ἨΔΑΛΗ 
ΑΡΡΕΑΒΕΡ ΑΝῸ ΤῊΒΕ ΗΒΑΤΗΕΝ ΗΑΥΕ ΟΑΤΗΕΒΕ ΤῸ ΗΙΜ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙ. 160-16. 

10 ΑΝΡ ἴῃ ἐδπδὲ ἄδυ ἰδοσο β..8}} Ὀ6 8 τοοΐ οὗ “6886, 
Ὑ ΒΊΟΝ 5841} βίδπα [Ὁ δὴ δηϑῖση οὗ [Π6 ΡΘΟΡΪΒ ; 
Τὸ ἴ 888}} (86 Οἰδῃ!1168 βοΐ : 
Απά }}18 τοβύ 8}8}1 06 'ρ]ογίουβ. 

11 Απὰ :ἰ 5.41} οοπηὸ ἴο ρ888 ἴῃ {πδὲ ἀΔΥ, 
Τῇαΐ τ6 1, Ὲ} 5181] βού ᾿ἷβ βδαηά ἈρεΙΩ [80 δΒοοοπᾷ ἐἶπιθ 
Το ὙΘΟΟΥΘΡ [86 τοιηηδηΐ οὗἨ ἢ18 ΡΘΟΡΪΘ, 
ὙΝΒΙΟἢ 58.411] θ6 Ἰοδ, ἴσοπι Αββυγια, δηὰ ἴτγοσῃ Ἐρτρί 
Αμὰ ἔτοιῃ Ῥδίῃσζοβ, δηὰ ἴσοι (5}}, δηα ἴγοτα Εἶδηι, 
Απὰ ἔγομα ΚΒ ἶπαν, δα ἔσγοιη Ἡδιδίῃ, δῃὰ ἴγοσα {86 18] δηᾶβ οὗ [86 868. 

12 Αμὰ ἨΘ 888]] βθῦ ὉΡ δὴ ϑῃβίρῃ ἴ0γ [8.6 ΠΑ ΟΏΒ, 
ΑΠπα 88}8]] δββϑῦλ}]6 (86 οὐ οδδίβ οὗἉ [βγϑϑὶ, 
ΑΠα ρβίδβοσ ἰορϑίδον 186 ἀἰβρογθοα οὗ υάδῃ 
Ἐτοῦλ [ἢ6 ὉῸΡ ῬΟΟΥΏΘΙΒ οὗ (ἢ6 ΘΑτίδ. 

18 ΤἢΘ ΘΗΥΥ͂ α͵βὸ “οὗ ΕἸΡῃσδῖτι 8}8]}} ἀθραγί, 
Απὰ {πὸ δανουβαυῖοθ οὗ 706 8}} 888}} ᾿- ουΐ οὔ: 
ἘΣΡὨγσαΐπὶ 5}8}} ποῖ ΘΏΥΥ Ψυά δῇ, 
Απάὰ Ψυάδῇ 588}} ποὶ νγὸχ ΕΡἨγδΐτη. 

14 Βυΐῖ [Π6γ} 518}1 ΗΕγ ὑροῦ (16 Βῃοῦ 6.8 οὗ [ῃ6 Ῥ δε ΐποα ἰοπτασὰ [86 τοδὶ Ὁ 
ΤΉΘΥ 58}}8}} ὅαι Βα οὗ ἰδ οαϑί ἰομεῖθου : 
ἘΥρο 888} ἰδ {ποὶγ παῃὰ ὕὑρου Εοπι δα ΜοδΌ ; 
δΑπὰ πο Ομ ]άγθη οὗ Αταπηοὴ 888} ΟΌΘΥ Β6πι. 

16 Απὰ [}9 1.08} [8411 υἱὐίου]Υ ἀεϑίγου [86 ἰοηρσαθ οὗ [80 Εργράδβῃη Β6Ά8 ; 

16 Απὰ {δογο 8}}8}} 

Φιηρἤἢδϑα ἐῆδη ἐγ. 

Αμὰ ἐν ὮΪ8 παρ ΗΟ τὶηα 588.8}} 6 βῆβικο μἷ8 βδῃμα οὐῸσ [86 ΥΨΟΙ, 
Αμὰ 58}}811] βυηϊίο 10 δη ἐΠ6 βαεύϑῃ βέγε 8, 
Απα τ8 ΚΟ πιθη ζῸ ΟΥ̓́ΣΣ ΓΥ-880α. 

8η Εἰ ΑΥ [ῸΓ {Π6 σοπιηδηῦ οὗ δἰβ ῬΘΟΡΪο6, 
Ὑ ΒΙΟἢ 888}} Ὀ6 Ἰ6Εϊ, ἴτοιὴ Αββυτσίδ ; 
Τλϊκα 85 1ὐ τγδ8 ἰὸ [βσδϑὶ 
ἴὴ 1860 ἀΔΥ ἰμαΐ ΒΘ ὀϑῖὴθ Ὁρ ουὖῦ οὗἉ [89 Ἰαπά οὗ Εργρί. 

ΠΑ ΜΌΝ γ7 ἐλ εαεὶ ΤΉ ΡΟΣ νὰ Δοαδ ϑναῖ! Ὀ6 ἐλ ἰαγίησ οπ, ο ἰλοῖν λανά. . Π) Η οὗ, 8 ΟΝ 6 ΗθὉ. Τὴπς ελιδάγοη ΟΠ Απριοὴ ἰλοὶν οδεαίοηοα. 6 ΗΘὮ. ἐπ ϑῆοδϑ. 
8 αοσμῖγα. ᾽ ὁ ασαϊπεὶ 
4 υἱα, ἐλ6 Ῥλ ιδέίτιθα, δοαιοατά. ὁ ἑλεῖν διιπ)δοίε. {δαπέελ. 
εοἱἱλ (λδ οἰοισιηρ ρυῇ οἵἩἉ λὶε ὑγφαίλ. δ ἐπ 20 δέυεῃ ὑγοοξίοίξ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

Οἱ γον. 10. ὃκ ΣΥῚ οοταρ. οὐ τί", 19, ναὶ 11 88 γωοσϑ | οοπηϑοὶ Τ' υὐἱεν ενδὲ ΤΌΠΟ ϑ δ ἀοομᾶ. ἐπϑέγ. Βαὲ ἐΐΦ 

Ῥοδεοη δοπδίοίϑ τι ἐπαί. ΟΥΘΥΒ ΒΌΡΡΙΥ Π υ; Ὁωυξ 

Οἱ γοσγ. ἥ1. ΠΩ [5 ΟὨ]Υ ἰοαῃὰ ἤοτο. ΜῈ. πουϊὰ ἰ ἐπεὶ 15. Ὡοΐ δοιαθι της {παξ ΓΩΔῪ Ὅο ἸΟΙ͂ ἰο Ὀ0 ποἀοτοϊοοὰ. 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 10-16. 

1ι ἰ5 θούδου τλῖ Ὀκεσηδικπ ἰο0 ἰαἷκο ὙὋ' Ὁ} 88 8 ὁΧ- 

ῥτοβοίοιῃ: δαυϊναϊοαὺ ἰο τ Ὁ} (Εχοαά. γἱ!, 4): τπάϑδε οὐ 

ἄετο σοττοβροηάίης ἰο απ ἄανγο. ἴ{ ἐπ αὶ ο τη ΔῊΦ 
οἰὸ ἰδν ἐπ αηὰ οὐ οὐδ," ἐπ ΟὔΥ Οχργουδίοῃ πλθϑῃ8 
“γοροαίθα!Υ ἴο 4. ὨδΔη 45 Οἡ ΟὨ6." 

Οη τος. 12. ΟΤΤ Σ δὰ ΠΊ5), ὃν (ηἷ5 5 ρ}}6 ΤΏΘΑΏ 

8.6 ΡῬγορῆϑξ ὀχρτϑϑδοι [6 ἰπουσαὶ ἰπδὲ ἰΠ 6 Ὀγογη θὰ 
ελἰποσΐης 9.81} οχῖθη ἃ ἴο Ὀοϊἢ βοχϑα, ΠΠ6 ἢ δῃὰ ψοῃθῃ. 
Γ15)5 ΡΝ ἰδ ὁη]Υ Ἰουπὰ Βοτο ἴῃ ἰβαίδῃ. ΤῊΘ νογάβ 
810 ἰΔἴκο ἥγοϊῃ Ὠθοξ. χχίϊ, 18, βῃὰ αζὸ ουὐπὰ Ὀθδίάο 

Ἐκροῖ. υἱξ. 2. 
- ΟἾΥοσ. 14, .}} ἮΠ32 5». 53 ἰδὸ νἰϊῆουΐ ἀοαδὲ 6 ΓῸ 

υδοά ἴῃ αὶ ἀου ὉἷΪ0 Β6η806. ΕΘΓΥ ΘΠ ΟΌ] ἀθτ- 8 δροὰ οἱονυδ- 
(ἰοῦ 18 οδ!]ϑὰ ἤΠ5. ΤὮσο νὸ δηὰ 29:8 ἢΠ9 Νυ,, 

ΣΧχχῖν. 11: "1.5 Π9 Φδοδῆμδ χυ. 8; χυῆ, 16; 

01} ὙΠ 9 δία, νοσ. 10. ἹΠ Ὺ 19 χτι. 14; ΠΡ 1.2 
αν!!! 18. 80, ἰοο, δοαῖι, αν. 11 βρϑαῖκβ οἵ δ [ΠΡ »"ὶ 19. 
Τμετοίογο ἐδ ϑῃου!άοι ῆκο δι οσθῃϑᾶ οὔ [ἢ οοαδὶ ΟΥ̓ 
Ῥμδ δα ἐοπναγὰ [ἢ 6 568 τηδν ὃθ6 οο!]οὰ ΠΠ9. Βαϊ [τοῦ 

ἔδο νοῦ 12} ἔτ [5 βοϑὴ {πδὶ δ Ῥγορῃοὶ ἢδ5 ἴῃ γτηϊπὰ δ 
ἐπο 3616 ἐΐτηο ἐπ ἔψυγο οὔ α Ὀϊγὰ οἴ Ῥγον ἐπδὶ ἢϊ65 οἱ ἃ 
ἴδ 8 ΒΒ ΟΌΪΟΥ ἰῺ οτάου (ὁ ὈδΙαΌονΡ ἢἷ8 ρα. Βαὲ [8 
ἢΠ9 «(. οοπεί. οὐ αὐϑοζωΐμδ. Ὀπκιλτεδοι ἰ5 οὔ {ῃ6 ορίπίοῃ 

μαι, οὐ δοοουπὶ οἴ [6 ζ0] Ἠης δ) ἴῃ Ὁ σὉ, {πο δία, 
αὐεοὶ 5 υδοαὰ ἴῃ [Ὧ6 βΒ6ὴ 56 οὗ δζαξ, ἐοπείτμοία. Τὶ ΟΓΟ 
ροβαίδίθ ὑπδὶ| ἰὴ6 Μαβογοίβ στην πδνο ριυποιυαϊοαὰ ἴῃ 
ἐῃἰ9 παὺ ἴογ ἐῆὴθ γοδβδοῃ δδδοίζηϑα, γοὶ {ἢ 5 ἰείη οἵ ρυῃο- 
ἴυλίου οακῆῃοῖο οεσὺν οἴζθηθῦ. Βυΐ ὈΚΙΊΤΣΒΟΗ ΟδΔἢ ΟἿΪΥ 

16ὅ 

Ἶ3 2.0 γ. ἡ, δὰ 13 2. Σ. 1δ, ΤΏΠΘΓΘ ὨΟ δέ, δοπδήέγμρΐωϑ 

οχίβιν. 1 δξγοο, ἐπογοίοσο, τ] ἢ ὈΒεοηδεξε τ Ὦἢ0 ἰαἰκοϑ 

Ὁ )5 ἰὸ Ὀ6 ἰπ δρροδὲξίοη ψίτὰ ΠΠ2: ὁ ἔΠοΥ ΗΥ οἢ ἴο 

[86 δῃουϊάοτ, )0 (ϑ8ο Ὠδιωϑά) ῬὨΠΠἰοἐΐπο Ἰαπὰ "5 5", 

ΒΟΉΘΥΟΣ, Γοΐοσγο ο ἰῃ8 τοῖο, διὰ 15 οΘουἐγαδϑίϑὰ, οἱ ν τῇ 

ΔῈ δδίογῃ ΟΠ Ὁ 7οβῆ. χνυὶϊὶ, 19), θὰ νἱ ἢ 

ΟἽΡ .22.---Ἴ}2᾽ δοσαρ. χ.3.--Ὁ ΤΥ. ΤΥ οο- 
ΘΌΓ5 δραΐη ΟὨἹΡν Εἰ δ(ἢ. ἰχ. 19, 22 [ἢ (Π6 δ0η56 οὔ μείδεῖο (ἀο- 

ΠΟΥΩΔΝ). ΟὨ ἰδ οδοῦ Ὠδηὰ Ἵ" ἵχν. 26 ΟΟΟΏΓ͵ΘΒ ὅγο ἰἰπλ68 

ἴπ δαὶ. (χι!, Ἰ; χν. 10; χχι, 31; χχυῇ!, 8, 30) [π [89 
Β6Ώ89 οἵ “ δουιοιίης οομίης ὑπο γ πο Βδηα," νυ ἢ 19 

δαὶϊὰ οἵ ἰοοά, Ὀυπίηθαϑα, δί6. Ἡΐογο ἰὲ ἰΒ δὲ [06 πιαδίου, 

{9 οοπαᾳπογογ, 9 ΟΡ ύθϑϑοσ Δ γΥ8 δἰ8 δηὰ οὐ πῃ οσάθυ 
ἴο Βοϊ]ὰ ἐΐ ἀοτῃ; κα. χχχίί. 4: χχχυὶϊὶ. 8; [ν΄ 21; ονἱ. 36, 

42: ΟΧΧΧΥΪΙΪ, ἴ, οἔο. ΤῺ {18 ἐπ δοδέγδοϊς δίδπὰβ ἴον ἔῃ 6 

Ι ϑομογοίθ ἃ8 ἰπ ΡΣ Ὁ, να! ἢ τηϑδὴθ αμαξοπέία (αὐ α - 
Θη66) Ὀοϊδ ἰῃ ἴΠ6 δβδοῇδο οἵ οουδάθηιαϊι! Ὠθαγίηκ, 85 ἃ 
εἰ} 6 οὗ ἢοηοῦ (1 βδα. χχί!. 14; 2 δίῃ. χχίϊὶ. 23) δη ὰ ἰῇ 

1η6 8689 οἵ οδοάέδηζία (-- οδοαϊεπίεδε, διιδα ἐ). 

Οἱ τος. 1δ. Δ), Ὁ ἽΠΠΠΙ. ΤΏΘΓο οχἝδίϑ ὩΟ ποοοαβ ὶΥ ΓΤῸΓ 

τοδάΐηρ 3 ἽἼΠΠῚ. Εογ, δα Ὀξιιτεδοε γοιηδεῖζα, ὉΠ ἰ8 

ΟἿΪΥ ἃ ίγϑηρμῃοηϑθα Ἢ "Ὁ “0 ΘΡΓΟΘΟΝ," Ῥα. ονί. 9; Νδῇ. 

ἱ,4,-..--ὌἰἐὦΤ 7 ΘΟΙΏΡ. Ο Χ. 82.-Ἀ)ὐσὸον 5 ἄπ. λεγ. ἘΧ- 

Ῥοβίξοτβ αἰ ον δθουϊν ᾿ξ Ὁ. τηῦοῃ. ΤῸ πὶ 1ἰ βϑοτϑ Ὀ68ὲ 

Ὑὶ ἢ ΌΕΙΊΙΤΖΘΟΕ ἴο ἀοτίνο ἴΠ6 πογὰ ἴγομι Ὁ3}).«Ὀ}Π, 51 

(τοῦ ψαΐο ὉΠ πίσεν, “186 Ὀασιοὰ Ὀἰδοὶς," ὅ66:. χχχ, 
ἔρρϑαὶ ἰο ἐΐιο δοοϑηὶ οὶ Ὀοίηρς ἀγαῖσῃι Ὀδοϊεγαγὰν ἰῃ | 82 844. 

ἘΧΕΈΘΞΤΙΟΑΙ, 

1. Το Ῥχορδοὶ πον ἀθοΐαγοι ἴΠ γϑ  δίίοη οὔ (86 
Ἰκεὶ, κἰοτίοιιβ γοίπσῃ οἵ [δγϑοὶ ἰο ἐἢ8 δρρϑάσϑηοθ 
οἵ (πὸ Μοβαῖδηῃ. [Ι͂ἢ σνοσ. 10, Βο ῥαΐβ ἰῃ ἔγοηὶ (8 
κει (δὶ 16 Βοδίμβϑη ν}}} ᾿παυΐτο αἴδοὺ ἴπ6 σοοὶ 
οἵ δεδ856, δηὰ {μα ἴῃ 1ἢ18 σοδρϑοὶ {86 ρ]δοθ πῆογα 
16 Μοβαῖδἢ ταδϑὶβ 88}8}} μβαγίδϑ οἵ ργοδί ρμίογυ. 
ΒΥ ἰδΐθ Βα ᾿πεπιδῖοβ ῥ]αίηγ ἰπδὶ ἕο Βοδίμοῃ 
δ[}8}} ἰὕτῃ ἴο 116 Μοββίδῃ ὀφόγε [βγϑοὶ, αηὰ {παὶ 
ἰβετείογο [π6 Ῥσομιΐδθα γοίαση οἵ [βγαθὶ 8}.4}} ΟὨΪῪ 
νῈ δἤῇοσσαγάβ. ὙΠοη ἢ βρϑβῖϑ οὐ 818 γεϊασῃ 
ΕΓ Πγ. ΑΚ8 υῃδογ γίηρ ἱμουρηῖ, ΒΘ Σαργο- 
ΒεΏ ἴδει ΔΒ ἴῃ 1.0ΕΡ}Ρ δῆδσ 6 Ἐργριίΐδη Ῥοηά- 
δε ψοῦ]α γοΐθοῖ Ἡΐη Ῥθ0ρ]6 ὈΥ͂ ἃ ποῦ οχίοηδοὰ 

ἰνιῖγ, κΒο Ηο ποι] σαυδο ἃ ϑοοοπά χοίατῃ ουϊ οὗ 
1:5 οδρινγ. ὙΠ (μΐ5 Ἰμουρῃΐ Ὀερίηα, δπὰ 
εἰοδοα ἰῆς βοοϊξοη νοσε. 11-16. Τὴθ τοπιηδηὶ οἵ 
ἴδε πδέϊοῃ 884}} δ ρβίμεσοὰ ουΐ οὐὨ 4}1} Ἰδῃάβ 
ίνοσα, 11, 12). ΤῊΘ Ἰηναγά αἱδοοηδίοη δοίνοοιι 
Ἐρβιγαδίπη, δῃὰ Ψυάδῃ 884}} οδαϑο (νογ. 13). ΤΉΘΥ 
8}}8}} πη: 6 Θοπαῦοσ, δά δυδ]ὰ {πο ἷν 6η6- 
1Ὶ165 οὗ {86 ρμαδϑῖ, ὈΟΙΒ Επδὶ ΑτΙ οδὲ (νοῦ. 14). 
Το Βοάὰ βεα δ} 8}} 6 ἀγίϑὰ ἀρ, [9 ΕὈΡἨγαῦοθθ 
8.4}} Βα ἀϊν ἀϑα ᾿ἰηΐο βούϑθῃ οἤδηηοία, δοὸ (πΠαὶ οὶ ἢ 
νοάῖοβ οὔ παίοσ ἐμαὶ δεραγαϊϑαὰ (6 Πο]γ Ἰαῃὰ ἤοπι 
(6 βοθπθβ οὗ (Π6 ὅτεϊ διὰ βεοοπμὰ οδρίΐνἐτἶθϑ ταν 
ὅδε ΟΑδὲγ Ἵσοασβοα ουοσγ. (γτοσ. 15). Ὧι 
βεοομὰ σδριλν εὐ [Π 6 ΓΘ 88}4}} Β6᾽ ρσοραγϑθὰ 88 μἱογὶ- 
ΟἿ ἃ χοδα [0Γ {πὸ σοιηδηΐ, 85 ἰπΠ6γ6 τὰ ἴοσ ἰδ 6 
Βδιίίοῃ ἰο σοίπιση οὐΐ οἵ ἐδ9 ἔτει Ῥοπάαρο. (16). 

4. Απᾶἅ ἴῃ τμ81ἴ 87 . -Ῥ--- ρἼοτίουη.--- ον, 10. 
Ἧο ππδὲ οοηοεῖγο οὔ [86 βυ  ]6οὶ πηαῖίοσ οὐ (μΐ8 ἀ6- 
πκετϊ ρου δηά οἵ γόσβ. 11--16 δε (8]}Π}Πὴρ Ὀοΐποοη (ἢ 6 
ΒΟ 088 γοτα. 1--ὅ δπὰ θ6-9, ἘῸν ἀουδί]ο5α (Π6 Βυ- 
Ἰηλὴ ψΟΣα τπυσδὶ θ6 ἤτβὶ ρεποίσαϊοα Ὀγ [88 ροδοβ οὔ 
Θοὰ. ΟἾΪΥ αὔδσ (πιδὶ δὴ ρεδοὺ Ἴχίθῃηὰ ἰο ἐμ ἰη- 
ΠΟ ογεδίασοϑ (οορ. αεη, ἱ, 266η4.). Βαὶ (Βο 

ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ῬτορΒοί [88 Βοτα οουιδἰηρὰ (π6 Ὀορσί Πηΐηρ δὰ (ἢ6 
οηᾶ, θοσδυδα Βα ἱπουρῇὶ ἢ οομ]Ἱὰ ομαγδοίοσγιζα {86 
Μεραΐδηϊς ἀοπιϊηΐοη ταοϑὶ οἰ θασ]γ, ὈΥ͂ 118 οοηδθ- 
4υδηοοα, ἴη δ βἰγαΐαῦ ΨΥ 9 6Γοπ 88 (111. δηὰ 
ἷν.), ρσοοθθάβ ἔζουν 86 ἀδβοσρἕοῃ οἵ {μ6 (23) 
τοίασῃ ἴῃ {86 ραδί ἰο {6 ἀοϑοσίρίυῃ οἵ (Π γοίγῃ 
ἱῃ 186 ἔδσ διίυγο, ἴῃ ΟΥΟΟΣ ἴο ͵οἷῃ οἢ δῆδς 
(δὲ 1Π6 Βυιπιη)οη8 ἰο γοίυσγῃ ἰῃ ἴα ργθϑοηὶ. ΤΏθ. 

(ὴ9 Μορδΐδῃ Η1πι56] “ σοοὶ 
οὔ 9 66560᾽ διῇἴον οδ  ἰὴρ Βὲπι, γαγ. 1, “ἃ δβιιοοὶ ουὲ 
οἴ ἐδ τοοὶ οὗ ὅεθεα," δὰ 8 ἀου]ο σϑδδο. Το 
ἤτοι βοϑ)δ ἰο πὸ (0 ἢ6 [Π ΤΩ 616 [ΌΥΙ2Δ] ΟΠ6, υἱζ.; 
αὶ ἴοσ Ὀγουλιγ᾽ν βαίκο (6 Ῥυορβοὶ πουϊ]ὰ δυοὶὰ 
τοροδίϊηρ [9 ὝΣ) “8 βμοοὶ ἔσο." Βαὶ Βο οου]Ἱὰ 

7 ΒῈ}γ οπιΐί ὑμι18 Ὀδοδῦβο (6 Μοβρῖδα ἑοστηϑὰ [Π:6 
τηοβέ ὑτγοτιϊηθηὶ ἰηρτοάϊοηὶ οὗ ἴΠ6 τοοῖ οἵ “6886. 
Ηδὸ ν 88 ἴῃ {8 τοοῦ 1κ Ηδ νγὰϑ 'ὼ ἴπο Ἰοίΐῃβ οὗ 
Αὐτδδδια (Ηοῦ. νἱϊ. 10). Βυὶ ἴον Ηΐπ, (μ6 τοοὶ 
οὔ 7.860 δὰ ὕθθῃ 8 ΘΟΙΏΠΊΟΏ ΙῸΟΐ 88. ΔΏΥ Οἰ 6 Ὁ. 
Ὗ6 βαγο μϑγο ἱμογοίοσθ, ῃοΐ ΟὨ]Ὺ ἃ ἴοσπι]-γἢθ- 
ἰογῖοαὶ βγπθοάοοδθ, θυΐ αἷβο οπθ υβιβεα ἴῃ }ι8 
βυδθίαμοο. ΕῸΥ (ἴθ Ἔχργοβδίοῃ 8 ἰἢ δὴν οῶβ8 ἃ 
ΒΥΏΘΟοάσοοΒΟ (οοιαρ. ἰδ 6 δΒο ἐγθαυθηῦ βυμθοαοοξίοδὶ 
1.86 οὗ 6 ψογὰ “ βορᾶ "). Αβ σοοί [δ οοὐἹά ποὶ 

Ῥτορδοῖβ ἐφίωρ ἢ 

16 ἤγοτα (89 0 ἃ βιδπᾶαγὰ οἵ (86 μοδίβεη. Ηθ οουἹὰ δ6 β8ὸ 
ΟὨΪΥ 88 ἃ ἰγυηκ οὗ βίοπι ἐμαὶ μ88 βτόντῃ ουἱ οὗ [86 
τοοῖ. [Ι͂τ {18 βορῆβο ἢ ἷβ οδ᾽ οὰ “ τοοί οἵ θανὶα," 
Βον. νυ. δ; θυΐ Ὑ1Ὲ οπιϊραΐοη οὗἁ [ῃ6 Βυποοάοοβο, 
ἢ 18 “411. “τοοὶ δηὰ οὔδβρτίης οἵ ᾿Πενϊὰ," ον. 
χχὶϊ. 16. Ῥβι)] οἰΐθβ ουὖῦγ ραδεᾶρθ Βοπὶι. χυ. 12 
δοοοσαϊηρ Ομ ΧΧ. Τῇ Μοβϑίδῃ 18 8 βία δγὰ 
(ο ἴπ6 Βοδίοη 80 [ἈΓ 88 Ηἰδ Μ1}} ὈΘ δὴ ΔΡΡΌΘΆΓΒΏΟΘ 
ἐπὶ πὶ] θ6 οὔθθγνδθ]θ ἰο 411}, δῃὰ ταὶ} ἀταν 
186 δἰἱδῃιίοη οὗ 8}} ἰο ΗΪπιβο] . Οἡ {86 δυδ]θοὶ 
τηδίϊοσ οοιαρ. ἰΐ. 2; Ιχυἱ. 18 βᾳᾳ.; Ηαρ. 11, 7; 
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Ζδοἢ. ᾿;. 186. ΤῊ οἰδῃάαγὰ “ ξσίδη ἀ8᾽; (06}Ρ: 11}. 
18) ἴον ἴἰ ἰβ ϑδίοηθα ἰο δὴ ὑρεὶσδὲ ροὶθ (Νυμι. 
χχὶ. 8, ἩμοσῸ (Π6 ροΪα ἰἰϑ0} ἰ8 6811. 5). ΟὐΟΏΡ. 

748. νυ. 26). Βαι ἰξ ἰδ ηοὶ βαϊὰ νδὸ δδ8 ρ]δηϊοὰ 
ἴδε βἰδηάαγά. [{ 7υδὲ βίδηαβ ἴθγθ (οοπλῃ. κεῖται, 
Τα ἰ1. 84). [ξ βοΐ ἀίβοι ἢ ΌῪ 18 οσῃ ἰηνασά, 
αἰνίπο ρογγοσ. 9 “ἃ τοοί " βίδῃηὰβ ἔσδι ψ1Ὰ 

ΘΙ Ρ ἢ 4818. υἷε “πηίο Ηἰπι᾽" τεβάγδαβ ἐμ βαδ- 
ἦοεῖ. “ ὕπίο Ηΐπι 8841} βρεῖκκ,᾽" σοῆνϑυβ ἴθ Ὡο- 
ἰΐοπ οἵ Ἰοηρίης ἀοδῖγο [{|8 οἷθασς (Βαϊ ὈΥ “Ὧδ- 
ιἰοη8᾽ (Ὁ 13) ἀσὸ πιϑδηΐϊ (9 βοδίβθη. ΕΣ ποῦ 
“Ἷ “ ἡδίϊοη,᾽ ἴῃ (π6 βίηρυϊαῦ, 5 πδοὰ ἴοσς ἴβγϑοὶ 
(ον. 1. 4), 1 18. ΠΕΥῸΣ 80 ἴῃ [86 Ρῥ]ὰ 

16γϑ6ὶ ἀϊὰ ποῖ χοοοῖνο (9 1.0 ΕΡ πο Ηθ ΟΆ1ῺΘ 
0 Ηἰΐ5 οσὴ (Νηο. ὶ. 11). [{ 18 (Π6 βδῦθ ἱμουχδι 
(αὶ Ῥαὰ] Ἔοχργοβϑοα Βομ. χ. 20, ἴῇ σψογὰβ ἰβ Κθὴ 
ἔγοτα [58. ἶχν. 1, 2 (δοοογάϊηρ ἴο 1 ΧΧ.). “1 νδ8 
ἴουπὰ οἵ (Βοπι, ὑπδὶ βουραὺ τ26 Ὠοΐ; 1 848 τηδῃὶ- 

ἔδει (2) ἀπο ἰμθιὰ ἐμὲ δειςϑὰ ποῖ δεν 
τη6. ῬΡΑὺΪ δϑοῦῖθθ8 ἴο ρδγι8] Ὀ]Σ Πάποβδ 86 6χΧ- 
ςοοαϊηρ γοηδυίκϑ Ὁ ]6 δος, {πὲ δον [6 ἃ 0 ὯΘΘ 
οὔ ἐπ ἡομία! ἐμ Βοδίμοῃ οηἰογϑα ἰηἴο ἔπ6 Κὶπρ- 
ἄμ οἵ οι δεΐογα 1βγϑοὶ, (Εοαι. χὶ, 25)---ἼΓΠ}} Ὁ 
“ἃ τοβί,᾽, (80 ρίδοο οὗ τοϑὶ ψβογο τρονίηρ πογὰβ 
Οἵ σαγανϑηβ δοι116 ἀονῃ, (χχν δ. 12; χχχὶϊ, 18, 
Ιχνΐ. 1, δηὰ Νιιπι. χ. 83). Το ρ͵δοθ τογθ {Π|Ὸ 
Μοκαίδῇ εἴ ἀοσῃ ἴο γϑϑὲ 8 1άἀθηϊὶ αὶ σι ἢ ἐπ0 
μνίδοθ τόσο Ηθ γονθ8}8 (86 [Ὁ] )688 οὗ Η]5 ταϊρχηΐ 
δης ροἴονυ, 1 15 Ηἷ8 Ὀοαγ, ἴ86 οδυγοῦ (Ερβ. ἱ. 
23). 811} δ (ὴ6 Ῥγοβθηῖ (πιὸ {89 οὔτοι ἰ6 8 
ξθηΏ16 οατο, διὰ γοὺ ἴΐ ἰΒ ἃ ρ]οιγ (Ὑ22 αδαίν. 
ῬΓῸ 60Π07.), ἵ, 6.) ἃ τοδὶ) ζαϊΐου οἵ (π0 ἰάθα οἵ ραἴογγ, 
(οοπιρ. ῬΒβ. χὶν. 14) θνθὴ ἱπβουρὶὰὰ ΟὨΪΥ 8 Ῥσχϑὶ Ἰγὰ]- 
ὩΔΤΥῪ 84 γοϊδίδνο χζίουγ. 

8. Διμᾶ!ϊὲ 884]} οοσῃϑ ἴο Ρ888 “------ οὗ [89 
Θασἢ.-- Ἄοτε. 11, 12, ΤῊ Ῥτγορμθὶ ΠΟῪ ἰυγῺ8 
ἴο [δγϑ]. ἴβγδοὶ τηυδὶ δτοὶ Ὀ6 Ὀσγοίκοη Ὅρ, δηὰ 119 
βορδζαῖθ ραγίβ 0 βοβδίζεσοα ἰηΐο 41} ἰδηάβ, ἰῇ ἐξ ἴ8 
ἰσ δοοορὶ Η πὶ ὑπαὶ ἰδ ργοιλίδοα ἴὸ [βζϑϑὶ ἴὉΓ βα]- 
νδίίΐοη. ΟἿΪΥ ουὔὶ οὗ ἃ Βίδῖο οὗ Ὀαπῃθητηοηΐ δηὰ 
ἀϊπεροτγϑίοη, δῃὰ οἷν δῆϑγ (89 βθαίδβοηῃ ἤδνθ ῥγο- 
ΨῈΟΌΒΙΥ ἰοϊποαὰ {πϑημβοῖγοα ἰο Ηΐπι. ἀοοβ [βγϑοὶ 
Κοον δηά ἰδν μοϊὰ ου ἐϊ Βοάθοιηοσ. Βαὶ νἤρηῃ 
δϊ 8}}8}} βανὸ που Ηΐπ, ἔμθη πὶ} 1ὴ9 ἐπι ϑ 
βίου οϑαδο, ἴῃ 6 βὲ}8}} [ἴασδοὶ Ὀ6 μδιμβοσθὰ δηὰ θθ 
δτγουμῖι Ὀδοῖς ᾿ηἴο ἐϊ8 Ἰαπά. ΤὴΘ Βγϑὶ οχ Ἱθ νγδβ 
1ηθ Ριίδη. μου ἢ] τδ8 [πγ86] γεἀθοιηθὰ 
ουἱ οὗ ἰΞ. Α βοοοῃὰά Ἵχίΐϑ 'β ἴἢ ργοαρθοῖ. ΤΏ Ῥγο- 
ῬΒοὺ αϑϑυπλοβ 1. Ηδθ [48 δ γοδαῦ δῃηπουπορὰ ἐϊ νἱ. 
11 αη.; χ. δραᾳᾳ. Ἧμαί δὰ δἰγεδαῦ οοσυτγοά δἱ 
1Π0 πὴ υπάον ΤΊ Δ Π-ῬΊΊοπον (2 Κρ χν. 29) 
ὙΓΔ8 85. ΤΠ Οἢ ΟὨΪΥ ἃ ἰδἰπὶ ορίπηΐϊηρ οἵ (ἢ 6χὶ]ο, 
ΔῊ {Ππ6 τείαγῃ ὑπάον ΖΟΓΌΑθΟΪ] δηὰ ΕΖγα, τυδβ 
ΟἿΪΥ 8 ἰαϊπὶ Ὀερίπηΐηρ οὗ [86 τοἀοπιριίοα. ΤῊΘ 
Ἐουηδῃ οχὶϊθ, νι ΐοἢ 18 δαὶ ἃ ματὶ οὗ [ἢ κβοοῃὰ 
Ἔχἕῖϊο, τἩπουρκῆ (ἢ6 οοπηρ!οιΐοη οὐ ἱΐ, σηυπὶ ἥγαὶ 
᾿αᾶνο δοσοιηρ ἰΒμοα [(β6}| θοίογο [886 βοοοῃὰ χο- 
ἀοιαριίΐοῃ σδῃ δοοοιρ  ἐπἢ ἱιβ6 1 ἢ, 

Τη6 ΠΟΒΡ [88 δοαιιγοὰ [5γϑο] (ΠΡ), Ηο Ἰεί 
ἴι οοδὶ Ηΐτ βοιμοίβίηρ, Ηθ ὀχροηάδοὰ ργϑδὲ οϑγὸ 
ὕροη ἰΐ, ὑπογοίογο (π6 παιΐοῃ 8 ΗΒ ργορετίν 8 

(Ε 8 ΠΏ )Ὁ “ ῬΘΟΌΪΑΡ ἰγοαδυσο, Εχοὰ. χῖχ. ὅ, 
οἴς.). ΤῊ “Ῥαγοβμιδβθὰ," [8 ἑοαπὰ ἴῃ (ἢ 8 βθῃθθ 
αὐ ἴῃ Εχοά. χν. 16, (ἴδ βοὴ οἵ ἐγπιιρῇ οἵ 
Μοθοϑ, ἴο ν ΐο 188 1δὴ θθθπβ ἤθγο (0 δἱ υάθ. 
Το Ῥτορμοὶ ἀοθϑ ποὶ βαὰὺ ὙΊΣ, εἰς.) “ ἴῃ Α.5- 

αὙτὶδ,᾿" δαὶ “ἔτοτιι Α,᾽ εἰο., (υἱά. Ἐχοά. χ. δ), ἴον 
Βο που]ὰ ποῖ 80 τησοῖ ἐπ πιπίο ἐμ Ἰοοδ ἐγ το ο 
(16 Ὀαηίδηθα διὸ ἰουμα, δ σῖ πὸ ἀδαεϊριδίο ἃ 
τοι ηδηΐ, οἱ γοῖ ἼΠη- οχιογιϊηδιϑα Ὀγ 180 Ὠδιίοω 
ἦπ {80 τιΐά δὲ οἵ πιιϊοῖ ΠΟΥ δἴὸ ἰουπά. Ηο ἰδοα 
ὨΔΏ268 οαἷρμὲ πδίΐουα, Αδαγγία ἰῃ δάνδῃοο, ίον ἐδδὲ 
6 ἴ(Π6 ποιὰ ρονος {δὶ 6 βοὲ8 ἱπιπηθαϊδίο  Υ 
θοίοσο δίων, δηὰ (παῖ σοργοδϑοηΐ 4}} [Ὁ] ον πα 

ΝΟΓα, ἱ. 6., (0 νου  ἀ-ῬόοῦγοΣ ἴῃ οἴ]. Νεχὲε 
[πὸ υαρ Ἐαγριὶ, ἴον ἐμ 15 οὶ οὔ]γ ἴο Ὀ6 (16 
δοίυδ] βοθῆθρ οὗ ἤείαγο οχὶϊα, θυ 8 8 Ὁτοΐο- 
ἴγρ9 οὗ δβυοὶ οχὶϊο, ΒΘ ΤΌΠΟΥ ἔνο ὨδΠ268 {Ππδὶ 
Ὀεϊοης ἰο Εαγρὶ, ἰπθη (γος ὑμᾶὶ Ῥοϊοηρ ἰο 4.8- 

τἶδ, βηδ!γ ἃ ἤδηλο θοϊοηρίην ἰο 8 ΤΟΙΙΟῺ ΙΏΟΓΘ 
ἀϊδιδηὶ 5.}}}} 

Ῥδίῆστοθ {Εαγχριϊδα ῬΡαίλον- τες, ἑ. 6., [!  δουίπογῃ 
Ῥαίθον ἴῃ ἀϊοϊτηοίίου σοῦ οἶον ρ᾽δοοθ βδοσοῶ ἰὸ 
Ἡαίδλον, οἵ (1νλλ8 πδᾶσηθ. υἱά. ΕΒ π᾿ 5, Εσυρέ. υτὰ αἀΐα 
Βὥοδεν Μοδε λα, 1. Ρ. 115 ϑβηᾳᾳ. Οἱ {8 χοϊδέϊει ἰὸ 
ὈΣΧῸ οοαρ. 86 σοϑιραγβ δ οἴδρ. χῖὶχ. 1), ἰδ 
ὕρρογρεκνρι (δος. χ]ῖν. 1δ) ; “Οὐδ᾽ (Εἰ ΐο- 
Ρἷ8) ἷβ 8 βδῇλο “ ἰδὲ δοηυἱγτοά δῇ ἼΣ ἀι: ἔτγοια 
[86 δουϊῃ οὗ [Ιηἀΐα ἰο {μ6 ἱηίογὶοῦ οἵ Αἰτγὶςβ᾽" 
(ΡΒΕΒΒΕΙ). ΕἾδηὶ (ΕἸγπαΐβ χχὶ, 2; χχὶϊ. 6) ἰδ 
βουίμοση Νίοαἑδ; ϑ'Βίηδγ, βου βοσῃ Μοβδοροίδμϊα 
(αφθῃ. χ. 10); οἡ Ηδπιδίῃ οορ. οἢ χ. 9; (86 
ἰδϊαηὰβ οἵ ἰῃ6 βο8 δὰ ἴ6 τοϑίοσῃ ᾿β]δηβ δηὰ 
οοαϑὲα οὗ (86 ΜοάΣιοσγδηῆθδη δο (χχὶν. 15: χὶ]. 15- 
χὶϊ 1, δ, εἰς.). Ὑ ΒΘ ἧϊ ᾽β βαϊὰ {Βαὶ (86 Ἐν πὴ] 
Γαδ 8 βιίαπαδσγὰ ἰο (μ6 Ὡδίϊοῃβ, ἰῦ ἱβ ποῖ τηθδηξ 
ἐδδὶ {μὲ8 εἰ χῃδὶ 8.81} σομόοοσῃ {86 Βοδί θη πδίΐοηα, 
ἴον σϑγ. 10 βροίὰ οἵ [86 οδι]ηρ οὗ ἴμο ἀφῃ 1168; 
θυξ ἰῃ ἰδ ἀϊγοοίοη οἵ ἔμοδβο γαγίουμ δροάθϑθ οὗ (896 
πδίϊουβ, {μ6 εἷψτι 8..4}} θ6 αἰνοῃ ἰο ἐπ6 [βγδϑ θα. 

4, Τὴ6 ΚΕΥΥ πρρν Ἐπ τενὸν ἐν ἙΕεγρῖ.--- 
Ὕ εσα. 135-16. 1ὲ ταΐμδς ὉΘ ΒῸΡ δὲ, παν! 
ἰ014 οὗ [86 φαϊποσίης οὗ (6 τετιηδηί, 86 Ῥιο. 
Ῥδοὶ που]Ἱὰ Ρ Δὲ Οὔοῦ ἰο ἀοδοσίδε ἰδ6 χϑ- 
ἴαγη. Βαϊ 6 ἀοοβ (πὲ ΟὨ]ΥῪ δἱ γογβ. 1ὅ, 16. ΕἾγβὲε, 
186 ἰά68 οὗ ΕἘ ΠΣτΙΒα αὴς τΤο- αηΐοη Ὀγίηρβ Ὡρ ἰδ δὲ 
οὗἨ ἱηπασγὰ ὈΠΙγ. Θ. δηπουῃοοβ {δαὶ {πὸ οἰὰ 
δημίν Ὀοίτοοη Φυᾶδῃ δὰ Ἐρἢγαῖηι Μ11}1 οΘΆ86, 
Δ δαί Βοῃοοίοσί, Ὀοίδ, βίγοηρ ἴσοι τ γ, 
Β5ἢ.4}} οοαῦσνς ἐμοῖς ουϊναγὰ ίοθθ. Ατὸ “486 6ῃ6- 
το οὗ Φυάδῃ᾽ (6 ἘΡΒγαϊῃῖΐοβ (ἰπ6 Ῥιορδοὶ 
ποῦ] ὰ βαῪ, ἀϊὰ (Π6 Ορργϑββοῖβ οἵ ὕπᾶδῃ δρρϑδσγ 
δυθ διηοῦᾷ ΕΡὮσδιαι, {Π6}7 πουϊὰ 6 οχίογ- 
ταϊπαιθὰ) (πθ ἰδ ““ΘὮΥΥ οὗ ΕΡΒγαῖτ,; 15 ὕοὲ 
{Π6 ᾿οδίουβγ [μΒδὲ ΕΡΗγαΐστῃ 88, ναὶ ἐμαὶ οὗ πβῖοι 
ἦι ἴ [86 οὐ͵οοεῖ. Βυϊῖ δ (9 χοροὶ δδογίρε ἴο 
δυάδῃ ορργεβείΐοῃη ἴῃ ἰδὸ βοοοηα δι] ἢ, δῆριν σοὸ- 
οστίηρ ἰο Βἷπι ἴῃ ἴῃ0 τοὶ [|8}7 δ 86 οὔϑ ὁΡ- 
ΓΕΒΘΘΩ, 80 ἰῃ (Π8 βοοοῃᾷ ΒΑ] ἣθ δβοσῖοθ ΘΏΥΥ ἰὼ 
Ρἤγαλιη, δῆογ Ββανίηρ ἰῃ {6 ἢχθί ρατὶ ἀδβογιρθα 

μἶπι δα (9 οδήοοὶ οὗ ον. Τδοτο ἰδ ἱποσείοσο, 
ΔῺ Δχίϊβί 6 ογοβαίηρ οὗ ποίξζοῃθ. [Ιδσϑ6], βασιποῦ)ὶ- 
Ουβ αἱ ᾿αβὲ, 8.)8}} δἱ ὁὔοα Ὀ0 βιγοτῖοσ ἴῃ βίγοηρίῃ 
ἰο 811 ἐϊ5 ποϊχθοσα. [{ 18 συγ ονυϊάθηὶ μογο, ΒΟῪ 
(Π6 ἘΊΟΡΙΟΙ Ραϊηΐβ (ἢ τοχηοίοας δεΐατο υἱ1ἢ (ἢ 9 
οΟΪοσ οὗ (μ9 Ῥγορονέ, 8111} 1π 1π6 μεσ οὰ οὗ (89 
τοῖση οἵ ῥθ808 (θοτρ. ἴοο, ἰϊ. 4) ΒΘ πγδῖκοα [αγδαὶ 
[28Κ6 νϑηρβθϑῆοοθ οἢ [18 Θῃθιε8, δηὰ βυράπο ἴπϑσα 
αἰϊθ ἰῃ 186 δβῃιϊοη {μαΐ, ἰὼ (86 ῬτΟρΡΒδίΒ {{π|6, 

σποῦυ]Ἱὰ θ6 (8 Βοδυῖ Β ἄδαιτο οἵ ἃ ἔσθ πβεσοταῖ, 
ΤΏ “᾿Ἰοηρῦο οἵ [Π6 ἰἴδη μρβ,᾽ 8 ἰῆ6 Αὐδ-' 

Βΐδῃ συ] οὐ Βεοά- υ, ἢ τὍ" (Εχοά. χ. 19, εἰο.). 

“ Τοηρτιο᾽" ἼΣ σῇ δὴ ἀσττὼ οὔ ἴδ βοβ, ᾿ὲΐκο οδῆ. 
χνυ. 3, δ; χυΐἱ!. 19. Τῆο ΕὈΡὨγδίοα ἴῃ {ΠπῸ βοοοδὰ 
τοϊυΓῃ 8 ἴο οοστοδροπὰ ἰο ἰδ6 Φογάδῃ πΐομ τῶ 
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8Ὸ ἸΑΪΓΑΟΏΪΟΌΒΙΥ ογοαβοα ἴπ (π6 ἸΟΧΓΏΘΥ ουΐ οἵὗἉ 
Ἐφγρὶ (9οβῃ. 1.1.). ΤΒ6 ταρηνῃ ΔΒ4}} ὙΑῸ τ 

διδϊηδί 1, 88 ἰὲ ποῖθ, βα)υγίηρ 1{, δηὰ δὲ (ἢ 
βάϊηβ ἰἶπὴθ δυωλίο 1 τ ἐπ6 Ὀγοδιὴ οἱ Ηΐ8 τοῦτ 
88 ΠῚ ἃ σἰονῖηρ μοὶ πὶηά, (δὲ Χ1}} ἀσγ 1 ὑρ, 
80 ἰῃδί 1 ν01}}} 86 ληΐο βούθῃ βΒῃ8 10 Ὀγοοῖκ- 
Ἰεἰ8, ψβῖοι ῬΔΑΥ͂ ΜΆ} (Ὠχοῦ ἢ ἴῃ, Ββη64]8. 
ΤΒοροῦν, ἃ ““ἰϑηοοραὰ νδγ,᾽ (σία πιυπίέα ΠΩ χὶχ. 
28; χὶ. 3; 1χ]ϊ. 10, δέε., οοῦιρ. υἱὶ. 8) ψπὶ}} Ὀ9 ῥγο- 
ῬΑΓοα ἴον [16 τετηηδηὶ οὗὨ [δγϑ0] ουὖΐ οὗ (86 Α.59γ- 
τἶδῃι Ἔχ 16, ἰδὲ Ὑ111 06 88 ρίοσίουβ 828 (δ αι Χ.»15) 
οὐ πΒΙΟῆ [αγϑοὶ σοίασῃοα ουἱ οὗ Εργρί. Αβδ ἴογ 
“δὲ τοιμηδηι," τηυδὲ Ὀ6 υπάογβίοοα πὶ ἰδ 6 
ΒΔΙῚ6 Γαϑίγϊοἰΐοη οχρ]αἰηοα χ. 2] βαᾳ. 

[7. Α. ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ, οὐ νοσ. 13. ΑἜὄοοπϑίἀογα- 
οῃ οὗὁἨ 86 ἰβύουυ οὗ ἵπ6 δημγ οὗ ἘΡἨἢγαίπι 
δρϑϊηϑί “0 64}}), οὗ [86 πδίυγο οἵ ἐδ 9 βοῃέβμι 6 Ὺ 
Ὑποῦυρῆς 8Ππ6 πηαπικίδίηοα ἴῃ Ἰδγδοὶ, “Ὁ χρ] αἰηβ ΠΥ 
86 ῬΓορβοὶ Ἰαυβ δὸ τυ οἷ ἸΔΟΓΘ δίγοβθ ὑροὺ (ἢ 
ΕΏΥΥ οὗ ἘΡὮτδιηι ἔμδῃ προ ἴδ 6 ΘΠ τΥ οὗ Φπ Δ}, 
οἷς. : Ὀοσδι86 [10 ᾿δίίοσ τδϑ ΟἹ (89 ἱπάυ χθῆοθ 

οὗ δῇ υῃ8 δ] ονσοὰ ἔθ ης, ἰο τ ϊοΣ, ἴῃ ἐπ οὐδὸν 
0886 ὙὙ88 δι ρογδα ἀθὰ ὀρθῇ σγϑρβ]] θη ἀπά δροβίδου 
ἴτουχλ αἀοά. Ἡδρηοο, 86 ἤγϑξέ ἴῃ γοθ πέρα ϑφδὼ οἵ 
186 γϑγθθ Ὀϑίοσϑ 8 βρεαῖς οἵ ΕΗ γαὶπι᾿β θησαν ἴὸ 
ὁυάδῃ, δηὰ οἡἱγ ἰδ Τουτὶ οἵ ζυἀ8}}5 ΘΙ ἰο 
ἘΡἨγδΐμ ; 88 1{0 οοουτχοά ἴο ἐμ6 Ῥτγορδοὶ (δαὶ, 
ΔΙ Βουσ ἰ0 να τ θδύριλς ἭΠΟ86 αἰἱδροβὶιοη 
ποοαρά ομ᾿εθγ ἴο ὃὉθ σμδηροί, γοὶ 7 υάδῃ δἰδο μδὰ 
8 οἤδηρο [0 ὑπάργρο, ψ ϊλοὶ 15 ἐπογϑίογο ἰηἰτλαιοὰ 
ἷῃ (ὴ6 α8ὲ οἰδυβο, 88. 8 [κὶ πᾶ οὐ δήδγ-μουρμῖ. 
ΤῊΘ ΘΗΥΥ͂ οὗ ΕΡἢγαῖμι ἀραϊηδὶ Φυάδῖ 8}.4}} ἀδρατὶ 
--Ἰλὸ οηδιιίοβ οὗ Φυάδῃ (ἰπ τ} Κίηράοτα οἵ [89 
ἴσῃ ἰγἰθ68) 884}} Ὀ6 οαἱ οἵ--- ΕΡΏΓΑΙ πὶ δἢ}8}} Ὧο 
ΙΔΟΓΘ ΘΏΥΥ͂ Ψυάδῇ---γοαῦ, δὰ Φυάδῃῃ ἰῃ ἐΐϊβ τη 
βἢ8}} οϑδϑθ (ἰο γὸχ ΕἸΡΗ γαΐπι. 

δά. ΟἹ νον. 16. ΤΟ ἰδ ἃ ἩἰΘΉΜΑΥ 8Ὰ οχ- 
Ρἰαἰποὰ ὃν ὕυκιῦδ (ασσεν) δρὰ ΗΒ Ν᾽. ἐ φεῤααθ 
δὴ διε βοῖαὶ χτοδὰ [ογηιθαὰ ὈΥ οαδίϊης ἃρ ἰἰ6 οατιὶ, 

(ἄοπι 220 ἰο σαῖβθὴ δῃὰ ἐμὺβ ἀἰβιϊπρταίθηθα ἔγοτα 
8 Ραΐὰ σόσῃ ΕΥ̓ (860 ἴοοι (7 ον 713" 2)}]. 

8. ΙΞΒΑΕΙ)Β ΒΟΝΕ ΟΕ ΡΒΑΙΒῈ; ΕῸΒ ΤῊΝ ΒΑΤΗ ΑΝ ΟΒΑΟΘΕ ΟἿ ΗἨΠΒ5 60}. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙ]. 1-6. 

1. ΑΝΡ ἴη ἰδδὶ ἄγ δου 8881} ΒΔΥ, 
ΟἼ0Ε;},1 ν1}} ρχγαΐβο ἱδθθ: 
τ (ποὺ ττῶβ ΔΏΡΤΥ ΜΙ πη6, "Δ Ϊἢ 6 Βηρον 18 ἱΣηΘα ΔὙΤΔΥ, 
Απά που οοτηΐογίθαβί τη6. 

2 Βεδβο]ά, (ὐσά 18 ΓΩΥ͂ Βα νοι ; 
1 ν1}} {τυδὶ, δηα ποῖ Ὀδ6 δ,γαϊά : 
Ἐὸσ (89 Εν ΦΕΒΟΥΝ ΔΗ ὦ ΤΥ βίσοηρίῃ δηᾶ πὴῦ βοῦν; 
Ης αἴβο ἰβ ὈΘΟΟΠ.6 ΤΑΥ͂ ΒΑ  νϑ 0. 

8,4 Ὑμογοίοσο ψ 1 ἸΟΥ 8881} γὸ ἀσγδνν παΐοσ ουΐ οὗ [86 τὸ]]8 οὗ βαϊγδιοι. Απὰ ἴῃ [μδὲ 
ΟΑΥ͂ 58}18}} γὸ ΒΑΥ͂, 

Ῥγαῖδο ἶμο 1 ἡ, 
10Ὰ}}] ὉΡΟῚ 8 ΠΆΙΩΟ, 
Τυοοΐασο ἷβ ἀοἴπρβ διμοηρ; [Π6 ῬΘΟΡΪο, 
Μακο τη ίΐοη (πδ΄ ἢ15 ΠΒΠῚΘ 18 οχα] θά. 

δ Ηἴηρ υπίο {16 ΒΡ ; [ὉΓ 6 μαίῃ ἀοπο ϑχοϑὶἸοπὶ ἐμ ηρ8 : 
ΤῊ 8 ποῦ ἰπ 811] {Π6 οϑδυίῃ. 

6 Οὐγ ουξ δῃά βῃουΐ, δου μα δπί ΟΣ Ζίοῃ : 
ἘῸΓ γτοδί ἰδ [μ6 ΗΟΙΪΥ ΟὨο οἵ βγϑο] ἴῃ (89 πιϊάβὺ οὗἉ [ἢ θ6. 

10 υ, Ῥγοείαισπι δέξ παβια. 

8 Τλαΐ, 

ΚΆΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 
Ο ψαξ. 1. )} 215. 1 ἀο ποῖ {ἈΠῈ ἐμδὲ ἐμ!5 ροσίοὰ 

δβ Ῥ6 οοῃδιττθϑα Ραγαξβοι 68}; ἴον τῆθη ἰξ τηυδὲ τοδὰ 
ΌΠΏ) ΣΟ Π.---Ἰβαίδη ὭΘΥΟΣ [8085 ὮΝ. Τί ποτὰ 
νν «ὦ τιτ' τ 

, δὴ δἰ πσίου ἰ01 Κίημα νἱ!, 48, πῆοτο 80]ο- 
ΤῸ ἴῃ ΗΪΐἱπ ῬσΑυοΣ οἵ ἀοαϊσαϊξοη δῶγβ: “1} [867 βίῃ 
δκοίηδὲ ἐη66, δηὰ ἐμοῦ Ὀ9 ΔΙΚΥΥ τὶ ἔἤϑσω, Ὧ3 ΣΝ." 

ΟΡ. Ρα. ἴχ. 3, 

0ῃ γοσ. 2. ΡΊΖ" [αὶ τοσῪ ἤὥὔοαυϑθηξ ον ἴῃ 158. (χχν. 
ἢ; χχνί. 1; χχχ Ἱἱ. 2: χΊχ. δ; 1], 6, 8: [ν].1, 6έ6.}, δη ἃ ἴῃ 
(δο ῬαΔΙτη8 (χί!. 2; ἰχχχυῇἝ 2: ᾿χχχίχ. 27, σίε. 1Ὲ οὐ- 
στ ἰἴγοο ἐἰτὴθ 5 ἢ ΟἿΓ σμαρἕον, γϑσ. 2, δίϑ, Δη ἃ Ὑογ. 8.--- 

ΓΌΩΝ δὰ ἽΓΙΒΙΝΕ ἔοστο ἃ Ῥδσζοῃοϊωηβϑίδ..------ἽΠΕΝ κἢὉ 

3 6. ἐπλαδίέξγοθδ. 

ὃ σὲ ἐλᾶππο ἀπρόν, οἔᾶδ. 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

τθ0 8118 ῬΒ, ΧΧΥΪ. 1 ΟΠ 5 ἽΠΡΌ Ν᾽ ΤῸ 
δῃξτο ϑοοῃὰ οἶδα οἵ γοσ, 3 ἰ5 Ὀογσσζουοθα ὕγοτα ἔπο ἐχσί- 
στρ αὶ δοὺς οὕ Μοϑδϑδ, οὗ ὙδΒίοι γὸ όγὸ σοιαϊη ἀϑὰ ὃθ- 

ἴογϑ ὮΥ ΓῺΡ χί. 1. Οοωρ. Ῥβ. οσχυ!. 14, ΟὨΥ [Ὁ ΤΩΔΥ 

86 ποίϊοϑὰ ἐμαὶ ἴῃ οασ Ῥαβϑαβο, 88 ἰΓἴο ὁχοϑὶ [89 οτἱμ!- 
Ὧ8] (ει τσβοε), ὑπ 6 ὑνὸ αἀἰνίηθ Ὡδολθ8 ἘΠ" 7" εἰλῃηὰ 
ἐπ 186 ἔοστα οὗ ἃ οἷέηιας ἀδοοη6}.8.-----ἼὮὦ }ἷἰΒ Δ ΔΌΌΓΣοΥΪδ- 

τοι οὐ ΤΊΣ Ῥϑοῦ δι ἰο ροοίσυ. Ιἱ ὁδΘΌτΒ ἤτοι Ἑχοά. 
χΧΥ.ἢ; χγὶί. 16, Βοδίάο ὑπο ἰοσχῖ, ἰδ οσαμγα 188. χαυΐ. 4, 85 

ΒοΙο οἱ ποὰ τίν ΓῊΣ" δοὰ σχχυὶὁ, 11, ψὮθγο 7" ἰθ Ῥυϊ 

ἀουῦ]9θ. Βοδο ἐμοδο ἰμδίδῃοον ἐμ πογὰ ͵5 ἑοιιη ἃ ΟὨΪΥ͂ 

ἴῃ ἐμ Ῥβδιίσωδ δῃὰ ἢ θοῦ οὗ 80]. Υἱῖ!, πααλλ νὴ} 8ὺ0- 
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Ὠγονυ διϑὰ ἰϑἰο δα οὗ Δ] πουϊὰ ποὺ Ὀ6 Ηοῦτον. ΤΏΘ 

διιίῆχ ἴῃ Ἶ}») δρρῇΐθϑ δἷβο ἰο Δ]; Ὀούδ ΡΡΘΑΣ ἐΠΘΓΘΌΥ͂ 

88 ὁπ6 Ὠοϊοη. ΟΟἸρ. Επαυν, ἢ 339 ὃ. 

Οἱ γϑνὺ. 8. 4: ΧχΙΐ. 13. χχχυ 10; 1]. 8, 11; |χ]. 1.--- 

ΓΛ) )})ὴῸ χὶ!. 18. 

Οα γοόγ. 4, Τὴο ποσὰ ΤΠ ἰοὸ γῶν ΟΟσΌΣ ποσζὰ 
ἴον ποτὰ, Ῥα. οὐ. 1; 1 ΟἿσ. χυΐ, 8...--ῶῦσὸ 2). Οοιερ. 
ῬΆ. Ἔχ! νί!!. 18: ΛἼ5) Ἡ5 22:7) "3 προὰ ποσὰ ἀρρϑαῦ 

Ἢ το ἢΑγΘ αὐίϑϑα ἴγοω ἃ ςοΒδΙπϑίίοι οὗ οὖἷξ Ῥδββιιροὸ δῃὰ 
11.111, 17. 

ΟἹ Υϑγ. ὅ. ΛὩ], ἴοο, 18 δὲ ἀχρεοδβϑίοῃῃ Ὀοσγογχοὰ ἤγοια ἰδ 9 

Ῥορέσυ οὔ ἴῃ 9 ῬΒ8. ἩΠΟΓΘ 410}6 ἔξ ΟσοΌ ΓΒ βοηθοί πη68 τὴ (ἢ ̓ ) 

ΒΟΏλΘΕΪ 68 88 ΠΟΣῸ ἩΪ ἐῃ 9 δοοῦϑ.; Ρ9. ΧΙΡᾺῈΥΪ;. ; Ἰχυ! ἢ, δ, 58. 
ΓΥ ἰ5 Δἢ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΏ οὐ βαΐ δῇ ; σοόσωρ. χ. 1].-----Ε ΏΙΌΒ 

ΠΡ, ΚΙ ΠΡ ΉΘ. Το Ρυαὶ ρασίίοιρ!ο 18 ἰοπαὰ 

ΟὨΪΥ ἕπῃ 19 Ῥ]Όταὶ τ δαδῆχοϑ, τηϑδηίηκ: “ δοφααϊηΐ- 
8006," ἀπρέειιδ (ΡΒ. Ἰν. 14; ἸΧχχυὶ. 9,19. χευχί. 12; οὉ 

χὶχ. 14. 2 Ἐίημ8 χ. 11). Α5 οὔγ οἤδρίου ουίποϑδ 5ὸ τυ ἢ 
Ὀοττονίης ἔγουη ἔῃ6 ἰδηρῦδκο οὗ πΠ6 Ῥββίτηδ, 1 υγϑῖον 

Κ᾿ ΒΙΌΩ. [Ιἢ τοϑροοὶ ὑὸ 8686, ἴῆϑγο ἰ8 πὸ ἀἰδσθιδο, 
ὙΠ [ὁ ὁ νογὺ δοδι! ν βυρριοὰ δῖος ΠΡ) 2. ΤῊΘ ϑγηδ- 
“4 

ὨΪΏΘ ΤΔΔῪ ΓΟΙῸΣΡ ἴἰ0 ΓΊΝΩ οΥ ὍΘ δΘοῃδίσχυθα πϑυΐοσ, πὰ 80 

ΓΔΟΥΘ ΘΏΘΓΑΙΪγ. ΤΠ ἰδίδοσ ἰδ ὑῬϑσῆαρο ἰδ 9 Ὀσίίος, 

ἘΧῈΘΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1, Το Ῥυορδοῖ οοποϊυδεβ δἷ8β συδηὰ ῬγοΟρΡΉ ΘΟΥ 
δρδίηβὲ Αβϑυτῖα ΜΠ} ἃ βῃοσί ἀοχοόίοθγ. [{ δδ8 
ἵνο βυα! νἱβίοηα, οί οὗὐἨ πλοῦ Ὀορίη πὶῖἢ ἐΠ 6 
ὙΟΓὰΒ: “διηὰ ἴμοὰ 8884}} (νϑγ. 4: γὺ 8881}} 58 Υ ἴῃ 
ἐμδὶ ἀαγ." ΒοΙΒ δτθ )οϊπθᾶ ΒΥ͂ ἃ Ὀγίϑῦ ρσορβοίϊο 
ταὶ 416 ἰδστῃ (γον. 8. Τμ6 ἢγϑὶ σοι ρυῖθ68 δὶχ, (8 
ΒΘΟΟΠΩ βαύθῆ ΤΏ ΘΠ ΘΒ. [Ι͂ἡ {π6 ἢγβὶ ρατίὶ [βγδοὶ 
Κρ δ ΚΒ ἴῃ {86 βἰπραϊας (οογτοβροηάίηρ ἰο “ἰδοὺ 
Υὶἱὶ Βα}. “1 νψὶ}] [δὴ ἐμ 1, ογὰ,᾽ εἴο. (του. 12). 
ΑοΡ [818 Ἔχργϑβδίοῃ οὗ ἃ Ῥσόροῦ βϑῃς πιθηΐ, 8ἢ 
δὶ ἰὰ ὝΟΓΘ, ἰΏ ΤΟΒΡΟΏΒΘ ὑο ἴΠ6 ἤοΟρΘ ὀχργοδθοὰ ἴῃ 
γοΥ, 2, (8 ῬΤΟΠλΪ86 οὗἉ γοσ. 8 ἰ6 φίνεη. Αἴἴον (μὲβ 
Ἰηἰογργοίδιίου οοπιθα (6 δθοοη ἃ ΒιΣΏΠΠΟΏΑ, 6Χ- 
ῬΡθβαθά ἐπ (86 ρΙαγαὶ. (Οογγεθροπαϊπρ' ἴὸ (818 16- 
ΤΆΘΪ ΒΡΘΑΚΒ ἴῃ ἰπ6 Ῥ] ΓΑΙ, πλδη οδίληρ ποῦ ΤλΘ ΓΟ Ὺ 
15 βιι᾽θοίϊνο ἀἰβροβί[ἰομ, ναΐ βυιπαπιοπίηρ, ἴο ἃ 56- 
ὯΘΓΔΪ ρδγιϊοἰ ρδίϊοη ἴῃ τ, Ηδηοδ ΤΟ]]ΟὟ ΟὨΪΥ ἱπι- 
Ῥογδίνοθ, ΒΟΥ ἢ ΤΩΘΙΌΘΓΙΒ, ἰῃ οἰοναίοα βἰγαΐη. Απὰ 
{π|8 1110190 Ῥϑββαρο, 8ὸ ἅι]] οὗ βοῃιἰπιθηΐ δηὰ ατγί, δο- 
οογήϊΐης ἰο ΕἼΤΑΙΌ, οδπποΐὶ ὃὈ0 δβαῖ8}" 8 μϑηυΐηθ 
Ὑτίησ 1 ΒΟγίαπαιοιΥ μ6 ἷἰβ ααϊίθ δἰοὔθ ἴῃ {86 
ορϊηΐοῃ. 

2, Απᾶ ἰπ ἴδαϊ ἅδν -----ἸΩ Ὁ} δα νδεο.-- 
γόοτα. 1, 2. “Ἰὴ (μιδὲ ἀδν᾽ ροΐηία ἰο [86 διίιτο- 
ψ θη 41}} {Ππ8| 88 θθθ ἰοχοίο ἃ 88}841}} δνθ Ὀθθη 
{016}16ἀ (οομαρ. χὶ, 10,11). ὙΆΘΩ 8881} [βγϑϑὶ βδ Ὺ 
“Ἱ ν1}} ῥγαΐθο (166 (7 7) [δαὶ 18. δὰ οὐ χκίῃδὶ 
δχργοββίοη οὗ θαυ 8, διὰ ἐμπογθδῆογ οὗ ἐγεασθηὶ 
ΟΟΘΌΓΓΘΠΟΣ ἴῃ ἴῃ6 Ῥββ] 8: 2 ὅδ. χχίϊ. δ0; ΡΒ. 
ΧΥΪΣ, δ0; χχχ. 18: χχχν. 18; χίθἱ!. 4; 1, 11, 
εἰ. Βαϊ [86 γαί (Ὠϊηρ [ῸΓ πΒΙ ἢ Ιδγαοὶ ἴκ ἰὸ σθ- 
ἴαγῃ ἐπ8η κα '8 (Πδἱ {π6 1, οτὰ τῆ ΔΏΧΤΥ πὶ Εἶτα 
--οἰλαὶ Ηδ Βα8 ρυηϊϑῃοᾶ Πΐηι.---ἰ δα ὁπ. ἐδδ δοη- 

ἀαπδεεν ΟΤῊ ἙῊΣ οὔὐμδηῖ: ΤΑΔΥΪκΒ ΠΟΙΘ: Θ δρρδγοηΐ ᾿ποοησρν οὔ - 
ἵῃρς αοα Ὀθοδῦδθ Εἰς τα ἐθρλώαι τοιηονοα ὈΥ 
σοηβιἀογίηρ (πδὲ ἐπ δβαδ᾽οοὶ οὗ (Π6 (πη ϊκερί νης 
18 [6 ψῇῆο]6 οορὶοχ ἰάδα Θχργοαδοὰ ἴῃ ἰπ9 τὸ- 
ταδί ον οὗ (86 γοῖβο, οὗ ψ οὶ δ. Ὀοΐῃρ' ΔΏΡΤΥ 
15 ΟὨΪΥ͂ ΟΏ6 οἰθηηθηῖ, [ΐ τγᾶβ ποὶ ἘΩΡΙΣ ἐεθτος 
αοἀ νὰ8 ΒΏΡΥΥ (μαὶ (6 Ῥ6ΟΡ]6 Ῥγαΐθθ Ἡΐα, ναί 
Ὀροδθθ Ηβδ ψ88 ΒΏΡΤΥ διὰ ΗΒ βῆρον οοδϑοά. 
ΤῊΘ βδῖλο τη0ἀ6 οὗἩ ΘΧργοββίοῃ ᾽8 πβοὰ ὉΥ Ῥδὰὺὶ] ἰῃ 
ατεεῖκ, τ θ Ἀ6 βᾶγβ (Βοπι. ν. 17): “Βὰϊ αοἄ "Ὸ 
ἰμδηϊκοὰ ἐμαὶ γθ γε [86 βογνυδηίδβ οὗ αἴη, Βυΐ γ 
ἤανθ ἔτομι (86 Βοατὶ οδογο," εἰθ. ΤῊΘ ραγίϊ6 16 
δι Βαθπλβ ἰὸ Ὁθ π ἰο τοηδοσίπε οὖν ἰοχι 
Ἰηίο ἘΠ ρΊ8Η.---ΤῈ.}] Τῇ ΒΟΙΥ δηῆροῦ οἵ Οοά ἰβ 
θυ 84 πιδηϊοϑίδίϊοη οὐὨἨ ΗΠ 5 Ιουσο, δπὰ ἢθ ἷβ 88 
ἤρα ἴο 6 ββηϊοά ἴον Ηἰβ δηρο 88 ἴον Ηΐβ 
ΟΥ̓́Θ. 
ποι, ἰοο, [π6 ἰανηΐηρ οὗ ἐΐϑ ττϑὶ ἰδκοα 

Ῥΐδοθ, [8γΥ 86] ΤΑΥ͂ ὈΓΔΥ ἴοσ {ἢ Ἰδαιϊηρ οο εὐ πυδηοθ 
οὗ ἴδυοῦ δῃὰ ρστδθθ. Τἢδὺ [6 Μαβογοίβ αἷβο οοῃ- 

δἰγυοὰ δὲ τὸ ἀο (υἱά 7ετιί. απὰ Ογαπι.) 80 
ἔτομι (89 ὙρΑβΑΤΝ ἀῶ 

38. ῬΒοσχϑίοσθ γ9 884]] ----- οὗ δεῖνος -- 
γον. 3. Τῆοθο ψογὰβ Ὁ ἴο Ὀ6 8 τϑβροῦβα ἰο 
{86 Ἔχργοβαίΐοῃ οὗ θδ] ον ηρ (ταδὶ (ἢ δὶ τὸ δηὰ ἱπ 
γοσ. 2. Ὑπαὶ ἴδ, στ οὮ]Υ δὰ οπά]οθϑὶΥ γὸ βἢ}8}} 
ῬΔΙΓΙΔΚΕ οὗ βαϊναίίου. Αἱ (89 Εδαϑί οἵ 6 ΤΆΡου- 
ὯΔ86]68 ΜΔΙΟΣ 8 ἀγα ἔσομι {86 ἰσπηίδίη οἵ 83:1- 
ἰοδῦὰ ἴοσ ἃ ἀσὶηκ- οδείηρ. ΕΎΟ [86 ῥγίοβὶ ἐπδὲ 
Β0 ὑγουρβί ἰΐ ΜΙ ΒΟ] οπιηϊὶν ᾿πίο {ἢ 6 ἰδ πιρ]6, δῃο- 
18οὸγ ἰοοῖ 1ἰ, δηὰ, ψ 8116 ἀοϊηρ 80, υδοὰ (ῃ6 πογὰβ 
οὔ ουγ ἰοχί. Οὔπιρ. ἱπ α Βιδ.  ίοϊ. ατί. Ἐξαδὶ οὐ Τὰ» 
δεγπαοῖεβ. [ΤῚῚ}15 ΘΟΥΘΙΔΟΩΥ οτἱ αἰ δια δὲ ἃ μρογὶοὰ 
Ἰοης δέον 18618}} 8 ({1η6.--- ΤῈ.] 

4. Απᾶἃ ἴῃ ἴδαῖ ἅδγ ----ταϊᾶσξ οὗ [Ώ66.--- 
ψετα. 4-6. Τῇ βοοοπὰ οὗ (9 βοῆς. “Ὑ{ἴο 
88|}4}} ἄγαν Ιοδὰβ ἴπὸ Ῥσχορδοὶ ἰο Ῥσγοοθαὰ ἰῃ (6 
Ἰυγὰ] πυτῦονῦ. Εἰ χοορίηρ ἐδ6 σδηρθ οὗ Ὠυπη- 
Ρ 6 ἩΟΓΩΒ 8.6 ἐδ Β8Π1|6 88 γὲὰσ. 1. Τὺ, ἴοο, 

186 σψεῦῦα οἵ {π6 [0] πίῃς ὕνσο γουβοθ 816 ἴῃ ἰῃ6 
Ὀίυταὶ. Νοίϊοο, δὲ {π 68. βᾶπιθ {ἴπ|6, (δὶ {6 γ δ.θ 
᾿Ἰπρογανοβ. τὰ ἰἢἷ8 1ὲ 18 βοϑὴ ἰμδί [8γ86] Ὡ0 
ἸΟΏΡΘΣ τ 8 Κ659 8 βυ δ] οίνο οοηΐδεδίου [1 γϑσ. 1, 
Ὀυΐ ἀδιηδθ 8 ραν οἰ ραίίο ἴῃ ἷβ 18: Φ68ο- 
Δ} 88}8}} Ὀ6 ῥχοο αἰ πλϑᾶ ἴο 8411 (0 ποσ]ά. 
ΤΟ ᾿δϑὲ νοῦ. (6) 18 ἀϊδιληριυϊεμοά ἔτοσι ἐπα ἴογϑ- 

ξοὶ Ὀγ (δ8ὸ νοσὺβ δοίης πο ἸοΏ ΟΥ ἰῃ τ86 ρῥ]αχαὶ, 
αὐ ἼΠ6 σοϊυτηθαᾶ ᾽" οὗὨ [δγδ6] δῖθ δὰ ἴῃ (89 

Αἰ ρσι]ν. ΤὨΐβ, ἴοο, ἀου 168, 16. Ὡο δοοϊάθηξ. [ἢ 
ΨΟΙΒ. 4 δὰ ὅ ἰδ0 ποτὰ ρβοϑβ ουἱ ἰο (6 πὶάθ 
ΜΟΥ] : 4}} βαίϊοηβ χητπβὲ Ὀ6 ἰδυρδί ; (86 τηδ᾽ορίὶς 
ἀοεάβ οὗ Φοϊόνδῃ σταυβὲ Ὀ6 6 Κηονγῃ ἰο ἐπ 
Ψ801]6 ϑαυίῃ. [δ βϑομβ ἰο τὰϑ ἰμπδὶ ἰο Ῥγορβμοὶ 
ΜΟΌΪ]α τβἢ ποῖ ἰο οοποϊυᾶάς πὶἰῖῃ (8 Ἰοοκ Ἰηἰο 
ἐΠι|0 ΤΩ ΘΑΞΏ ΣΟΙ 656 ΟΧΡδηθ6, ρυὶ που] ταίμοὶ ἢχ πἷθ 
Ἔγϑβ, ἰο οοῃοϊυάθ, ου 189 Ὀαϊονϑὰ ἕοστα οὗ ἐδθ 1π- 
Βιανἰϊαηϊ [ἴϑιη, ὅοσπι. Βγσεγίη]) οὗ Ζίοι (186 ὁχ- 
Ῥτοβθίου ΟὨΪΥ ὮόΓο ἴῃ 1848}. 

ΑἸ] ΠΟΠΟΥ δηὰ 4]1 βαϊγαϊΐοη οἵ Ζίοῃ σοδὲ ἴῃ 
1ηἷ8, (δαὶ ἰὑ 88 (μ6 1,ογὰ ἴῃ {Π6 χιἱάβὶ οἵὨ 1 88 118 
νης δρα Ῥϑυβοῃαὶ β 16] δηὰ ἰουμίδίη οἵ 116, 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΘΑῚ, 

1. Οη νυἱἷξ. 1. “ϊνοβοίΐνηια ορρισπαξαν, εἶε. 
Ζογηβδί θη ͵β δαβδυ θά Ὀαϊ ἠοῖ οοηαυοετοα. ΤΒ6 
ΟμησοΝ δ ργθαθοᾶ Βαϊ οὶ ὀρργεββοὰ." --ΕὈΈΒΞΤΕΒ. 

2, Ου νἱΐ. 3. “ φιμιπάο εοεϊδεία, εἰ. ὝΈΘΩ 
(86 ΟΒυτοΟΝ 8 δαβδυ] θὰ δὰ ΟΠ τὲ οσυοϊ θα ΟΥ̓ῸΣ 
δαχδίη ἴῃ ΗΪδβ οἱοοίὶ, Ἐεσίῃ δῃηὰ Ῥοίδη, ΗἩογοᾷ δπὰ 
ΡΙΠδθ δῦ ποηΐ ἰο ἔοττη 6] Ἑδηοθ δῃα θηΐοῦ ἰηΐο 
ἔτϊοηάϊγ τοϊδάώοηθ. ΤΉΟΓΘ δγο, 80 ἰὸ βρεακ, ἐπ 6 
ἴοχϑϑ οὗ ϑαπιβοη, ἰοϊπο ἰηάθοα ὈΥ {μ6 ἰ41}8, Ὀαὲ 
ἰμοὶΣ μοδὰβ ἃσθ ἀϊβοομῃροία,"---ΕἘΟΞΕΞΤΕΒ.--ο 
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“Ἡς τῆιδὲ Ὀοϊονοβ ὅ6οα μοὶ (168. χχυ δὶ. 16). “ΤῊΘ 
τ ἰδοῦ ἰδ ὈΟ]ὰ δα δ ᾿ἰἴοῃ" (Ῥυονυ. χχνυΐἱὶ. 1). 
Ἡγροοῦίίοβ δπὰ ἱμόδα ἐμαὶ ἱππιοῖ ἱπ πόοσῦκβ (Ὑγοσῖς- 
ΒλΆ1π|5) πδνο ὩοΠῸΓ γϑδϑο ποῦ 1 ἢ. ΤΉ ΘΓΘΙΟΓΘ 
ἰθογ σδῃποῖ ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ τηοδῦδ αυϊοῦ ἱποῖντ οαστί. [Ιἢ 
ῬΙΟΔΡΟΓΙΥ͂ [Π6Υ δγο, ἱπάοοῦ, ΟΥ̓ΡΕΥ ΕΘ ΊΩξ, νοὶ ἴῃ 
δ νογαὶὶν (ΠΟῪ {81} ΔΎΔΥ (961. χυὶ!. 9).") ὦ ἘΒ. 

8. Ου νἱῖ. θ.ἁ (“1} νὸ π|ὶ}} ποῖ Ὀ6] ον, βυγοὶν 
γὸ 88.4}} ποῖ 06 ΘδιδὈ]κμοὰ.᾽") “[ποίγηΐδ δεπίεπίνα, 
ο. Αψ(ΑΦ πιεἰκίτρ βεηιπιοηΐ (δὲ ΤΩΔῪ ὃθ δἀδριοα 
ΚοΠΟΤΆΙΎ (Ὸ ἰοπιρίδιΐοη, δθοδῦδο δἱϊ οδγηεαὶ 
δηάρανοσν δίδοσ δηγίίηρ, 88 γοῦ ΚΟΥ, Ὀορυ θα 
ὯΒ ἴῃ ἰοτρίδιΐοη. Βιιῖ ΟὨΪΥ δὶ ἢ ἴῃ 186 ποχά οἵ 

ἦθθ τη δ κα τ8 δ. 6 δη τ ῖκ68 δι γο ἩΠδίθυοΡῦ 
νὸ νουἹά ἌἽχοοῦίο. Ηδ ὙΔΓΏΒ ΑΠΔΣ, ἱπογοίοσθ, δὲ 
1 6 καἱά : ΠΟῪ Ῥτγοιηΐβαε γοῦ ὉΥ {86 ποχά, ἰΐ 
8}8}} θὰ ἰπιδὲ [ἤοϑο ἵνγο Κίηρβ 884}} ηοὶ δυτῖ γου. 
Βεϊῖενο ἐπΐ8 ποσὰ ΕῸν ἰἔ γοὺ ἀο ποῖ, Ἡδδίουος 
γοὺ αἴογσαγὰθ ἀδυΐθο 11] ἀθοοῖνο γοῦ : 5.860 
411} οοηδάφηοορ 5 γαΐη ὙΔΙοἢ 15 ποὶ δυρροτίοα Ὀγ 
(86 νοτὰ οὗ αΟοὐ."---͵ΠΙ“ὐΠΉΞΕ. 

4, Οα υἱὶ. 10-12. “Ὑ)ΙοΚοά ΑἾδΣ ρῥτοϊοῃ 
ἴο στοδὲ ΠΡΟ ἴῃ δαί πίηκ ἴγοπι δβἰκὶηρ ἃ ἶσα 
(Πγουρἢ ἔβας οἵ ἀοά. Τδυθ πγροοσίίοβ δΓΘ τηοβί 
ἀπιδοϊοηἰοῦβ τΟΓῸ ποσὰ δ ἢ ποοὰ ἴον ἰϊ : ΟἹ 
(6 οἴμος μαπᾶ, τῆθῃ (ΠΟΥ οὐμξ ἴἰο 6 Πυμ}]6, 
{Π60Υ ἀγὸ ἔθ πιοδὲ ἱπβοϊθρηὶ. Βυὶΐ χῆθγο ΘΟ οοπη- 
πλυθ ἰο Ὀ6 Ὀοϊά, οὔθ τυυδὲ 6 θοΪά. ἘΕῸΣ ἴο θ6 
οδεαϊοηΐ ἰο ἴΠ6 πογά 18 Ὡοὲ ἰδπιρίζης αοα. ΤΠαὶ 
ἷο ταῖμοσς ἰοιρίίης αοα τῇ θη ΟὯΘ ὈΓΟΡΟΒΘΘΒ ΒΟΠ6- 
εὐΐῃε, αὐ πουΐ πανίηρ (δ6 ποτὰ ἴοσ ἱϊ. [τ ἰ5, ἰῃ- 

, ἦπ6 ρτοδίοοὶ νἱγῖιθ [0 τοϑὲ ΟὨΪΥ ἴῃ {π6 πογὰ 
«πὰ ἀδεῖτο ποις ταοτο. Βυΐ σῆβθσο Θοά πουά 
δήὐὰ βοιμοι εἰηρ τότ ἰμδη ἔπ πογά, [Π6η ἐξ πχυδὲ 
ποῖ ὕο ᾿πουρ ἃ νὐ γα ἴο τοὐοοῖ 10 δ8 βυρογβαουβ. 
γε πιυϑὲ ἘποΓοίΌΓο Ἵχοσοῖδθ βυσἢ α δι ἰη (86 
ποτὰ οὗ ἀοάἂ ἰδαὶ πὸ Ὑ111] ποὶ ἀοβρίϑθθ (6 μοὶ 
(δδί τὸ σίνο, ἱπ δά ἀϊομ ἰο 1 88 αἱάβ ἴο (αἰ. 
Ἐὸν ἌἼσβϑιῖρ]ο ἐδθ τὰ οἴἶξδσβ υα ἴῃ [86 φορροῖὶ 8}] 
[αὐ 'ἴδ ὨΘΟΘΘΒΑΓΤΥ ἰο Βα] γαϊΐοη. ὙΥΏΥ ἰμθη Βαρίΐδηι 
διὰ (6 1,.0Ὲ}}᾽8 Βυρρεῦῖ ΑΥὸ ἐπ 6Υ ἰοὸ Ὀδ6 ἱγοδίο 
88 Βῃιροχῆυουθ ἢ ΒΥ ὯΟῸ Ιῃδᾶηβ. ΕῸΓ ᾿ἰἴ οὔθ ἢὸ- 
Ἰενο ἱῃ6 ποχά 1.80 ἨΠῚ δὲ [6 βαπγθ {πη ὀχ ἰδ 
8ιι οεἰΐτο οὐδοάΐοποο ὑναγὰ αοὰ. νῆα οὐρῇ 
1Βοσοίοσθ ἰο ᾿θβϑγῃ ἰο ἰοΐῃ ἐδ9 κῖχηι τὶ τΠ6 ποσὰ, 
ἴοτ ἢ0 πιδὴ δ88 (6 ῬΟΥ͂Σ ἰο δβαῦοσ (86 ἔττο. 
Βαὲ ἀο γοῦν δοῖκ : 18 1ὑ ροσταϊ θὰ ἰο δεῖς αοα ἴῸυ 

ἃ εἰρη Ὑ7ε Πᾶνο δῇ οχδιηρίο οὗ ἰμΐβ 'η ΟἸάθοη. 
Αμσποῦ: ΑἸ Βουρῇ Οἰάθου γγδὲ ποὲ ἰο]ὰ οὗ αοὰ ἰο 
δαὶ 8, εἰξῃ,, χοί ̓ὸ αἰὰά [τ ὈΥ {π6 ἱτηρα]ρο οὗ [86 
Ἠοΐγ ϑρισιῖ, δϑά ποὶ βοοογάϊῃρ ἴο Βΐη οὕ ἴδῃς. 
Ἧ᾽ τιπδί ποὲ ἐμογοίοσο δῦυδο ᾿ἷβ θχδηιρὶο, δηὰ 
τησδὲ Ὀ6 οοπίοοηϊ ὙΠ} ἰπ6 δίρη πδὲ 16 οἥεγοα Ὀγ 
[6 Εν. Βυὶ ἴΒογΘ 8΄Ὸ οχίγδογ ὩΔΥΥ δἰ ζηα ΟΥ 
τηϊγδοίθα, κὸ {πδὶ οὗἨ {πὸ ἰοχΐῖ, δῃ ἃ ὍΔ ΠΑΣῪ ΟΠ 68 
κὸ Βαρίΐδπι δῃὰ (πο 1.0 ΒΡ} δαὰρ οἱ θοἢ 
Βαγθ 1Π6 βδαίωϑ οὐ]εσί δῃὰ ὑβ6. ΕὟΣ 8ὲ (ἐϊάθοη 
Ὅ45 εἰγοηρίποηδα ΟΥ̓ ἰπδὲ τηϊγδου]οῦβ ουϑηί, ὅ0, 
ἴ00, ΔῈ Μ͵ὸ βίγεηρίβεηρα ὈΥ Βαρίΐδηιμι δά {86 
1οτὰβ Βαρρον, δἰ ἐπουρ ὯῸ τηΐγδοῖθ δρρθᾶγβ 
βαγθ ΟἿΌΣ ρὐλεμδ Ηξῖμ δὰ ΗΟΡΕΜΑΙ͂Ν δῇδγ 
᾿ΉΣΕ. ἴοξοσ, (9 ϑεσυδηῖ οἵ ΑὈταμδση, 6180 
δοϊοι (Π6 Τ,οτὰ ἴο δον Βἷπι {0 τίρῃης πιίθ ἴὸσ 
Ἶκδβδο ὉῪ τγϑδῃβ οὗ ἃ εἷρῃ οὗ Ηἰἷβ οὔσῃ οδοοεΐηρ, 
(ας. χχίν. 14). 

Ις οὐχὶ ἰο δ εαϊὰ ἰδδὲ {15 δακίηρ δ εἶχ 
(ορεηΐηρς 86 ΒΙθΘ δὲ ἃ νεπίῃγο, ΟΣ 8ῃΥ οἶδβοσ 
Ῥοο ) ἀοοα ποῖ βαϊὶ ΟΠ τ διΐδη ρμογίϑοιϊζοη (Ηοῦ. νἱ. 
1ὴ.. ΧΑ. ΟἩνἠκεῖδηι Ἢ ἴο ὕὈ6 ἱμυσαγα!γ ϑοηδῖ 19 
αἴ ἰδς ἀἰνίηο Μ11]. οὐκὶ ἰο οοπίες;ὲς ιἰταθο} 

αἰ ἰῃὴ6 μπασγδηίθοα ἱμαὲ αοά Ηϊπ86] οὔδγα. 
ΟὨΪΥ οη6 χτηῦδί ᾶνα ΟΡΘΏ Ογθδ 8Δη Θδχρ [Ὸσ {Π16Π}. 
ΤῊ (ἷηρ οἵ ἀοιημαπάϊης 8 βῖρτ, 1 10 18 ποῖ ἀϊ- 
ΤΟΟΙΥ δὴ οδοὶ οἵ δυρογει κου (Μαῖϊ. χὶϊ. 39. 
χνΐὶ. 4, 1 Οογν. ἱ. 22), ἰδ ΘΟΥΙΔΙΏΪΥ ΟὨΣ] ἀΐδἢ, δηὰᾶ, 
θαδοδῦδο ἐΐ 6861} ἰοδὰβ ἰὸ βυρεσϑί ἰουκ δθυδοβ, ἰδ 
18 ἀδηρογοῦδ. 

δ. Υἱ. 15... ΟῚ οαρεῖ, εἰ. Τῆδὶ ἐπ 
Ῥτορδοὶ 64}185 σοα λί ἀοα ἰβ ποῖ πιΐδουϊ 8 ἵμᾷ 
ΘΟ ΔΙ ΘΙ ρ δεῖθ.Ό [Ι͂ἢ Ζοοδ. ἱϊ. 12 ἰζ ἰδ βαὶα, ἰἢδί 
ἬΒΟΟΥΘΥ ἰουοδοδ [Π6 βοσυϑη οὗ αοἂ ἰουοδοδ (116 
ΡυΡ}] οἵ αοὐδβ ογθό. ὙΒοΘτοΣ ὈΥΠΟΕΣ ἰόβοῖοῦ 
8δηα ῥτόδοῆονς Υ|ὶ}}] μᾶγο ἰο ἀθα] νὶ ἢ αοα ἴῃ ἢ 68- 
σϑη οὗ πΠῚ} ἔπ Τοτὰ πῆῃο δ μυΐ ἴποπὶ ἰηϊο 
οβῆοε. -- ΕΟΞΉΞΤΕΗ. 

6. Ου τνἱῖ. 14, “Τῇ ἤδῃὴθ ᾿τηδημποὶ 16 οη0 
οὔ (6 πιοϑὲ θοδυιϊ α] δπὰ σἰοπϑδί 'ῃ οοηίθηίδ οἵ 4}} 
16 Ηοὶγ βοειὶρίυγο. “Οοἀ 11} υ8᾽ ΠΟΙΡΓΙΒ6Β 
(ἀοὐβ οῃϊγο ρίδη οὐ βαϊ γδίΐοῃ τὶ αἰ! Ὠυ πηδῃ- 
ἰγ. [Ι͂ἢ 8 ΠΆΣΤΟΥ͂ΘΥ ΒΘΏΒΘ 1ΐ Ι65}8 “ ΟΟὐ-Π8Δ} ἢ 
(δι. 1, 28), δηὰ ρμοΐϊμὼ ἴο [80 Ροσβοῦδὶ υπίοη 
οἵ ἀἰνί εὐ ἀπά Βυταδαΐίυ, ἰὼ ἰμ6 ἀουῦ]6 πδίυσθ οὖ" 
{6 ϑοη οἵ αοα Ὀοοομλα πιδη. “668 ΟἸτδὶ 48 8 
ἀοά-π ἢ -υθ, Βοπονοῦ, ἰῃ ἰμὶ8, [πὲ ἴον δρουΐὶ 88 
6818 Ηδςδ ἀποὶὲ διηοηρ υ8 κ'ῃπου (πο. ἱ. 11, 14). 
ἵρ 8 ἄθοροσ δηὰ Μ]ΊὰΟΣ βοθ6 δ8.}}} Η6 νγᾶβ βυσἢ ὈΥ͂ 
18ο [τ δηυοῖ ποσὶς οὗ (ῃ6 δἰοποιηθηὶ (2 Οοσ. υ.Ἅ 
19: 1 Τίπι. 11. 8... Ηδ ν1}} αἷδο Ὀ6 δυοῖ ἰὸ 6Υ Ὁ ΣΥ͂ 
ΟἿὯΘ ἐμαὶ Ὀ6] 1 ονο8 οἡ Ηἶπι ΟΥ̓ {86 νοτῖς οἵ ζοβθῃθ- 
ταιϊΐοῃ δηά βαποι βοδίζοη διὰ ἐπα ἀδὲἱγ γσθηθν δ] οὗ 
Ἣΐδ ΒΟΥ δηὰ αἱνίηθ οοιητωυῃίοη οὗ ἴμ6 βδρίτι 
(:)ο. χνὶϊ. 28, 26; χὶν. 19, 20, 21, 23). Ηδ ἰδ 
βιοἢ δον ὉΥ Ηίδ Ὠἰρμυρτίοθι!γ απὰ τογαὶ δἀτγαίη- 
ἰδίσαϊ ου δῇ γογηπιθηὺ ἴον Ηἰδ τ 8016 ΟΒΌΓΟΙ 
(Μαδί. χχνὶι. 20; Ἡοῦ. νἱϊ. 28). Ηδ κ1}} ΡῸ 
δη6ἢ ἰη ἰδ6 ργοαθηΐ ἐπι οὗ ἐμοὸ (δυγοὶ ἴῃ 8 6}}} 
ΤΟ ρίογίουβ ἐβϑμΐοη (ηο. χ. 16). ΤῊΘ ΘηΓγΘ 
δηἃ οομιρ]οίθ τηϑδηΐηρ οὗ [Π6 Ὧδπιθ [πηπη8}86], 
Βοῦγονοῦ, ἩΠῃΠῚ ΟἿὨΪΥ οομὴθ ἰὼ ᾿ἰχῆϊ ἴῃ (86 ΠΟῪ 
ϑδασίῃ, διὰ ἴῃ (6 Βϑαυθην Ψογυδδ] πὶ (Εν. χχὶ. 
8, 23; χχὶϊ, δ). -- μ,σιιη. ΕἙιΕν. ΒΟΟΒ. 

ΟΗ.Α». Υ11].---7. Οἱ νϑγ. ὅ βαᾳ. “{͵κὸ Ὀοδεϑί- 
ἴα] βν ΠΛ γα ἀθαρῖβθ βη18}} δηὰ αὐ]οὶ παίοτβ, δηά 
οὔ ἐπ οἶος πάοὶ, ἴον [6 Ὀοίΐος ἀϊαρ]δΥ οἵ ἱποὶν 
5Κ1]1, θοαδὶ οἵ ἰδ ᾳτοδὲ βοδ δηᾶ τρββίθγ ἱέξ, Ὀὰΐ 
οὔἴϑῃ δῖ Ἰοβί ἰῃ ἱϊ,---ἰίδυβ, ἰοο, ἀϊὰ (6 Βγροογί(οθ 
ἰμὐ ἀοαρίοοα [86 βη}8}} κί πράοιῃ οὗ πάῃ, δηά 
Ὀχαρχϑὰ τυοῖ δηὰ ρστοδῦ {πίηρ οὗ (19 ρον δπὰ 
ἈΡΙΘθάοΥ οὗὨ ἰδ6 Κίηράοια οὗ [αγϑϑὶ διὰ οἵ 19 
ΗΥπκηδ; βῦοἢ Ὠγροογίίοβ ἃγὸ β61}} ἴο ὑθ ἰουπὰ 
ὨΟν-8.ἀΑγ8---δΌοῦ {πὲ ὈΘΔΣ ἰπ {μοῦ 6γ6 (16 αὐὦ- 
πῖγαπάα οπιαε, (6 βριθηάον, τῖοδθδ, ροσοῦ 
οογοιηοηΐοθ δὰ μοῖρ οὗ ἱμ6 Βοπιΐβἢ συ τοὶ, ἀπά 
{βογθι ρου ὁ θοὲ (οἷς ΡΌΒΠ61 Ὀγ (π6 Ὀἰχρον- Βοδρ.᾽ 
7: ἴθ θυὶ {πὸ ἀογν1}} 5 ἰοτωρίδίΐοη οὐοσ δραΐῃ : “1 
{1} εἶ 6 811 (͵ἷ8 ἴἰο [π66.᾽ "- ὉΕΑΜΕΒ.--- “ ΤῸΝ 
ϑἐϊοα,)" εἰ6.ἁ “Τδο ἰουπηϊαίῃ οὗ β᾽]οαι, θα (Π6 
ἰοια ρΪ 6, ἀδὲ}ν τοπιϊπάϑα {μ6 {6 1) ιμδὲ ΟἸσὶδὶ τγδθ 
00 Ὁ ΟΑΥΝῚΝ οἢ ὅπο. ἰχ. 7. 

8. Οἱ νἱῖδ, 10. “Ὑ͵Βθὴ [89 ρτοδὲ δυρονϊδενοθ 
εἷς ἴῃ ἰμοὶγ οουοὶ! ομδιῖῦοτβ δὰ μᾶνο ἀοίθι- 
τηϊποά ονοσυ  ἴηρ, ΠΟῪ ἰΐ οὐρῶὺ ἰο 6, δῃὰ θδρ6- 
οἶδ} μον ἔπι Ύ Μ1}} εχιἱπρυΐδα [86 ρΌΒΡΘΙ, ἱμεῃ 
ΟΘοά εοηᾶβ ἐδ δῆροὶ ἀδῦσιοὶ ἰο ἰμθπὰ, τ8Ο τοῦβί 
Ἰοοῖκ ἰπγουρὴ ἴ[ῃ6 τΪΠΔΟΥ δῃά ΒΆῪ : ποίμιϊηρ π|}} 
οὐμ168 οἵ ἰ1.) -Ί ΤΕΕΒ.-- ΟἸ ἰδὲ, πο 'β οὐσ [π’- 
ταδηπαὶ, 8 τοί υ8 ὈὉγ Ηἷδβ Ὀδοομαΐηρ ταδῃ, ΓὉΓ Ὁ8 
Όγ Ηἱἷβ οοο οὗ Μοάϊαίοτ, ἐπ 5. ὈῪ ὑπὸ νοσκ οὗ 
Ἧι» βδῃ οι βοδιΐοη, ὃν υβ ΗΥ̓ ΗΒ Ροσβοτδὶ, στδοου 
Ρτϑθθῆοθ." --ΟΒΑΜΕΒ. 
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9. Οη Υἱῖ,. 14, 1δ6. ΟἸγίδὲ δίοῃθ 16 δεῖ ὮΥ 
Οοά ἰο ὃθ ἃ βίοῃβ ΕΥ̓͂ ψ οι τ ΘΓΘ σαϊβοὰ ὑρ. 
Τμαὶ Ηθ ἱν, Βουοοσ, δὴ οροδαίοῃ οὗ οἴδῃοο ἰὸ 
ἸΑΒΆΥ ἰα ᾿εδοδιθο οὗ ὑμεὶγ ρυγροβθο, ρϑίαϊδηοθ δρᾶ 
οοηἰοπιρὶ (1 Ῥοί. ἱϊ. 8). πμονοίοτα Ὅὸ οὐκχῆϊ ἴ0 
ἴδθαν Ἰοϑδὲ νγὸ ἰδακο οἴἶδηοθ δὲ Ηδ)ῆ. ΕῸΣ ὙΏΟΘΥΟΣ 
[4118 οὐ {118 βίοῃϑθ ἘΜἩ11} βίο ἰο ρίϑοοα (Μαί. 
Χχὶ. 44). ΟΕΛΜΕΒ. 

10. Ου νἱῖ. 16 θᾳᾳφψκ Ηδ πῶγῶβ Ηἰβ αἰθοὶρ 8 
διαιϊηϑί οΔ ἐμ ΘΌ 88 Βυρογδι του, δηα ἐχμοσίβ ἰπθπὶ 
(0 ΒΟΥ χοβροοὶ ἐμβοιηβοίνοδ δ᾽ γα ἴο ἰδ δὰ 
(βου γ. “ ΤΟΥ τασβὲ ποῖ ἰδιηἰς ἐπαὶ οὐ χλυδὶ 
ΔΗΜΊΟΥ πολ Ὁ νἱβίοηβ απὰ βἷρῃβ, ἰμβοσγϑίοσθ ΕΘ 
χτϑίθσβ (θη ἰο ἰδ6 ιογέῤέεη ποτζὰ, ἐμδὶ ἸΠΟΥ͂ ΤΩΔῪ 
ποῦ Ὀδοοπὶθ 8] ἰοροί μοῦ ἰοὸ βρίγιϊαδὶ, 11ϊκ6 (Πο89 
ΒΟΥ ΚΤ ΥΣ ὙΠΟ ΟΥΥῪ : βρίτγις 1 αρὶσγὶ. . , ΟἸσίδι 
ΒΆγΆ, 1ακὸ χνὶ.: ΤῊΘΥ μᾶγο Μοδβοθ διὰ ἐδο 
Ῥτγοριοίθ, δηὰ δχαΐῃ “πο. νυ. 39: ϑασοῦ {π6 βοσὶρ- 
ἴαγεθ. 8ο Ῥδι1] βαυβ, 2 Τίηι. 111.16: ΤὍΤ6 βΒοεὶρ- 
ἰυγθ ἰ8 ῥγοδίδὉ]6 ἴοσ ἀοοίγίηθ. 8.0 βδυϑ Ῥαίοσ, 2 
Ῥοῖ. ἰ.9: 9 παν δ βυσο ποχὰ οἵ ργορῇῆθογ. 1 
ἴπ {89 σογὰ ἐμδὲ οι δηροβ ᾿ιθαγίβ δῃὰ τοονοδ (Π 61}. 
Βαυὶ τονϑ  διΐοῃδ ρυ' Ρθορὶθ ὮΡ δῃὰ πλβῖο ἔβϑε ἰω- 
δβοίϊϑηϊ." ἩΞΕΙΜ βηὰ ΠΟΡΈΜΑΝΝ δῇδγ {Ὺ001888. 

ΟἩΑΡ. 1Χ.---11. Οἱ τοσ. 1 βαᾳ. (2). “Ῥοεῖνο- 
πα Ῥαγξ, οἰο. ΤΠὺῸ ἰδίίος οἵ οἰδρ. Υἱ}}. νᾶ 
νομικὴ καὶ ἀπειλητική (1 δηὰ {Πχοδίθηἑη ) 80, 
ὁ8 ἰδ οἶμον βαηά, ἐμ ἤτοι αδῃὰ ὑθϑὶ ρατὶ οἵ οπδρ. 
ἦχ. ͵6 εὐαγγελικὴ καὶ παραμυϑητική, (ΘνδΏρο 1104] 
δηθὰ οοπίονιηρ). ΤῈ τοῦδέ ἐνοσ δ δὰ μοο- 
Ρ6ὶ, ρυθδοβίηρ πυδὲβ δῃὰ ρσγδοο, ποσζάβ οὗ σγθρσοοῦ 
δηὰ πογὰβ οἵ οομπιΐοτὶ, ἃ νοΐοϑ οἵ δ᾽ασια δῃὰ ἃ 
ψοΐοθ οὗ ρθδο9 ΤὉ]Π]ΟὟ ΟὨΘ δῃοίμοσ ἱπ (86 οἰυγοὶ.᾽" 
ἘΟΘΕΕΞΤΕΒ. 

12. Οὐ ἱἰχ. 1 (2). Βοιίϊι ἴῃ 86 ΟΙὰ Τοβίδιηθηὶ 
δηὰ Νοὸν Ἰοοίδημοηὶ Ομ τὶ ἰθ οἴη οδ]]οὰ Πρ. 
Τηὰ8 θα δῃ ο8}16 Ἠΐπὶ “4 Ἰίρμίὶ ἴο (Π9 οι 168, 
ΧΙΐ. 6; χιὶχ. 6. Τὴθ βαπηο Ῥγορβεί βαγβ: “"Ασἶβϑ, 
ΒΒῖηθ (πλδῖκο (ἢ γβοὶ ᾿ἐρσὶνε), ἔοσ ἐγ Ἰρῶν 18 Θοπαθο,)} 
Ιχ. 1, Απὰ τραίη γὰρ. 19: “ὙΠ ἰνοτὰ δ}8}} ὅθ 
ἀηΐο (μ66 δὴ ονυδγ αϑιϊηρς ᾿ἰρηῖ." [Ιπ 186 ΝΟΥ 

46 
ΤῺ6 Ῥϑορὶϑ ἐμαί οἱ ἴῃ 

ἀδείκιθδβ ἸΔῪ Ὁ υπάἀοτβίοοά ἰο οοπιρτίβο ἰδ τθθ 
ΕΟ , ΕἸ γϑέ, Ἐπ ἱῃμιδοϊίδηί οἵὗὁἨ Ζοδιυϊίοη δηὰ 

ΔΡΒ(811 ἀῦθ (8}16ἀ 8ο (Υἱϊῖ. 28), ἴον [89 Ῥγορβοὶβ 
ξλ:ε ἰ8Β ἤχεοά ἔταϊ οὐ [δὲ σορίοη ᾿γίηρ ἴῃ 6 6Χ- 
ἴγοπιθ οῃὰ οὗ Ῥαϊοϑίΐμθ, τβὶοῦ τᾶ ποίρῃθον ἴὸ 
186 Βοαίῃ θη δηὰ τηϊχϑὰ συ (ἢ 6), πα οὐ (8 δο- 
οθυηὶ γγὰ9 614 ἴῃ ἸΟῪ ϑϑίθοῃι Ὁ. 16 ἀνθ] 16 γπ ἰῃ 
Φαάδλι. Τα εἰκχἂὶ ἐδδὲ ΟΥ̓́ΣΣ Ιαγδοὶ ἰῃ 
ΠθΏΘΓΑ] ἰβ ἀαχῖζοθί (Πθγο. δι 811} Ἰδτϑϑὶ ραγίδικοβ 
οἵ ἐιὲ9 πἰχί, (πογοίογθ 8}} [σταοὶ, ἴοο, τηδύ ὃ6 υἢ- 
ἀθο 88 ΔΙΏΟΩΡ {Π|6 ΡθΟΡΙὸ δἰ (ἰηρ ἰῃ ἀδυίζηοδα. 
ΤΊΒΕΙ Τ' ὯΟ ΟὯΘ οδῇ ἀφηγ ἐμαὶ ἐπ ΐα εἰκῆ οχίοπαὰαβ 
ΟΥ̓́Ρ ἰδ θοσάδχε οἵ [6γ80] ἰο ἐῆ9 νῇοΐθ Βυϊηδη 
Τ800. ΕῸΣ [ἈΣ 88 τζϑῃ ἀνγ6}} οχίαπαβ ἐδ πἰρὰὶ 
28 Ομ πδί, δα ᾿ἰρδὶ οὗ ἐπ ποτὶ, οδπιθ ἰοὸ ἀΐφ- 
Ὠ6], κακοὶ. 76 ρα. 

14, Ου ἱχ. δ (δ). ΜδῺΥ ΙΔῪ βίσζεϑβ οἢ ἐμ πο- 

ΤῊΞΒ ῬΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΉΗ. 

ἐἶοι “'οὨ11ἃ,᾽ ἐπαδισον 88 {Π 67 5660 ἴπ ἰδεὶ [9 
ΤΌΔΘΟΣ [ῸΣ [16 χεῖρε οὗ ροδοὺ δροΐίσοῃ οὗ αἴϊονγ- 
ἬΔΙΩΒ. [0 ἰ6 ποῖ βδϊὰ ἃ. τϑδῃ, ἃ Κίηρ, ἃ ρα 18 
αἰνο ἰο υ5.. Βυΐ τπἷδ ἐδ οεσγοθουβ. ΕῸΣ ἰδ 
ΟΒ1] ἃ ἀοοβ ποὲ σοπιαΐη ἃ οἰ]Ἱὰ, δ Ὀδοοπιαβ ἃ 
ἸΩΔῺ: διῃὰ {Π6 δὶχ ΠδΓΉ68 ἐμαὶ δ΄Ὸ βϑοσι θὰ ἰο Η πὶ 
δοὰ α]δὸ [86 ἰπληψθ ὑγοαϊοίρα οὗ Ηΐβ κἰηράοπι 
ἈΡΡΙΥ ἰο Ηΐπι, ποὺ 88 8 ο"Ἱ]ὰ, Βαϊ 88 ἃ σηδη, δὶ 

ἐγ} 868. ἃ οὔ ]Ἱὰ 16 χηϑὰο ῥχγοιηϊηθηῖ, 88 18 
ΤΟΆθοὴ ἴῃ {μ15, (πὶ ἸΠΟΥΘΌΥ Η 18 χοϊδίϊοι ἰὸ μὰ- 
ΤΩ 8} [ἰπα δου ]ὰ Ὀ6 ρα; τῖδοῶς Ὁ δὴ ΟΥΣΔΙΪΟ 0Π6. 
Ἦδ ἀοθθ ποὺ δηΐορ ἰηΐο ΒΌΠΊΔΏΪΥ 88 ἃ 8, ὦ. 6. 
88. 0Π6 ἬΠ05Θ ΟΥ̓ῚῺ ὙΠ ουΐαΐάο οἵ 1, θα Ηο νγᾶϑ 
δοτπ ἴῸΤᾺ ἱξ, δα Ἵϑρϑοὶδι!} ῦ ἴγοα (Π6 σϑοθ οὗ 
αν ἃ. Ἠδ ἰθ βου οἵ ἵῶδῃ δῃὰ βου οὗ εν. Ἠθ 
᾽θ ἃ πδίσαὶ οἤξηοοί, Ὀυὶ αἰ8ο0 6 ογουγαΐπα Ὀ]οοῦλ 
οὗ Ὀοίμ, Ῥχϑοίβδοϊυ Ὀθεσδῦδο Ηθ πὲ ἰο 6 Ἷοῃ- 
οαὐγοῦ, οΑυσθὰ δῃὰ Ῥοόσγῃ οὗ 86 Βυτηδη χηοί θοῦ, 
δηαὰ ἱημάροά οὗ ἃ νυἱγχίῃ, (815 ῬΤΟΡΈΘΟΥ θΟΙοΏχ9 
Π61Θ 88 80 οοπρ]οίΐοη δϑαὰ ἀδδηϊίοη οὗ (86 ἱνο 
Ῥτορμοιϊο ρῥἰοίασοα υἱῖ, 10 βαᾳ. ; Υἱἱἱ. 1 βα4.---“ ΗΘ 
ΟΆ.26 ἢ ὕουι ἈδΆνΘ ΤῸΣ (86 Β6Κ6 οἱἨ 18 ΤΏΘΗ, 
86 ἴῸΓ οὔὖν Ὁ1188 (1 Τιπι. Σ. 1ὅ; Ζαἶκα 1ϊ. 7). ΕῸΣ οἷν 
δανδηίαχο: ἴοσ Ηθ υπάογίοοϊ μοί ἔοσ [ἢ δε6Ἁἃ οἵ ΔΏ- 

Ϊα, θυξ ἴον (86 βοοὰ οὗ Αὔσαβαμι (71οὐ. 11. 16). 
οἱ βο]ὰ ἴο τό Ργ αοὰἂ οὶ οὗ ἐ Ἰονο, νυΐ σίνοιι 

(Βοιι. ν. 1δ; Φ:ο. ἐἰϊ. 16). ὙΠογοίοσο ΘΥΌσΥ οὔθ 
οὐρλιῦ ἰο τα δὴ δρρὶ)ἰςδίΐοη οὗ (μ6 τοσγὰ “ἰο 
18΄ (0 ἰπιρο]ΐ, δηὰ ἰο ἰδϑαστῃ ἰο δύ: (16 ΟὨ1] ἃ τᾶδ 
ἴνϑη ἴο πιδ οΟὨοοΙνγΘα [ῸΣ 1η6, Ὀοτῃ ἴο η6."-- 

ΕΚΒ.-- Ομ ορογίνὼ, εἰο.. ἍΜῈΥ ἀἱάὰ ἱἐΐ Ρ6- 
οοσθ {Π6 Βράροιμοῦ οἵ δυμδη Κιηὰ ἰο Ὀ6 ποὶ 
ΤΆΘΓΟΙΥ͂ ΤΔ8}. ΠΟΡ [ΔΘΓΕΪΥ Οοά, μυΐ Οοα απὰ πηδη 
οοπϊοϊηοά οΥ ϑεάνϑρωπον ἢ ΑἸροΪτα χορ 168 Ὀγίοἷς 
Ιγ, ̓ Ἰλάοοά, θαὲ ΡΙΓΒΙΥ : δια σμὶ ροδοεί, Ἶ 
φυὶ ἀεδονεί." ἘΟΕΒΒΒΤΕΒ. 

16. Οἡ ἰχ. ὅ (6). “οι τουδὶ ποῖ ΒΌΡΡοβΘ 
Βοτο ἰΒαὺ Ηδ 8 ἰο Ὀ6 παιηθα δηὰ ο8]]64 δοοοσά- 
πα ἰο Ηβ Ῥϑίβοῦ, 88 ΟὯθ ὉΒ08]1Υ 68118 δΔηο- 
{πὸ ὉΥ δῖα ἤδηθ; Βυΐϊ (680 ΔΥΘ. ὩδΠ168 {π8ὶ ΟΏ9 
Τη 18 ὈΙΌΒΟΝ, ἈὈΓΔΐδο δηα Το] γαῖθ οα δοοουηὶ οὗ 
Η]8 δοῖ, τόουΐβ δηά οὔἶϊοβ.᾽"" {Ὺ}ᾺΌΆσΚἊΓΠΕΒ. 

106. Οὰ ἰχ. 6. “ γενδα ραιοα, εἰδ. Α ἴον 
πογάβ, Ὀαὶ ἰο 6 οδἰοοδιθὰ ἅτοϑί, ποῖ ἴοσ {πεῖν 
ὨΠΙΔΡΟΣ Ρυΐ ον (Ποῖν παραὶ." «Φυριιίέπε. “ Αὐ- 
γεγαδιὺδ τ, εἰ. Ὑ͵ομπάογία] ἴῃ Ὀἰγιδ, δου 56} 0 
μι Ἡμδὶ Ηδ ργϑδοβοβ, ἀοὰ ἴῃ σψοσκίηρ, βίσοῃρ ἴῃ 
Βα θεϊης, Γ οὔ [8ὸ πνου]ὰ ἴο Θὐπλ6 1 ΓοδΌΓΓΘο- 
(ἰοῦ, Ῥγίμοθ οὗ ρβοδοθ ἴῃ Ὁ]188 ρογροίυ δ). ΒΕΒ- 
ΝΑΒΡ ΟΥ Οὐάσναῦσ. [ἢ χοίργθῃοο ἰο “8 οἢ]]ὰ 
8. ὈΟΓΏ, διὰ “ἃ βοὴ 18 ρίνϑη," 9505. ΟΟΟΟΕΙΌΒ 

τουαδιῖα ἰπ μΐα ΗδΡ. 1χ. 8. υ. Ὑ7): “ 
εἰο., ἴῃ ἰο Ηἰβ Βυηδη πδίασο Ηδ ἷ8 βαϊὰ ἰοὸ 
θ6 δογη, δῃηὰ ἰη σοβροοί ἰο Ηΐβ ἀϊνίηθ πδίῃσθ δπὰ 
Θίοσηδ] φοηογϑίζοη ποὶ ἱηἀθοὰ θογὰ, Ραΐ σίυνεη, 85, 
φωνς 16, 1 τοδάβ αοά ραυνέ ΗΪδ8 ΟὨΪΥ͂ θη 

Ὠ. 

88}} παν ἐλ μϑ πη Ηΐπι. Βαϊ τ ἤθη τὸ ΚΩΟῪ 

Ῥᾶο 
λίθον ἀδαϊσιθά ἴον 5, γὸ Ὑ111 ἀρργορσϊαἱθ Ηΐπι 
ἴο Οὕσθοϊγοα ἐπ Βυσα Ὁ ]ο (ἈΣ ἢ, δηά ἰαἶζο Ῥοββοδαῖοι 
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“τὶ ΠΕ ΈΘΙΘΕΝ ΒΗ ΕΓ ΠΕ ἘΠΕ ΠδεῚ υἱνοά. 
οἵ κἴνν 8ο ἰοροίβεσ. Ἔδο ἷφ 
ἴσεπ ἴο Ὁ; αἰλει εκαιεφανὴ ἔα ἢ τοσοῖνο Η  η.᾿ Φ. ὦ. 

᾿ἡμῥοβηίδαι Βοιναοδ. ὧδε, ἀαϑ Εἶν. Ῥα)., ΗΔ]1ο, 

0 ἰχ, 8 (7). “ΤΒο οπὶ ἱδ οὐ Ηΐδ 

νυτάοα οὗ δά βοΐπὶ 
ποτὰ οὗ Ηἷδ Ῥοῖοῦ δὲ Ηϑ ἴο  Ββοῖῃ δ]] ἐἸἰημ8 δ.ὸ 
ἦγε οὗ ἱπ9ὸ Βαίδας. Ἰποσοίοτο Ηθὸ δβᾶγβ ἰοὺ {6 

οὗ Φδοοῦ (χΙνὶ, 8 5α.): ΗἩθασκϑη ὉΠΐΟ σΣο6 γ6 
ν8ὸ ψΈτο ἰδία οὐ 1ὩΥ ἰάοσα ἥγτοπι γοῦσ 
Ἰο ποτ᾽ ποιηῦ. 1 {111 ΘΔΙΙῪ γοῦ ἰο οΪὰ ἀρο. 1 
ὙΠΙ ἀο ἱὲ, 1 π|}} 11, ἀῃὰ ΑΙ δὰ ἀο ἑνοῦ, - οι 
186 ο0ἢ 100 Ὠδαίῃθη τηυδὲ ὈΘΑᾺΣ δηὰ 1ἰἶπ ὉΡ 
1εὲγ ἰάο]5, (χὶνὶ. 1, 7). -μβάσεη. “1 ἐἰδ6 
ἄχει ΡΊδοθ τὸ πιυδὶ κοορ ἴῃ πιϊηὰ Ηΐα ἄγρε Ὠδιηο: 
Ηο ἴ6 ο5]]οὰ Υοοάογῆι!. Τΐδ πδῖρο αἴοοίδ 41} 
[06 [0] πίῃς." “ΑΙ] ἐδ ποπάοτία! (μδὲ Βοϊοιμα 
ἢ (9 Κίηρ : ποῃαογ}}γ ἀοοθ6 Ηδ οουηθοὶ δηὰ 
οὐπσεί ; ποθ ον} } Ηδ ΒοΙρθ ἴο δοαυΐϊτθ διὰ 
ΘΟμαῦςτ, δὰ 8}} {118 1 βυβοσίπρ δὰ μψαπηὶ οἵ 
ΒσοηρΊΝ, (στ ΉΕκ, .εη. φσεῦα. Το. 111. Σοὶ. 
184 δ.) “4.9 υδο8 ΘΑ ΚΏΘΒΕ 88 8. ΤΏΘ0Ὼ8 οὗ διιῦ- 
ἀπίῃς 411 (πΐηρε ἴο Ηϊτροϊΐ. Α ντοϊομοᾶ σϑοί, 

αἰξὸυμο τς ΤΑ οί πα πα ΓΗ οβι σάφ τὸν Γἐν νε8 οὔ τη » ΟΥ̓ πιο 8 οὗἁἩ 8 ]6 
Ἠδθ δοδΐονοα βυοῖ τοδὶ ἐπίηρβ. [ἢ 19 βοοοηὰ 
ἰδοο, Ηδ ν8Ὧϑ 8 ἤϑῖο δῃα οοπαύοσοσ ἰῃ ἐμαὶ ͵υδὲ 
ἀφαδίι, Ηο τοῦϑοὰ μἷπεη οὗ Ηἷκ τοῖρς 80 ἐμά 

186 ροῦγοσ οὗ ἀδθδίῃ, ἑ. 6.,ὄ (6 ἀονὴ] (Η}. ;ἱ. 14); 
ἷἰη ἴῃς Ηρ, ᾿ἴκο ἢ, δυγίοὰ ΗΪ8 φηθιηΐοθβ 
σι Ηἰ γα βο] , γοδ, ὈΘΟΆΠλ6 Ροΐϑοη (0 ἀοβί Σι8β6} ἢ, 
διὰ Δ ῥΐδρυο ἴο 8611] (Ηοβ. χὶϊἹ. 14) δῃὰ σηογθ 
κἰοσ! ΟΌ ΒΥ τεδυπιοα Ηἱϑ ᾿᾿ Ὁ δὸ ἔγϑοὶυ Ἰαϊάὰ ἀόνη, 
ψπΐο ἢ πόσο οὗὨ (Π6 ρτεοδίοδιὶ ἤογοθθ οδὴ ϑιμυ]δίθ. 
-- ΑΛ ΒΆΘΗ. 

17. Οὐ ἰχ. 18 (19) 5ῃᾳ. Ττῦο [πο βἢϊΡ σδὴ 
ΠΟΥ͂ΟΓ Οχὶθὲ διηορ ἰπὸ νἱοκοὰ. ΕῸΣ ΘΥΘΙΥ Οη0 
Ἰοῦθα ΤΥ Σπιβο!. Τδογθίοσθ (ΠΟΥ͂ ΓΘ Θηθηἶ68 
086 οὗἩ δηοῖδοε; δηᾶ (ΠΟῪ Δ,Ὸ ἴῃ ΔΩΥ 0866 γί οπἀβ 
ἴο ὁδο ἢ Οἶβοσ, ΟὨΪΥ͂ 88 Ἰσῃβ, 88 1ΐ ΘΟΠΟΘΓΏΒ ΣΩΔΚἰηρ 
ἯΔΙΓ ΟἹ ἃ ἐπ τὰ μῬασίγ. 
ΟΗΑρ. Χ.---18. Οπ σὸς. 4. (Οοταρ. (6 βδτὴθ 
ον" ἴῃ ομαρ. 'χ.). Οοάδ φυϊνοσ ἰδ γε ]} 
Β]1ο4. 1 οἵο ΔΙΓΟῪ ἀ065 ποῖ εἰίδη ΗΪ8 οἰὐεσι, 
Ης ἰδῖκοα δβῃοίμοσ, δηὰ 80 οἱ, ὑπ} ἰμὸ σἱσμίθ ὁ 
Ἀσὰ, διὰ ᾿υδίΐοο ἧνανο οομαυογρά. 

19. Οὴ χ. ὅ-7. “Οοάὐ ποῖα {πγουρ τηθη 
ἴῃ 8 (ὩγοοίοἹα ψᾶγ. ΕἸσοῖ, γψγὸ 8}1} 1γο, ζῆονϑ δηὰ 
δαγο οὔσ Ὀοΐηρ ἴῃ ΗΣτ, ἰη 1Πδὲ 411 δοιλυν 18 8ὴ 
ουἰθονν οὗ Ηἰἷ γμονογ. Τῆοη, Ηθ ὑδ68 ἰθ δ861- 
Υἱοοβ οὔ {86 νεϊοϊκοα ροὸ ἰἢαΐ {Π6Ὺ τυϊυ}}γ ἀοβίγοΥ 
ὁδοὶ οἴμοσ, οὐ Ηο Ἵομιαβῖμοβ Ηϊ8 ροορίθ ὈῪ (δεῖς 
ἰαοὰ, Οὐ {ΙΕ τὰ (86 ΈΟΡΒΕΙΕΡ ΠΕΙῸ ἔα 

6 {μἰχὰ ρΡ͵δοθ, ὈΥ͂ Ξουθσηΐη ῬΘΟΡΪΘ [ 
δρὲγὶὶ οἵ βϑη οί βορηοα : δηὰ (πΐδ ἰαῖκοβ τἰαοῦ ὁτν 
ἴω τς εἰοςί. -ΗΕΙΜ ΑΝ ΗΟΞΈΜΑΝΝ. 

40. Οἡ χ. ὅ κα. “«Αἀ ἧἦιπο, εἰς. βυοῖ 
βκοω ἀτὸ 1 ἦτο ἑαπιοά ἴο 1.868 Ἐν υρρυιυϑ ἢ ΑΙ- 
ἰδουρῆ ἐμο οὐ᾽οοίδ οὗ ἐοταριδίξοη ὙΔΙῪ δηὰ 6Ώ6- 
τοῖο ἀἰδον, γοῖ ἐμο εβδοία δῖθ {110 βϑι)θ, δῃὰ (9 
δβοῖωδ δρ' τὶ οσκϑ ἰὼ ἰμ0 μίουδ. 0 δῖὸ (μεσϑ- 

ἴοτο ἴο Ἰθδσῇ Ὠοὶ ἰο ζοχδὰ (Π6 ῬοῦγΟΣ οὗ 886 ΘΏΘΙΑΥ͂ 
ὯΟΓ ΟΣ ΟΥ̓ ἩΘΔΚΚΉΘδο, δυΐ ἰο Ἰοοῖὶς βίοδα }]γ δὰ 
βἰταρὶν ἰηίο μ6 πογὰ, ἱμαὶ νὶ}} δεδύσθ υ 68- 
ἰδ]. ΟἿΣ τοϊπάρ ἰδὲ (ΠΟΥ ἀθαραὶν ηοΐ, θυ 6Χ- 
Ρϑαὶ Βεὶρ οἵ Θοά. Εὸν 66 νἱῇ! ποὶ εκαράπο οἂν 
Θηθεηΐοα, Οἱ ΠῸ δρίγιυ8] ΟΥ ΘΌΣΡΟΓΑΙ, ὈΥ τϊραὶ 
δοὰ μόνον, νὰ ὈΥ ἩΘΑΪΚΏΘΒΕ, 85 8ΔγΥ8 ἰδ6 ἰεχί: 
ΤΩΥ͂ βιγοι μι ἰδ ο Ρογίοεϊ ἰῃ θα ϊκηθδα." (2 Οὐσ. 
ΧῚΪ. 9).--ΕΥΤΗΕΒ. 

21. Οἡ σ. 1δ. “Εἰ βεαοία ἀργεπαϊ ρέπες 7 ειπι 
ἐδί, λοπιῖπιξδ πιϊπϊδίετίατι ἰαπέωπι ί. Ουαγα 
ΠΆΠ δίδιϊο διὸ δὲ {ἐἰϊΐο8 ευοσαίιγιπι ταϊπαδαίιν ((ΔΡ. 
γ. 26, γΥἱΐ. 18), πισις Ἰηδίαν δϑασέπας δἰδὶ ἴογε αα ἐγ- 
γείΐεηοδ, πππς πιαϊεὶ Ἰπδίατ αὐ {εγίεποδ ]οταεί ἰἰαΔ. 
ϑεά ρυιό ίωπι αἀδοίατγατὶί, ψιοα ποῖ δὶὲ οἰἰοϑιιδ ἴπ, 
εἰ, ἀωπὶ ἘΣ καιμετίδ δεσιιτῖηι υοσαΐ, χιας αὐ ϑέσαπ»- 
ἄτμπι ππαπῖὶ δια εἰ ἀεδίϊπαία βιὶξ εἰ ἱπεραεία. Νοπ 
πιαΐε αἰϊοιδὶ Αυσιιδίδπυιδ ἰία ἀεβηϊέ, σιοα ἐρεὶ Ῥέο- 
δαπΐ, ἐογίιπι ἐ88ὲ Ὁ φρεοοαπαο ἢοὺ νυεῖ ἐπι ἀραπέ, 
ἐς υἱγίυιε Πεὶ δ886, ἱεπεῦταδ γ»τοιΐ υ͵ἱδιπι ἐδί αἀἰσι 65. 
ἐξ (Ὁὲ »γαδάεεί δαποῖ!.)." --ΟἌΤ αν 1π2ὲ. 11. 4,4. 

92, Οὐ χ. 220-27. “1ὴ (πη οὗ ποοὰ οὔθ 
οὔκδιε ἰο ἰΙοοῖς δδοῖς ἰο {19 δδυΐοσ στοδὲ ἀ 6! ἶγοῦ- 
δΏο8 οὗ ἴα οὨ:] σοι οὗ αοά, 65 ἰο ἔπ ἀο  ἶγοι- 
ΔΠ66 ΟὗὨ Ιηγϑοὶ ουὖἱ οἵ Εφγρί, οὐ Ἰδίοσ, ἔγοτα ἰδ 
δαπὰ οὗ {89 Μιαϊαπΐίοβ. 8.18}} δραὶῃ 51ῸῪ 
οὔ οὔ 89 γοϊκο.""-- [ὈΙΞΌΒΙΟΗ. 

σπαρ. ΧΙ] .---28. Ου γϑγ. 4. “ΤῈ πἰδῆ οἵ 
Ηΐβ5 τπιουΐ. “Ενϊάσθποθ ἐπᾶὶ {π6 Κίπραοιῃ οὗ 
ΟἸ γἶϑὲ πὶ}} ποὶ θ6 ||κΚ δὴ βαγῖ]ν Κίηραοτη, Ρὰΐ 
οομρίδὶ ἰη ἴμ6 βρόντος οὗ [86 ποσὰ δὰ οὗ [86 βδογὰ- 
τιθηί8 ; ποὶ ἴῃ ἸοδΙ ΒΕΤΏ, βοϊάθῃ ΟΣ δίϊνον γα ]θβ, 
ναὶ ἐπ ρίγάϊεθ οἵ τὶρμιθουξπθαβ δπὰ (Ἀ11}."-- 
ΟΒΑΜΕΒ. 

24. Οἡ χὶ. 10 μαᾳ. 1 {μ9 Ῥχορμεοὲ Βοῃογβ 
(86 Βοδίμβοῃ ἱπ βαυΐϊπρ ἰμδί (ΠΟΥ Μ}}} οομλθ ἰο 
ΟἸ ἰδὲ θδίοτο [βγϑοΐ, μ6 πιᾶὺ 86 ἴπ6 πιοτὸ ΣΟ ]Υ 
Βαϊ ονοά, νβθη γὰρ. 11 δα4ᾳ., Β6 αῖγοβ {Π|6 δεϑὰ- 
τϑποο ἐπὶ (δ τοΐατ ουἱ οἵ [6 βγεῖ, (6 Εργριίδη' 
Ἔχΐϊο, 88}8}} "ΡῈ βυοοθοάθά ὉΥ δ σείυτῃ ουϊ οἵ 89 
βοοοηᾷ, (09 Αεογγίδῃ οχὶ]θ, (ἰδκίπρ (8 πορὰ 
ἴῃ ἴῃ τπίιάοῦ βοῆβο οἵ 18614}}). [{ 18 τηδῃΐ ϑϑὶ ὑπαὶ 
186 τοΐασῃ ἐμαὶ ἰοοῖς ρἶδοθ ὑπάθνρ ΖουΌρθαΡΕΙ πὰ 
Ἐχτα ΜΔ8 ΟὨΪΥ 8ῃ ἰτηροτίδος θορὶπηϊηρ οὗ ἰῃδί 
Ῥτοχηἶβοά σοίασῃ. ἘΕῸν δοοοσαϊης ἴοὸ ΟἿΣ ὙΣ 
ἐπεἶα δοοοπὰ σοίαστι σα ΟὨΪῪ ἰΔΚ6 Ρ]8Δ06 δἴδμοῦ ἰδ 
Μεαβίδῃ μδ8 ἀρρεδσοὰ. Ἐδγίβοσιροσγαο, 8}} [8γ86]- 
ἐϊοα ἐμαὶ δοιοης ἴο “ (86 τοπηηδηὶ οὗ Ιαγϑε]," ἴῃ 
ἡ μδίονοσ ἰδπὰ (ΠΕΥ̓ ΤΩΔΥ ἀν ε}}, 88.8}} ἰδκα ραγί ἴῃ 
ἰ. [ὲψ}}} θῸ, ἐπογαίοσθ, δ ἀπίγοσβαὶ, ποὶ 8 ῥᾶγ- 
ἴα] τείαση. 1 πον ἰδ ΤΎΟΡΗΕς Ῥϑδιὶπίϑ {818 Γὸ- 
ἰυχτ ἴοο πὶ ἐπ οΟ]οῖβ οὗ 9 ῥγεϑοηΐ (τεσ. 18 
844.), 8.111 (μαὲ 18 πὸ σϑΆβθο [ὉΓ ΠΕ ΠΟΤΕ {δθ 
μὸν ΝΣ οὗ (6 τηδίίοσ. [εσϑϑὶ Ὑ111] ΠΟΣΊ ΔΙ ὨΪΥ ποῖ 
ἀΐβαρρθαγ, δαὶ δγῖβϑ ἰο σίου ἰὼ {Π6 σβασο οὗ {89 
ΠΟΥ οονοηδηίὶ. Βαυὶ ᾿τΠ6 παιΐοι 8 ἰο θ6 Κπουσὶ 
διωοηρ ἰδ6 παϊϊοῃβ 88 ἃ ἢ 0]6, ἱπουρ ἢ ΠΟ ΤΏΟΓΟ 88 

8 Βοβίη]6 οοηἰγαβί, Ὀὰΐ ἱπ ἔγαίθγῃ δὶ ΒΑσΤΩΟΠΥ, ὙΕΥ͂ 

{θη 8}}8}1} ποὶ 86 ἰδπᾷ, ἴοο, βββυπηθ 8 11 Ῥοεὶ- 
οη διιοὴρ μα ] Βυὶ (6 πδίΐοῃ οδῇ 

Βοῖτ μον αβθυταθ ἐΐῃ οἶδοθ διποὺρ πδίΐοηβ, ὨῸΣ (89 
Ἰδηὰ {8 ρ΄δοα διηοὴρ ᾿ἰδῃάβ, 17 {ΠῈ} ἅτ ποῖ ῬΟΙᾺ 
απἰϊοὰ : ἐμ6 ΡΘΟρὶ9 [βγβϑὶ ἱπ 186 Ἰαπὰ οὗ πεῖν 
αι Βοτα. 

20. Οὐ . ΧΙ. “07ο τω Βογὸ Χθ08]} 
Βτίοθγ [μ9 οἷάες, βο0-04]]6ἃ βρὶ γἰἴ.8]1 ἰηϊεγργοία- 
ἰοη, ᾿ οι. 1-ὃ ποτὸ ἀπαοτείοο οὗ (ἘΠ τἰδι 8 ῥσο- 

Ρμοίΐο οδῖοο ἐμαὶ Ηθὸ οχαχοίθοα ἰπ (μ6 ἄδγε οἵ 



172 ΤΗΒΕ ΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΓΑΗ. 

Ἠΐ8 ἤσδιι, (βοῶ οἵ (ὁ ονοσίμσου οὗ ἰ86 Βοιῦδῃ 
Ἐπιρῖγο δπὰ οἵ Απιονιγίβι, 0 τγᾶβ ἰδίζθη ἰο 6 
[6 Ρορθ. Βυΐ ἐμ τιοϑὺ ἰπογου ἢ -“οίηρς οἵ ἰμοθ6 
οἰὰ Ἔἀσχροβίίουβ πλῦδὲ δοηον)οάμο, δἱ γοσ. 4, {δὶ 
186 Απιοισίδε ἰδ ποῖ γοῖ δποῦρῃ Οὐ Ὦσοστι, 
Δηα πικυδὲ Ὀ6 γοῖ Τογο ογουίσονῃ. [7 δυοὰ ἰδ 
6 δἰδίο οἵ (6 σδϑο, ἱμϑῃ {πΐβ ᾿ηἰουργοίδίο ἐδ 
οογίδ ὩῪ ἴα]δο, ἴοσ γοὸσ. 4 ἀδδογῖ θο8 Ὡοΐ 8 ρΊδαι8)] 
Ἰυάρπηιοηί, αὺ ΟὯ.6 δοοοιρ δηθὰ αἱ ὁὔοθ. ΤΏοσΘ 
τὰ ὈΘΟ ΠΩΔΩΥ͂ ΑἸ ΟΙ δία, δρὰ διωοῦρ ἰδ6 
Ῥοραβ ἰοο, θα πο φοηυΐηο Απἰλοιγίδε ἀοβοσι δα 
2 ἜΒ6β8. 11.) 16 γοῦ ἰοὸ ὃὉ6 ἐχροοείθα, δηὰ δἷϑὸ ἰδ8 
{] 6 ]Ἰπιοηῖ οὗ γοσ. 4 οἵ οὔὐν οἰδρίοσ. ΤἘΠΟΥΘΌΥ 
8 ῥῬτονϑὰ δἵ {ῃ6 δδιιο (1π20 ὑπ. [6 ἔα] δἰαὶβ 
οὗ τΐϊηκβ ἰ 180 Ὀγυΐθ του] διὰ (πθ σοίαγῃ οὗ 
("6 ψ 8» ἰο ἐμοὶν ἡδίνο Ἰδηὰ δγὸ 8.}}} ἐμϊηρβ οἵ 
{06 ἠμχίυτο, ἴον [ΒΟΥ τυϑὲ Ὠάρροα ἰπ ἰμδὲ ρμοσίοα 
ἤθη {π6 ΑἸ γιβίῖδη ποχὶα, δηα ἰἰ8 ᾿68δα 8841}} 
ὈῈ )υὐκοά Ὀγ ΟΒεὶδὶ, Βαὲΐ (θη, ἴοο, (6 ἀπε] ηρ 
ἰοχοίδον οὗ ἰδ)θ δῃὰ υἱ]ὰ ὑδδδίβ ἰ8Β μοί (ἢ θη- 
ἔγβῆοθ οὔ Πα μοδίμθη ἰηΐο {26 ομυγοῖ, ἰο τ ϊοῆ 
δον ᾿οτὸ δΒογοίοίοσθ ἤοβιῖ]θ, δηὰ ἰδ σχοῦσα οὗ 
186 Ψ 608 '8 Ὠοΐ (86 οΘοῃμγοζαίοη οὗ ἃ 60}8}} ρατί οὗ 
Ι6τ86] ἰπδὶὺ ἰοοῖς ρΐδοα δἱ Ῥοηϊθοοδὶ δῆεσ. 
1116 πχκίτδοϊοβ δηὰ βἰμῃβ ἴοο, οοῃίδἰηθα 1 γογ. 1ὅ, 
16 ἀϊὰ ποὶ ἰδκο ρ]δοο ἰβεῆ. ἴο δθὲ ᾿υδὲ ἤθσθ 
ἸΟῪ οὔθ πϑυδὲ ἀο νἱοΐθηοθ ἴο 6 ποσὰ 1 ἢθ πὶ}} 
ποὺ ἰ8κο ἰῦ 88 1ϊ κἰδπὰβ. Βαὲΐ 1 νὰ ἰδίκθ 1ΐ 88 γχὸ 
ἢδνο ἀοῃο, (μοι (9 τ80]6 οαρίοσς Ὀοϊοηρα ἴο (80 
ἀοοίγίπὸ οἱἠ λορα (ΗἨοβηπιπροίολτ 6) οἵ ἰῃθ βεγίρ- 
ἴυγο, δ οοπϑί 68 8η ἱτηρογίαπἪ τρϑαροῦ οὗ 1ϊ. 
ΤῊΘ ΓΟΒΡ Ρῥγοουσοθ γχίχιῦ δὰ σοοπὶ ἴίοσς Ηΐβ 
οδυγοῦ. Ηδ ονουίησονβ ἐῃ6 που] ά-Κίησύοιι ἰο- 
κοίπον πὶ ΑηΠοΝ το, Ηδ πλαΐκοβ οὗ ({6 Γϑι- 
πδηΐ οὗ [βγϑοὶ α οοηρτορδίίοη οἵ δθαϊίονοσβ δ᾽] οὰ 
ὙΠ 086 ϑρίτις, ἰο σοι Ηδ 18 ΠΘΆΓ ἰῃ δὴ ὑπ- 
808] ΜπΑΥ, δηα ἔγοτι ἰΐ οαυδε8 Ηΐδ Καον]οᾶρθ ἰὸ 

ουὔξ ἰηΐο 8411} (6 ποσὶ ἁ. Ηδδ ογϑδίϑ ἴῃ 
6 ΣΟΊ] αΒ ογοδίυσοθ, Δ ΒΗΟΝΒ ὯΔ ΠΟΙΘ ἴῃ 8δ6- 

νϑῆοα ἩΪΐδὲ τότ ρἰογίουβ ἰῖηρ5 ἯΘ ΠιΔῪ Ἰοοίς 
ἴον ἰῇ [9 ΠΟῪ οδεί. Ηδ ρῥγοδεῖίδ ἴο {πα ποείὰ 
8 Ἑομυγοῦ Ὑΐοῦ, υπϊίοὰ 1π ἰἴ861{, ππτρο]οδίοα ἈΥὮ 
Ὠοΐρμθογε, δία ὑπάοσ οὐκ ταὶ ΒΥ πθυυαν τι 
ΑΙ] ἐΠ680 ἔδοίδ δ ρϑσίβ οἵ 8 ομιδίῃῃ οἵ Βορα {μδὲ 
τηυδὲ Ὀ0 γα] υδῦ}]6 διὰ ἀδῶσ ἴο οὖσ μοαγτίβιυ ΤῊ 
Ἰὰς οὗ (16 ἰαίατο 1ΠΠυπιῖημοθ (6 οὐδοῦ Υ οὗ (9 
γοδοὩΐ ἰδ οομχίοσί οὗ {᾿δὶ ΠᾺΥ ταδκοο ἰδ6 Ποασὶ 
τ06}. ἈΝΈΒΕΒ, ἀἐγ γορλοί ὕφαϑα, 1878. 
ΟΗΑΡ. ΧΙϊ.--26. Οπ νοσ. 4 βᾳ. “ΤΏοθο ἘΠ]1} 

ἘΡΕ Ἐ9 "πῈ τοτεε ἀδνραβο ΟὟ - εὐξλα 
αἷπσ γίηρ, 9 Ρἱϊατὶ ἰο Φεσ- 

Β8 16 δὰ ἰὸ (δθ Ηοὶγ βορυ οῆγο, θυ ῥχαϊδίηςς 
αοὰ δηὰ αἱνίης [μδηϊκβ, ρυοδοβίηρ δοὰ ἤοαγίηρ, 
θε]ϊονίης πὶ ἴθ Ποατὶ δῃὰ οοηίθδαϊης πὶ ἢ [δ6 
τηουΐδ. ΕῸΓ ἰο ρῥγαΐδα οὔὖῦ ἀοὰ ἐβ ρμοοὰ; βυοῖὰ 
ΡΓδΐθο 18 ρ]δδδηῖ δηὰ Ἰονογ"" (Ῥβδὶτὰ οχ]νὶὶ. 1). 
ΒΑ ΜΕΕ. 

27. Οπ Οδαρ. ΧΙ]. “Ὑ71} ἐμιοθθ ποτὰβ οοῖ- 
οἴμὰθ [6 ἘτΟΡΒΘΠα αἰδοοῦτθεβ οὐ [πηπιδηυεοῖ. 
ΤΒρουδῆ τ πδὲ οὐδβουσίιυ οὗἨ Βἰδίοσυ αν πὸ τοὶ 
᾿δά ἴο ρο, υπ}}} γα οδιὴθ ἰο (86 Ὀχίχεί ᾿ἰ χε οἵ (Δ 9 
Κἰηράοιῃ οὗ Ομ εὶδι  Ηὸον [εγδοὶ δὰ ἰδ 6 ῃδίϊουδ 
ἢδα ἴο Ρδ888 ἰσουχὰ (9 ὅτο οὗ υδρταοθοΐς Ὀοίοτο 
(80 δ}: διὶβθοι. 1ηὴ ἴεσϑδοὶ δηὰ {μ6 οῃϊγο ροης]θ 
ΟΣ] ἰ8 1ΠἸυπιϊηοθα}] [Ιἐ ἷ (Π6 βᾶπθ ἩΔῪ ἰπδὲ 
ΤΥΘΥ ΟἸ τ βείδῃ [88 ἰοὸ ἴσαν]. [1ἢ δηὰ ἰπγουσῇ 
(πὸ ἤτο πὸ θθοοῦηθ δοβθοά. Μυσοὶ πυδὲ Ὀ6 Ρυγηὶ 
ἂρ ἰῃ υ8, θείοτθ τὸ ῥγϑθθ ἰο {86 {0.1} κηον]εὰζο 
οἱ ἀοὰ κἀπὰ οὗ Ηἰδβ βου, Ὀείογθ τὸ Ὀθοῦσῃθ βῃ- 
εἰγοὶγ οὔθ Ὑλ Ηΐμ, οπί ΓΟ μχἰδὰ δὰ Ἰογίωϊ ἴῃ 
Ηΐπλ. ἴδβγβϑοὶ τδβ Ὀὑγουρβὶ ὕρ δηά ἐδ καἰ Ὀγουρδὲ 
ἊΡ ὍΣ ΕΟ ΠΥ Σ Ὑ ἴοο. ἐπι ΟἿΓ ΠΕΡ ὝΟΙΘ 
ΒΌ ΟΝ 8. ῥβδὶτὰ οὗ ῥργαὶϑο 88 
εν ῬΥ. “εε. 1878. δὰ ΕΣ 

ΒΕΟΟΝῸ ΒΟΌΒΘΟΙΨΊΘΒΙΟΝ. 

ΤΗΕ ῬΡΕΟΡΗΒΟΙΕῈΞ ΑΘΟΑΙΝΗ͂Τ ΕΌΒΕΙΑΝ ΝΑΤΙΟΝΗ͂. 

Ομάρτεεβ ΧΙΠ.--ΧΧΎΤΙ. 
Α.--ΤῊἘ ὈΙΒΟΟΌΒΘΕΞ ΑΟΘΑΙΝΒΤ' ΓΝΌΙΝΊΌΌΑΙ, ΝΑΤΊΙΟΝΗ͂. 

σηαρ. ΧΠΙ.-- ΧΧΊΤΙ. 

ΤἼο Ῥοορΐο οἵ αοἂ ἀο ποὶ βἰδηὰ ᾿πβυ]αϊοὰ δηὰ 
ἰβίοσι Δ }1Υ βογεσγοα ἔγοπι ἰδ σεβὶ οὐ 86 Βυχηδῃ 
ΤΟΘ, Ὀαΐ ἴοστα δὴ ἴῃ Ῥδσὶ οἵ 1ἴ, δηὰ οοηίτὶ- 
Ὀαΐθ ἰο ἐδ βτϑαὶ ποῦ οἵἨ 16 Πἰδβίογυ οὗ μυμηδη γ. 
ΤΠηογοίοτο {πὸ Ῥυορβοὶ οἵ 6 [0 ῈΡ πιυπὶ Ὠθοοδβ8- 
τιν ἀἰγθοῖ ἢἷβ 826 ἰο {89 (6116 νου]ὰ, δηά, 89 
Ὠἰ βίου οσταρἤοῦ, βοὲ ἔοι μοῖρ τοϊαϊϊουβ ἰὸ {π6 
Κιηράοιη οἵἩ αοά, ἩΒοΙδοΣ Ὠοβὶ]6 οὐ ἔγίοπαϊγ. ἵἔ 
5 ἔσι ἰδαϊΐ, ἰῃ ἰμο86 ῥσορἨθεῖφβ {μδὲ ἀθ8] πὶ (86 
ἘΠΘΟΟΓΔΆΟΥ͂ 88 ἃ ὙΠ 016, ΟΥ πὶ ἐπα ϊνί .8] [Ποοσγα- 
(ἰο γϑδίϊοηϑ ΟΣ ῬΈσβοῃβ, (πὸ ργορῃοὶ 85 δ᾽ "γᾶγ8β ἴο 
δαί ὑμοῖν τοϊδίίοηβ ἴο ἔθ ουϊνγαγτά τον] ἱπ {π6 
Ἰκῃι οὗἨ αοὐο νογτἄά. Βαυὶ δ6 μα οἴδῃ οοσββίοῃ 
ἴ0 Π14ΚΘ ΒΟ 6 Βοδίῃϑῃ πμαϊΐοῃ οὐ οἵοὺρ ἐπ ὑχὶπι 
βα δ᾽]θοὶ οὗ ἀϊγοοῖ Ῥσορῇῃθοῦ. [1κδΐδῃ, ἴοο, δαβ ἐσεῇ 
ΟΟσΑΒΊΟἢ : δηᾶ δΪΒ Ῥσορμοοῖοβ ἰδὲ σοῖο υπάον (Πΐ8 
ΟΑΘΘΟΣΥ ΝΘ ΠΟῪ δηὰ οΟἸ]οοἰοα ΠοΓΟ. 

Απιοβ, δ8ο, μαΐ ἱοροίμος Ηἷβ αἰξοσβηοοβ δραϊπαὶ 
ἰογεῖχη ἢδίϊοηβ (ομαρ. ἰ.). Βυΐ (μΐθ στουρίης ἷΒ 
Β0 ἰηίοσ πού ἰη {πὸ Ρ]δῃ οὗ 8 ποσῖκ, (μδί, ἧκο 
Δ Θδρ]ο ἤτδὲ οἷγοὶοβ δγουπα 118 ὑγου, δηὰ ἰἤθῃ 
ΒΌΌΟΡΘ ἄονη οἢ ἐξ, Βοὸ με ἤγβὶ 1ῆγουσ (Π6 
ὨδίϊοΩ8 ἀγα πα δγουπὰ (δ 6 Ηοὶγ [δηὰ, ἰΠ θη μοί- ' 
{168 ἄοτγη οὐ {86 οὨϊοΥ παίιίοη, [αγδοὶ, ἀπο] ης 1 
(6 τοϊἀ]6. Ἰβαῖδῃ 85 Ὀσουρῆὶίῃο ἱπάοροπάρφης 
ῬΓΟΡἢοοΐοβ δραϊηαὶ ἰογεΐρηι Ὡδίϊοηδ ἱπίο ἃ 1θεβ ἰη- 
εἰπηαΐθ οοῃποοίξοη πὶ 8 ποσδηορα ἰμδὲ γα] αῖθ 
αἰ γθοι γ ἰοὸ {86 {ΠΘΟΟΣΔΟΥ, ὈΥ ἱποογρογδέϊησ (Βο.λ 
ἴηΐο δἷβ θΟΟΪ 88 ἃ βροοΐδὶ ΒΟ (οΥ γοϊυτωθ). Ζο- 

ΡῬΒΔΏΪΔΗ [85 ἰοϊηοὰ Ιβαὶδῃ ἴῃ (8 84 ἰ0 τιδίοσὶδὶ 
διὰ ἰοστιῃ ; οχοορὶ ἰμδὲ (ΠῸ ]Ἰδινεγ δρρθδᾶτβ 1668 
τυ κοᾶ Ὀθοδίβα οὗ {π6 βι}8]}] θα οὗὁὨ ἰδ Ὀοοὶς (οἷ. 
11..). Βαϊ Φογοιιίδη (οδδρ. χ]νὶ.--11.} ἐπα ἘΖοκΙοὶ 
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(εἰαρ. χχυ.-χχχὶΐ.) μανο, υδὲ 1ἷκ Ιμαΐδ, ἀθ- 
σεν ορεινοηὶ ἀἰνίπἰομδ οἵ (πεῖν ὈΟΟΙΕ ἴο [86 
ὈςΕΓΑΣΟΟΒ δρδίπδὶ ἰογεὶμη πϑίίομμβ. ὙΠ Οὰοῦ ἰῃ 
πο ΐϊοῦ ἰδ αἷνοθ ἢ Ὀσορῃθοῖθα δραϊποὶ (9 
Βοδέθη Ὡδίΐοτδ ἐδ Ὠοὶ ΔΡΌΪΥΑΥΥ. [Ὁ Ἰλῖίκοθ ἔουσ 
δοναϊν,δίοῦθ. ΕἾγδε, ἴῃ οἰἰδρα. χὶϊ!., χῖν., οοσλοδ 
Γ ΘΟΥ δρδίϊῃδὲ Βδῦγ]ο. [ἰ δἰδμὰδ ἤμογο ἴοσ 
Γ δε τὸ γοϑθοῦ : 1) Ὀθόδιθο ἱΐ ἘΑΙΩΣ στε α 
ΠΟΙᾺ] οοὐϊοτη δίδου οὗ ΤΙΡΌΑΥΟΙ δου, τ 16 
εὐ ΏΕΥ ἐδ πιϑδηΐ ἴοσ ἃ ἰουαηααίΐου ἴου 84}} [πο ζο]- 
Ἰονίηρ ἀεπαυποίδιίομδ οὗ ᾿υάμταοπε; 2) Ὀθοδῦθθ 
Ἰδεῖδι, δῆσσ ο μδὰ ᾿ἱνοὰ ἴὸ μβο ἰδῈ ᾿υαρπιοηῖ οὗ 
Θοὰ οἱ ἷα υπῦον ἰπς ν8}}8 οἱ Φεγυβα τ, 
Κηονθ γγὰ}} ἐπαὶ ἐδ που] ά-Ῥόνοῦ οὐ πἱδῖοθ, ποῖ 
ἰῃ Αδαγσίδ, νυΐ 'ῃ ΒδΌγ]οη, δηὰ ἐμαὶ τοῦ Αϑευστῖδ 
Ὀυϊ ΒαΌΥ]ΟΣ 16 ἰο ὁχοουΐϊε (πο ᾿υἀχταοπί οὗ Οοα οἱ 
ἐνο σεῖσο οὗ 80 ἐβπΟΟΓΔΟΥ. 

Βαὶ 1ὲ 16 αυΐϊίο παίαγαὶ {πδὲ Αδαγτῖδ βου] ποῖ 
Βοὺ τοθϑηϊοῆ ἴῃ 186 1ϊδὲ οὗ [Π9 παίζοηβ δχδϊηδὶ 
 ττο Ῥτορμοὶ ἰυσηρ [να ἀΐγοοὶ υἱίογϑηορδ. 
ΤΗΐδ 16 ἐππὸ 1688 81] 8 0]6 θοοδυθα {80 10] ον  ηρ' 
υὐοσϑηοοα δαγο 8]} οὗ [ποῖ ἴογ βυρ᾽θοῖ {Π6 ΓοΪΔ6- 
ἤσπθ ἴο Αδεγσχίδ οὗ ἰῃ6 παίζοῃβ τηθηϊοηθά. ΕῸΓ 
8}} (Πδὲὶ (80 Ῥτορἢοὶ 888 ἰο βαὺ ἴτοπι οὔδρ. χίν. 
28. χχ. θ, δηὰ (Βθῃ δρβϑιῃ ἴῃ ομδρ. χχὶ. (το σὰ ὙΘΓ. 
11 οὔ), χχὶΐ. διὰ χχὶϑἹ. βἰδηβ ἴῃ σοί ΟῊΒ ΠΊΟΓΘ Οὗ 
Ιοπα ΠΘΔΓ ἴο ἴη6 στοδί Αβαυτγίδη ἀϑίαμχο ἐμαὶ [δῖ δὰ 
ΔῊ ὙᾺ8 ὈΤΟΔΙκίηρ πῃ οὐ Ῥα]εβίϊηθ δηὰ ἰμ6 πεὶχῇ- 
Ὀοτλης ἰαπᾶβ. Τμὰ8 ἰγ6 βοοοημὰ αἰνίβίο ὈΘΧΖΊΏΒ 
πἰῖ 186 ὑτγίοῦ ποσὰ βδρδίποὶ Αβδυγία, οὔδρ. χὶν. 
24-.272. Το {πὶ8 διὸ Ἰοιὴοὲ ῬΓΟρ οο68 ἰπδί 
ῬΒΣ δεῖα, Μοδὸ, βγγίδ, ΕΡΗσαΐτω, δοὰ Ἐ γει 
ΤῊ ταἱτὰ ἀἰνίδίοῃ ἔοστοδ ἃ δ ρθ]δν 1110 “ΒΌ --- 
ἴς πυσης θ6 παιηϑά ἐϊδείιιδ οπιδίεπιαέίουδ. ἘῸΥ ἰΐ 
οοδδῖ δ ἃ Βοοοη ΡΓΟΡΠΘΟΥ δραῖπδὶ ΒδΌγίου, μοὶ 

ἃ ΙΣΤ Υ ΟὯ6 διραϊῃοὶ ϑγεῖίδ, δραϊηβί (ἢ Ασδοΐδῃ, 
δηὰ δραϊηδβὶ  ϑσιιδα θα, (6 ]αδὺ τὰκ ἃ ΒΟ ρΡΡΙ θτηθηὶ 
ἀϊγοοίθα δραΐϊηβὶ (ἢ6 εἰοσαγά Βῆερῃβ. ὙΤ680 
ἴοι Ῥγορίιθοῖθ ἐπ ΚΉΒΕ: Χχί. δῃὰ χχίὶϊΐ. βἰδπὰ ἰο- 

ἘΡΟΝΓΉΝΣ᾿ Ουϊ οἴ τεχαγὰ ἰο (μὲβ {86 ΡσΌΡΗ 
ἜΗΝ ὑγῆου (απ δρ. χχὶ. 1--10) δίαπάβ Βογο, δἱ- 

οὐρὰν ἴῃ ἴο ἐϊ5 οομίθηίδ 1( ὈΦΙΟΠΡΒ ταί Ὁ Ὁ 
(ο χὶϊὶ. δὰ χῖν. Εγθη [86 Ργορ ἢ ΘΟΥ̓͂ Δδιηδί “(ἢ 6 
ΥΔΊ]οΥ οἵ νἱδίοῃ " νἱτ 118 δα ρρίοῃιεθηὶ βίδῃβ Βασο 
ουἱ οὗ τοκδσὰ ἰο ἐἴϊα βυροδγρμοσι ρίίοῃ, δ πβουρῇ ἰΐ ἰδ 
ἀϊγεοϊοα διχδίηδὶ πὸ ιοδίμοη πδίΐοω, υΐϊ δραϊηϑὲ 
δ ΣΌ δα] θὰ; 80 (ἰαὶ τὸ χησδὶ ΒΥ [δὲ ΟΠΔΡΒ. χὶὶ].-- 
χΧΊΙ;, οομίδίῃ Ῥγορμθοῖθα δραϊμοξ ἐμ 6 Ποδῖ μ ἢ 
Ὠδίίοηδ, ποὶ Ἔχοίυδῖγαυ, Ὀὰΐ τ|ὶ}}} οὔθ ὀχοορίίοη 
(δαῖ Βα8 ἐΐ8 ἴα] : 

ΟΒδρ. χχἕϑ. ἕοστηβ (ἢ ἐουσίἢ ἀϊνἰδίο, 1ὲ οοῦ- 
ἰδἷπα ἃ ΒΎΡΠΘΟΥ δροϊηδίὶ Τγτο, νῃϊοῖ, ἱπάοοα, ρῥγὸ- 
ΒΌΡΡοΔΕβΒ ἴῆ6 Αδδυσίδῃ ἱηυδβίου, Ὀυϊ ΘΧΡΊΥΌΒΑΙΥ 
8:68 ἰΠ6 Οἠαϊάδαπϑ 88 Θχθουΐογ οὗ π6 ᾿υάᾳιηοηῖ 
οη Τγσθ. Οἱ δοοουηὶ οὗ {πἰ8 σοιηδγκ δῦ ]ο, δηὰ, ἴῃ 
8, ςογίδίῃ γοαρεοῖ, β0] ΕΔΓῪ ᾿παίδηοο οἵ δυο ἃ βἰριὶ 
οὗ (μΐηρ8 αἀἰδίδηϊ, (ἢ18 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 15 Ρπξ δ'οθθ δηὰ 
δὲ (6 οηα. 

ΤῊυδ {Π6 οἤδρίοσε χὶϊὶ.-χχιΐ, ἃσὸ ἀν ἀοὰ δ 
ΪΌΠ]οντΒ :- 
1. 6 βγβὶ ῬΧΟΡὮΘΟΥ δραίποὶ Βδῦγίοη, χὶϊὶ. 1 

--ΟἱἸῖν. 23. 
11. Ῥτορδοϑοῖοθβ στοϊδίἑῃρ ἴο Αβογτῖδ, δὰ ἢ6 ἢδ- 

ομβ (πγοδίθποὰ Ὀγ Αρογγνΐδ, ΡΜ μεία, Μοαεῦ, 8γ- 
τἷδ, ΕΡὨγαΐσω, ᾿ (. χῖν. 24---χχ, 26. 

{1Π|| ΤῊ ἐἰδείϊωαε ἴδια, οοπίαἰπίης ρτὸ- 
Ῥδοοῖοβ δραίΐηεί Βαργίου, Ἑλοσω, Ασδοὶα δηὰ “6- 
Τύβδ]οη, [ἰὴ ͵δδὶ τὶϊῇ 6 βυρρ]οσηοης ἀϊτοοϊοά 
δραϊηβὲ ἔπ δίονασὰ βΒϑῦπδ, χχὶ., χχὶὶΐ, 

ΙΥ. ῬΓΟΡδΘΟΥ δρδίμδί Τσο. χχιὶὶ, 

1--ΤῊ Ὲ ΕἸΒΒΤ ΡΕΟΡΗΕΟΥ ΛΔΟΘΑΙΝΕῚΤ ΒΑΒΥΙΟΝ, 

ΟἩΑΡΤΕΒ ΧΙΠ, 1-- ΧΙ. 23. 

ΤΏΘΙΟ ΥΑΎΤΏΒ 8 ἰσοηθηάουῦκ σἤδδιη Ὀοΐποοῃ (9 
Ῥτθοοάϊης Ῥγορβοοῖδα ἰδὲ οτἱρίβαίοα ἱπ 1Π6 {1π|0 
οἵ ΑἸδΖ διηιὶ ἴθ ργοβδοῃηΐ. 6 δὲ ὁπ66 
Ἰραῖδὴι δρϑίῃ ἰπ χίϊὶ., χίν. [0 18. δΐ8 δβρίὶϊ, Ηἷθ 
ῬονοΥ, ἢ18 ῬΟΘΙΓΥ, Ηἷβ τὶΐϊ. ὙΠΟΥ δὸ 186 ἔπ» 
Τα πῖ8] υἱόν, ας ἰὺ ἷἰθ ὩῸ Ιορον ἐδ6 Ο]ἀ ἴογῃι. 
ἮΐΪδ γᾶν οὗ προδιεϊῃρ 18 αὐἱοῖοσ, βοῦθυ, οἴθδσοσ; 6 
το Ἰοῆχος Ὀυγβίβ οὐ δ [{|πὸ 8 ΣοδΥΪηρ τοουηίδϊη 
είσοδιη. Ηο ἷἴβ στοῦῃ οἷάοσ. Βυὶ 6 μι88 Ῥτο- 

» ἴοο, πῃ ἷδ Ρῥσορμοῖὶς ἱζηοσιθάμο. ΝΟῊῪ 
6 πο {πδὶ ἴι ΒΒ ποῖ Αδεγτὶδ ἐμαὶ ἰβ (ῃ6 {Π6- 

ΟΟΥΔΟΥ Β Τηοδὶ ΟΔΙρΡΘΓΟΙΒ ΘΏΘΙΩΥ,. ΕὉΣ Βἷπι ΑΒ8- 
δγτὶδ 6 ἃ ἰἰηρ οὗ ἰΠ6 μαδσί. Ι͂ἢ Ῥτγορογίίοῃ δ8 1ἱ 
ολπ6 ἴο ἰδ6 ἴτοης δαοίοσο, 1 ΠΟΝ δηα Βοποοίοσι ἃ 
ξετοα. [ἰβϑαΐϊδῃ δὰ βοοῦ ᾿βευσγὶδ᾽β Βημα Ἰδίης 
ΟΥ̓ΟΣΙΠΓΤΟῊῪ ὑοίογο ἰδθ μεαῖ68 οὗ Φογυμα]ο. ΝΟΥ 
᾿θ Κποῦγε {8μαὲ δηοίμοσ μόνον, ἐπὶ Βαθυ οι 8}}8}} 
Οξοίσου 116 {ΠΘΟΟΓΘΟΥ δηὰ βίῃ 88 (1:6 601]9 ψζονυ- 
πω ποῦ] ορονοσ. Βαϊ Π6 ἱκηοβ, ἴοο, ἵπᾶὶ 
ΒδΟγί μ᾽ Β ΟΔΥ Μ{}1] σοὴθ δὲ γὙ6]1 δα ΝΙΊΠου ἢ 8. 
ἘΤὸν μοῖνγ οουἱὰ Φεοδονα δ Ῥγορμοὶ ονὸρ ἀουδὶ 
τμδι "5 [ἘΠ ατμ Ηἰκπδίίου ᾿τἱ}]} ΟἸΘΘΡΗ; δηᾷ ιμαὶ 
ἴδο νοὶ -Ῥόνγοσ πῦὶ]] θ6 ογοσι σον ἢ Βυΐ {π6 
ὁυάρτοοπὶ οὗ ΒΑΡΎ]ΟΙ δ ἴον πἴμπι ΟὨΪΥ ἃ Ῥδὶ οἔὗ 
ἴδε στεδί ᾿υάρτηεηὶ οὗ [6 ποτά, οὗ (μδὶ “ ἀδγ οὗ 

(6 1,0ΒΡ,᾽ (δὲ ἄοοα ποὺ οοπθ ΟἹ ΟἿ 6 ιν, δαὶ 
Το Δ} 1268 ἐ{861 ἱἢ ΤΔΗΥ͂ διιοοοδαῖγο βίδροθ, Ἐδ βθ68 
πῃ Βαθγυΐοι (86 δαπιμΐὶ οὗ (16 που] ἀ- ρον, ὮΥ͂ 
Μ οδ0 αἰδἰηἰερταίἑοη [δγαοὶ πδδὶ 6 τηδὰθ ἴγοο. 
ἸΒοτγοίοσο Ἠ6 σχηδῖοβ (86 τοδὶ ἀδΥ οὗ ει ον 8 
Ἰαάρτηοης Ὀγοαῖ Ὀοίοσο οἱἱν 6γοβ (χὶ!. 1-18), θὰ 
ἡροοέμος ἱτητηθά αἰοῖν ΟὨΪΥ {86 Ἰυάρτηοηΐ ἅΡοΠ 
Βδθυ]οθ. Οη Ὀοίῃ ἴδόδὲ δοοοῦῃίβ {818 ΡΓΟΡΉΘΟΥ 
βίδηὰβ οἱ (6 μοδὰ οἵ 84}} 1μα18}}᾽}8 ῬσορΏθο 68 
διραϊησί {Ππ6 πδίϊοηβ. ΕῸγ ἱἐΐ βεοιηοα βεὶηρ ἴο Ρυΐ 
ἴη (86 ἔγοηὶι 8 ζϑ θα δηὰ ςοιορσεμεηβῖνθ ποσὰ 
δρουΐ ἰδ κτοδὶ ἠυάᾳτηοπὶ ἀδν τ αἰ οὶ ἰποπηοάϊαῖο- 
ΙΥ ἱπιγοδυοεὰ 1ἴ86 ἀοπυποίαιίου οἵὁἨὨ ἰυάριηοηξ 
διραϊποὶ (Π9 μνορὰ οὗ 6}} (6 πδίέοῃβ οἵ ἴπ6 πον] α- 

ὙΓΟΥ, 
βοκέθίο ἐδιδὲ Ιραΐδῃ οουἹὰ μανϑ τϑοοηίσοὰ ΒΔΡ}γ- 
ΟὨ 88 ἐδ ΘΠΘΙΩΥ͂ οὗ (89 ἐμ ΟΟΥΔΆΟΥ : δῃὰ {πμδὶ ἱξ 
Ὑ88 δι1}} τῆογο ἐπηροβδῖθ]ε (πδὲ μα οου]ὰ πανδ ᾿σθ- 
ἀϊοιοὰ (δὸ ἀκ! ἑ γόγαποθ οὗ [αγαθὶ οὔἱϊ οὗ [86 οδΔρ- 
εἰνέιγ οὗἠἨ Βαγοι. Βυὶϊ δοιὰ μεθ ομδρίοσβ δ.Ὸ 
1οαἰδ 88, ὈοΪ Ν᾽ ἰῃ ἴοστῃ δηὰ Ἵοοτῃίθηΐβ, 88 6 ΠΑ ΥΘ 
ἀποκεῖ δῦογτο δῃὰ β8}8}} ὑγοόνο ἴῃ ἀοίδὶ] Ὀ6 Ιου. 
Βεαίά6, ἐμοτθ ᾽θ [86 οοπεϊἀογδίίοη (μὲ οὔν ομδρί 
μδ5 ὑπαουθίρα!] Ὀθεῃ υδοα ὈΥ͂ ΖΘγετηΐδῃ (]., 11.), 
Υ Ἐχοῖκῖο] ἰῃ υδυΐουῦδ ὑδδδδρεβ (ΥἹὶ. 17, ΘοΏΡ. 

βοὴθ ἤδνο σηδἰηἰδίηοα ἰπδὲ 1 85 1η- ᾿ 
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168. χιϊὶ, 7 ;-νὰὶϊ. 29, σοι. 188. χὶϊ!. 11;--χὶχ. 
11, σομλρ. 188. χὶν. ὅ :;--χχχνὶ!. 6, 1ὅ---χχχῖχ. 2, 
ΟΡ. 88. χῖν. 13), δηὰ ὉΥ Ζορῃδηϊδῃ (111. 1], 
ΘΟΠΏΡ. [588. χὶΐ!. 8), 885 88}1} 6 δῃονῃ πἤθη ἀ68]- 
πα χα (Π6 Ῥϑβδδρθθ οοποοσηθά. Τπογοίογο ἰΐ 
ΒΘΘΙΩΒ ἴο π16 ἴο Ὀ6 θαγοηᾶ ἀουδὲ (πδὲ κα. δῇ τγοίθ 
ΟΌΡ οἰδρίοσβι Βυὶ ΠΟῪ [Ιβαϊδἢ οουἹὰ πον 4]] 
{ἰδ 18 Ποῦ χίνϑη ἰο ἴμ6 που] νπᾶὰος δἷ8. ἤδη 
(χῖ!. 1) ἂμ ῬΓΟΡΘΟΥ, ἐμιδὶ 18 οοσίδ᾽ η]Υ 8 ρσόῦ θα. 
ΤΠδὺ ἰ6. [86 ρτοῦ!οπι {Πδ8ὲ δοίθηοα δμου ἃ ργόροθο 
ἴο 1561 ἰοῦ βοϊιϊίοη. [1{ οὐρίιὶ ποῖ ἰο ἀθΩΥ δο- 
οτεαϊιοα [Δοία ἴῃ ογάοσς ποῖ ἰο ὃὉθ οοπιροὶ θὰ ἰο 
ΓΘΟΟΡΏΪΖΘ ῬΓΟΡΉΦΟΥ 88 ἃ Ῥχοῦ]θῃ), ὦ 6. 88 ροδϑὶ- 

016. ΕῸΓΣ ἰο ἀΘΏΥ Ῥυϑιἷθεοβ ἱπ ογάοσς ἰο δγυοϊά δ 
οομοϊυδίοη ἰμδὲὶ οὔ οὐδ ποὶ ἄγαν, 16 ἦυδῖ δα υ5- 
Βοϊθη ἔς 88 ἐΐ 18 ἴο ἰηνοπὶ ργοιῖδοα ἰῇ οσχάος ἰο 

ἴῃ ἃ οοποϊυδίου (μαῇ ο6 τδηίδ ίο ἀσδν. 
ΤῊ αἰδοοῦγβο ἀἰνίἀ68 ἰῃίο ἃ βΈΠΘΓΑ] ρατὶ δηά ἃ 

ἰσιιατ. Τὴθ οτος (χὶϊὶ. 1- 18) 16, ῶὲ ᾿δ8 
βαϊὰ, αἱ (Π 6 βϑῖηὴθ ἰπη6 (86 ἰηϊγτοἀυσίώοη ἴο 

[8 τοι δὶ (86 Ργοριϑθοΐθθ δϑαϊηδί {Π9 Ὠοδέδβορη 
πδίξοῃπ. ὁ Ραγίϊουϊδσ ρατί δρδίῃ ργϑϑοηΐδ ἵνγῸ 
᾿αῖνεδ: [ῃ6 βταὶ (χὶἹ, 14-22) ρογίσαγβ {μ6 ὑπὰκ- 
ταθηΐ οἡ Βδθυ]ου, ἴῃ 6 βοοοηΐ, δἴϊονγ δ βῃογί γείδι- 
ΘΩ09 ἴο [Π6 γοἀοιηρίίου δηὰ σϑίμσῃ ἢοδιο οὗ 16γδο] 
(χἶν. 1, 2) οοῃίβδὶ δ ἃ βαϊγὶοδὶ βοῆς οὔ ἔδιε σΌ]οΣ 
οὗ ΒΑαΡΎ]οΩ οοποεϊνοά ἐπ αδείγασίο (χὶν. 8-28). 

8) Το ρῥσεΐδοϑθ: ἰῃϊσοδυοίίος ἔῃ ᾳϑηθσαὶ ἴο ἴδ Ῥσορβθοίϑθα οὗ [86 ἄδγ οἵ ἴΠο Σιοτχᾶ, 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΠΙ. 1-18. 

1 ΤῊῈ "ΒΌΕΡΕΝ ΟΕ ΒΑΒΥΙΟΝ, ΨΗΙΟΗ ΙΒΑΙΑῊ ΤΗΕ ΒΟΝ ΟΕ ΑΜΟΖ 10 ΒΕΕ. 
2 Ιλ γο ὑρ ἃ ὈΔΏΠΟΡ ὑροη ἢζπα Ηἷρῃ ταουηίδίη, 

ΕχαΙὺ {μ6 γοΐοθ υπηΐο [ἰχθη), Βμ6]κθ {π6 Βδηά, 
Τηδὺ ἰΠ6Υ ΠΊΑΥ͂ 

8 [1 μανθ οοιῃηπηβηάρα ᾿ὩΥ βαποί θα ΟΠ68, 
Ἱπίο {86 γψαίοβ οὗ [8.6 ΠΟΌ]68. 

1 μᾶνθϑ αἰἶθὸ οβ]]ϑα ΠαῪ πα ΒΟΥ ΟΠ68 [ῸΓ ταΐμθ ΔΏΡρΟΓ, 
Ἐνεπ ὑλοπὶ {παὺ ΤΟ] ο6 ἴῃ ΤΩΥ͂ ΕἸ ΒΠ 665 

4 Τῇ ἠοἶδβο οὗ ἃ ζωυ]ααἀ6 ἴῃ ἰῃ6 ταρυῃ ἴῃ, ἾΠκ6 88 οὗ 8 γτοδὶ ῬθΌ}]ὁθ: 
Α Λαμλυ]ζαουβ ποῖθθ οὗ ἐμ6 Κἰπράοπιβ οὗ παίϊοηβ ρδίμογοα ἐοχοιδ αι ἐς: 
ΤῊΘ ΠΟῈΡὃΡ οὗἉὨ Βοβίβ τηυδβίογοίδι [88 μοβὲ οὗ [86 Ὀδ 6. 

δ ΤΏΘΥ Θομ26 ἔγοσῃ ἃ 18. δουῃίσγ, 
ΒΎουλ ἴπ6 οηά οὗἉὨ Βοδυθῃ, 
νον, [6 ΤΘΕΡ, δῃηὰ [86 θαροΙΒ οὗἁ 18 ἱπαϊρηδίίοι, 
Τὸ ἀδϑίγου Π6 ψμο]6 ἰαπά, 

6 Ηονὶ] γϑ; [Ὁγ ἐπθ ἀδύ οὗ ἴπ6 [ΒΡ ὧθ αἱ μαπά: 
1 58[}4}} δοπλθ 88 ἃ ἀδβίγυοίίοι ἔγοιι [86 Α]υλ σ ΒΥ, 

1 ὙΠογοίοσο 58}}4}1 411 ῃδῃὰβ δε ἑδὶηΐ, 
Ἀπα ΘΥΘΓΥ͂ ΙΔ} Β Βοδσί 8}48]] ταδὶ : 

8 Απά {Π6Υ 5}}4}} 6 αἰγαϊὰ : 
ῬδηρΒ δηα ΒΟΥΓΟΥΒ 888}} ἰδῖκο Βο]ὰ οὗ ἴῃϑῖ ; 
'ΤΉΘΥ 8}8}} θ6 'π ρδΐῃ 88 8 ποπιδῃ ἐμαὺ ἔσαν δι οἱ : 
ΤΟΥ͂ 8Π,4}] θ6 δηγαζθά οὁπθ δὲ δῃοίδμοσ ; 
ΤΉΘΙΡ ἴδοος ὁλαϊΐ δὲ 88 “βδτηθβ. 

9 Βομο]ά, {86 ἄδγΥ οὗ {π6 0 ΒΕ οοπροίῃ, 
ΟΥ̓ Ὀοὶἢ αἰ, 
Τὸ ἰδὺ {ῃ6 Ἰαπα ἀοϑοϊδίο : 

τί δηα βθγοθ ΒΗΡΌΣ, 

Απᾶ ΒΘ 588}} ἀδβίγου {86 Βίὔποιβ {Βουϑοῦ ουὧΐ οὗ ἴΐ. 

58.411 ποὲ ροῖνο ἐπεὶν ᾿ἰρὶ : 
10 Ἐὸτ {86 βίδυβ οὗ βοᾶνϑῃ δηᾶ “πο οοῃβί ]αἰΐοηβ ἐμ ΓϑΟ 

ΤῊΘ βὰῃ 8818}} θ6 ἀδγκοηρά ἴῃ ἷβ ροΐπρ ἴοσί, 
Ἀπᾶ {86 τηοοῃ 818}} ποὺ οαυβο μ6ὺ ᾿ἰρμξ ὅο Β1Π6. 

Αμῃᾷ {πὸ π]οϊκοα ἔου {μοῖν ἰηἰ χα ΐεν ; 
11 Απᾶ1 11 ραπίβῃ ἐμ6 του] ἴον ἐλοὺν οὐἱ!, 

ΑΔΑῚ Μ}1}] οδβθ ἐπ Δυτοζϑηου οὗ ἐμ ῥσοιὰ ἐο οβϑβθ, 
Ἀπὰ Μ11} Ιὰγ ον ἐπο βαυρμποθβ οὐ {μ6 ἰογγῖθ ]6. 

121 Μ1} γδῖζθ ἃ τηϑῃ τωογθ Ῥγθοίουβ ἔμ ἤπο ΡΟ] ; 
Ενθῃ ἃ τηϑῃ {πη {Π6 ρΌ] θη πϑᾶρο οὗ ΟρἢΪγ. 

18 ὙΠογοίοτο 1 ψ11}} βῃαϊκο {Π6 Ἀθαυθῃβ, 
Ἀπά 86 φαγί 8.}8}} Ὑϑῆλονθ οι οὗ μοῦ μἶδοθ, 
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Ιη ἰδ6 τγϑίι οὗ 6 1.0ΒΡ} οὗ ποδί, 
Αμά ἴῃ (δ}9 ἀΑΥ͂ οὗ ἷβ ἤθγοθ δηροσ. 

1 ΗἨοῦ. ἐλό ξίζεπεδε (7. 
8 ΗΘ}. Ἰροπάοδν' ἐὐοντῳ τπαπ αἱ ἀὶξ πείσλδον. 
δ δεηίξηξα.  α δαϊὰ πιοιιπίαίῃ. 
Φ ιοΐἐξ υἱεὶξ οπ ἐλ τοονζὰ ἰἰ8 ιυὐἱξεκούπδεδ, δη ἃ οἡ. ἐδ οίοχοα ἐλοὺν ἐπισωϊέψ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝ 

Οὰ τος. 1. ἘΘῸ ἔἴγοτω κ0) 15. οἷαί, “ δοιαϑίδίης 

ΒΟΤΏΘ, ἰδὲ ΝῊ, ἷ5 Ῥσοροβθ " [ΠΟ ΓΘ ΟΥΘ 88 ΤΩ ΠΟἢ οπδ 
88 ἐαίιτῃ. ΟἿ δοσοῦῃηΐ οἴ {15 διηίσζο! (ν 1 ἰᾳ αἰπιοβὲ 
φχοϊαδί νον ϑ5ϑἃ οὗ δι ἢ ἀἰνίηθ αὐΐθγλθ 65 ΔΒ τ ΡΟΔΟ 
οὐ τῆοιι ἐῆο Ὀυτάθη οὗ [παἀϊαα!] νἱβιίδοῃ. ἘΊΟΤ {96 Γ. 

χα , 35 βαᾳ., τὸ ΦΆΓΩ πδὲὶ (η6 ποεὰ, Ὀοίηκ δουδοὰ ὈΚ 
ΤΟΟἾΚ ΟΥ̓ ΟἹ δοοουμῦ οὗ ἐπία δι Ον, τταδ ὑχγοῃι οι θὰ 
ὈΥ΄ δοβῃονδὰ 88 ἀδαϊκηδίίοη οὗ ργορῃοίίο αὐΐϑσαποθθ. [Ἃἢ 
Ἰεαϊλ ἐὴ6 Ὑοζὰ οοσῦγο ἐγγοῖτο (ἰγθα ἰὼ ὅΠ9 5860}86 οὗ 
“Ἰυάϊοίαὶ βϑοηΐσῃσο ;" δὰ, οχοοριίης χχχυὶ. 6, ἰὐ δο οο- 
ΟἼΓΒ ΟἿἹΥ ἴῃ σμδρίοσβ χίΐ!.-αχίνὶ., μὰ ἤότο ἀραίη, τ} ἢ 
0 ὀχοορίίου οὗ σχῇ 1 ((οὸσΣ ἐδ γμαγεϊ συϊαῦ ΓΟΘΒΟΏ3 Β66 
ἐο σοτητοηῦ ἐπ ἴοο.), ϑοϊοῖψ ἴῃ αἰΐογϑῆσοθ δρδίηδὲ ἰοτοῖσ 
παίίουβ. ἘΤΉΐδ Ἰαδὲ οἰγουπιϑίδηδο 19 Θδδὶν ἰο Ὀ6 ὁχ- 
φῬιαϊποα Ὁ ἐδο ὑπ γόοσδθὶ 9 τοϑδηΐηρ (δὲ αηδογὶοα [ἢ 6 
νογὰ, τῆϊσἢ δὲ ργοϑϑδὰ Ὦ.Υ ἰὴ6 Τηοοίξοσθ, ὅ9ν. χτίί!. 88 

δηᾳ. ἘΦῸ βἰτυρὶν δῃ ἃ ΟἿ]Ὺ ἴδ πόυον ἀἰτοοϊοα δραίδδί 

ἴπ ᾿ἸΠδοσγαον. ΒΒ [1 σδπποὶ ὈῸ6 ἰηΐοττοα ἴγοτα ἔθ δὸ- 

8666 οὗ Π|5 ἰΏ ρβϑβαχοβ ἰδδι σοϊαίϑ ἰο ἐῃὴ9 [ὨΘΟΟΤΔΟΥ 
δὶ (ὴΠ6 ποτὰ ἰδ (οχγοίχῃ ἰο βαΐδὴὶ (Ε Νοῦχι)). 

Ου γτοσ. πΡῸΣ ΟΟΘΌΓΣΒ ΟΣΪΥ͂ ΠΟΥΘ ; ΟΟΙΏΡ. Ὁ χὶὶ. 

18: δος. "1. 4, εἴ....--Ὁ) ΜΕ) ἰ5 δὰ ὀοχργϑβδίοῃ Ῥθουϊίασ 

ἰο 1δαΐδη. Οοτρ. γ. 26 : χί. 13; χτἕῃ, 3.------ὈΓ1}) αἴτοσ 
ὺ ἰδ ἴο Ὀ6 τούζοιτοὰ ἰο (ῃη6 Ὡδιίοῃϑ 6δ᾽]ϑὰ. δι δ 4 1415 

Ὀ 2 12) ἀδείκηδίθβ ἐδ κοβϑὶ οὗ ἐὴ9 τηουθπηθηΐ ο ἩἙ Θ ἢ 
τῆ πρίϊ οὩ8 876 βδυσηστηοηοα,. ἘΒοίἢ πογά8 ὈοΪορ ἴο 188.: 
ΠΠ.26; χα χῆ, δ, 8.------ 2) 18.189 ἴγθο, 6 ΠΟΌ]6᾽" (ΘΟ Ρ. 

τ 

αἱ χχχίϊ. δ: δηὰ Ῥσου. χίὶχ. δ: χχνυ, Ἶ, εἰ.). 

Οα τοσ. 8. "Δ ὙὮΡ ΔΥΘ “ΤὮοδβο σο]οϊοΐπς δὲ ΤΟΥ 
Ἐκ 655 ᾿ (σόπ. οὐ). Βοίῃ οΣὰδ ΓΘ δη γον οἴ ταΟ- 

ἰοτίειἰα ΟΥ̓ [ϑα8Δῆἢ. ΤΠ6 Ὅν 8 Ἰουσηὰ ΟὨΪγ χχὶΐ. 2; 

ΧΙ Τ; χΧαίν, 8; χχχὶίϊ. 13, πὰ [ἢ ἔπ ο Ὀογγονθα ραϑδαβθ 

Ζορὰ. 1}, 11. Ἡθηοο [ὲ ἰ8 ᾿πϑοτργΘ ἤ πη 51016 ὨΟῪ ἐπ6 
Ῥαδεαρβο ἰδϑέ παιηϑαὰ 08} ὍΘ σχρ[αἰποὰ ἰο Ὀ6 δ0 οτ χη. 
Μοτϑουοσ Σααίϊδῃ 15 δ᾽τηοδὺ ἐἢ 6 ΟὨΪΥ͂ Οὴ6 οὗ [ἢ Ῥγορῃοὶβ 

ἐπαὶ πδο9 ΓΜ. ἘΣ Ὀθαϊάο ἰχ. 8; χἱϊί. 11; χυΐ. 6; ΧΧΥ. 

11, διὰ ἐμ ὈοΣτΤονα ραδβαρο ΖΟρΡΉ. {{|.11, [Ὁ οοσαγτπ ΟὨΪΥ͂ 
δες. χινσ. 59, τότο ϑογοιιβῃη, ἴου [Π 6 βαθ οὗ ἃ ὑἴὰν οἢ 
ψσογάκ, ἤΘΘΡδ ὑοβοίθος δὶ} βυδϑέδηιΐνο ἀογ ναι γοϑ ἔγουῃ 

Τ.2. 

Οὐ γοσ. 4. ΓΘ Ἵ Οσσῦγα αρλίη ἰπ 116 ΟἿΪΥ χὶ. 18. 
Ιι ἰδ ἰοαπα οἴοποδέ ἴῃ Ἐδξοκίοί, απ ἴῃ δὴ δαὐγοσζθίαὶ 

ΒΟΏ56 ἃ9 ΠΟΙΘ - ΠΣ (Εξοκ. χχίϊ. 16). ΑἸδο ᾿πκΟ 

98 ψογὰ οὗ 1544}; 8. 1ἰ ὁσσῦγᾳ ΟἿΪΥ βουϑηίζθθϑῃ ὑ{Π|68 ἢ 

ῖ1η9 ΟἹά Τοπίατηοηῦ: οὗ ἔζ680, οἰχῆν ἐτηθδ ἴῃ 1δβαϊδῃ : υ. 

14. χίϊὶ, 4; χυὶὶ, 13; (δέ2), 13; χχὶν. 8; χχΥ, δ; ΙΧΥ]Ϊ. 6. 

ΤῊΘ οχργοϑδίοῃ ΟΠ ΜΟΥ, Ὀοδίἀθ ἢ 6 ῬὉτοδοῃΐ, οο- 
ΟυΥ5 ΟἿ Νίτη. Χχτί. 14, Δηὰ 1 ΟὨν. νυἱΐ. 4; χὶὶ, 81. ΤΏΘΤΘ 

ἷα εν ἀοτ εἰ ἃ σοπίγωοὶ ἱπέοπάθὰ Ὀούνϑϑη Ἐν δηὰ 

ἈΉΚΒΩΥ : τἰῆο [0κν οὔθ ΠΟΑΥΦΏΪΥ Ὠοδίδ ΠΟῪ τηυδίθιβ Η δ 
δ΄ Ὠοτγάδα οὐ ϑδγίῃ. 

Οἱ τοσ. δ. ΒΔ} πὸ σοραγὰ Ὁ ΝΑ εὐ ἰὴ9 Ῥομκίηπΐης οὗ 
Υ 

(Π0 τοῦβὸ 85 ἀδροπάοηΐ οἡ ΡΟ, νοῦ. 4, βηὰ 85 δρροϑβί- 

(ἰοα σῇ ΤΟ ΜΟΥΧΊ ἷξε [6 δραίησε {μ]8 (πδὶ ῃ8 
δοοοηὰ Πα οὗ γοσ, δ τουδὶ ἔθη Ὀ6 σοῃηδίζυ σα 88 ἃ Σῃϑίο- 

τοδὶ οχοϊδιδίίος, Ὑπίο ἴῃ ἐπα σοημοοξίος δηὰ ἔοτγῃ 

δϑοῖωβ βδίγδυκο. [1 19 ἴῃ ὥλτονς οἵ (19 (ῃαΐ οἰποσν βο 

8 ΟΥ, 7αἷξ ἀον. 
4« ἩοΌὉ. }ἀ6δὲ οἵ ἰδ ἤαπιδε. 

Φ λαϊ] ιογίἐλό. ἘΈΛΣΙΓ ΟΥΊΟΝΝ: 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ὉᾺΝ3 Ὀνασϑὲ θῸ οομεαϊσυϑα δ υγοάϊοοίθ. Βυὶ ἰδϑη 1 νουὰ 

Ὀ6 δαίὰ οἵ ὕϑδονδὴ ἰῃδὲ Ηθ ϑοϊῦϑ8 ὕγοϊηῃ 8 ἴδ ΘΟΌΙΥΥ. 
Βαϊ ΙΘΑΥ͂ ποι (ἢἰς Ὀ6 βορὰ ἰπ (ῃ9 ὑχγοβοηῦ οσορῃθοίίου ἢ 1ὲ 
Ὧδ25 ἰπϑὲ Ὀθθη βαίὰ πὶ ΖΘ ΠΟΥ ΒΟΣΠΤΩΟΏΒ ἐπ ὙΨΩΓ 
πογάθδ βῃ ἃ τηυδίοσβ ποῖ. Ηο [6 ἐπογοίογο (θυ Ιθδᾶ θυ, 
Νοοὰ ἰξ βϑοῖὴ δίγβηχο (ἤθη ἐμδὲ δ 18 ἀδϑδογί θὰ ὧδ ἂρ- 
Ῥζοδοδίης αἱ ἐμοῖς ποβά ῖ ὙΤΠΟΓΟοσΘ ὉἋΝ3 ἰθ πὸ ργϑάϊ- 

οδῖθ οἴ του. ὃ ὃ, ρ᾽δοδὰ δἱ ὑπ θορίπηίηρ. ὑπο ΥῸ 

ΟΟΟΏΣΕ δρδίηῃ ΟἿΪΥ ΧΙΥΪ, 11; οὐμοσ ΓΘ " Θχργοδδίοῦ 

ΥὙ11.9; χ.8; χυἱἱ 13; χχχ. 27; χχχὶ. 11. ἸἨΟΝῚ "Ὁ ἡ), οο- 

ΘΌΣΒ ρδίῃ ΟὨΪΥ 06Γ.]. 36; οὐ ὈΨῚ σΟΙΡ. ΟὨ Χ. ὅ. Ὁ2Π 

ΘΟΙΏΡ. ΟἿ ΣΧ. 27; χχχὶϊ, Ἴ; Ἰίν. 16, 
Οἱ τοῦ. δ. 72, ποῖο ἐδ ρἷδὺ οὰ ποχὰδ; 2 18 ἐῃ9 80- 

οδ!]ϑὰ Κίαρλ νονίίαίίδ. Ἰδαίδῃ οἴϑη τϑὸ5 Ὕ, χυΐ. 4; 
χχί!, 4; 11. 19, εἰς. ; ὙΠ Ἀ6 865 ΟὨ]Ὺ (ἢ 18 ὁπ 69. 

Ου γοσ. 1. 5 Γ᾽ Ὑ-Ὁ, ἐπ ΟΧργθβαβίο ΟΟΟΌΓΒ 

ἴῃ Ιβαίδἢῃ ΟἿΪΥῪ ἤοτο, δηᾶ 15 Ὀοτγογοὰ ὉΥ Ἐξοῖὶς. Υἱΐ. 17 

ἔγροτω [18 ρἾϑοϑ. 

ΟἹ ΥΟΙΣ. 8. 8.15) 1. 160 18} δρδίῃ ΟἿΪῪ χχί, 8 [ἢ ἃ δί γηΐ- 
ΙῈΣ οοηῃοοίίου.... Ὁ ὙΥ ὈΘΘΌΓΣΒ δδίἢ ΟἿἹΥ χχὶ. 8 ιδἰδ) 

ἴῃ {πὸ πΘΏ 56 οὗ σοπδίγίεἰίοπει, ογμοίαξμξ, Ἔτοτορβ..-- Ὁ 

1δϑ δὴ πκοθᾺγΥ. 18; χχχὶ. 20, 23) [Ὁ [9 66η8590 οἵ “ σογαβ," 
δηὰ ἰῃ ἐπο εἰ γοὰ “ οσίοδ οὗ δ οῦλδῶ ἰπ ἰγαυδὶὶ "ἢ (χχγί. 

11; ᾿χγυί. 1).--}} υδοὰ ποὺ δβοϊάδοτῃ οἴκα ἰγαυα ηρ τὸ" 
ΙΔ, Δηἃ δα ὄρυτο οἵ ἰϑοϊίηρ ἴοτσζοῦ; χχὶἑδ!, 4, δ; χχυῖ. 
11,18; χῖν. 10; [ἰν. 1: [χγ]. ἴ, 8.---ἼὯϑιίΙί δέμροτα ΟΟΟΌΣΒ 

δαί ΟἿΪΥ χχῖχ. 9. Νοίϑ [ῆ9 οοπδέγωςξιο Ῥγαέσηαπ. 
Οἡ τοσγ. 9. ᾿ξ ΟἿ᾽ ΠΟΤΘ ἴῃ Ικαἱδῦ: ἰὲ ἰ8 δα θοϊΐγθ. 

ΤῊ πο διιροίδηϊνοβ δζο, οοοσα παῖ νι ἢ "138, ἀΡΡο- 
εἰϊίοηυ τίτῃ δ᾽), ἀου 1688 Ὀθοδυϑο βαϊθοϊϊνοβ οδηθοὶ 
Ὅδ6 Τογτιηοα ἔγοσα ἰἤθδο βυὐδδίδηιἠ γο Ὠο[ΟΏΒ, 88 σδὺ ὃθ 

ἀοῃθ ὕτοταω Ἵ33δ. Ἰμογοίογο, δοσοσαίηρ ἴο Ττοφυϑηὶ 

δῶρο, ΤῸ δ8ΓΘ ἷος οοῃδβίχαο ΩΡ διπὰ ηΝ Π 85 8ὺ»- 

οἰτδοὺ ὩΟΌΏ8 υ8ϑἃ ἰῃ ἃ δοῃοζοίθ δ0η86. 11 2}» ὑγϑαυϑθῃὸὶ 

ἧῃ ἴβ8α. ἰχ. 18; χ. δ; χὶϊί. 18; χίν. 6; χνὶ. 6, ηκ ἢ π 

δχοθρέίης νου. 13 ἀοϑϑ ποὺ ὁσσὰσ δβδίη ἴῃ 1βαδῃ. ΤῊΘ 

ὀχργοϑϑίοῃ ἰα ἡγοαυθηί [ἢ [ἢ 9 Ῥοπίδίουςο : Εχοά, ΧΧΧΙΙ. 

12; Νυηι. χχυ. 4; ΧΧΧΗ, 14; ϑαξ. χἱἱἱ, 18.---ῖΒδγ [ἢ 6 

πογάβ (1) ὉΥΔ᾽) [6 Ῥτορμοὲ ἀϑείκπαϊοδ [π9 οδίϑθοϊ οὗ 

ἰὴ ἀδγ οἵ ἠυάδᾳτηρηῦ.----Ἴ 6 ΟΧΡΓΟΘΒί ἢ Ὁ) ὈῚ 

ΟὨΪΥ ΠΟσΘ ἐπ ἰδαίδῃβ. Ῥοσῆδρβ 1ἐ 5 Ὀοσγονϑά ἤτοτη “06 

..1.. ΤΣ ΤῊΤῚ δα. τ. 9. ΤῊ δίοπθ χχίγ. 12.---- 
Τὶ ΥᾺΠ ΤΘΔη8 “ἀπο οατίδ, ἢ μθ6 “Εχερεί. απὰῷ ΟΥ̓ ἐς." 

ΟἿ ΥΘΥ. ὅ.-----Ὑ 7, Σ. Τ; χὶν. 28; χχνὶ. 14.--- ΟΣ 

ἱ. 23; χχχῆ!. 14, 

Οἱ γος. 10. "5 5. Ὡοὲ οδαβαίίνο, Ὀὰ ὀχρι οδἰνο. Τ δὲ 

189 αν οἵὗἵ 8 ΤΡ 49 ἀγτοδάδι, δρὰ ποι πίπε Ὀαὲ ὈΌΓΤΩ» 

ἴης Ὑταϊῃ π|} 06 οτἹάϑης ἴῃ ἐμαὶ [8 δίαγβ ὈΘΟΟσΤΩΘ ἀδτκ. 

----Ἴἶ{ὄὌ Ὁ" 5512 διὰ Ὁ Ὁ ΔΙῸ ἀἰδηηκυΐδηφα, [ἢ6 6Χ- 

ΟΪαπαιίοη οαμ οὐ Ὀ6 [πδὲ Π0 ᾿δ θυ ἃσὸ ποῖ αἷἰ8ὸ Ὁ" 3212, 

δαὶ ἐπαῖ ἐμ 9 Ὁ ἂγϑ ΟἿΪΥ 8 ὑγο-οιηθηῦ δρϑοΐθβ οὗ βίαγβ. 

ΤῊ αν, ἰ8 ἐποτοίοτο 9 ὙΑΥ͂ δυριηθηῃίδείνο: “ ἐἢ9 

Βίδσβ οὔ ἤϑάγϑῃ δηὰ οὐϑῆ ἰΐ8 Οὐίομβ." ΤῊ Ια 6 Υ ατὸ [ἢ 

τηοϑὲ Ἰατηΐπουβ βίατγα, σποβο Ὀγ κ Π6885, Ὀθοαυ 56 οὗ ἰδ9 

Διδὶ τοασηϊίἀθ, ΤΟσΘ ΘΟ 51} ἰαῺ 411 οἴμοσϑ ρεδοίζαθθ 
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τΠαίονοῦ Ὠἰἀογ 665 ἸΠΟΓΘ ΠΑΡ Ὀ6. ΤῊΘ Ρ]Ό0Γ8) οὗ Ὁ Ὁ2 
15, ΘῺΥ γᾶν, ἃ σοΏΘΥ ἰζίη ΟὨΘ, ἑ. 6., ἐηδὶ οἰ οναίθβ {πὸ ἰΏ- 

αἀϊνίάυαὶ] ἰο [6 ΓῺ οὔ βροοίθα, ΟἸΠΟΡΨ56 ἨῸ ΚΟΥ 

οἴ ΟἿΪΥ οπα Ὁ δ8 ἃ βίασ. Βαὶ δϑ1 8αδῖ). χυἹ!, 43, 60- 
5. 

Ἰἰαί ἢ δαγβα ἰἴο ἢῬανίὰ : “ἰοῦ οοϊηοδὲ ἐο τ ὙΠ ἐλε 
Φίονοι," ΔἸΙπΠουμῇ Ὀανίὰ δὰ ΟὨΪΥῪ οπό εἰαῇ; οἵ δα 6 υ, 

χανὶιὶ. 12, δῖον ἰ6 Ὡς οὗ πὸ Ὀγοακίης οὗ ὁη6 γοϊεθ, σοῃ- 
ἐ 05: “ψοοάθῃ γοΐζοθ παϑὲ ἰἤου Ὀγοῖὶςθῃ," τπογοΐοσε 
ἮΘΓΘ 85 ΟἸθο ἤοΤο [Π6 Ϊυγαὶ οὗ (ὴ6 ἱπαϊνίάυα] ἰδ σοη- 
ξοἰγοὰ 18 θαυ ίναϊοπὶ ἰο ἐῆ9 κοῆῦδ. ΟΟΙΏΡΑΓΟ Οοέγοηέε, 

δείρίοπαα, [66 Ῥοίἑαἶνγα, ἰδὲ ΔΙ γαδοαι; διὰ ροσθαρα "2313 
Ἵ 3 Μοῦ χχχυ !. Ἰ ΘΙ κΒ ἰο ἐδθ βαζὴθ σδίϑβοιγ..-- 

ὉΠ, ἩΡἢ ἕγοιη Ὀ,, ἃ υοσῦ [δαὶ ϑἰδοινῃϑσο ΘΙΡΓΘΒ569 

ΟἰΘΘΓΏ685 οἴ δουπα, ΟΟΟΌΣΘ ΟὨΪΥ͂ Φ0Ὁ χχχί, 36; χὶΐ. 10, 
διὰ ἰῃ Ὀοίῃ ρίδοθοα ἰῃ οοῃπεοίίΐοη υἱν ἍἮ) .----Οἡ 
[2.1.1 ησπ ΘΟΙΏΡ. Υ. 80.-----ΟὐὁἨ 5) ἔπογο 18 ΟἿΪΥ οπδ 

ΟἶἤοΓ ἥοστω ἰὴ 1ϑδϑϊδῇ, διὰ ἐμαὶ αἱ. ἔῃ [δὲ ΟὯ6 Ῥαβδδᾶβο, 

ἰχ, 1. 

Οἡ γον. 11. ΥᾺΠ ἴ8 ὕΔΟΤΘ ΟΧΡΥΘΕΒΙΥ ἀοδηθα 85 28 

ΤῊ ψοσζὰ 18 ΨΟΤῪ ἤγοασθης ἰῃ ἐὴο ἥτε ρματὶ οὗ [3. χίνυ. 
1, 41; χυἱ!Ἱἱ. 8; χχίγν. ἀ; Χχύϊ. 9,18; χχυϊΐ, 6; χχχίγν. 1. 

Τὶ ΠΟΥ͂ΟΥ Π]ΘΒΏ8 ἃ δίῃ κ᾽ο ἰδηὰ, Ὀυὲ 18 ΑἸ Τα οἰἕδοσ (ἢ 9 
οἰκουμένη 85 ἰεγτα 9}ἐγε 8 σοπίγαδιθα πίῃ πὸ ἀοδβοσχὲ 

(χίν. 17) οὐ ἐῃϑ οἰκουμένη 88 8 τῆοἶ6 οομίταδίοὰ τ ἢ [ἢ 6 
βίη κῖο μασίβ. Ὀκιτχθον ΜὙῸ]] ΓΟ ΥΪχα ἐμαὶ [ὁ ΠΟΥ͂ΘΥ 88 
{Π6 δγίίοἷο, δηὰ ἐῆυβ ἴῃ ἃ ἵΏ ΘΑΒΌΣΘ ΔΡΡΟΔΙΒ 85 ἃ ῬΓΟΡΘΓ 

Ϊ4 

Ὡουη.--͵ἼὋ σὰ ὃν οΥ̓͂ ἐῆθ Ῥοσβοῃ δῃά δοσυβδίνθ 

οὗ ἐπο ἐΐης “τ ὅοσ. χχίϊὶ, ἃ; χχνυ. 13; Ηοϑ. 1. 4. 1) 

ἃ [γοαυθηὶ νοσζὰ ἴῃ ἴδια, 1|. 10, 19, 2ἴ; ν. ἅ, εἶε.; ἰχ, 1δ; 
Ἑποῖς. υἱῖ. 23 δοοοθ ἰὸ ἤδῦο ;δὰ ἔῃ τοὐῃμὰ ον ρβδβαδβο. 
--οὐὐὐ ΟΌΪΥ ΠΟΥΙΘ ἴῃ βαίδῃ, Ὑπόσοδα ΠῚ 32) (σοόξΐορ. δ 

γοῦ. 8) δηὰ ἐδ} (χχν.8,4,δ; χχίχ. ὅ, 20; χὶίχ. 2δ) ΘοσιΣ 

Ὡοξ βΒοϊοπ). 

0η γον. 12. ΠΟΊΝ ἩΠΙΘΝ Τ Δκο 5 ἃ ρΡδγοποπηδεία τ ἢ 

ΘΝ (ἃ κοδυίηο 1δαἰδηΐο ποσὰ) ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ΠοτΘ (Κ]. 

χ ἢ. 4).---ΟὮ ῸΝ διὰ ἽΝ οοπιρ. οα Ὑἢ}]. 1..----ἰϑ 

(ΟὨΪΥ Ἦδγο ἐπ Ιφαϊδὴ ; οοΙΡ. δ. χίσχ. 11; χχὶ. 4) 18 ρυσί- 

βοὰ ρμοϊά; ὉΪ2 ἰδ αὐφοοπα δε, )οσσοὶ, οσροσοθῶξ ΚΘιΘΣ- 

ΑἸΥ : δοῖ ἰουμά δαφαίῃ ἰῃ 1Ξαἰδῃ.---- ὙΊΝ ΠΟ ἰδ ἐουδὰ 
δικαΐῃ Ῥα. χὶυ. 10; δοῦ χχυὶϊ. 16. 

Οἱ γοτ. 18. Ι9."» σοσιοὲ Ὁ6 σοῃδίγυθα “ [ῸΓ ἐπ:8 γοῦν» 

ΒΟ." ἘῸΓ ἰξ σαπηοὶ 6 δαϊὰ ἰμδὶ (η6 [Χ0Β}» ὙΠΠ βδικο 

ΠδΩΥΘΏ δηὰ δαγίἢ Ὀθοϑιλθ Ηδ ρΡυπίβἢοδβ ἰἢῆο φαγί ἢ δηὰ 
ΤΩΑΙΘΒ ΓΏΘὨ ΒΟΏΤοΟ ΟἹ ἰΐ. Βδίπον ἐδ σούόῦϑο οὗ ἐΠ{5 

τηυδὲ Ὀ6 δδουυπΊοὰ : ἀοὐ Βῆδῖζοθ. ἤϑαύϑῃ δῃὰ δδιίῃ ἴ οἵ- 

ἀθγ ἰο Ραηΐθῃ τη. Τῆυ8 Ἰ-» -- “Ἰμογοίογθ, μϑῆοθ, 

Ὀὰΐ ἴῃ τη 80:59 οὗ ἰδίοῃςίου (0 ἐπΐδ θη, οῦ χχχὶν. 

217). Ἐροτχο, ἰοο, ἔἤθγο ου θην δοδὶβ Ὀοίογο ἐπ πιϊηὰ 

οἔ [6 Ῥγορῇῃοῖ ἃ βΡδδβδβο ἴγοιαι ΦοὉ ἰχ. 6, γοζο ἰξ τοδὰδ: 

ΠΟΡΙΘ ΥΣ ΤΔΎΟΤΊ. ΤῊ ἐποῦρις ἐναὶ ἔδλιο ϑασίμ 
Ἀ84}} Ὀ6 στονγάρα οι οὗὨ 5 ρίαςο, Ἡπί ἢ 15 Ῥϑοῦ ον τὸ 
Ὀοΐἢ οὔ ποδὸ Ῥδδδδζϑα, 15 Βοιω ες 50 δροοΐῆς, δἀἀοα 

ἰο ἩΠ]ΟὮ πὸ υχίδροκίίος οὗ 25 δηα ἈΟΡΘΟ ΝΠ 

[5 80 βέστ κίης, ἐναὶ 1ὲ [8 ἱπυροβϑ}ο ἰο τοκασγὰ ἐη15 ζοίω- 
τίου οὗ ἐδο ν1ἴοιε ραδβαβϑθ δ δοοίἀϑῃΐαὶ. 1{πῊΗὸ δ κς ἩΠΟΓΘ 
6 τοχὰδ Δ’ ΟΥἱ ἡ, τὸ τηυδὲ ἀθοΐάο ἰῃ ἔλνοσ οἵ Ζοῦ, 

Ὀδοδῦθο πόσο ἐδο ἰμοῦρη!ϊ [5 Τουπαοα ἰη ἐπ οσορξοχὲ, 
ΒῸΣ ἴῃ τοσ. δὶ [9 δαϊ ἃ : “" ἢ γογοουοιἢ ἐμ τηουμίδίος, 
δοὰ ὑπὸ ΚΠΟῪ ποῖ; ἘΔΠΙοὮ ογοσίσηϑὶἢ ἰποτὼ ἰῃ ἢἷ8 
ΔΏΚΟΓ." Οὐ (15 790]1|0γὦῈὸ Ὠδίοσα!γ: “ἸΒΙΘὮ δ δίκοι ἢ 
πὸ οασγὶῃ ουὖὐ ΟΥ̓ ΠΟΥ ῥ[δοθ, διὰ (86 Ὁ1]18γ8 ἰπογϑοΐ ἰγουη- 
"10." -νῸ ἰὰ Ιδβαΐδηι δραίῃ χσίν. 18; χίν. 16. Οουιρ. 
ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΡ 8ὶ βατη. χσὶΐ. 8 (ΡΒ. χυῇπ. 8): 2οο] ἵν. 16.-----Ἐὁο 

ποσὰ ΓΛ, ἴὸ Ἰ5Ν δὸ ἴῃ ῬτορΒοί' 8. 3 8 ἐλ θἢ 

ΌὈΥ ΒΟΙῺΘ Δ8 ἀοίοστη ἱθβ ἰὴ6 Εἶπ (ΕἾ ΝΟΒΕΙ), ὈΥ οὐ οΥΒ 
Δ8 Θρδὶ ΚΠ ΠΚ ἃ ΓΟΔΘΟῺ (ὈΕΙΙΤΕΒΟΗ),. Βα ὈΟΪδ ΤῊΔΥῪ ὉΘ 
σοηδπίηθα : [ῃ6 χτουοϊδίίοῃ οὗ ἰὴ ἀϊγίπο Ἡσγδὶῃ οοίῃ» 
οἰάθ8 τ το ἀδγ οὗ ΗἰδΒ δξοσ, δηὰ δὸ του οὮ 80 ἐδ δὲ 
ὍΝ", ἰδ ἀΔΥ, τη δῦ ὍΘ ἰδἴκ θη 88 οοῃογοὶθ 70. π δϑδίτωοὶ 
ποίιΐοη οὔ ἢ 6 ταλπ ϑϑίδίΐου, οοτηΐπᾳ ἰο ἐδο ᾿ἰχῆξ. Οοτομ, 
Σ. 8; ΧΥΪΪ, δ. ᾿ 

ἘΧΈΕΘΚΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Τὴηο Ῥτορβοῖ ὀρϑῃβ δΐβ Ῥγορῇ θοῦ δρδίῃει (86 
Ὡδιίοη8 πὶ ἃ ἀσπιποίδιίοη οὔ Ἰυάκηηοηϊ ἀραϊηπαὶ 
Βδόγίοα, ΤῊΐβ ῬΓΟΡΉΘΟΥ τηυβί ἤανθ οἱ χιπαιθα 
δὲ ἃ Ῥογίοδ πῆθη {πο Ῥτορβοὶ μά οοπιθ ἴο ἐμ6 
Κηονίοχο {πὶ ΒΑΌΥ]ΟΙ νγὰϑ (Π6 σϑδϑὶ οϑηίγο οἵ 
1πὸ που]α-ρονοῦ, δὰ Αβϑυσία ΟὨΪΥ ἃ ἴγοηξ βίθρ. 
Βυΐ Ικαῖδῃ ορθηβ ἷθ ὈῬγορ ἢ ΟΥ͂Τ ἀχαϊηϑὶ ΒδΡΎ]ΟΩ 
γνς πὰ ἐπ αν ΠΕ ΩΝ ΟΝ ὙΒΙΟΣ το: πρὸ 
ἰ θ ζοβὰ 9 )υάρπιοηΐ δραϊηδὶ οὨ 
88. 16 χογι--11κ6 μυϊποῖ οὗ “Ἴμὸ ἄδγ οὗ {δ 
1.0ΒΡ᾽ ἰὼ βϑῆθγαὶ. ΕἾτϑὶ, ΌὉῪ τγθϑῃδ οὗ 8 ὕΔΏΠΟΣ 
Ρἰαηιθα οἱ 6 ᾿ἰἰρῆ πιοπηίϊαίη, υἱβὶ}]6 ἊΣ δπὰ 
ψἰά6, (πο ΓΘ βῸ68 ἰοτίἢ 8 βυτητηοηβ (0 ΟΥΘΡ πο οὗ 
αΓ ἴο δ Ἔχ ρϑάϊ(ἴοῃ δρβϑίηβὶ ἃ οἰἵΥ (νϑγ. 2). ΤΏ 
(νον. 8) [19 ΒΡ βαυβ, πιοτο μ]αϊηἶυ, Η ἰπλβο] 
(αἰζέης υρ [06 ποχά, ἐπαὶ ἴξ 8 Ηο {παΐ δεβοι] 68 
(6 πιθῇ οἵ ψγδῦ δῃᾷά ὑπαὶ Ηδϑ δββδοι]οβ (ἤθτα [ὉΓ 8 
ΠΟΙ ψαγτ. ΤΠΘ οοἴμμπιδπὰ Θι8 ἴῃ ναδί πππ- 
Ὀ618 δηὰ Φϑβουδὴ τηυδίοσ ἴπθηι (νον. 4). ΤΠΟΥ 
οὐπῖ6 ἔμθα ἔγουλ {μ6 οπάκ οὗ ἰδ οδγίἢ, δὰ ἰξ το γῸ 
Ιοὰ Ὀγν Φοδογαῖι, Ὀγουρᾷὶ ἑοχοί μον ἰῃ ογάογ ἰο δοὸ- 
ΠΟΙ 88} (89 ποτ οὗ ἀοδισιοίίοη (γον. δ). ΝΟΥ 
ἰδοθα ἱμβγϑαίθηοθα θα ρῥτοοϊαϊ πιὰ : (μ8 ἀΔΥ οὗ [ἢ 9 
ΤῸΒΡ ᾽β ἤθγθ (νεσ. 6). ΤὨΘΓΘΏΡΟΩ 8]] ἀγα ἢ ἴδδν 
δηὰ ΠΡΤΟΣ ΤΌΤΕ 7, 8). Απὰά ἴἢ ἔδοὶ [δε ἀδΥ οἵ 
ἴπ6 108} ἄγανγε ποᾶσ (νοῦ. 9). ΤὮ6 κίδιβ ἰΏΓΗ 
ἄδυκ (νοῦ. 10). ΤῊ 1, τά Η  πλ561{ ἀθοϊαγοβ (Πδὶ 
δ οδῇοοὶ οὗ ΗΠ 5 οογχΐηρ ἷδ ἴο ἰΔΥ ἴον δυσί εἴης 

ἴῃ (π6 ποιϊὰ {πδὶ 1138 ἐΐϑο " πρὸ Ῥστουαϊγ (γοσ. 11), 
ΒΟ {πδῖ τη 8881} ὈΘΟΟΙΩ6 ΒΟΔΙῸΘ 88 ἤηο 904 (γ6Σ. 
12). Β΄. {Πὲδ5 πιδηϊοδιδιίοη οὗ ἀϊν ηο Ὑσδίι, μον - 
Ἔυοῦ, βθδυθῇ δῃά θαυίὰ τυδὶ Ὀ6 Βιδίζοη (νος. 18). 

2. Το Ὀυτᾶθη.---ἀἱἃ 569.---Σ.1. Β6688 
βοῃίθῃοο οὗ ἡυάρτηηοηὶ ἩἘΘΏ, ὈΥ͂ ΤαΘΔΏ8 οὗ ἘΝ Βοίῖο 

ΟἿΘ ἸΘΒΓΏΒ ἰ0 ἰκΠΟῪ 118 οοῃίοηΐδ, πο ἢ ΠΑ 
ῥτγεβοιϊϑα ἰο {86 κρί γι] ογ 6 ὈΥ͂ υἱβί Ὁ]6 ἱτηδχοθ 

(οοιλρ. οἱ ἱ. 1). Τμδὶ 1[6614}} 'ν Ὡδιωθα πογο, δὰ 
ΟΥ̓ ̓ ιἷβ Θητἶγθ ὩδΠ16, 50} οὗἨὨ ΑἸΏΟΣ, 18 ἀουι 1688 ἰο 
Ὀ6 οχρ αϊποὰ ἐπ τμδὲ (8 δυρεοτβοσὶ ρίίοη, πη ἢ 
Θοσσοθρομάβ ἰοὸ {π6 ὈΓΟΡΏΘΟΥ ΧΙϊΐ. 1-χὶν, 23, ττῶβ 
δὲ 1Π6 βΒαὴθ ἐΐπι|6 σορβδγάθα δ8 βυροσβογὶ ρίάοῃ οὗ 
186 δηἰἶτθ ογοὶο χὶϊὶ. ἴο χχὶϊ. δηὰ [ἢ δὲ 1818 ογοῖ]α, 
88 8η ἰηάδοροηάθηϊ τ θ0]6, ᾿γ88 ἱποογροχαιϑα ἴῃ ἰμ6 
δηίἰῖτο οΟ] ϑοϊΐοη. 

8. 1 γ9 ὉΡ ἃ ὈΔΠΏθὲ---ἼὯὮἜΥὁ ΒΙΒΒΏΘΒα. 
--οΣ. 3, 8.-- οθο 2 ροδκβ ἴῃ βοπογΆ]. ἘΝ ἢ- 
ουϊ καυίωηρ ἴο Ὑοπὶ ἰπ 6 Βα 8 18 αἰ γθοϊθα ΟΣ 
ἔτουι ποτα δ Ῥγοοθοᾶβ; ἐπ 6 6 15 ΟὨΪΥ͂ 8 ΒιΙΩΤΩΟΏ δ 
ἰο ταῖβο (Π6 βίδπάδγά οὗ Μλῦ ἴ0. [ἢ ρυγροθο οἵ 
ΔΒΒΟΙ]ης Ἰγαγτίοσθ. Οἱ 8 Ῥᾶγθ χηωουπίδίη, ἀ6- 
γοϊά οἵ [οτοϑὶ, κἢ}41} [80 αἱ δὸ χοϊθοὰ, ἴῃ δὲ ἱξ 
ΤΑΔΥ͂ 06 ΟἸΘΆΣΙΥ 566 ῃ ΟἿ ἷϊ κάθα. Βυὶ σι [ἢ 9 
γψοΐοσ, ἰοο, (χχχυῖϊ. 23, χὶ, 9, [ν11}. 1) δῃὰ συ 
μαπὰ Βοοκοηίης (χ. 82, χὶ. 15) 8841} [86 παδϊίοπα 
86 οΔ]]ο. ἰο τηαγοῖ ἴοσίμΒ. Τὴ ρμαίοβ οὗ ἰὴ 
ΠΟΌΪ68. ο8 ΟὨΪΥ τηθδῃ ἰδ6 τηδίη ψζδίθβ οὗ ἰπ6 Ποθ- 
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1116 εἰέγ, τ ηϊοῖ δομο (π᾿ οοηίγαδὲ 11 1Ὧθ δηι8]} 
κἷὰο χαϊεβ, Ὡρυτγαι γον οΔ]]οἀ “ π66]6-ογοβ᾽ Μαῖίϊ. 
χῖχ. 24) βϑασγο ἴογ ἴ0)6 επίγο οὗ ὑσχσίποθβ ἰῃ ῬΟΙΏΡ, 
ἰπ [86 Ργεβϑοηΐ Ἵδδὲ ἴον ἴπ 6 νἱοίογσα. 8.1}1 (Π6 ἐχ- 
Ῥτοββίοῃ οὐοδβίουβ βυγρείϑο. Οὐυρῆϊ νγὸ Ῥδσῆδρβ 
ἴο τοδὰ ὍΘ : “(μὲ (867 οοθ ΜΠ] ΏΡῚῪ ἰηίο | 58 
ΣΩΥ μαῖα" 1.ἀ0 ποὶ γοηΐυγο ἰο ἀοοϊάο. 

Ὑεγ. 8 ἸΏΔΚΟΒ υ8 ΚΠΟΙ͂Υ 0 ἰδ (86 οΥἱχίη οἵ [Π6 
ΒΟΙΩΙΘΟΏΒ, [1 8 ἰδ6 [00ΕΡ ἯΒΟ 681]8 Η 5 νδγχίοσβ 
ΒΟ δῖθ οοηδουγαίϑα (0 Ηΐζῃ δηὰ Ἰονί! γ ΟὔΘΥ 
Ἡΐτα. Τμο ὙΑΥΤῚΟΥΒ 8. ο8]16 σοπθοθογαῖθα, ΠΟ]Υ, 
Ὀοοβυδ {16 ἯΙ ἰδ 8 ΠΟΙΥ ο6. ΟὈΡ. Ζοοὶ ὧν. 9, 
“ἴον. νἱ. 4, χχὶϊ, 7, 11. 27]. Ῥυϑοίβεὶγ ἴον (μὲθ {86 
Ῥτορβοὶ ἐπε θξδίοΙν δον ὑδ68 (Π 6 ὈοΪὰ Ἔχρτοϑο- 
δου: “1 πανὸ ς8}16ὰ {βθῃ ἴοΥ πχΐμο δηρον, ὦ, ὁ. 
(αὶ (Π6ῸΥ ΤΙΔΥῪ ὍὈ6 ΕΧΘΟΌ(ΟΣΒ οὗ ΓΩΥ̓ Ρύγροδο οὗ 
ὙΓΔΙΒ (ΘΟ Ρ. Χ. δ). 

4, Το Ὡοΐδο οὗ ἃ πευϊεἰταδθ 2.1 
ὍΤΒΟ]6 Ἰαηἃ ---ἡογΡ. 4, ὅ. ΤΒοϑα δυϊηιοηοά 
Πιοραγὰ 186 “811. ΤΉΘΥ δῖθ μοδιὰ δρρσοδοξίηρ ἰὼ 

ἴσοορα. ΤῈ ἰηἰοτλοοέΐοη Ρ [“δαγκ" ΝΑΕΟΘΕΙΔΒ.) 
ἐκ ἴτοχποῶὶ ἰῃ ἴΠ6 Βοοοῃα μ4] οὗ Ιβαίδῃ : χὶ]. 8, 6, 
111. 83, Ιχνὶ. 6. «Θγοπλίδῃ, ἰοσὶ ἱπϊίαίοα (μα ]Δῃ- 
δπδρο: χὶυὶὶὶ. 8,1. 22, 28, 11. δ4. ΤῆΘ εἐχργοβδαῖου 

[35 ΠΡ [“Ἡδεῖ, 8 ἰαμλυ]αουβ ποΐθε,) ΝΑΕ- 
ΘῈΙ3Β.}ὕ ““ποῖθ6 οὗ 8 τυ] ἰτυἀ6,᾽" οοουχ 1 ὅδῃ, ἱν. 
14, 1 Κίηρπ χΥΐ!!. 41, χα. 18, 28. [Ιῃ Ιβαῖδῃ 
δρδίῃ χχχι 38. ΤΠ δὴ ἴῃ Εξζοϊς, χχὶ!!, 42, ἤδη. 
χ. 6. 1 ἀο ποὲ Ὀεδ] ον ἐμαὶ ΕΥ̓ “(Π6 τηουπίδἰηβ᾽" 
ἦς τηϑϑπῦ ἴΠ6 τλουηίδίηθ πδὶ δορδγαίοα 
Μεοάϊκα ἴτοιλ Βαθγίοη. κίε ΤΠΟΉδ, ὩΟΥ͂Σ Ρ̓ ΔΑΝ 
ϑεηιοὰ Ὀγ 186 τη ἀ]6 δηὰ βου μόσῃ ρουϊίου οὗ [Π 6 
τηουπίδὶπ οἵ Κυγαϊείδη.--ΤῈ.]. ΕῸΣ Πογο {86 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ ὈΟΑΣΗ 801}} αυδίθ 8 σοῆογαὶ σΠδγδοίοσ. 
ΟἾἱγ ὉΥ ἀοχτοοα ἀοε8 (6 Βρϑοΐδὶ υάδριηοηΐ ὑροη 
ΒΑΌΥ]ΟΣ Δρρϑᾶγ ουΐ οὗ ἴδ οἰουά οἵ {πὸ πηΐγνοσβαὶ 
ἡπάρταθπι. Τῃὸ ομοηηΐοβ, δοοοσάϊηρ ἴο γογ. ὅ, 
ΟΟπλ6 “ ἴτοπὶ ἃ ΔΓ ΘΟΌΏΙΓΥ, ἴσοι ἐπα οηὰ οὗ ἢ 68- 
νοη. Ἀιὰ 1μ6 Ῥχορβοῖὶ στρθδῃ Ἰου ΑΥ] (86 

ὙὮΥ ἀ1α Βα ηοί ἀοβίσηδίθ 11 τογὸ ἀἰδιϊποῖ- 
1Υγ Το ταουπίδὶηδ ἃγο, ἀουί]οϑα, ἢ0 οογίδίη, 
οοποχοίο τηουπίδίηβ, Ὀαΐ 1άθδ] τηουηίἰδ᾽ 8, ἃ ροσίὶς 
Θπ1 611 18ῆτηεπι. Αἀαρὰ ἴο {πΐ5, ἰν 8. Πκοὶγ Φοεὶ 
1ἰ. 16 ἰη {π6 ῬΙΟΡΙοὺδ τη. Τῆοσο, ἴοο, 88 ΒΟΓῸ 
(νοσβ. 6, 9) 16 ἀδγ οὗ (π6 10 ΕὉ δ δἱ βαηά. Βαὶ 
Πότ {86 ὮΟΡΡῬΟΙΒ δ΄ΓῸ {6 Θῃθηηΐο8 ἰο ὃ 6Χ- 
Ῥεοεϊοα, 686, (00, ΟΟΙ10 {10 ἜΠαγίοίθ, (πὲ 1680 
ὌΡΟΣ {πὸ πιουηϊδηβ ἰκὸ ἰἢ6 ὈΪΏΒῃ οὗἨ ἄδνῃ 
Βργοδα προῦ (ἢ 6 πιοιϊηΐδῖη8. Ἐδρθοΐδ! !γ ἐπ 6 ΟΥάοΥ 
οὔ ἐμὸ ποσὰβ 2 ΌΡ ΓΗ Ὁ Π2, “1π| 186 τοουῃ- 

ἰδλίῃβ {κὸ 88 οὗ ἃ στοδῖ ῬθΟρ]θ,᾽ βθϑιῃβ ἰο [6 ἰὸ 

ΤΟΟΔ11 “0εἱ 11. 2 2. ὉΡ Ὁ ὙΠΤ » “ ἀροα (δ 
Του Δ΄ ὴΒ 8 ζτοδὲ ρϑορὶθ,)) ἃ ἴοστη οὗ Ὄσργοβαεΐοῃ 
ἐμαὶ ἴῃ 206], ἴοο, ἐπειδὴ ἰο (ῃ8 μοοίϊς ἀγαρθῦυ. 
Τῆδὲ 1βϑϊ8ὴ δά ἴῃ τϊηα {Π0 πόσαβ οὗ 406] 18 ἐπ 
ΤΏΟΤΘ ῬΓΟΌΔΌΪΟ, ἰπ 848 το ἢ 85 ἰδθ δχργθββίοη 
ὩὋ ὉΡ 16 υβοὰ Ὀγ Ὠΐπὰ ΟὨ]Υ͂ Ποσο, δη Ὀδρ146 Ζοοὶ 
1. 2, 15 ἰουῃα ΟὨΪΥ πῃ . ΧΥ͂Ϊ. 9, 16, χχγϊ. 7. 

ΤὮ6 ΔΣΤΩΥ, ἴμοη, τ ΠΙΟΝ Φομον δ ἢ τηυδίοσβ, σοη- 
Βἰδὶ8 οὗ Ῥθορὶθ ἐπδὶ ἤᾶνθ οοπ!θ ἴγοπι ἃ δσ ἰδηὰ, 
δοὰ ἔγομι (86 οπά οὗ Ποαγθῃ, ἱ, 6. ἔγοιῃ [9 ρ]δοθ 
ὙΠ ΕΤΟ [Π|0 ἈΘΑΥΘΏΪΥ ΘΧΡΒΏΒΘ 8 Ὀοιπάοα Ὀγ (6 
οδατίῃ. ΤῊΘ Ὄχρσγοββϑίου “ἴγοιι ἴπ6 οηὰ οὗὁὨ Βοδυθη "ἢ 
"ἢ οἰνγδοίοσβεῖς οἵ ΤΟΝ ΕΟ ΠΟΒΙΣ: ἘῸΡ οχοθρί 
{Π6 ῥτοϑοηΐ Ῥϑβϑᾶρο, 1 ὁοφυγθ ΟἿἿΥ Ὠοαΐξ, ἐν. 82 
(δὴη) Χχχ. 4 (πὰ ἔδο Βοττοιοὰ οχργοδδίοῃ Ν οὶ. 

9), διὰ Ῥε, χῖὶχ. 7. Τδμδὲ ᾿βαῖδὰ Υ ἰβθῶθ εχ- 
12 

ῬΓοθδί 8 ὙΟᾺ]α ἀραὶ χτιαίθ (16 Μοάοϑ ἷ8 φαΐία 1πλ- 
ῬΓΟΌΔΡ]6. ΑΒ ἴῃ {μ6ῖν οἰ 168, δοοογάϊηρ ἰο 2 Κίηρβ 
ΧΥΪΙ. 6, Ιβγϑ6] 119 εχ εβ ἀποὶὶ δὲ ἰμδἱ {ἶτηθ, μον 
οου]ά ἢθ Ἰοσαὶα {πο ἱπ {86 υἱίογηαοθὶ Ῥογάθιβ οἵ 
186. ΘαΓ 8 δυγίδοο, μθγο οἰ βοσυεῖβθ 6 Ἰοοδίθα, 

Υ, ΟΡΒΣν (νο.. 1 ΟΡ δι᾽ ηἶπι (χ]ϊχ, 12)7 ΤῈ 
υαὐἀοδηοά, υηΐνογβαὶ, βηὰ 161 ΤΩΔΥ͂ 90 Β8Υ, [86 δὰ- 
ἀβουμὰ πλοᾶθ οὗὨ οἜχρσοβαείοῃ, ὑγονοϑδ ἐμαί ἰξ 15 ἰο 

(δ κοὴ ἰῃ δὴ ἰάθαὶ βοῆθθβ. ΤῈ6 οπὰ {πὶ ἐὴ9 
ΒΡ 11] δοοοιωρ) 8ἢ ΌΥ͂ τη 6Ά}5 οὗ “16 τθδροηβ 
οὔ Ηΐδ8 ᾿παϊχηδίίου "᾽ 15: ἰο ονογίαση ἴΠ6 τδοῖδ 
οασί. “Τα τ ἢ0]6 φαγί 7 ἘΕῸΣ (Πϊ8 Ἰαδρτησηὶ 
οὐ Βαδυ οι ὈΘΙοΏ 98 ἰο “116 ἄΔΥ οἵ (μ6 ἣν ἢ. 
5 [8 8η ἴῃ Ῥατί οὗ 16 ποῦ] 8 Ἰυάρταεηί. 
δυδὶ 88 Ιεαΐδη, βο Εσοὶςῖθὶ 0868 ὑγαὶίβ οἵ .06]}8 ὕσο- 
ΡΒΘΟΥ͂ οὗ [86 ποῦ] ἠυάρτηφηί ἴῃ οσγάοσ ἰο Ἰδὲ (80 
)υδχηιοπί ἀν " τῆς Ὁ ὙΠΠΘΕΠΕΡ ἰο Εμγρῖ, 8Ρ- 
ῬΘΆΓΣ 88 8 ρδγίο δε νον 8) ἀρηηοηὶ (ΧχΧχΣ. 2 Βαα.). 

ὅ, οὶ γο-- ΠΟΙ; φημ ἐ᾿ ΠΡ προς δ 
γε. θ-8. Ηρχο ἰξ ἰ Βδϑὴ ῥ᾽ δίηγ δον [ἢ 6 Ῥτορβοὶ 
που]α σορσγοβοηὶ {πὸ ἰυδρταθηΐ οὐ ΒΑΌΎ]ΟΙ 88 8 
Ῥαγὶ οὗ (ἢ6 ποῦ] 8 Ἰυάρπγοηί. ἘῸτγ [δ ἰγαϊίβ ἐμαὶ 
ΠΟῪ [Ο]]ΟΥ ἃγὸ θη ΓΟ Ιγ ἰδ κοη ἴσοι [ἢ 6 ἀοβοσ! ρἐἱοΏ8 
οὔ ἐπ πον] Ὑυθκύλεη!ς 88 Ὑ6 τηθοὶ {Π6πὶ αἰγοδὰ 
ἴῃ {Π6 οΟΪάον Ῥγορδοίβ, δῃὰ δι, οὐ 86 οἱμοὺ μαπά, 
{Π68 Ἰαίον Νον Ταοδίδσηθηι ἀθβοσὶ ρί1008 οὗἉ ἰπ6 τοδί 
ΑΑΥ οἵὗὨ ἰυδαταοηΐ οομηθοῖ ἱ ἢ ΟἿΣ Ρτγεθθηΐ οὔθ. 
Ἐδρθοΐδὶν ἰβαῖδῃ 85 Ψ06] ἐπ 18 τοὶ, “Ηον] 

γ6,᾽ 18 ἰδίκθῃ ἵσΌα ἡ) σΖοοὶ ἱ, ὅ, 11, 138. Ἐσοκ. 
ἴοο, υ868 ἐῃ9 ποτὰ χχχ. 2, δπὰ Μαίί. χχῖν. 80, ἴῃ 
1μ6 Θβοδδίοϊορίοὶ ἀϊδβοοῦσβο οὗὐ ΟἸσίβε. ΤῊΘ 
ΜΟΡΒ: “ΤῸ ἴπ6 ἀδγ οὗ ἰΠ69 ΙΟΒΡ ἰβ δὲ μιδηά," 
ἈΓΘ ἰδ κοη ποζά ἴὉΣ ποσὰ ἴτοιῃ 9206] ἱ. 1ὅ. Ετοπὶ 
ΦΥἽΡ “δἱ μαπὰᾶ,» {λ ἰβ δθὲῃ ἰμαῖ {86 Ῥτορβθεὶ 
ΜΟυΪ ΡΟΤΈΓΑΥ ΒΟΙΘ ἰδ6 ἐϊηργοδοίΐοῃ ἐμαὶ [π0 αρ- 
Γ᾿ οὗ 116 ἀΔΥ ΜΠ1Π : τοδὶ ΟἹ ΠΊΘῺ ; [ὉΓ, 858 ἱβ 
ΠΟΥ, [6 τηοιηθηίβ ἐπὶ Ῥγθοθθ ΔΩΥ͂ τοδί ολ- 

ἰΔΒίορῃΘ ΠΔΥ͂Θ ἰθΓΤΟΣΒ αυΐϊῖα Ρϑου] δεὶν [Π 6 ἷΓ οὐσι. 
Ιῃ σνοσ. 9, 6 ἀσβοσίθοβ {πὸ ἰυάκχιηοηὺ 88. ἰδίας 
ὈΪδοο. Ὑμοπ ποθ ποίΐοϑ (δαὶ ἰμθ ἀρβιγαοιίοι 
οομλ68 ἔγοπι αοἀ ΑἸνα μι Υ, ἰμ Ὺ δθδηάοη 8]} ορ- 
καδεϑς 88 Ὧ86166886θ. Το εἰ οἵ (μΪ8 18 τδὲ ἐπ 
οἱ [Ποὶς παηάᾶβ 18}1 1ΐπηρ, πὰ {παῖ πεῖν ᾿δδαγίβ 
Ὀδοοτηθ ᾿κ6 ναῖον (οορ. Πουῖ. χχ, 8; 088. Υἱὶ. 
δι, ἴκδ. χῖχ.' 1). ᾿ 

Ἐὸν [0 ἔωδρο οἵ [π ἐγαναι ρ ποπιδῃ, δηὰ οὗ 
(Π6 ἴογτοῦ ἀορίοεἰδὰ ἱῃ [ἢ 6 σουπίοηδηοσοα, ἰη6 Ῥ͵ο- 
ΡΒοὶ ἀὐμμώαν ο μων ἱξ, 6. ΠΝ υὐδὸμ Γ διὰ 
δηρσυ βῆ ἢοΐ ΟὨΪΥ τ Κ6 006 616, Ὀυΐ αἰδο δρὶἰαῖθ 
186 δὈ]οοά, ἀπὰ ἐμοσθῦυ ΚὰᾺ βρὲ οαὶ δηὰ βγοαὶ 
8 ψ6}} Κποσγῃ. Οη]γ ἴδε Ἰαἰύοσ ἀοοβ ἐδ Ῥσορῃοί 
τάδῖκο ργοιηϊηθηΐ, ΕΗ τδβ 11 |κ οὶ γ τον θά ἴο [ἢ18 θ6- 
οδιδε ἴῃ Ψ06] (1. 19,11. 8, δ), Ὑ ΒΊΟΣ 18 1η 16 ἰμουρπὶ, 
116 οὀχργορείοη 3231, “α ἤαηι," οοσαγα {Ἀγῖοθ. 

6. Βομβοϊᾶ ἴδο ἅἄΔγ----ἰἱκὶ ἴο δ} 19 --- 
ψέετθ. 9, 10. Τῆθ ἀΑΥ 'ἰθ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ΠρΔΓ; 1ΐ ἰδ 
Βοσθ.0 (Οορ. ὑπάονρ Τεχ. απά 3. ἈΡΟΥ͂Θ). 

Ὗμαὲξ οοῃβίβὶ]δἰΐοι 18 τηθδηΐ ὈΥ [116 ΠΔΙῺΘ 2 Ὸ2 18 

μοὶ βει]οὰ. ΤΩΙ ΧΧ., Βοτο δὰ 900 χχχνυϊϊὶ. 
81 ἰχδῃβὶαίθ ὁ Ὥρέων, Τὐκονΐδο 186 νυτο. 
ΑἸῶοθ τυ. 8 δηὰ 9οὉ ἰχ. 9θ.ἁ Οἰδοῖβ (βάαϑιὰα, 
ΑΒΟΙ ΤΑΙ, ἐἰ6.}, ἰΔκα ἐλ ἰο Ὀ6 Οὀῃορῦβ, (ἢ9 
Απίατγοῖδο Ῥοΐδὺ βίαν ἰῃ 1.6 βουϊῃογῃ δίθοϊ Ὡρ- ΔΓ 
οὗ Αὐρόο. ΝΙΕΒΌΗΒ (Βεϑοῦγ. υ. «ἀταδίοπ, Ῥ. 118), 
ΤΟ] οσιηρ [λ6 96; οὗ βδηδ, ΒΌρΡροβεβ ἰἰ 18 δι σῖτα. 
Βυΐϊ (86 ραββαχα ἱπ ΦοὉ0 χχχυἹδ 81 (“οσΣ νῆς 
ἰπου Ιοοδο 186 δαπας") [ὈΙΠΙΜΑΝΝ: ἔγασε} οἵ 

12 Ὁ) ὀοΣτοβροιβ Ὑ ΣῪ Μ6}1 ἰο ἰλ6 τεργεδεηϊδο. 
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ἴου ἐμαὶ Οτΐου (ϑυγ. ,ν «ἀγα. ) ἰδ 186 
πιρ. ἩΈΒΖΟΟ, ἤεαϊ- ἰδηὶ ομαϊηϑὰ ἴο π6 δῖ υ. Οὗ Ῥ 

ων Ατί. Οεεἰϊγηκυπάε, το ΓΙΈΥΒΕΙΝ, ΧΙΧ. ν. 
δδ56. [Αὐοοογύϊης ἰο ΗττΖια δπὰ ΚΝΟΒΕΙ, (6 
ον κευῖαν οὗ ἐδ πίδγβ 18 τηϑηϊ οηρα ἤγαϊ, Ὀθοδυδθ 
τὰν οἰρὼ τοοκοηθὰ [89 ἀΑΥ ἤγοτῃ βυπδβοί.--- 

. Α. Α1]. 
Ὕπθη ἐμ τἱβίηρ δύῃ 18 πὶ βοῦν ταγα, δα πηοοι 

δα δίδιβθ ἰοβ {{|ϑ]σ βῃϊπίηρ, [μ6 ἢ Ὀοΐ ἀΔΥ δηὰ 
πἰχαϊ δγὸ τοῦθ οὗἉ ἱδοὶγ Πεπῖο Το ἰδησύυαρο 
οὗ ἴ86 Ῥτορδἢοῖ βθθ8 ποὶ ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 ἀγϑτσῃ ἴγομὰ 
Φοῦ, Ὀυϊ αἰδο ἔγοπ Φοοὶ 11}. 4, αηὰ Ατἴποδ ν. 8, 88 
τι τ θι 5 Ὁ θη ΟἸγίβι᾽ β ἀϊβοουγβε, Μαϊὶ, χχίν. 

ΥΤΟῪΤΒ ἔγοπὶ ΟἿΣ ᾿ΡΑΒΒΘρΌ. 
ἡ Απᾶ σ Ὑ{ ρυπίδῃ ---- δία δθσοθ 

ΒΡΕΘΕΣ Ὑ ὑπ ἐπΡΙΣ τς ἌΜΕΗ 
ΒΡ ΘΓΘ, γ, ἴο οσοηῇγηλ Ἡΐπδὲὶ ἴΠπ6 

Ῥτορβοί δά βαιὰ, ΤΕΣ ἴο δβοὶ ᾿ΐ ον τπογο οχ- 
δοῖὶγ. Βυῖϊ υππιαγίκοα, ἐλ δι δ]οοὶ οὗ {86 ἀϊ5- 
ΘΟΌΓΒΟ ΟσὨΔΩρΟΒ δραΐῃ (γσ. 18 ὁ) Ὀγ 186 Ῥτορδοὶ 
ΤοΒα μη 8πὰ οοηϊτηυϊης ἴπ6 αἰδοοῦτθο οὗ ἰδ 68 
ΙοκΡ. ἮΝ αὶ νγδβ βαϊὰ, γϑσγ, 9, ἰῃ Ὀγίοῖ πογάβ : 
“ δηῃὰ Ηδ 8}}8}} ἀδβίγου [89 βίπηογβ ἱμογοοῖ ουὖἱ οἵ 
0," 16 ἴῃ ὑοῦ. 11, πόσο ἀϊβιϊ ποι!  ἐχργοαϑοὰ Ὁ 
1:6 0ΕΡ. Τὴ [ΒΡ βδάγσβ, ἱμθη, (μαὶ Ηθ ψ1}]} 
Ῥυπίδιι {Π6 τ οἷο οαγὶ ἢ (ῸΣ {πο ῖν τ ]οκοάηοβα, δηὰ 
1Π9 τ]ιοίκοα (δοοογαάϊΐηρς ἴο ἷ8 τἰηιθουβηθ8ε) (ῸΣ 
1ῃοῖν συλῖε, ΤῊ πλθδ8 ὈΥ Ὑγἰ οἷ θη ἱποῦγ μα} ἴη 
τποἷν τη] 8.166 ἰη [ἢ 6 δθῆϑαε οὗἁ υἱοϊθηὶ ορργοϑδίοῃ, 
δοοογαϊης ἴο [π᾿ Υἱοῦ οοατηοῦ ἰο ἐμὸ ΟἹ] Ταβίδ- 
Ἰηθηΐ ἰῃ ΩΌΠΟΓΑΙ, δὰ ἰὸ ἷδᾶβΒ8 ἴῃ ραγίου δΥ 
ΘΕ. οὐ ἱ, 17, 21 θᾳ4ᾳ.). Τοσοίοτο (Π ΑἸ αΠεΥ 
υᾶρο δῃηῃούμοοθ ἤθγο ἰπδὲ 8 ἰΐμλθ 88.4}} οοΐῃθ 

Τὸ Ῥτγορδβοὲ ᾿ἰοία ἰδ] Εἰ 

ΤῊΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

τ Βοη Ηδ {111 ἰδκο ἴῃ Βαηὰ (6 τα Υ οὗὨ (08 
θασίϊ ὙΠῸ δῦυβο 86} ῬΟΎΤΘΓ, δπα γ1}}} απ Ὁ ]6 
ποι. Το [μουχπῖ οὗὨ [}}18 ὙΘ’ΘΘ ΣΟ. 811. 11. 10 54. 

1ὴ οοηβοαυθηοοῦ οὗ (μΐ8 νἱδὶ δίΐοη, δαπιδη Κὶπὰ 
Β8}8}1 ὈΘΟΟΠΔΘ σᾶγα ἱῃ ἴΠπ6 οδτ ἢ " 188 εἰμὰ ποῖ βο!άα. 
Ετοῖὶ {818 ραββαρθ 1ΐ ἀρρεδγβ ἵμδὶ 186 Ρἰιοῖ, 
(δουκὶι δὸ βρϑδίκβ οὗ δ Ἰυάρπιοηξ οὐ (μὸ πῖ0}6 

Βαδί 8016 ποσὰ (οἰκουμένη, 313), μα8 5ι}}} ὈΥ πὸ 

ΥὮΣ. 18, ἰχ. 10; Φοῦ χχὶϊ. 24. 
ΡΙοροθοᾶ; Βουι Ατσδρΐδ, Εδαὶ 

1.66 ἰοασϑὰ σορδυάϊης [ηἀϊ8 δὴ Γ,ΑΘΘΕΝ," ἴῃ Ηἷδ “ τ : 

Αἰῆσδ ; δὲ {π1ηκα (πδὶ μ6 δδε ἀϊβδοονογοὰ ἐδ δῃ- 
αἰοηὶ Ορμὶν ἰῇ ἴΠ6 ροτί ϑοία!α οὐ βοίασα οὐ (δ6 
Εδδὶ Ἵοοδδὶ οὗ ϑουϊ Αὐτῖςδ ἰη Ἰαά6 2095 14’, 

γος. 18. Κ66 ὑυπᾶοσς Τεχί. απὰ ταιι. ἀθονο. 

Ὁ) δο ρΡασιξοιϊοσς ρβατῖ : ἘἜΠΘ ῬσΟΡΌΘΟΥ δεαϊμδὶ ΒΑΡΎ ΟΣ. 

ΟΗΔΡΤΕΕΒ ΧΠΙ. 14.--ΧΙΥ. 28. 

1, ΤῊΕ 5 ΟΟΜΕΝΤΥ ΟΝ ΤῊΞΒ ΟἸΤΥ ΑΝ ΒΤΑΤΕ ΟΕ ΒΑΒΥΙΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙΠΠ. 14-22. 

14 Απὰ 1 88}4]] Ὀ6 85 {π6 ο᾿αβοᾶ του, 
᾿Απὰ 88 "ἃ Β|66Ρ (Πδὲ ΠΟ πλδὴ ἰδκοίμ ὕρ: 
ΤΏΘΥ 888}} ΘΥΘΙῪ τάδῃ [ΤΩ 0 Ηΐ8 οὔπι ῬΘΟΡΪθ, 
Απά ἢἶθο ΟΥ̓ΟΣΥ ὁη6 ἰηΐο ᾿β οτῃ Ἰδη, 

16 ΕΥΟΣΥ οὔθ ἰπιδύ ἴΒ ἑουῃὰ 888}} Ὀ6 ἰῃγυδὲ ἰπτουρὮ ; 
Αμπὰά ον 

16 ΤΒοῖν σὨἱ ἄγοηῃ 4180 8 
006 {μα 15 "οἰ ποα ὠρπέο ἔδδηι 8841} 181] θγ {86 βποσά 

θ6 ἀδβῃοά ἰο ρίθοθβ Ὀϑίοσο ὑμὶν 6γ6δ; 
ΤὨοῖν Βουδοθ 5}}8}} δθ ἐΡΟ ΟΣ Θηα {πο 1 τῖνοβ σαυβῃοῆ. 

17 Βεβοὶά, 1 ψ1}} Βύσ υρ ἱ 
ὙΒΙΟΝ 588}8}} πού σοραγαὰ βἰϊγοσ ; 

ὁ Μοάοβ δραϊηβί ἔμθηι, 

Ἀπά αϑ 707 ξο]4, {Π6 0 5Β}}4}} ποὶ ἀ 6] ρἘὺ ἰπ ἰδ, 
18 Τλοῖν ὈΟΥΒ 8180 88}8}} ἀδβῇ ἐμ γοιῃρ; πηθῃ ἰο ρΐθορβ; 

Απὰά {ΒΟΥ 5411 ἤδύθ πὸ 
ΤΒοΙΡ ογ6 888}} ποίΐ 8 

19 Απὰ Βδθγ]οι, ἰμ6 ρίοτγ οὗἉ Κίῃράοιηθ, 
ΤῊΘ ὈΘΘΌΓΥ͂ οὗ [86 Ομ] ἀϑθϑβ᾽ Ἄχοθι]θμου, 
5841} "6 85 'σβιϑη αοα ονογίμτον βοάοιη δῃὰ ὉΟΙΩΟσσ ΔΕ, 

20 1ὐ 58}14}} ἤονοσ Ὀ6 ἱπμαθίνοα, 
ΝΟΙΌΒΟΡ 884}} 1ζ 0Ὀ6 ἀνγθ}} ἴῃ ἔγοται ραποιδίϊοῃ ἰο ρεπογδέϊοῃ : 
ΝΟΙΒΟΓ 58}8}} (6 Ασὐδθίδη ρἱύοι ὑθηΐ ἱμόσο; 
ΝΟΙΒΟΣ 88.811 [86 ΒΗΘΡΗΘΙΓΩΒ τααῖκο ἐμοὶν 014 ἐβογο, 

ΡΙΕΥ͂ οἢ {86 ἔγυϊί οὗ 6 πΟΙΩΌ 9 
οὨ] άσθη, 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 14-22, 

21 Βαὶ 1 Βοδδβίβ οὗ {86 ἀοϑοσί 8881] 116 ἐῃ6σο ; 
Απὰ {δμοῖν Βουθοθ 888}} θ6 {}}}} οὗ ὅ “Δο]6.Ὁ] ογθδίῃ Γαδ ; 
Αμπὰ “ὅον]5 888}} ἀνγ6}} {86 γο, 
Αμά Βαίυσβ 8}}4}} ἀδῆοθ {Π6Γα. 

22 Αὐὰ “δο 1} Ὀδαβίϑ οὗ (89 Β]ΔηἋ 8 81.}8}} ΟΥῪ ἴῃ ἐμοῖν Ἰάοβοϊαίθ μουβαβ, 
Απα ἀγϑρόηδ ἰὴ ἐῤοὶν ρ]θαβαηΐ ὑδ]8068 : 
ἈΑμπά ΠΟΥ {ΠΠπ|6 ὦ ΠΟΆΓ ἴἤο ΘΟ η6, 
Απά ΒΟΥ ἀΑΥ5 588}} ποὺ Ὀ6 ΡὈγχοϊοηροά. 

1 Ἡοῦ. ἐλο ουενίλτοιοίμς. 8 Ἠδοῦ. Ζίνη. 8 
4 Οἵ, οδέγίελεδ. δ ΗοῦΌ. ἀαωσλέοτε ο ἰλ4 ουοὶ, 4 Πονν παν 
Τ᾿ Οε, Ῥαίαεοσξ. 

5 α Αοολ ἰλαὲ πὸ οπ6 εοἰϊοείε. ν ὦ οαὐρλε. 
4 ἀογποῦὰ οὐῦίε, οἵ, μαϊξε. 

ἸΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ 

Οὐ νου. 14, ΤΥ ΠῚ} [5 ἴο Ὀ6 οφηπίσυσί πουίοξ τῷ “1 8}4]} 

δα, ἰξ ἰυγεα οὔ, βυςἢ δ ἴθ οἱγουϊηδίδηοθα." ΤΏΘ 

Βορῆ. ναγεϊοίρ. ΓΤῊ 9 ΟἿἹΥ Ποσὸ ; Ὀδοίάο ἐπίδ ἰ 1βαΐ δὴ 
το ΝΊρῃ. διὰ Ῥαδὶ ραγι οἴρ]θβ, νἱἱ. 22; χνὶ. 8, 4.--:ὃχ 

ψ«{ε8 (Π6 τηδαηΐηκ “ Κ856110,)) ΟΟΟΌΓΕΒ ΟὨΪῪ ΠΟΘΙ ἴῃ [5αἰδῇ. 

1ὲ ϑοοδ ἰδδς ἐη6 Ῥγορῃμοὲ ΌὉΥ "ὭΥ2 ΠῚ ἤοτο δηὰ 

Δ} Ὧν 22 ΠΤ τοῦ. 19, ἰοἰθμ θά α οοηέγαδί. Β8 
Ὀγίοη Υ ἰὰ [Πὴ0 δϑηδϑὲ οὗ ἀδομδ, 158 δὲ (Π 6 δαΐλθ ἰΐτηθ 
Υ ἰὼ [πὸ Θ6ὴ896 οἵ ἀογοαα.---Ἴ ΔΡῸ ΤΊ οοσῦγα ἀζαίη 

ΝΆΝ. 11]. 18; ὅογ. ΧΙΣ. ὅ. 
Ου τοὺ. 1δ. ἘΚ) οορ. χχίΐ. 8; χσχχνί,. 4. Ἵ 

ΟἿΪ ἤθσο ἰπ ἰδαΐβῃ. 5190) ἴτοπι ΓΘΌ “ἰο δοδίοϊ, 
δοΐζο." Ψεζ.16. 5) ἐμαὶ οοουγβ ΟὨἹῪ ἴῃ Ῥίοὶ δῃ ἃ Ῥυδὶ, 
5 δβοὰ ὀχοϊυϑίγνο  Υ οὗ ἀδοῃίος ἰο ρίθοοϑϑ ἢ δὴ ὈοάΐδΑ: 
Ηον. χ. 14; χῖγ. 1; Νδῆῇ. 1.10; 2 Κίῃμχβ υἱἱὲ, 12; ἰῇ 158. 

116 ποτὰ οδοῦγα ΟἿΪΥ ΘΓ δηὰ γϑσ. 18. οο (κἰβάγοὰ 

(οτοῦ, τσοὶ χ. 13; χυὶ!. 164; χη, 22) ΟὨΙΥ ἧσο ἴῃ 188. 
Οὐταρ. Ζοςοῆ. χίν. 3.------ ΝΊ ρα. Ὁ.) (Καὶ. ὕϑαὶ, χχνίῃ. 
40. Ῥυαὶ 56ΓὙ. 11. 2) οαδσυγβ ΟΟἿΥ ἤοτο δῃὰ Ζϑοΐδ. χίν. 

Οἱ γνϑσ. 19. "Ὡ Υ δορ. οἢ ἰγν. 3, Ἡογο 4180 ἰβϑαίδῃ ἢ. 89 
ἿΜ2 ειὰ ΝΟΣ ὑδουκχὴ ποῖ ἰὴ 6 κοηἰίνο χοϊδεου, ἃ 

ὀοπιθέμδείζου ἐπδὲ ΟΟΟΌΤΒ ἰἢ Ὧ0 ΟἿΟΣ ΡΪ466.----Ὡ 2 9 7} 2 

δοῖρ. οὐ :, 1. ΤΏΟ οτἰρίηδι ρβδδδακὸ ἰΘ ἤζδθυξ χχίχ. 22. 
Το δανοίδοιίγνο ||πὸ ἰδη{|γ89 66 γοίδίηϑὰ ἐμ γογῦδὶ 

ἴοτοα. 

Ου τοσ. 30. Το ἰπἰσγδησεγο 60 οἵ 39 δοὰ Ἰτῦ (- 

“(ο θ6 ἃ Βανίίαἰοῦ ") οοσῦγδ ὅγαϊ ἰἢ 906] ἰν. 20, 1. ἀ068 
Βοξ ὁσσὺσ Ἰαίον ἰη 1δοΐϊδῃ; ὙΏΟΣΘΘΘ 1 οσγθυλίδῃ ἰδ ἰδ 

ἤγοαιιοπξ {(χνῖ. 6, ὅδ; χχχ. 18; χὶνί, 26; 1. 13, 39): ἴῃ 

ἙἘξεῖς. χχῖχ. 11 α13ο, δὰ ἰῃ Ζϑοῆ. 1|.8: ἰχ δ. ἜΤΠο ὁχ- 

Ῥτοϑδίου. ὝΤΉ ὙΓ Ἵ", οοσῦγα ΟἿΪΥ ἤθτο ἰπ 1δδίδη. ἍΥἹ 
οσσῦχε ἔῃ γασίουδ οοηηθοίίζοηβ, χχχΐν. 10,17; 11,8; 1ν}}}. 

12; ἸΣ. 1δ; [χἱ. 4.-.--ϑοᾳ Κ». Β0 60}}} δος. 111. 2; δοΐωρ. ΧΧΥ. 
“τῖι 

4., οἰ βεσυσῖδο ἴῃ ἰδέθγ Ὀοοὶςβ 3 2 ΟὮγ. χχί. 16; χχί!. 
ς΄ ςΣ 

1. Νεῆ. 1}. 19; ἰν. 1; τί, 1. Βοοδυβο οὗ ἐἢθ ζ] ον 

ὈΣἋ, τ-ῖα οδημοὺ Ὀ6 πηὰδοτγοίοοα ἐὸ τοϑαζ Ὡἠοτηδέάΐο 

Βιαρποχὰβ ἢ κοηθγαὶ. Βυὶ ὑπο πψοχὰ δἰρμηῖδοα ὑἢο Αγ. 
Ὀίβη Ῥγοροσ, Ὀϑοδῦδο ἴῃ δος “ ΒΑΌΨΙΟΣΝ ΙΑΥ΄ ὭΘΑΣ ΘΠΟΌΚὮ 

ἰο Αγδθΐα ἴου Ασοῦέβδῃδ ῬσΟΡΟΥ ἰο δΘοῖὴθ ἐπέξπον τὲ [ἢ [Ποἱτ 

βοοῖκ; " (Οπακπτσε).----ἰ)} τον ΤΉ, Ὧκὸ Δ) Ὁ 5 

ΟΒΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ, 

Χχχν. 11, 0ῸΓ Δ) 0) 0. ἘΠὸ ΖΟΥΏ ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ 619 

ΤᾺΘ γϑεῦὺ ὑγηὲ (Και. 968. χίῃ. 12, 18) 15. ἀσποπιιπαίίσωηε, 
- ΥΔῚΣΠ ἰβ τὸ πιδκθ Υ3: (δ [ὲ [6 ἀἰγθοὶ ὁδυλδέτο. 

ἩΗΙΡΆ. (ἐἶν. 11}. ᾿ 
Οὐ γοσ. Ζ1. ΟὟὟΥ (ἰγοπλ Κ υπυποά, ἔγοῃ πηΐοὴ ΣΤ Ὑ ἐς : τς 

ίεγτα αγία) ατὸ ἀν 9.5 ἴῃ πὸ ἀοκοχί; ἩΠΟΙΠΘΥ ΤῊ ΘῺ ΟΥ̓ 

Ὀθαδβίδ ἰ5 ἁυπαάοίδειηΐηθα, Ὑϑιί ΔΏΔΊΟΩΥ ίδυοτ ἴῃ Ἰαἰζον; 

ἴον ἴῃ ταὶ (ΟΠ ΟὟΒ ΟἿἿῪ Ὀθδδῖβ αγὰ τηϑηςἰομθαὰ. ΤΠο 
πογὰ οσοῦζα ἰῃ ἰβαίδῃ δραίη χχ δ. 18; χχχίν. 14; δορ. 

ὅοσ.1.899θ. Επταιρ, (ελτῦ. ἃ 146, σ. Απηι.) ἀογίνοα ΟΥὟΥ, 
δορὰ ὈΝὴ)»ἃὶ νἱἢ ἐπ9 πρϑϑδηΐηςς “ οΥίοτθ, ΠΟΥ ΟΥΒ,᾽" ἔγοπι 
Ατδθίο γοοῖϑ, 88 ἐδ βϑϑίῃϑ8 [9 τὴ6, ψὙἱΓΠουΐ ὨΘΟΘΘΒΙγΥ.- 

ὈΤΝ ἀκάξ λεγ. ΤᾺΟΊΣΧΧ,, ονάθη εν {ο] οτίηκ ἃ Κιπ- 
ἦτοά βδουηά, ἐγβηβ]αΐο καὶ πλησθήσονται οἰκίαι ῆἧχον. Βυξ 

16 ΡΆΓΔΙ [6] 8π| ἀθπιδηὰ5 δι δοΐὴ δρϑοΐὶθδ οὗ Ὀθαϑβϑί. 

ὅδεκονε ἰγβηϑ᾽αίθβ ἀγάσονδε. Ασεκιντιῖτσα ὑγοροδοὰ ὅσοι 
μἰμία, “ ΟὟ 8," “ ΠΟΙ οΟΥ}5."--Ἐὶὴὶ "Ὰ Δ (ον. χὶ. 16; τ ᾿ 
Ῥουξ, χίν. 16) ἰ8 “ἐπὸ οφίτ ἢ." ΤΠδ Τοῦ 10 ἴΟΣΙΩ 
Ὁ). ἰουπὰ ΟὨΪΥ ἴση. ἱἰν. 8, Αοοογάϊΐηξ τὸ βοΐηθ, ἐμ 

ὨϑΙΏΘ ΓΠΘΘΏΒ “(ἢ 9 τοουζγηίΐης ἀδυκηϊοσς οὗ ἐὴθ ἀθϑοσί," 

(Μκιεκ, Ἡγωγζοίιο. ». 40); δοοογάϊΐηρς ὑο οἰδογβ, πο ποσὰ 

[6 τοϊαἰδά ἰο ἐπ ὅ'γυυ. φαδπο, “βτϑϑαῦ, σϑυθῃουβ." ΤὮΘ 

Τουαϊηΐθ ἀφδίχηδιίοα ἢΔ8 ϑβδϑῃ δ} }γ ἃ ροϑίΐο γϑδϑοιῃ, 

οορ. 1. ΓΔ ΝΜ|ς. ἐν. 16 ἢ 1.28 2 σἤν. χχνυ. 18. 
8 ᾿-- :. κι 

Ν λ.} δ ΓΞ (ὔσοῖς. χχνὶϊ. 6). ΤῊΘ ποζὰ οο- 
Φ -- . -ξ -« 

συΓΒ ἴω Ιδαίδῃ δκαίη χχχίν. 18; χἹ τ Ἱ. 20; σοτρ. ὅθ:. 1. 

89; Μ|ς. ἰ. 8; Φοῦ χχχ. 29.----- ΟΥ̓ ὴΩ δτὸ λἰγϑμίί, ρίϊοεῖ, 

“κοδίβ," {, 6. δοαί-δηδροαὰ ἀθῃηοῃ8.--- ἊᾺ ῬΙοὶ ΟὨΪΥ 

ΠοτΘ ἴῃ ἰβαΐίδῃ ; δοπῃρ. 5200 χχί. 11; 506] ἰϊ. δ᾽; Νδῆ. ΕΠ, 

2. ον. 32. 2) } τὸ “76 6κ818." Τὴδ δἰ κυϊαῦ ὋΝ ὁοοταθ 

αὐδτονίαὐθὰ ἔγοτῃ ἝἭ ἔσο δὴ υπαδοὰ ΤῊΝ, ωΐωϊαυίέ. 1 

Ατδϑΐο ἐδ [βοῖϊκαὶ δὲδ}} 15 οδἹ θὰ ἐδηιαισα. Τὴ6 ποσὰ ἰβ 

ζουηἃ ΟὨΪΥ ἤότὸ δῃὰ χχχίν. 14, διὰ δου. ]. 30.---- Δ) 

ΟἿΪΥ ἤϑτο ἴου ἈἸ) δ (ροτπδρα τ] ἢ γοίθγθηθο ἴο ἐπ 6 Ὁ 

πἰὰοπποοά). Οομρ. χχίϊί. 18; χχυ 2; χχχί!Ἱ 4; χχχίγ, 

13.---Ὀ"}7 τὸ δἷδο “76. δὶ" (οοιρ. Οἰδκν. Ταδϑαιν. 

Ῥ. 80, 1467; 1511.) Ὑδο νοτγὰ ἴῃ 16δδ δροϊῃ ΧΧΧίν. 18; 

Χχχυ. Ἷ; ΧΙ! 20. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

1. Τηο Ῥτορδοὲ ἑπτη ἔτοπι ἐμ0 παΐγογααὶ ἰυάᾳ- 
Ἰαροϊ {πὲ ΤΟΙ ΡΥΘ ΘΗ 8 4}} 6 δουοσδὶ δοίβ οὗ 

τ Σ ἀ-ταοηδσοῦγ. Ηδ Ὀερίῃα ὉΥ ἀοδουιίηρ [86 
Βίχῃν ουἱ οἵἩ 1816 ποτ] ἀ 8 τηθίγορο Ἱἶβ οὗ τηθῇ ἐμαΐ 

ἰμδρτοειί δραϊποὶ [16 που ἀ- βρόντος ἔγοπι βτβί ἰο  μαά βονοὰ {μ} {86 οὐ οἵ 8}} Ιαπάβ (γεσ. 14). Τμΐδ 

ἴο ῬοτΊΓΑΥ [Π6 Βροοΐδὶ Ἰυάδρτησηΐ ἰο Ὀ6 δοοοῖη- 
τὐοιν τὰ σαὶ ΒΩΡΤΙοα 85 ἰδ6 Αἰ ῥεμαὶ οὗ (δο που]ά- 
Ῥοπογ ἰπ 15 ἢχϑί βίδρο, οὐὁ δο (πὸ Βοδὰ οὗ (δ Εγεὶ 

Βκμι 165 διιοίεης οαυθο---ἴου ἩΒΟΘΥΟΡ 18 ἰβκθῃ 
ἔν (τος. 16). ΟΠ ἄγη τὸ ἀδβῃθα πὶ ρίθοθδ, 
οὐδοδ ρἰυμάετοᾶ, ποιλθῃ γαυ δά (γεσ. 16). ΤᾺΘ 
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ΤῸΒΡ Ῥδσ συ] ΑΥν Ὠδη68 (Π6 ῬΘΟΡΪΘ οἶδ «1 
δχϑουίης ἰμ6 ᾿παρτμθηῖ: ΠΥ ΔΙ6 ἴ8 Μοίσδ, 8 

νοῦ δῃὰ ρο]ὰ (γον. [ΠΡ ἰμδὶ ἀο ποῖ τεραγὰ 8βὶ 
7), Ὀαὶϊ 480 88. {{|6 186 οὨΣ] άγθῃ, δῇ. 

{γυϊὶ οὗ [86 νοταῦ (τον. 18). 
ἈΓΙΠοσίο ὑπ 6 οὐμδπγθηΐ 8 

ΤΑἢ (το. 19). 
ῬΪδοο Ὁ ποθὴ (νοῦ. 20). Οἡ] 

Βοροά ἴον. 
2, Διηᾶὶὶ684}} Ὀ6---ταν 6} 9 ἅ. ---- οτ. 14--16. 

1 18 βαία {πὶ σδὶβ ἤοσβαίκβ ἃ γεβθ6ὶ {μαὶ 18 ροϊῃρ 
᾿ ο ὃὈ6 Βῃϊρηνγοοκοά, ΒΘ τυΐῃ ἱπιροηβ ΟΥΟΣ ἃ 
ΘΟ ΘσΠΌΝ τ, ἩὙΓΠΟΘΥ͂ΟΣ ΜΠ Ἐ0Ὸ ἀανν (ο 1 ὑγ 168 οὗ 
ἸΘῪ ΟΥ οἵ ρῬοεθοβαεΐοῃ 6ϑϑ ουλὶλ οὗ ἱϊ. 
; αἰ 1Π6 Τογοίχτιοιβ 866. ΤῊ ογονχὰ οὗἨ βδυςῖ πῃ 
ΒΔΌΥ]ΟΣ Μ111 δολίου 11|κ6 βοαγϑὰ ζ4261166, 1 ἃ 
δΒο Ἰρήνν μρδιόναυι Βαθγίοῃ γδϑ (16 τοῦ] 8 
Νἢ δος ν ἃΔηἀ σΟὨΒΘΑΌΘΏΙΝΥ ἃ γτοθοσί [Ὁ Ρθορὶθ οὗ 
81} πδιίϊοθβ, Α1} (μ686, ἱποσοίοσο, ψὶ}} βϑοὶς βαίοι 
ἰη Βῖρσμῖ. ἘΠ6 πογάβ: “'οΥ̓ΘῚ ἤδη --οὍσῃ ἸΔηα 
δα ἰουηὰ πογὰ ἴοσ νοτγὰ ἰῃ Ψ6ζ. ]. 16 (οομιρ. Φ76ζ. 
χΙνὶ. 16; 11. 9, 44). Α οομπηραγίϑοη τ ἱ ἢ ἐἢ 6 οου- 
ἰοχὶ ΡῬΓΟΥ͂ΘΒ ὑπαὶ 686 ΤΟΣΒ διὸ ογὶρί 8] σι} 
Ἰβαΐδῃ. ὙΠ Ιμϑῖδῖὶ [Π6 ἸΒουρῆὶ ἰ8 ἐΠ6 ἡδίαγαὶ 
ΟΟὨΒΘηΌΘηΟΘ οὗ [Π8 ργϑοθαϊηρ ἰτηαρο οἵ ἐπ ἐγ σι- 
θηρά μ826}168 δηα βῆϑθορ. [Ἃἢ Ψοσγοιαϊδῃ τὸ τοδά: 
6 αυϊ οδ᾽ (η6 βογγοῦ ἴγουχ Βδθγίοη, δὰ ἢΐπὶ ἐμαὶ 
δά] οι [6 δἰ] ἴῃ (86 {ἶπι6 οὗ παγγοαὶ."" Τὸ 
{πθη0 νογάβ ἐπ 6 ἱβουρθῖ: “(ΠΟΥ 584}} ἔτη ΘΥΘΣΥ 
ΟὯ8 ἴο [δὶ8 ΡθΟρ]6," πουϊὰ Ρ6 Ἰοἰποά οὐ σἰϊμοαυὶ 
πδίυγαϊ οοπηθοίίοη, ἀϊὰ ποῖ (᾿6 ἰηβογίθα: “"ΤῸΓ 
ἴδεν οἵ 86 ορργϑββίηρς βυοσὰ,᾽ (δγιἴ.}1}γ} Ὀσίάρο 
ΟΥ̓ΘΡ (ἢ 8 ἊΨ 

8. ΒΘΒοΙᾶ, 1 νυνὶ] αἴὶν τπ|ρ--οῖ δρᾶσθ ΟὨ]]- 
ἄτθῃ.-- ὕογ8. 17,18. ΤῊ Ῥτορἤϑὲ Ῥγοοθθβ δγίΐϑ- 
Εἰ δ }}γ ἴγοῦὰ [86 σΘΏΘΓΑΙ ἴο [6 ραγου]ασ. ΕἸἾἶτεὶ 
ΒΜ ἀοϑοῦῖθθ8 αυϊίθ ἴῃ βθπογα] (ἢ6 γαϑὶ,  τυΐ ἢ Βα Ὺ 
1Π6 σοππῖοδ], Δρρασζαίιβ οὔ ψὰῦ {μδὲ [86 [ΒΡ βοὶβ 
πη πηοίΐοη, ΤῸ νϑγ. 14 (86 λυ ἴῃ σθῆθγαὶ βθθηλα 
ἴο Ὀ6 ἴΠ6 οδ᾽θοιλνοα ρΡοΐηϊ οἵ (5 ταὶ Πίασυ ὀχροαὶ- 
ἰἰοη. Απὰ 11 ἷπ, ἴοο, ΟὨ]Υ͂ ποῖ 81} δὶ οὔοαεο. ΕῸΓΊ, 
ἴτοτα {π ἀοθοῦὶ ρΡΏοη ἡπλπιοά ἰαἰον [Ὁ] οντί παρ, ἰἈΚοὴ 
ὙΠῈ [86 (οἰ  } οὗὁὨ δϑοβδίο!ομίοαὶ ἐπι οσΥ ἐμαὶ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΟΠ ΓΒ, 1ξ Δρρϑδσβ ἱπαὶ (μδὲ σϑῆθγαὶ ὑγο- 
ῬὨΘΟΥ͂ 18 ΤΟ] σα ΟὨΪΥ ὈΥ ἄαρστοοα. Ἑτοτῖαὰ υεσ. 14 
Οἱ ἯΘ Ὠοίΐοθ ἐμαὶ ἃ χγοδὶ οοπίγο οὗ (9 που]ά- 
ῬΟΥ͂ΘΡ 8 [ῃ9 οὈ]θοὺ οὗ (μ6 Ἔδχοουοη. Αἱ γοσ. 17 
ΓΘ ΔΓΘ 2816 ΔΎΔΓΘ ΜΏΟ ἈΓΘ ἰ0 ὃδ6 [ἢ9 Θχϑοιιοσβ, 
Ὀαΐ 8:11} ἀγ ἴῃ ἱρῃόγδῆοο δρεαΐηβὲ σῆοπὶ (ΠΘΥ 8’Ὸ 
ἴο ἑαγῃ. Νοῦ {11 γϑὺ. 19 18 Βαθγυίοῃ παιηοά. Οἵ 
ΟὐουΓ86 {86 Βα ρογβογ ρίζοη, νογ. 1, ἰθ ποῖ ἴο δ ατχοὰ 
διεαϊησί (μΐρ βίδίθιηθης οὗ [π6 οτάϑσ οἵ ἱβουρᾷί. 

ΤΙο Μοάθβ δῖϑ ἢγθὶ πδπγϑὰ (η. χ. 2; θαὶ δἷεωσ 
{πὶ [6 ργδβθηΐ 18 (Π6 ἠοχὲ ταθηἰἴοη ; ΔΙΘΓΤΑΓΩΒ 
ΧΧΙ. 2; ὅογ, χχν. 25, 11. 11,28, 2 Κιηρβ χν]ϊ. 6; 
χνἱϊ!. 11. Νος 1} εἶθ Βοοκβ οἱ ᾿αηΐοὶ ἀπὰ Ἑξγὰ 
ΔΙῸ [Π6Υ τηϑηϊοηθα οἴδη. [Ιη Θεη. χ. 2 (ΠΟΥ͂ δ γθ 
Ὠληλθα 88 ἀδηοοπάληϊθ οὗἩὨ ΤΔΡΒοῃ. ΤΗΐδα σοττθ- 
ΒΌΟΠΔΒ ΔΟΟΌΓΑΙΟΙΥ τι ἐμοῖς Αγίδη ἀοτϊναιϊου. 
ΒΒΟΡΟΤΟΒ (ν]]. 62), γῆο Ὁ ἰβιοσίοα! ἱγ ἀογῖνοβ 

ἴῃ πδηλθ Μῆδοι ἔγοτηλ Μοθδ, βαγβ ἐμὲ ἴτοτὰ δη- 
αἶοηΐ ἰΐπιθ8 ἰμ6Ὺ ΜῸΓΘ παιηθα ρΘΏΘΓΑΙΥ Ατίδηβ. 
Μοάθα τὰβ θουπάρα οη {π6 Εδδὲ ὈῪ Ῥαγίηΐα δὰ 
Ἡγτοδηΐα, ου [88 βου! ὈΥ͂ Βυδίδηθ δηὰ Ῥοχεΐα, 
οὐ ἴθ Ὑζοβθί ὈγῚ Ατὐπηθηΐβ δῃᾷ Αδϑγσγῖδ, δῃὰ οἡ {89 
Νοσίμ ΕΥ̓͂ ([λ6 Οδδβρίδη Ξθβ. Οομρ. [Α58Ε} δηὰᾶ 

Θουθ ἴΠ6 
ΤΏΘη 588}8}} Βαῦγίοη, 

σόν οὗ (6 ΟΠ] άοδὴ 
κίηράοιῃ, θ6 ονγοσίβγονψῃ 1κὸ Βοάοτα δπὰ αοπιοῦ- 

10 Μ1Π οοπλθ ἴο Ὀ6 ἃ ἀπο! ἑηρ- 
υοαϑία οὗ 86 ἀ6- 

βοτΐ δηὰ ἀἶβηλ8] ΒΟὈΡΟΒ]]Π8 8}}4}} τοῦ] ἱη {86 δροίβ 
Ἡ ΘΓΘ ΟἿΟΘ ἸΠΧΌΓΥ τοὶρηθ,---Δηα ἰη δοῖ {π6 {1πι6 
οὗ 186 ἠυάσηλοηῦ 18 ΠθδΣ, δῃὰ 8 σοϑρὶϊθ οί ἴο Ὀ6 

συ γί 

ΤῊΕΒ ΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ 

ΞΡΙΕΟΕΙ, ἸΚοϊ ηδολτ θη; ΑΈΧΝΟΙ ἴῃ ἩΒΕΖΟΟΒ 
Ἰβεαϊ- Επονοὶ, ΕΧ, 231 θα. 10 τηυδὶ 06 ρϑγι οι] 
ποϊοα ΠΕΙῸ {πδὶ 1δαϊδῃ τβαὶςοθ 9 Μοάθα δηὰ τοὶ 
86 Ῥεγβίδῃβ (ῃ6 Ἔχϑοαΐοτθ οἵ ἰυάρτηοηὶ οα Βαδγ- 
Ἰοη. Φογθιίδῃ 8180, ΝῈΟ ΤῸ 1168 ΟὨ [8818 8 ὑγο- 
ἔπει αζαϊηδί Βαθυ)οῦ, ἄοοα {μ18 (ἸΪ. 11, 28). 
Ὦ ΠΩ͂ ΜοΙΪ : “ Τἢς ἀσὲ ὕεγοηβίαλ, απὰ 

ἰοπ᾽" 1 Ἀδγε ροϊηίοα ουὔἱ νὶιαῖ ἃ δίσοηρ ῥὑσχοοῖῦ 1169 
ἴη {18 ἔαοὶ δραϊηδὲ (16 Ὑἱθὺ ἰΠπδὶ (Π6 Ργορβθοῖοθθ 
οὗ ϑαῖδῃ δῃὰ Ψογοι δ δραΐηδὶ ΒΘΌΥ]ΟΩ ῬΤΟΓΘ 
οοηροθθα ἀυσίησ {Π6 οχὶϊθ. ὙΟΣΪγ, ἰῃ {86 ἐἶπιθ 
οὔ [86 6χἑ]6, δηὰ δέον {6 δυθῃηΐ, Ὠ0 οὔθ ἰοσρίῃρ αὶ 
ΡΕΌΡΒΕΙΥ δϑαϊμδὶ Βδθγυ]οη ἐπαὶ που]ὰ ρῥγεθηὰ ἰο 
ογρα δ. ἰγ, νουἹὰ πᾶνὸ πδιγοὰ [86 Μοάρϑ δ 18 
ἀρβίσουοσ. ΑΠΥ͂ ζΟΓΡῈΡ πιυδί μαῦθ Ὡδιλθα ἢ 
Ῥεγβίδηβ. Βυΐ 1ζ, δρουΐ [6 πιὸ ν θη (6 Μοάοθα 
ἧπ 8 γιϊμίγ υρτίβιης ἔγοοά ὑμοιαβοὶ γοβ Ὸπὶ (86 
θοπάδρα οἱ ὅνο οοῃϊυγίοβ ἰο {6 Αδβογγίϑδπα, 1ῃ9 
Ῥτορβεὶ οὗ Φϑβονδὴ β668 ἐπ (18 Ὡδίϊοῃ ᾿πδίδη!ῦ 
86 ἑαίυγο σοηαθθεοιβ οὗ ΒΟΥ] ΟΣ, {πο γὸ 18 ἃ ὑσο- 
Ῥμοῖίς Ἰοοῖς ψῃΐςσ, υδι 1 θοὰ Ὀγ (6 ῥγοβϑϑῆΐϊ, Ἰοβοα 
ὨΟΏΘ οὗ 118 οογζθοίηθβα, θθοδῦβο, ἰῃ ἵδοῖ, θοὶ ἰδ6 
Μοαθα δἷομο, θυὲ ἴ9 Μοάο-Ῥοσγβίδιβ, δοοοι- 
ΡΒ οα {π6 ἀορὰ (Πδὺ νγᾶ8 ργοαϊοιθα. ὙΒοη 186. 
ΧΧΊ. 2 ὩΔΠ168 ἔπ ΕἸ Δηλ1[68 ΔΙοης ἩΠῚ} [6 Μοάοβ, 
ἦν ἀοοβ ποῖ στο] δίθ δραϊπϑὶ τ ῆδὶ ἢ88 πὲ θθθα 
βαϊὰ, Ἐὸγ (ἢ ΕἸδη ὑ68 δΓο ποὶ ἰάθη οδὶ τὶ ἢ ἔῃ 6 
Ῥογβίδηθβ. 866 οὔ χχὶ. 2. Απὰ σῆοῃ, ἴοο, ἰῃ 
ατϑοῖς πυυϊΐοσα, (9 Ῥογβίδηβ οἴδθῃ ΔΡΡΘΆΣ πάθος 
186 πδηιθ “Μεαρβ᾽" (οορ. πόλεμος μηδικός, στρά- 
τευμα μηδικόν͵ μηδίζειν, ΨΊΤΕΙΝΟΘΑ ἐπ ἰοα.), 5|}}} ἱξ 
ἄοοϑϑ ποὶ ἤδρρϑὴ δχοϊυβίνου, ρυΐϊ βο ἐπὶ {π6 Ῥὸσ- 
δ΄ 88 ΔΓΘ ὨΒΠηΊ6Ι δοὴς πὶῖδ (ἢ 6 πὶ, ἀπὰ [ῸΓ 8 βρθ- 
οἶδ] σϑδϑοῦ, υἱδ., θδοδυβδα ἐῃ9 Μοάδθβ "γεῦθ 
ὨΪΖΘα 88 6 ἀρχηγέται Ὁγ ἴῃ6 ατγροῖκα, [ἢ βιοχὶ, 
αι τ1Π6 Οτϑοῖκα ἐμαὶ ἀοδίρηδίΐοπ ργοοθθάβ ἴγοιι 
ἐχϑδοῖ Κποπὶθάρο. [πὸ ᾿ϑαῖδὴ βδῃαὰ «γι δῃ, [9 
ὝΑΥ ἴῃ τ πο {1 Μοϑάθθ δ τιθηϊοησα ἤ8 65 
{π6 ἐπλργοβαίοῃ ἰμδὲ οὗ 86 Ῥουβίδῃβ ὑπ 6 γ ΚΗΘ πο- 
(πΐηρ, δηὰ οὗἉὨ ἴ6 Μϑάδββ ῃοὶΐ τηυοὶ. 
ΒΥ βδυϊηρ ἐμαὶ ἴπΠ6 Μοάοβ σοχζασγὰ Ὡοὲ αἶνος διὰ 

βο]ά, (10 Ῥτγορβοὶ που]ὰ ἱπεϊηναίθ ἐμαὶ (Β6 7 δ στὸ 
1π1}06 116 ὈΥ̓͂ ὨΐσἤΘΥ τοοίΐνοθ [Βδὴ οουησοῃ ἰονθ 
οἵ βπθα μὺ [Ποϑο Πρ ΟΣ τοι γ 68 ΤΩΔῪ Ὀ6, ἢΘ 
ἄοο8 μοὶ βαυ. ΤΉΘΥ υὐἱχῆς μανο (μοὶγ σϑδβοῦ ἴπ 
ἃ {Πἰγοὺ ἴον σουϑηρο ( ΠΕΙΙΥΖΒΟΗ) ; θυ ΒΟΥ παΐρῆς 
880 ἤᾶγο ἱπιοὶγ βουγοθ ἱῃ δὴ ἐπι ρα δα ἴο [18] βοζὴθ 
τηϊββίοη οἵ πῃ οὴ ΕΥ̓ Ὅ6ΓΟ ὑποοηδοίουβ. Αἱ 8]]} 
Θυθαίβ, ἰἰ ἰβ δίσβηρο ταὶ ζ6Γ. 1]. 11, 28 ρα.» ὙΒΟΓΘ 
8 πιρηϊζοηθ πὸ Μοάοα, χἶνοβ ῥσοσαϊμθηοθ ὑοὶδ 
{1π|68 ἰο (Πἷ8 ἰδουχξς, ΕῸΓ ΒΘ βΒαγβ ἔβεσο: “ΤΟ 

ΤΟΒΡ Βδίὰ γαϊθοα υρ (Ὑ) 85 ἴῃ οἂγ γοσ. Ὑ)Ὁ) 
[86 δρίτὶἰδ οὗ (86 Κίπρβ οὗ ἰΐ6 Μοᾶοβ; ον μῖ8β ἀθ- 
Υἱοῦ 185 δϑαϊηδὶ Βαῦν!ου ἰοὸ ἀοΒίγου 1}; Ὀθοβϑυθο ᾿ξ 
8. τἴλ6 γϑηρθδηοο οὗ ἐῃθ 10Εν, ἐδ6 γϑηροϑποο οὗ 
ΗΪδ8 ἰθῃιρ]6. Απὰ (δυ8, ἴοο, γοσ. 29 : ““ἴ0Γ δυο ΎΥ 
ῬαΠεῖς ΟὔΠ6 ΟΕ 8}48}} 6 ροσϊογηχοα δραϊηβδί Βα- 
γ]Ἱοη.᾽ Βόοννα 588}1} δαβὰ [86 γοῦπᾳ 68 ἴο 

Ῥ᾽6098 (νογ. 18) 1---ΑἩ Ἔχ γδογ ΔΓ οχργεββίοῃ, 
Οηθ σαΐρῆὶ βαρ ροθο ὑπαὶ ΣΟῪ τηθδηβ Β6γὸ αἰ ΠΙΡΙ͂Υ 
ο οϑϑὲ ἀόνῃ, ἴο δβίγῖ κὸ ἴο (π6 στουπά, τοῦ 1ἴ ποὲ 
(ΘΟ Ρ. οἱ νοσ. 16 Τεχέ. απὰ Οταπι.) πὶ ῬΙ6] δῃὰ 
Ῥια] οἵ ΣΟῪ ἀτὸ σομδίδη!γ υϑοά οὗ ἀδβηϊηρ ἴο 
Ῥίθοθβ Ὠαπηδη Ὀοαΐοεδ. Βαϊ ἰῃ υἱὸν οὗ τμῖν, διὰ 
ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΟΡ ἴπαΐὶ ΟΕ δηά ποὶ {πη ΒΟΥΤΘ ΔΘ 
ΠΔΙΏΘα, οη6 πηδβέ πη ἀογοίδηα δὴ οἴδβοὶ οὗ οσονβ 
ἴθ τηθδηΐ, δῃηά δὴ ἱπάϊγοοὶ ἀδβῃϊηρ ἴο ρίϑοοβ ὈῪ 
ἀλλο λυσος πόθωι βἰγοῖ, Β᾿Σ ἔτοια ἴδ γγ8}} 4. 

ἰάρα (80 Μοάοι, ἘΠδηλῖοα, Ῥδσβίδηδ, δηὰ Ἰαΐας 
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(9 Ῥασίἴδηβ, σόα οεϊθυγαίθα πὶ 4}1} δηϊαυϊλεγ δα 
βοσαθη. Οοίρ. χχὶϊ. 6; 76. χ]σ. 35; ΠΕΒΟΡ. 
7.61.4; μορ. 11.1, θ 5βα. δμο ἔτεϊ οὗ τ89 
ὙΟΙΔΌ ὑεϊηνσ πδσλοὰ δοὺς τὶ οὨ ]άτρη, τραῖκοθ 
ἐξ κοὶγ ἐμδὲ Ομ] άγθα ὑμθυτῃ ΔΙῸ τηοθδηΐ. Οὐοσρ. 
2 Κίηχο νἱϊ}. 12; χν. ἥ16; Ηοα. χὶν. 1. Αἴηοδ ὶ. 13. 
ἜΒΟΙΣ ΟΥ̓Θ 5.}8]} ποῖ δΡρδΙο.--- ΒΥ βγῃϑούοοξο 
(86 εγΥ6 ἰιαὲὶ Ἔχργθβθοθ Οἱ ἐγ ἰδ ἰδικθῃ (0γ [6 68- 
οἰδηὶ βδοῦζοα. 6 ὈΧΡΓΟΘΒΔΙΟΣ 18 ἔγοαι (6 Ῥρηίδ- 
ἰοῦοι (ες. χὶν. 20; δαὶ. Υἱῖ. 16; χίχ, 18, 21 
αἰκὶ οἴει; Εδνα νυ. 11 δηὰ οἴϊϑῃ). 

4. Απἃ ΒΔΌΥΪΟΣ --οἵ ὈΘ Ρὑχοϊοῃᾷϑᾶ. --- 
γε, 19-22. Το οηῦγο ἤγϑι μδ][ οἵ τεγ. 20 ὁδοῖο 
86 ἃ αυοίδίου, 6. . 898. ΒΑΡΎ ]ΟΩ 5}}4}} δ υὐ- 
ληδαδιιοὰ ἔογανοσ. [11 88:4]} ποὶ ουϑῇ ὃθ ιιϑοα 82 ἃ 
δαὶ Υ͂ αἰορρίηρ ρἷδοο. Νοῖ ὀυϑὴ [δ:6 ποιρδάϊςο 
πίων ὯΟΣ ἃ νδηάοσίηρ βμορμογὰ οὗ δηποίμοσ 
Τϑοσ, δ4}} σϑίὰρ ἵδοτο δῃά σγοϑαὶ ἢΐβ ἤοοκβ. Οὐοαῖβ 
τα αἰ για." Ἐασπδρα ἤσγο ἰδ ἴπ6 Βοῦγοο οὗ ἐμαὶ 
τορτοδοηίδίάοη οὗ ἴΠ6 ἀ6ν1} δβ ἃ ὑοίης [υγυϊδηοὰ 
τ ΒΟΙΏΘ δηὰ κοδῖ᾽ δ ἰοο.Ό. Οορ. ΟΕΒΕΧΙῦΒ 
[ 
μοῦ ἰμ6 Ῥιορμοὶ δὲ ἰδο δεξὶ ἀθοΐδσοβ {6 

᾿πάκαιοπΐ οἷ Βδῦγίου ἴο 6 ἢθᾶγ, (μαὲ ἰ8 ΟὨ]Υ ἴῃ 
οὐυδοηύσεοσ οὗ ἷβ μανίην καια ΕΜ Ὺ (νοσγβ. 6, 
9) ἰδὲ (Π6 σδγ οὗ (6 [080 ἰδ αἱ βαπά. Μογο- 
οΥοσ (πὸ ηοϊξου “πραγ ἷβ ἃ γοϊδίῖγο οὔθ. Ηοσο 
δίοο ἔτοπὶ (86 Ῥγορδοίίο νἱϑντ-ροίηί (Πδἱ ἰδ τερτο- 
δεῃιοά δὲ Ὡθδασ, τ δΣοῖ, δοοογάϊηρ ἴο οομοη ἢυ- 
Ἰλλῃ ΓΟΟΚΟΙΪσ,, 18 8.}}} ίδσ οἱ. ΑΒ γοραγιὶβ ἐδ 
ΠΙΔΙ πες οὐ ἰμϊ6 ΡῬγορβθου, ἐξ 'β βυϑηοίθηι ! γ 
᾿ἀδηβαα (δῶὲ ἐξ Βδ8 Ὀθθη δοοοιρ] βῆ, μοὶ δὲ ὁῃσθ, 

ἀτδάυλ!]γ 'π ἴμ6 οοῦΓθο οἵ ἴδ6 οοηίαγίοα, Ὑγ79 
νδνα (ἰυκ ΠΟΥΘ αραΐῃ δὴ ἜΧΔΠ1ρ]6 οἵ ἐπαὶ ῬΓΟΡηΡΙΙς 
ξλ:ο ΠΊΟΝΙ, 86 ἰΐ 'ττσοῦρ, 6668 ἴῃ ὁΠ6 ρ]δίη ὙΠεδὶ ἰῃ 
ῬΕΔΙ ΠΥ 5 οχίθηοα [πγουρ ΔΔῺΥ δυσοοβεῖνο βίαροδ 
οἵ (πι6ὲ. ὑὐμρ. νμδὲ ΥἼΤΒΙΝΟΑ 888 οοιαρ ]θα οἢ 
ἰδ6 δυδήοοὶ τ τοδὶ ἰοαγηΐηρ, απάοσ ἰδ {{{]|6, 
“Ἰαιρἰεπιδηζιη, αὐ νονα ἐεγαίε,᾽" ΟἜΒΕΝΙΒ διὰ 
᾿ἘΡΊΤΕ ΚΕ "ΠῚ οἷν ἐαμάβ ἐν ἐςναλ λα ;, ἜΣ ΠΌΤΕ: 
“θὲν Ῥγορλεέ “ετεπνία Ἶ ΡὉ. -- 
πὰ οαρθοῖ Δ} ΒΙΤΤΕΒ, Ἐμανκαν ΧῚ. Ῥ. 885 μα. 
Ρι Ἀεὶ δε αἰίεη ΕΙΤΤΕΒ 
ἀεβοσῖθοβ (Π6 ᾿πυργεβαίοη ηδθ ὈΥ (89 γαδὶ ἜἽχίοπι 
οἵ τάν ῥηύεΐν ΤΌ8: “ΠΟΘ ΟὯ6 Σου ΟὨ6 οὗ 
(βοοο οἰενδίδσουσ, ἢς ὈΘμοϊ ἀκ ἴῃ (ἢ 80- 
Ἰεῖη δι: ποθ οὗ (μϊ8 που ἃ οὗ σιιΐπα (ῃ9 Ὀυσῆὶ 
Ἰησοῦ οὗ [1:6 Ἐπρ γδίθθ ἜΡΥΙΙΕ, Σὲ δόκει (ῃδὶ 
παηάογε {0]] οὗἉ τηλ]) θα αὐλεν ἡ δο πα 6 [1ἰκο 
8 ΤΟΥ͂Δ] Ὀὐ]στί πα τοδυλῖῃρ, διηϊὰ [Π6 εαἰ]θηΐ συληθ οὗ 
τ ἐμαὶ ἡμιτὸ Κίηράοιῃ, 
[ὅ.Α. ΑἸΙΈΧΑΝΡΘΕΒ οἢ γοῖβ, 20, 2]. “Τδο οῃά- 

Ἰεβ ἀϊβουιδαΐοτιβ δὲ ἰο {π6 ἰάθη οὗὨ ἰδ βροοΐθβ 
οἵ δηΐπηα]5 Βογθ πδιηϑᾶ, βούγσονοῦ ἰδ 486 δ ἰοπά- 
Ἰῃξ ἰο Ῥτοιῃοίβ δχϑοὶ Ἰοχὶ ΡΗΥ δῃὰ πδίασαὶ 
Αἰκίουγ, ματα Π11|16 οσ ὯὨ0 Ὀοδσίηρ οἱ {86 ᾿πΐογρτο- 
ἴδθοη οὗ πο Ῥαϑβαβᾷο. Νοιίβίηρ όσα Μ1}]} βὰς ἐδ 
διάεπιρίοα [ἢ δῃ [0 βε(1]6 ὁΠ}6 ΟΥ {πῦ0 ροϊηΐδβ οἵ σοπὶ- 
ῬΑΓΔΩ͂γο ἱππροχίβηοο, Μδην ἰηἰογργοίοσ σοραγὰ 

ὙἘΟ]6 γΤΟσΘΘ 88 δὴ δηυτηθσγδιίίοη οἵ ρῥαγ συ δῦ 
δηΐτηδ 16. Ὑΐβ Ἦδ8 αγίβοῃ ἔγομι {Π 6 δϑδυτωρίϊ ἢ 
οἵ ὁ ρογίδοξς βδγδ ]ο]ΐρηι 'ῃ (6 οἶδιβο. [{ ἰβ δ]ίο- 
ξεῖδας παίαταὶ, πόυαύοῦ, ἰὼ δαρροδθ ἰπδὲ (6 
σηίες που]ὰ ἦτεὶ τοβῖκο ὕθὸ οἵ οΏΘΓΑΙ ἘΣΤΕ: 
κιοηδ, δὰ δἤοσπαγάβ ἀδδκοοηδ [0 μαγίΐουϊδγβ 
ΤΗς κυρροκίεζοι '5 οοπαττηοα ὮΥ (Ππ οἰ πιο ον 
διὰ πδαρὸ οὐ Ὁ, Ὀοῖἢ πο ἀοίοττηΐϊμθ ἰδ ἰὸ 
ἴθθδη ἰδοθο δ οηρίπρ ἰο οὐ ἀπ ! Πηρ πῃ (8 ἀθ- 
δετί, Ιη (πἴ6 δ6ῆ δε 115 βοῃγθί 168 ΔρΡΙ 16 ἰο τηθη 
(Ρὰ ᾿χχὶ!, 9, ἰχχῖν. 14), θὰὶ δ ἔμοϑ δ Πθῖθ 

ὀχοϊυδεοα ὈΥ ἴπ6 ῥγοοθάϊηρ νοσθο, ποίπἰηρ τῆοτθ 
ὙΓᾺ8 Ὠδοασα ἴο γοϑίσίοι ἰΐ ἰο ψ}1ὰ δηΐ πα], ἰὸ τ βοὴ 
ἱι ἰ6 4'δὸ δρριἰοὰ ἰπ χχχὶν. 14 δῃὰ Ἅ6γ. ]. 39. 
ΤΙΐδ 18. ΠΟῪ ΟΠ ΠΟὨΪΥ͂ ἴο Ρ6 π9 πηοδηΐηρ, 
δνθη Ὀγ (Πο86 ὙΠῸ αἶνο ἰο ὈΤΊΝΕ ἃ βροοὶῆο ββῆδϑ. 
ΤΠῸ βαᾶπὴ6 Ἡγίίοτβ δα πὶ ἐπὶ ὈΝΤῊΣ ῬτΟρΟΣΪ ἀο- 
ποίθδ [Π6 ΠΟΥΠΒ ΟΥΓ ογΐ 68 οὗἨ οογίδί ἢ δῃϊμλαὶβ, δηὰ 
ΟὨΪΥ τλδίκο ἰΐ τηθδὴ ἔμ δῃΐπ}8}8 ἐμϑιηβαῖνθα, θ6- 
οϑυδ8 β 0 ἢ ΔΙῸ πιοηϊϊοηρα ἰῃ ἴπ6 οἴοσ οἴδυθοα. 
Βυι 1 ΟὟ [48 116 χοποσίο ββῆβα Ὑΐοὴ 8}1 ὩΟῪ 
εἶνο ἰξ, [16 ὙΘΣΥ ΡΔΓΑΙ ΠΟ] ἴδτὰ οἵ (6 οἰδυβοα ἔγουβ 
(86 ἀχρ  δῃηδίϊοῃ οὗ Ὁ ΤῊΝ ἰῃ ἐΐα οτίρίπαὶ δῃᾶ ὑγο- 
ῬΘΥ δοῆβε οἵ λοιοίϑ οὐ ψεϊΐδ, υἷἱς., ᾿ἰποθ6 υἱἱογοά ὉΥ 
πο Ὁ Ὗ. -ἼΤΠΟ ἰδίου οὐἠἨ ἁ {μὸ ἱπίογρτοίδιϊοπ 
ΟὟ» ἰβ βὸ ουσγίουβ δβ ἴο ᾿υβι ἔν τόσο ἤμ]ηθθ 
οὗ ἀοίαἱ! ἐδ ὕδυ4]. [1 ᾿δ8 πδονοῦ θϑϑῃ ἀϊβρυϊοα 
ἐμὲ 116 οὐχί πα] δῃὰ ῬσΟΡῸσ δθῆβο 18 λαῦψ, δπὰ ἰὼ 
8.8] Βροοϊῆς βοῆ86 , 1ὴ ἴνο ΡΪδοϑ ([,δν. 
χυὶϊ. 7; 2 ΟΒγοη. χὶ. 16) 1 ἰδ υϑοὰ ἰο ἀεποίβ οὔ- 
θεία οὗ ἰάἀοϊαίτουβ που Ρ, ΡΓΟΌΔΟΌΙΥ ἱπιαροϑα οἵ 
δοδία, σϊςος, τὐδυλορο, ἡ ἘΒΟΡΟΥΤΌΘΒ, ΘΓ νοῦ- 
Βδ:Ρ ἴῃ Ὦ ἴδεθο ῥἴδοοβ 6 ΧΧ. 
Τοηάοσ 10 ματαίοις, υαἷπ ἰδιπρα, ἱ. 6., 4186 χοάκ. 
Βαϊ τ ΤΆΑΒΟῦΜ οἱ 1 ον ϊουδ Ἔχ] 81η8 1 ἴο πηθδη 
ἀεπιοηδ (1 9), δπὰ (ἢ πδίηθ ᾿πίεγργοίδιϊοη 18 
αἰνοη ἴῃ ([Π6 σᾶθ6 Ὀοίογα υ5 Ὁγ ἰπ6 ΓΧΧ, (δαμό- 
για), ΤΆΒΟαΟΜ δοὰ ΡΕΈΒΗΙΤΟ. Το  υΙ. ἰη ἴον. 
ἱγδῃβ]αίθα 6 ποσὰ αἀαεπιοπίδιδ, θυϊ Πογὸ ρήοεὶ, 
Τα ἰπιοσργοίδιοη ραίνοη ὈῪ {86 Οἴοὺ ἴἢγθο γοὺ- 
ΒΙΟὨΒ ἷ8 ιἰορι ὰ 8180 ὈΥ ἴῃ ΠΔΌὈΐπε, ΑΒΕΝ ΕΖΕΑ, 
ΦΆΒΟΗΙ, ΚΙΜΟΗΙ, εἶθ. [{ ἀρρθαᾶσα [|κοτ]86 ἰη [86 
ΤΑΙ δηὰ ΘΔΥΪγ ὁ ὁ βἢ ὈοοΚΒ. Ετοπι (ἢ}18 ἰγ8- 
ἀϊιίομα!ὶ ἱπίογργοίδώου οἵ Ὁ») Βοτο δηὰ χχχὶν. 
14 Ἀρρϑδῖβ ἴἰο δῦ δυΐθθῃ, δ δὴ δα ὶῪ μοσὶοά, ἃ 
ΡΟ ἡ γᾷ Β6]1οΓ διθοὴς ἴθ δενϑ ἐμαὶ ΟΡ 

δρὶγτ8 ποτὰ δοουδίοπιοα ἴο πδυηὶ ἀοβοσὶ ρ]Δοο8 
ἴῃ (ἢ6 Βδδμε οὗ βοδ! οὐ οἶβοσ δῃΐ τη ]8. Απάὰ ἐἷ8 
μ6] 1 οἵ 18 βαι! ἃ ἰο Ὀ6 ἈΕΟΔΟΥ σπορὰ Ὀγ {πὸ π8- 
εἶγοβ Ὡθᾶγ (ἢ εἱϊο οἵ Βαῦυϊου δἱ ὑπ6 ργεθοηῖ ἄδγ. 
1,εἰ 08 ΠΟΥ͂ ΘΟΙΏΡΒΓΙΟ (818 ὁ ΘἸΥΙΒ8 ὀχροαϊ(ἰοη οὗ (Π 6 

αὶ 118 ἰγοδιθηξ δικός ΟΠ τίβι ΐδθα, ΤῸ 
ΕΒΟΜΒΕ ἴδ6 οοτἱπαίΐου οὗ (6 ἵνο τηϑϑηϊηρθ--- 

ΤΟΣ δΔηαὰ αεπιοηδ---θθο8 ἰὼ Βᾶνο βυρμοβίοα ἐδ 
808, Εδυηβ δηὰ ββδίγσυβ οὗ ἰ.:6 οἰ δϑβαῖσαὶ τηγίπο- 

ἸομΥ, ἱπιαρσίπατυ Ὀοΐηρβ σοργοθοηϊοα 88 ἃ γἰ χίΠσΘ 
οὗ Π6 Βυϊηδη ἴοσηι ΜΠ} ἴπαὶ οἵ ροδίβ, δῃὰ δυρ- 
τῇ ἴἰο Τγοαυοῃὶ ἔογοδί δηὰ οἴποσ ΘΠ6]Υ Ρ]δοθδ, 
ἢἶθ ἰάοα ἰδ σατο οαυὐ ὃγ ΟΑΙΥΙΝ, 80 τὰν τι 

(6 νοσὰ ; ἴῃ Ηἷδ νοσβίοῃ, δηὰ Ἂχρί δὶ 6 
ΒΗΘ 88 γοϊδίϊηρ ἴο δοίι}8] ΔρῬοΔυΔΠΟΘΒ οὗἉ βαίδῃ 

ὈΠΑ͂ΟΣ δυο ἀΐδρσυΐδοθ. ΓὙΤΉΕΕ, ἴῃ Πἰἶκὸ ΤΏΔΏΠΘΓ, 
τοηάογ ἰΐ ̓ εϊάσείειεν. ΨΙΤΈΙΝΟΑ [8 Κ68 δῃοῖθο ῦ 
βίερ, 8π4 υπάθτβίδηβ (ἢ 6 ̓ Ἰδηρθαρο 88 ἃ πλετὰ Ὁ0ῃ- 
ΟΘΒΒΊΟΏ ΟΥ ΔΙ] δΐοη ἴο {86 Ῥορυΐϊδν θα! οἴ, οαυΐνα- 
Ιοηὶ ἰο βαυϊηκ, [Π δο] 1886 οἵ ΒΑΡΎ ]ΟΩ 6881} Β6 85 
ΔΆ] αΔ ὕ οοουρίοἂ Ὀγ Εδυπη δηα βδίγτθ---ἰἢ 6 10 
ᾧ ἀπψιολότε βιι ἢ Ῥεῖλον ΤΑΥ͂ Ὀ6 Ἰοοκοά ἴογ. Εο- 
ΒΕΕΙΌΒ διὰ 2. ἢ. ΜΙση τ. υηἀογηίδπα [86 
δηΐπλα δ ἐποιηβοῖνοϑ ἴο Ὀ6 Πότ τθθδηΐ, Τῇ Ἰδίίον 
Ὧ868 ἰὰ ᾿ΐθ ψογβίου ἴμ6 πογὰ Ἡγαίαϊειιίεί (ποοά- 
ἄαν 8, ἰοσοϑί- ἀθπιοηβ), Ὀαὺ 8 σΑΥΘ 1] ἰ0 δρρσῖδθ 
(86 τοδάδν ἰῃ δ ποίδ ἰδὲ 1ὲ ἷβ (86 ὐθγιηδῃ Π8Π1Θ 
ἴον ἃ βροοΐεβ οἵ δρθ οσ πιο: ΚΟΥ͂, διὰ ἐμαὶ [πὸ Ηδ- 
ὈΓΡῊ οουίδίηθ πο δἰ πβΐοῃ ἰο ἔπ ἀον:}, ΤῊΘ βδιὴθ 

.  πογὰ ἰβ υϑοὰ Ὀγ ΟΈΒΕΝΙΌΒ δὰ οἴμοῦβ ἴῃ ἐΐβ ῥγο- 
Ῥ ΒΘΏ86, ΒΑΛΑΡΙΑΒ, ΟΟΟΟΕΙσΒ, ΟἸΞΒΙσυΒ δά 
ἘΝΘΕΒΒΟΝ χοίατη ἴο (ἢ 6 οτἱρὶπαὶ τηοδηΐης οὗ (Π6 

Ἡδοῦτονν ποιά---ίε,: οὐἱά ροαί. Βυΐ (μ6 ρτοδὲ 
τηδ)οσῖ οὗὨ πχοάοτῃ τγίίοσβ ἑθῃδοϊ οαΒΙ Υ δάμογο ἴο 
86 οἰὰ ιταδίου, ΤὨΐδ ἰδ ἀοῃθ, ποὲ ΟὨΪΥ ὈΥ ἰδ 
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Οοετωδῃ Ὡρδοϊορμίβίδ, 80 ἰοθ0 ὩῸ Ορροσίθ οὗ 
βηάϊημ 8 τυ βοϊ οσῦ ἴῃ βογίρίυτο, θὰΐ Ὀγ ΓΟΎΤΗ, 
ΒΛΕΝΕΒ, δηὰ ΚΤΌΑΒΤ ἴῃ Ὠἷ8 ὀχροαϊίου οἵ ον. 
χί. 12 δὰ δἷβ Εχουγβὰβ ου ἰ86 ΑἸΖΟΙΟΙΟΩΥ͂ οὗ 
Βοτὶρίατο ((4Ρροοαὶ. 1]. ἬΝ ᾿ . 

ΤΠ τοϑυ δ ΔΡΡΡῬΘΔΙΒ ἰο ὕ6, {πὶ ἱΥ [π6 αυοϑίίοι 
ἦθ ἀοἰογταϊηοα Ἢ ἰγϑα του δηὰ δυϊμοσίγ, Ὁ» 
ἀοποίδα ἀδπλοῦδ: ἱΐ ὈΥ ἰδ οοῃίοχὶ δῃα {Π|0 υϑαρθ 
οἴ Πα ποτὰ, ἱξ εἰρηλῆοθθ ν]]ἃ ζοδίβ, ΟΣ ὕοσθ ζθῃ6- 
τὐ δ γ λαΐγν, ΒΑ ΟῪ δηΐτηΑ]8. Αροοογάϊης ἰο (Π6 
Ῥτϊῃοῖρ 68 οὗ πιοάθγῃ ὀχοζαβῖβ, [μι ἰαἰίον 18 οἰ θαυ Υ 
Θα 16ἀ ἰο ἰμ6 μτοίδσθωθοθ. Βαϊὶ ουϑὰ 17 1} ΤΌΣΤΩΘΣ 

6 δἀορίοά, {μ6 Ἰδη οὔ [πὸ ἰαχὶ βῃου!ὰ Ὀ6 γϑ- 
,» ὯΟΐ 88 “8 ἰουοῦ ἴτοῦῦ (16 ΡΟΡυΪΔΥ ΡηΘα»- 

τηδίοϊορΥ" (65 Βονυ. χυὶἱ!, 2 ἰΒ ἀοβογὶ θα Ὀγ ἔὅτυ- 
ΑΒΤ ἀπε.) Ὀαΐϊ 28 ἐμὸ ρῥσγϑαϊοϊίοῃ οἵ ἃ γϑὶ] ἔδοϊ, 
σι ΐσἢ, ἱποῦρ ἰδ δμου!ὰ ποί Ὀ6 δοδυιηϑὰ ὙΠ ουΐ 
ὨΘΟΘΒΘΙΪΥ͂, 8 δἰ οαϑῖμοσ ροδδὶ 016, δῃὰ (μοσοίογο, ἰΐ 
8}} ἢ δογίρίυγο, δἰ ἱοροῖποῦ ογθα 0]16.} 

10. Ν εν. 22. Α6 Ὁ ἮΝ, δοοογάϊηρ ἴο 115 οἰ γυπ ο ΟΡ, 
ἀδηοίοβ 8ῃ δηΐταδὶ σϑι δῖ Ὁ]6 [0 Υ 118 ΟΥΥ, ἰδ το γῆ. 
6 γτεῃάοσεα ἐγεθαή ἜΤΟΣ δγοϊάϊηρ ἴῃ ἐπ ρΓο- 
ὈΔΌ16 δοδυϊαρίϊοη ἰδὲ ργθοΐβο  Υ [Ὧ6 5δῖὴ9 δῃΐπ18) 
ἦδ μερᾶ ἐρριεβ ἢ ἷπ Ὀοϊὰ οἰδυδοα.) 

3, ΤῊΕ ὈΕΙΙΝΕΒΑΝΟΕ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ, 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΥ͂. 1, 2. 

1 ἘῸΒ [89 Π0Ε}"} Μ111 ΒΑΥθ ΠΙΘΙΟΥ͂ ου δοοῦ, 
ἈΑπὰ 511} γοῦ οἤοοϑο [8Γδ6], 
᾿Αμὰ βοΐ ἐθοι ἰὴ ἐμοὶ οσῃ ἰδηᾶ : 
Αμὰ ἐδὼ βίγδῃ 88}4}} ΡῈ Ἰοϊηοα ἩΪΠ} {8 61, 
Απά {ΠΥ 888}} οἴθανο ἴο {μ6 Βουβο οὗ Φβϑοοῦ. 

2 Απὰ "8 ΡΘΟΡ]6 888}] ἰβῖκο {μ6π, δῃὰ ὑτίῃρ μθτὴ ὕο ἐμοὶ ΗἾβοθ : 
Απά {π6 Βουδβθ οὗ [βγϑθὶ 88}8}} ροββθββ ἔδϑια ἱπ ἐμ6 Ἰδηά οὗὨ ἰμ0 ἴ0Ε"Ὁ 
ΡΥ βοσυδηίβ δηἀ δπαπη8168: 
Αμὰ ὈἸΠΘΥ͂ 58}} 8 Κα (βθῃι οδρίϊνοβ, "ΝΉΟΘα οδρύϊγοϑ ἰμ6 Ὺ ΜΈΓΘ; 
Αμπά {867 5}8}1 τι}}]6 οὐδσ ἰμιοὶγ ΟΡ Ῥσθββουβ. 

Ἱ ἨδοΌ. ἐλαέ λαὰ ἑαζοῃ ἐλδι οαρέΐξυοδ. 

δ ΟΥ, παέέοηδ. 

ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Υοτ. 1. ΤΊ ΣΤ... θοτηρ. χχυί!. 2; χἰνί, Ἰ. ΤῊ) δ ἴο 
86.536 δηὰ οοῃδίγυοίίοη |Π|πὸ ἵνὶ. 8, δ, ἩΟΙΘ ΑΙΟΩΘ ἐΐ)6 
Ἡοτὰ οοσῦνα δχαΐῃ ἢ {Π|186 86η86.--ΝΊρη. ΠΣ ΟἿΪΥῪ 

ἔθγθ, ΟὐτωΡ. ΕἾ ΠΡ. 1 Βατ. Χχνϊ. 19 δηὰ οἡ ἴδ8. ΧχχΥΪ. 80. 

--νον. 3. ΗΠ μρ. ΓΙ ΠΙ͂ ἴῃ 16. ΟὈΙΥ Ποτθ.-- Ἴη δοοῦ- 
ϑυϊΐνο ἀ ρΘ 45 ΟοὨ ἰδο ἐγδιιδίεϊγο ποίίοη ἐμὲ ἰ8 Ἰαίϑηϊ 

» ΟΥ, ἐλον 2λαἷῖ δε οωρίογνε ο7 ἐλοιν οαρίογε. 

ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

[ὴ9 τοδοχῖτο ἔοστη. Οοῖρ. Να. χχχἧί, δὲ δὰ οἴἶοδην 

ΤΏΟ οχργοϑβίου ἡ ΠΌ  οοοῦτβ ΟἹἿΥ Βόσθ. Βυΐ ὁοοζρ. 

τοσ, 26: ὅο61 1. δ; {ν. 2; δον. {ϊ. 1, εἕο.---Ὁ5 5}. σοι». 1 

ἘΚίημε νἱιῖ! αὶ, 46-δ0.---ἰ ὙὍὁέὍὕ} ἰῃ 158. ΟἿἹῪ ᾿θξο, γοσ. 6, δῃὰ χἱ!, 

2 (ΕἸΡἈ.).--ΟΥ)ὲ. ὅότορ. ΜΙ. 12; ἰχ. 8; Ισ. 17. 

ἘΧΈῈΘΈἙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Τὴθ τϑαδοῃ ἴον ἴπ ἀοδίσυςσέξοη οὗ ΒαΑΌΥ]ΟΩ 
ἀοϑοσγί θὰ ἴῃ χὶϊὶ, 14--22 ἰδ. μοσο ἰηάϊοδίθα ὃγ [6 
Ῥτορδοὶ ἰο ὑθ Π6 ἰηἰοπίοι οὗ Φοξπονδῇ ἰο Παυθ 
ΤΩΘΓΟΥ͂ δραίη οὐ ΗΒ Ρ6ΟΡ]6, δηὰ Ὀσίηρς ἰμθπὶ ὕδοκ 
ἰηίο ἐμοῖ Ὁ δά, ΤΠ 8881] (Δίκα ρίδοθ Ὀγ {πὸ ρ] δὰ 
οοηϑοηΐ δηα ον θη δοίδνο οο-ορογδίζοη οὔ Βοαί θη 
Ὠλίΐουβ. ΤΉΘηΘ Μ1]]} Ἰοΐη (Ὠϑσαβοῖνοα ἴο [ϑγϑοὶ---ἰη 
ἴδλοί ἰοδα Ιβγϑοὶ Ἰηΐο ἐμοῖγ οσγῃ ἰδηὰ (γογ. 1). [6- 
τϑὶ Μ1]1 (ἤθη πᾶνὸ (θὰ [ῸΓ βογυδηΐα δηᾶ πιϑίαβ, 
δηᾶ ν|}} μοϊά ἰἢοδθ ἴῃ ρυίΐϑοη τὸ Ὀοΐογο ἀονοίοα 
16 πὰ ἰο βιιοἷ 8 αἰ (γοσ. 3). 

2. Ἐρι 186 ἴμοσἅ -------Β 97 ΟὈΡΙΘΒΒΟΧ,Ά.-- 
Ἄο5.1, 2. Ὑπουσἢ [5γ801᾽8 ἀ6} 1 σούδησθ 18 ποὶ {86 
8016 πηοίἱνο οἵ (π6 Ἰωογὰ ἴῃ ἀοβίτογίης Βαδθγίοη, ἰΐ 
8 γοῖ ἃ οἰϊοῖ πιοίϊσο. Ιρβαΐϊδῃ ἴῃ [ἢ 6 βοοοῃὰ μαϑγῖ, 
8δηα Ψογϑιλ δ ἴῃ (μ9 ἀδηπηοίδίϊοηβ οὗ Ἰμάρτηοηίθ 
(9 ἐ. 1., 11.} τλδὲ οοπηθοῖ 80 οἰοβοὶν πιῇ [ἢ6 ῬἈγὸ- 
βοηὶ δηὰ [ἢ6 Ἰδίθ ργορἝιθοίεβ οἵ [Ιμδίδῃ οὐ ἰμἷ8 
ΒΌ θεῖ, γα θΠ} ἄθοϊδτο ἰδὲ Βαθυ]οἮΒ [Ἀ}] ἴθ 
ἴο 06 [αγδ61}5 ἀθ] ἔσογδηοθ (ἐ. σ., 2 .6ΓὙ.]. 4 πα. 8 8644., 
28; 1]. 6, 86 α., 4δ5η4.ν 49544ᾳ.). ΤΟ δα οδίοη οὗ 
ΒΙΣΒΏΡΟΙΒ, ὙΔῸ ΠΟ] δ6 ἩΪΙΏΘΒΘΟΘ οὗ (86 ταἸ ΧΡῚΥ 

ἀοοϑάρ οὗ Ζεπονδὴ ἴῃ Ἰυαάδρίπρ δηὰ ἀο  γονίηρ, 18 8 
ἰγαΐϊὶ τ8δὲ (Π6 βοοοῃμα χϑίυσῃ ἴγοῃ Ὀοηάδρο Ὑ1]] 
αν ἱῃ οοπητλοι ΣΝ ὑπ ἢτβὶ (Εχοά. χὶϊ. 19, 38: 
Να. χὶ. 4, εἰο.). Απᾶ [89 ὕθορ]θ δ88}} ἴδϊκο 
ἘΏΘΣΩ, εἰο.---ἰἰ 18 ΤΏΟΓΟ ΘΧΘΟΙΥ Ἔχρ δἰ ηϑα {Ππδὶ ἰμὲ6 
δα πορίοη οὗ βίγδηροσα ν|}} ποῖ θ6 ἰο δθϑῖκ Ῥχγοῖθο- 
ἰἴΐοη, Ὀαΐϊ ἴο ἔογπη δὴ ΠΟοΠΟΥϑΌΪΘ δηὰ ϑοσυϊοθθῦϊο δ'- 
ἰομάδηοθ δὲ ἔγίθηἄβ δηὰ δαγοΐγεσα. ΤἬΏϊβ 18. ἃ 
ἰβοιρῆλ τηδὶ οἤδῃ τοοῦγβ ἰὼ τἢ6 βοοοῃά ρμαγὶ οὗ 
Ἰρδίδῃ: χ]ν. δ; χῖΐχ. 22 βᾳ.; ἰν. δ; Ιχ. 4-9 "η., 
ΤὨϊη ποίδουῃ. {πὶ ΒίΓΔΏρΡΟΙΒ 8ῃ 1} ἃ ΔΙΩΪΟΒΌΪΥ δἱ- 
ἰοηὰ [βγ86] δηὰ (8 δὸ οηβίανοα [ῸΓ 10 ΟΟΟΔΒΊΟΠΚΒ 
οδηοο. Βαὶ ἰδ6 Βοδίθθῃ ΜΠ] ΟὨΪΥ αἰ βρ] ΑΥ 118 
το] 688 οοπδίσαϊ ποὰ ἰδογοῖο ὈῪ (86 τοὶ! 
ἀοοάβ οὗ Φεβονδῆ. ἀπά ουϑὴ 1ῦ τῆς ΟἹὰ Τοεὶβ- 
ταθηΐ Κηονθ οὗ ἃ οοηγοσβίου οὗ (6 Ὠοδίποη ἰὸ .9- 
Πούδῃ (Ηοα. ἰϊ. 28, 158. 1χυ. 1 ; οοτρ. Βοτα. ᾿ἴχ. 
24 5η4.; Χ. 18 ρα4.)--γχοὶ, ἔγοιι ἰῃ6 ΟἹ] Τοδίδιηοηϊ 
νἱον-ροϊηξ, ἰΠ6 ΓΘ σϑηχαΐῃϑ αὐΘΓ βυοἢ δ οἰαβπὶ Ὀ6- 
ἴσθθη ἴβγϑοὶ δηὰ ουϑη ἴπ9 οοηγογίβα μοδίμοη {παῖ 
ἴον (86 ᾿δίδ πὸ οἶδα ροβϑι το γ88 οοποοῖν δῦ ]θ 
(δη {ἰδὲ οὗ ἐποθ6 Βίσδη οι ὙΠῸ ἸἩοηὶ δίοωρ ἰο (8» 
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πδ8η ουὔϊ οὗ Εφγρὶ οΥ ἴῃ ἀεδθεσί, οὐ οὗ (μ6 Οδπδδη- 
ἦϊοα ἐμδὲ γοιλδιηϑὰ (1 Κίηρβ ἰχ. 2054). ΤΊ 18 ἃ 

ὍΘὨΟΘ οὗ (δὲ θα }]γ Θομδοϊουβηθϑα οὗ ποῦ ὶ- 
λιιγ οὗ νι ἱοῖ [5.86] νὰϑ [011]. ΟἾΪΥ ὈΥ ΟἸ τῖβὶ οουὰ 
(δὲ οἴδασι 06 Ὀσαροα ον, ἴῃ ἩΠοΣΩ Ποχὸ 18 Ὠδὶ- 
[56 οατουπιοίδίου δὸς υροχουϊποϊδίοῃ ((8]. νυ. 6; 
1. 28; Εοιμ. χ. 12). [“ΤΒο εἰ μ]6 πιϑδηϊηρ οἵ 
118 ῬΓΟΙΑἾδΟ ΒΘΘΙ18 ἴο Ὀ6 (δὲ (6 οἰ υτο ΟΣ σμοβθῃ 
ῬΘΟΡΪΘ δῃά {86 οἴδοσ ἤδιΐοῃβ βῃοι)ὰ σἤδηρθ ρΡ]δοθα, 
116 ΟΡ γαϊης ἴθ 6 ΟΡΡΓΟΒΘΟσ, δα (86 
βἶδνο {Ππ6 πιδαίασ,. ΤῈ] οὗ οουζβο δάχαὶίθ Ὀοΐἢ δἢ 
οχίοσηα] δηα ᾿πίο τη Ά] [1] Β]τηθηϊ. [ἢ ἃ ἰοσοῦ θθΏ80 
δὰ οἱ ἃ ΒΙΩΔ116Υ 868]6 1ΐ γχἃὰδ ΔΟΟΟΙΩΡ 1564 ἱῃ [δ 
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τοβίοσγδίίοῃ οἵ {Π6 Φ6}78 ἴγοπι οχὶϊο; δυΐ 18 1} δὸ- 
ΟΠ] βπγθηΐὶ ἰβ γοῦ 0 οοπλ6, ἢοΐ ΜΠῚῺ σαδρθοὶ ἴο 
16 ζθνγϑ 88. ἃ ῬθΟρίο, Ὁ (ποῦ ργθ- σα ἤθηοθ 882 
ςοδδοα ἔόσογογ, θυϊ Ὑ1{ σοδρϑοὶ ἴο (Π6 ΘΠατοῦ, ἐῃ- 
οἸμάϊξης 69.118 δα Οϑη 168, τ οἢ Βδὸ δυοοοοάοά ἰο 
(86 τ καί δηὰ ὑσῖν ]ορο8, ΡΟ; 1868 δη ἃ δοίυδ] ροδ- 
β6βεΐοηβ οἵ (οα᾽ Β δηοιθηΐὶ ρβοορῖὶθ. Τὸ ἔγυδ ργίῃ- 
Εἷρ]6 οὗ ὀχροβιίοῃ 19 δἀορίοα οὐ ὈΥ (Π6 Εδοῦίηβ, 
ΦΆΒΟΗΙ γί Ἦμ6 Ῥσοιηΐδβο ἴο {88 ζυΐαγο, ἰο [μ8 Ρ6- 
τὶ οα οἵ οοπι ᾿ Ὶ ΚΊΜΟΗΙ ΤΟΙΘ ΟΧρΡ] - 
ΟἿ ἀθοϊαροβ ὑπαὶ ἰϊ8 {0] Π]τθηϊ 18 ἰο Ὀ6 βουρὰὶ 

εἰγ ἴῃ (6 τοδίοσδοῃ ἔσομι ΒΑΌΥ]ΟΏ, δη ἃ ῬΑΥΥ͂ 
1ὰ [86 ἀδγβ οὗ ἴἰμ Μοεβαίδῃ."" 2... ΑἿΣ. ἑῃ ἰοο.) 

8. ΤῊΕ σ]}᾽᾽ΟΜΕΝΤ ΟΝ ΤῊΞ ΚΙΝΕ ΟΕ ΒΑΒΥΙΟΝ. 

σπαρτβι ΧΙΥ͂. 8-28, 
8 ΑΝ [1 858}|811 οοτηθ ἰο ρ888 ἰῃ {πο ἀΔΥ μα [δ0 [.00Β} 588}} γῖνο [{060 χοϑί 

Ετοῖι (ἈΥ "ΒΟΙΤΟΥ͂,, δῃηα ἔτοηι [ἢ γ ᾿ἴδασ, 
Απὰ ἴτγομι ἴμ6 μαγὰ θοπάβδρϑ 
ὙὙΒΟΣΟΙη ἐποὺ ᾿αβί τη 846 ἴο ΒΟΣΥΘ, 

4 Τμαὶ ἰδοὺ 8}4]} “δα ἂρ (μιῖ8 'ργονογὺ "αγζαϊηϑὶ {πὸ ίηρ οὗ ΒΑΌΎ]ΟΣ, δηα ΒΆΥ, 
Ηον Βαί [116 ΟΡ Ύθαβοῦ οθββοα ] 
Τηὸ ἸζοΟ]άθη ΟΥ̓ σοα86α ] 

δ Τθὸ 0Βὃ"}» Βδίἢ Ὀγόΐκοῃ {Π6 βίδῆῦ οὐ ἐμ τ]ιοϊκοά, 
Απα ἴδμο βοορίγο οὗ (6 ΤΌ] 618. 

θ. δ νοὸ βιοοίθ (6 ρθορῖ]6 ἰῃ στϑίδι 
ὙΠ: ἃ σοπίϊηι 8) βίχοϊο, 
ΗΘὸ ἰδιαὶ ἐγ ]οα {86- πα 0 η8 ἱῃ ΒΏΡΘΙ, 
5 ἰρα, απα πομΘ ἰπαογοίῃ. 

1 Τῆ6 γ}0]6 οδυί 18 δὖ γοϑί, αηὰ ἰβ χυϊοῦ: 
ΤἬΉΏΘΥ Ὀγσοδκ ἔοσίι ἰπίο βἰηρίηρ. 

8 8, (Πο ΕΣ ἔσγϑοϑ σϑ]οΐϊοθ δὲ {Π66, 
«Απα ἰδὸ οϑάδυβ οὗ 

ὅὅἴποο ἰδοὺ τὶ ἰαἰὰ ἄοτῃ, 
Νο 18116} 18 Θοῦλθ ὮΡ δρϑῖηβί ὑ8. 

9 4Πδ6]] ἔγομπι θθῃοδί 18 τηογοά [ὉΣ (ἢ 66 
Τὸ πιροὺ ἐΐ66 αἱ [ΠΥ οοτμΐηρ᾽: 
Τι βυσσοῖἢ ὕ} {86 ᾿ἀοδα ἔογ {8 66, 

Ὅδηοη, δαψίη, 

Ἐνέη 4115 ο οἰϊοῦ ομ68 οὗἩὨ {86 φαντί; 
[τ Δ} ταϊβϑοὰ ἂρ ἔγοτῃ {πον (χοποϑ 
ΑΙ] [μ6 Κίηρβ οἵ {86 πδίϊομβ. 
ΑΙ] {867 588]] Βρϑδῖκ δῃὰ βαὺ υπίο (866, 

ΧΑγσί που 8180 Ὀθοοσηθ γος 88 τοῦ 
ΧΑνί ἴδοι Ὀδοοπλο 1ἶκ6 υηΐο υϑῇ 

Απα [δ6 ποΐβο οὗἁὨ ὑδγ υἱο]β: 
ΤῊΥ ῬΟΙΩΡ 18 Ὀσουρὺ ἀἄοντῃ ἴο (86 ζτᾶνο, 

ΤΏΘ ποσὰ 18 βρσεδὰ ὑπάϑρ {866, διὰ {δ ἼΤΟΣΤΩΒ ἸΘΟΥΟΣ (866, 
ΗΟ ατὶ ἴδου 18]]6ὴ ἔγομι ΠΘΆΥΘΙ, 
ὯΟ Ταιοϊοσ, βοὴ οὗ [86 τηοσπΐηρ] 
Ἡου ατί ἴμου οσαὐ ἄονῃ ἴο {86 στουπᾷ, 
ΝΈΟΣ ἀϊαβὲ πολ ίκοη {μ6 παίϊοῃϑ] 
ΔΕῸΣ ἰδοὺ “μαβί βδϊα ἴῃ {Π]π6 Βοασί, 

Ι[ ν1}} δδοθῃμά ᾿πίο Ὠθᾶνθῃ, 
18 

Ι ψ1}} ὀχδὶξ ταῦ ἰἤσομο δρουο [86 βίατβ οὗ ἀο.ὐ ! 
Ι ν11}} βἷτ αἰϑο ἀροὰ ἰμ6 πιουηὺ οὗὨ (δ6 οοπρτορδίίοῃ, ἴῃ [86 εἰάεθ οὗ (89 

ΒΟΙΏ: 
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ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

Ι ν111 ἀϑοοηὰ δῦονο 86 μοῖρ 8 οὗὨ ἰδ οἰοιαβ; 
Ιν1} 6 1Κὸ ὑπὸ Μοβὶ Ηϊρῇ. 

»Υ οὐ ἴπου 88.810 Ὀ6 Ὀσουρμύ ἄἀοντα ἴο δ6]], 
Τὸ (86 τ1468 οὗ [86 ρΡἰΐ(. 

. ὙΟΥ {μα 866 {π66 888}} ΠΑΥΤΟΥ]Υ ἸΟΟΪΚ ὉΡΟῚ {Π 66, απα ΘΟ ΔΙ ΟΣ ἴπθ6, ϑωνίῃ 9, 
16 ἰμῖθ {86 τηδὴ ἐμαὶ τηδάο {86 φαγί ἰο ΣΘ Ὁ]6, 
Τρδὶ αἸὰ Βμαῖζκο ἰδίῃ αφοῃιβ : 
Τλαξ τλδὰθ 86 του 88 ἃ ἩΠΑΘΓΏΘΒΒ, 
Αμπὰ ἀοϑίγογοα {86 οἰ 68 ὑμογροῦ; 
Τα "οροῃϑα ποῦ {π6 Βουδβ6 οὗ ΒΪ8Β Ὀσϑοῃογβῦ 

ΑἹΙ ἐπα Κίηρβ οὗὨ 186 παί!οηβ, ουθη, 8]1] οὗ ἰἤῇοπι, 
71,10 ἴῃ "ΒΙΊΟΣΥ, ΘΥ̓ΟΣΥ͂ 026 ἴῃ 18 ΟΥ̓ ᾿ΟΌΒΘ, 
Βυΐ ἰδοὺ τὺ οδϑὲ ουὖἱΐ οὗ (ΠΥ Ρ͵ΔΥΘ 
[λ|κ6 δὴ οι Ώ8016 Ὀγδηοἢ, 
Απὰ αϑ ἰ}9 ταϊτπιϑηΐ οὗ ἔποθο μα΄ 8Γ6 β]αἷη, ἰχυδὲ ἱΥοΌρὮ ὙΠ ἃ ϑποσά, 
Τπδὺ ρὸ ἀοτῃ ἴο {μ6 βίοῃϑβϑ οὐἁὨ ἐδ ρϊϊ; 
ΑΒ ἃ οΑγοδ86 ὑγοάάθῃ ὑηά ον ἔδοί. 
Τμου 88.810 ποὺ Ὀ6 Ἰοἰποα τι θτὰ ἴῃ ὈυΓΪΑὶ, 
Βοοδιθο μου Βαβί ἀοοίτογοα ἰμγ ἸΔπά, 
ΑΑπὰ επ]αΐϊη [ΠΥ ΡΘορ]θ: 
ΤὮΘ βορὰ οὗ 6071} ἄοδυϑ 8}}8}} πϑύδὺ 06 "Τοπουχηϑί, 
ῬΓΘΡΑΓΟ Βἰδυρ ον ἴον ᾿ἷβ ΟΣ] ἄγῃ 
ἘῸῸΓ (86 πα Υ οὗὨ ἰμοὶν ΆΓΠΟΣΒ; 
ΤὨδὺ [ΠΟῪ ἀο πού Υἶθ6, ΠΟΥ ῬΟβ8688 πὸ ἰδηᾶ, 

᾿ δ ἦν {86 ἴδοθ οὗ {δμ6 δός ΜΠ ΟἿ 68. 
ΟΣ 1 11} σἶβθ ὉΡ ρϑϊηϑὶ ἰμϑαι, 
βαῃ 86 ΤΕ ὦ ̓ιοϑίϑ, 
Απά ουἱ οὔ ἔγοτι ΒΑΡΎ] οη {π6 πδπιὸ δπα σοπηηδϑηΐ, 
Απηά "ΒΟΙ, δῃηα ΠΟΡΒΘΥ͂, βαῖ τ [16 Π.ΟΒΡ. 

2 1 Μ11 8180 τηδῖίκο 1ἴ ἃ ροβϑϑβϑίοῃ [Ὁγ [86 "ἰ ύοση, απ ροο]4 οὗἨ ψδΐϑγ: 
Αμά 1 Μ11 βθθρ 10 τὲ [86 Ὀόβοπὶ οὗἉ ἀοδισαοίου, βαῖμ ἰλ6 ΤῈ οὗἁὨ Βοδία. 

1 ΟΥ, ἐαωπέίπρ φροϑολ 8 ΟΥ, ὁκαρσίν 8 δἰγοζε υοἱ δηιονίμς. 
4 ΟΥ, Τὴο σγαῦό. ὃ Μοὶ βρβῤβαιι ἐᾷ ἴῳ . ΠΑρεϑε βοῤῥ πρρυρον Ἶ 
ΤΟΥ, Ο ἀαν εἰαν. 8 Οἵ, αἰὰ ποί δὲ λίδ Ῥτίδοπογ ἴοοϑα Ἀοῃεοισαγάξ. 

8 ζαδον. » αϑέ. Φ ισυσλέελ ἃ γαίΐδα Φ ἴ ἱ 
Ε ἰγοὰ ἀοισπ, Ἀ ἘΝ τ σοδοίῶν ἐόν ψαδρμεὶ μὰ ψοςςς ῳ ΑΗΘ ΤΕΣ ΟΥ σίαηέδ. ὁ ἀπευαν. ε Ἴων ατί. 
Δ ἐὴλν οουόῦ. ἢ φυδάμο. 5 Απὰ . ἑ, Ῥ Οηϊν. 4ᾳ αγί. : ΦΟΤΉΦΓΤΕ. 
9 ἐπ δίαϊο. ς ἀδερίφοὰ, ἃ παισί. ν Απὰ. ν ἐερια απὰ οὔερτίνρ. « ρογουρίπμα. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

Ψον. 8. 1} ΤΠ 1.3. 6Δ118 ἴο υϊηὰ Ὀθυξ. χχυ. 19.-- 

ΦΥΡ ἴὰ [86 86:86 οἵ ἀρίοτ, ἑαδοτ, ΟὨΪΥ ἈΘΣΘ ἴῃ Ιβαίδῃ, αἰ 
ἴδ ὑοὐ ἰο Ὀ6 οοπίουπάθὰ τίει Υ»» ἑδοζεμῃ (Χ]ν 11, δ).-τττ- 
ΑἸδο 2", ἩΒΊοΒ οἴὔϑῃ οοσῦγα ἰὰ οὉ, ἀο098 ποὶ ἀραίη οὁ- 

ον ἰῃ 6 ΔΙ Δἢ.---ὐῦ ΙΣ ἀοθα ποὶ βίδηὰ ἔοσ "ς 

ΤΥΊΞ.Κ 858 Θσβαντῦβ βΌρροθοβ. ἀπά Ὑὔὖν, ἰ6 ποὺ ἴἰο Ὁθ 
τοπάογοα ὉΥ {86 «οϊδέϊνο, Ὀπὲ ἴξ ἐκ δοουβαίνο δοοογάΐης 
ἴο ἐπ τ0}}-η ον ἢ σοπδίγθποίίοη οἵ ἴῃ Ῥαδδῖνο τὶς ἐΐἢ ὁ 
δοουβδέῖνο οὗ ἰὴ ὭΘΑΓΟΣ οὐ͵θος (οοΙρ. χχὶ. ἃ; 6θῃ. 
ΧΙΣΧΥ. 26) .---- ον. 4. ὙΥΠδίοτοσ ἕδν Ὀ6 ἐμ ἡλῃμἀδιηθῃιαὶ 

ταθδῃίΐης οὗ ΧΟΡ δηὰ Ὑποίῆος Ὁ, ο γυῖα, διὰ Ὁ, τὰ ἐδ » 
ἴο οοπίρανγϑ, ΘΟ ἴΤΟΙΏ Ο᾽)6 ΟΥ γοιω ἔιοο χοοὶϑ (ἄσβαν. 
ὝΝεε, ὈΧΙΙΤΣΒΟΗ δοδτοο δομοέΐἐ ἐγοοίωδ 85 ἐδ οοτω- 
ΤΩΟΏ σϑάϊοδϊ πιθδηΐηρμ ; οοΐρ. Ὦκι. ΟΟΤΩΣΩΘὨἑΔΙΥ δαὰ 
ΖωῪ Οεεολίολίε ἀ. 7μᾶ. Ῥοδδία, Ῥ 196), Π6 τοζὰ δὴν Ὑ4Υ͂ 
κἰβη ῆθ8 δ ἀϊσένηι [Ὼ ἰογ8ο ἰδηχάλαο, ἀϊδε ! ρσυ θ6ὰ ΤΓοτη, 
8 ΤΊΘΤΟΙΥ Ῥγοβδίο δἰαἰϑγηθηί, 1ὁὲ ἐδ αἰξέμηι Ὀ6 ὕδὉ]9, ραγω- 
Ὁ16, Αἰ! οοσν, δρῃογίδσ, ὑγογνογῦ, τ ἀ]6, ἀϊδαϊίο ροϑζω, 
ΟΥ̓ δαῖϊγο. [ἰ [58 6 το πϑϑὰ ἴω ἐπ αϑὲ ῃπδηχθὰ 56}89, ἑ. ἐ., 
δδιοδϑίίς δβἀάγοαθ, δὲ ἴῃ Ἡδῦ. 1. 6; Μίο. 11. 4; δοζωρ. 
Ὥϑυϊ. χα , 87; ὅογ. χχίυ. 9; Ῥβ. ᾿ἰχίχ, 12; 1 Κίηκϑ ἰζ. Ἰ. 

[“1ἰ5 τηοδὺ ΚΘΏΘΓΑΙ 56η86 5ΘΟΙῊΒ ἰο ὃ6 ἐπδὲὶ οὗ ἰσορίσδὶ οΣ 
δικυγαῖγο ἰδσυαρο. Ηδχο [ὑ ΤΑΥ͂ ΠΑΥ͂Θ ἃ Αρϑοΐδὶ τοΐϑι- 
Θη60 ἴἰο {δ Ὀο]ὰ φορίΐος βοίίοη ζο] ον ίης.,"-. Α. 4.} 
ΤῊ ποσὰ ἀοδα ποῖ ἀρχαί σοῦ [ἢ 186 Δῃ.----ΠἸ [ἘΠ Ὺ [6 
ἄκ. λεγ. ΤΏο Τ,ὺὯΥΣΧ., ὑγδηδίδίοθ ἐπισπονδαστής, ἩὨΪΟὮ 

ἸθΔηΒ ἐλ ἀτγίυδν, ἐποὶίογ. Τὶ 18 ἐλ ΒΥΠΟΏγΤΟῦΔδ τὶ 

5). Ὕσιο. ἐτίδιΐξωηι, δοοογάϊηρ ἰο ψΈΙΟΝ (80 ποσὰ [8 

ἀαγίνοὰ οἱΐπασ ἵγογῃ “1 .-: “Ἢ, σοϊᾶ, οὐ ἴοσω “.ΤῚ 

ἐπδίοίοεγο, ορρυίπιοτο, βὸ ὑμαῖ ἢ 6 ποϊΐοῃ ορρσεεδ ΤΟ] ὰ ὉΘ 
ἰδίςοο ἴῃ ὑῃ 6 686 οὗ οοἰϑοϊίηρς ἐγσίθυϊο. 1ῃ ἴδ6 Ἰαϊῖον 
8686 ἐδ ΤηοΔΏΪηα 88 τορβασὰβ δἰγιο οΥ Ἡοῦ]ὰ οοἷῃ- 
οἸὰὁ ἢ (ῃὸ Οτοοῖὶς ἐπισπουδαστής. ΕΌΣ, δΔοοοταίΐης ἰο 
ἐπ 86η86, ἢ 6 ατοοῖς ἰσωι δ αἰ οι ΒΘ ΘΙ ἴο βὶ ΚΣ σα ῖ ΠῸΣ 
ἐπα ἀτίνον γἢο ὕὑγΓ68 ὈΓΪΒΟΏΘΓΒ ΟΥ δ'ανθ8 (0 Δ 9 Πιδῖθ. 
ΤῊΘ ῬΣΆΟΉΤΤΟ 8180, ἩὩἰοὮἢ ἰγαηδίαῖοθ ορεγὶδ δζαξσίον, δηὰ 

(η9 Τλκα. ΦΟΝΑΤΗΛΔΝ ὙΠ σἢ ἰσχαπδίαίθα ζογέέμαο Ῥοοοαίον δ 

δΡΡϑανῦ ἴο δᾶγϑ τγοδὰ ΩΣ. Βο, ἴοο, ῬΟΙΏΔΡΟ6 ΚλΑΔ 

(πη 686). ΑΒ ΑαύἹι ἐγαηδίδίθθ λιμός, Ὦ6 τοῦδέ οἰτποΣ 

Βδανὸ ἐδίκθῃ ΤΊΣΙ -Π3 0, ΟΣ Δ  λλμ [3 .“- ΤΝΕΎΘ, [3 

ἵγοϊω 5.1, ἰαπσωοτο. Ὀπιιτσθον δά 68 ἢ] {86 1δϑὲ τηθϑη- 

ἰηκ, οοῃϑίσχαίηκς Ὁ δὲ δίσδ ἰοοὶ, δὰ ἰγϑηβὶδίθϑ, ρίαοε αἵ 
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ἰογίωγε. σι ἴὑ ΔΟΟΙΩΒ ἴο 16 ἐδπιδὲ ἰοειϑ ἑαπσωοπαᾶί, ον ἢ {ἴ 
ΟὯΘ οΟγϑσίοοῖα ἰῃ9 νογιῃαίδείοη οὗ Νὴ ἀπά ΣἽ, ἰδ δι} ἃ 

τοοπδμέιη, καἰ ἰαπσαίμη ΟΣ Ρἷδοο οἵ ἰοσίασο. 1 ψουἹὰ 
Π|κὸ ᾿μοσϑίογο, Ὑἱτ “4. ἢ. Μισηδλεσι, Οπεντῦα, ΕΚΟΒΕῚ,, 

Ἅεῖπε δοὰ οἰδοσγα, ἰὸ δοϑιιπλθ ἐμοὶ ΠΣ 2 8. Δ ΟΙΤΟΓ 

οὗ ἰταιδογίδέηςς ἴον ΠΩ Ώ, δὸ δἷδο δὸ οἱὰ οαϊξίου 

(ΤΆ εβεραΐοι, 1.600) δοίδ}}ν τοϑᾶδ. 1ὲ ἔδνοσο ἐδ, ἰοο, ἐμ δὲ 
211 (σωροτ έγε, ορρτίρεὶγ 6) δηλὰ σ)) 4|8δ0 οογγοδϑροῃὰ ἰἢ 

Ῥαγδ οἱ] ἰϑτα, ΗἹ, δ.-------Ὑ ον. δ. Ὁ 9 Θ᾽) (δοιαρ. Εσοῖς. 
Χίχ, 11), «5 ϑροχορβϑϑὶβ οὔ Ὀ »δ ΓΘ [6 ΔῺΥ ΜὼῪ ἰὸ 
ὕῦο υπμάοτδέοοά 88 ἃ ἐγταη 5 βοϑρίζο. Ἐ18 5 σοῃθνα, θα 
ὃν ἐδο εἰδίοιωθοξ οἵ ΥὙὁ:. 6.--- ον. ὅ. ΤΏ6 Θχργθεϑίοῃ 

ἼΔΩ 72 ΟσΟΌΣΒ ΟἿΪν ἢόσο: 1 3 [πὶ ἴα. ἰ. δ; χχχὶ. 

6; Ἰἰχ. 18, ἰῃ 8 866}56 οἵ τευοϊξ. Οἡ ἢ Β60 δἱ Χ. 4. 

ΤΟ σοηϊδοίυτο οὗ ΟΝ ΣΚΕΙΝ, τδὲ ᾿πϑἰορὰ οἵ ΤῸ 

νὸ διουὰ σχοδὰ ΠῚ Βαβ, δεοοσαάϊης ἰο ἰδ δηλ οαν 

οἵ ΓΘ, ΤΩ ἢ ῬΙδαδ μι Πγ. ΤῊΟ οσοπίουηάϊίημρ οὗ η δηὰ 

Ὦ ἰχῆῦ οαδν ὨΔρρϑῦ ἴῃ ἐλ9 ππροίηϊθδα ἰαχὲ. ΝΟΙ ΠΟΥ 
15.» ὯΟΓ ΤῚ9 ΟΟΟΌΣ ΟἸδον θα. Ὁ ΝᾺ.) 6 ποπι. ρα8- 

εἴσεισι: ἐλε δεὶπρ Ῥυγειυιοά, δείπρ λουπάοά οπι, 11κ 6 Ἵ)1) δεὶπς 

δεατεὰ οἵἵϊ, ςαδέ αἰοαν, 5 Βατα. χχἑ]!. δ. ΦΧ εἰαιίοῆα, 198. 

χχίσ, 8. ΛΞ 39, δίδγταῖ ἐπ, μον. ΥἹ. 14, εξ. Τὴ οΟ- 

ἐατα ἀκοίπ [ἰν. 2; Ἱν|Π. 1,--- οὐ ) Χιπάσοά ἐο "25 
(ὠπιρ. ΕΔ, 392, α.), [5 ροοέΐο ποχδιίοη. Ιὲ Τὁσσῦγδ ἴῃ 

1ραῖδῃ, δζαϊῃ ΟἹ χαχί!, 10. 8606 οῃ ἴ3 γϑσ. 21. 
γεν. Ὁ. 2 ΓΠΊΥΘ [9 ΔῺ ΟΧΡΥΙΘΒΒΙΟῚ ΡΘΟΌΪΙΔΓ ο ἐδὸ δοοοηὰ 
Ρατὶ οὗ 1δα. (σὶὶν. 23; χῖῖχ, 13; 11]. 9; 1νὶ 1; ἵν, 12) δοὰ 

ἀοοϑβ δοὲ ΟσοΌΥ οἰδονθγο.----- οσ. 8. ποῦ νὰ ἢ ἴῃ.- 

γοϊνοβ ἐδ ποίΐοι οἵ το]ο αἴης αἱ ταϊδίοσίυο : Ῥε. χχχ. 
3; χχχν, 19, 24; χχχνυ]. 17; Μὶςδ. υἱῖ. 8; Οδδά, 12 .----ὄ- 

γα: 9. . αἴϊος ΤΠ [5 οοηδίγμοίο »γαοσπαηδ (οοτΡ. 

ΜΙο. Υἱῖ. 14), ἽΚ2 ΓΙΚῚΡ. μόνόνθν [8 ἐμ Ἰιϑᾶσοσ 
φυλ! δοδέίοι οὗ ἐῃθ 0: ὯΘ]1] κοΐβ ἰηΐο Ὁρτγοῶγ ἑοπασγὰ 

ἐμ 66, ἰμαὲ 19 ἱῃῃ ΟΥΘΥ ἴ0 ἩΘΊσΟσΩΟ ἐδθ9 85 Δ ΔΣΤΙΥΔ].---- 

ὙΡ χ. 326; χα!!, 18.---- δ μα 14, 'ὼ (μ6 ἄτρὲ μα] οἵ 
ἐθΘ ΎοΣδο, ΚΟ ν. 14, οοπϑίσαοά 88 ἰοτηίπἷΐηθ. Βαὶ Μῆ6Ὲ 

το ἀΐδοοῦζδο σορίΐυθβ τὲ ἢ ἐδ6 τη δ 16 ΤΌΓΤΩ Ἣν, 

406 ΤΟΆδοῖ δ ΒΑΙΑΙΪΥ Ὀ6 Ὀδορῦδο ΜΙ οἰδονῃθυθ 
(δοῦ χχγὶ. 6) 18 υϑ8οὰ 85 τη δϑοῦ πο. ΒῸΓ [ῃΠ6 αποϑέΐου 
μι1}} αγίβοι, ὙὮΥ ἀοϑϑ 6 Ῥγορμοῖ ΥΔΙῪ ἰῆὴ9 βοῃάορῦ 1 
τ] ηκ ἐη6 Ῥσχορῆο ἰῃ ἐῃο ἤτϑι οἰδῦδο 8858 ἔθ ὑοίδ! ἐγ ἴῃ 
τηἰπὰ, πὨογθῶθ ἴῃ 2) ὙἿΡ μΒὸ τωϑᾶσιϑ ἐπδὲ βρϑοίδὶ 

ἀοιδοὶ ψ]} ἐπαὐ ἢΦ δδογθθ8 ἰο βῆ 60) ΔΒ ἕο ἃ Ῥοσϑοῦ. 
ΤῊ ΤΌΣΙΩΟΣ, 48 Ὑἱτἢ 4}} οο]Ἱϑοίΐϊνθα, 9 σοῃοοῖνθϑβ 88 ἔδπιί- 

Ὠίηο: Ὀςπὲ ἐπ18 ῬΘΙΒΟΣ, 88 ἃ ΓΌΪΟΣ Ὧ6 σομσοίγϑοδ οἵ 48 

ΤῊΔΒΟΌ]η6. [“ Ηιτσια Θχρ] δίῃ (ἢἶα οἡ ὑἢ9 στουπὰ ἱΠδὲ 
πῃ ἐδ δγοί οἱδιβθο 51)60] [6 ραδϑίνο, ἰπ ἔῃ 9 βοοοῃὰ δοέΐγο: 
Μέλυκκα, ΤΉ τοτο Βασορδα, ρου ἰδ ατουπὰ ἔἐπαὶ (86 
Βοδιϑδοὶ τοῦ ἴδοι {πὸ δε! 6 ΟΥ̓́ΡΣΟΡΟΣ ζαπαοσ οἵ ἐῃ 6 
ποῦς, ὙΠῚ6 ἐδ τῇοσο σϑιιοΐίθ ΟὯ6, ὃν ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΣ 

Ἰίοδῆδθ, γοίαΐπα [9 τηδδοῦ! ἰηὸ ΟΥ τδάΐοδὶ ἔυσσω, 88 [ἢ 
ΧΧΧΗΪ, 9, (5696 πρέπει, ἢ 141, Βδτ. 1)."--. Α. Α.)} 
ογ. 10. 12} 18 θυ ρ) ογϑὰ δοοογαΐϊπρ ἴὸ ἯΠ|1-Κπόντῃ 

δε 56, ἩΠΟΓΘΌΥ, ἠοὲ ΟἿΪ [ἢ 6 αἀἰδοοῦγαο γοαρουδίγο ἴὸ 
ΟΥδον ἀϊβοοῦτζγδο, Ὀὰὲ ἀἰδοοῦγθο σοβροηϑῖγο ἴο δοίΐοῃ ἰδ 

ἀραϊκηδὶο ἃ 85 δῆδνγοσ (χχὶ. 9; Ὀοαί. χχὶ. 1; χχυΐ. δ; 500 

Π|.2; Μας. χὶ. 25; χα!. 1, δέ6.).----ΤῊ9 ῬΑ] νη ΟἿΪΥ 

670, ΟΟΚΩΡ. Ῥαδδῶροβ [11τὸ 11|.10; 101}, 10; ἄση. χῖν 

Ἱ, εἰε.; Ὅσαξ. χχῖχ, 91, εἰς., διὰ ἴΠ6 τϑδηΐπρ οδῃποὺ ὈΘ 

ἀρ έχοτι : ἐω φμοχιιθ ἀοδἐέαέμα (4. ΑἸδο ΓΙ 1722) 1) 
ἴ5 ἃ Ῥτθβοδηΐ ρὮσαϑο  ἔμβΟῦ δγέ τηϑδὰθ ΚΘ ὺ5 δὰ ὈὉσουρῃς 
ἴο πα. [ΟΥ̓ ἐδ΄|5 ορηδέτ. Ῥγαεση. ὃ. Δ. ΑὉ56γγ8: “(18 Βὰ}» 
Ῥοαϊήοη [6 δπ γο Υ κτδία!οῦλ.᾽," 

ον. 11. ΠΝ ἔγοτω λρμ, δίγοροῦε, ΒΥ ὨΟΏΥΤΩΟΙΒ π|{]} 

15 (χίι!, ΜῊΝ 8 ἄπ. Χάν. Ἶ δοποοσηίης ὉΣ) ΘΟΙΏΡ. δὲ 

Υ. 12. Δ ΡᾺ, ΟἾΪΥ ΒοΓΘ ἰῃ [5δίδῃ “τ ῆρονα, χὶΐ, 

14; ἰχνὶ. 34.- νοσ. 13. ΟὈΝ [6 Ὁ δοῦλε θχροδίξοσβ 
(ΦἜπονε, Ααυὐττ, Βοκεκπύξι κα, Οχεκπιῦθ) ἰαῖκθῃ 88 ἐτῃ- 

Ῥογαίγο ὕγοχη γγῃ “-- λοιοῖ, ἰῃ ψὨϊοὮ 56}.86, ἴῃ δαὶ, 

{πὸ Μογὰ ΟΟσΌΣΒ Εἰζοῖ. χχὶ, 17: Ζοοΐῖ. χῖ, 8. Βαυΐ ἐδ ΐδ 

τηϑδηΐπρ ἴα ἰογοοὰ δῃηᾶ τηᾶσγα ἴδ οομίοχέ, ΟἿΪΥ τπδὲ 

τοϑϑηίΐης ΜΠ] σογτοβρομὰ τἱνῃ ἐδ οομίοχὲ ψὨ ἢ ἐμ |κ65 

ἐμἱ5 νοχὰ ἐπ ἐμ 8689 οἵ ὀγέρλέ δίατ, ἴτοτω δὴ π, ἐο δλιῖτιϑ 
(δοῦ χχὶχ. 8, εἰς.) Τδ6 ἴογῃι 7 ὁδῃ ὉΘ (οττηϑὰ ΔΙΌΘΥ 

ΔΏΑΙΟΕΥ͂ οἡ ΤΥ, υγ (Ίο. 8 ΚΊΒΙΌΒ). Ιὲ 15, Βονν- 
ΟΥ͂ΟΣ, ῬοββίὉ]6, ἴοο, μαι Κα, ἰ8 ἀοείνοα ἔγοτῃ ΡΠ, 

ΑἸ ΒΟΌΧὮ {6 γ0 18 ὯῸ ΔΏΔΙΟΩΥ ἴοσ ἐμΐ6, ἴον ἽΝ572, ΓΥ͂Ν ατὸ 

ποὲ δπδίοβου, δῃά Υ Ὀϑίοσο βίσοῃ αὶ ΘΟ ὩΘΟΏΔΩΙΒ Αἴ ΤΑῚ 
Ἰεηκίῃ θη ἴο ἔ δ δυϊνδειαϊο ἴον ἀου ὈΓ τς (Εσαι, 84 α.Δ. 
10 ταυϑὲ ΟὨΪΥ Ὁθ (Πδὲ δὲ ᾿ὴ 6 δϑγλϑθ ἐΐηο ἃ σοτγὲ οἵ δἰέγαο- 
ἰΐοη ἵοοῖς ρίδοϑ, δη ἃ ἰδυθ {πΠ6 Τδογο οὗ ἐδ ηα)] 5} 10 
σομήοττηθα ἰοὸ [86 γοῦσθὶ οὗ μ6 Ῥγοοϑαϊζηρς 50}1Δ0]6. 
Τῆιδη λεῖοὶ οου]ὰ Ὀ9ὸ ἑάθ 1108] νὶ ἢ ἐδ 6 Πδη Η]]16] (Φυά. 
χίϊ. 18, 16); ἴο τ] 6} [ἢ6 τιρδῦὶς ΤΏΔΥῪ ὉὍο δὰ δὰ, {Π8ὲ 

ΒΔΌΝΙ Ηπκι, ἰὴ6 γοῦυηροῦ (0 ἐπα ἐξῇ Οδηξ., δῦ 

ΟἸσίϑο) ἰ5. πδυλϑὰ ᾿Βλλήλ ὈΥ Ἐντρπλπθ (4ἀν. σον. 11. Ῥ. 
121. Ἑὰ, Ῥατίε.). Αἰδο Βυχτοῦν (ζας. Οδαίά. ἰαῖπι. εἰ Βαδὸ. 

Ρ. 61) τε ϊθ8.: Ν᾽ Τ ΗΠΜοΙ, οὐΐνα Ἠοϊεὶ αἱ Ἐπιπιατιιαῖ εἰ 
Ἰηιπιαπιιοῖ, ἀ6 μα δογίρίίοηα υἱὰς Ὥνιδ. Οδεοῖυ. 1,..ὄ 1Χ. 6. 

1." Ὑδδὶ (816 ὈγΙὨ βίας ἰϑΘ (ἢ9 τ ΟΓΏΪΩ δίας ΔΡΡΘΑΙΒ 

ἴτοτα 89 δὰ τίου ἽὝΓ-12. --ΟἼῖσι ψἰ! ἢ Αοοῦδ. Εχοά, 
χυὶΐ. 183: νι ν; δ ΟἿΪΥ ἴῃ ἐπΐ8 Οἶδοθ, ὙὮΙΟΝ δϑοσωδ ἰο 

ἀοροηᾷ οἱ ἐΐθ ᾿ἰαἰθηῦ ποίου οὗὨ ζογαΐπο {έ, 116 1 

ἈΡῚ, 3}, ἃτο οοῃδέίσυοα τῇ ἐμὸ Αοσυδ., δὰ ,-ἰ 

ΣΝ 16. Τῇο δαγοσβαίίνο πους 18 ἰπἰτοἀποϑὰ ὈΥ͂ τι. 

ΤῊ γοεϑίσίοἱίνο τη ἀδιηθηίαὶ τηθδηΐηκ (“ ΟὨΪΥ," ὙΠΊΟἢ 
τοσοίγου δα νογδαίνο ἴογΓοΘ ἔῃ δυο ἃ ΘΟΒΏΘΟΙΟΝ --- ηὐδί 
γορίίμς αἰχογίδ (. 6. δο. ΘΟΙΏΡ. ὅογ. γ. δ) 506 1}8 ἔο ἱῃύο  γ9 

Βότθ ἃ οογίδίῃ ἰΣΟῺΥ : Ὀπὺ ροἱἐν, [μδὺ ἐμοῦ το σδὲ ἀόν ἰὸ 
Ογῖζι.----Ὃδ ΣΦ δίδη δ ορροδοὰ ἴο ΠΥ Δ, ΤῺθ 

ἀοορϑδὲ οοστοσ οὗ ἰῆ9 ἀθὸρ ᾷτᾶγο. “12 ῬΓΟΡΟΓΙΥ, Ῥήέν 

στανυα, Ὀὰὶ ἰὴ μάγου], 8, δο 0 δρϑβϑῖκ, [9 ἀθθρθϑῃ- 

ἴπρ δὰ οσίϑηάίος οἵ ἔπ ατανὸ χχχυ . 18 δηὰ οὔθ .----- 

Τῆο ἐπηροτί. ἼἸΣ, δοοογάϊηῃρ ἴο ΒΙ ΤΈΔΟΝ, Θοσ 98 ἈΠ- 

δ [8017 ὈοῚὮ ὕγοτω ἐμ τοῦτ οὗ 6 ἀν }} 6 γα ἰῃ Ηδάθϑ, 
δῃηὰ ἔγοϊῃ [βγϑο] ἐπαὶ βίη μϑ ἐμϊ8 ΜΑβΟΙΔΙ ; [ὁ [6 πο Γ  ΟγΘ 

ὑο Ὀ6 οοῃϑίσῃϑα 88 γοδυζηρίίοῃ οὗ [89 ἀἰβοοῦγβο ὉΥ ἐῃ9 

Ῥτορβοὶ, γ8ο Ὧ88 ὈΘίοσο ἷ8 ζηϊπὰ 86 ζαίατο, νῆδὶ [ἢ 9 

Μαθοδαὶ τοοΐῖθδ 88 ραδί (οορ. ἽἸΣἼ τοῦ. 11). Βαὺ ἐμί9 

ἀοραγίωτο ἔγογω [89 γοὶθ 8 ρτο 8016. Μογθουοσ 1 ἰ9 

Κτδιατοδ  σΠ ὈΠΩΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰο ἰδ ὙΠ 85 ἔαίαγο. 

7ε ἰ6 Ῥυϑϑοῃΐ, 1ἰ ἀθβογί 095 ἔπ 6 ἀϑϑοϑῃῦ ἰηΐο Ηβὰθ8 88 

βοιηοίπίη ΠΟῪ ἰδἰείης ρίδοο, ἃ τηουϑιηθηΐ πού νοὶ 6οἢ- 
οἰαάοα, ΤὨυ5 σοβηυδ (ἰχ. 8) φυθθίΐομϑ [δ 6 Θῃ. ΘΕΆ ΓΙ 8 

οἴ ἐδο ΟἹ Ὀοοπτίοδ 3 ΓΝ; Ὀαὶ Ζοδορὰ ἢ 16 Ὀγοί θα 

(6 ϑῃ. χἹ , ἢ ὉΠᾺ3 ῬΆο. ΤῊΘ ΌΓΠΊΘΣ τοκαγἀϑα ὑπ 089 

αυοοίοηδα 88 ἈΓεῖνδἱβ, 8ὲ ᾽ξ γοτο δι1}} ἰὼ ἰδ δοῦ οὗ 

οουνίηρ; ἐῆθ Ἰαϊΐοτ 88 οποὸϑ ὙΠῸ πὰ τί υϑὰά .-----ἶογ. 16, 

Δι (ΟὩΥ Ἀθτθ ἰὰ [μϑίδῃ; Ὀθβίἀθ {π|8 ἰῃ Ῥβ. χχ χί!. 

14, οης οἵ 8. 1. 9), νὶ ὃκ ἕῃ οοῃμοϑοίου ἰῇ ὈΣΝἋ 

ον δητ!ν τηϑδῃ8 αἰέοπξίυοίψ ραξίπρ. ΤῊΘ δϑῖὴθ ἱπουρδί 

ἰδ 81}}} πλοῦ βἰγο: ον οι ρϑδίσοα ὉῪ 1222". ΤῊ πογὰ 

οοσῦγα ἴῃ 186,8 ἢ αραίῃ ἱ. 8; Χμ], 18; Η. 16, ὙΠ} ἮΣ 
οΥ ἰ εἰ θα δὴ ϑαβοσ, βογ ηἰδίης οοη οι ρ] αἰΐο 

( Κίηκεβ 111. 21; Ῥβ, χχχυῇ 10; δοῦ Χχχχί. 1).- δὴ 



186 ΤΗΙ ΡΕΟΡΗῈΤ ΙΒΑΤΑΗ, 

ςοζαρ. οὨ χίϊ!. 18, τ Ποτο ἰὲ ἰ6 αδϑοοίαιθὰ ψἱἐ 19.) .-- Λἁἷ]οτ. 
11. Τὴ6 τρδδου οθ βυῆῖχοϑθ ἰῃὰ 1» δηὰ Ἰ"Ὑ Οὲ τοίδγ 

ἴο ἃ ἰαύϑῃης πιδδουηθ ποίίοῃ ἴῃ 82}, ῬΙΟΣΔΟΌΪΥ ἰο ΥῊΝ, 

ἩὨϊοΝ θα ἰ8 ψοὰ ἴο ;86 8ἃ8 Ρ6Γα 116] τί ἢ δῚΠ (συ ὶ!ὶ. 

8; ΧΧΥΪ. 18), Δῃἃ 805 28 ΓηΔΒΟΌ] 6 ΟΘΩΘΥ ΒΔ} αἱ] 

οἰμον Οἱὰ Τοβίδιηϑηὶ υγίϊοσ (ἰχ. 18; χυἹἹ. 2; χχγυὶ. 18; 

Ἰχγῖ. 8, Ὀοϑίἀθ ἴπ886 ΟἾἹῪ ΟθΏ. χὶ. 6). ΤΉι [8 ἱανογθά, 

δἷ8βο, ὉῪ Ὁ ΟΝ, ἴοσ ὑδϑτο ἰϑ πὸ 2 "ὙΌΣ, θυὶ ᾽ΌΝ 
γι ν" οσουτβ (6. {1 84. [“ΤῺΘ ΒΗΟΙΏΔΙΥ οὗ κορμἂογ 

ΤΩΒΥ Ὀ6 ἀο0ῆ6 ΑὟΤΔΥ͂ ὉΥ Γοίογγίης ΒοΙἢ ἐ}16 ΡγΓΟΠΟΌ 8 ἴο (ἢ 6 
Κίης ἰδοῦ, ἢο τομῆς 1180 86 ΜὙἨ6Ὶ] Ὀ6 βαίἃ ἐο δνὸ 
ἀσαϊγογοα λὴθ οἱοπ οἰξίξα, δ ἰδ οσ ἰαπὰ δηὰ ὨΪν ΟἾΤΏ 

Ῥόορ]Θ6 (τόσ. 90), ἐλ γαίου 8δν ὮΪ8 ΘΎΤΑΥ [5 βδυρροθοὰ ἰο 
ὮδγΘ ὈΘΘῺ π ΤΟΣ βΑ].- ὦ. Α Α.].----ΟὠὀὈδσογηΐης ἐπο ρΓορ- 
Ὡδδξ οοῃδίγασίίοη ΤΠ 2 ΓΙῸ σοι». ὅοςσ. 1. 83.---- όο γ, 

19. ἍΥ ἰδ δὴ ΟΧοΙ 5 γ 6} 1κοἰδηΐο ποτὰ. 1} οσσυγα, Ὀ6- 
εἷἀο ἐδ ὑγοδϑῃΐ, ΟἿΪῪ χὶ. Ἱ, 1Χχ. 21, ὀχοορὲ ὙὮ6γῸ Ὠδη. χί. 

Ἴ ᾳυοίεθ χί. 1.----2 .ὸν ἢ), ἴ0 Ιδαίδῃ ΟὨΪῪ ὮΘΥΘ, ἰδ ΡΓΟΌΘΌΙΥ 

ὉΠοϑΘ ἴοσυ ἐπθ βδκθ οἵ ἰδο αἰ ξθγαιίοη.---".- 3.5} ἴῃ 
᾿ Ε] 

Ιδο δἢ δραΐῃ ἱχίϊ. 12, 1985 ΟὨΪΥ ὮΘΥ6.-- ἴῃ 
ε 

ἍΔΏ2 ἰ5 ΚΧαρὴ νεγίἑαξις (σΟΙΏΡ. οὐ χὶὶὶ. 6) δ ὰ Ὑῃδὲ 68 
ὈΘ6η βεϊὰ ἢρυγδ  γ 185 ὩΟῪ βαϊα πνίιπουὶ ὅχυτο.---- 

Ἅλ9 οοουχε ἀραίῃ χχαχίν. 8; χχχυ]. 8; ἴχν. 34, Ῥασὶ. 

δ5}0 ΟὨΪΥ ΠαΓΘ; ΟΥὮΟΣ ΌΓΤΩ8 ἔσοσω Ὁ3Ὁ) γον. 25; ᾿χὶϊὶ. 6, 

18.-----νοΣ. 206. ἽΠΠ ἴο ἽΠ᾽ ΟὨΪΥ δοσο ἰὼ 188[6}}. 

ΟομιρΡ. ὅθηῃ. χίσχ. δ. οσ. 21. ὉᾺ Ῥοοίΐο - ὑκ; οοουζθ 

διεραίη χχγί. 10, 11, 14, 18; χχχίϊὶ. 20,321, 23, Ὡ; χσυχυ. 9; 

Χ), 84; χἸ . 17 ; χΊῖν. 8, 9; σοΙΏΡ. ΟἹ ΣΧΥ͂Ι, 8.----Τοῦ. 23. 
ΟΥ̓ ἐδιο ναΐτϑ οἵ δ᾿"  οσαιθὰ τγογὰβ δε ἰδ ἃ ουγγϑηὶ ποζὰ 
ψἱὰ Ιβδΐδῖι (σοτρ. δὲ Υἱί, 13; χ. 19), 122] ἷ2 δἰδηὰ ἴο- 

κοίδοσ ἰὼ ἐδο ἐπγθθ Ῥϑϑββδο5 ἩΠΘΡΘ (Π6Υ ΤΟΟῸΓ: 98. 
Χαὶ, 23; 2οὉ χνὶϊϊὶ, 19 αηὰ ὮόΓΟ. 

[“Ὑὴ6 δροοΐδα στωϑαηίης δὸη απᾶ πεέρλειο (ἷ. 6.. Ἡέροδ, 
πιαι ἀδοη), σίνοη ἐπ ἐμ Ἐημ]. γοτγβίου, δηὰ τηοϑὶ οὗ 9 

αν ττὶΐογα, δὰ σοϊαϊηϑαὰ ὉΥ ὕμβδβειν, ἰ56 ἀογίνϑα ἔγοσα 

ἐπο σα! ἀθ9 Ῥασδρῆγαθο (2 2) 2). ΑΒ ΕΣπλ τ δῖςοδ 

{86 Ιδληχύαρο δι}}1} τῶοτθ ἀϑδηϊθ Ὁ ὀχρίδἰη!ης ὈσΖ ἰο 
6 ἃ ζωδῷ ἰυλϑοὶῦ, ὐὲ ἃ ἰαδϊδϑυ, 12 8 ΒΟΏ, διὰ 2) 6 

κταρἀδοῃ.- --Βαξ (π6 τοοσο ΚϑΏθσαὶ τηϑεπίης οὗ τ09 
ἐθσῖ8 ὨΟῊ ποϊὰ ἰο Ὀ6 οοττοςὶ, ἰ8 κίσου ἰὼ ἰῃ9 υυΥΧ, 
(ὄνομα καὶ κατάλειμμα καὶ σπέρμα) διὰ 6 υμΔῈκ (πὸ» 

46} δὲ γοϊηιίίαϑ εἰ ρσοντιδη οἰ ργοροίοηι.)".--. Α. Α.] 

νον. 5. ΝΟΝΟ [6 ῬῚΠρ., οὗ ἃ τοοῖ "Ὁ (1323) ραζογνα, 
. .ο 2 . 

φῬτοίγωδετγα, ἰδ ΟΟΟΌΓΣΒ ΟἿΪΥ ἈΘΓΘ, ἤγοτῃ ὙΒ1ΟΒ 8190 ἐδ 9 

ϑαϊοίαμπείνα ΝΣ ἰ5 ἰοστωθὰ. ϑοῖθ ἤδγθ [Ὁ5{]7 ὑπὸ Αὐτόν 
οπῃ ἃ ἴῃ [Π|8 ψογὰ ἃ σϑίθγθῃοϑ ἰο [3)}8 εὗσν, οἂἱ οὗ νὩϊ ἢ 

1ῆὴο ὈΠοκκ-ὈΠ] ἀοαἃ Βανί οΙ διμογχοά. Βαΐ ἔδο Ὀτοοτῃ, 

οὗ ψιΒίο ἢ σϑβουδῃ τοαῖκοβ 86, (9 ἽΌΤΊ (ὑπ. πουνέρ.), 

ἀεείγιοϊϊοΆ. Ι 

ἘΧΕῈΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

1. Ιη {πὲ δ συ βογοΐη ἰδ6 Τ.0ΒΡ ν}} αταηὶ 18- 
γ86] (μ6 ἀο]λνογδησο ἀοβοσὶ θὰ ᾿ῃ σοσβ. 1, 2, [5γδο] 
8}|}8}} καἷἰῃρ ἃ βοὴ οἵὗἠ ἀοχίβίου δϑουϊ (μ9 Κιῃρ οὗ 
Βαθυΐοη (γοσβ. 8, 4α). Τἢ9 Ῥτορμοῖ 88 ὨῸ μδγ- 
(Ἰσυΐατν ἰεϊηρ ἴῃ πιϊπά, Ὀυΐ (6 Κίης οὗ Βαῦγυ]ου ἐπ 

ίνοσβ. 20, 21). ΕἾΠΑ]1Υ Φοδονδῖ ΗΣπλθ61{ σομῆστηϑ 
(86 δῃηουποοιηθηΐ ὁ τς πάρε τς οσχίομαϊησ ἰδ9 
νδγϊῃρ οὗἨ ρυμὶβῃτηθηΐ 0 ΤΣ οὔ οηΐϊτο, δηὰ 
Ῥγοβοηίβ ἰοὸ 1{ ἐμ Ῥσχοαδροοί οἵ Ἂἀββοϊδίίοῃ ἰῇ 186 
ΒΆΤΩΘ ΤΒΏΠΟΥ 88 ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΔΡ. ΧΙΪΪ. γοΣ. 21 βα. (61. 

αδείταοίο. ὝΊΔΒ ποπάοτίι! ροοίίο νῖρον δπὰ ῬΈΛΟΙΥ 22, 28) 
Ἦθ βᾷονγ ΠΟῪ (86 ρχουὰ ροββϑαβθοσ οὗ (δ τοῦ] 
ῬΟΥΤΘΡ, ἯὯΟ ἴῃ (ἰϊδηΐο δγσορβάποο πσουὰ τηουμῃΐ ἰο 
Θ΄ Δ} γ πι0}Δ (6 ὙΟΥΥ αοαἀποδα, 8}4}} 6 οδδὶ 
ἄονη ἰο {}|6 Ἰοτγοϑὲ ἀοργαλαλίζοη δηὰ πτοι οθῃθβα 
ὑγ ([Πς οππηϊροΐθποο οἵ (Π6 ἰσθθ αοά. δ Ὀερίηβ 
ὙΠ ὁ Ἰογῆι! ὀχοϊ διλδίϊου (δὶ (Π6 βοοῦσμο οἵ {π6 
ὨδίϊΟὨΒ 18 Ὀτοΐίκοη (γοσβ. 46-6). ΤῊ οαγί ΠΟῪ [88 
γοδὶ,; [86 ὙΘΙΥ ΟΥ̓ΡΙΟΒΘ68. Δηα σΘΟδΙΒ Το) οΪοΘ ἰπδί 
(ΗΘΥ͂ ΔΙῸ ὯὨΟ ΠΊΟΓΟ [6164 (νοτβ. 7, 8). Οἱ {86 ΟΥΒΟΓ 
μδηά, [86 πηάογ- που]ά, ἰμ6 Κἰησάομι οὗ ("6 ἀρδα, 
Υἶ868 ἴῃ οοτηπηοίίΐοη δἱ {86 ὩΘῪ δγγῖγαὶ. ββροοίγοβ 
ΒΌΓΓΥ ἴἰο πηϑοὶ Ηἷπι--ἰ ἢ ῬΥΣησοΒ. ὑπᾶογ Πθγὰ σὶθθ 
οἵ τῃοῖν δοαῖβ (νοῦ. θ). “Τῇοῦ, ἴοο, σομπηοδί ἴο 
18,᾽᾽ {Π6Υ 68}} ἰο τα (τσ. 10), ΤΒϑη {π6 Ῥτο- 
πω {Δ Κεβ Ἂρ [Π6 ἀϊδοουγθο δρϑαΐη, ρογθοηδίζῃ 

τδοὶ, ἱηίο ποϑθ του ἢ Βα Ρυ 8 ἰμ6 πογάβ, δῇ 
Ὀχίηρα ουἱ {Π6 σοπίγαβὶ ἴῃ (16 ὨἰἰδίοτΥ οὗ {πὸ Βα- 
Ὀγ]οηΐδη: ΤΏΥ ῬΟΠῚΡ ἰδ οαϑὶ ἄοτῃ ἴο 861}, {6 
βοιιηα οὗἁ γουϑὶ τι [ΠΥ ῥα ἴβδοθβ 18 υκῃοάᾶ, δηα (ἢ Υ 
ῬΟοαῪ ποῦ] 618 ἴῃ ἰὴ ζταγο, ἃ βίδν οδδὲ ἄοντ ἴγοτὶ 
οάνθη (νοτ8. 10-12), Του που] άπ ταῖβο {ἐπ γβο] 
ἴο ἰδ6 ἰϑνοὶ οὗ [πΠ6 αοὐμοράᾶ, δὰ πον ἀοβοοηἀοβὲ 
ἱηίο ἐμ ἀθ6 ἀορίδ οὗ [μ9 ἴονγοσ ποσὶ ἀ (γυϑσε. 
188-16). ΑἾβο ([μ6 δυδ᾽θοία οὗἨ (μ6 ἀεδὰ Κίηρ 6χ- 
ῬΓΕΒ8 ἱμοὶγ (πουρ 8 δἱ (ῃ6 8016 οἵ (Π6 πηθυ- 
Τί, οδοϊ ΑΥΤΑΥ ΟΟΓΡΒΘ, βϑοὶῃρ ἴῃ ἰπΐβ Ῥγοβθηὶ 
γε Ομ ΘἀΏ 658 [86 ρῃηἰβητηοηὶ οὗὨ ραδὲ πτοηρ-ο- 
ηρ: [8 {π͵5΄ 186 τηδὴ {πὲ βῃοοῖ δῃὰ ἀοβοϊαἰοὰ ἔμ6 
ὀατί (νετα. 16, 17)7 Ὑ͵Ὲ116 1μ6 Ῥοάΐεα οἵ οἴἶδ Ὁ 
Κίηρθ 116 ααϊοὶ ἐπ (μοῖν στανοθα, ἢΐ8 οοῦρθο, πὶτἢ- 
ουἵΐ ἃ ργτανο, ἷα σδβὲ δι'΄ταν 15 8 ἀοαρίβοα δηᾷᾶ ἰγϑτη- 
Ρἰοὰ οαγοδθο (γεσβ. 18, 19). ΤῊΪΐβ ἰ6 ἐμ Ῥαηΐβἢ- 
Ἰηδηΐ ἴὉΣ ἢἷθ8 Βανίηρ στυϊηθά Ἰδπὰ δηὰ παίϊοῃ. 
ὙΒΟΓοίοσθ 5881} ἷβ ζεῃογαίίου δ6 δχίοστηϊπαίοα 

ιῬεαϊ. χχυΐ. 6) ἴῃ 186 ἀοϑοσί ρου οὗ [Π 6 

2, Απᾶ ἐδ 6841} οοτῃθ ἴο Ρ8688-----ἰπ ἅθΣ- 
οἴὮἢ.---Ἄ σα. 8, 6. Α βοὺς οὗ ἀογίδίοῃ δϑουὶ {89 
τοριθιθηίαίνγο οὗ {16 Βαρυ]ομὶαθβΒ που] -ῬΟΥΤΟΣ 
οδηποί Ῥ6 Δρργοργίδίθ 116 ομθ β ἴῃ {8 ῬΟΥ͂ΤΟΣ. 
ὝΒοη οὔθ 18 ουἱ οὗ χοδο} οὗ 18 δγω, (ποθὴ (86 
Ἰοῃᾷ Ῥϑῃΐ-Ρ σοδοηίπιθης ἸΘῪ βηα οσχργοβείοῃ. 
ΤῈ9 δουνίοθ (13), οοηρ. χχυῖἹ. 21; χχχίϊ. 
17) 16 αἶθο ο]]οὰ “λαγα" (Πρ, Εχοά. ἱ. 6; νἱ. 9; 

ΓΝ 
θοπάαχο. Τμυβ τὸ μανὰ δ σοπιϊπάογ οὗ 86 τὸ- 
Βοι Ὀ]ηοα Ὀεΐνσθθῃ (86 τοί δπὰ ἴΠ6 βοοομά εχ ῖ]6. 

8, 89 Ὑἢ.ο]6 ΘαΙτὮ-.------ ραἰηδὲ τ|8.--- ἡ ὁγα. 
7, 8. Βυὶ ποῖ Τρ ΣῪ ἐπ6 του] οὗ ταδη κί πα, [86 
τα ροσθοῦ8ὶ οζοαίιγεθ Τοσ αἰδαυϊοίοα ὈΥ ἐἰΐβ 
ποῦ ἀ-ἀοεροί, πο ΚΗΘῪ ὩῸ ΔῊ δυΐϊ Πἰ8 ΟὟ 0δ85- 
βἰοῃβ, δῃὰ (ΠΟΥ, ἴοο, ΤΟΣ νι δηΐ δὲ {Π|ὸ σὸ- 
Ροεθ. Ἐδρσχγοβδοηίδεγο οὗ οἴδοσα, (86 οἰοναίοα 
δἰδυία οὗ ἔπ Ἰογεβὶ εἰσ ἀρ ὧπ 1οὕδηοι δρθδῖ, ἰο 
αἱδον (μεὲγ ἸΟῪ [μιδὶ, πος πο επὰ οὗ [π6 ἰγτϑαι, 
ΠΟΥ͂ ΔΘ ὯΟ τροχὸ [6]]6ά. (χχχνιὶ. 24; 
ΧΙΙ. 19; 1ν. 18; Ιχ. 18), ἃ μβαγὰ δηᾶ Ἰδϑίϊηρ ποοᾶ, 
ὍᾺΒ υϑοά, οὶ ΟὨΪΥ ἴο μοῦβθ δηὰ βιὲρ- υ  ]ἀϊης 
(1 Κίῃρβ ν. 8,10; σοῖς. χχνΐϊ. δ), αὶ 4180 ἰπ ἴῃ 
τοδῃθίδλοίυτο οὗ ἰδῆοθα (ΝΒ. 11. 4) δηὰ πιπβὶοδὶ 
ἡποίσαμηοηίβ (2 βδηι. νἱ. δ; οοαρ. 168. χὶν. 11). 
[“Αοοογάϊηρ ὦ “7. ἢ. ΜΙΘΗΆΕΙ,Β, ΑἸ δῆτ ἷβ 
οἰοίῃμοὰ σι ἢσθ δ 1 ἰρδηῦβ οὐ Τ᾿ δΏοα ῬΡΟΡΕΣ 
8 ψ} οράδτα, δᾶ οὶ τὸ βεοσο ἱπίγοάποθα ἃ8 
Ἰοϊῃίηρ ἰὼ (86 ζοῆθγαὶ ἰσϊπτωρη. ὥ. Α. Α.] 

4, ἘΪ6Ι͂Ι χοσὰ ὈΘηΘΘΙΈ ---- κὸ ποῖο τια. 
--ἰτΞ ἐσα. 9,10. Οὐ 5Π60] β66 γοσ 4. [ὙΠΟ Εηρ- 
8} πογὰ Το, ᾿πουκἢ ΠΟῪ δρργορσγιδίδα ἰο ἐδ 
οομάϊΐοι ΟΣ Ρ]δο6 οὗ ἔυαΐατο ἱοστηθηίβ, Θοστοθρο δ 



ΟΗΔΑΡ. ΧΙ͂Λ. 3-23, 

ἴῃ ΕἰΥΠΔΟΪΟΩΥ͂ δα 6διὶγ ὑδαρο ἰο ἴΠ6 Ηεῦτον ποτὰ 
ἴα φυοδιϊοῃ. ΟἸἾἸΒΕΝΙῦΒ ἀογίνεθ ἽΝ αἰ τδὸ (ο- 
τοδῦ Ἡσίϊς, ἴτοσι τόθων Ἂς ΠΟΙῸΝ; Ὀὰϊ 16 Ἐπρ- 
Ἰΐδὴ εἰγτμοϊορἸβῖο ἴτουι (6 ΑὩρ]ο-ϑαχοῦ λείαπ, “ἰο 
οονορ," νοι διθοῦπίβ ἴο ἴ[)6 δαπλο ἐπίηρ,---ἐΠθ 
ἰάοαι οὗ α λοίίοιο Δρὰ 4 οονοεγοα ο͵δοο Ὀεΐηρ Θ4 0 8}}Υ 

ἰἴαῖθ. ΑΒ ϑλεοί, τεϊδίηοα Ὁ ΗΠ ΈΝΡΕΕΒΟΝ, 
[6 ατοοῖὶς ποσὰ αάεε, ἱηιίγοἀποραά ὈΥ ΓΟΨΤΗ 

δὰ ΒΑΕΝΈΒ, γοαυΐτο Οχρ] ηδίΐοη δἷβο, {Π 6 βίγοηρ 
διὰ ΒΟΠΙΟΙΥ βϑαχοὴ ἴογα Μὶ1 6 ῥγοίεσγοα ὈΥ 
ΟΥΟΓΥ͂ ὈΠϑΟΡΗ  βιοαϊοαὰ ἰδυίθ. ΕἼΤΑ διὰ ὕκ- 
ΒΒΕΙ͂Τ [δΔηὰ ΝΑΞΒΟΞΙΞΒΑΟΘῊ] δδνὸ ἴΠ6 βορὰ ἰαϑῖθ 
ἴο Γαβίοσθ ἴῃ οἷὰ νογὰ δίς ἴῃ {ποΐσ Ὑθυβίοηα, 
. Α. Α.1 Αδιδο Ῥγορδοῖ δ8 ὑυείογο ρεσβοηί ρα 
(ἢ ἔγϑοϑ οὗ 1,οὕδηοη, 80 ποθ Β6 ροτβοη ῆοβ (6 
ποῦ] ὰ οὔἐμο ἀοαὰ. Ηο ρῥτγοβοηίε ἰΐ δὲ βρονοσηϑα Ὁ 
ἃ οοαδου 51}}1. ΤΉ ν|}}, θοὸ ἴο δρϑβῖ, (π6 “1}} 
οἵ τὸ χα]εσ, τουβοῦ ὈΥ [86 δρρεᾶγδῃοθ οἵ [ἢ Κὶπρ' 
οὔ ΒΔΌΥΪοΙ, εἰθοίσὶ ἤο5 ἐπθ θη ι1γο Κίηράοι,, δο ἱπδὲ 
ἷς κοὶβ 1ηἴο ὑπυπῦδὶ οοπιπηοιίίου δηὰ ἰυγβ ἰοὸ (δ 6 
ΔΡΡΙΟδο ίης Κίηρ ἰῇ πόθον (ςορ. γογ. 16). 

4} πο Κίηρπ δγοδὰγ ἱποσὸ ἴῃ (ἢθ Κίηρ- 
ἀοπι οὔ 180 ἀοδὰ, [ἢ οοἰ ϑαρῦο οὗ ἰπ6 ΒδΟγ]ουΐδη, 
δῖ ἴῃ οοπιοῦοη. ὈΜΘῚ (χχνὶ. 14, 109) διὸ [89 
αχ, ποσυοΐοδθ, ΡΟ ύγουΪθθθ, ἩΠῸ παν Ὧ0 ὈΟΑΥ, δηὰ 
(πα πὸ [1{6- ῬΟΤΟΓ ΤοτῸ, ὙὮΟ ΔΙῸ ΟἾΪΥ ουὐἰἰἴποα, 
βιδάοα. Τῇ πογὰ 18 πιίμουϊ δγίϊοϊθ, Πἰκ γ ὑ6- 
ολυ86 πιοὶ 8}} Ὀ ἈΞ, ναὶ ΟὨ]Υ δ ρμασγί οἱ {Π|6π|,2 ὦ. 6.» 
811] ὈΠΠΣ»» ((Π δβίγοῆ Οὔ 68, ΟΥ Ππο- Ὸ6.8) 8}4}} Ὁ 
Ἰοδθ ἰο χίβϑο. Τὰθδθ δΊὸ οδιοὰ ἀξ- (1. 11; 
Χχχῖγν. 6), ποΐ ΟὨΪΥ Ὀθόδῦθθ οὔ δδγίῃ {ΠΟΥ͂ ΘΓΟ 
86 Ἰοριζοτ-βοαίβ οὗ ἰΠ6 παιίου-ἤοοϊα (Ζεοολ. χ. 8: 
Ῥα, ᾿᾿χυἱἱ!. 81; 261. ]. 8), Ὀυ1 Ὀοοδῦδο ἐπ ΟΥ͂ ΔΓΘ 5.}}} 
δυο. Τὶ βοϑη8β ἴο π|0 ἰδὲ ἐῃοσγθ 6 γ}168 ὮΘΤΘ 
[16 σορσολοηιδιίΐοη οὗ Ῥα. χὶῖχ. (14) 16: “1Κο 
βἤθορ {867 470 Ἰαϊὰ ἱῃ 1π6 ρτανϑ; ἀθδίῇ βἢ}8}} ρδϑ- 
ἴασγο {86 ηλ᾽ [}(66ἀ οὐ μοῦ, Εἶπσ. Ῥεγείον.). ΤΏστο- 
ἴοτϑ, Ῥο γῇ δΡ8 ἰΐ τοϑὰβ Υ δὲ, οαγίδ, δα ηοἱ ἐδό φαγί, 
ἴον ἴπ6 αίίον τοῦ Ἱὰ 6 [δ οδυίἢ δα δροάδ οἵ (86 
ἰνίης. [Ἢ ἴΠ6 Κιησάοιι οἵ (Π9 ἀοοά (6 ἀοθα δ΄ 
.|κὸ ἃ χτοαί Βοοῖς---αοδιἢ Ῥδδίυγεθ (πθπὶ: Ὀυΐ ἰῃΠ 060 
[δῖ ποσεὸ μοι οδίδ οὔ δδυίἢ δ΄ δβιιοῖ δἷϑο ἰῃ (Π6 
πηάον- που] ἃ. ΕῸΡ ἴδ Ἰδιἴ6 Ὁ Β88 Ὡὸ ᾿Ἰηἀοροηάσης 
16. [{ ΟἿ] τοβοϑοῖδ ἰπ ουὐϊῖηο ταὶ 1186 δοοοΐω- 
Ῥ ἰοοα ἐπ οοταρ! ἴδ, ΘΟΓΡΟυΘΔ] οχὶθίθηοθ. ΟἿ] ἰο 
ἐπε οῃα οὗὨ νοσ. 10 ὧο 6 νογὰβ οἵ {80 βῃδάεοβ ὃχ- 
ἰοσπα. ἘὸῸτγ, οὐ 6 οὔθ ἢδηά, γρυοῖ ἀϊθοουτοθ ἀο68 
ποῖ Ὀοοοπθ ἰμοπὶ (ΚΝΟΒΕΙ,,, δηά, οὐ ἴ86 ΟΥΒΟΣ, 
ΤηπΠ ἢ οὗ πδδὶ {01]1ὁν͵ὸ ἀοθβ ποῖ Ὀδοοπιθ ἴδ6 τηου 8 

διδόδα, υἱς.: {Π0 ἀετίδίου οὗ [6 ΒΑ γ]οιΐδη [μδὲ 
ποῦ] χοίοσὲ οἡ (μοηλδοῖγνοα, δοὰ Ὀδοβδυδο τοῦδ. 16 α 
κα 20 α ἴΒ6Ὺ που] βροδῖ οὔ ἰπουηβοῖ γοϑ ἢ ἐμ 9 (Πἶτὰ 

ῬοΏ. ἘΠογαοίοσο ἴσου γογ. 1] οὐ [Π6 δῖον Οὔ 9 
αϑο] δρδίη βροδῖα. [“ἼΠ6 δηοίθηβ γογπΪ ΟΏΒ 

διὰ 41} {πὸ δασὶγ τγίίοσβ υπάἀετρίδηὰ Ὁ 39. ἰο 
τιθδσι σύαπέξ. [{8 Δρρ]!οδέίοη ἰο [Π9 ἀοδὰ δαπιϊδ | 668) 
οὗ βοανοσγαὶ ὀαχρίδηλιϊουα οαυ8}}ν ῥ᾽ δθαὶ δ τὲ! ἢ 
ἐπδὶ οὗ ΟἜΒΕΝΙΌΒ (το ἴῃ 1.6 ΘΑΥ 6Ρ οὐ ιοηδ οὗ 
᾿ΐδ 1, οχίοθοη δηᾷ ἰη μἷβ (οιητηθηίδΥ οἡ [πα] Δ} ἀ6- 
εἶνοα ἰΐ ἤτοι ἈΠ, δαὶ ἰπη [Π9 ἰδαὶ οαὐϊξοη οὗ Πα 
Ἰαχίοου ἀογίνεϑ 1ὑ ἔγοπι [2 Ἵ, ἰο δ δίδ! οὐ φωΐοί, ἃ 

ἱπἰουδ πιοδηΐηρσ ἰοαπάοα οὐ δὴ ΑΤΑΡΙΟ ΔΏδ- 
057), δηὰ οηίι]οὰ ἰο ἐπ ῥγοΐδσθηοο βοοουδίηρ ἴῸ 
186 Ἰηοήθγῃ ἰδγα οὗ ἰοχ σοστδρὮν, Ὀθοδυδο ἱποίοδα 
οὗ ταυϊεϊρὶ γίηρ, πο γοάσοθ 19 πυμθοῦ οὗ αἷ6- 
ἐηοὶ εἰρη ϊοδέίοηβ, ΤῊΘ δ δᾶθα ὉΓΈΡΕΟΙΓΕν οὔτ 6 
ἀεαὰ τοΐϊρσηὶ πδίυγαγ Ὀ6 οοῃοοίνοα δὲ δοίμδ]} 

(δὴ 86 ᾿᾿νίηρ τοδη, β'ηοο ἴμδὲ ψΒ]οῖ 18 
τσν δηὰ ἱηαϊοιϊποὶ ἰδ Θομητηοην οχαρκογαίθα 

Ὁγ [Δ6 ἔλπογ. Οὐ {Ππότὸ ἸΏΔῪ 6 δῃ δἰ] υδΐοη ἴο ἐδ 6 
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Οδῃδδ ἐδ αἰδηίβ γῆῸ πόγο οχίοστηϊηδιθα Ὦγ αἱ" 
Υἱἷἣθ οοπιδῃά, δηὰ ταχεῖ θ6 σμοβθ ἰο σοργοβοηῖ 
(10 νίο016 ο]866 οὗ ἀδραγίοα βἰπηοσε. ΟΥἍ 10 {πὶ 
6886, ΜΘ ΓΙΔΥ͂ δ 186 Κίηρβ δηὰ σγοδὶ οὔϑδ οὗ 
{6 φασίν ἰο "6 ἀϊδι συ δι οα ἴτοῦι [86 γυϊρχαν ἀοδὰ 
88 σἰδηϊδ ΟΥ ΒἰΒαυιίο ἔοσιῃβ. ΕΊΠΟΣ οἵ (ἰο86 ἢγ- 
ΡῬοΐδοβοθ ργϑοϊι ἀοβ (86 Ὠθοθβαὶγ οὗ βηάίης ἃ ΠΟῪ 
τοοῖ [ῸΣ 8 σομμηοῃ πογὰ, οὐ οὗ ἀδηγίηρ 118 ῥ] δίῃ 
086 Θἰδοοσο. Αδ ἴο ἴ6γ ρορίϊοαὶ οῇἶεςί, 80 
οἴδθῃ τη866 ἃ ἰοδὶ οὗ ἱχυί, [ΠοσῸ δ ὍΘ ΠΟ οοτ- 
Ῥαγίβου. οίγθοη 186 ἀσβογί ρίΐοη οὗ ἱμ6 ἀεβὰ 88 
τὐεαξ ΟΥ φιιῖοί οπδ8, Δ [6 δι] 26 οοποορίίοη οὗ 
εἰχαηισ βιδάθβ οὐ ὑβδῃίομ)λ" ϑβοπηθ οοϊητηθηξ 
ΟὨ ἴδ ἰεχί δὲ ἰζ 1ξ ὙΟΓΘ “ ποῖ 8 Σ6Γ6 ΡΓΟΒΟΡΟΡοΐδ 
ΟΥ Ῥοθίοδὶ ογοαίΐοῃ οὗ ἰδ μἰχθοδὶ ογάοσγ, νυΐ 8 
τρς Ἡμὴ ἔτοτῃ [89 ρορυϊδσς δε] οί οὗὁἨ ἐπ6 6018 δδ ἰο 
[Π9 Ἰοσδ! ἐγ, οοηΐθηϊ δηὰ ἰγαῃβδοιΐομβ οἵ (6 ὰἢ- 
δβοο νουὰ. Τθυα ΟΕΒΕΝΙσΒ, ἰῃ μἷ8 1, οχίοου δηὰ 
ΟὈΠΙΙΘΏΓΆΓΥ, ψῖνοδ ἃ τἰηυΐϊο ἰοροργδαρῖοαὶ ἀ6- 
βοσὶ ρίιΐοῃ οἵὗἱ ϑδλοοὶ, δὲ ' 6 Ηοῦγονβ Ὀο]ἱογοῆ ἱΐ ἴὸ 
οχὶοὶ, ἍΝ θαι] ἐσυϊῃ ἃ αἰ] οι σομρῖ 16 ταϊμὶ 
οομδβέγιοσί ἃ ΤΩ8Ρ οὗ [6]], 86 οοῃοοϊγοα ὃν [Π6 ΕῺρ- 
Ἰὲθ Ῥυτγίίδηα, ἔσγοη ἐμ ἀοδοσι ρίΐνε ρογίΐοῃβ οὗ 
Ῥαναάῖδε [,οε͵. ΤΊ δ Κὶ πὰ οἵ ἐΣροαἰ(ίου ἰδ πὰ κυ νρ 
Δ01]6 πὶ ἃ σβϑίοσ 81 ἱποοηρτην ἴῃ Ἰδυάϊηρ ἐμ 9 
αζοδίϊνο βϑηΐυδ οὗ μ6 ροοί, δπὰ γοῖ τηδκίηρ 81} οἷα 
ἔς ΟΣΟΔΙΣΟΏΒ ΟΟΙΩΣΩΟΏΡΪΔΟΘ Διί. 168 οὗἨἁ Ῥορυ αν 

ἰοῖ, ὙΒοῖίχυο νἱοῦν οὗ [Π6 πηδίξοσ, δ ἀοίοστίϑὰ 
Ὀοΐ ὉΥ ῥἱϑὶν δηὰ ἰβδίαβ, ΔΡΡΟΑΙΣ ἴο ὅδ ἐδιαὲ (δ Ῥδθ- 
8826 ΠΟῪ ὃὈθίογο Ὧ8 ΘΟ ΡΥ θη 8 ἐνο οἰ θσηθηίθ, δηὰ 
οηἷγ ἵπο: ῬΟΙΕΙΟΟΕ νου ἦο8 ΟΣ οοσίδίη δοίβ, δηὰ 

ιἶοα] οι θο βμτηθηΐδ. 11 ΤΩΔΥ͂ ποὶ Ὀ6 ΘΆΒΥ (0 
ἰοιἐηρσυ θη ΟἸΘΑΥΪΥ Ὀοι θο ἰΠ666---Ὀὰὶ 11 6 ΟὨΪΥ 

Ὀοίπορῃ ἴΠπ680 ἐμαὶ γὸ δῖ 8016 οὐ ῃᾶγο 8ΗΥ͂ οὐδοῦ» 
βίοῃ ἰο ἀϊβεησυϊδη. Το δαγηΐδοΐίοη οὗ ἃ ἐεγίζεηι 
συϊά ἴῃ (86 5.809 οὗ δι! ρογϑι ἰου [0168 ἐδ 88 (8180 
ἴῃ σβοίοσ!ο 82 ἰῃ ἐμ  ] Ωγ. 2. Α. Α.] 

δ. ΤΥ Ρο:ρ -----οὐ ἴ186 υοἱϊ.---Ἄ οτα. 11-1δ. 
ΤῊΘ οοηίγαβίθ δοΐπτοοη ψΠ8| {πΠ6 ΒΑ Υ]οπΐδη που]Ἱὰ 
ΒΘ6 δηὰ γῆδὲ δ ΠΟῪ ἷβ δΔ΄ΓῸ Ὦδγο βεῖ ἰοσίῃ. Τῆθ 
ΡΟΙΡ ἢ6 ῥγὲ ἴοτ ἷβ Ἔυὺϑδ ἴο 666, δῃηὰ [6 
Βἰογιουῦβ βου β 6 ἰοὲ ᾿ΐθ οδσϑ ὮΘΔΓ 810 β ]ονγοὰ 
ὮΡ ὈΥ 860}}8. ΗΐδΒ ὈΟΑΥ͂, οὔθ βΒὸ ἄθδυὶγ οδγοα ἴοσ 
δηὰ οοποϊιοα, 88 ΠΟῪ τηλρκοὶδ [ῸΣ ἃ οουοῖ δυὰ 
ΟΣΠΛΒ [ὉῸΓ ἃ οογοσίηρ. Ῥδβδαρεβ γοῦν ΨΦ0Ὁ (νἱΐ. 
δ; χχὶ. 26) βθθπὶ 6 σθ ἴο ῥγεβοηὶ ἰποιηϑοῖνο ἰο {86 
Ῥτοροίβ τὶθὰ. Βῃἰπίηρ δηὰ Βἰσἢ γγδδ ἢ6 ὁῃοθ, 
1 (86 ΠηΟΓΏ Ως ΒὲΆΣ ; ΠΟῪ δ6 ἰδ (8]]6 ἢ ἔγοση Β68- 

νοῦ. 7, δλίηέπ οἰαν, 6 οΔ]]οὰ “οι οἵ ἐῃ9 
τηογηΐηρ," Ὀδοδῦθο 1ϊ βϑεσὴδ ἴο ΘΟ ΣῈ οὔἱ οὗ [9 
τηοσηΐϊηρ ἄδτγῃ (οοημ8 δὲ αἰτπιδ αὐγοταθ). “[Ὲ 
{πΠ6 βου ογῃ ποδυοῆα, θη τὐγγογοα ἰη ἴ[ἢ 6 τᾶ 68 
οἵ ἰΠ 568, ἰμιΐβ ρ᾽δποὶ δὲ ἃ ὈγΙ μοῦ αἴθαα ἰἤδη 
ψ ἢ π8᾽ (ΠΕΥΒΕᾺ ἰπ ΗΣΕΣ. Κὰ. Ἐπονεὶ. ΧΊΧ. Ρ. 

. ΤΈΒΤΟΌΊΠΑΝ, ΟΒΕΘΟΕῪΥ ΤῊΣ ΟΒΕΑΥ, δηὰ 
Ἰδείουὶγ ΞΤΙΕΕ, πὶ ἢ τοίθγοποο ἰοὸ ΓυΚο χ. 18, ἢανθ 
(ΚΟ (Π6 δίδὺ (8]]1ὁπ ἤοι) ποδύθῃ ἰοῦ ϑαίδῃ. 
Ἡδηοθ οτγἱἰ δίοϑ 9 ἤδῆὴθ [ποἱΐεν (ὙΘ ΑΤΕ--- 

ΔΙ μβουρὰ ΠῚ Π2, 500 χχχυὶ!. 82, 'β αἰβο βὸ σεῶ- 
ἀΔογοά), ἑως φόρος (1,ΧΧ.). Οποθ Π6 γῶ8 τα ΒΥ 
οὐδοῦ ἔδθ πδίϊοηβ--- δαὶ ποῖ 86 8 Ἀἰμηβεὶῖ Ὀτοϊκθα 
δηά οδαὲ ίο 9 θυ ἢ (χχὶϊ. 25). 
ΤΆ Ὠ]οπίης Απᾶ ἴδοι Βδαὶ δβαἰᾶ, εἰς. (νοσ. 

18) βροπιβ δἱ ἢγβέ εἰν ἴο βίδηἃ ἴῃ δης ἢ 6818 ἴο 
ψ δὶ ργοοθάρα (γοσ. 12). Βυΐ Ἔχδιιϊμδίΐοη βΒῃ ουβ 

Ὁ Ἰ1ῃδὲ γοσβ, 13-15 βεϊουρ ἰορείμβεσ. Εὸσ (86 ὙΠ, 
“ἐου ατὲ ὅτουρσλέ ἀοιη,," γοσ. 1δ, σογσοβροῃβ ἴο 

ιδὸ ΤΏΡ, “1 οἱῇ! αϑοοινα,᾽ οἵ γατα. 13 διὰ 14, διὰ 
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γε. 12 ͵β οοταρ]οία ἴῃ ἐΐβο]  οδοὶ οἰδυβο οὔ ἰξ οου- 
ἰδιηἶηρ 8 σομηρίοίθ δηνιμομΐ8.; (π6 ἸΟῪ δία ἰδ 
ΤΆ]1Θη, ([Π 6 οΘοηηθθοτοσ 1ἴθβ ργοβίγδία οα (86 χτουπά. 
ΤΒυβ ἐπ Ἰ θείοτο ΠΡ 'Β ποῖ δάγογβαιίίνο, θυΐ 
ΒΙΠΌΪΥ (6 οορυϊαίδνο: απά ἐδοι, πο ἐπουρμίϑὲ ἰο 
τηουηΐ ἴο {Π6 ἤσαν Ω8 πχυδὶ ρὸ ἄοπη ἰο με} 1}. ΤῊ 
τ Γ] ἀ-ῬΟΤΟῚ ἰΒ ὉΥ͂ 15 ὙΘΓΥ ἢδίυγο ἰηἰπιῖοδ] (ο αοά: 
ἰα δἴπι 8 ἰο βυρρίδηὶ αοά διὰ ρυὶ ἐϊβο} ἴῃ Ηΐδ 
Ρίδοο. Τΐβ ἰθπμ θη ον 18 ἐπάν] Πρ ἴα [π6 πον] ά- 
Ῥονοῦ ἀογί νοὰ ἔγοιχ ᾿8 ἰγαπβοοηάθηϊδὶ δυΐποσ, 86- 
ἴδῃ, 8η4 ἰβ γοϑ] ἐσθ ᾿π ΘΥΟΥΥ ρϑγιίουϊδν γσοργοθο- 
ἰδῦνο. ΤΊ υβ, (πο, ποτ ἢ 6 ΒΑΌΥ]οηΐ δ ΟΣ ΡΓΌ8868 
ἢἷϑ αν αν οὗ δεϑυπιὶπρ ἰμ6 πἰχοαὶ Ρ]ὰσο, ποὶ 
ΒΙΠΊΡῚΥ οὐ οασγίϊι δπιοηρ ἴδ ἰοτάϑ οὗ [π6 ψου]ά, Ὀαΐ 
ἴῃ ποαάνϑη ᾿ἰβο ἢ, δηὰ ἐπδὶ δθονο ἴΠ6 βίδιβ, ν ῃΐ ἢ 
ΔΘΘΙὴ ΠοΙῸ ἴἰο θ6 οοηοοϊνοα οἵ 88 (6 γοβδ ἀθῆσθβ οὗἉ 
1Π6 βρὶ γα οὗ (οὐ, {πὸ ΊΝΩΥ, 500 χχχνιῖ!. 7, δηὰ 
Ππ6 Βρῆθγοβ οὗ {ποὶγ τηδη  ϑϑίδιοΏ, δοοογάϊηρς ἴὸ 
Βοδίμϑη ῃοίΐοῃβ. ἡ οι ὙΘΓῪ γ6}]} βαϊί ἴῃ [86 τοῦ ἢ 
οὗ ἰδ Βδου!οηΐδη. [,ἱ πῖπὶι Ρ6 θη τοσοὰ δῦονθ 
186 βἰδιβ, δηὰ 16, ἴοο, 18 “ ψοὰ οὗ Πμοεί8.) 1,6ὲ (86 
(Ὠγοπο οἵ ἴπ6 ροϊθηϊαίθ Ὀ6 ΔΌΟΥο ἴΠ6 δίδγβ  [ῃθη 
Ὧ6 8}}8}} ἨΝΩ οὨ ἴῃθ ρμἱημηδοῖὶο οὗ ἰμ6 βδογοὰ 
τηουηίδϊη οἵ ἴΠ6 δϑουΐ τ ἢ. [ἢ 6 οοῃβί.}]4- 
ἰἰοηβ εἰγοὶο, δῃὰ νοῦ (ἢ 6 ποδί θη ποι οη οἵ {6 
Οτὶθηΐ γοργοβοηΐ 85 ἰὴ ἴ86 Νουίῃ. ΤΊι8 τουηίδίη 
ἦβ σαυϊουθῖν ἡδιηορὰ Ὀγ ἐμ6 δ᾽ δγοηΐ πδίϊοηβ. 1ὶ 
8 ο4]1.ἡ Μογι (Καΐύαϑα, ἴῃ ἴΠ6 ἀΐτοοϊΐοη θογοπά 
1Π6 Ηἱπ41414) ΌΥ̓͂ ἰδοθο ἰῃ [πἀΐᾶ, ΑἸθαγς ὈΥ {Π6 
Οἰδοῦα; ΠΟΡ ἄοϑα (μὸ ΟἸγαριβ οἵ ἔμο ατϑϑῖκα 
δίδηιάὰ ὑπο }]}]}7 ἀϊθοοηηοοίϊοά Βόγον. Οὐπιρ. 
ΒΠΟΡΕ, Πεὶ. ϑαρα ἀεε Ζοπασοίκεδ, ἡ. 229 54.; 6Ε- 
ΒΕΝΊΓΒ, 65. 11. Ρ. δ16 “: ΓΑΒΘΕΝ, πᾶ. Αἰέετ- 
ἐλιυπιδκυπάδ ἴ. Ῥ. 834 5α.; ΟΥ̓ΕΕπὶ Ῥλόδη. 1.1, ». 
414. ΚοΗσΊ, ὑἱδα. οἷοί. τι. δαεηιοποί, ὑπ, ἀδπ 
Αὐδλῆ. ἢ 4. ΚΚυπάε ἀεε πε; 1866, δ 

ΜδηΥ͂ ὀχροβίίουβ ἀότῃ ἴο ΕὌΕΕΒΤ ((Όπο. Ρ. 601) 
δὰ Βηξαα [. Α. Α. κἰδῖοα οι ἢ νὴονα τὶ μουΐ 
ἀοφοϊάϊηρ ; 80 8[80 βυ ϑίδη δ }} γ ΒΙΒΕΚΒ] πανο ὑθθὴ 
Ἰοά ΒΥ (86 ὀχργοβοίΊοῃη Ἵ»,2 Ἴ ἰὸ μοϊὰ ἰμδὲ ἐΒ6 
τιουπηίαίη πγοδηΐ ἴῃ (86 ἰοχί ἷἰ6 Ζίοῃ, 88 ἐΠ6 μαίδοτ- 
ἴηρ ροἴδοο οὗ (δ [5γδ0]} 1068, ἴον το [ΠΟΥ Δρρϑδὶ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΠ1Υ ἰο Ῥα. χἹνἹ. 8. Βαυὶ Ζίοῃ Δ΄ ποῖῖβο Ὁ 
ἴο ἐπ ποτγίῃ οὗ Ῥαϊθαϊδηθ Ὡοσγ ἰο {π6 που οἵ οτυ- 
8816 πὶ, ΠΟΡ ἄο68 (6 πηϑηϊΐου οἵ Ζίοη ἴῃ (18 ϑαῆβα 
Ὀοοοῖῖθ (6. ἰΐρα οὗὨ {86 Ῥόβϑοβθοσ οὐἠ ἰδ πογὶ ἀ- 
Ῥοσοῦ. ὈΞ (γεπιοίοδέ οογηετα, ΕΝΟ. ΝΈΒΒ. 
διε), ἃτὸ [86 ἐλίσλ«ε, σῇ ἰοῦ (οομβί ἀογοὰ ἔγομι 
νη ουὐὐπταγά]γ), ἴογια [π6 ἀχίσθηοϑὶ δου πα γῖθβ, 
88 ὙῸ11 88 (τορᾶτἀοὰ ἴῃ (πον Ἰαποίίοῃ), 86 6χ- 
ἐγοηγοϑὺ ροϊηία, Τυβ (ἢ 6 ὐπὶ 
Ἰηοϑὺ ΘΟΥΠΟΡ (6. σ., οὗ οᾶνγο, 1 ὅϑδηι. χχὶγν. 4) 88 
ὙΠΡῚῚ1] 88 (Ὁ ἰῃθ6 οχίγοιηθαι ὈΟΘΠΩΔΥΥ οὗ δ ᾿ἰδηά. 
Τῆυθ 96Γ. νἱ, 22; χχν. 82 βαυβ ΚΝ "ΓΘ (δἰάεδ, 
ὁοαϑδίβ οἔ ἰδέ εατίλ) ; δηὰ Ὦθτο ἴ88, (απὰ δον ἢΪπὶ 
ἙΖεἸκ. χχχυὶ!. 6, 15; χχχίχ, 2) βαυβ Ὁ Υ “" (6χ- 
ἐγοηκέδί, ἀϊρτοδί Νοτίλ). ΤῊΘ οχργοβδίουβ “ δῦονθ 
1Π6 βίϑγβ Βῇ Οἀοα" δηὰ “τηοπηΐ οὗ ἐΠ6 σοῃ 
(ἰοηἢ εἰραὶίν 1π6 Ἰοδιοδὲ ποῖσῃης Ἰη οηδί νου, κτἂ6 
Ἰιοϊρἰβ οὗ 86 ο]ου 8᾽" (2}» 122 -πδὴ Ὄχργοθδίοῃ 
ἰοαπά ΟὨ]γ Β6Γ6), ἴῃ δὴ οχίθηβινθ βθῆ86. ΕὟὌΓ 88 
ἴᾺΓ δὲ {Π6 οἱουαβ Ἵχίθηὰ (Ρβ. χχχν. 6: [νἱϊ. 11: 

βίδη ἀβ ἴον ἴῃ ἰη- 

). [δ τΒ6η, (6 ΒΑΡΥ]οπΐδη γαΐμτβ ἰῃ [6 Ἰοδίοει 
μοΙρ ΒΒ δα ΘΥ̓ΟΥΥ τ θογο, ἢ6 [88 6 {πὸ (Π6 
Ηἰρῆοοί αοά. Βαϊ ἐποΥ Ὁ ἢ6 πδ8 βυρρίδηϊοὰ (ἢ 9 
ἰχμοθὶ αοἀ: ἴον νχῪῊ οδηηοῖ 81 ΟἾδ6 ΟΟΟΟΡΥ͂ ἰδ 6 

Ηἰροαὶ οἶδοο. Απὰ ἀμαν 85 Τοιηδιϊοα δὕονο, 5 
[86 δἷταὰ οἵ ϑιαίδῃῃ δπὰ οἱ Ηἰβδ ϑδυι] δρίιθγο οὗ 
Ρόνον, (μ6 που] ά-ρονγοσ, ψ Β]οἢ ου]πλὶ παίθθ ἐπ Α ἢ" 
Εἰοηγῖδὲ (δ. χὶ. 386, 2 Τμοβα. ἰΐ. 889ᾳ.. ΤΉϊα 
ἰδμάθῃοῦ οὗ 86 τοῦ] ἀ-ΡΟΘΓ Ἔσρ  αἰηβ πον, ποὲ 
ΟὨΪΥ Βοδίμοη, Ὀπὲὶ ΠΟῪ διὰ ἐμ δἷδὸ ον ἢ δὰ 
ΟἸυϑιίδη ῥγΐμιοοθ, αγο Ἰδἰ ἃ οἰδὶπι ἴο ἀϊ νῖηθ δο- 
ὨΟΙ͂Β, ΟΓ δὲ ᾿οδβὲ ἤδῦϑ βυβεγοὰ βυοῖ ἰο ὕθ ρμαϊὰ 
το. Οὐδβτιῦθ (111. δ) ῥγαΐδοβ ἴ6 Ῥδσβίδηδ 
Ὀοσδιιθα: μγϑο ἐῶ δοίωνι, δοα οἰἕαπι Τόσεδ ϑι108 
ὑπίεν 1.08 οοἶιμά. Ιῃ ἰπδοσὶ ριίοηδ Ῥογβίδη Κίηρπ 
ΔΘ ΟΧρ ΟἿ ΕἸΥ “4116 ἔκγονοι ϑεῶν, ἐκ γένους ϑεῶν, 
δηὰ οὐδ ϑεοίί Οὐμρ. ΗΠ ΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ, [πἰγοά. 
ἰο ἐδ Ο. Τεδί. 1. [Ρ. 124 θη4. οἵ ἐμ9 αἀογιιδη Ἐλ].]. 
ΤὨΐο 16 πὸ} Κπόπῇ ἰη τεχαγὰ ἴο 89 Βοιηδι Ετ- 
Ῥογοσα. ϑυοὴ ἀοϊβορίίοη ᾿ιδὰ ἰΐα οχιγϑηοδὶ 111.9- 
ἰγαϊΐου ἰῃ ἐπθ 6886 οἵ Ὠϊἰοο οί, τὸ πιδάϑ πἰτ- 
8617 δὴ οὐ͵ϑοί οὗ αἰ νίϑ Ἰοσβΐρ 85 ἃ γοργοβοηίδυθ 
οὗ (ὴ6 πἰρίιοεὶ Οοά. Οὐρ. ΑΒ. ΥΌΘΕΙ, τοί. 
ον ΚΚαΐδεν [ιοοϊείίαπ, εἰς Ῥοτίγασ, Οοἰδα, 1857. 
Ἡοχγοὰ 1οἱ μ᾽ πιβοὶ ἢ μὸ οδἹοὰ σοι, δηὰ πδὰ ἰο βυΐς 
ἴον ἀθαυγ ἰοῦ ἰμδὶ δαδουτηρίΐοῃ οὗ ᾿ιοῦοῦ δῦο δὴ 
θοϊοῦμε ἰο αοἂ αδἷοῃε (Αοὼ χὶϊ. 21 ρηᾳ.). [ἴθ 
Ομ τοι δῃ ΕΌΓΟΡο, ἴοο, ἴθ δνα ποῖ Ὀθθὴ τδηΐ- 
ἱῃρ ἱπείδηοοβ οὗ βιιοῖ ποδί βοηϊβῃ δαάυ]διΐϊου οὗ 
τΊηοο6. 8.60 υπᾶρθν δοοίγίκαίὶ απὰ Ειλίοαί τοταδεῖκα 

ΟΥ̓́. ͵ 
γος. 16 Ὄὀχργοϑδθοα, ἰη οοῃίσζασὶ τὶὶὰ [Π6 ῥτγοίθῃ- 

Αἰοη8 οὗ ἐπ6 Βαργ]οηΐδη, τ μδι ἰδ δοῖθ4] ἔδιθ 88}4}} 
θα. [866 δῦογϑ ἴῃ 7εχέ. απὰ ΟῚ 

6. ΒΟΥ δπδὶ 866 .-----Ὑἱ οἱτιθ8.--- γα. 
16-21. “ΤΏΟΥ (δαὶ 8660 δγὰ ποί ἐμ ἀδηΐσθηβ οὗ 
ἢ.6}], ἴον (Π6Υ ἢάνο Ὀοίοτο (πὶ ἴΠ6 ἀ6δα 88 8π υ}π- 
θυγίὶοα οο ΤῊ υπάοεϊγίηρ ἱπουκὶι οὗ (6 

ἷ6, ονγονογ, ἰμδὲ [Π6 δἰ ηα οὗ (πε ἀοοοδδϑὰ 
86 οηυτηογδίοα (γογ. 16, 17), δὰ ἢϊ8 ἴδιο 18 ἀ68- 
ἱκυδλίοαὰ δα ἰμοὶν τηϑγϊ θὰ ρυῃίβημμθηί. Τὺ 1 
ΒΑΥΒ, “ (Π6Υ ὑπαὶ 800 {Π66," ἑ 6. (Π6 0 (μιδὲ 806 ἰξι09 
Η᾿γ1πρῦ δὴ υπδυγίοὐ ΟΟΓΡΕΘ ἰοοῖς Ὀροῦ 96. 
οδ086 [6 ἀεφοίγογοα (6 τοδὶ οὗ οουηπίεῖοα, μ6 πἰτλ- 
8618 ΠΟῪ Βπ68 ὩΟ τοδὲ ἰὴ ἴδ σταᾶνθο. Βϑοδδθ δ 
τη8606 ἃ ἀοδβογὶ οὗ {86 ἡ Ὁ] δὰ ἊΣ ἴο δ6 ἰδ ἰκοη 
ἵπ (ἢ Βοῦβθ Βοσθ ἰῇ οοηίγαδὲ τὶ 2, ΟΡ. 
οἡ χὶϊὶ, 11), δ “Ἔ Ηἰπιμ ἢ ἃ ἀοϑοσίρα ἐαρλ μας 
Ὀοοδῦθο Β6 βῃονοὰ Ὡο0 ὈΪ( ἴο Ῥυίβομοσα, 6 185 
Ὠπηβο ἢ Ρ᾽Π ΙΘΘϑῚ ἀοδὶὲ ΒΝ 

Ι ἀο ποὲ ἐπΐηῖκ ἰζ Ῥγοῦδθ]ο (μδὶ {πὸ (ὉἸ]]Ἱονίκ. 
ΟΓΒ ΔΙῸ ἴο ὑὈ6 δεοσί ροὰ ἴο οἴπογβ ἤδη ἔμ Ὁ" 4, 
ἰδλοδϑό ϑεεΐπο ἰλόε, γοῦ. 16, 6. σ. ἴο 86 ΡῬγορδβοί. Τῇ 8 
ἰπίογηδὶ σομπϑοίΐου τὐΐ στ. 16, 17 15 ἴοο ο]οθϑ. 
“16 ἰμὲ5 [πΠ6 πηδῃ,᾽" βδγ8 νοσ. 167 Ἧμαι Κιπά οὗ 
ΙΩΔη7 ἽΝὮΥ πεῖ ἐμαὶ οὔϑ γἴιο, δοοοσαϊηρ ἴο νϑὺ. 
19, 1168 88. ἃ ἰγδιῃρ θὰ οδγοδδο. Τῃθη νοῦ. 22, 
Ἡδδί [86 Ῥτγοροὶ καγα ἴῃ 1.6 ἤδτὴθ οὗ 86 [0ΒΡ, 
οοΙΏ68 ἰῃ 8}1} [06 ΠΟΘ ΘΠ Ρἢ δἰ 68}}} 88 ΘΟ. ΒΓ Ὡρ, 
(18. 1ἱ ͵8 (Π6η [86 δι] 6οίΒ οὗ {π6 Κίῃρ ἐμαὶ τὸ- 
τοαῦκ, (πδὲὶ τ ΓΟ 88 8}} οὐδοῦ Κίηρε 116 ἰῃ βίδα 1 
[86 ἰοπλδα οὗ {ποὶν δποεδίοσβ (οορ. 2 Κίηρθ χχὶ. 
18, 2 ΟἸγ. χαχὶϊ. 20) ἐποὲν Κίηρ 18 σδδὲ ΔΉΓΑΥ (δ Ὺ 
ἔγοπι ᾿ἷδ ὅτανο (19 πεεργοσιι, δεν. χὶν . 46 ; ἴκω. 
ἦν. 9). 

Βυὶ ἢὸ ἰη οδεὶ δΔΥΔΥ 88 ἃ ἀδβρίβεοά Ὀγδησῖῆ. 
ὙΠ θη ἰγθοθθ ΔΓῸ [6116 ἃ, οὐ Ὀγυποα, ΠἼΔΠΥ 8 ΔΠ18}} 
Ὀγδηοῖ, τ ΐοῖ οοτηραγοὰ ἰο ἐπ6 σοΐθ ἰγθ ἰδ 
πογίμ οβα, 8 οδδὶ δοεῖὰθ δῃὰ ἰγδιαρὶθὰ ἱπ ἐμθ 

“1 ῃὐυὰα, 
Μοεὶ οὀχροαϊΐογβ ἐπ οχρ] αἰ πΐηρ ἰ86 ΓΟ] οπΙηρ 

ποτάβ ἰακο 7953.) δὲ ρατί. ρϑββ, Βαξ ἰΐ βθθῖηβ ἴὸ 
τὰ ἰμδὶ ἐπθι (ἢ ἔπο 90] ον ίπρ ραγί οὶ 168 ἀρρϑᾶγ 
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ΤΕΙΥ δυρογαοῦδβ. ΕῸΣ ναὶ ἀο68 ἰξ διηουῃΐ ἴο ἰο 
ἀοδετῖθο ἴμ6 Ομ! ἀθδὴ δ οονεγοὰ πὶῖῃ (μ6 δαί ῃ 
πα δγὸ [πγυβὲ ἱβγοΌΡ δηχὶ οδγγ θὰ ἀόπῃ ἰο {116 
Ρἰ Ιἐ ἴδ οἰοσίθο χἴὖ, πτἢ Ααυ., ΤΉΡΟν., [0- 
ΤΉΕΕ, ΕὙΞΕΒΥ (ούπ6.), δηὰ Οἴμογα, τὸ [ΔΚ Ὁ} 88 
δβυ ϑίληϊίνο. ΤΉρη ἰἰ ἰδ βαϊὰ ἰπαὶ {μ6 οοῦρϑθ οὗ 
(86 μαι ἀθδῃ 15 οδδὲ ΔΎΔΥ, ποὶ ΟἿΪΥ 88 ἃ ἀεβρὶβοά 
ὑτδησῖ, θαΐ αἷἶϑο δ 1π9 μαγιηθηΐ οὗ (89 επἰδίῃ 
ὙΠῸ πόγθ ἰδτγῦδὲ ἰμβτουρὴ σπἰῖὰ ἰπΠ6 βποσὰ δηὰ 
Ὀυγίεα. ΕῸΡ γόγὸ (ΒΟΥ ἰμγυδὶ Γβσουσἢ τ ὁ 
βιογα, θη, ἰοο, (6 χαγπιοηὶ σου]ὰ ὃὕ6 οαἱ ᾿ηΐο 
μοίοβ, δηὰ δὲ Ἰϑδεὶ δροϊιϑὰ υἱι ὈΪ]οοά, δηὰ {{ (Δ 6Υ 
δῖὸ θυτγίοα, 10 18 οχρίαίποὰ ΠΟῪ {πον οηϊ 
οοπλθ8 ἰηἰο {86 δηάβ οὗ οἰἰοτα. ἮΒοΩ ἰδποὸ ἀοδὰ 
δῖ Ὀαγὶοα οὐ ἴμ6 ἢ61α οὗ δαιι16, [μοὶν οἰοί65 δσὲ 
ἰδίκοη οὐ ἐἶθπηι, Ὀὰϊ ἐῆοθο ἐμαὶ τὸ ἰοσῃ δηά ευὶΐ 
ἴῃ ΒοΙο5 δῃά διηηοασϑὰ τιμὴ Ὁ]οοά, δῦ οδδί δσαν, 
ΜἘΠ1Ὸ [Πο19 συ Πδιπηθαὰ δ1Ὸ γοϊδί ποὰ δὲ γ᾽ υδὉ]6 
θοοῖγ. “Το οίομοθ οὗ ἴθ μἱτ᾽᾽ οαπηοί ὑ6 {Π6 
δίοῃ 68 οὗ 8 Κτδύθ οὐ ἰδ6 ἴορ οὗ (86 οαυυῦῃ. ΕῸΓ 
ποῖον 1Π6 χοοὶς- ὨΘΤΩ σταυθ, ΒΟῸΣ 8 ΜΔ]]6 “ὦ 
ἰοῦ, ΠΟΙ ἃ ζτῖανθ οογοσϑὰ ὙΣῈῈ διοῦοϑ ἰο δυοὶ 
180 ἰγοῦδ]ο οὗ βονοιἑηα ὉΡ ἃ που, ᾿88 ΔΏΥ 
Ἰοθδηΐη 7 ἰη [18 οοῃηθοϊίοη ; ἐπουρῆ ἐξ ΤΏΔῪ 6 
βαϊὰ ὈΥ (ἐπ ΜΑΥ, (δὲ ΠΟΒΡΙ Ως ὉΡ εἰοῃθδ ἰδ ὯΟ 1688 
ἰσου θ]θόοπιθ ἰμδη βου ηο ὉρΡ 8 τιουμὰ. Βυτγίοα 
ἴῃ ΚΘΏΘΓΑΙ 16 ἐμα οἰκο (ΐηρσ, Βιιὲ (μϑγθ 8. Οὔ]Ὺ 
οὔθ 13. ρὲέ, (πὲ 86 βίοῃοθ ὑπο 4}} οἱἰγοιτ- 
βἰδησοϑ. [18 δ πιάοηϊηρ δηὰ ἀδοροηΐηρ οὗ (6 
ἔτανο (Ὑ βοθ γοσ. 16), ἐμδὲ 'β. οὔ (δ: βισίδοα. 
ΤῊΪΒ ἷ5 ἴῃ {π6 Ἰηἰογίοσ οὗ ἴπ 6 οδυίῃ. ΤῊ ΐα ̓πἰοσῖοσ 
δ ΔΩΥ͂ ὙΑΥ ΟΙοΒο δρουΐ Ὁ ἐμ ὉΠ, ρυϊατε, 
()οὉ ἴχ. 6), Ὁ2)2. “ουπάαδίοπο, (Ῥ. εἶν. δ) οὗ {6 
ΘΆΓΒ; Βαϊ ἔῆ686 8Γὸ 6 τηουηῃίαϊπη (οοη}Ρ. τον. 
Υἱ!. 23) ψιαΐοῖ ἀγ [μθηος 0816 "εἰτοης ἰοαπάαιϊοηβ 
οἵ (Π6 οαδγίῃ " Μίς. νἱ, 2. Βαὶΐὶ (δὲ [86 ουπάκ- 
1ο8 ΟΥ [9 τοοίβ οὗ {86 Θαγίἢ οοηβίεϊ οὗ τγοοὶς νγγ88 
Κονη ἴο [86 δῃηασίοηίδ 85 Μ6]1 88 ἰο 8. ΤΉ Κίηρ, 
88 δὴ ὉΠθαυΓΙοα, ἱπβγΟΤ ΔΌΨΑΥ͂ ΟΟΥΡΘΘ, 8}}8}} ποὲ Ὀ6 
τοσῃϊ οα ἴῃ (Π6 στανθ τ] [ἢο66 οὐμοῦ ἀθδα πΐςοῃ, 
δοοογάϊης ἴο γϑγ. 10, ἃγτὸ δυχίοα.--ΤῊ9 κίηρ ἀθ- 
δίτογοή πἷβ ἰαπὰ ὉΥ ἀεοροιίδπι ΔΩ ΜΔ7Ὲ, δη( 580- 
τβοοα ἷ5 δι) θοδ 1 τηδεθοθ.Ό ΤὮυβ, τοὶ οἠϊ 
δἰ αλ36 1, αὶ ΗΪ8 ΘΠ ἶγΘ ἀγΥ̓ΏΔΘΙΥ 584}} θῸ ἀεβίγογοα. 
ΤΏ ἤδπηθ οὗ ἢἷ5β χϑοθ κέ ὈΘοοπ6 οχιϊποῖ 88 
βοί]ε3:5. Τὸ (ἢ 16 οῃα 18 βϑϑά χτῃιϑὶ Ὀ6 κἰαίΐη. ΤῊ6 
Ῥοορία ἐπϑιηβοῖνοβ ἀθειδηα 11, ὙΠΘΥ σόβοΐγο δαὶ 
(186 σοηογαίου 88}4}] ποῖ 6 γαϊβδθα Ὧρ ἴο ροεβϑεβ 
(86 Ἰδπὰ δηὰ Η]} ἐδ τ ῖτἢ οἰνλοδ. Βυϊαίπρ οὐτε8 
ΘΟ ΓΙ θα 68 ἰ0 ΒΘΟΌΓΙΥ, [16 654] 8 πηοηΐ οὗ ἀο- 
ταϊηΐοη, ἴπ6 ἰρίδγοβίβ οὔ ἰγαάθ, δηὰ {89 συ] ναϊϊου 
οὗ ἰδ στουηά. Α Ὀυΐ]άον οἵὨ οὐτ165 πιυϑὲ ουοσ Ὀ6 
ἃ τὶ τη. Τογο 18 πὸ προ, (πογοΐοσο, ἰο 
οὔδησο ὮΝ), 88 βοῆϑ πουἹὰ ἄο, ἰὸ ὉῪ » 

(Εν Ο), Ὁ} (Εττζια), Ὁ Ψ' (ΜΈ: ΕΒ). Οα (86 
οἴδον Βληαὰ οὔθ τηῦβὲ Ὀ6 οαγοῆιϊ ἢοΐ ἰο Ῥγθβθ 81] 
89 ραγιΐσυ αν ἰγϑι οὐ ἰμἷβ8 Ῥσορἤθου. δαὶ τὸ 
54] δῦουϑ Ἵοοποογηΐηρ [86 ἰῆδαὶ οοἰοσίης οὗ ῥγο- 
ῬὮΘΟΥ͂ ἰΒ δρργοργίδίο δἷβο ἤϑσο. 

7. ΟΣ 1 Μ{1}- δαὶ τθ9 ΤΟΒὮ οὗ 
Βοοῖο.---Ἄοτα. 22, 23, ΤΠοδο δῖὸ ποιγὰβ οἵ ἐδῈ 
Ῥιορδοὲ ψβῖομ 6 σρόβίκα ἴῃ (86 πδιῖὸ οὗἠἨ δε ῇο- 
γ20, ΤΠηοτγοίογο πὸ ποσὰ οἵ αοά οοπειυΐο5 ἐδ 6 
ἴοστοδὶ οοποϊπαΐοη οὗ {6 ργορβθοῦ, (μ6 Ῥσορβοὶ 
τοδαπλϊηρ ὑμ6 ἰΒτοδὴ οὗ ἀϊδοοῦτθο δῃὰ Κοορίηρς ἷἰ 
ἴο 86 οὐὰ. Ηδ οομῆνπηδ ἱβοσ ΌΥ (6 τορὰβ οὗ 
ἴ6 μοορὶο ὉΥ αἰνίηρ {ποι Δ βοηογαὶ δῃά τΏΟΓῸ 
Θομργοποηδῖγο αἰγθοϊίΐοη, Ἧ παὶ ἰΠ07 δὰ βαϊὰ 

ΟὨΪΥ͂ δραΐϊμδὶ ἐπ6 σογδὶ σϑοθ 18 οβεπροὶ ἰοὸ ἃ ἀ6- 
πυποϊδίίΐοη οὗ ρυπίβῃπιοπὶ αρϑὶηδί “π6 Κἰηράοτῃ οὗ 
ΒΑΡΥΪΟΏ ἴῃ ρἝΠΘΓΑΙ. [κα οἰ(ο8 β8}4}} θθοούηθ (9 
Ῥούδεβδίουῃ (οὉ χυὶϊ. 11; Οδδα. 17) οὗ ἴῃ ροσου- 
Ρἷπο (χχχῖν. 1]; Ζορῇ. ἰϊ. 14), δῃά, (ἰῃ δοπθθ- 
ἀὔθηος οὗ {86 τιιΐη οἵ (6 δια θη Καθ οὗὨ {110 

Ὠγϑίθ6), ΒΥΒΠΙΡΥ͂ ΙΔ ο8 (χχχνυ. 7; χὶ!. 18 ; 
χΧ !. 16). ΒΥ [Π68 ρογουρίῃθ ΒΡΡϑδγβ ἴὸ "6 τηϑϑδηὶ 
ιΠ6 εολίπυδ δα, ὙΓὮ16]1 τβα ἰου4 οὗ ἀπυβαδ] 
ΕἷΖῈ (δοοογάϊηρ ἴο 5ΤΒΑΒΟ, χνὶ. 1) ου {{π|0 ἰδδημβ 
οὗ τπ6 ΕὨΡΗ γαῖ, Οορ. τ, Ηϊΐοτος. 11. 
Ρ. 484 εκαᾳ. 

ῬὈΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΠΟΑΙ, 

1. Ου χὶϊἹ. 2-13, Τῆθ Ῥγορβθου ΘΟΒΟΘΓΏΪΗΝ 
{πὸ ἀΔΥ οὗ (6 0ΕΡ δῶ 118 μἰβίοσγυ. [{ δΡῬΘδσΒ 
Βγοί ἴῃ (116 ἴοσῃ οὗ [Π6 δῃθουποοιηοῃϊ οὗ 8 Βοου ΓΘ 
οὗ Ἰοουδί (7061); (Ποῃ 10 ὈΟσοΟΠλο8 δὴ δηπουῃοθ- 
τηοηΐ οὗ Ἰιυμηδη ΔΙ. ΧρΟαΙ ΠΟ. 8 δηὰ βίοχοβ οὗ οἷ- 
(1.5. ΕἸΏΔΙΥ ἐλ ὈΘΟΟΙ6Β ἃ Τηοδδαρὸ [μδ΄ ῥσοοϊδίτηβ 
{π6 ἀοβιγαοίίοη οὗ (Π6 οαγίϊι δῃᾶ οἵ 118 ΘΟ ΡΒ ἸΟΩΒ 
ἴῃ βραοθ. Βαϊ ἔγοπι (Π6 ἢτγεί οη αγα, ἴΠ 6 αϑὲ ρμασ- 
(ἰσαΐαν 18 ποῖ τϑηιπς: ΟἿΪΥ δὲ ἢγβί 10 ΡΡΘΔΓΒ 
αϊηιγ. [π 906] 11. 10, ὁη6 ἀοε8 μοί ΚηΟῪ ὙΠΟΙΠΟΣ 
(Π6 ἀἸβοοῦγδο β σοῃοοιτιης δῃ ΟΡδοῦυγαϊου οὗ (ἢ 9 
Πού ΏΪΥ Ὀοάΐοα οοσδβιοηδα ΟὨΪΥ ΟΥ̓ (πὸ σΊΆΒΒΒΟΡ- 
Γπ ΟΥ ὈΥ͂ ΒΙρΏΟΓ ρόνογθ. Βυΐϊ βοοὴ «2061 1]. 4, 

) (18 μαγιϊσυ δὺ οοπλθ8 οὐ ΙΏΟΓΘ ἀεὴπηίιοὶγ. Ιη 
86 ργοβοηΐ ρβαββᾶρὸ οὗ ᾿βαίδῃ ἰΐ Ῥγοββοθ ἴο (9 
Ἰογογοιμα, [Ια (86 Νον Τοβίδιηθηΐς (Δία ἢ. 
Χχὶν. 29. Μασ. χἰϊὶ. 24 μη.; λκὸ χχὶ, 28) ἱϊ 
ἰδκεα ἰῃ6 ἢτγδθὶ δῃᾷὰ οδϑηίγαὶ ρἷδοθο. ὟΘ οὀῦβοσνϑ 
ΟἸΘΑΥΙΥ ὑπαὶ (μ6 Ἰυρηηοηὶ οὐ [Π6 ποῦ] ͵8 Δοοοῃ)- 
ν᾽ μα ἔῃ ΤΩΔΗΥ͂ δβοίβ, δηὰ ἰβ γοὶ ὁπ ὙΠοῖΐο; δηὰ 
88 Οἡ ἴϊσ Οἰπορ Παηᾶὰ πδίαγο, ἰοο, 18 1186] οπό 
ὙΠ ΟΪ6, 80, δοοογάϊης ἰο π6 βαγίηρ: “ὙΒΟΙΠ ΠΟΥ ΟἿΘ 
ΤΩΘΙΩΡΟΓ Β0ΠῸΡ, 811 [16 τοι ὕογΒ δυ δ ψ τ 10" 
(1 Οον. χὶϑ. 36), 6 οδἰδβίγορ"ιοϑ οὔ ϑαγίδβι δᾶνθ 
{μοῖν ϑοῦο ἰῃ {86 τορίομβ δρουα θϑσίῃ. 

2. Οὐ χίϊ;. 4 κΘαᾳ. ““αοἀὐ σδηῃοὶ ἀο οἰβοσνσὶθο 
δὴ Ρυῃΐδ δοουμι διε π)ὶοκοίηοβθ. Βυΐϊ Ησ 
οὐοείγονθ νἱοϊθηοο δηά ογίπιθ, δῃά χηοίθ ουἱ ἰο 
ἰγγδῃίδ {Π|6 ΧΩ ΘΑΒΌΓΘ ἐμ 6 Ὁ Ὦδνο αἴνει ἴο οἰ 6 ΓΒ, [Ὁ 

6 βῖνοϑβ ἰο 16η} 8 τηββίοσ (δὲ [Π 6 ἨΘδι ΠΘῺ 588]} 
ΚΗΟῪ (δαὐ ᾿Π6Υ ἴοο δἃῖθ θῇ (ῬΒβ. ἰχ. 21; χὶ. δ). 
“-- ΒΑ ΕΒ. 

[Οη χὶϊὶ. γοσ. 8. “1 Ἵδῃποὶ θ6 σὰ ἐμαὶ 
(6 Μοᾶάφβ δηὰ Ῥογαΐδηβ γϑϑ} ῦ οχυ θα, ΟΥἨ ΤῸ- 
)οϊορα ἱπ Θοὰ ον ἰῃ Ηΐδβ ρἰδῃβ.---Βαὺ {πο ποι]ὰ 
ΘΧΙ} 1 αὁ ὑ' ̓ὰὶ γογο {πο ῖγν οἵη, Ρ]δη, ἱπουρἧ 1( σου]ὰ 
ν» τεαϊΐψν 186 φ]οτίουβ ρΙδη οἵ ἀοὰ. 1οκοιὶ χτηθῃ 
οἴδθῃ Ὄχι] ἱἢ [ΠΟΙΓ ΒΌΘΟΘΕΘ : ΕἾΤ κἴογγ ἴὼ ἐπ 
δχεουίΐοη οἵ {δῦ ῬΌΓΡΟΒ6Β ; δαὶ (ΠΟΥ͂ ΔΓ6 ΤΟΔΙ]Υ 
ἈΟΟΟΙΡ]βΐηρ [86 μ]απΒ οὗ (ἀοά, δὰ εἐχθοιίξίηρς 
ΗΒ ι ἀοριμηβ."-- ΒΑΒΝΕΒ.] 

[πη νοῦ. 9θ. “Τὴο ΤΊΟΓΆ] οδῦθο8 οὗ (Π6 τηΐη 
{Πτϑαιθηρα δγῸ δἰ μη βορη}γ ᾿μιἱπηδιοὰ Ὀγ {π6 Ῥτο- 
ΡἢοίΒ οδ Πα [16 ῬΘΟΡΪο οὗ ἐμ φαγί οὐ ἰδῃηά {δ 
δίηπετα. ΑΒ ἰῃ6 πδομδὶ οἴ ποοΒ ΒΟΓΘ σοίογγοα ἴο, 
ΨΊΤΕΙΝΟΑ Θηυμηοσζαίοα ὑγίὰθ (νος. 1] : χὶν. 11], 
χῖνὶὶ. 7, 8), ἰΔοϊαίγ (δος. 1. 88), ΟΤΘΟΥ ἴῃ χεοη- 
6.8] (χὶν. 5, 17), ᾶἀῃὰ ορργοββίοῃ οὗ 0 Β ὑῬθορὶθ 
ἴπ ρΡαγίου]αν (χἰνὶϊ. 6). -τὐ΄ Α. ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ. 

8. Οἡ χἱϊὶ. 19 βαᾳᾳ. ἱηρεγιϊὶ απἰπιΐ, εἰο. “Ὅπ- 
Ἰεδσηθὰ χϊηθ τ μθη (ΠΟΥ͂ ΒΑΡΡΘΏ οὐ ΔΙ] ΘΡΌΓΙΘΒ, 
ἐδ μοϊὰ πο οοτίδίη βοηδβο οἵ βοσὶ ρίαγτε.: Απῃά υπ- 
1658 (ἷ6 Ῥαρδὶ Ὀυδίηοθη "δα Κορί τὴϑ ἴο [Π|}6 β᾽ πη- 
ΡΪδ ἰεχὶ οὔ ἐμ Β[5]6, 1 μβδὰ Ῥθοοιῃηθ 8ῃ 1416 {γον 
1Ὼ δ] οχοσῖοθ 19 Φοσοιηθ δῃὰ Ογίξεη. Εὸσ (δαὶ 
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ὨΊΙΩἀΒ ΘΘῸΚ ἰο ἀΐβροθο οἵ αἰ βου 1168. . . . 
ἔγυθ Δ]]ΟΘΡΌΥΥ οἱὨ {118 ῥραϑβαρθ 18 οὐποογαΐηρ ἴδ 6 Ὁ ἴμ6 Φιαίορί νιογίιογη, οὗ ΤΌΟΙΑΝ ΟΥ̓ 
Ὑἱοίογυ οἵ οοῃβοϊθηοθ οὐοσ ἄθαίῃ. ΕῸσ, (μ6 ἰδὺνὺ 18 [ Βα μόβάτα (86 ἐπ᾽ γίθοι 18 θαοίνγοθη τ ολρυμ 
στα, (μ6 Ταὶς, (89 ογαθ] δηὰ παρ νιν ΘΏΘΣΩΥ͂ | δὰ ΑἸοΧδηογ ἴΠ6 τοί. ΤΙΐδ ἀϊδίορτο θορίπα 
1Πμδἱ τἶθ68 ἊΡ δϑϑίμβί (μ6 ῥγουα δομθοῖθηοθ οὗ 708- [ τὶ (ἢ (6 πογάδ: “ Τί τοῦτο, ὧ ν᾽ Αλέξανόρε, τέϑνηκας 
(ατίοθ το οοηβάδ ἴῃ {ποῖν οὐσ πηοτῖ8. ΤΠ68 | καὶ σὺ, ὥσπερ ἡμεὶσ ἃ ἅπαντες ; »Ὅ ἘΒΟΓΘΌΡΟΩ ἐδ6 οοὩ- 
ΔΙῸ [86 τϑὰὶ Βδθυ]ου, δηὰ (μῖ8 ἷβ {86 ρΊοΥΥ οὗὨ | ὑγαδὶ 18 ᾿γοῃίοα!]ν δεῖ Του ῥοίπθοη πρδὶ ΑἸοχβη- 
Βαῦυϊου, ἐμαὶ ἰξ ταὶ Κα 'ἴῃ 186 οομβάδῃοο οὗ 18 ἀοΥ τοαδ, 88 οὨ6 ρίνϑη ουΐ ἴο 6 8 βοῃ οὗ (6 χοάδ, 
οσσῃ πογῖθ. με, (ἰμογϑίογα, (μ6 Δ} Θοπη68 δῃὰ δηά 80 τϑοοριάσοα ὈΥ͂ πηθη, δηὰ Γ οὐδ ΓῊ} 
οοσυρίοα ἴλ6 μοασί υγἱ ἢ 108 ἰΒΥΤΌΤΘ, 1{ ΘΟΠἀΘΠΔῺ8 8}} τ αἰνοδὶ Παπιδῃ ρίοτῖεβ, δηὰ πη δὶ ον ἐδ αἱ 
οὐ τ ΚΒ ἴῃ Ἡ Ιοἢ τὸ πᾶν ἰγυβίθα, 88 ρο]]υἰαὰ | 1ὐ 18, 88. '8 νχ6}} Κπονῃ, ἀουδία] ὙΒοί μον ἐλξαμρο 
Δ ΨΟΙΥ͂ ἀσπρᾷ. Οὔοῦ ἴμ6 ἰδὺ [188 Ἰδϊὰ Ῥαγο (μιΐ8 Υ τ͵ὰ8 δοαυαϊηίοα ΜΠῈ (Π6 Βογρίατεβ, 8366 
ΒΙυΐπορβ οὗὁἨ οἷν Βοαγίβ ἀπὰ σόυκβ, ἱποτθ [Ὁ] ον Ῥρλτοα, ]Τλιείαπ απᾶ βα μι τη τ διιια, ὠ. 
οοηἤιδίοη, πεῖ ϊηρσ, δηὰ μαΐηβ οἵ ρμασγίυσι άοη , [ τι, 1851, ΠΥ. Ρ. 826 βαᾳᾳ. ΟὈμΡ. εἷϑο 50 ΗΒΑ- 
ΤΩΘ Ὀθοοπθ δϑμδιηθᾶ, δῃὰ ἐμαὶ οομβδρῃσθ οἱ ῬΕᾺΒ, ̓ ᾶϊο Ἡδιἰϊεηϊαΐτι ἀδν 1δίαν., 1511. 
ῬΟΣΚΒ οδαθαθ Πα ἐπ Υ 40 {ἰἸο8 πΐημ8 το τὸ Ἴ. Οη χίν. 4 
Β66 πον -δ'λγβ: 6 ἰμαὶ Πογοίοίογθ ἢ88 1 νϑὰ ΒΥ ῃ χὶ 
οοηβάοποο οὗ τἱρἢ θοιβΏθδεβ ἱῃ ἃ ΤηοῃΑβίοτυ, ἀο- 
βογίβ [Ὧ6 Ἰτηοη ΚΙ ἰδ, οδδίβ ΔΎΔΥ ἰὸ 85}685 8}] 
Εἰἴοῦυ οἵ ποσῖκα, δὰ ἸοοκΒ ἰο (μ σταϊαϊουβ τὶ ρἐύ- 
ΘΟυΒΏ 668 δηὰ ποσὶ οὗ ΟὨ τὶβί, δὰ (Πδὶ 15 (16 ἀ68ο0- 
Ἰλίζοῃ οὔ ΒΑ γ]οΩ. Τμ6 οβίγίοἶθα δα Π ΑΙ ΕΥ͂ ογθδ- 
ἰυτο8 ἐμαῦ γοιμαΐῃ ἃτο ΕΟΚ, ΟΟΘΗΣΕῦ5 δηὰ οἰ σβ, 
0 ἀο ποῖ ρογίαϊτι ἰο {μαὶ ρατὶ οἵ αν. ΤΉΘΥ 
Βογθθοῖ, ὑπο Ὺ ἀο ποὶ βροαὰῖκ π|ὰ Βυϊμηδη σοΐςθ, 
{Π 60 8:6 π80}]9 ἰο ἈΓΟΌΒΘ δῃ( Θ0Π80]8 ΔῺΥ 4β]1οἰοα 
οοηβοίθησο ὙΠῈΕ (μεῖς ἀοοίσίῃθ. ΜΥ 8]] ροσῖθβ, 
ΜΞ ΙΘΝ ΓΔΡΡτΟΥΘ, ἈΓΘ ΟΥ̓(ἢ18 βογί, υἱΖ.» Ὑ ΒΊο ἢ ΒηΔΑΟῪ 
ἴουτί [86 παΐυτο οὗ 1Δὺ7 δηᾶ μΌΒρε}.᾽ ΓΥΎΗΕΒ. 

4, Ου χἱϊὶ. 21 ρβηᾳ. “ἼἼΠοσο ἴῃς ΗΟΙΥ ϑρὶγι 
Ῥαΐηίβ ἴῸ ἰδ {Π|6 Βοιιβθ οὗἨ ΠΥ Βοδτγί δὲ δ ἀθ- 
Βογίοά, ἀοβοϊδία ΒβδΌυ]οη, 88 ἃ Ἰο  ἤΒΟΙΩ6 Θοβθροοΐ, 
δηὰ ἀθν}} ΒοΪ6, {0}} οὗ ᾿μοσῇβ, πϑίς 168, ἐμ έβε]οα, 
ἀγαβοῦμ, ῬΑ ΤΙΣ, Κορο δ, τηαρροίβ, Ἀπ Ρογου- 
Ῥίῃεδ, εἰς.» 41} οἱ ψιῃϊοῖ 15 ποίδιπρ 680 ἴδ 186 
ἱμπουβαπάο]ὰ ἀοναδίδίοη οὗ ΠΥ πδίαγο, ἴῃ [058 
ἸΩΘΟὮ 88 ἰηΐ0 ΘΥΘΓΥ͂ μοατί ἐμ6 Κίηράοῃι οὗ 8.8 
δηαὰ 411 1υ18 ρῥγορογίΐθβ ἤδυο ργεβθθὰ ἴῃ, δηὰ Ἢ 
δῃἀ ἜΥ̓ΟΓΥ͂ βίῃ, 85 ἃ ἰββοϊ πδίϊηρ' δευροηῦ Ὀγοοά, Βανο 
θόδῃ βοῦπι 8ηα βαῃ!ς ἰηΐο ἐδοῖ οΏ6, ΔΙ ΒΟυρὮ ποὶ 
811} κῃ ἰοχθίμονς Ὀϑοοπιθ ονϊάθηΐ δῃά δοίυδὶ ἴῃ 
ΘΥ̓ΘΕΥ͂ ΟἹΘ᾽Β ουὐἱψαγὰ 116." -ἼΟΗ. ΑΕΝΟΤΒ Πυΐοτ- 
φιαίονγίιην διδίζοιτη, 8 7. 

δ. Ου χὶν. ], ΓΝ “ ΑἸΙΒουρῆ 1ἴ βοθηῖδ ἴο πιὸ ἴο 
Ῥδ δὲ ἱπαροββῖ δ] {π4ὲ1 μεμ ε μο ἀφ! ἱἸνεσϑα ἔτοσα 
ἀραὶ ογ βίῃ, γοὶ ἰξ “{}}} οοπθ ἰο ῥϑβ8 [ῃγουρὮ 
Οσδὶ, ἘῸσ ἄοά Ποσο γσίγοϑ 18 8ῃ ΟΧδρΪ6; Ηδ 
Μ11 ποὶ ἔογβακο Ηἰἴβ βαιπἰὶβ οι ἢ (ΠΟΥ ᾿ΟΓῸ 1ἢ 
ἘΠ6 τηϊάδὲ οἵ Βαῦθυ]ου."-- ΈΙΜ δὰ ἨΟΕΞΈΜΑΝΧΝ 
δον ΓΥὺΤΉΕΕ. 

ὅδ. Οη χίν. 4 βϑηᾳ. ““ασπα ὑπρετία γεγο πιλιὶ 
διιπέ σιαπι πιασπαξ τηλιγίαες. 

8. Ου χῖν. 12 βαᾳ. Αβ ϑδυΐγ 86 86 Γ,ΧΧ. (μἰς 
ΒοοῖΒ ἰο ἤατνο Ὀοθη υπάἀογαιοοά οὗ ϑαίδῃ. 

ἴ Ῥοϊηίβ {μδὶ γᾶν ἰμδὶ {π6} ομδηῆρθ (δ6 δβοοοῃά 
Ροιβοῦ ἰπίο ἔπ (μἶτά ; πῶς ἐξέπεσεν, εἰΘ. Αἱ Ἰοδδὲ 
ἐΠ6Υ ὙΟΓΘ 80 απἀοιπίοοά. 866 ὅ ἘΒΟΜΕ, ὅ͵0 
(ΠΟΥΘΌΥ πιδῖκοθ [π6 ἤηθ Οὐ Άροι ἐηὰς 6 δεεὺ- 
αὐ Ρὲν δωρετδίατι, υο5 αϑοεπι αίλδ Ῥ6᾽ ἡλιπυϊἰ ἑαίετη."» 
Βιυΐὶ ΓΟΤΉΕΒ βαγ6: “εὐθεῖ ποὐὶδ ἱπεῖφηῖδ ΕΥΤῸΤ ἰ0- 
ἐΐωδ Ῥαραίιιδ, φιιὶ δυιπο ἐεχέαπι ἀδ οαϑυ απσείογπι αδ» 
οορί, δίωάτα ἰἰέετατπι εἰ αγέϊαπι ἀεοεπαάϊ οοπιιεηκίαγϑ 

9. Ου χίν. 18, 14. “Τῆι Αδαυγίδῃ ᾿οΠ ΤῸΝ 
Ὑ88 8. ἱποσουρἢ Ἑαβίοσῃ ἀρσβθροῖ.... γταῖδοσς δάοσοὰ 
88 ἃ. βοὰ (μ8ῃ δα γϑα 88 ἃ σηϑη." ΤΑΥΑΒΡ᾿Β Γέδοο- 
Ὀετὶεδ 8ὲ ἐδ τιιΐηπδ οὐ Νιπορεῖ ἀπά ΒαδγῖἌ 
18δ8, Νενν Ὕοσκ, Ρ. 6382. “1ἢ (16 ποδίμθη ρμοσὶ 
186 ρῥγε-θιηΐμθηςθ οὗ (μ6 ἀἰδσταδῃ Κἰηρε ἀοροπδοά 
οὔ ὑδπιοῖν ἀδβοθΐ ἴγοιῃ (με ροάβ, 88 διωοῃρ [86 
αγθοῖβ᾽, (ΟἙΒΥ ΝΒ, Εἰηίειὶ. ἐπὶ ἀ. Οεϑοῖ. ἀ. 19 
Ιαλτλ., 1888, ».14). ΟΗΕΙΒΤΙΑΝ ΤῊΟΜΑΒΙΓΒ, ἴῃ δ8 
Γπβιϊι.} 7εγίδρτ. ἀἰσίπαο, ἀἰδδετί. ρτοατηϊαϊζε, Ρ. 10, 0818 
(86 ῥυΐποοβ ἐμὸ ἀοαβ ου θατί ἢ. [ἢ 8 Ιδίϊοσ ἕοτα 
Τα Χϑι ΌΤΙ, δἴϊεσ {86 ἀορατίατο οὗ {π6 ΕἸΩΡΘΓΟΓ 
Φοβορὰ 11. ἶε ἴθ βαϊὰ (Ϊῃ ἃ ἀεβογσι ρέίοῃ οἵ 86 Ἰοτν- 
ΠΟΥ, οἵ ΜΗϊοἢ ἃ βμθοὶ 1168 Βείογε τη6) : “ν Ὦδυθ 
μδὰ ἰδ ροοά [τίσ ἴο 566 Οὐν ἐαγίλίψ σοὰ." ΒΕ» 
τ:ΑΝΙ, Ευιδίαη Οὐυτὶ Νατταίϊυεδ, Νον τῖοβ, 1Π|, 
γο]., Ρ. 126: “Το Βυδεΐδῃ ἰδίοσίδη ΚΟΒΑΜΡΖΙΝ 
Β6ΥΒ ἰὮ 8 βοοϊΐοῃῃ: ὙΒΘΓῈ ἢ 6 ἀοθοσῖθοθ 6 Βυιβαί δ 
κε ταῖο “ΤῊ Ααἰοογαὶ Ῥθοδπιθ δὴ Ἄεαγίἠΐν φοά 
ἴον 1116 Ἠωνϊ νος Ἧ0 βοΐ 86 ψ}016 ποῦ] ἃ ἱῃ δ8- 
ἰοπβῃπηθῃς ΕΥ 8 ΒΌ Πὐββὶ ΥΘΏ6ΒΒ ἰο [ῃ6 Ὑ1}} οὗ ἰδεῖν 

βχαταῦνο Βρθθο ἢ 88 οογίαϊη δ] γθπιθηΐδ δροεάτο σας. μεν ογιαις απ ρ οιχεαια ἀν γλΕ.ι Ἢ κρωνο φυώδνἑν Λέοτ ἐᾷ αὰ τῷσῃ ἀνα ττδιαν Ἰρυπε σιναυνῖδ ἔαοεγα (αὶ δεξὶ τόρομι ἐ880.᾽" ---- 5Λ1- 

ΤΑΟΒΆΓΟΙ ἩΙΟΝ ἰΓΔΏΒΟΘΏΒ 411 θοῦ η, 
Αὰἁ ρομογυτη Οογοῦῖβ δῖ η6 οαϑᾶο οὐ αὐ αν ἐρηὶς Ῥδαοὶ 
Ῥοβοθοαυμπὶ σοῖο οἱ βίοοβ τωϑῃίθ ὑγτϑη ]}.---ὈθὺΤΉΣΒ. 

Π. ῬΡΒΕΟΡΗΕΟΙΕΙ ΒΕΙΑΤΙΝῸ ΤῸ ΑΒΡΎΥΒΙΑ ΑΝῸ ΤῸ ΤῊΕ ΝΑΤΙΟΝΒ 
ΤΗΒΕΛΑΤΕΝΕ ΒΥ ΑΚΡΎΒΙΑ, ΡΗΠΙΒΤΙΑ, ΜΟΑΒ, ΒΥΎΒΙΑ, ΑΝΌ 
ἈΑΒΑΜ- ΡΗΒΑΙΜ, ἘΤΗΙΟΡΙΑ ΑΝῸ ἘΘΟΥΡΊ. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΙΝ. 24--Χ ΑΧ, 6. 

8) ῬΙΟΡΏΘΟΥ δβαίπδιὶ Αδαγιία. ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙ. 24-27. 

γε δᾶγὸ Ἵχρ᾽ δ πο δρουθ ὙΠῪ (6 ῬτῸρἢ" 88 8 ᾿Ὀβδοξρτουπᾶ ἰο ἐμ6 Ῥγορμϑοῖθβ ἐπὶ 10]1ον. 
δραϊηβί Αβευτίδ οοσυρίαν [86 τὐνβννι ῬΪδοθ δπὰ αἷ-  Βαὶ 1ξ ποοὰθὰ Οη]ὺ ἴἰο 6 8 βμοσεὶ οθθ. Εὸν (δ 
ἰογ (6 ὁη6 ἀραϊπδὶ ΒΑΡΎ ]Ο. ΤΟΡΉΘΟΥ αφαϊπεὶ [ Ῥτορβμοῖ ἴβ βαεπδὶ Ὁ}]9 ἐμὲ (θ ρόνγασ οὗ τ ιρῤῤξορθαᾳ ἦα 
Αβογσίδ οου]Ἱὰ τοὲ ὃ6 οπαιἰι θά, ἠδ} ΔΒ ὨΘΟΘΙΒΑΣΥ ἰ βμδιίεχοὰ ὈΥ̓͂ [80 ΟΥ̓ΟΣΙΕΧΟῪ οὗ ̓ μέμμξ υὐδτισω 
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ἴοτο (δαὶ, ἴῃ ἃ ὑσορδβοίίο βοῆβο, ἱξ ἰδ ὶ ἢ μγπορς 8] διττιοίζοη. Ηδ βοίβ βείοσθ 81} ποτ Οὐ 1688 Ὀ]δ ΠΥ ἨΕΣΕ 

ἰδῖπσ ἀθῶο δῦδυ. Βυὶῖ ἰο Αβαγτῖδ δῃά (π6 οἱ πὸσ 
τδίϊουϑ βαπιοὰ ἴὰ 186 δυροσβοσι ρίΐοα δῦονο, [ἢ 6 
Ῥιορβοῖ ἀοδδ ποὶ Ῥσχοοϊδὶ πὶ ΣΩΘΓΟΙΥ ἰδιηροσαὶ ἀς- 

οἴ ρασίδιεληρ οὗ ἰλ9 Μοβοϊδηϊο δα} γ8- 10 ῬΓῸΒ 
{υΐυσο. (ἴοι οὗ 

2 ΤῊΞ [0ῈΡ οὗ Βοβίβ Βαίῃ βγη, βαυϊην, 
ΒΌΓΟΙΥ 88 1 Ββανο ἱβουρβῖ, Βὸ "8881 1ῦ οοτιθ ἴο Ῥ888 ; 
ἈΑπὰ 881 ἢδνο μὰ 

20 ἜΤΙΒΔΙΓΙ ν1}1 σόα ὑμ9 
, 80 888]] 1 δἰδηά: 

Αββυσίδῃ 1π ΤΥ ἰδηά, 
Αμὰά ὑροπ ΤΥ πιοιἰδίηβ ἰγοδα Ἀἷπὶ ἀπάογ ἔοοῦ: 
ΤΒΘῺ 88.411} 818 γοῖζα ἀδρασῦ ἔγομι οὔ ἱμοπι, 
Απά 818 Ὀυγάρδη ἀεορατί ἴγοπι οδ΄ ὑμεῖν βΒῃου άοσα. 

26 ΤὮΪΒ ἐς [Π6 Ρυγροβο ὑμπδὺ 18 ρΡυγροβοα Ὁροπ ἐπα ΨΒΟ]6 ΘΑ : 
Απά {818 ἐδ ἐμ6 μαηά ὑδδΐ 15 βἰγοίοῃοα ουῦ Ὁροπ 8}} {π6 πδύϊοηϑ. 

21 ἘῸΓΡ {86 ζ0Ε} οὗ δοείβ Βαίῃ ρυγροβοά, δῃὰ ψο 5884] ἀἰβδιπ] ἐξ ἢ 
“Αηὰ Ϊ8 βαηὰ ὦ Ββἰγοίομδα ουΐ, δῃὰ το 858}8}} ἰαχα ἰδ Ὀδοῖς ἢ 

8 ἐέ Λᾶξ Θομιθ ἰο Ῥαδξ. ν ΤῸ ὑγϑαλ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

ΥοΣ. 94, ΤΙ31 ἴῃ ἰδ9 β0η856 οὗ ἀπύϑο οοηροπογα, “ ἰὸ 

ἀΐπροθθ ἰπ ἐπουρδὶ," ΟἿΪΥ ὡραίΐῃ χ. Ἰ; ΓΊΟΥΘΟΥΟΣ ἰδ9 
Ῥγορῃδὶ βϑϑιδ ἴο δύο δδά ἰὼ στηΐϊπὰ ἰη [15 ρίδοθ, ΝΏΓΩ. 

Χαχ] ;, δᾶ.-----ΤῊῆο Ῥογίοοί ἽἼΠΓ Υ ΟΧΡΓΘ5568 ἴδιο οοἰποὶ- 
ἄθαοοθ οὗ πο τγοα]καϊΐου τὶ ἐμ ἰπουσηῃῖ, ΝῸ ΒΟΟΠΟΓ 
δαϊὰ ἰπδὴ ἀοῃο, ἱ. 4.,. ΔΒ αοα σοποοίγοβ ἃ ἱβουρῆηϊξ, 1ὑὺ 18 

ΑΪΔ0 (88 ἴο ργίῃμοΐρ!] 6) γϑαϊ ἱξοὰ. Τθο 10] οσσίηςς ἐτηρογί 
ὈΩ ᾿δπθ ἰῆϑῃ {πὸ τπλϑδηΐίης ἐπ δὲ δὶ ἰκ, δ ἰὸ Ῥγίωσί- 

ΡΙ6, ζϑδ! ἰσϑὰ, τηυδὲ αιίδο, δοὲ ὯΡ 85 δοίυαὶ, ουξνχαηγα οἷτ- 
ουπιδέδληοο. Βοίοτο ὈἿΩΣ ἰδο 19 ἰδ Ὡοῦ γσορϑαϊϑὰ, Ὀυΐ 

ἨἘΠΠ 19 πδοὰ, ον ΕΥ̓ ἴοσ ἐδ παῖκο οἵ γαγίοῦ. ΤῊΘ 
Ἰπουκδί ἰδ Θσϑοη τ δ}}ν ἐμθ Βοσς. [ὲἐ ἰδ ἃ ϑοτί οὔ Απδοοῖῃ- 
ἐῃοῦ----ὉὍὉὋὁδ Ὁ δηα ΟΡ δῇὸ υ8ϑἀ 885 ἰῃ τΥἱΐ. Ἰ; υἱἱἱ. 10. 

Ψαγ. 3δ. ΤΌΘ ἱπῆῃ, 20 ἀοροπὰβ οὐ ἴδ οαἐἢ-οαῦ! 50 
τος, 4 ὃ; ψδδὶ ἰὁ ἀοίϑστηϊῃ δα 58}8}} "9 [18116ἀ ἡναησοπᾶο 

Αϑεντίοα, αἴ6. ἌΣ) ἰδ ἰμοτοϑίοσθ ἐπ. πιοδαϊδ οὐ σογωνν 
ἀϊοιιε.----Μ 1 ἸΣ)ΟΊΩΝΕ (οοτρ. νοὸς. 19; ἴχὶϊί, 6, 18) (9 

Ἰδηξῦδβο σοίαγηβ ἔγογη ἐῃ6 ἰηβη ἶνο σομαίτσεϊου ἴο ἐδ 9 
ϑεγδωοε ἢπ., δοοοταϊηκ ἴο 8 ἴγθααθῃς ΗΘΟΌΓΘΙΥ 88μ69.----- 

ΤῺ6 δυῇῖχοθ ἴῃ ὈΓ Ὁ δηὰ Ἰ220.) Βανθ ποίῃίης ἰὸ 
ἩὙΔΠΙΟῊ ΠΟΥ͂ οδΔῃ τοϊδὶθ ἰῃ ἐπ ψογὰδ οὔ Υϑγβ. 94, 2ὅ.--- 
ἸΜοτΘΟΥΘΡ ἔγογῃ νογ. 4 Οηασὰβ, ἴ5γαϑὶ ἴα οί τοϊοστοὰ ἕο. 
Ττας, ἰὉ γ6 ΓΒ. 1, 3, 1586] ἰ6 1Πτουδθ βροϊζϑῃ οἵ ἰὼ ἰπ6 

Θιϊτὰ νΡογϑοῦ, δι ἃ τὶ αυἱξο δἰτα ας βυχοθ (ὉΠ Ὁ» 

4 Δπά ἣμ ἰδ λα λαπᾶ ἐδλαΐ (8 δἰγοἰολοᾶ οὐξ, 

ΠσΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

ΤοΓ. 1, ΟΣ), Σ᾽ νόογ. 9); Ὀαὶ ἐΘΏ τόσ. 8 ἰηΐοτ- 
ΥΘΏ65, ἰη ἩΠΙΟἢ ἴδγδοὶ [8 βροῖκϑῃ οὗ ἰὼ ἰδ ϑοσοῃὰ 
Ῥοσγϑοη. [ζ σηιϑί, ὑπογϑίογο, Ὁ6 δαϑαϊϑαὰ δαὶ [86 δΐ- 
ὭΧχΘΟΙΥ γ6Υ. 25 τοΐονυ Ὀδοΐς, ποὺ ΟἿΪΥ ΟΥ̓́ΘΥ ἐδ Θϑῃέΐγο Μ48- 

ΠΑ] (4.28), Ὀυὺ αἷδὸ ΔΥΓΩΥ ΟΥ̓́ΘΣ ΥΟΥ, 8 ἴο γόγϑ. 1, 3, δηὰ 
ἰδὲ (ἢθ80 γϑγβ868 οτἱρὶ παίϑὰ, ποῖ δὲ ἰῃ6 βδπλθ ἐΐτωϑ ὙΠῈ 
10 τοδὲ οὗ ἐπ ὈΣΟΡΏΘΟΥ͂ διαϊπρὶ Βαῦγίου, Ῥὰ τη σἢ 
Θασ ογ. ΑἿΊ {Π15 18 ΤΘΙῪ ἱτωργοῦαθϊο. 1 οσδηηοί ὑῃ6Γ0- 
ἴοτο δατϑοὸ Ὑὑ ἢ Ὑιτκινοὶ δηὰ ὕβκοηδικ, Ὀὺὲ ταδί δἰ ὰθ 

τιν [Π9 τίου, μας {πΠ6 Ῥγοδοηῦ γΟΣβ68 ΔΓῸ ἃ ἴγβδαιμιθηΐ 
οἴ ἃ βτϑδίθν ῬγορῇθοΥ ἴον ἴϑγϑοὶ οὗ οοπγίοσεί ηρ πδίωγο, 
ΜὮἰο;, μουονοσ, οδηθοὶ Ὀ6 ἰἀοηξίοα! υἱέ Υἱὶ.--Χ  , Ὀ6- 

ΔΌΣ ἴῃ ἰη6866 Αϑογσία ἰ6 τοβαγάϑα ἰῃ δ ἰοίδ!ν αἰ θγϑοξ 
Ἰκῆι ἴγογῃ ἐμαὶ ἩΠΙΘὮ ἌΡΡΟδΥΒ ἰὼ ὑπ Ῥγϑδοῃξ Ὑϑγϑϑϑ. 

γος. Ζ1. δ᾽ οοτρ. Ὑἱ!. 10. [“ΤῊΪ8. Ὧ829 ὈΘ6ΘῺ ὙΔΙΡ 

ΟὔΒΙν ἐσαπϑδιθὰ “βορίίον" (ΣΧ Χ.), “ ποϑῖεθα " (ὕυτα.), 

“ αγρογὲ" (ἔτη), “" ἀΐββοῖνο " (ΟΔΕΥΙΝ), “ Θἤδηκο" (ὅ. Ὁ. 

Μισελκι:6), “δ πον" (ΟΚδ6ΕΝ.), ὑὕτοαῖς (Επαι [ΝᾺκ- 

απι45.}; δυὲ [ἰ8 ἔγυθ δθῆβδ6 ἰ5 ἐπαὲ κίνθῃ ἰῇ ἐπθ Ἐπρ. 
Ψψογαίου δηὰ ὈῪ Ὦξ  ΈΕΤΤΕ (υογεί(εἶ) [800 ΕὝΠΞΕΦΤ 1.Ὲχ.]. 
ἜΠο τορδηΐηρ οὗ {Π6 Ἰα5ὲ οἰδδο 16. ποὲ οἰ ΡῚῪ ὑπαὶ δώ 
λαπά ἰδ εἰνεἰολοά οιέ, 85 τοοδβὶ γίίογα κίτνο 1, δυ μαι 
{λ6 λαμὰ εἰτείολοα οὐ ἐδ λίδ, ΒΒ ΔΡΌΘΔΙΒ ἴγοτπῃ ἐδθ δΙγέ[010 

Ρτοχοὰ ἰο ἐπθ ραγοΐρ!9 712. (Β890 Οκβεν. ὃ 108, δ, 
Ἑτδιν, ἢ δθ0.--.. Α. 4.}. 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1, ὙΤΈΟετΟΣ τεαὰβ {86 Ῥγορμθοῖοβ οὔ Ἰβαΐδῃ 
δραϊηϑί (Π6 Βοδίμθη πδίΐοηβ συλ (ἢ δἰἰθηίοα, ταυδέ 
δαὶ βαγρτῖβο {μδὲ ἰπ ἐμ 6πὶ, [μ6τθ 15 το δἰΐνεὶυ 1119 
ἸΔΟΤΘ δα ἃ δροῦὶ Αβογτΐαβ' ΑΔῸΡ ΟσΟΌΡγΙΩρ ἴῃ 
ΥἹἱὶ.--αῖ!, (86 ἰὈγορτουηά, ἐξ τοίγοδία ἔῃ χὶϊὶ. δὰ 
οηνατὰ ἰηίο ἰῃ6 Ῥαοκρτουπὰ. Οἡ ἐδ οἶδ 
μαηὰ ΒΑΡΎ ]Ομ ΠΟῪ βἰδπᾶβ ἴγοπὶ ππὰ (6 Ῥτορβοὶ 
ῬΟΟΌΡΉΪΣ68. ἴῃ ἱξ ([Π6 τοργοβοηίδίνο οὗ [9 ροῖ- 
ζέον ἀονεϊοροὰ που] - μοῦσαν {πα [88 αἰαίητη. ἴο 
ὯΠ0 ἐχοϊαβῖνο ροβθοββίοῃ οὔ ἀοπηϊηΐοη. Νον [86 
ὈΘΒΓΠΟΏ ἈΓΪΒΟΒ: ΠΟῪ 8Γ6 Αβευτία δηα Βαθυ]οη Γθ- 
ἰρα 7 Ὑ͵Πδαὲ Ὀδοοπιθα οὗ Απευσία 1 ον ΒΘΌγ- 

Ἰσῃ ἰ5. ςδ]]ο ὦ [89 ποι] -ρονοῦ ᾧ Ηοπ ἰδ ἰὲ ἰο 
ἀν δὰ 1Πδἱ δοοογάϊηρ ἰὸ χ. 234-27 [βγϑοὶ αἱ (ἢ 
εηα οἵ ἦα 15 ἀ6] γογεᾶ ουὐἱ οἵ δοπάδρο ἴο Αβδυσῖα, 
λῖ δὲ (μαὲ εηδ- ροσίοά ποὶ Ανμαεὶν ναὶ ΒΑΡΎ] ΟΣ 

βἰδῃ δ αἱ {π6 βαπηηιὶξ οὗ ἐπ 6 τ ου]ά-ρονοσ ῦ ΤΉ 689 
χυσβίζοηδθ δγὸ δοϊνοὰ Ὀγ ἴ}6 βῃογί βϑοϊΐοῃ Ῥϑίοτϑθ 
18, 6 γβ. 24-27. 1 δρροδᾶγβε ἰπογοῖὶη [Ὠδί ἢ (ἢ 9 
ἰτατηρά αἰθ ἔαίατο Αβευτὶβ πιυδὶ θ6 ἀεβίτογοα, ἐμαὶ, 
(Πογοΐοσο, [8.86] δ  δχρϑοὶ ἀ δ σοσγαησο ἔγοιῃ (ἢ6 
γοξκο οὗ δ ἴῃ ὁ Ὀγιοῖ βοδβοη, δρυΐ ἐμαὶ {Π|6Γ6- 
ὙΠ Ιδγδοὶ 18 ποι μοῦ ἀο  ἐνογθα [ΌΓΘΥ Ὁ, ὩΟΥ 18 [89 
ὙΓΟΣΙ ἀ-ΡΟΥΤΟΣ [ῸΓ Ἔσο Ὀσόκοη ὕρΡρ. Βυϊ ΒΑΡΎ ]ΟΩ 
ΜΆΠΚ6 ἴῃ (86 ἐοοἰδίορβ οὗἨ Αβδαγσὶδ; δηά {{ ἢ υἹ].-- 
χὶϊ. 16. ποσί ρονος δρρεαγθᾶ βο εν ὑπάοσ (ἢ9 
Π8116 οὗ Αδδυγίβ, ἰὶ μαρροπορᾶ οἡ] 086 [ἢ 9 
Ῥχορδοὶ οουϊὰ ποῖ ἰμδη ἀϊδεηρυΐβιι {παι ποῖ 
[οΟ]]ονοὰ Αβογτίβα ἔσο Αβδγσγίβ ᾿ἰβο]ΐ, δμὰ ἐποσθ- 
ἴογβ σοι ρτομοηάρα ἰδ ὑπάθν ὁπό Ὠδιηθ. 

9, 06 ΤΣιοστᾶ οὗ Βοπίε----ἰσῃ 11 ὍΔΟΙΪΞ .--- 
ψέειβ. 234-27, ῬΒΕΟΉΒΙΚΕΒ δἰίδοβεβ ρτοδὶ ποῖρῃς 



192 

ἰο {δο [δοὶ ἰμαὶ (86 ρΐιγαβο κἴ8ὸ Γ[Χ0Ὲ} οὗ δοσίϑ 
γοοραθάὰ ΌΥ 8 [Ἀσῖσα ΤΣ Ἀροηον 

8 
μα βνόση," 8 Ὁ 
“αὶ ἢ (06 [ΒΡ οὗ ποκίβ,᾽ γϑσβ. 22, 29. ΒΑΥΒ 
16 ΤΌΓΠΛΘΓ 18 ΟὨΪΥ 8 Οἰἑπιὰχ οὗ (680 Ἰδίζϑγ. Ἡς 
Δ γ8 βίσοββϑ, ίοο, οὐ ἔμ ἴδοι (μδὶ 186 τ᾿ σῖυθ σὸ- 
Ῥεδίοὰ “1 ΕΡ οὗὨ διοβίβ᾽ οὗ νϑσβ, 22, 23 [88 18 
οογγοϊδίϊνα ἴῃ {ἰχ6 ἀοι!Ὁ]6 186 οὗἁὨ (6 Β8116 ἴῃ ὙΘΓΒ. 
94, 27, κῃὰ {π8ἴ [π6 καθ πογὰβ ἩΠΙος ἰῃ νὰ γ. 29 
“οποΙυάθ {[μ86 ῬΓΌΡοῦ Ὀοαγ οὗὨ {πμ6 ἀΐδοουγβο, ἰῃ 
νοῦ. 24 Ὀορίη (6 ἀρρεμάϊχ." ΗΖ, ἱμογείοσο, σϑ- 
βατὰθ νοβ. 24- 27 ἀϑ δὴ ἰπίορταὶ ρασγί οἵ [16 ἀϊδοουγθθ 
{πδὶ Ἔχίθηάϑ ἱμσοῦσα χιὶ. 1---πῖν. 27, δα 186 γοὸ- 
ἔρτϑ 88 αν οἰ χιῃδιίϑα αἱ {Π|6 βδιθ ἰδτη6. Βαϊ 
{π8ὲ 15 ἱπιροββϑῖδῖα. Το πογὰβ γοῦβ. 24-27 τουδὶ 
6 οἷάον τπδὴ (88 οδίαϑίσορι!θ οὗ ϑϑθμηδοβοσι Ὁ 
Ὀεΐογα Ψογαβα θη, ἴον {Π 6 ἰοτγοῦο]] ἐξ, Βυὶ [86 ῥτο- 
ΡἬΘΟΥ αραϊησὶ Βαθγίοη χὶϊὶ. 1--χὶν, 28. πηυϑὲ Ὀ6 
ΤΩ Οἢ ΤΊΟΓΘ σϑοθῃΐ, ἴον ἰδ ἰδ 116 ρὈχοάυοιί οὗ ἃ τηυοὶὶ 
ἰσχίον δηᾶ, ἱμογοίασο, οὗ ἃ ταυοῖ δῖος Ῥγορμοίῖο 
Κηοσ]οάρο [7 ΤῈ.]. Ι ἴοο, ἰπ ἴθ ρμοΐῃ!β παπιϑᾶ 
{ΠἸ6ΓΘ ἈΡΡΘδΓΒ 8 οοσίδὶ ἢ οουτοθροηάθῃοο, γαῖ Σΐ ΤΘ- 
ὩΔΊ ΨΟΓΥ τηυοἷ 8 αυοβίίοη τ Βοῖμον [Πα 18 ἰῃ- 
ἰοηϊίοηαὶ, ΤῊΘ ΟΧΡγοδβαί ουβ ἴῃ αυοδίϊοη,, 80 ΤᾺΣ 88 
1ΠΟ6Υ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ, ΟΟΟΌΣ Θχοθοαϊηρὶγ οἴἶοῃ ἴῃ 81} 
Βοσίβ οὗ οοῃῃθοίζοῃβ. 

ΤῊΘ οχρσγοβοίοη 19 ΓῸΒΡ Βαίδι πΟΣΏ ἢ 16 
εβρθοῖδ!}!}γ ἰγοαυοηΐ ἱπ θυ ΘΡΟΠοΡαΥ, θυ δἰ ταΥΒ 
στ [6 Ὠεδῖνο οὗ [89 ρογϑοὴ Ὑὑβοῖὰ [80 οΟδΔίἢ 
οΟμοοτβ (Πευϊ. ;. 8; ἰϊ. 14; ἱν. 81, 6ί6.).. ἴῃ 
᾿βαίδῃ ἐδ ὀσοῦσα δρδίῃ, χὶν. 28 ; 1ἰν. 9; ᾿χὶ]. 8.- 
ΤῊ τοηίοηί8 οἵ ἰδ ὍδΔίἢ ἰο: “881 μβαυὸ ἱμβουριὶ 
.. « 80 Ε}4]] ἱξ δβἰδηὰ.,"} 

“Ἐγοιι ἴΠ6 ἀϊκίδηςξ γον οὗ ἔἶπο ἀοαίτιοίΐοη οὗ 
Βαῦγίου, {π 6 ῬτοΡΠοῖ δυάθη}γ γονογίβ ἴο {πὶ οἵ 
1Π6 Αβαυσίδῃ ποσί, οἰ ἸΠΟΣ ἴῸΓ {Π6 ΤΡ οἵ πιδῖ- 
ἷῃᾳ οπϑ οὔ ἴμοβο ουθηΐδ δοογοῦϊ [16 ῥτγοαϊοίζοη οὗ 
116 ΟἾΠΘΓΙ, ΟΥ ἴθ [86 ΡὺΓ οὗ δρβυγὶπρ ἱγῦθ μὲ- 
Ἰΐονθσβ, (δαὶ νη }]6 Οοὰ Βαὰ ἀδοτοοὰ (6 ἀοϊίνει- 
ΔΏςΟ οὗ {86 ΡΘΟΡΙῸ ἔτοτι σοιιοὶοῦ ἀδηροιθ, Ηθ 
που]ὰ αἷδοὸ ρῥγοῖθοϊ (θη ἔγοσα ἰθ066 εἱ δηὰ.--- ΟἹ 
(06 ἔογπιια οὗ βιθασὶπς υἱάδ διρτα, Υ. 9.--- ῚΜ- 

᾿ΟΗΙ οχρίαΐηβ ΠΣ ἰο ὍΘ 8 Ὀγείοσιιθ βορὰ [ὉΣ ἃ 
διΐατο, δηά (ἢ18 οοπαδίσυοίίοη 8 δἀορίοα ἴῃ πλοβὶ 
γογβίοηα, δηοίθηί δηθὰ τηοάθσῃ. 11 18, ΠΟΎΘΥΘΓ, 
ΔΙιοβ ΠΟΥ ΔΡΟΙΓΕΥῪ δηὰ ἴῃ νἱοϊαίϊοι οἵ [6 ΟὨΪΥ͂ 
Βαίο σῦΐθ 88 ἴο {ἢ ὑβὸ οὗ ἔδηβϑβ, υἱΖ., {μδὶ {Π67 
δου ἃ αν ὑποὶγ ῬΓΟΡΟΡ δηὰ αἰδιϊποινο ἔοσοο, 
τ0}688 Του ἀἄθη ΕΥ̓͂ [9 οοηίοχί, ΟΥ [86 πδίῃγο οὗ 
1Π6 βυδ᾽εοῖ; πἱοῖ 15 ΨΟΣΥ ΤᾺΣ ἴτοῦι οΐϊηρ {Π 6 οΔ88 
]ο γα. --- Τὴ6 ἔσιιθ ἔοσοθ οὗ (6 ργοίετ θ δηὰ ἢι- 
ἴὰγο ἔογταβ, 88 ἤθγθ ϑιωρ] ουοα, 18 ἱ 
ΑΒΕΝ ΕΖΕΑ, Ἅ]ῖῸ Ὄχρ δἰηβ ἴῃ6 οἰδυβθ 0 ΣΩΘΔῈ 
ἐμαὶ δοοογάϊης ἰο αοὐα᾽β Ῥύγροβο, δ Ἀ88 οοπῖθ ἴο 
ῬΆβα δῃὰ Ὑ11} σοπηθ ἴο ραβ8 Βογοαῖοσ. Το δηῖὶ- 
{Πποϑῖβ 18 τη δογοὰ βι1}} τηογο ργοταΐμοηὶ ὉΥ 5Λ8- 
ΟΗΙ, ΌΥ τ οτὰ (Πὶβ ὙΟ͵ΒΘ 18 ΡΑΓΆΡ Γαβαὰ 88 ΤΌ] ]ΟΥΤΒ 
--- ἼΤΒου Παβὲ βθοὴ, οὐ; ΝεΙ Πδποσζαν, πον (ἢ 6 
ποτά οὔ (6 ῥσορδοίβ οἵ 1βγαϑὶ ἤανο Ὀθϑῇ {0181 ὰ 
ἴῃ Βοπηδοβ ΣΙ, ἴο ὈΤΟΔΚ Αβουσῖα ἢ ΤΥ ἰδηά, δπὰ 
ὈΥ {Π|6 τποὰ τηδγοδὶ Καον τὶ τμδὲ 1 μανο ρυτ- 
ὥρ δραϊηβὶ {806 888} 4180 φοπι1θ 0 ῥῬϑββ᾽ (} ΠΡ. 
ὅζοκ. χχχὶ. 3-18).- -- 6 ΟἾΪΥ οδ]οοϊίοῃ ἴο {Π18 

σνίονν ᾽8 {π4| [Π6 ποχὶ ὙΘΙΒΘ Οὗ ἰο βροδῖὶς οὗ 
(6 Αδβδυσίδῃη οὐοσίῃσον, ὙΠΟ που]αὰ βοο ἴἰο 
ἔπηρὶγ (δαὶ (86 148ὲ οἰδιδβο οἵ (ΐμ γοσβ (24) δβ 
ἀνὰ ἢ 85 ἰῃ6 ἤτηϊ σοϊδίθβ ἴο ἐμαὶ οὐθηῖ, Αποίμοῦ 
χιοϊμοά οὗ ἐχρουπάϊηρ (6 γϑσθα, ἰμοσγοίοσθ, 8 ἴο 

ΤῊΗΕ ΡΒΟΡΗΕῚ ΙΒΑΙΑΗ, 

[848 ΘΟ110 ἰο ῥδ86, δῃὰ 85 1 ρυτροθοὰ, 1ξ 8.41} οοῦ- 
πιο. πὸ Αδργγίδῃ ἐαλλκα 18 ΔΙγοδαυν ὑγοκθῃ, 
δηα 51.8}} Ὡονοῦ Ὀ6 τεείοσοὰ ΤῊΪ8 εἰγιοὶ 1 Γργο- 
ἰδίου οὗ (86 ρῥτγοίοσγίιο ἀοοα οί ὨΘοθδδαυ ὶν ΣΙΡΙΥ͂ 
(παὶ ἰπ6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ͂ ψγ8ὃἃῈ8 δοίυδ!!]υ υἱϊογοὰ δῇοσ ("6 
ἀοϑιτυςίίοῃ οὗ ϑοβῃδομοῦ 08 ἀγγ. ϑιιοὴ που]ὰ 
ἱπάφοαὰ Ὀὸ (86 πδίιγαὶ ἱπίθγσοποθ ἔγτοῃ (18 γθΓρΘ 
ΔΙοηα: Ὀυΐ ΤὉΓ ΓΟΛΡΟΩΘ ὙΠΟ ἢ Μ11 6 Ἔχρ δηθὰ 
Βεοϊον, [υἱϑ., 'ῃ οομητηθηΐ οἢ νοῦ, 26.---ΤᾺ.] ἰΐξ ἴα 
ΤΙΏΟΙΘ Ῥγοδαθὶθ ἰδὲ 189 Ῥτορδοὶ πιϑσεὶν ἰδ κε ἢϊα 
βίδηἀ 1 νἱλδίου δὲ ἃ ροίηϊ οἵ ἰΐπιθ Ὀείπψοο (ἢ ἐτγὸ 
ἐνεηΐ οὗ νυ ἱοἢ Πα δρϑαΐκα, δὸ (δὶ θοί ἢ γογθβ δτὸ 
ΤΕΔΙΥ ῥσορβοῖΐο, (μ8 ομο οἵ ἃ τεπηοῖδ μι οἶβογ οἵ 
ἃ ῬΓΟΧΊΙδί6 {πυτίγ, θυΐ ἴον ἴπδὶ ΘΓ σοϑβοῦ 
τοῖν αἰδιϊηςεγο ἑογπβ δῃου ὰ ὕ6 γοϊδ θὰ δηὰ 

ἰξοὰ. Ὑοἱ [π6 ΟὨΪΥ πηοάοτῃ πυὶΐοστβ ἘΠῸ 
ἜΡΡΟΔΥ ἴο ἀο 80 ἐπ ἰγϑῃβίδίΐουῃ δῖ ΟΑΥΝΙΝ δηΐ 
Οὐοσεισθ, το μανοὸ ζαοένηι εκεί, αηὰ 2. Ὁ. Μι- 
ΟΗΑΕΙΒ, ὙΠῸ 88 ἰδέ σεδολελε.--ὦ. ὦ. Α. 80 
8180 δα ρδίδπ 1 8}}}7 ΒΑΒΝΕΒ.) 

Τη ΤΥ Ἰαπᾶ δηᾶ ΟἹ Ζ2Υ τηου πη ῖταῖη ἐπὸ 
ΤΟᾺΡ βδγ8. ΤΠΟΥΟΘΙΌσΟ ἢοἱ ἴῃ δὲ8 οἾγῃ ἰδ ηα ΟΥ̓ ΘΟΣΙΩΘ 
οἴδον Ἰδηὰ, θυϊ ἱπ Ῥαϊεβίπθ {86 δηῃἰ ἰ]αιΐπρ δ]ον 
Βἢ81] (811 οἱ δρηδδνα ΤῊϊΐα οὐ ἀθη  γ Ῥοϊηίθ ἴο 
86 οὐ σον οὗ οὐ Ὀοΐοσο Φ γύβδιθω (2 
Κίηρβ χὶχ. 85: 1μ8. χχχυὶϊ. 86. Τποῦσ ουθὴ 
ΡΟΣ (ἢ 18 ΟΥ̓ΘΓΙΒΤΟῪ ἈΠΕ: Ρονγοσ αἷα ποΐ δὲ 
ΟὨΟΘ δρΡοϑαγ ῥσοΐκθῃ, δὲ}}} 1 τγῶδ δυο ΠΝ ΔΓΟΪΥ 
Δηα ἱῃ Ρῥγιηοῖρ]θ. Αἱ τῦοἢ δ Νους Π 86 ΠΟΖΖΕΓ 
ΔίΌΟΣ ἷβ ὙἹΟΙΟΣΥ δὲ δρόμοι δῆ ὙΔΒ ΓΌΪΟΓ οὗ 186 
νον], ἰπουχ ουϊνδρά]γ Βο δὰ ποῖ ὑμαὶ δρρϑβδγ- 
ΔΏ06 (6 ΓὙ. Χχν.), Β80 Αβαγσίδ, δῇοσ ἴ 6 [ΒΡ πὰ 
βηνίϑη Ὠΐπι ἕω ἢΐβ (ΟΣ ΟΥΥ, ἵγοια {μ6 νἱον-ῬΡοϊηϊ 
οἵ αοά, δῃὰ δοοογαΐῃρ ἴο ἱπνδγὰ δὰ αἀἰνίηθ σϑϑ]ὶ- 
'χ ΑΒ ὈΓΌΚΘῊ ἰ0 ΡΊΘοο5 δπὰ ἰγοάήθῃ ἀογ.--- 
ἢ6 ΘΟΠΒΘαΌΘΠοΟΘ οὗ (μαὲ ον τον οὐἨ Αραγσίδ 8 

(δαὶ Ιβγϑεὶ 8..84}} ὑ9 ἐγοοὰ ἔγοση ἷβ ἀοχηϊηΐοῃ. 

ΤΊ πογὰβ δα γοῖζθ 6881} δορατῖ, εἰο. δουπᾶ 
Θαβθη 8} γ (π᾿ Β8η16 88 Χ. 27. ΟΥΠΘΓ γοβοι ὉὈΪΔ ΠΏ 68 
ΔΙῸ οἵ γοσ, 24 ἰο υἱὶ. δ,7; υἱ}}.10; χ. 7; νϑγ. 26 ἰοὸ 
ἷχ. 8: χ. 27; γογ. 26 ἰο ἰσ. 11], 16,20; χ.' 4; χὶ. 
11 ; γὸσ. 27 ἴο υἱἕδὶ. 10θ. Βυΐϊ πιυςἢ 885 νοσβ. 24--27 
τοτηϊη οπ6 οἵ οἰδρία. Υἱϊ.---αὶ!., [Π 6 γα 18 8111} (15 
εββοηϊίαὶ ἀἰ βδγοηοο, ἰπδὶ ἴῃ ἰμ6 δαὶ Ὠδιηοᾶ οἰ δρ- 
ἰογα (Π6ΓΟ 8 ὩῸ Ν ΘΓΘ 8. ῬΓΟΡΉΘΟΥ οὗ Δ ΟΥ̓ΘΣΙ ΣΟῪ 
οὗ τἶδ ἐπὶ ἰλε λοὶν ἰαπά ΤᾺΝ ΤῺ κόπογαὶ 189 
ζ426 οὔ ἐμ6 Ῥισρῇοὶ πὰ ἴποθο οἸδρίοτβ 18 αἰ γοοίθα 
ἴο ἃ τυυοῖ τοσα σοπλοίδ ἀϊβδίδηοθ. ΤἬΘΤα 6 ἸΟΟΚ8 
ΟἹ Αβεγγίδ 8|}}} δὲ σοργοβοηίδιϊνε οἵ {86 πογὶ ἀ- 
ΡΟΝΘΓ ΖΘΏΘΓΆΙΙΥ, δηὰ ἰδυΒ, ἰοο, Αβευγὶδ᾽8 ουϑὺ- 

ὈΥ τ τον οοἰποί ἀοη ἴον Βὲπι τὰ {π6 ονοσίμγον οὔ 186 
ΜΟΙ ἀ-ΡΟΥΟΣ [ἢ ᾿Αὐ ϑῤε Ὁγ (6 Μορβελῃῆ. Ηΐθσθ 
Ὅ6. ΘΠΟΘΟΌΒΙΘΡ ἃ ἱ ἰηΐο πο ἐτηχιοά ας ἔξ Το. 
Τι χηυδὶ Ὀοϊοηρ ἰο ἐπ ἔπη Ὀείοσο (86 ἀοίεοδί οὗ 
ΘΘΩΏΔΟΠΟΣΪθ. εείοτο : γΘΓΒΘΒ ἀμ την ΠΟΙΌΠΒ 
ΟΥ αἴ ΏΑΙΠΥ ἰο ἴπθ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ δραϊηδὶ Ὑ]ΟΏ. 
[Ξ66 αρονο ἦπ Τεχί. απιὰ Οταπι.]. 

Ὕεὴ ἰΐο Ρτορδοῖ (γοσ. 26) ἀθοΐασγοβ {(πᾶὶ ἰδ9 
οδἰδθί ΟΡ δεεδϊοιοῦ ἴου Αβδυσγία ἷβ εἰ ῃϊβοδηΐ 
ἴος ἴ ν 016 οδιίνι, δῃὰ ἴὉΣ Ὠδίΐοηβ, ἢ6 ἀοοδ 
1ξ ὈΥ τϑϑβου οἵ (8 οοῃηθοίΐοη [πδὲ εχ βίθ θεία 
αἰ] δοίϑ οὗ ἰ αοὐμεδά. Τδδῖ ἀεἴοδι οὗ ξϑῃηῃδ- 
οἰ σῖρ, ἴοο, '8 δ ἴῃ 1 χηοτηφρηὶ οἵ 86 ἄδογθα 
(δὲ (ἦθ ΓΕΡῸ [88 ἀοίοσταϊμϑά οοποογαΐηρ (μθ΄ 
Μηοΐο οαγίῃ, απ 41} πδίΐοθβ. Τμῖδ οουῃβ6ὶ οὗ 
αοά εἰαηάε βο ἔστη ἰπδὲ 0 ῬΟΥΤΡ οὗ (116 πονϊὰ 
οδ δἰπάον ἐϊα δχοουϊίζοη; ἰδ6 μαμὰ ππϊοῦ 189 

ΒΡΡΙΥ ΤΠ ἀπὰ ὈΥΡΠ το 189 Βδτὴθ δυσί, δαὶ ἐπ ἰΤΟᾺΡ Μαι δἰτοίομδά ουϊ [0 ἄο {8 ἐχθουϊίοι 
. ἃ δοιαὶ αἰ βοσεμὶ βοηδ6,--- Αϑ 1 ἰπίοηάοα 1 ἰ ποι αΐτς οδδ ἴασ δδὶὰθ ἤτοι 18 ἀοΐῃν. 
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ὉΟΟΤΒΙΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΠΟΑΙ, 

1. ον κτδηᾷ ἰδ ἰδ δ οοπίοταρ[δἰΐου 
οἵ μὲδύοεν 1 ον (89 ταῖρι Αδαδ δισὶ γοὶϑ Ὁρ, 
ποῖ ἰῃ οδδ υἱἱ.-χὶ!., ΡΙαγοά βὸ 8 

ΟἿΪΥ ἃ ᾿ΐῶθ οὐ 8ὸ ἰ8 ἀουοίδά ἰο 11 Βοζο, 
πρὶ ἐδ ἰεῖ φεγίολι, εἰς Ἡδν(ἰεἶπ ἔπη, ἐὲ 

[ἰν. ὙΤδο χοροὶ Κποτσβ [δὲ βθῃδ ΠΣ θ᾽ 9 
ἀεἔεδι Ὀοίογο Φ6γύδβαὶθπὶ 18 δὲ ὁμοο ἴῃ 9 ΟΥ̓ΦΣΙΕΤΟῊ 

ΤΙ ὑπέ χογὰ ἔγοδίθα ἴω (ἢ9 ὈΪΟΒΒΟΠῚ, ΤΩΔΥ ΓΣΘ- 
Το η ατθοη [ὉΣ ἄδγβ. ΟἿΪΥ Ὁγ ἀοζτοοθ 1 ὈΘοΟσ θῶ 
γ6 ον, (μ6η Ὀ]δοῖς, δηὰ ουδάθηι]γ ἀοθδά. 

[“Βγ (815 δδοαδύγδῃοο (γοσβ. 24-27) Οοά ἀο- 
εἰχηϑὰ ἰο οουλίοτὶ Ηἰδ μθορὶθ, θη ἐΠ6Υ δου ]ὰ 
υθ6 ἰῃ ΒΑΌΥΪΟΙ ἰῃ ἃ Ἰἰοῃρ δῃὰ ἀγθασγ οδρίνἱγ. 
ΟομΡ. ΡΒ. Ἅοσχχχυϊ. Απὰ ὈῪ [86 βΒδῃγ6 σοῃβί ἀθσα"- 
ὕοη Ἦ ῬΘΟΡΪΘ ΤΩΔΥ ὕθ οοπίοσίοα πῃ 4}} {{πη68. 
Ηΐδ ρῥἰδῃβ 8.18}] βἰαπὰ. Νουθ οδῃ ἀϊβαηηῦ)] ὑμοι. 
Νο ἄγπὶ 88 ῬΡΟΥΟΣ ἰο τοϑὶβὶ Ηΐ τ. Νόοῦθ οὗ ἰδ6 
ΒοΒο.68 οσῃχοα ἀρδὶηδὶ Ηΐτ 8.0}4}} διυοῦ Ῥγοβροσ. 
ὙΥΒδίονος 1118, (πογϑίοσθ, ΤΩ ΔῪ θοί8}} Ηἶε 16; 
Βονονον ἰἱοῖς, ρἸοοΐηγ, δηὰ βδὰ (πον τα} ι168 
ΙΏΔΥ ὕὉδ; διὰ ἤοόνουος ἀδιὶς Ηΐδ αἀἰδρϑηβδιοηβ 
ΤΑΥ͂ ΒΌΡΘΔΓ, γοί ΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ͂ ὮΔΥΘ ἰΠ9 ΔΒΒΌΣΒΏΟΘ 
ἐμδὲ Ηὶ ρΡ]δῶν δῖθ Μῖ86, διὰ ἰδμδὶ (167 4]} 
8081} εἰδηα.," -- ΒΔΕΝΕΒ]. 

8) ῬΙΟΡΒΦοΙθ6 σοϊαϊίθε ὕο ἴδ δαιίοα ἐπτϑαϊθηϑᾶ ὍΥ Δπαγιΐα, υἱΞκ.: ῬΒΠδῖίδ, 
ῬἈδοδῦ, Εἰ γτὶα δι ἃ ἘΙΡΏταϊσα, ΕΒ ορία διὰ ἘἸΚΥΡῖ. 

ΟΗΑΡΤΈΕΒ ΧΙ͂Ν. 28--ΧΧ, 6. 

1. ΑΟΑΙΝΕῚΤ ΡΗΙΠΙΠΤΊΑ. (Ἐ.Μ». ΧΙΥ͂. 98--59, 

ΤῊ βΒοτὲ υΐϑοθ τῶβ οοσδαϊοηθα ὮὈΥ δὴ ο1η- 
δδδυ ἰπδὲ ἴ6 ῬὨΣ δ ὔποθ ϑοὴξ ἰοὸ “ΦογΌβδ θα ἴῃ 
Βγροοῦὶἰ 81 σουγίοδυ, δήῖοσ ἴ9 ἀοαὶ οὗ ἰκΐῃ 
ΑΜαζΣ. 1 σοῃ δίῃ (Π6 τοδὶ τη} 0]4 ὁ0 - 
ΘΏ(68 ἰο οὔδΡ. χὶ., 80 ἐμαὶ ἰμθγθ οδὴ Ὁ6 πο ἀουδὲ 
δου! ἴ18 μαν της ἃ ΘΟὨ ΘΠ ρΟσπθουΒ οτ βίη, Ὑεὶ 
εἶδρ. χί., οσἱχιηδῖϑα θεῖτο (ΐ5 γἱ ἴος 86 
Ἰδίίοσ οὐ  ἀθμε!γ Ἰοδὴ8 οἡ 1ὴ6 ΌΓΠΊΘΓ. [ 15. βθθῃ 
[δὲ [16 γοῦηρ τς Ηοζεκίδῃ, ἰτητηθα δίθ οἡ 
δοοοάϊπο [26 ἰΠτοΟΩΘ ΔΤΆΚοηοα ρστοδὶ οχρθοὶδ- 

ἴομβ. Τηδὲ [Π6 Ῥγόδοηΐ Ρΐδοθ δόπιοθ πδὲ ΒοτΟ, 
ἢ.) 88, ΠΙΔΥ͂ 6, 115 ἡ ὑὐπόμοιοι ἧῃ ἑκα, (πδὲ βοὴ 
πΟΣ]ὰ θορὶπ τ1 ἰἢοδ6 ποδίοσῃ οὶ θΟΥΘ 88 (ἢ 9 
Ἰεαβδὲ ἀδηροσοῦβ. Ηδ ἢ θη Ῥϑβδθοθ οἡ (ο {86 Εἰδβὲ 
ἰο 186 χαϊχῃ ον Μοδυΐῖοα, ἔσγοσα ἰμοῖι ἢ6 δβοοηὰβ 
ΠΟΡΙΝ ἰο ἴπ6 51}}} σαϊα δον Κυσο- ΕΡΗΓΤΑΙ πλΣ[68, 
ἴο οοποϊαάθ ψ ἢ [89 Τα]ρὨ οθὶ οὗ 411, {Π| 
εἰδὴβ δηά Ἰορίδῃβ οὗ τ86 ϑουϊῃ. Φογεμ 
ΟἾδΡ. χ]ὶνὶΐ., ροοὺβ ἴγστοα ἔπο ῬἈΣ] δι πμοα ἰο ἐδ6 
Μοδρίίοα, δὰ ἰμθη ὈΥ ἃ σου -ροαῦὶ ἴο Π)διηδϑοῦβ. 

28 Κ ΤΗΕ ὙΕΑΛΑΕ ΤΗΑῚΤ ΕΙΧΟ ΔΑΗΑΖ ὉΠῈΡὺ ὙἯΑΒ ΤΗΙΒ ΒΌΕΒΡΕΝ. 
29 Βοϊοΐοθ ποῖ ἰδοὺ, "σῇ 19 Ῥα]οβίηδ, 

Βοοβυδο 6 τοά οὗ εἶπα ἰπδἷ δβιροῖο ἔδθο ἰβ Ὀτόῖϑι : 
Εὸτ ου, οὗ [86 86 
Απα ἢϊ5 ἔσυϊ 9 

80 Απά {Π6 Εγβί Ὀθόσῃ οὗ [Π6 ΡΟΟσ βὴ 

ΑΠΑΙ Μ1}} Κὶ}} (ἐγ τοοῖ στὰ ἔδιηΐηο, 
Ἀπά ἢο Β}4]] 5147 ἰῃγΥ τοιηηδηΐ, 

81 Ηον], Ο γκαΐθ; οἵγ, Ο οαἷΐγ ; 
ΤΈου, ΒΟ] Ῥα]οθίηδ, αγέ ἀἰδθοϊγοᾷ : 

ἥν δὰ ΠῚ οΟπη6 ἔτ ἃ ᾿Ῥοοσδίσίοο, 
6 ἃ ΒΟΥῪ Ηγ]ηρ βογρθηῦ. 

ἴθοα, 
Ἀπά {80 ΠΘΟΘΑΥ͂ 8}8]] 116 ἀοττῃ ἰῃ Βαΐοίγ : 

ΕῸΓ {Π6Γ6 38.181} οοπηθ ἴγοπι (89 ποτε 8. πιηοΐκο, 
Απά ἤοπ6 δλαϊξ δ6 δἴοτο ἴῃ 19 ᾿ῬἈρροϊηϊοα {ἶταο8. 

δὲ Ἧ Βα 588}] οπ6 {μι ΒΏΒΥΓΟΙ (ἢ }6 ΤὨΘΘΘΘΏΡΘΙΒ οὗὨ [ἢ ὨΔΌΪΟΙΥ͂ 
Τϑδῖ [86 1,0 ΕὉ} Βδίι ουπάοα Ζίοηῃ, 
Απά [6 ῥΡοοῦ οὗ ΗΠΒ Ρ60ρ]6 884}} ἐἰσυδβὶ ἴῃ ἴδ. 

10 ε, οσὐάον. , 80 Σ, Βο 58})4]1} 'δου, “0 τ᾽ ἸΩΣ 98 φοῖ δὲ αἴομα. Οὐ, αϑόονιδίιδδ. 

ὁ αἷϊ Ῥκεδέία. ν ἐλογοὰ (λαξ δνκοία. 9 δαεΐξίοκ. 
ἃ φοτηθ:. 9 "ο δἰγορσίδν ὅπ ἠϊ αγτηκῖδε. 

' ΤΈΧΤΟΛΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

Υον. 38. 169} 596 ΧΙ]! 1. ἐδθ Ὀαδὲ] ἰδἷς δὲ ἐπο δυ δ ͵θοὶ οὗ δ ἽΠ 7 (ΣΙ ΤΣ ΘΟΗ) ἀ068 ἰθὸ 

ον. 30. πᾳ 22 15,80 ἴο δρϑδξ,, ἃ διιροχϊαἰἶνο οἵ ] πο ἢ Υἱοΐθῃσθ 1 [{Ππ||8, ἴοο, “. Α. Α4.] ἰδἴκο βίσωριὶσ 2»", 

Δ} -α ἰλοδο ΟἹ ἩΒόσω ἐδ 6 θη86Π09 οὗ ΡΟΥΘ δηὰ Ἰον- ἰ ὙΒΙΟΝ 18. ΚΘΏ. Γῆ8η6., 88 δ Ὀ]0 6. 
Ἰΐονο ᾿ς μοργοοφοά ἴ 1, αὐταί εἰ κοϊοά ρονεῖ.-- τὸ ἰακο γος. 81. Ἵ))  τυϑίο στοῦ ἴοσ ἔ086 δϑϑογωδὶοἁ ἴῃ ἐδ 
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ξαϊοα, ἰπ9 Ὁ Ῥπ. Ἰχίχ. 18; θῇοθ ἐὴ ζϑυρἑῃΐηθ | 

οοπδίσαοίίοι : ΘΟΙΏΡ. ὋΡ Ὑ»0-Ὁ2 ῬῚ Βαϊ 1}. 11.-- 

ΝΙΡΏ. δ᾽) οσουγβ ἴῃ 1βαδ ΟὨΪΥ ἦθχϑ. ΤΏο ἴοστῃ [5 ἴο 
Ὧο τομαγάοα Ποῖ η8 ἴηΐ, δ08ο]. Βομαγάϊηρ [ῃ9 ἴογτη 
δοόσηρ. ᾿ἰχ. 18; Επλιρ, ἃ 940, 6--] }Ὸ, (9 Βογάθε 

πηἰἰοὰ αὐ (μοἷγ γϑμάθενουβ, Ἵ 2 9061 γ11}, 14) [8 ἄπ. 

λεγ.--ὙἿἹ Ὦ ἴῃ 1δαΐδῃ ΟἿΥ ΠΘΓΘ; Θοίρ, Η0Β8. Υἱῖ! 8; 

Ῥᾳ. ο1}, 8. 

Υ͂ΟΣ. 82. τ 8 Δοοογαϊηκ ἰο συἷ]θ οοπδίγυϑα Ἡ]ϊ 8 

ἀου!]θ Ασουδβαιίγο (σοτῃρ. 1 ϑϑτη. χχ. 10; Μίο. τί. δ; ος. 

ΧΧΙΪ, 8517, εἰ26.).. ΤῊΘ [Ὠἰτὰ ΡΟΙΒ. βίῃρ. βίδη ἀδ {ΡΟΥΘ Ο: δΕ}γ 

88 5 οὗἵΘἢ [ἢ 6856 (οΟΙΏΡ. Υἱ. 10; γἱ!, 24; νἱἱ!. 4; χ. 4, 

εἰ..).-----ΤἸῸΠ εἰαυ ἀβ οὔϑῃ πὶ ἢ ΝῚ οὗ (πο ρίασϑ δῆ οΣ 

9896 6608 ἴὉΣ τοΐσβο (ΣΧΧ. 8; Ῥε. χχχνί, 8; Φυα, ἰΣ. 1δ, 

δίς. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ (Γ(ἘΙΓΙΙΤΙΟΑΙ, 

1. Ῥηϊ δια 18 ταγηθα δραϊηϑὶ ἜΠΟΙΕΙΝΕ αἱ 1π6 
ἀοδίῃ οὗ ΑἰαζΖ. 1 ΑἸ82 γδβ ἃ βευροῃὶ, ἱ 
οὗ ΠΪ8 γοοί (χὶ. 1---ὺλλοίῖοο (μ6 Μοββίδη!ϊς γοίδγθηοθ [) 
Δ}4}} Ῥγοοθθα 4 δ δὶς δηα ἢγίηρ ἀγάροη (ΥὙΟΓ. 
29)... [βγα6] 5.18}} ραβίι το 1 ρϑδοο; Ρἢ1Π15ι18 ροσῖ8]} 
ὈΥ ΡΟΥΘΓΙΥ δηκὶ οᾶγο (νογ. 80). Ετοιῖῃ ἴΠ6 πουίπογη 
αυδτίοῦ ἐπ 6 ΘΠΘΠΊΥ 5}8}} ἰηνϑίθ (6 Ἰαηά, Ββοα ΠΙηκ 
δηα Ὀυτηϊηρ (νοῦ. 81). Βυῖ ἰο [8 ΘΠ ὈΑΒΘΥ, ἴῺ 

τὰ ἰο {π6 τλδίίουβ ἴῃ βουρῇϊ ἴο ΒΡΥ οι, {ἱπ6 
διιοτί, Ὠδυρῃϊ δΏΒΜΘΡ 8}}8]] ἵἴνοη: Ζίοῃ 18 
δοδονδδ᾽ ἰουπάαιίοη, δη ἴῃ (18 (ἢ6 Ποραγ οἵ ΗΒ 
ΡΘΟΡΙΪΘ ἢπά ἃ βυγα τοΐῃ ρα (γοσ. 82). 

2. 1π τ86 γϑ8: “-----Ὦ ΣΟΙ 8}1.--- ογα. 28 
-80. ΤΙ γοδν οὗ ΑἸ δΖ᾿ ἀοδίῃ 8 728 Β. 56. Τὴ 
ῬὨΠ1βι1 68, δοοογαϊηρ ἴο 2 (ἤγοη. χχν δῖ. 18, μδὰ 

ἀμοα νε: οὗ ἰογσι τοῦ ὈΘΙοηρίηρ ἴο 18- 
786]. ΤΠΟΥ Βα τ2866 ἃ οοῃᾳυσβὶ 'η 1116 ἸΟῪ οου- 

ΕΥ͂ (ἢ ϑυ) δηά 1 [86 βουϊῃ-Δηα (322) οὗἨ [6 οἷ- 
(1.5, Βοι ΒΑ πηθθ, Α͵α]οη, αοάοτγοίῃ, Κβ'βοσδο 
Τιηδ δηὰ Οἷιηζο, δηὰ ἀποῖὶ ἰπ ἔπο. Βαυΐο 
Ἡοζοϊκίδῃ 1 18 τοϊδίθα (2 Κίηρα χυἱ]ιὶ, 8): “Ηδ 
βιηοίβ ἴπ6 ῬἈ 18 π65, θυθη ὑπο αδ28, δῃά ἐδὸ 
Ὀοτγάοεβ ἐμογοοῖ, ἔγοιῃ ἴῃ 6 ἰοτοῦ οὗ ἐμ νδίοτηθη 
ἴο ἰμ6 ἐδηορα οἰἰγ. Ηὸ 84, {Βογοίοσϑ, δὶ ]δβὶ 
οοηαιογοα Ὀδοὶς {πΠ6 ]Ἰοβὶ ἱοσγϊίοσυ. Τῇΐδ 18 Δ}} 
{πδ 1πΠ6 Πϊρίοτ! 68] ὈΟΟΪΚΒ ΟΥ̓Ρ (ο υ8 σοηοογηΐης (Β6 
{1π|68 οὗ Α]1Δ2 απὰ Η  ζοκίδῃ. 

Ἐτοπὶ γον. 52 ᾿ὲ 18 βθθὴ ἐπί δήὔο (μ6 ἄθαδίῃ οὗ 
ΑΝ 42 1Π6 ΡΒ ]ΠἸδι 68 βοηΐ δηλ θαρβαάογθ (ο ὁ γιιβα- 
Ι6π. Ῥοσθδρβ [Π6 οβίθηβι Ὁ]6 οὐ͵]οοὲ οὗ {8 6 π)- 
θαβεαδρθ 88 ΠΟΙ ΟΥΪΥ σοηβὶ ἀθγη! οι : {μ6 0 ποι]Ἱὰ 
οὔξσ. οοπάοϊθδῃηοθ. Βυῖ ἴῃ τοδὶ ΠΟΥ ΨΟΓΟ ἰοὸ 
βουπὰ (Π6 δβίαία οὗ δῇ τη. [8366 ὑθὶου σουῃπΊθηί 
οἵ. Α. Α., εἰο., δὶ νογ. 82.-- ΤῈ. [Ιβαΐϊδῃ Κηονθ 
118 νΘΓῪ π|6}}, ἀῃὰ σίνϑϑ ἔπ πὰ 8 ΒΏΒΜΟΥΙ ἰ᾿αΐ, ΟἹ 
1:6 οὔθ διδηά, Ὀοβιιοα {ποὶν ροτῆάν, δηἀ, οἡ {Π6 
οἴμοσ, {π6 δἰδπάροϊηϊ οὗ ἃ βοηυΐηα γοργοβοηϊδίϊνο 
οὔ τπΠ6 Τμδοοταον. Τ]ιαῦ ἰΒ ἢοῖ βαυΐηρ [δὶ Ιβαϊδἢ 

γα {818 ΔΏΒΟΥ ἴῃ [6 πᾶτηθ οὗ 6 φονθγῃηχηθηί. 
Θ βᾶγο ἰΐ 48 Ῥγομπῃοί, ἱ. 6., ἢθ υἱΐογοά 1 πΚα ἢθ 

Ῥυ]Π Βα 1ν18 Οἵ ΠΟ Ῥσόορἤῇθοῖοθ, ππϑῖμοῦ ρυὈ]1οὶν 
ΟΥ̓ ἴο {1:8 688 οἵ [86 ΘΑ ΒαΥ, ΟΓ ὈΕΙΌΓΕ ἃ ἴδ ὙΪὑ- 
ΠΘΒΒΟΒ, ἰβ 8 πηδίϊοσ οὐ ἱμάιβδγθηοο. ΗΪΐ8 πογὰβ 
ἙΠΟὨΟΘΟΓΏ Γ ΌΔτΝ (86 το {μοιηβοῖνοθ. δ 
ΒΆΥΒ ἴο ἱποῖη ΠΟΥ͂, δ {Π6 σαργοηθηίδίϊνοβ οὗ {Π6 
ΡΣ οἔὗ αοὐ, ἐπ6Υ ουὐχίνι ἰο ΧΟΡ. Αἱ δὴγ χϑίϑ, 
6 Κηον (πὲ ᾿ΐβ τοτάβ πσουϊὰ ὅο ἴο {Π6 σἰσμὶ δά- 

ἄγαβα, ἱ, 6.) ἃ8. ΜΧ16}} ἰο (86 χονογῃηγοθηὶ ᾿Ὼ 6 Γ0 88} 6 1} 
88 ἴο {Π9 ἢ] 01 6 δι θΑΒΒΘ ΟΕ. 

ΤῊΘ 1Π ΓΟ ΠΟΙΟΥΥ͂ πΟΓαΒ (γ 6. 28) ὅτ [Π6 βϑ 6 
ΔΑ νἱ. 1. [Ιπ ΟἿΡ ρϑββᾶρθ ἰῃ6 ὺ πᾶν ον! ἀθηι γ (ἢ 6 
ΒΟΏ96 ἐμαὶ ΑΠΔ2 Παά δἰγοδὰν ἠϊοὰ. ΤΉ Δρρθᾶγβ 
ἴτοηλ ψῆδὲ 90] ον. Ἐλοήοΐοθ ποῖ εἰς.--- ΤΠ 686 
ΜΟΙΓΒ ΓΟΟ8}} 2 ἥδηι. ᾿. 20, [π6 Ἰδηγοηὶ οἵ Πανιὰ 
ΟΥΟΡ (ἢ ἀραίἢ οἵ ὅδ} δῃά 8 βοῆβ. ΕῸΣ ἴΐιϑσγο ἰΐ 
Τεδβ: “ ΤΩὶ] 10 ποὺ 'ῃ δῖ, Ρ] 88} ἐδ ποῖ ἴῃ (ἢ 6 
βίγϑείβ οὗ Αβίκοίοη , Ἰοδὺ [6 ἀδυσμίοσβ οὔ μα Ῥἢϊ- 
ἸἸβιίποβ σοὐοΐοο, Ἰοβὲ {π6 ἀδυρμίοσθ οἵ {π6 πἀποίτ- ἜΝ ας αρξο να ασν ἀπε αρ θεσαν τεσδονι πος ΠΕΡΕῪ ππθαδ πεν θεν τοξσσεα ες. ἐς πα σσπθο ἐν ΌΡΣσ πο τῆλ Ὁ ΞΕ ΞΕ ΣΘε, ΣΟΥ ΘΕΕΣ ἔπι τ φερε σατο νν ποῦ ὐυνϑο σον τ οὐ τη 

οατηαίορα ἰσϊπτη μ᾽" (οοαρ. Μίο. ἱ. 10). Αια 
6 Οὐδ, 8 88 11{{16 δὲ. ὅδ} δ Κιηρ δῆον οὐ β πεασί. 

Τμαὶ ἀϊὰ ποί ἰηάον (ἢ ΡΣ] βίΐηθα ἤγοιῃ τε)οϊοὶ πη 
αἱ [πὸ ἀσαίι οὔ οἰ μον οὐ μον Κίηρε. Τὸ οἴῃ θὲ Ἄνοης 
{πὶ οσοδβίοηθα ΒΟΣΓΟῊῪ (0 ἴεσϑοὶ (ἤθσθ τδθ δὃἰ- 
ἰδΔομοὰ Ἰογίωϊ πὸρν ἴογ ἱμβεῶ. ἸΤμουρῇ 80 ΤῈΣ δ 
νὸ ΚΏΟΥ, ΑΠδΖ αἰὰ ἐποῖλ ἢοῸ πδστη, Ὀυϊ Δ5 ΓΑ- 
{πὸῦ οοπαυογοὰ Ὀγ (ποτ; νοὶ ἰμ6Ὺ της ΒΟρΡΘ 
(Π8ι ὉΠΟῸΟΣ Πἰβ γουῃρ δυσοθβθοῦ ἰμοὶσ ᾿ηΐογοβιβ 
ψουϊὰ Ὀδ 5(1}}} πόσο ἰοβίοσοα. ὙΒογοίοσο [εδῖ δῇ 
ὙΔΙΏΒ ἰἤοῖὴ δραϊηδί ον σον ηρ τὶ ἢ ἴοΟ τους 
70γ-οΟΥ ἰδαὶ που]ὰ 841}} 411} Ῥῃ1Πι}.άα. Ηρ ἀε- 
ΒΟΥ θ685 (ἢ 9 δ] 6οἱ οὔ (Π6 ον ἰο Ὀ6: ὈΘοδτδο ἴ86 
τοῦ οὗ Βὲχαι ἴδδῖ δεροῖθ ἴΠ66 δ ὍΣΟΪΚΘΣ.--Αα 
ΑἾδΣΖ ἀϊα ποῖ βιηξία [86 ῬἘΣ]]διΐμθ, αὶ πι88 τυςὶ 
ΤΏΟΓΟ Βιη 6 ὈΥ ἴθ πὶ, Μὰ σηυδῖ ποῖ τοραγὰ ἢΐπὰ 88 
(86 τοὰ (ἰπαϊειηοίΐο, θυΐ [Π6 Κἰπράοιῃι οὐ δὴ 1 σὸ- 

; ὭΟΓΆΙ. ᾿δνὶα Ὀγοόῖκο {Ποῖγ ρον ῦ (2 ἥδι. νυ. 17 βηη.; 
Υ]. 1; χχὶ. 16 ε4ᾳ4ᾳ.).. ΑἸιπουρὰ οπὶ ἐΠαϊ ρὸ- 
ΓΙοά {ΠΟΥ ΓΟ βΒ.}}} ἀδληρογουβ ΘΠ ΘΠ 165, γοὶ 16 
{ἦπη6 οἵ {ΠΕ6ῚῚ ΒΙΡΟΓΪΟΥΙΥ πτὸβ ραβδί. [τ 18 σγοϊαιθη 
οἵ βοϊοτηου (1 πῃ ἶν. 21) δῃὰ οἵ 9. Βοεβαρἢδί 
(2 Ογοη. χνϊ. 11) (παὶ (86 ῬΠἢΠΠΠ δι᾿ 68 Ἰσογο {τγὶ- 
Ὀυΐδεγ ἴο Ποῖ. [Ζ:ίδῃ ᾿ονο θα {116 γγ81}8 οὔ δι}, 
δαθηοῖ δὰ Αβῃβάοὰ (2 Οἰσοῦ χχνὶ. 6). Τῇδ 
ονεσῃτηρηῖ οὗ ΑΝ ΔΖ νγ8 ϑδῖς ουθῃ ἰοναγὰ {Π6 
ἢ1116η68. ΜΊρΕΐΣ ἸΠ6Υ οὶ Πορο ἰπδὲ οὨθ κ{1}} 

ΜΓΟΆΚΟΣΡ που]ὰ βυοοοοά ΑΠδζ, δῃὰ {πὶ ἐμ {9 
ΒΔ Εἰ τη δὺ ΠδΔα ΟΠΟ6 βτη 6 (ποτ νου ]α θ6 φηἶΓοὶῪ 
ὈγΟΚΟΩ ἘῸγ (μἷβ τεάβοη πὸ ἰδκα 22 30) (οοπιρ. 
ἶχ, 12. χ. 20) ἴοὸ Ὀδ γαίῃογ: κ{μ6 βίδθ (ἢ δὲ βυηοὶθ 
{Π66᾽ {Π8ὴ “Πα κβἰδϑ οἵὗὁἩ πἷπὶ {πὶ δβιηοίθ {Π 66. 
Αἢδζ, ἱμβουρῇ πανῖηρ Ὧο βἰδΗ (Π δὶ βιηοΐς, νγ88, 88 
Κίηρ οὗ αἰαὶ, ἃ Ῥατὶ οὗ {Ππδὶ αἰδῇ ἐπαὶ μδὰ διυιῖ- 
ἰοῃ {Π|6Π}. 

Βιιὺ (Π6 Ῥτορδοὶ ἀοβίγογβ (Π6 ἤορθ οἵ πε 
ῬΒ1]1θιη68. Ηδθ βαᾶγβ 'ῃ δάνδησο, {μπδὶ ουὲ οὗ 186 
τοοῦ οὗ (16 βογρεηὶ β6}} ὑγοοθθὰ 8 θδαὶ ἶδὶς δὰ ἃ 
οοπαποσίης ἄγαροη. ΤΠα οχρτγεβείοη 9 Ὑ, σοοί, 
ΔΡΡ] ρα ἰο {6 βογρϑῃὶ 18 βίγαῃρθ. Βαΐ ἴδ 18 ἴο "θ 
Ἔχρ αϊηθα 88 δὴ δ ]υδίοῃ ἰοὸ (Π6 “τοοί οὗ «6886 ᾽" 
(χὶ. 1, 10). Ῥογβαρβ ἴμοσο 1168 ἴῃ μα 0112 Ἔσο 
ΔῊ Δ]]υβίοη ἴο {86 Ὠδπια ἸΓδλ, δηὰ δί (ἢ βϑπ)θ 
{1π|6 ἃ τοι μοῦ οὗ {μ6 βεσροηΐ μὲ δ γα ἴο 
Ρο, δοοογάϊηρ ἰο θη. σχὶϊχ. 17, δὰ χθοβθ σϑα]]- 
Ζαϊϊοη τὸ δηὰ ἰῃ ϑαιθβοη. ΨὙϑΥ, δαξρίϊεκς (ἡ Ιοῖ 

Οδουσβ ΟὨΪΥ 6.6) εν ΘΕ] ταθαῃβ [8.6 βᾶτλθ δ 

ὍΡΟΥ προ ἴελ. χὶ. 8, πβ68 ἴῃ ἴπ8 βᾶτηβ ἀϊ8- 

οοῦτβο οὗ πεϊοῖι (86 Ὄχργοβαίοη “ σοοὶ " [85 σε- 
χαϊπἀρα τ8. ΤῊΘ ΘΧργθββίοῃ. πλιιβὺ ΔΏΥ͂ ὙΑΥ͂ Ὁ 
τηθδῃὶ 88 δβοιῃθί ῃἰηρ Βίσοηροεσ οοιῃρασγοὰ π110 

« βργροὴς," 88, οὐ ἐδ οἵα μαπὰ, 91}}»}9 

“ἈΒγίηρς ἀγαροη"" (ἰουπὰ δρϑίη οἷν χχχ. 6; 
πές ἥεποῦ. ἡ! 18; {, 109 πὰ ΟΕΞΕΝ. ἐπ ἴος.) 
ἦ͵θ τηοδῃΐ (0 ἜΕΧΡΙΘΒ8 βοιῃθι ῃἷῃρ βίγοη ρον ἴμδη ΒΥ. 

ΒΥ ἰδ “ Ὀ65}11οὶς,, (16 ῬτοΟρμοὶ ΔῺΥ ὙΑΥ͂ ΤΩ δ 38 
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Ἡεσο κί 8} ; νετΥ ΚΕΙΥ ὃν [86 “ Βγίηρ ἀγδρου,» 
ἢ6 τηϑϑπ ἴ86 Μοβδίδῃ. Εὸν τῆλ 15 βαϊ ἃ νοῦ. 80 
οἵ 189 ΒΔΡΡΥ͂ οἰγουτμμβίδησοθ οἵ ἴβγϑρὶ, Ὀἰ δίῃ} Υ στο- 
8116 (86 τοργοβοηϊδίίΐοῃ οὗ ἱῃ6 Μοββίδῃηϊο καὶνα- 
ἰἴοη χὶ. 4 βηα.---Βὰὶ {7 (6 Ῥτγορβοί σοι ΡΑΓΕ8 
ἔμπα ἰγρὶοδὶ δηα 50 ὙΤΡΙ ΚΕ κίηρ οἵ υάδῇἢ ἰο δοῖ- 
Ρουίδ, τὸ πηυδὲ οομδίάος ὑπδὲ (ΠΟΥ ταῦδὲ ὃὉθ δ86Γ- 

ἢ ον ἴον 9 δμαιοὰ ϑηθηΐθα. Οοα βαγβ οὗ 
ἰπλ86 1 (ῃδὲ Ηδ νἱ}} 06 (86 μαχυθ δῃὰ ἀσείσυο- 

ἰἰοη οὗ ἀσδίι (Ηοα. χίϊὶ. 14). 
ΕΊΣ -Όοσῃ οὗ [86 ἸΟΥΥ ἰὲ βαυβ νου. 30, ηοί 

ἐλὲ ἄτοι-θογε." 1 ἀο ποὶ (δμιηὶς ἱμαί (μ9 “22 

ΟἽ Πογο ᾶσα (86 ὅονα. ΤῊ Ῥτορβοὶ ᾿ἶνοθ αυΐΐθ 
ἴῃ (6 αροτο οὗ 1πὸ ἰάθδβ οἵ οἤδρ. χὶ. ΘΓΘ 
ὃι ἰ8 βαϊάὰ (νοῦ. 4 βραᾳ.), ἰδὲ ἴ89 Μοϑεΐδὰ 8841} 

ἡαάχε {89 ἸοΟΥ]Υ (ΟἿ) ΜΊῚ τἰ ἢ θουβηθ88, δὰ 
ἐπαὶ πὶ] δηὰ ἰδπηο Ὀθαϑὶθ βἢδ]] ἴῃ γα Ρϑδοθ- 
(ΠΥ τοχεῖμον. [ἢ ΟΌΓΡ Ῥδββαρθ 89 Ῥτορβοὶ ὈΠ1168 
θοί ἐπ οπὸ ἱμπουχμία, ἴῃ ἰμαὶ ἢ6 ἄγαν ἔγοπι (6 
006 εἶθ δι ῦ]οοὶ δηὰ ἴγομι (Π6 οὐδοῦ μἷβ Ὀγεάϊσδίο. 
Βαϊ, δοσογάϊηρ ἴο χὶ. 4, ἢ πιέϑὴδ ἱμ6 ἸΟΥΪΥ δηὰ 
Ῥοοῦ ἴῃ δὴ ἱπαϊνί ἀυδὶ βοῆβθ. Ηο ἱδ ποῖ ἰπἰηἰκὶης 
οἵ ΡΟ] σ8] ον ἢ Π688 οὗ (Π6 πδίοη. [{ 8881} Ὀθ 
ἃ ίρη οὗὨ ἰδ ρίογυ δηὰ Ὀ]θαθοάμποα οὗ Η 8 Κίηρ- 
ἄοπ;, (μαι ρεορὶθ, {πδὶ οἰμβογν θθ ΟΡ ῬΟΟΣ δηά 
στο οῃοα, 584}} τῶονθ ἴῃ υἱ οἢ ἰυατο δηά γχραὶ 
{1 Ὁ ἘΚ ΉΓΟΥ: ᾿ς ἀρῆς οἵ οουΓΒθ πὶ 
Ῥοοῦ, Ὀυΐὶ ποῦ ἴη6 Φ6 ΝΒ 88 (ἢΘ Ῥοογοβϑὶ Ρὴΐθ. 1 
ΔΡΡΕΔΓΝ [0 Τ16, πιογθονοῦ, (πδὶ [βαϊδῇ ἕω Ὀοίοσο 
818 πιϊηὰ 8 τοῦ ον (χυὶ!. 12, 18) 
ππογο ἰδ ΒΑΥ8: “Ἃ ΠΡΗΘῸΣ 88 Ρονοσ, δῃά ἀθ- 
διγασίοΩ δίλπα τοϑαῦ αἱ ᾿ἷ6 8146: ἀδνοὺγ {π6 ΠῚ 
ΠΟΘΙ θΟΥΒ οὗ ἷ8 βκίη, ἀδυοὺν ἷβ ΘΙ ὈΟΣα ἴΠ6 
Ἀγεί δογτη οὗ ἄθβϑιἢ.᾽"» 

Ιη οοηΐγβδὺ στ ἢ (86 τἱοἢ ρμδδίυσγο ἐμ δὶ [ἢ6 Ῥοὸσ 
οἵ [6γ86] 58}8}} πᾶ ὑπάοσ ἱποῖν Κη, [Π6 Δο- 
εἴδη, δηὰ ἱπ οοῃίγηδίὶ 1 {πὸ ρἰοτγίουβ ἔγαΐ! ἐμαὶ 
[16 τοοῖ οὗ ἐμ6 στοαὶ μοιιδὲ οἵ αν] β84}} ρῥγο- 
ἄποο, {86 Ῥ ΠΣ] ἰβι 1 η68 8ἢ.4}} 6 ἀεβίγογοά ἴἰο {πε 
τοοί οὗ τ οἱσ οχίβίθποθ ΕΥ̓͂ ΠυΠρῸΡ δηά πδηὶΐ, γθδ, 
[πο Ἰακί γοηληδηὶ οὗ (Ἰθπλ 8}.4}} Ὀ6 δἰγδηρὶθὰ Ὦγ 
(815 χγῖ πὶ ΘΠ ΘΠΊΥ͂. 

8. οι, Ο κμαϊῖο-.----τἰτασῖὶ ἰὴ 1ϊ.-- τα. 81, 
82. Το Ῥγορθοὶ ἀοθοσίροα ἰῃ νοῦ. 81, ον 
ῬΒΠΙΒ8 γὰ.}} βυὲνρ δηὰ ἴδοὶ (ἢ ἀραιγυοσίίοη, 
ὙΠΙοδ, δοοογάϊηρς ἰὸ 29 ὁ δηὰ 30 ὁ, 'β ἴῃ ῥγοϑ- 

. 7Πο μαῖ68 588}} ΠΟῪ] (οοΏρΡ. χὶϊ!. 6 ; 26ν. 
Χ]ν ἢ]. 20) απὰ ἴδ οηεἶγο ροριη]αϊίου οὗ {Π6 οἰεἶοβ 
8[|4}} ΟΥΥ (σοιαρ. ΕΖοὶς. χχὶ. 17) [Π6 ψπο]6 Ἰαπὰ 
8.}4}} ἀΐαβοῖ νο ἴἢ δησυ θη πὰ ἔθϑγ, ἱ 6., 6δ.}4}} Ὀ6 
αἰπουτ οι γα, ΟΘου 86], ἀδϑίρηοθ (οοτρ. Εχοά. 
χν. 156; Ζο5Β. 11. 9, 24, δά 02 χ, 18; χὶϊὶ. 7). 
ΤῊΟ γραθο [ῸΓ ῃ686 αἰ ΘΓΆΠΟΘΒ 18 δβαϊρτιοα : ἴοσ 
ἔδβοιθ 8881} σοπιθ ἴσοι ἴ86 ποῖ 8 Βιῃ Οἴζο. 
--ἰ 15 ρ[αῖπ πουσῖι {πδιὶ ποῖ ἢ ον οἱουβ οἵ ἀνπιδὲ ΠΟΥ 
ἤτο θογπο ἢ δάάνδησο Οὔ ΓΟΟΡΘ οδη ΡΒ ἰπἰθηοά ἤοτγο. 
Ἐὸν ποῖτμοσ οἵ ἰποβο οι] οσοδδίοη ἔθγτου 1{|κ6 
ἴπ6 βῃχοῖκο ΟΥ̓ ἰοντηΒ ΑἸ δ ν βοῖ ου ἢγθ. Μοὶ οχ- 
Ῥοβίίογβ υπἀοτβίβηα {{1|ὸ Απβγγίδη ἰοὸ Ὁ6 τηρϑηΐ ὈΥ͂ 
(86 Δρργοδοξίης δηθαῦ. Βιι. ἰδὲ 'β τ ἢ ἴοο 
ὨΔΓΓΟΥ͂ 8. οοηϑίτυοίίοη. Ασοογάϊηρ ἰο τοῦ. 29 ὁ, 
δηά 30 ὁ. {6 [050 ἀππουποοα Ηἰπ)861Ὁ, δὰ Ηἰε 
δηοϊηϊρα 48 [Π6 ΘΠΟΠΑΥ͂ ἰΠαὲὶ π1}} ἀοδίγου Ῥἢ ἰδι18, 
Απά {{ νοῦ. 80 α. Μονεἰδηὶς βαϊ ναι ΐοη ἷκ ῥτοὸ- 
οἰα πγοά ἰο [8τ86], ἰἤφη (ἢ γανοσβε οὔ {ἰδ ἕου [Π6 
ῬΗΙΠαιηθε 8. παίυγα!]ν Μοβδίδηΐϊο ἀοαϊγηοσίίοηῃ. 
Βαϊ ΡΒ. Π1|8ε1α γπ}}} Βανο, ἴοο, [18 μαζί ἰο θθάυτγο ἴῃ 
[86 στεαῖ ᾿υσηρόπιβ (πὲ {ΠπῸ ΓΠῸΒᾺΡ π|}} Ὀσίπσ θα 
[9 νοῦ Ἱὰ οὗἁὨ πϑδίΐοῃβ, δηὰ Ὀγ σοῦ Ηο Ἐ11}1 το- 
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ἄδοῃ Ηΐβ Ῥθορ]θ. [Ι͂ῃ οἶδρ. χί. 14, πίοι ἰδ βὸ 
ὨΘΑΡΙΥ 4116 ἰο Οὐγ μδδβαζο, ἱῃ9 ΡΒ ] ιἴηθ8 δΓΘ, 
ἴῃ ἴδοϊῖ, ἘΧΡΥΘΒΘΙΥ πδιηθὰ δυγοηρ 6 ἠδίϊοηβ ουὖἱ 
οὔ πβοθθ ρΡοόοῦεσς 6 ΓΒ. Μὶ}} ἀεὶῖνον Ηἱθδ 
ΒΟ 16, ΤὨοτοίογο, {πὸ Ῥγορβδὶ ᾿θδὴβ όσα (80 

ὯΔ] Ἰυάρηηεηϊ οὐ ῬΒΣ] δα, ᾿πουρὶ, οὗ οὐουγβε, 
(ἷ6 ἀοοθθ. ἢοΐ Ἔχοϊαθ ἐμαὶ (18 04] ᾿υάρπηοης 
ἢδ8 19. ΣΟΙ ΔΙ ΏΔΓΥ δβίαρεθ, δηὰ παῖ οὁπ6 οὗ (666, 
ἴοο, τρίτοι δ ΑΑδυτδη ἰηνδβίοῃ, ἰο τ ΐοἢ, ἰη 
ἔαοὶ, “τοῦ {π8 ποῖ᾽ τχοΐοσβι, Τῇ δγωυ οἵ 
1π6 ΘΏΘΙΩΥ͂ Μ111 06 ἃ οοἴηρδοῖ δῃὰ ροχογῆιϊ θο- 
οὔτις ΟἿΘ ΣΌὨΒ ΔΥΔΥ, ὨῸ ΟΠ6 ΒίΓΑΥΘΒ οἵ (οΟΙΏΡ. 
γ. 27). 
Το Ῥσορμεὶ μανίηρ' βαϊα ἰο 89 ῬΆ]Π]βεμ68. ἴῃ 

ἄθῃογαὶ, τ ἢδί {(Π6 σοδ  ν οὗὁ {Π6 Ταΐυγο νν1}} Ὀ6 ἴῃ 
οοηΐΓαδὶ Υ11}} [Π6 Ὠοροβ οὗ [6]. τ28] 1 οἱοῦΒ ΓῸ- 
λοϊοίηρ, οοτμθβ δὲ ἰδβὶ (γθσγ. 82) ἰο βρβϑαὶς οἵ ἴδ 
Βροοΐαὶ ἰδοί {π΄ ῥτοιηρίοα αἷμ ἴο {{π|8 ῥγοροῖΐο 
ἀφοϊαγαίΐου. Ατωραβεδάογθ μα οοῖθ τῆ οπίθῃ- 
ΒΙΌΙΥ σοι] παδηΐ δδὶ ἔγίοπα ν βυπραίῃυ, θαϊ, ἴῃ 
ἰδεῖ, 7 ουὔῦδ ΒΟῪ τηδίίογα βίοοα 1η ἐλ βαννν Ὡς 
Τὴ Ῥγορμοὶ Κῆονθ ἐμαὶ. [ζ 8 ἱπηροτίδηϊ ἴἰο 
αἶνα [Ποῖ 81 ΒΗΒΎΓΟΣ (αὐ 18 πΟΓΙΠΥ οὗ {μ6 ΤΉΘο- 
οὕδου. ὟΥ̓ΒΘΙΠΟΣ ΟΣ ποῖ {Π᾿0 ΡΟΎΘΙΒ {Ππ8ῖ Ὑ6ΓΘ 
ἼΟΓΙΘ οοπηροίθηϊ 8π6 ΜΠΠΔῺΡ ἰο ἀο {8 ἯὙΘ6Θ ΚΟΥ 
Ὠοῖ. ΑἿὨΥ͂ ΜᾺῪΥ (6 Ῥτγορμοὶ οὐ Φοβονυδῃ οοη- 
διἀογοα 1Ὁ δ Ὀοϊοηρίηρς ἴο ἷβ οὔἶοθ ἴἰο Ὄχργϑβδ 
Μ δὶ, ἔτοια {π6 χοηυϊηα ἱμοοογαίίς ροΐηΐ οὗ Υἱόν, 

οὐρῇ ἴο Ὀ6 βαϊὰ ἰο 1686 δι δδβδδάοσβ.--- ΜΘ 
Ἵλ, ΕΥ8 οὗἨἩἍ α παίϊοπ, εἰΔ 8. δἰ βσδη 
ὙΠ ουϊ δγίῖοϊθ. 12, παέξίοπ, ἀορίχηδίθθ ἤθ ΓΘ ὙΘΥῪ 
ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἃ Ὠοαί ἤθη ῬΘΟΡ]6. Ηδ βαγβ ἱπογοίοσο: 
Ἡδὐ βοχὺ οὗ ΔΏΒΟΓ ἤᾶν6 ΠΤ] ΘΒΒΘΏΡΟΣΒ οὗ ἃ ποδί βοη 
ῬΘΟρΡΪΘ ἰο χοί, γῇο οοτὴθ μὴ βυο ἃ ῬΌΓΡΟΒΘ 
ἴμοβ6 ῬἘ]]αἰηθα ον ἀοἵ Νοηθ οἶον {Π8ῃ {86 
ουτί: Φομονδῆ ἰουπαρα Ζίου, (χχνὶ. 16) δηὰ 
{πογοίοσγο {η6 ψγοίμοα οὗ Ηϊδ ΡΘΟΡΪΘ (χ. 2) οδη 
ἰά6 ᾿ποιλβοϊγοα ἱ {8 σοηβάφησο 1η {Π||8 αἰνῖηθ 
ἰουπαἀαϊίΐοη. [“ΤΒ6 ΨΟΙΥ͂ ΔΌΒοΠοο οὗὨ [ἰἸ0 διί16]6 
(ἃ 4., ψττἢ 51) 1 0}168 ἐμ δὲ {6 Ἔχργοββίου ("“Πλ68- 
ΒΟΏΡΟΙΒ οὗ ἃ Ὠδίΐοῃ ἢ) ἴ8 ᾿πάοβηϊΐϊθ, δηὰ {πὶ [Π6 
ΜΠ016 ΒΟΏ86 τηρϑηΐ ἰ0 6 οοηνουοθα ἰδ {}118, {πδὶ 
ΚΌΟΝ ΤΊΔῪ Ὀ6 ἴ6 ΔΏΒΜΟΓ σίγθη ἰ90 {πὸ ᾿Ππαυ Γῖθ8 
Τη8Ὧ16 ἔγοτη ΔΩΥ αὐυδτίοτ."--Φ. Α.Α. Ταὶβ πα ]- 
αἰ οὔ ΓΟΙΊΑΣΪς ΤΑΥ͂ Βυ ο6 ἰο (8}} δἰθηιἰοη ἴο (ἢ 
ΨΟΙΥ͂ 58] οηάον ἰοιιηἀδίΐοη ἰμογα ἷβ Τ0Υ ἴΠ6 ΘΟὨἾ60- 
ἴαγθ ὙΠΟ γαῖ ρῖνοβ σηυςἢ οὗ πα οοἰοτίηνρ ἰο 186 
ἰοτοροίΐη οοπμπηθηῖ,. [ἢ πο βροϑοῖδὶ Π]]1511}6 
ἀε]εχαίίοη β τηοδηΐ ὈΥ̓͂ [βαΐδῃ, ἱΒ6ὴ 41} ἐμαὶ ἰδ 
βαὶ ἃ δρουΐ ργοίθηἀοα σοηάοϊθηοθ, π}Ά}1οἰουβ βαιΐη- 
ἰλοιίοη, βρνίης, εἰς., 18 ταϊβρ δορὰ ἴδηον. Μυοῇ 
88 Ὑ6 ΠΙΔΥ͂ ἤσδ]Γο ἴο ἀοίοοις ἴπ6 Ὠἰδίοτὶ 5 ἴδοϊβ σΟἢ- 
ποοϊοα ψιτἢ ΡσορμθοΥ, τὸ πχαρὺ 6 οοηΐοηϊ πιτπουϊ 
16 πὶ 1 ΤΟΥ͂ Δγο ποῖ βΒαρρ] οὶ. Το το ἀΘΠΟΥ̓͂ οὗ 
ΤΠ Οἄδγ Ὄχροβιιἱοη ἰβ 88 το ἰο ᾿ΐσοηβο ἴῃ ὁ0Ώ- 
Ἰροείασίης τ᾿ Ηἰδίογὶςαϊ 8518 οὗἨ Ῥγορῆθον, 88 
ὉΓΤΩΘΥΪΥ͂ ἰδ γγ88 ἴο Ἰίοθηβα ἴῃ ἀοιοοϊϊης τῃ6 ἐμ18]- 
ταϑηΐ οἵ 1. Οη γογ. 29,.. Α. Α.., ΘΟ ΠΊ6Π]8: 
“ΑἹ] ἱπίογργοίουβ αρτοὸ παὶ (μ6 Ῥἢ1] 18.168 ΓΘ 
ΠΟΘ βροίθϑῃ οὗ, ἃ8 βδνὶηρ ΧοοΘΏ Ὁ} ν Θϑοαροα ἔγομη 
(ἢ8 δδοθῃ βου οὗ βΒοῃ8 ΒΈΌΡΟΥΪΟΣ ῬΟΎΘΓ, δαὶ δἱ 
{Π6 5816 (τὴ6 ἐπ γοδίοηοα ἩἸῊ 8. τογΘ σοι ρ]οῖθ 
Βυ δ᾽ οοιΐοη. Ἐνογυι ἱηρ Ηἰδίονὶ 8}}γΥ ρϑοὶῆς, θ6- 
γοπά (818 ορυϊουδὶῦ βυγα δἰδἰοιηθηΐ, 18 σΟὨ]Θοὶ ΓΘ 
νι ἢ Ὧο Ὀτοβάογ ἰουπάἀαίϊοη ἰμδη ὑπαὶ Ροϊηίοα οαἱ 
δῦονθ. ἀποίϊονῦ σοπηηηοηίδίον (ΠΕ. Β.Ν 
7 α8 Βιιοἢ, 1Ξαὐα8---πιῖί Βετνι οξειολέίσιι-- ον 
δεϊπεη, Ϊπλαϊξ δἰοὴ δεχίοεπάεη Σ ]ηβολτὺ 
ἐγ ἰᾶτι, ΜὨηδβίον, 1876), νἢο γοδάβ {πΠ6 ἰαχὶ ἴῃ [ἢ 9 
Ἰχηῦ οὗἨ χοροὶ ἱπίοσργοίδιοηβ οὐ αδβδυσγίδῃ ἰῃ- 

“«"-» 
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ϑβογί ρίλοιμϑ ἰάθη 26 (ἢ 6 τοίθγθηοθ οἵ [Ὧ6 δυβρο]δ 
86 ἴο!οσα: “ΒΟ δίδβ' (μοὶ γοροδίθα! Υ βυλοὶθ {πὸ 
ῬὮ1] δε θ8 ὙΘΓΥ͂ κρῤι τυ ἯΔ8 βογροῦ. “ΤῊὴο Ὀ6- 
δἰ ἰοὶς ρσοοθοάϊηρ ουὖἱ οἱ ἔπ τοοῖ οἵὗὨ ἰἐϊ6 βογρϑῃΐ 15 
ΒοΘΔοΒοσῖῦ, γη0, ἴῃ πἷθ8 (ἰμ᾿τὰ οχρθϑαϊιίου, οοὔ- 
αυοεοά νατίουθ ΡΕΪ]Ἰδίλπιθ οἰ 68. θ Ηγίηρ ἀγὰ- 
ἔοῃ ἰ6 Ἐβαγβδάάοῃ, πῃο, ἴῃ 189 Ὀορίπηΐϊηρ οἵ ὲβ 
Ῥοΐχῃ, υπάογθοοῖς δὴ Ὄχρϑαϊΐου ἰοτασγὰ [86 θ68 
οοδϑβίβ, διιὰ 090 Δ Ὡὡραϊηδί Εσγριὶ 88 ἀοι- 
1688. 8. Θοβ  ἀοσϑῦ]ο Ὀυγάθη ἴοσ ἢ] ἷ8. “ΤΠ 
Τὰ οὔ ἰδ6 πδίΐοῃ (νογ. 32) ἐμαὶ σἽδῖῦθ οὐ 
|1κὸ ὁ ἀονδδίδι πο ἔτ, αηὰ Ἧνογοδπιθ ἴΠ6 ηδίϊου 
οὗ Ρμεθάηοα τι 1116 σου }]6, ταῖθὲ δοκηον- 

2. ΑΘΟΑΙΝΒΤ ΜΟΑΒ. 

Οσποοτηίηρ [86 τεϊδέΐοη οὗ Μοδῦὺ ἴο {π6 16γδο]- 
ἐῖοϑ, δοιρ. ἴδ σϑίρδασκε ῃρζγοῆχοα ἰο “6Γ. χῖνὶ], 
ΤῊΘ ρσγοϑθηΐ ῬγοΟρἤΘΟΥ 5 8 ἀου]ο δ άσοθα. ΕῸΣ 
ἦς οοῃίβίβ οὗ δὴ οἷἀδσ ἀϊβοοῦσθο (χν. 1---συὶ. 12), 
πο, Δθ ἃ 88 Ὠοὺ ΡΟ] δηθὰ ἱτοτηοάϊαίο- 
Ἰγ οὐ 115 ογϊαϊπδίίοη, θὰϊ νδ8 ψίνθῃ ῬΆΡ]1οὐγ ὈΥ 
ἰλαῖαι, ΟἿΪΥ τη δα οοὐἹὰ δρηουποθ ἀδῆπι6}γ 
τῃδι {π6 Ὀορίπηΐϊηρ οὗ ἐδ Δ] θὶ που]ὰ οσουΓ 
δῖον ἴΠγθ6 γοδῦβ. βοηλο ἤδγο ἐπογοίωσο οοῃοοϊ γοα 
1Π6 ποϊου παι [6 οἷάον δα άγοβα 'β ποὶ [βαΐδῃϊο. 
ΚΟΡΡΕ, Αὐαστϑτι, ΒΑυΞΒ, ΒΕΒΤΗΟΙΌ, μᾶγο σὸ- 

Φοσουλίδἢ ἂἃ8 (6 Αὐἱδον, ψ ἰοῦ 8 ααϊίο 
Δ ροδβῖ Ὁ]6θ.ἁ0 ΗἼΥΖΙα (ΘοΙΏΡ. ᾿ἷ8 1268 Ῥρυρλάιδι 
«Φοπας Οταζοὶ δεν Μοαῦ, Ἡδεὶείδογο, 1831,) ὄνϑη 
πο] {πᾶὶ Φοθμἢ 18 ὑπ 9 διίθοσ, δὰ 88 ἰουπὰ 
[Ὁ] οτοσθ (ΚΝΟΒΕΙ, ΜΑΌΒΕΕ, εἰδ.,}) ἴῃ {Πὲἷ8 βἰηρσυ- 
αν νἱον, τόσον ἨΕΝΘΕΥΓΕΒΕΚ ἀδοϊάθα!]γΥ οου- 
ἐτογοτία μἰτη. [0 8 ο 848 ἀεφοϊβίγο ἴον (8 
υἱὸν ἰμδὶ {δ}186 ἰδ ποὶ ᾿ἰδαϊδῃῖο, ἐπαὺ Σὺ ὈΘΙΓΑΥΒ 8 
ἐοπἰογ-λεατίοα ΒΥΓΑΡΑΙΆΥ ἴοσ δ οἰμογνΐθο μαιρα 
ἔοσείση πδίϊοη. Βυὶΐ 818 δΥΡΑΙὮΥ 18 ῃοὶ 88 ἰδ- 
ἀδε- βοασγίϑα δϑ ἰὑ δρρθδιβ. [2 γδίῃοσ ΒΟΥΥθΘ 88 ἃ 
τΑΘΡΏΣΘ ΟΥ̓ ΜΏΙΟΝ ἴ0 ΘδἰἸηγαΐθ {6 ἔθδγία ἰηθ88 οὗ 
διὸ ἡυἀφτηοαΐί, ΕὙΣΙΒΘΓ Δρρϑαὶ ἷβ πλδάθ ἰο ἃ Ὠυμη- 
ον οὗ “ρϑου]ίαῦ, δῃὰ 1 ἃ ΙΘΆΒΌΓΟ, ΒΙὨΡΌΪΕΥ 
ἱπουρίθ δηὰ ἰυγηδ" βοσιθ οἵ Ἰϑιρ 8ῖΘ Ἴ 
ΤΩΟΌΓΣΏΪΠο᾽ ΠΑΓΠΊΘΩΐΒ ΔΓΘ Ρυ ΟἹ ἴῃ ἐμ εἰγοοί (χν. 
8)--γοὶ Ησξεμίῃ ψοῶὶ ἰηΐο ἰδθ ἰθαρὶο οἰοιοα 
ἴῃ δλοϊκοίοί, δῃηἃ ἃ ἄορι ϊδίΐοη ἔγοπι ἷπὶ ἰὸ 
Ιϑαϊδὰ τοηΐϊ πῃ βδοκοίοι (2 Κίηρ χὶχ. 1, 2)-- ; 
ἔαγίδπον [μδὲ ογγίηρ οημοἰγοὶϑά {86 ἰδηὰ (οΟΙΏΡ. ΓΩΥ 
οομλ 681), δ᾽ τη δ᾽ 8 νἱηθ βργοδα :ιϑϑ οὐὸσ Μ}10]6 
ΤΟΙ ΟΏθ--ΟὨΥ ἃ δο]α ἔρυτο ἩοΣΩΥ οὗὨ βαΐϊδἢ (869 
{86 σομληλθηϊ)--- ; ἰδ ὈὈΙΆΏΟΔΟΒ ταδίζο ἀγηηϊς, 
(τ μϊοὰ ἐπ6 Ῥτορβοὶ ἄοοβ οί βαυ, 866 [89 ΟΟΙω- 
Τηθηϊ Οἡ ΧΥ͂Ι. 8), ἰῃ9 Βοατί οσίοβ [Ὁ Μοδὺ δηᾶ 
βοιηά8 116 6 ματρ, ὑπὸ ἰοδιβ οἵ (ἢ γὙσῖΐοσ ὈΘάθΙν 
ἩΘΡΕΡΟΩΣ (6180 βρίγεοβ αυΐίθ ἀσγοοΐηρ τι} 18818}}}8 
δῖν].). Μοζϑονοσς ἃ πύῦοσ οἵ υμοχδιηρὶ θὰ 

ΓΆΒΟΒ ΔΙῸ ροϊηϊοα ἴο πι|ῖὰ ἀουδει! βυορίοιοι : 
2322 Ὑ7", δ ἴο γγϑὸρ ὈἰθοΥ γ᾽ (θαε {89 Ἔσρυγϑβϑοίοῃ 
ΤΛΘΆΏΝ Βοπιοίΐηρ ααἰίο αἰ δδτοηι), ΠΊ Ὁ Ὁ, 
““Ἰχαῖοσϑ ΔΙῸ ἀεβοσίβ," (1 ἸΏθδῃ5 δῷ: Ῥ]δὸϑ οὗ 

ΤΏ χα Δ. ἔοοα ατὶ αὶ), γ Γ᾿ “ἰο νοὶ βδάονα,» 
ἡ ΤΑΘΔΏΘ ΓΑΙΠΟΡ ἰοὸ τδῖτο ἰδ6 βδάον |ἴκὸ ἐδο 
οἰχἢ!), εἴα. ; ΤΌΣΟΣ Δρροδὶ 18 τηδὰθ ἐο πόγᾷβ, 
ὍΣΤΩΒ, ΤΩ ΟΒἾΠρ5, δΔῃ τοϑίθγθῃοοβ ἐμαὶ το ῥϑοῦ ἐδ 
ἴο 6 δυίδοσ οἵἉ ἰμὶ5 

ΑΙΙ (δεθ6 ἰμΐημα σοϑὲ οἢ τη ΐδυηογαίδη ἀϊῃρ8 : 
ῬΘΙΠΥ (ΠῸΥ διὸ ἅπαξ λεγόμενα, ἰμ6 |1κ6 οὗ τμϊοῖῦ 
16 ἰ0 ὃ ἰουῃὰ ἴῃ ὨΘΔΙΪΥ ΟΥΘΣῚ οδμδρίον οἵ 1βαΐδῃ; ““ππφΦ“ΦΨἕΨΓτάἜἘΠ πὌᾳρβοΦΨΨΨΦὌΨΦΨΕΨΕοἝΨἭἝΨωω“«ο..Σλ.:. σ ἙδἙδσδσδσἙδσἝσἙἝἙἝσἙοπ-πτ τ - πἰἰ- π-π-ἶὐἢἍ “5... ὕ.Ψ“.....»».ὕ.Ψὕὕ““--τῖτσπαασπικασπαπανακπι, απππαασιια συ δαπαπαπηππναππαπααανααπαπαα απαπυπ απ. σαν πππυπαροαααμπμμπ απ, α.απππαπαππαααηπασαν» σαππσπασαππσησααααααρσιππθν" ἰν τἰσισσσσνν...:.................ϑ.Ψ00.ΨὍὉ5ὉῪᾳ0ᾳΨὍὉΧῳ(ῳὍ0.Θϑσϑϑσσο σιν τ τὉὕ5Ὁ5|ῦὐὐτρ σον τ.» ὐὐτυσταπποοπδυδιοντ τινα. 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ, 

Ἰοᾶάχο δαὶ που] ἀἰ γορονοῦ οοϊμθθ ἰο ρτίοΥ δραϊπρὶ 
Ζϊιοῃ. πη] ἘΠΗΒΟΒΟΣΡ Πδά (δαὶ παιφότῃ 
Θῃς6.) ΒΙΒΚΒ τδοθ (μ6 τοὰ ξϑε (6 βθρϑῃηΐ -- 
ΤΊ Ια ἢ ῬΊΊοθον, εἰο.-- ΤῈ.]. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΗΊΟΑΙ, 
1. Ου σχίν. 82. [ἐ ἰδ ἰο ὑ8 γϑυλασίκο ἤθγθ ἰδδὶ 
Ἰδαῖδ ΒΟ] δ οαὐ 88 ἃ διιἱθ]α, ἰδᾷ9 ἐσ ὑπαὶ (ἢ9 
Ι͂ῸΒΡ δ ἰουπάοα Ζίοη. Βυὲὶ τβοὰ (6 76» 
ἰουπάσα οἱ ἐμΐα ἐσ ἃ πὶοϊχοαὰ ΒΟροα, ἰὼ ἴπαὲ [Π6Ὺ 
ΒΔῊ ἰμοσοῖι) 8 ρδββροσί [ὉΣ ΘΥΟΣῪ ϑογὶ οἵ ρμοά]οδβο- 
Ὧσδθ, (ἤθη ἱξ 19 βαϊὰ : “Ττυδὶ γο ποῖ ἰη ᾿γίηρ 
πογάα, ϑαγίηρ, Τβο ἰβαρὶθ οἵ ἰμο ΒΡ, δῖ 
(8696. Ζ6:. νἱὲ. 4, 

ΟΗΑΡΤΈΕΒΒ ΧΥ͂, ΧΥ͂Ι. 

ῬΑΠΙΣ 19 Ῥτορδοὶ ἱπίοη ρη δι} ἰαϊϊίαἰοα Μοαδίϊο 
ὍΓΙῚ8 οἷα . ΑΙ Δ]]} ονοηίδ, (πο 1116 ῥοῦ ]- 
ΑἸ θα, ὙΠΙΟΝ ἴῃ ὯΟ ολθο Ἡξίμοθα αἰ ΓΘΟΙΥ͂ δρδὶηδὶ 
Ιραϊδῃ, δηὰ ποῖ ἀτο πδίασαὶ ἴο δυο οτἱ βία! Υ 
88 ιἴ8, δΔὸ Ὡοῖ ἴο 6 οοῃρίογοαὰ πῃ οοπιρδεῖθοῦ 
αὶθὰ εἶθ χτθαὶ ταβρα οἵ ἀϑοίάϑα!ν Ικαϊδηΐο ταοάθβ 
οὗ ἐχρχγοβαίοῃ ἩἙ|οΐ γ͵ὸ 8118} ραν ἰῃ ῥδγίλου δν 
θεῖον. 1[ποτοίοσο μο]ὰ ἀδοϊαοάϊγ ἐμαὶ Ιβδῖδἢ ἰ8 
[80 δυίδον. 

ΑΒ σοραγὰβ μ6 ἔτη οἵ [Π οοπηροδὶιΐου οὗ χν. 1 
“-ΧΥ!. 12, (ὴ9 ἑοχὶ δοϑὴδ (0 20 ἰο0 Ὀγοβοεδβί {τὸ 
Ῥοΐηία οὗ ̓ ϊπιϊέαίίο. ἈκοΟΓΟΙΩΡ ἰῷ [(Πι6890 ΟοὨδρίοτ 
ποῖ οὨ]γ Ὀΐθοη, Βυΐ αἶρο 74.188, Πθβθοη, ΕἸ ο δ θα, 
Βίδιιαῖ, Μϑάθθα δ ἰῃ 186 μδηὰ οἵ [80 Μοδδίϊοαβ, 
Βυϊ δοοοτάϊηρ ἰο 2 Κίηῃρθ χν. 29; 1 (δτ. ν. 26, 
(8686 ΣΕΙΙΟΠΒ ΜΟΣΘ ΟὨΪΥ ἀδρορυ διὰ Ὀγ Τὶς δι ἢ- 
ῬΙ]Έβορ, δηά ἐμ 8 ΟὨ]Υ δϑβοσνδγὰ οὁοουριϑα Ὁ ἐδο 
Μοδθῖίοβ Ὑμδὶ ὀχροὐϊώου οἵ Τὶ αἰ ἢ- ΡΙΪοδοσ, 
ΔΟΟΟΣΐῺρ ἰο πηΐγοῖβαὶ ορἰηΐοῃ, ἴω 19 
ΕΣ 741, ἰδ ἴῃ {6 {πϊγὰ γολγ οἵ (9 τοῖχῃ οὗ 
Αδδξς. Ετοῖὰ χυὶΐ. 1 ἰξ ἔυσί μος δρρεδᾶγβ ἰμαὶ οἱ 
ἐπαὶ πιο ἴμ6 ΕΔοιὶΐοδ γεγο δ[}}} δ )θοὶ ἰο {86 
δονα. Ταῖΐβ σοϊδίϊΐοη νγρδὸ ομδηροὰ Βηάθρ Αἰιδς. 
Εοσ, δοοοσάϊηρ ἰο 2 Οὔ, χχυὶ, 17, ιΠ0 Ἑδοταΐίοθ 
ἀυσίηρ ἷβ τεῖρῃ τηδὰθ δὴ ἱπουγείοῃ ἰηΐο 7 υἀ 88. 
ΙῸ ἰβ οὶ φοποθῖνδῦο ἰμδὲ αἤδσ {πῖ8 (τ6 ᾿βαΐδῃ 

γὸ (6 Μοβθὶῖϊοβ οουηροὶ ἰο ϑεῃὰ ἰσίθυίθ ἴτομα 
ὅῸΝ ἰο Φογυβδίοα. Εν ἰμ6 Εὐοπιίίοα που ]ὰ πος 
Δ1]ὸν τΠπαὶ, δὰ ἐμ6 Μοαθίϊεβ ψμο Ἰοοϊζοιὶ ἴοσ σθ 
ἔαρο ἴο Εἥοπι πουϊά πόνος ἤδνθ ἀδγεὰ ἰο ἀ0 80. 
Τῦηίοσίυμδίοὶυ 6 ἃ.θ τοὶ ἰῃίουταθα 88 ἴο ἴμ9 ἰἶπλθ 
στ βοὴ (μδὲ ἱπουτκΐοη οἵ ἰμ0 ἙΜοτγηΐίοθ ἰοοῖς ρἶδοβ. 
Βαϊ ἐὲ οοουγγοά ἴῃ ἰδ τἶτηο οἵ Αμδσζ, δῃὰ (πῸ8 (μΐθ 
ῬΓΟΡΈΘΟΥ χνΥ. 1-- πανὶ. 12 τουδὶ δ6 τοίοστοὰ ἴο 89 
φῬοτιοὰ οἵ {8 ἰκϊρ᾿Β τεῖμιι, δηὰ {μὲ βοίπσδθ (ἢ 9 
ἴπο ουθηΐβ 2 Κίηρβ χυ. 209 (1 ΟἿσ. νυν. 26) δῃὰ 2 

ΟἸγ. χχνὶϊ. 17. ἵὑοϊοιυπαίοιγ πὸ ἀο ῃοΐϊ ΠΟῪ 
σοῦ Αραγσίδη ἰκϊηρ δοοοιιρ δηθὰ (οσς Ὀερδῃ ἰο 
ΒΟΟΟΙΆΡ 81) βϑῖα μ᾿ Β ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἰο (89 Μοδϊοα. 
ΤΒεσοΐοσο τὸ ὁδηποί ΚΏΟΥ πμθη ἢ βυδ)]οϊηοα [Π9 
ἴπτο οομοϊυάϊηρ γοσθθβ δπὰ ρυ ]βμο ἰμ6 θη το 
ΟΥΒΟΪΘ. 
ΤῊ ῬΓΟΡὮΘΟΥ͂ ονἱά θην εὐθάϊν! 65 ἱπίο ἴοαν 

ΒΕΠΝ, ΤΗμΕ 186 οἹά, ἄγβί ῬγορΘΟΥ ΘΒ} δαῦ- 
ἱνίδοα ἰῃίο ἴἄγϑὸ ϑθοίζομθ, οἵ Ὑμὶο ἴΠ6 ἔσαὶ 

(χν. τ Δηποῦποοβ ΜΟΔῸ᾿Β ἰοσῸΣ δηὰ Βίρσμί, (86 
βοοοπὰ (χνὶ. 1-8) ἰδ6 οοπαϊίοι οὗ ἀοϊ  νογάῃοδ, 
[86 ἐδὲτά (χνὶ. 6-12) ΜοδθΒ μδυρι τεῖιβαὶ ἰο 
ἔα 18] (680 οομάϊοῦδ ἀπ ἷ8 οομβοαπθηΐ ΘΏ ΓΘ 
τοῖα. ΕἾΏΔ]]Υ, [86 Ἰαύθσ ΒΌΡΡ]πιεηΐ ἀαἰοσταΐμο 
ἀοβηλίοὶγ (16 δοκίποίηρ ρετίοά“ οἵ (δ (α]ΒΙπιοοὶ 
(χνὶ. 18, 14). 
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α«) ΤῊ ΟΥΡΕῈ ΡΕΟΡΗΣΟΥ͂. ὕπαρτεε ΧΌΥ. 1--ΧΎΊ. 12. 

8) Ἀοδρ᾽ κα ἝεσοσΣ δᾶ ΕἾΠΕ Β. 

ΟΒΑρτΒ ΧΥ͂. 1-9. 
1 ΤῊΕΞ ΒΥΕΡῈΕΝ ΟΕ ΜΟΑΒ. 
Βορϑυβο ἴῃ (86 πἰρῃὶ Ατ οὐ Μοβδθ ἴ8 Ἰαἰὰ τϑϑίθ, απὰ Ἰθγουρεῖῦ ἴο 5|]6ηο6 ; 
Βφόδι86 ἴῃ ἐμ πἰρθὶ αν οἵ Μοδὺ ἰ8 ἰαϊα παβίο, απά Ἰθσουραῦ ὑο βέἴθηοθ; 

2 "Ηδ ἴδ βοπὸ ὺὑρ ἴο Β4}}}, δῃὰ ἰο θοῦ, {86 ΕἸ Ρ]δΔΟΘΒ, ἴὸ θῈΡ. 
ΜΟΔΌ 88.811} ον] ονὸσ Νϑῦο, δῃὰ ονὸσς Μοάρδα: 
αἱ 4]] ἐμοῖς οϑαβ δλαΐΐ δὲ ὈΔ᾽άῃ668, 
Απά ονοσγ Ὀοαγὰ οἱ οΝ- 

8 “1η δοῖν βιγθοὶβ (ΠΟΥ 8}}8}} σίνά {ποι βοῖνοβ ΙΓ βδοϊκοοι : 
Οπ [86 (0ρ5 οὗἉ (μοὶγ Βουδεοβ, δῃὰ “1 {μοὶγσ βέγϑοίβ, ΘΥΟΣΎ Οὁ06 8881} ΒΟΥ], 
ὙὙεορίηρ δου Δ Ὠ0]}γΥ. 

4 Απὰα ἨἩδβῆθοη 8181] ΟΥΥ, διὰ Ἐ]ΘΘΙ ΘΒ: 
ΤΒΟΙΡ γοΐοθ 8.14}} "6 Βοασζὰ ὀυδπ υπΐο 7848|82: 
ΤΒογοίοσο (Ὧ9 δγιηθα 80] ἴοσβ οὗ Μοδὺ β.}8}} οσγ ουῦ; 
Ηΐ8 716 588}} δ0 χείθνουβ υπΐο μΐηι. 

δ ΜΥ μοαγὶ 3818}} ΟΥΥ ουἱ ἴθ0Υ Μοδθ: 
15 διρτνοϑ ες υπίο Ζοδσ, 81 Βο δν οὗἁἨ [γθθ γϑϑυ ο]4 : 
Εὸν ΌΥ [πο πιουπύϊηρ᾽ ὕρ οὗὁἩ [818 τ ἢ πϑορίηρ 8}.8}} {Π6Ὺ ρὸ ἰξυρ; 
Εὸν ἴῃ [86 ΜΨΑΥ οὗ Ἠοτομπαὶπι (Π6Ὺ ὅἘ8.8}} γαΐβα ὮΡ ἃ ΟὟ οὗἉ ἀϑϑίσυοίίοῃ. 

6 ον 80 νδίϑυβ οὐ ΝΙΤσῖ τὴ 66.811 δα δ Δ46βο]δίδ : 
ΕῸΣ [86 ὮΔΥ 15 ψ]ΠΠοτΘα ΔΎΔΥ, ἰΠ6 ἴσγδββ {Δ]]οἱἢ, 
ΤΠΟΓΙΘ ἰβ ΠΟ στϑθι ἐμ] ηρ,. 

1 ΤΒογαίοσθ [86 δθυπάδμορ {ΠΟΥ μανο ροίΐοη, δηὰ ἐμαὶ ψ ΐοἢ {Π6Υ Βανο δ] ἀ ὕ}, 
33.841} ΓΠΘΥ͂ ΟΔΥΕΥ͂ ΔΥΔῪ ἴο [86 “Ὅτοοϊς οὗἉ [86 τ] Ονν8. 

8 ΕῸΓΣ [86 ΟΥΥῪ 18 ΡῸΠΘ δτου Πα δρουῦ {86 Ὀογάογβ οὗ ΜΟδΌ ; 
ΤῈ Βον]ηρ ἰΒογοοῦ υπίο Ἐρ]αΐνω, 
ἈΑπᾷ {86 μον] ΐηρ ΓΒοσοοῦ υηΐο ΒΒ ογ- 6] 1π}. 

9 ον 86 ψαίΐίογβ οὗ Ὀ᾿ποη 884}} Ὀ6 {1]] οὗ Ὀ]οοά : 
ΕΟΓΙ ν1}} Ὀσίηρ ποτα ὑροὴ Ὠπιοη, 
ΤλΛοΠΒ ὍΡΟΙ δ (μαὺ οδολροί οὗ Μοδδ, 
ΧΑπὰ ὕροὴ ἴδ τοιμηδῃί οἵ ἐπ6 ἰΔηά, 

1 90 ἐπ ἢ; νυ μ ὐλ πλήν, Ὁ θῇ. Ῥοεοοπάμιῳ ὠκίο ὠφαρίηφ, οΥ, φοηόμῳ ἄοιον οἱξλ τοφορίσιῳ. 

«ἰεροίαἐΐοπε. «. 
Ὰ ΗΘΌ. δχ7γεακίνρ. : 
Βοῦ. ΟΥν, υναξίεν ο7) ἰλε Αγτγαδίαπε. Τ ΗἨΦΌ. αἀὐάξίίοηξ. 

« Του ἴο ἐλ6 Ἀοωθα. ν ἐλοῦ δοιοὶ οὐ. Νοῦο απὰ ἈζοδΔεῦα- Μοαδ. Φ 7 λὲδ δἰγοαίδ ἐλαν σιγά. 
4 ἐλεεῖν ζαθιο) ἀφυαγοῖ. κ ογίξε. ἡ γψῳ 
ε γαῖΐξδο. αδᾷ. διραχὰ ροπα. 
4 οταὶὶ ὁλαϊΐ. ᾿ νὰ ἰδ ἐνενοινκοιξ δα δεουμά; 

ἘΈΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ 

γε. 1. 3 ΤΑΔΥ οὗ ΘΟΌΣΒΘ ὈΘ τηδαθ ἰο σοϊδίο ἰο "Ὃ δε, 

δ᾽ οὔθ 2)ΔὉ β5 ἰπ {διὸ Ἰδέίοσ ρΡΏγαθο 89 80:80. ἰμδὲὶ 18 
δἰβεν ὁγο Οσρσϑϑϑοὰ ὉΓῚ "Π οὐ "ἮΝ (οοΐρ. γυἱ. δ. Βαὶ 
(19 ἄοε6 πο βυϊοο. ΕῸΣ 2 ΜῈ ΣῈ [6 ΘΥΘΥΥΤΘΣΘ 6186 
ποέηίης θυ δυρογβοχίρείου, δηὰ 186 δου ογο οοπμδοσίθα 

πιὸ ἴὸ Ὀο κί πηίης οὗ ἔμ ἀϊκοοῦγθθ. Αδ ἢ οἤδρθδ. ΧΥ., 
χΥΐ, ἰθοτο 15 τηϑδὰθ ἃ δυγργί ἢν οαῦθηὶς 86 οἵ ἐπ ο 
Ῥασγιίοὶο 2.--ἰὰ οοσαχα ὨΪΠ6 τηφϑδ ἰῃ ΧΥ., διοὰ ἤνο ἐπιοθ 

ἴῃ χυ!.»-6δ0, ἰοο, δ 6 2 οἵ γὸσ. 1 16 δβΌΓΣΟΙΪΥ ἰο ὉΦ ἰηΐοΣ- 

Ῥτοίϑοα δοοογάϊης ἴο ἰη16 ὕδαῦθ. ΝῸ τότ οἱδ0 15 ἴ86. 
ποῦΐ ἰο Σρπ]ρὶν ἘΠ16 ρδγιίοῖθ [πὶ ἃ δυγργίδίηκς Μὰ. 1ἰ 
ΘΟΟΙΩδ ἴ0 106 ἐδοί 9 8 ὮΘΙΘ 8 ῬΔΥΒΟΌΪΩΣ δἰτα. Ῥδυθδρδ 
δο ἰμγϊαΐθ8 ΜοΘΌΪ 6 Ἰδηκῦδρο. ΤῊΘ βίη [6 {πὴ οδδϑθ 

ἩΐῈ τὰν 1ὲ τουδὶ ὁσοδδίοῃ Βυσρτίδο ἔπδί οὗὨ 16 ἤν 

Εἶσαο ἰηδι 15α ἰδῇ 566 υὺ (οχοϑρὺ ἐῃθβο ὯΘ Ὧ8608 πο.) " ὍΣ 
ἴδτοθ Ὀορϊοηᾷ ἴο ἐδ οΒαδρίογβ οὐ Μοῦ (ΟΡ. χΥ͂ί. δ). [ἢ 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

χχί. 11 χὰν, οσοῦχε, Δ ἃ ΡΓΟΌΘΔΌΙΪΥ 0 ἐπ δ κο οὗ γδιϊϑιῦν 

ἴῃ 1Π6 Ῥδγαδ]]ο]]δῖη, ρου Δ ΡΒ, ἴοο, 88 τη [τ] οἰκίης ἔθ 6 ἀ 1.» 
θαι οὗἩ Εκϊοτῃ δῃ ἃ δι γσοσωϊηίδοθῃοο οὗ Ἐ χοῦ. χίΐ, 42. Βαὲὶ 

ΧΧΣ, 29, ἐδ ΌΣΙΩ χὰ ΟΘΟΌΣΒ δὲ δέ. ἐομδίν., δῇ ἃ δἷδὸ ν᾿ ἢ 

ΔΠυδΙο. ἰο Εχοὰ. χίΐ. 45. Οπ ἐδο τιοπυτηθηΐ οὗ Κίης 

Μοβα, ἰῃ ἢΐπ6 1δ, [86 ᾿ἰβδε [8 βοί8}}7 οα]]θὰ 112} (οοτηρ. 
βαπτοττα. ἰῃ ϑένά. απ τί. 1811, ΗῖφΊ. ΤΥ... ρ. 696) ἤτοτα 
ψΠ] Οἢ [δ ΔρΡΌΘΔΓ ἐδδὲ ἢ ργοπαποίοείοιυ τ τ 615 Μοδὸ- 

ἐ 6, 1 15 πϑοάϊοβα, τὶ ἢ Ὀπεσηδιεκ δη ἃ Οὐ Υ8, ἴ0 [4119 

ωϑ ΒΘΤΘ 8ΔΣ85 δί. δομδίγυ. ΤΉ 8, δ ὈΞΙΣΎΣΘΟΗ δαυδ, Του] ἃ 

εἶτο δὴ ἰΠοκίοοὶ ἱπουρμὶ, “ἴῃ 88 τοῦ 88 τῖῦ δηὰ 

ΤΊ Ἴ), σοτρ. ὅογ. χὶνὶ!. δ, πϑασὶν οοἰποϊὰθ ὧδ ἰο τχϑϑῶ- 

ιυς."---τν, Ῥυδὶ, ΟσοΌΓΒ ἀραδίῃ χχ δ, 1, 14 (οοτΏΡ. χνί, 

4; χχὶ, 3; ΧΧΧἕ, 1..- -ν ἰ6 ψἱιποῦὶ ἀουὺὲ ἐδο Μοαν- 
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ἰιἰ6 ποσὰ ἴοῦ Ἵὔ» (ἙΟΙΏΡ. ΒΟ ΟΤΤΜΑΝΝ, ἰ. 6.. Ρ. 607). ΕῸΓ 

1 ἰδ υκϑὰ ΟἿΪΥ οὗἩ ἐδ σεαρίϊαὶ οὔ Μοδὺ δηὰ οὗ ἐμ ἰοστὶ- 
ἴΟΓΥ ἱτητϑα αίθὶν Ὀο]οηκίηξ ἰο ἰδ. [1 [6, ἰπἀ θεὰ, υποὰ ἰῃ 

ἐῃο ᾿διέου 686 δίοῃϑ (Ναπ). χχί, 1δ; θαι. 1ϊ.0, 18, 29, 

ΘΟΙΏΡ. βσηχοττ., Ρ. 608); ὑὕὈαὶ ἰῃ (Π6 ΖΌΣΙΩΘΥ ΒΘΏ860 ἰἢ [86 

οοημθοίΐοῃ ΣΝ. Ἵ (Νυτ. χχὶ. 8 διὰ 1.6 76}.----- Ὁ ) 

͵ἰθ. Βυν] οἰποα ἀσυνδέτως, μι δῷ Θγρἤδοία ἐπδὶ ταδῖκοβ 
ΔῊ ἰτηργϑδβϑίοη οὗ δῃυαἀουίηβ, (οοὴρ. χσχχὶ. 9; ὅ9Γγ. ἰχ. 

9; 1.3). ΤῊ πνογὰ ὁσΟοΌΓΒ ἰῃ 86) δζαίῃ τὶ. ὅὁὅ. ΤῊΘ σο- 
Ῥοειίοι, ἴοο, οὗ {9 Ρῆγαϑϑ ἰ ἴΠ 0 δθοοῃηὰ οἷἰδι59 (απαάὺ- 

»ίοεἐδ) ἰ8 ἃ τυοϊοτίοδὶ ἀθυίοο ἐμὲ Βοῦνθθ ἴο τα κθ ἴἢ9 
᾿πρσθβϑίοῃ βέγοη κου. [888 οὗὔϑῃ γοβοτίβ ἴἰο [ἢϊ68 : νϑυ. 

8: Υἱἢ}. 9; χΥὶ!. 12 δᾳ.; χχί. 11, Οοιρ. οὨ ΧΙ]. - Ρ 

ΤΏ68Πη8 ἴῃ ἩΘΌΓΘΥ “ {ἢ} Ἴ2]}} " (χχί!, δ; Ῥ8. 1χὶ!]. 4; ΕΖοῖκ. 

χ 12 544ᾳ., δῃ ὰ οὔ). Βυΐ ἰη Μοδθίο ἰξ βίδη δ ἴ0Γ ΣΡ. Η: 
ΙῸ ἰὴ ἱπβοτίριΐοῃ οὔ Μοβὰ Ἵ) οοουγβ ΟΣ Ετηθδ ἔῃ ἐῃ9 

ΒΘΏΒΘ οἵ “ οἰτγ": ιίηο 11. 12, 22 δί8..--Ὁ ἽΡ δηὰ "Ὁ ἫῬ 

ΔἸ ου Ζ ἢ ὨΔΓΩΘ68 οἵ οἰἐ[65, ΔΘ οοηϑίσ θα 8δἃ5. τη 56 0} 68. 

ΤΠ Γϑαδοῦ οὐ [8 ρΡΘδΓδ ἕο τὴΘ ἴο Ὁ6. {πδὲ ἰῃ ἐπ Ῥγο- 
Ρπ ον γοργοβοῃιδιίοη [ῃ6 ποϊίΐοῃ ΜοΟΔῸ ρῥγϑάοιηϊοδίθα, 

δηὰ (ἢ ὨδΙη635 οὗὨ ὨΔΕΪΟἢΒ ΔΓῸ ὈΓΘΥΔΙΘΆΝΥ υδοὰ 85 τη85- 
αι! 8. 

γον. 2. τὸν 8 υϑοὰ [πΠἸΡΟΓΒΟΏΔΙΠΥ, “ ἐλόγα ροεδ Ρ,᾿ οὐ 
ΤΥ 

“ὁπ8 σοέδ Ὁ" (ΟΟΤΏΡ. ΧΙγ, 30, 32). ----,2ὔῦῳΒ ον ΜΟῚ 

ἷβ ξοηΐίνο ἰο ἐπ δέον, δη ἃ ποὺ Ὡοζῃ. (0 δοθνν, Μοάδε- 
ΔΙΟΔΌ ἰα ἃ σοτη ἰπδιίοη ἐπα: ἀοο8 οὶ ὁσσυῦ Θ᾽ ΘΘΎΠΟΓΘ, 

υιὐ τ ὨΙΟἢ τῆ Ῥγορῇ οί ρου Ρ5 τη849 Ὀδσλυ86 ἢ Ποῦ ΚΞ ἢὶ 

Ἦο ΔῊ ἴῃ ΝΟΥ, Μοδοϊα ἈΔΎΓΌ, 8 Κἰ πάτο ποιΐοδ 

10 ΝῺ ΠῚ Ὃ, πὰ δὴ δἰ αϑίοῃ ἕο ἐπ οτίφίη οἵ ἢ 9 

πιδι θη (θ6ῃ. Σίχ. 80 5αᾳ. χκπ-πεὶ» ὧν, ΟΟΙΏΡ. ΥΟΣ, δ; 11]. δ᾽; 

Ἰχν. 14.----Τὴ9 ψοτὰβ ΓΙ ΗΚ Ὑ- 2 διὸ ᾳυοϊοὰ 

ἔγοτῃ Απλο8 ΥἹἱ"]. 10, το γ6 τὸ γοδὰ ΠῚ  ὕμ ὙὉ3-Ὁ} 

(σορ. ὅΦογ, χ)νὶ !. 37; Εξοὶς. υἱ!. 18; Σχίχ, 18. ΤῊΘ 

Ῥοϊοίίης Λε ἰπδιοδὰ οἵ ΣῈ“, ἴοΥ τ ΒΙΟὮ δοιὴθ Οο- 
Υ ἡ τ Υ 

ἀϊςο8 τοδὰ γεν, Ἰϑε, ὈΣΣΕἾ, ἰα ΤἸουπὰ ΟὨἹΥ Βότο. 1ἰ 
τ 

[8 Ῥοδϑβί]ο (δὶ ἴῃ ἐδ υϊηα οὔ ἴῃ9 Ῥτγορῆοί, οἰἕέης ὕσοπὶ 
ΤΩΘΙΏΟΤΙΥ, ἰδ ο δου, ὙΠΊΟἢ ἐὴ6 τογὰ ἢ63 ἴῃ (ἢθ9 ογὶᾳὶ- 

ὯΔ] ραβϑϑαβο, μδὰ ἰἰ οὔδδοι.---ἼΤῚ 5, ἀ068 ποὺ ΘΟ ΘΓΟ 
ΤΊΙΙΥ 

ΟΘΟΌΥ δ5 ἰῆθ Ὡδτὴδ ΟΥἦ ἃ οἰΐγ. ᾿δαίϊδῃῃ πδβὸ8 1 δραίῃ δὲ 
ΔΡΡοΙ]αἰΐνο, Π]. 24; χχὶ!. 12. ΤΏΘΥΘ 1165 ἐπ ἰξ δὴ δ! δου 
ψ σῇ τῆ ἰπϑογίρείοη οὗ Μοϑὰ βυρκοϑὶδ ίο 05. ΒῸΓ, δο- 

ΠΌΓΟΙΒ ἰο ᾿ἶποβ 21---26, [π|86 οὔθ Ὁ} Κογομα (ΠῚ ἪΡ) 

ἐ, 8., δ᾽ ἃ οἸἰοαγοὰ ρῖδοϑ δὲ οὐ ἴῃ ὈΐϊΌου (δοοογάϊΐηκ ἴο 116 

24) ἐμαὶ δὰ 85 γοῦ πὸ Ὑ4]}" (Ὁ τκδται, δὲ6 Μοαδίζίδελε Οο- 
ἀεηκίαζεῖ, Ιαλγτὸ. {. ἀεσιιδοδα ΤΆΘοϊ,, 18Τ1, ες 11. ν. 

2527), αρὰ ἐγαπείεγτοῦ ἐλίζλοεν ἰδς τοναῖ τοδίάφησο (1Π.6 23).--- 

ΒΥ αυοείης [πὸ ποτὰ8 οὗ Αἴηοβ, 8 Ῥτορῆθί βθϑῖὴβ ἴο 
πἰοηὰ ἀοχίϑίοη : 17.841} ἤϑαὰβ δῦ Ὀδ ἃ, ἰΠθη, οὗ σοῦγΒο, 

Ὀαϊά 688 (ΠΡ) τοίη οὐος Μοαδῦ.----ΠΠ}»ρὃ᾽ὃ} ΘΟΠΡ. 

ἰχ.9; χ. 88; αἱν, 12; χΧχῇ!. 25; χῖν. 3.-- δον. χῖν!! 81 
μὰ 1}, 86, δοοογάϊηρ ἰυ Οκακνιῦβ βηα ὈΣιΊΤΣΒσΗ, [ἢ 6 
ΜἌβοΒΑ δηὰ δῦ Οοαά. βηὰ οΟοΥ οαἑο 8 γοδλὰ ἴῃ ἰῃο 
Ῥγοεθηῦ ρββδαᾶζο, ἩΏΘΓΘΩΒ ἰπ Φοτγοι 8 ΟἿΪΥ 10 Οοάα. 
αν ΠΡΊ,).----)Ὰ.λ ἀοδίκηαιοθ γουϊαῦ Βῃθασίηρ, 7. 
ἱστοκυϊον πονυίηκς οΥ ουξηρ ΟΗ͂ ἰ απο (ἢ ρρίηκ). ΤῊΘ 
αἰδόγομοο ἰῃ [ἢ6 γϑαάϊης οοττοϑροηάκ ἴο [ἢ69 ὁπασϑοίογ 
οὗ Ὀοϊὴἢ Ὠχγορῇθίβ, ἤθη ο6 ἐπ Ὠοίίδοτ οὗ (ῃ6 ἔχ Ραϑβαζθβ 

ῬΟΓΒΔΡρΒ, ἰ8 ἰὴ γϑοεΐνϑα γϑβδαΐηρ ἰο Ὅο διἰοσϑα. 

γον. 8. Νοίϊοθ ἤοτθ ἔπ ἐπίοτομδηρθο οὗ βοπᾶοσ δηὰ 
ΠΌΠΑΌΘΣ δοοογάΐης δ ΜΟΔῸ δοῦλθ8 ὈΘοΓΘ ἐπ ῬΓΟΡ ΕἾ 
ταϊηὰ 88 ἃ Ὠδίΐοῃ ΟΥ ἰαη ἃ, ἃ5 ἃ ὙΒοῖΘ, ΟΥἩ 88 ἃ [οἰ Δ {γ οἵ 

᾿παϊν!ἀτπ418.----- 9, ΜΝ οὮ ΟΟΟΌΡΒ δραίη ἴῃ ἴδβα. ΟἿΪΥ 

χΥΪ. 7, ΘΘΟΙῺΒ ΠΠ᾿κοντΐθ9 ἕο Ὀ6 ἃ ΠΙΪΓΩΙΟΥΥ οὗ ΜοδΌϊεΪς ἕοστηῃ 

οὔβρϑϑοῃ, ἘΕῸΓ ἴῃ [Π0 ἰηδονριίοη οὗ Μοβα ἰδ ἰουπὰ (ἢ 9 

ΒΌΕΧ ΓΌΤΣΤΩ π- οχοϊυδἰνο}ν (αὐουί 12 ἔτη 65). Τῃ6 Ὡδὴθ 

ΝΟΌΟ 4͵80 ἴθ ντίξέθῃ 2), Ὡοί 88 ἰῃ Ηϑῦγον Ἶ2).--- 
333 ὙΥ̓ 1 [)9 50:89 οὗ “ βονΐπς ἀονῃ, ἀἰδεοϊνίης ΠῚ 

ἐδδῖϑ τὲ ποιὰ ὍΘ, δ ΚΕ οβει, ἰοο, δσοηίοβαθια, γἱλῆουξ ὁχ- 

διηρὶθ ἱῃ ἔμο Οἱὰ Τοδίδιηωθηβ. Τὴθ δἰτηρὶθ Αοουδαῖϊνθ 
ἩΟΌΙα Ὀθ τϑαυϊνϑὰ ζ0Υ ἐμὲ 88 961. 1χ. 17; χὶἑὶ. 11: [δ. 

ἱ,. 16; 11. 48, Δηὰ οἴϑῃ, 

γον. 4.ὄ »" δοσῶρ. χἹ, 18; χ]ν. 23.---ΤῊο ῬΊδοι. 
ΑΝ ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ ΒοΥα. ΙΔ οχροβίίογ (θ κδεν., νο- 

Βκι,, τον ὈΧΙΙΤΕΔΟΗ), ΟἿ δοοοῦῃΐϊ οὔἐο χοσὰ χν ἐχοπιμῖα, 

“ ουγίαίη," [4106 ἰη16 ποχὰ ἴο τηϑδῃ “ ἴὸ ἐτοτηδῖθ, Β.ΑἾΚΟ.᾽" 
Βαϊ ἰϊ ἰα ποῖ ἰο Ὁ6 οΥουϊοοϊεθα ΜῊΥ [Π0 Ῥογίϑοϊ δβδῃοιια 
ποὺ ὈΘ ὑδίς ἢ Ὦ676 ἴῃ ἐἢ 9 88Π}|0 5086 ἰῃ πηϊοὮ οἰδπογινἶδο 

[ἢ9 [τηροτίϑοίς ἰ5 δά, ἐ, 6., ἰη [ἢ 8059 οὗ πεαίμηι., πιΐδό- 

τῶπι., αὐποίωηι ἐεξ6. ΤῊ ῬΤοΟρΡἢθί 1 Θη68 ἃ Ρίαν οὐ ἰδ9 
ποτὰ Ὁ.ν.., ἐποσοίουθ ἢ ϑυωρίουϑ ἐπθ οἰποσσίϑο ἢ- 
ϑοαὰ ρμογίοος, ψ πουν πιϑϑηΐης ἰὸ 56 ἰξ ἴῃ ΔΩΥ οἷον 

80.086 Ὥδῃ ἐδαΐ ἴῃ ἩΠίοἢ ἱτηρογίθοξς οοσῦγα, ἩΜΠΙΟῊ Πα 8 

Ὀθοϑίάθβ ρϑαβδϑοὰ Οὐδσ ἴο ἐὴθ βογυΐοϑ οὗ {πὸ ᾿εη ἀγϑὰ γοοί 

ῬΡ᾿.. Ὑποτοίοτο γ᾽) ΓΡῪ 2) μδϑ ἐμ βδωθ τρϑδῃ- 
ἰῃᾳ Ἀ5 23} ῬᾺ 1 βατα, 1. 8; Ῥϑαξ, συ. 10; δοταραγο 

ἈΝ » Ῥᾳ. ονἱ, 82. 

γον. δ. φῦ ΓῺ ἴα οοῃδίγαθα 1|κ6 Π᾽}" 27 γῦ 

ον. χὶν!. 2; 11. 59, ἐ. 6., ἀππως σμαγίί δοὶδ. πιιπιετί ; ᾿δ5 79 

ἽΝ 1ογ. χχίν. 92, ΠΝ 2 ΕΚίημδ χἰΐ, 10. Βιεὶ ἰδ ἐξ 

ἀθείκηδι!νθ οὔ δ Ἰοοαιΐιν ΟΥ̓ ρροϑίἐνο ἰο δύο}! ͵ῇ Μδυ- 
ΒΕΒ, ΕἸ ΔΙΡ, ἘΝΟΒΕΙ, ὈΒΕΟΗΒΙΕΕ, ὈΙΕΤΕΙΟΗ (ΖΩΓ δέὲδί. 

Οορτ. ἐπ Μογα' Ατολίν 1, Ὁ. 848. 844.) 806 ἴῃ ἴξ δ “πἰἶγά 
Ἑκία," ἴῃ ῥγοοζοῦ ἨΏοβϑ οχίϑίθῃοθ ἔπ ἡ ΔΡΡΘ8] ἐο ὅσκαπ- 
ῬΗῦ5 Απί. ΧΙΝ. 1, 4, πῆοτο, Ὀοδἰὰθ Ζοδῦ, Οσομδὶ δυά 
οἴδον νἰδοϑϑ, δὰ '᾽Αγαλλα ἰα τηϑῃ!οηθὰ. Βαΐ ΠΟῪ ὕποογ- 
ἰδίῃ ἰδ [8 δοδαση ρου οὗ ἃ “ἐπἰγὰ Εἰκῖα,"} βἰῃσο τὸ ἀο 

ὑοΐξ οἰποσίϑο ἤοᾶγ οὔ ἃ δἰηκίο οὔθ, μοὲ 0 δροϑὶς οἵ 
[ἢγτθ6, ἴον ἔπδὲ ᾿Αγαλλα" οὗ Φοβκρηῦδ οδὴ 108ὲ 85 ἮΘ|1 Ὧθ6 

Ὁ Ν (σον. 8}1 Ῥοκυκασσιν δηὰ Εοστκα (δέμα, απὰ είς, 
1862 Ἱ, Ρ. 118 844.) ἰακὸ Ζοασ, ἨἩογοῃδίτη δπὰ Ἐρὶδ ἰὸ 

ΟΖ; ΠΥ 8 Ττίρο! δ 086 οὨϊοΥ ἤδπο τγὰ5 Εκα. Βαὶ 

οὗ δι ἢ ἃ Οἰἰγ, πη ἢ τουδὶ, ἴοο, βανο ἢδα ἃ ΣΟ 5! ἀΘΓΑΌΪΘ 

αἰχουσα θυθῃοο, ἔἤοΣΘ 8 (ο ὉὈ6 ζουῃὰ πο ἔγαβοθ. 79 τοῦδε 

ἐπογϑΐοτϑ ἰαῖσο “2) “}» δδ δρροδίεϊγο. 1 οδπῃοὶ Ὁθ γϑ- 
[οττοὰ ἰο Μοδὺ οὐ δοοοῦμὲ οἵ {8 ροσἱξοῃ ἐπ ἐῃ0 δ0;- 

ἴθη66. 1 τηυδὲ ἰπθῃ Ὅ6 τοΐίογτϑα ἰο ὝΨΡΥ, δοὰ ἔδδὲ ἴ ἃ 

ΒΘ6η86 ἴῃ ἩΒΊΟἢ 1ἰ ΤῊΔΥ ὯὍο Ἰοἰποα δἷδο ἴο ἔδο οἷν Ηοτσο- 

Ὠδῖπὶ 8 Ῥγοάϊοδλίο, 89 15 ἀοῃθ 79, χὶν!, 84, Βιι τθ 

τηυδὺ ἰΔκο “2 Δ} 88. βαυίῃς [Π6 βάτῃθ τηϑδιΐηρ ΜῈ 

Πυδ ψῦῸ τύ} θ9ι. χν. 9, δἴοπξ ψῆθ πμ]οῖν αγθ παπιοά 

8 Πρ ρϑῸ ἢ ἹΡ̓ Διὰ ἃ γἢ 0 ν. Νοῦν ἴπομα, ἃ 15 δο- 

κπονίοα βοά, ΔΙῸ ἰὮτοθ ΒΑΗΝΝ οἷα, 8.5 ξ ΤΌΓΘ ὈΘ6ΑΒ8 ταἰβοά 

ἴο ἴπ8 ἐπίτα ἄοργτθο, υἱΖ., ἄοατοθ οὔ γοδτθ. --ἸΥ 15 ἀδε. 

ἰοσὶ “α “ οῃ {ἢ τοβά.᾽"--Ἱ͵ὸ ᾿ » ἐβ ῬΙ]ρ6] σοηἰζβοίοα ἔγου 

ΠΡ), 11Πκὸ 23}3 ἴγοϊω 2333. ΤῊΘ οχρτγϑεδῖοῃ 

ἼΣσ ΠΡΡῚ ΟἿΪΥ Ἶιοτο. 

γον. 6. ΙΌῸ ΟὨΪΥ͂ ἈθτΘ ἴῃ ἰϑδίδ, ὙῈΘ 3 ΘΓΘ, 88 

ἴῃ γ6 7. 8 56. (σοἴηΡ. Οἱ Υου. 1), ταϊκοϑ [86 {πιρυθβδίου οἵ 

Ὀοίης δὴ ἰοἰθηϊλοηδὶ το Δ ΠΟΥ͂. 

Ψψον. 1. ΤἼ Ὁ τορσγοβϑηίδ 8Ὲ ἱτο ρου βοῃ δὶ σοδεῖ το ΡΏΓΆ8Φ 

-- “δὲ ΔΙ τηδᾶο, δοαυγοα,," Π]688 ὙΘ Β5ΒΏΤΩΘ ὃ Υ̓ΟΤῪ 

αὐτορὲ ομδηξο οὔ ρϑσβοῦ [ἢ ἐπ 70] οπίπας ὈΠΊΡΘ, ἡδεῖ. 

ΤῊΘ ἱτυρούϑομαὶ οορδέσιοίοι 18 σοι ρδσαι γ0}γ ἔγοατιθηξ 

ἴῃ οὖς φαϑαδᾷθ (ΤΥ σβ. 3, δὅ)..--τ-Ὧ 2» ὁδῷ τλεδῃ ΟΪΥ 
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“ Αταδίδηδ ΟἹ “π{Π|Ογ͵2π." [11 σδηηοὶ ΤῊ “ ἀοδογίδ,᾽" 

νοῦ ἰ6 ΓΊΔΙΑ (ὅτ. γ. 6). Α.5 ΟὨΪΥ 189 εἰξυδίίοη οὐ [Π9 

δγοοῖς, Ὡοῖ ΤῊΝ τοθδηϊηᾷ οὔ ἰΐδ Ὥδγησ, ἰδ οὗ τ ροσίδῃοϑθ 

Ποτο, ἰξ 8 ὯὨο τηδίοσ Ὑδίοἢ ΟὯΘ Ὀγεΐοσβ. 8.111}, δ ἰῃ [ἢ 9 

ΟΙὰ Τοοδίδσηθης, [η6 ποτὰ ἰὼ ἐπθ μ᾽υγαὶ, Ὁ Ἢ», ὭΘΥΘΓ 

ὀὐσΌτα τηδϑηΐηρ ΑΥΔΌΪΔΗΒ, ἩΏΠΘΟΣΘΩΔ ἰδ ἰ6 οἴη ὑδοὰ ἰο 

τθ δὴ “ ἩΐΠ ον " (χ]ΐν. 4; [9γΥ. χχ δ. 40; οὉ χ]. Σ2; 5. 

ΟΣΧΧΥΪ. 2), 1 νγοίοσ ἰδθ :ταϑδηΐϊης “ ἩΠ|ΙοΟΝ -ὑχοοῖς," 

Ιοανΐης υπαοίοττοίπμοα ἩδοίποΥ οὐ τοὶ ΠΣ »Π ὉΠ), 
ἀπιος τί. 14 ἰδ 1 ἶσδὶ πὶ (5. Οοῶρ. Ηξκπτοο Σ. 

Ἑπενεῖ. ΧῚ. ν. 14, 
οι. 8. ΠΣ Π ἀἄοφθοθ ποὲ ζἤοϑῃ Π6ΓΘ “Οὔ ΤΑΓΟΪΥ Θῃ- 

οἰγοϊοὰ :᾽᾿" δὶ [ἰ 18 -ἢὋῪ “ τηδῖζο ἔΠ6 γουῃα,᾽" 88 ἴῃ [.9γΥ. ΧΙχ. 

Ὡ; σοῦ ἰ, δ, πἴΘΙΟ ἐθθχο ἰ8 ἃ αἰ ὍΓΘηΟΟ 88 ἴο ἴοστω, Ὀὰς 

δῇ οδϑϑῃὶΐαὶ 84104..---- ΟΟΟΙΓΒ ΟὨΪΥ 6 γθ ἰη [μ8. : 
τι 

ΘἸΒΟΉΏΘΣΟ 061. ΧΧΥ. 86; Ζορῇ. ἱ. 10; ΖοΟΉὮ. χί. 8. 

Ψον. 9. ἴῃ πο Αγδὶ οἰδιδβο οὔ ἐπἰ8 γόσβο ὑῃ6 ῬΙΌΡΠοΣ 

δοσυπγυϊαῖο5 ἢ 6 Βομπὰ οὔτε; ἤθηοθ6 Ὠίπηοῃ ἴογ ὨὈίθοη, 

νπϊοἢ πα ζθ τοῦ Πδρρϑα ἐἰ0 ΤΏΟΓΘ ΘΑΒΙΥ͂ 88 ΦΕΒΟΜΕ 

ἰηΐοστοδ ὑ5 ἐπαὶ “ἐημ6 λοαίο νὰ ΠΥ ονζδν δὲ Ὁθηοη οἱ δ. 

δοῆ δος ορρίάιηη αἰεϊέων.,.----Β0 Τδὺ 881 οδῇ 8696, 8}} ΟΧΡΟ- 

εἰΐοτα γοΐον 4} γῦπ 2 ἴο νβαὶ ΤοἸ]ον5, ἩμΘἢ ὯῸ. 

ἐπ ἶς [δι ἰδ θα Θϑρϑοί δ ν ὉΥ ὨῚΘὉ) αὐαϊίαπιοπία. Ἐπὶ 

ἰὰ τπδὲ οαπ6 ἢ δῃὰ ποὲ "3 τηυδί βία πα θοΐοσο 8. ΒΥ 
ΗῚ [2 

3 ἐδ Ρῆταβθο ἰδ οοῃμποοίθα π|ῖ [9 Ἰοσοχζοίῃξ. ιν 

πριν Ὧν κὸ Βα ΜΙ. 1δ; Εχοά, χχί. 22; Νιχαν. χί!, 11. 
---- ΠΛ.) οσουγα ΟὨΪΥ ἤότο ἰῃ ἐδ 18 56η59. 

ἘΧΕῈΘΕΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

δοῖ ρΡογίγαγβ 36 ἀεδοϊδίίοῃ οὗ (ἢ 
ἰογτῖίο οδ,-Ροϊηϊ ες ουὐ [86 δία οὗ ΤηΔΥ 
Ῥασίϊσαϊδσ Ἰο δ} 168, δὰ πρδὶ ἐμὸ μι δυἱιδιι θ 
ΟΧΡοσίθηοθ, 88 δηὰ ἀο (νοιβ. 1-4). ὙΒογοντ 
88 ἀοο8 ποῖ σοῃςθ8] [18 ΟἼη ἡδηῦψηί (νοι. ὅ α), 
διὰ εκἰσηὶῆθα [Πδί (Π6 ΜοδθΙίοα δ8}} Ὀ6 ἀγίνϑη 
οαἱ οὗ {πεῖν ἰδηά, δηὰ Ρ6 οσονἀ θα οαἱ ονὸν {861} 
θογάθυβ ΟἹ ΦΥΟΤΥ εἰἀθ (νοσβ. δ ὁ-8). Βαυϊΐ δἰε8 
Βισηϊ ψ1}} ηοῦ παρ {ΠἸθπὰ τσοὶ, [ῸΓ 8 πιουγηαὶ 
ἴπξο τ|ι}}} ονοσίδίκο Α͵9ὸ [Ποθ6 ἐμαὶ θβοδρο, Μ]|1Ὸ ψ1}] 
οἰέον Ὀθοοῖθ 8 ὈΓΟΥ͂ ἴὸ ὙΠ Ὀδαβϑίβ, οὐ 116 υῃ- 
Βυγιοὰ οὐ [Π6 ὕδτθ σγουπά (γον. 9). 

2. Ῥ;ο Ὀυτᾶθε -“----- δ.10006.-- ον, 1. 
ΤῺ δυρογπογίριίίοη 18 1ἶχα χὶϊὶ, 1, Ὑὶσ ἢ 806. 
ἴὰ ἰδ πισὴξ: τ. ε., αἱ δὼ υῃΐανόγϑῦ]ο ΠΟΥ. ΕῸΓΡ 
εἰσ 8.48. ᾿Ἰπογοδιοα ἴΘΓΤΟΙΒ ἴο (86 βίογιηρ οὗ 8 
εἶἶϊγ. ΤῊ οἷΥ Αὐ- Μοδῦ, δοοοράϊηρ ἰο τηοαί σθ- 
οοηΐ ἱηνθϑο ΧΑ ΟΏ8 (οοΙ ρ. ΒΟΗΣΟΤΥΜΑΝΝ, ἰ, 6. ᾿. 
δ08 δα ὈΙΕΤΕΙΟΗ ἴῃ ΜΕΒΧ’ Αἰγολίυ. {1.8 
54.) Δ οἷοβϑ Ὀζ, ἰρἀοοά (βοοογάϊηρ ἰο ΝΌτΩ. χχὶ!. 

: ὅσα. χίϊ. 9, 16) ρδυῖὶν ἰηῃ Αγῆοη. ἴῃ [86 
ἰδεῖ πδιηθρὰ ρϑφῆροθ 11 ἷἱβ δἰϑὸ ΟΥ̓ (6 Ἡοῦγον 
πτὶίοτβ 9816 }, “α οὖν." Ἐτοαι ἰδ Μοαθὶὶς 
Αὖ σογμοα ἴΠ6 ατγοοῖς πδπι0ὸ ᾿Αρεόπτολις (ΤΕΒΟΜΕ, 
ἐπ ἰος., ἵπ ἰδ6 1,. Υ. Ρ. 184 ρα. Εα. γαϊίατγε.). Τα 
πδλθ ἘΔΌΡΘυ- Μοῦ ἀοοθ ποῖ οσοιγ ἰπ (116 ΟΙά 
Τεδίδιχθπί. [Ὁ ΤΥ ὕθ (παὶ ([ι]8. ἀθαϊρτιαίίοη, 
ὙΠΟ ἯΔΕ ποῖ ἃ ἤδη ὃὰϊ δὴ οἵδοῖδὶ {λ1|6, τν 88 
ἰγδαιδίογγοα ἰὸ (μ6 ἰαίον ΒΑ δη, ἢ ΐο ᾿ἰ68 ϑονοσαῖ 
ἘΘΕΓΩΔΩΙ ἸΑΪ168 βου ἢ οὗ Ατῆοη, δῃὰ ψ8 ἃ 
ἰδῃορ᾽Β γοδι ἄθηοδ ἱπ {86 δί[ι δηὰ 6ιἢ οαπίιγίθβ 

(οοπρ. ΕΙἼΤΤΕΕ, Εἴ τάξ. ΧΙ. ν. 11 βη.; ΧΥ. ν. 
1210 844.) ----- ΚΙΣ-λίοδῦ (ἴο ἀϊειϊησυϊδὴ ἦι ἴγοιὰ 
[9 Αφοντίδη Κιγ, χχὶΐ, 6) 8 τηϑηιοηθα ὑγ 1βα ἰδῇ 
ΠΟΥ ἐμ ὨΔΙΏῚΘ ΟὨΪΥ ποθ. ὙΥοὶ Καὶ -Ηδγοβῇ Οὗ 
ΚΙὶν- Ηδγοϑῃο (χνὶ. 11, 7) δὸ ἰάθη οὶ τὴ τὰ ἐϊ. 
ΤΟ ῥΐδοθ 88 ἃ δβίγοῃρ ἰουίγοθβ, ὁ δ᾽ μἰμῆ, βίθορ 
τηουῃίδίη, Υἱδβὶ 016 ἔγοπλ Φογαβδ]θ. [0 Δ΄ δϑουϊ 
[ἴσο ποὺγβ θοῦ ἢ οὗ ΒΑθθαὶ- Μοδῦ, δῃὰ δρουὶ (6 
βαῖης αἀἰϊκίληοο ἔγοια ἰπΠ6 Ἰ)οδα βοα. [Ι͂ἡ ἰδ Ο8]- 
ἀφο ἰὲ ἰβ ο}]]οὰ ΔΙ 3.2, ὦ 4.) κ΄ σἈ8:16, γγ8}} 
οὔ Μοοῦυ." Τῇο αγϑοῖβ ο}]]ο {πΠ6 οὐΐγ Χαράξ (80 
Ργοῦδθὶυ 2 Μδοο. χὶϊ, 17), Χαράκωμα (ῬΊΤΟΙ, γ. 
17, 5), Χοραίμοβε, Χαραχμῶβα (ϑΤΈΡΗ., ΒΥΖ., δηὰ 
ΤΗΕΒΟΡΟΒΕῚῪ ἐπ ἰοσ., ὙΠῸ ΙΩΟΓΤΘΟΥ͂ΟΣ ΒΡΡΟΔΙΒ ἰο 
ἀφο ν Αὐ-Μοδὺ δηὰ Κὶν- Μοαῦ). 16 ἤδγηθ 
ἯΙ ΡῬτεβοσυοα ἴῃ [86 ἔογτι Κοσοῖκ ὑπ] (λλ6 ρτγοθθηὶ 

Σ Εἴο ἰα Κο;ο ὑρ-“----ατίθνυουδβ ππῖο Ὠΐπ. 
-“- τα. 2-4. Ιἢ νοῦ. 1 Μοδὺ εηξὶγο ἰδ Ἰπαϊςαιοα 
ἴῃ ἰἰα ἵτὸ δαῖνοβ, ἐὶ ἀλάν ὐμὰ ΌὉΓΥ ἃ πουίϊθγη δηΐ 
8 δΒουίδοσηι οἷν. ἢ 

1. ΤΊ Ῥτὸ 
οὔ 

οδίΐοηθβ. ΕῸΣ οὐ ἔπ ἀεοροϊαίΐοη οἵ Μοαεῦ, (89 
τοδὶ ἐΠ6π16, 8Γ6 Τυηρ τ Δη Δ Ομ ΔΏρ68 : ὈΥ͂ τηοβὲ 
ὨυΙΊΘΓΟΙΒ δοί 6 ἰσυι οἵ 1ὲ 18. Ἔχ λυ οα. [η 

08. χὶΐἑ!. 17 Ὀίθοη δηὰ Βαιμοίῃ- Βδδ] 3 ΠῚΌ3, 

ἐδ λῖσα γΠο οἵ Βααί) δτὸ πλθηιοποά ἰορείμοτ, 
διὰ (δ6 ἰδίίοῦ ἴδ πηγθρηιἰοηοά Νυπι. χχὶϊ. 41. {6Γ. 
ΧΙ ἢ. 86 αρϑδῖκβ οὗ 7123 ΤΌ», ἜΠ6 δβοθηΐ οὗ 
{86 οἰοναίίου 7 δηῃά ἰπ (6 ἱμβογὶ μίΐοη οὗ Μοδδ, 

Ἰἴπο 27, [ὲ τοδδα : ΠῚ ὉΠ 3 Π52 ΓΔ ἼΩ3 3). 
[1 ὕαμε Βοιἢ- Βαιηδῖὴ (ἃ πουδθ ου δἰ) ὑδοδιιθθ 
10 νδϑ οἱοναίϑα.). Τιογοίοσο Ὀιθοη δηά δῃοίθμοῦ 
Ἰοοδ  ἰγ, τ Βΐοι τη [Ὁ}} ψγῶ8 οδ θὰ Β6ι}1- Βαιηοι - 
Β68], ΔΕΡΕΙΣ ἴο αν θθθὴ οἱθνδίθα ρ]οοβ οἵ Το σ- 
β!Ρρ. Ὀίθου Δ ἴο 1π6 που οὗ Ατοῃ δηᾶὰ ποῖ 
Υ̓ΟΓΥ ἴα ἀἰβίδηϊῖ, [11 νγ88 ἰχίῃηρ Μ 6888 ΙΓ Β-ΡἾδοο, 

ἴον ἈΘ 6818 Αἰ πλβοὶῦ ἰῃ μὲ ἱπβοσροη 22 ἼΠ, (ἢ 9 
ῬΙΒουί6. Τῇθ οΟἷἱΥ ἰβ οἰβοσθοσο τηρηϊϊοηορά 
Νυπι, χχὶ. 80: χχχίὶὶ. 2, 81: 208. χὶὶ!. 9,17; 

Ζοῖ. χΙνὶϊ. 18, 22; Ν οὶ. χί. 25.----- "22 “ἴον ἰο 
π ΟΡ,᾽ ἰῃ ογάογ ἰο ᾿ἰδηνοηϊ ἴο {6 μοὰβ πιῖΐὶ ἰθασα 

{π6 ἀϊδέτεβη οἵ (μ9 Ἰδπὰ (χχὶϊ. 12).-------}» θοίοσο 
Νοῦο δῃὰ Μοάεδα ἱβ ἰο δ6 οοπαίσαρα ἸΟΟΔΙΪΥ, ἴῸΓ 
Ὀοίοσο δῃὰ δίϊεγ ἴπογθ 18 ον (6 ἀεβογ ριΐοη ἰνονν 
Θδοἢ ροἶδοθ χίνοδβ δαργοββίοῃ ἰο 118 γγὶεῖ, Μογο- 
ονεῦ Νθῦο δῃὰ Μϑάθρα δὸ δἱεναίθα βροίβι Οὗ 
Νοῦο {Π16 ἰδ 'η 1861] Ῥγοῦαῦϊθ. ΕῸΣ τ ἰδ ὄνϑῃ 
ἄσεβ ποῦ πβϑϑῃ {89 τηοιπίδίῃ, 10 ἀοο8 [ἢ 6 οἰ Υ ὑμαῖ 
88 ΒΙἰδ ρα οἢ ἴὸρ οὗ, ΟΥ ΟὨ [πὶ πιουηϊδίῃ : 88 
ἴῃ Νυμπι. χχχίὶϊ. 8, 88; 26 Ὁ. χΙν"]. 1, δὰ ἰῃ (868 
ἱπρογριΐοῃ οἵ Μίοβα πο 14. Τηαὶ Μοάοθα τα 
ἰδία οὐ ἃ ἢ1}} 6. ἰοσι βοα Ὀγ {Π6 βἰῖ6 οὗ τυ ϊη8 
ψ ἢ ϊοὴ ΒΟΒΚΗΑΛΈΕΡΥ (ἰϊ. 625) ἰομηὰ 84. 111116 ἀΐ8- 
ἰδῆοθ βουδῥιοαδί οἵ Ἠδδῆροη. Μδεοοθα 18 δ]80Ὸ 
τ ΘὨ ΟΩΘὦ ἰπ ἴδ6 ἱπδογι ρίίοη οὗ Μεββ, 1ΐηθ 8, 

ἀηάος (86 παι 42 ΓΠ, 270-Πεδαλ, 88. 8 οἰ 
οοηαπογοα Ὦγ Ομσὶ. 

6σ. 8. Υ̓́οΑσίηρ βδοῖζα οὐ ββοκοίοι 88 ἃ "δα 
οὗ τηουγπίηρ κηὰ αἰδίγοθα 18 οἴη πηϑηϊϊοηδα ὈΥ̓ 
188. 111. 24; χχ. 2; χχὶϊ. 12; χχχυ!ἹὶΔ. 1 δᾳ.; 1. 8; 

Ἰν 1}, ὅ. Τὸ 68 Ὀθθὴ ουοοοϊοα ἐμαὶ 332 ΤῸ, 
ἅοσδοσιηῃδίπᾳ τ ττϑορίπᾳ [866 ἐπ, Τεχί. απὰ 

Οταπι.Ἷ 8ῃῃου]ὰ ἴοστι δὴ δη ἢ θκ15 ἰο 22 Ὁ) ΠῚ, 
“ οοίἢ ὮΡ ἴο ποθ ρ,᾽᾽ νοσ. 2. ΤΉΟΥ σοηΐ ᾧρ ΟἹ 
(06 δἰ χἢ Ρ]δοθα δὲ ρου δηὰ Βεί-Βαιιοίῃ ἰο 
ΘΘΡ ; ΠΕΤΟΝ οα οπ ἰδο Βὶρῇ ρίδοοβ οἵ Νεοῦο 
δηὰ Μοάδθδῃ; Ὀὺϊ ΓΠΕ6Υ ΘΆΠῚ6 Αἰβὸ ἔγτοτι 

ΓᾺ Υ͂ΘΣ. 2 ΟἹ [Ὁ]]ΟἾ δβρεοϊῆ- ᾿(μ686 Βἰκ ῥΪαοοδ τὶ ποορίῃρ; {867 ποῸΡ ὑ6- 
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ἴ8ο χοὰβ τι ἴοδσθ δυδὶ]οὰ 
ποίπέησ. [866 1. οὗ πᾳ. ΒΙΌ.: Α]δὸ Ψ. 
Α. ΑἹ τὰ 116 βΒαδ6 Σο ἀογῖης 88 θΚ. Ν.]. ΤΐΒ 
οοηδίγαοίΐοη ἱβ 06 ΙΏΟΤΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ὈοσοΔΌ86 ᾿π)- 
Ἰηθαΐδίο Υ αἴοσ, γα. ὅ, 3323, 16 ὑπαουδίθαϊγ 
υϑοά ἴῃ (Π6 θ6η86: “ σι} Ἡϑορίηρ.᾽ 

γεν. 4. Δηᾶἃ ΗοδθΌοΟΣι, εἰς. ΑΥΜοαῦ δυὰ 
ΚΊΡ ΜοδΟ δζγὰ οἰδεῖ οἰϊγ, δηὰ ομἱοῦ ἰοσίγεβα ; Ὁ - 
Ῥοη δῃὰ Βείῃ- Βαϊηοί ἃ Δ. ββρϑοΐδ! νυ ΠΟΪΥ Ρ]βοθβ 
οἵ πουβιΐρ, Νεῦο δῃηὰ Μοάφθδβ, ἰοο, θϑϊοῃρ ἴο 
1116 Ἰαϊζοσ, ὯΣ (λθγθ αἰβο (δ ὙΘΟΡΙΉΩ Μ͵ὸβϑ τηθδηὶ 
ἴο Ργορὶ μδίο ἰμ6 σοάβ, Νον {παὶ {Π|6 οδθῃίγοθ οὗ 
186 ρΟΥΘΣ δηὰ οἵ (Π8 πΔίϊο μα] γϑὶ βίοι ΔΘ βιδίγθη 
ἴο Ρὶ δηα τθπη ἢθο6 ἴγοπι {μι686 'ῃ ἀαδρϑίγ, βθο, 
ὨΔίΌΓΑΙΥ, ἀγα δα] ἰθυῦγοσ θ61Ζ68 ἡ {16 οἰζΐ65 οὗ 
ἰηΐοσίος σταῖς. Τῆυθ Ηδβῆροη (Νυϊ. χχὶ. 23 
544.}, οσίθβ, δῃὰ ΕἸθα]θ (ΝΠ). χχχὶΐ. 87. 76Γ. 
χΙν , 84), (Π6 ἵπο βἰϑίοσ. οἱεἶθα, (89 βοοομὰ οἵ 
νν ΠΣ οἢ 18 ὩΘΨΟΓ τηρηϊοηοα ψλίπουν ἰμ6 ἔγεί, ΤΉΟΥ 
ἰΔΥ ΟὨΪΥ ἃ Βοσζαδῃ τΩ1]6 αἱβίδηϊ ἴσοι οὔθ δῃοί μοῦ 
οὨ ᾿ϊπιοδίοῃϑ οἰ ονδίξο:β ἴῃ ἃ ἔγυ Ὁ] ρ]αῖη. ΤΊ οἷγ 
ὈΠΙϊοα ΟΥ̓ οὗ ποθ ͵β Ὠφθασὰ 88 ΔΓ δϑ ὅδῆδζσ. ΤῊ 8 
δοῦ 18 ποῖ Ορροβοά ἴο ἰἢ9 δοβυτηρίίοη ἐπδὲ 7682 
ἷ6 ἰάθηιίοα! ψἱ ΤΣ (Ναπι. χχὶ. 28; [ βαϊ. 

ἱϊ. 82; Ζυἀ. χὶ. 2 ὑπ ραιθα), ΤΣΤ" (Τοβὰ. χϊ. 18 
οαἱ οὗ ρα086), (ΗΕ ΤΖιο, Κ΄ ΕΤ1,)). Εοὸν ὅαβδς ποοά 
ποΐ οὐ ἰπ18 δοοουηίΐ, Κὸ ΕἼΘ Α]Θ ἢ, πᾶν ἰαΐη ἰὴ 
ἰδ οἸοδαεβὶ μοϊῃθοσμοοά. Βαϊ ἰμ6 δηοίθηϊ σϑδιη- 
Ῥατγὶ (ῃδὺ 147 ου [89 οδαὶ ὕοσγάοσς ἰονασὰ {16 ἀθ- 
βοσί, ψθ 6 γ οὗ οἱα ΚΒ: Ποη, ΕἸῊΝ ὉΓ 186 Απιογῖΐοβ, 
ΟΡΡοβοραᾶ [βγβϑϑὶ, ἰβ Ὡδιηθα (0. [8 γθᾶϑοῃ Ὀδοδῦθθ 
τ Ῥτορβοῖὶ που]ὰ ἱπάϊοδίθ ἐμδὶ 16 ἰδγσὶβς ἰῃ- 
16} 1} σοῆοο βῃοοὶς ἰμ6 γ ΣῪ ὈΌΪ τασκ οὗ (16 Κίηρ- 
ἄοπι. [1 ΠΟΥ 4}} 1Π6 βίγοῃρ οἱοα οὔ Μοαῦὺ βὸ 
ΓΑΒ (6 ΟἿΥὙ οὗ ἀεβρϑῖγν, ΒΟ 88}8}} (η6 τηϑθῃ δἱ 
ἈΓΓᾺΒ οὗ [πΠ6 Ὠδίΐοῃ Ὡοΐ οἰΐτιθ 'η 77 ΤᾺΘ οδοῖος 

οἵ ἴπ9 δχργοβεΐοῃ “2 ὙΠ, “Αἰτωθᾶ τπθῃ οἵ 
Μοδθ,᾽᾿ βθβπ18 ἰο τὴθ ἰο Ὀ6 δχρί δηθὰ ὃγ {86 14θα 
{παῦ {π6 ἰηϊοχιμδίΐοῃ οομοοσοιηρ ἰἢ6 οοουραίζοῃ 
οὗ [86 ἰδηὰ οδδὶ οὔ Φοσάδῃ (Νυπι. χχχὶϊ. δηὰ 
θυῖ. 111. 16 βη4.}, οοαθβ Ὀοίογθ {86 Ῥυορβδοί. 
Ἐὸν ἴῃ (μ686 οδαδρίασβ υδὲ οἰϊοά, (μὩ0 Ἔεχργοβαίοῃ 

γὴπ ΟΟΟΌΪΒ ΓοΪ δἰ ναί [Π9 οἴοῃοϑί πῃ ἴπ6 οηἰἶτα 
ΟἹὰ Τοοϊδιηθηί, ἱ. 6., ἷχ ἐἶπχθβ : Ναπι. χχχίϊ, 21, 
27, 29, 80, 82; Ὠοαΐ, 11, 18. 

4. ΜΎ Ἐθατῖ--““ὯὩο βιθϑ [δὲ ηᾳ.-- ὕοτα. 
4-6. Το Ῥτγορποῦ ΒΒ: οσίο μδὰ ἴῃ τη πογίποσγῃ 
Μοαῦ, (Βθ ἑοστίίοῦΥ ἰδ δὲ [86 Απιογί θα ἑοοῖκ ἔγοπι 
116 Μοδθίϊοα, ἰποη [ἢ 1βγβοὶ ἐΐθα ἔγοτα ἴπ6 Μοαῦ- 
ἰῦθα, δῃα βηδ}}γ (89 Μοδδίίοθ ἔτοτα πο 1δγϑο  ἐΐρβ, 
δου {Π6 1 ΠΑ Ὀϊδηίβ μδὰ Ὀδθοη οαγσεὶθα ἱπίο - 
τῖδῃ σδρί νι (2 Κίηρθ χυ. 29). ΑἸπηοαῖ 4]} {π6 
αὐκ68 δαγο Ὀοοη πδιηθὰ ἰη ἰπὸ ἰοσοροίης 

ΓΟ Γο, δοοοσαΐηρ ἰο Νυηι. χχχὶϊ. 84 ρα4., 
ξαῖι ἐν ἴπ0 αδΔάϊίοβ απὰ Βουθοηϊθα, οΥ δὲ 1θδβί 
ΤΟΡῸΣ Ὁ πὰ ἃ Οὔδηρο οὗ πᾶπιὸ (γογ. 38). [ἴῃ 
Ὑ δὶ [Ὁ]ὁνϑ {Π6 Ῥτορδοὶ ἴση 18 γοργά οἱ ΘΗ 
ἰο ἰ!9 βδουίῃ. Βυΐ ἴῃ πιακίηρ {18 ἑυτη, Π6 βοΐ 
106 ποοᾶ οὗ ρίνίηρ οχργοδοίοη ἴο {6 ἱπυργϑδαίοῃ 
τηδθ. ΤῈ6 ΟΥΥ 6 ἢδ8 Ποασγὰ, μο (δὶ οὗ 81 
ΘΠΘΙΏΥ, Ὧ85 Του Πα ἴῃ ἷ8 θαι δῇ ϑοδο οὗὁὨ οοσαρδθ- 
8:0. ΤΒθΓοίογα ἢ6 ογὶθβ ουΐ ἔγομῃ μἷ8. Σημϑστηοοί 

ὈΟΘΟΙΣ 03} διὰ ἰυγηΐηρ πἰπθο] ἰονασὰ Μοδὺ 
(χν!. 11; χίν. 8,9). ΤῆυΒ “ δ}18}} ογὺ ᾽᾽ οἵὁὨ νοῦ. 
δ, ΘΟΥΓΟΒΡΟΒΒ ο "'5ἢ}8}} οΥγ ᾽ν γ. Βυὶϊ πὶ 
ΟΥΥ οὗὨ ἴδστοῦ 8 δὲ [Π6 βδπ|6 {1π|0ὸ ἃ Ἡδίσῃιδ Β 
ΔΊΔΙΤΩ ἰο δοπίμβοσῃ Μοδὺ. γο 866 (ῃΐθ ἰῃ ἰδ6 

σϑυθ6 ἱπιρ]οτὶ δχίοῦ δὲρμὺ ἰπ ἩΝοΝ ἐου μόνη Μοδὺ ἐδ ἰδ οὐ τᾶ 
βεηϊρὰ ἰο δ6 ὈὉγ ἰδς [Ὁ] νέης οοηίεχι. ΣΓΠ 2 ἐπ 
ἰδίκεῃ Ὁ προϑὶ χροδίίοσθ ἰο Ὀ8 {8 Βαπλθ 88 ΣΉ Ἢ 
“Πα ρῖτνε6᾽ (χ  ]. 14, οὐ ρ. χσχυῖὶ, 1 :. ΦοὉ χχνί, 
18). 8ΔΙ΄ὁ0ὴ6 ἀεοξάεα ἰῃ ἔδνοσ οἵ φδοίεϑ, 
δαγδ. Βυΐ (86 ἰμουρδὶ (δαὶ (πὸ ὕαιε, ἡ, «., (86 
ἰογίγεβθοβ οὗ ἴπ ἰδιὰ Ἔσίϑαα ἰο Ζοαῦσ ὅη66 ποίμίης 
ἴῃ {πὸ οσῃϊεχὶ [0 βυργχοδί ᾿ : σβοσθδβ (89 ἱβουρδὲ 
{8δῖ (ῃς Μοδυϊίοβ 866 ἔγογωη {τὸ βΒθσαυ δ υδηοίηρ 
ἴτοτῃ (88 ποεῖ (}}1 ὑπο γ Βῃᾷ βμοὶοσ πη ὁ βίσοῃς 
ἰοσίγοβϑα, οοσσοθροηβ ΟΣ Μ6]} ψλϊὰ 186 οοδίοχε, 
Α Βοίίοσ οὗ ἴδσθθ υϑᾶσῃ, (96 ἐπ Τοχί. απὰ 

Οὕαπι.)ν ἰθΘ οὨ6 μοῦ γοῖ Ὀγουχῆθ ὑβάον ἰμ6 γοῖκο, 
ὙΠ1066 δ γοαρ ἢ 8 8.}}} οηςκοὶν ἱπίδοῖ, ΟἜΒΕΝΙΌΒ 
οἶνε8 ῬΙΝΥ, υἱ[ο. 4, δ : ἀοπιΐυγα δοτιπι ἐπ ἐγσίπιαξιι, 
»οείφα απίεα ρῬγαεπιαίιγα. Οὐἰιωμπεῖία ἀξ τὲ 
τόϑί. Υἱὶ. Ὧ, Τὶ ἰ5 (μογοΐογο “4 Ὀυ]]οοῖς ὑπαοοῦθ- 

ἰοτηϑὰ ἰο ἰδ γοῖκε᾽ ἼΒ0 7 Ὅ}) 76. χχχί. 18, 
1})9 ΘΟὨ ΓΆΓΥ οὗ Δ ΙΟὮ ἐδ ΤΥ 9 ΠΡ “ἃ ΒοΙοΥ 
{μαὶ 18 ἰδυρσμὶ" Ηοδ. χ. 1]. Οοιωρ. 188. Χ. 1]: 
Φογ. χὶνὶ. 20;}. 11. Νον Ζοδσ νὯ8αι. ἃ ἰοσίὶ 
ὈΪδοθ. ΦΕΒΟΜῈ βαυϑ: “ρτγαξδιαΐιπι ἵπ δα Ῥοδίξαπι 
ἐδ τηϊϊιπι τοπιαποτιηι." ἘΕὙΒΕΒΙΌΒ ΟἈ115 ἰ ἃ 
φρούριον στρατιωτῶν, ΒΊΕΡΗ. ΒΥΖΑΝΤΙΝΒ 8 κώμη 
μεγάλη ἢ φρούριον. Τὰ ̓ ᾺΒ ῬΟΙΏΔΡΒ, ἴῃ 185818}8 
(116 8 εἰϊγ (πὶ δὰ πονὸγ ὕὑεθὴ σδρίυτεά, πτῆαὶ 
Ἧο 08}] εἶπε υπῃγἄιδοδε Ἐροίιπ (8 υἱγρίη 

(οτέγεββ), δὰ {ΐ ἴω ΤΣ ὙΦ (86 μὰ Ἢ οἵ ὑπαοηιὶ- πος 
; ἴσο ποῖ; αδειισίιπι 6886 ὈΓΟΥ͂ 6ῃ 
πο ἢ πρίδία ὙΠΥ ΖΟΔΑ͂Σ ͵θΒ 80 πδπγϑά, δὰ ὙἘΥ͂ 
ἐμο δῖρῆι οὗ ἰμ6 Μοδθϊοβ ἰοπὰβ {πο γ. ΤΏΟΥ 
(πουρδὶ ἐμοπιθοῖνοβ βοοῦσθ ἰῇ (Π6 βίσοηρ ἔογίγεββ 
ἐμδὶ ἴω ὭΘΨΟΓ θδθη ἰδοη. [ΕῸΣ δὴ δχίθηεινθ 
οοτωρδσίβοη οἵ νίενβ οὐ 189 ἰογοβοίηρ μοϊῃὺ 868 
᾿. Α.,. ἥπ' ἰο6.1. Τμδὶ Ζοῦσ ͵8 ἴμ6 Ῥοϊηΐ ἰο 
ὙἘϊοδ τηθὴ ἢδ6 ἷβ ουϊάβηϊ βϑοδῦβα (Π6 ταγϑ Ἰεδά- 
ἵηρ (ἈΣΙΠΟΣ ἃτὸ [Ὁ}} οὗ {υρὶιλνοβ. Ἐερδτάϊης {6 
εἰΐθ οὗ Ζοδῦ ορἰπίομβ ἀἰθδν, ναγγίηρ Ὀεύσεοη {86 
Βους πόση Ροΐηὶ οὗ ἴμ6 Ποδα βο8 ἴο [86 τπιου πίη 
οὗ 16 Ἡγαάς Κεγεῖ οὰ ἴῃ εϑϑὶ εἰάθ. αὶ 
ΜΏΘΤΟΡΟΣ ἰΐ πϑϑ, ΓΒ 1} ἀπὰ Ἡοχοηδῖι) 6ΓΘ 
σογίδ ἢ] Ἰοοδ 1168 ἰμδὲ ΙΔ ἰῃ ἰ89 τοδὰ ἐμαὶ 1οὰ 

ἤτοσα ἐμ ποσίμ μΐθματ. ΙΓπμλια (ἔτοτα ΤῊ) “ ἰαδ- 
ἰεὶ, δοαγ,") ὙἩϊοΐ δοοογάϊηρ ἰο ΕΠΒΕΒΙῦΒ δηᾶ 

ΦΈΒΟΜΕ, 47 θοίνγθθ: ΑὙ- ΜῸΔΡ δηά Ζολσ, ἰβ τηθῃ- 

εἰοηθὰ ΟὨΪΥ Ποσο, δηὰ Φ9:. χΙν ]. δ. ΠΏ γ0, “8, 

βἰαῖγ, ἀθο  νἱἐγ οἵ ἃ τωοππίδίη πῃ ϊοῖ [Π6 τοβα ἱτ- 
ψοΙΒοα,᾽ 18 Του ἴῃ οΘομηθοίί οι ΤΙΝ ΤΔΉΥ͂ ὨΔΠΊΘΘ 
Νυμ. χχχίν. 4; Φοβᾷ. σ. 10; χνῖἱ. 7; Ζυάρ. 1. 
86; 2. δμι. χν. 30, εἰ0.---- -Πογοηδῖτῃ 18 π|6ῃ- 
εἰοπθὰ οὨἹΥ Βοτο δπὰ 276γ. χὶνἱἹἹ. 8, δ, 84. ἴῃ 
ζοβῃ. χ. 10, γα στοϑδὰ “116 1.08ν--οβδβοὰ μοι 
δἰοης [86 ψ8Υ μδὶ ροοίῃ Ἂρ ἰο Βοίμβογου" Ὠϊὰ 
(ἶ8 Ῥϑββαρθ Ῥδσβαρθ οοΐὴθ ἱπίο {86 χοροὶ 
ταϊηὰ .Α ἰδϊτὰ πιδίίοσ (μδὲ χρη (86 Βὶρμί 
οὗ (86 Μοβϑὶ ἘΝ Ῥτγορμοὶ ΠΑ ἴο ὈΘ6 ΑΗ 
βίορρίῃης ὕὑρΡ ἃ ἵπρ ὋΡ οὗ (16 νϑδίεχβ οἱ 
ἘΜᾺΝ 1: 18 ἰο Ὀ6 ποιἱοοὰ ἐβαι βίορυΐ πα ἂρ (86 
[ουπίδίμβ ἱβ ἀοβουθοὰ (2 Κίηρβ 111. 19, 25) δα 
ἃ ἴοττη οὗ Βοβλ τ γ Ῥγβοιθοὰ (μ6. [βγϑε του 
αραϊησὲ Μοδῦ. 1 ΒΥ “(μ6 μναΐοσβ οἵ ΝΙπισμα᾿ 
Ὅ6 Ὀπάογπίδηα ἐμαὶ Νίγα, μαι ἰβ πχοπιἱοποᾶ 
(Νυ. χχχὶϊ. 8, 86. Φοβα. χίϊὶ. 27) 88 8 Οδάϊία 
Ἰοσα εν τῆ 6 ὑγοοῖς δίῳ γίπᾳ ἰηΐο εἶν δοτάϑε, 
(ποῦ (6 Ῥτορῆοέ που]ὰ βυδάθηιὶΥ ἰσγαβοροσί Ὧ9 
ουξ οὗ ἐπ δου ἱπίο ἐμ6 οχίγειηθβὶ μοσίδι. 
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Ἰποχοίοσο Ἐ ΝΟΒΕΙ, γοῖγ δι {ἰπρῚ 658 οΔ]]οἃ δἱ- 
ἰοπιοΏ ἴο {86 ἔπει {πὶ [Π6 τηογα γοοθηὶ ἰσανϑὶοσα, 
ΒΟΒΕΚΉΔΕΡΤ, ΡΒ ΒΑΌΙΟΥ, ΒΈΕΤΖΕΝ, πιοηίΐοη ἃ 
Ἡαάὲ Νίεπιευγα, διὰ ἃ δργείηρ ὑτγοοῖς ΨΙρ)εὶ Νίπι- 
πῶτῳ ((. 6. 1116 τδίεσα οἵ Νίγηγὶ) Ὡθδῦ (ἢ6 βου ἢ- 
ἐγ δογάος οἵ Μοβδβ, δῃά {μδὺ ἰπΠ8 ΟΝΟΜΑΒΤΙΟΟΝ 
ΠΑΙΏ.66 υπό Νεβηρίμ ἃ ΡΙδοθ Βηνναμαρήμ, ΒροὨδ- 
πιοσίυμα, πογίδ οὗ , ΤᾺ Ϊδ ἸΟΟΔΙΠΥ͂ δ0118. Οὐ Γ 
οομπίοχὶ ὙΟΣΥ Μ1ι}}1. Τ1η ἰἤγοθ δἰιογί ϑοηίθηοεθ (ἢ 6 
Ῥγορδοῖ βοίβ ἵοσίῃ ΜΠῪ 86 08118 (86 πναίοσγβ οἵ 
Νιμπεγῖπι ἀοδοϊαίίομθ. ὙΠ ἰδ ργϑβθ ῬΙΌΡΕΓ; 

ΚΟῚ εσασὰ ἴῃ ρθπογαὶ ; Ργ) 4}} στϑϑῃ (πίηρβ. ΤΒΘ 
αἰπβοουτγθο {ἢ π6 ΘΟ 818 ἃ οἰΐπηασχ, ᾿ὑ Ῥγοσεθάβ ἵγοιῃ 
ὙΠαὶ ΙΓ ΠΟΥΒ τηοδὺ ΘΆΒΙ ΠΥ (6. Χο. δ; οἰ11. 16) ἰο 
{86 τοί} } οἵ 8}} ν Ἰ0Ώ. 

ὅ. Ῥ Βοσοϑίοτσο ---- οὗ 186 18: .---Ἄ τα. 7-9. 
Το ἰυσίἶνας οὗ Μοα Ὁ παν Ἴοοπορηίτγαίδα ἴῃ [Π6 
κου οἵ {86 δὰ. Βαϊ (πογθ, ἴοο, ἔμ6 Ὁ ἀο ποὶ 
ἴδ6] βαΐὸ: ἴοῦ 86 Θ,ὨΘΙΏΥ͂ ᾿γοϑθοδ ἸΠΟΟΠ ΓΙ ΠΟΥ͂ 
δίιοσ. ὙΤΒογοίοσθ ὑμοῪ θ66 πὶ ἐμοὶνγ γα] Ὁ 168 
δοῖοδθ {πὸ 7 1Ποπ-Όγοοῖς (δὲ ἰογιηϑά (86 θουσ μα Υ 
θείπδοη Μοδὺ δηὰ Ἐδομι ἰηίο {86 ]Διίον σουπίγυ. 
ΠΣ, πίοι οοσῦτβ οαἱν Πα δηὰ ἴῃ 76, χ]νὶ], 
86 (μὲ θοττοῦσ ἤγοτῃ (μΐβ, 15 “" ῥργουϊβίοῃ οὔ δδηάᾶ 
ποὶ γεὶ πβρὰ ὑρ᾿᾽ (Ἐκ. χυὶ!. 14). ΠῚ 95 16 πιογο: 
ἀϊ ἴα 18:6 ΘΟΘ ἰοη ἐμαὶ 16 Ομ βη θα 88 (Π6 
ἐγδβασο οὗ {Π6 ἐβάρδῳ 186 ὙοΡα ΟΟΟΌΓΒ ΟἾΪΥ Β6ΓΘ 
ἴῃ 1πὶ8 θο8βθ. Τδ6 (δουρὶ οὗ ἰμο Ῥτγορ!ηοί ἰᾳ ανὶ- 
ἀοῦνγ, ἴΒδὲ Μοαῦ, πῆϑα πῸ ἰΟΠρῸΣ βαίο ἰἢ ᾿ΐα οχ"- 
ἔγϑσθ βου βογῃ ΒιοΏρ ο] 48, 668 δογοϑα (μ6 ροσχάοσ. 
Ϊν 16 {ΠΟΣΘίΌΣΘ οοσίδι Ὡ]Υ ΣΤ ΟΣΘ δρτθ080]6 ἴο {6 
οοῃίεχί ἰο υπάἀογβίαπα ἰμ6 βίγοδιι γαΐεγσϑά ἴὸ ὉΚ 
Ὁ 2 ΡΤΊ ὍΠ) ἰο τρϑδὴ [6 βου: βεσηχηοδ Βουπ αν 
Ὀτοοῖς οὗ Μοδῦ, τδίμου ἐδ θΟτὴΘ βέγοβηι 1 ΥΓΠΟΣ 
Βοτίμβ. ὈΕΙΙΎΖΒΟΗ υπάἀογαίδηδο 6 ΠΟ -Ὀγοοῖὶς 
ἢ 6 ἴϊο πογίμοτι δγάπος οὗ [0 ϑεῖϊ-οἰ- Κονεῖ, 
ἰδαὲ δοίιδ}}Υ Ὀθδγα [89 ἤδη οὗ Ἡαάϊ ϑαίδά, ἱ. 6. 
ἸΠΠον-Ὀσοοῖς. Βαὶ ἐπ δὲ ἀοοδ ποὺ ἰπάον ἰπαὲ 'ῃ 
Ἰδλῖδμ᾿Β ἐζτηθ ἐλ βοαίμοσιιλ ὈουπάασΥ ὑσοοῖς Ῥτᾶβ 
δἰ9.ο οἈ]]οὰ ὙΠον-Ὀτοοῖκ, οβρϑοῖβ!  βἴηθθ δπηοη 
18 ναγουῦϑ Ὡδίη69 ( ἩΔαϊ εἰ- Κατάλὶὲ, εἰ-Αολτὶ, 
Ἡδεεα, εἰ- Ηοκϑαπ, ἈΪΚΟῚΥ ϑαγεά ἴο0), 'θ Του 186 
δῦ! ἐ6- Δ Π)ε. (866 ὑπάον Τεχέ. απὰ Οταηι.). 

ἴῃ γογ. 8 {86 ηθϑά οὗ ἤθοϊπα ονοσ ἐμ βογάθγ ἷ8 
ΤΟΩΘΊΎΓΘΑΪΥ δεῖ ἔογιι ΟΥ̓ {86 βἰδἰοιηθης (μαΐ [86 ΟΥ̓ 
(τον. 4 βαᾳ.) μδ8 βοῃθ δδουΐ οὔ (1:6 ϑηϊΐγο θογά δῦ 
οἵ Μοδῦ. Ἔκίλιῖτι ἴ5 Εἰ|κοὶγ Ἰάοηιὶ 41 τ 186 Ἐπ- 
εχ αἷπι, ΕΖΘ. χῖνὶϊ. 10, 16 ἢ δοοοτάϊης ἰο ΦΈΒΟΜΕ, 
Ιδν “15 ἐς Δυρ παΥὮ ταονί,,) ἃ. 6. αἱ ἴὴ6 δου 
οηᾷ οὗ (πὸ Πεδὰ βὅθα, [ὑ ἰδ ἀουθίζι]} 1 1 ΒῈ [868 
βϑτὴ6 τ ᾿Αγαλλείμ (Αἰγαλείμ) ψὨϊοῆ ΕΛΒΈΒΙΟΒ 

ο5Β δὲ πρὸς Νότον ᾿Αρεοπόλεως διαστῶσα 

σημείοις η’, ὦ. 6. εἷκς Ἐοιηδῃ το ΐ]65, βοσλοσδὶ 
τΔΟΓΟ ἴμδη [ἤσεΘ ποῦσβ. Οοσαρ. ΗΕΒΖ. ΚΕ. Ἐπογεὶ. 
ΧΙΨΝ. ν. 741.--ἶ ΒΘοσο] πὶ 18 (ἢ 6 βᾶπι6 ἰουηίϊδίη 
τιρη(οηοα, Νυ. χχὶ. 16-18, ἐπαὶ (116 Ῥγίῃοεβ 
οΡοπϑά ὕρΡ, δπὰ ἐμδὶ {που δ ΟΣ Ῥγὰβ οα]]6ἃ Ἡογοοθ᾽ 
ἰουπίδ!η (ἰοτ βΒο, οὐ Τοσθίπιἢ ἰουμίδίπ (π6 ποτὰ 
ΤΩΔΥῪ Ὁ6 ἰγδῃβ]αἰ64), (Βθὴ ἰμ6 ἸοοδΙ ἐὙ ἸΔΥ ἷπ (ἢ 6 
ὨοτίΠοαδὲ οὗ Μοδῦ, δῃὰ (5 ἀσγθοι]υ ὀρροθίίθ ἴὸ 
ἴΠ6 δου πτοβίοσῃ Ἐρ απ (οορΡ. Νυ. χχὶ. 18 
844.). Αὐοογαΐ ΠΟΥ ἘΒΘ ΟΥΥ 168 Κομθ δσοῦῃ 
εἰ6.,) του]Ἱὰ Ὄχργοβδ ἰμδὲ [Π6 ΟΙἿἿ σοηΐ ουξόοη δ] 
δἰ 68 δἱοηρ ἴπ6 Ὀογάοσβ οὗ Μοδὺ, Ὀδθοδυθο (86 ἰῃ- 
Βαυιίδηὶ ΟὨ 8]] εἰάθαβ. 1 (6 ἀἱεορογβοὰ ἢ 
ΘΥ̓́ΟΓΥ 5146 ἰο ἐδθ Ροσίρθοσυ οὗ ἐμοῖν δὰ, (δὶ 
ΒΌ οἰ ΘΏ Υ ̓ πάϊοαίοβ ἐμαὶ (6 οοπίγο δὰ βυβεγοὰ 
ἃ ΒΟΔΥΥ ον. ϑοἢ ἃ οοηΐσο γγὰ8 ὈΐΟΠ, ΓΏΟΓΟ- 
ΟΥ̓ΘΡ, ἷξ 15 Σϑρχζοδθηΐθα 88 8 οἱ ἵΥ ἰὴ γϑσ. 2 δηὰ ἴῃ [6 
ἰηβοσρίίοη οὗ Μίοϑα, δ8 Ὀεΐῃρ δἱ {ππδὲ {ἰτωθ ἃ οἷ 
οἵ ἱπιρογίδηοδ.ί Τὸ ψδΐϑθσβ οὗ Ὀΐροη ἀγὸ ἢ} οὗ 
Ὀϊοοά, ἐπαγοίοσα ἔμ ογο ἰ8 θδγίαὶ, τουγάογουβ ποσὶς 
{86 Ὑ6.-.Λ 8. ὈΙΡοΩ 1168 ποῖ [ΔΣ Ὅτ Ασπου, “ (ἢ 9 
ψαΐοσβ οὗ ΠΡΟΣ ᾽ ο8ῃ, οὗ οοῦγθο, ᾿πα ἰγοσίγ. πηθδλη 
89 Ασῃου, {1ὸ “186 ψδίϑυβ οὗ ΜερίΔάο,; Ψψυάᾶς. 
νυ. 10, τηδδῃ {6 Καὶ ἰβῆου ( ἘΠ ἘΗ, ΗΕκ- 
ῬΕΎΕΒΑΕ), ὃυΐ αἰτοῦ! τασδὶ 8.1}}} μΒ6 τηοδς ἰδ 6 
ἐὐὶ θυϊατῖοβ (μὲ Ἰοδὰ ουἴ ἔτοια Ὠροῦ ἐο Αὐτοῦ . 
ἴος οἰδογ δ (86 ἰαἰΐον οου]ὰ ποὶ γϑοοῖνο Ὀ]οοὰ 
βῃοα ἱπ θίθοη. Τδο ἔδασία] Ὀ]οοά- ἢ δἱ Ὁ θοα 
ΒΏΟΤΒ ἱἐμπδί 10 ἴθ αἰρα ἰὼ χϑοοῖγο 111} τῃϑδβασο, 
Ρουγοά, ββδίκεῃῃ: ἀόνῃ δῃά χυπηΐης οὐοσ. Ρθσμδρθ 
106 ῬΙΟΡΒοΙ [88 'π τηϊηὰ οὐδ (Ὠγοδὶ ἰπ ἴον. 
χχνὶΐ. 18, 21, (πὶ 1 (10 ἢγδιὶ ομδβίιβοωθης ῥα] οὰ 
οἵ 19 εἴἶδοί οῃ [βγδοὶ Ηδ που]ὰ δαά ἰο ἱξ “ ρουϑῃ 
(1168 ΤΠΟΓῸ [ὉΓΣ ὑμοὶγ βἰ 8.) Μοδθ᾽β ζτοδὶ δῃὰ σϑ- 
Ροδίθα ἰγδηβαυοβείοη δα 8180 βυοδβ. δἰ οὴβ 86 
15 οοῃδθαῦθηοθ. [1 τὸ ἃγὸ ποὶ σοίοσσοα Ὁγ (9 
ΒΟοοοηα οἴδυδο οὗ γογ. 9 α ἰο ψιῇμδὶ [0]]Οτγ8, ἰμθη 6 
δΔΙΓ6 ποῦ ποορϑαϊίδίθα ἴὸ ὙΠ δὶ ἷ8 σοῃτδϊηοδα 
ἷῃ 9 ὁ, 85 [86 ἀρρτανδίΐϊοη ἱπάϊοδιοα Ὁγ ΠΊΒΌ)}ξες 
αὐαὶ “ΐτρ δὰ ἀεα" (Β60 Τοχέ. απὰ 
Οταηι.). Το νοῦ. 9 ὁ τοίοσεῃοο (0 8ἃ μαγὶ οὗ 
Μοαῦ ποὺ οοἰῃοίάοηϊ νὴ ἰμαὐ Ὀοΐογα πηθηϊοηοά. 
Ι. ἴ6 ἔυρίνοα ἰπδὲὺ βυοοοοάοα ἔῃ δδοδρίηρ (ἢ 6 
βοτὰ οἱ 0 Θηθιαγ. 85.411] {μ680 Ὁ6 γοβουϑὰ 7 
Νο. Τθοβο οβοαρθὰ οὔθ 88}4}} Ὀθοῦσθ ἃ ῬΓΟΥ͂ ἴο 
ἸοΏβ, δῃὰ δ88 ἸΏΘΔΏΥ 848 ΘΒΟΒΡΘ 686 8}.8}} δἱ ἰδεῖ 
ἢδνο ποίμΐηρ' ΤΟΣΘ (88 {86 ὈδΓῸ στουπα, ψῃθγὸ- 
οὔ ἰο ἰθαψϑ (δεῖσ ππθυγὶοα Ὀοάΐϊθ8. Ἐδο ἱΒουρδὶ 
8 ἐδογοίοσο βσ δῦ ἰο χχὶν. 18, ὀορ. Ατπηοβ ν. 
19. Απά δον ββου]ὰ {86 τεσηηδηὶ οὗ [Π6 πδίΐοη 
Ρ6 ολ]]Ἱοὰ ΟΝ ΠΡΟΣ} ὙΠθ οχργοδαείοη 'ἰ8 υῃ- 
ἐχϑηρὶ θᾶ. 76 πουἹὰ Ἰοοῖκ ἴος ὈΨΤ ΠΝ, οἱ 
δὺ Ἰοδδὶ ΚΜ, 

β) ΤῊΣ ΟΟΝΟΙΤΙΟΝΒ ΟΡ ΡΕΙΙΤΕΒΑΝΟΕ. 

ΟΗΑΡΤΈΚ ΧΥ]. 1-δ. 

1 βὲενυ» Θ 
Ετοπι' ἊΣ] ἴο ἰῃ6 ὙΠῚΔΟΓΏΘΒΒ, 
ὕυηΐο {86 πιουηΐ οὗ [π6 ἀδυρλίον οὗ Ζίοῃ. 

2 ἘὸζΣ 10 88}4]] Ρ6, ἐλαέ, 58 ἃ ψδπάογϊηρ᾽ Ὀἱγά 
β( ὐδδὶ ουὖἱ οὗ [86 ποδί, 
βο 186 ἀαυρμύογβ οὗ ΜοβδῸ 5.14}} Ὀ6 
Αἱ ἤῶλο ἔοσοβ οὗ ἀσῆοη. 

Δ()6 ἰατηῦ ἰο {16 τυϊον οὗ ἐδο ἰαπᾶ 
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ὃ ἼΔΚΚΘ οουπηβοῖ, Ἄχϑουΐ Ἰυαρτηοηΐ ; 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

Μαῖϊκο ὑπ γ ΒΏδ ΟὟ 88 ἰῃ6 πἰραϊ ἴῃ [Π6 ταϊαβί οὗἁ [86 ποοι ἄδΥ ; 
Ἡ]ὰ6 (μ6 οὐυϊοδδίβ : 
ΒΟΥΤΑΥ͂ ποὺ ᾿Ϊπὴ ἰμαὺ ψΘΏΔοΓοίῃ. 

4 1,6 τϊη6 ουΐοδδίβ αὙΥ6}} 1} (ῃ 66, ΜΟΔΌ ; 
Β ἴδοὰ ἃ οονοσῦ ἴο ὑμθιὰ ἔγοτα {π6 866 οὗ [86 ΒροΙ]οΣ ; 
ἘῸΣ Π6 “δα χ!ου ΠΌ0Π6Γ 18 δῦ 8ὴ 6ηα, 
“Ἴ 6 ΒΡΟΙΪΟΓ οοαβοίῃ, 
516 ΟΡΡΙΈΒΘΟΥΒ 8.6 σοηβυμηθα ουΐ οὗ {86 ἰδΔηα, 

δ Αμπά ἢ Το ΥῸ 888}} 6 ῇσοηθ 6 ᾿οβίβ Ὀ]5Πῃ6ά : 
ἈΑπὰ ὁδ6 588}8]] 80 ἀροη 1 ἴῃ τυ ἴῃ (86 ἰΔΌΘγηδ019 οὗ Πανϊα, 
Ψψυάαρίηρ;, δῃὰ βϑοκίῃρ υασρπιοηΐ, δηα “μαβίδηρ σὶρ ΘΟΌΒΏΘΒΒ. 

1 ΟΥ, Ῥείγα. 8 Ἠοῦ. α γοοκ. 8ΟΣ, α ποϑὲ 7ογϑακχοη, 4 Ἠοῦ. Βρίασ. 
δ ἨΘΌ. τογίπσον. 4 Ηρδ. ἐλ ἐγεαάογα ἀοιον. ΤΌΣ, Ὡγοραχοά. 

8 ἐγίδυίε ἰαπιδ. δ οχηἱΐ ἐδ6. 4 Ορρυγεδϑίοῃ. 4 οη8 εἰΐ. Φ ργοιρέ (μι οσμίψ. 

ἸΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ον. 1. Ἵ2 [5 “ ἐὴο (δὲ ἰδυλῦ." 11 ὨΘΥ͂ΟΣ ΟσοΙΓΒ ἰῃ ἐὴθ 

δίαΐ. αδεοῖ. δἷησ.; ἴε ἰ5 συ πα ΟἿΪΥ ὮΟΤΟ ἰπ [δ δέαΐέ. δοπιϑύν'. 
εἰπσ.; δῃὰ οσοῦγβ δραΐῃ ἰῃ βαίβδῃ ἴῃ {8 ῬΊυτΑΙ ΟἹ 
Χχχίν. 6, Οοτρ. Ὦοαυϊξ. χχχίϊ. 14.------Τ[Ὡθ Θχργοβαδίοῃ 

Ύ ΓΞ ὙΠ οσοῦχθ δρϑίῃ ΟἿΪΥ χ. 838 ΕἼΤ. 

γογ. 3. Οὰ ὙΠ2.ὴ}}» ὀοταρ. χ.ἕ ἕἥ14; Ῥτου. χσυῇ. 8.---- 

πϑγὴ ΘΟΙΏΡ. ΧΧΥΪ]. 10.---ΓἹῈὸοὋὕἼ »Ό, πόσονοσ ἰδ9 τογὰ 
.ἴ 

ΟΟΟυΓΒ (ΖΌ5}. "0; 1 βδίὴ. χὶν. 4; πᾶν. 111. 28; χ ἢ]. δ 5αᾳ.; 
Φογ. 11, 89) αγὸ [0 Τογάδ.᾽" Τῃὸ ποσὰ δβίδῃδβ ἤθῖθ 88 
{Π9 ἀ6|8. ἰοοαἰίδ. ΜἩοΟΥΘοΥΘΥ, δοσογαϊης ἰο το ἴἢ0 οΧ- 

ῬΓοδδίοη ΤΩΘΔΏΒ “ ζ0γἀβ οὗ ἐὴ 9 Ασπι οι," ποί, ἐλό “ οτὰδ οὗ 
πὸ ΑΥΟΔ.᾽" 

Ψογν. 8 δϑ δα. ΤῊΘ ΟΧργοβϑίοῃ ΤΥ 2. ὀσσῦγθ 

ΟἿΪΥ οσθ. [{ σϑιηϊπὰβ οὔθ οἵ ΓΚ ») 27 2 8δῃι. χυἱ. 20. 

ΤῊ αἰξογαίίοα οἵ Ἰ)δ 27} διὰ Ἡ5}» ἰο “2 δὰ Ἣν 
ψὩς ἢ [86 Καὶ ΤΙ ΟΠἾΌΤΒ ῸΣ ἰἢθ 5810 οὗὨ σοῃίοσγιο ἐγ πίῃ 

ἐδο 70] οἱ) ὙΟΣΌΔΙ ἴοττηβ, 18 ὈΏΘΟΘΒΒΆΣΥ. ) 05, 

λιαϊοίηι, ΟΘΟΌΣΒ ΟἿΪΥ ὮότΟ : π᾿ Ὁ8 ΧΥΥΪΪ. 1-τ )Ὑ7ΥΠ} 

(αχν!, 13), ὙἹ) (α. 14; τα! 14), ἫΔ (αἰ. 6; χχίῃ, Ἶ; 
χχχἕ!, 14), ὙΠἘΕΡΓΖ (χχί. 2; χχχὶμ!. 1), ἽΠΌ (χχνμ!, 17; 

χχχὶϊ, 2) δῖὸ ᾿βαΐδῃΐο θχργθββίοῃβ.---- ΜῈ}, ΤΟΊ, 4α, 

οὐκῆξ, δοσοσάϊης ἴο [6 δοοοηΐβ, ἰο Ὀ6 οοῃποοίθα τἰϊῃ 

πὴ δὲ [0]. οτ͵ϑ. Απὰ ποίηΐης δίδη δ ἰὼ ἐδ τἨΔῪ οΥ̓ (ῃ 8. 

ὈΣΙΤΥΣΗΘΗ, ὙΠῸ ΘΟ ΒΕΓ168 ΥΟΓ, 8 86. 88 ἐδ ἰδηρτδρθ οἴ 
ΜοϑῸ ἴο ἴϑγϑοὶ την δῦ ἰαῖτο 3}Ὲ}2) τοῦ. ἐ 85 εαδι8 αὐδοίωξωδ, 

ἩὨΟἢ 18 Παγβῆ,. ΤῊΘ ἕοσῃῃ ")Π (οὐ. "1 αθῃ. χχίτ. 
860. .-} 

60) οδσοῦσα ΟὨἿΥ όγθ. [ί, ἰοο, 18 ῬΡοσἢδρβ Μοὶ. Βαὲ 
89 δου ριίοη οὔ Μο8ὰ ΟΥ̓ΘΥΒ ὯῸ ΔΙΔΙΟΧΥ ΤῸΓ ἴ8.---ὶὶϑ 

“ἢ ῬΥΘΒΒΟΣ  ([ΠΓΟΪὩ 2 πκὸ ΓΔ, γΥ"» ἽΤ; σοτΡ. 1] 

ῬγοΥ. χαχ. 88, “ἰδ ρμγοβδίηρ ουὔἱ ") 156 ἄπ. λεγ. ὈΘὲ ἰο -ν 
Δ Ἰβαϊβηΐο πογά, 88 ὑ ο ϑητίγο ἱπου βὶ! 18 4180 Ιβαἰδπίο. 
ΘΟΙΏΡ. Χχίχ. 30.----Ἴ2 δομρ. οὐ χίϊ!. 8..----ΟἽ οοἹν 

Πορο; πὲ οἵμον ἔστ οὔ ἐπ νοῦ δῖὸ ἰγϑοαυϑηὶ ἴῃ [88.: 
ἰ. 18; χυῦΐ, δ; χχυἹ!. 3; χὶΐ. 25: χη]. 8. 

ΜΟΥ, δ. 1.91 “ [0 ὨλΔΚΟ ὅττη;,᾽" δίαδίδιγα, 1 βδτὴ. χί!. 18; 

2 Βαζῃ. γ. 12: 158. χχχ. 83.--ἼἸΌ Π 8 Ὡοΐ “αταοθ," νυ  ο ἢ 

15 Ὡοΐ ἰπΠ9 ορροβίίο οὗ ΤΥ, ΝΙΝ δοὰ Ὁ (Σ. 6) Ὀαὲ 

“κοΏ θη 668," εἰδηιοπίία. ΟΟΙΏΡ. ἽὍΠ πῚ 1 Είπαβ χσ. 

81, δῃ!ἃ ΡῬΙΟΥ͂. χχ. 33.-----Ἴ7} {1}, δοΙΏΡ. ὙΠ Ὁ 
ΑἴΏΟΘ ἰσ. 11, δι ἃ δα οοπίγαδὲ ΟΡ τα ΡΒ. ᾿ἰχχσί!!. 61.-:- 

1 [6 ΔΏ οχρσζϑββίοιῃ οἵ ζηοάοδβέυ, δοσῶρ. ἐδ οοῃίγαδ᾽ὶ Ὀ6- 

ὕσθθ ΠῚ δηὰ χιν ἃ δ). τἱί, 8.----- ΤῊ ὀχρσγϑδδίου 

ΘΟ ᾽ν [56 τθΟΙγ Ιβδίδαίο. 1ὲ ὁδοῦγβ ΟἿ ἱ, 17 
διηὰ ἢθ7ο. ὙΠῸ (ΘΟ. δ. χὶν. 2; Ρυύου. χχὶΐ. 29) 

ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥῪ 6 Υ6. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. Τῆοθθ ποσὰ οοηηθοὺῦ οἸοθοῖγ πὶῖ πδὲ ᾿γθ- 
οϑάθβ, ἰὴ ὑπαὶ [ΠΘῪ δβϑυτθ {μὲ (π6 ἔαρίἶνοθ οἵ 
Μοδ μὲ Βοὰ οὐοσγ {π6 θογάδσ (χγυ. 7) αγὸ δῖ- 
τίνεα ἴῃ 6], {πὸ οΒ λα οἰἐγ οὗ δοιὰ (“ἔγοιηῃι 86- 
14, γϑγ. 1). ΤῊ ομίοῦ ἐβουρλ ἴα ὑπαὶ Μοδὺ ἴδ 
ΘΟΌΠΒ6Ι]6α ἰο κοῖς Β6]Ρ δηὰ ρῥτγοίθοϊίζοῃ ἔγοια “ υἀδῇ 
(τεσ. 1, 2), ἀπὰ ἐμπογοίοσθ δυθηίιδὶγ (86 1 το δς- 
ἑογὰ ρῥχγοίθοϊουῃ δηὰ μ6ὶρ ἰο Φπἀδῇ (τγοτα. 8, 4 α). 
Ὕοα μοη [86 ἰἶτηα οοὔγ68 ἩΒογοΐη 4}1 υητὶ χἢὐ- 
Θουβηραθ ΟἹ τί 85Π8}} αν δὴ οηά (γογ. 4 δ), δηὰ 
1Π6 τ αι θοῦβ ΣΌΪΟΣ 58}8}} αἷΐ οἡ 86 ἴσο οὗ 8» 
νἱἁ (γαγ. δ), {μ6ῃ---ἰΠἷἶα ἰβ (Π 6 ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ ΘΟΠ86- 
αὐυρῃοο--- ΜοδΌ, ἴοο, Β[}.8}} βῆαγα 118 με! νδιϊοῦ. 

2. Βϑῃ!ἃ γο-----ΑΥ̓ΟΣ.-- ὕοτ. 1, 2. ΝῸ οὯ6 
Ὀαϊ (μ6 Ῥτορβμοὶ οδῃ βρϑαὶς (686 σόοσάβ, δ γΦ11 88 
811 (μαΐ 0]]οΟντβ, θθοδυβθ 6 ΟὨΪΥ 88 8016 ἴο χῖνϑ 
1Π6 ΡΓΟΡΏΘΟΥ οοπίαἰηρα ἱπ γεσβ. 4 ὁ, ὅ. ΤΙῃ 18 
ΒΌΓΠΠΊΟΏΒ ἰ0 Βοηἃ ᾿Δη 08 ἰο Φογυβα 6 ἴἤΠ Ὁ σα 8 ον]- 
ἀθηιν δὴ δἰϊπδίοη ἰὸ 186 ἴδοὶ (μαὶ (μ6 Μοδθϊίθ 
Κἰηρ Μ68βδ, δοοοσάϊηρ ἰο 2 Κίησ ἐϊ!, 4, πδδ οδ]ροᾶ 

ἴο βοῃά [86 ποο] οὗ 100,000 Ἰαπῖρα (Ὁ 73) δηὰ οὗ 
100,000 ταπι (Ὁ 73) δ ἐσίδυϊθ ἰο ἐμ Κίηρ οἵ 16- 
ταϑὶ. “Το ἰδηρ οἵ [6 τυ] ον" 18 δυἱἀθηιΥ (86 
ἰτϊρθαίο οὗ ἰδ ἰμαὺ ΒοΙοηρΒ ἰο (86 τυ]ὸν οὗ 186 
Ἰδηά. Βαϊ [μ6 [ΐηρ οἵ “αάδῃ ἰε οα]1ϑὰ ΥῸ ΣΡ) 
ΚγΏΪΟΡ οὗ [86 Ἰαπὰ ἰπ ἀϊδιϊποίου ἔγοαι ἴμ6 79 
ΔΝ, ἼΠ6 Κίηρ οἵ ΜολΡ,᾽ νῆιο τὰβ (γ᾽ Βα ΪΔΥΥ ἴο 
{86 ἔοτιμοσ. ΤΉΘΥ ὅσο ἴο βοηὰ [86 ἰσιθαῖδ ἰο 96- 
τυβδίθιη ἴτοια ὅ3616, {86 σδρῖ 8] εἰ οὗ Ἑκίοπι 
(ς411οὰ Ῥεοίγα ὉΥ 186 Ἐοτϊηδῃβ; 15 τληβ ψ σὰ ἀϊε- 
οονετοὰ ὉΥ ΒΟΒΚΚΗΑΒΡΤ ἴῃ ἢ αά Μωδα, ΘοΡ. 
ΧΙ. 11). 7.8 δοοουῃὶ ἴον (π18 Ὁγ τερσεβοηϊ ρ (0 
ΟὔΓΆΘΙν Βα ἰμαὶ δοοογαΐϊηρ ἰο χν. 7 ἴ86 Μοδθῖταβ 
Βανα αὐγϊνοὶ ἴῃ οἷα δὲ ἔυρὶνοα. Ὅπῖο [86 
νυ] ἄθσ 668--- τ οὶ ἰδ τῆοτο ἜΧϑο ν ἀοδηρα ὈΥ 
“ πηίο (86 τηουηῖ οὗ [Π6 ἀδυρμίον οὗ Ζίου ᾽ -ποοῦῖ- 
ΤΟΒΡΟΠ 8 ἜΧΟΥ ἰο {Π6 ἀφθοσ ρου ἐμαὶ σΤΉΑΒΟ 
εἶνεβ οὔ (1:6 τορίοῃ οἵ Ῥεοίσα. Ηδ βαύ8: χώρα ἔρη- 
μος ἡ πλείστη καὶ μάλιστα ἡ πρὸς ᾿Ιουδαίαν (Κπο- 
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ΒΕ}). Ου ἴδιο Βυδ])οοὶ τηδίον οορ. χυϑἹ. 7. Βαὶ 
(19 ἔαρσιονοβ δγὸ ποὺ πῃ 8618 οαΐγ. Ασοοογάϊηρ ἴο 
χν. 8, ἰΠ6} αἰαροσθθα οἵ ΟΥ̓́ΟΣΥ δἷά6. Ὑδοσοίοσο 
βοοὶηρ σγοσὰβ ΔΡΡΘδγ 8180 δἱ Ασπο, ἴ6 Ὠογίμ Γῃ 
δογάοσ γῖνον οὗ Μοδῦ. Τποθα διὸ οδ θὰ “ ἀδυρῇ- 
(ο18 οὗ Μοδὴ.᾽ ο68 ποῖ [89 [διρΐηΐπ6 βία τρ (86 (ἰ- 
τοϊά {αρί ἢ νοι δ ἰἤοβο (δαὶ Πᾶν ἐπτηδα ἰηἴο ΝοιΏθη 
δηὰ Ἰοβί 4}} πη δβϑου 9 οὉ  ΟομΡ. «.(. 11.1.1. 

8. ῬαΚ6 ΟΟἸΠδ9Ὶ1 -----ἰὯὩ 6 ΦρΟΙ]ΘΣ.---  ὁγ5. 3, 
4α, Τμοθο δτὸ ποὶ ἰΠ6 ψογάβ οἵ ἴη6 Μοβθίϊοϑ, Ὀαΐ 
οὗ ἰλ6 Ῥτορμοῖ, γβο ἀΐγεοίβ (ἷ6 ρούϑοη ἰο {8 
Μοδθιίοβ ἰῃ ἴΠ0 Ὠληγθ οὗ ἢἰβ ἘΡΡῸ ΤΊΏΘΥ δγὸ 
Ὠοΐ ΟἿΪΥ ἴο Ραὶ ἱποιλβοῖγοϑ ἰῃ βυ)]οοϊίοη ἰο υάδῃ, 
δηὰ Ῥυτγοθιαβο ρχοϊθοϊου [ὉΓ ἐμ ισθαῖν οα Ὀγ ὑγίθαίο, 
μυΐ ΠΟΥ ΔΙῸ δἷϑο οὐ ἱποὶγ ρατί ἰὼ δβοσὰ ρῥσγοίϑθο- 
ἴοη. Β.γ ἰδ6 ᾿Ἰκϑηθδα οἵ ἰποὶγ οοπίθηϊβ, νοτα. 8, 
4α Ὀο]ους ἱοχοῖμοσ. Το Ῥτορἢοῦ ΒΟΣΘΌΥ Δββυπλθθ 
ἰδὲ ἔπ ογο 81.8}} οοῦϑ Ὀροὴ “0 8} 4150 βυςοἢ ἃ νἱ- 
δἰἰδίΐοη 88 χῦ., χνΐὶ. 86 Ῥγοοϊδιτὴβ ἰο Μοαῦρ. ΤῊΐ8 
γ͵ὰ8 [1810 Ὀγ ΝΟ ΟΠ ΔΠοΖΖασ, δπὰ ἰῃ 76 .σ. χ]. 
11 Μοδὺ 18 Ἔχ ργεβαὶ Υ παπιθα βηγοηρ (ἢ 6 ἸδΔηἀ8 ᾿ηίο 
πο ἢ βοδὲ δ υάδὰ (ΠῚ), Ψ6γ. χὶ. 12) μαᾷ Βεά. 
--το Ῥγορδοὶ οδηποῦ τλθδὴ ἐμαὶ ἴμ6 ΜοδΌΪ 68 
88.8}} τίη δϑουαϊ ἰυδίῖοο Ὀοίσνγοθη ἰδθ 1βγϑο  ἑίοβ 
δὰ {ποῖ Υ ἠλλὰς τὰν ἴου {πῈ} Ἰδοῖς ῬΟτῸΣ δηὰ 
ἴογοθ ἴο ἀο Βαὺ {Π 60 876 ἴο ἀο ναι ἰβ σὶχῃς 
ἰα ἰμαὶ {ΠΥ τϑοοῖνο ἰο ἐμεῖς ργοίθοίζοῃ (μ086 οὁρ- 
Ῥζοθβοα δηὰ ἀγίνοηῃ ουἱ. ΤῊ18 ἀδιηλδηά [ῸὉΓ Ῥγὸ- 

ἵτπηρ ΒΗ ΘΙ ΟΣ 18 ΟΧΡΓΘΒδΘα ΟΥ̓ Τη6Δῃ9 οὗ 8η 8 1η1]- 
ΓΆ8]6 Ὦσατο οἵ α ΜοδΌ 588}8}} τβδῖκ 118 βἢ8- 
ἀον δὲ οἰοᾶν πλϊαἀαν ἀδτῖ α3 δὲ τοὶ ἀηΐϊραί, δο ἰΠ δὶ 
μα ΜἶἣΟ 8 ΘομοΘ θα ἴῃ {18 ΒΗΔΑΟῪ δἴ41}} Ὀ6 ἰὰ 
τ ΘΟΙΔΡΙ ΘΟ 6]Υ 88 ἰἦ (6 ἀμγ ποθ οὗ ηἰχῃξ θῃμοϊοθϑὰ 
ἰι. 
4, Ῥτοσ ἴ80 οπϊῖοσίϊοσιο:---- τἰ κι θοῦ ΒΒ 688. 

-- οτ. 4, δ. ΤΘ ῬτΟΡΒοί ὨΟΥ χῖνοϑ [86 ΣΟΔΒΟῺΒ 
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ΜὮΥ ΜοδΡ ββου]ὰ βοαῖς βῇοιίοσ ἔγοιῃ Φυάδῃ δηὰ 
᾿Πκονγὶθα δῆογὰ βῃ ὶλοσ ἴο ἔπ δυσί νοι οὗ υάοδ. 
ΤΪΒ γοάϑοη 18 ΟἿ6 δ ὩΘΏΓΠΥ Ρσορδμοίϊος, ΤὨδιί ἰ8 
ἴο 887, βαὶδῇ β668 ἴῃ δρί τὶ ἴῃ 6 εηά οὗ ἰμὸ που]ά- 
ΡΟΥΟΣ, ἱμογοίοσθ (ἢ 6 οϑββδίϊοη οὗ 41} νἱοϊθηὶ ορ- 
Ργοβδβίοη διὰ ({ ἀοϊηϊηΐοῃ οὗ [9 Κιηράοηι οἵ ἀοὰ 
Ὁπὰοῦ 8 αγοδὶ οὔθ οὗ ἰμθ 11π οὗ αν ὰ. Ὑγου]ὰ 
Μοαῦ δῆαγο ἐῃ {818 ζίουυ οὗ {μ6 ΤῸ: οὗ αοά, 
(6 ἰδ πλυδύ ΠΟῪ αἰ ΒρΊΔΥ βυοῖ οοηαποῦ 88 (ῃ6 Ῥγο- 
ΡῬΒοὶ ᾿πηρυΐθδ ἴο 1, γϑσβ. 1-4α. ΤΙ 8 18 {Π6 Β8Π}0 
1πουρμί, (6 οοτγοϊδιῖνο οὗ Ὑιΐϊος ἷ8β Ἔχργοβθθὰ 
Ιχ. 12 (οορ. Ζδβοϊι. χίν. 16 βααᾳ.) ἴῃ (μ6 πογάθϑ: 
“ἘῊῸγ ἴδ παϊΐζου δηὰ Κιηράουι ἰῃδὶ ν1}] οὶ βεγγϑ 
1166 5841} ρογί8}.." --ἸΥ  , 186 ΙΔη6,᾽ δοοογάϊηρς 
ἰο [6 οοπίοχί, δἰ μη ΐ ἔθ ἰπΠ6 τ 0}16 ϑαῦῖΒ. ΕῸΓ (80 
ποῦ] -ροτνογ (Π δὲ 18 ομαγδοί θυ ζθα ἴῃ (Π 0 ργθοθα της 
ψοσβ ἀομϊηδίοθ μοὶ ἃ βίηρίο Ἰδηα, θὰϊ [Π6 ψ πο ]9 
οασῖΒ. [ἢ οοηίγαβὶ Υἱ ἢ (Π6 ν]ἱοϊθηΐ, ᾿η] δὲ τον] ἀ- 

ὙΟΥ ΔΏΟΙΠΟΙ ἰΠΓΟΠΘ 8881} Ὀ6 βοῖ ὉΡ ὈΥῪ τα] ἢ 688 
ἽἼΟΠ, β.0 Ἴ7ξχί. απὰ Οτγαπι.). Οη (δΐᾳ {ΒσΟΏΘ, 

Ὑ ΠΙΟΝ βίδα ἴῃ 86 ἰΔθοσηδο16 οὗ 1γανὶ ἃ (8 6χ- 
Ρζοβδίοη οὗ πηοάραίυ, βεθ Τετί. απὰ Οτγαηι.), 8}.4}} 
ΟΠ6 8βὶ. ἱῃ ἰσαίῃ, ἵ. 6. 056 ὙΠΟ ͵ἷ8 ἐγυ ἢ ἃ] δηα σο- 
114016, δρ ὰ 'Ἂο Ψ1}1} ἀο ποιεΐηρ ΔΥ Ι ΓΑΥῚΥ; Ὀαὶ μ6 
ὙΠ|Ι Κοορ ἰο ἴθ ἕοσμιβ οὗ ἰαὰνν (9). Βαϊ ῃοὶ 
ΟἿΪΥ [8 16---ὸ Ὑ]}1 Ὃ15οὸ ἰῃίογοδί Εἰτηβο  ἰο δηά οαἱ 
{16 (παθαίδηι41) τῖραι (ΦΘ 9 9.01)--ὴὰ πβθη 
ἴθ ᾽88 ἰουπῃὰ ἴἰὑ, ΒΘ ΜΠΠΙ ὈΓΟΙΩΡΕΥ οχοϑοῦίΐθ ἰὶ 
(ΡΣ Ὑ 72). ὙΒαὶ (0 Ῥτοροὺ Β88 1 τηϊπὰ Βθσθ 
{π0 στοαὶ ἥοη οἵ αν, ποθ {το ] πθδα δὰ 
τἰῃἰθουθηθαβ ἢ6 δα Δ᾽ γεδαγ οο]Ὀταίθα, ἰχ. δ βα.; 
χὶ. 15αᾳ., οδῃηποὶ Ὀ6 ἀουλδίοα. ὙΠ ΟΓΘ σεδβῖηρ ἴγοτλ 
ν᾽ ϊθηοθ δηα ἰη)υδίϊοα δηὰ ἃ Κιηχάοσι οὗ τἰρμί- 
βουβηεβ8 δηᾶ οἵ ἰονίηρ τ ] ἀπ 688 ΔΓΘ Βρόίκη οὗ [δ 
Μερδίδηϊο εἰ ηχάουι 18 πιθϑηΐ. 

Υγ) ΜΟΑΒ' 5 ΡΕΙ͂ΣΕ ΑΝ ΕΌΙΣΪΝ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΥῚΙ. 6-12. 

6 
ῬΈνοη, οὗ ᾿ἷβ μαυρλ 688, 
“Βιυμὲ Ὠϊβ 1169 λα ποὺ δ6 80. 
ΤΒοΓοΌσο 58}8}} ΜοΔΌ ἢο] ὀἴοσ Μοβδῦ, 
ἘΣΝΟΣΥ͂ ΟὨΒ 8}}8}} ΠοῊΪ ; 

Ἧο ᾶγο μοαγὰ οὗ ἰδ ὑγίἀθ οὐ Μοδὸ; "Ὺ6 ἴθ γϑῖν ῬΩΜ : 
δια 18 ῥυάθ, δῃὰ ἢὲ8 στὰ ; 

Ἐὸγ {86 "ὀυπάδιίοηβ οὗ Κὶἰγ- βαγοβοίῃ 8841} γο 'πωουσῃ ; 
ἐΘΌΓΟΙΥ ἰδλόν ατὸ δἰτιοῖκθη. 
Ἐὸν πο 6148 οὗἩ ΒοΒΉθοη "Ἰ]απρυ θα, 
Απά ἴδ νἱῃο οὗ βιὰ : ἴδ Ἰογὰβ οὗ 

ΡΔ] Ρῥ]δηΐϑ {πογϑοῦ, 
{86 Βεδίβοη βασνὸ Ὀσόκοη ἄοτῃ [86 ῬΣΪΠποῖ- 

ΤΠΘΥ͂ ΆΓΘ ΘΟγ6 δϑεη, αηΐο {826 Γ, ἔβ6 Ὺ πδηάογοὰ Ἰλγοιισῆ, (86 τ] άΘΣΏΕΒΒ : 
ΗδΓ ὈΓΒΏΘΙ 68 ἃγο ᾿διγοίομοά ουξ, ἐΠ6Υ͂ ΓΘ ρῸΠΘ ΟΥ̓́ΣΣ 
ὙΒογοίογο 1 Μ1}}} θοττα!} τ ἢ (86 πτοορίπρ οὗἹὨἨ Φαζον (πθ νἱπο οὐἉ Βἰθτηδῃ : 

ΘΒ Ροη, δηᾶ ἘΕΣ]ΘΆ]6ᾺῈ : 1 .1}} Ἐνδίου ὑμ66 ΜΠ ΤΩΥ ἔθαγβ, Ο, 

Θ 868. 

Εὸγ Ὧδο 3 Ββουϊηρ [ὉΓ (ΠΥ Βυμπλπιον ἔγυ 8 δηὰ ἴῸσ (ΠΥ Βαγνοβὺ ἰ8 1116. 
10 Απὰ ἰδ 685 8 {βοὴ ΔΎΔΥ, δὰ ἸοΥ ουΐ οὗ [16 ρ]οπ ϊ} 8614 ; 

Απά 1ῃ {86 νἱπογαγὰβ ὕμ6Γ6 88} Ὁ6 πὸ βίμρίηρ, ποῖος 8}8}} {μοσθ 6 ββουξηρ : 
ΤῊΘ ἰγθϑάθσβ 888}} ἐγθδά οαΐ 0 ᾿ΐη6 ἴῃ ἐλϑὺγ ῬΥΘΒΘΘΒ ; ; 
ΙΓ μανο τηδάδ ἐλοῖν υἱπέαγ6 Βμουϊξίηρ ἴο 66886. 

11 ὙΥΒογθίοτα ΠΥ ὈΟΥΓΘΪ8 888} βοιη {|κ δὰ μᾶὺρ ἴοσ Μοδϑ, 
ἃ πυΐπο ἱπνασὰ ρασίβ ἴον Καὶ ἰσ- βδσΌβῃ. 
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12 Απὰ ἰὺ 88.4}} οοπια ἰο ρᾶβ8, ἤδη Ῥὶΐ 8 Β66ῃ 
Τμαὺ ΜοΔΡ 18 ΤΘΑΣΥ οὐ ἰδ6 Βἰρἢ Ὀ]806, 
Τμαῦ 6 8881} ϑοχηθ ἴο ᾿18 ΒΟ ΔΕΥ ὕο ΡὈΓΑΥῪ ; 

4Βυι 6 5}8}} ποῖ ργονδὶὶ. 

λον, ριμέέον. ΒΟ0Υ, ρίμοχοὶ ἂρ. 

7} ρ»τουξ, ῬΌΠΗΙ δυδῆ οἵ. 
4 βαξιβμένλ βίᾳ ἃ. “ 

τ οι ὼ ἌΠ6Ά λα ποί ἰγοαὰ υοἱ » 6 8 ΟΉ, οἷο. “ ποί {τ π8. 
Αγ τὰς δὲ κα , ; 80 δά δλαϊὲ ποί. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

ον. 8. ΤῊ Ρ'υταὶ Ὁ }»ΌΥ ᾿πο τοῦθ ἐμαΐ (μ΄ Ὠδακῃ- 
μθ88 οἵ Μοῦ ἰ6 ξϑῃϑχαὶ!υ ἰγσπόυν."---ξλ, οοπίγβοιοὰ 

ἵγοτω ΤΙΝ (1, 13) ΟσΟΌ ΓΒ ΟἿἹΥ Πογθ ; (ΘΟ Ρ. Εν. ἢ 1δ6 6). 

Ἑοκασγάϊης ἔμ οοπϑίζαοίίου, ἐξ ὈΘΙοΏ ΚΒ ἴο 152 δπὰ ποὶ 

ἴο 5.ΕΊΏ, ἴοσ ἐπ Ῥσορμοὶ μαὰ ποὶ οχρογίϑηςσθα ἐπαὲ [ἢ 
ΨΟΙΥ͂ ὑγουὰ Μοβδῦὺ ἰδ ργουά, Ὀαὶ δὲ ἐπ ρὑγὶὰθ οὗ Μοαῦ 
16 ΥΟΣΥ ἰηΐθ:86, οὗ ἐηδὲ ἢ15 Ῥγίἀθ τωουσῃΐβ ὉΡ ΥΟΥῪ Ὠἰκὶι. 
--ῷ (οοωΡ. 1., 10; ἱγ. 3; ΧΙ]. 11, 10; δοὰ οΥ̓65}) δὰ 

τ) (Σ, 8; ΣΙ". 3,11; χχγτ. 11)8 70 Ιβδϊδηΐς ποσὶ. ὙῸΡ 

[8 Ὄχοθ88," δηὰ ἰὴ ὑμ18 ΒΘΏ86 15 Γγ019 ΘΟ Ό ΘΟΕ ἀβὰ 

οὔ στα, Ὀυὶ [8 υδ0ἀ αἴδο οὗ ὑτογιυδοπίηρ ρείάο (σοηΊρ. 

ἣν ΔΆΣ Ῥτονυ. χχΐ. 24). ἸῺ [:δαῖδῆῃ ἐμ ποιὰ οδσοῦγβ 

ἴῃ ἵηο Ἰαΐῖον ϑθῶϑθ οὨΪν ΘΟ; ἴῃ ἐδ ΤΟΥΠΊΟΣ ὯΘ Ὧ5685 ἰΐ 

οὔσῃ: ἰΧ. 18; Ζ. δ; χίῃ,0, 18; χίν. 6.--στἼθ ἐῃὴ9 ΘΧΡΣΟ9- 

βίοῃ [Ὁ ἢ -- (9 Ὡοΐ χίρδε, ἰπδοξτϑοῖ, ττοῦκ," ἐδθ 

ἐνγγο οἱδϑιιθηΐβ ἃσθ ἰμθϑὰ ἰωΐο ἃ ὉΔΠῸΥ οὔ ποίου (δοΏρ. 

γνῶ ΣΧ. 168). 1ι [8 πυδοὰ δάνοσὈΐδν (8 Βασι. χυΣί, 14) 

85 Μ6]} δὰ βυδοίδηθνοίιῦ ν (4 Είη 8 νυἱ!. 9: χυῇ. 9: Ῥγονυ. 
Χν. ἢ; ὅδογ. Υἱΐ!. 6; χχ  !. 10; χιν δ. 80, διδλ--Ὀ" 1 ἴτοϊω 

Ἴ3- ΝἼ3 (θοτῃΡ. δ 93 δηὰ "03 “ ἰποοῃδίἀοσγϑῖθ 

ΒΡΘδΙκΏΕ, ὁ μον. τ. 4; Νυπι. χχχ. Ἷ, 9) Ὧ το ἰηνομῦ, ὑΠ]1]Ὲ 
οὐδ᾽" .. οοπιπιεπίιεία, βείίεΐα, “ οοποοί θα, ναΐῃ ὉΔΌΝ Ων" 
(Φοῦ χί. 8; 76Γ. χἰ ν . 80); ῬΟΓΒΟΏΔΙΥ “8 Ὀγαρρασίὶ, [0 
(ΣΧ ν. 2δ᾽; ὅ6γ. 1. 86). 

Ψον. Ἷ. την, “σα ῖκΘ 8," 2 Β6). Υἱ, 19; 1 ΟΉγοα, χυί, 
8; γ᾽ ταὶ ΠΣ ΤῊΝ βου οἵ 8οϊ. ἱϊ. δ, αηὰ Ὁ πε Ηοα. 
1.1, Ὑγθϑτο 1 σρθϑὶζβ οὐ Ὁ 22} ὍΝ. --ΟἸἈ 2) κ 
[56 ἴὰ δρροδιιίοηῃ Ὑἱἢ ἢ 9 βαρ ͵θοῖ οὗ Δ .-πὶ -- 

“ ΘΩΪΥ;" “ὋἼῆΟ ἰἕα οπίψ ἐγσουδϊ]οα, ποϊπίηρ Ὀσὲ ἐγοποϊοά," 
--Κ 92 [8 ἄπ. λεγ. ; ΘΟΙΏΡ. 12) ἰχγὶ. 2 δοὰ 3) Ῥτον. 

ΧΥ. 13. 

γος. 8. ΠΡ ἡ χΧχχυὶϊ “1, ρἱαγαὶ πη ἩΗδῦ. 14. 11, 
δἰ. οομεῖτ., ΓΟ Ὅσαι. χαχί!, 39; 2 Κίηκϑ χχῇ!, 4.----- 

Ιβαίδη ἀ868 ποῖ ὉΠ ΓΘαυΘΏΒΥ ΖΌΓΣΤΩΒ οὗ “ον, χὶχ. 8: 

Χχίν. 4, 7; χχχὶ!. 9..---οῦῇ 6 ἐμπάεγο, ρογουζογα, “ἰο 

διωΐιδ."" 1ὺ ὁσσΌΣΕ δῴδίη χχν Ἱ, πΏΘΓΟ, ἴο ὈΘ δΒῦχο, [ἢ 

δύ γ, ἐλ αέανμι ἐα Πυθα ΨΡΟῸΝ, αἰ. - 

Φ λα νυαπέέῳ 90 Νὲδ ργοίοπείοῃ. 4 (ὁ. 
ε ἐξεφυλομρο γ δωρ μὴ υῤμυκόνοιοίιοι 
᾿ γεασλοά. 
ΡΠ κς τράν ἀρῥῥαϊα; λον Αἰ ον τοῖν ὡς δι; ὠλμε 

ἐξ οοηιδα ἰο, (61 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣ, 

ΒΌΘΩΜΘ οὗ ΣΝ ῬλΌΤ, τ τοτμο Ῥίαγαὶ οὗ Ὁ, τηϑϑιίῃξ 

[6 88116 88 Ὑσ, Υ. δ, ὁσοῦτϑ ΟἿΪ ὁτ8.----- ΨΗ9) 

ΝΙρῃ. χσχχ !. 23, " δρσοδὰ ἐῃοζηβοῖτϑα. "- ὺ ἅπ. 

λεγ., “᾽ 1ὴ6 ϑργου 8" οὔ 1ἴῃ6 νἱθθ. 

γος. 9. Ἵν Ῥίοὶ οἷ; τυ, πὶ ἐδ θϑοσοηῃὰ δηὰ ἐπ ἰσὰ 

ΤΑ 16Ά15 ἐσδῃδροβοί, χχχίν. ὅ, 1 ΎΤτὶ 8 16 δουΐ 

ψἰἢ ποῖ ἐδο ἐογουζασέξ οπϑογϑὰ ἐμθὶγ ἴδδος, διὰ ῥγο- 

ὈΦΌΪΥ Ὀθδὲ ἰΐμιθ, νοῦ. 10; δον, χχυ. 80; Η,,14; μὴὺ ΤΠ 
τῇ ὅοσ. χῖν 1. 33.-----Ὦ [6 οοτέδίη ἐμδὶ ἐπ 9 Ῥιορδϑε ἴοτ 

ιἴε βαῖχο οἵ δἰτη τὶ ἐν ἢ ρουπὰ Ὑτοίθ Ἵ ΤῊῪΡ ἰπαείοδα οὗ 

ἼνΥϑ, ἐδο Ἰαϊὲθτ δ 8 ἰἢθ ζτὰ}9 Ὠαχγγοδῖ. Βαὶ ὙῪ 

ταυβὲ ποῖ ὈΘ6 ἐλ] 6 88 -- ὙΥ3 ΕΣ ΜἘΌΥ Ββῃουὰ οί ἐδὸ 

Κιαΐϊη δζυϑδὲ δἷ8ὸ ἤδύθ βαδοτοὰ ὉδὰοΣ ἰηὴ9 ΟΣ ΔΙΏΡ κς 

ἴοοϑὶ οὔ ὴ9 νασείονῦ ψίῃθ ἐγοδάθγῖ 

γον. 10. 2} ΤΊΣΙΣ ἴγοαι σοοὶ ἱ. 16.--- Ὁ 2 ἃ τοῖν 
ἔγοᾳφυθῃς ποσὰ τὴν δαί δῇ, σ. 18; χχίχ. 17; χχχίϊς, 1δϑη.: 

ΧΧχν. 2; χχχυΪϊϊ. 34. Ἡδοτχο, ἴοο, 95 δοὰ Ὁ 2 δῖὸ 

αἰδεϊπκυϊδηθά, 6 Ῥγοοῦ ἐμωλ τ ΤΔΔῪ ἰδ ῖζο ΤΡ ἴὰ 

ῬΓΟΡΟΥ 56 η86.--1} δηὰ 9.» ΔΙ6 8180 δδοϑοοίδίϑα οἢ 86- 

οοὔῃὲ οὗ [ἢ δὲ] νὴ ν οὗ βδουμῃάᾶ, ΤΏ ΤΟΤΤΩΘΙ ΟΟΟΌΓΕ, 
Ὀοϑίάο ρΡαϑεακοδ {πὸ χχίν. 14; χσχυὶ. 10; χχχυ. 3; χὶ τ. 
11, σίδ.,. Δ18ο ἰῇ χὶΐ. 6; [6 δαέίοσ χυ. 4. ΝοΙΓΠΟΣ ΟΟΟΌ 5 

δεαίη ἴω (ἢ Ῥαβϑίγο οοπ) ρδίϊοῃ υϑοὰ 6 γο. 
οτ. 11. Μασὶς ἐδ ββο δῆ 0 ἴῃ "3 διὰ ἢ ὝῬ 

τὰκ ὶν ἰὺ [8 ῬΌΓΣΟΙΥ ουο οὗ τοχασὰ (ου δας ἢ ΘΔΕΒΟΏΔΠΟΘ ἔδδὲ 
[80 πδιηθ οὗὨ ἐπ ὶ8 βίῃ χὶο οἰΐγ 18 ἢοσο σοροαδαϊθα. ΤῊ] 
Ρᾶββδζο ΚϑΏΘσΘΙΥ, ΘδρΘοίδ ν ἴγοτα Υοσ. 6 οὐ, ἐἰβ ὀχίσω:- 
οτ ΠΑ ΣΉΥῪ τὶ οἢ ἢ δ ΘΟΘΟΏΔΌΟΘΒ. 

Ψοσ. 18. Οὐ ΩΣ οοΡ. οἱ ᾿ν [1 ΧΥ. 3, δηο τὸ 

ΤῊΘΞ 70. χιν1}, 85.---- ΤῊ Ὁ). . 14; χινί!. 13.--- 55 
ΜΜΗΝ ηοὲ ϑοϊάοι ἴδ Ιϑδίϑὴ: ΣΧΧΧΥΙΪ. 1δ, 5] ; χχχυ δ, 32; 

Χ]ν. 11; χῖν. 14, 30.---)" που οχργοδδϑοὰ οδ͵]οαῖ, 

ψἰ} τἴ8)6 πιοδηίΐηρ “ἴο ναὶ ἰῃγουκῆ, Δοσοτῃ ἢ 8Ὁ,.) ΟσΟΌΣΒ 
ΟἿΪΥ Ὦθγο ἰῃ ᾿δλαΐαη. ΟὐὁὨ δῃοίδοσ δοσέ δσὸ ἰδ9 ἱμπβίδησοβ 

1. 18; υἱῖ. 1; χχίσ. 11, δηὰ οἴϑθῃ.: ΟἿ ἐδ ΘΟΠΊΣΩΣΥ ὑπὶθ 
δαζο ἰ6 ἐγοαᾳυθϑῃηί ἢ δογι: 1, δ᾽ τ. 38; χχ. 0 σοζῃρ. 1 
Κίηρε χχὶΐ. 22. 

ἘΧΈΕΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

. ΒΥ (89 πογὰβ γνετθ, 1-ὃ ἐμῃ9 Ῥυορβεί Βδὰ ἰη- 
ἀἰὰς ἰο Μοδρ ἰδ9 πᾶν Ὀγ πθ οὶ 1 ΚΗ {πν Τὰ: 
ἀοδίιτυσίοη. ὈπθΑΡΡΙΥ 6 πιυθὲ ψϑυ γ {πὶ 
Μοδὺ 888 ὯΟ τηϊῃὰ ἰο (0]]ΟΥ (818 ὙΔΥ οἵ ὙΠ 
8Π0Θ. [{ 8 Ἰηποἢ ἴοο ῥγουὰ ἴογ (δαί: 1(8 οἰά 
Ἀδυρδιίποθα ἰβ οχμὶθιιθα ἢ ἃ συϊθοῦβ ΤΏΔΏΠΟΣ 
(νοῦ. 6),. Ἰπογοίοσο ἴμ9 Ἰυάρτηοηΐα τὰ {πο ὶγ 
ΘΟΌΓΒΘ: ἰδιυγχοηίδίϊο 68 ἐδ σμο]6 ἰδηά. Βυϊ 
1ῆτοο Ἰοοδ } 1686 Ὀθοοπηθ Θαρϑοΐδ ! ]γ Ῥσοσηϊηθηὶ ἰῃ 
16 ΖΘΠΟΓΑΙ ΘΠΟΙῸΒ οὗ ἰδοβα ὑμδὲ Ἰκυιδηὶ, ἩΠΙ ἢ 
Βἰσιοσίο δὰ θδθη ͵υδὲ (ῃ9 ῥἴδοοδ οὗ τηοδὺ ᾿ογουῦβ 

Ρἰθδβασο: Κι ὶν- βασϑβοὶῃ τὶν 1 στρα οουίοοοιδ 
βω 7), Ηεβμθοι Μὴ ἴα ἐγαϊεα] τηϑδάονα, δ510- 
τὴ ὙΠῸ ἐϊα γἱηθ οὐ]υτα (γον. 8). ΤῊ ΣΩΪΘΟΣΥ 18 
80 ϑτοδί ἴμδὶ (μ6 Ῥσορβοῖ, 85 δος (86 οοῃίδ- 
δίου, σταυδὲ ηοὺ ΟὨΪΥ͂ )οἷι ἴῃ τ6 Ἰατηθῶς 
οὗ (μο ρ]δοθθ πδηγϑ (υϑσβ. 9, 10), ναὶ δἰδὸ ἔδεϊα 
᾿Σπ186}{ ταονϑα ἰπ Π18 ἐπηιοδί Υ͂ [86 υηΐψγοσβαὶ ἀϊ6- 
ἴγϑεβ (γοσ, 11). Απά ἰδουχὰ ον Δίοαν ἰυγηδ ἢὸ 
88 Ἰαοἷβ τὶϊὰ ἰογνθηΐ θη Γοδίυ, γοϊ, οὗ σΟΌΣΒΟ, 
{δὲ ἱβ οἵ πο ἀν δὶ] (νον. 12). 

2. Λὸ Βδνο Ὠθαχᾶ.----τποῖ Ὀ6 δΒΟ.---οςΣ. 6. 



ῇ'ὍΗΑΡ. ΧΥΙ. 606-12, 

δὶ (80 Ρεορδμοὺ ψοσθ, 1-ὖ, ἰδ τηδάθ πυρὰ- 
ἰΟΥὙ ὃν ἰδ9 ῥγὶάο οὗ Μοὰν. 2166ζγ. σὶνὶ. 11 οομ- 

Μοδῦὺ ἴἰο νὶμο. ποὶ ἀγατῃ οδ᾽ ἔγογα γθβ8θ6] ἰὸ 
γεθϑοὶ, ὑὰΐ γον ϑοϊ θὰ οὐ 1ἰ8 1θε86, Τβδί τηϑεῃθ: 
Μοδν δδ8 Δ1108γ78 ἱ ἴῃ Ηἶα ἰδηά : ΠονΟΣ 

ἰπῖο οχσὶϊθ.Ό. Τιοσοῦγ μδὸ Ὀοαη ἀςνοϊοροά ἴῃ 
ἴῃ} ἃ δίσζους ϑοῦδο οἵ διγθηρτη δα βϑοῦΣ: (ΘΙ. 

χχν. [1; 26. χΙν Σ!. 14, 17, 18, 25, 26, 29; Ζε 
ἱϊ, 8, 10) 

8. ῬΒδιοίοιο-----ἴδ9 δ6α.-- ὕειν. 7,8. ΤῊΘ}] 
Ῥτορδοὶ ὨΟῪ ἀοδοτίθοα εἶθ ἀθηοοῦ οὗ [δ]. 

Βεΐδοθο, Μοαῦ πιαποὶ ἰἤθη ΒΟΥ ἴον ἐξ, Μοδῦ 
μβονΐδ ἰο Μοδῦ, ἑ. 6. δὲ {6 Ῥιορβοῖ (χνυ. 8, “ 4}} 
οὗ 1ξ 68.8}} ΠΟῊ,᾽}) Εἰπηβοὶ 68. ΘΥΟΣΥ ἰδὶ 
δον δ, δὰ ὑἐμυδ (δ ΟΣῪ οὗ Ἰαπιοωὶ ἔγοτι οΏ9 ]οοδ]- 
ἐγ ταϑοῖβ ἰδὲ οὗ 86 ἢοχὲ. ΕὉΣ ποὲ ἴῸγ δ ποὶρῇ- 
ὉῸΡ ἀοεβ δδοῖι ἰος δ] γ Ἰδιηθηΐ, θὲ (ογ ἐἰβϑὶ; Ὀυΐ 
1818 βου ης 18 μοατὰ ἤγοπι οη6 ρ]δοθ ἴο ἐδ οἰ6ῇ. 
[“1ὸ ἴα Ὀοΐδον ἴο δάδβογο ἰο (6 οοπημλοη ἱπίθσργο- 

ἰαἰΐοη οἵἩ 2} 88 ἀρηοίηρ [Π9 βυδ]θοὶ ΟΣ οσοδ- 
εἰου οὗ (86 Ἰαπιοηίδίίοι :--ἴὯθ 5᾽ Πρ] 65 Βαρροβίίοπ 
ἘῸΝ Δοαδ ον» Μοαδ τλθδὴβ Μοαδ ζοΥ ἐδοί{..---ὖ. 

9]. 
Ιὴ τϑαὶ [Ὁ]]ΟἾΒ, ΒΟΥ 6 ΓᾺ] Ἰοοδ 11 165 Ῥτοθοηὶς ἱμοσὰ- 

βοϊνγοὰ ἴο {μ6 νἱοὺγ οὗ {π6 Ῥγορβοῖ οἰονδίθα δθονο 
186 ΚἝΟΏΘΓΑΙ ἰονοὶ οὗ πηΐν Ἰδιηθηῖ, απ ἐπ 650 
ΔΙῸ ΒΌΘΙ ἸΟΟΆ 1166 ἰμδὶ ΙΓ Ποσίο δὰ ρῥγοἀυςοὰ (ἰδ 6 
τοδὶ Ῥγϑοίουβ ρὶἣδ οἵ ἤοϊ] ὰ οσ νἱπονασγα, δηὰ {μι8 
δὰ (Π6 Ρ]δοὺβ οὗ σηοδὲ )ογουβ ῥ]δδβυγαβ. 
ΚΊΡ- Ββαγθβθία, (οοτωρ. σδσ. 11, 56 γ. χ νυνὶ. 11, 81, 
86; 2 Κίηρϑ 11]. 26), κἴποϑ ΨΊΤΕΙΝΟΑ, 888 θθθῃ 
ΤοοΟρ ΣΟ 88 Σάθηί081 πὶ Κὶν- Μοδὺ χνὶ. 1, 
8 ρογῆδρα 80 παιηθά οἡ δοοουηΐ οὗἉ ἱἐΐ8 Ὀγιοὶς 
Μ8}1.. [ αἱρῇ) [ὉΣ 1.8 ζταρθ σδίκθβ: δηὰ 88 ἃ 
[ὩΣ ΠΟΓ ΓΟΔΒΟῺ ἴον {Π6 τηουτηϊην ἰδ 8 Βαϊ ἃ {πὶ (ἢ 9 
τοοδάύονε οὗ Ἠοθῆροη (χν. 4) τ σὶιμογοὰ δηὰ 
ἀϊγ. ΤῊΘ ἘδθθθοηΣ δ (Φ ΟΒΕΈΡΗσΒ «πο. χὶϊ. 4, 
ἯΙ ἨᾺΒ ΥὙΘΙῪ ἔγυϊ]. ἸΤΠοησΘθ ολτη6 ἰδ 6 οο]0- 
δγδίθα σταΐῃ οἵ ΜΙπαΣ ὮΝ, ἘΖοὶς. χχνὶϊ. 17. “ΤῈ6 
ἴσαν ! ]οῦ ΓΈΟῊ Ὀτουκδ Βο-ο8}16ἃ Η ΒΒ οη Ἡποδὲ 
᾿0 Επραηὰ νι ἢ βία! κα δ 17’ Ἰοῃρ δῃὰ Βανΐηρς 
84 στ81]}8 ἰὴ (6 ΘΆσ, τ ΐο ποϊρηθα ΟυΓ ἰἰπη66 88 
ΤΟΝ 88 δὴ ΕΏρ π᾿ ΘΔΣ οἵ υὰῦσλι (ΤΠ ΞΥΕΕΒ ἐπ 
Ηβηζ. ΚΒ. Επουοὶ. 1. ν. 21).---᾿εϊδιαδῃ (Νυμ. 
χχχὶϊ, 8 Ὁ3, σοπιρ. γον. 88; Ζοβὴ. χἱΐὶ. 19) δο- 
οογάϊης ἰο ΦΕΈΒΟΜΕ οὐ ὅ9γ. χ]νὶὶ. 32, βαῪ οἡ] 
δ00 γμδοθα ἔγου) Ηθθῆρθοη. Τῃ νἱηρα οὗ Βίθιηδ 
διὸ ουΐ ἄοντῃ ΕΥ̓͂ (86 Ἰοτ8 οὗ ἐμ πδίΐοῃβ, ἱ. 6. 186 
ἰαδάοτβ οὗ (6 ποδί μϑῃ βοϑὲ. 1{{8880 τογὰβ ᾿γσϑγθ 
υπάοτγοίοοα ἰο΄ πλϑϑῃ ἐμαὶ (λ6 νἱποα ὃΥ (Π6 βρονταὶ 
οὗ ἐμεῖς πίηϑθ ονθγοβδηθ ἰδθ Ἰογὰβ οὗ (π6 ἡδίϊοῃκ, 
ἴδῃ ποι πὲπρ που]ὰ ὃθ βαϊά οἵ ({ σα δπιΐεγ ἐμαὶ 
ονεσίοοις ἰμ6 υἱπϑὰ ἐμπϑιηβοῖγοβ. [ΟΥ̓ (μ6 Ἔχροοῖ- 
ὕομ Βογὸ οδ)εοίοα ἰο, Φ. Α. Α. θβᾶγ6: “Τΐβ ἰη- 

ἰοῦβ ἐχροαϊζίοη (δ8εἷ. οὗἠ ΟΟΟσεξιυβ) 18 δἀοριοὰ 
Υ ιτβινοα, ΠΟΥΤΗ, ΗττΖα, ΜΑυβεε, ΗῈν- 
ΡΕΨΕΒΕ, ΞΕ ὝΕΤΤΕ, ΚΝΟΒΕΙ, οὐ ἰῃ6 στουπὰ 
οἵ 118 ἀρτϑολθηΐ σὴ [ἢ 6 δυρθοαμπρηϊ ργαΐβοθ οἵ 
186 νἱπο οὗ ΒΙιΏδἘ. ἐς βὰν κύνα τ λυεῇ {παὶ {Π6Γ6 
15. (πο 50 τησπίΐοῃ οὗ {π9 νγαβίϊῃρ οὔ {86 νἱπο- 
γαδγὰβ Ὀγ {8.6 ΘΏΘΙΩΥ͂ ἈΠ]658 (818 οδἢ ὈΘδθαρροθοα ἰο δ6 

ἱποϊαἀοὰ ἴῃ ΟΝ “ ἸΔηροϊ ἢ. Βερίάθβ ΘΟ ΈΒΕΝΙΟΒ 
ΓΕΒ. ἘΝ ΑΥ,Ὁ, ὈΜΈΒΈΕΙΥ, δηὰ τηοαί οὐ 

[86 οἱάαν πτΐίϑσβ ταδῖκα ΠΡ ΡΊῪ {πὸ οἰδεῖ οὗἨ [86 
γετὺ ὉΠ: ἱπείεβα οἵ 1 σα θήοοι"᾽ 3.α Τατί. πὰ 
Θταηι.}. Ἰῃ ογάος (0 σραῖο ἃ ἀπ ἐπηρτγοβαίοη οὗ 
1Π 6 ἄοῃα ὃΥ συξηρ ἄοπῃ (6 νἱπθα οἵὗἵ 
διθπιδῆ, (6 Ῥσορβοῖ ριεβοωίβ ἃ ρἱοίησε οἵ ἔπ 6χ- 
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ἰθηὶ οὗ {μοῖρ σου] υΣο. [ἰ σοδομοά ἰὸ ὅδ ζοσ Ὠοσί]ι- 
ΜΑΣὰ, δα οι σασγὰ ἰὸ ἴπο ἀοβοσί ἰπΠοΥ πδηῃάογοά, 
ἡ. 6. (0 νἱῆοθβ οχσίομαραὰ ἴῃ πιὰ χγονίῃ. «{1260Σ 
(Νι. χχχὶϊ. 1, 8, 8ὅ ; Φοβῆ. χἱὶ. 2ὅ, απὰ οἴθῃ) 
ὩΟῊ 8 Οἰυῖος οὗ συΐηϑ οὗ Κίον, δοοοσαΐϊηρ ἴο ἰῃθ 
ΟΝΟΜΑΒΤΊΟΟΝ, ἰΔΥ 1ὅ Βοϊοδη π31166 ποσί οὐ Η οι - 
θοῦ, Τμο νἱρβόγοῦθ στον οὗ (16 Υἱὴθ ἰδ, θνθὴ ἴῃ 
οὔὖς ΟΟ] 66» οἰ τλδίοθ, δουλοίίηρ οχίγβοζαϊηδγγ. [{ 
ἦθ. αυλῖθ Ροθβῖ]9 {μὲ ἰῃ ἐμαὶ τύ δηά ἰγυϊια! 

(9 νἱῆθ, ΌΥ σοούβργουΐβ, δρτοδα ἰἰβο]ΐ, 
οχίθηαϊηρς Ὀογοπὰ ἰδ6 ᾿᾽πιι8 οὗ ουϊναίλοη, 1}}} 
δι τΔὃΒ βίο ραΐ ὉΥ (86 βαῃά οἵ 1Π6 ἀεβογί, Βιιῖΐ ἴο 
186 δὰ ἀϊ βρτοδά. Ὑ μδὶ θα 18 {μιϊ8 7 {76 γ. 

ἰδίηρ | (χ ν , 82) πηάἀετοίδη δα ἐμ ΘΟ "“ἐμ0 868 οὗ 78- 
μαδὶῃ 201. ὙΤηδὶ οδη Ὀ6 ποίησ δὺυΐ 8 Νὰ οσ " 

Ὧ28 Υἱ!. (οορ. “186 5668,᾽) πῃ (Π9 ἱρωρίο, 1 
564ᾳ.). Βιυΐ οὖν οοηίοχὶ ἀειηδηᾶβ ἰμαὶ ψὸ ]Ἰοοῖς 
τπρτε ἴον ἃ 868 ᾿γίωρ ἴο ἐμ βου ἢ ΟΣ σεϑῖ; [Ὁ Σ 
(6 οχίθηβίοη οὗ {πὸ υἱποθθ πουίμυαγα δηὰ θδβί- 
ΜΑΓὰ ἢ 88 ΔΙγθδαὰυ Ὀθθ ταθηϊοποα. [{ 1ΐ ἰβ ἴο ὃθ 
ἀερογ θα 85 δῇ δχίθηβίοη οἢ ΘΥΘΙΎ δἷάθ, (ΠὉΓῸ ἷβ 
ΟὨΪΥ πδηϊπρ ([μ6 βου βογ δηὰ υγαβϑίοσῃ αἱ γθοίϊοι, 
ΟΥ̓, 85 σου ἱηΐηρ μοί, ἰπ6 βου ἢ- πτοβίοση. ϑουίῃ- 
νοαὶ οὗ ΒΙδηδῃ ὰγ ἴ80 Πεδὰ ὅθβ. Τινῖβ (με Ῥτο- 
ΡῬδοῖ τρθδηβ (οορ. 2 ΟἾγ. χσχ. 2). Βυΐ 1 που]ὰ 

ποῖ, τὰ 1} ὈΕΙ ΤΖΒΟΗ, ἰαἶκα Ὁ Ἴ2}), “(ΠΥ Ραβδοὰ 
ΟΥ̓́ΟΣ,) 85 8 Ἀγρογροὶ:ο}] Ἵχργεξαῖοι [Ὁ “δχίοπαρα 
αἶοθθ ίο ἱϊ.} 6 ΠΙΔΥ πΊΐπουῦ δάο ὑπάογβίδμα 
86 Ἔχργοββίοῃ ἴῃ 119 [}} δπὰ ργορϑὺ δθῆβθ. [)18 
ποῖ Επροάὶ, οοἸοργδαίοα ἴοσ 1ἰ8 νἱπο οὐίατα (Βοης 
οἵ ϑο]οιμοη ἱ. 14), 116 ου 1π6 ψοϑὲ βίιοσθ οὗ {6 
Πεδὰ εᾳ πῃ 8 οοσῆοσ, βρη ]γ πδίογο ὃν 8 
βρη 7 Απὰ (δ6ζο, ΟἿΪΥ ἃ ἴδ ποῦσβ ἴαγίῃον 
πορί ψασά, ἰαῪ Ηδῦτγοη, δἰβὸ σοηονηθα ἴῸΓ 18 Ὑ1Π6 
(Νυπι. χὶὶ. 24, ΗΕΖ. ΚΠ. Ἐπονοί. ΧΥ ΤΠ, Ρ. 611). 
τ 1ἰβ ΟὨΪΥ ἃ Ρο]ὰ ροοίϊο νἱον σθη (86 Ῥτορθοὶ 
ἰγοδίβ ἴπ6 νἰποβ ἰδὲ στον οα [86 Ὑοβίθση βῆοσα οὗ 
{86 Ποδὰ 68 88 σιιπῆθγθ ἔγοπι (μοθο μὲ Κ,ΤΟῊ 80 
αἰογϊουδὶν οἡ (16 φαντί βῇοσθ 'ἱπ Μοδῦ. 

4, ῬΒοτχγοίοσοι υν]]}}----- ον πᾳ ἴο 066889. 
-- ν ει. 9,10. ΤῊ Ῥτγορπιοὶ σδηποῖ γοδίγαΐη ᾿ΐῃ)- 
5601 τοι )οἰπίπα ἴῃ {86 ᾿οδτί-σοηαΐῃρς ᾿ἰδιλθηὶ {πδὲ 
6 ΠοδσΒ δξάξοε το Μοδὺῦ. ΟὨθ ΣιϑΥ͂ ἱΚΠΟῊ 
Ὀγ (μαὺ ον ἦι τουδὶ 6. Εοτν ἰἴ ϑυθῃ ἱδ9 
ΘΏΘΙΩΥ 6618 οοιηρδββίοῃ {6 τι θοΎ τουδὺ ΠΑΥ͂Θ 
τοδομδὰ π6 δοῆθ. [“Τῆθ ϑιῃρῃδβὶβ ἀοοϑβ ποί 116 
ΠΆΘΓΟΙΥ ἴῃ 1Π6 ῬτΟρ οὐ (θα! ϊπρ' ἴο τ ἃ ἰογεΐρβη ηδ- 
ἴοι, Ὀυϊ ἴῃ ἰδ ἔθος ἰοῦ ἃ ΚῈ}}0} τϑοθ, οἡ τ οΙη 
6 νγγ͵ὰβ ἱπορίσοὰ ἰο ἀθπουηοθ ἴῃ 6 Ὑσαίϊ οἵ ἀοἀ."} 

-ϑ. Α.. Α.1. .233 ἴδ ποὶ τεῦ 339; δηὰ {πϑγϑίοσθ 
86 Ῥτορῆιοὲ ἀοδβ ποὺ βαὺ ἐμαὶ 6 σγθθρδ "88 ὈΪ ἰοτ- 
Ἰγ 8 7826γ," Ὀυΐ {πὲ διωοῃρ [π6 νοΐοοβ οὗ 1Π6 
ΡΕΟΡΪ6 οἵ ὅδζου, ειἷβ ἴοο ἷβ ἰο Ὀθ βοαστ. Ηθ τοϊῃ- 
6165 τὶ ([Ποθ6 τ ῆῸ ὅγὸ τοδὶ ἰτουδ εὰ δροῦϊ (ἢ 6 
ταΐη οἵ [86 νἱῆοθβ οἵ Βὶθηηδὴι ὑδοδῦβθ {Π6Ὺ δΓΘ 
τιοϑὲ ραγιϊου]ανῖν αθδοιθὰ Ὁγ ἰϊ. Εον ποϊίπου {86 
ἀεροτί, ψεἰἱΐποσ τη6 νἱηθθ “ Ὑδηάοσ," ἢοσ [86 Γο- 
αἷοῃ ποοὶ οἵ {μ6 εδὰ 868 οδῃ δ βο οοῃοεσιοὰ 
δρουΐ [86 ἀεοιγποίἑου οὗ μ6 σταρθ ου]αγο ἴῃ ἐ88 
ΟΘΏΓΓΑΙ Ροΐπὲ Β᾽ δῦδη, 88. {π6 πειρἢ ογίηρ θάξου. 
ΤἼ6 Ριορβεὶ π|}} πιοἰδίθῃ τ Αἰ ὑθᾶτο ἰἢθ βο[ἀ8 
οἵ Ηφρῆροη δπὰ ΕἸοαϊοὴ (συ. 4). ΤΏ οθο τὶ οσεά 
βε]ἀα (γεν. 8) πιδὺ ὙΜΠ6Ὶ] βίδηὰ ἰπ ποοὰ οἵ βαοῖι 
τηοἰδίοηϊησ, ἴος οὐ ἰδ ἥπτϊ δπὰ αταΐῃ μαγνοβία 
ἴμοσο [88 (8165 (86 δῃοαὶ (5660 7 Σέ. απὰ Οτγακι.) 
οἵ [80 Βαγγψοδίοσβ ΟΥὁ σδίῃοσ οἵ [Π6. πῃ -ἰσεβάοσβ, 
ΔῊ Θχρχοβαίοη ἐμδὲ οδὰὰ ΟὨΪΥ 6 ομόβθῃ ἰὼ ὈἰίοΣ 
ἴγοηγ. ΒῸτ ἐξ 8 [9 ἀοναδίδεϊηρ ἴθεὶ οἵ (Π6 ἘΡΡ 
ἰμαὲ μαγὸ δὸ ἰσδιιρὶοὰ ἐμὸ ἔτυλα] τοοδάον 
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Ργοβεθα {Π6 β8Ρ ουΐ οὗ Ἔν ΣῪ ̓ ἑνίηρ ῥ]δηΐ, Βο [πδί 
{ΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ [16 ἰἤοτο ψί ποτα. [ἢ οομβοαύυθηςα οὗ 
{18 νὶηθ ἰγοδάϊηρ, ΟΥ δηα ἰυὈ1166 ἀγὸ ((ὺ8 δηά 
ἰορεϑι μοῦ) υσεβίθα ΑΥΔΥ ἴσου (Π6 συ] ἰναίοα 86]48. 

ὅ. ΝΜ ἜΘσοίοσο -----ποῖ ὑσϑνυβδὶ].-- - όσα. 11, 
12. ἼΤΠο ““ἸΒογοίογο ᾽᾽ οὗ νϑγῪ. 11, βίαηβ ραγα]]οὶ 
χὰ τη6 “ἸΒογοίοσο "ἢ οὗ νοσ. θ. Μοδθβ υΐβουυ 
ἀοβοσι θεά γϑσβ. 7, 8, 88 α ἀουῦ!]θ εἴἶδοῖ οὐ {6 
Ρτορδοῖ: βγαὶ 1ζ οοῃδίγαϊῃβ πἷπὶ ἰο οἰέωυαγά 6χΧ- 
ΓΟΒΒΙΟῺ Οὗ ΒΥ ΡΘΙΠΥ, ἴὁ 66} αἰοὴρ ψ 1 {πο πὶ: 
6 ἴδοϊβ, δο ἴο βρϑδκ, {11 οοηϊασίου οὗἁ {6 ὈΠΙΥΟΓ- 

Β81 πδορίῃσ: βοοοημᾶ, Π6 [8618 δἰ ταβοὶῇ ΤΘΔ]}}Υ 
τηονοὰ ἐπκαγαΐν. Ηδ ἴδε]. {π18 ϑπχοίΐοη ἰῇ 18 
Ὀοόνοῖα, ἴον {6 πηοίΐοη8 οὗ ἰδ δῇδοιϊοῃ βηά {Πεἷγ 
Θοἢο ἱἰπ [ἢ6 Π00]0 οὔζδῃβ οὗ ἴμο θοάγ. Το ὃχ- 
Ῥταβδίου ΤΊ “ἴο βουῃά," ἰδ οὔβῃ υϑοὰ οὗὨ ἴδ6 

ΤῊΗΕ ῬΕΟΡΗΕΊ ΙΒΑΙΛΗ.΄. 

Ὀοόνοῖα : ἰηἀο65ἀ ἴῃ γο]αιΐοη ἰο Οοἂ ΗΠ πθ6] : 1χ1ϊξ. 
16 Ζ6γ. χχχὶ. 20: δοορ. ἴδ). 1. 20, 1,. 11: 
ὅεγ. ἰν. 190. Βυὶ 186 στγοδίοεὶ τηϊδίοσίυηθ οὗ 81] ἴῃ 
ἴΠ6 ψἤο]6 αϑαὶν ἰ8 {π| ΜοΟΔῸ ἀοοθ οὶ ΚΟΥ ἐμ 6 
ἔσὰς βουγοθ οὗ 8}}] οοπβοϊδίίοη. Ὑ)ου]ὰ ἐξ οἿ]Υ 
ΚΙΩΟΥ͂ (δαῖ, (πη ποῦ ]α ἀθ ΒΟΓΓΟῪ δῃά {ἢ} 6 ΒΟΙΤΟῊῪ 
ΟἹ δοοουηΐ οἵὗἨ ΜοδΌ ῃοΐ Ὀ6 580 ρτοαί. Βυΐ Μοδὺ 
ἂΡ ΟἹ ἰδ6 ἰρσῇ ρμίδοε Ἵοοπβοογαίθα ἴἰο ἢΪ8 

ΟΠ οθὮ, δηὰ ἰοστηθηίβ ΠΏ 8617 (0 πρᾶν ποπα. 
ΧΑΙΏΡ]68 οἵ δυο βο] -ἰοττω θη ηρ,, Δ ΒΟΙΘ 880- 

τἶβοοθ ἴον 18:8 βακθ οἵ οδίαϊηίηρ πῆδί ἰδ ὑσγαγϑά 
[Ὁ Γ, ΔΓ ῥγοβθηϊθα ὈΥ͂ ΘΥΟΙΥ͂ βοτί οἵ (Ἀ]66 το] ρου, 
οορΡ. 1 Κίηρβ χυἱ!. 28, δὰ ὈγΥ ΜοδὈϊιθ ὨΙΟΥ͂ 
1β6 ἢ ἰπ {1Π6 οὔξγίπρ οὐἠἨ 8 οὐ βοὴ ὮὈΥ͂ Μοβα 
(Με8.4) 2 Κιηρβ ν11. 27.-- Βαϊ Δ}1 τῃδὲ 884}} ὃθ 
Οὗ Ὡς δν1]. 

Ὁ) 80 Ἰαῖθσ ΡσοΡ ΒΘΟΥ͂ : ποσθ οχϑοῖ ἀδιθστίπδίζοι οὗ ἴΠ6 Ῥοστίοᾶ οὗ ἐΐβ {π|8]ση δ πξ, 

ΟἜΠΑΡΤΕΕ ΧΥῚΙ. 18, 14. 

18 ΤῊΪΒ ἐς (86 ποτὰ ἐμὲ 86 ΤΟ μαίμ βροόκθη οοῃοοσγηΐηρ, Μοδὺ "βίηοο {μδὺ {ϊπη6. 
14 ὑΒυῦ ποὺ ἐπ6 1,.0Ὲ}Ρ Βδίἢ βροόΐῃ, βδυηρ, 
1 Βΐη {το γοδσβ, 88 (ἢ 6 ὙΘΔΥΒ οὗ 8ῃ ΒΙγο  ρ, 
ἈΑπᾶ {16 ρΊοΣΥ οὗἩ Μοδ 8}.4}} Ὀ6 οοηὐθιηηθά, 
ὙΠ 41} μα ρστοδὺ τυ πα 6 ; 
Αμά {86 στουηηδῃὶ δέοίί ὃ6 ὙΘΙῪ Βι28}} απὰ 6616, 

1 Οὗ, ποέπιαην. 

6 αἱ οπ6 ἰΐηι8. ν Απα. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Ψον. 14. ἢ Ὀοΐοσο 5Π 7 ἢ ἰκ οομβϑίγαθα Ὦν ΒΟΙῺΘ 
ε 

88 ἀοεϊκηδίνο οὗ ἰῃ6 ραγί ἴῃ ἢ οἢ ΜΟΔΌ Β0Π{Ὸ 8 αἰτηΐ- 
πο οι, ὈΥ ΟἾΠΟΓΒ α5 (6 3 οἵ αϑϑοοαιίοη, ΤῊΘ ΤΌΓΤΏΟΓ 

οοπβίγαοίίοῃ ἄοοϑ ποῖ δῆβιγου Ὀϑοδῦβο [ἐ γοβίγίοἱδ [Π9 
αἰταιηαὐ!οὴ οὗ ΜοϑΌ ἴο ἃ (]Πἔης ΟΠ οὗ ὑπ 6 ἄθηδο ροριι]δ- 
ἰἰοὴ βοϊοῖν. ὙΠοτσοίογθ 1 ὑγοίου τὶ ἢ ὈΕΙΤΤΈΒΟΗ ὑἢ6 56- 

οοπὰ οχρίδηδίίϊοη δοσογάΐης ἴο πίοῃ [{ 15 αὐ ττηοα ἐπαὶ 

ΜΔ Β ΙΟΓΥ, ἑ. 6., ΡΟΤΤΟΣ δηὰ γἱο 68 ἴο κ᾿ ΠΟΥ ἰ ἢ 86 

ἸΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝὈ 

1. Ιβαῖ δὴ [610 Εἰ πη861 πηονϑα 10 τορϑδΐ ἃ ῥγο- 
ῬΏΘΟΥ δραϊηδὲ Μολρ, ψ ἶο ἢ γᾶΒ ἱπιρατίθα ἴο Πΐτω 
δὲ δῇ δϑγ! ον Ῥοτῖοά, δαηὰ ἰο χ δοουσδίοὶ Υ (ἢ 6 
ἴοστα οἵ ἐΐβ [1] 8] πχθηὶ. ἘῸΣ ἴῃ Ῥγθο ΒΟ! Υ ἰὮΓΘΘ 
γοαγβ ἱξ Μ1}1 θ6 8411 ονὸῦ ὑπ {π6 ρίοῦν οἵ Μοαδῦ, 
ΔΗ ΟἸἿΥῪ 80 ἰηίοσίου σοιηπδηί οἵ ἰδ Μ|}1 6 ]οῇ. 

ἃ. ΤὨΐ6 16 186 Ὑτοτᾶ .------ ἰΘ 6 Ό19.-- ὁγν. 18, 
14. ὙΠοΓΟ ΓΘ ᾿παίϑηοθβ οβοῃ γα οὗ 8 Ῥγορῃοί, 
τοοοϊ νἱηρ σοτητηδηά ποῦ ἴο Ρ ] 58 8 ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ δἱ 
οῃςθ. Ὀμὲ ἰο ἰγοδδαγο Ὁ ἊΡ ὙΠ 8 υἱοῦ ἴο Ἰδαῖον 
Ὁ]1οαἰλοη (οοταρ. υἱϊὶ. 1 544 χχχ. 8: 11. 60 βα4.) 
Τοῦ τὸ ἴδυθ 16 Γοϑ θα οἱ [ἢ 8 Ῥγοοθάυγο. [π8.» 

ΤοοοῖνοΒ σοι Δ η4 ΠΟῪ ἰο ΡῈ] 1Ρἢ ἃ γονο] ἰίοη [Πδὲ 
ὑγἃ8 ᾿τπηραγίοα ἴο ᾿ἶπὶ δ 8ῃ δδυ οΣ ἀδἴο, τ ΤΏΟΓΘ 
ῬΑ ΟΡ Αὐτὴ ἀμ, νθμν οὔ {π6 ἴουπὶ οὗἉ 118 {1} 8]- 
τηρηΐ (Πα νγαϑ Ὀδίοστο Ἰοἷδ υπαἀοίοττηϊποα. 1 186 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ νδ8 ποί ἱπίραγίθα ἴο πΐπι ὈυϊΪ ἴο Δηοίἢ ον, 
ΨΥ Βῃοι ἃ Πα ποὺ Ὡδῖηθ (ἢΐβ οἱμπεῦ ἢ ΥὙΥ̓ουΪ 
1β6 Δ ἢ ἀφεὶς ᾿ἰπιβο οΐη 1Π 6 Ῥ]υμλαρα οὗἁἨ δηοίμον ἷ 
Νο οὔθ πϑοάρά {18 1θβ8 (δὴ '6. Νοῦ γ͵8 10 ὑπ- 
ΠΟΟΘΕΒΑΤΣΥ ἴο τηθηϊοη {Π6 Ὡδη6. ΕῸΡ ἃ ὨΔΙΏΘΙ666 

οσοψάθά ρορυϊαιίοη δἢ.811 ὉΘ ἀοδέγογϑά .---- ΤΊ, ΘΟΙΡ. 

ΧΙ. 4; χνῇ!. 12; χχίχ. δ, απὰ οἴθη.---- 70 ὉΡῸ βιαπὰ 
ἰοχϑίθοσ 88 ἰῃ χ. 2δ. ΤῊΘ ὀχργϑββίοῃ "33 Οσοῦτζβ ΟὨ]Υ͂ 

ἴῃ Τοῦ δῃὰ [1δβαΐδῇ, δοιωρ. Χ, 13; ΧυἹί. 1; χαυ!. 2. 1|ι 

ΒΘΘΙῺΒ 88 ἰζ ἰπ (μἷ8 ρίδοθ ὑπ9 Ῥγορῃοὶ Ὧδ85 ἴῃ τοϊπὰ δ. 

χχαν!. δ, πιοτὸ [ξ τθδάβ: ὈΝΠ2) ΝΕ) ὝὙ33 241}: 

σΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΛί, 

ΤΟΡΉΘΟΥ ᾿δοῖτβ 811 δι μοσῖγ. Αἱ τηοσὶ ἰξ οσου]ὰ 
Ι: βαϊά Ἰβαΐδῃ σοοορηϊζοα {π6 ποσὰ 88 βθῆυη8 
ποσὰ οἵ ῥγορῇ θοῦ, δηὰ ρυθ)ἰδιιοὰ ἰξ πάθον {86 
Β6Ὰ] οὗ δἷβ ΠΑΠῚ6 δηα δηβουὶίν, 1Κ 1. 2-4, ΒΘ 
(Δ Κ68. 8 ῬΓΟΡἢΘΟΥ͂ ΟΥ̓ ΜίοΔΙ ἴος ἃ ἰουηπάδίοῃ. 
Βυΐ ἀραϊηδὺ (8 18 {π6 ἴδοὶ ἐπ τ 8 Ῥαβεαο ὈΘΆΤΒ 
ου {πὸ ἴδ 66 οἵἉ ᾿ξ ἰοο αῃἀοῃίβ]Υ [86 βΒίαπιρ οὗ (86 

βρὶ τίς, δηά Ἰδηρσύαρο οὗ 158. ὙπΒεγοίοτγο, ΤΡΕ2, 

“ αἰογοίἑ ταθ," τασδὶ ΟὨΪΥ τπλθᾶῃ ἰμαΐ βοῖὴθ {{πῈ6 
μοίοσα ἢ Βδᾶ γϑοοϊγοά (μΐ8 τονοἰδίϊοη. Βγ ΤῊ 3 

18 Ὠοὶ ἱπαϊοαιοα 4 ἀοβηϊθ πχϑϑθυγο οὗὨ (6. [1 
ἷθ 818οὸ οἰβοβδσγο ἰουπὰ ορροθεὰ ἰο ἴμ6 ΠΡ, 

ον: χΙν . 7..--Ὑ γ (16 Ῥτόρμοῦ οἤοβθα 
ἦπρὲ εἰναὶ βραβοῦ ἕογ ρυ ] βμΐπρ ἀοαὶσηδίοα ὈΥ 
ἐεΠον,7 δηᾶ πῆδὶ βοδβοὴ 18 πιϊρς 6, τὸ δανα 

ποῖ [Π6 τηϑϑη5 οἵ Κποπίηρ. ἴῃ ὯῸ 6δ88 γ8ἃ8 {86 
ἃ Ῥγορῆθου (]Β]1εὰ ἴῃ ὁπέ δο. Ηδσθ ἴοο, 88. 680 

οἴβῃ, {Π6 {118]πιοηὶ ἷβ ἀϊορεσθοα (μγουσ Τα ΩΥ 
βἴασοθ, σοῦ [μ6 Ῥτγορῃοὶ ᾿ἰμηβϑοὶῦ ἄοοβ μοὶ ἀΐας- 
εἰἰηχυΐεῃ. ΤῈ οῃά οὗ [μ6 ἴπγϑα γϑᾶτβ πεοάθα 
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ΟἿΪΥ ἰο οοἰποῖάθ Ὑ1} ἃ δοὶ π ἰοῖ Ὀοτο ψ τ 1 ἴῃ 
Ρτὶποῖρ]ο {86 (4}1 οὗ Μοδῦ, ο δβϑυγο ἱπ0 σοϊδιῖνα 
(] ΒΙπλοηϊ οἵὗἨ [6 Ῥγορμοοῦυ, [0Σ ἴο 89 δῇρβοϊυΐθ 
τ] δ] παϑηὶ θο]ο δ 8 οὗ οουγϑθ ὑ86 διαϊτο ἰἰπιο 10]- 
Ἰοπίης. [ 8 φυΐϊθ ροδββί ]9 (δὲ ἱμὸ Ῥγορβμοῖ 
τοοοϊνοα (89 ρῥγοιηρίίηρ ἰο {86 ἔγαὶ Ῥγορῇθου 
δφαϊηηὶ Μοδὺ (χν. 1- συν. 12) τοι ἰμ6 ουθηΐ οἵ 
86 Μοβῦϊίοβ οοσυργίης ἴπ6 οαϑὶ Ψογάδη ἱδγγι οΥ 
οἵ ΟΔα δυὰ Βευθοη πΐο 88 ἐορορυ ίοι ὈΥ 
Ρὰ] δπὰ ΤΊ ἰδ ἢ ΒΛ] όδοῦ (1 ΟἿ ν. νυ. 6, 26; 2 Κίηρ 
χυ. 29), δἰἐπουσὴ ἰῃ ΟΣ σμδρίοσβ ἔπ 6 ΓΘ ΟσοιΓΒ ὨῸ 
ΕΧργοθβ γοίδσθηοθ ἰὸ δον δὴ δοῖ οἵ μαυεΝ 
δσαϊηπὲ [6Γ86] (οορ. ΝΑΙΗΙΝΟΕΒ ἐπ ΗΕΒΖ. 
Ἐπενεὶ. ΙΧ. ν». 662). Ιδαϊδῃ ρυνμμοα [ἢ}ἷ8. ῥγοὸ- 
ΡΠΘΟΥ͂ Ἰαῦογ πβθα ἰμ6 βἤγδί δοὶ οἵ {86 Ἰιιάρτηθηὶ 
ὙΆ3 ἸΏ ὈΓ Πα γδϑ ἰὸ τδῖζο ἃ ἀοβηϊἷνο 
οῃὰ οἵ ἐδ βἰδίθ οἵ Μοαῦ. Βυὶ γὰ δῖο ποῖ δὺϊα 
ἴο β Ὁ π|ῇηογοίη (μἷ5 ἤτοι δοῖ οοπεϊβίθά, Υοἱ ἱπαὶ 
ἰξ 88 ΟἿΪΥ͂ ἃ βτπεὶ ΔΡΡΟΔΓΒ ἴγουλ δα ἴδοὶ (Πα 
τοτο ἰπδη 8 πυῃ ΥΘδγβ ἰδίοσ, δου δῇ ΟὨΟΘ 
δοαϊῃ ῥτορῃδϑῖοὰ 6 Ἰυαάρσιηοηΐ οὗ ἀοκιγασίίοη 
δυϑιησῖ Μίοαῦ (3 6γ. χῖν"ἹἹ.).-- -Ἴη (πγθθ γοδγβ, 
{πδὲ Βῃου ἃ ὃ6 τοοϊκοησά [16 {π6 γοδτῃ οἵ δὴ ἢἰγο- 
᾿ΐην, ἵ. 6., αἴοβο, χίτποῦὶ δουγονίδιϊοα ἴω ἷ8 δὰ- 
γδηΐδσο, δηα πίἰϊῃουΐ οχίθπβίοη ἰὸ ἷ8 παυτί ((Π6 
ἜΧργεββίοη οσΌΓΒ ραίῃ χχὶ. 16), ἴῃ (ἤγΘΘ γϑᾶγα, 
(Βογοίογο, ΜΜ δ᾽ Β αἰ οΥν ψὰθ ἰο 06 τη869 ἱπϑιρη - 
οδηΐ (111. 5). 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΈΠΟΑΤΙ, 

1. Ουα χν. 1. “ΑἸιβουχᾷ ἰδ Ῥτγορῇμοία ὃ6- 
] ἴο [πὸ δου βῃ ρθορίθ, δὰ τόσο βοηΐ 68 ρ6- 
οἶδ ἰγ ἴον {Ππ6 βαίκα οἵ [Π8 3 νπίβα ῬΘΟΡΙΪΘΟ, γαῖ 85 
οὐ ποιυ]ὰ (Πβὶ 41} Ἰηϑη 8ϑβου]α οομπιθ ἴο γρθηίβῃοθ 
δηὰ {89 Κηοπ]οαρο οἵ {πὸ ἰγυίῃ, ἱΒογοίογο δἱ ὑ1π|68 
4|5ὸ 16 Ῥτγορἢοία το γθ οδ οἱ οἡ ἰοὸ βρὸ ουὖ οὗ ἰ686 
᾿Ιἰπιῖία, δη ἃ ῥγοβοῦ ἰο οἷον πδίϊοηβ ἴῸσ ἃ βίμῃ 
σαῖποὶ (ἤθη, (μαι (ΠΟΥ τιϊρῆλ μανο ποίβίηρ 
ἩΠΟΓΘΟΟΥ͂ ὕ0 Ἔχοῦβα {πο ηλ86 | γ68. -- ΟΕ ΑΜΕΒ. 

2. Ου χν. 2 βᾳᾳ. “Αραϊηβὶ {π6 πγαίῃὶ οἵ ἀοά, 
ΘΙ ΠοΥ πλΟὮ ΠΟΙΟΥ͂ δηα ἰδηἀ, ΠΟΡ ἃ Ὑ6}]] ὯΡ 

ηλίϊοι,, ΠΟΥ χροὶ δηά βίγοηρ οἱἰ[168, ον ΠΙρῆἢϊ 
ΤῸΠῚ ΟὯ6 [Ϊἷδοθ ἴο δηοίμον ᾿νὶ} δηγίἰηρ, Ὀυΐ 
ἱγὰϑ γοροπίδησο (ΡΒ. χχχιϊὶ. 16 ΝΕ ΣΙ: 
ἔογβαδα Κοα οὐ ἴῃ χοοά ἀαγπ, Ηδ νὶ}} [Ογβαίκο ἀραὶπ 
ἴῃ τιἱπίοσίηθ, ἀπά ἰμθη (ΠΟΥ οδὴ ἅπά Ὠούθογο 
τοϑὶ ΟΣ γοΐαχο (γον. ἱ. 24 βραᾳ.).--Θ ΤΆ Έ ΚΕ. 

38. Οἡυ χν. ἤ. “ δὶ δ ἸὩδῃ ὑπ} 50} Ὁ ΤΔΪκ68, 
ἴμδὲ δηοίμον αη͵ δι} Υ [8 |κ05.᾽ - ϑ ΤΆ ΚΕ. 

4. Ου χντ. 8 τ δορὰ ἷβ γα πὰ ΠΡ Ἰυὰρ- 
τηθηΐβ, ἴο Υ͂ ἀορτοοβ, ίο Ὀαχὶη τὶ ἰοΒ8ο 
Ῥαυῃΐβ τρπεὶ Δηὰ Ῥγοοθοὰ ἰο ἴϊπο βοῦὸρ (1ωον. 
ΧΧΥΪ. 18, 21, 24, 28). ΑἸΙΒουσἢ 1π6 μοά θϑβ δθε- 
ΟὍρθ οὔθ χαηϊβίοσίσπο γοὶ ἰμο Ὺ δϑοοῦ [411] ἑηΐο 
ΔηΟῖΒοσ. -Ξϑ ΤΆ ΕΕ. 

ὅ. Ου χνὶ. 1 εαᾳ. “οἷ ολη αυΐοκὶν ὑγίηρ ἰὶ 
δϑουϊ {μ81 {1Π16ὸ ῬΡΟΟρΡΙ]6 ἰμαὺ οὔοθ γᾶν 8 βῃἰἴοσ- 
ἰησ οδηἰογίδι πλοηΐ πλαδὶ ἴῃ ἰαγη, ἰοοἷῖς ἴο 118 [ὉΓ 
οηἰογίαἰ ἢπχθηΐ δηὰ ἃ Ἰυγκίηρ ράσο. ἘῸΣ ἰη (δ68 
ἤταΐηο, Νδοῦηϊ δηὰ ἤοὺ Βυβθαηά δηᾶ βοὴ8 ὙΈΓῸ 
ΡἸΙστίηχα ἰ {86 Ἰαη4 οὗ Μοαῦ (Βυι ἱ. 1). Ῥανιὰ 
Ῥεῖ ἃ Γοίαρο ἴῸΓ ἷ8 ραγοϑηΐβ διηοηρ ἴΠ6 

οαδίί68 (1 ὅδη. χχὶϊ. 8). Νον (Ποὶν ΔΙΆ ΓΒ Δ ΓΘ 
ἴῃ βοὸ ὑυβή ἃ οάβο ἐμαὶ πον, ὙΠῸ ΜΟΓΟ 80]6 ἰο δ.- 
ἴοτὰ βου. ἰο οἴμογη, πλιιδὶ (μϑηλβοῖνοβ ρΡῸ πδη- 
ἀεγίης διχοπς οΟἰἤοΓΒ; ἴογῦ Βαμηδη ἰοσγίυμα ἴδ ὑἢ- 
ΑΊΔὉ]ο." -ΟὍΒΑΜΕΒ. 

ὃ. Οη χνὶ. 4. “Οοάἂ ἱπογοίοτο ἐπ γοδίθπϑ [ἢ 6 
ΜομΌϊοα, δι (86 βδῖὴθ {ἦλθ ψὶπηΐηρ ἱμθλ ἴο ΣΘ- 

Ῥοῃίδηςσο, ἴον Ηδ βϑοῖκβ ποὶ {μ6 ἀοδίῇ οὗ {Ππ|ὸ β' ΠΏΘΡ 
(Εξεκ. χυὶ!ἱ, 82). ΤΏ 10 νγαβ δῖ}}} ἃ βθϑβοη [ὉΓ 
Τορμοηίδηοο. Ευγ δὰ ἰῃ6 Μοδθὶΐοβ οὔθθ δραίῃ 
υἱρὰ Ποθρ δ} ἐγ, {πη δραΐη Βαα ΤΏΘΓΟΥ͂ ὈΘΘῺ 6ὁΧ- 
ἰοηαρὰ ἰο {ποη1." --ΟΕ ΑΜΕΕ. 

7. Οἡ χνὶ. δ. “1ὐρην αγίβοα ἰο ἰῃ9 ρίουβ ἰῃ 
ἰη9 ἀδγκηθε οσὰ (ἢ9 αγβοίουμ, Μογοι} δηά 
ψδυδβὲ Οη6. Ηΐβ ποαγὶ ἰδ οὔ ροοά οουγῆρο δηὶ 
ἴοδτβ οί, 111} ἢΘ βοοβ ἷβ ἀθδεὶσο οὔ [ἷβ θη οβ 
(ΡΒ. οσὶὶ, 4, 8). Αμπά 88 ἰΐ νϑηΐ ψ6}} ψὶτὰ Φεγὰ- 
βαίθπι, ὙΠῚ16 1ὺ τοηΐ 1 ψὶ τ (86 Μοδθίϊθε, (μὺ8 
Δἢ4}} Ομ τ θ᾽ 8 Κίπραοιι δβίβηά, δηὰ ἐμ: δη θη θῇ μῸ 
ἄονῃ. ΕῸΡ ἰδὲ 18 δὴ δυδγ βίης ἰκϊημάοπι, δηὰ 
1π βεῖ ὋΡ ἱδῦϑγηδοὶο οἵ ᾿ϑανῖ ἃ βἢ4}} βυγϑὶγ Γθ- 
τηδΐη (Απ|. ἰχ. 11.) --ΟΕΒΑΜΈΕΒ. 

8. Οη χνὶ. Θ καᾳβἈ- “Μοὰρ γ͵ὰϑ δ πδυρῆϊ 
Ὠδίϊοῃ, (ῸΓ 1 γ88 τί οἢ δὰ μα βυογσυι ἰὴ δρυπά- 
8ηἴ:. ΕῸΓ ἰΐ ΟΠ ΠΙΟΠΪΥ͂ ΚΟΘΆ ἰμυ8, ὑπαὶ τ 16 ΓΘ Οη0 
18 [1]1, (ῃθτ ἴΠ6 μοαγί ἰ8 δα ὑρ, δπὰ ἰῃ6 Ἰορβ8 
πλθὲ δ βίγοηρ (δαὶ οἂῃ 6 μοοά ἀδγε."-- 
ΟΒΑΜΕΒ. 

9. Ου χνΐ. 9 κ4η. “βοῦς πλαβί Ὀ6 ἴπ6 ἀϊπροαὶ- 
οη οὗ ἰοδοῦο γε δηα Ῥγοδοῦογ, ἰμδὺ ἴοὸσ ἰΠ6 βακθ 
οὗ {μοῖὶν οἶοο, ἱπ 6 Υ βδου!ὰ ἀπά πιυϑὶ οβδι χαὶθ 1ἢ- 
7αυβιΐοο ἴον ἀὐοα β βαῖκθ, θὲ ἢ ἐλοδό ὑπαὶ δι Ὁ Ὁ 
1π6 ῬΡυπίβηπηθηΐ (ΠΟῪ σταυδὶ Ὀ6 Ρἱ {21 ἴῃ Βοδγί. 
Απᾶ ιδΒογεοίοσα ὑπ Ὺ πρὶ Ὀ6 (ἢ 6 δ᾽ 8 ΘΏΘΠΙΥ, δπὰ 
ἴΠο Ῥογβοηβ᾽ ἔγίοηά, Εχδιρίο: ΔΙ οΔ ἢ ΘΠ ΠΟΙ ΏΟΘΕ 
{π6 Ῥαπίὶβῃτηθηῖ ἴο Φογυβδί θαι γοῖ ἰόν ]β οὐοσ 1, 
(οβ 166 4180 ἷα ἱπηπογηηοδὲ οοπάοϊθποο ΟΥ̓ οἤδη 
οἵ οοίΐης (Μὶς. 1. 8). ββαισοὶ δηποῦποοθ ἀ6- 
βἰγιοοη ἴο ὅδ] δῃὰ ἢδ9 ΒΟΓΣΟῪ 10Υ πίω (1 βδῃι. 
χτ. 26: χνὶ. 1. 1Κοπΐβο ΟΠ σὶδὺ ΒΠΠΟΌΠΟΟΒ 
ΟΥ̓́ΟΓΥ βδοζί οὗ οἱ] ἰο (π6 Φονα, δηὰ γοὶ ψθθρ8 
υἱυΐονὶγ ([μυἶο χὶχ. 41). δι] Ργθϑοῖνθβ [86 ἔτ ἢ ὺ- 
ἴα] τα)δοϊίοη οὗὨ {6 ὅν, δηὰ γοὶ τ 8] 168. 11 ὙΘΓΘ 

1016 ἰο Ρυγοίαδα {Ποἱν Βα ναϊΐοη ὈΥ ἢ 18 δία γ δ] 
υτὶ (Εοαι. ἰχ. 8). --“ΟἜ ΑΜΕΕ. 
10. Οη χνὶ. 14. “ Ἐχοροάϊΐηρ, δῃα ὙΟΥῪ ατοδὶ 

158 [ἢ6 ζτδοὺ δηὰ ἐγ θη]  ηθ88 οὗὁἨ (οὐ, ἐπαὶ ἱῃ {π6 
τηλάδὲ οἵ {π6 Ρυπἰβῃπηοηΐβ ἰῃδὲ 16 ἀϊτοοὶ ἀραὶϊπεὶ 
116 Μοδθϊο8, Ηδ γοῖ {ΠῚ} 8 οἡ ΗΒ Ἰοσον. ΕῸΓἍ 
{π6 ΓΒ ἰβ χοοά υπίο αὐΐ δὰ ἢδ8 σοπη ραβδί οῦ οἱ 
411 Ηϊὰ ψόσκα (ΡΒ. οχῖν. 9). -- ΒΆΜΕΕ. 

11. Οἡ χνὶ. 12. ΜΗ γροογίίαε, εἰδὲὶ, εἰς. “ Ηνγρο- 
οὐ (65, ΤΠ 086 βου ΐβ Ἀγ 116 ψ 1 ἱπηρίουβ ποῖ] 08 
οἵ ἀοά, ἃγὸ τηυοῖ ποΓα ψοποηλθηὶὺ ἴω ἱμοὶν ἐχ- 
ΘΓΟΐΒ65 {Ππ8η {116 γα γ ρίουβ ἐὰ [86 {ΓᾺ6 ἸΤΟΓΒΕΙΡ οἵ 
αοά. Απὰά {ἷ8. 8 6 Βγβὶ τοϊγι δυϊΐοη οὐ [ἢ6 
ἰαχρίους, {ὑπαὶ [ΠΟΥ ἃγὸ δηῖθα ὈΥ {πον οσσ ἰδθογ 
ὙΠ ἢ (ΠΟῪ ἀπάροτγίακο οὗἉ πον οσ δοοοσ. Απ- 
οἶμοῦ 8 {πῶὶ {1Π086 ἜΘ ΧΟΓΟἶβ68 ἃγθ ναΐῃ ἴῃ {1π|6 οὗἁ 
πορά δηά ργοῦὶ ἠοϊπίην. ἸὙΒογοίογο {πεῖν ον. }8 
δτῸ θοσγῃ τ ἱ 1 (6 στοαίοθε ΠΏ ΘΔΒΙ Π668, ΠΟ 40 {Π167 Ὁ 
Β66 8ΠΥ͂ ὮΟΡΟ οἵ δἰά. Οη (ἢ ΘΟΠΙΓΑΓΥ͂ ἰγὰθ ῥἱεῖν, 
Ὀοσδυδο ἰὑ Κηοτβ ἐμαὶ 10 18 1π6 βογναηΐ οὗ ΟἨἩγϊβῖ, 
ΒΕ γβ ἰηἀθοα οχίθγηϑ! γ, γαῖ σΟΠα 6 ΓΒ [ἢ 6. ΟΓΟΒΒ 
Ὀγ 1π6 οοηβάοησο ποῦ ἰδ μὰ8 ἴῃ Ομ ταὶ. - 
ΤΌ ΤῊῈΕΕ. 

12, Οη χνὶ. ΟΕ ΙΝΈΝΕΒΘ. [ΒΑΈΝΕΒ ἐπ ἴσα. 
(ον ̓ν ργοϑθηὶβ (86 ἀγριπιοηΐ ἴογ {Π6 φοημΐηθ- 
Ὧ688 οὗ (686 Ῥγορἤθοῖθα δθβογαρα ὃν (Π 68 Πι1ΠΊ6Γ- 
οἵ5 πηρηΐοη οἵ ἸοσΑ] {168 δηὰ (Π6 ργοάϊοϊίοη οὔ (ἢ 6 
ἀοϑοϊδίίου ἰδὲ σου] ονογίαϊκο ἢ 6π|. [ἢ ἀοΐϊηρς 
Ε0 ἢ6 αποίο8 αἴρο 1π6 ᾿δησιαρε οἵ Ῥγοῖ. ΒΗΕΡῸ 
(8ὼ. Ἄμροι. Μοὶ. Ν1]., ρΡρ. 108 κ4ᾳ.)ὃ. ΒΑΒΝῈΒ 
ΒΆγβ: “Τηδῖ ον! ἤἄθῃοα 18 Ἰοαπή ἴῃ [Π6 ραγ οι ατὶ» 
ἐψ στρ τ ϊοῇ ρίασεβ ἃτα τῃηθη!!οηοῦ 59 αηὰ πη (ἢ 9 
ἴλος (Πδὲ ἱπιροϑίοτα τοῦ α ηοὶ ἀρεηϊΐῳ οἴϑοθα, δὴ 
(ασί πος {Π8ῃ γγ8 μα νο 4016. Μ|ἰϑιαίκοθ, ἯΘ 
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Κκπονν, δ 114 016 ἴο Β6 τηδᾶθ ὃγ (Πο866 τῖιο δἰξϑοινρί 
ἴο ἀοροσγῖῦθ (6 ΧΘΟΡΘΤΘΡΠΥ οἱ ῥΙδοθα πο ΓΠῸῪ 
ἤανο ποὺ βθοοῦ, Ὑεῖ [μὲ ἷθ. 4 ἀεβουϊρίίου οἵ 8 
Ἰαπὰ διὰ 115 πυμλθγουδ ἰΟὐὯ8, πη 849 ΠΘΔΕΪΥ ἰμΓθο 
ἐπουβαηα γοῦγβ 8ρΌ, δηὰ ἴῃ 118 ραγίλου δῦ ἐλ 18 
διιϑίαηοὦ ὉΥ Δ}} ἐδ6 ἰγαύθ]] 618 οὗ τη σ {1π|68. 
ΤΉ τγυΐϊηθ οἵ {π᾿ ΒΆπ120 ἰΟὙΤΏΒ 8Γ6 δι1}} βοϑὰ ; {πο ὶγ 
Ῥίδοοθθ ἰῇ ζδῃθγαὶ οδῃ "8 ἀεδβίσηαίθα : δηὰ ἔῃ γθ 18 
ἃ πιοζαὶ οοτίαἰηίγ, ἱπογαίοσα, {μὲ (Πϊ6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ 
ἯΔ8 Ἰηδ.6 ὈγῚ οπθ Ἡΐὺοὸ ἔπεῖσ (ἢ! ἸοσΆ} { Υ οὗἁ ἰποδα 
μἴδοοβ, δηὰ ἐπαΐ, ἐπογοίοσο, εἶν ΡΓΟΡΉΘΟΥ 18 δῃοϊθηί 
δληά ροηυΐη6."---" ΕΥ̓ΘΓΥ͂ βυοοθδαῖνθ ἰγανα} 8 πῊΟ 
Υἱδ Μοαῦ, [ἀσπιθα οὐ Ῥαϊοβίΐηο, ἀοθι βδοταϑίἱηρ 
ἴο οοῃῆγηι (6 δοσυγδοῦΥ οὗ 1βϑϊδ. Τόν Ὀ68:- 
ἴῃς 116 βδῆα Ὠδπῖθ, ΟΥ [89 σΣυΐῃδ οὗ ἰΟἾΤΏΑ, ΔΙῸ 
Ἰοοαίθα ἴῃ 180 βαπιθ γοϊδί ἐγ μοβὶἰΐοῃ ἴῃ πο Π6 
ϑαϊὰ [ΠΟΥ ψοεο, αὐὰ {Π6 συΐϊηθ οἵ οὔοθ δρὶεπάϊα 
οἰτίοα, Ὀσοίςθῃ οοϊυιηπβ, αἰ ρ᾿ ἀδίβα τι 8116, ἰγοάάθῃ 
ἄοτη νἱωογαγάβ, δηὰ ᾿α]ζ ἀθιηο] δ οϑὰ ἰθσαρ] 68 
τοοϊαἰα ἰο ἰμ6 ποῦ] [ἢδι ἰδ οθθ οὐ(ἶθ8 διὸ ἰδ 
8 βαϊὰ π6 γ που]ά "6, δῃὰ ἐπὶ ἴθ γγδϑ ὕῃ 6. {Π|6 

ἱπερίγαίΐοη οἵ αοἀ. ϑ8εθ ΚΕΙΤΗ οπ Ῥγορῆξσον, 
ὙΓὯ046 ὙΠ᾿ οΪ6 Ὀοοῖς 8 Ὀυΐ {πΠ6 δι; 0} δοαίίζοη οὗἉ (8 
διχυιηθηί. ΤῊ ΤἸΩοἀοΣ ἰγαν ! ]οσ, ὙΠῸ ΘΧΌΪΟΓΟΒ 
ἴβοθο σοφίομα ἩΠῈ 1βαῖδῃ ἰῇ οὔθ Βαπὰ δηὰ Βο- 
ΒΙΝΒΟΝ᾿Β εροατοΐεδβ οΣ ΜυβΒαΑΥ Β Οεΐάς ἰπ ἰδ 6 
οἴβον, 88 6 ἀοπγοηδίγϑίσοη ἱπαὶ 1βαῖδἢ ὙΔ8 89 
ΒΌΓΣΟΙΥ τεὶθίοχι τὶς 116 δοουγαὶθ Κηοπίοᾶρο οἵ 

ἴμοθθ σαρίομθ ἴῃ ἰμοὶν ἀδῪ οὗὨ Ῥγοβρευῖν δὰ ρο- 
Ρυϊουθ οἰἶου, 88. ἐπὶ [89 δοοουηί οὗ ἘΟΒΙΝΒΟΝ, 
ΓΕΙΒΤΗΑΜ ΟΣ ΜυΒΕΑΥΒ Οἱ ποτὸ υσἰτρ ὉΥ 
ἴδοθθ γγ8ο ΟὨΪγ δὰ δ κηοπ)εάμρο οἵ (μεῖς συλῃ9 
δια ἀοδοϊδίϊοβα.--- ΓῈ.]. 

ἨΟΜΤΙΠΈΤΤΟΑΙ, ἩΤΝΤΆ. 

1, Οὐ χνὶ. δ. Τμΐθ ἰοχὲ δὴ 6 προὰ οὐ ἴδ 
Ἑοίοσιηδιίοῃ Εἰϑαδὶ, δἱ βιυποάβ, Μίδδίομασυ ΑπηΪϊ- 
ΨΟΙΓΒΆΓΙΟΒ Δ δ᾽ 2118. Οσοδδίοηθ. ΤῊΕΞ ΤηποὴΣ 
ΟΚ'" ΤῊῈΒΕ [ΒΡ ΨΕβδῦ59 ΟἬΒι:6τ. 1. 15 Εουπάε- 
(ἰοη : ΟταοθΌ 11. Τμὸ δυῤπδίδῃοθ οὗ ποῖ ἰὶ ἰδ 
τδ6ο: Ττ. [1Π. Τὴ ΡΪδοο σθοσγα ᾿ΐ δἰδηάα: 
ΤΗο Ταῦογηδοὶο οὔ αν ἀ. ΙΝ. Τῆι ΟὐὈΪ]δοεί, ἴῸΣ 
τοθ6 δἰἰαἰπαλοαὶ ἐἰ 8 δοί ὉΡ : Ψυθιϊοο ἀλη Εἰσι- 
ΘοῦΒΏ 688. 

2. Ου χτνὶ. 6-14. ΕΪρμἰοουβηοθη Ὅσα ία ἃ ἢδ- 
(ἴοῃ, Ὀυΐ δἰ ἐδ {86 ῥϑορ] εἶβ ἀοβίγυαοίίοῃ (τον. 
χῖν. 84)η. ὙΒδογοίοσο (Π9 βδ νδίΐοη οἵ 8 Ῥὶς 
Τοϑίῶ οὐ ἰποὶν Κηοπίηρ δηὰ βογνΐηρ [6 [ΟΕΡ. 
ΤῊΘ οχδιηρὶο οὗ Μοδὺ ρῥγογνοθ {Π||8. 6 Ἰϑδᾶσῃ 
ἔγοτα ἰὰ: ΗΑῚΤ ἃ ΡΕΟΡΙῚῈ ΜΌδβδ1 ΒΗΌΝ ΑΝ ΡΟ 
ἸΤΗΑῚΤ ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ ΜΑΥ ΒΕ 118 ΡΟΒΤΙΟΝ. ἴ-. [ἱ 
τὲ βδῆυη. α) ῥτὶἀθ (γοσ. 6) : δ) [3]89 διὰ ὃχ- 
ἰογηδὶ ποδὶ (νοῦ. 12). 1{. [τ τυυδὶ θοσγο {86 
ΙΒΡ, γᾶιο ἰδ α) ἃ συ, ὁ) δῷ δἰπυϊὨίγ, 6) 8 ΠΟΙ 
διοὰ ἰυδὶ αοά. 

8, ΑΟΑΙΝΙΤ' ΒΘΥΒΙΑ-ΕΡΗΒΑῚΜ ΑΝῸ ἘΕΤΗΙΟΡΙΑ-ΟΎΥΡΤ. 

ΟἜΑΡΤΕΙΘ ΧΥΠ].--ΧΧ. 

ΤῊΘ ῥγορἤϑοΐδθα οοῃίδϊ πο ἴῃ χνὶϊ.---χχ. μα γο 
8 τυοὰ ἰῃ οομμηοη, ἰπαὶ ἰΠΟΥ͂ τὸ αἰγοοίθα 
δρεϊποί τὸ ἀου]θ Ὡδοῃθβ. ΕῸΓ 85 βοσοὸ ϑ'γχία 
δῃὰ ἘΡμγαὶα Ὀοϊοης ᾿οχοί μου, δ8ὸ ἱμογο ΕΜ] ἱορία 
δὰ ρΡὶ. Τὺ ἴῃ ἐδ6 ποσγίῃ δηὰ βουΐῃ {Π6 
οἵ {6 Ῥτορίιοῖ [4118 οὰ 8 ἀου]6 πδιΐοῃ, πο ἴῃ 
Θδο ἢ 6886 ΑΝ ΤΟΠΊΟΙΟΣ Ὠδίϊου ἴθ {6 πλοῖα μοίογος- 

ποοῦβ. ΤΠοα 8]] ἰμο5ὸ ΓΓΟΡΠΡΟΙΝΕ Ροΐηιὶ ἰο (Π6 
αἰυτο οὗὁἨ Αβδευγγίὶδ. Βαϊ (ΠΥ ἀο 80 ἴῃ 8. δ .Ὺ ἀϊ- 
ογοηΐ θθῆβο. [Ι͂ἢ χυὶ!. Αδδυγὶδ ΔΡΡΡΟΆΓΒ 85 ᾿ηϑίσυ- 
γαθηὶ [ἴῸΓ κὐνλοο ϑευὸν τς 189 Ἰυάριιοης οὐ 16 
πο ογίηρ, ΘηΘΙΩΥ οὗ Ψυάαϊι,, Ξγγια δηὰ ἴβγδοὶ. 
Βυϊ ἱπιιηρα!δίοὶγ ἱπογοδέοσ (χνὶ!. 12--14) ἀδβέγιιο- 
εἰοι 18 δηπουηορα δαϊηδὶ Αβδυσῖα ἐιβο] , 8ὸ ἐμαὶ 
ΧΥΪ . οδῃ οοπο]υάθ 1} {πὸ πογάβ: “ΤΠ ἴα (86 
Ῥογιίοη οὗ ἔοι παῖ Βροὶ] υ8 δῃηὰ {86 Ἰοἱ οἵ (6 πὶ 
δὲ τοῦ 8. Βυϊΐ Αβδυσῖδ (ῃγοδίθηθα ποῖ τπογοὶ 
ψυάδιῃ δηὰ 1.8 ποχὶ ποϊρῃῦοσθ. ΤῊΘ ἰοστοῦ οὗ 1ἱ 
ποηὶ γίπογ: ἰΐ οχίθηαρα ᾿ηΐο ἀϊβίαηϊ ἰδπά8. ΤῸ 
1686 Ὀο]οηροά δ]8οὸ ΕΝ πίορὶα. Ὑπογοίοσγο οἡ {18 
δοοουηῦ ἴπ6 Ῥτορμοὶ δηπουησοβ ἴο ΕἸ ορἷα, ἴοο, 
116 ἐπ ροηάϊηρ ἀΔΏΡΟΓ ἴῃς ἴγοπλ Αβδβυσγὶδ. 
Απηά (Π]8 δηπουποοηγοηΐ σου] 80 ταυοῖ ἐπ 6 ΤΟΥ 
βηα 8 ρἴδοθ ἴθγα 88 πῃ Ῥγορῆοὶ αἱ {Ππ6 β8ῃηο {π|6 
᾿ιδὰ ἴο δῃηπουῃος {Π6 ρμαυϊηρ δϑὶάο οἵ {πῖ8 ἀδηροῦ 
Ὁγ [Π0 Βδηη6 Ονοσ ΤΟΥ οὗ (Π6 Αϑουσίδηβ {πδὲ 
(χνῖ;. 12-14) ἢο Ποῖ ἀ8 ἃρ ἴο νΐον 858 ἰπ6 ἀο] γοῦ- 
ἱπρ ονοης ἴον ΖυὍδ. ὙΠυβ ἴΠ6 Ῥιορβοὶ ἴῃ 80 ἔδσ 
ὕο τ ΔΎΓΔΥ ἰ0 ἃ ἰυΐατο οὗ Αβαυγία πῃ οὶ 18 (0 1 

ἰ4], δηᾶ οὐ ἰπαὶ δοοουῃὶ ἔονς Ζυἀδῇ 1.1] οὗ οσοτ- 
ἴοτι. Ἠδρποορ ἐδ686 οἰ δρίογ ἰηνοῖνο (ἢ 8 πασηϊηρ 
ἴο ἴδαν ποῖ ποῦ ϑγσῖα- ΕΡγαὶπὶ ΟΣ Αβεγγτὶα. 68 
ΘΒ} ΒΔΥ͂, ἰποτοίογο, [Παἱ {Π᾿6 οοηϊδηίδβ οὗ χυὶϊ. οοῦ- 
ΤΟΒΡΟΠα ἴο ἴΠ6 οοηίεηίβ οὗ ἔδο τβι δπὰ (μἱγὰ ρατγὶ 
οὔ (86 ρῥγορβοις ογοὶο υἱὶ.- --χὶϊ, ΕῸΣ πὸ δηά 

Βοτθ δνοσυίἰης ἐμαὶ ἷ8 καῖ ἴοσί β ἐπ ἀσίοηϑο Υἱϊ. 1 
-Ἱχ. 6, δηὰ ἤθη δραΐϊη χ. δὅ---σὶ. 16, σίνθῃ οοῦι- 
ῬΘΟΙΥ ἰὼ {86 Ὀγὶοῖ δρϑοθ οὗ οὔδ οὐδρίον. Βο- 
βαγάϊης ἰμ6 γμοτοά οὗ ἰδεῖς οοτωροδίιοα, τ 
Τὶ δδοσΐδο χυὶϊ. δηἃ χυ]ὶὶ. ἴο [16 βδὴθ [1116. 
Ἐον ἰῃ ὈοΙΪἢ Αδβδγσίδ ἱπα βροκθ οὗ ἴῃ 1.16 βϑσὴθ 
Β6Ώ86, ὦ, 6.) 1ῃ9 ονγοσίμσον οἵ Αδβδυτίδ 18 μοϊὰ ἂρ 
ἰο νίϑυ 'ἰη Βοίῃ, δῃὰ οὶ (8 Υἱοίουῦ 88 ἴῃ χἶχ. 
απὰ χχ, Βαϊ ἰμδὼ ἴῃ ΒΟΙᾺ Ῥϑεβαρὸβ [8186 ΟΥ̓́ΡΓ- 
ΤΣΟῪ ἴθ Βροίκϑῃ οὗἁἨ ἱῃ βυοῖβ. 8 ὙΑΥ ἴπαὶ Οὴ6 5668 
189 ᾿ΐπο8 οἵ ρβ8 εἶτα οὗ ὈοΙῃ ρΡἱοίησοθ οὗ [6 
[αἰατθ τηθοῖ ἴῃ ἡ Βἰδίοτί δὶ ουθηὶ {Πδὶ ἷ8β ἀ6- 
βου θεἀ χχχνὶϊ. 86 εᾳᾳ. Τὸ {μΠϊ8 ἰ8β δἀἀερά πῇδὶ 
ὈΒΕΟΉΒΙΕΒ 6818 αἰϊοηϊΐοη ἴο, (μδ΄ ΟΠΔΡΙΟΣ χυΣιὶ. 
Π88 ΠΟ βιιροθγβογ ρίίοη, μὰϊ ἀρρεατα τῇ 118. ὙΠ, 
“γος, ἰο ᾿οῖα οὐ ἴο (ἴθ “νοθ᾽ οὗ χυΐϊὶ, 12. 
ὈΒΕΟΉΒΙΕΕ, ἰπάοοά, υτροϑ (ἢ)6 ὉΠΙ(Υ ἴο0 ΒίΓΟΙΘῚΥ 
(ὑπ λὶδ Οὐναπιθηίαῦνῳ, διμά. ε. Καὶὶ,, 1847, ὑ. 
857 βα4α.) Ὗοῖ οὔθ ἀοη᾽ΐϊ βοαὸ ὮΥ 186 Ῥιορποὶ 
βου ὰ γο βοῖ ἰυδὲ ΕἸΒΙορΡῖδ ΡδΓγ8}1]6] πὶ {0- 
ἄαῃ. ΤὨηΐδ 8 ΟἿ οομποεῖναθ]α 1 ΟΠΑΡΙΟΣ χν ]]. 
νπ88 Ὠοΐ οοηοοίγεα αὐ ἦοο, Βυϊ Ὰ8 Ῥυϊ Ππογα ΟὨΪΥ͂ 
85. ἃ ῬΑΓΆ116] δου ΠΥ οχ βεϊηρ δηά, πὐδι λας," ῖο 
(6 τοίϑγθμοα οἵ ψετβ. δ, 6, ἃ δἰ ηρ ΡΑγ8}}6]. Βαϊ, 
88. ΔΙ ΓΟΔῪ βδϊ ἃ, (16 {00 ῬδΒΒΑΘῈΑ, ΔῈ τοραγδ ὑπο ῖν 
οτὶρίη, θθϊοηρ ἰο πα ρογτιοὰ. Απά ἱπδριιθςῖ 8, 
δοοογάϊηρ ἰο χυὶϊ. 1 , ᾿Πυαιδβοῦβ δηα Ἐρῃγαΐτη 
8ι}}} βἱἰοοὰ ἱπίδοϊ, νγϑ πιιιδὺ δβοσῖρθ οί σπδρίοτβ 
χυὶ!. χυϊὶϊ., ἴἰο 16 Βορίπηΐηρ οὐἨ 1Π6 τοῖρτι οὗ 
Αιας, ἰὴ {εἶπ ἰο πη ΐϊο ομαρίογβ Υἱὲ. 1--ὶχ, 6 
ον ἐμοῖς οτἱρίη. Ὑ7ε που]Ἱὰ ὑπὸ ματα ἴῃ οὖσ 
ομαρίοτβ ἃ ῥργοοῖ {πὲ 1βαΐϊδῇ, δὶ {μδὶ {π|ὸ ποῖ ΟΠ] 
ἴογοβαν [88 εἰρη ΐ βοδῆοο οὗἨ Αβδυτὶα Ἀ5 δὴ ἰποίσυ- 
ταοηὶ οὗ ρυηἰκἰιπιοηΐϊ, Ὀυΐ. 4]μο 118 ἀεδβίγυσίοη. 

Ομιαρίοε χίχ. διὰ χχ., δἷβο ἰσεαὶ οἵ (μ9 ἰαἴασθ 



ΟΕΑΡ. ΧΥΙΙ]. 1-.. 

οἵ Αδεγτίδ, Ὀπὶ ἰπ ἴῃ 9 ορροαδῖϊο βθῆδ: (Ὁ. οὔ δρίοσ 
ΣΙΣΧ., Βο] δ ὑὉρ ἰο [Π9 βὰς οὗ ΕἘκνρὶ ἱἰϊ ἡῖ ταν, 
ἴοα. ὙΠΟ ὙΠ2Ιι'’ ὕο (16 ἐπδίτατηθης οὗ (ἢΐ8 ἀθ- 
εἰτυοου δ ποὶ δβαλᾶ. [ἰ ἰδ ἱκξηονσῃ ΟὨΪΥ ἴγοῦλ γοΓΆ. 
16, 17 (δὲ Σ 6 ἐπ αοὰἀ οἵ ἴεγ86} ἐμδὲ οδυδοϑ [9 
τυΐη ἰὸ [811] οὐ Ρί. Βυὶ γδθ, ΟΝ, γα ῦ. 283 
144. ἰ6 Υἱϑνν 18 ἀἸαρ]αγοάὰ ἴῃ ἰδὸ δι1}} τοσο σο- 
τοοίθ πέσ οὗ (ἢ πτηοδὲ ἰηςἰπιδίθ ἰγιθηἀβῃΐρ θ6- 
ἱνϑαη Εσυρὶ δῃὰ Αβαυγίδ, διὰ δα υδιίοῃ ἴοσ 

8Β0ὺ 1ὲ γεδυ] δ, ὮΥ ἴογοθ οὗ {μ6 οομέγαδὶ ἱτη- 
ἰοὰ, (μὲ Αβεγγὶδ τωυδὲ ὈΓΟΥΪΟΌΔΙΥ ἤᾶνθ Ὀθθῃ 

(ἢθ ΘΏΘΙΩΥ δηὰ ἀρείσογος οὗ Εαυρί.Ό Απὐὰ ἐπε, 
(μου, 6 βαϊὰ ἴῃ Οσργοαβ ποσὰδ ἴῃ οἰπδρίοσ χχ., 
πῇ ΐϊοῖ ἰ6 τοϊδίϑαὰ ἰο ομδρίοσ χῖχ., δ δὴ ὀχ ὶδῃδ- 
(ΟἿ δα 6]. Ἐνἱάθηι!γ, ἐμογοίοσο, ομαρίθιβ χὶχ. 
Χχ,, ἰνοϊνα ἕοῦ Φυάδῃ [89 πασγηΐϊηκ ἐμ δὲ οου- 
[βάογδου τὶ ΕαγΥρὶ ἰδ οὗ Ὧο δγαὶ! δραϊπδὶ Α8- 
γτΔ. ΤῊΘ [ΒΡ 1.886 ρίνγοῃ Ἐργρὶ ᾿που Δ} 
ἰοίο (6 δηὰ οὗ Αδβεγγῖδ Ἰὼ ἰἢ9 ᾿πηθά ἑδἰο ἰυυ γα. 
ἔτοὰ (816 νψὸ σϑοορηΐζο ἰδδὶ {πθ89 ΟΠΔΡΙΘΙΒ 
ταυδὶ ἔδνθ Ὀδθ ἩΣΙΘΩ δὶ δ ἰΐπθ σῆθη Φυάδῃ 
προοὰ δῇ ἢ ἃ δζηΐηρ δρδί δὲ ἔα ]86 σ᾽ δῆοθ οὐ 
1ῃ6 μγοϊδεϊξου οὗ Ρἱ δραϊησέ 89 ἀδηρον {δαὶ 
ἰδγοδίθηϑα οὐ ἐμ6 8166 οἵ τίδβ. ϑυοῦ νὰϑ ἐΐ9 
6286 ἰπ 186 ἐΐπιο οἵ Ηοξοκίαι. Ἧ͵ο ἰϑᾶγῃ ἔγοῃι 
ΧΧΥΙΪΪ.---χχχὶϊ., (Πδὶ δὴ ᾿ ἘΒῚ ἐἶαῃ ΡΟΙ1ΟΥ "ἢ γῶδ 
86 στοδὲ ἰμοοογαδαεῖο οστὸσ οὗ ἔπο ταΐχη οἵ Ηαχο- 
ἰδ. Μόογϑονοσ ἐπ ἀδίθ σίσοῃ χχ. 1 (8966 δοϊλ- 

᾿λρηξ 5 ἰο0.), δοοογαϊηρ ἴο ἴπ6 Αμδυσίϑδῃ τηοηυ- 
Ἰη6η[8, ΓΕΙΟΓΒ 08 ἰ0 (86 γοδὺρ 711, (πο 17} γοδγ 
οἵ Ηεσοκίδῃ, ἴοσ (6 δορί ηΐης, απὰ χχ, 8 ἴἰοὸ (9 
ΥΟΑΣ 708, 15 6 ρογὶοα οὗ (Π οοποϊυδίοῃ, δηά οὗὨ 
(86 ρχορμοίῖς ἱπαϊοδίίοη οὗ ἐμδὲ ἰγρὶθδὶ ἰγβδῆδβο- 
ἰἰοη. Αοοογαάϊης ἰο {πδὶ, οπδρίοσ χχ. οδηηοὲ 
ἰδγὸ ὃθδη πτἰϊίθη Ὀοΐοτο (Π6 γοδρ 708 Β. Ο., δηά 
ἴμο πογάβ, “ δηὰ ἰουχῃὶ δρδίηδὶ Ασμάοα δηὰ ἰοοὸκ 
᾿ς τὸς. 1 ὃ δχο, το ϊδίϊ γϑὶγ, ἰηάθϑὰ, αὶ ποὶ δῦδο- 
ἰαιοῖγ οοπδίοτοά, δὴ Ἠἰβίοτί δὶ δηϊὶοἰ ραϊΐοη. 
ΟΒαὶ οὔν ομδρίοσθ δδνθ δ.}}} ἃ ἐυσίμος ρϑοῦ- 
ἰδεῖεγ 'ἰῃ οοιταοῦ. Τδαὶ 15 ἰὸ κΑΥ, ὙΠΠῚ ΘΧοθρ- 
[θη οἵ οδδρίου χχ., {67 86 8}} οἵ {πὶ ΘΟπιργθ- 
μιοηεῖγθ βασυουβ, ΜΕ1}6 ΟΠΔΡΙΟΣ ΧΧ,, 88 δἰγοδὰγ 

. ΘΌΪΥ͂ ΠΊΟΥΘ ὨΘΆΡΙΥ ἀοίθγηλῖ 68 ἃ οἰιϊοῖ ρμοΐηὶ 
ἰεῆ ᾿πάἰβείποὶ ἴω ομαρίον χίχ. ΕὉΓ (9 Ῥυορβοῖ 
οὐμρσοδβοη δ ποτο, 848 ἰῃ οὔθ ἰοοῖ, ἴῃ 9 θη γο 
[αἰατο οὔ 411 19 πδίΐοωβ τοϑηϊουθὰ ἴῃ ἰμ 680 
εὐδρίοσα, ἀοπτῃ ἰηΐο {89 τοπιοίθαὶ Μοβείδηΐο τἶταο, 
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ὙΠ ΟΙΟ 811} 60.411} Ὀθίοης ἴο ἐδ ΕἸΔδΟ οὔὰ οὗ Ῥϑδοθ 
ἐπδὲ ἐμ6 Μοβοϊδῃ βδ)8}} ἰουηά. ἴδγδοὶ (δϑὰ ὉΥ 
ΣΡ οδύοα ϑυτῖα, ΘΟΠΡ. ΟἹ “88 ἐδθ φΊΟΣΥ,᾽)᾽ εἴ. 
ΧΥΪ!. 83, δηὰ “4 τηδη,᾿" νϑσγ. 7), υάδῃ, ΕΠ] οΡΐδ, 
Ἐργρίῖ, Αβαγσχίδ, 811 οὔ ἰἰοπὶ 88}} 1 ΟὯΘ 80- 
οογὰ βοσνὸ ἔθ [0 ἘΡ, δῃὰ ἰῇ δαυδὶ πθΑΒΌΓΘ ΘΗ]ΟΥ 
ΗΪ6 Ὀϊοδοίηρ. Οοπηθοιδα ἐβογονί ἢ 16 (6 
ἐπὶ [Π666 ομαρίοτο (χχ. οχοορίοα, ἴον [86 σθϑβοῃ 
κἰνϑῃ) ἔογ δ ἰοΐδὶ ὈΥ ἰμϑίβο γο8, ἰὴ ἰμαὲ 186 
δκοίοι, ργορμοιὶος ἱβδιιίοη, ἰἢΏ ρτδηὰ Ῥσου:υ, 
Ῥδηογδμα οἵ ἰῃ6 ἰαἰαγο ἰδίουυ οὗ ἴπ6 Ὡδίϊουδ ἴῃ 
ᾳυοδίίοη. Βιυϊὶ 88 Ἀρόμόμῇ (6 τοϊδίΐοῃ οὗ {18 
βοοοῃά οἰοπηοηί, (μ6 Μοδαϊδηΐο ἴο ἐδ ἢγαὶ, (9 Α.68- 

τίδῃ, ἰξ τηυδὶ Ὀ6 οὐδεγυοὰ {πδὲὶ (μ6 ΦΌΓΠΔΟΣΙ ἐῃ 
ἀνε χεῖν ΧΥΪ. χῖχ., ἰοστωθ αυΐΐθ ὨΟΣΙΏΔΙΙΥ [89 
οοποϊυκίοη. Βυΐ ἰῃ χνὶϊ., ἰλ9 Αδβδυσίδῃ οἰθιηθῃί 
ἔοτταδ ἴδ οοποϊυδίοη, δηὰ ἱπάοοα ἰδ 16 ἰοϊηϑᾶ οἱ 
᾿ἶπ 8 Ἰοοδθ δῃὰ ὑποοῃηῃθοίθα ΜΑΥ. [ἢ χυ]!. 9-11, 
(89 οαυ89 οὗ 16 11} ἀοϑοσὶ ὑθὰ γοῦβ. 4-6 18 
ἴῃ ΟὨΪΥ͂ 8 ἱποἰάἀθηϊδὶ ψ8Υ, δὸ (δὲ (6 Μοδαιδηὶς 
οαἰουλοηὶ (γογβ. 7, 8) ἢ 85, δὸ ἴο κὐρμς ἃ Βυυθοαυοηὶ 
Θῃάοτθον ἰῃ (ἷθ ΣΟϑοΏ δϑαίμη ὕι ειΐο 817} 
οἵ δἀάϊηρ εἶ τοδδοὴ δον ἀθβοσ ων ἴΠ6 ουϑηῖ 
Β88 ΤΏΒΩΥ ΟΧΔρ]66. Βυΐ [6 ψνογβ χνὶΐ. 12-14 
ΟΣ ΔΙΏΪΥ σίγα ἴμ6 ἱπιργοθδίοῃ οὗ βεϊηρ δ Ἰδίεγ 
δαάϊ ἴοι, νοὶ οαθ ἐπδὲ 1 ΔΗΥ͂ (880 ργοοθθὰβ ἔγοτι 
(86 Ῥιορδοὲ εἰμ. ὙΠ μουΣ {8 δαάϊιΐοη 
(Πόσα νουϊὰ Ὀ6 τδηιηρ ἰο χυΐὶ., ὁπ6 οὗἉ ἰδ ἵτο 
Θἰοιλθηῖβ ἰμδὲ σμασγδοίοσὶζθ οὔδρίογα χυ]ὶ.- ΣΧ. 
ὝΒ 1, οδαρίος χυὶδ. ποὺ ΟὨ]Υ θοοομγο8 ὨοΙ2Ο- 

ὭΘΟῦΒ ὙΠ ἰμ6 ζ0]]ρπὶπς οδαρίογα, θυΐϊ δ]θὸ ἷξ 
δανθομε οομαρ]οὐθ ἱῃ θα! (οοπαρ. νοῦ. 14 δ), διὰ 
Τοοοῖτοδ ἃ Ὀσιάμο (Πμδὶ υϊίοϑ ἐΐ τὶ οδδρ. χυὶὶὶ. 

Ὗγ9 ΠΙΔΥ στοῦρ (86 00; σμδρίοσβ ἴῃ (86 [011ὁ- 
ἱηρ ἰἈβῃίοῃ :-- 

8) Ῥτοριθοΐοβ υμαιβθἔνο ὙΔΙΏΪΩσ ποὶ ἰο Ὀ6 δίγαϊὰ 
νος οὗ Βγτῖδι ρμ γαῖα, οὐ Αβεγσίδ (Χχυϊὶ., 
ΧΥΪ11.). 
α. Ἰθαιαδδουδ δηα ἘΡἢγαΐπὶ ΠΟῪ δηὰᾶ ἴῃ (πθ 

(0 οομθ (χνυἝ!].). 
β. ἙιΒϊορία πον δῃὰ ἰῃ {ἐπι ἰο οομ!ο (χυΣ].). 

Ὀὴ Ῥτορβοοῖββ ἴμδὲ ρῖνϑ ναγηϊηρ ποῖ ἴο ἰγαδί ἴο 
4Ὰ1866 Β6ῚΡ δρϑὶποὶ Αδαγτὶα (Χιχ., χχ.). 
α. Ἐαγρί ΠΟῪ δῃὰ ἰῃ {ἰπη60 ἴο οομ)θ (χὶχ.). 
β. Τὰο Αβεγγίδη οδρι νυ οἵ Ἐφγρὶ (σχχ.). 

8) Ῥτορβϑοῖϑα ἔδμαϊ κίνο υγασιιίηκ ποῖ ἴο Ὀ6 δίχα ἃ οἱἕδοσ οὗ β'γιία- ΕἸ ρῃσαίτωη οὐ Αδαγτίδ. 

ΟΗΔΡΤΊΕΒΒ ΧΥΤΙ,, ΧΥΊΠΙΠ. 

4α«) ΡΑΜΑΒΘΟΌΘΒ ΑΝ ἘΡΗΔΑΙΩ͂ ΝΟΙ͂ ΑΝ ΙΝ ΤΙΜῈ ΤῸ ΟΟΜΕ. 

ΟμΆρεεε ΧΥΠ͵]. 

ἈΠ) Ἐδο ἀοαϊττοιοιῦ οὗ ασιαδοῦδ δηἃ ΕἸρὭσαΐω.. 

' ΟΕΗΑΡΤΕΒ ΧΥῚΙ]!. 1-. 

1 ΤῊΣ ΒΥΕΡΕΝ ΟΡ ὈΑΛΜΆΒΟΙΒ,. 
Βομο] 4, Τλαιηββοιβ ͵8 ὑβκβθῃ ΔΎΓΘΥ ἔγοσα δεὶπσ ἃ ΟἿ, 
Απά ἴὑ 5888]] 6 ἃ συϊπουβ Βθδρ. 

2 ΤῊ οἰἐ165 οὗἩἨ ΑΙΟΟΥ α͵ὸ [ΌΓΒΔΚΚΘΠ : 
ΤΟΥ 8881} 6 ἴογ ἤοοϊ, 
δότω 8.}8}} 116 ἀογγῃ βηῃὰ ποῦθ βἢ}8]] τραῖκο ἐλδηι δἰναϊᾷ, 
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ὃ ΤὮο ἴογύγοθϑ 4150 8[.8}} οϑδβο ἔγοιη ΕἸΡΏσδίτα, 
ἈΑπά {86 Κίπραοπι ἴγοτα ΠΑ πιββουβ, δηα (86 τοπηπδπὶ οὗὨ Κ΄ γσΐα : 
ΤΟΥ 588}8}} Ὀ6 88 {Π6 ΡΊΟΥΣΥ οὗὨ ὑμ6 ΟΠ] άσθὰ οὗ 1βγδοὶ, 
δα: τ (86 [Ἐ οὗ μοβίϑ. 

δ Απὰ ίλον ἐλαϊϊ ἰΐο ἀοιση απὰ λεγο ελαὶϊ ὃ6 πὸ οπε τκαχίπο ἰλοηι αὐγαϊὰ. 

ΤΈΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ον. 1. 1π 18 γτοσϑθ ἐῃθ "3 βου ργϑάοιηΐηαὶοϑ ἰῃ ἃ 

ἯΔΥ τοί ἰο Ὁθ Στ ἰδίδιςθη.----- ΤῊ Θ ραγιϊοὶ ρὶο 3 οσσυγδ 

δειαΐῃ 1 βϑιη. χχί. .---Ἴ)9 σοῃδίγασίϊοι σὰ 19 88 ἅ. σ. 

Ἴ7)9:9 ἸΟῪ 1 86πι, αν, 29.-----  }»} [8 Θῃ!οΒθῺ 0 γ εἴ 
δαί οὗ ἰπΠ6 ραγοηῃοζηδβδὶβδβ ὙΠἢ Ὕ»Ώ. 1Ὲ εἰδηὰδβ ΟὨΪΥ͂ 

ΒΘ ΓΘ ἴον ἐἢ 8 Θ᾽ ΘὟΘΓΘ ὑϑ04] ἡ». [1τλϊἰαὐθὰ ἰπ ΝΑΣακι,:- 

ΒΛΟΗΒ ἰσϑῃ δ] τοη Ὁν : “ ὉθτιρΟ776π αἷς ϑίαὰ  υὑπὰ ιοἱνὰ 

σ'πα Τγυημηετα ἐ α ἐξ.- ΤᾺ]. --ττ- ΑἸβο Σ 792 (οὗ ἐμ βαπιθ 
ταϑδηΐηξ 88 ΠΟΘ ΧΧΙΪΙ, 18; Χχγ. 3; Ἀπὰ ΡΔΓΓΥ ΠΏ 

Ἑξοῖκ. χχυὶ. 16, 18, αῃ ὰ οὔθ) ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΪΥ Ὦθτθ. 

γοσ. 3. 10 ἐπ 18 γοσδὸ ἔμοῦθ ΟσσΌΓΒ ὯΟ πὲ δου οχοορὺ- 

ἴῃς Ὁ ἰῃ ἐῃο δϑὲ ψογὰ, Οἡ ἰὴ οὐῇοσ Ὠδηὰ ἐπα γσ, ἢϊ85- 

ἴῃς δῃὰ ἀϑηίαὶ δουμὰδ ργοὰοζωηϊηδίο.----τ 18 ἀϑ δ Δ ΌΪ9 

ΠΘίΠοΥ 4) Ἃ» 15 ϑαυίϊγαϊϑηὶ ἰο “9 ΔΙ (δοτωραγο 
5 Ι 

᾿ἰ3 Ρ̓ 7οβὮ. χἕι!, 17) οσ ἰδ ἰο Ὀ6 οοπδέγυϑα δ βρρο- 
δἰ ἰἰοῃ δὶ χϑηϊενο. 1 πουϊά ποὶ διρδϊηδὶ [ἢθ ζοσίοοσ οὗ 

{Π 656 οΧρ  δηδίίουβ Ορροδὸ ΜΠπδὶ Οκβενιῦο (7Τ72εδ. Ραρ. 
1074, σοτῃρ. 1006) οἰΐοα. ἀρλΐπαὶ Ὠἰγηβο!, (μδὲ ΑΥΟΟΣ πῶ 
ὯΟ πιοίτορο] 8. Ἐὸσ ὀύϑὴ [{{{ οΓα ποῖ ὑπ σδρίἐαὶ οἵ α 
Ἰαπά, ἰὐ τοί 5111} θ6 ἐπ 9 οϑῃίσαὶ ροίηξ οὗ 8 ὨυσΟΌΟΣ οὗ 
ΒΠΊΩΙΙΘτ οἰτ98 οΥ Υἱ]]αρ,68.----- 21} 8. “ὦ ἀεγαϊξείαε, ἀδ- 
δογίοδ (τότ. Ὁ: Υἱ. 12; 26 Γ. ἰν. 99).----ὙἼΠῸ ΤᾺ 25 

ἰ5 ἃ ἴοττη οὗ ϑρθοοῦ Ὀοττονοὰ ἔγοτῃ Φοῦ (χί. 19) δῃάὰ σο- 
φῬγοάμποσοὰ Ἰαὶος ὈΥ̓͂ Ζορδηϊδῃ (ἰἰ. 13}. 

γον. 8. Νοιὐίοο ἐπ᾿ 41ΠΠΠΟτδῖοη οὗἨ ἐπὸ ἢγαὶ ἢ 417 οἵ (8 
γόσεθ. Α8 Ἵκῦ 6 Ὠοΐ εσίογί, Ὀὰὲ γοϊφωϊ, 1 τοκατὰ ἰξ δὴ 

ΤΔΟΙΘ δοσυγεαίθ ἰο σοπῃθοὶ Ὠ ὲ ἽΝ πῖϊὴ πτρ δὲ ]]ονο 
18 τὶν δὲ ργϑοϑάθδ. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

1. δε Ῥτγορδοὶ τηδῖκοβ ἴπ6 ϑ'υτίδη οδρὶ (δὶ ἷθ 
ἰατιηρ Ροϊηί, δηπουηοίηρ ἰο 1 ἢγβί ὑπαὶ 1 π}} 
Ὅο τοἀυορά ἰο ἃ ῥἶδοϑ οἵ συΐῃ (νϑγ. 1). ΕἾοπὶ 
186 γα ἢ ἔαγηβ ἴο {π6 ἰοσυϊῦοῦυ οἵ ἴδγϑοὶ, δηὰ ἰγὰ- 
γοΥθ08 ἢτγαϊ οαϑί Φογάδη ἴβγϑοὶ ἰο ϊ8 οχίγοηχοβὶ 
Ροΐηϊ (νοῦ, 2), (6 Ῥϑβθθ8 οὐῸσ ἰο ψγοϑὲ Ψογάδῃ, 
δηὰ ἰῃοηοθ σοίασηβ Ὀδοῖὶς ἰὸ ᾿διηδβουβ (γοσ, 8). 
ΤῆυΒ π6 ἀοβοσῖθεβ 8 οἰγουΐϊί, σδυσῖοβ (ῃ6 ἀεβίγυο- 
(ἴοπ ον αἹ]οδὰ ἰο Ἐρἢγδαΐηι δηὰ (ἤθηοα Ῥδοῖκ ἴο 
Τϑ)αηηαβοῦβ, 80 ὑπαὶ ἐπ ΕΡἢΓχΑΙπὶ ὈΘΟΟΠλ68 858 8- 
ΤαλθοῦΒ δηα ᾿Πδιηδβοῦβ 88 ΕΡΕ γαὶπλ ; 1Πυ8 Ὀοί᾿,, 88 
{86 ἅγθ Ρο 8} ΟἸΟΘΟΙΥ τιαἰ θᾶ, ΔρΡΡϑαγ 7οϊποὰ 
ἴῃ ἃ σΟΠΊΠΊΟΣ, ΓΌΪ1. 

2. πο Ὀυτᾶθη οὗ Ὁδιλδβοῦα ----- 68} --- 
γεν. 1. Ὁ ἈΡΏ, “Βαυγάεδα οἵ ᾿απιδδβοῦβ," ἰβ 
ἴῃ δὺ [ὯΓ δὴ ἱποχβοί ὀχ ργοββίοῃ 88 οὔδρ. χυἱὶ. ἀοϑδ 
Ὠοΐ ΤΘΓΟΙΥ ἰγοδὶ οὗ ἃ ἰυἀσιηοηῦ ἀραϊηβί Πϑδυλδϑοιβ, 
Ὀαὶ οὗ 6 Ἰυάρτηοηί προΟῦ ἘΡΉΓααΙ δΔηα Αβευσίδ. 
Βαυι (λι6 Ἔχργοββίοῃ β6θ 8 ἴο Ὧ6 σἤοβθῃ [0 109 Βα Κθ 
οὗ οομίουμαι τ ἰἢ} (86 ΟἴΠΟΣ βοοι: 8 οὗ {Π6 00]- 
Ἰοοίζοη, ομαρίοσβ χὶἹ.---χχὶ. Βαυὶ 1 τισὶ ποὶ 
Βογθ 6 οοῃδίγιοα ἰπ {Π6 Βοηβο οὗ ρὶνίηρ (μ6 οοη- 
ἰοηία: ἐΐ18 8 Βρ16 ποία, ἃ ΠΠΘΓῸ αρεὶηδοη ἴο 
ἀϊβιϊ ρου δὴ δηᾶ σδιῖκς 8 θορί ηΐηρ. ΑΒ 
1π6 1] οηΐ, γγὰ 566 ἔγοτῃ υἹἱῖϊ. 4 (πδὲ 18818 ἢ} βθ68 
(6 {ἰπι|6 ὮἢδᾶΣ δὶ βαπὰ συ βοη (6 μ᾽ πον οὗ [)8- 
ΤΑΔΒΟῸΒ ΒΠ8]1 6 οαγτὶθα θοίογο (86 Κίηρ οἵ Αββυτσία, 
δηἃ δοοοσάϊηρ ἴο χ. 9 (ἷ8 οαρίαγτο πδβ δἰ γθδῦ 
ταβυ] θά, ΒΟΉΒΑΡΕΕ (ὲς Κεἰ ηβολτίβοπ υπὰ ἀαδ 
Α. Τ᾿, Ρ. 160 "ᾳ. ν᾿. 182 βαᾳ.) ἱπιραγίβ ἔγοῃα μᾶυ- 
ΑΒΌΒ 1ΔβουΡ ]οη8 ( 1851, Κοί.), δὴ ἰῃ- 
βογὶ ρίΐοῃ ἱμπαὶ 1ἴβ υπίογίηδίο!Υ ΒΟ Πδὲ Οὔ] Σ 6 Γ- 
αἰοὰ, Ὀαΐ 8. κἰ1}} Ρἱαΐῃ δποῦρῃ ἰο πηϑῖο Κηόνῃ 
ἔπαὶ ΤΊ ρ δὶ ἢ- ῬΊΊΟΘΟσ, ΕΥ̓ πηθδὴβ οὗ δῇ Ὄχροάαϊϊοη 
Ἰαβιϊηρ ὑψο γϑδῦβ (δοοογάϊΐηρ ἰο ΒΟΒΒΑΡΈΕΒ, (ΠΟΥ 
“ΟΡ ἴἢ6 γοϑῖβ 7839 δηὰ 782 Β. Ὁ. ; δοοοσάΐῃρ ἴο 
18 1ϊεὶ αν τορϑηίβ, ὑπΠ6 (Ὠϊτίθοη ἢ δηὰ ἰουγίθοπι ἢ 
γοῦν οἵ (Πἷ8 Εἰ παρ), ἀδαίτογοά ἰῃ6 Κίηράαομι οὗ Πά- 
Τηλδοῦκ. ΤΉ ἱπροσιρίίοῃ τοδάβ: ". ..... ὙΠΟΘΘ 
ὨΌΣΩΘΟΓ οδηηοῖ Ὀ6 ῃυμηδοτοά .. .. 1 οδυθοα ἰο 
Ὅο Ὀεμοδάοά;.. .. οἵ (Βίη) Ἐδάδσ, [16 Ρδ]δοθ 

τὰβ Κίηρβ χ. 38, δῃὰ οἤδρη). 

οὔ 186 δῖον οὗ Βοζίη (Εδ-ϑυη-ὶ, ΒΔ-60η- 0) οἵ 
Τρδιηδβοῦα, (μαύρ 00) ᾿μδοοθθβὶ Ὁ]6 πιουῃ δῖπα 
δροῦν δν Φε ἢ ὑθλεκοῦι οδρίυγοα ; 8000 ᾿ΠΠΔὈ ἰδ Π 8 ἴο- 
ποῖμοσ ψῖ (Ποὶγ ργορογίν ; ΜΠ πὶ οἵ Αβοδίου 
νσνν01 Ἰορὰ ἴοσγί 1ηἰο σαρνὶιν ; ἔνθ πυηάτγοα 
(δηὰ εἰρμίοοη, δοοογάϊηρ ἰο ΒΜΙΤΗ  οἰτ1685 ἴτοτα εἰχ- 
ἰδϑὴ αἱβίγιοίβ οὗ {86 ᾿Παιοδβοὺβ ἰαπὰ 1 ἀοβοϊδιρὰ 
1: Κ6 ἃ Βϑδρ οἵ γυ 8}. Βαϊ ἐϊ 18 οὗ οοιιγθα ἴο ὃ 
ποίοοα (μδὲ (8 οὨ ΘΒ ΤΟΡἢ 6 γ788 ΟὨΪΥ͂ ἃ ἰϑιηροσγα- 
ΤΥ οὩ6. ΕῸΣ 26 .. χ]χ. 29-27 δῃηά Ἐξεῖς. ΧΧΥΣ:. 
18 Κπονν ϑαπιδβοῦβ ἀραὶ 88 8 Οἷἱγ οχὶβίϊηρ ἴῃ 
{πεῖν πη. Οἡ (ῃ6 χο]6 Πϑδιϑβοῦβ 18 αἰπηοθὶ {Π 6 
ΟὨΪΥ͂ οἢ6 οἴ 8]] {π6 οἰἴ168 οὗ Ὀ101104] δπιϊᾳαϊγ (Παὲ 
βουσ 8.168 βι}}} ἀοτῃ ἰο {86 Ῥγθβϑϑηὶ ἀδυ. 

8. ὅδο οἱτοθ8 οὗ Ατοϑο:.---- ἴντα! ᾶ.---ὕ ον. 9. 
ΤΉγοο οὐϊε8 οὗ ΟἹὰ Τοδίβιηθηϊ τηοηςϊ οὗ ἀγὰ σα ]οα 
ΌὈΥ ἰδ8 δια ΑΤΌΟΘΓ : 1) Δ Οἱ 'π Φυάδῇ (1 88. 
Χχχ. 28) σῇ] οδηποῖ ΌὮΥ͂ ΔΩΥ πηοδὴδ Ὀ6 πιοδηΐ 
Βοσα; 2) ἃ οἱἷγ ἴἢ [μὸ ἰγῖδο οὗ αδΔά, ποῦ δοοοσά- 
ἰῃρ ἴο Φοβ. χἱϊἹ. 26 (οορ. 7, χὶ. 83) Ἰαγ 
“Βοΐογσε ΒδθΌδἢ ; 8) ἃ οἱἵγ ἴῃ {πὸ ἰσῖθα οἵ Ἐουθοη, 
δἰϊπμαἰοα οὐ 16 πον Ὀδηϊ οὗ ἴ6 Αστῆου (καὶ. 
ἱ:, 86; 208}. χὶϊ. 2; χὶϊ!, 9, [6; Φυάρ. χὶ. 26: 2 

Βαϊ 1 ἰῃ6 Ῥγορίιει 
τλθϑηΐ ΟὨΪΥ οπς οὗἩ ἰμ6 ἴντχτο ΑΥ̓ΌΘΙΕ, {Π6 ἢ ὙΔᾺ Πιῖ88 
8ὴ οἰδυχθηὶ [Πα 8 οὗἉ ̓ πιροσχίδηοο ἴῃ (ἢ ΘΟ ΘΟ ΟὉ 
οὔ 1ἱβουρῆξ οὗ οὐγ ῥαβεαρθὲ. Ασὸ ὑοίῃ!. Ασόοσα 
Τηρδηΐ, ἄνα 1Π6 Βουϊδογα οὔθ, οὐ {π6 ὑδηΐς οὗ 
Ατθοῦ, πυδὲ Ὀ6 οὨο οὗ πο. Βαΐ ἱῃ {πὲ σΆ86 
186 ποιὰβ “ οἰξίοβ οὔὗἨ Ασπιοη ᾽ἢ ἰώνοϊ γα (ῃ6 Β6ΏΘ6 : 
1Π6 ἐπέϊγε ϑδδὶ Φογάδῃ ἰογεϊίουγΥ. Βυὶ δἷδο 86 
οἰ πλ ]ορί 8] ̓τἰ ΠΙΑΓῪ βθηθο (ἢ) »ξπυάι, ἔθδγε," 
ὟὟΡ ὕπορδ, “Ῥοοσ ̓) τϑοοτημηθηδεὰ {86 ταρηϊ οι 
οὔ [86 πδιὴδ οἵ [ἤθε οἰ(66. 80 {πὲ τ [ΠΝ ΘΟ. 
ἰο ανθ Ὀθθῶ οἤμόθθῃ ΤῸὉΓΣ 8 ἰπτοοίο] ἃ το θοῦ (9866 
Τεχί. απὰ ατγαηι.). Ἑτουι ᾿Παδπηαϑοῦβ ἴδ ἱπαρ- 
τηθηΐ οὗ ἀοἀ πιογε5 βουϊ παρὰ 116 8 ἰδ ρϑδὶ ΟΣ 
ἃ δ] οἱουά πγουρῇ ΟἸ]οδα ἰο τορουηά ἴτοσα {86 
πιουηίδίη οσπδίη οὗ ΑΒασίτη δπὰ θὲ ἠοῆοοίοα ἔπ οτο- 
ΌΥ νοδιγαγὰ δοσοαβ ἰμδ6 Τογάδῃ ἰηίο ἴπ6 ἰΟΣΤῚ ΟΣῪ 



ΟΗΑΡ. ΧΥΠ. 4.3. 

οἵ Ερπταΐω. ὙΒαπβ 411} αἰἸοδαὰ Ὀδοοσηθβ υηδίϊοὰ 
(ν πυαπιδὴ Βδοὶϊδίίΐοη. ΟἾΪΥ ογάβ οὗ δηΐπ)8]8 
δ (Π6γο, [μαὶ Ἅσδ σεροϑο ἩΣίπουὶ ἔδδσ οἵ ἀϊοίατὸ- 
ὯΠ06.---ΤῊσ οοουραίίοη οὗ ἃ τορίοῃ ΟΥ̓ Βοτὰβ ἰβ 
8:50 1 ΟἾοΣ Ρ]δοθβ Ὠδπιθὰ 88 ἴΠ6 αἱβη οἵ ἃ ἀοϑδοσί 

. οουὐδπέοη : χνὶϊ. 10; ΖΕῥὈΆ. ἱἱ. 14, δηὰ οἴσῃ. 
[{π τοκασὰ ἰο “ οἰϊοα οὗ Ασοον, “. Α. Α. βᾶγδ: 

ΕἸς 16. ΠΟΥ ΘΟΙΙΔΟΗΪΥ δρτοϑα (δὲ ἴῃ Ρ]Δ06 πιδδηὶ 
ἰδ (6 ποσί μβοσ Ατοοσ, οὶ οὗ Φοτάδη, δηὰ ἰδδὲ 
ἐδ οὐδῖδε ἃΣΘ πῇ ϑώα διουπὰ 1ἰ, διὰ βοσθδρα ἀ6- 

ὑ οἱ ἰϊ. 
4, Το ἐοτῖσϑδε.---οἴ Βοαῖδ,--- εν. 8. ΤῊΘ 

Ριορμοὲ ον ἰδῖκοβ ΕΡὨγαῖτ δὰ ϑ'υγὶδ ἱοβοίμογ. 
Οἱ το ἴΌγμλοσ 6.8}} 06 ἀοῃθ ΔΙΔΥ 8}} ὝΧ22 (οοἱ- 
ἰοσῖῖ το, “811 ἀσίβηβο "ἡ. ΤμορθῦΥ (π6 οἰ(ίοα οὗ 
ἘρΆΓΔΙ τ 4180 οϑδδο ἰο ὃθ οἰ([68 (γ6γ. 1). ΕῸγ ἴῃ 
(δὶ πὸ ἸοΏοΣ ρῥϑίγίδγομδὶ θυΐ ταῦ ἶκο τἴὴ6 δηὰ 
τορίοη, ὙΠδίθυο ψγ͵δλ8 Ἡϊ Πουΐ Μι}} γ͵αβ ἃ ψ᾿ Πα ρθ. 
ὕσρΡ. ἼΧ39 ὙΣ) ““Ἰβμοοὰ οἰτίε8," ορροοοὰ ἰο 
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᾿βκιπεροκαπιρικακανεν. 

[86 Ῥτορδοὶ ἱποπνδῖοα ἐμπδὲ ἢοΐ ΟὨΪΥ ΕἸΡΏγαϊΐτα θ6- 
ΘΟΠΊ168 88 ᾿Πδιηδοοῦλ (ΟΥ̓ ἐμ9 ἼΧ2 222), θαὶ αἷροὸ 
Βασαδδοὺβ 88 ΕΡῃσδαίπλ! ΑἼο ἐδ 9 οἰτοα οὗ ἘρΒγαΐτι 
δηὰ .διηλδβουβ Ὀθοοῖαθ Υ]]} ἰβθὴ ᾿ϑδμλαθουβ 
σδῃ ὩΘΙΙΠΟΣ τοδιηἰδίη 116 ΔηοΊΘηΐ ΣΔῺΪ 88 8 ΓΟΥΔ] 
εἶν, ποῦ [δ οἰ(68 οὗ ΕΡΗΓαΐτα {Ποὲγ δηοϊθηὶ φΊΟΙΥ. 
Βοί τηυβὶ [8]] δΔηὰ ρῸ ἴο τη. “Α8 186 ρΊΟΥΥ οἴ 
1Π6 ΟΣ] άγθη οὗ [β.86]" πγυδὶ, οὗ οουγβο, θ6 ἰῃ- 
ὑεπάθα ἱπ ἴμ6 ἤγβὶ ρ]δοθ ᾿σοῃῖοδ!ὶγ. ἘΡγϑῖμλ 
δὰ Ἰοἰηρὰ 1ιϑο!  οἰοδοὶν πιὰ βγτία ἰο 1116 Ἐπε 
(ΟΣΤῸΡ οὗ Ψυάδ (11. 2; Υἱῖ!. 12). [Ιραϊδὴ βῆ οτβ 
Βοσθ δον ἰΐ8 οἰοθθ Ῥο] 1.4] οοδ] οι Ὑ|.}} ἰυσῃ 
ἰο ἐμεῖς ἀοβίιγποίΐου, οσυ δηρ ποσὶ ἱη οΠ6 Θοτὰ- 
του συΐῃ. Βαϊ τ θη Υογ. 4 βααᾳ. ἰΐ 16 δοϑ τ ῆδὲ γ}}} 
θ6 1.6 {πἴ9 οὗ ἐπ “ΊΟΥΥ οἵ δοοῦ, υἱς.: (Πδὲ ἐξ π}} 
τοίαστι ἔσοῦλ [86 ὟΝ οδίδίϑ οὗ γειποίθῃοβθ ἔσομαι 
αοά ἰο ἐπ6 ρίογσυ οὗἨ ἤοδγηρδϑδ ἰο αοά, ἰμθη ἱΐ πὶ}} 
Ὡοΐ ΔΡΡΘΆΓ 80 ΟΥΓῸΡ ἰΐ ἴῃ “1Π6 σουηδηὶ οἵ βγγίδ" 
8. ΒΟΘΏ 8ῃ Δ] υδίοῃ ἴο “(Π6 τοιληδηὶ οὗ 16.836], 
δηά [1π (9 ᾿Σκοοδβ οὗ Ὡδῖὴθ 8 ἰηϊὶπηδοη οὗ 8 
᾿1Ἰκϑηθαβ οὗ ἀοϑύηγ ἐμ δὲ 6 ἰο Ὀ6 ποροὰ ἴον: (οτρ. 
οὐ ὈΝΣ “(8 χηβῃ,᾽} γα. 7. 

[1 τὰ ἰο πο ᾿ἰτοῃῖοδὶ δηὰ βαγοδδίΐο τηθϑι- 
ἱπρ οἂ ἴο ἰῃ6 οχργοβδίοῃ “189 ρίοσγ οἵ 
8.86], δ ποϊίζοῃ 88 ο]ἀ δΒ ΈΒΟΜΕ, “. Α. Α. βαγβ 
ς βϑϑλβ ἴο ἸΏΘΔ ΒΙΤΡΙΥ ὙΠδὲ 16 ἰοῦ, οὗ (ΠΟΣ 
ἴοστοον ψἷοσγ."] 

3 ον 39 “Βδιλοὶ, γ]]1ἀρς,᾿ 1 βδπι. Υἱ. 18, διὰ 
οὔοη, Αα, ἱμογοίογο, "" ΤΏο ἔογίγθαθ οθβθοβ ἔζοϊα 
Ἐρβγδλίω," (ΜΘ “Ὁ Π209), τϑοβδ]]α Ὑ»})Ὸ ΟἿ “το- 
ἱβοιϑὰ 88 εἰΐγ,᾽᾽ γϑγ. 1), ἐπ6 οῃὰ τοίασηβ ἰο {π6 θ6- 
εἰπαΐπα ἰηρ, δα 8 ὑπο [Ὁ] οντίης σόογὰβ “ἰμ 6 Κίηρ- 

τὰ οἱ ᾿ϑαιηδδβοῦβ,,, (Π6 Ῥτορμοῖ δοίυ δ }}} Δυτῖτοα 
ὑδοκ 'η Τδπηιλαβοῦβ, Ἡΐθηοοα ἢ6 δίασιοα οαἱΐ, 80 (παῖ 
8ο 28 ἰμ8 ἀοθοσιροα ἃ εἰσγουϊ. ὙὙ1 δὶ ασὶ 

2) ἘΡΒσαΐστη (ἢ ὨασαΒοῦ 8) Β:2 411 δῃ ἃ ἀρ. κτϑαῖ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΥΪΙ. 4-8. 

4 ΑΝ ἴῃ ἐδπαὺ ἀΔΥ 1 8}}8}] σοιηθ ἕο ρ488, ἐψαέ [86 ρΊΟΥΥ οὗἨ 5600 8841} "06 ταωδάϑ ἐμίη, 
Απά {Π6 ἔδίμοθθ οὗ ἢ18. 4 6β8}1 818}} νὰχ Ἰβϑῃ. ᾽ 

ὅ Απᾷ ἰζ 888}} Ὀ6 '᾿Ἂ5. ἤδη [86 Βαγγοϑίιαδῃ ρα μογοία ἰμ6 οοσῃ, 
Απὰ γοδροίβ [86 οαγβ ὙΠῚῈ 8 ΔΓ ; 
Απα [Ὁ 818}1 6 “48 6 (πὲ γα ογθίι ΘΔ .8 ἴῃ (86 ν 8116 γ οὗἁἩ Βϑρμδίῃι. 

θ Υοὶ ρ]θδῃῖπρ' ρτδρββ 88}} τς Ἰεδ ἴῃ 10, 88 {Π6 Βμαϊκίηρ οὗἉ δῇ οἱΐνο {{66, 
Ἴνο οὐ [ἄγϑϑ ὈΟΓΓΙ69 ἰῃ (δ6 ἴορ οὗὁ [86 ὑρρογπιοϑὲ ὈουρὮ, 
ΕοΘὰγΣ ογ ἔνο “ἴῃ {86 ουηγοβὺ τυ 1} ὈΓΆΠΟΙ ΘΒ ἐμετθοις 
δ! 16 1,0 Οοα οὗἙ [βγϑεϊ. 

Ἰ Αἱ (μαῦ ἀΑΥ͂ 51}8}} 'ὰ, τηϑῃ Ἰοοῖς ὑο ἢἷ8 Μαἶου, 
ἈΑπα [8 ΘΥ68 884}] ἔιανο γϑβρϑοὶ ἰο {π6 Ηοὶγ Ομ οὗ [5τδε]. 

8 Αηά Βδ 8881] πού "]οοῖκ ἴο 86 αἰΐαγβ, (86 πψοσῖς οὗ μἷβ ἤδῃάβ, 
ΝΟΙΓΠΟΥ 588}] 'γσεβρϑοὺ ἐλαΐ ψΐοῖ μἷ8 ηροσθ πανο τηδάο, 
ἘΛΙΠΟΣ {86 ἦΒΤΟΥΘΒ, οὐ {86 ᾿Ἰπιδϑθβ. 

1. ΟΥ̓, δι ἱσπαροα. 

δ δα γοδιοοῖ. » ἂφ ομδίη λατγυεεέ ραϊλοτοιλ οογη, απὰ λίο αγτα γοαροίλ ἐλο δαγα. 
4 αε οη6 σίδανένο δανε. 4 Δηὰ ρἰδϑαπιησε δλαϊϊ, οἰα. Φ ἐμ (έδ, ἐδ 7γΝ ἐγοδ᾽ε δοισδα, Π ε ἰοοκ ίο. δ ἐωγῊῈ ἴο. 
1 Ἰοοῖ ἴο τιολαὲ λέδ. 3 Αελίατοίδ. 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

οι ψι ἢ ὝΥΡ, ΟΥ ὝΥ̓Ό «αὶ 5 βογγοσὲ ἐἶτηο ἢ (ΤΈΘΩ ἐδΦ 
Ὁ τ ; 

Βασυϑϑέ ἐπηο ἰαϊκθθ ΑΥΒΥ͂ [ἢ 6 βία! τα. ΕΔ: ὙΥΡ θαΥ 

8180 ὈΘ ἐγοαϊδα ὧϑ δοσυβαδιίγο οὗἉ {ΠῚ : "᾿Ἂϑ οὔθ μβίῃοζδ 
Βἴδ 1 κ8 οἵ σταίη [ἢ ἐῆθ παγυϑδι," ΑἹ] οἵ π 986 Θχρίδῃδ. 
Ἐ]οὯ“4 ὮΑΥ͂Θ ἃ σοσγίδίῃ ἈΔΥΒΏΏΘΒΒ. Αμαϊηδὶ ὈΚΣΙΤΈΒΟΗ, ἮΏΟ 

ΤηΔῖτ 65 ὙΥρ ΣΡ [ἴ τᾶν Ὀ6 οὐ οοίοα : ΜἩὮΥ ἀοο8 Ιδδἰδῇ 

Ὧ596 ἐπ|9 ΥΟΣΥ͂ σου) νοτά [ἢ ἃ 6689 (δαὺ ἰδ ὭΘΥ͂ΘΥ ᾿88 
ΘἰβονΒοτθ, δὰ ἴοσ ὙΠίοἢ δοὴ80 ἔδοτο οὔσδγο δηοῖθοῦ 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ 

γοΣ. 4. 00 δραῖῃ ΟἿΪΥῪ χ. ἥ16.----ΠΠ ΝΙΡΏ. ορναείαγέ 

ΘΌΪΥ ὮΟΙΘ; ΠΟΙΏΡ. Σ. 18, 

Υος. δ. ΠΡ χΧχχΥῖί. 31.--Ἰ “καηὰ ἰὲ ρο08," 
ὁοαρ, ΧΙ. 14.--ὙὙὉ ἰο αἸἴσυϊς, ΤΉ 6 δοηῃποοίίοη 

Ἰεβᾶδ τι ἄγοι ἐο ὀχρϑοἊεῖ ἐδο τηϑϑηΐηρ ΚΤΘΔΡΟΣ," ΔῊ ἃ ΤΠΘῺΥ 
ἰαΐο ἰἰ κο, Ἰοίεΐης ὙΥΡ ὃ6 δαϊὰ πηϑίοηυτη 6 8}}} [ῸΓ ἽΡ 

ὝΕΥ 

-Ὑρ ὯΝ (ἀπεκπ.). Οὐχ ἰδ ΠῸΡ ἴπ' ἀρροβδι- 
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ποτὰ ΥῚ Ῥᾳ. ΧΧΙΧ, Ἴ; Ατὴοϑ ἰχ. 18; ὅοσ. ἰχ. 31, διὰ 

οΟΥἾ ΔΘ.) ΘαΌΔΙΠΥ οὐγγϑηῖ 1 ΤῊ ΒΒΓῚΘ ΓΩΔῪ Ὅο οὈ᾽ δοἰδὰ 4180 

ἴο Οπδενιῦδ δῃηὰ Εἔπλιν. ΤῸ ἰδϊο » 8δο δρροαϊξίοη 18 

ΠΑΓΡΘῊ ἴογ [ῃΠ6 γϑῶϑοὴ ὑπαὶ ἐἤθ οἣδ οὔ {ὁ ὑπὸ πογαάϑ 

ψουϊὰ ὃὉθ ϑυροστῆυουδ. 1 Πθϑγχϑίογο ρῥγϑίοσ ἰὸ ἰδῖσο Ἢ Ὑ 

ΔΒ δοουδδῆγο οἵ ἰἰτη6, δηὰ ἰο τοκασὰ [ὴθ ψογὰ 85 ἃ δ0Ὁ- 
διδηιϊνγο ἰγθαίθδα δάυθσὈ δ} }ν 1116 οἴδθε στηδσῖα οἵ εἰ 

(03, τ), ὍΝ, σία. δοταρ, παι, ἃ 304 δ).---- ΤΡθα 
16 Βα ΠΧ οὗ 1 Ἢ τοὶ αἴϑϑ ἰο ἐπ ποϊίοη οἵ γσϑδρον ἑ6δ!}ν 
ρτγοδϑηὶ ἰῇ ὙΥΡ. 

γοι 6. ἢΡ9 δραΐϊη ΟἿΪῪ χίν. 13.--- Ὁ} [8. ὅσ. λε.----- 

ΘΝ ΟἿΪΥ Βοζοὸ δηὰ υϑυ. 9.-}ῦ “ ΒΥΔΏΘΗ," ἀροίο 

ΟὨΪΥ͂ ΧΧΥΪ,, 10. ΤΏ φΦυβῆῖχ ἴῃ  ΒῬΌ τοϊδίϑα ο ΠῚ; 

ΠῚ 5 [Ὁ δρροδιεου τὴ ἐδ δΒυ ἔχ (ἐπ τόνε μὲ 70. 

ομπάαδ) τεὶτ ἰἢ 9 δἰ χη δοδίίοη οὐ δὴ δανοσβδαῦγο οἷδαβο. 

Υοσ. 8. Το ὈΚΝ Ἔλα, 1. ΟἿΪΥ ἴῃ Φαάς. 1. Ἰ; 3 

ΟἾσοη. χίχ. ὃ; χχχὶϊὶ, 8) δὸ 1 ΔΩ οδδϑὸ 8 ἴτοδϑϑα οἵ 

ΒΥΤΩΡΟΙδ οὗ Ασίαγὶο, οἵ ἐῃ9 ἔθπη816 ὑτϊποίρῖο, ν᾿ Ὡϊο ἢ Βοὰ 

ἐδι6 ἔἴοστα οἵ στῆλαι, ΡΙ]]Ατα δοῖ αργζῃὶ (ἰτοῦλ ἈΝ} ι ΤοΟ- 

ἕωπε, 6. δοΐωπι 6886, Δοοογα πα ο ΜΟΥ͂ΞΒΒ; ρογῆδρα, δοοογά" 

δα ἰο ἃ οἰαἰϑσηϑθηὶ οὗ Ηκβοροτυθ [ἴ. 108, γνναικὸς αἰδοία 
ὍΟ,ΘΟ ΥἱδίὉ 16). 

ἘΧΈΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

1. Τὐϊκο οὔθ ἰἷε8 ἐπὸ ἱμβγοδβ ἰπίο οὔθ Κποῖ, πὸ 
{π0 Ῥτορδοῖ, γοσ. 8, 88 θη Ἡϊηθα ἴῃ ΟὨΘ ΔηΟΙ ΟΣ 
186 ἀοδίΐηγ οὗ ᾿Ῥδιιδδοῦβ δηὰ ΕΡἢσαίπη. [ν 18 
ἴσυο ἱπδὶ ἴῃ τὴμδὶ {0]]ὁτγ͵β ἐπ γὸ 18 ὨΟΙ ἢ ἰπρ ΤΟΓῈ 
βαϊὰ οἵ βγτίδ. Βυΐ πῇο ᾿ξ νγ88 βαϊά, νογῪ. 8, [δὲ 
“(16 τοιμηδηΐ οἵ βυσγία ᾿ βἢ}8}} θ6 1κὸ κ(}θ ρίοσγ 
οἵ Χ0600},᾿ δηὰ ᾿ξ ποῖν, γοτῖβ. 4-8, [6 Θοῦγηο οἵ ἀ6- 
ψοϊορμιοαὲ οὗ “ [Π6 ρΊοΥΥ οὗ δοοῦ " ἰδ ρογίγαγοὰ 
88 8 ὈΓΟΒρΡΘΟΙΥΟ βἰηἰκίηρ ἴο ἃ τυϊηϊ τὰ δηὰ τ ῆθα 
διδίῃ 88 ἃ Ἰῃ]ου πη (ηρ' ὉΡ ἰο (80 πγοϑὶ χ]ογίουμ ὩθδΓ- 
Ποδᾳ ἰο Οοά, ἰδ ποὶ (Π9 βδῆ)θ οοπτηθ οὗ 11 ὈγῪ 
ΠΡ Ίταποῦ ἘΠ Ἣν Ποοϊθοὰ οὗ ϑγυϊ 7 ὙΒογοίοσο, 
ἘΡὨσαῖπι δὲ} τοἀποθὰ ἰὼ δἰ πηοδὶ μοί ΐηρ. 
Το Ρτορδοὶ ἀφοϊαγοβ {μιϊ8 1 ἃ ἰβγοοίοϊἀ ἱπηγαρθ. 
ΕἸγϑὶ ἢ σοι ραγοα ἴ᾿ 6 ἀοπίχιοίοη οἵ [6γδ6] ἰο (δ 9 
στοσνῖης Ἰοδῆηθδ οὗ δ δι ππδὴ (γϑγ, 4), δοοοηά ἴο 
6 ργδίῃ πδγυοδὶ, ὙΠΟ (Π6 γέδροῦ τὶϊὰ {0]}} 
δ, οὔ δηὰ γχαίμοτθ (9 Θδγ8 (γνϑγ. δ) ἰπϊγὰ ἰο 
[80 οἰἶνο δβαγνυοδὶ σγβοσο (6 ἔγυ 18 δὸ θϑαίοθῃ οὗ 
19 ἴσθθα. Βαυὶ τὶϊἢ {8.18 ἰἱτὰ ἤχυτο Πα ]Ἰοἰβ δ 
χρῇ ΔΙΤΟΔΥ ἴῃ πα ϑοΝ 8 Ὀοιίος (ἦπι6. Τῃ6 
ΤΟΡἢ θὲ ΟὨ]Υ ἱπαϊγθοῦ Υ ἰπιϊπηδίοα πὶ (ἢ ἐγθθ 

Ὑ111 Ὀ6 τορὈοὰ οἵ ἰδ} οἰιϊοῖ γματί οὗ ἰ(8 ἔγαΐα. Ηδθ 
ἴαγϑ 1}6 οἰϊοῖ βίγεββ ἢ6ῚΘ οὰ ἴμ6 σ᾽ θδηΐϊηρ: ἔθοσο 
τοιηδίη πδηρίηρ ἴῃ (Π6 (ΟΡ δηὰ οὐ ἴδ Ὀουρῆδ 
δοῦλθ δβολίίογοα ἔγυϊ, ἐμὲ 8}841}1 δ6 Ὀοαίθῃ οἱ Ὁ 
δ θδοαυοηί οἢοτὶ (νοσ. 6). Τὺ ἃ γουγηδηὶ 18 16 
ἴο ἴδγβϑοὶ, δῃὰ [;ἷβ σοθηδηΐ 8}}4}} 6 οοηνογίοα: 
ΒΗΘδΣ- δῦ (χ. 20 θα4ᾳ.). Νοίδοθ ψῖϊ τ δὶ τὶ 
(Ὠἷ8 δα γοβθ αἰβὸ ἰ8 διγδηροᾶ, ΤΏΘΓΟ ἰβ ἃ σγεδοσπο 
δηα ἀεογεβοεηο οἵ δον, μοὶ στδ8}}Υ ταουοβ 
ἰηΐο ᾿'ρμέ, [ἢ {Π6 δγρὶ ἔρυτο (νοῦ. 4) 186 βιδᾶον 
5.}}} δῷ ἴλϊη! ; ἴῃ (0 ϑοοοηὰ (γοσ. δ) ἰΐ 
ΓΟΔΟΠ66 1(8 11] αχίοηϊ; ἐπ {ποθ (μἱγὰ (νος. 6) ἱΐ 
νἱϑὶθ πηποιοοθὰ ἰοὸ 1μ6 ᾿ἰἰφιιῖ. ΤΙΐδ ᾿ἰρδΐς (δ6 
Ῥτορβοὲ ἀδρίοία Ββοσθ ἰῃ [μ8 ἢγαθέ ρἶδοθ οπι ἰδ 
Β. υ᾽θοῖίλνα 8146, 88 ἃ ἰυσηΐης οἵ {86 ἤϑαγτὶ ἰο Θοά 
(νον. 7) δῃὰ ἃ ἰυσηΐπρ ΤΑΥ͂ ἤΠῸμπι ἱά40]5 (νοσ. 8). 
ΤῊ οδ͵θοϊλνο βαϊ γαίλοῃ ἤγσϑὲ ἀρρϑδῖβ ἴῃ (19 ἴ0α 
ἔστη οἵ ᾿ἷ8 ἀἰβοοῦτθο (νοσα. 12-- 14). 

2. Διπᾶ 5 ἴδαὶ ἅΔγ7.----αοᾶ οὗ Ιᾳτ89] --- 
γε. 4-6. “1 (μδὶ ἀδΥ ᾽ γεζ. 4, ἤοσθ χοΐδσβ ἰο 
ἐπ6 {ἰπι9 οἵ ἡπάρτπηοθηξ δηπουποθὰ ἰῃ γοσβ. 2, 8. 
“ΤῊΘ ΧΙΟΥΥ οὗἁὨ «8000, ἥδ͵ϑο τοίδσβ Ὀδοῖς ἰὸ γϑσγ. 8, 
ὙΓΠΘΓΘ (Π0 8ΔΠ16 ΘΟΧΡτδδαΐοῃ ἷβ δι] ογοὰ τε ἢ ΟὨ]Υ | πέπι 
(80 αἱ θδγοηοθ οὗ Ι ἴον Φδοοῦ, πο ϑοθπ8 
ἴο ἢδΥθ α τ ϑλοίοσ οϑ] γσϑάδβοῃ (οορ. ἱχ. 7). Μοτγο- 
ΟΥ̓́ΟΡ [86 ῬτορΒοῖ βρϑδῖκβ ἤοτο οἵ [βγδϑὶ- ΕΡΗσαΐτω 

ἃ ΒΟΏΡΟ (᾿δὶ ἀΘοΙαγοθ τῆδὶ ἰδ 85 ἴῃ ΘΟ ΟΏ 
τὶ “δ. ΕῸΣ [86 χγηπὰ οὐ! ]η68 οὗ {πδὲὶ ρἷο- 
ἴυτο οὔ {π6 διΐατο [Πδὲ Ιβαῖδῃ ἀσγατσα Π6ΓΘ, σοι ρσο- 
θη ΘαΌΔΙ]Υ (Π9 ὨἰδίοτΥ οὔ πᾶ δὴ δηὰ Ἐρμιγαΐπι. 
Μοτϑουογ 1 τηυδὲ ηοὐ Ὀ6 δυρροδοὰ (δαὶ [καἰ δῇ ἢ 86 
ἴῃ πὶ ΟὨΪΥ (Β6 μοὶ ες] τηΐη ἐμαὶ οηδαοά, ο᾿γ 

αἴνον (6 δβἰηϊηρ τοῖχη οὗ Φεγοῦοδι Π. ΤΉΪδ 
δτοπίης Ἰοδὴ δηλ γϑοοα [9 Θηἰΐγο (πιὸ ἴὰ τ ΠΙΟΝ 
ἴμο Το Τυῖῦθθ οχὶδὶ 88 ἃ τοδὶ. [ἐ ἐμογοίοσο 
ἰαβίβ δι}}} δὲ (πὸ ῥσοβϑδηΐ (ἰπ1θ. 

ΤῊ δοοοη ἔἤρτιγο ἀδδοσῖδοβ (ἢθ δ τηδίζεσ 
ΟἿΪΥ ἰῃ σγοϑίοσ οχίθηξ. 11 ἷβ ὑγοδοηϊθὰ ἴῃ δ 108- 
ΒΌΓΘ 88 παυΐης ἰἴγοθ ἀορτθεα. ΕἸγαὶ, ἰ5 οδ]]ϑὰ ἰὸ 
ταϊηἃ ΒΟΥ 186 ΓΟΔΡΟΓ μαίμοσα [86 δβίδηάϊηρ σσδίη 
δι κα - ϑαεοοπά, ον ἤδη (Π6 ΟἾ ΒΕΓ δ συ ΟΣ 
1}10 Θατβ; (μἰγά, ον (6 ΘΑΙΒ δῖὸ ραίπιοσοϑά, δηὰ 
ἐΠδὲ ἴῃ 189 γ8}}ὸγ οὗ Βδρβδίη, [6 ἔγα ε] ρ αῖη 
[Πδί οχίθηβ ἢ 8 βουϊ ι- ταὶ ἀἰγοοίίοη Όα) Φετα- 
Β8]6 1). βαοὶι ἃ τοι Βαγνοαὶ 8}}8}} (86 Θηθσηΐθα 
Βο]ὰ ἔῃ Ἐρμγαίπ ; ϑὸ ἐβογου ρῆ!γ, ἱβϑγείοσο, β4}} 
Ἐρἢγαΐπι ᾿π οι ρι!ο4 ουΐ, ρ)υπάοτοά. ΤῊῈΘ “ - 
ογίηρ οἵἩ οδγβ᾽᾽ τηοπίϊοποα ἰπ μ6 ϑοοοῃα Βαϊ οὗ 
γογ. δ, ΧΏ.ΔΥ τῇϑδῃ ἴἰῃ6 μαι μουΐηρ Ῥτορογ ἴος Ὀἱϊπὰ- 
ηρ ἰηΐο βῆθανοβ (ὅθ. χχχυὶϊ. 7); θαυξ ἰξ σου ]ὰ 
τηθδῃ, ἴοο, {86 οἰοδηΐησ οὗ (6 Θδτβ ἰοῖ ᾿γίῃν, 
88 ΌΥ ἴῃ ροοὸῦρ (Βυί 1ιἱ. 2 ρ4.).. Τὴ ἔσσπιος 
Ὀοίΐον βυΐϊίβ (6 οοηἰοχί, ἰῷ 88 τη υοἢ 88 (η6 ἰδί(ο ιν 
ποϊοῦ 8 ἰη τὴφ Ὁ] της τοῦθ. [Ι}ἢ νοσ. ὅ 
(πὸ 8016 ποτῖ οὗ ἴ9 οποιμΐοα ἰδ ἀοδογὶ θά, δηὰ 
{πᾶὶ ἴῃ ἵπο ΒίΑβ8, (δαὶ ἃζὸ ἱπαϊοδίοα Ὦγ ἰδ6 
“Δῃηά 1ὺ 8ἢ4}} "6. ῥγοᾶχοά, υδὲ 86 [9 δαί116 δυὰ 
109 ὈΟΟΙΥ͂ ἔοττα ἔμ {π|Ὸ ΒΙ ΔΥΡΙΥ αἰἱειϊηρτίθμοά οο- 
οσυραίίζοηδ οὗ (6 πδγείοσ.-- - 89 ΟΥ οἵ Ηε- 
Ῥδίτα ͵ἰ8 πιορηιϊοηοὰ ἰη ἰμ6 ΟἸ]ὰ Ταοδίδιηοεί, ζ΄ Ή8ῃ. 
ἐν: 8; ΧΥΣΪ. 16} ξ παῖ χνυ. 18, 22; χχὶιὶ. 18. 

οδὶ ῬΟΓΒΟΏΒ οοὨοί 66 ΤΟΙ ΟἿΣ ῬὈΓοδοης 
(δὲ ἐξ νδὲ ἔγαϊὰ]. Οὐΐγ ΕΤΑΙΡ ἵαιά ΑΒΕΝ 
ἘΖΒΑ, ΖΦ. Α. Α.], πᾶ ἰῃ (9 Ῥϑδεαρο [80 πο(ΐοι 

οὗ α “ΑΙΥ γ]16γ,᾿ 88 Ὦ9 8180 (δίς ε8 ὉΡ᾿9 ἷῃ (19 
Β60Ώ86 οἵ ρἰαδηΐησ. Αἱ ρῥγοδοηΐ, ἱπάϑοα, (89 γδ]}]67 

δ ἀοβοσί (οοσαρ. ΕΝΟΒΕΙΣ, ἐπ ἰοο.). ΕὙτίδεΣ αἰδῖθ- 
τηθηΐβ 866 ἴῃ ΟἹ, 8 ατίΐοϊὶο “Τλᾶϊερ ἱπ Ῥαϊᾷ- 
δἰΐπα," ἨξπΖ. ΕΚ. Ἐπονοὶ. ΧΥ. ν. 614. [“Ἑοβίη- 
ΒΟῺ δροαΐκβ οἵ ἷἰΐ ἐπ ραδδαπί, 88 ἰῃ6 οὐ] ἰγαϊθα ψα]- 
167 οὐ ρἰδΐη οἵ Βορμαδῖτη (Ῥαϊεδεέπα 1. 823)." ὦ. 
Α. Α.].--Ξαϊ (τον. 6) {ποσθ. 18 Ἰοῆ ου ᾿ῖπι, (. 6., ΟΏ 
Ζαοοῦ (τὸ σου]ὰ βδὺ “οὗ Ηἷπι, ΟΡ. χ. 22) ἃ 
εἰοδηΐης τῆι . οΥ αὐ εἰπιϊβέιαϊ- 

Ῥετγοιιδδιοηῖδ (δὲ ἰδ ἵπὸ οὐ ἰἴγϑο θεσσῖοα 
ἴῃ ἐμ εἰρμοδὶ ἴορ. ΕΟῸΓ ΟΓ ἔἄνο δῖὸ Ὀεδίεῃ οὔ 
ὙΠῸ δ βίο ἤγοσα ἴθ Ὀσδηοῖοα, θεοδυδθ {ΒΟΥ μδὰ 
ποὺ δοοη Ὀτοπρηὶ ἄοπῃ ὈΥ ἰΠ6 βμβδκίηρ. τἴ6 
ΒουρῆΒ, οὗ ΘοῦγΒθ, ΣΏΟΣΘ Σο δ ΒΔΏρΊΏΡ, 
ΠΟΥ ἢδνο τολιοΣ οσίοοΐ (μη 86 ἰγεϑ-ορΡ. Τμδὶ 
ἴα. ἡ ἴα ἀοείδτοα, ἐμὲ δ: βουὴ 1.9 ἰγθα ἷἰ6 ἔγεΐε- 
(α]}, γοῖ ΟἿΪΥ ἃ ε΄ Ὀογτῖοθ βδὴς οὐ ἱξ. βρίϊο οὗ 
ϊ8 ἐγυ ] θα, ἰδ ἰβ ΠΟῪ 80 “ΩΡ [πὲ ΟἿΪΥ ἃ 
119 ἰο Ἰοδ ἴοσς πο κἴοδῃοες. ΤὮυθ, ἴοο, Ιατϑοῖ, 
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δουρὶ πον τἰ ΠΕ] ὈΙοδβοα, π|ὶ}} Ὀ6 σοὰυοθὰ ἴο ἃ 
ταἰἰ Ὁ. ὉΤΩ. 

8. Ατ τἴδεαῖὶ ἅἄδγυ----ἰῖδὸ ἰπλ16Ἀ68.--- ὁσχα. 7, 
8). ΤΏ 11||ὁ ρ]οδηϊηρ 18 [86 κ:}8}} γοϊῃηδηὶ οὗ 
Ϊατδοὶ [μδὲ ρΊαγθ 850 ψιοδὶ ἃ ραχί ἴῃ (πὸ αἰγὶ 6 
ΘΟΟΏΟΙΩΥ Οὗ βαϊγαϊίοῃ, υἱ. 18; χ, 21: οι. ἷχ. 
71; χὶ. 4 οη. [ἢ 18δὲ ἀδγυ, ἑ. 4.» σβοῃ ἴδτδοὶ β888}} 
᾽9 τοἀπορα ἰο [86 5:28}} τοιμηδηΐ, Ὑ1 ἐπ 6 τλδῃ 
ἰοοκ (χχὶϊ. 4: χχχὶ. 1) ἰοὸ ἷ6 Μαΐκοσ, ἴ89 Ηοὶγ 
πὸ οἵ [ατδοὶ (οορ. οἡ 1. 4), θαὶ ἢ νὶ}} οδϑὶ 
πο 006 ΠΊΟΓΟ ἰοοῖς οὗ ἴδδν δηὰ ἰσγυδὲ ἰοπαγά ἰ86 
ἰάοἶδ. ΑἹ ἰαδὲ Ὠθ6 βοϑθ ἰπδὶ ἰΠ6Ὺ διὸ ΟἿΪῪ (δ6 
ψοῖκ οὗ ἶ9 οὐχ, οἵ υλδῃ μαηάδ (χ]ΐν. 9 βϑαᾳ.). 
--ΟἸΧῚ “16 τοδη," ἴ8 ΠΟΤΟΣ ΔΜ ΘΤΟ Εἷδθ 
εροοΐδ! } γ πϑοᾶ οἵ ἴϑγδοὶ. ΤΉ βοῆογαὶ Ἴχργοϑαΐοη 
6 ἀσυδί!οπα ομόϑθη Ὀθοδθ6 ἐδ Ῥγορδοὶ ἀοοΐαγο 
νῃδί ὁὐποθσηῆ ποὺ ἰαγβοὶ δίοῃοϑ, δαὶ ἘΡΕΟΠΕΙ Υ 8}} 
ταληκ πα, δηὰ πρδί ἐσρθοίδ!!ῦ ἰδ δρρ! !ςδΪθ ἰὸ 
ϑγτίδ, ἰοο, πῃῖοῖ 41} δἱοὴρ 186 οοποοινρὰ οὗ δ8 
υηἰ οὶ τὶ [τοὶ]. 
Ἴπο ἰΔ018 δσὸ τιθηϊοηϑα ὈΥ̓ Βδπιο, δα ἰπποθο 

ἴθδὲ τοῦθ Ῥαγιϊυ αΥ] ποσὶ ρροα ὉΥ {μ6 140]6- 
τοῦθ Ἰεσϑοὶἑίεα: Ὁ ΣΝ δὰ ὈΌΠ, (χχνἱϊ. 9). 
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[“στονοβ᾽ δηᾶ “ ἱπμαροβ᾽" Εἶνα. ΒΙΒ. ΤῈ.].- -Εο- 
Καταϊΐηρς ἰμ9 Ἰαἰΐος 1ὸ 88 Ὀδοη δϑοοσίδιηϑα, (αὶ 

ΒΟΓΘΟΥ͂ ἀτθ τηοαπί (Π6 ἔπηαρεθ οὗ 131 ΡΞ Βααϊ- 

Ἡάαπιοη. βου οὗ 5. νἱϊδ. 11, (μὴ Βυη-χοά, ἰδ δι- 
[ΣῈ ὕλ816 ροά οὗ μα Ῥῃωπὶοΐδηθ. το ποτὰ, 

ἴάο (ἢ9 τΑρυρ ἰοχί, δῃὰ χχνὶϊΐ. 9, ὁοουσδ [.ον. 
ΧΧΥ͂Ϊ, 80 ; Κι, υἱ. 4,6. 2 ΟἾγ, χίν. 4; χχχὶν. 
4,7. 860 ΙΓ ΟΣ Ὁη60οΥ 7εχί. απὰ Οταπι.------τι 

͵8 ΟὨΪΥ ἀουλιία! τ βοίμος Πιὲ εἰρη ῆθβ ομ]γ (δ 6 
Αδβίασίθ μ᾽ Π|δγαὶ οσ. (86 χοάάοθθθ Βοσβοὶ, δὰ {6 
ἄπο 1ε8 οοηβοογαίθα ἰο Βοῦ (Ὀουϊ. χυὶ. 21, σοπΊρΡ. 
ΕΞΕΙΌΒ, Τῆξδ. ρας. 162 πιὰ ΟΥΤΟ ΒΤΈΑσΒΒ, 

Ναλυπὰὶ ἀε Νίπ. υαί. Ῥγοίεσσ. »αρσ. ΧΧΙΝ.). 

Μόγϑονεὺ 1 ἰβ ἀπά οοἰἀοα τ μοί πος Αβίδτίο (ΠΝ 
Κιπάγοὰ ἰο ΠΟΙ, ἀστήρ, “ εἰδτ ") εἰχηΐῆθβα ΟὩ]Υ 
{π6 τηοοῃ, οὐ Ὑίηυδ, (Πα παν οἵἩ μοοά ἰοχίμῃο, ΟΣ 
9 οητἶγο Ὠράγοῃ οὗ ηἰρδῆϊ 88 ἀϊδιηρσυϊεηοα ἔγοση 
1Π6 ἀοτηαΐῃ οὗ Βδαΐ, (6 μϑαᾶνθη οἵ ἀδὺ (οοσωρ. 
Ῥ. ΟΔΕΒΕῚ, οἡ Φυάᾳ. ᾿ἰ. 18; “Μοοη δῃὰ βέδγε, (ἢ 
Ἰαταϊῃμασγίοα οὗ {6 ἤθδνθηθ ὉΥ εἰρθῖ, δΔΓὸ πιϊηρ] ρα 
ἴῃ Αδίδγοιἢ ; (Π6Υ δῖ (86 βαμι ἰοἰδ] οὗ δ 6 Θηἰἶγο 
᾿ιοβὲ οὗ Βοανϑη.) 

Δ) 89 Οδυδο οὗ ἘΡΒσχαΐηλ᾽ 5 Ὠϑαϊσυοῖίος. 

ΟἬΑΡΤΕΒ ΧΥΙΙ. 9-1]. 

9 ἴη {δῖ ἀΔΥ 5881] 18 βίγοηρ οἰδ168 Ὀ6 "Ὁ ἃ ἔοσβαίζοῃ θουρα, 
᾿Απᾶ δὴ Ὁρροσιηοβὺ Ὀσϑθοῖ, 
ὙΒΙΟΣ ἐμου Ἰο Ὀϑόδυβα οὐ [86 ΟὨ] ἄγοι οὗ [5Υ86] : 
Απά ἔδοσο β88}} 6 ἀοϑοϊδίίοῃ. 

10 Βοοδυδο ποὺ Παδὲ ἐογροίζθη {μ6 αοἀ οὗἉ ΤΏΥ βαϊναίίοῃ, 
Αηὰ δαδβὺ ηἠοΐ Ὀθϑὴ τα 4] οὗἁὨ 186 χοοκ οὗἁἨ [ΠΥ βίγοηρίν, 
ΤΒογοίοσο ἜΑ] ἰοὺ ρ]δηΐ ρῥ]ϑαβδηΐ ρ] δηΐβ, 
Απάὰ δα] βού 10 τ ἢ βίγαηρθ 8]108: 

11 Ἴα (Π6 ΑΥ̓͂ 8810 ὑμοὰ τηδῖζο (ὮῪ ρῥ]δηΐ ἴο ζτοῦ, 
ἈΑπά ἴῃ [Π6 τλογηΐηρ᾽ Βῃ810 Ποὺ το [ΠΥ βορὰ ἰοὸ δουσίβῃ : 
4Βυξ [6 μεαγνοϑὶ δλαζὶ δὲ ἰδ ἈΘᾺΡ ἴῃ [86 ἀδγ οὗἉ ρτίοῦ 
Απά οὗἉὨ ἀοβρογαίθ ΒΟΙΤΟΥ͂. 

1. ΟΣ, γεφπουδά ἔπ ἐλο ἀαὺν 97 ἱπλονίξαπρα, αὐ ὰ ἔοΣὸ 8}}4}} Ὀ6 ἀδαάΐῳυ δογγοιο. 

ὁ ἔἴλε ἵογϑαζδνι Ῥίαροϑ ἐπὶ ἰλδ 
Ἢ ἐπ᾽ ἑμῤ μηεγων, φόβος μοῦνοι β βηαρο μέ γειάνφαια 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝ 

ον. 0. ΣἼ211}» δόσωρ. Υἱ. 12.-- Ὁ ὙΓ 15. ραζένια, “ (οτϑϑέ." 

Ῥαν!ὰ ἀνοῖε ΓΤ 1 βδϊω. χχ , 1δ, 16, 186. Φοίμαπι, 
ὶ δου 

δοεοτάϊηρ ἰοῸ Σ ΟἮγσ. χχυῇ 4, ὈυΠῈ οδϑῖῖθα δπὰ ἐόνθτα 

ἽΠ: ον. Εχοϊς χχχί. 3.---- Ὁ Μ, Ὀδοϊάο (ῃ9 . " ἐώο. 
Ριθβεηΐ διη γϑσ. ὃ, ἀοθϑ ἢοὶ ὁοσοῦν δέδίηη. ΤῊΘ οιωρῖου- 

Ἰηθηὲ οὗ ἰδ Κα δῃὰ δηοίϑης ποσὰ ἤθΤῸ σῃσδὲ ὈΘ ὁΧ- 
Ρίαἰηθὰ ῬαΣΕΪΥ ὮὉΓΥ ἐδθ ἕμοί οἵ ἰδ ργουίοτε ;89, Υϑγ. ὃ, 
Ῥαγέϊν Ὁ ἐμ ἵδοὺ ἐδιδὲ ἰῃ οἱ ὰ {{π|958 ποὺ ΟὨῪ ἐΐιο ἴορϑ οἵ 
τεοδ, Ὀ0Πϊ ῬΓΟΌΘΔΟΌΪΥ α180 ἰὴ ἴορβ οὗ τωουχπίδίηβ Μο ΓΘ δ0 
6816, Ῥὸν ἐδο σοπϑοίΐετο οὔ ΒΙΧΟΝ, δδῃοιϊοηϑθὰ Ὁγ 6:- 
δεπισα, ἰδὲ [8 Ατηοσί θα ἮΘΣΘ Ὠδιηθά ἐῃ9 πιοπέαηί, ἴγζοσω 

δῇ οἰὰ Ἴὐξ “ποτδ (οοτρ. ἽΝ ΠΓΙ δὲ φὔοντο Ῥα. χοίν. 4) 
“Σ τἀ τὴ: ἣν : 

᾿δ δσοσίοίην συ ἢ ἴῃ [ἐδ ἴανου. Το ΤΕ ΧΧ. αἷδο ἑου πὰ 
ἴῃ ὙΝ (δ9 πδιὴθ οἵ ἐπδὲ δι οίοηξ χδοθ, δηὶ ἤδθηο9 ἰΓΔΏ8- 
Ἰουοὰ οἱ ᾿Αμοῤῥαῖοι καὶ οἱ Ἐϑαῖοι.---ΤῊο δι 06 οὲ ΟἽ ΤΠ 

» Ἄνθη ὑφαναξ ἡ ἐγ ψακειρῇ μὰν φιοδιρμό αρροβ φυρήοι μρβε. Δήλι ον ὅνον 
ἃ Βιιὶὲ ᾿πογὸ ἐδ α λαφνυοεῖ ἐπὶ (6 ἀαν, 6ξ6. 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,, 

18 ΒΥ ὙΑΥ͂ (6 ἰάθα] ηοίΐοι ΤᾺΝ οοῃίδποὰ [ἢ Ἡδαΐ ᾿σθ- 

οϑάϑθβ. Το ποιίου ἰ5 πον ἐδ οοοαϑίοῃ δἷβο οἵ [9 
οἸδηρβο ἰὼ κοηάοσς ἐδδὶ νὸ οὔϑοσγο ἴθ ἩὙδαὶ ἴον 5 

(δοταρ. ΠΣ), 09", οἰο., πίξι 1}, τϑτ. 9). Ὑπδὶ 
Ἰαπὰ ΤΑΥ͂ Ὁ6 Ρεγϑοηϊδοά, ἑ. α., [ἀοηεδοα τὶ ἢ τὴ δ οη 

ἐδ Ῥτονϑὰ Ὦν ραδδδροϑ {πὸ 756: γυἱ. 19; χχίϊ, 29, εἕο. 
γοῦ. 10. ϑ 2" οοοῦτβ ΟὨ]Υ Βθτϑ ἴῃ [89 Βταῖ ρματὶ οἵ 188.: 

ΟἿ ἢ ΟἾΟΥ Ὠδηὰ ΤΟΌΣ ἐτηθδ ἔπ ἐῃ9 δοοοῃὰ ρμασέ: χῖν. 

8; 1}. δ; Ιχΐ. 10; 1χ]]. 11. ὙῈ6 ὀχργϑαβίου "γι ὍΝ κ 
“ Θοἄ ΟΥ̓́ΤΩΥ ΒΑ γδΏοη," 18 Τγϑαυδηΐ ἰὼ ἰὴ Ῥβαΐγηδβ: χυλ!, 
41; χχυ δ; ΧχνΪ,, 9; 1χ]ΐϊ. 8; ΙΧΥ. ὁ, δἴο., σοτηρ. Μία. υἱ!. 
Τ; ΗδΌ. 1. 18.- - -- }»Ὸ ἫΣ Ῥε. χχχὶ. δ, σόσωρ. Ῥβ. 1χἢ}. 

8..---]8}} -- Ὁ))2) οοσυγα ΟἿΪΥ͂ ὮΘΓΘ. ----  ἼΪ ΟὨΪΥ 

Ὦθγ6 ἴῃ 1δοίδῃ, Το διβῖχ 33»-- τοϊαίθα ἴο 1η6 ἰάϑαὶ 

ὉΠ δδοσίοὰ 1η ἐμοῦ ἔο ἐμ ξασάθη ΔΙΤΔΏρΡοΟΙΘΩὨ δ. 
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γοτ. 11. Δ), ῬΊΡ, ὕγοτα 23} (οογαρ. δ), ἢ, ΓΞ: Ὁ 
Υ. δ) δερίτα, “ἴο θη 69 ἴῃ," ΟΟΟΌΥΒ ΟὨΪΥ ὮΘΓΘ. ΗΙρῆ. 
οΥ ΠΛ οσοῦγϑ ἰῃ ᾿βαίδῃ ΟἿἹ]Υ ἤοσθ; Κα). οἥβϑῃ: χχυὶ. 

6; χχχνυ. 1, 2; ᾿Ἰχνὶ. 14.-- Τὴ νψόοσγαβ ἸΔῚ ὙΥΡ ἋΣ δἵὸ 

αἰ συ. Τταο, ἰδ [5 οἸοασ ἰῃ βθηθγαὶ ὑπαὶ ὑπ 6 Ῥτορῇῃοὶ 

οοπίσαβίβ μ9 ποιΐοιϑ οὐ ρἰδηϊίημ, δονίηρ, ἔϑῃοίηνς τουηά, 
Ὀγίηκίης ἰο ὈΪοοτὰ δηὰ ἐμδῖοῦ πο αγυοϑί, Βα ἔῃ ᾳ1.08- 
(ἔοη 18, ἀο95 ἢΘ ΒρΘΔΙς οὗ ἃ ἀἰβδαρρῃθδσδῃοθ οἵ (8ὴ9 ποροά- 
ἴου μασγυϑβὲ, Οσ οὔ δρρτοδοῦ οἵ ἃ ἢδγυοδὶ οὶ Ὠορϑὰ 

ἴοΟΥ, δῃά υϑισοῖθ. ΤῊΘ ΤΌΣΙΩΟΘΥ 16 τηδϊηἰαϊπϑα ὉΓΥ 

ἐδ 86 ἰδλδὲ ἐδαῖκθ Ἵ)-Ὃ πῃ ἰὴθ9 δοῆθο οὗ εωσί. Βαί 

189 γοῦγὺ 3) 0 Μποτὸ ἴῃ 1180 ᾿Ἰηδοοίίου Ὧ85 Ζθχο ἃ8 

γοῦ 9] οὗ ἐΐο δϑοοοῃὰ σχοοΐ δυ}1]Δ01]90θ. Μογϑοτον 2) ψου]ὰ 
φ 

δοὲ Ὅ6 ἐπ6 τἰχῆὶ πνοσγὰ ἴον ἔδο ποέΐοῃ οἵ υδηϊβδηϊηκ. ΟἿθ 
ψουϊὰ ὀχροοὶ Ἴ᾽Ὕε ΟΥ 8 βίην ψοτὰ, ἘῸΣΓ 2) ἰδ. πιο- 

“Ἰ͵Ήἢ3 

φετὶ, ασίξατί, υασατὶ, ἀγτατα; ἰ ἀοδίᾳηδίθα, ἐμϑσγοίογο, [ἢ 9 

δβίδίο οἵ ἰπδίδΌ  }ν, δυοξιδείοη, Ὀπὲ ποὺ ἐμαὶ οὗ Ὡοῦ-6.Σ- 

ἰϑίθῃοο. Ἧ6 βίαῃὰ, ἐπογοίοσο, ὈΥ͂ (}9 υϑ0.8] λοδο Ως οὗ 

Ἵ) ἀοοτύυμδ, ουπΐωδ: “65 8 ὮΘΔΡ, Ὠθαρθὰ ὈΡ ἰ8 ἴ)6 ἢδτ- 

γοϑβὲ ἴῃ [06 ἀδν οὗ ετῖο.»"--- Ὁ) οδηηοὶ Ὀ6 ἡπάοι- 
τοὺ 

οἰοοα οὗὨ ἐαλέησ Ῥοδδοδρίου, ἴοσ [ὴ 9 ψοζγὰ [ΘΔ 5 ΡΟδϑ08- 
βίοη. ΜΟΥΪΘΟΥ͂ΟΣ, Βίῃοθ βϑύόσδὶ Οοαΐοθδ δροὰ δηοίθηϊ 

[γδῃδδέίοηϑ σοδὰ ΓΤ) πὸ ᾿διίοσ 18 ἰο ὃὉὈθ6 γοϊδίϑι. 

ΠΟ), ἱπὰαοοὰ, ΟΟΟΌΓΒ ΘΙ ΒΘΊΤΏΘΤΘ ΟἿΪΥ ἰῃπ οοπηθοίοη 
Ὁ ΟΣ, τῳ 

πίῃ ΠΣ (“ογ. χ. 19; χίν, 17; χχχ. 12; ΝΘ. ἐΐ, 19) οσΣ -Ξ 
ἐπ 10) 8θ049 οὔ αφρτοίι (Εκοὶς. χχχίγν. 4,21); Ὀπὶ (9 ἀΔΥῪ 

οἵ ἐλ)6 οἱοἷς (Εδτ. ἰο οοσσοδροηὰ ἴο ἔδο ὑγοοοάϊος βυξ 
βχΧ65) ἰδ (9 ἀδγ οἵ Ὀοίης 5[οῖς, 88 6. σ..ὄ ἰ)8 ἐΐωτο οὗ [8 9 
ΟὯ9 ἰοδάξηκς ἰδ ἰλθ ἐἰπιθ οὗ Ἰοδάϊηρς (ὅ6ὁγ. 1}. 11).-..--2}3. 

“ μαίη," δραΐῃ ΟἿΪΥ ἰχν. 14.-----ἰδ .)ὲὲ οσοῦτο ἴπ ᾿βαίδῃ 
ΟὨΥ στο: οἴνθῃ ἰὴ 7991. : ΧΥΪ, 16; χχχ. 12, 1ὅ, δέος. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

1. ΤΊιἿ8 βίτορῃθ ἷ8 ἀϊαιησυϊθμοα ἤοτα (6 Ῥγϑ- 
οοάϊηρ ἰπ (18, (μαι 10 αβϑίχτιβ (ἢ 6 ΓΟΆΒΟῚ [ῸΓ ἰἢ9 
ἀοειγυοίίοα ἐπτοδιοηθα ἀραϊηβὶ ΕΡῃγαϊπι. ΤΠογο- 
ἴοτο, δῇ. πογὰθ ἐμαὶ γοίϑσ ἰο Ὀοίῃῃ: {86 βίσορ!θβ 
{Πδὲ Ῥγθοθάβ, δὰ ἰμδὲ ἀοθοῦῖθο (πὸ ἱπηροηαΐη 
ταΐῃ (νον. 9), {Π 9 σδθ6 οὗἉ {Π| Β8Π16 18 ὩὨΟΥ Ὠδιηθα. 
τ οοηβὶβίβ 1 ἰἷβ, ἐμαὶ [βγϑὶ ἢ 85 ἔογβδβοη [πὸ 
Οοά οἵ ᾿ἰ6 βαεϊναίίοη. ΤῊ ἷ8 Πδ5 ᾿ΐ8 σΟὨΒΘαΌΘΠΟΣ 
εἰιδι ἰδ ΟΠ οΥ 8168 τὶ ἀο! ρἢν ἀπ οοογαιὶο, 1άο]4- 
ἰγοὺϑ οχίδίθησο, 1 οὔθ ἰϑὺ8 ουὔϊ ἃ Ρ]θαβυσα ρᾺΓ- 
ἄθῃ δηά δᾶάογῃβ τ τι ὀχοίϊοβ (νοσ. 10). Μρα- 
ΒΌΓΘΒ 816 ποΐ δηηρ ναὸν ἀρόκ ἀρ λ ον {παὶ 

ΘὮ 88 8 Ῥτοίθοϊῃ 86, δηἃ προϑαΣ γ Ὀτΐη 
ἴ ἕἰο 8 Ἀβέα νὰ Εροας, θυΐλ ἴπ6 δεαγνϑδί Ἢ Ἴτυο 
ΘῃουρὮ ἴμόγὸ Μὶ]}1 θ6 μαγνοθὶ ἰὼ ἤθαρϑ; ὑυΐ ποῖ ἃ 
ἀδγ οἵΐογ. ΤῊΐθ μασνϑδὶ ψ.}} 06 8 ἀδγ οὗ ἀφορεβί 
ΒΟΙΤΟῪ (γον. 11). 

2. ΤΏ ἴδαὶϊ 8 .-----Δοσο] ΔΈ} 0}.--- τ. 9. 
“Τῃ ἐπδὲὶ ἀδγ᾽" σοΐοσβ Ὁδοὸκ ἰο νοῦ. 4; “εἶδ δίσοῃ 
ἐρεβρ ἰο Ἧ τς ΘΙΠ6δ ἘΦΉΝ ΤΕΣ ἢ δῃ “186 
ὈΣίγοδβ, "ἡ νοῦ. ὃ ; »2. “Ἰ1κὸ ἰοσβαίθη ρἴδορβ," 
ἴο “ ἔογβαίκοθη," νοῦ. 2; Ὑ ΝΠ, [89 ἀν Α πασὴ ἰο 
ὙΌΝ “6 βυυμπῖί (οὗ ἰδ 6 οΟἸἵγο ἰγϑθβ)," υϑγ. 6. Ρ 
ΒΥ ἰδι686 σοΥΤοβροηάδηοοβ ὑμ6 Ῥτορδμοῖ ραἶνοδ τι ἴο 
πηάοτγείδηὰ ἰμδὲ Β6 οὗ (Π6 δ8π|60 δυδ᾽)θοῖ 88 
δῦογο. Βαΐ 89 τηοάϊβδο8 ἢΪ8 ΤΏ ΔΏΠΟΡ ἴῃ πὸ ΓΤῸ- 
δβρϑοίβ. Εἰγϑὶ, ἢ9 ἀοθδβ Ὡοΐ βροδὶς οἵ (ἢ9 βυδ]οοῖ ἴῃ 
Βρυγαῖδγο Ἰδηρυᾶρθ 828 ψϑσβ. 4-6, Ὀπὲ Ρο]αΪγ ; 
δϑοοῃά, 86 ῥγονοθ ἔδαὶ ἐπα Ἰυδρατηθης τᾶ τδάθ 
ὨΘΟΘΘΕΘΒΓΥ ὈΥ͂ (16 οοπάυοί οὗ ἴδγταθ]. [ἢ 88 του οἢ 
88, ἰδογοίογο, “1π ἕδδὶ ἀδ  ᾿ τοίοσβ ἰο γϑσ. 4 (ποῖ ἴοὸ 
ΥΟΥ. 7, 88 ἴῃ οοῃίοῃί8 Ῥ] ΔΙ ΗΙΥ͂ δον), 86 Ῥτορμοὶ 
ΗΝ Ἀρίϑα {πΠ6 ρυτοθ υδοα {μ6 16 ὈΥ ἃ τοίδγοῃορ ἴο 
8 Ὑ061}1 πονῇ ἴἰο 41} βγσϑδοὶ. [Ι͂ἢ (πὸ Ἴοσγορείβ 
δηὰ οἡ οἰοναὶθα βροίβ ἔμοὺ ᾿ιδὰ δ]] βοοὴ {86 στο ϊηβ 
οὗ νΟΓΡΥ δησίοηϊ δίγοης, ὑυ] ἰηρσα ἐμδὲ οσο ονὶ- 
ἄδποθ οὗ {Π6 Ῥγθθθῆοθ οὗ ἃ ῬΡοΟῦγοσῦ Ἰοης δίποθ οὐδσ- 
ΘΟΠ16 δηἀ νδηΐϊβῃθά ἅναυ. ΤΉΘΥ γαγο [6 ΤΌΣΙΒ 
οἵ οββίϊθα ψ]ἰςἢ {Π6 Οδηδϑηΐίοθβ ἰοσβοοκ, σοι 
ΟΓ ἘΥ͂ σοῃρυ]εΐίοη, θῶ 106 [βγϑο] 1165 σοα Το 
ἰἰο Ἰαπά (οοτρ. ΚΝΟΒΕΙ, ἐπ ἰοο.). ΑΦ ἰἰπι6 ψ1}} 
οΟπι6 θη “(ἢ 9 δίχοηρ οἰἰ:θ8 ᾿ οἵ [αγ86] 8[}8]}} 116 
1κὸ [680 οδβίϊθα [018 ρἱδίη ἰδὲ 1Π18 ΓΘ ΓΘΏΟΘ 
ἴο ἐπδὲ ονἱάθηςο οἵ ἔβοὶ, υοβίαοβ {80 συτγείῖνο 1δῃ- 
Κυδρο οὗ νεῖβ. 4-θ, νδβ πιὰ ἴο ῥγούτοθ ἃ ἄἀθορ 
ἐχοργοβαίοη. 

. Βοοδῦδο ἴδοι δ8ε1:-----δοΙτοῦν. --  ογα. 
10,11. ΤΉ 66 Υ]] οοηαοσὶ Οἔ]αγαοὶ [μὲ 88 {Π| σδῦθα 
οἵ (δαὶ Ἰυάρτηθηὶ τῶ} ἱποίο]α : 1) 16 ποραιδνθ 
ΣΟΘΘΟῺ ὙΓ8 [110 οἱ τομδγάϊηρ, ἰουμοι προ δ ομουδῇ : 

9) ἴθ μοί εἶνο σθᾶθου ψὰ5 (ἢ ἴῃ] παϊΐοη ἰο δα 
ἰἀοϊαίγοιθ οχἰϑίθηοθ. [Ι͂ἢ σορχδγὰ ἰοὸ 86 ροβ! γα 
γοϑβοῃ, 1 υπάοτβιδηά ἴμ6 Ῥτορμοὶ ἰοὸ πηθδῃ ποῖ 
ΤΔΟΓΟΙΥ [ἢ6 πογβιΐρ οὗ βίσδηρο ροάβ, θαὶ δἷδο 18:8 
11|σ 8] υΐοι ὶῖὰ ἰογοῖ χη ΡΟΎΤΟΓΒ (Πδὶ τ88 τηοσϑὶ 

1ηιἡπδίο! Υ οοπηθοιοα πὶ δ, δηὰ {8.6 ᾿πο] πδιίοη 
ἴο ἴογοῖρῃ ὙΔΥΒ ἰῃ ΖΘΠΟΓΑΙ (ο1ῈΡ: ἱϊ. 6 ν44.). 
ΤῊΪδ οαϊΐατο οἵ ΣἀοἸΔΙΓΥ 18 Θ0Πὰ ἴο [πὸ οὐ] Σο 
οὗ οἰαγιαΐης χαγάθηβ (γα ν, ῥἰδοίδίίοηβ οὗ 
Ἰονοὶν {μΐηρ5). [δτϑϑ] θοῦ, δοοοσαϊηρ ἴἰο νυ. 1 
8644. 7, τ ἴον ὅόβονδα ἡ» »Ό), “ εἷδ ρ]εα- 
ϑδηΐ ρἰδηι." Βαϊ (86 τϑογοϑδῃϊ πίΐου, ἰμδιϑδα οἵ 
ου ναι ἴΠμ6 βοεσνίοθ οὗ Ψεμονδῇῃ, βοῖ ἃρ οἶος 
δ ΟἸοδυτοβ (μδὲ ΔΡρδδ]ϑα στηοσο ἴο ἐποῖν βοΒΕΪΥ 1ἴπ- 
οἰϊπδίζοῃβ, πλιΐολ ὑπ 67 δονοὰ τ ιἢ ἑοτοῖστι στῶρὸ 
νἱΏ68 (ΡΓΟΡΘΟΣΙΥ χτῶρ9 νἱῃοθ οὗ {86 ἔογοί κΏ6Γ), ἱ. 6. 
ἴῃ Ὑ 8 1ο ἸΠΟΥ οὐυἱεϊγαίοα ἴΟΓαὶ ξταρϑ νη ο 
(οοΡ. 7:ε:. ἰ2. 12) ἥοτα βοοὰ, ΒΥ ἰδεθο ἰογοῖψε 
ψἑη68 ταυδὲ Ὀ6 υπάοτβίοοά ονογγίίηρ ππιοοογϑῦςσ, 
411 δὲ νδβ οοῃποοίοα τὶξ ἢ μοδίμοη 116 ἴο ὙΟῸδ0 
ου!ατο [6γ86] ἀογοίοα ἐἰθο! . Το Γπυρογίθοϊβ αχ- 
τεβθ ἐπ οοπίϊηθασοο οὗ 86 ργοδεηΐ. ΕῸΓΣ δὲ 89 

ἰπ)9 ἐμαὶ 89 Ῥτορξοεὶ πτοίο ἐδ 8 αν Αμδς, (μἷ8 
ἰθῃηάδηου ἰο ἰάἀοϊδίτουβ ᾿ὑνίηρ οομ πυϑὰ οροσδ» 
εἶνο. 6 ῬΘΟΒΡΙΘ ρῥτουϊάθα αἷβὸ ἃ ἱ Ρτοϊθοησ 

ἔδῃοϑ (οορ. γΥ. ὅ). ΒΥ πὸ ἐδποίηρ [56 Ῥτγορβοῖ 
ΒΟΘΙῺΒ ἰ0 129 ἰο υπάογείαπὰ πο ἰδδὲ 'τὴἣἂῳβ 
Ὁπάογίδκοη ἴοσ ὑπὸ ἀρ τοὶ εἰν πα δοοΌΓΙ Υ ἴο 
{16 Ἰἀο]αίτουβ οβοσίδ. ΤΩΔῪ Ὦδνθ ὈΘ6Σ 
ΙῪ Ῥοδέιῖνθ πιϑαδυγοθ (εβοσίδ ἰῃ ἵανοσ οἵ ἰάοἶαί 
οἵ ΦΥΟΣΥ βου), δῃἃ Ῥδγίὶ]γ ποβδιϊνο Ῥσοίθοϊοι 
αρδϊπδὶ Ὑμδίουον πῶϑ ἀοηθ οὐ (Π6 ρμδγί οὗ ἰσῃ 
Τβγβοὶ ἰΐοϑ αραϊπκὶ Πα πογβὶἷρ οἵ ἰάο]5, ρογβοουϊίοι 
οὗ δβυοῖ, ΘομῃΡ. 6. 9.1 Κίηρμβ χυὶ. 4, 19θ.ὡ ΤΈΘ 
Ρβίῃβ οἵ ρἰδηϊΐηρ δυὰ ἕβποῖηρ τοῦθ ἀυ ΟΚΙΥ τὸ- 
μα ρα: ἐϊὸ μοδίδιϑη 116 Ὀ]οοπιοὰ ΟὨ]Υ ἴοο δβοοῦ. 
Τιιθ νῆο]6 ΠἸδίοσυ ῥγεοράϊηρ 186 6χ}}0 ἔαγαΐεμοβ 
(6 ῥσζοοί οὔ (ιΐα. “Ἴἢ {Π|ὸ πποτηϊησ "ἢ τθδῃβ ἔπ 6 
ΨΟΥΥ ποχὲ τηοτηΐηρ δἴθον (μ6 μ᾽ δηίπρ; ᾿μογείοσθ 
γΟΥΥ αὐΐοκ]γ. 7ε δάμποτγο ἴο [89 υδ08] σαϑδηϊης 

οἵ ἽΣ ἀδεγυμδ, συηχμῖιδ: “88 ἃ οΘρ, μοαρϑὰ Ἂρ δ 

αὶ δαγνοσὶ ἴῃ ἰδ ἀΔΥ οὗ ρτίεῖ" εε Τεχέ. απὰ 

Οταπι. ἙἘον 1 που]Ἱά τοὶ οοπείσυθ ᾿ἰ, πὶ 9Ὲ- 
11ἧΥΖΒΟΗ, πῃ ἴπ9 ΒθΏ80 : “δ βαγνοδί ΠΡῈΕ «πο ἰμ9 
ἄδλγ οἵ ἡπάρταρηί," αἴεσ Βουι. ἰΪ. δὅ. ον 1: ἀοεβ 

οὶ τοδὰ οὐ ὗ), (0 ("6 ἀδΥ,᾽ δῃά ἴῃ ἔδοῖ 6 ἀδῪ 

οἵ {8 μασγνοδὲ ἴθ ποὶ ἀϊδεϊησυϊδιιοα ἔγοτα (6 ὅδ 
οἵ ἰυἀᾳπιεαί, πολ ταῦδὶ δ6 δερυτωθὰ ὈῪ ποθ 
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(δα ἐχρ δῖα ὑπαὶ ἔθ φυγοὰυοὶ οὗ (0 παγνοϑιϊην 
ἀδ Ἰαάσταοηῖ. Βαυΐ (80 Ρτο- 

ποῖ Β4γ8 : 1π 116 {ν οἱ Ἰυακτηοπὲ (2 “ἴῃ 89 
γ,, ταΐδσα ὑδεῖ ἰο Ὧ7"3 ἴῃ {πὸ ἢγδί τρόσαρον οὗ 

(80 γοσβθ), τ ΐοι ἰδ ἀιδο ἢ ἠυδὲ αἱ ὑῃ6 βΒδιιγα ἐπ} 
(80 ἀδγ οὗ μαγνοϑὶ, (9 ῥσοάποο οὗ ασγνοδέ 18 ἔμ6 τ 

Βα εὐϊπ μασυραὶ ΟΑΥ ἰδ “8 ἀΔΥ οὗ 

ΠΕΔΡΘ ὮὉΡ 70" ἰΠ9 

ἴῃ ΒΟΆΡΘ. 

ἰοῦ δῃὰ οὗ ἀεαροσγαίο βούτον." Βοΐηρ βυοῖ, [86 
δυνοδβὶ 18 ἃ Ὀ8α οη6, δηὰ [ῃ9 ὮΘΒΡΒ δἰ ρὮ ΪΥ ἀδρ γο 
Ρ τηϊδίοσίαῃθ. ἸὩΤδογοίοσο ὑμ6 Ῥσορποὶ δδγ8 (δαὶ 
[86 ἔτυϊ οὗ μδὲ Ρ]δηϊὩρ 58}}8}} θ6 ἃ παγνϑϑὶ τῃ δὶ 
8}.4}1] οοἴῃθ ἴῃ οὐ ἴδ ΟΔΥ͂ οὗ χιϊοῖ δηα ἱπουγδῦ]θ 
Ρϑίῃ, ἰδ8 [1661 8.88}} Βανα 1} ἔογια οἵ ψιῖοί δηά 
ἸΩΘΌΓΣΔΟΙΟ ρδίῃ, 

Ἢ πο Ὑϑ)οιϊᾶ-Ῥονσοσ (Δασγτῖδ) Εἰ 568 δι ᾶ Κ᾽ 4118. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΥ͂Ι]. 12-14, 

12. "ὟΟΕ ἴο ἴδο Ἰαυ] 46 οὗ ΤΔΗΥ ΡΪο, 
ῬἩΡλίον, ταδῖκο ἃ μοΐδβο Κα (6 ἢοΐβο οὐ {86 8688 : 
Απά ἴο [86 συ Βῃΐηρ οὗὨ πδίϊοῃβ, 
Τῆαξ ταδῖκο 8 τυβῃίηρ Π|κ6 ὑπο τυββίηρ; οὗὨ Ἰαϊ ΠΥ γδίετβ 

18 “ἢ ο πδίϊοῃβ 8584}} γσυβϑῃ 1Κ {80 τυβῃϊηρ ΟὗἨὨ ΤὨΙΡΉΕΥ τγδίογβ : 
ἀΒυὶ Οοα 5888}}] τοῦυϊκο 61, δηα {πο Ὺ 888] δοθ 18. οἕς, 
ἈΑπὰά 888}1] 6 ομαβοὰ 88 [88 ομδβ᾽ οὐ [86 τπηουπηίδὶη8 Ὀαΐοσο ἐδ πὶπά, 
Απά [16 8 στ ηρ (μην Ὀοίοτο (86 ΣΙ τη. 

14 ΤΑπὰ Ῥδ)ο]α δὖ ϑυθῃϊηρίια6 ἔγοῦ ]6 ; 
Απα Ὀείογο [86 ταογηϊηρ ΒΘ 18 ποῖ, 
ΤῊ ἐν [86 ροτοῃ οὗἁ ἴποπὰ {μΐ 5ΡΟ1] 8, 
Απὰ ἰδο ]Ἰοΐ οὗ ἴδοι ἰμδί γοῦ υ8. 

1 Οὐ, ποέδα. 8. ΟΥΔ πιαην. 

ὁ 06] α ἐιηπιζὲ 07 κατ παζίοπε! ἰδοῦ πιαζα, σία. 
4 Ῥρορίεδ ατὸ τιιδλλπρ ἐϊκδ, εἴς. 
ὁ κθιυ ἀμᾶὶ ΣΕΠΟΥΣ ἐδῶ εἰ ΝῊ: 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝ 

ΑΙ] ἐἀχροσϊίοτα ποέϊοθο ΠΟῪ βυ (801 ἰῃ6 Ῥτορῆθὺ ὮΘΓΘ 
δία ἐῆο δουπὰ ἴο ἐδπο βυθ]θοί, “Απὰ ἐξ ψαγοϑ βη ἃ Βοοί 98 
δοιὰ ΤΟΣ διὰ ἢἰ8565," --ὍἿὸ ποΐ ΟὨΪΥ 8668, ΟὯΘ ὮΘΑΙΓΒ, 

ἴοο, ὕχο ποῪιϊοη ἯΑγΟ5 στο] πρ ἰὩ. 
ας. 12. ΤΊΣ, ΘοιΏΡ. χυύί. 11; Ἰ1, 16.----- Ὁ , ΘΟΙΏΡ. 

ΧΗ 4; χαχιΐ 8; ἸΣ. δ.---Ἴ ΝΊΡΗ. ΟὨΪΥ Βοΐο. πὴ 

ϑοιρ. ΟἹ χίΐὶ. ἐ; χχὶν. 8; χχυ δ; ἰχυἱ. 8.---Ὁ33 ΘΟΙΏΡ, 

ΣΙ 18; χΥυί. 14; χχυ ἱ, 2. 

γοσ. 18, ΟἹ 2 Ὕ"Ἅ) σον. γ. 36. ἋΣ ἴῃ 188. αραίη 

ΟὨΪΥ 1ἰν. 9.---ΤῊο σομπροίτυσιίοη τὴ ἢ 3. (845 οἵα σπυστγῆ. αἱ- 

πεϊεαπαδ) {πὸ θη, χαχυ!, 10; Ναῃ. 1. 4, κῃά οδοη.----- 

8 Οὐ, ἐλίδέϊειάοιοπ. 

»Απαᾶατνιλίποο 
4 Ἐξ Νὰ τεῦς { 

ἴε8:᾽ ἰδον αγὸ γιδλέηρ {κ6, δε. 
Ἀν βηφῶο αἰς. 

{Αἰ εουεπίπρ ἐΐηια δελο 
{ δία, απὰ ἐξ 

οὐ ωροὴ 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ΠΣ “ΓἈΓΔΥΑΥ ;᾽" {Π|π ὈἿΡΘ “φαοδίπναγα," ὅση. χί. 

ὩστΡυΑὶ ἢ ΤῊ ὁοοῦγα ΟὨ]Υ ὨΘ ΓΘ, 85 αἰβοὸ ἐμ ποῦῃ 9 
τιν 

ἀοτίνϑα ἵγοιν [ἢ 6 Ἡορ δὶ 15 ἑουση ἃ ΟἿ]Ὺ [ἢ χίν. 6. 

γογ. 14, 1 Ὀοίοτο ΠΣ, [“ ποίη 18 ΤΊΟΣΘ ΘΟΙΩΠΟῺ ἴη 

ἨΘΌΓΘΥ τάΐοτη {π8ὴ (6 86 οὗ απά ΠΣ δροοϊδορίίοην 
οὔ εἰπλ)9 (366 Οκδσν., ὁ 152 αὐ --ὐὖ. Α. Α., Οπεαν, ὁ 281, 3].- 

ΤΠ 72 ἴῃ Ιβαΐδῃ ΟὨ]Υ Π6γθ.--- Ὁ Ζ', χ. 13; χ 22, Ὁ οὖσ, 
85 ὈΒΈΟΘΗΒΙ ΞΕ ΓΟΙΊΔΓΪΚΒ, ἰ8, 80 ἰο Βρϑαῖ, ἐσγηι. ἐδοληίοιδ ἴοτ 

[86 ΟΡΌΎΘΒδοΟΥΒ οὗ ἴῃο ΤΏΘΟΟΥΣΘΟΥ : Διά. 1ἰ. 14; Κ6 1. }. 11; 

4 Κίηκε χυΐ!. 20, ααὰ οἴθη.----}} πίΐὰ. ἢ 19 ἐδ 1οὲ 
δοοϊχηϑὰ ἰο [ὴ6 ὨΠ}1Δ (χ 111, 22, 24). ᾿ 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

1. ΤΊ. Ῥσορῇοὶ 8668 δηὰ ἤδδσβ ἴῃ βρὶσὶς [ἢ 6 
ἰστααϊἐ οὗὨἨ δρργοβοβίηρ παίΐοῃβ, βίος Ὧθ οοτῃ- 
ῬΔΙῸΒ ἴο {86 ΤΟΔῚ ΟὗἁἨ ΤΡ τδίοσθ. Βαυΐ δἱ (86 
ον οὗὨἩ 6 1,0ΒῈ}Ρ {ΠΟῪ νη ἰΚὸ ΟΠ δῆ ΟΣ 
πεϊτ πἰηα οὗ ἄἀυδὲ Ὀοΐοσγο ὑπὸ τὶῖπὰ (νοσβ. 12, 
15). Τὴ ονοηΐηρ σι βοη [δὲ ἐσ} ΒΡΡΓΟΔΟΝ 68 
ἷδ οὨ9 οὗ εσγογ; ξει ΟἿΥ ἴθ Ὠοχῖ τροσηΐηρς δὰ 
411 [88 νδηϊβῃθά πίιμουῖ δ ἰγαοο ἰοῖ. ΤΆ ΐδ, Π 
δ8ΥΒ, 5.41} Ὀ6 (π6 Ἰοῖ οὗ ἔδοϑο ἐμαὶ οοσλθ ἰο τὸ 
18 (τεσ. 14). 

4. Ὅοα -“----- ΤΟΌ τ|65.--οτα. 129-14, 
(οοπιρ. οἱ ἱ. 4), “τοϑ,᾽᾽ ποοᾶ ποῖ δ ἰδίκοῃ ἱῃ δὴ 
Οἴμοσ δοῦβα ὑμδη (1.0 τθ] οθθ. ΕὉΣ {πῸ6 ογονα- 
ἵἴωρ οῃ οὗ οουπίϊοβα Βοσάρα οἵ Ὡδίϊουβ τϊρῃὶ ν6]], 
ἴη ἴῆο ὅτβὶ τηοχηδηΐ, οσσδλδίοη δ ΟΥ̓ οὗ νοθ, βυ θῇ 
ἱξ ἰι ᾿5 αῆεγισαγὰβ οβδηρθὰ ἰηΐο ἃ οσὐὺ οἵ ἴ0Υ. [1 
δ ουϊάθης ἐμαὶ (Π6 δὴ ὕλης ΒΥ [μ18. Βνσθ!Πηρ Ὁ1]- 
ἴον οἵ ῃδίζοῃθ τλθδηβ ἴπ 6 παίϊοπβ ἰοὰ ΕΥ̓͂ (π6 Α.8- 
δγτίδη που] -Ῥονοτσ.----- 6 οχργοβαίοῦθ “19 

“ΠΗ͂ Ροΐογο (89 πὶιηά ᾽" Τ6041186 Ῥβ. χχχυ. ὅ.----- 
Βυΐ (86 ρῆνγαϑθθ “ οἠβ δῆ οὗ ἰῃ6 χηουῃίαϊηβ,᾽" 'β ἠοῖ 
[ουπὰ εἸβονβεσο. ΤῊ Ομ ΒΊΟΝ 18 ὈΪΟνΤη ΔΊΤΑΥ 
ἴτοτλ δὴ δἱθυδίϊοῃ δχροβϑά ἰο ὑμ8 ψὶπὰ ({πσοββίη 
βοοῦθ τ σο τηδὰθ οἡ οἰ ονδίϊοῃβ [Ὁ ἰπ6 88Κθ ο 
{86 ΒίΓΟΏΟΥ ὈΣΘαΖΘ : οοΡ. ΗῈΒΖ. Κ᾿. Ῥπονοὶ. 111 

Ῥ. δ044ᾳ.). Ὁ ἴδ πο ΤΩΘΙΟΙΥ δ 66] (νον. 28) 
ος (86 πεἰτ] πὶπᾶ, θὰξ δἰδὸ ἐμδὲ ψ αἰοι 18 πμἰγιϑά 
ὈΡναγὰβ ὈΥ (Πο πὶπὰ (ΡΒ. ἰΙχχχἕ!. 14). Αἱ δνϑη- 
ἱπρ ἐτηθ, 88 εἰσῆς ὀοπηα8 οὐ, {Π6 ἐηνδβίοῃ οὗ (ἢ 
ΘΩΘΙΛΥ͂ 18 ΠΟΤ ἀδηρογουβ δπὰ ἰθγγὶ]6 ἴμδὴ ὉΥ͂ 
ἀΑΥ. Βυὶ 186 Θυβηϊηρ οὗ ἑθστοῦ 18 αυΣοΚ]γ οἤδῃ 
ἰηίο δ τπιοτῃΐηρ οὗ ογ. Τααὶ Ὀδοδτηθ 1161 8}] 
ἰγὰθ ὈΥ ἐπ βυδάφηῃ αδρίτυσίίζοη οἵ (9 ΡΟΥ͂ΟΣ Ο 
ΒΘΏΠΔΟΒ ΣΙ ἰῃ ὁπό εἰσαεὶ, 2 Κίηρβ χῖχ. 8ὅ. 

ΙῺ οοποϊυδίοη (δ6 ῬΙΌΡΒοΙ ρϑηογα ἶζοδ [89 
(ΠποΌρἢς 7υδὶ Ἔχργοθβοά : βη4}}} 1ΐ ονδῦ ΒΔΡΡΘΏΔ 
80 ἴο {πο εὐϑῃχοδ οὗ (6 [ΒΡ δηὰ οἵ Η]8 ρββϑορὶϑ. 



216 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ἸΒΑΙΑΗ, 

1: οδῃποὶ Ὁο ἀουδιοὰ ἐμαὶ “ουὖν ρυπάογειβ᾽, διὰ 
ΦΟΔΡ ΒΡΟΣΙΟΣΘ"" ἱποϊυάθ δἷδο ἴδ ϑυγίδῃϑ δῃὰ 
ἘΡδγαϊταϊίοβ. 6 ᾿Ἰεδσὰ ἔγοπι {πίβ, ἔγοῦλ Ὑβδὶ 
Ροΐηὶ οὗ γον γὸ τουδὶ οοηίοθιρ δίθ ἐπ 9 ΘΟΏΏΘΟ- 
ἰἴοη οὗ νοσβ. 12-14 πὶ ταὶ Ῥγϑοθᾶθθ. Τρ 
Ῥτορμοὲ που]ὰ κἴον εξ 4}} δῃθῃΐθθ οὗἠἨ ἐδ9 
κίπράομι οἵ ἀοὰ τουδὶ η81}Υ δυοσσῦταῦ, ἰδεῖ ΒΘ ΓΘ 
8 ἰπογοίο τα ὯὨΟῸ ΣΘΆβου ἰ0 ἔθαγ ἴῃ. 

ΤῊΘ νοσθοθ 12-14 μἰδηὰ ἴῃ Ὧο οἰοδυῖν τοατκοὰ 
οοηηῃοοίϊΐοῃ πὶ ψδὲ ρσθοθάθα, δῃὰ (6 γ  θ6Ὲ85 
] -11 ἴοστη ἰῃ ἐπουρβοῖνοθ 8, ἀἰβοοηποοίοα ἩδΟ]6, 
11 (6 [0] ονίηρ Ῥγοριθοῖθα, χυλ. 1-Ἴ δπὰ χῖχ. 
1-28. ΤΒυδ {Ππ6 οοηῃ)θοίατο ῥγοβοηίβ ἰἰβοὶ {πα 
1πι680 γόσϑοα, 12-.-14, δὰ 8 δυρρὶομχοιὶ δα ἀϑὰ ἰδίοσ 

(μδὲ ᾿88 ἐπ6 ἀουῦ]ο οὐ᾽θοί: 1) ἴο πιαῖκο ομιδρίοσς 
ΧΥΪ;. οοῃίοιπῃ ἰοὸ (86 ἵτο ζ0]] οσσίηρς ὈΥ [80 χιοῦ- 
οὐ οὗἨ Αβουσίδ; 2) ἰο σοβίοσθ ἃ οἴόοθοσς οοῃῃθοῖου 
ΜΠ) οἰδρίοσ χυὶἱὶ. δὰ ἰο Ῥγορασο ἴοσς (9 υὑῃ- 
ἀογοίδηἀδϊησ οὐ 106 ραϑδββαᾶσο χυΐ. ὅ, Θ6.ἁ. ΕῸΣ 
ἩΪΙΠουΐ {Π|680 ὙΟΥΘΟΘ ΧΥ͂ΣΙ,. 6 που]ὰ δρραγθῃι }γ 
οορηθοί πὶ ποί(πδηχ. Αἱ {Π6 βδιθ {116--ηὰ 
{186 18 δῃ δα ἀϊλοηδὶ σαΐη, δοοοιηρδηγίης ἴμ6 ἱπὸ 
ταδὶ οὐ͵θοία---Πδρίοσ χυὶὶ. ἰθ οοιηρ οἰ ὈΥ {δ6 
τηθηςοη οὗ τδ. Ἐὸὺὸν δγσῖα, Εὶ ἀταῖτο, Αβδυ- 
τα τοῦθ ἱμθη ἴΠ6 οὨϊοῖ δηοιαΐοβ οὗ ΤΕ Υ 
(6 τηθηϊϊο οὗ Αβεγσία πιδὰθ ἐξ μοββὶ ὉΪ9 ἴοσ [86 
εἰ ἐρνς ἰο οοβοϊαὰο πιὰ [6 φπομπογαϊ δίδου οὗ 
ΥΟΣ. 14 ὁ. 

β) ἙἘΤΗΉΙΟΡΙΑ ΝΟΥ ΑΝ ΙΝ ΤΙΜΕ ΤῸ ΟΌΜΕ. 

ΟΗΑΡτΕα ΧΥΙΠ. 

ΜᾺ) ὍΒο ἄδεκοσς ἴμαὶ [μτϑαῖθῃδ ἰα ἴ80 Ὀζϑδϑῶξ. 

ΟΗλρΡτεε ΧΥΠΙῚ, 1-8. 

1 σου ο [δ Ἰαπὰ "βῃδάονίηρ τὶ ΐηρΒ, 
ὙΒΙΟΣ ὦ Ὀογομπά ὑπὸ τίνοσ οὗ ἘΠ ΟΡ : 

2 ἘΤῆδὺ βοπάθί ἢ δὰ θΑββϑοσΒ ὮὉΥ [86 868, 
ῬΈ νϑῃ ἴῃ Ὑ658618 οὐ Ὀυ ΓΒ 68 Ὁρου [86 ᾿δίοσα, 
ϑαψγίπσ, ὅο, γ8 51 ΕὮἔ τὰ 
Τὸ ἃ Ῥθορίὶϑ “στ ]6 ἔγοσα ὑῃ 61 

» ἴο ἃ παίΐοῃ ᾿ββοδίίογοά δηῃᾷ ροοϊοὰ, 
ἱπηΐηρ ΒΙΓΠοτῦο ; 

4Α ποίου πποίοα ουὖἱὐ δηὰ ἰσοαάθῃ ἄονπι, 
ΦὝΒοβο ἰαπά {86 χίνοσβ μαυο βροϊ]οὰ ] 
Α]] γο ᾿ῃμδοἱϊβηίβ οὗ [16 ποσὶ, δῃὰ ἀντ} ]]ογβ οἢ {86 ϑασίδ, 
566 γα, ἤθη ὅ86 οι ἢ ὑΡ δὴ Θηδὶρη οἢ 86 τηοπη δίῃ ; 
Απμὰᾶ χβοὴ πο ὈΙοντοίι 8 ὑἰσαμπιροῖ, ΠΘΆΣ γ6. 

απὰ μοϊξελοά. 80 τ, φηοίοίλ απὰ ἱνοασαξῃ ἄοιοι, 
Ἔλινὴ ἔδιο, απὰ ἐγεαάίπσ ὑπ εγ 70οΐ. 40 ., δῷ ἰαπὰ ἡψῷ ἐτρράοέ ἀδερίδε. 

. γτίησ ραρυτιῶ ιοαΐογε. . ἃ απὰ σἱοαινέπρ. 
ΣΡ ν᾽ αὐαν. ἐρηρῥιυμέῤν θα ἐἰξάβαρααν ῥμεδίρ να τ βιρωῦεφη ἤἄσηαν Ἢ 
εοη ἐψ4 ὠρ. δοπα δίοιοξ. 

ΤΕΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ 

Ψοσ, 1. ἽΣ {Πκὸ χυῇ, 18.----ἰγχῦν ὁσοῦσο ΟὨΪΥ Β6ῖΘ ἴὰ 
Ἰδαίδῃ, Βοδὶὰϑ ἐμ|6: ἰπ Ὀϑαξ, χανῆ!. 48, πίξα ἐη9 τοϑδη- 
ἰὴ “ ογίοϊχοι, οἰσδάδ;" Φ0Ὁ Χ], 81 τηϑδηίΐίηβ " Ὠδιροοι " 
(8ο οἰ οἃ ἥγογῃ ἐμθ οἸηκίη κα); 2 βατω. νἱ, δ δηὰ δ. οἷ. ὅ, 
πὸ δηκ ἐδ ΡΙΌΓΣΑΙ τοϑδηΐης “ ΟΥΤΩΌ6]8."" ΟἸΔοΣ δχροεῖ- 

ΤΟΓΒ Ὦδνο ἰδΐζοθη {η6 πογὰ ἴῃ 0 86ὴ896 οὗ δ θἰτο 19 γ 

“ ΒΏΔΔΟΥ," οΥὁἩ δἷδο, Ὀθοδβο οὗ ἰὴ το ρ] οδοῃ «Ὁ 

“ ἀου!ῦ]6 βΒῃηδάον," πὶ} δυρροοθα Σοίθγθῃοο ἰὸ ἐἰὴ9 ἀοὰ- 
016 δῆδαον οὗ ἐμ ἐζορῖςϑ (ἀμφίσκιος, 5Τ5.Δ80). οί δ7΄Θ 

ἱταροβαίὉ]6θ. ΤῊ πογὰ σδὴ ΟἿ]Υ ΘΔ} “ δύγίαον, οἰἰηΚ- 
ληκ, ὙΒ σξίης, ὈσΣ,"" Ὀοοδῦδο ἐπ|5 15 (ὴ9 πηδογὶ νης 
Β0Π86 οὗ ΟΥΘΙῪ ῃδάθ οὗ [8 080.----Βαὶ πῆδὲ δὸ ἐῃ9 

Ὁ823 1. Βοχὴθ ἢδγο ἐπουρδὲ οὗ ἔδ6 τϊη 8 οὗ δῇ ΔΙΊΩΥ, 

τοίοστίης ἴον ὑτοοῦ ἴο υἱϊ!. 8. Βαὶ πῆαὶ που]ὰ {π|5 οὖς 
Τογὰ ἃ5 ἃ σμαγροίογί βίο ἢ ΤῊῺΘ βαιηο οὈ͵δοξίου 1168 ἀραὶ δὲ 
(9 οοῃδίγυοίίου “ ΡΓΩΒΒΏΟΡΡΟΣΥ ἩΪΏΚΒ,," ΟΥ “ κ6119" 
(ΣΧ Χ.). [ἐ 15 ἃ Ὠδγὰγ σοηῃ θοίσχο ἰο ΓΟΙῸ ἐπ18 ἐο {ῃ9 
πἰοκῳ οὗ ἰῆ δύῃ, Με]. ἢ. 20 (ἐν. 2) σοτῶρ. ἴλο. Οσόγηι. 45: 

δυνεν. ϑδαέ. 14, 279; (86 Ἐσγριίδηῃ ΒΒ ϑέσγοτα Γὰ κίηα οἵ 
ΘυτΩὈ41} Ὑ] ἢ ἔνσο στἱ δ οὐ τίη ρβ, ἰδ ἴοο 1πδἰκηϊβοδπξ 88 
ἃ οπασβοίογί δίς, δη ὰ σδηηοὺ Ὁ ΒΤ ἰο Ὀοΐοηκς ἰο ΕΠ Ϊ- 

ορία. Οὐ ἰῆὴϑ οὐδοῦ παηῃὰ ἰὲ [8 ααΐθ δ Π|8Ὁ16 ἔο 641} 8 
Ἰαπὰ ἰπαὺὶ ἰδ ψασλ δηᾶ ἰπαὶ δὐνοιιηθ Ἡίιἢ Ὑδίοῦ δηὰ 
ΣΌΒΗ68Β, Δη ἃ ἤΘΩΟΘ δἷ80 πὶ πίηκοὰ ἰηδοοῖδ, (ἢ 9 ἰδιιὰ 

σΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

“ οΥ [δ ψῆηϊγσίης πο κ8."} ΤΏ ΘΟὨ]ΘΟΙΌΓΘ [6 ΥΦΙΎ 61" 

εἰαίης, ἐμαὲ (τ ὀχρσθβοίου ὉὉ)2 ὉΥΥ 16 ὁβόβϑὴ στ ἢ 
Τοίοσϑῃοθ ἰο ἔὴ9 Τεδ᾽ (δῖα, οὐ Τδοίδλον, τῇ] ἢ τδϑ σι 

ἀοροσίθοα ὉΥ 186 ΕὨ ΚΙ δτηδη ΕἸΔηοΐδ Θδ]οῦ (" Ἐ- 

»ἱονγίπο ἐσροσξ ίοη ἐπ ϑομμΑἸτίοα, Τοπάοι, Δέωτ- 

ψαν, 1864). ΤῈ [9 “6 "1110 ἦν, ἴῃ οἷξο δῃὰ ἕοστὴ ὩΘΔΡΙΥ ᾿Ππὸ 

οὖσ ἢοῦδο ὅγ, Ὀσὲ δοσηϑυμδὶ ᾿ἰκηῖον οοϊοτοά, οὗ πῇς ἢ 

1ὴ6 Ὡπδέΐγϑδ δα Ὺ τ᾿; δὲ ἃ δίηὶο Ὀἱΐο ἰ8 ουδηοίοθῃξ ἰο Ἰκἢ]} ἃ 

ὨΟΓΒ6, 88 ΟΣ οΓ ἃ ἀοζ; ἩΏΘΣΟΔΒ 855085 Δη ἃ κΚοαίδ 5ΌΠΘΥ ὨΟ 

Βασὴ ὕσοῦι ᾿ξ, Βα ἢ ἰδ ποὶ δβαιϑίδοιου νυ τηδᾶθ οἂἱ 

ψὨϑίδος ἐδ 5 ΤΟΒΟΘΙΔΌΪΔΠΟΟ [5 ἰο Ὀ6 ἰτϑοοϑὰ ἴο ἃ τδαάϊοδὶ 

τοϊαξίοι οὐ Ἡοέπον ἰἐ (6 ΟὨἿΪΥ δὰ δοοίἀϑηϊδὶ δἰ τα ΠἸδυ 

ἴῃ δουῃὰ. Οὐζωρ. ἴῃ ἰδο Αφεζαπα 1868, Νο. 8, Ὁ. 193. 

Υ͂ΟΣ, 3. τῦστι 16 ἰο Ὀ6 τοΐογτϑά (ο ΥᾺ. ΤῊΘ ΤΩΔΒΟ»- 

Ἰπο 16 ὀσρίδίῃοα ἴῃ ἐμαὶ ψ 116 τοσ. 1 ΤῊΝ ΤΑΘΔΏΒ [ἢ 9 

Ἰοηὰ Ῥγοροσ, ἴῃ υϑῦ. 8 1 τορυθδϑαὶβ Π1ΟΓΘ Ῥασιϊουϊασῖν {ἢ 9 

ποϊΐοῃ οὗ ῬΘΟρίθ : 90. 89 Τ βθθβογα 816 δϑῃὺ ὮΥ͂ ΤΏΘΏ. 

ΟοτΏΡ. οἢ χυ. 1.--- Ὁ |1κὸ χίχ. δ; χχανὶϊ 1; Ναῆ. 111. 8..-- 

ἜΥ,, ἢ (ἢ 9 5086 οὗ “ ΤΩ ΘΒαΘΏΟΓΥ,," δρδίῃ [ἢ 188. Ἰνῇ. 9. 

-Ἰ7 00 νασῖ. Ῥυαὶ ἴγοσω ΕΓ 26) ἔγσαλογε, Ῥγοίγαλοτα, ἐΣ- 
.Σ 

ἐγαλόγο, ̓ δϑὰ αμκδΐῃ ΟἹ Ῥτου. χἕ!, 12, οὗ [89 ΓὨΏΣΙΆ 

ΟΦ Ὁ, “ἰδ Ἰοηξ- ἄτανῃ οοἷὲ οχροοίδι:ου." ΤΠ ΘΥΘΙΌΣΘ 
“ἢ 

ἐπ 6 νεόγὰ Π6τθ, ἴοο, οδἢ τοϑδὴ ποίμίης δαὶ “ἸοῺρ- ἀγανσ, 
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Ἰοοφ-ϑἰσοϊομοῦ, Ὀροοόγωε, δίαποῦ." ΤΏ ΒαΌΘΔΏ5, ἴοο, ΔΙΘ 

οδῃοὰ, χὶν. 14, ΤΟ νὴ [5 ταϑῶ οἵ αχίϑηνίοι." ΞΕὩκ. 
ΓῚ φΦ. 1" 

Β[Ὁ. κ΄ τϑϑῇ οὗ δἰδίυγο ..-- Ὁ ἰ6. “0 ἸΏΔ Κα βδιηοοίῃ, 
ττ 

τίει." ΙΕῸ [8 υποὰ οἵ ἐπ διυνοζὰ ἰῃδὲ [8 ποὶ ΟἿἿΥ δῇ δγρ- 
οησὰ, Ὀπὶ νοὶ ἰϑδοά {{Π] ἰὶ δα ϑὴσοθ (Εσξοϊς. χκί. 14.-16, 53, : 
δῖ5ο οὗ Ρυ]  ἕης οἂὖἱ (86 Πδὶν 11 (ἢ 6 ΤΟ 18 βιλοοίῃ δηἀ 
βηιἰοίηςς (μογΥ. χίΣ. 40 54... ΟΟΙΏΡ. ΓΔΟΥΘΟΥοΣ 1 Κίηρο νΥἱὶ. 
45; Ἑκοῖκ. χχυῖὶσ. 18. ἴπ ϑδαίδῃ ἐπ πογὰ οσδοισϑ ΟἿΪΥ 
οΏ06 τογα, 1]. ὅ, οὗἩ ἔπ Ῥαυ]]} ηκς ουἱ οἵ ἐπ αῖν. ΤῊ ΟΣ 
69 βἰδηιὰβ ἴοσ Ὁ, οοΐωρ. σοῖς. χχί 16 β4.----- 

- ᾿ 

ΤῊΝ τ ΜῚ 1 - [Ὁ ἘΠ); ἐδ οοῃϑίταοίου 16 ἘΠ) ΒΔΙῚ δ 

Πκ Ὴ 7991 Βατι. χα, 28; χ. 8, βοὰ Ὁ} ἽΡ ΠΏΡΘ, 
ὙΠ ΓΡῚ 903. ΟἿ τὸ δἀγὸ βαγρτίϑοὰ ἐμαὶ [ὶ ἀοϑβ 
ποὶ τοοὰ 439. Βυὶ 86 ρ»γΌπ. δέρ. 18 υδοὰ ἴου [ἢ 6 βαῖκθ 

οἵ ΘταΡ μδείϑ (οοτηρ. ὅϑῃ. χυθῇ. 86; 1 βαπ χῖσ. 23, ἔς». 
Απά ἩΒοσοίουθ ΏΔῪ ἰὑ οἱ βιδῃὰ ἐπείοαά ο7 [Π9 δυβῆχ, 
Το Ῥγορδοί πίϑῃθδ ἴο πιαγξ (ἢο ροϊηΐ οὗ ἀϑραχέιγο δηὰ 
Βυρροχέ οὔἐῆο ἘΠ ΟΡ δη ρονοσ, 5 ἢ6 ἀοοθ8 ποΐ Ἡτίϊο 
355. Απαϊοκουν ἐδ ΜΠ δὰ» Νδῆ. 11. 9 (8) (α οἱοδϑὰ ὕὉ 

ψαὶοῦ Ροοὶ να ΝΊ ΠΘΥΘῊ δέποσ ἐΐ8 αξίδέσποδ; Ὀὰξ ὯΟΝ ἰδο 
ΡοοΪ τ 9 ουὔξ, δ Ῥϑορῖὶϑθ οὗ Νίπονυθῆῃ 0 οὐ 4]} "51. 68). 
Τῦοτο, οο, ανρὰχρ, γαϊχ ς μον Ὀθθὴ υ88. ἌΠΘη θτὰρε 

τοσδιῖκο ἐμαὶ ἰξ τη δὲ ΡΓΟΡΟΣΙ͂Υ τοδὰ πόσο 31 ὝΝΌ, Βο 

5 οοττϑοῖ. Βαὲ Μη [13 οαπ Ὀ6 υβεὰ αἷδο. 0ἡ ἐδ οἰδον 
δηά, δοσογάϊης ἰο ἢ8 οσρίδηλέίοη, ἐ. 4. "7 7 δῃουϊά 

ὃθ τοίου θὰ ἰο ἴϑχϑο], ἐξ τουδυ οὗ Ὠθοϑδϑὶν τοδὰ ΓΗ. ον 

ΗΠ 2 15 [6 ἰο Ὀ6 ππάοτσίοοὰ οἵ ἐἶτηο, πῆ ἰὼ ἐπὸ ποσὶ ἃ 

ποιὰ Κκαονν (πδὶ 437 δῃου ἃ γοίηὶλ ἐο ἐδ Ῥοτίοά οἵ 
σηθ, “σμοὸ Αοίλέορεβ Αοσυρξίονυσι μισὸ ἀκειεδο αἰξίε ΡὈὸ- 

»υϊὰ αἱ ἀπρνίοιίδ Δεσνρίίίε δοῖζα ἔΆΪογΤ 6 οοσροτωπξ 7 -- 

δ.) 112, ἴῃ ἃ ἐθϑιῶροσγδαὶ 600.89, δου ΟὨΪΥ ΙΠΘΔΏ : δῷ σίο 

ἐεεἰβ. Βαυὶ ἴῃ ογὰοσ ἰο ὀχργοβδ ἰῃη9 1δ5δ΄ ἢ που]ὰ {6 Ὁ 
ἢδγο πεί ἐθ 83} Ὁ, Ὡοὺ ἴο τηϑῃίιίου ἰδμδὲ ἰὲ ἰ8 Ὡοὶ 

οΥϑα [Ὁ]9 ἰμδὲ (6 ἘΞϊορίδηθ γογθ ἃ ὙΠΔΟΙΥ Γδαγοὰ Ρ6ὸ- 
6 ἤγοζα {89 τηοχγϑῃὲ οὔ {ποὲγ οχἰϑίδῃοθ οηγαγάθ. [ἰ ἰν 
ΤΩΥ͂ ορίοϊοια ἐμβογϑίοσο [πδὲ 8) Ϊ2 ΒίΔηαδ ἰὴ 8 ᾿ἰοοσαὶ 

Β6Ὼ86, ὈτίοΥ διὰ ργορῃδωὲ ἴον ΝΕ 1 δι ἐὴ Ὁ οσ ΝΠ 12 

Ὀδ ΜΜ37.-----Τδο τοοδοίος οἵ 1 -1ῷ τουδὶ Ὀθ τηϑαϑυσϑὰ Ὲ 
ὉΥΓ χχυ . 10,18, ΤΥ πὸ οὐἕΟΥ ραδββαζο οχίβδίβ 850 ὩΘΑΥΪΥ 
Κα ἐμ ἰοσχὶ. ΤΏοΤο, ἴοο, ἐδ 6 Ὑοσὰ ἌρΡρΡΘΘΓΘ γορθϑϑῖθα, 

Ἴν) Ὑρι. [ε τάθαξιδ οτί βίπαι!ν “ τοϑαφυσίως "186," δῃὰ οὐ- 
ουγα ἰῃ Ιοϑαϊδῃ, Ὀθδίὰθ ὑπο δον τωϑθηὐοηθὰ ρ᾽δοοθδ, 
Χαν!. 17; χχχίν. 11, 17; χιν. 18. Ἐσουω ἐπ σηϑδηΐηρ 

“ηρδοδατίηρς ᾿Ἰΐη6᾽" ἰ6 ἀσγοϊορϑὰ “Ὡογπι, ὑσϑϑου ρεοη, 
ΤΈ]6,"" χχυΐί. 10, 13, 80 τὸ πλυβὶ ἰδἷῖςο ἰὲ ποσζο; δῃὰ {πε 
ΘΠ οἷ66 οΥ̓́ὴ9 δῃογί, δογαρίν δροίζϑη ψογὰ, νυ] ἢ ΤΟ Σ9» 
οὐοσ ἐν τοροαϊϑά, [5 οἵ ἰο Ὁ τοραγθἃ 88 δοοϊάθϑῃη [Δ] δη ἃ 
υηδοοίρηοα. ἘΕῸΣ {Π18 γρῶϑοῦ (806 αἷβρο Εζοσεΐ, ΟΌπιηι. 
Ὀ6Ί ον) γὸ ἰΔΚὸ 15. “Ὁ “-ἂ “ σοῃΓΔη 41, ΘΟ πηδηα.᾽" ΤΏΘΓΘ 

Ψψ08 ΤΠ ΟὮ οοττηδησίης, Ὀαἐ Βῃοτὶ δη ἃ 8016 ὉὉ}Ὁ.-- ΟΊ) 
(ἀροίῃ ΟὨΪῪ τοῦ. 7, δηὰ χχίϊ δ) [8 “ οοποιιϊοαξίο, ἰτϑαάΐος 
ἀονῃ," ΘΟΙΩΡ. ΓΊΠΣᾺ δ νὲ Ρτον. χχίχ. 1; ΓΞ 13 

Ὅραὶ, ΣαΥ. 3.--ἀ|3-- 3, {πὸ ΤΟ -- ὈΌ, Ὀπ--Οοὐ 
(Βντλεν, ὃ 115 σ; 114 Ὁ; 1δ] δ). ᾿ 

νον. 8. Υν 45) οἿΪγ Ἀοτθ.----ϑὸ ἀρεδικοδίθα ἐὴ6 

εοἰποίαθῃσθ, δῷ [ἢ οδ898 οὗ ἐΐπιο ΤΏθη, 09 ἤδνθ ἤθγὰ 

ἐῃὴ [ηἴ( σοπδὲγ. δή ἃ Ῥσϑροβ. ἰοσυλίης ἃ ῬΏγαδο πὶ ἢ 
19 δυδ͵θοὶ ἰαἰθηί.----Ὁ ἰδ δοοιϑαέϊγο οὗ Ρἷδοϑ, 

ἘΧΤΟΣΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. ΤῊ Ῥτορδοὶ βοῃιὰβ αὶ ΟΓῪ οἵ δἴδγτη ἰο [86 σὸ- 
τηοὶο ἘΠΗϊορίδτι, Ὀθοδῦθο ὑΠ6Υ ἰοο σὲ (μγεδίθηοα 
ὃγ (86 Ακδυγίδηβ. Ηθ οπδγδοίογίζοθ ἐμ6 Ἰδηά ὉΥ͂ 

9 086 οὗ ρνοάϊοοίοθ ΒΥ [80 δρυμάδβῃοθ 
οἵ ἰδ Ἰηπθοίβ, δῃηἃ ἰΐβ βἰτπϑίϊΐοη ΟἹ ργοδὶ συ σθ 
(νετ. 1). [ἡ {πῖ8 Ἰαπὰ (86 πὶ ΤῈ ΠΥ ΔΨΑΥ 
ἴῃ ἐστ αἰκ ΠΕ οὐ ἴΠ6 παίοσβ. Τδπογοίοσο (ἢ 8 
Ῥτορδοὲ δι πιπιοῦβ {696 ΒυΡ ἢ ΤΘΕΘΘΏΡΘΙΒ (0 οΟτλ- 
ἸΩΆΠα ἰπ6 ῬΘΟΡΙ6, δὶ [80 βϑῆγχθ ἴζτηθ ἀοβογί δίηρ 
(δοῖὰ 88 8 Ῥθορίο οἵ ἰοδγ δἰδίασο, δῃὰ βῃϊηΐϊηρ 
οοἷον οὗ βίῃ, 485 6 ἡδίϊΐοῃ ἀγοδάθα ἴδ Ὀθγοηά ἱϊᾷ 

ΟΥ̓́Β, 838 8 Ὠδίϊοῃ ΔΙΏΟΠΩ ἩΒΟΙῚ γοΐρη59 δἰγίοὶ 
οοἴαιηδπαὰ δα τυ ἢ] 688 υ86 οὗ ρῬονον, ἰδαὶ 16. γοῖ 
ἐχροθοᾶ ἴἰο ἔδ6 ῬΡΟΙ͂ΘΡ οὗ τηΐρῃιγ δίγοδίὴβ (δαὶ 
ΟΆΓΙῪ ΟΝ ἰὰ Ἰδηὰ (νον. 2). Τῆΐ8 πδίΐϊοῃ 18 οοιὰ- 
ΤΑ Π6α : ἴΐ π|}} στη 1 β6 "ἢ ον (18 οἰγὶ ἔθ. Βοι θη 
ἴε δηὰ ἰ9 Αβϑυσίδηῃ (ποθ 5.411 οὺπηθ ἴο Ῥ8ρ8 8 
ἰογτ Ὁ]6 ΤοΟΙ]ϊπῖοη. θα ἰὺ ἰδ δηπουηοθὰ ὃγ 
Υἰλίθ]6 δηα δυά 1 Ὁ] βἰ ψπδ]α, 41} παίζοῃβ τησβὶ σῖγα 
ξοοά μορά : [ὉΓ 411 δσθ ἴῃ ἰδ "ἱρῃοδί ἀἄδρτθ ἰῃ- 
ἰογοδίεα ἴῃ 1. 
2. ὕλοο----Β08Σ γὸ.-- οι. 1-3. Οὐρῆ ἴδ 

Ἑμορία, 186 δὰ τ88ὲ Ῥουπάᾶβ Ρὲ οἡ (δθ 
μα Βα, πῖο θορδη δ βγθηθ θοῖονν [ἢ ἢχβὶ οδίβ- 
τοὶ οὗ ἴπ6 ΝῚ]6 (οοτιρ. Εζεκ. χχῖχ. 16; χχχ. δ), 
δηὰ μὰ Μοτοϑ ίος 18 οδρί(δ] (ΗΈΒΟΡ. ἱΐ. 29). 
ΤῊ ΔΏΛ, δἷρο, 68}} ἘΠΗΐορία δ΄ ον ΨΚ εϑ' 
(αρ. ΕΒΕΒ᾽᾿Β Εσυρίδη ὑπὰ αὐε Βιυολεν Μοοὶδ, 1. 
ΒΥ; Ππραῖῦθ ἴῃ Η ΕΗΖ. ΠΕ. ΕἾ, ῥ. 148). 
ἂο ποῖ Βα] ἴονο, δα ΚΤΑΡΕ τααἰπίδϊηρ (2: 18, ναί. 

αεἰὰ., Ὁ. 16), ἐμαὶ [86 δρβδυιηρου οὗ Μεδβοροίδτηΐδῃ 
Οὐδ ἴεδβ σοϑὶβ τά θσο]γ οἡ ἰῃ9 Ἔστοηθοῦβ ἰἀοηι γος 
οὗ (8Π6 κίσσιοι (ΞΕ. 1Π. 91) οΥ κοσσαῖοι (ΞΤΉΈΑΒΟ 
ΧΙ, ῥ. ὅ24, ΧΙΝ. 744) τί τ [Π6 011. 41 Οὐ θα, 
ΤΒο οἰγοδπδ οὗ ΕἸΠΙορία τὸ (δς ῬΗἰ6 ΝΘ 

(Βαλε-εἰ. Αδ͵)αα) δὰ ἰΐα μήνα άρτι 16 Αἰδασα, 
6 Β)υο Ν6 (Βαλτ-εἰ-Αεγαξ), ἰτ6 βοραὶ, (88 
Βαλν-εἰ-ΟΠαϑδαὶ, εἰς. 1π ἀοδουιδίηρ [86 Ἰδηὰ οὗ 
Μ ἰστίηρ- πἰρθ 88 Ρεσοῃὰ (80 τίνοσ οἵ Ἐϊϊορία 
(οοπρ. Ζερῆ. 11. 10), 1818 ἔοστω οὗ Ὄχργοθβιοῃ 
ΔΙΓΪδ65 ἴγοια [0.6 τι ΠΥ τγαίοτβ ΟΟΟΌΡΥΪ:ρ ἰπ6 ἴοτο- 
τουῃὰ ἰῃ (80 τηρηΐΆ] νἱβίομ οὗ ἰμ 6 Ῥεῖ, δυ8 

186 Ἰαπὰ 1166 ἴος αἶτα Ὀογοηά {Β6πλ.---Ἀ 8) (χχχν. 
1; Ἐχοά. 11. 8) 18 π6 μαργσυθισεοὰ. 1ρηὶ δηὰ 
βοοὶ Ὀοδὶδ οσο 846 οὗἉ ἰξ, 85 ἰδ ΔρυΠἀδη Εν (σαί - 
βοὰ Ὁγ {Π6 δηοίφηίβ δηὰ ὉΥ [09 τηοῃυτθηΐδβ (οορ. 
ΟΕΒΕΝ. ἐπ ἰοο., ΜΊΙΚΊΝΒΟΝ, Τῆς αποϊοηΐ 
ἐΐαπδ, '΄ Ῥ. 118}, Ῥὰρ ΟὯΟ6 ΥΨΟΙΥ͂ δρυπάδηϊ 
ἷπ Ρῖ, 18 ὯῸ ἸΟΘῸΡ ἰουηα ἴμογο ; Ραϊΐ ἷκ ἰουηὰ 
ἴῃ γβδηἷδ (οοπρ. ΟἨΛΜΡΟΣ ΟΝ - ΕἼΘΕΑΛΟ, 
1 Ἑσνρίε αποΐεπης, ν 24, 5ᾳ. 196) δηά ΒΚ᾽οὐ]γ 
(ΗΕΗΖ. ΚΕ. Ε . Ρ. 140 κ»α.). 

.ο γ9 ΒΥ τοδΒΘΏΚΘΙΒ, ἴο ἃ πδιΐοι, 
ἐΐδ., ἰΒ υηδοτείοοα ὈΥ͂ πιοαῖ ΘΧΡοβίίοιβ 48 ἰΐ 186 
Ῥτορμοὺ βοηΐ (ἢ σὰ τ Βοηλθ, θδοδῦκο 96- 
Βόνδὴ Ηϊπθο 1 πουϊὰ ὑπαογίδκο ΗΠ] ηλ66 1 ἰῃ9 ἀ6- 
εἰχασίζοη οὗ (6 ϑῆϑωυ. Βυὶ (βοὴ ἰΐθ Ῥχσορβδοὶ 

πουϊὰ ποὶ παγο υϑοᾶ 42), δαὶ ταίμον 1210, Βεβίο6 
ΟὯΘ σΔη  υπἀοταίδηἃ τ ἣΥ, 1 (16 ἘΞΒΙΟΡ ΔῊ 8 ποτ 
ποῖ ἴο ἤρμι, ἐμοἷγ παυ]λκο ἀυ δ] 168 τὸ ἀορίοὐοὰ 

ἴῃ βυοῖ δίσουρ, οΟἷοσβ. 1 Ποσοίοτο ἰαϊκο 150 ἷῃ ἰὼ 
ΕΙΣ Θ6ΏΒ6 ; “βῸ γ0.) ΤΠ ΕἸΠΙορίδηβ δὰ ἰο 

Ἰάάθῃ ἰο δ οοηὐοαὶ, δηὰ δοίυδι]γ ἰο ὅρῃς; 
Ὀυΐ (ΠΟΥ τασδὶ ΚΠΟῊῪ {ὑπαὶ ἰξ 18 ἐπ {πδὶ 
εἶνοβ ἴβόσγα [Π6 νἱοίοσγ. 

Ἔ0υ ἃ Ὡδιίου κτόονσῃ ΒΪΚΉ : δέε υπᾶόν Ταχί, 
απᾶ Οτγαπι. Τὰ κα, τηουθουου, ηοὲ τ ροβϑὶδ]θ τΠ δῖ, 
88 208. ΒΈΙΚΡΌΒ. ΞΟΗΕΙ ΝΟ οοῃοοϊαχοά, (Π6ΓῸ 

ΒΌ 
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1168 ἰὴ {8:6 Οχργαβείοῃ 8ῃ δ]] υβίοῃ ἰο ἴμ6 Ἰοῃρονῖνγ 
οὔ 6 Ἐπ ορίδηβ τ οἢ 85 δὴ δοοορίβα ἠοίζΐοη οὗ 
εἰ οὐ πτυβτο ΤὮο ΕἸ ΒΙορίδηβ δγο ἐοσιις βιηοοίῃ 
δῃ ἰπηρ, Ὠοῖ, 7 ΠΙΒΔΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘ, υδ0 186 
ἀορείγοα [π6 βοήν οὗ είν δῦ Ὀθοδαβα (Π6Υ͂ δὰ 
ὃ ὙΔΥ οὗ τρδἰκίηρ [Π6 δἰκίη διχοοί ἃ δῃὰ βῃϊηΐηρ. 
ΤΙΪΒ 18 Κπόντῃ ἴγοσλ τμδὶ ΗἩ ΒΕΟΡοτυΒ σοἰδίοβ οὗ 
86 ϑβοουΐϊδ οὗ δβιῦγδβοθ (ομδρ. 11}. 28). ὙΒοη 
(686 Νοηάογοα δ (16 Ἰοηρ ᾿Ππ οἵ ἐ9 ΕΚϊορίδηβ, 
(ΠΟΥ τ ΥΘ 16 ἴο 8 βργίηρ: “ὉΥ͂ δδβΐηρ ἴῃ Ὑ πϊ ἢ 
ΠΟΥ Ὀδοδῆλθ ΨΘΣΥ Βιϊἰηρ 88 1( ἰὺ πο οἵ ο1]." ΒΥ 
{Π:6 οοῃδβίδῃηςξ 86 οὗ {1118 βρχΐηρ, ἴπ6 ΕΚ ορίδ:δ Ὀ6- 
ΟΔΙΩ6, ἐὺ Μ85 ϑαἰα, μακρόβιοι, ““Ἰοηρ-"νοά." [Ιὲ ἴα 
866} ἔγοιχ {18 (μαὺ ἴο μ6 ΕΝ ΟΡ δὴθ τδδ αβογὶ μοὰ 
Δ Β εἴπ βῃϊ πίη ρ 88 1 οἱϊθά. [πῃ ζϑῆθγαὶ {86 ΕἸ Ϊο- 
1408, δοοογάμηρ ἰο ἨΈΒΟΡΟΤΟΒ, ΜΈΓ δοοουπίοα 
“6 Ἰατσοβὲ δῃὰ σου] οὶ οὗ 41] χη." οἡ ἰἢ8 
ὌΡΡΟΣ ΝῚ]6 ἰῃογθ γοῖ 1ἶνθ τθη τ Βοτα (18 ἀοβοσὶρ- 
(ἴοι βυλίΒβΌ. ΕῸΣ Ὄοχδιρ]ο 86 ΒΟΒΙ] 06, ἐμαὶ τ σῸ 
τοδοποὰ ὈΥ 86 Βγίι8 Οομβαὶ, ΘΟῊΝ ῬΕΤΗΞΕΕ- 
ΙΟΚ, δος οἷχῆς ἀδυϑ᾽ )οῦτου οὐ (86 ὙΠ 6 ΝΙΪΟ, 
ἔγοια ΟΠαγίαπι, ἃγὸ ἀ}βοσὶ 
Ροποτγῆι, βποῖν ἰοστηϑα σδσθ, τὶ ἢ} ΟΠ ΘΏΔΠΟ6Β5 
οὗ ΠοὉ]6 τοῦ] ᾽ (Αιμαπα, 1801, Νο. 24). νι». 
ἘΒΝΒΥ ΜΌΒΧΟ (ἴπ ῬΕΤΕΕΜΑΝΒ Οδοσν. ΜΠλεῖ- 

1872, 12 Ηεβ,, Ῥ. 462 βη4.) ου τι βἰ βηο- 
Ἰοριοδὶ σο] αἴθ ἰὼ ρρεν βθΏΏΔΓ, δηα οβρθοΐδ}}γ 
ΟἿ ἴδ 6 Ηδηιπιοάδοῖς δηὰ ἐποὶν ποὶρῆθοτα. ΒαΣ 
16 ἄτοα οί! δι ΔΎΤΔΥ : 80 ἴῃ6 Ῥ͵τΟρ] Ποὺ ὩΔΙ.68 
[86 Ῥοορὶθ Ὀβϑοδυβθ ἐμοῦ 8΄Ὸ ἴδαγοα ἴγοῃῃ ἰποὶγ 
ὈΟΥΘΙΒ δα ΤᾺΣ ΔΤΆΥ. Τειὶ. απὰ ταπι. 9 
ΚΠΟῪ ὙΠ} οογίδ  ὨΥ, αἱ ἰεδϑὶ τὶ τοίθγοησοα ἴο 
Ἐφγρὶῖ, ἐμαὶ ἘΠΠΙΟρΙΔ δἱ ἐπδὶ (᾿πὴ6 δα ἀοιηϊηΐοη 
Ὀογοπὰ 1ΐ8 οσῃ ἰοετιίοσυ. ΤῈ ΕἸ μἰορίδῃ ἀΥμαβὶυ 
Βϑουχῆ ἴὸ δδνο ρυὶ 8η δηά ἴο ἃ σοῃάϊιοη ο δα 
ἀϊδοσάοσ ἰῃ Εαγρί. Το ἤγει Κίηρ οὗ 1, Βαθαίζοη, 
τηῦδὶ πᾶν θη 8ἃ ῬοΜοτα δηἂ ψ1806 σορϑηΐ. 
ΟΠΑΜΡΟΙ,,ΟΝ- ἸΘΕΑΟ, ἐς 6.) Ρ. 868, 58γ9 οὗ εἴτι: 

Ὁγ Ηΐπη 88 “ἃ ἰδῦρο, ἰ ΕΒΑ ΑΒ, 

ἜὙΤΊΒΟ ἱπίοσηδὶ ἀϊβογάοτβ ἰηνοϊνοὰ {89 ταΐῃ οὗ [π6 
ΡΟ]ῖο ΘΒ ΔὈ ΘΠ πιθηῖβ, δηὰ Ἡμεὰ οτος γγδβ το- 
Υἱνοὰ ἘΥ͂ (86 Ῥγϑϑθῆοθ οὗ δα τῖϑο δῃὰ ρῥχγυάεηὶ 
ΛΟ ιῖ8 ὅγβι ᾿πουρὶὺ οὐρὰ ἰο ΡῈ ἰο στοραὶσ 
ἱβθὰ. Αἴἶδν μἷῖβ ἱηνδβίοῃ οὗ Εφγρὶ (μἷ8 ἀυτν ἀ6- 
γοϊνθὰ οὐ ἐδ ΘΟΠαΌΘΓΟΥ, δὰ βαῦδξκου ἀϊά ποὶ 
Ὠορίεες ἰώ Τὸ ἰδ {μἰτὰ Κίηρ, Τίγμαϊκα, δτὸ 
ΒΟΥ θοα στοαὶ τ] ΠΔΣῪ Ἔχ ρ ἢ οΏ9---88 ΓᾺΓ 88 [89 
ΡΊΠΔτθ οὗ Ηθγι}]68,--- δηὰ σοπαποοίδ (ἰδ ιά., Ῥ. 
8064). ΟἿΘ ΤΑΥ͂ ν76}} βαρροθοε ἐμαὶ [80 βἰσγίοι ἀ16- 
οἰρ! 9 δηὰ οὔθ, πῖον Ὡδίυγα!]Υ δὲ ({π|68 γϑῃ 
ἰο {Π6 ΘΧΟΕΒΒ οὗ σα Β]658 ὀρργοβδίοιι, γγ8ὰ8 ἃ οἴδγβϑο- 
(6 ΥΙΘ1 6 ΡΘΟΌΠΔΥΙΥ οὗ ἰΒοθο Εἰ μίορὶο ῥγίποεβ. 79 
1 πογοίουθ ἴδῖκθ ἹΡῚΡ τῪς “οοπιιδιά, οοπιτλδπὰ ; 

ἈΒΒΌΙΩΘ ΟὨΪΥ͂ ἴΟΓ ΟἿΣ ἄχῃ δ΄ΑοΣ Αὐδυΐδη δηδΊοσν, 
18 πο βδ.β βοι ΟΥ̓ αβίδὉ 

ὥολεν Μοδα, 1. ν. 3]. 
ἰδολο Βεοδαολέι ΑὐυΣ ἀἄεπι Οτίεηϊ, Β πορεη 

απιὶ Νὶϊ, αὐῦ ἀεν δπαὶ- Ηαϊδίπϑεὶ υ. ἐπ ϑνγίεη, 1867. 
Ῥ. 207). Βυὶ πῆμδὲ 86 ΝῚ]6 ρῖνϑβ ἴο Ρὶ 1ξ [88 
δίοθῃ ἱπ Εϊπϊορίδ.Ό. ὙΠογοίοσο (6 Ὄχργθεβίου 
“ΦἬΠΟΒΟ ᾿δπὰ ΓΊΎΘΙΒ ΟΔΥΓΥ ΔΥΔΥ" ΟΘΟΓΓΟΕΡΟΙΏΒ 
Ἔχδοὶὶϊν Ὑὐῖ ἢ {πὸ ἴδοῖ. 1 ἈΡΡΟΔΙΒ ἴῃ δ τηθϑαῦσθ 
88 ἃ ΝΟΙΔ6518 ΒΟΠΟΙΩΡΙ ΕΠ οα ΟΥ̓ Ὠδίυτο (δαὶ ΕΠΗϊο- 
ὥς ἴῃ τοϊυσῃ [Ὸ0Υ “ἰδ ἀοτῃ ἰγεδάϊηρ " ῥγδοιϊβοα 
Ὑ ἴξ, ΒΒου]ὰ βασοῦχῃ ἰο ἐμ δροὶ]]Ὡρ’ ἀομα ὈΥ 1Π6 

τίνοσ βοπίηρ ἰπτουσὰ 1. ὙΤῆθ πδίιοη οὗ ΕἸΒϊο- 
Ῥἱδ {πογοῖοσο 18 βυσωσηοηθά ἰο 86 βίγ 8. Αὶ 90}}}- 
βίοῃ ἐπηροηάβ. 10 στηυβὶ θ6 αἰἰομάἀ θα σὲ ἢ ἱπιροτί- 
δηΐ ὕθῆροθ. ΑἸ} ἱῃμδθἰϊδηϊδβ οὗ (π6 ποι] ά 
(ςοΏΡ. χχυϊ. 9, 18), οβ ιρϑοΐβὶγ [86 ἄπο ]]οῖβ οὔ 80 
ΤΟΥΣ ΟΣΥ ΘΟΠΟΟΓΗΙ6α, τησϑὶ ὉΘ6 οὐ {πὸ Ἰοοκ-ουΐ ὙἩΒΘΏ 
ἴΠ6 εἰ 8}8 ὸγ {ἐπ οουχθαὶ δῖὸ γίνη ; [οσ Βοϊωθ" 
ἐδΐηρ οὗ πιοσταοῆὶ Μ111] ΒαρΡθῶ. 

) ΤῈ0 Ὠοηνοσαμοο οὗ ΕΗ ορία ἴπ τ80 θοῶς ΕΠ ΟΣΘ. 

ΟΒΑΡΤΕΒ ΧΥ ΤΙ]. 4-6. 

4 ἘῸΒ βὸ {Π6 [,0Ὲ} βαϊά υηΐο τη6, " 11] ἐδ Κϑ Τὴ τοδὶ, 
ΑμΑΙ κν1}1 ᾿Ῥοοῃβία ον 'π ΠΥ αὐ γ6]]1ρ-Ὁ]8 06 
ΤᾺΆΚΘ ἃ οἷθαγ οδῦ ὌΡΟΣ ΠΟΓΌ5, 
Απά |ἴϊκκ ἃ οουὰ οὗἉ ἀον 'π {Π6 Βοδί οὗ Βασυοδί. 

δ ΕῸΣ δίοσγο {86 Ββαγνοβί, βϑη {86 θυά 18 ρογίδοί, 
“Αμά [88 ΒΟῸΓ ὕ,͵ΙΆΡΘ 18 Υἱροηΐηρ ἰῃ {80 Ηοττοσ, 
46 584}} Ὀοίἢ ουἱ ΟΥ̓ [86 Βρτῖρβ ψ Ὦ Ῥστυηῖηρ ΠΟΟΙΕ, 
Αμὰ ἐδῖκο δύνἃ απὰ οὐ ἄονῃ {86 ὈΤΆΠΟὮΘΒ. 

6 ΤΉΘΥ 884}} ὕὈ6 ἰοδν ἑορϑίῖμος ὑηίο {86 0718 οὗὁἉἍ [86 ταουηίαίηβ, 
Απά ἴο {μ6 Ὀοκϑίβ οὗ [πο ρασίῃ, 
Απὰ {86 ἔρυβ 888] βΒΌ τα. Γ᾽ ὉΡΟῚ {δ 6 πὰ, 
Ἀπά 8]] {86 Ὀδαϑίβ οὗ {π6 ϑασίῃ 88}8}} ττηΐοσ Ὀροὴ ἐβθπι. 

1 0 γ, “οσαγὰ τὴν ξοὲ αἀιοοϊζίησ. 5 ΟΥ, αἴΈον ταία, 

8 7.ι01}} τοδί ΟΥ δα φυϊδί, Ὁ Ἰοοῖ οἩ. Φὃν λέ. 
4 ἐλο δίοοηι, 4 Ακα (δε ἥοιοον δοοοηιδδ ἃ τίρεπίης ΟΥαΡρα. Ὁ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, . 
οι. 4. Λοοογάϊηρ ἰο ΚΊΒΙΌΒ ΡΟΝ 16 ἴο Ὀο τοδὰ; | ψίτ [Π6 δοοοηῃὲ ἀγανγῃ ὉΔΟῖ, 15 οὗ ΘΟΌΣΒΘ ποῖ ΠΟΙΤΩΔΙ. 

βοοοσάϊας ἐο ΚῚ1 ΓΙΩΡΟΝ (οοπιΡ. πὴ Ρῦκ Ἑστα ὐἱἱ!, [ Ῥσϑοίϑθὶν ἴοτ ἐμΐ5 τϑαϑοι ἔμ Μαβδογοίβ οῇοβϑ ἔδο οἰδϑε. 
45. Ἐπλιρ, ὃ 408 ἀϊ 6; 68 δ). ΤῊΘ ἕοττα πυίἐϊϑη ρίδν ἰ Βαὲ Βττσια τηΔῪ ποῖ Ὀ6 ποῦς ἩΒΘῺ ὨῸ βαγβ, ἐπὶ ᾿8 ὁ 
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ἀοαῦϊο ομϑοϊκίηβ οὐ 89 γοΐοϑ υἱὲ ἐπ ςο σαἰβδίης  δ6- 
ἔνϑοϑι ἀορτγοβϑίοηθ δι  Ἶ ἀορίςοί5 ἰἢ6 δῴγϑϑδθϊθ [ἴο- 
Ῥοδο ἴῃ ϑαυΐροίδθ. δρῶ χίν. Ἰ; ᾿χἱϊ, 1:.-- 29 Ῥτίῃ.- 

οἶραὶν υδοὰ οἵ ἐῆο αἰνίηθ ΣΟΙ ο, οοΡ. οἡ ἵν. δ: Ῥβ. 
χχχῖ!, 13.-----ἰἰακο 9 Ὀοϑΐοτο ὉΪΊ ἰὼ ἐπ βϑδο οἵ οοζω- 

φῬασίδου, δῃὰ ποὲ ἰὰ ἐμαὲ οἵ οοἰπαοίάδῃοϑ δϑ ἴῃ γ67δ. 8,δ: 
866 ὑπάεν Ἐχεσείξοαί. ἙἘοτ Ὑαὶ “ οἶθαν ἢθδὲ,᾽" σἔσ., δῃὰ 
“8 ἀοπ-οου  ᾽" ἰδ Τ0Γ Βασγυθοῖ, δυρῃ 145 Φομπουδῇῃ  αἰἰοὶ 
νας ἔοσ ἐη9 Αδογνΐδη.---ὉΓΠ 15." τσασιηίῃ. ᾿ϑϑὲ ; ΟἿ]Ὺ 
Β6ζθ ἰῃ ᾿βαϊδῃ.----ΤΧ (οοτηρ. χχχί!. 4) 15. “Ὀγὶ κἈϊ, οἰθαγ," 

ἭΝ ὧν [9 .«α κ ὮΨ ἀλΥ ῊΣ " (οοΡ. Ατ. υἱῖ!, 9; Ηαῦ. 

ἢἰ 4, εἔε.). ὃ» 19 ἰδίου ἤΟσΟ ἴῃ ἐπ συμ ϊδιεῖνθ 5689, 

μοϊοῦ ἰξ οὔοῃ Ὧδωδ (061. χχχίϊ 123: Εχοὰ. Χχχύ. 22.} 

Β6). χῖν. 32, εἴς.). ΤΏ 1 18 ΡΣΟΡΟΣΙ͂Υ : “ οοδὶ δα ἀθὰ ἰο 

ἀαγ!αης;" ἴοσ 1: οδὰ Ὀ6 οοἱά ἀατίπε ἀαν!κμι.---τ 2 
“ ἀοπ-.οϊουὰ," 16 ἰὴ6 ΠΩ ;ϊ οἱουὰ ἐπαξ δὲ ἰσηὶ ἀἰββϑοῖνθθ 

ἴῃ ἀοτ (σοιρ. δὴ.) 2} ΡΙΟΥ͂ χΥ͂. 1δ, πβόσοαβ 2 

Ἑχοὰ, χίχ. ὃ -- 37). 
ΨΥ. ὅ. ΓΒΌΠ9 ῷ ἴκὸ γον. 8, ΓΛ νυν. 94) 186 (ο]- 

ἰοποά ΟΥ̓ δ ῬΏΣΔΔΟ ἴῃ ἩΒΙΟὮ, ΗΘΌΓΘΥ ἔμβῃ! οῦ, ἐδ ἀ[5- 

ΘΟΌΓΣΦΘ τοίαρϑοϑ ἰῃίο {8 φογὸ. βηέέ.----Ἴ 5. (ΟΠ Ἀθτθ ἰὼ 

᾿ραϊδῇ ; οοΐωρ. ον. χσχχί, 39 ϑα.; ἔξοὶς. χυΐ!, 2) ἰ6 ἐδ 
Ὀυχίρθ ξταρο.---ἰ)ῦ., ὙΔΙΟῊ Θ᾽ ΘΟῪ ΠΟΙΘ ΤΙ 6 808 “ ἀΪ580- 

συβίοζῃ, 6 ΔΏ," (χί, 8; ΧΧΥΪ, 0) 18 υϑδϑὰ ἤοσο ἴῃ 8 5056 

ἀοχίγοὰ ὥοιυ ἰδὲ, ΤΏΘ τοοΐθοσ, ἰδὲ το 9 ἢν οὨἰ ἃ, 

85 Ὁσοῦκῃης [Ἐ ἰο ἃ οοσίδίη ἄορβτοο οὗ τηϑίυσγ. Βαϊ, Ὀ6: 

δἰὰθ [η)6 Ῥτοδο;ΐ, ἐα ποσὰ ΟΟΘΌΣΒ ἰπ [Π6 50:86 οἵἉ “ τἱρό- 

ὯΘΒ8Β ᾽" ΟὨΪΥ ΝΌτΩ. χΥῇΙ, 23; 1Ὁ τοδὶ Ὀ6 ποἰϑὰ Ὀθδίᾷθ ἰδὲ 

ὙΡ ἰο ἴο Ὅο ἐδίεθη ἴῃ ἃ ἐγβηϑιεγ7 56ὴ806. ΕΓ ἴῃ ΝΌΙΩ, 

αν, 28 (εἱο [8 υπαουδίοαϊγ ἰδ 0659, ἀῃὰ 66}. χὶ. 10 

τοδὰκ ἴῃ ἐδ βδίηθ 80:89 Ὁ22)} τ ἐγ 3Π, 

“Ἴδοῖν αταρο- δέδια οοοϊκοα βτοροθ;" 2.3 [8 δοοοσα [Ὁ ΕἾῪ 

τηοϑοΐ [07 ἃ ἀαρ7θ9 οἵ ἀονοϊορεηθηΐ οὗ ἐπ γί ἐπιδὲ ὑσο- 
ἀυποο5 Γἰρ6 σγδρϑβ.---ἶῦ ἄρρθΑγο δὸ 10{|89 Ῥγορῃοῖ δὰ 
ἴῃ τηϊπὰ θα. Χἱ]. 10; ἔου βοΐ 89 διὰ ΓΝ) δπὰ ἐπ 6 
ποΙὰδ αἰγοδὰν ᾳφυοϊδα Γ668]} ΟΌΓΣ Ραδβαξ6.--- ΤΊΝ. “(ἢ 9 

βονοτ, ὈΪοβδοση," ΟΟΟΘΌΓΞ ΟὨΪΥ ὮδΙῸ ἰη [δαίδῃ ; Ὀθαϊὰθ 

1η18, Φοῦ χν. 88, ΤἼΧ), ΤΩΟΤΘΟΥ͂ΘΥ, 16 δι ]θοῦ; 8 ἰδ 

Τ΄ | ργοάιοαῖθ ἰδ ραὶ δι ρβδέοδι!ν ἰὼ βάνδωοο.-- ὙΠῸ ΠΣ] 
“γι 

Ὀοκίηθ ἰμ6 δροάοσίβ. Φοπουδθ Ὡδοὰ οὶ Ὅδ6 ἐδίςϑῃ 88 
κοὈ͵οος, αλὰ ἐΒΟΥΘΉΣΕ ἐμ δυδοι αἰ] ο οὗ ἐδ 6 Ῥγορμοὶ 

ΔΑ ΒΡοαοῦ. ΤΏΘ δυδ]οοϊ [5 ἰπάἀοβηΐίθ. Ἧ οχργοδδ ἰὲ 

ὈΥ “οῃο" (τί. 10: Χ. 4; σῖγ. 38).-----Ὁ 0) (ὅπ. λεγ.) ἃ᾿9 

4 .ἢῃ 9 ὈΓΔΏΘὮΘΑ" οὗ ἔδο νίπο; ΔΊΣ Σ “ ἰῃ6 δῃοοία, 
δρτουῖβ᾽" ἐπαξ ἀογοῖορ ἤὥτσοπι ἴδ (ΟἹ Ποῖ 1 158, ΔῈ, 
29γ. γν. 10; χῖνΣ, 82)...--Ἰ ΠΠ, ἄπ. λεγ. 

ον. 6, δὴ), Ὀοδίο ὮΘΤΟ, ΟὨΪΥ σὶνὶ. 11.-σἔὶῚ, “ ρατη- 
᾿ τ 

τοονίηκ," δηὰ Π᾿, “ γίηίοσίη κα," ὅγοὸ ὈοΐΪῺ ἀοηοϊηίηδ» 
“οὸὃς 

ἐἶνϑϑ ὕγοζω ἿΡ διά ηΠ, δηὰ τὸ ἅπαξ λεγόμενα. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΣΙ, 

1. ΤΏα Ῥτορδοὶ δα ἱῃεπιδίοα {Ππ|δ βοπιοί ῃϊηρ 
ξτοδέ ἱπιροπαβ (νοσ. 8)---ἢθ πον ἀθοΐδγοβ τι βοσγοίῃ 
Ἰὶ οοπιαίθίθ. Ηδθ οδῇ δδῪὺ ἐξ Ὀοσϑῦβο “6 θουδῇ σθ- 
ψοδϊοὰ ἴδ ἰο Ὠΐηη. Τηδΐ ἰ8 (6 [ὉῈὉ [ι88 δῃ- 
πουπορά ἰο Πἷπι, ἰπΠαὶ Ηο που]ὰ θορ δἱἰοροίμοῦ 
υἱοὶ 88 8 ΤΏΟΤΘ Οὔθογνοσ, [τ ψαυτωΐῃ δηά 
ΟἹ τίροῃ (ἢ δαδνγυοεὶ, κο, Ὁ. (9 ἴδνον οὗ Ηἰδβ 

ποη- ἰογγοηϊίοη, [μ6 Ῥόνοῦ οὗ (Π6 Αβδυσίδηβ {1}} 
6 Ὀτοακδι δἰπιοαὶ ἴο (86 χτοαΐορί ΕΣΡΟΟΣ (τεσ. 
4). Αἰπιοεί ον Ὀείογο {πἰ8 Ὠἰχἤἢοϑὺ ροΐηΐϊ ἰδ δἱ- 
ἰδἰηοῶ, ἰθ Αδαγγίδῃ ρυῦοῦ δ8[}4}} δα ἀσπίτογοϑά, 
Ἶἶκο οὔθ ἀδδδίσογ δα Υἱῆθ, ὈΥ ουἰηρ ον ποὶ 
ΤΩΘΣΘΙΥ ἴδ κταροθ, ραὶ [89 χταρθ Ὀγϑῆοβθ δηά [ἢ 6 
κρεουίδ (τϑ΄᾿ δὴ. Βὸ ἰοστίθ᾽ο π|ὶ}} [6 οὐ  ΠΓΟῪ 
θα, ἐμδὲ (Π6 θεδείβ οὗ Ὀγοῦ 8..4}} 411 ̓ πγουρἢ βυπι- 
ΤΩΣ δη πίη πὰ δυσηάδηϊς ἰο ἀἄθυοῦσ οὐ [9 
βο]ὰ οὗ αἰ 119 (νον. 6). 

2, ἘΣ 60----τἰηῖοσ ὌΡΟΣ ἘΒΘΙΏ.---  ογ5. 
4-6. Τῆο ΓΟΒΡ ῬυΤΡοθοΙν δραίδίηθ ἔγομι ἰηίοῖ- 
[τα Ηδ 1: Υ Δ|1ΟἿΒ τηδίίοσε ἰοὸ {δῖκο {πο ῖγ 
ΟὟ οοὔχδο, ἢ παῖ. μαϊθης γ {1}} ΗΠ8 {ἰπ|θ 
εοῖμθβ. ΤὨΪ8 αὐἷοῖ, οὐθοσνδηῖ νι ηρ {89 Ῥτο- 
ΡῈ: ΤΟΠΡΕΙΤΕ ἰο ἰγδὲὶ ποϑίβοῦ τῇ }ο ἢ ἷβ τροαδί 
ΨΟΓΘῸΪΘ (ογ ταδίυσίης [86 παγνοεῖ: πᾶστὰ ἀλγβδπὰ 

ἄστυ πἰχθϊθ. ΤΠ δηποίθη!δ οοποοϊ γοὰ οἵ [6 ΔΘ 
88 οὔ χἱπαιϊηρ 1[κὸ (Π6 σαΐη. ΤῊ ΔΡΡΘΆΙΒ, 6. 9.) 

ἔτοιι 3 οῦ χχχυἝῖ, 23, ποτα ἐπ 6 Ὁ ὯΝ “ἄτογ8 
οἵ ἂον," αἴὸ ἴδ γϑοσρίασιμα τοτΐ6 (ΟΟΡ». ΑἸ Χ. 

συνοχαὶ δρόσου. ΤὮ6 δατηοῦ Βοαΐ, (86 πἰρδ 
ἄον, ἰβ δὴ ΟΧΙΓΒΟΣΪΏΔΙΥ Ὀοπαῆὶ ἴὸ γορείδιίοη. 
ΤΒογσοίοτο ἄθυν ἰδ θὸ οὔδη υὑϑοὰ 88 8:6 ἥρῃγο (ὉΡ 
Β]εθαίης : θη. χχνῖ!. 28; Ὀοαῦ, χχχῖ. 18, 28 ; 
Ηοβ. χὶν. 6; Μὶο. νυν. 6; Ῥχγου. χὶχ. 12. ΤὨῺθ 
σϑυβαὶ 33, “ ἴογ,᾽ δὲ ἰδο θερίπηΐης οὗἁ νοῦ. ὅ οοῃ- 
ποοίβ ἵπὸ ἐπουρδῖδ {πδὲ τὸ ἐπ ρ] 1 ο]γ οοπἰαίηοά 
ἴῃ νϑσβ. 4 τὸς 1 5. ῸῈΡ ἀρνοδέας ἐσ ν "Ξ 
Ῥοοίαπὶ οομᾶυ ΟὨΪΥ ἱτηπ α 86 ὉΪΘ 
τοδίυτῖῖν οἵ μὲ δα δὰ ψὶ}} Ηο ἰηϊογίδσο. “ Παντὶ νὰ 
ἷα οὐ ἀΘ ΠΥ ἴο 6 ἰδίκοῃ ἴῃ 186 τ|ῖΊὰθ βϑῆβο ἰπδὲ ἰῃ- 
οἰυάοα αἷθο {86 πίὶῃϑθ μαγυεί. ΒΥ 8ῃ ἤπῃ ον χὰ 
δδυηῃάοίοη Ὑδογοίη (6 βοοοηὰ ποτὰ (ἸΠΓΙ, "το 
οαἱϊ ἀοπη 7) οχρ]αΐηδ ἰΠ6 ἔχοὶ (ὋΣ, “το ἰδῖκο 
ΔΓΑΥ 7), 10 18. ΠΟΥ͂ δπστοοα (μδὲ ἔῃ: ΘΏΘΏΥ, ἰμδὲ 
ἦκα, ἷα, 5114}} Ὀ6 ἘΙΟΕΟΌΒΈΙΥ ἀοοίτογοα. ΕῸὉΣ 
{ποσθ ΜΠΕῚ Ὡοΐ ὯΘ ΙΏΘΓΕΙΥ δ σἰοδηΐηρ οἵ χγδροδ 
(οοίαρ. ᾿χἱϊὶ. 1 ραᾳ.), θαΐ ἔγοτα 1[Π6 νἱῆθ κἢ8]} ὃθ 
ουἱϊ ο΄ {᾿|9 ὙΘΥΥ Ὀγδησδοῦ (παὶ γ161]ὰ ταϊι. ΤῊΘ 
τησδηΐηρ οὗ Ἠΐδὶ 888 ὑθθϑῃ βαΐά, Ὀδθοοιηϑα οὐ άθηςὶ 
ἴγουα ἐπμ6 11 1618] Ἰδηστιαρο οὗ τοσ. 6. Τὶ πηθθῃβ 8 
ἰογτῖ}]9 ονοσίδσον οὗὐ (0 Αδαγγίδῃη δήτῶγ. [(8 
ἀεδὰα δοάΐο8 116 ἰῃ δυοῖ γαδὲ πυροῦ (παὶ Ὀἰτάβ 
δηὰ ᾿οδλδίβ οὗ ὈΓΟΥῪ [Ὁ0Γ Δ ΒΌΤΩΙΩΟΣ δηὰ δ τ ϊἱηΐου, 
888}] πὰ δρυπάδηοο οἵ ἰοοὰ οὐ ἔΐ6 8614 οἵ Ὀαι16. 
“ Βεοβρίβ οὗ ἔμ9 δαγί ἢ," σορ. θεαΐ. χαν]ἱ. 26, 
οὗ Ὑπ Οἢ Ῥδδβαρθ, ΣΠΟΣΘΟΥ͂ΟΣ, ΟἿΣ ἭΔΟΙ]6 Υ6780 
ΒΕΙΎΘΒ ἴ0 ΣΕλἱπὰ ΟΏ6. 

2) ΤΉΣΕ ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ ΤΉΛΔΤ ἙΤΗΠΟΡΙΑ ἘΧΡΕΟΥΤΘΒ ΙΝ ΤῊΞ ῬΙΘΊΤΑΝΤ' ΕὔΤΟΣΕ. 

᾿ ' ΟΒΠΑΡΤΕΒ ΧΥ͂ΠΙ. 7. 

1 Τη ἐμαὶ {{π|0 5ἢ}4}} "πὸ ῥσϑθοπὺ δ6 Ῥγουρῃῦ υπίο 6 [,ΟΒῸ οὗὨ Βοεία 
͵ΟΥ ἃ ΡΘΟΡ]6 ᾿8ο8 δΠα ρθο]οά, 
Απά ἔτομι ἃ ΡΘ6Ο0Ρ]6 ἰοσυῖθ ]6 τῇ ἰποῖν θορίηηΐηρ εἰ μοσίο ; 



220 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ' ἸΙΒΑΙΑΗ, 

Α παίΐοῃ "“ηοἰοα ουὐ δηά ἐγοάάοη υηάοσ [οοί, 
ἌΝ οβο ἰδηα ἰδ6 σἱνοῦβ ἤδγΥο Βροϊ]οᾶ, 
Τὸ [86 ΡΪδο6 οὗ [86 πϑιὴθ οὗ 

10 ν, ομέργοαὰ απὰ ροϊἑελοά. 

ἐλϑιη ζατ σον, » οπἕ οἵ. 
Φ 

Θ [Εν οὗ Βοβίβ, (86 τωουμὲ Ζίοῃ. 

Φογοῦν λέσλ απὰ ελέμέμρ. 
ψ εἰονᾺ οογετπαπὰ απὰ τουσὴ ἱγοσὰ, 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΟἾἿΥ ὮΡ διὰ ὈΡ Ῥγοδοῃὲ ἰδ ουϊέγ. 1 15 

ὈΒΒΤΩΙΉΤΩΘΙΪΟΑΙ ὑο ΒΌΡΡΙΥ 186 Ργοροδίξοῃ Ὀθίογο Ὁ} 

ἔγοζω ὈΌΡ»5. Τὸ διηϑῃὰ ἰδθ τοχὺ ὉΥ ὑγοῖχίης ἐπὸ Ὁ [κ᾿ 

ὩΘΘθα]6988 γί οἰθῃοθ.----- 2 ἴῃ Ιδαΐδη αρδίη 1}. 1; ἵν. 

ἘΧΕΟΕΤΙΟΑΙ, 

1, Το ρᾶΖ6 οὗ (πΠ6 Ῥιορμοὶ δα γβοοβ ἴΠ6 πὶ" 
χησαϊδίο δηὰ ἰδ6 πηοβὲ σοπηοίο ἔπΐατο, τ} 6 
ΟΥ̓́ΘΣ]ΘΔΡΒ 81] {1π26 Βῃοδδ δὲ 119 ὈΟ ΘΟ 88 ὕῃ- 
{ΠΣ ΤὨΘ σοῃβοαῦθηοθ οἵἉ (μδὲ τσ οὐοῦ- 
ἰδγον Ὑ11}1} θ6 (ϊκ, ιμ8ὲ ἘΚΕϊορία Ῥγοδοηῖσ ἐἰθοὶ 
88 ἃ Βδοιὶ βοῖδ] πἰὴ ἰο (6 ΒΡ, δῃὰ ἐδπδὲ ουἱὶ οὗ 
{15 Ῥϑορὶθ ψ1}} θ6 ϑοηὶ βϑοτ  δοίαὶ εἶδε ἰο (Π9 δροὶ 
ὙΠ ΟΓΘῸ ΠΔΘἢ 08]] οἡ (10 Ὠδῖηθ οὗὈ ἰδ 6 1,0 ἘΡ. 

2. Τὼ ταὶ επλ6----τὐουηῖ ΖΙΟΏ.-- ον. 7. 
Βυ 186 “πῃ ἰμδὲ ἰἰπι6᾽ (ἢ6 Ῥτγορμοὶ ἰοΐηθ Ὑδδΐῖ 
ἴθ] ον οἷοβο οὐ ἰὸ ψμδὲ ἐξ εἰ τοι ΑἸΙΒδουρῃ 
ὙΠωΐ γοΓ. 7 ΔΗΊΓΙΩΒ ὈΘΙΟΏρΒ ἰο ἐπ σοιηοΐο ζαΐῃΓο, 

(16 Ῥτορβδοῖ βϑϑβ ἱΐ δ8 [86 χγοδαὶ Ἵοἰὶεοῖ Ἵδδοὶ 
Διλτησαίδίοϊ γ δον (9 σϑῦδβο, γοσβ. ὅ δηά 6. ----Β 
Ὁ» διά ὉΡΘ (6 Ῥτορβοὶ που]Ἱὰ βδὺ ἐπὶ ἶΐθ 
δηἰἶτο πδιϊοι δ}8}} ὕὈ6 Ὀχουρῆξ ἰο (19 [ΒΡ 88 

12.--αὐ, οὗ υποοσίδίῃ ἀοεγεου, [9 σα καῖ ΟὨΥ 

Ῥδ. Ἰχυ1!}. 80; ᾿Ιχχγί. 12.--΄ ὁ ϑχρσχοδοίοῃ “ Ὀϊ ὈἿΡὉ 

ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ ὮΘΦΙΘ: γαοὲ ΘΟ. ἴον, χῖν. 18; ἵδη, ἸΣ. 18 ; 

Ιχυ!. 1. 

ἈΝ. ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ἰρμωαν ἐὐἱθαΐο, οὐ κβοσὶ οἶδ] χἱἢ; (μδὲ ἰδ 1 ψ1}} 
γῖηρ 1.66}--ὁ ᾿Ἀπουρδῖ, ἰμαὲ 8 {δηλ} αν: ᾿χυὶ. 

20; κε. ᾿Ἰχνἱϊ!, 82,---ἰΒαὶ δἱδο, ἴῃ οουδθοαυθῆοθ 
(ποσοοΐ, ργοθϑηΐβ οἱ οὐ (86 πδίίοη ψὶ}} Ὀ6 Ὀσουρσμὶ 
ἴο {80 ῥίδοθ οὗ ἴβ9 ποσβῃὶρ οὗ Φεβονδῃ. Ἔο 
(παῖ 6 ἔτο αἀἰβδγθηῖ (Πρ; ἰὴ Το ἰοὸ Ὀγης 
1661, ἐπ πδιΐοη ἀοθα οὶ πϑοὰ ἴω ἰθδνθ 18 ΟΥ̓ 
Ρἶδοθ:; δυΐ ἴῃ οχδν ἰο ὑσίηρ Ῥγοδοηΐδ ίο [ἢ 9 Β800- 
ἴδε οὗ 186 [0 ΒΡ, ἱπόσὸ ταυθὺὶ ὈΘ ἃ τοοϊΐοῃ ἵγοτι 
006 Ρἶδοθ ἴο δῃοίμοσ. Τδογείοσο ἃ ἀουθ]ο ἀεδηϊ- 
(ἴοῃ Ἄρρϑᾶγα, ἴοσ “ἰπθγα 88}8}} ὈῸ Ὀγουρδξ δ ὑγϑὸ- 
δοηὶ -Ἶ 1) “ἰοἷδο [ΒΡ οἱ ποϑὶθ ἃ Ρθορ]ο," 232) 
“γοῦν 09 Ρϑορὶο ἀγοβαοϑά," εἴθ. “ἴο [89 ρὑἷδος,᾽" 
εἰο. ---. Το ῥδεδαᾶχο Ζϑρὰ. ἐἰϊ. 10 ἰβ ἃ σϑι:υγδηΐ- 
βοθηοῦ οὗ οὖς ἰοχῖ. 

Ὁ) Ῥσορδϑοίῖδα ἔδδὶ κῖνο νγασυιΐηᾷ ποῖ ἴο ἵστιδὶ ἰπ ζ5160 6] διαῖΐμδι Αδανστία. 

ΟῊΗΔΑΡΤΕΒ ΧΙΧ. ΧΧ, 

α) ΕΟΥΡΊ' ΝΟΥ ΑΝ ΙΝ ΤΙΜΕ ΤῸ ΟΟΜΕ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΧ. 

ασγΐίουθ Ἵσ ροδὶἴοσβ ἔγοπιὶ ΕἸΘΗΉΟΕΝ ἰο ΗἸΤΖΙᾺ 
ἢδγο δἰϊδοκοά Π6 Εἰ θιρεῦοα οἵ {18 ἙσΠδρίογ ἴῃ 
Ἧ0]9 ΟΥ 'π ρατί. Βυΐ ΟὯ6 Δ πᾶρθ 'π δαάνδῃσα 
ἢονν 111|}6 γα ὰ [ἢ6 Δ] χοᾶ σοδβοῦβ ἴοσ (ἰΐβ ἄγο, 
γ {π6 ἔδοὶ ιπδὲ ΕΝΟΒΕΙ, ταοὐθοίβ [Ποιὰ 8}}, δηὰ ἷβ 
ἀεοοϊάοα ἴῃ ἷβ τϑοορῃξου οὗἁὨ Ιμαΐδῃ, 88 (8 δυϊῃου. 
ἯΥ 9 πιΔῪ ἱΠοΓΟΙΌΓΟ ράσο Οὐγβοῖνοθ {μΠ6 ἱπυοδιρα- 
εἰοῃ οὗ ἐμοβο ἀουδίβ, δᾶ δὸ τρυοῖ (ἢ 6 ΙΏΟΓΘ 88 ἰῃ 
οὖν ὀχροαϊ(ΐοη οὗ ργϊοΌ] σα, 11 γὰ}} ΔρΡΡΘδΡ ΒΟ 
ΨΟΙΥ τυ (Π6 ἰμουμἢ δ δὰ οχργοββίομθ ΟΟγγοθ- 

μὰ ἰο 15618}}8 ΜᾺΥ οἵ (δἰηκίηρ δηὰ κρϑβχίος 
ἴγο Παρίου 18 ὙΘΙῪ αξιϊρίϊοα! αὐτδηροῦ. ἷε 
οὐδάθηνγ αἰνίο8 ἑηὶο ἱμσθο Ῥασίβ. οἵ το ἐπ9 
ἢγεὶ (νοσα. 1--16) εβὔοτβ μον [6 [ΒΡ ὃγ Ηἶδ8 
Ἰαάριηιοηΐδ σονθδ]δ Η: 8 ἄγτὴ ἰο 18:9 1δῃ} (Ἰ1]. 
10; 1111}. 1); [6 βοοοῃᾷ (νοσγβ. 16-17), 88 8 ἰγϑῃδὶ- 
ἰΐοῃ, βοΐ ἑοσί ον Εφγρί ἴδαγβ δείογε Φϑμουδ ; 
βηδ ιν ἴλ6 (μἱνὰ (νοτβ. 18-.28) Ῥγοβϑοηίβ (Π 6 Ῥγοθ- 
Ρϑοὺ ἐμαὶ Ἐσγρὶ Μ1}} ἴδβαν ἰμ9 Γ[ῸῈΡ 86 ἰδἰγὰ ἴῃ 
186 οοηίοἀογδίίοη ἩΐΠῈῺ Αδεγγίδ διὰ [δγδοὶ, 

Ἀ) ον ἴο ΤΟ τονθ816 ἘῚ6 ἀσπὶ το ἴ80 Ἑαγρτδθ Ὁ βονοσθ πἀρτοθπῖδ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ ΧΙΣΧ. 1-1δ. 

1 ΤῊΕ ΒΌΕΡΕΝ ΟΕ ΕΘΥΡΤΥ. 
ΒοΒοΙΪά, 86 [Κ0Ὲ} σἱάδίῃ ροη 8 β1Εἔο οἱουά, 
Αμὰ "5}8]} οοβδὸ ἰηΐο Εσγυηΐ: 
ἈΑπά {88 140]8 οὗ Ἐργρί ᾿Β.411 θ6 τηονϑᾶ δὲ ἈΐΒ Ῥσθβθῆοθ, 
Απά ἰδο Ποεα᾿ὶ οὗ Εἰ 
ΑΔΑΙ κῃ] ' βοὶ ἢ 6 

ὑ 888]}] τηϑὶὺ ἴῃ {Π6 τηϊάβὲ οὗ ἰξ, 
ἐΥρ ΐδηβ δραϊηβὺ [Π6 ΕΡΥΡ 818 : 

Ἀπ {Π 67 5841} ρῃηξ δ ΥΥ οπ6 αὐ ἷβ Ὀχοΐδογ, 
Απά ΘΨΟΣΥ͂ 086 δρδίπεὶ 8 μοῖρὮθοσ ; 



ΟΕΗΑΡ, ΧΙΣ. 1-1δ. 22] 

ΟἿΕΥ διζαίϊηκί οἱἱγ, 
γὰν Κιηράοιῃ Τ᾽ ἰὰ Κίηράοπι. 

8 Απά ἰδ βρὶ τὶ οἵ Εργρὶ 8.81] [811 ἴῃ [Π6 τηϊάϑὲ ἐδογϑοῦ; 
Απὰῖὶ ΜΝ] δΑΔΟΘΙΓΟΥ͂ {Π0 Θουη86ὶ ἱμογοοῦ: 
Απηᾶ {Π6Υ 8}}8}] βθαὶς ἴο {πο 14.015, ἀπά ἴο [6 ὌΒΔΥΙΏΘΓΕ, 
Απά ἴο δἰβοιὰ (μὲ μανθ ΤᾺ] αν Βρὶ τ 8, δη ἴο [9 Ὑ]ΖΖαγδ. 

4 Απᾶ ἼἜδϊο Εργρίίδηβ ν11} 1 ἐχῖνϑ ουδῦ ἱηΐο {86 μαπά οὗ 8 ἴοσυοὶ Ἰοσὰ ; 
Απά δ ἐἠδες δῆς 8.81] χι]6 ΟΥ̓́ΣΣ ἔθη, 
δι τῈ)0 Τογὰ, [89 050 οἵὗἉ δοβϑίβ. 

5 ΔΑμπὰ {δ9 τδίουβ 88}8}} 8411 ἔγοτῃ [8 β68, 
Ἀπα [Π6 ΣἾΨΟΥ 88}4}} θ6 νδβίϑαά δῃὰ ἀτγὶθά ὕὑρ. 

ὃ. Απά ΠΟΥ 5888}} ἰυτη [86 ΣἾΥΟΙΒ ΓΆΡ ΔΥΔΥ ; - 
Απα 186 Ὀτοοῖπ οὗ ἰἀϑἔδηοο 858.8}} "6 οιιριϊθα δπα ἀτιϑὰ ὕὉ : 
ΤῊ τοϑῦϑ δηα Ηδρβ 884}} τὶ τ 6 Ὁ. 

1 Τ8ὸ "ΡδρΡαῪ τοϑαβ Ὀγ [86 Ὀτγοοῖκβ, ὍΥ ἐδ τουτὶ οὗὨ (Π6 ὈΤΌΟΚΑ, 
ἈΑπα ϑονοσγίιης βόπῃ ΟΥ̓ [Π6 ἰούκν, 
584}} πιῖπον, Ὀ06 αἀτῖνϑῃ Δ ΔΥ, ἤδη Ὀ6 ΠΟ ΠΊΟ76. 

8 ΤῊ ἤβῃογβ 8180 88}4}} τῃηοῦτζῃ, 
Απά 81} {Π6}γ ὑπαΐ οαϑί δηρὶο ἰηὐο {89 ὈΣΟΟΙΚΒ 88}8]] Ἰαπιϑηΐ, 
Απα {Β6Υ ἰμδὲ ϑργοδὰ ποίβ ρου [86 νίοιβ 884}} Ἰδηρυίδα, 

ὃ Μογϑουοῦ [Π6ῪΥ ἔδει τΟΥΚ ἴῃ πο ἢκδχ, 
Απὰ {860 ὑπμαῦ πϑᾶγο "πού ΟΥ ΚΒ, 888}} θ6 οοπίουπαορά, 

10 Απ4 “[Π6Υ 884}} Ὀ6 ὈτΟΚκοα πῃ {μ0 ΤΡΌΓΡΟΒΟΒ ἐμοσϑοῦ : 
ΑΙ] ἐμδΐ τρδῖζο β᾽υϊοοα απα ρομάβ ᾿ίοσ Π5}. 

11 ἸϑΌΓΟΙΥ ὑπ Ρσΐποοϑ οὗ Ζοδῃ αγὸ 0018, 
“ΤὮΘ εὐναν ἃ ΟΥ̓ [Π6 νΊῖθθ σοι Ώ86]]0 75 οὗἩὁ ῬΆΔΥΔΟΝ 8 Ὀθοοσο Ὀγα (ἢ 
ἨΟΥ͂ ΒΑΥ γ0ὺ υηΐο ῬΒΑΓΔΟΝ, ι 

Ι΄ απ [6 δοη οὗ (6 τἱὶίδθ, 
ΤῊ βοὴ οὗ δῃοϊθηΐ Κίηρδῦ 

12 ὝΒοΙΘ αγό {8607 πΒΘΓΘ αγὸ (ὮΥ τῖβο πιδη 
της ον ΜΝ ΡΝ [61 ἐπ εὸ " τε τύ σεν πλμμ 

αὖ [6 1.ΟῈ0 ΟἹ δοϑίβ δίῃ ΡΌΓ ὈΡΟῺ ἴ, 
18 Τῇ ῥσίησαβ οὐ Ζοδῃ 8Γθ εὐϑοῦνίο ἴγο]8, ἀμ 

ΤῊΘ ῥσΐηοοβ οὐ ΝΟΡὮ διὸ ἀθοοϊγοά : 
ΤΟΥ͂ Πανο 8180 βοάποοὰ Εἰργρί, ουόπ ἕΐον ἰδαΐ ατοῦ ᾿ἼΠ6 βίδγ οὗ [86 {γ65 Ἰβογοοῖ 

14 ΤΊΒ [050 Βαίἢ ταϊηρ]οὰ “8 ρϑσνϑῦβο βρίὶ γὶΐ ἰπ [86 ταϊαβὲ {μογοοῦ: 
Απά {ΠΟΥ͂ αγο οδυδβοά Εγρί ἴο ΟΥῪ ἰῇ ΘΥΟΥΎ σποσὶς ὑμοσοοῦ, 
Α58 8 ἀγυηϊκοη πιαπ βία ρογοί ἱπ Ηἷ8 ψομξῦ. 

156 ΝΕΙῸΣ 588}8}1 (Βοσὸ Ὀ6 απ ποῦκ ἴον Εργρί, 
Ὑ ίοι {πο Βοδά οὐ [41], Ὀσϑῃ ἢ ΟΥ ἔπκς ΤΆΔΥ ἀο. 

ἸἨΘΌ. “νέηρζα. ΒῊΘΌ. ἐλαῖξ δὲ οπερ(ἰοά. 8 Ἠοῦ. εἰσαΐοι υρ. 
40 Γ, δὴμὲ ωρ. δ᾽ Ἠ6Ὁ. απὰ δὴλαῖϊὶ ποὶ δα. ΦΟΥ, τολίέο τοῦ κα. 
ΤῊ. πὐνδ χειδης, δον, οἵ ἐξυΐπο (λίησε. 9 γ, σουθγηοτ. 
ῬΉΘΌ. δογπνγε. Ἦ ΗοΌ. α δρίτίξ 07 Ῥονγυεγδϑηθεδ. 

ὁ οοιπβαίλ. Ῥριουε, ΟΥ ἢεα. Φηροαἶίε. 
ἀ ἑ φίοξζίοιο. μ 6γ8. ἩτροΣ ας ἘΞ ἐτιος ταὶ ον 
δ εἴετη. κ ἢ δ φίυογ8 ελαϊέ εἰἰπᾷκ. Ἰρ ἑ 
-" εοά αἀπὰ ῬιΆ. 5,,γδαὐοιοδ. ΦΟΥ ἰλ6 δαηχ οΥ (δα. 
Ῥαὶ ἐλ δοιρη στομηά οἵ. «λεγ»ίδαγε δλα!ΐ δα τιΐηδβ, αἱ ἰαδότετε ΤῸ ᾿ίγο . 

ΤῊεο ιοΐδ6 απλοη ἴδ6 οουπδείίονδ ο07 Ῥῥαγαολ. [Πλοῖτ οοιηδεΐ ἐδ. 5 Οηΐη 7οοἱδ ατῷὸ (δα. 9 
εἐπαιαίοα. " Δηά ἐλδ οΟΥ̓́πεΥ-δίοτϑ ΕΟ ἰ{ε δαδίε δας ἰοὰ Εσνρέ 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῺῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Υ͂Θτ, 1. Νὴ) 18. 059 οὗ ἢ ποτὰ ἐπαὶ ὁδσοῦγ ΟἿΪΥ ἴῃ [ἢ 6 Ψον. 3. ἼΡ5: ΘΟΙΡ. ακεπν ΟὟ. ὃ 141,1; [84, χχίν. Ἱ, 
ἤτϑὶ ματὶ οὔ 1ϑδίδῃ: Υἱ, 4; υἱ!. 2: χχίν. 90; χσχχυί!. 22.--- 8.----Ὠ 2 , ἄπ. λεγ., ΡΓΟΌΔΟΙΥ Κίπάγοι ἴο ϑιεὺ, “Ποἢ [9 

.“Δ0ο “Πρ 

᾿ ' ἰὰ βότμθ 1:56 88 {ἢ)9 ΘΏΘΙΟΘΌτΘ ἐμαί δοπίϑίηβ ἐμ υδοὰ οἵ ἐδο βοῖὲ τη στη σίης οὗ ἃ Ὁτοοῖς, Υἱ]}. 6, πὰ οἴ 

ἐχ ΟΥ̓, ὕγοαᾳαυθπξ: χχνί. 9; [χ}}}. 11; Ῥβ. χχχῖχ. 4; ] βοῖῦϊ, δ] 0, ζΘΏ [10 δίϑρρίῃξ ΟΣ δοίης, αθῃ. χχχίϊ. 14: 

11. 12; [ν. δ, αἴο.----Ο"ἰγοηξ, οϑο. σα 11. 8.--- ὍΣ. Ἢ 50), | 3 β6πὶ. ΧΙ. δ, οἴο.------ ΠΣ ἷδ ἀπὰ ὈΣΡῪ, ΘΟΙΏΡΑΣΘ ΟἹ 
866 οὔ χἕϊ!. Ἰ. ' Ὑ}}, 19. 
Υο;. 8. Οἢ 0 9Ό οοτΡ. κὲ ἴσ, 10. Υον. (. ὈΣ ἽΝ, ῬΙυταῖ, τίιι τ[ὴ6 αὐοίσγαοϊ Ὠοϊΐου οὗ ἀο- 

Φ. ε" Θ 



222 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

τοϊηίοη, δοορ. 6θῃ. χχχίσ. 20; χἣ, 80, 88; ἰῃ 168. δρεαίῃ ) ὑγοδϑίοῃ ἰδὲ ὀδσοῦσο σοϊδέένου 6 οἴδβηοδε ἴω Φοῦ: {1}. 

ΟὨΪΥ ΧΧΥ͂Ϊ, 13.----ἰν" χχν. 8; ΧΙΗ, 16; Ἰνΐ. 11.--- τ δῦ, 

ῬΓΟΡΟΣῚΥ “ ὑο δλειῖξ },"" ΟὨΪΥ ἈΘΓΘ ἴῃ ᾿βαίδῃ. 
γος. ὅ. Τὰ ἕοστῃ ὉΠ), δϑ δἷϑο ΠΡῸΣ ΧΙ, 1, δὰ 

ΤΙ) 79 τ. ". 80 οδῃ 86 τοίοιτοὰ ἴο ἐν (θοταρ. Ἀβ. 
Ἰχχίϊί. 9; ἰχχχυίὶί. 1), 88 15 ἀοῇϑ ὉΥ Ηπτειο,. {8.9 ἸΏ 68}- 

πᾳ “ ἰο βοδῖ ὀῃϑϑϑιύ" αἀεείαοτγ βιιϊιθα οὐγ ραβϑϑβαροὸ δηὰ 

χὶὶ, 17. Βαϊ ἰὼ Ὀοϊὴ ρ͵6668 (41κο χἰχ. ὅ ο δοσουηὶ οὗ (ἢ 9 
ἸΏ Ὀθίοσθ Ὁ") ἐξ [6 ἰοο ονυίάϑμῃὲ ἐμδὺ (110 τλοδηΐῃς “ ἐΣα- 

φοῖϊ, ἴο ΜΝ ἀνν," ἰ6 ἀοτηδηάδοα ὃν ἐῃθ οομρίοχί. 

Μογοονορ [9 ΨΏο0]9 οὗ τόσγθο ὃ ἰ5 υἱ {{||6 δ᾽ ἰϑσα- 

εοι ἴαίχθῃ ἔσομῃ Φοῦ χίῦ. 11. ΕῸΓ ἰῆοσο ἰδ τ6862-:-- 

93) 2) ὙΠ] Ὁ)" 3 Ὁ ΠΣ. ΙΕ 18 δϑοα ἐμαὶ 
ἐδ ΟΧΡΓΟβδίοσθ. αἰδοτ ϑοιηθ δὲ ἷα᾽ {π9 γί οἱδιβο, 

ΜὮ116 ἰὼ ὑπὸ βοσοῃὰ οἴδθδο {Π6Ὺ ὉΓΘ ἰΓΘΓΑΙΠῪ αἰ τ6. Φοῦ 

δωρίουβ ἴῃ Ἰδηζῦδρο 88 ἴῃ ἥρττγο (0 κγονίηρ οἹὰ δηὰ 

ἁγίηκ ΟἿ, ἰοῦ ΔῺΥ γοίθσθῃσο ἰο 186 Νί]6. ᾿βϑίϑῃ δρ- 

Ρ᾿168 ἐν ὑο ἐῆ9 ΝΙ16 Ῥαγιϊου!ασῖν, δηὰ ἤθηοθ ὀχοθδοξοβ 

ἡγγνε (αἰδιωυπὸ) ἴον ἸΏ). 
ον. α., Τποτο ἰδ ὯΟ Βυθδίδη!! γ6 ΠΝ; 80 6}... 

ΤΩΔΥ͂ ποῖ ὯΘ Δ ΊΚΘἢ 88 ἀεποριίπαζίνυηι, “βου κῃ δύ θη Ενλιν 
(1 126 δ) δκἀορὶβ ἐδο νίον. ΟἸδηάῦθεν (ἢ 266 ὃ) ὀχρί αἰ ἢ 8 
{0 ΤΌΓΙΛ 88 8 ΠΈΡΙ ἃ Ὀϊαπάον; ΠΣ] Π 8 ἰο ὃΘ ζοδβίοσϑα. 

ΤῈ6 τηθϑοΐης Τη8ὺ 6“ [0 Ῥγοάτοθο, ὟΝ βρτϑδα ἃ βίθῃ ἢ." 
---- Τὴο γἴαγαι ΠΥΓ) οοσυγβ ΟὨἿΥ στο 8 ἔῃ θγϑῦ ραγί 
οἴ [βαϊδῃ; ἴῃ 9 βδοοοῃὰ ρμαϑγὶ: χ]]Ἱ. 18; χὶὶὶ, 1δ; χἹ], 2, 
10, 20; χὶΐν. 27; χἰγνίΐ, 4; 1. 23. Ὁ) χυΐ. 1, 2, Ἰ; 

χχχὶ, αι.-- Ὀὺη σοΙΏΡ. Χχχϑῇ!.14; χτυἱ!, 4.--- - Οὐ ὙΠῸ 

800 Εἶχοσ. Οὐπι. ΟἿ τ. 1.--ἾΝ 156 65 Ἐργυρίίδα σοτά. 

Λοοοτάϊΐης ἰο ἘΒΕΠΕ ᾧ.. 6. 1. Ρ. 338) {πΠ6 βδρογϑὰ ὩϑΙὴΘ οὗ 
4η)ὁ0 ΝΥΊϊΘ ἰῃ πὸ Ὠἰογοργρηία ἰοχὲὶ ἰ8 Παρὶ, ἰλ6 Ῥτοίδῃϑθ 
ΠδΤη6, ΟἹ ἐδ οὐδοῦ Ὧδηά, 4υν. Αἰοηᾳ ΓῺ {πὸ Ἰαϊίοῦ 
πδηη6 οἴζϑῃ ϑίδη β αα, ἐ, 6., “" ξτοδῖ," ἐμποσγοίοσο, ἄγ. αα--ὕ 
τοδὶ τίνοσ. ΤῊ δῃοίθηϊ Ὠϊογαῖσ ἴοστῃ 4ων ὈΘοδτη6, ἴῃ 
ἐπὸ ταουῃ οὔ ἐδ ῥ60}]6, αν ΟΥ ἑαζ(τ' Δῃ ἃ ἔγο ὁχοπδημκοα 
δοοοτάΐης ἰο ἴδον ἴῃ Εἰ αυριίδη, ἘΒεπα, ἢ. 906). ἘΊΟΙΣ 
Αὐν-αα οσΑΙῺΘ ἰατο. 8.0 109 νοτγὰ βοιηὰδ αἶδο ἰὼ ορίία. 

ΤΠ ΡΙΌΓΣΑΙ ὈΝἼ)ἘΔ᾽ οσσγα χχχὶ ]. 21, οὗ παίοσς αἰ 68, 

ϑοὰ ἴον ἀθίθησθ; δοὺῦ χχυῆϊΐ. 1 οὐὗὁἩ πῃ δῆδδε ἐπαὶ [ἢ 9 
ΤΩΪΠΟΣ ἀἶμχα. Οἰμοσίϑο πὸ ποτά [8 υδοὰ ΟὨΪΥ οἵ ἐδθ 
68}8}5 οὕ ηθ ΝῚ]6: Ἐχοά, γΥἱἱΐ. 19; υἱ}. 1, εἴς. Οοιρ. γἱ!. 
18; χχχνὶ!. 25; 2 ΚΙΏμ8 χίχ. Ἅ.---ἸῺῸ “6586, ἢθῆ6Θ 

κανών͵ οαπαϊΐδ, Χχτν. 1; χχχνῖ. 6: χΙ, 5; χὶ!. 24: χὶνί. 

8-- -η᾽ὸ “ ἃ τοοῦ;," Ἐχοὰ, 11. 8, δ; ΟὨΪΥ οσὸ ἰῃ [βαἰδῇ. 

ν"}} ὧῸΡ Κκιπάγοἀά ἴο ὑγονὲ ) “πιαγοεβοογα, ἰο ἸΔ ΌΪΒὮΒ," 

ΟΟσΘΌΓΒ δοίη ΟἿΪΥ χχχ ϊὶ, 9. 

ψον, Ἴ. ΠΥ (ἔτοτῃ ΠᾺΡ, πη, 6886, ἴοοα πικῖα), οὐ- 

ΘΌΓΕ ΟὨΪΥ͂ ἰπ {}}|8 Ῥ'ὶαςθ. ΤΉ θϑο ΓΥ ΘΥἀΘΏΕΥ δΟΥτ98- 
Ῥοῃηὰ ἴἰο ἴδο Εἰμγρ ίδη 3Πλὲ (αθη. χὶὶ. 2; 5200 νυἱῖϊ, 11), (δ 9 

ΝΙ]6, οὕ γοϑά, οὗ ΤΌΒΗ Τα ον οὐ ἐδσ Ὀδηϊ οὗ ἰῆο ΝΘ. 

Οομαρ. ΕΒ5ΕΒ ἔ. 6. Ῥ. 328.------ ΣΕΥ 5 ὁδῃ ΠαΓαΪγ δἰ οἱ ν 
“6 του ΐηκ." ΕῸΣ ΟΣ ΙΟΣΘ Βῃουϊὰ ΟὨΪΥ ἢ τηθϑ- 
ἄονα αἱ ἐπ τηουηίης οἵ ἐῆο ΝΘ πιο Ὁ ἘδίδοΥ 
(οοΙΏΡ. Ῥβ. Ἴχ χσχ δ. 2) [ἢ 9 του ἢ οὗ πο ΝΙ]6 ὮΘΣΟ [8 (ἢ 8 
ΒΔΙῊΘ 88 ἴδ 1ὲρ8 οὔ ἐη6 ΝῚ]9 οἰ βθ ΓΘ ΟῚ γρῦ σϑῃ. 

χ]]. 8, ὨΙΟτο γρῃΐο δορέ., ἘΒκπα, ἷ. ὁ. Ῥ. 330. "Ὁ, ἂν ἢ 

λεγ. ΘΔ τ θδ 676 ΟἿΪΥ “{Π 8 ΡὈ͵Ϊδοο οἵ δοίης, [88 ̓δονοὰ 
δ614" (οογρ. ἽΠ »Ὰ χχ  !. 8).-----Ἵ., ἀϊερεΐζοετε, ἀἐδ- 

διραγό, ΟΟΟΌΓΒ δραίῃ ΟΠ] Χ]ὶ. 3.----- 1 ὁ ἕοστη οἵ 9Χ- 

21; χχὶ!. 8; χχίν. ὃ ; χχυϊἹ, 15.. Οοϊωρ. Ὀθαϊὰθ Ῥβαϊγηδ 

Χχχυὶὶ. 10; οἰ. 16; ῬτοΥ͂. χχίϊ!, ὅ, εἰς. 

γον. 8. ὮΝ οορ. {{|. 36.---ΠἼϑ διὰ ΠῚ ὅζὸ 

ἑουῃὰ ΟὨΪΥ ἦθτο ἴπ Ιβαίδῃ; οὔ ΗΜ ἴοστοῦ δορδσζο Φοῦ 

Σ].2δ; ΟἿ ἐπ Ἰαιίον, Η δ. 1,16. -ὐὴοχ ΘΟΙΏΡ. ΟἹ ΧΥΐ.8. 

γοτ. 9. ΠΡ ὙΦ Ὁ ΠΥΘ ἀτὸ ἐπα Ῥεῤϊέπαζα, {. 6., ἸὩΘα 
βίυ  τηδάο οἵ μδοϊκοϊϑὰ, ρᾷγο, ἤμο ἤαδχ. γΡρσ ἰδμᾶπ. 

λεγ.; 80 4180 ἰϑ ὉΠ. ΤΏο τοοὶ οὔ πὸ ἰδίξοσ ἽΠ (σσίχ. 

22) τλθδῃδ οαπάάμπι, ἐμ 6η ποδίζοηι, ἐρίοσπα άια ΜΗΗ Ὗο 

Θποουηίοσ ἐμ 18 τηϑδηΐηκς δαδίη ἰῃ ἍΓ ποδίϊα, ᾿ἽΠ “ δ). 6, 

ἈΠ Ὀγοϑά," (Θθη. χἱ. 16), ργοῦδοὶν, ἔοο, ἰπ ἐδ) ῬΤΌΡΟΣ 
ὨΒΠΊΘΒ ὉΠ (ἑηφαπιμ8) ΔΆΝΑ (κποδὲέίαδ). ΑΘοοΣά ΧΙΥ 

ἽἼΠ που!ὰ Ὀ6 “4 δηθ πρὶ ξατταϑηὶ.". ὙΠοίμοΣ ἐμ6 

εἰ ῇ τδο 6 οὐ οοἰΐος [6 ἠοῖ 9 ὃδ6 ἀοιοτιη πο ἤζοσῃ 
86 νοσζὰ ἰΐ86, Τῇο αἰδεϊποίίοι ὕγοιῃ ὈΠγΐἢ ΣαΙΠΟΥ 

ἴατοτβ ἐπ ορίπίοῃ ἐδδὲ [ὁ τϑϑ οοἰζοῃ, Τ86 ὁηάίης δὲ ἰδ 
δὴ οΪὰ δἰηχζιυίας οηάϊης; σοΐρ. παι», ὃ 16, ε ; 17] α. 

γος. 10. ΤῊ νοσὰ ΔΊΣ δοῦσα αραίη οὐἱν ΡΒ. χί. 8; 

Δῃᾷ ἐπογθ ΤΏ 88 ἀπἀου δ ίδαὶν Ῥ ]]δτϑ, ροδὶβ." ΤῊ 
τηθδηΐηκ ϑυϊὶα ροσίθοι ἢν ἰῃ (18 Ρ'δοθ αἰδο. ΟἿΪΥ γϑ.89 
10 ἰ8 Ὠοὶ ἰο Ὀ6 σοπηθοίοα τΐ τΠδὺ ργθοθάθβ, Ὀὰέ 15 ἴο 

Ὀ6 οοπδίτυθα 88 ὑπ6 ΤΠ θΙηθ ἴοσ τὮδὶ 0] οὐγ5, γοὶ ἰὴ 1η9 
ΒΘῸδ6 ἐπδὲ {Π6 ζοἸ] ον ης τοῦθοδ βρϑοῖν Ἔχ ϊ υδί 6 }ν ἔπ θ 
ποίου ΓΊΓΙΖ.. ΟἿΙΥ δἱ ιἴ ϑῃά οὔ τοζ. 15 ἐπ απ οσὶ υἐπρ 
ἐμουφῆξ οὗἨ τοῦ. 10 γϑοῦσγβ. ΕῸΣ “ μοδὰ δηὰ ἰδὶ), ραίγη 
ὈΤΔΩΘἮὮ δηὰ συ βἢ " 18. ΟἿΪΥῪ ΠΟΙ͂ΟΣ Θχργοδϑίοῃ ἴον ἐπιδὲ 
ὙΠΊΘὮ ἰδ οδ]  ϑὰ “ Τουπααἰίοι ὉΓΠ} ΓΒ δη ἃ Ὠἰσϑὰ Ἰαογοσ.ἢ 
----ιὡιἰ΄ὸ (οοσρατθ Ὑ2Ὁ, “πογοοπατίω8) τθῶσδ “ΤΘΤΟΣδ, 

ῬΑ," δῃηὰ οσοῦσ ἀκοἢ ον Ῥγου. χί. 18. ΤΏΘΥ δζο, 
ἐμπογϑθίογο, " σμκδίωηι [αοἱδπίδε, ἈΙτοὰ ἸΔΌΟΓΟΓΙΒ;" 8 δοσῶ- 
φῬγομοηῃβίνθ ἀοεϊρηδίίοα οὗὨ ἰδ ἸοΟΣ ο1885058.-----ΤῊῈ9 
δχρσοβδίου 190) "Ὁ τϑοδ]β Ὁ ")}ὲ χίν. 233. ΤῊΘ 

ταθδηΐηρ “ ἰγοῦ 194, νη οἷν δοπιθ μἶνο ἰο ὮΣ ἴῃ οὔγ 
ἰαχὶ, που ]ὰ ἔοστῃ ἃ Βο] ἔδυ ἰθδίδησθ. ἘΟΥΥΎ 6 ΓΟ 6196 
πο νοσὰ τθδη8 “δίασρπωρι, ραΐμ8᾽" (Χχχνυ. Ἰ; χὶ.18; ΧΙ. 

ΤΌ), οὗ “ αγιιπαϊπείωπι " (9Ὁ. Ἰϊ. 42). ΤῊΘ πογὰ [5 ὑποὰ ἴοξ 

{9 ΡοοΪ8, νι 4168, Β,ΤΑΓΩΡΘ τοδὰθ ΕΥ̓͂ [86 ΝΊ]9 (Εχοά., Υἱ!. 

19; τῇ!!! 1). 

γος. 11. 73 [8 θογδ. ἄδθοια. ὕγοτα ἋΡ3, δγμέωε, εἰοἰξᾶυε, 

ΤῊ ΝΙρΡῆ. ΟὨἿΥ ΠΘΙΘ [ἢ φαΐ ἢ ; δοτῶρ. ὅοσ, Σ. 14, 31.--- 
δ, {π|8 18 καἰ ἃ Ὀθοδιβο 106 ρτορῃοὺ δδ4 ἢ σηἰηὰ ἃ βίη- 
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οὨίοὗ οὔ ἐμ οαϊΐγο ὑσίϑδίμβοοα," (ἘΒΕπα, ἰ. σ. ἢ. 942. 

γον. 13. 6), “ Ἰηΐοαξυδίοα,᾽" ΟἿἹῪ ὮΦΙΘ ἴῃ 158; ΘΟΤΡ. 

Νά. χἰϊ, 11; 6: γ. 4; Ἰ. 86.---ὐισ), “νοίταγοα;" Νίρδ. 

ΟὨἿΥ δοτος ΗΙΡἢ. χσχχυί. 14; χχχνΐ, 10.--Ὁ) δ τῷ ηΌ. 

ΜοταΡἢ 5 (οοηρ. Ὀπκιστσζεση αὐ Βπκυόδος Ηϊεί. α Ερσυρίελ 
- 9 “(6 ΘΟΥΠΟΥ ;" 80 ὉΥ͂ ΤΠ ΘΙΟΏΥΤΩΥ ἴον (8 1:3 

“Ὧ6 δοσηθινδίοῃθ," Τοῦ χχχύἑῇ. δ. σορ. 58. αὐνπὶ 

1δ᾽; ὅοσ. 11, 26; Ῥβ. Ἐχ τ! 22. 
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ΝΟΣ. 1δ, ἢ Ῥοΐοτο 2) διὰ ΘΝ 16 θτο ϑαυϊναϊουξ ἰο 

“ΟΥ̓ (ϑοτῶν. ναι, ἃ 868, α; Φον. χῖϊν. 28.) 



ΟΕΑΡ. ΧΙΣ. 1-16.ὕ 

ἘΧΕΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

1. Ζοδιονδὴ ἀσαττβ Ὡ68Ὁ ἰο ἐδ ᾿υἀκπιθηΐ ἀραϊμπδὶ 
Ἐργρὶ: [πὸ ἰάο]8 Ε6ς, [86 πλιΐοι 8 ἀϊορετίμὰ 
(τεσ. 1). ΤῊ ἰ8 (86 ἴμθπις οὗ [86 ἀΐδοουτθθ. 1Ὲ 
πἢδὲ (0]] τα ἰμ6 Ῥτορβοὶ εἴ [86 [ΒΡ Η μπη56] ἢ 
δβοὶ ἰοσὶ ἢ ΒΟῪ ΗΘ τλ68}8 ἴο ἘΡΕΥ ἐπὶ ἴῃ ἀεί} 
ψδαὶ ἴα δηηουποσά ἴῃ τοσ. 1. Θ Ρἤδῃδ 
841} τδὺ οὔ ὁπ δηοίδοσς (γεσ. 2); Ὀογοῖϊ οἵ 4}} 
ῥγυάθηϊ ἀοἰἐ δογαιίοη, [Π 6 Ὁ 58.811 βεοὶς οουηβαὶ ἔγοτι 
ἰδο ἰάοϊα δηὰ πίὶσαγὰθ (νοσ. 8). Βυὶ 1ὰ 15 οὗ Ὡ0 
1.26. ἘΕΥ͂ΡΕ 18 Β0] ἴο ἃ δασβὰ συΐὸ (Υ6Γ. 4). 
Το ΝἸΪῈ ἀτίθθ ἂρ; [8 συαμο8 δῃὰ οδῆθβ πὶιποῦ 
(νοσβ. δ, 6), δά (86 πιοδάοτο δηά 86] 8. οἡ 
118 Ὀδη 8 (τοσ. 7) ; 1 ἄβμβογίθθ οοὴθ ἰο ἃ ζαΐβογδ- 
816 οπὰ (γον. 8); ἐο ρῥσγερδγδίίοη οὗ ᾿ἴποη βηᾶ 
οοἰίοι αἰι οραθοθ (γοσ. θ). ΤΠ Εἰσμοδί 88 γ6]}] 
8Ὰ ἴπ6 Ἰοποβὲ οἶβεροθ 8:6 συϊηϑὰ (νϑγ. 10); [Π6 
Ρείοϑίβ δὰ ἰμὸ τῖθϑ ταϑῃ (πὶ Ὀοβδὲ δὴ δηοϊδεηϊ 
ΤΟΥ͂Δ] ἀεδβοθηΐ 816 δὶ δὴ δῃμὰ πὶῖὰ (πον σ]ράοσ ; 
(6 ΚΏΟΥ τοί τ μὲ [μ6 ΓΟΒΌ δ88 ἀοίογαϊηθα οου- 
ΘΟΓΏΣΗΣ ἐ (νοσβ. 11, 12); [86} δῖὸ δ᾽ ἱοροίμεγ 
μμῷ ἐν βὰς 1 τποῖν ᾿Βμουκχία, θο ἐμαὶ (ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥῪ 

Ἐφᾳυρὶ ανουῦ ἢ 8 τῇᾶζθ (γοσβ. 1, 14). 
ΔΝ ΙΙΒΟΣ ἴοσ ἐπ ἰρβοϑί πον (86 Ἰονοθὶ ἀδε68 ἰδ θῸΣ 
ο 1Π6 φΖΘΏΘΓΑΙ ὈΘΠΟΗ͂Ι βυσοοοὰ ΔΩΥ͂ ΠΔΟΙῸ (ΥΕΣ. 
15). 
2 πὸ Ὀσυτᾶθη .----οὐἱδπι οὗὨ 11.--- ον. 1. 

Ἡύυταΐπι, ἴα ποὺ [6 πδέϊγθ παῖ ἴοσ ἰμὸ ἰδπὰ οὗ 
ΤῈ δποΐθηι ΕΎΡ δηΒ ΠΟΥΘΥ ὑδοα ἰῦ. 1 15 

ποῖ Σ ἰο 6 ἐουπὰ ἴῃ (86 ΒΣογορΙγΡΒΐο ἱπβοῦῖρ- 
σῃθ, Ποῦ οδη ἰΐ 6 Ἔοχραἰϊποαὰ ἔγοωλ ἴμ6 ορί!ς 
ἰδησυαρο. Το Εσγράδηθ ο8]16ἃ {πεῖν Ἰαπὰ ({Π6 
ΝΟ γα }16γ} Ομδσα; ορίίο, Κοιμο, Κομιὶ, Ομ πὶ 
(ὦ 4. “ Ὀ]αοῖκ . Ἡγαμη ἰβ ἰῃ6 δίῃ γίνη ἰο 
[6 Ιαπὰ δγΥ :ἰΒ οδδίοσῃ, ϑοιαϊῖὶς πρὶ ΌΟΓΒ. 
Ἐβεπ5 (ἰ. δ Ρ. 71 644.) Ῥγοοοθὰβ ἤτοσα ὝἾΣῸ, 
«Ὁ ΟὮ Τηθ8ὴ8 οὐαγοίαξίο, Δηὰ ἰμοὴ τηρπίπισηξιηι, 
“[ογβοβιίοη "ἢ (Ρ5. χχχὶ. 22; ἰχ. 11; Μ|ο. νἱ]. 
12; Ηαν. 11. 1, εἰ6.). Ἐφγρὺ ἰθ 80 παιηδά, 1πᾶ. 
χῖχ. ὃ. χΧχχυύϊὶ;. 25; 2 Κίηρβ χὶχ. 24: Μ|ς, ΥυἱἹ]. 
12. ἘΞΒΕΗΒ πλδϊ ἰδίῃ ἐμδὺ (ἢ 0 οαβίθγῃ ποίρῃ ῬΟΓΒ 
ΒΟ Ὠδηχο ἴΟὙΟΣ Εσγρί ὈΥΣΔΥΙΪΥ, ἔγοπι ἰμ6 οἷὖτ- 
οὔ γ Δ] ]δἰλοη ἰμδὲ οχιοηα θὰ ἱμγοῦρῇ [86 οπίΐγο 
ἰδιἤπχπα, ἔσομαι ὅ.68 οἵ Ῥοϊυβίαπι ἰο (0 Ἐδὰ 68, 
δηὰ (ἢ σοτρ] είν βμαὶ οὔ Ιονος Ἐφγρὶ ἔτοῦλ 
(6 Ελαδὲ ; 8ὸ {πὶ ἴξ γὰβ δὰ ὙΥ ΥῸΝ, “ἃ Ἰδηά 
βμαὶ οΥ΄ Ὁγ Τοτιϊ βοαίϊου ᾽ [ῸΡ ἴΠο86 δϑβίοσῃ ποὶρῃ- 
οβ. Βιυΐϊ σβοὰ {μ6ὸ Ηγκδθοθ μδὰ ἴογοθὰ βῃ 
επίγδσιοο ἰηΐο ἐπ Ἰδηή, (Π6Υ Ἰοαγηρὰ ἴον (89 βγοὶ 
δαὶ 1 τῶ8 ἴ3ν ἰαῦζον (Πδῃ ὑπο γ δα βαρροβαά, υἱξ., 
(μδὲ Σὶ ἐχίθη θα Ὀογομά ἰπ6 βδουϊοτ Οχ σου ῦ 
οὗ 6 ον βοδίϊοη ἴδν ὑρ ἰμ6 Ν}]6 ἰο 6 οδἰδ- 
τϑοίδ: ἴῃ οἵδος ψόογάβ ἔμοῦ Ἰοαγηθᾶ ἐπδὲ ἰΠ6Γ6 τὴᾶβ 
8 Ιονεῦ δηὰ δὴ ὕρρον Εφυμί. Ηδποο ἐμ 6 ἀυΑ] 
ὉΧ9. ΑἸ ΒοΟρΡΙ [μ6 ποιτοδὶ ἀυδὶ οἵ ὙΠ 
ποῦ] φουπαᾶ αἰ ΠἘτεη]Υ, γοῖ ἘΒΕΕΒ ἰ8 της ἴῃ 
ΒΆΥ ηρ ἰδαὶ (μ6 Ἰηβθοοίΐου οὗὁὨἁ Ῥτορϑὺ διπιθβ οἴϊθη 
ἴαΚοα 18 ΟΥτ Ῥϑοῦϊ αν ἴογτα (ἰ. ο., ρν. 86). [ε ἴ8 
ἀεθαίδ0]6 ἩΠοΙΠοΥ [ἢ 6 οτ ρίηδ] αἰβιϊποιίοη Ὀοίγθ 
ὝΣΞ δηὰ Ὁ ΥΤΣ τλβ Αὐιοσνγασὰβ δυο] δἀμοτοὰ 
ἰο. ἴπ 1584. χὶ. 11, Ὁ Χ ἴθ ον άθηι προᾶὰ ἴῃ 
[86 ΠΆΣΤΟΥΤΟΓ βεῦβθ ἴῃ πεϊοῖ ὝΣ 'γγᾶβ οὔ απ} γ 
πϑεὰ. [“ ὈΥΛΥΘ 15 Π6ΡῸ [16 Ὡδῖηθ οὗ [ῃ δῃσοβίοῦ 
(3η. χ 6), ρυὶΐ (ον Ηἰβ ἀοδοθη δια 5. Α. Α.--- 
“ Μισταῖπι, οὐ Μ|ιδβείπι, (ῃ8 πδπλο ίνϑῃ ἴο ι 
1η {πο βεγίρίυγοα, ἰ5. ἰὴ (6. Ρ]αταὶ ἴοσπι, δηά 18 
(ἃς Ηοδτενν ποᾶδ οἵ ἐχργοβδίηρσ (89 “ἔπ τορίοωθ 

οὔ ἐ᾽ (60 ΘΟΙΩΤΔΟΙΪΥ τοὶ ὙΠ 1π ἴῃ 6 Ὠἱοτορἶγ- 
ἘΓΑΝΑΝ μ6 “ὑπὸ Μέρα; 8 ὨδΙη6 8.}}} αν 
ΠῚ 08, γὰῶο 608}} Εανρί, 88 ν͵ὸῸ]}} δ Οδγο, 
Μυρμὶκ, οὐ Μιον." ὙὙΠΙΚΙΝΒΟΝΒ αηπ. απα Οἰωί. 

«πὸ. Ἐσῳρ Τ. 2, αυοϊορα ὈὉΥῚ ΒΑΒΝῈΕΘ ἐπ ἰσα., 
πῆο δά: “Το οτἱρίῃ οἵ {π6 παῖ " Ἐφυρί᾽ ἷβ 
Ὁηκηόπῃ. Ἐργρίυβ 18 βαϊὰ ΕΥ̓͂ Βογλθ ἰο βδαῦθ θθθῇ 
Δ δῃοϊθηὶ ἰεϊηρ οὗ ἰῃ6 οουπίγ 77]. 

Φοβονδὴ βεία ουὐ ἴοῦ ἐ ἴο ΠοϊΪά δὴ 885126 
(μογο. Ηδ στἱάρβ ὙΠΙΠΥ πι Ποῦ οἡ ᾿ἰρπϊ οἰουάβ 
(Ρβ. χυὶϊὶ. 11; ᾿χυ!. 84). ἘΦΥΡΟΡ 14ο5 ἦτο "ὸ- 
ἴογ Ηἷἴω. ὙΠΟΥΡ ἰη Ππὶ [Ποἱγ ἰοτὰ δηὰ 
τηϑδίοσ, [κὸ ἷν. 84. ΤῊΘ ΡΘΟρΙΘ τὸ ἀϊβρὶ το; 
ἰοῖν σουΓδαα βίη 8. ΟἿ ἰβ Ἰηνο Π Δ ΥΣΪῪ σοι ηά- 
Θά οἵ {86 νἱεἰϊαἰίοι Εχυρὶ ομοῦ θοίογο Ἔχρογίοπορά 
ΟἹ {π6 ρμϑτί οὗ Φοδβονδὰὴ (Επχοά. χὶ!. 12). 160]8 
Δα Ρθορίθ οὗ Εμγριὶ αν οὔθ Ὀοΐοσγθ [ο]1 ἐῃ9 
ῬΟΥΘΡ οὗ Φοβονϑὰ : Ἰυαὺ ἴοσ (18 γοᾶβοῃ που 869 
8η4 ἰγϑιλῦ ]α Ὀοΐοσγα Ηΐτὰ (οοΡ. Φ6Γ. χῖὶγν. 25; 
Ἐχζοὶς. χχχ. 18; 1 ββδιι. νυ. 8). 

8. Αμᾶ ΕΣ υἱἱ]}} δοῖ----Τοτᾶ οὗ δοβῖα.--- 
 εῖβ. 2-4, ΌΝΟΚΕΒ (ΟΘ΄ δον. ἀε6 Αἰΐογίλ., 1. Ρ. 
602) βαγβ: “1 σδῃηοὶ Ὀ6 ἀεοίογιηϊηοα Ε ΎΝ 
(18 Ῥαββαρθ σείδσβ ἐ (ῃ:6 δβγοΒυΥ ἰμδὲὶ 1Ὁ]ονοα 
[(Π6 χρυ βίου οὗ ἰμ6 ΕΠΙορίδηδ (ὈΙΟΡΟΒ. 1. 66 
δουῦΐ ἴδιο γοᾶσ 69ὅ, οΥ μα οομίοβίβ (μα Ῥγθοθᾶ 
Ῥεδιηγηθεϊ οι υ8᾽ δδοοηαϊηρσ ἴμ6 ἰΠΓΟΏΘ ἰδρθαδον 
678-670). Βαὶ ἱϊ ὙΠ ἰπαὺ (Π6 ΒΗΔΙΟΏΥ ΟΣ 
[6 νι μβάγαπαὶ οὔ ἐἰῃ6 Εἰμἱορίδηβ ψγἃ8 Ὡοὶ οο- 
βίο ]6. ΗἩΈΒοΡοτῦΒ (Ι1. 147) ΘΑ ΙΔ ΠΥ ῬΥΔΒ68 
(809 Ὀοδιυύι!] Βαγτλοου οὗ {π6 ᾿ὐλὸ βνθιον τᾷ Απά 
1 τιϊβυπαογαίβηἰημβ ἀἰὰ αγὶβο, (ΠΟΥ τοϊχηῦ Ὀ6 
ἰδκοη ἰηίο {π6 Ῥγορ θοῦ β ΘΟ ργ  βθΏβιγ6 ρδῃο6 88 
ΘΕΒΘὨ(18}}Υ οὗ {π6 βᾶπλθ βοτὶ ψ ἢ ἰἤοθο ἐμαὶ Βοοῃ 
δἴον ρσοοοᾶθα [8Π6 βο]6 ἀουπηϊηΐου οὗ Ῥβδιωπιρίζοβ. 
βυοἢ γνογοάδ οἵ ἱμίθσῃδὶ ἀϊβοογα, ΒΏΥ ὙΔΥ͂, 00- 
ου οἴκη ἱπ Εμγρί. ΤἬυΡ ἃ ρδρυσζὺβ ἀἱβοονογοά 
Όγ ΗΑΒΕῚΒ ἰῃ 18δ8, δηὰ Ὀα]οηρίηρ ἴο τ[π6 ἰπ)6 οὗ 
Ῥδιημοβ {Π1., Ἰοαῦ 7ὅ βαᾳ. ᾿ΠΙΌσΤΩΒ ὺ8: “ὙΒΟ ᾿δπά 
οἵ Εμγρὶ (611 ἰηΐο 8 ἀκ ϊκο: ΟΥ̓́ΘΙΥ͂ Οη6 ἀἰὰ 85 ἢ6 
ρὶ ἰοηρ ΤΕ {ποῦ ἯᾺΒ ΠῸ ΒΟνΟΓΟΙρΏ [ῸΓΣ 
1Βοιη, εἶαι Βαὰ τῃ ΒΌΡΓΟΙΩΘ ΡΟΝΟΥ ΟΥ̓́ΘΡ ἴδ τοὶ 
οὔ δίηρα. Το Ἰαπᾶ οὗ Ἐργρὶ δεϊοηροά ἰο (ἢ9 
Ῥγΐηοοϑ ἴῃ (116 ἀἰειτ!σίθ. Ομθ Κἰ 16 δποίμοσ ἴῃ 
68] ουδγ." Οὐμρ. ΕἸΒΕΝΤΟΗᾺΕ, Τῆε στοαὶ ἢ ΑΈΒΙΒ 
ἀρντιιδ; α ἰδείιιγε, 1, εἰρτείσ, 1812. ΤΉυΒ Ἔνθη (86 

ἀἸβίασθδησοβ τὶ νοῦ ἘΡΥΡί γαβ νἱδϊιοὰ ἱπ 
οοηῃδοαῦσῃοο οὗ (ἢ6 ἰσσυρίζοη οὗ (6 ἘϊΗϊορίδη 
κὶηρ ῬΙΔΉΟΩΙ Μογδσωθῃ ΣΩΔΥ͂ δ6 ᾿πο]υδοᾶ, ψὨϊοᾺ 
ΞΎΑΡΕ (126 18. υαι(. αοἰλ., Ῥ. 80 βᾳ4.) Βο]άβ ἴο Ὀ6 
Ἰηϊοηἀοα Ὀγ {Ππ6 ογυο] Ἰοσὰ δῃᾶ ἥρσος Κίηρ νοῦ. 4. 
ΕῸΣ σψβθὴ βαϊδῖ ττοίορ, 1 (Π6 ἀαΐο σίνθῃ δθουθ 
8 οογτοοῖ, [Π6 δυθηΐβ υπάον Ῥίδηον! Μογαιηθη θ6- 
Ἰοησοά ἰο {π6 ρϑδὶ δηά ποί ἰο ὑπὸ αίυτο. ΒΥ 1ἢ6 
αἰὰ οὗ Ἰομΐδηῃ δηὰ Κασγίδηῃ ρἰγαίεβ (ΕΟ. 11. 
152) Ῥμαδιαπιθίίοδαβ βυδαυρα ἢΪ8Β ΟΡροπϑῃίβ, δἵϊονς 
8ΔῺ εἰρῆΐ γοϑαγθ᾽ οοηίοβί, ἴῃ ἰδ6 ἀδοϊβὶγθ θαἰ}}9 
οὗ Μομιδιρἶβ. 

Ὑγμαὶ {6 Ῥτορῇδὺ βαγῃ (νδγ. 8) οἵ ἴμ6 ϑταρίυ- 
ἴῃς ουὖὐ οὗ {Π6 πριγὶϊ οὗ Ἔχγρι δη4 βυγ ] οσληρ Ρ 
118 ΘΟ 861 (οοταΡ. 11}. 12) πα! σαίοβ (6 ᾿πηροίΐθῃοθ 
οὔ Π τυ ]ογ ἴο μοῖρ (Π6 εἰϊπαίΐοη Μ 11} βυ οἢ ΤΆΘΒΠ8 
88 Β..4}1} ὃὈ6 δἱ ἐμοὶγ οοτησωδῃά. [ἢ {1Πεῖγ οσ γον 
{Π6Υ τὶ] ΔΡΡΙΥ ἰο ἐποῖν 1άοἶβ, {ποῖν 1 (ΘΓ Γοίε τα, 
ἐ, 6. “186 τουϊίοτοτα." Βαΐ ἴῃ νβΐῃ. ι 18 
Βαπάερα οὐοὸγ ἴο ἃ βαγβὰ σῸ]6 8Ππ6 ἃ βίοστι Κρ. ἵῚ 
οδμηοῖ Ὀθ ἀεηϊοὰ {παὶ [1680 ἰθσιωθ ΒΡΌΪΥ ΥΟΙῪ 
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Μ6}} ἰο Ῥεδιαπηοιϊοπυβ δηὰ (Π6 βυϊϑοαποῦϊ ἰκεῖηρΒ 
οὗ ἷβ σαοθ, Νοιο δὰ ΗἩορῆγσα, [ῸΣ {Π6Υ σ8]]οἡ 
ἴῃ ἑοσεῖσῃ μοὶ ρ ἴο {16 δαρροτὶ οἵ {Ποὶν ἀομμϊηΐου, 
δηὰ ρανθ {ΠΟ ΓΘ 8. ὈΙΟΥ ἴο ἴδο οἷά Ἐχνριίδη 
ὀχἰβίθμοθ ἔγομλ ψὨΐοῖ ἐδ ὭΘΥΟΡ γϑοογογοῦ, 'γε 
ΔΙῸ ἰο]Ϊὰ ὮγΥ ΠιοΡροβῦθ (Ϊ. 67) δηοὰ ΗἩΒΒοροτῦβ 
[1.. 80) ιϊμιαὶ, ἱῃ οομϑοαυθηοθ οὗ ἴῃ ἔδγογ δαὶ 
ΒδηληοίϊοιιυΒ βμοποὰ ἰὼ ἔΟΣΘΙΖΏΘΙΑ, ΤΟΓΘ ἰδαῃ 

200,000 Εγρίίδηβ οὗ [88 τα}. } Υ οδβι6 οιηϊστγαιοα 
ιυ Επίορια ἀυγίηρ 186 γχτοίχῃ οὗ ἰμαὶ ἱκϊηρ. 
τ᾽πάον Νόοοὶιο, οὗ {16 ἸδΌΟΓοσϑ οὐ ἰδ σἝδῃη] (ἰγδὶ 
Ὑγ8ἃ8 ἴο σοηηοοί ἴμ6 ΝῚ]ο {ἢ ἴἰμ6 Εδα 864, 120,000 

τἰϑῃοὰ (ΗΕΒ. 11. 1658). Ηορτα ΟΣ ΑΡρσγὶοβ γ88 
ει μεοπεὰ Ὀδοδῦϑα 8ὴ Ἔχρϑαϊξοη δραϊηδὶ Ογτοη 
ἴοσ ψ ῇ]οἢ μα μδά ομρ]ογοᾶ δ ἌΣΤΩΥ͂ ΟΟΣΩ 
ΟὨΪΥ οὗ Εαγρίΐδηβ, οραθὰ ἐπ βανεγο ἀοίθδί. ΕῸΓ 
᾿ιὶα οοηάιιοῖ γγῶὃϑ οοπβίσυοα ἴο 6 δῇ ᾿ηϊδηιοηδὶ 
ἀονοιίοη οἵ (μὸ Εαγρίλδῃβ ἴο ἀοδίσυσίίοι (ΗΠ ἘΒΟΡ. 
11. 161-169. ΙΨ΄. 159). Τ686 δα οἵπον Ὠἰβίοσὶ- 
(8] δνθῃὶβ ΠΏΔῪ 6 οα δ5. θο]οηρίης ἰο (8:6 
0] Β] πθηὶ οὗὁ ΟΡ Ῥτορ θοῦ. Βαί (ΠΥ ἀο ποῖ οχ- 
δαῦβὶ , Νοιδίηρ νγ85 1688 ἰῃ [56818}}}8 πυϊηὰ ἰΠδη 
ἴο τλδῖζθ ἐῇοβθ ἰγδῃβδβοί 8 {116 δα ͵]οοῖ οὗὨ βροςοΐαὶ] 
γΡγοἀϊοίίοη. Ηον που]ὰ νῷ ἱπ (μαι οδδὸ δρρὶυ 
Ὑ ἰδὲ [01]1Οττα, ΠΟ ΓΘ ἮΘ ΒΡΟΔΚΒ οὗ ἰμ9 ΝῚ]6 ἀγγλὴς 
ΠΡ δηὰ νοροίδιϊοη οοϑδδίηρ ἢ Οδη ἐπἶβ, ἰοο, ὃ6 
τηθδῺϊ ἢ 6 ΓΑ] 7 ΒΥ θοὶὰ ἀφοϊαγδίϊοη (6 Ῥτγο- 
Ῥἤοὲὶ πιθδ8 ΟΠΪΥ͂ ἴ0 ἈΠΏΟΙΙΠΟΘ ἴο ἘΠῚ ἐδ υάᾳ- 
ταθηΐ ὈΥ Ὑ οἷ, οἡ ὈΟΙδ δἰ θα οὗ 15 ἐν (16 ἷ8- 
ἰοσίοαὶ δῃὰ {πὸ πδίυγαὶ, 1 81.411 θ6 γεἀποθὰ ἰὸ ὃχ- 
ἰγουγδιε8. ΤῊ δ Ἰυσρτηοηὶ πδ5 ποῖ Ὀθθῃ γοϑ] ζοὰ 
ὈΥ̓͂ ΟὨΪΥ οπᾶ οἵ ἃ “ οδηϊίο ονυθηίθ, [ἰ ἰβ γοα]σοὰ 

ΘΥΟΣΥ͂ ἰπὶπρ (αἱ ργοοθάοθθ {16 οοηγοσγόΐοη οὗ 
ὁ ἰο Φοθμονδῇ (ΥοΣ. 21 βαα.) δπὰ οοηϊσὶ δυΐοϑ 

ἴο 1ἴ; δῃά ἰο ἰδὲ θοϊοηρβ, δῦονο αἱ], ἰΐϊ8 ὀρργοθ- 
δἴου ὈΥ 8 ἴοϑ ἔγσγοιαι πἰϊποαυΐῖ, (ῃδὲ 8 ὈΥ Αβδγτίδ. 
ΤΆΪ6 τοοταθηΐ, ᾿ὲ 'θ ἴγὰθ, ἀο65 ποὶ ΔΡΡΘΔΥ οϑροοὶδ]- 
Ι ἰὼ οἢαρὶ. χὶχ., αὶ ἰο (6 ῥγοβοηϊδίζοη οἵ {18 
ΣΙ ΤΟΗΙΡ ΘΕΙΘΩΙΆΓΥ οΟἰδρί. Χχ. ἷβ Ἕχο δῖ γον ἀ6- 

γοίοα, 

4, ΔΑπᾶ ἴ8ὸ νναῖθσ ---- οομ 6 --- 
Ψε τα. δὅ-9. ΤΏο ΝΠ] 1.5 οΔ]]θα ἃ δο8 (οοΐρ. χυϊὶὶ. 
2; χχνὶϊ. 1: Ναῆ. 1}. 8; Μὶίς. νἱΐ. 122), ποὶ 
ΤΑΟΓΟΙΥ Ὀδοδυδα οὗ 118 ΠΟΥΙΩΔ] Ὀσοδά τ ἩΠῚΉ1ὴ 1.8 
ον ὑδηΐα, Ὀὰϊ αἶδοὸ Ὀθοδιβθ ἰξ ΣΘ8}}Ὺ ΒρΓΟΔδ ουϊ 
ΕΚ ἃ ϑο8 αἱ {π6 (6 οὗ ογογβον, ἩΒΊΟΝ ἴο δαὶ 
{π6 οοηίοχί, πιυδὶ 6 τορδσγαάθα 88 ἐμ Βρϑοΐδὶ 4}}1)- 
βίοῃ ἤεγο. Ποῆοο ΗἨΈΒΟΡΟΤΙΒ (1. ὃ7) 0811 ἱΐ 
“[Π0 808 οὗ Εργρι." ὐοιρ. ΡΩΝ. Ἠΐϊεῖ, παί., 835, 
11, “ΤΙ6 ψδῖοῦ οἵ ἴπ6 Ν1]Θ ΣΤ βθΏ Ὁ]68 ἃ 868.) 
ΒΕΝΈΟΑ Οὐἱαξκεί. παΐ. ΤΥ. 2. “Αἱ ἔγχει ἴὲ δϑδίοα, 
ἴθ η ΟΥ̓ οοπ θα δοοαβαίοη οὗ νδίοσβ ἰΐ δργοδὰβ 
οα ᾿ηἴο ἴΠ6 Δρρϑδύδῃοθ οὗ 8 Ὀὑγοδὰ δηὰ ἰυγυϊὰ 
868, ΟΕΒΕΝ. ἐπ ἰοο. 1 Ὁ", “ 568." ἀδείρηδίεβ (μ6 
ΝΘ ἴῃ 18 ονογήον, (πη ὍΓῚΣ τπηθδηβ (ἢ 6 βίγοδπ 
ὙΠ ΐη 118 πογπιαὶ Ὀ6ὰ, δΔηά ὑπΠ6 ΠῚ ὙΠ), “' βἴγθασωβ "᾽ 
δηὰ Ὁ Ν᾽ “ ἀϊο 168, Ἰηθδῃ [Π)}6 ΔΥΓΙΏ5Β 84 0885 
οὔ τη ΝῚ]6. ὙΠ [86 ἀγγίηρς ὕὉΡ οὔ 9 ΝΥ] δηὰ 
1:8 ὈγΔΏΟΝ 68. Ῥουίβῆοθ, οὔ οουγβο, ἴθ Υ (ἴοη 
{πὶ ἀορομὰβ οὐ ἰδοιι, δη {ππ8 4]5ὸ 9 ἤϑμδσίοβ 
δηὰ (86 ἱπιροσίδης τηδηυίΐδοίυτο οἵ ᾿ΐηθῃ δηά 
οοἴΐοη. ΟἹ ἰδο Ἔχ γδογαϊπασυ, ργοἀυοσίνο ἤβἢοτ- 
1ο8 οἵ (9 Ν᾽]6, οορ. ΊΣΚΙΝΒΟΝ, ἰ. ο. 1. δηὰ 11. 
Ιλπθη ϑγθηίϊβ ἭΘΙΓΘ ΟδΡΘΟΪ 17 πΟΤΏ ΟΥ̓ (6 
Ῥγϊοδα. [Ι͂π (86 ἰδωρ]οβ [ΠΟΥ ΤΟΓΟ δ ονσοὰ ἴο 
ἤΟΔΓ οπὶν ᾿ἰΏοη ρασιηθηίδ. Α1] ΤΩ ΤΩΩΥ Ὀαπάδροβ 
αἶϑο ὙΟΓΟ σοχυϊγαὰ ἰο Ὀθ οὗ ποθ. Οἱ ἰδθ πιδηυ- 
ἐλοίαγο οἵ πο δηά οοἰΐζοη ἰῃ Ἐδγρὶ, δοο ὟΣ, 
ΚΙΝΘΒΟΝ 11. 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΗῈΕΤ' ἹΒΑΤΑΗ͂, 

ὅ. Απᾶ ΠΟΥ͂ 6.:41]} ὍὈ6 ὈΤΟΪΚΘΙ ----- ΤΉ, 
ΤΩΘΥ ἅο.-- εν. 10-1δ6. [π ἰῃοδὸ γϑσθοβ ἐπ6 
Ῥτγορῇοῖ ροτίγαγα ("6 συΐῃ οὗ Επγρὶ ἰῃ δηοῖποσ 
δϑροοὶ οἵἉ 118 Ὡδ([008] [Πἰε|, οἷΣ. : [86 αἰνίβίου ἱπίο 
οδδβίοβ, ἴθ ποῖ 6 ΘΒρΟΟΐΆ]]γ δοὶ ἰογί ἢ (ἢ6 
Εἰσιιοεδὲ οἷαδβ 88 ουὐδσίδκοῃ ὉΥ (86 συ. ΒΥ 
ΠΙΠ (δε ὡπᾶενρ Τεχί. απὰὶ Οταπι.), ἰα ποῖ ἰο ὃ6 
υπαοεγείοοα (ἢ6 ἰονον οἴδββοθ (ΗἸἘΝΡΕΎΕΒΕ δηὰ 
ΕπγΑ Ὁ) ποῦ πανί (τῖ1} 8 σοΐδγεποα ἴὸ ΠῚ ὥ. 

Γ, Βοοκρα, ΒΟΒΕΝΜΌΕΙ, ΕΒ δηὰ οἰ 6 ΓΆ). 
ΤΏΘΥ δῖ (6 ὌΡΡΟΙ οἴδδρον, [6 ἰρῆοαὶ οδδίοϑ 
(οοπρΡ. 1Ϊ}. 1)... Τθεθο 888}} Ρὸ Ὁ ΝΟἽἼΟ ἰ. ε, 
4 οββὲ ἄόπῃ, οσυμ δὶ οα ἰο σαΐπα᾽" (σοι. ᾿ἰΐ ὃ, 
10; 11}. 15; Ἰν]]. 18), τμαῖ 18 ἐἰδπ ργϑαϊοδίθα οῸσ- 
τεδροηάϊηρ ἰο 6 δρυτδίνο τηθδηϊηρ οὗ (86 κηῦ- 
)εεῖ, ἴῃ ΜΒ ΙΝ Ι μρὸ δὴ δ᾽] υκίοῃ ἴἰο 16 συΐπβ. ΕῸΣ 
ΑΙΓΟΔΩΥ ἴῃ 1βδὲδῃ ἰἴ)6 (Π6ΓΘ ῬΟΓΘ υΣ ἀρ ἴῃ 
ἘφΥρὶ πβοδθ ογίρίῃ ἀδίοα Ῥδοῖκ ζζοσθ ιθδὴ δ 
Πουδδη γοδγα. : 

18 ἷι ποὶ διέϊηρ (δαὶ ἴ86 Ῥτορδοῖ σοραγο [ἢ 6 
μυπ]Π]} δου οὗ ἰΠ6 σταηάοον οὗ ρὲ ἰο {6 
τυΐηθ οὗὨ ἰΐθϑ δῃοίοης Ὀυϊἀΐηρβ, δηα (6 ΒΟΣΕΟΙΥ 
ν᾽ δἰ το ἸΟνοΥ οἰδδβεβ (ο δ ΎδιΩρΒ οἵ 18 Ν᾽] (896 
Τεχί. απᾷ Οἴταπι. οἡ γον. 10). 

ἴῃ Ὑἱδί (ο]]Ποτβ ἢ6 ἀορὶοίδ ἔσο Σ (86 οοτϊης 
ἴο πουσῃῖ οὔ [Β6 σταπάθοβ, βοι τς ΤΟσ ἢ ἐβροςοῖ4}} 
1π6 ὈΔΠΚΡΌΡΙΟΥ οὗ ἰμοῖν πὶβάομι, δοὸ οοϊ εργαιθα 
οἷά (Αοἰα νἱὶ. 22; ἨΈΒΟΡ. ΙΥ. 6, 177, 100). ΤΗΘ 
ῬΓΐηοεβ οὗ Ζοδῃ δ.Θ ΟὨ]Υ ἴοο]β. (Ζοδῃ Ξ-ς Τδηΐα, 
{8:6 ΤΟΥΔῚ] τοοϊάθηοο οὗ ἔνε Εμυρί, κἰἰυδίεα ἔπ 
{πΠ6 εῖῖδ οἵ (ῃς ΝΊ]6, οορ. ἘΒΕΈΒ, ἰ. ς., 1. Ρ. 
272 8η6.; ἰάοηιῖ081 Ὑἰ}} δτηβοθ, δοοογαϊηρ ἴοὸ 
Βπύσβοη, αὐάγεδ8 τι λα Ογϊεπίαὶ 
Τ,οηάοη, 1874). “ΠῈ9 βδβοβ διηοηρ ἰδ6 σΟυΠ- 
8Β61|1ὁγβ οὗὐ ῬΉΔσδοΝ," ΔΊΘ ῬΓΟΡΟΓΥ ἴδοβα οὗ 186 
ΘΟΠΏΒΘΙοσβΒ ΤΏ δίοπα ἀξβεσῦο ἴπθ ῃγοάϊοδσῖθ 
“ πῖδε." 7116 δχργεβδίοῃῃ σεοβ}]β ΠΥ ΠΙΌΣΠ 
“6 Ὺ νῖθο 1δἀϊ65᾽᾽ ἴἰῃ (Ὧ6 δος οὗ Ποῦοσδὰ (Ψυὰ. 
ν. 239) τ οὶ ταιδὲ 8180 00 ἸΓΒΏδ]αιοὰ: “{Π6 τεϊβεδὲ 
ΔΙΏΟΩΩ ΒΟΡ ῥσίῃοθαβεβ." οπ (89 Ὁ Θ9Γ, ἐπὸ 
ἘΠ ΠΣ ΘΌΒΒΕΗΟΝ οὗ ῬΒΆΣΒΟΝ, 866 ΕΒΕΒ5, ἰ. 6. 
.. 
ΑΒ ἴο ιδὸ απο ῬΆΔτΔΟΗ, ἱΐ Τεληε ἴῃ {με Πΐογο- 

Εἰγρΐο δηά Ὠϊογαίῖο πιυηρ “εγαα" οὗ μύρα 
οὐκ ΤΏΘΔΏΒ ΣΟΥ “ ἰ Βουθε ᾽" (ἙΟΠΡ. δὰ 
᾿ηι6 Ῥογίο)ς. Ἕορ. ἘΒΕΈΡ, ᾿ 268 Β66. ΤἼΘ 
ποτὰ ἀοοίρηδίοθ 8180 ΒΙΓΡΙΥ ἴδ0 Κἰπρ᾽Β Ῥδ͵]δοθ 
{ΠΈΣΕ ΤΡ ἐδια.). ᾿ 
ΤῊ Ῥτορῆοέ διεῦσηθ (μδὲ [Π6 (δ Ῥσξοδίθ 

00αδβο ᾿ποὶν οἰδίτη ἰο τϊϑάομι ΟἹ 7 ΟἸΓΕΌΤΩΒΙίΔΏΟΘΘ : 
1) οὐ (μοὶ δηιίαυϊγ, 2) οὐ ἱμεῖν πὲρῆῃ, τονδὶ 
οτἰχίη. 1 (6 δποϊθηὶ ἰϊρβ τ τὸ οὗ 8 ὑγίθβι 
Γδοο, ἩΠΐοΝ ᾿β ΘΟΥΓΘΟΙΙΥ δεβυπηοα, δηὰ δΐ (ἢ τῖδ8- 
ἄοτι οὗ (6 μῥυίοδίβ να ἐσβαϊἱοῦδὶ, ἰμο ἐμῸ 
οοῦηθοὶ πιο (ΠΟΥ μᾶγο ἰπ6 Κίηρ οτἱρίπαιρα 
ἔγοτχ ἃ δοῦσοθ ὙΒ1ΟΝ τηυδὲ ΘΠἾΟΥ {πὸ Ὠἰρῃοαθὶ οοῦ- 
εἰἀοταίίΐοη ἰπ μὲὶβ ογοβ. ΗΟ ἸΑΙΔΘΏΙΔΌΪΥ, δδΥ8 
ΤἸραϊδῃ, στουβὺ (Πἷ8 οουΒ6], ἢ ἱῃρς ὕοιὰ βῦοὰ 
ὨἰχὮ δυι μον, οοπλθ ἰο οοηΐυδβίοη. Ὁ] {Β6Υ 
κπονν σθαι αὐά μαὰ ἀείοτταϊπιοὰ δραίποι Ἐφγρὶ, 
(Π6Υ οουἹὰ ἐποῃ ἰδῖκο ΤηΘΑΒΌΓΟΒ δρδϊῖμαιὶ 1 (ΥῈ 7. 
12). Α8 ἰξ ἴ8 {Π6Ὶ δ ἰπ δ τηδζεὲ. ΤΈΘΥ δΓῸ 
{ποθεῖν ε ἰηίδίυδίοῦ, δηα ἀδοεϊνοά ; μρησοα ἐδ6 
“ ῬΟΣΏΘΓ-δίο[6 οὗ ἐἰ8 (Υθ68᾽᾽ (ἐ. ε.,) (9 ἰτῖθο, υἷξ.; 
(π6 οἷδδ οὐ Ἡδλοῖ {π 9 ἩΐοΪΘ Ριΐδῃ ον 
δ ης τοδί; (Π6 Ὀγίθθὶ νυ οἶ868) ] ὁ τ 8ο]9 
Δ Δείγαυ (τεσ. 13). 80 [0Β}Ρ ᾿δβ, 'ῃ ἰδοῖ, δ 

οὐ δ δρὶ σἰὺ οὔ βεσυθσθεῶθβδ ἴῃ {6 ἴῃ- 1ι 6ΓΘ, 10 
ἘφΥΡῖ, Βο (δαὶ ὈΥ (0 ΥΟΣΥ οὔ68 ἴῃ παγὰ μασι 
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Ποῖα, 80 ἴο βροακ, [89 υηὰ ἱὴς οὗ π6 δὰ | δδηὴὸ ἔρυτο οὗ Μοαδρ.---Τ 06 Εργρὶ Ὀθοοπλοθ 
τ αξξι τί, ἴμς Ἰμ πὰ ἰὰ Ἰρ κεῖνα 1η [86 προοὶ ἘΕΤΝ πϑδε ΑἹΙ ἰδ ἀοθδ ἱβ ποιμίηρ ἀοῃα. 

6 δῃ) δηλοῖ! δηοῦ. ΤᾺ 15 βῃδηηθῆι ᾿οϑά ηρ᾽ ΔΕΙΓΔΥ ἴον οϑαὰ ὯΟΣ (411; ποῖος μα] πλ-Ὀσδμο ἢ ΠΟΥ 
ΒΕ ΟΣΡΓΘδθο ὮΥ͂ 8 ΨΕΙῪ ΤΟΥΟἸ ἰηρ θσυγο: ἢθ οοεὰ- [τυδβῃ, ὦ, 6., ποὶῖμοΣ (20 δἰρμοδί ΠΟΥ {Π6 Ἰονγοδὶ 

Ἐεγρὶ ἴο ἃ 
ἔμεν διά (ΣΙ ΠΟΣ ἐπ εἶθ οὐσῃ υοιλιϊημα (Υ6Γ. ἍΜ (δἷ6 ἔθ ΡΙῸ 

ἀσαμκοη τοδη σης δῦουϊ  (οοτρ. οὐ ἰχ. 18). Μ11 δοοοιρ  δῃ δου μην. 
: τ πεξό ταν ἕδος ο ἰδ6 ,ύραται εἶ 

14. Οοερ. χχυΐἱὶ. 8; ὅε:Σ. χινὶ. 26 866 {16 ἔγοδι Μβΐοῖ (ΥὙαΣ. 9) ΒΟ εἰδείοα ουϊ, 

9) Ἐμο Ἰταποι τίου: Εἰαγρὶ ἴϑαια 89 ΣΟΒΌ. 

ΟΗΑΡΊΕΕΒ ΧΙΧ. 16, 17. 

16 [Ιη δαὶ ἀΔΥ 58}8}} Εργρί δ6 "Κὸ ὑπο ἬΟΣΩΘΩ : 
Αμὰά 1 5881} 6 εἴγαϊὰ βδηά 36 .Γ 
Βϑοδυβο οἵ [86 βῃδιίηρ οἵ [86 Βαπά οὗ (89 1.00Ε} οὗ ΒοΒίδ, 
ΝΟΣ Ὠ6 βδΒαϊχοὶ οὐονῦ 1. 

17 Απὰ {6 Ἰαπὰ οὗ Φυσδῇ 8}4}} Ὀθ 8 ἴοστοσς υπίο ΕΖ 
ἘΣ ΘΙΥ οΠ6 ἰμδὺ ἸΩΔΚΟΙΒ τηοηΐίοη {πο γθοῦ 8881} Ὀ6 ΣΟ πὰ ἴα Μἰπνροὶῦ 
Βοσβυβο οὗ (π6 οοιηβοὶ οὗ ἐδ6 [.0Β}Ρ οὗὨ Βιοδβίε, 
 ΒΙΟΣ 9 δῖ ἀοἰοστηϊηρα ἀραϊηδί 1ΐ, 

6 ζγοπι δαΐῦΤΟ ἰλ6 πο οἵ ἐλο λαπά, οἴο., τολίολ δ ᾿ἰὐιεϊλ ἀραϊπεὶ (ἔ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝὉ 

 Ψον. 16. ΤῊΎΠ σοΙΏΡ. χΧ. 29; Χχχῆ!. 16; χ!. δ.---ἼὯἣὦεὦΒ 

ΧΙ 2; χχυχὶϊΐδὶ 14. χ] τ, 8,11: 11. δ..----ΤῊο γοεὺ 5 

δ γ7ῦο δἰγοθαν τοδὰ οἵ ἰὴ πδηᾷ Πα ἂρ ἴῃ ἐπτϑαίθη!ηᾷ: 
χί, 1δ, ΘΟ. Χ. 1δ, 82; χὶϊ!. 2; Χχχ, 98.---- ἸΒΊΠ, ἴτο- 
φυεραοῖ ἴῃ ἐμ Ῥοηϊδίθυσἢ, ΟΟΟΏΣΒ ἰπ 1548 ΟὨ]ἹΥ Ὦθγ0 δῃὰ 

ΧΥΧ, 82.--- Ποκασαϊης [Π6 οχργοδδίου ἸΠ ΠΟἪΝ 
᾿ξ 16 ἰο Ὀ6 γτοιηδεϊκοὰ ἰδδὲ, δρασὶ ὕἤγοτ ἰπ6 ἴσϑοααδῃς 

Ν ροραϊζ ἐξ. 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

πϑοοίίου νὰ ἐδ πδῖηθ οὗ 8 πδείου ὀὁχοορὲ θγο δηἃ 668. 

ΧΙΥ!. 30, 26, ἴῃ 6 ὀχρχγοβδδίο Ὁ ΓΟ -ἼῺῸΠ 
(ἔτοτα }}Π, οἰγουίανο, ἐγέρυωάίανο), “τὴ Σουοϊνί τ β ΤΟΥο- 

“-Γ7 

τηϑοὲὶ οἵ αἰτεῖ 685," ἰ6 ἅπ. λεγ.-----Τὴ6 ΘΧΡΥΟδΟΪΟΏ υ 
ΔΔ[ὺ' ὝΦΊΙΕ, 6. 6 γϑβοϊ νης οὗ (86 οἰμβοσισίθο ὑδυδὶ ἐεῖπαν 

οἶρίδι δοπσίσασίοη, οἱ ἩΝΟὮ. Θοτηρ. ἘτΑι,», ἢ 357, 6, 5. 
-ἼΒο ΗΙΡΒ. 217 16 ἰτγϑοασϑῃς ἰπ δαί δὴ : χὶΐ ἀ; χχυί. 

κ᾽ ΛΟ Μ ἴὰ Ἐδοῖκίοὶ, ΠἼΘ ἼΣ ΠΟΥΘΣ ΟΟΟΌΣΒ ἰῺ οοΏ- 13; χχχγϊ. "1. 42; ΧἸΠ, 846; χἰν !!. 1; 1χἱ}. 6, φέε. 

ἘΧΤΘΕΤΊΟΑΣΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. Τῆο αἀϊδοοῦτθο ἰβ διιἱβιϊ δ] } διγδηροά: 80- 
οὐγάϊηρ ἴο 86 Ἰογοροίΐίῃᾳ, Ῥὶ 511}1} (Ὠῖηκα ἐλ 
ἸΩΔῪ ὍΘ εανοά ὉΥ 18 οὐαὶ πίβάολ. ΝῸΝ ἰδ ἢδδ 
βυϊτοηα 1185 δορθ. [ὲ ἐγ ]68 Ὀαΐοσο (ἢ 9 
ἰπτοαϊοπίηρ χοσίυσο οὗ οβοναῆβ παληὰ (γον. 16). 
ἴῃ ἔδλοῖ, τ ποῆονοῦ ἰη6 Ἰδηὰ οἵ Τυάδῃ ἰβ ᾿Ἰμουσῆί 
οὗ ἘρΤρὶ αὔδῖκοβ (ἢ ἴϑδσ οί (πὸ ἄθοζοο οὗ ὅ6- 
βονδῆ τοδὺ 6 δοοοιαρ δηθὰ (νον. 17)... 

2. ΤΟ Ἔοχργοθείου οἵ [β8αϊ8δ “ἴῃ [αὶ ἀδγ᾽ 
ΜΠ ΙΟΝ 16 ροσυ ἱδτ ἰο ἴμ6 ἤχει ματέ (ἴῃ 0 δοοοηὰ 

ἦτ οοσατβ ΟἿΪΥ 11. 6) ἂρ πὶίὰ τηοτο ΤγθαΌΘΠΟΥ͂ 
ἴπ (μ6 ργϑϑοηΐ ομαρίοσ, μδῃ ἱῃ ΔΏΥ οἴ ὺ ῬΦΒΘδρΘ: 
οἷς. : γοτβ. 16, 18, 19, 21, 28, 24, Οομιρ. ἴδ σο- 
ἸΔΙΓΚ αἱ 1ϊ. 15. ΑἊ οἴθῃ δ5 006 υἱΐοῦβ [ἢ6 Πδ1η9 
Τυάδῃ, πιο ἔστη αὐτὶ ἰδ ἰο μΐτα, ἴοσ [86 Υ ἱκ ΟὟ 
θυ ἰοο »ὰ}} (86 Ῥοποῦ οὗ ἴμ6 αοἀ οὗ ΦυάΔἘ. 
ΤΏ οοὔη66] οὗ ὌὩ ἀθα [δοη, οὗ ν ποῖ ἐδ: 12 
ΒΡΟΘΚΚα, τουδὶ γο ῬΔΙΠΥ ΔΟΟΟῺΡ 
Μει ἴοδσ ἰΐ δισίμαν δῃα οοτωρ]οίο [1] ποῖ, 

4) ἙἘΟΥΡΊ' ΒΥ͂ ΡΕΟΒΕῈΒ ΟΟΝΡΕΝΤΕΙ ΗΟΙΥ͂ ΤῸ ΤῊΞΒ ΤΟΣ, ΑΝ ΤΉΗΕΞ-: 
ΤΉΣΕΡ ΙΧ ΤΗΕ ΟΟΝΕΕΡΕΕΒΑΤΙΟΝ ἩΨΤΗ ΑΑΘΥΕΙΑ ΑΝΡ Ι5ΕΑΣΕΙ,. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΧΣ, 18-25. 

18 ἴπ [πδῇ ἀΑΥ͂ "5}:8]} ἔνο οἱἐΐοθ ἴῃ [86 Ἰαπά οὗἩ Ἐφγρί 
ΠΡΟ Κ ἜΒ6 ἰβηξύααο οὗ δπδϑη, 
Απᾶ ἜΤ ΟΣ [0 ἴ[ἢ6 [ῈΡ οὗὨ Βοβίβ : 
Οηδ 5841] 6 οδ)]]οᾶ, ἼΠο οἷν οὗ ᾿ᾳοδαἰτυσίοῃ. 

19 ΤΙη τΠδὲ ἀδγΥ αβἢδ]} ἐῇσσο Ὀ6 δὴ δ᾽ ἰδὺ ἴὸ {86 [0 Ε} 
Ιη [86 τηϊάδὶ οὗἉ (δ Δα οὗὨἩἁ Ἐγρί, 
Ἀπὰ ἃ ΡΣ]Πὰν δὺ 9 θογάοσ ἐμογϑοῦ ἰο ἐδ 1.0 ῈΡ. 

20 Αμπά Σἰ 68)8}} Ὀ6 [ῸὉΓ ἃ εἴρη δηὰ ἴὺσ ἃ ὙὶζΏθθ8 
Ὀπίο {μ6 ΟΕ} οὗ δοβίβ ἰῃ [πο Ἰαπά οἵ Ἐμγρὲί: 

1δ 
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ΕΣ ὑΠ6Υ 888]]} 

ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕῚ ΙΒΘΑΙΑΗ. 

πηΐο {π6 Γ,.ῸΒῸ Ὀδοδυδο οὗ [86 ΟΡΡΓΙΘΒΒΟΙΕ, 
Απὰ 6 ἐμ6}} ΠῚ] ὑπο πὶ 8 ΚΥΪΟΌΣ, δηα “ἃ ρτϑδὶ 0Π6, 
ΓΑπά ἢ6 58}}8}} ἀθ νοσ {Π 6}. 

21 Απὰ 6 1.0Ε} 5881} Ὀ6 Κποόνῃ ἰο Εἰ 
Απὰ “86 Εργρίίδῃβ 88.411} Κπον 86 
Απά 88}8]] ἀο βδοσγσι σθ δηὰ οδ]δίΐοῃ : 

ὍΣ ἴῃ ἰδπαΐ ἄΔγ, 

68, ΠΟΥ 88}8}} γοῦν 8 γΟῪ ὑπίο 186 ΓΟΕΡ, δῃᾺ γρῬοσΐοσιῃ ἐξ. 
22 Αμὰ 188 

Ἀπὰ [Π6Υ 88}|8}} τοί στη δυόπ, ἴο 
ΒΡ Β[8]] βιωϊῦθ ἘρΥρυ: ἐν 89 8181] βγηϊίθ δῃὰ Ἀ68] {ξ : 

ΠΟΕΡ, 
Ἀπὰ ἢ 8}8]] 6 ᾿π γοαίθα οὗ ἰμθηὶ, δῃὰ 88}}8}}] ἢ684] {ἢ 61. 

28 ἴῃ μδὲ ἀδ 
Αμὰ ᾿ἴδ6 Αβεγγίϑη 88}8}} οοπγα ἰηΐο 
Απάμο Εργρίίδῃ ἰῃΐο Αβδυτῖδ, 

8[.8}} {μοσὸ ὈῈ 8 ἘΡΥΤΣ ται ουῦὶ οὗ Εργρὺ ὕο Αβδγστίβδ, 

Απὰ Κίμ6 ΕρυρΡ(δηΒ 8}18}} βοῦν ἢ ὯΠ6 ΑΒΘΥΣΙ 88. 
24 Τη ἰῃαὺ ἀΔΥ 818}} [βγϑθὶ θῸ (6 ἐμῖτὰ 

ΜῈ} Ἐρυρὺ ἀπὰ Αββδυσίβ. 
20 νόη 8 ὈΪο88 

Βιωκεὶ δ Ἢ δ Ἐργρί ΤΑΥ͂ ῬΘΟΡΙΘ, 
Ἀνὰ Αβεγτῖβ 186 τοῦ οὗὨ ΤΥ ΠΔΠᾺΒ, 
Ἀπα [8786] π}166 ἱῃο ΓΙ [8}668. 

οββίῃρ; ἴῃ 86 πυϊαβὺ οὗ (λ6 "Ἰαμὰ : "σβοπὶ (16 1.0ΕΡ οὗ μοδὶβ 841} Ὁ]6δδ, 

1 ΗΘδΌὉ. ἐλο ἐΐρ. 80γ, ΣδΡολ, οΥ ἱλα δυδπ. 

« ελα]ΐ δα. ὃ : ἘἜρυρον ἃ 7» α λόνο8. 
᾿ΟΙΘΡΑ ΣΙΝ: πε , ἔα. ἈῤνῚ ἩΡ ι 

'-π ρα γίΝ, 8 εἰποῦ. ΠΗ λοηι. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ψοσ. 18. Το ὀχργϑβδοίου “9 ποῦ ΟΟΘΌΣΘ ΟἿΪΥ δθΓ6.-- 

ῬΞΩΣ σῖῖι Ἢ τουδὶ δ6 ἀἰθε κα! δ᾽ δα ὕγοτα 119 189 Ψ "ΣῈ 
3. ΤῺΘ Ἰδέθοσ 6 “ἴο δβύοδῦ ὉΥ οὐδ᾽ (ἰχἱΐ. 8; Απιοβ Υἱ. 

8; ; ΤΠ}. 7, δίς.) τῆ ΤΌΤΙΩΘΡ [8 “ ο ΒΎΘΩΑΓ, (0 ΟὈΪ 6 οπ 8- 
δο! ἴο δῃοίδοσ ὮΓ οδἵδι,᾽" (Ζορῆ. (. δ; ἀφῃ. χχίν. Τ; Ἰ. 2: 

Ἐχοά, χίϊ!, δ; Ῥβ. σχχχίϊ, 2, οἰς.). ὈΛΤΙΓ οὐ ὈΗΙΣΊΙ. 

Βίχέϑοῃ σοῦ. μδνο ἰδ Ἰαϊέοτ τοδ πᾷ, 8150 ϑϑυϑσζαὶ ϑαϊ- 
τοῦθ. ΤΏΘ ΤΧΧ. ἱμάορὰ τοϑαβ ἀσεδέκ, ὙὨΪΘῊ 5 δυ]- 
ἀΘΏΕΥ ἃ ἀφο χησθὰ δἰτογαίίοι τοϑυ  ης ἔγοτα {π6 ΔρΡ 16 8- 
τοῦ οὗὁὨ ἱ. 26 ἴἰο ἔῃ ἘΞκγρείδη οἱἵν. Βαυὶ ϑυν., ἰδ γυϊο. 
(εἰυϊίαε φοῖέδλ, λΑυτα, ἐπ9 ΤΑιμῦν (Μοπαελοί Εοϊ. 110, 4), 

δ'ϑὺ 1 δ] δῖο “ οἱτγ οὐ 9 βη."" Οὐ {Π6 οὐϑσ παπὰ ἐδ 6 

ΤῊ Δ) οΥ ἐν οὗ οοάΐοοβ δη ἃ οα! οἢ8 ἤαγΘ Ὁ, δὰ δῆοῃᾷς 

ἐδ δποίϑῃηξ νοσζαίοηϑ δὲ Ἰοδϑὲ [πΠ6 ΒΘυκιδλο ἀϑοί θαυ δὸ 

χοδάβ ((ογ 'Αρές, Ἡῃοἢ Αοὺ. δηὰ ΤΉσον. τοδᾶ, οου]ὰ 

δεἰδῃ! ἃ 8180 [ὉΓΣ ὈΤ) ΤῊ οὐ 6 8}}γ ἐπο τοδαη ΌΠΠ 

46 [9 Ὀοδὲ συρροτέοα. ΤῊΘ δ ΠΥ ΕΓ οἵ ἐπ 9 Μαδβοσὰ ἰ5 
ἴον ἴΞ. Βα (89 τοδαΐῃᾳ Ὁ ὙΠ ἰ8, ΔΩΥ νγαΥ, γϑτν δηοίθαί 

Βυμμλοηῦδ, ὕξπονς, ἴπ9 Τλπσύπιοτ τοὶ ΤΠ 1. Απὰ ἰὲ 
τηῦδὶ μανο δηογϑὰ θᾳ08) Δυὐ μοῦν τι ὑπ 9 οἴ ΠΟΥ τϑϑά- 
ἴηχ. ἘΠ86 ἐδ ΤΑΒΟύΜΙΕΥ του ]ὰ Ὡοὲ Παγοϑ οοτη Ὀἱπθὰ ὈοΪἢ 
τοδάϊββ πρθῃ Ἀ6 πτίλον : ΚΎ ΠΡ 3 ΜΗῚΡ 
ἈΠΌ), ἐ. 6., πο οἷν ἸΒοΙΒ Βμϑῖηθβ σιας ̓Λάωγα οἱ αὦ 

Ἔρυκα ΤῈ ἐ. ε., φμαα εὐυογίείιγ." Απὰ (80 ὕδού τΠδὲ ἐἢ 9 

ἐγοδέίβο ἅΓεπαολοέ τοδὰθ Ὁ ἽΤἼ [8 οϑγίδιη!} Υ Ῥτγτοοΐύ ἐμπδὶ 

σοὶ  δαϊποτίεθα σαρροσιδὰ ἐπ|6 τοφάϊηρ. Αἀὰ ἴο 
418 ἐμαὶ Ὁ ἽΣΠ ΌΥ͂ 50 Πιθ8}85 ΕΠΌΓδβ ἃ βαϊ ϑίδοϊοτυ ΒΘ Ὧλϑ. 
ἘΣ: ἰῆο πηιοδηΐης “ἰἰου," τ ὨΪσἢ δοὴθ δδϑύτηθ ἿΤΌΤᾺ ἐπ6 

Ατδῦϊς (λαγὶδ “ ἰδ τοπου ",) 15 τόσ ἀουδίίαϊ, Βγεὶ ἔγοόζω 
6 (Δοὶ ἰμδὲ 1ὲ χοαίβ οπἷν οὐ Ασαῦϊς οἰγγλοΐοσυ. Υοῦ 
τοῦτο υποογίδίη ἰ5 {πὸ πιοδηΐϊηκς ἐδεγαίίο, δαῖτα, ἀμον, ὍΘ 

4ι ἀοσί γεὰ ἔγοτα ἐΐιο ϑγτίδο (συ ηἰ ἢ, δ ΟἾΔΕΝ. ἐπ ἴος. ἀ6- 

τοοπδέγαίθα, τϑαῖϑ ἢ Ῥᾷτο τοϊδαηάἀοτϑίδη 4) οτ, τ 

Μλαυπκε, ἴγοτη ἰδ Ἠοῦτον, ΨΥ ἰαϊκίης Ὁ." ἐοδείηκ 

Ἰοοδ6," ἩΉΘΓΘΔΒ ἐὺ 66 ΟὨΪΨ ΠΊΘΔΏ “χοράϊης ἴῃ ρίϑοος, 
ἀδείγονίηκ." Αηὰ ἴῃ {Π|5 Ἰαζῦοτ ΘΟ 56 ΏΘΩΥ Θχροδίϊοσο 

ἐδῖκο ὑπὸ νσοσά, Βαυὲ ποῖ σδῇ α πογὰ οὗ δυο τηϊϑομῖον- 

οὔδ ἰτροτγί βαϊὲ ἴῃ ἃ δοηίοσέ 80 [1] οὕ [οΟὐὙὦπὰ οοτηΐοτσεῦ 
Ολβραβὶ (Ζαίἐδελν. Ὧν Ζαιίλ. Τρδεοί. 1841, 111.}, τΏΟΣΩ 
Ῥακξοηδιξπ δὰ ὈΒΙΤΤΕΒΟΝ ΤΟΥ, 15 ἐβοΡοοΓΘ οὗ δ ορῖ- 
πΐοη ἐπα [6 Ῥτγορδοῖ, ὉΓ 6 βἰ κι σμδηρβο πτοὶ ΟὝΤῚ 
ἰοβίοδὰ οὕ ὉΠ, Ὀσὲ νι} τὸ ἐπ|8 ποτὰ ΟἽ υπάοτ- 

εἰοοὰ ἴῃ [29 δοῆδο οἵ “ ἀοσδίσογίῃρ ἰδ6 Ἰάφοϊαὶτν," [Πτὸ 
ὅοτ. χἹἡΠ!}. 18 ρΡυτορ ἢ θβίο8 ἴῃ “ Ὀγϑαϊκίηρς ἰπ ρίθοοϑβ οὗ ἐδ 9 
ΟὈΘ] 161κ9 18 ἐπ ὑθηλρῖθ οὗἨ [9 δύῃ πὰ ἐῆθ Ἰαπὰ οὗ Εἰχγρε." 
Βαὶ δκαϊησὶ {π|6 γον ἴα [9 ἔδοὺ ἰπαὶ δυο ἐν βεϊης οὗὨ 
νογὰθ ΟΟΟΊΓΒ αἰ Αγ ΟὨΪ ἰῃ ἃ ὈθΘαὰ βϑοῆδο. Τῆυθ Εδοὶς. 
ΧΧΧ. 1 661158 [86 οἷἐν ἿΝ ὈΥ (ὴ9 ΠδΙΏΘ γ; Ἐοϑδ. ἵν. 18; 

Υ. ὃ (ςοπιρ. ΑτΏΟ8 Υ. δ) 68}18 ΡΠ ΌΥ (δὲ ὩΔΙῺΘ Δ. 

(ἴον ψὨ ἢ ΤΏΟΣΘΟΥ͂ΘΣ ΔῊ βοΐτα] απὰ μοί δοσίας ὯΝ ΟΝ. 
ΨοδῆΉ. γἱ!. 2 αν τ: Ἠδη6}16); 188. Υἱί. 6 ΘὨΔΏ ΚΑΒ 18 

ὩΔΙῊΘ 20 [οἰοὸ ὮΝ. ΔΙΙΠουΚὮ Ὧ6 0868 ἷ( δ Ῥαμδα; 

δηὰ χσί. Ἰ ὮΘ ἰπίγοάποθ8 Ἑάοτὰ ὑπο ἰὯ8 δάτηο οὗ 

ΤΊ Ἵ (“819 )99 οὗ ἔμο ἀοϑὰ ᾽)) δῃὰ, Π4}}} ἔθ Τλτευν» ἴῃ 
τ 

ἐῆο ἐσοδέῖδο Ἄδοάα βαγα (ΒῬοϊ. 48 α, ἐπ ἰδλε ααγηαπ ἰναπδῖα- 

ἑδοι ο1, Ἐππλι.», Νωγοπιδετο, 1868. Ὁ. 824) ΑἼ͵765 (86 ΤοἸ]ον;- 

ἴω ΘΧχδηρ᾽ 98 85 ργοβοσί δίς ἰμθ συὶϊὸ ἕοσ ομὔδηρίης ἐπ 9 

Ὡδίηθα οἵ οἰδίοα (Πδὺ Ὦδνθ δὴ ἰἀοϊαίγουβ τωϑαρίης : " Εἴλϑ 

ΒΌΘΣ ἃ οἰἐν μαδὰ ἐπ 6 Ὡαΐὴθ "Ὁ Γ3. “ Ὠοῦφσ οὗὨ Γ6 76]. 

κοι," [ὁ δ οῦ ἃ Ὀ6 οδἰϑὰ ΝΡ ΓᾺ “ ἢΟΏ89 Οὗ ΘΟ 068)- 

τη! " (οΥ 708δαο, ἰαίγίπα6); ὮΔΒ ἴδο οἱΐγ Ὀϑε οδ)]ϑὰ 

100 Π3, “Βοῦδο οἵ ἐδὸ κιπα," 18 ββουἹὰ 06 οα]οὰ 

253 3 “Βοῦδο οἵ [δ ἀοχς ;" ἰποίορὰ οὗ 5 δ" δ 

8}}-δοοίης 6Υγ0," οΔ]} ἰὲ Ῥ ΙΝ" “{Π6 δγο οἴ ἰδοσῶα,"-- 



ΟΗΑΡ. ΧΙΣΧΣ, 118-25. ᾽ 227 

ἘΘΣΙδΒοΥ ὀχασαρῖὶθα οὗ ἐμ κίηά 866 ἴῃ ΒυΧΤΌΒΥΡ, ἴδ χ., 

Ολαίά.,͵ Ταδιευά, εἰ ταδὸ., Ὁ. 1096 Φ84., Δ. υ., 9. 

ΤΉυΝ τὸ 866 ἰδὲ ΟἽΪ 868 ἃ ἐπί βίης οὐ Ὁ ἽΠ υλαδί οἰ πὸ Σ 

6 ορροϑϑοὰ ἰο ἐδθ Ἴδοηίοχὲ οσ ἰὸ ἐΐο δ ἐοφσμσπαάΐ. 1] 

ἐποτγοίογο Ὠοϊὰ ὉΠ ἴο Ὀ6 ἴδ οταίῃ δὶ οογγϑοί γοδαϊῃᾷ. 

Βαϊ ΟὝὟΤΓ τοϑδοϑ “ἐπ βαρ" (Τὰ. 1. 8δ, τῆθτο ἴδ 18 τὸ- 
ΤΙ ΔΌΪΘ ἐπδὲ α ᾿ἰξι 16 Ὀοίοτο, τοῦ. 23, ἃ σο-ΓᾺ [6 

τοϑϊοηθ ------ τ}. 18. χίν, 13; 20Ὁ ἰχ. ἴ), ἶ Ἰαίηκ, δα 

οἷάον εχροδίξογε (ϑοζηρ. Οκεκν. ἐκ ἴος.) δηὰ Ἰαζιοεῖν Ῥππο- 

βει, (Εξεσς. Κ᾿. Ἐπονεῖ. ΣΧ... ». 612) ἢδγο σοπίοοίαξτοα, ἐδ αὶ 

1:18 ποὺ ᾿προββὶ)]9 ὑπαὶ (18 πδάῖὴθ ΟὝΓΤ  }» [Ὁ ΟἿΓ 

ΤΟΙΘΟ Μψ2ῶϑ ἰδ οσοεδίοι ἴοσ βοοκίωρ 8 ᾿οσδ ἐν θασ Ἐ6- 

᾿οροΐῦίβ ἕοσ ἐδ ἰϑγηρὶθ οὗ Οὐΐδθ. ΤΠΘΥθδδοῦ ἩΨἈἘΥ 1 ΔΒ 

ποὲ Ὀ81} ἰτητηθϑαϊαιοὶν ἰπ ΟΥ δὲ ἨθοροἹ δ τῶ ἰδ ἃ 

Βαϊ] αἰΐθ (ἐπιτηδειότατον τόπον) ἴο0Υ ὈυΠάϊΐηκ ἨΔῈ 

ἰουδὰ δὲ ϑοηίοροϊίδ, τίσ ἢ τα γοὶ ἢ ἐδ Νοῖιο οὗ Ηδ- 

Ἰοροῖ δ. Τμαὶ Οὐἰδ5 ἰπ δ 8 ρου ἴοι ὑο ῬῃΠονθίον δὰ 

ΟἸεορδίσβ οὐδ εἶγ ρρϑαϊθα ἰὰ ἃ βρϑοΐδὶ ἯΔΥ ἰὸ γ6 5390 

19 ργοῦδϑ πούῃίηρ δρδαϊηδὲ (6 δδδουζγωρίϊοῃ ἐμαὶ υϑῦ. 18 

8180 δῇ δ δἰχη  βσδοο ἴοσ τη. Ηθ ΘΥθἢ ΒΑΥ͂Β ΟΧΡΓΟΔΑΙν, 

δίιος αγίης αὐοϊοὰ ἐῆ9 σοηΐθη8Β οὔ ΥοΣσ. 19: “ καὶ πολλὰ 

δὲ προεφήτευσεν ἄλλα τοιαῦτα διὰ τὺν τόπον." ἘΒυ {8 9 

Ἐφγρῖϊαυ ἴδε ρ]ο, τ οὮ, δοοοσγαΐίηρ ἐο ζοόδερηνυ (Βεῖ,. 

ἡκπά, Ἱ, 10, 4), αἰοοὰ 843 γοαῦτα (1ξ οὐκ τοῖο Σ ἴ0 5ΔΥ 243), 

Ἧ85 ἃ στοδὶ Οὔἶϊδῃοο (0 6 ἩΘΌΓΟΤΥ 26, ἰἐ σου Ἱαὰ Θαϑ ἵν 

ΒΔΡΡΘΩ; ἰδδὲ Ὁ ΠῚ οὗ ΟΣ γϑ9γ89 τθ οῃδηροά Ὦγ πολ ἴο 

ὉΠ. ΤἸΉΘΓΟ δζὸ ἴῃ ἔδλοὶ δίὶχ ΜΒΒ. ἐμαὶ σοϑδὰ δσργϑδαὶν 

ΟΠ Ἢ» “οἱἷν οὔ ἐλθ ουσθο ;" δηὰ ὑδμο ᾿Ασεδέκ οἵ {π9 

1ΧΧ, (8 ταδη "Π 65.}} δὰ ἰηἰθἐοὉ 6] αἰέθσαίίοη ἰὰ (ἢ 6 ονρ- 

Ῥοκίἐθ θ6Ώ50.-----Τ}ἠ ἐχοίοσο ἰοιοἐΐομαὶ οἤδηροθ ᾿γῸ εἰ 

ὠπέγα ὮδγΘ τ ἀϑηΐδον Ὀθθη Ροσροϊσγαϊοά ΤΏῦ5 [8 οχ- 

Ρἰαἰ θὰ ποὲ ΟΌγ [6 ἀπρ!οαίθ γοράϊης ἰπ βόδοσαὶ, Ραύ 

οπροοίφ!ν, ἔοο, {Π6 ἐγαάϊείοη οὔ ὉΠ 88 ἰδ οτίμποάοχ 
τοδΐηρσ, ἀπὰ (Πο ὄχίτι οἵ {π6 βαῦγο ὉΡ ἐπ Μαβογοῖβ.--- 

ΟὝΣΩΡ. Σογϑουοσ, Βεκινκεΐη ἔδ6 Τῆδ. ἑλδοὶ, Ομαγί. δολτύ. 

1810, ΠΕ 1., οὐ {9 ᾿πρυϊθὰ ΟΠΔΏρΘΒ οὗ ὑπ Μαϑοσγϑίίο 
ἰοχὺ ἰ 188. χὶχ. 18, δη ἃ ὑῃ9 γοσλδσῖε οὗ (8.6 δβαηθ Ὑγίϊοῦ 

ἰῃ 18 Βοίέγᾶσοη νοῦ Ἐκῖν. ἀδξε Α. Τ' Οἴεδεη 1812, Βαπὰ 
ΠῚ. Ρ. 81 βαᾳ. 

γοσ. 30. ΤῊΦ οοτηί ποίου Ὁ) ἘΠ ΟΟΟΌΓ5 ΟἿΪΥ͂ 
ογθ. ΟΥἨὨ τῶοσθ ἔγοαυθηὶ οοσύγγεποθ ἰδ ΠΩ) ΠΝ, 

Ῥουΐ. χὶ. 2; χχυ . 46; 188. χχ. 3.---ὴ ρμασγί οἱ. - 
τ 

“ οοπίοείϑηΐ, Ομ διηρίοι,"" οοζρ. χῖὶν 9; ὅογ. 1, 86; ποῖ 

ΔῺ ὉΠΟΘΟΙΩΙΏΟΏ 089 οὗ (ῃ9 ψοτγὰ ἴῃ Φυ 98 : Υἱ. 81; χὶ. 3δ; 
χχί, 22. 

γος. 81. 1" τὶ ἢ Ἰδέοης ἐσϑηδίζένο ποϊΐοῃ ; Εἰχοά. χ, 

26; οΟΓΊΡ. Οθ;. ΧΧΣ. 20. 
γον. 22, Τὴθ γϑδϑοῦ ὙΠΡῪ [δα δὴ 0996 ἐπ νογὰ ἢ ΠῚ 

ἼΤ 

ῬΓΟΒΔΌΪΥ Ὀθοδανο (ἢἷθ ψογὰ 18 γοροδλίδαϊν τιδοὰ οἵ ἐϊ9 
Ῥίακυοο οἵ Εμκυνί : Εχοά. τί! 27; χί!. 13, 28, Ζ7; Ζοβὴ. 
Χχίν. ὃ ----Ἴὦὁδδ}ῖδ, αὐάέεπίοηι 86 Ῥγαοείίἐϊέ αἰΐσιξ ; ΟἿ]Υ͂ 
Βοτο ἴῃ ϑαίδῃ; Θοζρ. ὅθΏ. χχυύ. 21; 2 86). χχὶ. 14; 
ΧΧΙΥ. 36. 

γον. 23. ΓΙΌ 566 γἱϊ. 8.--τ--) )») οδἢ ΟὨΪΥ Ὀ6 υπάθγ- 
τ᾽, 

διοοὰ δ ἰὴ δυυγον δέοι οἵ [89 βἰαίοπιοηὶ ἐδαῖ ΟΟΟΌΏΓΘ 

ΘὨ ΓΟ ἱπητιθα αὐοὶν Ὀδίοτο ὙΠῚ δρρ!σαίίοι ἰῆοσο ἰὸ 

Ἐκγρὶ αἰοθθ. ΤῊΘ δϑη9 βοσυΐοϑ (2) 81.41} Ἐμγρὶ Ρθῖ- 

ἕοτλ ἰῇ τηΐορ τὶν Αβουσία. ΤΏΘ Ῥτορῇῃοὶ σουϊὰ 80 

ΤΟ. ἰδ ΤΏΟΓΘ ΓΣΟΘΟ ΠΥ Οχρτοῖα ὨΪΏΒο]ζ ἐῆ15, ἰῺ 88 

τοῦ ἢ 88 Ἵ 18 πδθ0ἃ 6180 ΘΙ ΘΟ οΣσΘ (ὅοὉ χΧχχυΐ. 11) ἢ 

{πὸ ϑαγὴθ δυυοίιο ΨΥ. 

γον. 94, Ἴ γϑ 7) 16 ἴὰ ἐξδ6 17 ἐογέία ; γοῖ Ὡοΐ τηϑ οὶ 
ρατγι, Ὀαὶ επο, ἀθγϑο ΚΘΏΘΣΩΙΥ, ἀοδίκηαίοα Ὁν “ἸὮγοΟ.᾽" 

Οσοτήραγο ἘΣ ΜΔ πὶ ΠΣ χγιδ. Ἡοτο ἰὲ [6 ἐπ ἰηἰτὰ 
οἰοιηθηῖ, ἐῆο Πέτα ἴδοῖοσ ἐπδὲ πιυδὲ ὈὉ6 δ ἀσὰ ἴῃ ογὰον 
ἴο πηδῶ 9 ΒΩΑΣΤΩΟΏΥ ΘΟΙΏΡ]οΙΘ. ' 

ψοτ. 25. χ᾽ σαηποὶ Ὀ6 σοῃδίγα δα 85 δἴπιρ]ο σοϊαίίνο 

Ῥγοῦουῃ, Εν (ἤθη ἰῃ9 Βυἔχ ἰη 12. 2 τητδὲ Ὀθ γοΐοσγοι 

ἴο ΥΝη ἩΔΪΟ ἯἩΠῚ Πασὰϊν ἀο. [1 [6 [Ποσοίογθο 6οἢ- 

δἴτυσα “«-- “ροὸ ἐππαὲ," ΟΥ “δίποθ," δῃὰ ἰδ βι ΕἔΕχ Ὠδτηϑάὰ 
ἐκ γοίογτοᾷ ἰοὸ ἐμ ἰμάϊν 4] ἐμαΐ ΘΟ ἢ οὗ (ἢ 8 ἔΠ γ66 ΤΟΥΤΩΒ 

ὉΥ ἰἐβ6 17 (οοτηρ. χυ!. 10, 13). ὙΒογοίοσο )}ὲ ἈΘΙΘ ἰ5 8 
οοὐαποίίοι (Οπκκν ΟὟ. ὃ 239, 1). 

ἘΧΕΈΟΞΒΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Ὶ͵ ἐ νὶ11] σταάυ δ] ὃ6 ΑἸ οροίπον οοηνογίϑα 
ἰο Τα ἑι τας ΑἹ Άχει, ἐὐαεοα, τὴν ἔν οἱτ165 ν71}} 
βοεῖνο Ηΐτὰ (νοσ. 18), θὰ βοοὴ 186 10 ΜΠ} μαναὰ 
δὴ [ἰ8γ ἰπ Εσγρί, δΔηὰ 8 ρ1Π|ν ἀοαϊςαίοά ἰο Ηΐπὶ 
οὐ ἴ6 Ὀογάου. (τϑγ. 19) ψ1}1} δἱ οῆσθ βῃῃοῦηοο ἴἰο 
(6 Δρργοδοβίπρ ἰγανο! ον {πὶ Εργρὶ ἰπ ἃ Ἰαπά 
(δὲ Ρᾶγ8 τ οσϑ ἢ ἰο Φοῃονδῆ. Τἤοη, ψ ἤθη (ΠΟΥ 
ΟΥ̓ ἴο ἐἰπ6 Τ,οσὰ, Ηδ κν1}} ἀφο γον (ἤδη τοῦ] ὁ 
ῬΓΘΑΒΙΟΩ 88 Ηο αἱά [βγϑεὶ οὔ οἱά ἴῃ (Π6 ἄδυα οἵ {π9 
αάχοβ (γοσ. 20). Ηδ νὶ}} σενοαὶ Ἡ]Ϊπλμ6]  ἰὸ 
ἰδοῖχ, Δα ΠΟΥ Ὑ1]1 πον Ηἰἶπι αηὰ ον Ηἰπὶ ἀϊ- 
γὶπο βογυῖοθ ἴῃ ἀπα ἴοτμα (νοσ. 21). Ηδ ν|}1, ἴῃ- 
ἀεοῦ, δηλ ἔμοῖὰ ᾿κὸ ΗΒ οὶ ρθορῖθ, Ὀαυΐ {ΠΡ 
Ηθ ν}} ἤ64] ἰμϑῖὰ δραΐη: Ὀυΐ (ΠΟΥ Μ1Π ἰυτῃ ἰο 
Ηΐα;, ἀηὰ Ηδ ψ1}} ἰοὲ Ηϊτροϊ ΡῸ οηἰτοαίοα οὗἁ 
ἰδεῖ (νον. 22). Βαΐί πού οὟἱγ Ἐμγρί-- Αβεγσίδ 
ἴοο ψ}} (ῃθ Ὀ6 οοηγοτγίοα ἰο ὑπο 1οτὰ, Απά Ῥ6- 
ἱπθοῃ δΔηα Αβδυγία πότὸ ψ1}} Ὀ6 ΘΌΘΥ ἱπίοτ- 
οοῦτβο, δη {Π6Υ ΜΠΠ11 0 ΙΟΣΘ Ὀ6 ΘΠοΙΐ685 οὗ οΠ6 
δοοίπον, θα ϑοῦνα ἰμ6 ογὰ ἐπὶ οοπιπιοπ, (νογ. 23). 
Απά 1βεϑ6] υῷ } θ6 (16 (ἱγτὰ πὶ τπ6 οοηΐδαάετγείίοη, 
81 ἐπδὶ ν11}} θῈ ἃ ρτϑδὶ Ὁ] βδίηρ ἴγοῦλ ἰἢ6 [ΒΡ 
ον ἴπ8 τ ο]6 δαγίῃ (νοῦ. 34), ψχῇο ἤθη ψ1}} ο41] 

ι Η5 ὙΡρΡ Απββδυτία ([16 ποτ οὗ Η]5 ᾿αηὰ, 
ναὶ Ι αἰττδγβ 811}}} ΗΪδ6 βρϑοΐβὶ ᾿ῃμοσϊίαμοθ. 

2. Τὰ τδαῖ ἄαγ -----ἀοϑιστοιξ οι .--- ον. 18. 
Το ΒΓ ἰφ (π0 Π4!ἔ οὗ ἴθ. ΤῈ ἜΡΡῬΘΒΙΒ ἴο πὶ ἴο 
Ὀ6 ΠΟΙ ΠΟΥ ἃ Β:28}} ΠΟΥ ἃ τοδί πυ 6 Γ (ΟΟΕΝ. Α 
ΠΑΡΙΡῈ). Βυὲ 1 ἴῃ (Β6 ἰθῃ ἵπόγο 1165 {π6 1668 
οὔ σοι ρ]οίθηθαθ, τ ΠΟΙ Πο88, ἰμο ἔνθ 18 οὶ δῃ 
βοσί οὗ {τδοϊΐοῃ οὗ {πὸ σπβοΐο, θμαΐ {π6 4}, ψὮ] 
δἀάοά ἰο 1561 ἴΌγτηβ 86 ποθ. ΒΥ {Π6 ἔνα 9 
ἰθ ἴπ δϑβδηγοά, ΤὭργο ἀοοβ τοί, ἐδογοίοσο, 116 ἰῃ 
{π6 ἔνα [6 1468 οὗἨ ἰΠ6 πηυβίατα βορα, Ὀυΐ γαῖ Ὸ Γ 
{π9 ἰάφρα οἵ Ῥοΐηρ δἰγοδαυ ἢδΥ δία ποα, Ετοτα 
Ρ 11Κὰ αδη. χῖν. 22: ΕἘχοά. χχὶϊ. 1: Ναυη. 
Υἱ!. 17, 23; Μαϊϊ, χχν. 2,20; 1 (οσ. χὶν. 19, ἰΐ ἴδ 
ποῖ ϑστοῃοομπβὶν οοῃοϊυἀοά {ἰἸαί {πΠ6 ἥνεα 88 ἃ σϑῖ- 
(αἰ βυτωθο 1 4] πηοδηΐηρ. Βοβίάθα (18, ἰπ τεβρϑοῖ 
ἰο {π6 αἰ νίβίοῃ οὗ [Π6 γϑδσγ 1ῃἴο βού τη 8 (οὔ 
γοοάογα ἔγουιχ ψδίθγῦ) δὰ ἔνο χτηοητβ (οὗ ἴΠ 6 οὐοῦ- 
βου) (6 νοθ νγὰ8 ἃ ββογϑα ὩΌ μα 6Γ ἰο ἴΠ6 Εγρί- 
ἶδηβ. Οὐμρ. ΕΒΕΈΒ, ἰ. 6.» Ρ. 359: “βΒονθὴ δῃὰ 
ἔνο Ῥγεβεηϊ (Ποιβοῖνοθ 88. ΘΡΡΘΟΙΔ ΠΥ βδογοὰ ΠΠΠὶ- 
Ὀοτα."" Τὸ ἐμϊπῖς, 85 ΗττΖια ἀοοβ, οἵ ἄνα μαγί,- 
οσὐἶαν οἰτοα (Ε6] ορο 8, 1,θοηίορο δ, Μιραοὶ, 
Ῥάρῆηθ, ΜοιρΡΪ8), 18 ορροβοα ἰὸ {8 οπαγαοίθυ 
οἵ 16 ᾿ μὴ τ ϑδ ΕἾγο οἰϊῖοα, ἰῃπογοίοσγο, 8118}} 
βροαῖὶς (πὸ ᾿δηχύυδρο οὗ Οδηῆδδη, {8:6 βαογοᾶ ᾿δῆ- 

Τσύδρο, ἰὰ6 ἰδησύαρο οἵ 6 ἰαγχ. Τμδὶ ἰδ, {86 



228 ΤΗΕ ῬΡΒΕΟΡΗΕΊ' ΙΒΑΙΑῊΉ, 

Δ. 14}} ἰουηά 6 υἱδοθΐῃ ἰμ6 ῃ)λαδὲ οὗ ποτὰ ἴοὸΣ [6 
ἬΟΙΒΒΙΡ οὗ ΦεΒονδΒ. 

[“ἼΠ6 οοπρίτυοίΐοη οὗ ΟΑΙΥῚΝ (τὸ ππάοτ- 
βίδα ἀβ ἔνα ουἱἷ οὗ βὶχ ἰο Ὀ6 ᾿ηἰθη 464) ἰθ ἴο Ὀ6 ῥχθ- 
ἴογσγοά, Ὀθολυθο ἰῃ6 ΟΙΒΟΙΒ δι᾿ ΣΑΣ Ὺ δδϑυταθ 8 
Βιδηἀδσα οὗ οοιαρασίβοῃ (ὑ ἰδουδαηα, ἴθῃ 
τῃουδβαηά, ἰδ, δί6.); ἩΒΟΣΘΆ85 1}}18 Ὠγροίμοεὶβ πᾶ8 
ἀϊ ἴῃ 186 σθγθθ 1.861, να ργοίδβδδίῃρ 189 ἔγὰθ χο]ὶ- 
Εἴου ἰο ὁπ6 τεὐθοίην 11. Δίοί οὗ (Π6 ΟἿΟΣ ἰηΐοι- 
Ῥτγείδίίοωβ υπαδεβίδῃα (86 οὔθ ὑὸ ὑθ ἱποϊυάοα ἴῃ 

{δ νο, 858 ἱἴ 6 ῃδὰ βδίὰ σπὲ οἱ' ἐδεπι. Α6 ΠΝ 
δι μλῖ8 οἰ Π6 Σ᾽ οὗ ἰῆδβθ ΒΘΏ908, ΟΥ γαῖίθεσ ΔΌΡ]168- 
(ἰομα, (16 αποϑίξοῃ τηυδὲ ἀθρθη ἀροῦ ([6 πιοδῃ- 
ηρ αἴνοι ἴο ἐδΐθ σοδὶ οὗ ἰμ6 οἰδυβθο. ἔὕνεῃ οἱ 
ΟΑΙΥΙΝΒ Ἀγροίδμοβῖα, πόυζονοσ, (86 Ῥτζορογίϊοη 
ἐπάϊοδίθα ἢ ποῖ θ6 ἰδίῃ ΜΙ τοδί θηλδί! 08] 
Ῥτγθολβίοη. ἘΝ Βαὶ ἀρῇρθϑδγβ ἴο μὲ ῃηβϑϑῃὶ 18 ἐμαὶ ιγο- 
δἰ χίμᾶ, ἱ. 6.,) ἃ ὙΟΓ7 εἶα ̓λΑν πο βιω 8141] ὈΓυΐθεδ 
{πὸ ἰσὰο το ρίοη, ψ 116 το }αϊληρ αἰχίῃ ρΡοῚ- 
δ᾽βίβ ἰἢ ἀμδόμεῖ» “ δλαὶἱ δὲ δαϊτὰ ἰο οπε, ἵ. ε., ΟῊᾺΘ 
8}}8}} 06 Δαἀἀγτοβθοα 85 [0]1ΟὉγ8, ΟΥ 68]16α Ὦγ ἴτδ9 10]- 
Ἰοσίηρς Ὡδ6. ΤῊ8 ρου ργδαὶθ 1θ οοϊῃτηο ἴῃ 
Ἰβαΐδη, δ 18 πϑνοῦ δρρ θα, 8 ΟἜΒΕΝΙΌΒ οὐ» 
ΒΟΓΥ͂ΘΒ, ἰο [86 δοί8] δρροὶ]αϊίζου, δαὶ αἰ γαγδ ἰο ἃ 
Ὁ ΕΎΌΓΙΒΠΟΝ ΟΓ ΑΥτῊ 1168] (1116 (866 'ν. 8; Ιχ]. 6; 
Ιχὶϊ. 4. ΤὨϊδ ἸΟῪ 6 Ὀγρεὰ 858 δὴ διρυτησπὶ 
αραϊηδί (86 Ἵχρδηδίίοῃ οὗ ὈἽΓΙΣ δα ἃ ῬΤΟΡΟΣ 
Ὠδιη6. “Α1]1] {πὸ ᾿πιογργοίδ οη8 τῇ] ἢ ἤν ο ΠΟΥ 
θα τηοης οηθα [6 οη6 Ὦγ. ΝΑΞΟΞΊΖΒΑΟΗ 18- 
γοῦΒ θαϊηρ ἱποϊυαοά ἰη ἐμ6 Ὠθροῦ--- ΤῈ. οἰ ἢ ον 
ἀοραγὶ ἴγοτλ (ἢ 8 σοπιοη ἰαχὶ ΟΥὨ Ἔχ] δῖ ἀὲ ὮΥ 
ΒΟΣΩΘ ἰοτορα ΟΣ ἰογείμχῃ δδίοθυ. [{9 ΠΟΤΤΘΤΟΓ, Ὑ6 
Ῥτιοσοοαᾶ ρου ἴδ 6 ΟὨΪΥ βδίδ ρυγϊηοὶρ]ο οἵ δ μῃοσίηρ 
ἴο [86 οομπτηοῦ ἰοχὶ, δηά ἰο ΗΘΌΓΟΝ ὕπαρ, τ 11}- 
οαἱ [86 φλμας ῥβμι ΤΟΔΒΟΏΒ ἴὉΓ δυδηἀοηΐηρ οἰ ΠῸῚ ΟΣ 
ῬοΙ᾿, ἢοῸ δ δηδίίοη οἵ {86 Ὥδὴ6 οδῇ ὃθ ΒΟ βδι18- 
Ἰδοίοῦυ 88 ἰπδὶ ΕΤῸ Ὀγ ΟΔΙ ΙΝ (οἰνίέαδ ἀεδοία- 
(οπλ8) δῃὰ (86 Ενῳ. ΨΈΒΒΙΟΝ (“Οἱἱγ οἵ ἀοδίσυο- 
τἰοη᾽). 2. 4.4. 

ΤῈῸ οἷἵτγ οὗ ἀοαϊσποῖίοι.--- ρα ἢ ΟΘΏ ὁ Χ- 
ΡΟΒ668 ἴπ 6 ἑαία το οχβίθμοο οὗ 8 Ῥθυβοῇ ΟἹ τηδίίοσ 
Υ͂ ἃ ἢ8π10, οὗ πῃ ΐο ἢΘ6 ΔΑΥ͂Β ἐξ 88.811} "6 ἀρρ]!οὰ 

ἴο {86 Ρογβοῦ ἴῃ αυσαϊΐοῃ (1. 26. ἱν. 8: ΙΗ 6: 
Ἰχῖ;. 4. Ηδζοὸ ἔδ6 9 ϑϑϑσωβ ἰο ὃὈ6 ἐπιθηαϑα, ποὶ βὸ 
ΤΩ ΟΝ ἃ ομδγδοίοσίβιϊς οὔ ἐμθ Ὡδίυγο, 88 ἃ τηλτῖς 
τι 841} ΒΟΓνΘ ΔΗ͂ 8 ΤΩΘΘῺΒ [ὉΓ χοοομηϊσίηρ (ἢ 6 
ΤᾺ] ΒΙτθης. ΕῸΣ ΜΠΥ ἀοοθ {π6 Ῥτορμοὶ ψχῖνο [86 
ὨΓ16 Οὗ ΟὨΪΥ 0π6 οἷν ὙΨῈΥ ἀο68 ΒΘ ποΐ ρῖνϑ (Π6 |η" 
ἔνθ οἶ[168 ἃ 8116 ἴῃ οοωσηοπ ἢ [{ ΒΟΘΠ1Β ἰ0 Σὴ8 
ἰδὲ 16 ῬΙΟΡΒοῖ ΒῈῪ ὅνο ροϊηὶα [δὲ δβῃοῃο Ζοσί ἢ 
ουἱ οὗἩ {πὸ οὐδοῦ ἐπὶ οοποθαϊθὰ (Π9 ζαίαχο οὗ 

᾿ ἔτοπι πἷθ ογθβ. ΤΟΥ δγὸ ἴῃ ἔνο οἰεἶο5 1ῃ 
πῇ οἢ (9 ποτβὶρ οὗἨ Φοβμονυδὴ 8}.4}1 δηά δ ρίδοβ. 
Βυϊΐ ΟὨΪΥ οὁΠ6 οἵ ἐδεδο οἰ(ΐε8, ἀου Ὀ116Ε8 {μ6 ατοαίθαὶ 
δῃὰ τηοβί σοηβί ἀογαῦ]ο, 4068 ἢ 866 80 ΟἸΘΑΥΪΥ ἰῃδὶ 
6 ὀυθῇ ἰκζῇονβ 18 δῆ. Τΐθ βδῖὴθ 6 ρψι|ν68-- 
δηά ἰδ ͵8 σίγϑῃ ἃ πραυῖκ ὙΠ ΘΓΟΌΥ ἰο ἸΔοη ΠΥ [86 
ἐἶπι6 οἵ (μα 1018] θηῖ. Ἐὸγν ἰἔ ἰπ {Π6 ἤηΐατα (ἢ 6 ΤῸ 
οΟπι68 δδουΐ ἃ οοπαϊίίοι οὗ ἐμ ἱηρΒ ἴῃ ἴ ΟΟΥΤΟ- 
Βροηαϊηρ ἰο ΟΣ ῬΓΟΡΒΘΟΥ, δηὰ 1 δ ΟἿ ὑπο ῦ 
ἴδοθθ οὐγοατχηθίδηοοθ ὈΘΟΙΒ [ἢ 6 πϑῖῃηθ (ἢ9 Ῥδοὶ 
δῖνεθ ἤθσο, ἐπθη ἐξ 6 ἃ δυγα βρη (μα βαϊὰ οοῃαϊ- 
ἰἰοη 16 ἐμ6 1] Β]πηθης οὗὐἨ [ἢ6 ῥγεβϑῃΐ ῬσορἤθοΥ 
Νον, ἴτοτα 186 αἱσρογείου οἵ Φ γηβα] θ) ἿΣ ἵνοδα, 
ΟΕΔΟΉΘΣΣΑΥ οὐ, Εγρὶ Ὀδοβϑηιθ, ἰο ἃ ρτϑαύ ρετί οὗ 
[Π9 [Θγβο  νοβ, 6 ϑοοομῃάὰ Βοιηθ; ἴῃ δος ἢ πποῦτο 
16 ῥἷδοο οὗ 4 βοοοῃα ΨΦομονυδἢ- Το ρ]6:; Ἰαίοσ ἀξ 
ΦΥΘῺ Ὀϑοδπιο ἃ ὙΠΟ} ΟἈ γί διΐδη Ἰαθά. 

Τμαὶ ϑοδονδῖ- θη 0]9 τδϑ θα ὉγΥ Οπΐδδ ΓΝ. 
ἱῃσ ἴο δηοίδμοσ οδιουϊδίΐοη 11.) ὑράοσ Ρίο- 

Ἰοπιθυβ Ῥμλουλοίος (180-145) δἱ 1 οῃίοροϊίδ ἴῃ 
(6 Νοσω οὗ ΡΡΟΟΙΣ (ΦοΒΕΡσΒ «“πέΐᾳ. 12, 9, 
1; 18,8,1-8; 20,10; Δεῖ, ὕυά. 7, 10, 2-4), οΥ 

ΕΡ Ἧὲ8ὃ8 ἃ συ ϊηθα ἴδ (62 0}9 : 
Βα ΡΟΣ ἃ Ἰουηάδίζος εἰσίν ἔδει μισὴ, ανὰ οου- 
βίσυοίοα |1Κ6 ἃ ἴοτοσ, [186 ἰθλρ]ο, οὖ οουχβο, ἀϊὰ 
ποῖ ἴῃ 18 ουὐὐαγὰ ἴοστα σϑϑοι Ὁ] ἰδ δὲ δἱ ζογυδβα- 
ἰοῶ. Βυὶΐ (86 ΔΙΙΑΣ τδὧβ δοουγείο! Υ μβαί(οσηθα 8.ὍῸΣ 
(86 οὔθ 18 Ψοζυδδίοσηθ. Οπΐδα (απ ὈγΟΌΔΌΪΥ ἱῃ 
ορροδί οι ἰο [αΐ8 1611] -οουῃ ΣΎ Ππι6) δρρθα]οὰ ἴο 
ΟἿΣ Ῥϑεϑᾶρθ. ΕῸΣ μ6 Ὀυϊζηρς, βισ οι ἘΠΕΤΡῚΣ 
θα, γγχὰ8 οὗ ΟὐΌΓΒ6 Π] αν]. Απὰ 1 ταβ :ν 
ΘΡΡοβϑα Υ͂ ἴἢ86 Ηοῦγον 96 τὶ στοδίοσ ΟΣ 1688 
ἀοἰοτιϊπδίίοῃ. Βαϊ 186 (Ἶ8η «{6γ8, 85 βδι, 
ἐδουρῆςξ ἱβοσοβεῖνοα δυϊ μοσισεὰ ἢ (6 ὉΠ ου κι ρ 
ΕΥ̓͂ ΟΟΓ ΡΦΒΒΔΩΘ, 8.}}γ γϑσ. 19. [1 ἰδ ποῖ :π- 
Ῥοδδίθ]ο ἐμδὶ 186 τἰροῖος οἵ (με Ἰοολ ἵν τὰϑ οοῃάϊ- 
Ποποα Ὀγ [δ6 ἴδει δὶ ΟἿΤ ῬΆΒθδρθ ΟΥ̓Δ ΠΔ}}Υ τοδὰ 

Ἰγδῃβ]δίοα “ οἷἵγ οὗ 8 κυη δῃηὰ νὴ σεΐοστοὰ ἰὸ 
Ἡεϊϊοροϊῖβ, {π6 ἀποίθηϊ Οη, (8 οο] εὐ γαίθα ὈΥ ΘΒ ]Υ 
εἷιγ (ἄςη. χὶὶ, 46, δθ; χ]νὶ. 20). [Ὑ͵ου]ὰ 1 ποὶ 
Ὁθ ἃ Ἰυδίος ἑῃιογρσοίδιζου οἵ [86 ἤ] Β] ρηϊ οὗὨ (18 
βεύρμεεν ἴῃ τεχαγὰ ἰο (μ6 Ἰογομοΐῃρ δρρ]]}οδίΣοη (ὁ 
Τοερθδὶ, τρια τυιμαπαΐδ, Ὅτ. ΝΑΕΘΕΙΑΒΑΘΗ Ἐ 
ΟΥ̓ σους ἰῃ (6 Ἔχοροί68] οοσησηθηϊ ΟἹ ΨΕΓΑ. 
2.4 ΔΡονυϑ, Ρ. 224. ““Νοιδιίμρ τῶβ 1εμ8 ἰῃ 18818}}} 
ταϊμαὰ Τμδ ἴο ΣΏΔΚῸ ἰμόβ6 ἰγβῃβδ οί 008 (86 δΒιι]θοῖ 
οὗ ἃ βρϑεΐδὶ μγοάϊοίΐοῃ. ἘΠ86 Βοῖν (μθῃ ἷθ τ πδῖ 
[Ο]]οτΒ ἴο θ6 Δρρ]οά, ἩΠΟΓΟ δΐ ΕΡΟΔ ΚΒ οὗ ἃ ϑομονδὴ- 
Δαν ἴῃ [86 τηϊαβὶ οἵ {Π6 Ἰαπά οἵὗ Ἐργρὶ, δηὰ ἃ γ}]]- 
6Γ οὐ ονϑιἱδὶς ἀθαϊοδίθά ἰο (6 [0 ΒΕ} οὗ {μ6 Ὀοῖ- 
ἀδν οὐδε ὅδη {818 δ πιδδῃί 1 σα] 7 [1 ποῖ, 
16 Ὼ ΠΟ ΠΟ οδῃ γον. 18 Ὀ6 υπάἀεοτβίοοά 1 ΟΓΆ]]Υ.ἢ 
Ὧν. ΝΑΕΘΕΙΒΒΑΘΗ δάχολίβ ἀῦους ἰπδΐ, “αἰσγι ο} Υ 
ἱπίογργοίθα," [(8ὸ δυϊάϊηρ οὗ δυοῖ ἃ (θα }]6 “ πδὲ 
οὔοουχθθ ὉΠ] υγίυὶ ;" δπὰ (ἢ 6 8] ἴδ᾽ τυυδί "9 ἱποϊυδοὰ 
ἴῃ τιΐθ δβἰδίθιηθί. Βυΐ πῃ 8 σωδίϊοσ Ἀρρεσίδι ἰσ 
ἴο 8 ἰοραὶ δηὰ οογϑιλοηΐδὶ πόσβῃ!ρ ἃ “ δἰσοἱ ᾿πίοσ- 
Ρῥτοίδιΐου," Ὑῖο ἢ τασδὶ πλθϑ “ΒίσΊοἰ} 16ρ8],}} ἰδ 
[88 ΟὨΪΥ δάτθββ 816 ̓πιοσρσγοίδι οη. θοθβ οἐ ἴοσ- 
Δ] ποΥΒΒΡ (μα δσὸ ὑηΐδν αὶ] ὈΥ ἰμδὲ ἱπίοσρτο- 
ἰαἰΐοθ οδηηοὶ ὃς σὶρηϊ ὈΥ 8ηγ οἰ μοὺ ἱπίεσρσεία- 
ἰΐοη, βοοΐης ἰδὲ ὯἼοῸ ΟἾΒΕΣ ΔΡΡΙΪ68 ἰο ἴῆθη. ΗΝ 
οουϊὰ παῖδ σοίεν ΡΣΟΡΒΘΙΟΆΙΙΥ ἴο βΒΌο 8 τηδίίον 
88 ἰΠ6 πιλτῖς οι }]6 οἱ Φ6Βονδὴ δὶ 1.ϑοπίορο ἰδ ἴῃ 
ΒΌΘΝ Ἰδηρυδμο δὲ ἯῸ δῦ ἰῇ ΟἿΌΣ γοΙθῈ8 18, 19--- 

Ἑ. 
8. Τὰ τμαῖὶ ἅἄδ6γ «----Β881 ἴθ τ .--ὕετα. 19-- 

22, Ἅμαὶ γγᾶβ ΟὨΪΥ δἰπίοα ἴῃ νοσ. 18, 18 1 γϑσ. 
19 ΘΣΡΓΕΒΑΙΥ δϑἰστηθᾶ : Το [ΒΡ ΒΉ)4}} Ββανθ δῷ 
Αἰ ἴῃ ι. Ηον ἐμὲ5 τδα ἢ] 611. πὸ πᾶν 
ἱηἀοαίοα αἰγεδαν δῦονθ. Ἐφγρί Ὀδοϑῖὴθ ποῖ ΟὨΪΥ 
ἃ Βοοοῃᾶ Βοτὴθ ἰο ἔμ: ρϑορὶθ οὗ [ϑγβεὶ. [Βαϊ 1ξ 
ταυδὶ δ6 χοιῃθοτοὰ (δαὶ (μΐ8 πόνος σεοοϊγε (86 
ἰοκοη οἵ αοάἶδ Ἀρρσουδλὶ πῆο εαοἱὰ Ηοβ. χὶ. ὅ, 
“ἨΦ 888]1 ποῖ τεΐαση ᾿πίο (μ6 Ἰδηὰ οὗ 
ΤᾺ.]. [( θοοατιο αἶδο ἴῃ 6 οἰσίΒ-ΡΙλοθ οἱ 6 τροϑὶ 
βἰ συ βοβης όσα οὗ ἀογθοριθθηὶ οἵ ἴΠ6 “εν δὶ 
Βρὶχί:. [1 Ὀϑοδλθ Ἱποσθοαῦ 8 ΟἘτἸβιΐδῃ ἰδπὰ, 
δια 88 δυο δὰ ρ]αγοᾶὰ ἃ Ῥσοσῃ ηθηΐ ἷπ 189 
Ηἰϑίοτυ οὗ [86 σἐτμείδη εἰσοῦ. ΟἿ] ἰὸ τοϊπὰ 

Ὑοηἱγ ΟΒΙΘΕΝ δὰ ΑἸ δῖσβ. Τῇ υθ ἐμ ῥὕσὸ- 
ῬΒΘΟΥ͂ οὗ 86 αἰία οἵ δοβονδὴ ἴῃ Ἐφγρὶ τῶ8β "ξ- 

ἜΣΘ] 7018]16ὰ, 50 [86 ῬτΟρΡΒΘΟΥ͂ οὗ [88 ΠΩΚΌ, 

“ΠΑ ν,᾿ τῶϑ [0] 8]1οἀ ἴῃ ἃ ἯΔΥῪ ποὶ δὸ ΠΟ ΣΘΙΥ 
ναΐ ποί (Βϑτγοίοσο ἱῃ ἃ 1688 σοὶ βοῦϑο. Τδὸ Ἡ 
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ΤΘΔΏ9 “ βἰδηϊπηρ ἰπλερο,᾽, εἰρρυδ, “ τλοῃῦ- 
τηθο  " 476ζς. χ]ΐ, 14 80 ἀοαϊ πιαῖθβ ἴμ6 πΌμλοσουβ 
οὐδε δες (πα τότ ἴῃ ΤΡ ΟΡΟ Οἶδα ἱ:άοὶ 
ΠΠατθ ΔΓΘ 80 ἀσποῦκοος (1 Κίηρο χὶν. 28; 2 

ὶ 11}. 2. χ. 27, εἰς.}, 186 ΤΙ ἢ ψοἢ 
ὙᾺ58 ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἰογθίἀἀθη ἰῃ ἐμ6 ἰδ (ἴον. χχνί. 
1; Ὀδαϊ. χνὶ. 22). ὙΒΘΩ ἰδ δ δῃπουμοθα Β6σΘ 
ἰιδὶ α ΠΩΣ ἀροαϊοκίοὰ ἰο Φεομόνδῆ που]ὰ Ὀθ 
ταϊβοὰ ἀρ, ᾿ξ '6 ποὶ πιοδπὶ ἰμδὲ (δΐ8 πουϊὰ 6 ἴον 
186 Ῥυγροθθ οὗ αἰνίῃθ βοσνΐοςθ. ἘδΙΠΟΣ ἯὙὸ 866 
ἴτοτὰ “ δὲ ἰμοὸ Ὀοσγάοσ ᾽᾿ δηὰ 8]80 ἔγοπι γϑγ. 20 ἰμδὶ 
ἰδ6 Ρἱ Παρ ((λ6 οὔο] 1515} βου] βουΎθ ΤΠΘΓΕΙΥ͂ (0 Σ ἃ 
εἶρτλ δηὰ της ὈῪῚ ὙΔΙΟΝ ΔΏΥ ΟἿ οτοβδίηρ [86 
Ὀοτάον οουἹά ΚΠΟῊ δἱ οὔποθ ἰδμδὲ Β ἰγεδὰβ δ ἰδηὰ 
ἰδὲ '4 ὀχοϊ παῖ νοὶ οοὐβοογαίοα ἴο ἰδ δοσυῖοθ οὗἉ 
Φφοδόονδα. ΑἸίδν δηὰ ρἱ 118, ἍὍδοῖ ἰῃ 118 ΡΪδοθ,--- 
1:6 Ρ1Π|ΑΡ ἤχει Δ00 ἘΠ ΡΆΓΕΙΟ ,ν ἴθ Δ](ᾶΣ αἴϊει- 

ἴὰ [86 ποίἀεὲ οἵ {Π6 Ἰκῖ δηὰ ἀοβηϊνο-- 
καἢ}} Ὀ6 βἰρῃῃ δηὰ πλίηοδβα οὗ 1. 
ὝΒαδ; πὸ δβαϊὰ δρουνο ἐμαὶ (πα ποτὰ νῶδ [}]- 

δΙΙοὰ ποὲ ἐΐογα}]γ, γοῖ ποὶ ἰποσγοίοσθ ἰθθ8 σα] ]υ, 
ψ6 τθδῇ ἰΐ (μὰ: ἰπδὶ Ἐσγρί, ὙΠοῸ 1ὲ οοδηθά ἴο 
θ6Ὲ δ Ββοδίμβοηῃ ᾿ἰδηὰ δου Δ  ὨΪΥ Ῥγοθοηίθα Ἰυδὲ 858 
ΡΙΆΣΩΙΥ ἴο [πὸ ογὙθ οὗ ΘΥ̓ΟΣΥ ΟὯΘ οηΐογίηρ ἰὑ {Π6 
ἴΓΆΟ65 οὗ ἰἰ6 οοη!οϑαΐοη ἴο ἴΠ60 ἴσυθ στο] ρἴοῃ, 88 τΘ 
ΠΟῪ ἃ ἀδΥϑ ΟὈΒΘΣΥ͂Θ ΙΔΟΓΘ ΟΥ̓ [688 ἀἰδί ΠΟΥ ΟἹ Θἢ- 
ἰοτίηρ δ ἰδ, ΒΟ ἰΐ ἐδ τ τ το] σίου δηα σο]]- 
κἰουκξηορα ἔποσο. [. Α. Α.., οὔ γϑῦθο 19. “Α 7υδὲ 
Υἱὸν οὗὨ 5 8. ἰδὲ [ΐ ᾿ἰχῶ ζω Π6 Ῥχοὸ- 
νδίθσα οὗ [μ6 ἴχιο το σίοη, δηα [μ6 ῥσγδοιΐοθ οἵ 
(8 τἱορα ἰῇ ἰδηρπαρθ Ὀουσοποα ἔτοια ἰἢ6 Μοκεὶο 
ΟΥ σίου ἔγοτα ἐμ ρϑίγι αγομδὶ ἱπδι τ η8. Α8 
{6 ταῖς ΠΟΥ δροδὶς οὗ ἃ το ἰβαϊ ΟΠΔΡΥ ρίζελίπο λΐ 
ἰδῆ αἱ Ἡοῦτου---πἰῖῃοῦϊ ἱπίθραϊηρ ἰο ἀφϑογῖθθ 
ἴδο ρτϑοΐβο ἴογῃ οἵ μἷ8 παρ δίίοη, δο ἱμὸ Ῥγορδεὶ 
Τοργοϑοηΐβ [μ86 Ομ οτΐβ ἰο ὑπ6 ὑγὰθ [Ἀ1{]}} 88. δσγοοί- 
ἴῃ 8 Δ'ἴδσ δηὰ ἃ οἱ Πὰν ἴὸ (9 ΓΘ ἴῃ Ἐργρί, 
25. Αὔσδδδηι δηὰ 7δοοῦ ἀϊὰ οἵ οἷά 'π Οδηδδη. [ΞῸ 
ἴοσ βυ δαίβη σα δἷδο ΒΑΈΝΕΒ.- Τ.]. ΤΉ οδο Ἔχ] δηδ» 
τίουβ οὗ ἐδ τόσϑθ τι ἰοῖ Βα ρροδβα [Π6 δ᾽ἕαν δῃὰ [ἢ 
ῬΠΠΑσ, ΟΣ [86 οομίσο δῃά (ἴθ Ὀογάον οἵ ἴμ6 Ἰαπὰ 
ἴο Ὀ6 οοῃϊταπίοα, δἴο δϑαῦδὶ]Υ αἵ σαγίαποθ ὙΠ 
ξοοὰ ἰΔοΐ6 δηὰ {Π6 οὗ ἰῆ. ἰδησύυδρο, ψ ἢ ϊοῖ 
οΟΠΕ 811} δοραγαίθθ 1 116] εἶαυβοα, πσογὰβ 
δηᾶ ἱμῖηρβ πΒΙοΣ (ἢ 6 ΘΓ ἷ8 ἐχροσίοα ἰο οοπλ- 
Ὀῖηθ. 806 δὴ οχϑῃιρ]θ οὗ ([ἷβ υϑᾶρο χυἱὶ. 6. 
ΑΞ 186 νἱηίϊογίηρ οὗ ἰδ6 Ὀοδδία, απὰ 1μ6 βυταμλοῦ- 
ον οὗἩ ἰδ6 δἷτγάα δτὸ ἰμοσο ἰηϊοηἀϑά ἰο ἀδηοίο (ἢ 6 
Ῥτοβθηοα οὗ μοί θ6δηβ δηαὰ δἷγάβ ἰβσγουρπουΐ (ἢ 6 
γελῦ, δὸ ἤϑσὸ ἴδ δἰίασ ἰπ [ἢ τηϊάδὶ οὗ (6 ἸΔηά, 
δηὰ (μ6 Ρῥ᾿Παν δὲ ἐΐϊ Ὀογάοσ ἀθηοίθ δ]ίδιβ δῃηά 
ῬὶΠατα τἢ ἢ 16 τῆ 016 οχίρηξ.]. 

ἴῃ ταὶ [0ΠΠοτ τὸ οὔδοευο (Π6 οἤἴοτέ ἴο βῇον 
ἔδδιὶ [86 [0 ΒὺῸ Μ|}} ἰγοδαὶ Εχγρὶ 7υβύ Κὸ ]αγλἷοὶ. 
Τποτο Μ11] Ὀ6 {ποτγοίοσο δ οογίδϊη σϑοὶργοοὶίνυ : 
Ἐχγρὶ οοπάποί(β ἰἰϑο]  ἰοναγὰ (9 ΤΡ Ιἶΐκο 

ἐμογεΐοτο Μ1]1 ὑπ6 ΓῸΒΌ οοηάυοὶ Η]πιδο 
Ὥπαστὰ Ἐσγρί δὲ Ηο [829 ἄοῃϑ ἰοναγὰ [ετ86]. 
Τίυ [6 βοοοηὰ 4] οἵ γοσ. 20 σου άβ οὔθ οἵ 
ἐδδὶ ἭΤΕ οὗ {πΠ6 ροδίϊτοι οὗ ἴδγδοὶ ἴἰο 296- 
Βονδὴ᾽ [δαὶ 18 Βο οἴδῃ τηοποηρα ἰῃ (Π6 Ὀοοῖ οὗἁ 
δαάρεβ (111. 9, 16; ἶν. 8; γἱ. 6, δἰ6.). [0 (παῖ 
ΒΟΓΥΘΥ͂ οὗ (μ6 {ΐπιο5 οὗἉ [80 πάψεοα οοπίδί ποὰ ἴῃ 
“Ζυά. Χχἱ, 11 ραᾳ. (δι τοσγ. 18 οορ. Ψυἀ. ἱ, 84; νἱ. 

9) (6 Ορᾳρεϑδβοῦβ οὗ [6γ86] δσὸ οαδἹἹοά ὈῪΠ.) )ϑὺ 
88 ἤογα, δηὰ Τυά, 1ϊ. 16,18 9 ρογίοσιαδῃοθ οἵ 
6 }υ σοῦ Οοα φομὺ ἴο 14:6 ῥΘΟρΪ]ο, ἰ8 ἀ6- 

ν ῬΟΥ͂Σ, δὰ ἐμ ἡπάροθ διὸ οὐ ἰπαΐ δο- 
οοπηΐ ΟΧΡΓΟΘΕΙΥ οαοὰ Ὁ ὉἿΌ “ ἀοϊίγεγεσε, βα- 

γίουτ," (Φυά, 12. 9, 1δ᾽; νἱ. 86; χί!. 8). ὙΨΠ, 
ἴοο, οσσυγα ἴῃ (18 βοῦβα ἴῃ Φυάροβ νἱ. 9; υἱῖ}. 
84. 1χ. 17, εἰ6.---Ἴὰ ὕσθπο. οὗ ἐποδθ τηδηὶ- 
(οὰ πιυΐαδ] τοϊδίίομβ Ψθμουδῃ 8}}8}} Ῥθοοῖωθ 
Κηότῃ ἰο ἰμ6 Εμγρίΐαμδ. ΤῊΘ 6 108. “΄8}18]} 
Ὀ6 Καοντη," ἐεἰς.. Γ608118 (6 οοἰοὈγαίθα ρϑβδβαρο 
Εχοά. νἱ. 838. “Βυὶΐ ὈΥ͂ ΓΥΥ πᾶπλ6 ΨΦ ὉΠ ον δὴ, 88 Γ 
ποὲ Κηοντα ἰο ἰδοι. ἸΤὭστο [6 1.0ῈΡ ΣΘΥ68]8 
Ηἰπιβοὶ ἢ ἰοὸ ἰμοϑα ἐμαὶ τοῦτο ποϊὰ ἴῃ Ὀοηῃα Ὀ 
1Π9 (ἴδε ; ἢ ΓΘ 18 δορὶ ἰδθ τεριεήναι ν, «ἱ. 
γδῆοο (παὶ ἴὴ6 [ΒΡ στόνθαΐ ΗΪ π]8617 ἰο {16 
Ἐργρθίδηβ {μοπιβεῖγοθ δὲ ἤϑβονδα, ἱμαὶ μου, ἴοο, 
ΤΟΆΙΥ πον Ηΐτ 85 δυςῇ ; βεσυΐϊηρ Ηἰπ ἴῃ δο- 
οογάδῃοο πὶ δ ἰδ, ἸΠ6Υ Ῥγοβοηΐ βδογί ἔοα δηά 
οδ]δίίοι, ἱ. 6., ὈΙΟΟΟΥ δὰ ὑπ] οοα Υ ἷ Ἂ δὰ 
τοδίκο γον 'ο Ηΐ τὰ πο (ΠΟΥ͂ ΒΟΓΌΡΟ]ουδὶν Ρ6τ- 
ἔοττα 8δ8 σοοορηΐου οἵ ΗΪ8 αἰγίπο το δ) δῦ δὰ 
ὅτϑοθ (οοπῖρ. [μν. χχνὶδ; Νυα. χχχ.; αἵ. 
ΧΙΪ. 6. χχὶ!. 21 ὭΣ ἴεν. χ]ῖν. 25. Ῥα. ᾿χὶ. 9; 
Ἰχνΐὶ. 18; οχνΐ. 14, 18, εἰ6.). Ἐφγρὶ ἴδ ΠΠ͵ Ιδταοὶ 
ΤΏΟΣΘΟΥΘΡ ἰῃ (816, 186 0Β0 ΠΟῪ δηὰ ἰῃθῃ 
ομαβίΐθοα ἱξ δα ποὶ γαῖ βίῃ ]οδα, θυὲ διὰ }} ̓ 6 418 δρδίῃ, 
ΤἼο βοοοῃὰ Πα] οὗ νϑγ. 22 15 σοϊαίοα ἰοὸ [6 βγεί 
Δ8 ῬΑυιου] τί ξίηρ (86 ἰαἰῖοΣ. [ἡ ἰῃς βγβὲὶ μιδ] ἱΐ 
8 ΠΠΘΓΘΙΥ κα : Φοβουδ Μ{11] δριϊθ δπὰ ἢοδὶ 
ἙἘργρί. Βαυὶ ἰπ (16 βοοοῃά μα] 1ὲ ἰδ ρυΐ δ (86 
Ἀπ ΠΕ Τ᾿ οὗ ΠΡ ἸΒΙΓσε {816 Ββελϊιηρ {Ππαὶ “(ἢ 6 Υ 
Β..4}1} σχοῦσα," οἰ6, ὙΒΟΓΙΘΌΥ 18 δἰθτιτηθα (μδὶ (ἢ9 
ἙἘφΥριϊδηβ ἐΠ8}} δηὰ σύϑδοθ οὔ] οὐ ἰβὲθ οοῃαξ- 
ἰοη ; δηὰ δἱβο (δὲ (Π6 0 πὶ}} [018] (8158 οοπα  Ἴοη. 
ΤΊια οοπίγαδὶ οὗ βηιϊἱηρ δηα Ποα]ϊηρ τοι ηὰβ ΟὯ0 
οὔ ουϊ. χχχίϊ, 839, οορ. ον γ΄. 18; Ηοβ. νἱ. 
1 "αα. 
Ἵ τὰ καῖ ἅ4γ.----«Ἰοὴθ 1 ΒΘΙΣΈΑΣΙΟΘ --- 

Ὕετα, 233-256. ΙῈ ἴἰ8 οὐδοσνυοὰ ἱπ νοῖθοθ 190-22, 
(πὶ (Π0 οἰϊπιαχ οἵ {π6 ἀϊβοοιισβο ἰδ οὶ αὔθ αὐ- 
ἰαϊηοά, ἴον Ρὲ δἃ᾽οῦθ ἐβ δβροκθὴ οἵ, δῃά δῃ 
Ἐμγρὶ ἰμδὲ ποοάεὰ ἰο "6 ἀϊβοιρ)ποὰ, Βαὶ ΟΝ 
{π6 ῥίορμοι τίβοβ ἰο (π6 οσοπίοπιρ]δίίου οἵ ἃ αἱ οτγὶ- 
οὔκ ρῬἱοίαγο οὗ ἴμ6 ξαΐυτο (μδὲ 16. Οχ ΘΑ γΟΙΥ δηθὰ 
ἰηὐοηδίν οὶ ΘΟ] οΐθ. [6γ86}}8 εἰ πδίλοπ βεΐπσθομ 
ἀ6 ποσίβοσῃ δρὰ δουΐμοσεη του] ά-ῬοτοσΒ μδα ΟΥ̓ῸΣ 
Ὀθοθα ἰο ἀξ 86 ϑοῦσοθ οὗ ἐδ χτοαΐοδθὲ αἰ βίγοδβ 1ἢ- 
ΜΑΥΔΪΥ δηά ουὐϊγαγάϊυ. Βαϊ ῬγθοίβοὶΥ (818 ταἱά- 
ἀ]6 γνοδϊ(οι πὰ δ]βὸ 18 δβἀνδηίαρϑ. [6γ86] Ὀγθδ τα 
[ουὶ ἢ οὐ ἴπ6 τσὶ μαμὰ δηὰ οἱ ἐπ ἰοῦ. Τῇθ 
δρὶσιὶ οὗ [βγδθὶ ροποίγαίοβ σταάυδν Εαγρὶ δὰ 

βαγτὶδ, δβῃᾶ ἰπυ8 Ὀἰπάθ ἰοχείμβος ἔποθο ἵτὸ ορ- 
ποηὶβ ἰηΐο οὔθ, δπὰ ἱἐμπδὺ ϑοιμοι ἰηρ ΕΙΡΉΘΓ. 
μἷ8 (Π0 Ῥγορμοῖ Ἵχργόθθοθ ὉΥ͂ δαγίηρ ἱμοτα ΜΠ 

δ6 8 ἰαϊά ουίἍ τοδῦ, 6 δίρῆ παν, ἰοδαΐπρ ἔγοτι Εχγρὶ 
ἴο Αβεγστίδ δηὰ ἔσοπι Αβουσίδ ἴο ἘαΥρί. υοἢ 8 
τοδὰ χτηυδῖ, πδίατδ νυ, ἔγανοσθο ἐπο ἰδηά οὗ 1βγϑεὶ, 
ἴῃ οὶ, δοοοτάϊηρ 0 811 {πὶ ῥγθοθάθβ, γ͵ὸ παιδὶ 
ΔΕΔΌΠΙΘ ὑπδὶ (πΐα τοδα ΡΓΟΡΟΤΙΥ βοοα ουὖἱ οι [8- 
Τ861 ἴῃ ὈοΙὰ ἀϊτοοομβ. ἘῸΣ 11 16 ([Π6 [ΒΡ {δαὶ 
τοδίκοο Ηϊτθ6 1 ἱκοτῃ ἰο Αβεγτῖδ 88 Ὑ61 δ ἰοὸ 
Εφγρι (νοῦ. 21), δηὰ βοίδ ἔμιεβθθ υπὶΐα ἴῃ [8:6 β6γ- 
Υἱοῦ οἵ ἐμ6 ῸΕΡ. ΕῸγ ἰὲξ 18 οἷϑασ [μδὲ (π6 οοη- 
οἰυάίηρς οἰαπθα οὔ νϑῖσ. 23, ἀοθβ ποῖ τηθδῃ {πα 
ἘοΥΡὶ 6.:4}} Ὀ6 αυδήεος ἰο Αβαγχὶδ (6.6 12» ἱπ 
Τεχί. απὰ Οταπι.). Ἴδα [δγϑοὶ νὶ}} το Ἰοηροῦ Ὁθ 
[6 υηΐοτέυμπαίο βδοσίβοο ἰο {86 δηγαΐ οὗ 18 ἵνο ᾿ 
ταὶ παίσμθοτθ, Ὀὰὲ (πεῖν ῬΘΟῸΣ δῃά (86 (μϊτὰ 
ΤΆΣ οὗ ἱμεῖν πηΐοθ. Τδυβ 8 ΠΑΤΊΠΟΩΥ ὙΜ1]] 
θῸ δϑίδὈ 66, δῃὰ [6 (Πτοοίο!  δοοογὰ Μ1}} ὃ ἃ 
Ὀ]οδοῖηρς ἱπ ἐμ6 τοϊάδὲ οὗ [86 Ὑ|016 δαυί δηά ἴοσ 
{8.6 πὶ, 86 86 [00 Ὑ}11 Ὀ]6886 πρῶ. ΕὉΣ 
Ἰαγϑοὶ δα [ἢ θαυ] μόρα οὗ ἴπ6 Κίηράοα οἵ 
Οοά, διὰ Αβδεγτία δὰ Ἐδμβγρὲ 88 (19 Ὡδίυσαὶ 
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ὍΟΥΙ ἃ ῬΡΟΉΤΘΙΕ ΣΟργοβοηΐ {86 οηϊγο θαγίβ. ΕἼΟΠὶ 
τοῦ ἴῃ Ὀἰοβαίηρ τασδὶ οὐ ἔοσι ἃ ὩροῺ 8]]. 
Βυΐ ΠΥ τπιυδί Ὀ6 βὸ Ὀ]68ὲ ἰμδὲ (μ6 ργϑαϊοδίε, 
(παὶ Εἰς Πποσίο [βγ86] ἢδά αἱοῃθ, Χ1}}} Ὀ6 δργμὶϊοὰ ἰο 
811 ἴσο. Ἐργρὶ ἰδ οδῃοὰ ῬΨ “τῶν ρϑορ]θ᾽" 
(οοαρ. 112. 12; χ, 2, 24, δηὰ οἤθῃ), Αβεγσγίδ 

Ἢ ΟΡ “ποῖ οὗ τοῦ Ββδηάβ," (οοζωρ. ἰχ. 21: 
Ιχῖν. 7 δῃὰ οὔθῃ), Ὀυὲ [8.86] γοΐδί ;β {11} πδιηθ οἵ 

Βοῦοσ "ΓΟ 7ΓἼ), “τοῖῃϑ ἱπμ σι δηοο," ἴοσ ἐμ ΓΟ 
ὧῦ 16 ομδγδοίοσι Ζοὰ 88 86 δοίῃὶ δοῃ οὗ [86 Βοῦμδθ 
δῃὰ ποδά οὗ ἴδ ἔΆμαΣ]γ. 

β) ΤΗΣ ΑΑΘΥΎΒΙΑΝ ΟΑΡΤΙΨΙΤΎ ΟΥ ΕΟΥΡΤ' 

ΟΗΑΡΤΈΕΕΒ ΧΧ. 

ΤῊΪδ ομρῦοσ, ἩΏΟθ6 ἀαδἰθ 'α Ἐχδοῖυ ἀοἰοστηϊηθα | Βαὲὶ ἰο {πδὲ οοηνεσαίοη οἵ ᾿ πΡΌΚεη οὗ χὶχ. 
Ὀγ [δ ἰἰδίοτί 8] ποίϊοεβ οὗ σϑγ. 1 ἴῃ οοπηθοίΐοῃ 1 44. πυέσεῖα ενρν σαν ἀπὸ ἐκίαρν ἐαηκοβ δοδο: 

- : : 686, δοοογαϊης 8 τοϊδίϊοηβ {δ 
δ ΤΕΥ, ὃ (οοπΡ. [δ ἰηἰροδασίοιι ἰο οδιδρίοιϑ Ρτγονδι]οὰ ἴῃ (ἢ6 ροτὶοα πβθη οπδρίοσε χὶχ. σχχ. 
ΧΥΪΣ.- χχ.), 18 το]δίϑὰ ἴο ομδρ. χίχ., σῖτὰ τ μῖ ἢ 10} ογίρὶπαίοά, οδη Ῥ͵γοοθεὰ ΟἿΪΥ ἤἔτοτι Αραυγίδ. Αἱ 
ἷπ ΤΑΔῊΪ ΓΟΘ 0} ΘΟ ΘΙΩΡΟΓΣΆΠΘΟΙΙΒ, 88 8 ΘΟ] οἰΐοΏ, {Π6 ββπηα ἰἦπηθ [Π]18 ΘΕΙΩ͂ Ἰοββοῃ σοβυϊ εὰ ἴγοπι 
ΤΉ οἴ δΡ. χίχ. βρϑβϑῖίκβ οἰ λον οὗἁὨ ἰπ6 νἱδιίδιϊ 8 ὶ ἘΡῸ ΤΙΣ Ἷ {π 686 ἀν ΒΡ ψΦυάδῆ ἴῃ ἐπ᾿ [7 πα Νὴ ἴο 
1Πὲ 5}}4}} ονοσίδικο Ερσγυρὶ, ΌΥ̓͂ τ68η8 οἵ σδίδδίγο- ᾿ Ααδυτῖδ δη γὙρὺ τοτδὲ Ὡοΐ ΣΕΙΥ͂ οἢ »ὲ ἴοσ 
Ῥῇς8 οὗ ἰ( ἱππδχὰ μο 1.81 δηὰ πδίυσαὶ 116. ἱ Ῥτοίθοιϊζοῃ δρζαϊηβὶ Αδβηγσυΐδ. 

1 Τη ἐπ γεν {πὲ "Ταζίδῃ Ἵϑιὴθ απίο Αβϑῃάοά, ἤθη ϑδτροη {π6 Κίηρ᾽ οὗἹὨ Αβουτῖβ 
2 Ββοηΐ ἈΪΠ1), δηᾶ “Ουρι ἀραϊπβὲ Αϑῃάοά, δηὰ ἰοοὶς ἰδ; δὲ [16 βδίωθ {ΐπηθ βραῖθ (88 

ΤΟῈΡ ὉΥ ̓ Ιβαῖδῃ (Π6 βοὴ οὗἨ Απι|οζΖ, βαγίῃρ, αὉ δηα Ἰοοϑα [886 βδοϊζοϊοίῃ ἔγοτη ον 
(ΠΥ ]ἸοΐπΒ, δηά ραΐ οδ᾽ [ΠΥ βιοα ἴτοπι ἐμ γ ἰοοί, Απὰ μὸ ἀϊὰ βο, πὶ κίηρ πακοὰ δῃὰ 
Ὀαγοΐοοί. ἌΡΗΙ [0 ΤΙΟΒῸ βαϊά, 11|κ6 88 ΤὯΥ βοσυϑδηΐ 158 δαί ψ δὶ κε παϊοὰ 
δηα Ὀεαγοίοοί [ΠΓΘΘ Ὑ ΑΓΒ [07 ἃ βῖρηῃ δηἃ πόμᾶον Ἴρου Εἰργρὶ δηὰ ἀροη ΕἸΜΙ ορίδ ; 
ΒΟ Βἢ8]} {Π6 Κίπρ οὗὅὨἨ Αβεγσγία Ἰοδὰ διῦδὺ Ἶδμ6 ΕΡΥΎΡ δ η8 ῬΣΙΒΟΠΟΙΒ, δὰ ἼμΠα ἘΠΉϊο- 
Ρἶδη8 οδρύγοβ, γοὰηρ δηὰ ο]4, πα Κοα δῃηᾷᾶ Ὀδγοίοοί, θυθὴ πὶ ἐλοὺγ Ὀαξίοςο κβ υπ- 
ΘΟΥΨΓΟΩ͂, ἴο [Π6 ᾿Βηδιηο οὗ Εργρί. ἀμπὰ {ΠΟῪ 8881} Ὀ6 αἴταϊὰ δῃὰ δϑῃδιηθὰ οἵ ΕΠ μ1ο- 

Φοῶῦιν. ὦ ὧϑ Ρἷα {πεῖν ἀχροοίβιίοῃ, 
441810 8118] ΒΑΥ ἴῃ {ηδὺ ἀδγ, Β6Βο] 

δηὰ οὗ Εργρὺ {ποῖ} ρίουγ. αἀμὰ ἰῃμθ μαι ίδηὶ οὐἁ {ἐμὶδ 
πα ὧδ ΟΌΓ οχροοίδίζου, ὙΒΣΒΘΣ τὸ Η06 ἴὉΣ μοὶρ 

ἴο θ6 ἀοἸ νοσϑὰ ἔγοσῃ ὑπ Κίηρ οὔ Αϑϑυγία : δῃὰ ΒΟΥ Β}}8}} γγῦ 6βοδρο ἢ 

1 ΉΘ5. ὃν ἐλο λαπὰ ὁ} 1Ξαἰαδ. ΒΗ Ὁ. ἐλό ἐἰυΐϊν α( Ἐσν»έ. 
8 Ἡοῦ. πακχδάπμεδε. “ 40 ε, “Ἔ 7 

807 .λ6 Τατίαπ'᾽ε οογπίῃ. νη ϑανσοη δ, 6ἴδα, κοτησ δία. Φ λ67οιοῪ". ἃ ΟΠ ΟΥ ΝΟ. 
. ἀπε Εν ν Τοχοϊξ ἔο. Ὁ δ οοαεξί ΟΣ 866 δοαγὰ. 

ἸΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝ 

ον. 2. Ο;)9 τουδὲ ΘΔΓΘΙΆΪΥ ποῖο (ἰδὲ τη δὲ [01]10008 1τη- 

το αἰοὶν οὐ ἐδ ἔοστωυϊδ οὗ δῃηθουῃοθιηθηΐξ, ἡ 2 

ἽὉΜΟ (2. 0-ὖὖ ἃ [6 ποὲ βοτωοϊίης ἐμὲ ϑοβουδῃ βραῖχο ὃν 

Ιϑαίδῃ, Ὀαὲ βοσπϑι βίης ἐπὶ Ηδ βραῖζϑ ἐο πὶ (] 3). 
Ἐοὸσ ἽΞ3 ὭΘΥΘΣΥ ἢ83 ἐδ τηϑδῃΐης “ ἐπ οοηδρεζέιι,᾽" ἃ9 ΒΟΤὴΘ 

νου]ά ΔΒΒΌΙΩΘ ἴῃ ογάοσ ἔο οὐνίαϊθ ἐπ ἱποοημτα  Ὀθ- 

ἔνσοϑοῃ 2 δηὰ 1); ἱξ ὯδΔ5 ποὺ {18 τοδί ΟΥ̓ ἴῃ 1 

Βαγα. χχὶ. 14, ἀπά 9οῦ χν. 23. Ὑ2}47, ἐπιϑγοίοσθ, 88 ἴο 
ἔοστῃ οοῃθῆθοίβ ὈΣΙΤΏΑΣΥ πὶῖ δ 6 7) ἱτηστοϑα ἰοῦ ζ0]: 

Ἰονίης, Ὀαὲ ἔῃ τοραγὰ ἴο πλαϊέοσ ἱξ γοὶδίθϑ (0 ἃ}} ἐπιδὲ {0]- 

Ἰονγβ. “Ὁ ΙΕ ἰπ τη6 Ὀοχίποίΐηρ οἵ γοσ. 8 {1 οὐἢ), ἰδ 

δΌογα 8.6 ἰο ἐδ ΣΏΟΥΘ ἐμύθϑίγ6 Δ, δηὰᾶ ἰηἰτοάϊι 698 

486 βοοοκπὰ βίαρο οὔ πο σογοϊαΐοῃ δηπουμοϑὰ ὮὉγ 1} ΔΊ. 

ΤΠ6 οχργοβδίου "3 ἴογ ἐῆο Ὠστδη οτχδη οἵ ἰῃ0 ἀϊνὶηθ 

Τουϑ] δἰοΣ ΘοϑαΓγδ ἴῃ Ιθαίδἢ ΟἿΪΥ οσο. ἴῃ δογϑιη δῆ, 

ἴοο, 1 ΟΘΟΌΣΒ ΟἿΪΥ Χχχγϊ. 2: 1]. 1.-.---Νοῖθ [ἢ οοπδέγ. 

᾿Ῥταεφη. ἴῃ ἢ Ὁ»Ὸ ρῦπ ἉΠΠΌ πόσο [89 Ῥσοροοϊ οα 

ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤ,. 

τηυϑὲ Ὀ6 οομηθοίθα τὶ ἢ 6 γοσῦ υπὰοτβίοοῦ. Οοζαρασθ 
ΟΕΕΕΝ. καὶ 213, 8. 

Ψψοσ. 8. Ὁ) γὴῷ οοοβδίουβ αὐ ουγ. ΤΌΘ ἑηΐοτ- 

φροϊδξοιυ 18 δ᾽ ἐόοζοῦθοῦ ὉΠ ρτασηπιδίῖοδὶ ἔπαὲ ἔα κοθ ἔῃ 690 

ὙΟΣᾺΒ ἢ ἰὴ 50ὴ86: ΚΊη [ὮΓ6Θ Υ̓ΘΑΙΒ ΒΔ] Ὀ6 116 |196 ἃ 

νι δὲ [ἢ 18 θυτη ὈΟ]168] δοὶ δἰχη 68." Τὴθ τότ σδἢ ΟὨΪΥ 

ῬῸ τηδὰθ ἰο σϑ]αῖθ ἴο 755, οΥ, δοοογάϊης ἴο ἔπ δοσδῃῖδ, 
ἐο νῆαϊ (0]] ον; Ὀθξ ἴπ οἰ 6 Ὁ σ496 πλπ8ὲ ὈΘ ἰαῖχϑι ἴῃ ἐπ 9 

ΒΘΏΒΟ “ἴοΣ ἰχθΘ γϑασγα." Ἐοραγάϊΐηρ ἴῃὴ6 ὙΟΣὰΒ ΟΣἿΪΥ 

Βταπησια  5}}γ, [06 Ὡθαγοϑῦ τηϑδηΐηρ ἰδ] ΟΠ ΓΒ ἰδ: “ {19 

ΤΩΥ βοσυδηΐ [88 ]Δ ἢ Π85 βΟὨ6 ἔῆγ6Θ ΥΘΑΓΒ,᾽" εἰς. ΕῸΤ ἯΘΓΘ 
ἐς ϑαϊὰ: “ΉΠΚΘ ΤῊ δβοσυδῃΐ σοϑδ ἴὺοσ ἰὮΓΘΘ ΥὙΘΆΓΒ," ΜὮΥ 

θη ἄοσα ἰξ ποὲ τοδά 1) Οσ ἰγ 109 τωϑδοΐηκ ΤΘΓΘ: 

“ 1Π|κ ΤῊΥ βοσγαπὲ ιοἵἶῖ σο," ΨὮΥ πο ἄοσθα ἰξ ποὶ τοδὰ 

70} ΑἸ ΒΟοῸρὮ ἰὴ 6 ΕΘΌΤΟΥΝ ρογίθοϊ ἰ ἀϊοαῖθα ἀΐσοοῖγ 

ΟἿΪΥ πδὲ δοτηοϊ ΐηρ; δοϊυ δ! ὁσοῦχα ΟὈ]ΘΟΒΨΘΙΥ τὶ τ ἢ- 
οὔὖϊ Γοίθγθῃσο [0 [ἢ9 ἐΐτηθ, 81}} ἐπ ἴδοῦ πηιδὲ Ὀδϊοὴρς ἴο 

ΒΟΙῺΘ ἔΐτηο ; δηὰ [7 ποῦ πο. δῇ ΘΓ ΑΙ ΠΟΥ ΘΧΙΘΓΏΔ] εἴζζα 
Ῥοΐπίϑ ἴο ἐλ ῥγϑϑϑῃϊ ποῦ ζἴαγθ, ἰ6 ἢ γ79 ΔΓΘ ΟὈΪ κϑὰ ἰο 
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εἰκθ (ἢ νογῦδὶ ἔογσῃ ἐμδὲ ἀδαίψηδίϑθα ἡπεία Ἰδὲ ἰῃ (ἢ 9 

86:86 οἵ ͵ αείκαι, ἱ. 6..ὄ ἰὰ [ἢ 86:46 οὗ οὐ) ἔο Ραδ8, ἀοη6, 

ἴῃ τεβρϑοὶ το ἔθ. ἨΟΎΘΥΟΣ δΟΙῺΘ ΓΟ; ΒέΣΌΔΘ ὉΠ 88 

νογίδοϊ, δαὶ τοίος Ὁ") τ γῶ το ΘῸῚ ΠΛῊΝ, 5ο ἰδὲ (ἢ 9 
δ0Ώ86 δ: “1116 ΓΩΥ θοσυϑὴξ [85 ΚῸΠη6 πακοὰ δηὰ Ὀαγο- 

ἴοοι ἴο᾽ ἃ ρα οὔ ἔῆτϑο γϑδγδϊοης " ((γίδι ἀπηίδ οοτρὶδ- 

ἐμ ἐπ εχίζέωτα ἀμεία ον ΑοσψΡέιε αἰσυ6 Αοἰλίορία; ψερμο αα 
μίμα ἱεταρμδ, φυοα 1να:α8 δοκεῖ πιὰ οἱ ἀἰδοαϊἐοαΐμδ ἰποεϑ 
εἰϊ, ἔψραες εεἰ͵" ΘΈλΌκ, ἰ. 6. Ὁ. 67; ἐμαπ, ἰοο, [ἢ ΜΓ ΔΒΟΙΒΡΕ, 

ὅδεκονκ, ιττσιο, Ἰπνεπεεκ, κουπὶ). Βυὶ ἰο τη 5 ἐπ 6 790 

[6 ἃ ᾿ποΐο! ὰ οὐ͵δοϊίου [07 ἐδ δοδοοηὰ 866 μοῦ ἰδ 6 Ὧ" 
Ἰοκίης Εχοσ. απὰ Οτ(. ἴῃ ἴος.). Εἰταοῖ: {ὺ 1 γ γο ἴο ὉΘ 
ΘΙΡΓΘΑΒΙΥ βαία ἰδὲ 15 δία αἰὰ οὶ ἴοξς ἐῆτθο γϑασὰ βῸ 
πεϊκοῦ, Ὀπὲ ΟὨΪΥ ἐπδὲ ἣθ ΔΒ Ο ὍΘ 8 δίκῃ (0Γ ἐἴγ00 γϑϑγδ 
ὈΥ͂ οπ66 (571Ὶ}8) ΟΣ ΒΟΥΘΓΆΙ ἐτηθ6 τοροδίϑα ροΐηβ παιεϑὰ, 
ΟΥΤΏΟΓΘ ΘΙΔΟΙΥ, 1} ὑγρίσοδ] τγηδδοιοη [8610 ἀἰά ποῖ 

ἰδεῖ ἑβγοῦ ΚὮ ἔῃ ΓΘ6 γϑαγα, Ὁ ΜἨΔ6 ΟἿΪΥ ἴ0 οὐδ! 89 ἢ 6 
εἶχα ἴοΣ ἐπ οοπέηυδησθο οἵ ἐῆτθο υϑαγθ, [70 ἐμπογοίογο 

δ) οἷγῶ ἰδ ἴο ἀοροῃὰ ὃοὲ ου 57 Ὀπὶ ου ΓΒῚ᾽ ΠΝ, 
ἐδδη τὲ ἐδο ἀοροπάάϑηοθ ὃ6 ἱπαϊοαιθαὰ οοσσοϑροηϊης 

ἰο {6 ϑοϑο. ΤΠΘ τ το Ασοπδαίίνο ἐπ θη ἀῦγδῦ Ὡοΐ ὉΘ 
Ὡδοὰ, ΙΓ 6 Δ΄ ῃ ἨΔ ΟΣ ἐὮγ60Θ γοδυδ. 'οΣ 8 ἴγρϑ, [ὮΘη 
τηῦϑὲ ἣθ ἰῇ χθθ ΥΘΩΤΘ ἸοΩς Ὸὸ Ὡλκοά, Βιὶ ἀϊὰ ἢθ6 μὸ 
μακρὰ ΟἿ ΟἿΘδΘ ΟΣ 8 Τ6ἿῪ ἔἶτηθδ, δι ἃ 6 γῸ ΟὨΪΥ͂ [δ 6 
ἐγνίοοὶ εἰχκπίδοδποο οὗ 1ῃ19 σοΐῃα Ὡδικοὰ ἰο οχέϑη ἰὸ 

ἰὮγοθ γοασα, ἔπθη ἰξ στηυδὶὲ τοδὰ Ὁ") οὐ οἱ ΓΝ 
μνἶο, α .τι 

Ὁ) υῦ ΠΡΌ. ΤΌο Ἰαδέξοσ οοῃεϊσαοέίοῃ πουϊὰ ποὶ 

7] [πεογγϑοῖ, 88 ὅταν (Ὁ. 68) ΘΘΟΙῺΒ ἴ0 ΛΑΒΌΠΙΘ, [ἢ 85 

τἸουοῦ δὁδ ΠῚ] ΓῊ δ, 85 ἴὸ 86η86, (ΟΥΏ ΟὨΙΥ οὁη6 Ὠοίΐοἢ 

(ὁ. αο]κς. χχχί, 16). 

οσ. 4. "7 [6 Βεϊὰ ὉΥ σαι (ὃ 211, ς, Αηηι. 3: 

[δοτρ. ὄκπσεν, ὃ 190 6] ἰο ὃ6 6 ΘἾΔΏ ΒΘ ἴσχοι 05 δχοὰ 

ΕΓ πὸ Μαβογοίβ, ΤΉαδ, ίοο, "7 Ζαάᾳ. τ. 16. Οἰδοτδ 

(Φσυταραι, Ῥικταιοα) μοϊὰ ἐμπίν ἕστο, {| ΟῚ χίχ. 8), 
ὙἾΘΤῚ (ὅοτ. χχ!!, 14), "2}} (Απιοβ υἷι. 1; Ναδ. 11}. 17), τ 
(ἔχοα. γνἱ. 3), ἴον ἃ δίῃισυϊασ ἔοστα ὙΠ ἃ ϑο]ϑοίίνϑ δίκη! 
δεαϊίοη. Ηπττεια δηὰ ϑτρε τοχαγὰ ΟΟΥ τογὰ 85 δὴ δΓ- 

οῃδίς οπμαΐως οἵ ἐδλθ Οοπδίσιςξ Βιαίο, οὗ ϑΐο ἢ [ἢ ΡΆ:ο- 

ἑδίοσγα δὰ δυδί] θά ἔμογωβϑϑῖτοα κἰῺ οσάοσ ἰ0 δυοϊὰ ἰὴ 

ἀϊδαχιθοδῦϊο βουπὰ ἐπῶὶ τουϊὰ Ὀ6 οοοδδίοπμθα ὈΥ̓͂ ἐῃ 9 

(ο]ονίης 7." Βυΐ ἔπθῃ ΠῸῪ ψου]ὰ οὔθ ἤδνθ δὰ 

ἐο τοδοχζὲ ἰο 1η18 οὔδημθ. 1ὲ ὥρρθδσδ ἴἰο 29 οὗ σοῦ Σ89 

ῬΓΟΌΔΘΌ]6 ἐμδὲ ἐ89 ροϊπίιης "- Οἰϑ ἰο ὉΘ ομαγμοὰ ἰο ἐδθ 

Μαβογοῖβ. Βυΐ  ἀΐά ποῖ ῥγοπιρὶ (δθαὶ ἕο ἰΠΐδ; ἐξ 

να {6 ογομοίπρ δίπραϊασα ΓΤ ὈΥΨ.: ΤΉΟΥ 80}- 

Ῥοδϑοὰ ἐπ τηπεὲ ραποιϊυαίο "ῚΣΓ Ἀ5 δἰησαϊαν ὑὸ 60 Γ- 
τοδρομὰ υἱτἢ ἰη686. ὙΠΘΓΘίΌγο 1 6] 6 γὸ {ἰδὲ "ΘΟ 19 
ἰο ὃ τοραγάϑὰ 88 ἃ δίημυϊαν 1116 {π6 “Ἅ7, σές., πδιλϑὰ 

δῦονο, Ὀυὶ δαὶ ἴε [16 δβοὲ ἴῃ [ὴ6 Ρ0͵]δοϑ οἴ 18:6 ογίκί παὶ 

ΒΗΓ ὉΣ ἱγδαάϊείου ον. Βαὶ ἢ} ὉἋ» [6 Ῥαγι)ν οοῃ- 

ἀϊοποδὰ ὉΥ νον. 3, ραυὶὶν 1ὲ [9 ἐο ὃ6 ἐγοδίθα 88 δὴ ἰάϑαὶ 
ΒΌΓΑΒΘΥ (Χχίγ. 22).----ὉὮΞδ τ ΠῚ» [6 ἰὰ ἀρρουϊοῃ ψὐδὰ 

ὦ οι. 
Ψοτϑ. δ δΔῃὰ 6. 312, [δὲ ἰο πὨ] ἢ οδϑ Ἰοοῖεα (πορίῃς 

δηὰ ἰσακίἰηᾳ) ΘΟΟΌΓΒ 1 [5αδϊϑῇ ΟὨ]Υ ἐπ [Ὧ6566 ὑΐνξ]ὐ γ6 7968. 

Βοϑαίάο {18 ἰῃ ΖΘΟΉ. ἰχ, ὅ.----- »Ὁ ΟΡ. 5. 8; Χχχί.]. 

ἘΧΈΘΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. Τὴ [δὴ γοῦγ σΐϑη ἴῃ0 Τασίδῃ, ἱὑ. 6. οοπηδῃ- 
ἀεγ-ἰἢ-ἙὨτοῦ οἵ τς ϑδγροὴ οὗ Αβαγγίδ, Ἵσδιὴθ 
ἘΡΡΕ Αϑμάοά ἰο θοδίορο (δ6 οἰϊγ -- πίοι Πὸ 

ἰοοῖκ δἷοσγ ἃ σου ραγαῖῖν οὶ βηοσὶ βίορο,--- 
1βδ δὴ τϑοϑῖνϑα οοισηδηδτηθηΐ ἴγοτα {ἢ 6 [ῸΕΡ ἴο 
δκο οΗ͂ "15 ραγιγοηΐ τηδάο οἵ Ὀδά κδοῖς ᾿ἴποη δηὰ 
᾿ν19 βδῃ: 815, δά ἴο γὸ δϑουΐ παϊςκοα δηὰ Ὀδγείοοϊ 
(γοση. 1, 2). ἘῸΡ [Π6 ᾿ἱπογθα 016 (Πἰπρῷ 8841] 
ἤδρρϑη {μὲ τὴ Ἐρυρίίδην δηὰ ἘΠὨΪορὶ 88}8]} 
ΡῈ οι ρα! ]οα ἰο ρ5Ὸ 1ηἴο σδρ  ΥἹΥ πακοὰ δα θᾶγο- 
ἴοοι, "το 1βδῖ δὴ μΌ68 δῦουϊ, (νοτη. 8, 4), ΤΠοτο- 
ὌΡοη 4}} ᾿ΒΘὈϊΔη(8 οὗ ἐπ θ06- δοαγὰ οἵ Ῥα]θβίΐηο, 
ὙΠ, Ὑ ΤΟΥΤΟΡ δηἃ βἤδπιθ, Ὀ6 808} 0]56 ΠΟΥ 
στοῦ (ΠΟΥ͂ ΤΟΓΟ ἰο οοηῆάδο ἴῃ ἴπ6 ρμοόονγοῦ διά 
ἰοῦ οἵ Ετπίορία δηά Ρΐ (τοῦ. ὅ). ΤΟΥ σπι}] 
ἈΔΥ: ΤἬΉυΒ 1ὑ Πδ8 ρύηα στ} {Π6 ρονγοῦ ἔγοτ ὙΠ ΟΤᾺ 
Ἧ6 ὀχροοϊρα ρῥγοίθοϊου ; ΒΟῪ ΠΟῪ 8}48]] ἰΐ ρκὸ σία 
18 7 (τος. 6). 

4. ΤῺ ἴδ γθοεκ:---- Ὀδτοίοοϊῖ.-- ον. 1, 2. 
Αοοοσάϊησ ἴο (6 ἐολί τ οΩΥ οὐὗὅὨ Αβδυγίδῃ τοοῃυ- 
ΓΝ Διίδη ἷἰβ τοί ἃ ἍοΡε Ὠδῖηθ, θὰ δὴ 
δρροϊ δῖνο. [10 ἷβ (πΠ6 “ βαυτὶβῃ οὔ οἶδ] πϑῦλθ 
ἴοΣ (86 σοτηταβηάον- ἢ -ΟὨο" Ιῃ Αβεγγίδη ἴῃ 6 
ποτὰ δουπδ ἐμγεία- πῖ, Δα ἷβ, ἰο [π6 ῥγοβθηὶ, οἵ 
ὉΠ Κη ἀοτνδίίοη. Οὐ ἐπα Αβογγίδη [18 οὗ 
Τοχζοηί (Παὲ ἰδ6 σουμπηαηϊοδίοα ΕΥ̓ ΒΟΗΒΑΡΕπΙ( ὲς 
Κοεῶϊν ἱβεπ α. ἀα8 Α͂. Τ', Οὐδδβεη, 1872, ". 
923 5η4.} ἰΐ τοϑδὰβ (οὖνεγδβ. 9) : “ Μαγάυκίϊ γα, 
Ἰαγίδη, ἴἰο [πὸ οἷ Οοζδη (οὔνγ. 858); ϑ'διηβηϊα, 
Ταγίδη, ἰο Ασιηθηΐδ (οὗν. 48) ; Βαιαβυϊυ, Ταγίδη, ἰο 
ἴδιο εἶἰγ βαταὶ (Εονογβα 19) : βαιηβϑυΐι, Τατγίδη, ἴῃ 
(86 Ἰαηὰ (Βον. 32), Ναδυσδηϊπδηηὶ, Τατγίϑη, ἴὸ 
186 εἰ Ατραδᾶ. Τῆμ8 [Π6 ογάογίηρ οὗ (680 
ἰρῃ οἰσοτα ἰο ἐποὶσ νυ ουδ οὗ δαἰηϊρῖγα- 
ὕοη ἱκα ἀραϊσπλιοα, Τῆο ποιὰ “ Ταγίδῃ ᾿᾽ ὉσΟΌΓΒ 
πγαΐϊῃ ἰὼ τ6 ΟἹ Τοβίδιμοηϊ, ΟὨἹΥ 2 Κίηρβ χυἱὶ, 

17.--.-- Αἄ8 8. βαγχζου, ἱε ͵β8 ΠΟΙ͂ βοι]οὰ ὉΥ 
ἀοσυτϊηθηία τ Ργοοῦ (μδὶ Βα] πη βααν δηα βαγροη 
δΓΘ ποὶ οπό Ρούβοῦ. Τὴ Αϑουγίδῃ Ἵσποη οἵ γὸ- 

ηἴκ, πίοι (6 {ποτ οὗ ἱπρογ ρίϊοἢβ ὉΥ͂ 
ΑὙΤΊΙΝΒΟΝ, Υο]. [11., Θομιπγυηϊοδῦθα ἴω δπγοηάοα 

ἴοττη (οορ. ΗΟΉΒΑΡΕΕ, ἐ. δ.» Ρ. 817) οοῃίαϊπη 
88 βῆ ἢ ΕΡροῆγτηο οὗ {μὲ Δἀτοϊηϊαίγδίίοη ἐπαΐ [0] - 
Ἰοποᾶ ΤΌΚΑ. Δ 041- 888, ἑ, 6., ΤΊ κα] δῖ ι-ΡΊΠΘβον, (89 
ὨΒΠ|6 8341-τ)8-υ-δεῖγ (δηοίθο ἴοστῃ [38]- τ δη- 
Δοϊσ): δὰ ΒΑΎΤΙΣΝΒΟΝ (4 ἰδόπαειηι, 1867, Νο. 
2080, Ρ 8304, οορ. ΒΟΗΒΑΡΕΒ ἴῃ Δδιυά. απά 
Καὶ, 1872, ΤὟ. ν. 737) σϑιλδγκβ οἱ (ἢ 18 : 
ΤΑΔΏΘΑΒΆΓ ΙΥ,, ((ὸν ἤοσο ᾿σοσο ἰγοο οἱάον 54118- 
ὨΔΗΒΆΓΒ) διοοηἀοα {ἢ ἰπγοῦθ πῃ ἔπ νεᾶῦ 727 Β. 
Ο, ἴον πῆϊοῖ γολσ {Π 6.6 ΜἯῺΔ45 ΔΙΣ Δα δὴ ἘΡΟΠΥΣΩΘ 
Θβίδ Ὁ] 664, 8ο ᾿δαὶ μ οου]ά ΟὨ]Υ͂ ΘῈΣ οὐ ἰδ 
Ατοδβομδῃΐρ ἱπ 722.) Βυὶ οδη9 ἴο [ῃ9 
δ πιξηϊδίγδιίο ἰῃ ἴΠ6 οουτθο οἵ ἴ86 γοδὺ 722 Β. 
Οσ. Ηοὶδ τηρηἰϊοηοά ἴῃ {πὸ ΟἹά Τεδίδιμθηΐ ΟὨΪΥ͂ 
ἧῃ ΟἿΓ - σῆϑγοδθ ἐπ ΣΠΟΠΌΠΊΘηΪα ΟΥῈΓ 
᾽αδὲ ἀροῦὶ μα χεΐρη [Π6 τ οἢοδὶ γοβη 8. ΗΠ Ὡδηλ6 ἢ 
Αδδυτίδη ἰ8 βαισυκίη, σβίοῖ ΌΥ (ἢ6 Αϑϑυγδῃ5 
1πογάϑαῖγϑα, ἰ6 οοηθίτυοα ῬΑΤῸΣ 85 ϑαυτυκίη, ἱ. 6. 
“ ταὶρη ἴΠ6 Κη," ΟΥ̓ “ ΠΟΤΕ Κἴηρ," ῬΑτ 
Δἃ8 Βαιγυδκίη, ἡ, 6. “Ηδ (ἀοά) δρροιϊιηἰθὰ (89 

κίηρ᾽᾽ (Ποιῃρ. 131. βδγροῦ ἰβ {86 ῬυΣΔΟΣ 
οὗ Νουῖῖ Νίμονοι οὐ υσ- βασσυκίη, πον Κι πογαδ- 

ὈδΔὰ, γῇοδθ τηοηυτηοηίβ, Ἡΐι {πεῖν ἱπροσὶ ρίΐομα 
οὔ ἰῃῆ9 χηοαὶ ΨΑγΓΟῸΒ βοσίβ, δ΄Θ ἃ τηοδί υδίυδῃ ]θ 
μορεν  τι Ηἰἱδίογῖοαὶ ἐρο νεπίΝ ἰΟΩΡν ἀνά μὴσι 
ὉΕΒ, ἸΚεϊῥηδολγίβεν, Ὁ. 2: .). 6 Ὁ]]οΥ 
18. (Π6 δοοουπῃὶ οἵ ἐν ἀρε τνν οὗ Αδιάοα δ5 (ἢθ 
Καοσχεαθδὰ ἱπρογί ρου σῖνοθ ἰδ δοοογάϊηρ ἴο 
ΒΟΗΒΑΡΕΒΒ (ἰ. 6., Ρ. 259 544.) ἰγαηβίδίίοη. “᾿ζυ- 
τὶ, κίηρς οἵ Αβδμάοά, μβασάδηθα μἷβ ᾿ϑαγὶ ἴο ῬἈΔΥ͂ ὩῸ 



222 ΤῊΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ἸΒΑΙΑΗ͂. 

ὐἰθδυὶθ δηὰ βροὶ ἀοιδηᾶβ ἰοὸ {86 ὑσχίῃοοδθ οἵ ἢἷ8 
ποὶρΗ ρου βοοῦ ἰο σονοῖὶ ἴσοι Αδογσίαβ. ἀοοογά- 
ἰηρίγ 1 ἀϊὰ γοηροάμοο δοά ἷ6. φονοσῃ- 
χαθηϊ ΟΥ̓́ΣΡ {86 ΣΠΔὈϊίδηίβ οὗ ἈΪ4 ἰογτίοσγ. ΑΘ ϊ- 
ταὶϊ, εἶδ Ὀσοίμον, ἴ βοὶ ονοῦ ἵβοῖα ἰῃ [06 βονοσημηθηϊ 
ἰῃ Ηἷ5 ρίαουο. Το ϑ'γγίδηβ, ἰδὲ τιοαϊέαίοα τονο]ὶ, 
ἀοερὶθοα μῖΒ ἀοπιλἰηΐοη 
τὨοιώβο  γοα, πὶιο μδὰ πο οἰδὶπι ἰο 6 {Πτοηθ, δηὰ 
ψίιο, |κὸ ἔποθο, σείυμοά ἴο οτσῃ ἰδ ἀοιηϊηΐοη. [ἢ 
16 δυτηΐηρ πταῖ οἵ Τὴ πιοαχί 1 ἀἰὰ ποῖ δβδοιοῦ]ς 
ΤΩ ὙΠΟΪ6 ΡΟΥΟΓ, ὑοοῖΚ ὯῸ ΘΟΒΟΘΙΏ [ῸΓΣ 

ἰἢ ὯΥ τοθη οὗ ΜΑΙ, ἯΠΟ δ6 ποὶ ἰδοι- 
βεῖγεβ ἤτοτα τὰθ Ῥβμϊπά τὴ ΤΑΙΒΙηρ οὗ ΠΥ Ι 
δἀνγδηοοά οὐ Αδμάυὰ, Τμδὶ Ιδδη, ἤθη 6 
Ῥοσγοοϊγοά [86 Δρργοόβοῖι οὗ ΤΩΥ ΔΙΠῚΥ ΤΟΙ ΓΆΓ, 
ΠἸοὰ ἰο 6 τορίου. (7) οὗ Εαγρὶ, πο δ οὐ ἴμ6 
θογάρι οὗ Μοζοῦ ; ποῖ ἃ ἰσϑδοθ οὗ ̓ ἰπὶ ψ͵ὰ8 ἴἰο ὃθ 
ϑθθῆ. Αβμῃαοά, αἰπι-Αβάυάϊαι (7) 1 Ὀεοεϊεροά, 
ἰοοῖς ἰδ, ΗΪ8 ροάβ, Β15 π]ίδ, ᾿ΐβ βοῃβ, (88 ἰγεδβάγεα, 
ῬΟΘΒΟΒΘΊΟΏΑ, νυ 8068 οἵ πἷα ρδίδοβ, δοηρ πὶῖὴ 
1:6 ΒΔ ἐδ η οὗ εἶδ ἰδηὰ 1 δρροϊπιοα ἰο σαριϊν!- 
ἰγ. ΤΟ οἰ[198 1 γτοαϊοτϑὰ ; 1 οο]ουϊσοα (Πόγὸ (Π 6 
ἐπ ῃδοίίδη5 οὗ (ἢ ἰαπάδ ὑπαὶ ΤΥ βδηάθ δὰ οου- 
ποτοῦ, (Πδὺ τὸ ἰπ ἰδ πλἱἀδὲ οὔ {Π6 Εδεὶ ; [ πιδάθ 

εἰϊοαὶ Κὸ (π6 ΑδΒΥσΊδη8 : ΠΟΥ σοηαογοα οὐοὐϊ- 
οῆοθ. 76 Κίηρ οὗ Μοζοοῦ, νῇο ἰπ {86 πιἰάεί 
.... οἦδ ἀοδθογῖ στορίοη, οἢ ἃ ρδαίῃ.. .... ΜΏΟΒῸ 
ΤΑῚ ΒΒ γ8 βίποθ χοῃοίθ ἰΐπιοα ἀντ ἰο (18 {1π|6) 
δα μοὶ βοηΐ ἰΠμοῖν δ] ἰο ΤΥ τονδὶ δη- 
οοδίοσβ, ἴο οηίγοδς μβοδοθ ἴον ᾿ἱπηδο]ῖς: [9 τοῖρς 
οὗ Με (ονοσρονογοα ἶμλ), ἃ πα ΠΥ ἴδασ 
ΟΔΙΏΘ ΟΥ̓́ΣΣ Ὦ1ηι, δα βοϊξοὰ εη, [Ἃ}ἢ θοπάβ.. .. 
ἴσου οἰδΐπθ 6 ἰδ ᾿ἷπὶ (1δι8ῃ) : ἢ αἰτγϑοιθα 
18 αἴορβ. ἰοτασγὰ ἴα, δῃά ἃ Ὀοίοσο 
ΤΩ 6.᾽ 1 γϑ ΘΟΙΏΡΔΓΘ {δ6 Δ }8]5 Ο νι ἱοἢ 
χορ βίου γϑᾶσ ΟΥ̓ γᾶ (πὸ ἀοοάβ οὗ ({18 ἰκίηρ, ν 
δηα ἱπαΐ ἰπ (ῃ6 γοδσγ οὗ ἷβ βορί πηϊηρ ἴο τοὶ 
(122), νπϊοῖ 18 ποὶ τϑοϊκομϑά 88 6 ὅσαι γϑαγ, ἢ 
οοηααθγοά βαιηδσῖδ ; ἴῃ (6 βοοοῃὰ γϑδρ (720) ἢ 
τὐπαθετοῦ Κἴπρ ϑονθοῖ οὗ Εργρὶ ἴῃ 186 Ἀαι 16 οἵἉ 
δρδίδ δηὰ ἰοοῖς ρυίδομοσ ληρ ἤδιηπο οἵ αδξζα ; 
ἴῃ [6 ἐπευο, ἡμὸ (711) Βὸ πιδὰθ νγἂσγ οὔ Ασυσὶ 
οὗ Απβἰαοά δηαὰ οοησυογοά ἐδο οἰΐγ, δῆοσ πϊοῦ 
1π6 Κίηῃρ οἵ Εἰδϊορίδ δυοα ἴῸΣ μοδοθ (ΒΟΗΒΑΡΕΕ, 
ἐ. 6..) Ῥ. 264 5ᾳ.). [ἴῃ 8]1, βαυροὴ σγοϊμκηθα νουθηΐθοη 
γοδιβ (αη{}} 705). ΤᾺΘ χηοπυπιοηῖδβ δηὰ (Π9 Ῥτο- 
Τῆι ΤΑ} σοπιροὺθ ὁη6 δηοίδμου. 17 ἔτοια (ἢ 9 
ὉΓΔΘΓΡ 6860 6 οσοδβίου, (ἢ 6 ὨΘΑΓΟΣ Οἰγουσηβίδῃ οο8 
δηά (μ9 {{π9 οὗ (6 ὀχροάλιίοι δραϊηβί Αϑμβάοα, 
1:9 Ῥτορδοῖ, ου ἰ86 οἱμοσ μδηά, ᾿πίοστηβ υ6 ἐμδὲ 
τ τδ ποὶ ϑαγροὰ ᾿ἰγηβοὶῇ τπδὲ οοηἀυοίοα {Π6 
ὉΠ ογίδ κε ρ, 88 τοῖρῆλ ἀρρϑὰσ ἔγοσα ἐδθ τχοηυ- 
τηρηΐϊβ. ΠῚ νγγδϑ ἰῃ6 οοῃδίδηϊ ὕδᾶ69 οὗ ἴμοκο Αδίδιὶς 
Ῥοϊοηίδίοα, ἰο τ ποῖ ἐπ γΘ ΘΓΘ ΟἿΪΥ ἃ ἴθ 7 θ6Χχοὺ 
ΤΊΟΏΒ, ἴο τερίδίος {86 ἀοοάμ οὗ (π6 Ἰοβάοτβ οἵ (ἢ ον 
ΔΙΙΩΪ6Β 88 ἰποὶν οὐγὰ ἢ [86 ταοηυτηθηίβ. ΟΟΩΡ. 
ΒΟΗΈΆΛΔΡΕΒ, δένα. «. Κρ, ΤΠ}, ΙΝ. νη. 7 
ΜΌγΘΟΥΟΣ ἤἴτοπὶ ἴδο οοηίοπίθ οἵ ἰῇο Καοτβαρδὰ 
Ἰηβοσι ρου ᾿ξ 18 βϑοὴ ἰπδὲ Αδῃάοά νδβ ποὶ δὲ ἰμιὶ 
{π|6 γ]βιιοα ἴον ἔδιο Βτδὶ ὃν (86 Αϑαγσίδῃβ, δϑ δἶϑο οὔ 
1860 ΟἾΒΟΡ ϑηά ἐξ Δρρθδῖβ (δαὶ ἐ δά ΔΙγοδα 
ἐχρογίεμοθά δι ρ ἢ 81108}}ν (86 ταὶραὶ οὗ (9 Αδβυ- 
ΤΊΔῺ ΔΓΏ)., ΕὟΣ ὙἩΠΙΠΟῸΣ ΔΩΥ σδιλραῖρτι, τ τ ὶυ οὐἱ 
οἵ ἴϑασ οὗ ἐπὶ δι, (ἢ 8 Ἐκγριΐαεν ἘΙΜΙορίκα τσ 
Βυτγοηἀογοὰ (86 ἵαρτνο Ἰαηδη, Α8 τοραγὰβ (}9 
Ὧπ26, ΟἿΣ ῬΓΟΡὮΘΟΥ͂, δοοογάϊηρ ἴο {μ6 ἱπδοσί ρίίοι 
[4118 ἴῃ {16 γον 711, (μα ἐπ ἴδ6 οἴθνθηι ἢ γθδγ ὁ 
Κκίηρ βαγροηβ σχοίη. Το εἷορο οὗ Αββάοά, (Ὃν 
ὙΠΟ. Ιαίοσ Ῥβδιητηοίομυβ σϑαυϊγοὰ ἐπγοηίγ-ῆνο 1 
γοῦσβ (ΗΈΒΟΡ. 2, 157), ΔΡῬΘΆΣΒ Ὠοΐ ἴο μδυθ ἰδ οα 

ΤΑΙθο Ὁρ Ιδηλδὰ ΟΥ̓ΟΡ  δῦο 

Ἰοπς δὲ [δὶ πο. Τῆ σδρίυτο (]]οττοὰ, δοοοσά- 
ἵηρ ἴο {πὸ ἰπδοτι ρίξουβ (θθθ δῦονϑ), ἴτι ἰὴ βδπιθ 
γοᾶσ. Ῥοσδδρθ ἴϊο αἰν! ἀοα πἰδίο οὗ 86 πῃ 80)- 
ἰδηίβ οὗ Αβμάοα νγδβ ἰο ὈΪδσιθ ἴον {{||8 σροοὰγ οδρ- 
ἴυθγτο. Ὑδαᾶὶ πο τὰΒ δὴ Αβευσϑηῃ ῬΔΙΪ 81} 
(θὰ ΔΡροδΙΒ ἴσοι ἴδ 6 ᾿πιϑοῦὶ ριΐοι οοϊητηθῃΐοδ 

γα. 
ΤὮο ΡὮγαβο 121 ὉΠ. δ Βο ουκ δὶ καίμαῖ, 

ἢ 

εἰξ.,) ἷδ ἰμοῖοα)]. Αβ ἰο ἐδ βϑῆδο, ᾽ξ 15 'ῃ μὸ 
ἴατ δῇ ἔμιοείοαὶ δοιἰ εἰ ραίίου ἰδὲ [Π6 ἰδκίηρς ἀϊά 
ποὺ ἴΌΠ1οἿν δῇς ταὶ ἴδ το δίϑα 'π γοσ. 2. Βυὶ ᾿ῃ 
τοϊδίίου ἰο γοσ, 8, ἰπδὲ ὑῬἤγαδο ἰδ ῃῸ δηϊοἱραϊοῃ. 
ΕὸοΣ ἴδ6 τοϑδηΐϊηρ οὗ ὑ86 ἐγρὲολὶ δοϊΐζου, ᾿ἶ τ ἰπ- 
ἰογρσοίδώοη οὗ “"" ἸΏΣΘΘ γοδσϑ᾽᾽ 18 οοστϑοί, Ἅοβὴ ΟὨΪΥ͂ 
Βαν Ὀθθῃ εἰρηϊβοὰ (Πγθο γοῶσθ ἰδίεσ. Οοῃδο- 
ΦΌΘΏΓΥ [86 οπεγο ομδρίοσ οδὴ τοὶ μαῦο ὈΘΟΏ 
πΥϊ δ ΘΔΡ] ΟΣ ἰδη το γοᾶσα δον (ῃ6 “οοσμὶ 
οὔ (π9 Ταγίδῃ ᾽"᾿τπποηϊοποα ἴῃ γον. 1. ἢ 86 υ 
88 [8168 ““οομλίηρ οὗ ἰῃ6 Ταγίδη " ἷβ ἰδίου δ ἰὴ 6 
Ῥοΐωηϊ οὗ ἀοραγίυσο ἴοσ ἐμ6 οοῦγβο οἵ δυθηίβ, τ 81} 
16 οοπαῦσδὶ 16 ΟὨΪΥ τηθηἰϊοποά ἴῃ Ῥδγοη Ποδὶβ, δα 
ἃ 5146 αἴδῖν, (6 Ῥχορποί ΕΣκο]γ τοοοϊνοα [ἢ6 οοτὰ- 
τοϑηὰ οἵ νοῦ, 2, δρουὶ ἰδς (πιὸ οὗἉ ἰδὲ “ σομληρ,᾽} 
(πογοίοσθ Ὀεΐοσο (86 οδρίῃσθ. ΒΥ ἱρ]ϊοδείος, 
ἰμογοίοσο, (ογο ἰΔῪ ἴῃ ἰῃ6 σομιπιδηά δὲ [6 Β81}6 
τπις ῚΣ ΡΠ ΙΚΠΘΗ ΟΣ {πὶ οοηαθεσδί Ὁ μονα ναι 

ΟΣ ἴ86 οοπαποβδὶ οὗ Εργρί ὈγΟΘΌΡΡΟΒΟΒ [ἢ 6 ἰκΚῖηρ 
Γ 186 ουιποής., Τβοτοῖοο ἐς γοίλι οἵ τς ῥτο- 

8 αἱ Σηὶ 
" Αἱ 186 δα16 σία ὑπό ν τὰ ἡ ἴῃ {ΠῸ γοὰς 
ἰμαὶ (μ6 Ταγίδῃ σδιηθ᾽᾽ 88 ἃ ἩΣῸΘΣ ΒρθΟΣο, 85 οοσ- 
(Δἴ Ὡ]} δ ἰμ8 ποίΐουῃι. ΠΡ ͵ἰβ τλοσθ οι ργθῃθηδῖγθ 
{μδὰ {86 ποίΐοῃ Π), Ὑμὸ ]Π]οπίηρ οοπίδίηα 
ἱπάοοα, ἱπίοσιηδίΐοι οοποοχηΐηρ {πὸ ἴδοὶβ: γε 
ΘΟποογἑῃκ ἴΠ6 οοιημηδηὰ ἴο 3ὺ παϊκοὰ, δῃὰ βοοοῃά, 
οοποογηΐηρ ἴἢ6 ᾿ηἰογργοίδείοη (μδὶ 120] ογϑὰ δῆδγ 
ἰἤχθθ γϑασβ. ΤῸ [ἢ θ80 χεΐδσ ἰμοϑϑ ἵνο ἀδῖδβ, (6 
ὨΔΙΤΟΥΟΣ δηά {86 Ὀχοβοσ, 88 8 σηδίζενς οὗ οοῦ 
6 ἔἢγβὶ ἀαΐο οοσγοβροπάϊης ἰο ἴΠπ Κτοὶ (δοὶ 
86 ϑροομὰ ἴἰο ἔμ βοοοπὰ ἔδο. ΤδοσΘΝ ἢ ἷδ 
ΟἸοδοΥ οοπηροίορα ἰμδὲ [86 ροῃίθηοο “'βδβρδαῖο (86 
[ΒΡ . . « βαγΐηρ,᾽ ἰῃηισοάποοθ ἐἰπ6 ὀπέϊγε γον ]δ- 
ἰἰοῃ οοηίδίηοα ἴῃ τμδὶ [0] οτα. (8:6 μηάδν Τεχὲ. 
απὰ Οταπι.). 

ἴι ἴδ ποῖ δοοϊἀθηίαὶ ἐμδὲ 1[βαϊδἢ 18 οδ  ]ϑὲ ποσθ Ὁ 
εἶδ οοτηρίοἰθ ἤϑπιο, 1δαῖδ τ[86 δοῦ οὗ Ασλοκ. 
Εὸν (818 Βδρρϑηβ, Ὀδεὶάθ {1.6 ργεθεηΐ, ΟἿἱ]Ὺὺ ἱ. 1 δῃὰ 
1ϊ.1, ΠΟΤ ίογο ΟἿἹ]Ὺ ἴῃ [πο ἔγεί δῃα βοοοῃ ᾿πίσοάτο- 
εἴσῃ ; ἔπθη χἑϊ!. 1 (ἡ [89 Ὀερὶπηΐπρ οἵ {π6 Ρσορῆθ- 
αἶοθ αχαϊηβέ [ἢ πδίϊοῃβ) δηὰ χχχυιὶ. 21, τ βεΈ τὸ ἰδ 
Ἰδιδὰ {80 οοπιίοσ ϊηρ ΓΟΡΙΥ ἰμδὶ [βαῖδἢ 'γῶβ (86 

ΤΩΘΆΠ8Β οὗ αἰνίηρ ἰο ΕΗ οξοϊκίδη δον ἰμ9 ἐῃγεδιθῶ- 
πα οὗ βοηπδοβουίῦ. ΒΥ ἰδ6 ἀρεϊρταίίοη οὗ 186 
Ῥτορβοὶ δ “"1η9 βὸπ οἵ Ατροζ᾽᾽ ἰβ εἰρη ϊῆοά, δ8 
ἌΡΡΘΆΓΒ ἴ0 ΠπΙ6, ἐμαὶ [6 γ6 Ὄχἑβίβ ἃ οοηϊγαδὶ θεῖ τ θα 
τ ΠΑΠῚ6 86 Μηδὲ ἰδ τοϊαίοὰ οἵ 1μαΐϊδὴ ἷπ (8 
οἰαρίθσ. [1 ἰθ ΠΙΚΟΙΥ ΤῸ ΘΥΙῸΓ ἰο δεβῦσοο {πδὶ δ 
“β0ῃ οὗ ΑἸηοξ᾽᾽ γδ8 ἃ τηϑῃ οὗ ἱπηροτίδῃοθε. Απὰ 
ἐλ ῖ8 τδῃ οὗ ποῦ] ἀδροθοΐ τουδὶ [ὉΣ ἰἤσθθ Ὑθασα, 
Μθοη δα 1οὲ Ηἱπ)θ61}7 6 βΒοοὴ δ] 1οἶγ, ο δρουῦξ 
Ἶἶκὸ δ τὥὺιοίομοά ῥυίϑομοσ ἰἱῃ ἰδ αἰπηοαὶ ποδπὶ 
οἰοιμίπα. ΕῸΡ ἐδιδὲ 1βαΐϊδῃ σης ΠΟῪ παϊκοὰ 16 
τοῦ οοποοΐγαθ!ϊθ. Αποίθηιςυ, ἱπάδθα, οἢ0 Ἧ88 σὸ- 

δὰ δὲ ηδίκοὰ ψ8ο ἰοοῖκ οὔ {π᾿ ὌΡΡΕΓ λεία 
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ββοοι οί, ΤΤδο πδοῖς-ρδγαχοηὶ ττὴδ κἷρτι οὗ ἄθορ 
πιουΤ ϊη διὰ τϑροδίδηοο βεδοται (ἰῇ, 24. χν. 
ὃ; Οοη. χχχύὶὶ. 84; ἤδη. ἰχ, 8; Μαίίι. χὶ. 21, 
διὰ οἶδ". [ τδ8 ὙδιϊοΌ Υ ΤΟΓΏ : ἈΔΥΟῪ ποχὶ 
ἴο ἰδ κῃ (1 Κίηρα χχὶ. 27), Ραυγγ ονοσ ἰδ6 
υπάοτ-αττηθηΐ, ἐμ6 ΣΝ “τυηΐς,᾽" 88. ψδϑ (86 
(846, 6. σ. ὙΠῚ} Ιβαϊδι, δ 85 ἈρΡῬθδΥβ ζΘΠΟΓΔΙ] 
ἰο ΒδΥθ ἃ ῬΙΟΡἢοΙδΒ οοαΐαπιθ. ΕὉΓ, διζοσά- 
ης Ὁ 2 Κίηρα ;, 8, ΒΕ] 1) 4 οτο ἃ δαῖγυ ρδαγιηθηί 
ΝΙΝ α ἰδβέβει εἰ Νέον ΜΙΟΝ οἱοίμηας, ἤκἢ. χη. 
4, 15 ἀεβογ δὰ δ δ ὑγοροί᾿β ουδίᾳῃπιθ βΘΏΘΓΔΙΙΥ. 
ΨΔΦοδη ἰδ 6 ἴοο, ΜΟΣΘ 11, οογίδῖ ἢν 10 Θροοΐαὶ 
λα δείου οὗ ΕἸ Δ (ΜΡ. ἐἐϊ. 4; οορ. Ηδφῦ. χὶ. 
87; Βδν. χὶ. ᾧ). Νον πθθὴ [βαϊδῃ στϑοοϊγοα 
οὐδ ἰο ἰακο οὔ [86 βαοῖς χαγιωθηΐ δηᾶ ἢἷ8 
ΒΆΠΔΙ6, 1Ἢ ψϑ ἰδὲ μΒ6 ββοιι ὰ ταδί Εἰ ταροὶ ἃ 
{ἰνϊηρ σγταθο] οὗ ἐμ οχίγομπιοσὶ ᾿ρπου την, δηὰ οὗ 
(μ6 ἀθεροβὲ πιίβογΥ. Νοῖ ἰο υάδῃ, βοπουον, Ὀυϊ 
ἰο Βετρί 5 118 ΒΟΓΤΟΎΓ] δῖο δηπουπορά. δυάδῃ 
ἐπ ΟὨΪΥῪ ἰο ἀγα ἴσοι ἱξ ἴῃ Ἰοθδοη [δὲ 1ξ τησβὶ ῃηοΐ 
Ἰορδῆ οὐ Ἐρσγρὶ ἴὺσ δυρροτί. Εὸν ἰ(πἷθ8. γγἂδ (ἢ 6 
ξῖεδὶ ἀπιὰ συΐηοῦυη ΟἸΚῸΣ οἵ {Π6 {ἶτηο οὗ ΗοΖο κίδῃ, 
{δὲ πῖϑῃ δυρροθϑὰ ἐπ 6γ οου]ὰ οηἷγ δηα ρῥτοϊοοϊϊοι 

ἰηδὲ Αβαυσίδ ἴῃ -. Ακμαϊηδὶ (Πἷἰ8 ἐπα Ῥτο- 
Ῥδοῖ βισῖ νοβ δασποδεὶϊυ 1η Ομδρίογα ΧΧυΥΣὶ].--- ΧΧΧΙΣ. 

8. Απᾶ τ860 ΤὨΟΞΝὮ δαίἅ ----τῦῦ 660806 --- 
γετα. 3.6. [Οἱ 86 οοπαίγυοίίοη οὗ “ΤΠ γ66 γοαγβ,᾽ 
δὸς ὑπᾶεν Τεχέ. απὰ Οἴταπὶ. ; αἶϑο ἴον ἃ ργαπιηλδίῖολὶ 
οδἠοοϊδοι ἰο ἐδ βθΏ 89: “11|κ6 ΤΑΥ͂ βογσνδηΐ μ85 βῸ: 6 
πδιοά διὰ Ῥαγοίοοξ 85 ἃ ἰὮγϑθο γϑϑγ ῖρτι," εἰ. ἃ 
ἔΤΙΠΟΣ Οδ] Θοϊΐοι ἰδ 88 [ο]οτβ.- ΤῈ.] ἤ ἰιο ἰγρίςοαὶ 
πιοδηΐηρ οὗ [ὯΘ εἰρη ψγ͵85 (0 σοιδίῃ 1 ἴοσοθ ΟΠΪΥ 
ἰδσοθ γϑασα, ἔπθη, ἰοο, (6 ἔμ} ἢ] πθηὶ πηυβὲ δοίῃ 8} 7 
[ον δἴδοσ ἔλγοθ γϑϑῦβ, ΟΥὁ 186 ΡΓΟΡΏΘΟΥ ῥγονα ἴὸ 
0ὸ ία!θο. Εοτν πλδὶ οδὴ [δ ιθδη : ἔπ ροίηρ παἰκοὰ 
οἵ ἰδ Ῥτορῖιοὶ β8}4}} Ὀὸ ἰπγθὸ γϑδγβ Ἰορ 8 εἰψῃ 
ΟἿΪγ ἐμἷδ: δῖϊοσ ἰἴγοθ γϑϑῖβ (ἢ {γρ6 οοδθοθ (0 Ὀ6 
ἴγρο, διά Ὀϑοοπλοθ Ὁ] Π] παπς, [1 (πὲ ἀοοθ ποὶ 
ΟΌΙ26 ἴο ἴποη [6 δὲ χη 88 8 ΘΥΓΟΠΘΟῦΒ ΟἿΘ 
δηὰ πηϊρίοδάϊηρ, [{ 16 ἢῸ 80 ἤ6ΙῸ ἰ0 τοβρασὰ ἰῃ9 
ΠΌΣΌΟΓ ἰὮΓ60 88 ἃ τουπά πο Ὁ ἰμδὲ '8δ ΟὨΪγῪ ἴο 
δε ππάοτείοοά “διμηπιαίίην" (ΒΤΑΡΕ, Ρ. 67). 
Ἐὸν ἰῃ6 πιοαϑυτοβ οὗ {{π|6 οὗ {1 ]πιϑηΐ, ᾿ἢ οοὨπο- 
πθηοθ οὗ ὑπ ἱπιρογίοδοίίοη οὗ ουὖν πυπλδη κυον- 
ἰάκο αἴοαι ἐπ τοδὶ οὗ αἰδίοσὶ 68] ροτγὶοάβ, 
οΓ οἴ δ ἀἰ βου οἵ ἱπτποσίηρ (ἢ 6 ὐϑδοι 
οἵ θεχίπηΐης δηἃ οηάϊηρ, ΔΔῪ ΨΟΥΥ Μὶ}} Ὧο χϑ- 
Ῥτοϑθη θα 88 ΟὨ]Ὺ δ δρρσγοχί πιδίζοῃ. Βαὲ ἃ πηϑᾶ- 
δυτο οὗ τχ6 ἩἘΙΟΝ 18 πδεηθά 88 δὴ ϑασποϑὶ ρἱοάμο 
οἴ ἃ ἔπδιγθ ἰσβηλδοίίοη, σδὶ ποὶ ρσονὸ ἰὸ ὃὕ6 ἰῃ- 
οὐγγεοί, 11 (06 οαγηοδὶ :ἰβοὶ 15 ποὶ ἴο ὃὉ6 ἰουπά 
ἰγοϑοβογσοῦθ. Βυὶ Εργρὶ νῶδ ποὺ οοπαυπογοὰ Ὁγ 
(86 Αϑαγχίδηβ ἔπ γθ6 γ δῖα δέον (6 βἷορε οὔ Αβἢ- 
ἀοά, ναὶ ταυοἢ Ἰδίου, δ νὶ}} ὍΘ Θ6ΘῺ ἐπηπιοά ἰδίο]γ. 

8, Ἰμοτοίοσο ἔπ Ῥγορθιοῦ οαπηοὶ μδνθ ἐλ θεμΣ 
ἴῃγθο γοδσϑ νδ] ἀἱ ιν οὗὈ ἰπδὺ εἰσ, ι ᾽6 ποηὶ 
{δγοο γϑδῖβ Ὡδικοα δηὰ Ὀαχοίοοί, ἰῃ ογάδσ ἰοὸ βοὶ 
Ὀείοσο 89 ογ68 οὗ [νἷἱϑ Ῥϑορὶθ ὙΥῪ δι ρμδίΐοα !ν 
δηὰ ἱπλρεοδαίνοὶυ {μ6 ἱπιδροὸ οἵ ΠΟῪ πτοιομοά 

μδλὰ Ὀοοοῦβθ. Απάᾶ ΟὨΪΥ δῇοσ ἰΐγθθ γϑᾶγβ 
(οἰϊοποὰ ἰδ ᾿ηιογργοίδείοη ἴογ {δ 6 βᾶπιθ σϑββοῃ. 
Εογ [Βτϑὸ γοδὲρ 86 τχϑὴ οὗ ᾿υάδιι δηὰ «για ] θὰ 
ψὖτὸ ἴο ταϑϊίδίο διὰ ἱπηυσϊΐϊτο: ΜΠῪ ἄοθα ἰδ 6 
Ῥτορδοὲ 80 δὺοαΐ ἴῃ Βοδηΐν δηα ττοίομοα μαγῦ ὃ 
Βα δὲ Ϊο ΔΙΟΡ ἰἤχγοο γοδῖβ πον ἰθδγηρά: 
115 Βδρροηθα ἴον ἐμ9 οἵ τὰ τα ἢ Ὀοΐοτθ 
ΥΟΌΣ 6γ68 ῃ9 ΠΛΙΒΟΣΥῪ οὗ Ρί οοη ἡπρῖα Ὁγ Αε- 
Βγτὶλ,---ἰἤθη (ΠΟΥ οουϊὰ τηράβατο ἰπθ ποῦ δηά 
λιαροσίδηοο οὗ ἴ[μ6 παχγηῃΐηρ ἰδδὲ (μ6 Ῥγορβοὶ γανθ 
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(ποῖα ὈΥ͂ τὰἢδὲ 1ὲ οοδὲ εἶτα ἰο αἶγα ᾿ξ. Ἐργ (ἢ 
ἘκΥΡριϊδα ῬΟΠΟΥ τῶϑ ἴπ6 ἰὈΠἀδιιθηίαὶ ΟΥΤΟΥ οὗ 
(86 τεὶρτι οὗ Ἡοεοίκίδηῃ τπγουμῇ 16 016 οχίοπηςξ 
(ςοῦιρ. {16 Ιηϊτοἀποίίΐζοη ἴο ΟΠδρίουβ χσνὶ!.--- 
Χχχὶ). Το κἴορο οὗ Δμβαάοά, ἐμδὶ Κοὺ ἰὸ (6 
Ἰαπὰ οἵ Εμκγρὶ, τῊλβ βδδεαυγθα!υ ἃ διϊίηρ ονϑηΐ, ἴον 
Ἰοιηκ (8186 νγηΐϊηρ δίκη Ὀερίη. Απάᾶ 1 δρουΐ 
16 γοῦν 708 (6 ἱπίογργοίδιίίοη [Ὁ] ονοά, ἱμδὶ τ 9 
[Π6 ἰΐπγο, ἰοο, ὙΒΘ Π ΤΌΪΘ ΟΥΘῪ  ὩΘΆΡ [(8 
Θὰ δηὰ (δὲ οἵ βεηηδοδοῦὶ ἀγο ποῦ. [ὑ νψαθ 
ἰλο ἔθ πβοη ἐμ 4]]ἔδῆοο πὶ Εργρὶ ποτ δπὰ 
ΤΏΊΟΓΘ τὶ ροηθα, δηὰ τβοη {86 νδγηΐηρ οὗ 186 Ῥτο- 
Ῥδοῖ τηυδβί ὈΘΟΟΙ.6 ΟΥ̓ΘΡ ΠΟΙ ῥγοδδίῃηρ. 
Εἰρη δᾶ σομ οσ ἰδ ἃ βογὶ οἵ Ητηαϊδᾶνα, ἴῃ 

85. ΣΩΌΟἢ 88 (0 {π6 ἢγαεὶ ποιϊΐοη ἃ δοοοπὰ ἴδ ορ-οσὰϊ- 
ὨΔίοα, ἐμαὶ ΒΓΟΡΟΤΙΥ ἐδ ΟἿΪΥ βουμοί ΐηρ βυδοτγαϊ- 
Ὠδίο ἰο (μδὶ ἢγϑί : βῖρτι πὰ ροσγίθηϊ 90. ροτγίθῃηίοιβ 
βίρῃ. [ἢ 85 [ὯΓ 88 [ἢὯ6 παϊκοίάηθββ οἵ 86 Ῥσορβοῖ 
ΤΟρτοβοηϊθα {Π6 τηΐβουυ οὗ ἰῃ6 Ρἰΐαπ8 σοη- 
ΘΥΆΠΪΥ, 1ἰ 18 ἃ βἷρῃη οὗ 1: Ὀαϊ ἴῃ δ8 (ᾺΓ 88 1ΐ σερῦο- 
Β6Ώ ΤΑΊΒΟΙΥ ἰῇ δάνδῃοθ 88 βοῃπιοἰηρ ἴὰ- 
ἴυγα 10 ᾿β ἃ ρογίθηίουκ δίψῃ, 

Το {86 ῥγοδοηί, βοίπληρ ἀοβηϊο ἰ8Β ἰζηότῃ οὗὅἁ 
ΔΩΥ͂ ἱπνδδίοῃ οὗ Εμγρὲὶ ΌΥ (6 Αδβευτίδπβ. ΤῊΘ 
Αβαυσίδῃ ΣΠΟΠΌΙΩΘΏΪΒ, ΠΟΎΘΥΟΘΡ, [61}} 16 ἰπαὲὶ [ἢ 6 
ἰηρθ Ἐδβδυβδάάοη βδηὰ Αβισθδηΐραὶ (βαγάδηδ- 
ῬΔ].8) οοῃαυοτοὰ Ἐφγρί. ΤῸ ἄγθὶ ὁπ ἃ ὑτίοἰς 
1Ἰῃβοσι ρύοη (ΒΞΟΉΒΑΡΕΝ, ἰ. ὁ. Ρ. 210) “8115 ἷπλ- 
56]: “ Κίηρ οὔἐδΒο Κίηρμε᾽" οὗἁ ΗΣ δηα ἢ8 Β0} 
ΑΒΌΣΒΘΏΣΡΑΙ βαὺδ ἴῃ ἢΐα ΟΥΪΠΟΟΡ ἱπεοσὶ ριϊοι 
(ΘΟΗΒΑΡΕΕ ἰ. ο. 212) “ Ἐδαυβδαάου--- ΤῊ  ργοβθηΐϊ- 
ἴον οηῦ ἄοτη δηὰ ρμοηποίταιοά ᾿πίο (86 πιϊάδί οὗ 
Ερ Ηδ μανὸ Τίγμδκα κίηρ οὐ ΕἸϊορὶα 8 
ἀοίδδι, ἀοοίτογοά Ηἷδ τ ΠῚ ΑΓ ρότοσ. Ἐργρὶ δπὰ 
Εἰδίορία Βα οοῃαποτγοα ; ἀραὶ Ἀδὸ φυίβδοτιετ 6 ἰοὰ 
ονιλ, εἰδα ᾿Αβυγυδηΐραὶ ἰμμβοὶ τ βϑϑῖὴθ ἰὸ ἤπᾶνθ 
ΡΓΟΡαγθα ἃ βὶ}}} τόῦβὸ ἴαίο ἴον ἰδ6 ῬαΥΡΌΛΩΝ 
υηάον Τγ αἰ Β δυοοοθθοσ, Βυδ- σοῦ. Εὸρ ἢ6 
ΓΟ δῖοβ 186 90] ηρ ἰῃ οὔθ οἵ [εἷ8 ἱπροῦὶ ρίοτβ 
(ΒΟΗΒΑΡΕΕ, ἐ. ες. 288): “Ὑτυκίίηρ ἰῃ Αδυσ, δίῃ 
δθὰ ἰμὸ χγοδὲ χοΐβ, ΧαΥ Ἰογάβ, (ΠΟῪ (ΠΥ ἰΓΟΟΡΑ) 
Ὀγουρδὶ οἱ δἷπι ἴῃ 86 Ὀγοδὰ ρμὶαΐῃ ἃ ἀοίδαϊ δὰ 
βιιοίθ Ὠἷδ ἰσΌΟΡ ἔοσοοδ.0. πάδπιδηδ (Βυά-ΑἸοῃ) 
βΒοὰ αἴοὔοθ, δηὰ πνοηΐ ἰο Νο, πἷθ τουδὶ οἱἵγ (Τ ΠΘ 066). 
ἴῃ ἃ τδυοῖ οὗ δ πποητ δηὰ ἴθῃ ἄδυβ ἐπ Υ τοονϑὰ 
αἴοσ πἰπι ουοῦ ρῥδί!!οθα ᾿αγα, ἰοοῖς (Πδὲ ΟἸΕΥ ἴῃ 18 
οιίῖγα οἱγσυϊί, μὰ ἦϊ ΘΥΑΥ [᾿κὸ ομδα. Οοἱά, 
οἰΐγον, ἰδ ἀυεὶ οἱ ἰμοὶν Ἰαηά, ἄτγαπτη οδ΄ πηοίαὶ, 
ΡῬτγθοίουβ βίοῃββ, (μ6 ἰγϑδβυσγο οὗ εἶθ Ῥβ͵δοθ, ρᾷτγ- 
ταϑηίβ οὗ Βογοιὰ (2) δηὰ Κυτι, στοαὶ ἤοσβεβ, πμθπ 
απὰ τοπιθπ, .. . Ῥαρὶ δπὰ υξυρὶ 86 γἱ6]α οἵ (μοῖν 
τιουηίδίηβ ἴῃ ἀδυαίίως αὐδηίγ, ΠΟΥ Ὀογο ἕοτί 
οαυἱ οἵἉ 1ξ, ; ἔλα ἰ0 οαρίτυϊίν ;  ΤΉΤΕΝ 
ἢν ϑεαὶ οἵ ἀοπιΐπιον, ἰλον δνουσὴξ ἰδόηι ἴῃ Ρ6δοθ, 8ῃ 
{Π|6} Κἰβθοα τὰν ἴθοί.)" μλατ Ν ἐτν εὐνς «290. ΑΒ, 
δοοοσάϊηρ ἰο ἴδ 9.4ρὲ ΤΙν ἀϊοα ἴῃ {6 ΥγϑᾺν 
664, ΞΟΉΒΑΡΕΒ ἔχοθ {86 ἀδίοα οὗ [85 οοῃησπεβί οὗ 
Τμοῦοα δϑουΐ (86 γοδῦ 668 Β. σ. ΤΙῆϊδ τροπὰ- 
τηθῃΐ8] ποίΐοσθ 8 οὗ στοδὶ ἱτωρογίδῃοο ἴογ ἐ:6 ὕῃ- 
ἀοτδίδηάϊης οἵ Ναβ. 111, 8-11, δῃὰ ρδιίγ, ἴοο, 
ἴον [βᾶ. χίχ. δηὰ ἴῸΓ ΟἿΣ Ῥβδδβεᾶζο. ΕἼοσ (ἢ Ϊ8, 88 
αἶθο ἔγοια ἰῃθ οἰμβοὺ Αβουγίδῃ δογομαμηϊσδίϊ 8 
οἰϊοὰ αὔονο, νὸ ἰθασῃ ἔδιδὶ ΟὟΓ ῬτοΡ ΠΟΥ͂, αἴθ ἴῃ 
[ἢ γεαν 708 τοοοϊνοα ἃ ἀου ]6 ἔ]Π] πιοπί : ομα ἴῃ 
{86 ἐΐπλα οὗ Ααδασῃδάδου, γ8ο τοὶρηῃοα ἴσοι 681 
ἰο 668, ἰλ6 οἶος ὈΥ προδῆβ οὗ Αδυσθβηΐραὶ δρουὶ 
[80 γοᾶνρ 668. Ὑμοχείοσο, ποῖ δῇδσγ 1 γοΘ ΥΘΆΓΒ, 
Βαϊ ἴῃ ἰἰϊ6 οουγθο οὔ ἐδ ἐουτί ἢ δηὰ δῇ ἀθοβαθ 
δἴνον ἰϊ5 ρυ]σαίΐοη ντδα ἀν [18]]οὰ 
ἘΞΥΡὶ δ αλατλο [β60 υπάον Τεχί. αὐνὰ αταηι.). 
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14 ποὶ 6 Ῥτσορῃοῖ, Ὑπὸ ἴοσ [ιἷ8 οὐγῇ ῬΘΥΒΟΏ 85- 
Βυ ΓΟ] γ᾽ οσο Οὐ] γ (86 ᾿ἰρὐοθὲ [Βγ86] 18 οοσίατηο 
᾿ιᾶνθ ἐπετὸ ἴῃ τοϊηά, ρογθαρθ, (π086 σΟΘΙΌΙΩΘΒ Ο 
(Π6 σοτητηοῦ Εἰ γρίΐδημ, ὑμδὶ Δ] οσσοὰ (ἢ ἴοτ ἴο 
ΒΡΡοθδσ ργοπιϊμϑηΐ, πῃ ΐοι, βθθη ἰῃ ἰογεῖστι δηαβ, 
ὝΟΙΓΘ ΜὍΟ7ΡῚ] βιϊοὰ ἴἰο ῬγόΟϑΟΪΚο ΒΟΟΓΏ [ῸΓ ἘΕΣΡΙΤ 
ΟοπιΡ. 6. φ. (ἢ Σ]]υβίγαιοηδ 'ῃ ὙΥῚΣ ΚΊΝΒΟΝ᾽ Β, 
ἀποϊεπὲ (τα. 

[ι 6 Ρίδιπα ἐμαὶ ἰη σοῦ. 6 ὑπ6 Ῥτορμοῖ τ θ 88 
ἰλο Ιβγϑϑ  ἰθ5 δηα ἐμοῖς ποῖρμῦοτα. [ἰ 18 ἃ βἷβεη 
οἵ ἀἰδρίοθβαυτο δηὰ αἰβοοηίθης τ βθ ΟἿ6 βδάγθβθοβ 
ἃ ῬΘΙΒΟῚ ἐδδῖ 18 Ὀγοδϑηὶ ἰῃ [89 (ἰγτὰ ρογροῦ. Τδ6 
Ἔχργεβϑίου Δ κμ6 1816 ἴπ γϑὺ. 6 ἴα ἰο δ 
ποίοα, ΤῊ Ἔχργοβαίοη (οορ. [δ βἰῃρυϊαν χχὶ!. 
2, 6) ἐθ πο οσΘ οἶδ ἃ οὗ {6 οἷν Ἰδηά. 
Βαυϊ (ἢ Ῥτορβοῖ δἷβο τηϑϑδηβ, ποὺ τ ΓΕ ΪΎ {Π18, θαΐ 
1Π6 οῃἰΐγα οοδδὶ οἵ Ῥαϊοδβίϊηο, σης, υ86 Ἦ 

ψ6}} Ἐοσ, 88 89 οοπᾳυοσδὶ οὗ Αββαοά 
ἀιθ6 1 δῃὰ {μ6 ργοοράϊηρ ϑυϑηΐδ (οορ. (6 βϑαγζοι 
Τηβογι ρίΐοη, ΒΟΗΈΑΡΕΒ, Ρ. 76) ὑοβεγ, ἰμ9 ΡΒ ιΙ- 
οἶδηβ δἷϑο, δῃἀ ἐπ9 ΡἘΣ]1δΐ 68, πο βῃδγοὰ σὰ 
[δγϑϑὶ ἴῃ (116 ροθϑθββίοῃ οὗ (86 οοδδῖ, ϑσθ Ῥθοοσαθ 
8 ΒΡ ἰο 86 Αϑαυγίδῃ ῬΡΟΥΤΟΓ. 

ὁ {Π6 βίγοηρ μόνον οὗ Εχγρί δηὰ Εἰ ορὶδ 
δὰ ργονϑὰ ἰοο σχϑδῖκ ἴο θθδγ ἢ οὐϑοὶ οὗ Αβαγ- 
τίδ, ἰῆθῃ, ἰηἀοοά, πιῖχὶι [6 δηχίουβ ἱπουρῆὲ αγῖθ9 
ἷῃ ἐμ6 Ποδιὶβ οὗ ἴῃ6 δῆλα! ]οῦ πδίϊοηθ ἰμαὶ μδὰ 
Ἰοἰῃοα ἐποιλϑοῖγοα ἴο Ρί: ΒΟῪ 18 1 ΠΟῪ Ροββὶ- 
16 μδὺ γϑ ὁδῃ ὃ6 βανθα ῦ᾽ ΞΎΑΡΒ ἰΒ οὗ {Π6 ορΐὶ- 

ΒΙοῺ ὑπαὶ ἽΝ, “(86 1816, ΟΥ οοδδὶ ᾽"" τηθ8 8 ΙΩΘΓΟΙΥ͂ 
1Π6 οἱ Αβδμάοά, δηὰ ἐπαὶ σοῦ. 6 οοπίαΐϊηβ {86 
πΟΡᾺΒ οὗὨ {86 ἔυρίνο ἱπμδὈϊδηίβ οὗ Αβηάοί, 68- 

᾿ΝΘΟΙΔΙΙΥ οὗ ἰδδη. Αἴἴοσ ἰμ6 οὐοσί ΤΟΝ οὗ Εαγρὶ 
1μ6 ὀχοϊαπιαιϊΐοι 18 Ρυΐ ἴῃ π6 τοῦτ οἵ ἐμ 686: 
“ φιοπιοο πο8 εἰδισενα ροίεγαπιμδ,᾽ (Ρ. 48). Βαυὶϊΐ 
1Π6 δαβαπιρίϊου (δὲ (6 οοπαιογοά ἐῃῃδθὶ δὴ 
οὔ τς Ἢ οου]ὰ ηοΐ 88: “ΠΟΥ δλαῤ τὸ Ὀ6 βανεὰ 
ἐδ Θγγοῆθοιιβ. ΤΉΘΥ τόσο ἱπάθοα οοπαυογοα ; αὶ 
88 ἸοηΡ' 88, 6[1}} ἀπο] πρ 'π (πεῖν Ιαηά, [ΠΟΥ ΒΔ 
ἰγαϊηβ οὗ σδρίϊνοθ ἰϑὰ μϑβὶ {πϑπι, [ΠΟΥ͂ ἀγα 811}} ἴῃ 

ἴοῃ οἵ (ποῖ ᾿δπᾶ, δῃὰ Ἵοδὴ ἢορο ἴον ἃ 
ἱπυογοῦϊὸ [στη οὗ ἰογίαπο, δῃὰ ἰῃ6 βμδκίηρ ο 
οἵ {μ6 ἰογοίρῃᾳ σοῖζθ ΟἿἹΥῪ (86 οδρίϊνο οανγγί ά 
ἰῃΐο οχὶϊθ 18 ΒΕΙΥ͂ πὶιῃοαυϊ ἼΟΡΟ ΟὨΪΥ ἐδὲ8 
ἤμδ] δηὰ ψιϑαίοοὶ ἄθρτοο οὗ ῃγἱβίοσίπῃο ἀο ἐμ 
1ηΠ Δ᾽ δη8 οὗ ἴπ6 ἽΔ μᾶνθ ἴῃ χαϊμὰ πδθὰ {Π 07 
Θχοϊαΐμα, “ΒΟΥ 581}14]1] ἯΘ 680806 ἢ 

18 ποὶ ΡΕΝΣ πδῖη6, δυΐ Δρρο]Ἰδῦνο, Β8 οδπ ΥΟΣῪ 
Ν Φ 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΠΟΑΣΙ, 

1. Οη χνυὶϊ. 1-ὃ. “ΤΠ οτο ἃ’Θ ὯῸ Ἰαϑίκοῖβ οἵ 
Ὀτοδοίθ8 ἴῃ οἱ δηἃ γ8}} βίγοῃροσς ὑπδὴ ἰδ 81:85 
οὗ {μ6 ἱπμδυϊίδηίβ ὙΒθη {8680 δἰσοηρίμοη δηὰ 
ΤΙ ΒῚΥ {ποι βοῖνοα, ἐμθη οηΐϊτο οἱκῖθα, τ9}} 
Ὀυ]Ὸ [4}} ονον ἔπθπὰ, δὰ Ὀθοοπλο ἤθδρ68 οἵ βίοῃθη ; 
83 'Β ἴο Ὀ6 Βορῃ ἴῃ ἴπ6 ο886 οὗ Ζοτίςδο, ΝΙπονθῇ, 
ΒΑΌΥ]οΙ δηά «6 γιιβαίθπι ἰι861, ὙΒογθίοσο Ἰοΐ Ὡ0 
029 Ῥαϊΐ ἰδ ἰτυβὶ ἴῃ ἑοτ ϊ οδίϊοηβ." -- ΟΕΑΜΕΒ. 

2. Οἡη χνὶ]ΐ. 7, 8.1. “οιιΐ λα," οἷο. “Τὶ ταδὺ Ὀ6 
οδ᾽θοίοα Πογο, δγὰ ποὶ [ἢ δὶς οὔ (6 οονθηδηΐϊ δηὰᾶ 
(δι ὑθ: Ρ16 1 πὶ Ψ ΘγυβΆ θα Α͵80 πουὶς οὐ θη 8 Βδηὰε ἢ 
Βαὶ (μ6 {Βθο]ορίοαὶ σδῆοι ἤοτθ ἰβ, ἰπαΐ ἱπ ΘΥΌΥΥ 
νοῦς ποαθί Ὀ6 Π8ἀ ψΒΘΙΠ ΟΣ {Π 60 18 8 ποσὰ 
οἵ αοά ἴον ἴὑ οσῦ ποῖ. Ὑμογοϑίοτο βαοἢ ουΐκθ 85 8 ΓΘ 
ἄοῃθ ΕΥ̓͂ Οοὐ᾽Β σοιητηδηά, ἰμοθ6 αοάἂ ἄοεθβ ὉΥ͂ 
ἸΏΘΔΠΒ Οὗ 8 88 ὈΥ͂ ἱπρίγαμηθηίβ. ΤΉ ὑποβ6 8ΓῸ 
οαἰἸϑὰ πόγκα οἵ (89 ἰὰνγ {πὶ δ ἀοῃθ ὈΥ͂ {868 
δ οΘοπλπιδηά, Βαὶ βυοὶ Μοτῖζθ 88 8 ΓΘ ἄοπθ ὈῪ 

Ὧο οοτμτηδηά οὗ Θοα ἀγὸ πσοσῖτθ οἵ ουσ οὐσῃ βαπᾶμ, 
δά Ὀδοδυβο {ΠΟΥ͂ δ’Ὸ πἰίδουΐ (Π6 ποτὰ οὗ ἀοἀ 
{ΠΟΥ ΓΘ ΠΡΠΊΟΝΕ δηὰ οοπάθιηποα, οβροοῖα!]}Υ τέ 
(π6 ποίξοῃ οἵ τἱχμϊδουδηθαδδ δἰίδοθοθ ἰὸ ἵθοτ, οἢ 
πῇ ]οἢ δοοουῃΐ, δἰδο, [ΠΟῪ δῖὸ σοργονοὰ Β6γο,"- 
Πυτηξε. 

8. Ου χνυὶΐ. 8 (Ὁ ὙΠ) ; ΨΙΤΕΙΝΟΑ Ργοροθαα 
80 οοη]οοίυτο {μαι Οπἰτὶθ 18 ἴο θὲ ἀογί γοὰ ἴτομλ 
ΟΝ, πεῖς 186 Ἐργρίδηθ ΤΑΔΥ ἢαγα ῥγοπουπορᾶ 
Ομοσ οὐ Οβὶγ. ἀπά ᾿ηἀορᾶ ἢ6 πουϊὰ μανς υ8 ἰδἴκθ 
85 ἰ6 Τυπἀὐδιημθηΐδὶ τηρδηΐϊηρς οὗ ἰμ6 πογά, οἰϊμος 
“δοαὶνα," (Ὕ)), οὐ οοπιδίημο ἐξ πὰ  “ ἰο 
Ἰοοῖκ,᾽ 8ο {παῖ Οεἰγὶβ σουϊὰ ὃδ6 δ ϑαη-μοά, ἰμ6 

8}1 βϑεΐῃρ, βΒβδὺρ Ἰοοϊκίπρ (πολυόφϑαλμος). ΠΕ 
1μθῃ, 48 ἰδιιϊηΐηθ οὗ 7), που] δ 1βῖ8] 

4, Ου χνὶϊ. 10. “δὲ " εἰς. “Ἰἴρο ἰδασία! 
8 Ρυπίβμτηοηὶ ΤΟ] ονοὰ [818 ἴδ], μου βοοοὶ ταὶ 
ΜῸὸ δνα ἰο μορδ Ὁ Οδσωδηυ, ὙΙΟΝ Ὡοΐ ΟὨΪΥ͂ 
ἡβὰ γα σοί, Ρὰυϊ ἀερρὶ ΡῬτόγόοῖκθθ, ρογβθουίοϑ 
δηἋ δροπιηδίοα Η τ." --ἼΙΥΤΗΕΕ. 

δ. Ου χνὶ!. 14. “ΑἸΙΒβουρὶ ἴπ6 υθηΐης 18 
Ἰοηκ ἴῸΣ 18, γγὰ ταυσί 58.1}} βανϑ Ῥαϊίθηοθ, απ Ὀθ- 
Ἰῖ6νϑ δϑϑσθαϊυ, ΒΟΓΤΟῪ ἰἢ' 8 ἰὈγογυῃπον οἴ 7)ΟΥ, ἀ16- 
ἄυδὶ ἃ ΤὈΓΟΓΌΆΒΠΟΣ οὐ ἀδ6] 10] νῖ, ἀοαἢ ἃ ἱΟΓΟΣΌΠΩΘΣ 
οὗ 16.) ΟΒΑΜΕΒ. 

θ. Οἡ χνυὶ]. ΒΟΣΞΤΥΤΟΗΕΕ (δύίδιο 
ἀγίιἴδοδα Αελγεπὶ. 11... ν. 129) «8119 {8186 οΒαρίοσ, 
“φὀχοθϑάϊηρ Ποὺ], ρουθμλρο {Π6 ταοβὶ αἰ α]1 ἴῃ 
{πΠ6 Θῃ το ὁιὰ Τοερίδιηοηί.᾽"") Απά ἴῃ ἴδοὶ ἔγομι ἢ 6 
ΘΆΓ] οὶ ἰο {Π6 τηοδὲ σϑοθηΐϊ {ἰπ|68 Ἔχροδίίουθ 53Ὸ 
ΔΒΌΠΟΘΥ ἱη (86 πηοβὲ ΣΟΙΠΔΓΚΑΌΪΘ ΤΊΔΏΠΟΓ ἰῃ ΓῸ- 

τὰ ἰοὸ ἰμὸ οδ]οοὶ δηα ϑοηῆβὸ οὗ ἐπ Ῥγορῇθογ. 
ἐῶν τὰ δηἃ ΟΥ̓ΒΙΣ, τοίοστο ἴ16 ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἰὸ 
ἙἘργρίὶ. Οἴδοσθ, θυῖ ἴῃ αἰβογοηϊ βοηβοβ, τεΐδ 
" ἰο ὦ Αι ΕΥΒΈΒΙΟΒ οὗ Οεβασϑα μεὶά {Π9 ρῶν 
ἰηδὲ, 88 ἁἙΒΟΜῈ ΒΑΥΒ ΟἹ ΟἿΣ ὈΘΕΒΑΡΘ, “ ὈΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
πῃ (λ6 Ῥγοϑοηΐ ομδ τῶ 15 αἱ γοοϊθα δραϊηδὶ (π6 6.18 
δὰ “᾽6ΥΌΒΑ  θΩΣ, πέλοι ἰῃ 86 Ὀορίπηΐηρ οὗ 
ΟὨτβδη δὶ ἢ ΕΥ̓ βοῃί Ἰοἰΐογϑ ἰο 811 πδίϊοῃβ 1οδὲ 
(86 ταϊριι δοοθρὺ ὑπὸ βυ ἥν ηρη οὗ ΟΠ τἰδὶ.᾽ “(οο- 
ΟΕΙΌΒ ἰοδοῖ 68 ἐπαὶ ΨΦυάδῆ 16 [πὲ Ἰαπὰ βῃδαοπνοὰ 
Ὑ 1} πίηρα, σοῦ (ἰὸν πὸ χοίοσβ ὝΦΙ ἰο τὶῃρ5) 
816 θογοηά {6 τίγοτγ οὐ ΕἸΒορὶδ᾽" (ὙἹΤΕΙΝΟΑ). 
ἜΛΒΟΗΙ δηά ΚΊΜΟΗΙ, ᾿ἰκονΐβα, τοῖον 86 ῬΤΟΡἢ6- 
ΟΥ̓ ἰο 6 7ὁνὰ, θαι (ΠΟΥ 8606 1 γ6γ. 6 {πΠ6 ονοῖ- 
ἤγουν οἵ αορ δηὰ Μαρορ, διὰ ππαοσείανα {πὸ 
Ργομιΐθοα ἀθ ἢ γοσβηοα ἰο χοΐοσ ἰ0 ἐπδὶ στοδίοαί οὗ 
11} ἐμαὶ νοι] ἰαῖκο Ρ]8οθ ὈΥ͂ τ δ} οὗ [6 Μεβείβῃ. 
ΑἸδο νον ΗΌΟΡΜΑΝΝ (δελνύήδει. 1{., 2 Ὁ. 218 5.4.) 
ΟΧΡ αἷμ [0.6 ῥρϑβαβρὸ ἰο σοΐοσ ἰο “186 τείυσῃ οὗ ἴῃ6 
ἀεοραγίοα [Ε6τ86] ἔγοπι (δ 6 σουηοίοδί σορ]οηΒ δηά ὮΥ͂ 
ἴπ6 βογνΐίοθ οὗ παίΐομβ οὗ ἐδ ποιὰ {βοιηϑοῖνθα, 
δῆογ (πδὲ 186} 8881} βανὸ Ἰοασποὰ (δδὶ ι δεὶ 
οὔ Φϑβονδὴ δηὰ (μου τ [ἢ 6 ποτὶ Οὗ] ῬΘΟρ]θ 
δηὰ οἵ Ηΐδ ΠοΙγ ρῥἰδορα."" ΟἸΒ τ {ἴκὸ ῬΕΤΙΟΑΝ 
«ἰὴ οὔπ Ἐοιηδη Επρῖτο. ΑἘΠῚΒ ΜΟΝΤΑΧΒ 
ΟΥ̓ΘΠ οαβίβ ἢ1Β ΟΥ͂ΘΒ ΟΥ̓͂Σ “ἴΧο ἔΠ6 ΠΟΤ ποῦ]α σου- 
νοτίοα ἰο ΟἸγῖϑὲ ὃν 86 Ῥγοδοδίηρ οὗ ἴΠθ ποδρεὶ 
δηὰ ὃὈν [86 διτὴβ οἵ βϑιρδίη" (ΥἹΤΕΙΝΟΑ). 

Ἴ. ὁη χίχ. 1 ὁ. “" ΤῺ ΤΘ0Δ118 (89 τηγίῃ 
οοποογηΐης ΤΎΡδοῦ, ποῖ Γοργοβοηί ἱμὸ ΗΥΚϑοβ, 
ὙΠΟ ΤΟΓΙΔΘΓΙΥ͂ σομλϊηρ ἔτοπι Αδἷα δυδάἀποα 
ΤΒο Ρίΐϊδη ροάδ πρὸ δίγαϊ ἃ (δοοονάϊηρ ἴο ἃ 
ἰὸν Οτοοὶς ἰγααϊου, τ ιϊοἢ ὀχρ]δϊ πο ἴμὁ Εσγρίϊδη 
᾿ιοδάβ οὗ δεδβίβ 88 πιδδῖςβ, οορ. ὈΙΕΒΤΕῚ, ὼ (ἢ 6 
Ζεϊιδολν νι Γ. λιείον. ΤΑδοὶ., 1860, 2, ν. 178) οὗ ΤΥ- 
Ρδοῦ δηᾶ μά ἐπϑιλβαεῖνο (Ῥ ῚῦΥ. 26 ]εἰὰ. εἰ Οεῖν., 
οαρ. 72}; 186 ἀκα θεν {Π6 Ὑταδίῆθ θη ΤΥΒΠΟΏ 
μδᾶ χϑοοϊνοα (πΠ6 ϊηράοαῦα (ΑΤΉΕΝ. χν. 25, Ὁ 
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680); (ΠΟΥ δδευσηϑα δηϊΐπιαὶ ζοστηβ (ΑΡΟῚοα Ι. 6, 
8; Ογιρ κίας. Υ. 828 ραᾳ.; Ηγοιν. αὐ. 196). 
Αοοοτάΐϊηρ ἰο ΜΑΝΕΤΗΟ ἰὼ ΦΟΒΕΡΗῦΒ (ς. “Αρὺ 
1.26) Κίῃρς ΑἸλθῃορ δ, Ἡ ΠΟ Ῥ88 [Πγρδῖ Ὀγ 
Ῥαϊεβιϊηϊδηβ, σδγοί ΠΥ οοποθϑ]οα (ἢ 6 ροαβ. 

Οἰδοῦ ῥγορδοίβ, [δὲ δ8 ἰβϑαΐϊδιι ἀοθθ, ΒΏΠΟΌΏΟΘ 
ἀρειγυοίξοι αὐραληδὶ (0 Ἑαγριίδα 140]8 ἴγοιλ ὅδῆγε 
ζ6γ. χἸ!. 18, χὶνὶ. 25; Κι. χχχ. 18 : σοΏΡ. 

οὐ, χὶ!. 12, Νυμι, χχχὶὶ. 4)" ΚΎΝΟΒΕΙ,. 
8. Οη χὶχ. ὅ ρᾳᾳ. 1 ῃδίυσο δῃὰ Ἡϊβίοσυ δ Υθ ] βίβῃ 

οῃ6 'ΟΕῈΡ, ἰοὺ ἰὑτγὴθ μολσίβ 1κὸ αῖοσ ΘΟῦΓΒΟΒ 
(Ργου. χχὶ. 1) δὰ ἐδ ψϑίεσ σοῦγϑοϑ |1κὸ μοαγίβ 
(Ρε. χχχἹἹ.), [πο τὸ ποοὰ ποῖ πόθον 1 ΒΟΙᾺ 
δοὶ ἰῃ ΒΑΣΤΉΟΩΥ, ἰζ (Πογϑίογο, Ὡδίυσο δοοοι ΡΘΏΣ65 
ΜἰδίΟΥΥ 89, Β0Ὸ ἰο βροδὶς, ἃ σουδὶ δὶ ̓ ῃδισυτηθηὶ δ0- 

ΒΟΏ(. 
. “Τοῖϊδ τῶ {π6 ἢγβί δυρυμθηὶ 

οὔ μ6 ᾿πρίοπϑ ἴῃ [86 ποι] ὰ ἀραϊηδὶ (πὸ ρῥίουβ, δηὰ 
Μ1}} θῈ δῖϑο ἴῃ Ἰδδὲ : ον [ῃὴ6 τοΐηὰβ οὗ [ὴ68 ὑῃρΌα Υ 
ΔΓῸ ἰηβαϊοά 10 ἰμθρ0 ὑτο (Βΐηρα, [6 ποΐοῃ οὗ 
πὶράου δα (6 φἼΟΣΥ οὗ δηἰαυϊίγ, 8.0 [πο ἀϊδ- 
ἰδὲ οὗ Εγδϑηιβ ἰ8 ποι ΐηρ 6186 (δὴ Ὑδδὶ ἰδ 
Υγϊ το ΠογΘ: 1 δπὶ [Π6 βοῃ οὗ [Π6 δῃοίθηΐϊβ. ΕὟῸΣ 
δ πδηι68 [πΠ6 δυϊ δ οΥΣ γ οὗ [πΠ6 Εδίμβοιβ. ΤΠ ῥσχὸ- 
Ρδοίφ οὐῃϊο θα ἀρδὶηδβὶ (Πἷ5 ῥχίάθ, δμὰ τὸ ἰο- Δ Υ 
Ῥ͵τοίεας δραϊηδὶ 11. ΤΥΤΗΕΕ. 

10. Οη χῖχ. 18 μα. “  βοσθ οὔδ Ἡ}1 ποὶ ]οἱ 
(6 ουαἱπαγτὰ Ἰυάχτηοη οὗὐἠ αοά ἰοπὰ ἴο Ηΐδ8 ᾿πι- 

οιηρηΐ, {πογο 18 δή ἀοὰ [88 πάφστηρηϊλ οὗ Σορτὸ- 
οὔ, ἴῃ Βσἢ ἃ ΜΑΥ͂ ἰμδὶ ὀυθῇ Ὡδίῃσαὶ ρσυάθῃοθ 

δηἀ ὈΟΪἀὨσθα ἀγὸ ἰδίζθη ΑὙΑΥ ἴγοτα ἴΠο86 ἰδ δ ΓΘ 
186 πιοεῖ ὑχγιιάθηϊ δηα οουσαζθουβ. ΑἸ] [Πϊ8 ἀοθ8 
ἴ.6 δῆβοῦ οὗ ἔδο [τὰ οὗ Ηοβίβ ὑσίωρ δῦου!.᾽"- 
Τυδίιφεη, Βιδεὶ δεὶ ϑ᾽ΤΑΒΕΚΈ. 

11. Οη χίχ. 16,17. ΤΘ βοῦν] δας οὗ [086 
δδὶ βανϑ δι: μοσίο ποί δὲ 41} κποσ αοα πλδὺ ὈὉθ- 
οοἴβ 8 ὑτίάφε ἰο (δαὶ [68 π ΐοἢ 8 ΘΟὨ}]6- Κα. 
ΦΤὨΘ δα οὗ (6 [0 ἐβ (80 ἱπηΐηρ οὗ Μῖ8» 
ἀοια,᾽" Ῥβ. οχὶ. 10. 

12. Ου χὶχ. 19-22, Τὴ6 Ῥχγοριμοὶ Βοσθ οδδίδ ἃ 
οἰσδης δηὰ οἷϑδὰσγ ἰοοῖς ἱηῖο {86 ζυΐυγο οὗ 

θεν ΑἸ ΔουρᾺ [86 βονοσαὶ ἰοσῃιβ ἱπαὶ πα ἀθ- 
ΡὶοῖΘ δῖ {π6 ᾿τωργοθδίοῃ οὗ ἱμοβο ἰοστηβ τ ϊοῇ, 

αἴπρ ἰη {μ6 χηἱαδὶ οὗ ἃ 868 οἵ παηἰδί, Υ1886 ΟὉ δ 
οἰεναίθα εὐΐθ αὔονθ (᾿θ χαΐδί, τ υθο δυβοϊυΐο 4185 
ἰδῆ οδηηοῖ 6 ΘΧΔΟΙΪΥ τηδάο οὔΐ, δ(1}}} Ῥαγι 1 ο] ΑΓ 
ἰγαὶὶδ δ’Ὸ ΣΟ; ΔΓ ΚΔ ΌΪΥ Ὠιἱηρς πὰ δχδοί. 
π: δας τνηῦ στὸ Ἐρν επ- ἀρὰ ἰδίην {μαΐ 

6 Ῥτχορμοῖ Ρί, Ιδγαοὶ δῃὰ Αδαυγὶδ 88 
186 ομϊοῖ Ἰδηάβ οὗ {μ9 δαγίϊι, πόθο ὑγοοθάθῃοθ ἰ8 
80 ἸΠΟΟΒΟ ΓΙ ΟΏΔΙ]Υ [86 τλοδδυγο οὗ 411 (ἢ γεδὶ (Πμδ8ῖ 
{πον ἀο ποὶ θυθῃ πϑοὰ ἰο Ὀ6 τωρηϊοηθὰ. ὅπ ο ἢ ἰδ 
ἴῃ ΖΘΏΘΓΑΙ (86 ῬΣΟΡΒοΙΐα ΠΙΔΩΏΘΣ οὗἁ σΟὨ ΘΙ ΔΊ ηΚ 
Ηἰβίοσυ. [11 β668 ΟἿΪΥ 186 ῥσοϊοϊηθηὶ δῃὰ ἀθοϊβῖνθ 
Ροϊηΐα, 80 88 ἴο ουοσ  δδρ ζγοδὶ γορίοῃηβ οἵ ἱθυγὶ οΥΥ 
δηά ρογίοάβ οὗ ἄπιθ. (ὐμρ. ΠΑ ΝΙΕῚ 8 Ἡγείγεἰολά 
11, 81 ναᾳ.; νἱϊ. 8 Βαᾳ. 

14, πῃ χχ. Τμο οὔἶοοσ οὗ ἀρ τες Ὑ88 Ὠδτά δηὰ 
ΒΟΥΌσο. ϑυοῦ ἃ βοεσυδηί οὗ ἀοά τουβὶ ΤΟΟΌΠΟΘ 
ΘΥΘΡῪ ἰδὲ ἰο] ἃ ἰπμβϑὶ ἢ ἰο ἜΥΟΥΥ ἸΒΐησ, Ρυΐ ἊΡ 
ὙΝΗΙ ἐνέιη, ἐμῖπ » ἰοῦ δὴγ ἰὴ θ6 ἀοῃ 6 σπ ἢ Βέω. 
Ηδ πιυδὶ δρατα ἸΡΜΑΤΙ 20 ἱπαϊρη Υ, ΠΟ Ρδπ, ὯῸ 
ἰσοῦῦ].. Πα πιυοὶ ἴδδσ. οί πηρ, ἢΟρῸ ποίβιπρ, 
Βαγο δηᾶὰ θη ου ποι βίησ. ὙΠ 4}} ἐμαὶ ᾿ὸ 88 
δηᾶ δα δα χηυδὶ 6 δὶ 186 βογσνΐοε οὗ ἰδ [0ῈΕΨΡ, 
ὉΠΟΟΠΟΟΙΏΘα 88 (ὁ πδδὺ σωθῇ ταΐρν ἰμ1ηἰς ΟΣ 8Ρ- 
τοῦθ. Οὐμωρ. 26... χυ. 19544.; χνὶ. 2; χχ. 758η4:; 

κ. ἰν. 24, 1δ 44. 

Π. ΤΠΙΒΕΙΙΤΌΒ ἘΜΒΙΙΕΜΑΤΊΙΟΌΞ: ΟΟΝΤΑΙΝΊΝΟ ῬΕΟΡΗΕΟΙῈΞ ΑΘΑΙΝΒΤ' ΒΑΒΥ͂- 
ΤΟΝ, ΕΡΟΜ, ΑΒΑΒΙΑ ΑΝ Ψ“ΕΒΌΒΑΙΕΜ. ΤῸ ΤΗΙΒ ΓΑΒΊΤ ΡΕΟΡΗΕΟΥ ΤΗΕΒΕ 
ΙΒ ΑΌΡΕ. Α ΒΌΡΡΙΕΜΕΝΤΑΙ, ΟΝῈ ΡΙΒΕΟΤΕῈ. ΑΟΘΔΙΝΒΕΤ ΒΗΕΒΝΑ ΤΗΒ 
ΒΙΤΕΨΑΒΌ ΟΕ ΤῊΕΒ ΡΑΙΑΟΕ. 

ΟΗΑΡΤΈΒΒ ΧΧΙ͂, αν ΧΧΙ͂Ι]. 

ΤΏ οδ6 ἔνο οὔ δρτεσβ οοῃίδίη Ῥσορμοοῖοβ δραϊηκὶ 
Βαῦγου, Ἐχΐοσι, 1.6 Ατδθίδμβ, Φϑγυβαίθαι. Τὴ6 
Ἰδεὶ οὗ [ἤδτλ ἢ 48 δὴ δρροῃπάϊχ τοϊδιϊῃρ ἴο δὴ ἴη- 
αἰτίάπα], παι οὶγ, βμοῦηα, 186 εἰδναγὰ οὗ (86 
Ἀϑῖδοο. ΤῊὴθ χοϑβοῦ οἵ [88 }ιχἰαροβι(ΐοῃ οὗ {ἢ 686 
ῬΙΟΡ θοΐθβ 8 βϑαῖ ἴῃ ἰμοὶνγ ῥοῦ αν ᾿ηβογι ρίομα, 
ἩΒΙΟΝ Δ΄Θ 8}} οὗ δῇ δἰ ]οτηδίο ομαγαοίοσ, ΤῺ6 
οουπέτίο8θ θβροκϑῃ οὗ ἂτὸ ποὶ ἀδαεϊρηδίβα ὃν ἰμοῖσ 
ΤῈ8] πδιηθβ, θυΐί ΒΑΡΥ]ΟῺ 18 08]16ἀ {Π6 ἀεϑογὶ οὗ 
ἴδο βεα ; Εδοτλ, θυπηδῃ, ἕ, 6. Β' ἸΙθΏ06 ; «6 ΓΌ58]6Π), 
ὀρηύφν γίβίου. ΑΥ̓ΔὈ18 χοίδῃβ (8 ΟὟ ΠΔΠΊ6, 
ἱμιξ (δέ ὩΔηλ6 18 βθϑὴ ἰὸ ὉΘ 1864 ἴῃ ἃ ἀο.}}}6 εἰ τ ΐ- 
δοδίοηυ. Ἐν [86 οοπίοχί βῃον ἰπδὲ 3} ἷβ ἴη- 

ἱρὰ ἰο εἰαπά ποὶ οὐΪν ἴοῦ Ασαρῖδ, Ὀὰΐ αἶϑὸ ἴογ 
εὐρηίησ, 7 ιᾶγο, τ οσθουου, ἰο σοηδυκ, (παΐ ἴῃ 
ἴδγοο οὗ [μοδὸ Ῥγορβοοίεβ (χχὶ. 1, 18: χχὶϊ. 1) 
ἴὴθ ἱπβογὶ ρέϊοι 16 ΔῺ ΧΡ Γοββίοη ἰδίῃ ἔγοπι (δ 6 
ῬΓΟΡἤΘΟΥ οὐοσ ὙΠ ΠΊΟΝ 1ξ 16 ῥδοθά. 1ῃ Αυγδηρίπρ 

ῬτΟΡθοῖθ8 8ὸ τηυοἢ πεῖρῃϊ γγδβ αἰϊδοιιθά ἰο 
ἴδε Δηδίορβοῦβ σμδγδοῖον οἵ {86 1Ὁ ἱπβοτί ρίζοῃμ, {πὶ 
ἤοτῃ ἃ τορασγὰ ἴο ἰΐ ουθὴ ομδρίονς χχὶϊ. δουρὶ 
ἀϊγοοίρα αραϊμδὶ Φογυθδίθι, μ88 ὕδθοη ἰδίζθη ἰηΐο 
186 βοτῖεϑ οὔ ργορβοϑοῖοα δρδίπϑὶ Ἠθαί θη πδίϊοῃβ 
(χ 11.---χχῖῖ!. 8 ἴοι ὑγορβθοῖθβ μου ρἰδορά 
ἰορείμοσ δανὸ γοῖ ΟἴμοΣ Ῥοϊηΐβ οὗ οοηίδοί. Τθ 

ἢτβὶ δῃὰ βεοομά ὀχ ῖδίς [Ὡ6 Ῥσορβοῖ γθσῪ Ῥσοιηῖ- 
ὨΘΠΕΥ ἴῃ ἷβ Οπδγϑοίορ 88 8 Ἡταίομο οἡ ἷβ Εἰρῃ 
ἰογοσ : [86 ἴουτί ῥσοβοηίβ (86 δ {π 6818 Ὀο Θ η 
ἴΆ]80 δῃὰ ἱσὰθ βοοῖῃρ. [Ἃὺ [πὸ ἢγβί ΕἸ]δὰ δηὰ 
Μαάαὶ δρρϑᾶγ δβ δηβῃχΐθβ οἵ Βαδθυ]οη; ἴῃ [6 
τουτί, ΕἸδπὶ δὰ ΚῚΣ δ δῃθιῃλῖθβ οὗ “6Γ08816 1). 
Μογθονοσ, [86 ποθ οὗὨ αἰίδοκ ἰδ ἱπΐῖοθ ἀεβογί θὰ 
ἴῃ 189 Β8126 τδῇηογ. ((ΟΏΡ. χχὶ. 7 πιῇ χχὶϊ. 6). 
ΟΕ. οἵ οὐθεγυδίϊοη ἴοο, ἃγὸ {πο ἐγραυθῃί Ροϊηίθ 
οὔ αφτθοιαθηΐ Ὑ 8 (86 ὈοοΚ οἵ ον πίοι θοὶι 
[δο66 οπδρίθσβ οοῃίδίῃ. Οομιρ. χσὶ. 8 ὁ, δηὰ 4 α 
Μἰ 900 χχὶ. 6; χυὶιὶ. 11, εἰο.; ἴμᾶ. χχὶὶ. 2 πὶ 
200 χχχνΐ. 29; χχχῖχ. 7; 158. χχὶὶ. 4 σὴ Φοὺ 
νἱϊ. 19: χῖν. θ᾽; 158. χχὶϊ. 22 Ὑ7211ἢ} Φοῦ χιὶϊ, 14; 
1684. χχὶ!. 24 (Ὁ ΝΧΝΥ) πιὰ Φοῦ ν. 25, εἰθ. (860 
[Π 6 ἜΧροβὶ (108). 
ΤῊΝ ροηυΐμοπορθ οὗ χχὶ. 1-10 ὧβ οοηἰεοίοα ὃγ 

(η6 τδιϊοῃδ] βία ἱπίογρσείοσθ. ΤΒ6 οἰ τοί σθϑβοηῃ 
ἴ6 {αὐ ἐμ Πο]ἃ βυ ἢ ἃ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἰο 06 δὲ 1η1- 
Ῥοβαῖ δ} ν, Βα 88 (ἢ ἴοττῃ δῃὰ Ἴσοηίθηίβ οἵ [86 
Ρΐθοθ δ 8ὸ ἀθοίθ] Υ δἴδν 1βϑί δῆ β τηβπηοῦ {μδῖ, 
88 ΠὈΕΙΜΤΖΒΟῊ ΒΆ78, “8 ῬΓΟΡΉΘΟΥ οοπαίτιοιοα 
ΤΏΟΓΟ ΘΧΔΟΙΥ ἰὰ [86 β}]6 οὗὨ Ιμαΐδῃ ἰμδη (Π]8, 18 
ἱποοποοί γαθίς," ἰξ πουἹὰ (Ὁ]οὸΝ ὑπαὶ τ δᾶνθ 
ῬΣΙΤΔΔΥΥ δηἃ ὈΓΟΡΟΓΙΥ ΟὨ]Υ ἴο οοῃδίἀδν (μ6 401.68- 



2960 ΤῊΕ ΡΒΕΒΟΡΗΕΤΊ' [ΒΑΙΑΗ. 

ἔοη 85 ἃ Ῥγοῦ] θὰ ψἘἰςἢ ἷβ ργοεοηϊθα ἰο υ8: Ησον | {18 ῬΟΡΠΟΥ δραϊηδὲ Βαργίοη. Τα ΟἾΪΥ τπὶηρ 
ἦθ 1 Ῥοββῖ 016 ἐμαὶ 1βαϊδι δου] (οτείζηοῦ (56 181] οὐ ἡ ΐοῖ 6 σὴ 8896 δπ Ορί πίοῃ βθεπι5 ἴο Ὀ6 (Π 9 
οὗ Βαδγίου ΟΥ̓ πδίίομβ ἐμαὶ ἢ ς81195 ΕΪδπὶ δηά | ἰάθη οἵ Ἔχργεββίοῃβ ἱῃ τσ. ὃ δῃηὰ χὶϊὶ. 8, Τμῖδ 
Μαάδὶ Α (δΐπρ ἴ8 μβοτο με] ἴο 6 ἱπιροββίθ]ο, δὰ [86 ᾿πίθγεποθ ἐμὲ ἐμ ῬΡΟΡΊΟΟΥ Χχὶ. 
ὙΠ 0586 ᾿π ΡΟΑΒΙ ὉΠΟῪ 18 ΕΥ̓͂ ΠΟ τη θ8ὴ8 βοϊθῃ ΕΠ οα} ἶν | 1-10 δηά [86 τοϊαίθα ομαρίοτ χὶϊὶ. χῖὶν. ἯΘΙΘ 
ΘδίδὈ] !βμοὰ, ΕῸΣ ἴδ 18 ποὶ ἀοσιγοιδίγαιθα ἰμδῖ οοτηροθϑα δἱ ἔμ βαθ 6. Οη [86 αυοθίοη Τὸ- 
1μ6γθ ἰβ ποῦ 8 ρογβοῃδὶ (οά. δρϑοίΐζηρ ἐδ ἔἰπι6 οὗ ἰδ οοπιροαϊίοη οὗ {86 τῆ τοΘ 
1 18 νγγ ἀμδουϊε ἰο πιαῖσο δὴν ἀββηΐνθ βἰδίθ- [ἰ οἶβογ ργορἤθοῖδββ, οοῦθα ἱηιτοἀποιίοηδ ἰο 

ταθηϊ τοβροοίίηρ ἰμ6 ἐἶπ)6 οὗ (6 οοτηροεκϊοη οἵ | ἰδεῖ δηὶ ἰδλο ἐχροαϊοη ἐμδὲ 10]1Ο ΝΥ. 

Α.--Δεαϊποῖ ΒΑΌΥΙοΟΣ. 

ΓΕΑ». ΧΧΙῚ. 1-10. 

1 ΤῊΕῈ ΒΥΕΡΕΝ ΟΕ ΤῊΒ ῬΕΒΈΕΒΤ ΟΕ ΤῊΗΒ ΒΕΔ. 
Α8 ΜΕΣΛΙ 165 ἰπ ἐπ βου ἢ 6888 ὑΒβγουΡᾺ ; 
ϑο 10 οομηθί ἔγομῃ ἐμ ἀοδβοσί, 
Ετοῖι ἃ ἴθυσ }]6 Ἰδηά. 

2.Α Ἰτρτγίονουβ νἱβίοῃ 18 ἀθοϊασϑὰ ηΐο ΤῺ : 
ΤὨΘ ὑγοδοιθγοιΒ 468]6 ἀ68160}} ὑγδο ΒΟΓΟΌΒΙΥ, 
Απα 86 βρο 16. βρο οί. 
ὅο υρ, Ο ΕἸδηὶ; Ὀαοβίορο Ο Μοάϊα : 
ΑΙΙ ες Β σὶηρ ἱμογροῦ δᾶνο 1 τηδᾶδ ὕο 66886. 

8 Τβογθίογο 8Γθ ΤΑΥ͂ Ἰοἱπβ Π]16Θ πῖῖῃ ραΐῃ ; 
πα ἢ ἴδνὸ ἐδ κοη 0] 4 ὉρΟῺ Τη6, 
ΑΒ ἴπ6 ῬδηρΒ οὗ ἃ πσοϊωδῃ ἐμαὺ ὑγδυ δι! οἱ 
1 πὰϑ Ὀονοα ἄοντῃ δ {86 Βοασίηρ οὔ ὦ; 
1 νγῶβ ἀἰβιηδυϑα δἱ {16 βοοϊῃρ οἵ τὲ. 

4 ᾽ΜΥ Βοαγί ραπίοά, ἔραν] 685 Δ ρ ὐθα τη ; 
“ΤὮΘ πιρμὶ οὗὨ ΠΥ Ρἰθδβιυγο μαῖῃ 6 υχιοά ᾿πἴο 168. απΐο ΤΏ6. 

ὃ Ῥγορδγα ὑμ6 ἰδ 16, 
Υ δἰοὴ ἴῃ [86 ψδίο-ἰονοῦ, 
Ελαὶ, ἀγίηϊς : 
ΑὙἶβθ, γ8 ῥυΐποοθ, απά δηοϊηὐ [86 5ἢ}16]4. 

6 Τὸν ἰδυ8 Πα {86 1,0 ῈΕΡ βαϊα ὑπίο τηο, 
ὅο, βοΐ ἃ ψδίομιμβϑῃ, οὐ μἷπὶ 6015 το ψἢδΐ 6 βοοίῇ, 

 Απα 6 8807 δ᾽ οβμγιοῦ οὐδ, αι ΘοᾺ ΡΪΘ οὗἉ Βογβοιηθῃ, 
Α οἰδγιοὺ οὗ δβ868, απ ἃ ομβασγὶοί οὗ Ἅϑῃ}618 ": 
Ἀπά Βο Βοδυκοηρά αἰ] θαυ] πιὰ πλυςὰ Βοοά : 

δ Απά 86 οτοᾶ, Α Ἰΐου ; 
ΝΥ ἰΙοτά, 1 βἰδπα δοπύϊπυ!}]} 7 ἀροη 86 τγαύο-ἴονσον ἴῃ [6 ἀΑΥ͂ ὕϊτη6, 
ΑΠΑῚ δῃὰ βοΐ ἴῃ ΤΩΥ͂ ψαγα ἔστ Β016 πἱρἢ δ. 

9 Απά, Ρ6}ο]4, θσθ οοπιϑίῃῃ “8 οβαγίοὐ οὗ πγϑῃ, υἱδῇ 8 ΘΟΌΡ]6 οὗ Βουβοῃιθῃ, 
Απά Β6 δηϑγχοσζοα δηά βαϊὰ, 
ΒΔΌΥ]ΟΙ ͵ἰ8 18]]6, 18 {8]]6ἢ : 
Απὰ 8}} [86 στϑυθῃ ᾿πηθροβ οὗ μοι ροὰβ Βα μδίῃ Ὀγόκθη υηΐο {π6 στουπά. 

10 Ο πὰγ {πγοϑμίηρ, δὰ {Π6 'δοσπ ΟΥ̓ΤΩΥ ἤοοΥ: 
Τμδί πρὶ 1 πᾶγο μοαγὰ οὗἩ 186 ΘῈ οὗἉ Βοείβ, ἔμ αοὰ οὗ Ιβγϑοὶ, 
Ἡδγο Ι ἀροϊαγοὰ υπίο γοι. 

1 ἨδΡ. λαγὰ. 8 Ογ, λυ τιϊμὰ ιοαπἀονοᾶ. 8 Ἠοῦ. ρωξ. 
4 Οὐ, ογίδα αϑ ἃ ἴοι. δ ΟΣ, δυδγν πίρῆϊ. 4 Ηοῦ. δον». 
8 ἐλ ἐιοϊζίσλί, πῖῦ Ἴον. να ἴγοορ αοΓ δοτϑοιῆδη πὶ ραΐνδ, α ἔγΌΟΡ 97 ἀδϑέ8, α ἔγοΟΡ α' οαπιαῖα. 
ὁ ΝῊΡ ὐράσς μρλραις χο ΗΌΡΕΝ ΒΗΣΕΕΙ ᾿ ψ ἦν εὐ ψ Ψ 

ΤΈΕΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

γοτ. 1. ἢ ἼΤῚ) δαρΡΙΥ ΤΊ, οοηϊιραίίο ροτἐρλταδέϊοα, } ΦὨΪΘΗ͂Υ ἔπι Ἰαίδτ ὈΟΟΚ 8 (2 σἜτο. χανί. δ; Ἑστα {Π. 13)" 
ΘΟΙΏΡ. ΟἾ5ΕΝ., ὃ 132, 4πηι. 1; Επαῖν, ὃ 231,6. ΤῊ ἀοδίχη ΤῊΘ οοπδέγιοιίοπ ἴκ ἔῃ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ 6856 8 ρόσΌΠ ΑΓ ΟἼ6. 

οἵ ἐπι ροσί ρμγαβείο δοπϑισιοείοα βθϑιηϑ ἕο δ ἐο ἀοῃοίο᾽ ὟΣ ᾿ἸΦΡ ΠΊΓῚ [5 [0 δοοῦβαινε ἄορθῃ ἀΐμα οτὰ ἐ)9 
ἩΠδὲ [5 ἩΔΌΪ ΙΔ] : οἱ ὑγαπδίγο δοϊοτδ--Θ ἀδακο ΜῊΙΘΝ τηατ κα ἰγαπϑὶ ἐἶτο ποϊίουῃ Ἰαξθηὶ [ἢ ἐπ Ῥμοδϑίγθ ὍΣ ΤΏο ΣῈ ἐδ 



ΟΕΑΡ, ΧΧΙ, 1-10. 287 

[1 ΔΡ' ̓  ΟἼΤΊΣΆ, [πῃ δαί Ὀθδίθβ ΟἿΪΥ ΧΕΧΥ. 10, 11) [8 

μιδικοὰ ΕΥ̓͂ ἰὴ Μαδβοσζϑὲν 88 ΠΡῚ, δἰ που “ 1ῃ Τλ470- 

τὴν οὗ ἔδο τηοϑὲ οογτϑοὶ οοὐάᾷ. αηὰ οὐ εξ." (560 Οεδεν. 
διὰ ἢ85 ΟΘΒῚ Ο) ΟΣ 0866) Παγ9 ἰῆθ Μαρρίᾳ ἢ 186 ΤΊ. 
Τῇα Ρ6Ώ89 ἰδ ἰὴ ΒΑΙΏΘ; [ὉΓ ΟΥ̓ΘΏ [0 6 ἤοττ ψ] ἢ 1᾽Π6 αυΐ- 
ϑδοθῃξ Γ ἀϑηῃοῖοβ “ σορηζωδ αἰμ8,,) ἴ0Γ {ΠΟ ΓῸ ἰ8 Ὧ0 ΒΌκο- 
Ἰαῖὶθ ἔοστηο ΠΠΓΣ. Βοδροοίίης ἴδ6 ἰουλίμίηο Ββυχ 

τ {ϊτς- 

ψνἱπουὲ ΜΑρρΡίᾳ, σον. ἔὕπαλιρ, ὃ ΦΗΤ, α. 

γόος. α, ΤΠο δυϊἰοἱθ Ὀθίοσο ἼΒΣΌ (ἡ οδΔὮ υἱὶ, 4) 16 ἰὴ 

ξοποσίο. 

γοτ, 1. ΤῊΘ ῬΥΪΓΩΔΙΥ εἰ κτι βοδίίοη οὐ 5.) 18 νεσίωγα. 

ΤῊθ οδῷ τάϑδη 1) ἐὰ φο υολίζων, δηὰ ἐμαὶ 15 α) διὰ ἰη- 
ἀοδὰ ργοάουγλίμδηῖν [56 οἰατγίοι, ὈιΧῖ δ]8οὸ δ) ἐπ 6 ἤοΥδο. 
Ἦδκδτο ΠΟΎΘΥ͂ΟΣ ΤῸ Ὦδγθ ἰο σοιηδεὶς ἐπαὶ 55 ἰ9 ποῖ ἐἢθ 

τάς ΒοΓΒο, Ὀσὲ ἔδο ομαγὶοὺ μοῦβο, δῃα [δὲ ἰὶ 5 ἰδ 1 

εἱσουὶβορίίου ποὺ ἐτηγηραάϊ αἰ 6} ἤγοιιλ ἐμὸ σοοὶ ὅ5,., Ὀυϊ 
τ 

ῬῈΡ πκείοημψπιίανι ἴγοτα [(γ9 ἀϑεί δεν 3.) οὨαγίοι, πῃ ἢ 

8180 βίη θῆοβ ἴλ 6 ομασγίος τ ἢ ΒΟΙΒΘ8, δηὰ θη (»αγε 

»7Ὸ ἰοἰο) ἰλ6 ἈΟΣΒΘΘ. ΔΙΟΠ6 (οΟΙΏΡ. 3 Βδδι. Υἱΐ, 4; Χ. 18); 

ὃ) νοοίεγα κἰκηΐθορ αἷδὸ ἐὦ φιοα υολίΐων, ἱ. 6.,) ΤΑΘ ἢ Σὐ] Πκ 

ΟΥ̓ ἀγίν]ημ, ὙΠοΙΠΟΡ δἰηδιν (Εξοὶς. χχχὶχ. 20 35.) Οὺ τ ῊὉ 
ἐχιῶϑ οἐ υϑείον), ΟΥὁΪΏ ὨΠΙΠΌΘΓΙΗ, 5 8 Ὀαπ ἃ, ἃ ἰΓγϑίἢ (οΟΡ. 

ἴῃ Αγδῦϊο γαχὸ ἃ Ὀδηὰ οὗ σδσηοὶ σίθγ8). πῃ ἐηῖ8 Ἰαϊίον 

δἰ κοἸ βοδήοη ἐπ τογὰ 15 ἐο Ὁ υπαογρίοοα ἤθσθ δηὰ 
γοῖ. 9, πὰ χχί!. 6. 3 ΤΟΔΙΚΒ ΘΥ̓ΘΥΓΥΉΠΘΟΣΘ ΟἿΪΥ [9 

δον οὔἐμο θδσ δῃὰ ἢοὲ δὲεΐθηθγο οὐϑοσυδείοη [ἢ ζθη- 

οΓδὶ. ὥρῃ ἰ5 (μὴ 5δ᾽τρὶ9 δοουδδαέίνθ οὔ 89 οὈ]θοί “ σέ 

αἰδεπᾶϊε ᾿αἰϊειϑέοποηι τπαρηαηι"" (οοτῆρασο Ὀϑαξ, χὶϊ!, 8 

ΟἿ! ὈΤΤ, αἰδο Ζϑςὶ. 1, 1δ, δηὰ Ῥ8. χίν. δ), 
ιὐσὅτ 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΏ ἢγχας σοσβϑο οοῃίδῖπα ἴπ6 ἐμοῖο: (μ6 Ῥτο- 
Ῥίοὶ ὈΘΠΟΙ] 8 ἃ υἱοϊθῃς ἴθπὰ ὙΠΙΟΝ 85. 8 8᾽:- 
ποῦ ἰὼ ἐδθ βουίῃ, δίσθορδ ἴγοτι ἃ ἰουνὶ 6 Ἰδπὰ 
δραϊποὶ ΒΑ γ]οῦ. []ἢ γον. 2 ἴῃ6 νυἱβίοῃῃ ἷβ σῆοτθ 
οχδοὲϊγ ἀοδησα, Ὀοΐδ 88 ἰο ἐμ δυ)θοίλνο δπὰ οὐ- 
)εεῖνοθ αἰάθ. [ῃ [86 ἴθσιηοσ σγοϊδιΐου ἰὺ 13 οδυβο- 

Ἰσοὰ δΣ8 8 ΟΏΘ, ὦ. 6. ὁὴ6 ὙΠΊΟΝ τηδῖκοθ 8 
ἀδθορ δπά ἴῃρ ἡπιργοδδίοῃ οὐ Ἀἷπὶ ΜΏΟ 
Β068 1ἴ(, Οὐ] οὐνοὶυ [Π6 γἹρίοῃ 18 βορέῃ ἴἰο σοϊδίθ 
ἰ0 ἃ ΤΠΆΓΙΪ4] ἜΧρ αἰ 0 πη δραΐϊηδί ἴμ6 ρογβάϊουβ 
διὰ ἀενγεδείδιίϊης Βδῦυϊου. ΤΩ Ἔχροαϊίοη, ἴῃ 
ψιοῖ ΕΔ δὰ Μεαδαὶ ΔΙῸ (Π6 δβοίογι, Μ.}} δἱ [86 
ΔΔΙΏΘ {1π|6 Τ,Δῖκο 8ὴ δῃά ἴο ἐμὸ εἰμ ΐηρ, ἑ. 6. ἰο [ἢ 
βοπάελρε οὗ 16τδθ]. [ἢ στϑσγα. 8 δηὰ 4 ἰὴ ϑο ηρΒ 
οὔ ("6 Ῥτορδοΐ δὲ (π6 “παι "ἢ νυἱδίοῃ δ. τ ΤῸ 
ΠοΟΔΙΪΥ ἀοδβοσῖ θοά, Ῥαΐῃ βοΐζθ8 Ἀπ 848 8 ἰγαγαί]- 
ἱῃν ποιθδῃ ; Π6 ΣΙ 68 δηΐ ἷᾳ ἰοιτιβοα δὲ τῆδὶ 
8 ἤθδᾶγβ δῃὰ βοοβ, Ηἱΐβ8 ποεγί Ὀοδίβ σι] αἶγ τη 
86 ΠΟΙΤῸΣ πΝ ΟΝ [85 ἰδίκοη μοὶ οὗ πἰτα ; (ἢ ἱπὶ- 
Ἰκιϊ, Ἀπ Βοσῖο 80 7 Θὴ8 88. 8. ἔπη οὗ Γεβὶ, μδ8 
Ὀεοοιηθ ἃ ἰἰπι6 οὗ ἀγτοδά. 1]ῃ γοσ. ὅ ἴβοσο ἰδ ἃ 
Ὀγιοῦ ἀοδοσι ρεΐοῃ οὗ 86 πᾶὺ ἴῃ σὩ]ο ἢ ΒΑΌγοη, 
186 οδήθος οὗ (86 δῃηπουηῃορά ᾿ηνδδίοη, Ὀθῆαυοβ ἴῃ 
γον οὔθ. ΤΟΥ ΓΓΏΪ8}} (π6 ἴ80]6 [0Υ ἃ Ῥδηᾳαοί 
σἰϊηουῦς {ΠῚ πη Κῖηρ οὗ ΔΩΥ οἴμονῦ ἀοίδηοθ ἴπδη [86 
δρῃοϊηϊσηοη οὗ δι σδγγθη ; (Π6Υ δαὶ δὰ ἀσίηκ {11} 

ΘΏΪΥ, ἴῃ πὸ τοϊάβὲ οἵ [86 ἴδδεί, ἰΠ6 ἦβ 
Βοϑι : Ασῖρο, γ6 ὙΠηῸΣ δοίης ἐΠ6 Βῃῃ 1914} ΤῈΘ 
ἈΠ] Ωρ σεσροθ ἀορίοὶ (86 ἰαθθθ, [Ι͂Ὼ ογᾶοσ ἰὸ 
οὔθεσγο 11, {π6 Ῥτγορμοὶ μδὰ θδθοῦ ογάοσοᾶ ὈΥ (ἢ 
1. ΒΡ ἴο 86ὲ 8 δο:ΣΥ οἡ ἴΠ6 παίο-ἴοτσον (ΥοΣ, 6). 
ΤΉ βεΠΣΥ 6 ΒΟ]48 ἃ τοὶ ΕΥ ἰσαΐῃ οὗ ΠΟΥΒΘΒ, 85668 
ΓῊΝ Δα δἰἰθηβ ΒΏΔΓΡΙΥ ἰοὸ τ ῇηδὶ 1ὑ Μ1]}} 
ἀο (νοσ. 7). Μδην ἄδγβ δηὰ πἰρὶνίβ [Π6 ΒΟΏΓΤΥ 
Κεοορθ πδίοϊιι υἱίβουῖΐ δι κίηρ δογιΐηρ (τος. 8). 
Αἱ ἰδϑὶ 6 63115 πὶ δ Ἰουὰ νοΐοθ : {86 ΓὙ6 ΘΟΙΩ68 ἃ 
ὨΌΟΡ; ἐδ 18 Ῥυΐ 56π14}}, θυϊ  ἱξ δῃηποῦησοα ἰδ δὶ 
Βαδυίοη ͵α (8]]οη, ᾿ῃδὲ 118 Ἰάοἱβ ἀῦὸ ονογ σον 
(νεσ. 9). Τα Ῥιορβοὶ ἱῃ (ῃ9 πογὰάβ οὗ ἰδ ἰδδὶ 
Υ6190 (το σ. 10) εὐλεβρυν πὲ 6 ρῥγοοϊδὶ π|8 {18 88 
ςεσίδίη ἐσ ἢ ἔτοπὶ {6 1.0Ὲ}Ρ ἰὸ οοπιίοχί ᾿ἷβ ῬΘΟΡ]6 
[γοδμοά (οσυδμο) πὶ Ἐμ6 ΘΔ ΥΣ. 
ὲ 86 πος σεται γπρν μοὺ το πἰνμ περ δυὸ 1.α. ΤΊΘ 
ΟΌΓ Ρῥτορἠοοῖεβ Ἡδὶοδ δῖὸ ἢ ᾿[ορϑίμοῦ ἴῃ 
οδδρβ. χχὶ. δὰ χχίϊ., αν ἱροῦ ρθοηβ οὗὁἨ δὴ 
ΘΠ] [1641 οδματδοίοσ, [{ 6 ἀϊδρυϊοά τΒοί ΟΣ 
Ὁ" ΓΘ [δ ἃ {16 τρμάλϑ᾽ ποτὶ 1Π6 ἀρηνΣ οὗ τ: ῖ8 
Ῥδδβοθρο, οὐ 8 δὴ ἱπᾶθ οηΐ ρσυγαῖδνο ἀορίρηδ- 
ἔσῃ οὗ {πὸ ὁραπεΥ οἵὁὨ Βαδγίοη. 1ὲ 16 τ ]]-Κηονσα 
ἴ0.δί τσὶ ἱηρθ ογο ἀθμοιαϊηδίοα δῆοχ (ποὶσ 1η1118] 

ποιὰ, οσ, ἱπάροά, δὴγ ποτὰ οοπίδί ποῦ ἴῃ ἰδοτα. 
Οομραῦο ἱμ6ὸ ΗἩΘΟΌΣΘΥ ΠδΠ168 οὗ ἴμο Ῥοηίαίοιςδ, 
δὰ οἵἨ Ῥχονασῦθ διὰ 1 υμοπίδιίοηβ; αἷθὸ ΖΡ, 2 
βδια. 1. 18. [1π {1:6 Ἰαδὶ 1π6 ΕἸ. Υ͂. Βδ8 
“δ6 ει οΥ ἴ0 ον 17 Ὀαΐ (6 611} ραῖ8 16 Ὀθδβὲ βὰ 
Ἰϊοὰ ἱπ ἰΐθ σοηάοσίηρ “ἰδὲ δοπῷ οΓἿ ἴπὸ θον.᾽" 
.]1. Οἱ βῦοι {1166 1 Οοιμπιοηίΐδγν οἵ ΟΕΒΕ»- 

ΧΙΌΒ ΤΩΔΥ Ὀ6 οοηϑαϊί(ο. ΤῸ 23.}»2 ΜΕ γος. 18 
(οομν. 3.» δα {π6 βροοοῃ ποχὰ οἵ (86 ἰοχί) δηὰ 
{86 ΠῚ ΝΡ ΚΟ χχὶϊ. 1 (οοωρ. {86 βδῖηβ εἐχ- 
Ῥτγοβαίοῃ, χχὶΐ. δ) βϑϑῖῃ ἰο βᾶνϑ ὑθϑῃ ἀραϊρηιδίθα οἢ 
(η6 β8πι0 ργϊηοῖρὶθ. Βυΐ δι πουρὰ 22 ὀσσΓΒ 
ἰη γον, 1, ὃ) ἰδ οῖ Ἰουμβὰ ἴῃ ἴ[μ6 Ὑμοἷθ Ῥσορἤθογ. 
ΨΊΤΕΙΝΟΑ ἴῃ ἃ ανθηΐα ῥγοἀποίοηί ϑάασν. 
Ι, 10, ἀΐοα. 2, ορ. 4) ἀχρτεββοὰ (869 υππαγγδηϊεὰ 
ορίπϊου πῆλοῖ ἢ6 τοἰγδοίθα ἴῃ ἢΪ9 ΟΡ ΠΊΕΤΑΙ 
{μδὲ ὯΣ 16 βυθβι ταϊοα ἴον 32). Βαυΐ ΜΕΥ βου ϊά 

ῃοὶ 22) Δ Ὀ6 τυἰἐίθη 7 Απὰ δ πουρὰ [μ6 868 

ΑΥ̓͂ ἰο (88 βου οἵ Βαδυ)])οπΐβ, (μὲ 16 Ὸ ΤΘΆβοη 
ῸΣ οδ! πα ἴΠ6 ΘΟΌΠΙΓΥ “1Π6 ἀεδεγί οὗἨ (80 5868. 
ΤΆΘΓΟ 15 7π8ὲ 86 111{16 στουπὰ ἴος ἱδκίῃρ Ὁ" ἴῃ 189 
εἰσηΐοιίίοη “ ὟΥ εδἱ,᾽ δηά ρί νῖπρα [κἷ6 Ἔχ ρ δηδίΐοα 
οὗ {6 ψ 8016 δχργαεβείοῃ, ἱμδὲ ΒδΌν]οῺ ἰβ οβ]] θά 
Ὁ" ΣἼΩ Βοδοβίβο ἐξ ἰὰῪ νποδὲ οἵ ΜΙ ϑάϊα απὰ Ῥεσεία, 
Δηὰ δ ἀεβεσί ἰηϊεσυθηθά (ΚΙΜΟΗΙ). 1 860 ΠῸ 
ΤΟΆΒΟῺ ὙὮΥ γὸ ΒΒου]α τοὶ οχρίαΐη ἴδ ΟΧΡΓΟββί ἢ. 
Ὁ" ΣἽἼ αἴϊοσ {π|ὸ Δ ΔΙ ΟΩΥ οὗ ἐπ6 Θχ ργεϑδίοηβ 33 
δοὰ [Π| Κ᾽), ὙΠῸ {6 2 ἴ6 (μεγθίογο ἰδίχθῃ 
ἤτοι τοσγ, 1. Βυὶ ἼΣΩ ὉῪ ἰδ. ] ἢ νου] Ὀ6 ἴοο 
᾿ΟὈΘΟΌΣΟ, Αποΐδορ ποτὰ μδὰ ἰδογοΐογθ ἰο Ὀ6 βὰρ- 
Ὀἰϊοὰ ἴοσ πϑᾶγοῦ βρεοϊβοιίίοη. ΝΟΥ ΒΑΌΎ]ΟΙ Μ͵Ὸ8Β 
βἰἰυδίοά οα (6 ΕὈΡΗγαῖοθ. ΤῊ ἘὨΡΒγδίοβ, 11} 
118. σδηδὶβ, Ῥομὰβ απὰ δυϑιρδ, Τρ 88. ν6}} 
08 “416 8. 866 88 6 ΝΊ]ς, χὶχ. ὅ,; ἴπ Φεγε δα 
Ἰ;, 18 Βαγοα ἰβ Ἰμὺ8 δἀάτεεδοὰ “Ὁ ἴβοὰ ἐμαὶ 
ἄμε! ]εθὲ οἱ ρτοδὶ τγίθγβ." 86θ αἰϑὸ 7ε:. ]. 88 ; 1, 
82, 86. [Ιηϊἰογργοίοτ τοίοσ ἴο ΗΈΒΟΡ. 1. 184 πθθγθ 
δρΘλ ΕΙΠΕ οὗ ὑπὸ ἘπρΡΗγαίθθ Ἠ6 ΒΔΥΒ: “ πρότερον 
δὲ (παπιοῖγ, ργονίουα ἰο (86 δγοοίΐοῃ οὗ {ῃ6 ἀϊκοθ 
ὈΥ̓͂ ει τϑηβ) ἐώϑεε ὁ ποταμὸς ἀνὰ τὸ πεδίον πᾶν 
πελαγίζειν"" Α Ῥδρδαᾷθ ἴγοταη. ΑΒΥΡΕΝΤΒ ἷ8 δ]86Ὸ 
οἰτρὰ (πη Εσθθεε. γαορ. Ἐναπῃ. ΙΧ, 41), πθοτο ἴῃ 

τοίδγθμοθ ίο Μεβοροίδπιία Ὑπίομ ἰδ παίθγοα Ὁ 
τδ0 ἘΠΡΕγδίοβ δ ἰβ βμδὶ ἃ : λέγεται δὲ πάντα μὲν ἐξ 

ἀρχῆς ὕδωρ εἶναι, ϑάλασσαν καλεομένην." ἘΕἼἾΏΔΙ]Υ, 
1 ἦδ οἵ κτοδὶ ποῖρμὲ ἐμαὶ ΒδΌΥ]ομΐα 8 οα {86 Α8- 
εΥσίδ Ἰηοηυτηθηΐβ οἴδθῃ ἀεθιρτδίθά δἰ ΡΥ 88 

εἶ β6δ, 5Β68-οουπίγ," (ἐλαπω τς ὈἾΠΙΆ, ἴω Αβογ- 

τίδη ἰδ οοχωοοι ποσὰ ἴοσ "868," ΞΟΗΒΑΡΕΒ, Ρ.- 
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1. "4.). ΤΙΟΙΑΤΉ-ΡΙΙΈΒΕΒ δαυδ ἰῃ (86 Ῥοροῦδ 
ἱηδογρίΐοη ργοοθοάϊηρ ἴγοτα [86 1αδί γϑδᾶγ οἵ ιἴ8 
τεῖχῃ (ΒΟΗΒΑΡΕΒ, Ρ. 129 κπᾳ.), (μὲ δ δυράυοα 
Μογοιίδοι- Βαϊδάδη, βοὴ οὗ 76 Κίη, ἰεῖηρ οἵ {Π6 868 
(ϑα» ἐϊλαπιῖν). ΤὮ6 βδθ Μογοάβο- Βα δάδῃ 18 
οἰβονιοσο Ἂϑ] 1] δὰᾳν Καγαάωπίαδ, ἱ. ε.. Κη οἵ 
ϑοιίπογη μα] άδοα (ΒΟΗΒΑΡΕΈ, Ῥ 214 ποίο). 
Ἑυτδοῦ, Αβδυμδαάάου βίδίοβ οἢ ἃ οὐ πάθε. θοῦ ρ- 
ἰοη (ΘΟΗΒΑΡΕΒ, Ρ. 227) [δὲ ἢθ τβϑᾶδ οὐδὺ “(Π6 
Βδεοδ-᾿οοιηίγγ,᾽ (πιαὲ ἐϊλαπιβίυ) ἴῃ ἰἰ8 πίιοὶο οσχίθηϊ, 
ἴο Ναὶ ά- Μογοάδοι, βδοῦ οἵ Μογοάδοι- Βαϊδάδῃ. 
1ι 18 οἰϑαγ, ἱμογθίογο, {παὶ “868, 868 -ΟΟ  Π ΓΥ "ἢ ΜΔ53 
υϑὲ δὴ Αβϑουτο- ΒΥ ]ο δὴ ἀοβὶρηλίίοη αἱ 1θδϑὶ 
οἵ βουίϊπογῃ Οδαϊάδθα, {πον τὸ ἰδ ἰηϊο οοη- 
δ᾽ ἀογαϊίΐ οι ἰμδὶ ΒΑΌΥ]ΟΙ τῖῖῃ 118 ΠΙΔΩΥ͂ δηα στοαί 
ὙΔΙΟΓΒ Μ48 ἰΟΓΙΔΘΓΪΥ 8 Θ68-ΟΟ  ΓΥ, δηὰ (1}} {πὸ 
τ πλ68 οὗ Αδαγῃδάδοη '85 οδ᾽ οὰ “" βοὴ" (ἐἐλαπιίι) 
δὶ Ἰεδδὲ ἴῃ 118 βουΐϊμογῃ μαγί, δὰ {πὶ ἴΐ 611}} 
“4 αυΓΪΠγ5 ΔΆ ἴῃ [86 Βρ8 .᾽) 1ἶ, οὐ (ἢ οἰδοῦ μδηά, νὸ 
θοδγ ἴῃ υὐἱηά {παι {π6 ρτορβεία ἀδθρίες (86 δαΐιγθ 
ἀοϑοϊαιίοη οὗὐ Βεαῦγίοη τι δἰ] ροϑαὶ Ὁ]16 οοἴογα, 
οοπηρϑγίηρ ἰὸ τὶ ϑοάοηι δπὰ Οοιμλογγδῆ, ρἰδοθα 
ΠΟΥ͂ σον ογϑα ΜῊ ἢ τγαίθῦ, δηὰ βροακίηρ οἵ 1.5 θεΐπρ 
ἰυγηοά ᾿ηΐο 8 ἰαίκο οἵ ναῦθβσ, γὸ πιὶχἢϊ ΒΔ {ἰδὲ 
{π6 ΟΧργοβδίοη “ἴΠ6 ἀοβοσὶ οἵ (6 568. δοιρζγο- 
μοηἀ8 {π6 ρϑοῖ, ργοθεηΐ δηὰ ἔιξαγο οὔ {86 οουπίγυ 
ῃ οὔθ Ἤοοπορρίϊοη. Βυῖ νὰ ρογοοῖνο ἔγοπι ἴδ6 
Βοοῖς οἵ [86 Βεγοϊαιίοη χνὶΐ. 1, 8. 15 {παὶ οὔτ 
ῆϑθαβθ ΜᾺ8 ᾿ηἀογβίοοά ἴῃ γοῖ δηοίμοῦ βϑῆβο [}] 
ογο Βδθν]οη, ἰπΠ6 χγοαὺ ὙΠΟΓΘ, δἰῖ8 ΟἹ ΠΔΗΥ͂ 

Ὑίογα (νοῦ. 1) δηὰ δὲ Π6 βϑηγθ ἐἶπμα ἴῃ ἐπ ἀφϑογί 
(νογ. 8). Ὑ 6 ψδίογβ, μουγανοῦ, δρὸ (νοῦ. 16) ἰη- 
ἱογργοίθιὶ “ ρϑορίϑα, δηά τυϊ θη δηὰ πβίϊοηβ 
δηα ἰοηρι68 ᾽ (σοαιρ. [8Ά. νἱϊ}. 7, Ἅ26Γ. χὶνὶϊ. 2). 
ΤΒδροβίὶο ἀρρϑδϑῖβ, (πϑγοίοσο, ἴὸ ἧνανϑ ἴῃ ἰβ τοϊπὰ 
8 ὙΠ|ΔΟΓΠΏ 665 οὗ ΡΘΟΡΙθΆ, δῃὰ ἐπ Ὄχργοββίΐοη 372 
Ὁ} (Εσζεκ. χχ. 8δ; οοιῃρ. Ηοα. ᾿ϊ. 16) παῖε α]80 
αν Ὀδθη ὑγοβθηΐ ἴο ἢΐβ νον. ') 6 866, ἰῃθῃ, ὑμαί 
(6 Ἔἀχργθββϑίοη “ἐπ ἀθβοτὶ οὗ (6 868. ἴθ. σᾶρϑ- 
Ὀ]6 οὗ α πιδηϊίοἹ]ὰ ᾿ηπἰογργοίδίίοα. Ἀϊὰ ἐπ Ρτο- 
Ρίιοῦ Ὠἰπιβοι ὑ86 {7 [, (ῸΣ ΠΥ μαζὶ, βηά ἰμ6 
ομοΐοθ οὗ δὴ Ἵὀχργθβαίοη σΆρδὉ]6 οὗ ναγίουϑ ὃχ- 
μρδω ται 88 {Π6 ᾿ἰηδβογὶρίΐοη οὗ δ ὑγορ ΒΟΥ, ἰο 

αυϊΐϊα ἰῃ δοοογάδηοο Ἡὴῖ ἴβαί ἢ ἢ ΤΏΒΏΠΟΡ 
(06 γογα, 11, 18, οἴδρ. χχὶΐ. 1; χχχ. 6). ΕΞ 

τ ΊΏ {Π6 ΑΡΟΟΔΙΥ͂Ρ86 ἀο65 ποῖ ρὰΐ {86 ΔΙ]ερϑὰ 
ΔΕΒ ΓΓΑΓΥ Δηἀ ΘΥΤΟΏΘΟΙΒ οοηβέγαοιίοη οἡ (6 ἴη-] 
βοτί ρίίοη Ὀϑίογθ ὑβ. Τῇ ργοίοίγρε οἵ (μ6 ἤρυγα- 
ἔνα ἰδηρσυδρο ἰῃ ον, χνὶϊ. 8 γαίῃος ἰο "9 βουχῃῇὶ 
ἴῃ Ζ6γ. 11. ΤῊΐθ. Ἐπαρίος οὗ Ψογθηλίδῃ τα ὑη- 
ἀουδιίοα!ν Βοίοσα ἐπ πιϊπά οὗἩ Φοῖπ ἴῃ ἀορίοιίπα 
86 πιγβί!ο Βαδυίοη, δηὰ ἰῃ ἰὺ τὸ αν Βαδγίοη 
Τοργοβοηίρα 85 ἀγο Πρ ΟΝ. ΤΊΔΗΥ ψαίοτϑ (νοσ. 18), 
δὴ 48 ἀοοιϊποα ἰο θῈ 8 ἀοβοτὶ (νεγ. 43). ΤῊΘ 
βἰτἰπρ οὗ {π6 ίογο ἴῃ τ τ ]ἀθγηθθθ σοῖο ἰὼ 
Β6Γ ἱπιροηάϊηρ ἀοδβοϊδίΐοη, δὰ ἀοθα ποὲ οχοϊυάθ 
ἮΘΡ αἰἰἰηρ Ὀοίοτο {παὲ ἰἰπιθ ΟἹ ΤΩΔΗΥ͂ Ἰγαίθγβ. 
Φοίῃ ἀο68 ποὺ ΘΙΏΡΙΟΥ (Π6 Θχργοθϑίοη “8 Ὑϊἀοῖ- 
Ὧ688 οὗ ΡΘορ 68.) [Ι͂ἢ (μ9 ψΒΟΓΟ δἰ ἐεἰηρ οα ΤΔΗΥ 
ὙΔίΘΓΒ ὍΘ παν ἢ6Ρ οομαϊοη αἱ {π6 {πιὸ Ζοΐῃ 
ψγοίθ. Ηδὺ ΔρΡρθδγδῃοο ἰῃ ἐδ πὶ] ἀογΏθθα ἀθηοῖρα 
Πον αίατο βου ἀ6. [ἐ ἰβ ῥἱαίη, (πθη, ἐμαὶ τἢ6 
Αροοειγρέϊο Εϑοσ ἄοθα τοὶ ταϊαϊηίοσρτοὶ {δ 
ΘΙ κτλ Α τ 04] ε1110 οὗ (Πΐα οπαρίος οἵ [βαΐβἢ, “ῃ6 
ἀφθογὶ οὗ εἶ 564."-- Ὁ. Μ.1]. 

8. Α5 Ὑυβῆυν ἄπ ----- 18} ἅ.--- ον, 1 δ. Αο- 
οογάϊηρ ἴο ἴπ6 Μαβογοίΐας ρυποιπαιίΐοη ἐπΐβ ματὶ 
οὔ (Π6 νϑῦβα οοῃβὶϑίβ οὔ ἰῇ γϑθ πλθλθογθ, οὗ ποῖ 
186 τλ144]0 ὁη9 18 ἰογπχϑὰ ὈγῪ (6 ποτὰβ Μ2 ἽΣ) Ἴ2Ό. 

Βαϊ δραϊηδὶ (ἷ8 αἰνίδίοα ἰδ οὐ᾽εοϊίο!δ Ἰΐα, 1) 
(δὶ τὸ οδῃηοὶ βᾷὺ (86 βδουϊῃὰ ἰἢ ΚΟΏΘΓΑΙ, ΟΥ [ῸΓ 
ΘΥΟΥΥῪ ἰδηὰ ἐξϊα κουϊ '5 ἰμ6 τορίοη οἵ βίογσω ; 2) 
μὲ (π6 Ῥτορθοὶ ἀοοβ ποὶ ἱπάϊΐοδιθ ὈΥ ἃ δἱῃρὶθ 
πογὰ {παὺ ἢδ πηθδηθ {μ6 οουηίσιοβ δἰἰυδίθαά δου ἢ 
οὗ Βανγ]οηΐα; 8) ἱπαὶ ἰς 18 ποὶ βαϊὰ “ἴσοι [8 
βου." ΤῊΘ ἐχργεββίοη 3222 Ἵδκϑη ἰγίςι Υ ἀσθα 
ποὶ ἱηγοῖνο ἐπ Ἰάεδ οὗ δ βίογιῃῃ οὐὔϑεγσνοὰ 1ὴ {πὸ 
δουΐϊῃ Ὀγ (6 Βδυυ]οηΐδηβ, αὶ ΟὨΪΥ ἐπ6 1468 οὗ 8 
βίοστα βτσοορίηρ δου οὗ ἴδοι: 4) {πὲ 3235) ἢ 88 
ἴον {π6 ηδίΐνο οΥ Ῥαϊθαϊίΐπο ἃ αυἱΐ6 ἀοδηΐϊία αἰτιὶ- 
βἢοδίίοη ; ἱξ '5 (ῃ6 δουΐϊῃ οὗ υάδῃ (ἀδεη. χὶϊ!. 1 ; 
Ναι. χχί. 1: Πουῖ. χχχὶν. 8; Ζοδῇ. χ. 40; σὶ. 
16 εἰ ) ψϑῖοἢ ἴθ οομηροίοα πὶῖῃ (Π6 ἀοδογί οὗ 
Βίπαὶ οἰ ϑὰ 1 Κουσῖθο κατ᾽ ἐξοχὴν ὙΞΣΣ (σοπιρ. 

ἩΕΒΖ. Β. Ἐπογοὶ. ΧΤΥ ΤΙ. Ρ. 804. Τηὸ Ρχορδοῖ 
ΒΑΥ͂Β ἰΠΘΓΕΙΌΓΘ: 88 ἴῃ {6 92) οἵ Ῥαϊθδβίϊῃθ βίοστηδβ 
οουχίηρ ἴγοπι Αὐϑῦὶα Ῥοίγαοα (Ηοα. χὶϊὶ. 15 : 26. 
ἦν. 11; χὶ!, 24; 4οὉ 1. 19; Ζοολ. ἰχ. 14) εἴνϑερ 

δἰοης (ὉΠ ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ “ἙΒαηρο,᾽» (Ποηοθ ἐγαπϑίγε, 
Ψ1}1. 8) βο 1ΐ σοηλ68 ἃροῦ Βαῦγ]οιΐα ἔγοσι 8 ἰοστὶ- 
19 Ἰαηᾷ.---Ἰ. Ὦ 16. ἤθαΐος δηὰ ἱπηρθγθοῦδὶ, 8 ἔοσπι 
οἵ ἀεὶ ἀλρμν Μ Ποῖ τὸ πᾶνο δἰγοδαγ ἰουπὰ ἔγο- 
αυθητὶν ἰπ Ιβϑίδῃ: νἱ. 10: χ, 4; χίν. 32, χυ. 2: 
ΧΥΣΙΪ, δ. ΑΑΑ ἰδγγ Ὁ]6 Ἰδηα ἢ σου ΓΥ 8 οδ]]οὰ, 
Ὀδόδϑυθο ἰἰ 16 ἸΒδ ἱρὰ ὈΥ ἃ ἰδετίδ]6 ῥϑορὶο (συ. 
2, 7). Ὑ δὲ σουπίγυ ἰβ τοδὶ ὉΥῚ (Π6 ῬΙΟΡδοὶ 
ἯΘ ἸΘΑΙΓΏ ἔγομι γϑΓ. 2 ὁ. 

4, Α κτίονου νυἱδίοῃ ------Ἰἴοδσ ππξο ΣΏ6.--- 
Ψ εν. 2-4. ΤῊ νἱαίοη (ΠἸΤῚ ἐπ τ ΐ8 τηοδηΐης ἴῃ 
Τμαῖδῃ ΟὨΪΥ ἤοσο, δηά χχῖχ. 11. πῃ δῃοίῆοῦ θυ Ὦθο 
ΧΧΥΣΙ. 1δ., ἴξ 58. ἰοιιηὰ Ὀ651:165 ΟὨΪΥ ἴα Ὠαδηϊοὶ 
Ὑἱ]ἱ. δ-8) 19 ἤγβί ἀοβηθρὰ 88 ἴὸ 18 βυδ]θοιλνθ βἰήο, 
δηὰ ἰπῃ φΘΏΕΓΆΙ 88 παγὰ, ἱ 6.» μαγὰ ἴο ὕθᾶγ, ὑδυσίηρ, 
Ῥογιαγθδίΐοη (σοΡ. δ᾽ πλῖ]αῦ ᾿ηψασγὰ οχρογίθῃοο 
οἴ {π6 Ῥτορβοί δὶ {Π6 ἐποβ]ου δ ]θ [688 δηὰ 
᾿ππρογίδηοο οὐ νῆδὲ (ΒΟΥ Ὀομοϊὰ . Ψἢ. 185, 
28; χ. 16 μηᾳ.; Ηοῦ. χὶϊ. 21). ὅο (μἰο δεηογαὶ 
ἀοδογὶ ρου οἱ {πὸ βυ δ᾽ οοινο ᾿πηργοβαίοη ἷ5 δα ἀ θεὲ 
ἃ ΓΔΟΓΘ ρδΡ συ] Δῦ βοοοιηὶ οὗὨ {Π6 οὈ͵θοῖλνο πίῃ γϑ 
οὔ (86 νιβίοῃ. Ηοσο (μ6 Βγβὶ αυεθου ἰβ, ΒΘ οΣ 
ἰδ ποτάβ Ἴ2 ἰὸ ὙΠ τοίου ἰο ἰ8δο ΟΠαϊάθαμα 
ΟΓ ἴο (ἢ6 Ῥογβίδηβ, [ἢ {6 [ὈΓΠΊΟΣ οᾶ86 ὸ δῃου ὰ 
06 1014 ΒΟΥ (πΠ6 Ορργεβεῖνο συ] οἵ πὸ Βδὺν]ου- 
ἐρεῖ ΜἘ116 ἴῃ [Ὁ]1 οπίηρ, τγᾶϑ συ 6} οἰϑοϊκοα. 
Ιὴ ἰδ Ἰαἰίεσ σαθο, π6 ποῦς οἵ [89 ΘΏΘΠΙΥ ὈοίογΘ 
ΔΡΡγοδοξίης ὑπ Οἷἷγ ᾿υϑοϊζ πτουϊὰά Ὀδ6 ἀρροσίθοα. 
Βοιᾷ οσχρ δηδίϊοηθ δθ ργδιληδίο} } Π} } μοβεὶ Ὁ]6. 
Α σοῦ] ]γ ΡΟΥΘ ἰῃ 80 ἴᾺΓ 88 ἰὺ ἰβ ορροποὰ ἰο 89 
Κιίηράοιῃ ὁ οδῃ ὃ6 τουτομπεὰ ψ 1 δοιΐη 
ῬΟΣΠαϊουΒΙΥ (οομρ. χχὶν. 16 δῃὰ ββρρϑοὶϑὶγ χχ χὶϊὶ. 
1, τ ΓΟ δἷϑο (Π6 τὸ Ὄσργοβείοηβ 22 δπὰ Ὑτ 
ΟΟΟΌΓΡ ἰοροῖπου. Οὐομιρ. χῖν ϊ. 8), Ὀπὶ ΒΥ δίγοπθ 
βου ]α 6 Ἰαἰὰ οὐ (μιΐ8 Ῥοΐπὶ 18 δ ὑτοιγίηοηὶ οἢδ8- 
τδοίογί βίο οὗ (86 πδίϊοῃ βοσυϊης αοὰ δὲ Ηΐβ ἴη- 

βἰγατηθηΐ ἷβ ἱποοποεῖγδθϊο, Τ13 ΟΣ ποῦ (χνὶϊ. 
14) που]ά δ6 1688 βίγδηρθ. [Βοϊὰ ἱμποσγείογο πῖτῖἢ 
ῬΒΕΟΗΒΙΈΒ (δὶ ἰΠ 6 τοτὰβ ἽΔΙΣΤΙ ἰο ΤῊ ἀθηοὲθ 
(6 τον] γ ρονοΣ Δοθο υἱοὶ ν Ποκρέΐϊϊο ἴο αἀοὐ, ἠοῖ 
{παῇ οθ ὙΒοΝ βοῦνοβ 88 ΗΙδ ἱπείσταηθηῖὶ. ΤῊ 
Υἱο Ὁ τοαπὶγοθ (δὶ τὸ ἀο ποὶ διίδοι!: ἰο 22 τὴ 
ΒΘΏ86 οὗ το ίηρ,. ΤῊ Ϊ8 δἰ σαὶ βοδίίοη μδ5 ὈΘΟΏ δα" 
δυ πιο, δα ἐξ βυρροχίοα 1π6 ρνίδοθα χχὶ. 2; 
χχίν. 16: χχχὶϊἹ. 1. Απᾶ ᾿τηἀοοὰ πο οἰ Γ ΒΘ ἢδθ 
(ἤδη ἰπδὶ οὗ τοδυϊηρ βυΐίβ ἐμ 6 Ὀοΐογο ὑ, 
{1 θ6 ΔρρΙ] θά ἰο {πὸ Ῥεσείδηβ. Βαὶΐὶ (ἢΐ8 δρρὶξ- 
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οδίΐου ͵ἰβ Ἀμίθηδ θα, δηὰ πῃ ἐπ6 ΟἰΘΥ ραββδροδ (86 
οοηΐοχὶ ΓΟαΌΪΓΟΒ ὯῸ Οἴδοῦ κἰριϊοβίλοα. ἐπ δα ἰπδὶ 
οὗ δοιϊησ ἀϊουβὶγ. Ὑ ΒΟ τα τοίδν ἰδ 656 
πογὰβ ἴο ἴπ6 Βδογίοηΐδηθ, τὸ ὅπὰ ἴῃ (ἰΒθῃὶ ἃ 
ΤΟΔΒΟῺ ἴον ἱποῖσς μυπίθηπιοαὶ. ὙΠ ἀγδιηδίὶς 
Ἰν 685 [86 ἀϊδοοῦτβα 18 ἀϊγοοθὰ ἰο {πο89 οοπα- 
ΤΑϊϑϑοηοα ἰο ὀχϑοῦΐϊα ἴπ6 Ἰυάριιοηί. Εἶδπὶ (ΣΙ. 
11; χχὶϊ. 6), δῃὰ Μοάϊΐδ (χὶϊὶ. 17) δζὸ ἴὸ Ὸ ὑρ 

(οη ΤΠ» σΟταΡ. Οἱ ΥἹ]. 1) δῃὰ θοδίεσο [ἢ 6 ΟἸΤΥ οἵ 
Βδόγ]ου (ΟΣ ἴῃ (8 βοῦβο ΟὨΪΥ μοῦ ἴῃ [βα 18 ; 
θθαῖ4εϑ ΟὨΪΥ οἴδρ. χχὶχ. 8 πεσε {Π6 εἰχηΐβολ- 
οη 18 βἰτατΐαγ, Ὀυϊ ποῦ ἴπΠ6 βαθ). Τ βαὶ ἴθ Ῥτο- 
Ῥἤηοι λα ῖκοβ ταθηίΐοη ηοΐ οὗ (Β6 Ῥογβίβηβ, Ὀυϊ οὗ 
μ6 ΕἸ τ 68, ἃ Ὠδίίοη δαϊδοθηί ἰο ἐμ Ῥογβίδηθ 
οἢ ἰδδ νγεβὲ, 18 δββυ γα νυ οί Ἀγόγϑϊο ἰο {86 Υἱοῦ 
ἰμδὲ {π18 ρασί οἵ [παῖδ 85 οοτηροθοὰ ἀιυτίηρ {6 
εχ ]ο (οοπΡ. οὐ χὶϊ!. 17). ΑἸ δυίδμον ᾿ἰνίηρ ἴῃ {Π6 
Ἔχ] του ]α σογίδ! ΠΥ παν πδιγοὰ ἔπ6 Ῥογεΐδηβ. 
Τμδὶ (ῃ6 Ῥιορδμοῖ ὑπάοϑν ΕἸδπλ ἱποϊι 69 Ῥογβὶα 
δἰβο, 'κ 1 8 δου! ἢ ΒθΏ86 ροββὶ Ὁ]6. Νοὶ {μδὶ ΕἸν- 
ΤΩΔΪθ ἰογιηθα ἃ ρϑτὶ οὗ Ῥογβία. 11 νγἂθὸ δὶ ἃ ᾿δίοσ 
Ρεγοα {πὶ ΕἸδηλ νὰβ ἱῃοογρογαίοα ἴῃ (6 Ῥογβίβῃ 
δηιρῖτο, ἰπουρὶ 58, οη6 οἵ {Π6 τ γϑα γοϑι ἀθῆσθβ 
οἵ ἰῆ6 Ῥοτγβίδῃ Κίηρβ, νγᾶ8 (Πδη. υἱϊ!. 2) ἴη ἘΠ δπ). 
ΕΪδιλ 88 ἃ ἰδηὰ κῆόοπῃ ἴὸ ἰὸ Ηοῦτοτ ἰῃ (ἢ 6 
ἔπι68 οὗ βαῖδῃ (θη. χὶν. 1, 9), τὰ ]6 ἰπ9 Ῥογ- 
δἰδηβ 6 ΓΟ (Π 6 8{1}} αυϊῖο ἀποτη. 7, ταἱὶρῆς 
ΒΔῪ ἰῃδὶ ἰο ἴπ6 νἱοῖ οὗ (80 Ῥτγορῃοὶ Εἰδηι οοη- 
ορδϑαὰ Ῥογαὶδ, δῃὰ 80, οὔθ Οὐ [688 ΘΟ; ΒΟ ΟἸΙΒ]Υ ἴο 
Ηΐπι, ἱπνοίνοα ἴθ. Απάὰ (δυδ ἐΠ18 ἀϊδοοῦγθο [88 
(μδὲ σμαγαοίοσ οὗ ἀϊηϊηθεθ δὰ οὐὔβουγ ιν, οὗὨ οϑοὶ!- 
Ἰδιϊησ Ὀεΐνγοθα μηϊ δηὰ ἀδγκηεβθα, ππΐομ θεβί 
1.6 Ργορβοϑῖϊο νἱβιίοη, δῃὰ Ὀοϊοηρμθ ἴο 9 τρδγῖκβ 
οἵ ἃ σοηυὴθ Ῥγορἤ θοῦ. Τα οοποϊυάϊηρ ποχὰϑ 
οὗ νεῖ. 2 δῦ ἴογ ἴμοβθ ὙΠῸ ὕἴογθ ορργοββοά ὈΥ͂ 
ΒδΌυ]οη, ἴοσς ἰΐοβο γΠῸ ογῸ {86 νἱοί! πα οὗἁ ἐμ 
Ἵ2 δυὰά τη. ΤΟ ροηϊιῖνο ἴῃ ΠΏΓΣΝ, “μος 
Κρ ϊην,᾽ 18 ἰο 6 ἰδίςοῃ δβ (μ6 οὐ͵θοίλνο, (Π6 κἰχἢ- 
ἰῃρ οὐ ποὺ. [7,. Ῥγοίογ ἰο υπάργείδπα ἰδ οὗ ἐδ6 
τρῖομϑε τ] οἢ δ6, ΒαΌν]οΩ, οδυβοα ὈΥ ΟΣ ορ- 
Ῥγεβείοῃ.-- -Ὁ. Μ.}]. [ἢ συοσβ. 8 δῃὰ 4 (μ6 Ῥσορῃοί 
ἡυρίβεα [86 εχρτγεβείου ΓΦΡ (νεγ. 2). Ἑτοιω 
[186 γαυίϑίν δηᾶ νἱοΐθηοο οἵ ἐπ ρμαϊηίι} [66] με 
ψηϊοὴ {Π6 ἘΎΟΒΗΟ, Θχροσγιθηοθὰ δὲ (Π6 γἱ]᾽δίοῃ, 
Ἧ6 6σδηὴ ἰπίονῦ ἰἢ6 ἴδασίαὶ παίυτο οἵ ἰδθ {πιηρα 
πῆ πὸ παν. ΤΉΘΥ ρἶνγο 15, ΙΠΟΓΘΟΥ͂ΟΓ, ἴοὸ 
Κοον ἐδαὶ (πΠ6 Ῥγορῇοῦ ποῖ οἢΪΥ ᾿νοασὰ (ἢ δοπι- 
δὰ “6οα "» δἰδ., Ὀαὰΐ αἶϑο δα θ᾽ ἃ ἴῃ 
δρίσι! 19 ὀχοουοη. Υ δὶ πὸ ἱῃθῃ ΒΑ 18 ψῃδί 
ἯΆΞ [στ 016; δηα (ποχοίογο ἢ᾽β Ἰοἱπβ δζγὸ {0]] οὗἉ 

ΠΡΟΤῚ (1π Ἰραϊδ ἢ ΟΠ]γ Ποτο; Βοαίἄεα ΝαΆ.. 1]. 
11; Ἐποῖ. χχχ.' 4,9), ὦ 6., ἐγερίαἰΐο, δραβιὼ ἴῃ 

με Ἰοῖπα. Ὁ Ὺ (πίι Ὁ 230 (6 πιοδὲ οοταπιοα 
ποτὰ ον {μ6 ραΐῃε οὔ ρατίατ ἰοη χἰϊὶ. 8 ; 11 ὁοσατα 
ἴῃ Δηοίμο Γ βιμηϊδοδιίοη, χὶν. 16; χυἱὶ!. 3; ἵνἱϊ. 
9) αῦῷ μεϊσρὰ ᾿ἷπὶ 88 ἃ ἰγανδὶ ἰὴρ ποϊλδῃ ; ἢ6 
ὙΠ Π 65. ἴγοπα ποαγίηρ (192 (9 Ὀοπίης ἀοπτη- 
ὙΑΡΐδ; ἴῃ ᾿δδίδῃ Ὀοβί θα οὐἹῪ ἴῃ ΡῬὶ6] χχίν. 1) 
διὰ (σε }}65 (χὶϊ!. 8). ΜδηΥ ἱπίογργοίοσῃ (8 Κὸ 
»υοσ. ΓΚ δ πιδυκίπρ ἃ ποραῖῖνα τοϑυ]ῦ: 80 
1201 ἀο ποί ἤθδγ, ογ 8ε6. Βυὶ σὴν βῃου]ὰ {πὸ 
Βοασίης Ὀ6 ἰπάογοα ΓὨγουρῆ Ὀοηάίηρ, ΟΥ βεοίηρ 
ἰδτουρῃ ἰοττοῦ ἢ ΟἿ {86 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, 88 ἯΓῸ δ66 ἔγοπι 
ΤΡ ΠΥ, Βόστον τι οἢ βοΐζοβ [86 ἱῃπιοβί βο}], 

γροοθοβ ἔγοτα 8 βεαοΐηρ δηἀ ᾿ιϑαγίηρ ΟὨΪΥ ἰοὺ 80- 
ευταίθ. [1 8 οογίδιηἷγ ποὶ ἃ πιαίϊοσ οἵ οἤδησθ 
[διαὶ δἰτωοεὶ 411 [86 δὌχργοβεΐομβ μοσθ εαρίογϑά 

ΟΟΟΘΌΓ ἴῃ χὶϊ!. 8, Ὑ πο ἢ 8180 ἰχοδὶη οὔ Βδ- 
Ὀγ]οη, δηά ἐπὶ βοιμθ οὗ (6 πογάβ δ. Ὁ Ὺ δὰ 

ὉΤῚ2) ἀτὸ ἰουπά ΟὨΪγ ἱπ {8656 {πΉὸ Ὀ]ΔΟ68 ἴῃ Ἰβαΐϑῃ. 
ΤΒοσο 16 ἰπάἀοοα {Π}6 αἰ βθγοποο, ἰαὺ [μ6 Ῥτορδοὶ 
Βαγθ δρρ θδ ἰο ἢϊω1861 δὲ ἤ6 6 γῸ βδαγϑ οἵ ἴῃ 9 
ΒαΑΥ]οηΐδηδ; δαί 8(1}} ἃ γοἰδιΐοῃ οἵ [Π8 οῇ 6 ἢ]βοθ 
ἰο {π6 ΟἾΠΟΓ ΒΟ ΙΒΒΠῸΝ ἃ ΠΟΙ ΘΙΩΡΟΓΣΒΏΘΟΙΒ ΟΥ̓ ΡῚΏ 
ἷ6 ἱπάϊορυϊδ0]6. ΤΡ ἰδ πιοτὸ ἔγθα θην υδοὰ 
οὗ δβρ᾽ γί] ροϊῃρ δδίγδαυ, οὗ δρογγαίΐοῃ οἵ μοατῖί, 
(Ρκα. χου. 10, οοπρ. ἴε8. χσχὶσχ. 24, εἰ ), θυῖ 
βίδῃ ἀβ Π6ΙῸ ἴῃ ἰΠ6 ρῥμγϑβῖοδὶ βθΏ66 οἵ (Π6 ΔΟΠΟΙΙ,ΑΙ 

θοδέϊης οὗ {π6 Βοασὶ (ΡΕ Ρ ΠΒΟΩ: ΑἸδοὸ ΠΙΧῸΣ 
(ἡ [βαῖδὴ ΟὨΪΥ ΠΟΓΘ; Ὀοβιάφη 2οῦ χχὶ. 6 ; ΡΒ. Ἰν. 
6; Τύζοϊς. νἱἱ, 18) ἱηνοῖνϑα [Π6 ποίϊου οὗ ἰοιἑοτίης, 
οοποιιδεῖο (Τοῦ ἰχ. 6). Π}»}8 Ρίεἱ, ἃ τογὼ οἵ 8ρ6- 

οἶδ] ἴγοαῦθπου ἰῃ “οὗ, 16 υδοα ὈΥ 1βλ 1 ΟὨ]Υ ἢ 6ΓΘ. 

ΤῊιδ ῥδββαρο, ἰβϑη, ὉΥ (μ6 πογὰδ ἢ}3, ΓΙ δοὰ 

2) (οοσρ. Θβρϑοΐβὶ]γ Φοῦ χχὶ. 6) γοπιϊ μη ΟἢΘ 
βίσοηρὶν οἵ ἰῃ6 ΡΒ Γαθθοϊ ον οὗ ἰῃ6 ὈοΟΚ οἵ 4οὉ. 
ΠΡ βιχυῖθεβ ἰῃ ΘΥΟΥΥ Ρ]δοο (σοῦ 1 ἤδι. χυΐ. 14) 

“ἀρ ἰογτὶ νυ, δθτί ει, ἀϊδίυνυ.᾽" ΤΠ ἐπὶ] Πρπι (τ. 11; 
Ἰ1χ. 10) δὲ οἰμοσ {1768 ἃ Θ]οο6 ὈΓΙΏΡΟΥΙ οὗ χοβὲ 
ίο 86 Ῥτγορβδοεῖ δῆμον ἢἷβ ὀχοϊ(ηρς πόοῦκ ἀυγίηρ (}9 
Αγ (ΡΠ ἀεείἀογίωηι, ἀεἰϊοίας, ἴῃ Ια ἢ ΟὨΪΥ ΠΕΤΘ, 
οορ. 1 Κίηρ ἰχ. 1, 19), 'β ἰο Εἴτα ΠΟῪ ἃ ΒΟΌΓΟΘ 
οὗ ποὺ ἀϊδαυϊείυάε (ΠῚ ΓῚ κι διδηινο ἰπ 1βαῖΔἢ 
ΟὨΪγ Βοτο)ὴ. 6 8608 ἴγοπλ {π16 πὲ (6 Ῥτορποῖ 
κ΄ (ἢ νἱβίοῃ ἰῃ ὑμ6 πἰρμὶ, οἰ πογ ΒΘ ἀΆ ΚΘ 
οΓ ἀγοδῃηηκ. 
Ῥτορᾶτο ἴδο ξ6Ὁ]ο-----Θ δ 1618, ον. ὅ. 

ΤΙ Ῥτορβοὶ μδγα ραϊηίβ (Π8 ἡυάρτηθηῖ (Ἀ]]ΠὩρ’ οη 
ΒΌγ]οΣ ἴῃ ἔδυ, φΌ οΚ]Υ ἰΒτοτπ οὔ, θαϊ ρονονία] 
δἰτοίκρα, Ηὸ ᾿ηάϊοαύίεβ ΌΥ ἰμῖθ οουομοα 1η Ὀγὶοί, 
Γαγβίοτϊουβ ψογάβ, πῃθγοὶη ὑπδὶ ἰθγγ Ὁ]6 ἰμΐης 
οομαίβίβ, τ ϊοῖ δοοογάϊηρς ἰο θη. 2-4 6 τηυδὶ 
Β66, Δπά ἰῃ τι ῇῆδὺ νὰν ΕἸ δὰ δηὰ Μοάϊΐᾳ 14] (εἰν 
ταϊβδίοη. ὙΠ686 τογάδ, ἰοο, ὕθδσ ἐπδὶ ομασδοίοσ 
οὔ Ῥσορβοίίς ἱμἀδδηϊίοηθαβ τ Β1Ὸ ἢ γα ΠΑΥ͂Θ ΔΙ ΓΕΔΑΥ 
πρειροὰ ἴῃ γοσ. ῶ. Τῇ Ῥγορδιοῖ βρϑακδ 88 ἢ 8 
ἄγοδπα ; 6 ἄγαν ὨΘὈΌ]ουΒ Ὅτ πβ. ΟἾΪΥ ἩΒΘῺ Ἧγὸ 
οοηράᾶγο ἴμ6 ἔ] Π] πηοηὶ, ἄο ἴῃ 6 πὶ ΒΑΒΙΠΩ6 8 
αἰσιϊησιὶ βῆδρο, δηὰ νγΘ δ. δϑϊοηϊβῃθα δἱ {πεῖγ 86. 
συγδοΥ. ΤῊ 6 18 ποὶῖ μοῦ τηδηίῖς ῬὈγθα]ϊοΟΏ, ΠΟΥ 
υαἰϊοϊπίωπι ροδὲ εὐεπίιπι. ἘΠ6 Ῥγορμεὶ ἀοθβ ποῖ 
υῃδογαίδηὰ ἢἷβ οσ πογὰβ (σοι. 1 Ῥοϊ. 1. 11) ; 
6 ἶβ {π6 πποοηπροΐουβ ογβδη οἵ 8 ἰρῆογ θείης 
ὍῈ0 Βρϑβϑδῖζβ ἱπγουμ Ηἷπι. ΟὈΠῚΡ. ΓΩΥ͂ ΓΟΙΆΔΓΚΒ 
οὐ 26:1... 24: Ἰἱ. 81, 89. 1 16 πὸ]}} ἱζηόσῃ {Πα 
Ογτῖ οαριαγοὰ Βαῦν]οη ἴῃ ἃ πἰρηῦ τ βθη {Π6 Β6- 
Ὀν]οπἶδῃ5 ἡ γ οἰ θυγαιηρ 8 ἔδει ν 4] Ἡ 11 ΤΠΊΘΓΓΥ 
σϑτοῦ8}5 (Ὁ δη. ν. ; ΗΈΒΟΡ. 1. 191; ΧΈΝΟΡΗ. Ον- 
τορ. ΤΙ. δ, 15 8Β4ᾳ4ᾳ.)}. δαδῃ οογία ΠΥ αἱ ἠοῖ 
Κηον (πα, Ηδ ἴδ, ἰποτοίογο, ἱσηοσγδηΐ 88 ἰοὸ ψῇηδὶ 

Π6 Ἰπη)ῦπ ΔΨ τϑίδσα, ΜῈΥ δηὰ ΠΟΥ ἰΐ νγδ8 ἄοῃθ. 

Τῆς ἱπβηϊξεῖγοβ δθροϊ ας ᾿εανο 186 δοίΐοη ἰοῦ 
ἰπαἀϊοαίίοη οὗ ἐἰπλθ οἵ βυῦ]οοί. ΤῊ ΐδ ᾿ἰῃΠ6 δ η 6 Π658 
τα ΓΘΌΪΥ Βαϊ [86 ρτορβδίϊο βίγ]86. ΤῊ Ἔχργοθ- 

Β1ΟὮ {πῦῦτι ἽΛΡ ἰρ ἰϑυπά αἶβο ἴῃ 1βαϊδῃ ᾿χν. 11; 

Ῥᾳ. χχὶϊὶ. δ; ᾿ἰΙχχυἱἱ. 19; σον. ἰχ. 2; Ἐζοεϊς. 
χχὶϊὶ. 41. ὙΠαὶ ἐλ ἰ6 ἴῃ6 ΒαὈγ]οηΐδηβ τ ὯΟ »- 
Ῥᾶγο ἐδ 8016, 15 οἰθαῦ ἔγοταη [πΠ6 οοῃίεχί. 11 ἰ5 
1Π6Υ ὙΠΟ ἅτ βυγργίβοά ἀυγίηρ {Π6 σαγουβαὶ. [1 
5 ἴδ κο (πΠ6 ποτάβ Δ ΘΥΤ ΤΥ ἴῃ {Πποῖὶνς οὐνίουβ 
ταοϑηΐϊηρ (τγαϊτοϊησ, ἴο Ἰοοῖς οὐ) ΠΩ Υ βϑαοπὶ 1πδΡ0- 
Ργοργίδίθ. ΟΥμοῦ πιοαμΐηρβ αν ἱμογθίοσα Ὀθθῃ 
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βουχεὶ οὔἱ ἴγουι 411] αὐδιίογε ; (Π6Ὺ Κίηα]ο (86 
δι ρ6---ἰ ΠΥ οἰαγὶίν [86 πίηθ-“ἸἼΠ6 0 δαὶ (Π 6 τα Κα 
ἴῃ ΟΓΟΣ-ἰ ΒΟΥ ΡΓΘΡΔΣΘ ολγρεία, σίθ. Βυὲὶ ΤΊΘΥ 
ΤΔΘΔη5 ἰῃ ΗΘ ΟΌΓΘΥ ποιἱῃρ οἶδ ἰμδῃ δρεσιανὶ ; 
δηὰ ΠΩΣ (ποῖ ΟΟΟΌΓΒΟΗΙΥ πόζα, θαὶ ππῖ πα ΐος 
ΤΡΘΥ, [δτὰ. ἷν. 17, δῃὰ ἼΒΣ, τοῦ. 8, τα  δ6 Θοπι- 

Ῥαγϑὰ) πιυβί δοοοσϊησὶν ἀοποίο δρόσιία, " δὶς ἢ- 
ἴοσον, νδίομ, Ἰοοκίηρ οὐ. [{ Θ66Π18 ἴο της [δὲ 
{Π9 Ῥτορδοῖ ἀοοβ ποὶ νυ ὶϑῇ υ5 0 δ Ρροδο ἐμαί ἰῃ 
8. Οἱ(Υ δυστοιιηαοα ὈΥ [86 ΘΙΏΘΙΏΥ, 8 ΤΘΟΙΤΎ ὁδιΌυ- 
581] ἰοοῖκ ρίδοο νἱϊμουΐὶ (6 ργϑοδυϊου οὗ δρροϊῃϊ- 
ἰηᾳ συδταρ. Ηδ τλ68Π}8 ἰο ΒΥ ΟὨΪΥῪ ὑπιδὶ (ΠΟΥ ΤΟΙ 
ΒΟ ΤΟΟΪ᾿] 688 88 ἴ0 ΘὨΪΟΥ 8 Ὀαβαιοὶ οὐθη ὑδβουχῇ 
Ἡδίομοβ δὰ δθοη δοῖ. ΗΟΝ ἀβηρογοῦβ ονθη ἰμδὶ 
οουϊὰ Ἀε, 18 ϑοοῦ δρραγοηῖ βοὴ 1Π}6 ΟΥ̓ ΓΟΒΟΝ 68 
86 σϑυθί!ογα ἐπ (86 πιἀϑὲ οὗ 1μοῖγ σατοῦβαῖ: [86 
ἴοο ἰβ οοπι6, δῃοϊηϊ ἴῃ διἱοϊα 1 βο ΤοΟΙ Βασὰν 8.ὸ 
πον ἴμδὶ 1ΠῸΥ ἀο ποὶ δδηάοῃ (δοὶν σϑυϑῖσγ 
(τοῦ τγὰ8 ργονογθΐαὶ δηὰ ἰδ τηθηιοηθα ἴῃ βοσρ- 
ἴυτο χὶν. 11; χὶνὶ. 1; Ζ26Ὁ. 11. 7; Τδη, νυ. 1, δηὰ 
οἰβονίοτο, ὁ. σ., ἱη Οὐθπτιῦθ Υ. 6): ναὶ ἴῃ (δ6 
Ῥγόθθηςθ οἵ 1Π6 Ὀο]οασυοτγίηρ ἴῸ90 Ἰηάαϊσο ἴῃ ὕδῃ- 
υοὐΐηκ, ἱβουρα (ΠΟΥ ἰοοκ ἰπ6 ρῥγχϑοδυϊ οι οἵ βοὺ- 

(Ὡς 8 νδίοῃ. Αοοογάϊηρ ἰο ΧΕΝΟΡΗΟΝ δδαυοίοα 
δΌογο, ἃ 25, (670 νἨδϑ Γ6Δ}}Υ ἃ συδσγὰ ἴῃ [86 οδδίϊθ, 
Ὀαὶ (ΠΟΥ ὙΘΓΘ (ξ 27) ἱπιοχίοδίθβά. ΤῈ ὑσΐποος 
ὙΠῸ 8ΓΘ 5814 ΟἿΪΥ ΠΟῪ ἰο διῖϑο δῃηὰ δῃοϊηΐ ἰἢ6 
Βι 1614, ἀὸ ἴῃ ϑυγργίϑοὰ Βδυγ)οηΐδηβ. ΤῈ δη- 
οἰηἰίηρς οὗ [Π6 ᾿οδίπον βιιἰοϊὰ (2 ὅδ. ἱ. 21) νγγᾶϑ 
ἧῃ Τγάοσ ( τβδῖο ᾿ξ πόγὸ οοιηρδοῖ, ἤσι, βιβοοῖι 
δηὰ βῃϊηϊηρ (οορ. ΗΈΒΖοΟ ἢ.- ἔπε. δπὰ ΝΊΚΕΚ 
Ἡεαϊ- 1,6. Ατγὶ. ϑολᾳ). [1ὰ 2 βδηι. ἱ. 21 τΠ6 
Ἡδῦτον ἱοχὶ πηπδὺ Ὀ6 οοηβυϊο. Τῆο δηοϊηιίης 
μΠ 1 ἢ ἰῃ {Π6 Εἰ. ', ἰδ τηδᾶς, ΕΥ̓͂ ΒΕ ΡΡΙγ Πρ δὴ 'τηδ- 
ΕἾΠΑ 6} 615, ἰο Σοίδι ἴο Βααϊ, τοΐϑτβ ποῖ τὸ ὗτὰ, 
αἱ 10 Ηἷδ δῃϊο]α.--- Ὁ, Μ.]. [ἐ ἷβ ἃ δἱψῃ οὗὨ ρτοδί 
ΠΟρ Ιζοησο ἐμδὲ ἴπ0 ΒΑΌΥ]οηἑΘἢ5 δάγα ποῖ Δῃ- 
οἰηϊοα ἐποῖὶν 8}}16148, ποι οϊδηάϊηρ ἴῃ 6 ΘΠΘΤΩΥ 
ὧδ θοΐογο [89 χαῖθβ'. Νον {ΠΟΥ τασδὶ οἰ ον ΒρὨὶ 
πὶ υπδηοϊηϊοα Β.ι 1614, οσὗἁ γίοϊὰ πιϊπουὶ ἃ 
ὐ τ 
6. Ῥοσ [8π8 Β81Ὦ--- τοΐεσιι ππὶῖο 80 ἀτοτ ἅ͵ 

ἌΡ. 6-9. 33 ἴῃ 1π6 θορίπηΐηρ οὗἁ γογ. 6 Βθϑζωβ ἴο 
θ6 Οχρ]  οδινο. [ἴΙὴ βοΐ (π6 γοσβ. 6-9 ἀζὸ χοϊδιοὰ 
ἴο {Π6 ῥγοοδαΐηρ 2-ὅ 88 δὴ οχαρίδηδίίΐοῃ δῃαὰ πο ΓῸ 
Ῥηπις ἀοροσ ρου. 17 πὸ οουἹὰ δίσοδβαγ 
ΤΟΙ ΨΟΙΒΟΘ 2-ὃ ΚΩΟῪ ἰῃ ζΘΠ6ΓΆ] ὑμδὲ (86 τυ ϊῃ 
οὗ Βεαῦγϊοα ἐπγουχὰ Εἰδηὶ δὰ Μοαΐα τχαὰβ ἀθ- 
ογοϑᾶ, δῃὰ ἐμαὶ 1 σου]ὰ ὈῸ οἴδοίθα ὮὉΥ δὰ 85- 
88.}}0, ἯΘ 866 (Υ6Σ. 7) [Π6 ἈΓΙΑΥ͂ οἵ [1:9 ΕἸΔηλῖϊεα δπὰ 
Μ ἷῃ ΤλΔΓΟΒ Ὀσίογθ Οὐ Θγε8, διὰ (νος. 9) 
1Ππ6 ΟΡ] 66 βασοοδα οὗ ἰδ δἰέδοῖς 185 δηποππορά. 
ΤΙ ἰγαὶπ οὗ ἐμουσῃὶ ἰβ (μ6 (0]οσὶπρ : ΒΑΌΥ]οΩ 
8 ἴο Ὀ6 ὑοαϊοροα ὃὉγ ΕἸδὰ δὰ Μεάϊΐα, δηά ἰὸ ὃ 
οερίυτοα ὮΥ 8 βυγρσῖθο. ΕῸσ ἰμὸ Ῥτορὶῃοῖ 5668 ἃ 
1 ΧὨ ΔΓΙΩΥ͂ ΤΟΥΏΡ ἀρχϑϊηθὶ ΒΑΌΥ]ΟΏ, δηα βοο 
δίνον, δηοίπον δα οοιλληρ τοι Βαῦγ!ου, ποῖ 
γοοϊαἴ πη [6 ἀντ !}] οἵ τὰρ οἷἐν διὰ οἵ 18 ἰάοἴ8. 
[6 οοπηροϊξηρ οὗ [86 ἵνο ρδγῖθ Ὁ 

“ΟΡ ἴδυ8 βαα Τομονδὶ,»" τουϊηάβ οὔθ οὗ οἴδρ. 
ΥἱΣ. 11. Ὑμηδι ἰῃ6 Ῥτορβοὶ ποῖ Ὀθμο 8 ἴῃ γἱὶ- 
δβίοη 8 τοργοβθηϊθα ἰῃ ν]ϊδὶ 101] ΟὕγΒ, δ8 17 8 τγδίοι- 
ΤΉ 8} ΔΡΡοϊηϊοα ὈΥ͂ {π6 σοτμμηδηά οἵ αοἀ ᾿ιδὰ βεθῃ 
1ϊ, δῃα οοπηπγυπϊοαῖοα ἐϊ ο ἰαι. ΤῊ Ϊδ8 δἰ γ7]6 οὗ οο8- 
ἰᾳτὴ6 18 ΨΟΥῪ οἴἴοροϊλζνο (οορ. 2 βαπι. χυὶἱ!. 94 
544. 2 ττιομε ἷχ. 17 5βαᾳ.). ΒΟΎΒΟΓΟ {π6 Ρτο- 
Ῥδοί Εἱ πιβ6] 7 15 σοργοθθηϊθα 88 8 υδίομισθδη οἡ [6 
ΠΠΒΉΒΟΙΟ (ΗδὉ. ἰἱ. 1. Ζοοδ. ἱ. 8 666.). Απά, ἰῃ- 
6ϑὰ, βοσὸ ἴοο Ιβαϊδί Βὲυβο! ἐδ 16 Ὑδίοδιτηδαι, 

Π6 Ἰοσἶϊα:Ϊ ἃ 

1τουκῖ δηοί μοῦ ἴδ τλϑᾶθ ἰο ἰδῖζα μὲβ ρ]δοο. ΤΈϊο 
ἷθ ἂν δ 8 τιιοίοτγί 98) δγίὅοο ἰο μοϊχίθη (6 οἰδεῖ. 
ΤῊ ΤΟΣ ποσὰ “Ὑπδὶ δ9 5068 Βα ΜΠ ἀφοϊατο,"ἢ 
οοπίβίῃ δ ὑγαῖδο οὗ (᾿ς πδίομισλῃ. ΕῸΓΣ 1{ 16 ποί 
βδϊὰ Ἴλ. Τμδὶ σου] δ ἱπαϊοδία ΟὨΪΥ (μ6 ἀυΐγ οὗ 
(860 νμαϊοδῶδη. Βυΐ Ὑ,2᾽ κίνοθ υ8 ἰο ὑπάοχπίδηα 
[πδὲ ἢθ τ}} γθδἹ]γ 1018] νἷ6 ἀυΐγ. Το ρογίδοίϑ 
ΠΡ 2 ΓΤ) γεγ. 7, σδπηοὶ τηθαῃ, " δηὰ Π6 β841} 
806, οδιίκοι." ἘΕῸΣ [86 τδίοϊιηδη ἰδ ποὶ ἰὼ 6 
ἀϊσίαιοὰ ἰο ἱπ τοβϑγὰ ἴο δῦ ἢθ 818} δες. Ν ῖι ποῦ 
ὧδ ἷἰτ Δ] Οτ8 019 τὶ ὈΒΕΟΉΒΙΕΗ ἰο ἰδκο ἴΠ6 
ΝΟΣὰδ δὲ ἃ οοῃαξίοῃδὶ βοηίθῃοοθ, “ διὰ ἱἶ Βα βοοβ 
. 0. ΒΟΒΒΔΙ μοδύκοη... .. Τμδῖ (Π6 Ῥτο- 
Ρμιοὲ δοῖυ}}} δρροϊηίοὰ {816 σαίομπιδη, που]ϊὰ 
ῬΓΟΡΟΕΙΥ Ὀ6 ἰοἰά ἱπηπιοάϊαίοὶυ δή ἰδθυΐηρς (μὸ 
οοἴαπιδ. Βαϊ {πἰδ ροἰηὶ, 45 66] -ονὐϊάθηϊ, 15 6 γα 
Ραδδαϑθὰ ΟΥ̓Ὸῦ, 88 ἰῇ οἷον σδδεδ ΠΟΤῈ ἃ οοιωϊηδηὰ 
εἷνοη ὈΥ ἐδ [08ΒΡ ἰο 'μ6 Ῥχσορβοὶ ἰδ τε δίθα (Υ]1. 
8 δη4.; Υἱῖἶ!. 1 5ᾳ., 8 564ηᾳ.). ἼΒ6 πδίσβιωδῃ Β8 
βχαὶ 8 ἰταΐῃ οἵ Βοσθοωθῃ (ΤΌΣ 16 ἃ οοἸ]θοῖδνα, θ6- 
αἰδο8 ἰῃ 1βδῖδῃ ΟὨΪΥ, τ. 10, ἴῃ (Π6 εἰρη βοδίίοι 
σεν; Ὁ ἰδ ἐχωεε, [με βοχιοίἐ πη68 ἐσίιδ, χχὶ. 
β, 7; χχνὶϊ. 28: χχχὶ. 1. χχχνυὶ. 9) ἐδ Μρδθνς 

δ ΥΘ 

᾽ 
Φ 

τοποσηθαὰ ἴοσς ἐμοὶ ΟΔΥΔΙΥ ( Ἵ 
τὐβα ρα ψο ν ν νδηι μας τ γρι μρ τς ν: τς: 
ογδίδηδ (Οσυρ. ἱν. 8, 4 δηᾳ.; Υἱ. 1, 26 βΒα4ᾳ.). [6 

Ἰρδιῃ ἔγοιῃ ([ιὲβ ἰδϑί ρἶδοθ ἰδὲ ΟΥσὰθ τη βῃοα αἱ 
ΔΙΙΩΥ ΠῚ πυπιοζοῦθ δηὰ ἱπρσογυοα ομδσὶοί οὗ 
πῶσ. Τὸ νδδὶ ἃ ἰοστηϊ δ0]6 δσῖὰ ΟΥὙττδ -αἰθοὰ (88 
Ῥογβίδῃ σΑΥΘΙΓΥ ἰῃ ἃ ὑτιοῖ ρογίοά, δὃἢ ἔγοπι 
6. Ρεΐϊηρ δ0]9 ἰὸ πιδυοῖ ἰδ Βαῦγϊοη ΜᾺ 
40,000 Βογβοχθῃ (γγορ. 11. 4, 16). Ὑπὸ φι- 
Ῥἰογιηθηὶ οὗ δεβοβ δῃὰ σαπλθἶβ, Ὡοὺ ΟὨΪΥ͂ [ῸΓ ἰσγϑῃθ- 
Ῥοτί, θαὶ αἷθοὸ ἱῃ αι 816, 18 δ οϑδ Ὁ]18η6α ἕλει. ἴπ 

(ο δϑϑοα, ὥΤΒΑΒΟ σοϊαίοβ οὗ ὑμ86 (ἰδσϑσηδ- 
ὨΐδΔΏ8, ἃ Ὠδίΐου ἀν Πρ ποχί [μῃ6 Ῥογεῖδβ ἴο (86 
οαϑὶ, διὰ βυδάυοα Ὀγ ἰδοαι, ἰμδὲ ὙΠ οῪ “ χρῶνταε 
ὄνοις οἱ πολλοὶ καὶ πρὸς πόλεμον σπάνει τῶν ἵππων." 
Απὰ ἩΒΒΟΡΟΥΤΒ χοϊαΐθα ἐπὶ ἴπὸ βου δὴ ἱπ 
βρηρ, ἀραϊηδὶ ἰΠ6 Ῥογαΐδηϑ ὑπάογ δσῖυβ Ηνγ- 
βἰδδρὶα, ἰουπὰ Ὡὸ ὝΟΥΒΟ ΘΏοπιΐο8 ἰδ ἴῃ 6 δϑθθβ8, 
δὶ ΜὮΟΘ6 πἰτεπβο ΔΡΡΟΆΓΔΩΟΟ δηα ὕσδυὶηρ 1[Π 6 
ΒΟΓΒΟδΘ ἴοοῖκ {τὶ (ἐν. 129). ΤΠδὶ Ογτϑ Εἰπλδοὶῖ 
δα ρ] ουϑὰ σδτμ6]8 ἐμ θ81119 18 Ἐσ ργθββὶν σεϊαιθα ὈΥῪ 
ΧΈΝΟΡΗΟΝ: ΟὗγοΡ. νἱ. 1,80: νἱῖ. 1, ἦν 27. Τὴ9 
ψδίο πηδη 6668 {6} 8 ΔΙΙΙ͂ ἱῃ ΙΒ. ΤῈθΘ 
Ῥχορῃοῦ ἀοθα ποὶ τιοποῃ (παί μ6 βαν ἱπίαπσυ. 
Ῥχγομιΐῃθηοθ ἷἰβ οὐ θη! αἰνθα ΟἿΪΥ ἴο υαὶ 18 
Ῥϑουϊίαν δηὰ οπαγδοιοσίβιῖο. Απά, ἴῃ ἴδοῖ, ἈΑΡΟΥ 
ΔΏΟΙΠΟΓ ΔΤΤΩΥ οοὐὰ μαγο Ὀθοη ἴποὴ Τουπα ΜῈ 
Ῥτγοδοηϊοὰ βυοὴ ἃ αἰ γογαὶ τ οὗ δῃἱπ2818 ϑοὰ ἴῃ γᾶ ῦ 
88 ἰμ:6 Ῥογαίδη ποδὶ υἱὲδ 1.5 ψοπάοεί! γασὶοῖν οὗ 
Τβοθθ. Τὴ πμδιοπτδῃ ποῖ ΟὨ]Υ͂ βϑνν, δ6 δἷδο 
᾿οαγά, οὐ σαίδον ἰγϑά ἕο ἤθασ; Ὁ. δ σρα! ὺ οασὰ 
ὩὨΟΙΒΐηρ αἱ ὅγοι. Το δἰγδῆρο, ἰοηρ, ΣΩΔΡ[4] σαὶ 
θα ΤῊΟΘ ναϊοδηιδῃ ἴΠ θη θοο9 δηὰ ἤθδῖθ 

ποίδιης ἴοΣ 8 Ἰοηρ ηθ. ΤῊ βυγρτῖθοβ εὐ. Ηὸ 
ὈΘΟΟΠ168 Σπηρδίίοηι. Ηδ 18 ποῖ δ'΄σδσο ἐμαὶ πεϑδῖ- 
Μ 116 8 χτοδί τοσῖκ 18 δοοοιρ βδηρ τ Βῖομ τὰὸ- 
αιιῖγεβ ἔπιθ: (δ Ἔδρίυσε οὗ Βαθγίοῃ. [Ιἢ ἷ8 ἐ- 
Ραιΐθηοο, πιΐοῖ ἀοθθ οὶ, Ββονγονογ, ἰοβϑοὰ εἶδ 
ΣΟ], ἢ 8115 πον ψὶ ἢ ἃ ᾿Ἰομ᾽ 5 νοΐοθ (ρτορεηῖν 8α 
8 ᾿ΐοη, οὐ ρ. Ῥβ. χχὶΐ. 14; 1μ8. χὶνὶ. ὃ, εἰο.; Βδυ. 
Χ. 8): 1 αἰδηὰ ἰπ γαΐῃ εἰραϊ δῃὰ ἀδὺ οὐ ἴδ 
πδιοἢ -ἴονοσ. ὁ 5600 ἴζοτλ δία 1πδὲ δὲ ΔΤ ἰῃ 
τηδχοῖ, νὰ. 7, ἯἨΔΘ ἃ Ρδδδίπο δΔρΡροᾶσδῃοο, διὰ 



ΟῊΔΑΡ, ΧΧΙ, 1], 12. 

αὐτί πὸ τὶ με εγρὶ ώροπροα μότΉρα 66 8 
ἘΒΙΟΣ ἐμ6 τδίοδτηδῃ οου]ὰ ῃοὶ οχρίδἰη. Ηο δά- 
ἀγεδθθβ μβ ο]] ἰὸ ̓Σ ἬΝ, (μδὲ ἰδ ἰοὸ Φοβουδῦ, Αἱ 
ἔπ δδῆγθ ἔΐπη6 ἴῃ ῬΙορβοί ρῖγεβ Ἂρ ἰῃ6 δοδῃσηϑὰ 
( » δΔηὰ 1οἐ5 16 866 Ὀ]ΔίΏΥ ἰδὲ Βα Ηἰπηροὶῇ 
8 ἴ:6 τδίοδθδο, ΗΙΤΖΙα απὰ ΜΈΙΞΕ πουϊὰ 
τορὰ ") Ἴ “Ἴγ Ἰοσὰ,» Τὶ που]ὰ βαΐέ [μθ φοὔηθο- 
ἴοι δαέξεσ, θαὶ ποσδὲ {6 πιοτὸ σοδά!]ν Β6 σε θοίοα 
85 ἃ ΟὐΓΓοΟοίοΏ, 88 6 Ῥιορβοὶ ἡμα κῇ ααυλὺθ 6881} 
ἀτορ 16 Ἑδιδγδοίεσ προ μ6 ροιϑοηδίοα. ΤῊ 
ὙΔΙΟΒτλδη δὰ ΒΑγάΪΥ υἱἱοτοὰ [μ6θ6 οομαρ]αἰπίηρ 
Ὑοσβ τ Ὦοη ἐπὶ ἴον Ἡδλοῖὶ ἢθ δὰ γε 80]ο 
ἰοοκ ρἷβοθ.1 Ηἴδ βϑϑὰ ἴῃ δβοιηθί βίης ὙἘ1οὸ 
ξἶνεδ ἸηἸοττωδίίου : δ 1116 θδηὰ οὗ πιθὴ ψἢὸ στ ἀθ 
Ἰῃ Ῥδῖγη, Θοπλθ5 ἔγοσα Βδργίοη. ΤᾺ ΓΙ ΓΤ ἰδ 
ἴο ῬῈ Γεζαγά θα 88 βροκϑῃ ψ1 οι ρμδδῖα, ΕῸΣ ἱΐ 
διΔηὯ8Β 1 ἃ οοσίδίῃ οοηίγαδὶ ἰο Μρδὲ ρχθοθάββ, 
δι δοείο 1 αν ρογοογοὰ ποιμῖηρ, θυῦ ον, δίο. 
Ἧ᾽ε πρυπῖ, τμογθίοσθ, ἰγαπηϊδίθ, “ὀμέ, 10, ἰἶνοτο 
οὐμλ68,}} εἰς. ΑΥ̓͂ ΒΟ 8 (86 βυδ)θοὶ οἵ 1). ἴῃ γϑσ. 97 
ΟὐνϊοσθγΥ ἐμ6 ταίοβπιδη. ὍὯ7ὲ ταῖρι (μη οἵ 
186 ἴσθορ οὗ Βογβοδθῃ οοϊηΐηρ ἔγοια ΒδΌυϊοη. 
ΤῊ φυσι 06 Ροβαὶ Ὁ]6. Βαὶ ἐμὲη αἰἱδσαϊίοη οἵ (ῃ 6 
ΒΌ ) οὶ ποι] πορὰ ἰο 6 ἱπάϊοδιίθα ἱῃ βοιηθ πᾶν. 
ΤΒὸ νδὶ οὗ δὴγ ἱπαϊοδίου οἵ (μἷ6 Κί πὰ 16 ἴῃ 18- 
ΥῸΙ͂ οὗ ΟἿΌΣ δεβυμιΐηρ ([Π6 βαῖλθ βυρ᾽οοὶ ἰμαὶ μδὰ 
ὐρηβούος 186 π8ο]6 ῥγθοθάϊηρ' βεσΐββ οὗ βειίβῃοαβ, 

6 ψδιοΒιΏδη ᾿ἰοδγηοὰ ΟΥ̓ ἸΠΑΌΪΓΥ ΟΥ κηον ἱΐ 
ἔτοῦι ἰη8.}}1}016 βἴψτιε : Βαθγ οι 8 θα Α αταπὰ 
αἴΐοσαποο! ἨἩΐθποο πο χοροί ΐοη οἵ ΓἸ). [Ιῃ 
δεν. 11. 8 τμῖ8 ῥ]δοο 18 ψυοίεα. ΑἸβο ἴῃ Βιον. χυἱ]. 
2. Φεσγοσ δ ἱπκοσίθο ΘΙ ΡΠ 1641}Υ βοίβ ἔοσίὰ (Π9 
ἀοτηίμ!} οὗ ΒΑ ]οη 88 8 ἀείδει οὗ ἱϊ σοάδ (“οτ. 
1.2, 38; 11. 44, 47, 52). ΤΉΘ εὐδή]εοὲ οὗ ὍΞ7 ὁβῃ 
νῈ δεμονδαῃ. 11 οδὴ αἷδο δ ἢ γῆὴὸ ναὰβ 29268ο- 
ΥΔἢ᾽Β ἱπείγυτηοηὶ ἔον (18 πτοτῖς, (88 φοπαποοσῦ οὗ 

Ὑ]ΟῈ : 6. ΤῊ “6 γ)ὄἔὃιο δἰϊοσνγαγάα 
οὐμαῷ ΟἸΘΑΣΙΥ δηὰ αἰβι πο] ὑπο ἢΐ8 ῬΤΟΡΟΣ 
πλτης 1ηἴ0 ἐμ6 Ῥχορμοῖβ θ614 οὗὨ νἱβίοιι, δρρϑδτβ 
ΒΟτο βὲ}}} γε ]θὰ δ ἐξ ποσο: γνῶ δ ἰδ 8 ῥσϑρ- 
Ὠδηΐ ΟΠ 9 ΓΘ ΟΠ, ΘΟΤΏΡ. ΥἹἱἷ!. 11, χ δὶ, 8 ; Σἰῖν. 9, 
10; χχ. 2. ὈΒΕΟΉΒΙΞΕΒΕ τραῖκοβ 86 ποὺ ἱπαρρτο- 
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Ῥτίαίο τοιμασῖς ἐμαὶ [δαί [86 Ῥδυθδρα ἴῃ εἶα 6γ9 
ΘΓ “186 πο}}-Κηοπτη ἰοοποοϊδειίς σϑαὶ οὗ εἶ 

Ῥρογαίδηδ." 
7. ΟΣἷν σοί .---ππιῖο γοιι.--- ἐγ. 10. 

ΤΉθδο ποσὰ ἱππηδίθ (ἢ ρσορϑὺ ᾿ταπιθάϊαίθ οὐ]θοὶ 
οἴ (86 ργόρῆθου. Ψυάδῃ 18 ἴο μ6 οοτωίογίοὰ Ὀγ1}9 
τοαϊοιΐοη οὗ {μ6 [Ἀ]] οὗ [π6 Βαδυ]οιηΐβη ἑογίσερα. 

6 ὙΟΓᾺΔ 8061} ΔΙ τ] ΘΒ, 17 Ἡμδὲ ργϑοθάθα (ἤθτὶ ἰδ 
τορδσαϑαὰ δα υαέέούέμης ροδὲ ὀυεηέωηι, ὙΥα ἢδγο ἴῃ 
νοῦ, 10 8 βυπητη ΣῪ οὗ οἢδρα. Χ].---ἰ χγί. το 
(ἴον στ βῖοῖι οἶος οαὐϊεοηβ χοδὰ ΤΙΦΥ 2) 16 ἀπ. λὲγ. 
1 τ θδῃ5 Ἡμδὶ ἰ8 οσυβμθα ὈΥ ἐπ τοβεὶ Ιργϑοὶ ἷϑ 
80 ΟΆ]16 85 (86 οὐήεοὶ οἵὗὁἨ ἰμ6 ἀϊνίπα ἠυάᾳηιηρηὶ 
ψ ΠΟ ἢ ττ88 Ἔχοουϊοα ὁ εἷμα ὉΥ͂ τηοδσβ οἵ (μ6 6χί]ο. 
3 18 ἰγϑαυΘΏΕΥ οπιρ  ογϑὰ ἴῃ (ἢ βοῆβο οἵ οἰ θδῃβ-: 
ἰῃᾳ δηά ΓΒΕ τ΄ ἱγιπο ἱπαρταρηία, χχνυ. 10: 
ΧΧΥΪΙ, 27 βα.; χὶὶ, 1δ ;,͵ ΜΙοδῃ ἱν. 18; Ηδβ. 11}. 
12. ΤῊ οχργοβείου [ἢ " 3 ΤΟΙ Ϊη48 006 οὗ δυρἢ 
ΘΧΡΓΣΘΑΒΙΟῚΒ 85 ὝΓΧ) "13, ΠΊΣΣΤ 3,.Α δβοῃ οἵ [89 
Ββγοββίηρ.οοΣ 8 ὁη6 Ὑΐοὸ Ἰΐεβ οἡ ἱΐ, δῃὰ ἴδ 
{Πχεθῃϑά, δπὰ μὲ ποῖ τοὶ Ὁ οΗ͂Υ δηὰ δοοὶ- 
ἀθαίδ ]γ, Βαΐ ἴῸΓ ἃ Ἰοῃρ {ἶπιθ, 88 Σξ γεσο Πδθίϊαα]- 
ἴγ. Εογ με Ὀεϊοηρβ ίο (π6 ρου 88 ἃ οἰ ]Ἱὰ ἰο 118 
τλοίμοσ. Αοοογχάϊηρ!γ [23 ἰβ βίυοηροσ ἔμδῃ 
ΤΣ 2. Ικτδεὶ 18 80 παιηθὰ Ὀθοδῦβθ ἰῃ ἴμ6 οχὶ!θ 
(86 {τοβίηρ ἤοονῦ δὰ θϑοοπιθ Ηἷ8 Βοπιθ, ἷ8 
ΤΩΟ  ΠΟΥ- ΟΠ ΤΥ. [ὲ ἰδ [μὨ6 Ῥιορβοὶ σῆὸ ῬΠΙΝ 
Ὀυΐ ἰῃ (ἢ 6 ὨδΔη16, δηὰ δ ἰζ πόσο, ουῤ οἵ ἐπ βου ο 
αοά,. Οἰδοσνίβο ἢ βοοομὰ δα] οἵ ἐπί γϑυβο 
ὙΟΏ]ὰ οοπίδίη δὴ ἰηίο γα] ἰγδηδίΐοη. Τα 
(Πγοβθα ρθορ]θ, ἰο βομὰ ἐδ ο ἐπτοβϊηρ- ἤοοῦ μδὰ 
ὈΘΟΟΙΔ6 8 ΒοπΊ6, Ϊ8 βι1}} {μ6 Ῥσορβοίβ ονῃ βεϊονοὰ 
ΡῬθορὶ9, ὙΥΙΝ βοστον ΒΘ δῃπουῃοοθ ἰο ἰμθη τΠδὲ 
(Β6Υ χησδί "6 (μσοαμοα ἰῃ Βδρυ οι ; τίτῃ 0 ἢθ 
ἀφοϊατοβ (πὶ ΠΟΥ ΜΠ] θὸ ἀδ)ἑνεσοὰ ἔγοη (ἢ 
ἘΠτοβῃϊηρ-οοτ. ἢ ουθηΐβ δὸ οοσίδίη. Απὰ 
βγ8 6] δ δῃά ουρδὲ ἰο Ἀα]ΐενθ {π18. [{ 18 ἴῃ- 
ἀφο ἱποοποεῖνδθὶθ (μα (μΠ96 Ῥτορῇμοὶ οδῃ σαϑῖκθ 
ΒΌΟΝ Δὴ Δηπουποοιηρηξ, Ηθδ Εἰ πλβοὶ ἄοθθ ποὶ 
πάογχείδηα ουθη {86 οοῃποοίίΐοη. Ηδ ἱπογοίοσο 
ἀθοΐβγοβ ΠΒΗΕΠΕΒΙΣ 1 μβανὸ τοὶ ὀχοορὶαἰοὰ 
(5; ΒυΓ 1 Βανο μοασὰ ἱἐἰ ἥἴγτοω 7 ἔγενα ἡ διὰ 
ἰμεσϑίοσο ἀθοϊασο 1 ἐξ ἰὸ γοῦ 88 οοσίβίη ἰσυίὶ, 

Β.--ΑΟΑΙΝΕΤ ἘΡΟΜ. 

Τδδὶ ὑπᾶοσ Ὁ Δἢ τὸ 8.6 (ο υηἀοτγκίδηά ἘΜοπὶ 
δ οοποδθα ΕΥ̓͂ δἰπγοδί 81} τηοάοστι ἐπίογργοίογα. 
ἴῃ ἴδνοσ οὐ {πὶβ νον ἔπθσθ δ (π6 (Ὁ ]Πονὶησς 
ΤΌΔΒΟΩΒ: 1) Α]] οἶοσ ]0οδ] 68, τὶς ἢ δοία δῦ 
δεδῦ (86 τπῶπιο οὐἩ ΠαμηΔὮ, ἃγὸ οἰ ἴΠ6 Γ ἴθΟ ΠΘΔΓ ΟΓ 
ἰ0ο τετηοίθ, δῃὰ ἀὁ ῃοΐ {ιχηϊβῃ δὴν μο] ἃ ἴον {πὸ 
διβήτη με οι; ἐπέ 1βδῖδἢ τηδάθ ἴμοσὰ (6 ΟὈ]Θοίδ οἵ 
8 Μαβδαβ (οσδοὶο). Ὑὔ7μδὶ που]ὰ βυοὴ α΄ Μαβεα 
Ἰῶθϑυ 85 ἀϊγοσίρα δραϊησί {π6 ἰϑο]αίθὰ οἷἱγ οἵ Ὀὰ- 
ΤΩΔΉ, εἰϊπαιϑα ἰὰ (ἢ τηοπηίαίπδ οἵ Τυδδῃ ( οβὶ. 
χΥ. 52), ΟΥὁ δραϊηκὶ (μδὲ [βἢτη δαὶ ἰδ ΤυτΏ ΔΉ, οἵ 
Ὑ οἷ ταθπεϊοη ἰπ ταδάθ ἴῃ θη. χχγυ. 14: 1 ΟἾν. 
1, δ0, οὐ ἀραΐπει ἴθ ἘΠ ΓΘ6 δβι}}} τηογο ἀΐδίδῃης δηά 
Ἰθεόστιϊ οδηΐ υἰδοθθ οδ θὰ Πημιδῖ, πἢ οὶ δτα ποὶ 
οποδ τοθῃ ἐοηθα ἰῃ [Π6 ΟἹά Τροείδιηοηΐ, απ σι ϊοὴ 
δοζουϊηρ ἴο (ῃ6 Ατδθίδη ῬΏΘΙΒ ἈΣΘ πἰϊα- 
αἰοὰ ἴπ ἵταϊ, Μοδοροίδῃινϊδ δπὰ ϑυσγία (οοιηρ. 
ΘΟΕΒΕΝΙΟΒ, ΠὈΕΙΙΊΤΖΕΟΗ, δηὰ ΚΝΟΒΕῚ, Οἢ ΟἿ 
ἘΜ ἯΥγ 6. οου]ὰ τηοδὲ σϑδα]γ (Ὠΐηκ οὐ {86 

[186 16) Θυτθδῃ (θη οδ8 χχν. 14). Βαϊ ον 
16 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙ͂, 1, 12. 

[ατ-ἰοιομβοὰ 8 186 δεουτηρέζοη ἐμαὶ ἰῃ6 Ηἰπηθοη- 
1.68, 80, δοοοσαϊηρ ἴο 1 Οἤσου. ἱν. 42 βα., οπιὶ- 
αὐθὰ ἰο Ἐκίοση, βοιϊ]οὰ Ἰυβὲὶ ἰπ Ὀυδῃ  Απάὰ 
ο68 ποῖ ΟἿΣ Μίαβββ βίαπαά διροὴρ ῥσορῃροῖοβ ἀΐ- 

τϑοϊθα δρδϊηδὺ βοδίῃϑη ἡδίξουβ ἢ ΕΝ 6 Ῥγορβοὶ 
ἀφοίασοβ Ἔχ ργεβδὶυ ἐμαὶ {Π|6 ΟΥῪ οδηλ6 ἴο Ηἷπὶ ἰσγοῖπὶ 
Βεῖν. Βιυΐϊ ποι]ὰ π Βαανα υἱϊετοὰ {16 ἰδυπίϊηρ 
ΘΧΡγοβδίοη οὗ τοῦ, 12 ἀρδὶῃϑὶ [εγδ6} 68 ἀπ] ηρ 
οὔ τηουσηΐ εῖγ ἢ 8) ΑΙ] [8ὸ ἴῸ0Γ Ῥγορδροῖθβ ἴῃ 
σἤδρθ. χχὶ. δηὰ χχὶΐ. παν, 88 ὙΓΔ8Β ΔᾺΥ χο- 
ταδυΚοα, οα Ὀ]επηδίΐο ἱηθογ ρίϊουβ. [ὲ δοοοσγήῆβ, 
ἐποΓΘίοσο, οἰ γον τ ἢ (ἢ 6 ΣΩΔΏΠΟΣ οἵ ἰογπιΐηρ ἰη-- 
βοσϊ ρίζοῃβ οὐβογσγοὰ ἴῃ {8680 ομαρίοσγε, ἱἴ τὸ δ8- 
Βααθ {μα Σ᾽ ἴα ᾿ῃ θ ΠΕ] ΟΏΔΠΥ ἰουταϑα ἔτοπι 
ΟΥ̓, Οὐοηρα] Υ ΕΥΖΘΤΈΙΝ ἱπάουὰ αϑέτηιδ ἰῃ δὲ 
Ἐχουτθιβ οα 188. χχὶ. ἰῃ ὈΕΙΤΤΖΘΟΗ Β Οὔπι- 
πιοπίατυ, Ὁ. 692, (μδὶ (86 μνεϊίτπα οἵ Ὠαμηδῃ ἴοὸσ 
Ἑάοπι ὃγ ἃ ΡΙΔΥ͂ ὕρου [86 Π6πι6, σου ]ὰ Ὠθοθβ- 
ΒδιΙΪν ο αἰνον ρειοοί. Βαὶ ἐπί ἦο ἘΥ͂ ὯὨΟ ΤΏΘ8Π8 
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[με ο486. ΕῸΣ {μ6 οδασδοίονς οἵ [86 οἰδβον ἰπδβοσῖρ- 
τίουϑ χῖνοθ ΟΥΘΣΥ τοθοσς δὴ οουΐουβ ἰηὲ μουν [Π}8 
ΟΠ6 ἴοο ἰ8 ἰο ΡῈ ἰάβάκοη. Ααπὰ πο πὸ μάνα ἰδ 
πογάβ “"ου οἵ 8εῖν᾽ ἱγηπιοη αἰοὶν ΤΟ] ον Ως. 

Τμαὶ Ἰβαλδῃ ἰ8 [06 δυΐμοσς οὗ ἰδ1δ ῬΥΟρΡΠΘΟΥ͂ 
ἦθ αἰδραϊοα ΟΥ̓ βοηθ γσϑιἰοπα]ϊβιῖὶς Σηἰογργοίοῦβ 
(Ρασυτῦβ, Βάυπ, ΕἸΘΗΗΟΒΝ, ἘΟΒΕΝΜΌΕΙ,ΕΒ), 
αὶ ἴθ πχαϊηιαἰηθαὰ ὈΥ̓͂ αν ΟἜΒΕΝΙῦΒ, ΗΙΤΖΙΟ, 
ἩΕΝῸΕΒ ΕἼΤΑΙ δια ΚΝΟΒΕΙ,., [Ὁ πηοεὶ 
Οἴου θθδῖβ ἰμ6 βίδῃῃρ οὗ βαἰδῃ᾿Β βίυϊο, συ ῖοῃ 
ΟὨ]Υ [ἰἰ6 πχοδὶ οὐδίϊῃμαίθ ργαιἀϊοθ οδῃ {811 ἰο 8686. 
Ιπ 15 ἀϊ ῆου]ῦ ἴο ΒΑ Υ δηγί ἴπᾳ πΈΡΕ ΒΕ 16 ἐτ26 
οὗ οοιηροπί(οη. [{ τὸ βΒῃου]α ᾿ῃβιαὶ σὶῃ Κ ΝΟΒΕΙ, 
1π41 τ[ἢ6 ᾳυοσβίίοη ναὶ ὈΥ̓ (ἢ6 ΙζΔυμηθδὴθ (0 ἴδ6 
Ῥχγορ ποῦ ΒΌΡ ῬΟΒΟΒ 8 οἷοβθ σοϊδοῃ βεϊγθοω {Π6 1} 
Δηἀ (6 76.188, δηὰ {μα βιιοῖ δ σοϊαϊοῃ οχἰβϑίοα 
ΟὨΪΥ͂ ἀαγίηρ {π6 τι ]6 οὗ Τ]Σζίδῃ δηὰ Ζοίμδια οὐοῦ 
υάδῇ, νιοὶ Ἰαβίοα {1}} 743, νγγϑ βῃου]ά δεεῖνϑ δὶ 
186 οοποϊαδίοι ἐμαὶ ὑμ6 ῬΓΟΡἤΠΘΟΥ Ῥῶϑ ΟΟΌΣ 
Ῥοΐογε 743. Βυΐ (6 πἰρῃν Πογο βροΐκθῃ οὗ 1 τ 
Βανο γοϑρϑοὶ ἴο ἔπ ἱβθῃ αχίβίϊηρ βἰαίθ οὗ δδὶτβ 
δη4 ἰο ἰδ δῆδίοϑσυ οὗ 411 15818}}}8 Ῥσορῇθοΐοβ, 
ἐδηηοῦ ΡΟΒΒΙΒΙΥ͂ τοδὰ δηγτπίης οἶδα ἰἤλη [89 
ΤΑΙ ΒΟΣΥ͂ ἐμτοδίθημθα ὈΥ ἰμδ6 Αβδυγίδῃ ῬΟΘσ. 1 

ὯΟΥ (Π6 ἘΜ οιιΐίοα ἀτὸ σοργεβοηϊθα δὲ ἱπαυϊτϊης 
1{ {8 σα] γαῖ Μ111 ϑοοῦ οπά, (πο Ὺ τουδὲ 1π {μὲ 
οΆ86 αῦθ δὰ βοῃῖα ἴεηοο οὔ αι. Ὀυγῖηρ τΠ8 
τοῖζη οἵ ὕξξίδιι δηὰ Ψοίμδιηι, Βονουοσ, ἐμον μαὰ 
ποῦ γεοῖ βυβετοὰ ἴγοτῃ (π6 Αδβογσίδηῃ ἀοσμληίοη. 
ΤΠο της σΒοῃ (Π 6 γἰδηϑ (Πτεδίοηϑα πο ἔἴγθο- 
ἄοπλ οὗ 411 πδίϊουβ 88 [ὩΣ δὲ Εσυρὶ (Ενχαῖ,ῦ, Οεεολ. 
αε8 Κ΄. 1εγ. 111. ». 670 : οοπιρ. ΠιτζΖια, Οεϑοῖ. αδ8 
Ρ΄. 16γ. Ῥ. 221) ν88 ταίδιον 1ῃ6 Ροσὶοά δἷεσς (6 οδρ- 
ἴατο οἵ βαιηδγῖα, στο {6 ϑηρο μὲ ἘΠΕΊ ΤΣ 6ῃ- 

ἴΏ ὙᾺΓ αρδίηϑί Ρί, δηὰ νδϑ οὗὔἹἱ ἴο 
ἘΕ ἴο δοοῦγο 18 1οἷϊ ἤδηϊς, δῃὰ ἢἷ8 ἸρΗΝ οὔ 
τοίγοδὶ δραϊηβι [ἢ 6 ψΑΥ ΚΟ πϑυϊουβ ἱπδὶ οοσυρϊὶοὰ 
(6 οουπῖνγΥ Ὀοίτοοη Ῥαδ]οϑίϊηο δά ι, ΤΗΪΐΪ 
88 [86 {ἰπ|6 οὗὁἩ ΗοΖο Κίδἢ (σοι Ρ. ΤῸ οὔ Χχ. 
1), ΟΥ τῆοῦϑ δχδοί! γ, (86 {ἰπ)6 ὈοϊΘΘ (ἢ 6 οπρίιτο 
οὗ ϑιαιμδιῖὶα δηὰ ἰῃ6 ὑϑβ]ο διἰοαρὲ οὐ ὡογυ- 
Βδ] θὰ ὮὉν (09 ΔΙΙΩΥ οὗ ΒΘ ΠΔοΠοΥ (χαχνὶ. δηὰ 
ΧΧΧΥΪ;.). ΑΙ (δαὶ ἰἴπι6 (ἢ Αβαυγῖδηβ ΓγΓοα αΘΏΓΥ 

ποιγαϊρα ἰηΐο {πΠ6 βουίῃ οἵ Ῥαϊθδίμθ. ΤΏρη, 
ἸΥ Ἔνϑσ, τνᾶβ (6 ἐπι θη δὴ ἱηαυΐΥ, ᾿ἶἶκα 18μδὲ 
οοπίαἰηοα ἴῃ {π|8 Ρτορίιοοσ, οουἹὰ οοτθ ἴγοπι 
Ἑδοιὰ ἰο [86 Ῥιορβοὶ οὗ Φοδονδὰ ἰῃ “Ζεσυδβα! 6... 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΧΙ, 1], 12, 

1. ΤῊΕΒ ΒΌΕΡΕΝ ΟΕ ὈΌΜΑΗ. 
Ηδ οδ]]οἱἢ ἴο π6 ουξ οὗ δοίγ, 
Υ δίοβπιδῃ, υἱιδὺ οὗ [86 πιρῃὺ 
ὙΥ δἰοβπιδη, σμδὺ οὗ ἐμ πιρμὺ 

12 ΤὨ6 σαἰοβιηδη βαϊά, 
ΤΒΘ τηογηΐηρ᾽ σοτηοίϊι, δη ἃ 4]θ0ὺ {86 πἰρεὶ ; 
1 γο ψ1}} ὁπαυΐγθ, θααυΐτο γο ; 
Βοίαγῃ, ΟΟμλθ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

νοῦ. 11. ΤῊΟ νασέίο ]θ ψἱεποαΐ σροοϊδοαιίίοη οἵὗὨ δυὺ- 

Ἰοοὐ [6 οἴὔϑη υδοὰ ἴογ ἐπο ἤηΐϊίθ γογὺ (Εχ. υ. 16; ἄϑῃ. 

Χχίν. 80; Χχχί!. Τ; 186. χ!, 6, οίο.). Ηθτϑ ΕἼ εἰδηὰβ 
ΖῸΤ ΜΝ 2 δορά [τ ρ1166 [86 ἐτρογβοηαὶ οσ ἰηἀοδθηΐθ συῦ- 

26οὲ (ἰχ. δ; 567. χχῖ!. δ; χχχῆθ, 16, εἰ δα6Ρ6). ΤῊΘ ζογῖη 

νν ἰὼ [0 δϑοοοῃά ᾳαθδέϊοῃ ΤΏ ΔΥ ᾶγὰ ὈΘΘ ἢ ΟΠ ΟΘΘῺ 0ῸΓ 

{89 8δϊ.ο οἵ γασγίϑίυ, αϑ τ ἢ δὰ Ὀθ65 οι ρὶογϑὰ ἰῃ ἐδ 9 

Ἄγδιὶ αυαθδέϊου. Μοτϑουοσ, 118 ποὲ τ ργοῦθοϊο ἐπ δὲ χὰν 

15 ἰὴ ΙΔπτηθδῇ ἤοστη οὔ ἔδο νγογὰ, 85. τὸ Ὦλγτϑ δ᾽ γοδὰνἼη 
ΧΥ. 1 ἰουπὰ ἰ( ἰο ὈῸ ἐδ ἔοστὰ υϑοὰ ὉΥ ἰδ ἹξοδὈϊἑἐθ6, 

ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

Μοτ. 12. ΜῈ 16 ἐηο Αγαϊηδοβδη ποτὰ ἴον ΕἾ, Ὀπὲὶ οοὁ- 
οὔτγα ποὺ υηΐγοαυομεν ἰῈ ΕΓΘΌΓΤΘΟΥ δυΐοσθ. Ἰβαΐδῃ, [ἢ 
Ῥαγι ουϊαν, υ868 ἰὴ9 ψογὰ οἶΘα,, τοσ. 14: χὶΐ, δ, 23, 36; 
ΧΙ ν. 7; χ]γν. 11; 1νἱ]. 9,12 (ἔπ ἐῆθ ἔτγο 1δ5ὲὶ ἢ ᾿τηροσβδείγθ 

ἴοστη ὮΝ 4160). Βαὶ ἰὴ ΠΣ (ΥἹΟΣ δξ δϑ ἔμ 1δδὶ ταὰὶ- 

δα] Ἰοϊίοτ) 8 ἰουπἃ ΟἿ ἢθτο δηὰ Ὦουϊ. χσχχίϊὶ, 821.--- 
ΤΊΨ οὐσατϑ ἰη ἰπ6 ΗἩΘΌΓΟΥ ρατίϑ οὕ ἐδ Οἱ Τοϑίαπιϑθηὶ 
ΟἿΪΥ ἴῃ ἐΐγθο οὐΘΣ ΡΙδοθβ, υἱχ., χχχ. 18 . ̓ἰχῖν. 1 ἰπὶ ἐπ 

ΒΘ0η86 οἵ ἐμηιόϑοόγο, ἐδ τα, απὰ ΟὈΔά. 8 ἴῺ 1ῃὴ6 8689 οἴ 

ΒοΔσΟἰς, δοοκίης οὐἱ, δέμαΐοεα σιαόγογα. ἴῃ (ἢη8 ἰδὲῖοῦ 
κου δοριίοη ἐῆθ ποσὰ [8 δοζασωοῦ ἴῃ ἐδ9 Ασδζοδϑῶζ 

(θδς. 1}. 12,16, 28; Υἱ, δ, 8, 66... 

ἘΧΒΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. Τῆιο Ῥτορῆοῖ ἈΘΑΤΕ ἃ οὐ βϑουπάϊηρ ἰογίἢ ἔγοπι 
δεῖν ρυϊίηρ ἰο ἶπιὶ δϑ σαϊοβτηδη ἰπ6 αιοδίΐοῃ : 
Ηον παυοῖ οὗ πο ηἰρῆηὶ ἴ8 ραϑὶ ἢ ΤΒΘγθάροη (ἢ 9 
Ὑγδίοπιηδη ΔΏΒΔΤΕΓΑ: Μογηΐηρ Οοοίθα, δη δὶδβὸ 
εἰρη ἐ, 6., ὅγαὶ 8. σὺ οἵ τιοτηΐηρ ᾿ἰρῆϊ, (μθη ἱπ)- 
ΑΘ ΑἴΘΙῪ ἀδνκ ηἰρσῆς δραΐη. Απά ψμοὴ ἐλ πὶ} 
ἤλανθ Ὀθοοπιθ εἰσαεὶ ραίη, γοιῦ οδη, ἱἴ γοῦ ρ] 
διαὶ ἰπαυΐτο. ὑμμεῶ ἐιοεί, Ὑ ΒΟΟΣ γοῦ πὶ 
ΤΘΟΟΙγΘ ἃ [ΒΟΓΔΌΪΘ ΔΏΒΥΤΟΡ 18 Δποίδοῦ ααρσοίίΐοη. 

2. ἘΒ6 Ὀσυγάᾶθη ---ΤΟ ΠΥ, ΟΟἸ26.--- ἐγ, 11-- 
12. ΤΟ δρρο]]δίνο ποῦη ΤΥ Ἵ Θοσιγβ ΟὨ]Υ ἴῃ 
ἧτο ῥἴδοοθ οὗ ἰπ6 Οἱά Τεδίδιηθηξ: Ῥβ. χοῖΐν, 
17; οχν. 17. Τῃ {π660 Ρδοεβ ἴπ6 ποσὰ ἀοηοίοβ 
ἐμαὶ σοσ] ἀ οἵ ἀθδὶβ πίοσο ϑυου δείϊπρ δ᾽ [θη 09 

τοΐζηβ. ἴῃ ἰἢθ θοίογο τ5 ἔΐθ ποσὰ δ 
ΤΑΒᾺΪ ΘΘΕΥ 8 δἰ τα]. τησδηΐηζ. ἈημΔὴ ἢ δα, ἱέ ἴα 
ἰσὰθ, Ὡ0 οἰγτηοϊοχίοαὶ οοπηροϊϊοη ἰῇ Ἐχήοτα. 
ἘῸν (86 Ἰαίίον 18 ἀογ γϑὰ ἔγοσῃ ἐμ6 τοοῖ Ὁ συδ- 
ταπι, τυΐη, ἐδ86 ἴῃ αφη. χχν. 80. Βιυιϊῖὶ δ 188 Ῥγχο- 
ΡΒεΐ ΤΟΡΓΟβΟη 8 Βδυοη Ὁπᾶον (ἢ6 Πδ)6 οὗ ἴῃ 8 
“ἀοθοτὶ οὗ 1Π6 568,᾽ «“ογύδδίοπι (χχὶϊ. 1), υπάοσ 
[πο παηθ οὗ “186 γ]]60 οἵ γ᾽ βίοη, δηά ἔασί μος 
ἴῃ γον. 18 ἰδκεβ 2» ἴῃ δ ἀουθ]ο ϑϑηῆθο, δἰ ]υὰ- 
ἱπρ ἴο ἰΐα γτϑΐσαὶ τηϑαηΐπρ 88 δῇ δρροε]]δίϊγνο, πο 
ἢ ΘΓ ἘΥ͂ 8 εἰΐμῆιν τιοαὶ βοδίίοῃ οὗ [86 Ὥδιηθ δθ 081} 
Ἑάομρ Ὠιδῃ ; δηθὰ ΠΟΥΘΟΥ͂ δα ἱπεϊπταλαίοα ἐμαὶ 
Ἑδοτα ἰ5 ἀεδ᾿πϑα ἰο δοοοῦια Ὀυπηδῆ, {. 6., ΑἸ]εῆοα, 
ἴο εἴπ ἰπίο [δ6 δ] θποθ οὗ Ὠοποιςγ.--ϑοὶσ ἰδ 186 
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γηουηίαἰ ποῦ τοζίοη ψβ]οΐ οχίθηβ ἕγομι (ἢ 6 βου ϊἢ 
οἵ 16 Πεδὰ 8εδ ἰο ἴ6 ΕἸδηΐϊὶς συ] δηὰ νμϊοῇ 
Ὀοοδπο (Π6 δθοάο οὗ ἔδδυ, θη, χχχίϊ. 3; χχχὶϊὶ. 
14,16; χχχνὶ. 8) δῃὰ οἱ εἷβ ἀοδοεπάδηϊα, ψἢο 
816 ἰΒοῦοο οΔ]1οἀ [Ὧ6 οἰ] άγοη οὗ δεῖς (2) Ομ τοῦ. 
χυν. 11, 14. ὙΤΏδ ποΐὰ ἰδ ἰουπὰ ΟὨ]Υ ἤογθ ἴῃ 
ΤΙεραίδῃ. ΕἸΘΟΎ Βοτο (ἰμ 6 Ῥτορῃοῖ Αἰ γαγα υ866 ἘΧΪΌΠ. 
ει ἰ9 Ὠδίυγαὶ (ῸΣ Ηἷπι ἴο ΘΙΏΡΙΟΥ 6 ἤδη ϑεῖς 
Ἰογο. Εονρ 1 (6 ς8}} ἰβ ἰο βουπὰ ἕογί) ἔτοπὶ 
Ἑάοτα ἰο Φογυβαίθαι, 1 τῦβί ὑγοοθοά ἴσοι ἴΠ6 
ταουηίδίη-Βοῖσῃί, δηὰ ποΐ ἔγου δ γ8]}]|ὸγ. ΤῊΘ 
Ῥιορδεὲ ἴ8β δα ἰἀγοδβοὰ δὲ Ὕ, ὑβοδῦβο ΒΘ ἰβ σϑ- 
ξειάεὰ δ βίιδπάϊηρ οἡ Ηΐ8 ψδίοβ. ΤΏ ποτγά ἰβ 
οἵ |ἰκ6 ἱπιροτῖ πὰ ΠΒΥ γον. 6, διὰ ἐμὲ8 δἵς 
δΌΪΥ οὗ εἰκηϊβοδίζοη 8 οὔθ σθᾶϑοῃ (ὉΣ Ὀ]δοίης 
᾿φοίποσ (Π6 ΡῬΙΟΡΒ οῖεβ δραϊπεὶί Βαρυ]οῦ (Υ6 18. 
1-10) δηὰ Ἑάοπι (νοσα. 11 δπάὰ 12). 1 Ὀβίογθ 

πγἷ) ἰς ρατεῖνο. Ηον τῦοῖ οὗ (μ6 πἰρμι (πο 
ἰσῃς οὗ ἐσιρυ]διίοα, οοπιρ. ν. 80: υἱϊῖ. 20 κα. 
ΧΙν. δ; 426. χν. 9: ΜΙΟΑΗ, 1, 6, εἰ6.), 18 
Ραϑ.7 ΑΔ ἃ βίοςκ τηδῃ ὙΠῸ οἽδηῃοῖ 8]6 60 ΟΥὁ οοτὰ- 
Ῥοβα Εἰ πιβο ἢ, δὸ Εάομ ἰη ἀἰβίγοεβ ἱμαυΐγοδ ἰζ (ἢ 6 
εἰρθϊ πῇ}} Ὡοΐ ϑοοῦ ΘΟπια ἰο δὴ θη. Τἢο τοροὶἱ- 
ὕου οἵὨ ἴπ6 ᾳυοπίΐοη ἱπαϊοδίοβ (6 ᾿η οηδὶΥ οἱ ({6 
Υἰδὴ (μδὲ (86 πρὶ πΊΔΥ Βρθθ ΠΥ θ6 ροθθ. Τὴ 
ΔΌΔΜΟΙ ἰ0 (Π6 αυοδίϊου 18 0 δΔηἃ ρϑθ 5 (0 ὉΘ 
ἀκα ἢ ΟΥΔΟΌΪΑΓ, δηὰ δὲ (ἢ 6 βαπλὸ (ἐπ)ὸ ἰγοηϊ- 
οἱ]. ΤΆ σαί μαζὶ οὔ 1ῃ9 δῆβγοσ συηθ (γοτ. 12) 
ἹΔΟΓΏΪΩΡ 18 οΟμ6, δη αἷβὸ εἰσί. Ὑ8αΐί ἀοεβ 

18 68 ἢ ΗΟΥ οδὴ πιοσηΐηβ δηᾶ Ὠἰβΐ ΘΟπ10 
ἰορείμβοῦ ἢ ΟΥ̓, ΠΟῪ οδὴ ἱὺ Ὀθ γοὶ εἰσ ἰΥ (ἢ 6 
Ἱπογηΐῃρ; 18 σΟΙη6 7 [{τλΑσΟΠΡαΓΘ ἴΠ6 ἱκίυτ! 08] 
ογρηίβ 0 ψὙἘΪΟΝ ([ἢ6 ῬΙΟΡΒΟΙΒ ΔΏΛΜΟΙ ΓΟΐογβ, Μ6 
οδη ὑπάογοίαπα ἰδοθὸ πογὰβ βίοι τυ ἤδνθ 
νεδ υπἰ μι 6  ἐρ 1 19 ἴο (μ6 ὅταειὶ βδασγοσα οἵ σοδάθγβ 
οἵ (86 οτβδοϊθ. ΕὈσ, ἴῃ ἴδοί, ἃ σδὺ οὗ πιουπιηῖς 
Ἰρῃϊ πᾶ (Π ὙΘΙῪ δοοη ἴο βἷπθ. Τὸ οὐδιῖ- 
τον οὗ βοηηδομοσὶ Ὀοίοσο «ΨΘγυβαῖοπὶ Μ88 δ 
᾿δπη4. Ὑμαὶ νῶϑ τηογηΐηρ ὑπ] ρηί, (πὸ ἄστη. 
Βαϊ (Π6 αἴοτγ ἀϊά ποὶ ᾿δδὶ Ἰοῆᾳ. ΕῸΣ δῇοσ (6 

ὙΤὶ ᾿ἰφλβ, (6 Βαρυ]οηΐδη αυϊο ἢν ἀτγίβεθ, 
Αικὶ οομα Ρ[οἴ65 πρὶ (Π6 ἴοστηθν θερδῃ (6Γ. ΧΧΥ͂. 
21; χχγ. 8; χ]ῖχ. 7 βκα4ᾳ.). ΤΙῊΐδ ΘΠ ΔΏρΘ ἰδ ἴγο- 
4θΘΠ Υ : 186 χὰ δἰ ἀδοδη ἐπ) οὗ υὰρ- 
Ἰηρηΐ ἷ6 (ο]Π]ονγοὰ ὈΥ͂ {μ6 Ῥογρΐδη, (6 Ῥογαίδῃ ὉΥ͂ 
(6 ατοοΐδη, {π6 Οτεοίδη ὈΥ ἴμ6 Βοπίδῃ ; ΕυὐῸΓ 
ἴογ ἃ ὑγίοῦ ᾿ηίοσναὶ ἃ σἰδθδῖα οἵ πιογιΐηρ ἴον 
Ἑάοπι ((μπῖκ ρδγιου]αυν οὐ {π6 {ἶἰππθ οἱ {δ6 
Ἠεγοάβ), π ξ ἢ τσὰθ αυϊοκΊγ Ἰοδὶ 'π 186 τοί τη ΐη 
Ὡρηὶ, εἷ] Ἑδοπα ττᾶϑ ἔστη οπίίτε!ν ἰηίο ΠΙΆ Ἵ 5}- 
ἴεοθ, δληὰ ἀἰδαρροασζοὰ ἤγοπι πἰβίοσυ (ΠῚ ΓΙΖΘΟΗ). 
Τῇ βοοοῃαὰ ρμαϑτγί οἵ (ἢ ἀνφτερες Ν᾿ Πὶ 1016, 
8.11} πιοτὸ 1σ8] (δὴ (δε ὅγε. ΤΠ6 Ῥτο- 
Ρβοῖ ἴῃ ἀϊδηλϊοαίηρ (Π086 ὙΠῸ απεδίλομ ἰιΐπι, ὈΥ͂ 
(ον (δαὶ ἰπδὲ ΓΠΟΥ͂ ΠΩΔῪ ΘΟΙ6 δρδίπ, ΤὩ8}1- 
ἔξει ]γ Ἰηίεημ θα ἴο τηοοῖς με. ΕῸσ οὗ νδὶ δὰ- 
γδηίδρα ἰ8 ἰξ ἰο ὃθ ΔΙ]ονε ἴο οοπιὸ δρβίη 7 ΤΠΟΥ 
πον [Π6Υ τωΐσῃς ἀο 8ο. Βυΐ πἢδὲ Ὑ1}} (ΠΟΥ ΠΘΟΓ 
{ἸΔΟῪ οοπιο αραϊη 7 ὙΠδὲ δ με Ῥγορδῃοὶ ἰὸ 
ΔηΠΟΌΠΟΘ ἴο ἔμ6 πὶ 86 ἴδ ὅπ] ἀοοι οὗὨ [ΠΕ ἱΓ ὯΔ- 

ἰοῦ Τῆι δῆδτνοσ (οσ ᾿ΐπι τΠῸ οδὴ υπἀοτείδπα 
(86 ἰπὶ ἰ5 αἴνοη ὈΥ ἴ)6 ποτὰ υδῃ. ΤῊΘ 
ΜΟΓΩΒ ΤῸ “ ΘΟΠπ16 "ἢ τηῃά “ ἱπαυΐτο᾿᾿ ρος ταί μοῦ 
ἰο 16 Ατδιδοδῃ ἰδ ἰο {Π6 Ηοῦτον ἀϊαϊ]οοῖ, (ἢ 6 
ψογὰ [ὉΓ “ ᾿παυΐτο᾽ ΟΟΟΌΓΒ ἔασίῃοῦ ἴῃ (ἢΐ8 ΒοΏρα, 
ΟἿΪΥ ἴῃ δηΐοὶ, δῃὰ ἰῃ (86 Ῥσορβ θοῦ οὗ Οδδάΐδι, 
οἵ ψ οι Εάοαι 'Β ἴΠ0 δα ͵]οοί. ΕὩΓΒ ΟΡ, (Π6 δἰη- 
συΐϊατ νογῦα] ἐμά ϊηρ, πϊοι [εα΄8ῃ} Πογο τηυ]ι}- 
πες ΤΑ ΚΙ Ωρ ἃ βογΐ οἵ ΤΆ πα ουϊΐ οὗ ἰΐ, τγδβ ρσοῦδ- 
Ἰγ συγγοηϊ τῷ {Π6 [Ιἀυπηεδη ἰάΐοῃη. Ηο πιοοῖκϑ 
τ6 ἱπαυΐγοσθ, ἱμογοίοσο, τὶ ΙΔυπιοδη βοιιηάβ. 
“ Βεοίυγῃ, οοπιο,᾽" β ἃ Ῥ]οοηδειῃ οι μρ]ονοα ἴοσ ἢ 9 
8886 οἵ ἐπθ σῆγταθ ἴῃ ἐπε Ηοῦτον. 1 (πο, ἴῃ 
γοΣ. 12 (Πογα 15 ἰγου Ῥοί᾿ πῃ (Π6 αἰγ]6 δῃᾷὰ βεῆθο, 
ἷν 15 Ἰλοσ6 (8 ργοῦΔ0 ]6 (Πδὶ δὴ δοίυ] ἰπαυΐσῦ 
οϑῃ26 ἴο ἴῃ6 Ῥτορβοῖ ἔγοπι δου, (ἢ δη ἰμδὲ ἢ ἴῃ- 
ψοηίοα δυσὶ ἃ αυοβίΐοῃ 88 βυίδθ!θ ὑο (μ6 οἰτοῦτας 
δίδῃοθβ. ΕῸΣ ΜΕΥ ββουἹὰ Βὸ πᾶνο ἰδυηίεά (Π6 
Ἐδοπἶίεβ ἴον ἐποὶν αυσδοπίηρ, ἐ (ΠΟΥ μδὰ ποὶ 
ΤΟΙ] ἰπαυίτοα οὗ εἰ 7 Τμδὶ που] παν ὈθοῺ 
ἃ ἸΩΟΟΚΟΡῪ δΔΙίορείμοῦ υηὐυδὲ δη υπολ ]οα (οσ, 
Βαϊ 1 ἴα αυΐδδ ῬγοῦδΌ]ο [δὲ δυο ἃ φυοδοῃ Ῥδδ 
ΤΟΔΙΪΥ Ραϊ ἰο (ἢ6 ῬτορδΒοί, 
Το ἘΔοτηΐίε8 βανν ἴῃ ΦοΠονδῇῃ (ἢ Ὠαιοηα] αοά 

οὗ 106 Ι6γϑο] 68, δηὰ Ἄοοποράοά ἰοὸ Ηΐπ {Π6 δβδπλθ 
ΤΕΆ] οχἰ βύρσα Ὑ ἰοἢ (ΠΟῪ δϑογὶ υθαὰ ἰο {πο ῖν ο 
ἴαϊβο χοάβ. Ετοπὶ ποεῖν ροΐηϊ οὗ νἱεν Ψοπουδὴ 
οουἱά παγαὰ ρσορῃοίθ Ὁ ποῖ Ηδς τγογοδ]οὰ Ηἰβ 
Ἧ| δηὰ (αἰυγγ ; 88 (πον ροὰβ μδὰ {πεῖν Ἵγδοῖθθ 
δηά {μον ΟΥβ 8 1ῃ (6 ὁ. βυςἢ τοοορηϊο 
οἱ ἴδ ρατὶ οἱ (μΠ6 Ποδίμοῃ οἵ 8 ἀϊνῖ πο ΡΟΣ ἴῃ τἢ 9 
ῬΓΟΡΒοῖα οἵ [εγϑ6] 18 οϊδης πο τηοὶ τὶ. ΤΉ ἰης 
οὐ Αβαυγίδ, [Ὁ ὄὑχδίῃρίθ, βοηὶ ΝΙδδιιδῃ ἰὁ β'διη σὶἃ 
{πὶ ΕἸ1686 τηϊρμὶ ἢ 68] εἷπιὶ (2 Κίηρϑ ν. 1 βηᾳ.). 
ΤΊ Ξγγίδη ἰὴ Ὀο]ονοα {δαὶ (6 δβαπλ ἘΠΕΐδ 
Ὀοίγαγοα 8}1 18 Ρ]δηβ ἴο (Π6 Κίηρ οἵ Ιδαγδθὶ (2 
Κίηρβ νἱ. 12 ραᾳ.). Τα Βυγίδη πδάδά μοῃς 
Ηδσδοὶ ἴο ΕἸβῆα ἴο ἱπαυΐγο ᾿ἢ δ6 πουϊὰ ΤΘΟΟΥ͂ΘΡ 
ἴτοιι ἷ8β βίοκηοαβ (2 Κίηρβ υἱῖιὶ. 7 5 .). ΤῈ 
ἴδιο ἴοο οἵ δαΐδῇ, 88 8 ργοδὶ Ῥγσορδοῖ ο γε όξεν; 
οουἹὰ Βανο δχίοηάρα ἰὸ οἴ, 8η4, ᾿ἈΒουρῇ Εάοσω 
Ἧγ88 ΠΟ ἸΟΏΒῸΣ ἴῃ ἃ βίδία οὗ ἀδροηάρθηοθ οὔ Φυάβι, 
(86. σοτημηοη ἀϊδβίγεβο οου ὰ ἤδγο οσοβαϊοποα [89 
"αν Βαϊ [815 ᾳφυδδίζοῃ, 88 ἰΐ ἀἰὰ ποί ργοοθϑά 
ἴγοια ἰπ6 ΠΕ Ὀαϊϊονίης βίαϊα οὗ ποασγί, Ὀυΐϊ ἔγοπι 
Δ ΟΒΡΘΏ ΠΥ Ὠοδίμοη ΜὙΑΥ οὗἁὨ {πη Κίηρ, ἀτγὸνν 
ἔγοτα ἴπ Ῥγορῇεοί δὴ ἰγοῃΐοϑὶ σϑρυῇ [ΜδγῪ οὶ 
(Ποθο οἱοβίηρς σογάβ, “ 1 γα τὶ 1 ἱπαυΐγα, Πα υ 6 
γο;" ἈῈ ἱπιθηάεά ἰο ἱπεϊπιαίθ {πὶ ἔασον ἀΐβο]ο- 
κῦσοϑ ψουἱὰ 6 Δ΄ῇογδσὰβ τδάδ ἰῃ σοραγαὰ ἴο (᾿6 
[αίατο οὗ οι ἢ Τῇ Ῥτορβεὶ ἰπ ἐπ 84ι} οἢδρ- 
ἰοῦ δοίι δι !Υ σεΐϊυστβ ἰο (δῖ δβυθδ᾽οοὶ, δηὰ ρῖνοβ 1π 
Ἰαΐῃ ἴθσιηβ {Ππ6 ἰπἰοσταδίίου ὙὩῖο ἢ δο ποτ τ - 

[οἸά. ΟΥδδὺ Ῥγορ]ιοίδ, 88 οσγειηΐδῃ, Εσοκῖοὶ, 
Οὐδάϊδῃ δὰ Μαϊδοιὶ ἴοσγοιθ! (86 υάρτηοηι {παῖ 
που]ὰ οὐδ ὕροῦ Ἐδοη), δηὰ (6 βοϊἰυἀθ δηὰ 
ἀρβοϊδίΐοῃ ἰο σψῃΐο ἰδ δου! ἃ 6 τοάποθά. ΑἹ} 
ἰσαυθ! ]οσβ ὙΠῸ πᾶν νἱδί θα (Π6 ΘουῃίΓΥ, (οϑι "Υ 
ἰο ἴθ Δ] Β] πλοηὶ οὗ (8666 ργοαϊοιΐομβ, δηὰ ΠΡΟΣ 
ἰπδὶ Ἐδοιλ διδ8 Ὀδθοοῖῃθ ἃ γοσ ϊ8016 Ὀυσμδῆ, 8 
οἔ εἰ1θ;ςθ6.--Ὦ, Μ.} 
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6.---ΑὙΟΑΙΝΗ͂Τ ΑΒΑΒΙΑ. ΟΕ.» ΧΧΙ͂, 135-17. 

1. ἸΤῊΒ ΒΥΌΕΡΕΝ ὕΡΟΝ ΑΒΑΒΙΑ. 
Τὴ {86 ἔογεϑί "' Ασὐδθὶδ 8881} γ9 Ἰοᾶρο, 
Ο γο Ἡγδανϑ]ηρ ΘΟ ρδπί68 οὗ Ποαἀδῃΐηλ. 

14 ΤῺ ἱπ δ Ὀϊδη[5 οὗ {π9 ἰδηὰ οὗ Τειηδ 
ἸΒγουγσθῦ σϑύου ἴο ἷπὶ {παὺ ψ͵δ8 ἐμ ὙΒΟΥ, 
ΤΉΘΥ ρῥγονοιύθα τὶν {Ποἷν Ὀγεδα μῖπι ἐμαὶ Η6ά,. 

156 Ἐογ ἰμογ ἢοα ᾿ἔγοηι [6 ΒΤΟΓΑΒ, 
Ἐτοῖὰ ἐδ6 ἄγϑτῃ ϑπογά, δηα ἔγτοιη {86 θη ὈΟΥ, 
Απά ἕτοηι [Π6 στηϊονουβηθδβ οὗἨ γ8Γ. 

16 Ἐὸν ἰδυβ μαίῃ 86 ΖΕ} 8814 υπΐο π|0, 
ὙΥΣΒίη ἃ γοᾶγ, δοοογάϊηρ ἴο (88 γεδ878 οὗ δὴ Βἰγηρ, 
Αὐὰ Α}] [86 ρΊοΥΥ οὗ  βδσ 8}.8}} [81]: 

17 Απὰ (86 τοβίάυσϑ οὗ 186 παροῦ οὗ ἌΣΟΠΟΘΓΕ, 
ΤΘ τ ΣΕΥ τὰ 
5.841} Ὀ6 ἀἸπιϊηἸΒῃ6α : 

6ῃ ΟΥ̓ ἐδο οἰ] άγοη οὗ Κθάδυ, 

Ἐὸτ ἰ89 ΤῸΒῸ Οοἂ οἵὗἉ 5Γ86] δι βρόκθῃ {,. 

Δ Οὐ, δυνίησ ψο. 

6 ἐῃ ἐλ6 ουσπίῃα. ν ραγαυασηδ. 

ὙΕΧΤΤΑΙ, ΑΝῸ 

ὝοΟΥ. 18, 3. »ὦ)3. 16. δι ϑίκυουβ. Αταρία ἰ8 σδ! δὰ Ὁ; 

1 ῬΑ) ΖΌΣΤΩ [8 μὰν » ὙὩ]ΟΒ, ὀὁχοθρὶ ἴῃ Ῥαῦδθ, ΟΟΟΌΣΒ 
. 

ΟὨΪΥ 2 Οἤτοη. ἴχ. 14, ΤΏ δϑοοηὰ 2.» 15 οἰϑδιὶγ ἐδθ 
βοῦτοο οὗ ἴδπο 'χγος. 1 ἰδ9 ΒΩΙῚΘ ἩΔῪ “ἐπὸ ἀθβογέ οὗ 
(ὴ 6 5868," τὸσγ. 1, δηὰ “9 υδὶον οἵ τἱ᾽ βίου," χα! ἃ 

(ΘΟ,ΏΡ. ΥΟΥ. δὴ) αγο δυΐϑθῃ,. ΗΟῪ οἷ86 οοι]ὰ τὸ οχρ] δίῃ 
πο ῥγοῆχ 3 ὙΟὮ ἰπ Ὧ0 ΟΥὮΟΣ 6856 Βίδιμἀδ ΔΙ͂ΟΓ 125 ἵ 

ΤΙ [6 ἀουε] μον 189 δοοοῃὰ 3.,,»2 πδϑ οὐἱ κί Ὡ4}}} το- 
οδιἰδοὰ. ΤῊ εἰκηθβοδίίουθδ “ἢ Ασῦίδ᾽" δηὰ “ἴῃ [ἢ 
ΘΥθα ἢ 5," Δσὸ ὈοΙ᾿ βυΐίδοϊθ. Τδο οἹὰ τοτβίοοβ αἰγο ἐῃ9 
Ἰαϊδοσ. Βυὶ [89 ονθηΐῃᾳ 18 ὨΘΥ͂ΘΣ ἀδῃοίθα ὈΥ͂ 2. 81}} 

ἐξ οου!ὰ Ὀ6. ΤΈΘ ἕοττη του ]ὰ ἔβϑῃ οοσαθ ἴτοτι 2 Ὑ}), “ἴο Ὁ6 
τ 

ἀαΣῖς,"" ΑΙΡΟΣ ἐΠ 9 ΔΙΗΔΊΟΔΥ οὗ 22 (0006 (οΥΣ, Ἃ2) ΡΒ. χυἕ. 
«- ε .- “. 

46) σί6. ΤΏὯο ῬΙοΟΡΠοὲ οὐ δῦ ἀθδίηθαϊν οεμρὶογοάὰ 

8 ἨδΌ. δοηι ἐλ 7606 αὔ; 8 Ἡοῦ. δοιθα. 

ΟΕΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

1ὴ9 Ὁποοσαζου ἔοστη ἰπδίϑδα οὔ [9 ὑδαδὶ 3 Ρ,, ἴῃ σὰ δὲ 

ἴο εκἰτο ἐθ ἀουῦϊο δβϑῆϑο οἵ Ασαυία δῃὰ ουϑηΐωρ, δοιὰ 
Ῥοσἢδρ8 ἰοὸ ἐπέϊπγαῖθ ἰδὲ Ασγαία δῃουϊὰ ὈΘ ἃ ἰδηὰ οὶ οὗ 
(86 γἱδίηκς, Ὀυξ οὔ [ὴ9 δοϊείῃρ δι. 

Υοσ. 14.ὄ 3 ΠΣ οδῃ Ὀ6 οὐἐδὸσ ρογίϑοί οσ ωροσδῖνο. Βαὶ “δὰ 
ι χουδὲ Ὀ6 [ΔΚ ἢ ὮΘΙῸ 88 ροσγίοοί, δ [ἢ Ὡθχὲ γϑὺῦ ΘῈ Ρ εἴ- 
5 οσοΣίδ ροσγίοος, 

ον. 16. Μετ ἐδο ἐγ ρὶο αἱ σέο ἐμ ἐδ 18 τ σϑο. 
Εἰγεῖ, τὸ ἤδγοὸ ἰῆχοο Ὑόγὰβ Ὀοκίηηΐης ὙΠῸ δὲ, ἔθη 
[ἢγθο Ὀορίπηίος πίε 2), ἐθθη ἔπσϑο (οσ ἔουτ) γοϑο δσοὲ 
Ἰοϊέθσ ἰδ 8 Ι᾿Ξ δου ὰ, 

Ψοτ. 11. Μαρὶς ἐδθ δοουτουϊδιίοη οὗ δυδοίδηϊνοῦ ἀ6- 
Ῥοπάδθῃξ οἢ 8 ΒΟΌΣ ἰῃ ἐῃ9 οοῃδίγαοιὶ δίδίθ. ΝΟ 688 δα 
ὅνο ποσὰ ἰῃ ἐὴ9 δορδίγυοί δίδίϑ οϑοῦν ἰορξοίδοςσ. 

ἘΧΈΕΈΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. ναι ἐδο ἔγϑο ρμαδίοσδϊ αϑὰ τδιιδὶ ἰγΐδοα οὗ 
ἐλ6 Ατδθΐδη ἀσδβοσὶ πισδὲ ΒυσσΌτη ἴο ἃ ΡΟ ἐμαὶ 
ΟΓΌΔΒΟΘ 411 ραΐοτο ἃ, Τῆο Ῥγορβδοὶ υἱυ ὰ]γ ἀο- 
ΒΟΡΙΌ68 ἐμ6 δία οὗ δοθο ἰγῖθο65 ἴῃ δἷδβ οὐγῃ ἱ 
ὙΦ ὉΥ βοί(ἰῃρ θοίογο οὔσ ουοϑοηπε οἤἶδοὶ οἵ ἐπ 6 ᾿Γθθ- 
ΒΌΓΟ οὗ (Π6 χτοδὶ που] αἷγ ρόναγ. ΤῊΘ ΘΑΓΑυΔΏΒ 
Ρτοοθοάϊηρ ἰο (6 νασίουδ οἰ ἱϑέ ϑιωροσίυτηβ οἵ 
ἐγδ9 ἴῃ δῃοϊθηϊ ἰληγ68, δα οι 88 Τ το, βιάοῃ, Βαῦγ- 
Ἰοῃ, ψὸγ9 πουΐ (0 ογοβὲ [6 ἀοροσὶ τἱτπουῦΐ τ)0168- 
ἰδίίοῃ ἔροπι σαὶ θῖν ἴοοθ. Βυΐ ΠΟῪ 8 ἴΌΓΟΘ 88881]8 
1 6πι, ἀχδίηδι ΒΊΟΣ ΠΕ 86 ὍΠΔΡ]6 ἰο ἀερίοπα 
ἐποιηβαῖ νο 8, 86. {ΠΟΥ οοὐἹὰ δραΐϊηδί {86 αἰΐδοίκβ οὗ 
1Π|0 ϑθραγδϑίο ρἰυπάοσίηρ ἰσῖθοα οὗ Βοδουΐπα (οοΣΩΡ. 
ΜΟνΕΒΒ, Ῥζμαι. 1. ". ἅ{ ΤΉΟΥ δΓὸ ἰογοθὰ ἰο 
εἶνο ὙΔΥ, δηἃ δῖθ βοϑ ΤὮο ἤυρίὖνεθ ρος 
ΔΏΘΙΟΣ ἩΘΣΟ ΠΟΥ͂ οδη δηὰ ἱξ. ΤΉΘΥ δῖ Ζοχίυ- 
Ὠδίο ἰἴ, ἴδ ἔγοτα ἐδ ΔΙ τουῦΐο, ἰῃ οπ6 οὗ [86 
οὔδοδ, ΟΣ ΟἹ 8 πιοπηϊδὶ δἷορα, [Π6Ὶ οδῃ 8 
ποοὰ πβῖοῖ Μ111 ΘΟΠΟ68] ἐμ6πὶ ἥγοτι (ἢ 9 ογοθ οὗ 
{ποῖν ρυχβύοτθ, δηὰ ἰῃ ὙὶοΣ (Π6Υ οδη Βηα ρββίυσο 
διὰ μα. ἴοσ (μεὶν οοἰἰ]θ. Οαἱ οὗ 8 ποοὰ 167 

ἄδτο ποὶ γϑθηΐασο. ἴῃ ογάογ, ἱποσοΐοσο, [δαὶ ΠΩ 
ΙΏΔΥ Οδίδίῃ Βυδαϊδίοηοο, (06 πη δΟϊδοΐβ οἵ ἴ86 
πο οτ ΓΜ τουδὶ Ὀσῖπρ ἴοι ὑγοδὰ δπὰ 
ἩΔΊΟΙ (το. 13, 14). Ἐτομ ἰδ18 κἰηρ]6 αἰγοῦτα- 
δίδηοο ἰὲ 18 ΘΘΔῪ (0 ἱπίοσ ἐμδὶ {Π6 σἱοσύ οὗ (86 
Ατδθΐδηβ Ὑ8Πὸ Ὀογάοσοᾶ οὐ ϑ'υτὶδ δὰ ΒδΌγίου, δ 
ὙΔΟδΘ Γοργοβοηίδιενοα (μΠ6 ΚΘάδγθοηθθ 16 Σῃηθ- 
ἰοηθά, ἰ8 παδίθπίηρ ἰο δὴ πᾶ. Ὑμΐη τ 
οὗὨ ἃ γϑδῦ, βᾶυβ (6 Ῥιορβοί, [ποῖς βόῦγοσ Μὶ}} Ὀ6 
τοἀυορά ἰο ἃ τοϊηἰπιαμ (γοτα. 16, 17). 

ῶ. ΤῈ ἴδο ἔοτοεῖ-----οὗ ν.8Σ.---Ἴ γε. 13-15.01 
ἀο ποὶ ἰπΐηῖκ (μδὲὶ τὸ βου])ά, δβ Ἦ ἘΤΖΘΤΕΙ͂Ν δὺρ- 
Ῥοθοβ, ἰδῖκο 7" ἰῃ [ἢ6 ϑοῆβο οὗ ἴπ6 Αὐδδὶς τοαγ, ἡ. 
6. ἃ Ρἶδοο οογοσοὰ πὶ} ἐγαρτηθη οὗἨ γοϊοδηῖο 
τοοῖ. Ἐν ίμ6 ΗΘΌΓΟΥ ΟΡ ΠΟΡΟΣ ΤΩΘΔῺΒ 8ΏΥ- 
(ΐηρς οἶδ (ἤδη ἴοσοδσι, 8 διὸ κἱταρὶν ᾿πίοστηϑα 
ΠΟΘ ἐπαὶ (ῃ6 σλγδύδὴβ ἀτίνοη ἤζροπι ὑποὶγ οΟῦΓΒΘ 
βου ῆϊ δμ 6] 16 ἴῃ ϑοθ ποοᾶ; δηὰ ψοϑῦβ ἔθοσθ 
ΔΟίΌΔΙΙΥ δύο ὑπογο, ΡΥ ἴω εἶἰο οὔϑοδ, των οἵι 
186 πρλς αν, οἵ {Π᾿0 ψοβίοσιι σῃουηίδὶηα. 6 οσοδὲ 
ΘΟ 1π6 υχιἶνγοθ, δὰ δί (86 βδῆλ ἰἶἰτω9 ἔιΣ- 
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πἰκῆθθ βῃ ἰοῦ δά ΤῸ ἴον (ἢ6 οδίῖθ. 1 πο Υ 
Ἰοάγε (Ραδθ ἐΐθ Ὠϊχμ) ἴῃ δασΐ ἃ ἰογοδὲ, 10 ἷβ 
τηδίίοῦ οὗ ΘοῦΓγθο ἴπδί δνοηϊηρ 885 δυγῖγοα, Βαί 
(86 τοῦ ὑπαὶ (Π6 ἴογοδὶ ττ88 αἰϊαδιθὰ ἰῃ Ασδρίδ 
ψοῦἹά νωλώπρ᾽ θθ ἐὰν ον πεν Ὁ ΥΡΕ 618 κου 
ΤεῦοΘ ΒΔΡ ἴῃ 116 ποὶχηθοῦ οὗ Τοι,δ, 
ἰδδι ῬΑ ποιοι 
Ατδρὶα. Βαὶ ἰΠ6 Ἔχργϑβείοῃῃ 3,2, 8 μανϊηρ δα 
ἀουῦίο τπροβηϊηρ “ ἴῃ Αχαρ ᾽᾽ διὰ “ ἴῃ (86 ὀνθη- 
ἱηρ,᾽ ἴδ ποῖ κυροτῆσουα. Ὠεάδῃ ἰδ δοοογάϊηρ ἰο 
αδεη. χ. 7 ([ ΟὨγοη. δ. 9) ἃ ἀεβοθηάδηϊ οὗ (ἢ : 
δοοουάϊης ἢ δ. χχγ. 8 (1 ΟἸτοη. ἱ. 82) ἃ 
᾿ὐπαννα οὗ Κοίατδῃ δἰ8ὸ Ὀ6ΔΓ ἰμἷδ ἤδη. [Ι͂ἢ 
ππρ αττ' “ν ποσὰ Ὠϑιηθὰ δ᾽οηρ ΝΠ Τϑπηδ, 
Ὁ 96ς. χ] Ϊϊχ, ΟΥ̓͂ ἈΡΡΟΩΓ 88 δοϊοηρίηρ ἴο 
Ἑάοθ. Απὰ βοὸ ἴῃ Κ. χχνυ. 13. ΠΟΥ δγὸ 
τοδιυκοα 88 8 σοι θγοδὶ ῬΘΟΡΙΘ ἴῃ Εζοκ. χχυϊὶ. 
16,20; χχχυ δ. 18. ὙΨΈΤΖΘΤΕΙΝ (ἴῃ ἢ]5 ΘΧΟΏΓ- 
ΜΒ ἴῃ ὈὨΕΙΙΤΖΘΟΗ ΒΒ ΟὐπΠΙΘηΔΓΥ) βηβ {πον 
δὐυοᾶς οὐ ἴῃς Βοὰ “ ραϑδὶ οὗ ἴμ6 ΝΥ 116, ἱποϊυά- 
ἰησ (86 ἀοδοσί ἰο ἴμ6 ὕγοοῖς οὔ ΕχΥρὶ οὐ (86 Ὀοτ- 
ἀοτα οἵ Ἐκίοι." Ηδ ς8}186 βοτὰ Οὐδῃλίο ἐγ 68. 
Ἠοπενον {818 ΤΏΔΥ Ὀ6, (ΠΟΥ τὸ ΕΟ ΥΞΟΟΌΡΗ ἀο- 
ποίοα ἰῃ ἴμ6 ΟἸἹὰ Τοβίδηγχοηΐ 88 "6 Γς εἶα ἃ Ρ60- 
ἰς ἵπρ οὐ [6 σλγαᾶνδη ἰγϑάθ, 14 ΠΥ 10} 
γῖθ. 11 βυοῖὶ δ Ἴοαγανδὴ [δ Ἰουπα ἱπ ἃ ἰογϑδὶ 

ἈΠΟ ΟΣ δη ραϑίυσο ἴὸσ (116 σαι 16, ΟὨΪΥ Ὀγοδά δυὰ 
ἩΔίοΣ (οΥ {πὸ θη που]α Ὀ6 Ὠοοαοα, Αἱ τῃ ἀΐο- 
(αἱο οὗ Ββοερ 8} 7 (86 ΣΡ ἰδ οἵ Τόπια Ὀγίηρ 
(μεθ τϑαιυ δὶΐοε ἴο ἐπ6 ἔωρίνοβ ἴθ ἰἢ6 ἴογοεί, 
ὙΕΤΖΕΤΕΙΝ (48 δῦονο) ἀθβογῖ ρο5 τῆς δἰϊυδίϊοη οὗ 
Τελα (7 6γ. χχυ. 283: 9200 νἱ. 19) δήϊον οδγοΐ}) 
βῤημια ᾿ηγοδι μαίίοηα. [Ι{ 1168, δοοογάϊηρ ἰο 
'πι, ἔγὸ ἀδγϑ᾽ ἸΟΟΓΏΘΥ ΌὈΥ ἀτοπιοάδευ ἴτο ὮὈυ- 

108}. ποτ -οδϑί οὗ Τοῦ, ἃ βἰδιίοι οα 16 σουΐθ 
ἴον »ἱ]ατίπια ἔγομα διηᾶβοιδ ίο Μϑοοβ. Ὀυϊηδῇ 
ἷδ οὐ Υ πὶ δ5 ἱγίηρς ἱπ πΠ6 οὔδβὶβ εἰ- Οἵ, 
ἴσαν ἀαγε᾽ ἸΟΌΓΠΟΥ ὈΥ ἀγοιηθάδευ ο ἴΠ6 βουϊῃ- 
νορὶ οἱ Βαογίοη. Ηὸ στηδἰπίδϊηβ δραϊπδί ΕΙΤΥΕΕ 
ἰμαὲ (ῃθτα διὸ ποῖ ἱνίο ρίδοοι .δ]οὰ Τεπμα. Ὅοσ. 
15 ὀχρ᾽ αἷπν τῆν ἴ86 Πεοάβηϊδηβ τησοὶ ἤθ6. δῦ 
Τ ΕΥΕΙΥ ἔοστιι, δη ὰ Ὑ 11} 811 116 ὕθστοσβ, 888 δββαὶ δα 

68}, 
8. ΕΣ ἴδπια ΒαιΉὮ -----ἀροῖςϑι ἐϊ.--- γα, 16, 

17. Ὑημδαὶ οουἹά 6 ᾿Ἰοαστιοὰ ᾿πίογθη 140 {τ 6 γα. 
184-18) ἔγοτα δ βίῃρίο ἔλοϊ 18 ΠΟῪ βἰδίθα αἀἰγθοῦ  Υ ἴῃ 
ἡβεβάρ: ἰοσαβ. Ἐδάδιβ σις δηα μΊΟΥΥ τυδὶ Ὀ6 

γοῦ, Κοάδγ ἱβ, ἔσες οὗ 8]}, δοοοσάϊηρ ἰὸ 

ἰμάϊοαίοθ {πδὲ (μ6 ἸοοΔ ἐγ δ ἴῃ [Α.8 1βαΐδῃ 
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ὅδεη. χχνυ. 18, Α βοῇ οὗ ἴδβιηδοὶ. Βυὶ 86 Ὡδτὴθ 
διδηδ ᾿6 ΓΘ, 88 ὙΘΙῪ ΓΘ ΌΘΏΓΥ ἴῃ [6 ἰδύοσ σα Ὁ Ὁ] η]- 
(Ά] πδαχο, ίον 89 Ασδῦα, ἱ. 6., ίος (ἢ6 ἱπμδὈϊ δηΐδ 
οἵ ΥΥ εβίθγῃ Ασδῦϊδ, Ὑ8ο δίοπϑ τοῦθ ηόνῃ ἰο (Π6 
δονθ. [ἢ ὁπ γϑϑῦ, Ἔχ ϑοῦ Υ οοπεραυίϊοα (οορ. οἵ 
ΧΥΪ, 14), (86 σίου οὗ Κοῦδγ Ἀδγθ δὴ οπὰ. 

Δ} θαγοπὰ δ ἀοπθὶ υἱἱοτγοά [Ὠἷ8 ῥγϑάϊοίοα, 
18 ΤΠ Ἰπιοηϊ σταυδὲ μᾶνθ ἰδίζοη οἶδοθ τΔ1]6 (Π0 
ταὶρμί οὗ Αβδυτία βουγίδῃθὰ. 7 6 ἱΚΏΟΥ βΈΠΕΓΔΙ]Υ 
πὶ [80 Αβουτὶ βυδάυοα (6 ΑΥΔΌΙΔΏΒ, [ῸΓ 
ΒΘ ΠΔοΒοσὶ Ὁ 186 0416 ὃὉγ ΗΒΟΡΟΤΥΒ ([]., 14] 
“Κίῃρ Ὀοίἢ οὗ [86 ΑΥ̓ΑΌΙδΔῺΒ δηὰ Αβδυγίδηβ," δὴ 
(αὶ ὙΠῚ]16 τηθηςἰοη ἷἰβ τηδά6 οἵ δἷβ 6 οι 

ἱπδί . ΤΗΐδ ἰδ ποῖ σὶπουϊ εἰρη! βοβηοθ. 
οΓ πίιθ ἨΈΒΟΡΟΥΤΟΘΒ δίδίρα {πὶ βθηδοΒου Ὁ 88 

“ Κίηρ οὔ [πὰ Αγαθίδηβ δηὰ Αβδουυΐδηβ ᾽᾽ διἰδοϊκοᾶ 
ἙἘφγρί, Β6 {ΒβΟΓΘΌΥ μκῖνοθ υ8 ἴο υπάἀοτβίδηα {πδὲ ἢθ 
ΤΩΔΤΟΒοα δραϊηβί Ἐξγρὶ ὙΠ δὴ ΔΙΓΙΩΥ οοϊηροκιοὰ 
οὗ Ατγαδίδῃβ δηὰ Αδβογγίδηθ Απαὰ (ἢΐδ δοὶ 18}1168 
ψ6}} σ] 1} ΟἿ σϑπαυὶς ΟἹ γ ΓῈ. 1] διὰ 12, (δὶ [ἢ 6 
Αδβδυσίδη ἰη ἜΥΒΟΙΩΕ ΒΑΡ ταυκὶ ἤδνο οδτϑὰ [ὉΣ 
16 οονογίηρ οὗ 18 ἰεῖ ἤδη δηὰ Ἰΐηο οἵ τοίγοδλι. 
ΤῊ Ϊ6 οὐ]δοῖ οου]ὰ Ὀ6 δοοιυγοὰ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ Ρ]δοΐηρς Ὠΐτ- 
β6 1 ΓἾτϑο ἴγτοπι ἀδΏρῸ Υ ΤΌΤ [86 ἐδ ὈϊίΔη δ οὗ Αγαθὶδ 
Ῥείγαοδ δῃηὰ 1 εβοσίβ. ΟἿἿἍΣ ῬΙΌΡΒΘΟΥ τα {Π6Γο- 
τὰ πρβαὶ  Ατῳς ἘῸΝ δα ῥογὶ ονό θοΣ Ἰηγαβίοη οἵ 

Ρὶ, νηοῦ δοοογαϊηρ ἰο (ἰπῸ ΤΊΔΏ Τ]ΟΠῺ- 
Ἄμέα ἘΠΕῚ δ γ6 θθούττος, δὰ " γθατ 700 Β. Ὁ. 
ΘΟΠΡ. ΒΑΡΕΒ, πεΐξογπι γράᾷι γβίίριν 
ἁπὰ ἵλα Οἰὰ Ἵ: Ρ. 196). [ἢ δοοογάδῃοθ 
ψ |1ἢ τ Βδὶ τὸ ἤάγο Ὀοίοτο οὐβοσνϑὰ ἰουσμίηρς ἴῃς 
ἯΔΥ ἴῃ ΜΠΙΟΝ ΡΓΟΡΉΘΟΥ ϑάνδηοοβ ἴο 18 οοἸ υΪοὺθ 
ΠΙ]Β] τηοηΐ, ἐλ ἴα ποὶ δὲ 41} θα] {παῖ ἰδ6 Ῥτὸ- 
αἰοιοα οδίδβίσορμθ ββου]ὰ Βαγθ οοπθ ἀροῃ (89 
Ασα δ 88 8 δἰ πρ]6 δβίσγοϊκο, ποῦ τῶ ποὶ δἤου- 
ψασγὰβ σοροαίοα, [ϊ που]ά δο βυδήοίϊοηί ἰο 7} γ 
ΟΌΓ σορδγάϊης ἰἢ6 ΡΓΟΡΒΘΟΥ 88 (1 8]]οὰ, ἐξ ἴῃ (9 
Βροοϊβοά ἰὴ δὴ οὐθηὶ οοουγγο, τῇ ἢ ΜΒ ἃ 
ῬΓΟΡΟΣ Ὀερίηηίΐπρ οὗ ἴ86 {]Π]τηδηὶ οὗ [Π6 ΡΙορἢθ- 
ΕΥ̓͂, Δηά {πογοΐοτο χυδγδηΐθοα ᾿ΐ8 ΘΟ ]οίθ γοα 12 8- 
ἑοη. 6 τηυδὶ οοηΐοεθ ἐμαὶ τ οδηηοὶ ἔα γη δ 
ἀϊγοοὶ οὐ άθῃοο οἵ βαοῖ ἃ ρασίζου αν ουοηΐ μαυϊης 
ἰακοὴ ρἷδοο. Το Κοάδγθηεξθ ΓΘ ἤθσο ομαγδοῖθι- 
ἱχθὰ δβ ἃ Ὑυὶ κα ἡδίϊου ἀἰοιληρσυϊκμοα ἴον (Π 6 πιϑ 
οὗ (86 Ὀονγ. [ῃ (Π]8 Ἰδεΐϑυ ΤῸ8 [86 τδὶκ 1 (9 
ἰοοἰδίορβ οἵ ἐβεῖν δηοοσίοσ, τδΟ ἱβ οδϊθυσαϊθα 88 δῷ 
ΔΙΌΒΟΣ (ὅεῃ. χχὶ. 20). 

Ὦ.--ἀΑΟΑΙΝΕΗ͂Τ' ΤΗΕ ἨΑ ΟΘΗΤῪ ΑΝῸ ῬΕΕΙΑΝΊ ΚΡΙΕΙΤ ΟΕ ΦΕΒΌΒΑΙΕΜ ΑΝῸ 78 
ΜΑΘΝΆΑΤΕΈΚ. 

ΤῊ ἐαρίοσ ἱπίθστυρίβ {86 βοσίδβ οὔ ρτορβϑοῖθβ 
τπιμρ οτοῖσηι πδίΐοπα. ΟἹ βδοοουπὶ οἵὨ 1.8 θῃ}- 
δἰοπιδεῖς Βα ρασβοσι ρου, ἱὲ 18 ἱποοτρογαίβα ἱπ (Π6 
᾿16 Ῥοοῖς (90) δαὶ 16 ἀἰδεϊηρυϊειοά ὈΥ δυο 
Μιροϊβοσ ρἔΐοηβ (χχὶ. δῃὰ χχὶϊ). Ηρηοο ἰἰα ῥτο- 
λρηϊ ρίδοθ. [71ι οοηίδὶπβ ἔντο ρασγίθ οὗ δ᾽ πγοδὶ θαυδὶ 
ὶ . [ἢ οί, ργοβιτηρίίοη 8 γοδυκοά : ἴῃ γϑ σα. 
1-1, 186 ρεοσυτηρίίου οὗ [ἢ βεοῦτο δηὰ γϑοϊκ δα 
δογθβδίοι ; ἴῃ συ σβ. 8--14, ἰϊ8 ἱποογτίὶ Ὁ]9 οδοίΐηδ- 
σ. νοῦ ουθὴ 8 ρμΡογοορίΐίοῃ οὗ ἀβδῆμος οδηῃοῖ 
ΟΥ̓ΘΓΟΟΩΘ, [πὸ [86 Βϑοοῃὰ ρϑγί οἵ {π6 ομδρίεγ 
ί(νετε, 15-25) (μΠ6 Ῥτορμοῖ ἀδθοΐαγεβ πῃ ρυπιβἢ- 
τοοπ οὗἩ (πΠ6 Βαυρδίίηοαβ οὗ βμθῦδηδ, (80 δΒἰοταγὰ 
οἵ 186 μαΐδοθβ, ᾿ηγοϊνίηρς εἷβ ἀοροσϊ(ΐοη δηὰ ἐδ6 
ΟΔΙΠπρ οὗ ἃ ΜΟΥ βθσοοθθοσ, ΝΊΟ, ΒΟΎΤΘΥΘΣΊ, 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΧΙΠ 

ποῦ ]ὰ θὲ 1ΠΚοτγῖβο ἴῃ ἀδηρο οἵἨ δουρίηρ πἷδ δἰ κἢ 
οἶοο. Τουοδίηρ {86 (πιο οἵὨ [86 οοταροκίοη οὗ 
16 ταὶ 6 διᾶγο ἴο οὔθοσυϑ (μαὶ 1ΐ [ΟΓΏΒ ἃ 
πηοΐο. Βαὶ ἰπ γε. 8-14 (86 ῬΙορβεί βοίβ (ῃ9 
πὶοκοά ορβίϊηδοῦ οὗ [16 ργοϑεηΐ [26 1Π ΟΡΡΟΒβ1- 
ἐἰοη ἰο 186 ἱποοηπαίἀογδιίίοη οὗ δὴ δῦ] οσ, ΤῊΘ 
(τηβ τοίοστοὰ ἰο (νοσε. 8-12) 18 δϑοεσίδ ποὰ Ὑ10}- 

ουἱ ἀϊ Που  ἤοτα 8 βίαν οὐ ἴΠθθὸ γϑγθαβ. ΠῚ τὰ 
{πὸ νοτίοὰ οἵ Ηεξεϊκίδα, δὰ πεῖ Ὑβδὴ {86 Αβαυ- 
τίδῃβ πόσο ἰμτοαίθηΐπρ (ἢ6 ΟἿ (χχχνΐ. δηὰ 
χχχνἹ}.), τ ΘΝ τᾶ ΟΥ̓ ΠΟ ΤΏΘΘῺΒ ΒΘΟΓΘα ΔρΆΪΠαΐ 
811 ἄδῆρον ὈΥ (86 ΤηΘΑΒΌΓΕ5 ΜΏΐοΒ Ἡοσο δῇ ἰοοκ 
ἴον 15. ἀοίδπδο (2 ΟἌγοη. σχχσχὶὶ. 2 βαᾳ. 80). ΤΏΘΓΘ 
τησδὲ ἧδγα Ὀθθη ἰμθα ἴῃ Ψ6ΓΌ 8816 πὶ ΡΟΓΒΟΊθ, Ἧ8Ὸ 

ἴῃ ορροαϊ(ἴοῃ ἰο {μ6 ὈΠπά, (που ρ 1688 Ῥσγεθυταρ- 
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ἰίοι οὗἨ ἔογιηδσ ἔλπιοα (γεσβ. 1-), δᾶνγ οἰδασὶν (86 Ιβαίδῃ, ττδὸ δρροϊηιθα ᾿ἷβ διοοοθβοσῦ. [8 σμαρίοσβ 
ἀδηροσ, γοί. ἰπ ἐμποὲν πτοία ΟὈβΠΔΟΥ Μοῦ ]α ποὶ 
πὶ ἃ: ΒΡ, θυ ἀδαϊγθὰ ΟὨ]Ὺ ἰο βδι βίγ ὑπ ὶγ 
ἸΟΤ ΟΔΥΏΔ] ρμαβαίοῃβ. Τμ6 δβεοομὰ ρμδῦὶ οὗ (ῃθ 
σμδρίογ βϑ]οπρβ ἰο (Π8 βδηθ ἔζπη6. [ἰ ἰ6 ἀϊγϑοίϑαά 
διφαϊηδὶ Βῃ θην, (μ6 ῥσουὰ βίονσαγα οὗ ἰδ9 
1ὴ οοβδοαύθησο οὗ [μ96 αἰ γ]η9 αἰδρί αθαΓΘ ΒΟΓΘ ἀ6- 
οἰασοὰ, 6 νδβ ἘΠΌΒΙΥ ἀαργίνοα οὗ ἢὲ8 μἴεὰ 
οβῖοο, διὰ ΕἸϊαϊκῖτι, ἰπ6 ρογβοῦ ἱπάϊοδίθα ὈΥ 

ΧΧΧΥ͂Ι. δῃά χχχγϊὶ. ψὸ διὰ ΕἸ αἰκῖ τι δοιϊηρ 88 
βιον σὰ οὗ (9 ρϑ]δοὸ δηὰ βῃθῦσιδ ΟὨΪῪ ἃ βοσιρο. 
ΤὨοΘ ἰδίϊζοσ δά, 1 18 οἶϑδσ, γοροηϊοὰ βυῦθτηϊ οά 
ἰο [16 Ἰυάρφηηθηὶ οὗ αοά. δγοΐοσο ἴδ6 Ῥθ}15}}- 
τοθης ὙΠῈΕμ ποθ Π6 ΜἯῸΜ8 (πγοαϊθηθα 'χαδ σοΣιὶ- 
κεαϊοα. Βυὶ εἰποῦ ΕἸ δ κῖτ 8 τὸ ἰῃ ΧΧΣΥΪ. δηὰ 
ΧΧΧΥ͂Ϊ. 88 ΔΙ γοδαγ εἰονδσγά οἵ ἴῃ ρμαΐδοο, (πἷ8 ὑχζὸ- 
ΡΒΘΟΥ͂ λυδὲ θαΙοηρ ἰο0 ἃ ΒΟ ΘἾΝ δὲ θα γ]οσ ἰἰπλο. 

1. ΑΟΑΙΝΞΙΤ σΕΒΌΒΑΙΕΜ ΒΙΤΙΝῸ ΡΒΕΞΟΜΡΤΊΟΝ ΑΝῸ ὈΕΕΊΑΝΟΕ ΙΝ ΒΙΘΟΗΤ' 
ΟΕ ὈΑΝΟΕΒΒ. ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΑ. 1-14. 

8) ῬΒο ῥυπἰδδτηθοῖ οὗ Ὀ] ἃ ρσοδασωρίϊοςι. 

ΟΕΗΑΡΤΕΕ ΧΧΠ,. 1-7. 

1 ΤΗῈ ΒΌΒΡΕΝ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΨΑΙΓΕΥ ΟΕ ΥἹΒΙΟΝ. 
ὙΥΒδὶ δ᾽ οἱ ἢ [ἢθθ ΠΟΥ͂, 
Τῆδὺ ὑΒοὺ δὶ ὙΠΟ]]Υ ζοηθ ὉΡ ἴο ὑμ6 πουδεΐορθ 

2 Του ἰδὲ δζὲ [1] οὗἉ βίγβ, 
Α τυπιυϊΐαουβ οἰἔγ, 
Α ογουβ οἰἱίγ; 
ΤῊΥ β]αΐῃ πιθη. αγὸ ποῖ β]αῖπ τι {86 βποχά, 
ΝΟΣ ἀοδα ἴῃ Ὀδί16. 

8 ΑἹ] [}Υ τυ] 6.8 τὸ Ποά ἰοροίδοσ, 
ΤΆΘΥ͂ ἅτ Ὀουηα ᾿βθΥ {80 ΒΓΟΒΟΙΒ ; 
ΑΙ] δῦ δτὸ ἔουπὰ 1ῃ (μ66 ᾶζὸ Ὀουπά ἰοροίδοῦ, 
γρλιοῖ, Ἀαγο Ηθα ὈΥγομι ΓΆΓ. 

4 Τμογοίοσα βα]ὰ 1, Τιοοὶς ΔΎΘΥ ἔγοσῃ [6 ; 
Ἵ ν111 γθορ Οἱ ΘΥΪΥ, 
Τιῦουγ μοΐ ἴο οομηΐζογί Τη9, 
Βοοδυδθ οὗ {6 ΒΡΟΙ]Ὶ οὗ [86 ἀδυρύον οὗἉ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ. 

δ Ἐὸγν τ 6 ἃ ἀΔΥ οὗἉ ἔγοῦθ]ο, δὰ οὗἉ ἐγοδαϊηρ ἄοσνπ, δηὰ οὗἉ Ροσρ σι 
ΒΥ (80 ΠΟῈ᾿ᾧ οὐ οὗ Βορίβ ἴῃ {86 γΔ]]9Υ̓ οὗ υἱβίοῃ, 
Βνεδκίηρ ἀονῃ {Δ6 Μ8]]8, 
Ἀπά οὗ ογγίῃρ ἴο {86 τηουπίδ! 8. 

Θθ Απὰ Εἥἴδιὰ Ὀδγθ (86 αὐΐνογ 
ὙΠ ομδγίοίβ οὗ τϑῃ απα ΒΟΙΒΟΙΏΊΘΙΩ, 
Απά ΚῚν ᾿Ὀποογογοά {89 Β16]4. 

1 Απά [10 8}}8]1] δοτηθ ἰὸ 
Τλαὶ 4ΕΥῚ οἰοῖοοθι ψἈΠ6 78 ΒΒ} 86 ι]] οἵ οβιατίοίε, 
Αμπά [}9 Βοσϑϑιλθῃ 8}}8}} δοὺ ὑμιθιηβ γ68 ἴῃ ΔΥΤΕΥ͂ δαὺ [80 γαίο. 

1 Ηρ. ἤν δου. 
4 Β65. ἐλ ολοίοο 97 ἰἣψ ναϊϊογε. δ Οὐ, ἐοισαγά. 

ὁ ιυἱέλομίέ δοιο. » αἴαν. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝΌ 

Υογ. 1. ΤΏ αυϑοίίος Ἵν πὸ (ΘΟΙΏΡ. γὸγ. 186 δῃᾷ οἱ 

ΗἹ, 15) 18 Ἰηἰϑηιδιῆοά ὈΥ ΜΊΡΙΕ (απ, 12). 129 ἴον 159 
ΘοιῃΡ. Μ|ΊΟΔὮ 11. 12. " ᾿ 

γοσ. 3, ἢ ΠΝ ΓΙΌΣ (ἀρροδίι οι ἰο 199) [ὴ9 80- 
οαδοένο βίϑη 8 ἢγϑὶ ΤΣ ἐῃ)9 8816 οὔ διῃρῇδϑίβ. 

γοσ. 8. Ου ΟἿ ἼΏ, ἐ. 6., ἔν οδ', οοσωρ. οὔ χυϊ, 18. 

ον. 4. 322 ΝΣ ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ: 1 ΜὙΠῚ τ ἢ ποορίης 
Ὀτγίπς ἰοτὶ ἢ πμδὶ [5 ὈΓ ον. ΤῊ ΡῬΊ6] ({Π 1581 Δ} ΟὨΪΥ ΠΘΙΘ, 
ΘοσΡ. Ο9ῃ. χὶὶσ. 233; ἔχοι, 1. 14) ἰ8 ὮΘΓΘ, δ5. οἴΐϑῃ, ϑῃη- 
Ῥίουϑά Πἰἰςο Ἠ ρἢ1] ἰῃ [89 οδυυεβεῖνο βθδϑθ. [ἢ τἢ 8 5ΘΏ 89 
[Δ9 ΗΪΡὮΣΙ δοΐυ αν οσουγα Ζϑαῆ. χί, 10. 1] (οοιῃρ. 

ὅθ. χίχ. 16) ἐπδίείοτο ἰδ ἰοὰ ΟὨ]Υ Ὦθτο ἴῃ 1βαίδῃ, 

8 ἨδΌ. 7 υυἱνπ δ6 δίἐέον' ἐπ ιοδορίπρ. 8 δ᾽, οἱαᾶς παλϑά, 

σΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

Υοσ. δ. ἸΠΊΓΏ, ἐωνιμζέμα, Ῥογίωγδαΐίο, Ὁοαξ. υἱΐ. 428: 
ΧΧΥΪΙ, 20: ἴῃ 188 δὴ ΟὨΪΥ ἤθγο. ΣΟῚ, οοπειοαζῆο, Ὧ6- 
δἰάθ8 ΟἿ]Ὺ χυϊἱ. 2, 1. ΣἸΣῚ2Ὸ ἐνιρίϊοαίίο, οαἰδῃ κ] τς, 

οουδιδίοῃ, Ὀθδία θα ΟἿἹῪ ΜΙοΔἢ υἱῖ. 4ἅ. Νοίϊοθ ἐπ 8.550- 

ὯΒΏΟΘ ἱη ἰἢθ89 ἰἢγ00 γόοσὰδ..----Ὁ0ὁὔ ῦΘϑὭἍλδ᾽ἢ ἰ5 ἴὼ 6 ἔδκϑῃ 

ὨΘΙΣΠΘΡ 88 υεγὸ. ἀοηῃονείπαξέυωηι, ὩΟΥ 88 δυδαοιλοϊνο (ἀ6- 

τη ο ἐξ 00) ΠΟΡ 85. δρροδίἐοη ἐο Ὁ". 1ὲ 15 ἐδ ρμαγίϊοϊρὶθ 

ῬΙροὶ ἤγοτῃ 3. 70ά6γ6, αῇοάεγο, οὗὐ Ἡ᾿ϊοῖ ἐμο Κα] οοσῦΓΘ 

ΧχΧΥΪΙ, 2δ δηὰ ἐη6 Ρογί. Ρὲροὶ, ΝΌΌ. χχίν.. 17. Αδῖο 

18 οοπδίστιοίίοι 1 5 ἰΏ δρροϑίςου ἴο “ δ Νῦ. Οταῦν- 

ΠΊΔΡ ἀοθ8 Ὠοΐ γοααῖτο ἐὴθ τοροιϊ ἰοη οὗ ΤῊ ῬτγοροϑϊξἝςου. 
Νοίίοθ Ἀθσθ ΠΟῪ ἐδ δουμὰ ἰδ δὶ Θοδο ἴο [δ 36Θ:189.---- 
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ΝΘ 9 εἰαπεον, νοοϊ ογαΐίο, Θαρϑοίδ!!} γ ἃ ΟΥ̓ ἴοσ Ὠ6]Ρ. 

ΤΊο ποσὰ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ὮΘΣΟ. 
Μεγ. 6. ΠΡΌΣ αυΐνον, ἰπ ᾿δαίδη Ὀϑαί θα χῖχ. 8. ὙΤΠΘ 

Ἃ ὑὈδίοτο 3) ὝἽὋ 15 ἰὴο 3 οἵ ΘΟΠΟΟΙΩΪΒΏΟΘ τὸ τὶ, 55,5 

δ᾽ἑ ΤῸ σμασίοίδ δαυϊρροά Ὑ{{} ΓΘ Π--ΓΠ]ΔΏ Π6Θα οΠδτοίδ 

ἴῶ ορροδί(οὰ ἰο ψτδῷοῦδ ἴοσ ἰδάϊηρ ΟΝ»). ὈσΩ 

(ϑοσαρ. οὗ χχὶ. 7) δἰδῃ: ἀβ ἀσυνδέτως, Ὀυὶ γοί ἰ5 κογογῃοά 
ΌΥ 3. ΤῊΘ μοϑδοιηρ, ἐμοσοίοσο, ἰδ: ἘΠατ ἢ δ8 δοίζϑὰ [89 
φυΐγνογ ἴῃ ἐπ τηἰἀδὶ οὗ οπδσίοὶδ δῃὰ Ποσβοιωθῃ, ἐ. 6., ἢ 88 
ΤΑΓΏΒη64 δὴ ΔΣΙΩΥ οὗ Ὀουτηθῃ ἰοχοίῃος τίξῃ ομαγίοιὶς 
δια ΠΟΓΒΘΙΏΘΏ. 

γος. Ἰ. ΠΣ νἱιδοαὶ οὈ] θὲ “- ἀαοίαηι εἴγωατο, Ῥα. {|| 1. 

Οο;Ρ. 188. χ ὶχ, 16. Νοίίοοσ, ἐοο, ἐ86 4}}ϑγδὶ! οη. 

ἘΧΕΈΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. Ιὼ τηἷα ἢταὶ ἢ] οἵ (πο ἀἰδοουγηο αἰγθοίθα ἰο 
ἴδε πῇἢο]6 οὗ “6 ΓὙΌΔ]6υ, (Π6 ῬΥΟΡΙδὲ δ868}}5 [Π 6 
Ρτοβυπιριϊου τ ἢ Ἡ ΒΊΟΒ [16 ΣΠΒ Δ ΔΗ ΓΟΣΏΔΘΓΙΥ 
πἰίηρααοα {Π6 ΔΡΡσοδοῖ οὗ 89 ΘΏΘΠΙΥ ΟἹ ΔῊ ΟΟσοδ- 
εἰο ποὶ πιοῖθ οἰοδβοὶυ δροοϊβοα. Ηθ δδῖχα [9 
χηρδηΐηρ οἵ {πεῖν χοίϊηρ ὕΡ ἰο ἐπ9 τοοίβ οὗ 86 
Βοῦθοθβ. [1 τδϑ Ἀ]δίπ!γ ἰπ ογὰθρ ἰοὸ βοὸ (8 δρ- 
Ῥτοδοπίηρ ἴοο, ΔΙ Βουχὰ ἰμὸ Ῥτορδοὶ ἀο686 ῃοὶ 6ὁχ- 
ῬΓΈΘΑΙΥ δᾶν (π18 (τεσ. 1). Βυΐ (86 ποῖθθ ψὶςἢ 
Ῥγανδι!οὰ 1 ἐμο δἰγοο, δῃὰ ἴ8}6 υΐνουβδὶ μαϊοὶν 
Ρῖοτο (δὲ [86 ΘΠΘΙΟΩΥ͂ Μγ͵ὰὼϑ ἢοΐ τορδσγαθὰ νυ] ἢ Ὰ 
ῬΓεπαπδίου, θὺΐ τι ὑγουά ἀοῆληοο (γογ. 2). ἴα 
οοηίγαδὶ τ λτὰ (16 ργοδαζαρίίοῃ βίδα β [Π6 ΤοΒὰΪὶ 
πῇϊοῦ [Π6 Ῥγορμοὶ ργεοοθθάβ ἰο ἀδρίοι. Ηδ βμρϑεβ 
{86 δαὶ ατνὰ ῬγβοΏ [8 οὗ 8}1 γδηϊκβ σῆο [611] ἰηΐο 
(88 Ββαηάβ οὗ {89 ϑηοιῦ, μοὲ ἢ ΠΙΔΏΥ ΟΟὨΗ͂ϊοί, 
νηΐ ἰπ σον] δ᾽ κ᾽ (νοσ. 8). ΑΑ βοοομὰ οοῦ- 
ἐγδδὶ ἰο (παὲ ᾿πιϑοϊοηΐ καϊοείν, 5 ἑοσταθὰ ὃγ {86 ῥγο- 
ἰοαπὰ φοστὸν ποῖ (μ6 Ῥτορμοὶ Ηϊπιβοὶ ΠΟΥ 
ἔπε] 88 Β6 ἰοοῖκβ ὕὑροὴ (π6 σι οὗ ἰΠ0 ἀδυμίοῦ 
οἵ μἷδ ρΡεορ]θ (νοσ. 4). Εοῦ (86 [8}Ρ Ηϊπιβοὶ 
Ὀγηρβ {πΠ6 ἀδγ οὗ ἀοοιγυοίζοη οἡ «6 γίβδ] θη, ν 111}6 
μο ΘΙ ΡΙΟΥΒ 859 Ηἶδ ἱπδίγαπιθηίβ ἔος ἰΐδ᾽ ΡΓΡΟΒΘ 
αἀἰδίδηϊ πδίϊοηθ ἰοσσὶ ] 7 οαυϊρροά [ὉΣ ἩΔΙ, 88 
πἰιοθο σοργοθοηΐδίϊ νος ΟὨΪΥ Ἢ δὰ Κὶν δῖοὸ 
πδιηοθὰ (νογα. 6 δηὰ 7). 

2, Ἐ:ο Ὀυχᾶση--Βοᾶ ἔτους ἔαι.- - ὕοτα, 1--3. 
ΤῊο ἐχργοβδίοῃ κ (ἢ γδ|]}6Υ οἵ νἱ βίου " 18 ἵδκοῃ 
τοι νοσ. δ. Οοηδυ ἴ86 Οὐ ηἰΑΥΥ οὐ ἱδδὶ 
ΤΟΙ͂Ο [ὉΓ {υγέδοῦ ραγίϊου τ. ὙΤμδὶ (Π6 {116 18 
ἰογπιοὰ δῇδσ (6 δηδίομυ οἵ [Π6 βΌροσβογι ρίϊο 
χχὶ. 1,11, 18, δῃὰ {πδὶ [Π6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ͂ 18 Ἰϑετ 
Βοσθ ἴοσ ἰμδὲ σϑϑβοῦ ἰδ βεϊ οὐνϊάθῃηι, Α δοβίῖ]θ 
ΔΙΓΩΥ δύνδησον δραϊηδὶ “ϑγυβαίοη. Βυϊ (Π6 ἰῃ- 
Ἀδϑι δὶ οὐἨ «)6γυβαίθα δῖὸ ποὶ δἰγαία οἵ {86 
Ἔθοπγ. ΤΟΥ δδοοηὰ [Π6 τοοΐβ οἵ ἴῃ6 Ὠουθοδ (0 
866 (6 ἴ06. ἀτὸ δ ἴῃ 1861 αυἱϊΐθ παίυσαὶ. Βπὶ 
ΔΝ τς Ῥχορῆοῖ δοΐχβ ἰῃ ἃ ἴοῃο οἵ ἀϊβρ]θαβυγο, 
ἰδὲ 16 πΠ6 τηδίίεν πὶ ἢ 1869 ἰδδὲ που ἰη 8 θοὰ 

δοεδὶ ὕὉροῦ ἔδθ στοοβ᾽᾽ὴ ΤῊ Υ δαάγοβδοα 15 
Ῥ᾽δίμ! γ 10 Ροσβοηϊβοα 7ογυδαίθμμ. 1ὲ '8 ὅο μοοά 
εἶχε ἴω 4}} 7ογυδα] οι Ρ οὐ ἴδ Βουδο-ἴορα. 
Ἐὸν [8 ἸΟΟΙΚΘ δο ἰ{ 1Π6 οοταΐηρ οὗὨ [Π6 ΘΠΟΙΔΥ͂ 1188 
τεραγτοὰ ἐπ 9 γυδβδίοπιὶ δὲ 8 βροοίδοϊθ [0 {86 
διηϑοτηοηὶ οὗ αἷΐ (ἢ6 Ρϑορὶθ. [ὲ 6 γοὶ ᾿οσθο 
δὲ (πὸ δοσυδίοτηοα Ὠοΐδο ὑγουδὶἷβ ἱῃ (Π6 δίγϑϑ 
δηὰ (16 ῃοΐδο 18 8 ἰογοῦβ οὔθ. 786 ΟἿΪΥ 18 041] 

ΠΡ Ρ ὙΠ1ΟΔ ὀρ Βοὲ ἱποϊσᾶοα ἴῃ 168 οὗ Βαυρῇι- 

ὮΘΒΒ ΔΒ Ὑ6]] 8. ἸΟΥ, 858 ἼΘ δ660 ἴγτομλ χὶϊὶ. 8; Ζερῆ. 
11,11. (Οοπιρ. ἷκα. χχ!δ. 12, Ῥβ. χοῖν. ὃ; Φ6ζ. 
1.11; 11, 39: 2 ὅδ. 1. 20). 1ι 8 υπορυίδι ἴἰὸ 
νἱδὶ μασι δι οοοδαίοῃ ἴῃ Ῥγορμοὶ δδγὸ ἃ]- 
θῶες Ης ὀρ νν δδνϑ ἴῃ ὙΕΥ Ἵ τ δ τε δια 
Κίηρη χυΐ. ὅ; 158. Υἱῖ. 1: [ὉΣ τοδὶ ΘὨΟΥ͂ 

1ποη γτοϊχτιο. ΤῊ 8 οΔὴ ἊΝ μαίὰ ἴοο οὗ Ἑοδαρίογ 
Χχχνΐ.; 2 ΟὮγοῦ. χχυἹ[ἱ. 20 8 ἰοο ἀουδίίι]. 
(ὦ»». ἔπτσαι,ν, Ηὶ ΠῚ. ν. 667 ποίδ). 11 νδϑ 
ῬτΟΒΑΌΪΥ θοπιθ ἐυοηΐ οἵ ἰοηβ ἱπιρογίδῃοθ, ρθυθδρ8 
6 ΔΡΡΟΆΓΒΠΟΘ οὗ ἃ ῥγοάδίοσγ ἴγσοορ. ΤΒ6 ῃ- 

ἀϊχηδιίίοη οὗ ἰμ9 Ῥτορμοῖ ψου]ὰ Ὀο6δὲ δῇς ἢ δὴ οὐ- 
Θυγγοηοθ. Τδθ ᾿ΏλΟΪΘΠ06 δί δίρῃϊ οἵ 8 δοο ηρὴῦ 
ΒΙχἢὶ ἀδῆροῦ δηηογοὰ Ἀἷπι, ᾿Ὠδβδιη ας δὲ (δ 6 8ρ- 
5 Ῥοίογθ Ψϑγδβαϊθηι οἵ 8 δἰ πρ]6 βο]ἀΐθν θ6- 
οὨβίπα ἴο [96 ΔΣΙΩΥ͂ οὗ ἃ ΡΟΎΟΣ ΔΙμλΐηρ δὲ ὑηϊ- 
ΥΘΙΒΔῚ δουθσοί ίγ, Βῃου ἃ ἢδνο πηδά6 ὑπ θη βθηβὶ- 
16 οὗ διὸ ἃ ἰδγοδίθηίηρ {Πθηὶ ἴγοπλ ἐμαὶ 
υδσίοῦ. ΤῊ ἀδΏΟΥ υδδθοβ ἰηἰο ἔδοὶ Ὀοδίοσγο (ἢ 6 
ΤΟΡἢ 68 ον. Ηδ β668 ἃ μοδίΐ]θ ΔιτΩΥ Ὀοίογο (ἢ 9 

γγ78}}5 οὐὁἨ “9 6γυβδίθ. [11 ἱβ οἵ οοῦχβο 8 αἰ βδσϑης 
οὔ6 ἤγοῃῃ ἰπδί ΠΟΘ ΔρΡρϑδγβῆοθ 80 ἰ1{|6 αΐα- 
οομαροβοὰ {πὸ ἐῃμαυιίδη οὗὐ Ψοσυδαθη. Νον 
(Ὠΐηρθ ἰακὸ αυϊϊθ δῃοῖίμοῦ ἔσσῃ. [προϊθησθ ἰδ 
σμδηροά ἰηΐο 18 Ορροεῖίθ, ἱπίο Ὁδβθ οονδγάϊοθ; 
ΒΟΟΌΓΙΥ, ἱπίο {Π6 ατοαίοδι αἰβίγοθδ. Τὸ Ῥσορμοὶ 
5668 (6 στουπὰ οονγογοα σι ἢ ἀοδαὰ Ὀοάΐεβ οἵ Πϊ5 
Ρθορὶθ. ΤΉΘΥ πᾶν ροσίβῃθά τα ἸθογΘ Ὁ], Πδνθ΄ 
ἀϊοά δὴ ἱῃρ)ογίουβ ἀθαῖῃ!Ἐ. Απά (πόθο ὙΘΕΥ͂ ΣΌΪ ΘΓ 
(ΟΡ οομαρ. ἱ. 10; 111, 6 βᾳ.), γ πο, ου {86 οσοδ- 
βἷοι σοίδσγοα ἰὸ ἰῇ υϑσβ. 1 δπὰ 2, ἢδὰ ἀουθι]οβθ βοί 
{86 Ἔχϑμρίὶο οὗ ργουὰ ἀοῆδῃος, ἃΓῸ ΠΟῪ ἰουηά ἰο 
06 ἴδ6 τηοδὶ σον ΔτΪγ. ὙΠΕΥ [66 411] ἰοχοῖμεγ, 
δηά δῖο, ΣΙ Ββουΐ (86 ἀγαπίηρ οὗ ἃ ὈῸΝ οὐ {ποὶγ 
Ῥδζί οὐ οῃ ἐμπιδὶ οὗ (86 ΘΏΘΙΩΥ (οη [9 πῃ (με εἰ ρηὶ- 
βοαιΐοη ““πιϊπου  "" 6800 οἡ χὶν. 19) ἰδκϑη δηὰ 
βθουῃά, Βαϊ ποὶ ΟὨΪΥ {πὸ οἰὐξοῖ θη Ὀομανϑα τὴ} 
οοναγάϊοο. ΑἹ] 1Π6 δον τῆο ζ6} ἰηΐο {86 ΡΟΨΟΓ 
οὗ [Π6 ΦΙΘΙΥ͂ Δὐρς δε ω ἐμά ἰουαμὰ ομο8᾽ ποὶ 
“{ἢο66 ουμά ἰπ 1166) ᾿γοῦο ἰδίῃ ἴῃ {Πποῖν ἤϊρῆι. 
ΤῬΌΏΘΥ 8δοᾶ καἴδσ, ποὶ ἔγτοτῃ (3 (οορ. σχυϊῖ. 18). 
ΤΟΥ δὰ ρμουριιὺ ἰη ἐμοὶνγ (ἰπη! ἀγ ἰο 866 ἴ8τ 
ΔΥ͂ΘΔΥ, ἴοΥ δου ἰδοῦ ἰπϑιυθοῖνοβ βαίθ ΟὨ]Υ δἱ 
πο δε μβοοὶ ροβαεῖυἷο αἰἱδίδιοο ἤτοϊω͵ [86]. δ" 
ἀδηροτοὰ βοῆθ. Ἦγ9 Βοσὸ σ δα ]ν 6811 ἰο πχϊπὰ 
ψ δὲ 18 το ϊδίοαὰ 2 Κίηρβ χχν. 4 δαη. ; εν. χχχὶχ. 
4 σᾳφ. Οὐομρ. [,Δπι. ἰν. 17-20 οἵ [86 βίχις οἵ 
Κκίηρ Ζοιοκίαιι δὰ 41] 16 βο] ἀΐθσμ. 

8. ΤῬὨοτιοίοσο δαϊᾶ 1---ὯὩ ὈΘΟΡΙΪΟ.--- ον. 4. 
Ιη ορροεἱιΐοι ἰο ἐμαὶ ὈΠ πὰ ῥχγοσυπιρίίοι (τον. 2) 
ιπ6 βέσρμοι, ἩὮΟ ΟἸΘΑΥΙΥ ἴγεβ δαί ψὙ1}1} ὉΘ 
Βοσγοδῆθσ, Ἔοσροσίθηοοβ Ῥγοίουμα ρτιὶϊοῦ, ΗἱΪδ8 βϑοῦ- 
ΤΟῪ ἰδ υπἰηί6}} ἐκ: Ὁ]0 0 (86 Ῥϑορὶ9. ΤΉΘΥ βϑεῖκ 
ἰο οομίοτέ εἷμα, Ηᾶᾷο τοῆϊβοβ ἴο Ὀ6 οσοπιίοτίοα, δηὰ 
δδίκα ΟὨ]Υ ἰο Ὀ6 Ρογηλἱ θὰ ἰο χἶνο υϑηΐ ἴο 818 τὶ οί, 
“Ἴ0ΟΟΪΚ ΔΎΓΒΥ ἴτοπι 116, ΓΘΟΔ]16 υἱν αν ἴο τὰ 
“οὗ νἱΐ. 19: χὶν. 6: Ῥβ. χχχίχ. 14: δυΐ ἰῃ ἴμθδο 
Ἰδοθδ ἰμ6 ἴεν 186 δηϊτθαίϑα ἰὸ ἐυγῃ ΔΉΔΥ Η!8 
ΟἿγ, δηᾷ, ἐμβογοίογο, Ἰυάρίην εγαο ἴγοτα δ᾽ 5} τηθη. 
ΤῊ οχργοδδίοη, “ἰἢ9 βιῖον οὗὨ ΠΩΥ̓ ΡΘΟΡΪΘ᾽" 
βτοὶ οοοῦτβ ἢθγθ. [{ ἴδ ποῖ ἰο θὲ ἰδίῃ 88 {9 
Ῥασιϊενο ροηΐιῖνο, θυΐϊ δ 1μ6 ροηΐϊῖνο οἵ δρροβὶ- 
(ἴοῃ, οὐ τῶοσϑ δοουγζαίοὶυ, [πὸ κϑηϊνο οἵ ἰάθη. 
ΤῊΘ ἀαιρπίος οὗ ΤΩ ΡΘΟΡΪΟ 8 8 ἀδυρηίοσ, ἱ 6.» ἃ 
ἴδῃ)Ά16 ὙΠῸ ἰ8 ΤΑΥ͂ ΡΘΟΓ]6 ἴῃ 50 [ᾺΣ 88 88:6 ΤΕΡΓΘ- 
Βοηθα, ΟΥ ῬΟγΟΩἑ 68 ΤΥ ΞορΪε. ΤἼΘ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΏ, 
88 ἴ:0 δηδίορουβ οὔθ “ἀδυρῃίος οὗ Ζίοη," οφι- 
ΤΟΒΡΟΩἦδ8 ἴ0 ΟΣ ΟΧΡρτγοδδίοην, Οογιηδηυ, Ῥγαρβίβ, 
Βανδσία, οθ. Τθβ8 Ὄχργοβδίοπα Μὰ ἃ8 |1Κε- 
δ ἀδηοίο [86 Ροσβοηϊῆθα ὑμὶἱγ οὗ ἃ Ῥθορὶθ 
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πον (6 τοργοδοηίϊδίϊοη οὗ ἃ ἔδιῃιδϊθ. Οὔβεσνθ 
ΤΌσ μος μὸν (τ6 Ῥιορβοὶ ἀορίοίβ ὑμ6 ῥυπὶβῃμαθηὶ 
οἴ ἐμοῖγ ῥγοβυϊαρίίοη ἰῇ πογάβ ψ ποι ἴσασι β 
ΒΟΟΣ α 88 8 πη066] ἴον {16 Ἰδιηοηίδίίοη οΥοσ “6 γυ- 
Β8] 618 ἀεβίγαοίίοι ὈΥ [86 Ομ δ᾽ ἀδϑδμθ (1,Δπὶ. ἰΐ. 
11; 111. 48). . 

4, Ἐοσ ἰϊ ἰβ ἃ ὅδν.----ἰδ9 καῖθ.--- γα. δ-. 
Το οοπάυοϊ οὗ ἴ[Π6 Ῥτορμοὺ ἰ8 ἀοφίογηχηοα ὈΥῪ 
1π6 ργοοοάυγο οὗ {πΠ6 ΟΕΡ. Α8 Ηδ μιδβ ἀθογοοὰ 
ἃ, ἀΔΑΥ οἱ ἀοειταοίίΐοη οὐ « ΘΓΆΒΆ]6Ππ), {ΠπῸ ΒΟΣΤΟῪ οὗ 
π6 Ῥτγορβοὶ 18 ποὶ ψιουΐ 8 οδι86. ΤὮΘ ΟΧΡΓΘδ- 

᾿ βίοι τὸ Ὁ ἰ5 ῥόου] αν ἴο Ιβαίδῃ. [ἐ ὀσουτα 
ἰϊ, 12 (χχχῖν. 8). Ὑμαὶ ἰ ἴχθδῃβ 'β Ἰθαγηΐ (το τὰ 
ἰχὶϊ1, 4 ψβόγο ἱΐ 18 οδ!]ϑὰ “ἃ ἀδὺ οἵ νθῆββθδῃοβ 
ἴῃ τὴῦ ποατι." ὙὍΤδ οχργοβδδίοη ἴῃ ἃ βου δί 
το 6 ἔογμι 8 αϑοὰ ὈῪ «θγομιίδῃ (χὶνὶ. 10) δπὰ 
Ἐζοκίοὶ (χχχ. 8). ὙΤ6 βοϑῆδ οἵ ἐμΐ8 δοὶ οὗ 7υὰρ- 
τηδηῦ ͵8 ἰο Ὀ6 “(6 γ4] 16} οὗἉ νυἱβίοη.᾽" ὙΤδαὶ Φοτγυ- 
βδίθηλ 'ἰβ (ῃ8 ἀφῃοίθα ἰδ τηοβὲ οἰθαυγ ἀοιασιϊηοά 
ΟΥ̓ 1[Π6 οοηίοχι. ΚΝΟΒΕΙΒ νἱϑνν [δαὶ [86 Ἔχρτγοθ- 
β'οῃ ἄοεβ ποὺ ταδῦὶς (9 οἰ (5617, θας ΟὨ]Υ ομθ 
οὗ {μ6 γϑ]!ογβ βυγγουηάίηρ 1, ἰδ ὙΟΥῪ 
Νοῖ ἰο βρϑβᾶκ οἵ οἱβογ [ίηρε, ον νου]ὰ δ ͵ὺ 
τηρηΐ [Δ] }Πξἰῆσ ΟἹ ΟὨΪΥ͂ οὔ οἵ [86 γ8|16γ8 βασγουπά- 
ἴηψ Φογυβϑαίθι, οογγοβροηά ἰὼ (ὴ6 πογὰμ οἵ ψδγ, 
2 [ Ὀοϊΐονο [πδἰ Ἰἰχὰς 16 ἐπγονσῃ οἡ (ἢ ἜΧργοϑθ- 
βἴοῃ κ᾿ [μθ γδ] Ὁ οὗ νἱεῖοη᾽ ὉΥ͂ “οὶ. 111, 12. ρα. 
ΤῊΘ δχργεββίοῃ “ἐπ ἀΔΥ οὗἩ (6 [ΒΡ 8 Ἰουηά 
ἢτϑί 'ῃὰ 906]. ὙΥᾺ116 ἱμθη Ιβαϊδῃ βρθακβ οὗ “8 
ἉΔΥ οἵ ἰγουῦ]ο, δηὰ οἔ ἰγβδάϊηρ ἀονη, δηὰ οἵ ροτ- 
Ρἰοχί ιν " τ] ἢ ἰμ6 ΓΟΒῸ 48, ἢ ἱβ ἰϑὰ ἰο τὰ 
οὐ ἴΠ8 Ρἷδοοθ σοι, δοοογαϊηρ ἰο 706], βΒῃου! ἃ δ 
1:9 Βαθῇθ οἴ “16 ἄαγ οὗ 6 Εν." Τΐδ ρ]δοθ 
4 “ἼΠ6 γα] 16 οὐ «6Π 588 " ογ, 88 τὶ 19 
ἰϑγπιθὰ ἃ 11{16 δἴοσ, (706}. 111. 14) “1Π γ8]]16 7 
οὗ ἀφοίαἰοη." Τὴ ῥ]δοθ οἵ ἡπάρηιοης ἰβ ἰππ8 ἀ6- 
ποἰθα ἰῃ 706] ἈΥ͂ αγπλθ 1108] πδπιθ8. Ηθ βρβᾶδῖκβ 
οὗ [πΠ6 ἠυάρχηπηθηὶ οἡ {π6 Βοδίμβοι πιΐο ἀοσα ποὲ 
ἰουοἢ ἰϑγαοὶ. [1868 ἢ ΕΣ οὗ {π6 ᾿πἀκιηθης οἱ 
Φογυβαϊθηι 4] οηθ, δηά ἰπογοίογο ἀοθα πος οδὶ! ἐμ6 
Ρίδοθ οἵ ἡπάρπχδηΐ “ (Π6 γ8}1|6Υ οὗἁὨ ἀφοίβίοη, δαὶ 
ΘΠ οοδθ8 ἰηϑύοδα οὗὁὨ ἰξ δηοίβδῦ δγχθο ] οαὶ πδσηο. 
Ηϑ οδ}18 1ἰὲ “189 νδ]]6γ οὗ νἱδίου."» ὙΤοο πιιοὰ 
Βίγεϑϑ ἢ88 ὕθϑῆ ἰαϊὰ οἡ ἐδ χοργοβοηίϊδίίΐοη οἵ δ 
“Ὑ 8110, θοίΒ Βθτθ δηὰ ἴῃ «οἱ 111. 12,14, ΤῊΘ 
ΨΔΙ]ΟΥ οὗὨ ΤΘΒΟΒμΆρμδὲ 18. ποὶ (86 γβί]ογ οἵ Κιά- 
τοῦ, ἘΠ ιἰοἢ ἔγομι (818 88 δἴϊογχαγάβ οὰδ᾽]Ἱοὰ 
[Π6 γ] 16 Υ οἵ Ἰδιοδι δον ἶν δυῖ ἰξ ἰᾳ δῇ ἰάϑαὶ 
Ῥἰαἰῃ βργθδά ουῦ δἱ ἰῃ9 ἰοοὶ οὗ τιουπὶ Ζίοῃ, ποὶ 
οα]]ο ἃ ν8}16 γ᾽ ἔγοπι ἰὼ Ἰγίηρ Ὀεοϊισθθη ἔντο τηουη- 
ἴδ]ὴ8. (ΘΟ ρΑΓΘ αἰἶβθὸ (ἢ γδιΐου, ρἰαίη οἵ 7οζγθοὶ 
 οβὰ. χνὶϊ. 10; 10 ἃ. νἱ. 388. Ἠροϑ. ἱ, δὴ), Ὀὰαξ ἰη 
ΟΡΡΟΒΙΙΟΏ ἴο ἰμ6 Ἰοῦν Βεοὶσῆι ἴγζοτα πίοι 70- 
Ββονδῃ ἀοϑοθῦα 78 ὅδνο ἰῃθη ποίεμον ἰο τηϊηϊ 
οὐ {Πι6 βἰἰμαιίοι οὗἩ Φογυβδίθαι δοίπθοα ταουἑαΐῃβ 
{Ἐ8. ἘΕΣΥ. Ὁ). ἼΟΥ πὸ 186. ἸΟῪ βίγοοὶ ἰῃ ἃ ψδὶ]ον 
ἴῃ πΏιΟ. ἴη6 ῬτΟρΡΒοὶ 18 βΒυρροκοά ἰο ἤαγε ἀνοὶί. 
Βαϊ 7ογβα θα ἰ8 68119 8 ἀπβα 88 δαΐηρ οἡ (ἰΐθ 
Ἰονσοῦ ϑαγίῃι ἰῃ ορροβίἰίοῃ ἴο ἐμ Βϑαγϑη Υ δοίρῃι 
ἔτοτα μοι η6 Φυάρο οοπηθθ, ΤΉΘΤΘ δΔΙ6, ὃ6- 
δἰΠοε; ποῦ ν εδ δ ΜΠΡῈ οἵ {πὸ 86 οὗὨ δὲ") ἴῃ τῆθ 
ἩΠΟΘΓ δἰρη  βοσιοη. ὁ πἰξῖεδ, Ὀ]αῖη, (Οοπιρ. 
2 86. ὙΠ. 18., Ῥβ. ἢ δ ΝΙΝ αν Ἢ Βαὶ 

186 νΔ]16 οἵ νἱβίοη Ὁ ΤῸ πι6 ἰξ βθϑιηβ 
μδὺ ψ τησδὶ ποῖ οὐϑυὶοοῖς {Π6 βοΐ, ἰμδὲ ἐπ γϑσβ, 
1.14 δεεῖπῳ 18 80 τωοῃ βρόοκβθη οὗ ΤῊΘ ἱῃδαθϑί. 
ἰδηΐθ οὗ ὁ ὀγβα θὰ δὺ ἊΡ οὔ ἰδθ χοοΐβ ἴο 866 (νον. 1). Βυΐ (ΒΟΥ ἀο οὶ 866 δ8 ΠΟΥ͂ οὐρῆϊ. 
ΤΒΘΩ ἐπ ΤῸΒΡ Τοπιοῦαθ ῥαγί 4 }}γ (ἢ οΟΥ̓́ΟΣ:ς 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ' ἹΒΑΙΑΗ. 

ἔγοτα ἰδοῖσ ογοϑβ, δηαὰ Π6γ Ἰοοῖκ ἰο (μοῖσ δγῖὰ 
(νεσ. 8). ΤΟΥ ΙΟΟΚ 8180 ἴο (6 Ὀσϑδοίθβ ἴῃ τδποὶγ 
Ὑγ8.}18 (νογ. 9), δηὰ ἰο ἴΠ6 ἸΟΘΙ Ροοὶ : δυΐ 488] 
1867 ἀο ποῖ Ἰοοῖὶς ο Ηἰπι πο ἑογπιθὰ αἱ! (ῃΐ8 1 

(νεγ. 11). Το Ῥχορβοῖ, οὐ {πὸ οἱμοσ ἀλη, 
ΜίοθΘ οὐ ἰἢ6 ΓῸΒΡ Παα φητ ΓΟ οροηοᾶ, βοο8. 
δΔοουγαίοὶ Υ (τοῦ. 14). ΜῈΝ ποὺ ἰμοὰ Φογυλδ 
06 οΔ116ἀ (π6 γδ] 16 υ οἵ (ργοροίο) νἱβίοῃ, ὑθοδιβα 
ἴῃ Δ (6 ἰγὰθ εἶτα Βϑοῖηρ Βδς 1(8 ῥΐδοο, 
ἴῃ ορροαϊ(ἴοῃ ἰο [86 ἀοίδοιϊζνα δὰ οἴδη φυΐϊί6 ρμδῖ- 
ὕΟΙ6 βοοϊηρ Τὰ Ῥγορῃοὶ που]Ἱὰ ἱμοσθίοσο 
ταθδῃ : ἴῃ (86 ΡὈΪδοο ἩΠ6γα ἰμ6 ἀἰγίηο ϑϑοϊηρ. 188 
᾿ηἀοοά ἱΐα αὐ αρλα τ ἰρμον ὉΠΗΝ Βυϊηδη 
Βροίηρ ἰ5 ποὶ , 86 ΓῸΒὃΡ ὙΠ δρρϑᾶσ ἰο 
Ποιὰ ᾿υάριαοης, Τμ6 Ὀγοακίῃς ἀοτνῃ οὗ δ6 
411 ἰοοῖΚ ρίδοα δἱ (86 ἀρεϊσυοίίοη οὗ ΘΓ Βδ]6πὶ 
ὉΥ ἴθ ΟΠδιάδοδὴβ (76γ. χχχίχ 2). Ουγίηξ 
ἴο [89 τῃοππῖίδίῃ.--- 1 θοοϑ ἴο ἴὴ6 (0 βυὶ 
116 οοπίεχι Ὀαοιίον, ἢ τὸ (τ Εψασ, ΒΕ- 
ΟΗΒΙΒ) ὑπο ὝΠΕΡ υπάογείδηα ποὶ (ἢ ποὶρῆ- 
θογίηρσ πιοπηίαϊῃ 568, δὰ ἐδέ τηουπίδῖῃ οὔ 
π ἢ οἢ ἰμ6 ΓῸΒΡ ἀν 6118, πσΐδηοο Ηρ, δλοοογάϊηρ ἴο 
06] 111. 16 δα. ΤΌΔΕ δηά υἱΐοτθ Ηΐδ ἡπαρπιοηί, 
ΔηᾺ ἰο πμΐοι (6 ῬγΆΥΘΓΒ οἵ ὑμὸ βυρρίἑδηϊδ δῖ 
ἀϊγθοιθά (Ῥβ. 11. 6; 11. δ᾽; χοῖχ. 9; οχχί. 1 ; 186. 
ἰϊ. 8; γι. 18; χ, 12, 82: χί. 9, εἰ..).. Ὕεῖβ. 6 
δὰ 7 Ἔχρίδίη ψἢδί 8 βεβαία ἰὴ νογ. ὅ. ΤῊΘ ρμεῃ- 
ΘΙΆΪ, ἱπάοθηΐθ “' διὰ " Ὀοίογο Εἶδαὶ ἱηνόῖνα ἴῃ 
{πῖ8 οοπηθδοίίοη 6 ποίλοη “ δηὰ ἰγα]ν, πδιλοὶγ." 
(Οοπιρ. ΟἜ5ΕΝ. Τῆἧεβ. Ρ. 394 ο). Εὶ (οοσωρ. 
χὶ. 11; χχί. 2) .ἰθ π6 Ῥογβίδη ὕναἾα, ἡ 6.,ὄ (Π8 
ϑδίδπα οὗ (6 ατοϑοῖκα (ΘΟΗΒΑΡΕΕ, ",. ]πϑογ. 
Ρ. δ} Τῆδὶ {80 ἐπκας με Ἀμν δὶ Γλινμμ τ 88 
ΔΓΟΊΘΣΒ ΔΡΡΟΔΙΒ ἴγοσα 26Γ. χὶϊχ. οορ. ἨἘπ- 
κοῦ, ἢ. Ῥδπονοῖ, ΠΙ. Ρ. 148). Κις ἰα ἀοοηϊυσὰ ἐγ 
Αἴὴοβ (Ἰχ. 7) δ8 ΘΆΓΠος ἀπε ησ οὗ {80 
Βγτίδῃβ. Ηθ εἷλο ρῥγοαΐϊοίβ ἐμαὶ (89 βιυσγίδηβ 
δῃουὰ 6 Ὀγχουρλὶ ᾿χὴκε ἐπ μὲν (1. ὅ), 8 ῥσο- 
ῬΈΘΟΥ ὙΠοθα ΔΙ] πηοηὶ 8 δἰἰοϑίοὰ 2 Κίηρο χγὶ. 9. 
ὑ δ88 Ὀθθῆ δἰπηοδί υῃ  ΥΒΑΙῪ δοβαπιρα βἷηοο Φ. 

Ῥ. Μιομδϑὶΐβ (ορροδθϑὰ ἰο ἐμιΐβ γίϑιυ δσὸ ΚΝΟΒΕΙ, 
Ῥοεϊκονίαξεί (ἘΞΠοΙϊορίοα! ΤᾺ016) Ρ. 1561. ΚοιΣ, 
οη 2 ἡδτὰ ἢ χυϊ. 9; ΨΑΙΗΙΝΟΘΕΒ ἰῃ ΗΞΗΖΟΟ, 
Ἐ. Ἐπονοὶ. ΧΎΥ͂., Ῥ. 394) ἐμαὶ ι8ὲ8 Κὶν θ 186 τοχϊοῦ 

ἱ , 8 ἐγ θαΐατΥ οἵ (0 Ατᾶχοβ, 
ΜΙ οι {418 ἰπίο (μ6 Οδϑρίδη 868 (ΩΡ: ΕἼΤΑΙΌ, 
Ηΐϊεὶ. 111... ν. 638). ΠΕΙΙΥΖΘΟΗ Ρῥγὸ οὔβοσνοβ 
(μδὲ [16 γον Κῦρος 18 ττϊοῃ οὶ ψ 8 ἢ θυΐ πιὰ 

2. ΤΒο ἤδιο ἢδ88 ποί γοὲ Ὀδοὴ ἴουπα ἴη ἐπ Αε- 
Αὐήρκὰν , ᾿ἰπροτ  ρείουβ. Τμαὲ 156 Ῥτορβοὶ παιηρὰ 
ἴδῃ δῃὰ Εὶτν δ γοργοϑοηίδνοε οἵ ἔθ Αβϑογγίβδη 

Βοκὶ 15. ΘΟΥΙΔΙΏ]Υ Ῥοθαὶθ]6. ΟἿΪΥ ψὸα πιυϑὲ υπάογ- 
βίδπὰ (ἢ6 τηδίίορς ἐπε: ΕῸΡ {86 Ῥτορμοὲ τῶὸ 
δΙταγ ΠΟ μ6] ἃ Αθογτία ἴῃ {π6 Ἰογορτουπὰ οὗὨ εἶθ 
βεοϊὰ οὗ νἱπίοῃ, αβαγγία αἰχηϊβεβ [86 που ]γ 

ὝΟΥ ἴῃ ΡΌΠΟΓΑΙ, ἴοΣ τῆ ΐοῖὶ σϑδϑοῦ δ6 οἰϑονογθ 
᾿πο] αἀο68 ονθῃ Βαδγίου πάθον (ἢ ἡδηια οὗ Αδβαυγὶδ 
(νι. 20; νἱῖϊ, 7), Ηδ πιοῃίίοηβ ΕἸδὰ δορὰ Κιὶνσ, 
θδοβαβα (ΠΟΥ͂ το γΘ σοπιοίβ δηὰ πη πο δι! οηβ. 
Εὸν 186 Ῥγορῃοίβ ἰγθαυθηί Υ τορος ἱποὶς δη- 
ΠΟΙΠΘΘΙΘΗΪΔ οὗ Ἰυἀκχηηοηΐ τοσθ ἀγεδα αι], ὈῪ τ86 
[ΠὨγεαϊθηΐης [μὲ ἀἱβίδηῦ ρϑορὶο, οἰ γοὶν ἀρ κηόνση 
δηὰ {πογοίοσο αυΐίθ 1688 δηὰ ΡἱΕ 1668, βδουά 
θ6 ἴπ6 ἑπαϊγαμηοηΐ οὗ ἐδ6 ᾿πἀκιηοηί ἘΝ Ὁ ὕευι. 
ΧΧΥΙΪΙ. 49. [5β4. χχχὶϊ!. 19 ; ΤΕ ν. 15). ΤῊ τπη- 
οονοσίηρ οὗ 116 βῃ} 1614 (οοτιρ. ὕσσϑαγ Βείϊ. . 
11, 21) 18 Ῥγοροσ ἴοσ ἐῃίλΠ ΓΥ, 80 ἐμαὶ 4}} (μ9 οοι- 
ϑυδηΐβ οὗἨ δὲ ΔΙΙΩΥ---ΙΌ οτα, ομδυὶοίβ οὗ ἯΔΓ, 
ΟΔΥΑΙΓΥ, ᾿π δον, τὶ} Ρ6 γαργοβοηϊθα. [Ἃἢ τος. 7 
86 ὀχδοῖ γοηάογίηρ ἰδ “ Απά ἰΐ σδτλο ἴο Ρ6δ8 ; (ΕΥ̓ 
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δοεὶ γ] γα τοσα ζ[0}},᾽) εἰὁδ. Βαϊ {Π6 δὶ ἰθδο ἷβ 
δοὶ ἴο Ὀ6 υπάοεείοοά δΔὺθοϊυΐοϊγ. Τὰθ Ῥτορβοὶ 
ἀοεβ ποὶ μβε8 βυἀάθῃ!ν ἤγομι [89 ἀεθοσγιρίίοη οἵ 
αΐυσο ἰδιηκΒ ἴο ἀορίος πδὶ πδὰ Υ͂ ἰδ κθη 
ἀπο Ἠς ἰδ ἴο Ὀ6 υπαογβίοοα γχοϊαίνεϊνυ. Ης 
ΧΛΆΤΪΓΒ ΟὨΪΥ 8 ἴῃ (86 ρἰοἰυσο οὗ ἴ[Π6 λα γο 
μὰ ο 6 βοίβοϊάε. Ηαὰ κϑεβ 86 οδμδγίοίβ δῃὰ 
Βογβοσαθα (νοῦ. 6) ποὶ ΤΊΘΓΟΙΥ δὶ στοαὶ. Ηδθ δθ68β 
186 ἐπ τηοϊΐοη, δ ταδύίζα πον ὑπ 0} 41] (6 δῃ- 
γἱσοῦϑ οὗ Φογιβαίο. Τμΐδ τουθαιθηὶ ἩΒΙΟΙ ὃ6- 
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Ἰοῦρβ ἴο 89 Τυΐαγο, μ6 ἀοδογῖθθα 88 ἰἴ 1ἰ ἰοοῖς ῥ]δοθ 
Ὀοΐογο ἰδ ογοθ. ἘΔ ΉΥ οὨοίΐοθδῖ νυ 8]16 Υ8, 11{., (86 
οἰοΐοθ οὗ ἰὮγ νδ]]ογθ, ᾿ΒῪ ὑαβί, ποδί ἔγιἢ}} γὰ]- 
1ογβ, οτοί οἵ (ο86 (6 νδι]ογ οἵ Βορμιδίτα (χνὶϊ. 
δ), δγο 8116 δῃὰ ονογγαι τὶ Θμδγῖοίβ δὰ Βοσβο- 
ΓΘ, {Π6Υ͂ 86 Εο Βυπλογοῦδ. Βιιῖ {ΠΟΥ ποῖ ΤΔΟΓΟΙΥ͂ 
(ῃγοδίρῃ ἔγοπι ἃ ἀἰϊβίδῃοθ. ΤΟΥ δΡργόδοὶ οἷοθθ 
ἰο Τογυβαίθα. Τὰ Βογβοίηθῃ ἢδγο ἰδίζοη {δμοὶν 
δίδηὰ σίχμις Ὀοίοσγο ἰμ6 μαΐα ἱῃ οὔθ ἴο συδίκ ἃ 
ἀδδὰ [.6 τηοτηθῃξ (ΠΟΥ 8.6 χοαυϊγοῦ. 

Ὁ) Ἐ8ο Ρπηϊδδισθες οὗ ἄοῆδηοθ ἰπ αἰςξδὶ οὗ ἄδηβοςσ. 

ΟμΑΡΤΕ ΧΧΙ͂Ι. 8-14. 

8 Απᾶβο "αϊδοογογοά {μ6 οονογίηρ οἵ δυάδῃ, 
Ἀπά δου ἀϊάδβὲ Ἰοοῖκς ἴῃ (μα ἀδΥ͂ 
Τὸ {86 Δραουν οὗ [826 Πουθ6 οὗ ἰῃ6 ἔογοβί. 

9 Ὑο Βαῦθ βθϑὴ 8180 {86 Ὀγθϑοθοβ οὗ [86 ΟΥ̓ οὗ Παυ]Ἱά, 
Τμαὶ ΠΟΥ 816 ΙΩΔΏΥ: 
Αμὰ γα γαίμοσγοά ἰοροίμοῦ [86 ψδίοσβ οὗ [86 ΟὟΤΟΣ ΡοΟΪ. 

10 Απά γε δᾶῦϑ πυμιρογοα {86 μουβοβ οὗ δγυβδίθτ, 
Απά ἴδ μοιιβοβ ανθ γϑ ὑσοίσοῃ ἀόνῃ ἴἰο [ΟΥ̓ {86 π|8]], 

11 Υο τδάδ αἷθ0 ἃ "αἱύο Ὀούνϑομ [86 ἴτγο γ18118 
ἘῸγ (86 τϑίδυ οὗ {86 οἱά ροο] : 
Βαΐ γα ᾶνο ποῖ Ἰοοϊρά υπΐο {86 ΤΏ ἸΚΟΥ ὑποσϑοΐ, 
Νοελίδος δά τοϑρϑοὺ απίο μἷμι ὑἐμαὺ ἐββῃϊοηοα 10 Ἰοηρ δρΌ. 

12 Απὰ ἰπ ἰβαΐ ἀδΔΥ ἀϊά [89 9 Ἐἣ}Ρ αοὰ οὗ μοβίβ οδ]}} 
Τὸ πϑορίῃρ, δῃα ἴο τῃουσγηϊηρ, 
Απᾶ ἰο Ὀαϊάποθ5, δὰ ἰο ρίγάϊηρ τῸι βδοκοίοία ; 

18 Απά Ὀ6Βο]ά, ἸΟΥ͂ δηἀ ρ]δάπεβθ, 
ΒΙαγίην οχϑη, δηα ΚΙΠ Πρ βῆ ΘΘΡ, 
Ἐδιηρ Πσβῃ, απ ἀγηἰκὶηρ υἱῃ6 ; 
Τ,οἴ υβ οδὺ δῃὰ ἀσίηΐϊ, 
ΕΓ [Ο-ἸΔΟΥΤΟῪ Ὑ6 8}8]] ἀΪ6. 

14 Ἔράίαῖος τέσ ΤΟΥ ΘΙ οα ἀρ πραυ ἐὐὸι ὉΥ͂ ἐδ αιίυνα οὗ ἡπίαι ἅϊο, 
ὌΓΘΙΥ {818 1 ΟΣ Υ͂ 8.41} ποὺ θ6 ρὺγ οτὰ γοι {}}} γο αἱ 
ἐπὴν τὰν πρὶν οὐ πγτοῖι ᾧ χρυ ϑ μον 
ὁ ῳμοουοτοα, ἰοοῖ αἰοαν. Ὁ γεδογυοίῖν. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑ, 

γος. 11. ΤΏ δοτα ὩὩ0 δα χοδ ἰη 171. (τοκαγάϊπρᾳ 
8 ἔοσται οοζωρ. Εἶπα, ὃ 2δ6 δ) δῃὰ ΡΝ τὸ ἰο ὍΘ τ6- 

ξεαγάοἃ δβ πθυΐοσα Ὕ᾽ [δ 756 Ὠτταίΐηρ, δβαρίῃκ ἴῃ 468, 

ἰο ψεϊοὶ ἐμοη ἢ ϑοζηθθ 88 ἔ: 6 Θχϑουίίοη. [ἢ δῃδ]ο- 

ξοτ ρίϑοου ὝΥ" ξίδαδο ἐποσϑίοτο δοΐουο ΤῊ : χα Τὶ 

ΧΙ. 18; χὶνΐ 11. ΗονΘΥοΟΣ ἢ χχχυ 26; δεῖ. χΧχχὶϊ!, 2, 

ἐδ οτὰοτν 8 85 ἤθοσο. 0 οου]ὰ δὰν ἐμαὶ ἐπ δυσοθΒ 808 

οὔ ἰάδδα ἰδ οοποοίγοὰ ἰὼ ἐμ 9 ὁΠ6 6856 δΔΙγ ΕΙΟΔΠΎ, ἴῃ (ἢ 9 

οἶποσ, δυγηι οί δ} γ. 

ΨΥ. 13. Ο ἴδ 66 ἰμδηϊείνο οοῃδίγα οἰ 8 ΘΟ. Υ- δ; 

χχί. ὅ.---- ὁ ΔΌΠΟΣΤΙΩΑΙ ἴοστω ἰα ἰὰ ἰταἰ αςίοη οἵ 

δπῶ, δοίην. Ηοϑ. Σ. 4. 

ἘΧΕΘΕΈΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ. 

1. Το ἱπμδρἰξαπίβ οἵ 7 ἜΣ Βα] 6 ἄγ ὭΟΥ ΠΟ ἰοηρ- 
ες ἱπερίγοά Ὀγ (βουρμεῖοβθα ὑγοδυτηρίίΐοη. ΤΉΘΥ 
866 1ποιθοῖνοβ σοτα 6 ]]οα ὈΥ͂ [Π8 ΠΟΥ ἐπι ταΈ πον 
ἰο Θομδίοσ βου ΟΌΘΙΥ ἰμοῖγ τυθϑῺβ οὗ ἀοίθῃοσθ, 
Εἴται, [ΠῸΥ ἱπαροσὶ [Π6 βίογα οὗ νεδροῦπα πη ἰἢ6 
δίβοτιδὶ (νοσ. 8). ὙΠΕΥ Ἔχαπιΐηθ (Π6 ἰοτι! βοδιϊ οηΒ, 
αικὶ οοἱ]Ἱοοῖ τυδίοσ ἰῃ (ἢ6 ον ροοΐὶ (νοῦ. 9). Το 
ῬΕΠ ἄοτη Πουβεὰ ἱπ ογᾶδθγ ἤο σϑρδὶγ [1:6 νγ1Ὰ] 
(τον. 10), διὰ τΠ ΟΥ̓́ ἴΌΤΤΩ ἃ ὩΘῪ Τεβογυοῖγ. Βαὶ ἴο 
Ηΐω τγῆο [48 οδυβοά {μιὲ5 ἀἰδίχοββ, δῇ ἃ ἮΏΟ 8]0Ὼ0 

ὁδπ σϑῦιονα ἰδ, (ΠΥ αο ποὶ ἴπτῃ ἐμοῖς ογοθ {ν6Γ. 
11). Απᾶὰ νπθὰ Ἧς Ῥγΐηρθ ὑροῦ ἴπ6πὶ ὈΙΟΓΡ 
τηΐβοσυ (τϑγ. 12), [ἢ ΟὨ]Ὺ οβοοὶ οἵ 10 18 ἐπαῖ, ψὶῖῃ 

δ: τοοϊκ] οϑθηθεθ οἵ ἀοβραὶν, [ΠῚ ψῖνα ἐμ θηΒ6 } γ68 

ΘΆΘΟΥΪΥ ἴο Ρ΄δαδαγθ, Ῥθοδιβ 81] .1}}} βοοῃ Ὅ6 ΟΥ̓́ΘΡ 

(νον. 18). Βυΐ (18 ἀοῆδηὶ βρίτῖς ὀχ! ιοὰ πὸ 
Ἰοηρος ἴῃ Ὀ]Ιπάπεθα, Βὰΐ ἴῃ κἰψαὶ οἵ ἀδῆροτ, (Π9 

ΤῸΒΡ Ὑ{]1 ποῖ ραγσγάοῃ. ΤΟΥ ταυβὶ οχριδϑίθ 1ἱ 
αὐτὰ τη οἷν 116 (νοτγ. 14). 

ο, Αμπᾶ δο ἀϊδοονοτοᾶ--ἸΟ!Β, δ8ο.---Ὑ 6.8. 
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8-11. ΤΙΐδ δοοίίοη 15. οἰοθοὶγ οοπηοοίοα τὴ [86 
τοοοάϊηρ οΠ6, 88 ἴμ: οοπεαιγαοίίοη διονπ.--Αᾶἃ 
δὰ ἀϊαοονοχθϑᾶ. ΤῊ βυῤ͵οοὶ οὗ (86 νοτῦ 15 (89 
ΤΡ αοὰ οἵ Ποείβ ἰπ νεγ. ὅδ. Βαϊ, (δου {86 
οοπῃοοίζοη οὗ ἐμὸ {π|0 Βεοίΐομβ ἷβ 8ὸ ἰηἰϊπλδίς, 8 
οοηβίἀογαῦ]9 ἰηίογναὶ οἵ ἰἰτῶθ ταυκὶ 116 θεοί 
ἴμοηι, 86 (Π6 ἐγχαῃδίἰΐοη ἴγομχ ἐμαὶ ὉΠ] ηἀ ᾿γθβυπρ- 
(ἶἰοα ἰο {9 ἀοῆδῃοθ πῃ δἷρῃξ οὗ ἀδῆρον ᾿θτὸ ἐ6- 
δογὶ ρε, 8 λυ ὶγ αυϊίθ δυάάοη. Βαί ἴον {1118 
οἷοδθ στγβδιατιδίλοδὶ οοῃηθοίίοη οὗ ({|6 ἔνγγχο δοοί: 088 
086 τηϊρἢὶ Ὀ6 ἰοτηρ θα ἰο Σεΐοσ (86 Ετεί (νος. 
1-7) δὲ ἃ βεαραγαίβ ργοϊϊοίίοῃ ἴο δὴ θυ 8 ν ἔἶτλθ. 
Ι1ι που]ά, ἴῃ ἔλοί, βανθ θθθὴ ροβϑὶ Ὁ] ἔογ (δ Ῥτγο- 
ΡῬιοὶ ἰο πᾶνϑ ςοιαθποὰ ἰπ ομ6 ῬΣΟΡΉΘΟΥ ἰμὶ8 
ΘΓ] ον ργοάϊοίζοι τ (ἢ 8 ἰδίου οὔθ οἡ δοοουῃῖ οὗ 8 
ΟΟΥΓΟΒΡΟΏάθηοΟ ἴῃ βυ )οοϊ-δίϊοῦ θα σθοι [86 {{ᾧΥΤΟ. 
Βυὲ ἴξ 18 τηοδὲ ἠδίασαϊὶ ἰο στεραγὰ {80 πῆοΐθ ρῥΐθοθ, 
γογα. 1-14, δ 8 δἰηρὶθ σοπιροβιίοη, δηᾶ ἰὸ βὺ 
Ροβ6 {μδὶ {πη Ῥγορδοὶ ἱμ ἴμ6 Βγδὶ ρατί (γ σα. 1-7) 
ἰγδηηρογίοα ᾿ἰπηθο] 7 Ὁδοῖκ ἰο 8 τ] Υ ̓αΠποίΌ ΓΟ, 
θδσδῦθο ἰὶ βογνυοὰ δάμη γαῦ} Υ 85 δ [01] ἴο ἐΐθ Ἰδίϑν 
ογἶβδὶβ ψῃϊοὴ ἢ ἀοθογῖθοδ (νογβ. 8-14). ΤΠ ἷ8 Ἰδΐθῦ 
εἰτυδίοη, νη ΐϊο ἢ τα [6 οοοδαίοη οὗ {8 τ 0] 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ὈΘΙΌΓΘ ὑ8, 15 Ποτο ἀοβογὶ θα ΕΥ̓ Εἶτα δα 
8. θδδ8 ἰοῦ (86 οομιρ[αἰπὶβ δηὰ ἀθαυποϊδίϊοηβ οὗ 
Ῥυπίβιαθηὶ ποι μ6 αἰΐογδ, νοῦ. 11 ὁ δηα νου. 
18 ρα. νο Βανὸ ἐδβογείοσγο ἴο υὑπάογθιδηα (ἢ9 
δογίβίβ, νου, 8 8644.) οί 88 ργαείογἑα , 
Ὀυϊ ἰῃ ὑποὶν ῬΓΟΡΟΣ βρη ολίίοη. 6 Ῥογοοῖγο 
ἔτοτα γ6γ. 8 α, πὲ (ῃἢ6 ΟΕ} δὲ 1δϑί ἱοοὶς ἔγοτλ 
(86 6γο8 οὗ δυιάδῃ ἐμ6 οονοσίης ὑμδὶ οαυδεα Ὀ]1πά- 

ποβα, ὙΠ) 8 Βοτθ δρρί θὰ τοὶ ἰο ἐμαὶ πμΐομ ὧθ 
πἰάάφθη, Βαὶ ἴἰο ἐμαὶ π ϊο Βἰ468, 88 ἐγθα θη] γ. 
ΟὐμΡ. χὶνὶϊ. 2; Ν δῇ. 111. δ; Φοῦ χ]ἱ, 86. Φυάδᾷῃ 
16 ΒΔ ἰΠθ ὨΘΟΘΒΒΙΥ͂ οὐ ΓΟΡΑΓΙῊΣ [ῸΣ γγᾶγ.Ψ 
ὙΠΟΥ ργοοοϑὰ ἱμογαίοσο (ὁ [ἢ ἈΣΙΟΥΥ͂ 01} ὈΥ 
Βοϊοπιοῃ, οὗ οοἄδτγα, οδ]]οὰ {π6 ἤουϑ6 οἵ {6 ἴογοβί 
οὔ Ιβῦδηοη (1 Κίηρβ υἱὶ. 2; χ. 17, 21), νι 1 ἢ 18 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἰάθη 8] σὶτἢ ἐῃ9 8039 Π3 χχχίὶχ. 2, 
ἦῃ ογδσ ἴο 806 ΒΟῪ ἱΐ δίοοὰ πῖῖ {Π|ὸ ἀρραγαξιδ 
δείδισιδ. ὙΒΘ ῬὈΤΙΠΙΔΙΥ͂ ταραηΐηρ οἵ Γ᾽) ἰδ ἰεία. 
ΤΏΘΥ ποχὺ Ἵχϑπλὶηθ [89 ἐογεἰ βοδίϊοηδ οὗ (6 οἱ 
οὔ Ῥανὶά, δὰ αἀἴΐβοονος ἔδβαὶ ἐΐογο δΓΘ ΤΩΒΗΥ͂ 
Ὀτοδοῖοδ ἰῃ ἴθ. 1 ἀο ποῖ {πὲηκ (Πδὶ ὑπάον 
“ἢο εἰΐγ οὗ Πανὶ τὸ δῖὸ ἰο υπάογϑίδηά ἐδ 
πο]. οἵ 76 ΓΒΑ] θη, 85 Ασα ἀρροδ] της ἴο χχὶχ. 
1 πηδϊηἰδίηϑ (ΗΈπΖοα ἢ. πο. ΧΥ ΤΠ). Ρ. 5938). 
“ΤῊς οἱΐγ οὗ Πγαγα ᾽ 18 αἰ σαγβ (μ6 Βουίἢ- οΒί στο 
οἰοναίοα ρατὶ οἵ Φ γύρα] σα; δηὰ ἰζ 1818 μδτί ἀ]οῃθ 
ἦθ ταρη!οηοὰ ΠΕΡ ΕἾ ὨΘΟα ποὶ ΒυΓΡΓΙΒΟ Ὁ8, 88 
9 σβηποί Ἵχροοί ἴπδὶ (86 Ῥτοριοί βδβου]ὰ γῖνο δὴ 
Θηυτογαϊζοη ἰδίου 8}}}7 σΟΙΏΡ]οίθ. 8 ᾿οδση, 
πθδο μὰ ἴτοῃ 2 ΤΎΡΟΝ, Χχχὶϊ, ὅ, (αὶ πω ρὰ 
Ὁτὶ Θβρϑοΐδι γι ΓΟΡΕΣ οἷΐγ οὗ Ἀανία, οσ 
Ζῖοη. Αποίδογ ἐδαθαι μ ἡσὴ τηυβὲ δ6 γαγίίου- 
ἸΑυΐν αἰϊοπα θὰ ἴο Ὀγ (ἰοθο τμο ἀοίδπά δ οἰ γ, ἰ6 ἰὸ 
Ῥτονίἀθ {ποι βογ 68 ὙΠΓΠ τγαΐοσ, δῃὰ ἴο ουἱϊ οὔ (ἢ 6 
ΒΡΡΙ͂Σ οὔ ἴξ ἔγοια ἐπ9 θῆϑηγ. Τἷὶθ 18 ψῆδί 186 
1 ΠΑ θλἰΔηΐδθ οἵ Φ Θγυβαί σα ἀο. ΤΟΥ οΟ]]οεί, ἀσὰν 
ἱμναγὰβ (86 τγαίουβ οὗ (Π6 ΟΕ ρου]. [ἢ (86 να]- 
Ιογ οὗ αἸ βοὴ ποῖ Ὀογάοσβ “96γυβαίοσα οα ἴδ 6 
γγοϑὲ ἔθ 6 ΓΘ Δ.Ὸ 8[1}} ἔττοὸ οἱ ἃ Ῥοοἱβ ; ἰ 6 ὕὀῥῃῃρδῦ (ὩΟῪ 
«Βιτγκοί-οἰ- Μαπιὶδα) δὰ (6 ἴογσοσ (μον Βιγζεί 
ἐν- ϑιὠιᾶπ). ΟΟμραγθ ὙΠ δὶ 8 βαϊὰ οῃ νυἱὶ. 8'ι ΤῆΘ 
δοοουηί ἴῃ 2 (Ἔτου. χχχὶϊ. 8 54.) δηὰ [δαὶ ἴῃ (ἢ9 
Ϊδοθ Ὀοίοσθ υ8 βΌρρ]οπιθαΐ ουΘ δῃοίμοσ. [π ἴδ 6 
ὉΣΊΩΣ, ΤΘΏ ΓΟ 18 τηϑ16 ΟὨ]Υ οὗἉ [86 βΒἰορρίηρ οὗ 
[116 χοϑοσυοῖσα. Ηθσθ, Ῥγοιλ 6 η06 18 σίγεοη (ο 186 

ΟἾΒΦΣ ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ (86 ἰυτηΐϊηρ ἰηΐο [Π6 οἰ οὗ 
1860 Ψψαίοσ οὐἱ Πα 16 ΘΏΘΥ. ΓΞ) οδηποῖ 
ὮΟΓΘ ἀοηοίθ τ γ Ϊγ ΤΟ] ]οοιϊηρ ἴῃ (Π6 Ῥοοὶ ὉΥ ἴπ- 
ἀογίης 11 ἴγοπὶ ον με Ἐογ, Βσεὶ, (86 πδίδγ, 
πιϊμουὶ βονίηρ οὔ τουἹὰ παν σίϑοη δηὰ θθοῃ 
ΒΟΟΣ ΤΟΙΔΑΓοα Ὀγ 1Π6 ΘΠΘΥ. ϑοοομάϊν, ἐπθ 
ὙΓΑΙΘΥ γῺΔ388 ποοάρα ἴῃ (6 οἷϊγ. [ἰδῖκα, ἱβοσοίο 
Υ3Ρ ἴπ (δ δί μη! βοδίίοα ἵπ ἩΒΊΟΒ ἱϊ 18 ΘΙ ΟΥ̓ 
06] ἰΐ. 6; Να 2. 11. 11, τῇοτα 1 ἰΒ βαϊα {Ππ2ὶ ᾳ 68 
ὝΝΘ ἸΧ3Ρ, ὁ. 6., ἄταν ἴῃ ᾿μεὶν Ὀσὶρμίποβα. Ηρθτσε, 
ἐΐνοιι, (86 τηοδηϊηρ 8 (μδὲ {116 ᾿ΠΠΔὈΙΔηἰβ οὗ οσυ- 
88] οτχὰ ἄγον ἰμ6 Ὑδίοσ Ἰηίο τποὶσ οἱϊγ. [Ιἢ σοΐρσ- 
θΏ69 ἰο ΠΕΙ ΤΖΒΟΗ 8 σοιδσκ (Πδὲ {Π18 τηυδὶ γαῖ μοῦ 
ὈΘ Ἔχργεβδϑοὰ δΥ ὭΝὙ, 1 08}} δἰϊθηξίοῃ ἰο 1Π9 ἔδλοξ 
(δὲ 706] ἜΧΡτΓοδϑομ, ἰἱ. 10 διὰ ἰν. 1δὅ, Ὁγ ἽΝ᾽ 189 
βδτηθ ἐπουρῃΐ ποῖ ἢ6 ῃδά ἴῃ ᾿ἱ. 6 ἐχργοββοὰ ὮΥ͂ 

Ρ- [ Ὑ30, πεβιθῆοϑ 1ὲ (Ποῦ ἐμαί ἴῃ ἐμὶθ ρίβος, ἰοο, Υ3 
σϑῃ ὕο υὑδοὰ ἰπ [Π6 εἰ ρτι βορέου ἸΌΝ, [ὲ ΤηδῪ οο- 
οδδίοῃ βυγργὶθο (μδὲ γον. 10 ἱπίογγιρί [Π6 δοοουπὲ 
τορδχάϊηρ πο τοθογνοῖσα. Βυΐ {86 ῬιορΡδοὶ ενὶ- 
ἀθηι}γ ρῥγοοθοάβ ἔγουι [ἢ ϑϑδῖδνρ ἴο {86 τηοσα 188 - 
οὐ. Το Ὀγϑαϊεῖηρ ἀονα οὗ ἐδ6 Βουδθεβ ἴογ [89 
ῬύτρΡοθο οὗ χοραϊγίηρ (Π6 γ8}18, Ὑγἃ8 ἃ στοδίεν ψοσὶς 
ἴΠδη ἀγαπίηρ ΟἿ 16 πδίοσ οὗ [89 ἸΟἾΤΟΣ Ροο] ἰηΐο 
89 Ἧ6118 ΟΥὙ ΤΟΘΟΣΎΟΙΓΒ ΔΙΓοδαγ οχἰβίϊηχ ἰπ τη 6 
εἰῖγ. Απὰά [86 ογπγαϊίοῃ οὗ ἃ ὩΘῊ Ῥο0] ὑοίνεο 
(86 π͵ῷ]}]8, ἱῃ ογάϑσ ἰο δωρίυ 116 οἷα οὔθ, χσηΐϊμιξ 
{61} Δρρϑὰγ [πὸ σγδηάοοὶ σοσκ οὗ 4]. Τμο ορὶ- 
ἰοῦ οἵ ὈΒΕΟΠΒΙΕΒ, ἰπδὲ {Π6 αι θογης οὗ ([π6 
Βουδοβ γ)85 0} ἃ υἱοῦ [0 αυλτίογιηρ (Π6 801 16 
18 ΥΟΙῪ βίγδηρο. [Ι͂ἢ 2ζ6.. χχχ δ. 4 1 8 δὰ 
(αὶ Βουθε8 τεσ ἀθιλο] !οἰιοὰ ἰῃ ογάος ἰο σϑραὶγ 
86 Ἰογιϊβοδίίουα. ΤᾺο ΠῚ. (ον Βογο, 6ἰθο- 
τ Βατο Σ1|09) τ ΒίοΒ (γον. 11) τγδϑ ργθραγϑά ἔοσ ἰμ6 
ψδίοσβ οἵ “(6 ο]4 Ῥοοΐϊ,᾽)᾽ 8 ΥΟΥῪ ὈΓΟΌΔΟΪ α.}}} 
Ἔχ βίοθῃοοθ ἱῃ (6 Βιγζεί-εἰ- Βαίγαζς (ἰμ6 Ῥοο] οὗ [86 
Ῥδίσίαγο 8) πβτοῦ [86 ΕὙΔΏΪΚ5. δἴνοσ (18 ρδββασθ 
δηὰ 2 Κίηρβ χχ. 20; 2 (Βτγοῃ. χχχὶϊ. 80; Εΐσδομ 
ΧΙ. 190, 0411 τ[ἢ6 Ῥοοὶ] οὗ Ηοζοκίαι. [1 1168 
αἰ ἰπ [ἢ 6 ργοθθηὶ γγ781] οὗ [Π6 οἱτγ οδδὶ οὗ ἰῃ9 αΐβ 
7ορρδ8) ψαΐθ. 1ὲ δι1}} σθοοῖψϑδ 1ϊ8 νδίεσ ἔγσοτι [δ9 
81Ὼ 1114 ρΡοοὶ ὈΥ͂ τηθ8η8 οὗ 8 οϑῆδὶ βίος ΘὨ ΕΣ 

{86 οἰΥ δου οἱ (6 Ὑδίδ κδίθ. (Ὁοιρ. ΑἜΝΟΙ» 
ἰη ΗΈΒΖ., ΚΕ. πο. ΧΎ ΤΙ. Ρ. 619, δῃα Ἵβρϑςοΐδὶν 
Ο, . ιβονβ Ὁγάπαποο ϑ΄ωγνεν φί Ψψετυϑαίσνε, 
1865, δὰ ΥΔΆΒΕΚΝ᾽Β ᾿ἰὐεοουεῦν ὑἀεἠβομμδον 1872). 
[ω ορροδϊοι ἰοὸ 86 Ὡ6Ὺ 186 ΡΟῸΪ] τῇῆοθθ 
ὙΓΑΙΟΓΒ ἷϊ τεοογοὰ γ:88 08]10α “τἴ6 ο]ά Ρο01.᾽ Τῆϑ 
ΌΓΣΙΔΟΣ πδιὴθ οὗ ἴδο οἷά ῬΟῸ] γνῶ “(86 
ΡοοΪ," Ὑβῖοῖ 8 ἔπῖοθ τρθπιἰομθὰ ὉΥ [βδὶδὰ (Υἱῖ. 

8: χχυχνὶ. 2). ΤΏΘ οχργοβδίου Ὁ ΠΥ ὀὁσοῦχα 
μυοα 68 ΟΝ Ἰ σας ΚΕΣΙΣ τ . 4, δηὰ 18. ΕἸΣ ἕ εἰ 
Ῥδββᾶρεβ «(6 γ. 11]. 7; ἰηρ8 χχν. ἢ ἴμοδθα 
μον ἴῃ [86 ὈοΟκΒ οὗ Φεγογοΐδῃ δῃὰ Κίηρε 8 
ΟΠὈ]6 ἯΔ811 βοοῖβ ἴο Ὀ6 σηϑδηΐ, πηΐοῖ οομηθοίθα 

Ζίοῃ δηὰ Ορβμοὶ δὲ ἐμο δορά οἵ ἰδ6 Ὡ. 
Τΐδ ἀο66 ποὶ δβυϊ πὸ}} {Π6 εἰϊπδίΐου οὗ (Π6 Ροοὶ 
οἵ Η οσοϊκίϑἢ δὸ Ὀοίοσθ σῃθπίϊοηθα. [11 ἰδ ὉΏΟΕΓ- 
ἰδ ὙΒΟΙΒΟΣ Μθ ἅτ ἰο υπἀογείδηᾷ ἰῃ ἰἰ6 ὈΪδοα 
Ὀοίογθ 18 ἃ ΟΣ οὗ 8 ψ8}} θεϊ ποθ ἰδ0 0 
Ψ8]] οἵ Ζίοῃ δηὰ 6 ψδ1} χοΐϊῃρ που -οαδίνδσὰβ 
τουπμὰ Αἴτνα (ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ δῆς ΕΟΒΙΝΒΟΝῚ, οὐ 8 
βοοοηά ἀου]6 τ|ῷ}} βἰἑυδι θὰ Ὥθᾶσ [π6 Ὑδίδ μαίθ. 
ΤῊΐδ ργθοδλυϊζοῃ γγ88 οοσίδι ]Υ Ὠοὶ ἴῃ ἐἰθ6 17 ντοῦρ. 
ὙΥΒαὶ γδϑ υτοης ἴῃ (μοῖν οομάποὶ τὰ (Πδὲ {Π6Υ͂ 
ἄχοα {μοὶν ογθα ΟὨΪΥ ΟἹ ([|6860 ΠΙΘΆΔΊΌΓ͵ΣΕΒ οὗ Πα πιδπ 
Ῥγυάρῃοο, δηὰ οχαἱ θὰ ἰο Ἰοοῖὶς ψ 1 οολδάρσῃοσ ἴο 
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Ἡΐπὶ πο δα τηϑᾶο 8}} {μ15, ἱ, ἐ., (6 τ ῆο]6 εἱΐα- 
δἰίου, δὰ ᾿δὰ διγδηροὰ ἴἴ Ἰορ αρο. [716 οοτ- 
τοῦ σἱον, ὙΔῖοΝ Βαρροβοϑ αοά ἰο Βογα ἀθδ- 
οτὶθοα δα (86 τδ κοῦ δηὰ ἰδϑῃϊοηοσ οὗ ΦΣΏΒΔΙΘΙΩ, 
.88 δραϊηβὲ 1ΐ (ἢ ΔΊΟΥ οἵ χχχνὶϊ. 26.--Ὁ. Μ.1. 

8. Απὰᾶ ἰδ τδμαὶ ἅΔν---οὗὐ Ὠοδῖδ.--- όσα. 12- 
14. 6 τδυ δεκ πον ἰῃ6 Τοῦ ἰἤοη οΔ]]6 (ἢ 6 
ἱπδοἱδηΐβ οὐ «6γυβαίθαι ἴο Ἡδαρίης, δὰ ἴἰο 
χοουζηΐηρ, δΔηὰ ἰο θ4] π688 (111, 24), δηὰ ἰο σ'γάϊης 
ψ οΙοιἃ (χχ. 2). Τἴδμο Ἰδηρυδρο 18 ρσορδ- 
ῚΥ ἰδίκοη ἴγσοτῃ [86 Ῥγοοϊδηγ)δίϊομβ ΟΥ̓ ΒΊΟΝ ἃ 
θΏΘΓΑΙ [λπὶ, ἃ ἀδὺ οἵ Ὠυτ ]διΐο δα ῬΓΑΥΘΥ ΜΔ8 
οὐἠεϊποὰ (1 Κίηρε χχὶ. 9, 12). ϑυςοῖ ργοοϊδιωδ- 
ἤοηβ Ῥγοοθοά ῥγοχιγρδίεὶΥ ἔγοιι (ἢ 6 σΌ]ογβ, θυὶ 
Ὁ] εἰ δίο Υ ἔσοσα (86 ΓΟΕΡ, γὰοὸ ὈΥ ἰδλθ ὁουτβο οὗ 
Ηἰἱδ ν»τονίάθποθ σοβάοβ ἔπθπὶ ὨΘΟΘΑΒΑΤΥ. [{ 18 
ὩὨΟΥ͂Υ 4150 ἰΠ0 [ΒΡ ΜΠῸ δῸ ““πιδίζοθ δηὰ ἴΌγι8᾽᾽ 
οὐογυ  λὴρ ἰμαὶ [δγϑ6], 1 1 σουἹὰ ρσὶνο Βοοά, 
πουϊὰ δὲ οδ]οὰ {ΠΟΥΘΟΥ ἰο τοροηΐβμοθ. Οπὸ 
{15 ΠΘΓΘ ΥΟΓΥΥ ὨδίυΓΑ]]Υ οὗ χχαχνυὶὶ. 1 564.. ἩΠΕΓΘ 
δι πα το ϊαἰοὰ ηδὲὶ Ηοζοϊκί δ, 'η οοηδοαθθηοθ οὗ (Π 6 
Ἔβαμονν οὗ ΒΔΌΘΒ ΔΚ ἢ, γεὶ ἢἷβ οἸοί65, οογογρά 

ἱ ἔ ψ ἢ ββοκοϊοίῃ, δηὰ βοΐ ἀδρυΐθα οἰοιμεά 
ὙΠ βδοκοϊοὶἢ ἰο βαϊδῃῆ. 1 που]ὰ εδὺ ἐπδὶ 88 
γοσθ. 8-11 ΣΘΟᾺ]] ἴο ταϊηά (6 ἀοίδηβῖνθ ᾿ἸηθαθΌΓΟΒ 
ἰκο Ὀγ Ηοζεκίδῃ (2 ΟὨγοη. χχχὶϊ. 2 δα4.), 80 
πῇῶδι 16 βαϊὰ ἴῃ τοσ. 12 γϑιΐπάαδ ὃ οὗ [58. Χχχνῖ!. 
1 η4. Ἠεξεϊτῖ 8} γγδϑ Ῥοίΐεγ ἔπη (ἢ τ Δ] ΟΣ Υ 
οὗ μἷβ Ῥϑορὶθ. Ἠΐδ ον ἔδίποσ δ ΑΖ, δῃὰ 18 
8ο ὙΔ5 ΜδΏΘβΒΟῃ. Η16 ἰοσιηθά Ὀοίσϑοη ἰΠ6 ἵτο 
ΟὨΪΥ 8 βδοσί ορίβοάο, ψβῖοἢ δἰοσαυμοα ἱπάἀοοα [ῸΣ 
8 Βδοτί ἰπηο ἰδ Βοοὰ οὗὨ οοττυρίίοη, ναὶ ψϊοῖ 
τοπάογοα {π ἱπυηάδιϊου ὑοῦ ΜδΏδθθϑἢ 4]} (6 
ἴΏΟΣΘ ἱπηροίυοιδ. 6 οδῃ {πογοίοτ ΧϑβΟηΔΌΪ 
ΒαΘΌΠ16 ἐπαὶ δ [ῃ6 γΘῪ ἰἦπη6 βοὴ ΗοΖο δὴ δηὰ 
818 "0 οὐξδίθ ἘΠΟΊΒΟΙΣ ἭΘΙΘ ΟΧΒΙ Οἱ ηρ (1680 
ῖατιδ ὁ ἰἰδΏοΘ ἰδ γθ ὝΘΓΘ ὙΘΓΡΥ͂ ΤΩΔΏΥ͂ ῬΘΟΡΪΘ 
λη Φ δι χόμα 0 πογὸ ἀοΐης ᾿γββηνμοια δὰ ἶπιε 
Ῥτορδοῖ (νος. 18) σϑρσζόδοπος [86 795. ΤΈΟΥ 
ΒΑῸΤ τἴῃ6 τ. ΤΠΟΥ Ὑ67Ὸ ὨΟ ἸΟΏρΟΙ Ὀ]]ηἀ 88 
ἷπ γοσβ. 1 θα4ᾳ. ὙἸΠΟΥ αἰά ποὶ, ΠονοΥοΣ, ἰοὲ ἐμ 6 
Ῥεσοορώοῃ οὗ ὑπὸ ἀδῆρσοσ τον ἰἤθι ἰο ἰὰγ μο]ἀ 
οὔ (86 ΟὨΪΥ μδηά ἰμδὲ οου]ὰ βαγο ὑβοσω, ναὶ ἰῃ ἀθ- 

ἔἄδινς τοαϊσηαίΐο [ΠῸ τοίιδοά (6 Βα]ρ. ΤΟΥ 
τηδὰς Ὡρ ἐπεὶτ τἱηα ἴο χὸ ἰο ἀοϑίγυοίίοη, δυὶ ἤγοξ 
(67 που]ὰ ΘΟ ἴδ σῖρῃς Βοαγιγ (νογ. 18). 

ΤῊ πογὰβ ἸΠΖΣΣ ὍΣ 1 ̓ σϑίεσ, τὶν ὈΠΕΟΘΉΒΙΕΕ, 
ΚΝΟΒΕΙ͂, δπὰ οἴδποτα, ἴο ἰδ 88 πογὰβ οὗ {6 
ον, γαίμοῦ 88 τ ϊ ὈΕΙΤΤΖΘΟῊ δεογὶ δα ΤΠ ο 1 
ἰο (η6 Ῥτιορθοίὶ. ΕῸΣ, δ νογὰβ οὗ (ῃ6 Ῥγορδοῖ 
{Π6Υ δῖὸ Βυρογαουβ, τ 8116 886 στοσὰβ οἵ (86 “618 
[Π6Υ τουπὰ οὔ (Ποῖν δρϑϑοῖ. Μοσϑουοῦ (6 ἔοττα 
ἸΣ παδῖκοθ (π᾿ ἱταργεβδίοῃ οἵ βεΐῃβ δὴ δοθγενΐδ- 
ἤοῃ Ὀυτϊτονρα ἔγοπι ῬορυΪΐδὺ ὑβαρθ. ον. 14. 

Τῆο γνοσίοοί ΤῊ )22)} σαπηοὶ δ6 ἰδίκθῃ δ8 [86 δογίπε, 
10 ΤἸΩΔΙΚ6 ΣΔΙΠΟΣ, 856 ὈΒΕΟΗΒΙ, ΒΗ ΟΟΓΓΘΟΙΪΥ ΟὈ- 
ΒΟΣΨΤΘδ, (ῃ6 τουοϊαιΐο 88 δὴ δυϊαΐῃρ οη6, οοὨίϊ- 
πυΐϊηρ ἰο Θοδο ἴῃ (0 ἱῃΠΟΥ ΔΓ οὗ (6 Ῥτορἢοί. 
539 (οοτρ. Υἱ. 7; Χχχυϊ. 9) ῬΓΟΡΘΟΙΙΥ ἰο ΟΟΥ̓́ΘΕ. 
ἈΑοοογάϊης ἰο [16 ἯΔΥ ἱπ ὙΠΙΟῺ (Πἷ8 οονογίηβ 
ἰδ ῖκο8 ρ'δοθ (86 ποζὰ ἀδῃοίθβ ἔογχῖνθ, ΟΥ δίοῃιθ. 
Ηδοτζθ 1ἴ βϑοῖῃδ ἰο πη6 ἴο βἰ βμΉ ΠΥ ἴο ἰογχίνο, ον (89 
τοοάθ οὗ (πγραϊοηΐηρς ἜἽσχοϊυοβ {πὸ ἱπουρμὶ οὗ 
δίοῃοιηθηῖ. Αἱ σθοὺῦΣ αἴϊον ἀθδί β ηοὶ γεὶ 
ἰαυρμὶ ἴῃ [86 ΟἹὰ Τοοίδιηθηῖί. αι θη 8 Δ1Θ 
ἰηΠ᾽οίοα ἱῃ {8 11}16, 1 ἃ τηδῃ 88 ἰο βυ δ ρθῃ- 
ἰϑμτηθηῖ ἴοσς ρα} ἀηρδγάοῃθά, 86 μ88 ἰο θεδσ (δ:6 
Βυγάρῃ (1}} 1ν 88 ἀορίσογοα δἷπι, {1Π] ἢθ 18 ἀφαά, 
ἽΡ 11}}, ἀδοίαγοβ, ἱμογοίογο, (μδὲ ἊΡ ἴο ἀεδίῃ, 81] 
ἰΒτουρὰ [1ἴ6, [ΠΥ γῳώἅ}} Βανὸ ἴο Ῥεαρ 10:6 μι 18ἢ- 
πιοηὶ οἵ ἐμδὲ β'ὶη. Αὔἶον ἀθαίδ {0108 ΟὨ]Ὺ 88:60] 
ἴῃ ἩΔοΝ ΤΠ6ΥΘ 18 πὸ πιοτὸ 11}6. [βαϊδἢ Ὠἰγηβοὶ 
ΒΟΘΙΏΒ ΟἸΘΑΤΙΥ ἴο ἰοδο (ἢ 6 ἀοοίτῖπθ οὗ 8 ρυπὶ8ῃ- 
τηθηξ δῆον ἀοδίν, χχχ νι. 14. Ιχνὶ. 24, Απᾶΐπ 
Παρίου χῖν. {Π6 Ῥγορβοῖ ΓΟΡγεβοηίβ (ἢ 6 ἀπ 6] 16. 
οἵ β.1601 δ τηθοίΐηρς ἰμθ ἰεἰηρ οἵ Βδθυ]οι αὐ] ἢ 
ἰδυηΐβ Οὐ ἰεἷβ ΔΡΡΘΔσΆΠΟΘ διηοηρ με. ΤῊ 
Βυ ἐμαὶ {πο ΓῸ 18 1116 ἰΒογσο. Τβουρὶ (86 ἰη- 
Ἡδδιίμηια οἵ β[ιοοῖ δῦ ὑὕσουθηϊθα ἔτουι (ἃ ἵπξ Ρατὲ 
ἴῃ [86 δθαίΐτγα οὔ (89 ᾿γθβθηῖ 116 οἡ δασίδι, 88 ϑοῦῖρ- 
ἴυχο ΑϑδοιἐὩρ}γ ἰοδιἑῆοα, (818 ἀοεδα ποὺ Εἰπάογ [Π6ῚΣ 

ἴοῃ οὗ οοπβοϊουβηθεθ διῃιὰ δου ἴῃ (89 
1ηγ1810]6 που ]ά.--- Ὁ. Μ.]. 

1. ΑΟΘΑΙΝΕΙ͂Τ' ΤῊΕ ΡΕΙΌΕ ΟἿ᾽ ΒΗΕΒΝΑ ΤῊΕ ΒΤΕΨΑΒῸ ΟΕ ΤΗΕΒ ΗΠΟΥΒΕ, 

ΟἜἾΑΡΤΕΒ ΧΑΧΙΠ, 15-25. 

18 Τὺ βαι [86 Τ.0Β αοἄ οὗ Ποβίϑ ; 
(ο, μοῦ 886 πηΐο {818 ἩΙΓΘΆΒΌΓΟΥ, 
Ῥνοπ απίο Βμοῦπα, τ βοὴ 8 ονοσ [86 ἢοῦδο, απα δαν, 

16 ὙΥΒαδὺ μαϑί ἔβοι θτο, δῃὰ σβοῖὶ δαβὶ μοι Π6ΓΘ, 
Τηδὶ ἰδοὺ μαϑὲ μοτοα [866 ουὺ 8 ΒΕΡΌΪ]ΟὮτο ΒοΓΘ, 
1.44 μα [πδὲ πονϑίῃ κἴτῃ οὔΐ ἃ βορυϊοῦτθ οἡ πἰρῇ, 
Αηπὰ (πὶ στανοίῃ δὴ ΒΑὈἱ ἰδύϊοη ΤΟΥ ὨΪπλΒ6 1 1 8 το ῦ 

17 Β6}ο]ά, ἴδ 1,.0ῈὉ} "ν111 σΑΥΤῪ ἴμ66 ΔΎΤΘΥ ΜΙΝ ἃ το ΕΓ ΘΔΡΕΥΙΥ͂, 
᾿Απάὰ νψ}}] βυχοΥ οονον {Π 66. 

18 δ ν1}} δυγο Υ νἱο θυ Υ ἴαχη, 
Αμπα ἴοβϑ ἴΠ66 ἔζό 8 
ΤΒΟΓΟ 588} ἔποὺ ἀἿ16, 
ἈΑπά τμόγὸ {86 ομαγὶοίβ οὗ [ΠΥ ΡΊΟΥΥ 
ϑλαϊ δὲ ἴ[λ6 βῃβδπηο οὗ (γ Ἰογα ̓Β Ποιιδ6. 

19 Απάὰ1 ν}} ἀγῖνε 8:86 ἔγομι (Ὺ δἰδιίοη, 

ἰπίο ἃ Ἶδυρϑθ ΘΟ (γ ; 

ἈΑπαὰ ἔγοπι [ὨγΥ Ββίδίο β88}8}} 6 ρΡὰ}} μος ἀόνῃ. 
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90 Απά ἰΐ 5}}8}} οοῖῃηϑθ ἴο Ῥ888 ἴῃ ὑμπαῖ ἀΔΥ, 
ΤΉΔΕΙ Μ{1 681} τὰν βοσυδηὶ ΕἸ ίτη, ἐδ6 βοῃ οὗ ΗΣ Κίς ; 

21 Απάὰ1 Μ}}} οἱοίμο .ἷπὶ 10 ΤΥ τοῦθ, 
Απὰ βἰγοηρίμοη εἶτα τ ἢ (ΔΥ ρὶγά]ο, 
Αὐάὰ ψ|}} οοταπιΐε ἐγ ρονογημαθηῦ ἰηΐο πΪ8 μπᾶ; 
Αμπᾶ δ 8881} 6 ἃ ἔδίϑσ ἴο [86 ᾿ἱμμαθιδηὶβ οὗ Φ γιβα 6 πὶ, 
Απὰ ἰο ἰδ6 Βουδο οὗ υάδῇ. 

22. Απὰ (δο ΚΟΥ οὗ (μ6 Βουθο οὗἩ Παν!ὰ ψ1}} 1 ΙΔῪ ἀροι ἷβ βμου ον, 
50 [6 8881} ορθῆ, δῃὰ ποῃβδ 8181} βιιυῦ; 
Απᾶ 6 8}8}} βῃαί, δηὰ ποῃθ 884}} ὀρθῇ. 

23 ΑΠπά1 ν1}} ξᾳϑίθη ἴτω αϑ 8 Π41] 'ῃ ἃ Βι 6 Η]866 ; 
Απά Β8 88)8}} 6 ἴοσ ἃ ρἱοτίουβ ἐβγοηθ ἴο ἢἷΒ ἔἈΓΠ ΘΓ Β ΒΟῦΒΘΟ. 

94. Απὰ {Π6} 5}8}} μδηρ ἅροη Εἶτ 8}1} [Π6 ρΊΟΥΥ οὗἉ ͵ 8 ῬἈ( 6 Γ᾽ Β ΠΟΌΒΘ, 
ΤΠ οὔδβρείπο δηὰ {86 ἰβδιθ, 4}1 Ὑ6 8868 οὗ 8π18}} αὐδῃι(γ, 
Ἐτοῖ ἰδ ν63586]5 οὗἨ ΘΡ8, Θυϑῃ ἴο 811 {{|ὸ γθβ886}8 οὗ ββρΌῃβ, 

25 ΤΙῃ (μαὲ ἀδΥ, βαὶ τα [80 1.Χ0Ὲ} οὗἉ Βοδίϑ, 
5,411 [86 Δ411} ἐμαὶ 18 Τϑϑίοηθα ἴῃ ὅμθ βυγο ρἴδοθ Ὀδ τοτηουοϑά, 
Αμά Ρ6 ουἱ ἀοψῃ, δὰ [Ἀ]] ; 
Απὰ {86 Ὀυγάοη (μδὐ τσαϑ ρου ἰὺ 88}4}} Ὀὸ οαυἱ οδ'; 
Ἐὸὺν 86 ΠΟΒΡ Βαίδι βροΐκϑῃ {ΐ. 

τ οσ, Ο λα. 

6 ργίου οουπδοϊζον. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Ψος. 16. ᾿15-Ὁ οορ. χχνυΐ. 20; Ἑξοὶς, μ]. 4, 11; 2 ΚΊ. 

γ. δ. ΤΏο οὔδῆρο οὗ ὃκ δὰ ἣν ψἰὰποῦϊ ΔΩΥ ΡΘΓΟΘΡ- 

ἐ0]16 ἀϊδδτοποο οἵ τϑδηΐηρ, πίοι 18 ὙΟΥΥῪ ΘΟΙΏΤΩΟΏ ἴῃ 

Φογοιαίδῃ (οοσιρ. ΟἹ 7967. Σ. 8) ΟΘΟΌΓΒ 4180 ἴῃ ἰϑαϊδι ᾿οὶ 

ὈΠγΘαΌΘΕΕΥ (ΘΟΠΊΡ. ΟὨ Σ. 3}. 

ψοσΣ. 16. ΟΥ̓ 15 δοσυθαιίνο οὔ ἐὴ9 Ῥ͵δοθ. 

ον. 11. Οτγδεησοδῦ (ον 8 ΟΌν οοπδί ἀοσίηκ ποὺ (ι 

δηὰ ΡΙΙρ. Ὁ.) ΟὨΪΥ ὮΘΙΘ ἴῃ 188168}}} 85 ἴῃ [ἢ Θοπῃδίσιος 

δἰδίο, ΕῸΣ ἴῃ 411 οαϑοϑ ΐθτο {Π18 ΒΏΟΤΏΔΙΥ ΔΡΌΘΑΓΒ ἴο 

οσσῶγ, ἴῃ δοοοῃηὰ ποτὰ ἰδ ἰπ δρροβίϊίοῃ. Τὸ ἰδῖθ 2. 
85 αὶ γοοϑεϊνο (48 δἴθοσ ἐδ Βγγίδο τϑγβίου ΤΔῺΥ ἀο, 8180 
ΟΕΕΥ͂ΝΕ δηὰ Ὀσκδτει), 18 Β011}1} πδσγάδν ἤδη ἰο τοκασζὰ 1 ἃ8 
ἴῃ δρροδίοη ἰο Σ᾽. Ἐὸγ (ποῦ Ὦ ἃ (ΟἸΘΓΩΌΪΘ ἸΤΟΩΥ 
ταὶς 119 ἴῃ Ἴ2), γοῖ ἐθοσο ἰ8 ὯῸ0 οχϑωρῖο οἵ [86 ποσχὰ 

8ο δβίδῃηΐηρ δἴοῃθ 85 γοοαϊϊΐνο. Το δυδδί, [εν 10] 
βἰδηὰβ ἱποϊθαᾶ οὔ ἐῆθ ουδιοτΑΥ  ἱπδη ἶγο δὈδοϊαΐο. 1 
ἀο ποῖ υπαογδίαμα ΜΓ 1 18 βαϊὰ ἱπαὶ ἢ} οδημοὶ 

ἢδγο ἰἢο δἰκηϊ δορί  ὙΧᾺΡ ὕ0.᾽ “ἸὨνΤΑΡ,᾽" (οὐ 1 δἰ χη - 
65 ἑπάμογα ἰὴ 1 βδίη. χχυὶἱὶ, 14; Ῥβ. οἷν. 2; Ῥβ. Ἰχχὶ. 13. 
ΟοτΡ. 5. εἶχ. 19, 99; 188. ᾿ἰχ. 17; 967. ΧἹΠΠ. 12; δηὰ [818 

ἐπάμογε οδηποὶ ὃ6 απαἀογπίοοα 18 ΤΔΩΥ οὗ ἰμ6 586 ὈΪδοθδ 
8.5 ΤΩΘΓΟῚΥ σογογίης, Ὀὰὺ τημδὲ ἀθηοὶθ 8 ἐπ ΓΒΡΡΙΏΣ ΟΣ 

Θηγοϊορίηβ Ομ δοὶῖ εἰκῆ γ. 10 τας Ὀ6 δβδϊὰ ἰπδὲ 

3 Ἠοῦ. ἑαγρὸ 97 δΌΡαοδῖ. 

ν ὡἱξ ιολέγὶ λδ6 ουοἱΐ υἱδὰ α λόν᾽ αὖ α ποι. 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

[..5}} ἐμ εἰχηΐβοδ “ ἴο ἔτσταρ ΟὨΘ6 80]... δι ὰ δδῃ δ 
τ 

ὑἰτἢ [(η)6 δοουδαίίνο οἵ ἐῆθ ἐπίης ἨΒΙοΝ ἰδ νὶὶ ΟἹ ΟΣ ἰπ 

Μη ϊοἢ 8 ῬΟΙΒΟῚ ἩΤῸΡΒ Ὠἰτλβοὶύ, Ὑ 8116 ἰη ἐδ Ῥαϑϑαχο ὯθΘ- 
ίοτο 8 ΓἹὩ» [6 )οίπϑοαὰ νἱτμ ὑμ6 δοουβαξξγθ οἵ [6 Ῥ»οῖ- 

Βοῦ. Βυι 10 [6 γὙὸ}} κῃ οἴῃ ἐμπιδὲ ἢ ΗΙΘΌΓΘΥ Ὑοσ] δίθσωϑ 

ΔΙῸ ΟΥ̓ ὨΟ ΠῚΘΒΏΒ ΟἸΘΑΙΪΥ ἀϊδοτίτηϊμοίδα ἰΏ τοϑρϑοὶ ἰο 

ἐγαῃδίἰἷνο δηὰ ἰηἰσγαηβίιίνο )86, δηὰ Ὀθδίάθθ, ᾿ἰδαΐδ 

Θρ᾽ΟΥΒ ὮΘΓΘ ΟἿὨΪΥ ΓΆΓΟ ΥΟΥΌΔ] ἰογῖθ. [1 Δρρϑᾶσβ ἴο τῶ9 
τὲ (η6 Ῥτορῆοϑί Ὁν ΠΩ») ἰμαἰ ςαὐθβ [ἢ αυίπε οί 6 Γ᾽ 
οὔ ἐδ σοΥ ΣΙ ΚΆᾺ ΟἹ 106 ῬΘΓΒΟΙΣ οὗ ΒῃΘΌηΔ. Σ ἀοδῃοὶθδ 

1Π6 το ] τς ἱοχοίπονγ ἰαἰο ἃ ὉὈΔ]], ὈὉ Ὁ ἐπ οδδέϊηκ (ογίἢ. 
ἣΣ ἴα ἐο πτῶρ τουηά, οδυοίσαγα ({π᾿ γτοσῦ ΟἿΪΥ ότὸ δὰ 

1ογ. σχυΐϊ. 4. Ὑμθποο οομθα ΠἼΏΥ, Ἠδδὲ [8 σο]Ἱϑὰ οὗ 
-’ "1 

πουηὰ ἐοβοίμον (ἅσ, λεγ.. “3132 [6 πο ἍΤ ψ [ἢ 9 

Ῥγοῦχ, Ὀὰ1 5 ὈδΙοΏ 5 ἰο [δ 6 δίοπι.0 Οὐ. χχὶσχ. 8 δηὰ 
ἌΓ, οῦ χν. 24ὅ. ΤῊ δἰ χοϊβοδίξοῃ [8 ρίζα, ϑρλαδγα, σἷο- 

δωδ, ὍΔΙ]. Ιἐ{ ἰ6 ἐο Ὀ6 οοπείσυϑα ἰὴ ἀρροδίἐίου ἰο ΤΠἼΘΥ. 
τοι 

Τῆο πογὰ ἰχ 2 8 ουμα ἙΟὨΪΥ ὨθΓγο ἴῃ 1δαἰδῇ. τι, “ΥῸ 

δὰ ΡΟ ΟἿΪΥ Βοσὸ ἴῃ 1βδαΐϊδῆ; ὉΠ 19 Ἰουσπὰ Ὀ651468 
ἔπι “τ 

χῖν. 11 διὰ ἴῃ Ῥ]οἱ χῖσ. 11. 
ον. 21. 17 (νἱ ἀοῦ]}6 δοουδδιῖνο δίδοσ ἐΐ ΔΌΔΙΟΘΥ 

οΥ̓͂ νοῦ οἵ οἱοἰμίη κα) ἰδ (0 τηβῖκο ὅβαὶ, οἰσϑηκίμου (Ν ἢ. 
11. 2. 

ἘΧΕΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝΌ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1, ΤΏ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, Ἡδϊοῖ οἰαϑίδθα 86 Βαυ με 
δὰ ἀοβδηὶ ερὶ τὶς οὗ [86 ἱπηιδϑὶ δαὶ οὗἉ γι ΒΑ! θπὶ 
8 (ο]]οτσοὰ ὈΥ͂ ἀποί μον τ ἰς ἢ Β89 ἴον 18 δι δ᾽θοῖ [ἢ 6 
ῬγΪα6 οἵ 8 βἰηγίϑθ Ἰμοήμμα ϑμόθηδ, (Π6 βίοτγασγὰ οὗ 
6 ρῬαϑίδοθ, δηὰ ἄγβὲ πιϊηΐβίοσ οὗ {πο [κίπρ, 88 ἃ 
Βα Ὠ(Υ, ἰηβοϊθηῖς πδῃ. Ηθ τοηΐ 80 {8Γ ἴῃ δΐβ 
πἰὐλις ἰρὰ ον (μδὲ πο σδυθοᾶ 8 βορυϊοῖσο ἰο 6 μοι τῃ 
ουἱϊ ἰοῦ ᾿ἰτλβοὶ ἴῃ ἃ τοοῖκ οὐ ἰκἢ (ΡγοΟῦΔΌΙΥ οὐ 
{πὸ δΒοϊριλ οὗὐἠ Μοῦπηὶ Ζίου). Ηδθ ντδϑ βίδηάϊηρ 
Ὀοοὶάθ Ὦ18 ΠΟῪ βορυϊοἶγο, πιο πτῊδ8 γοῖ ἴῃ ΘΟΌΓΑΘ 
οἵ οοῃείγοσίζοη, πο ᾿δαΐϊδη, Ὁ 8. ΘΟΙΏΠΙΔΗ 
σδίλθ ἰο κἷπι δῃά δεϊκοὰ Ὠΐτῃ Ϊν ἩΠιδὶ τὶρσμὶ δὴ 

616 ἢ τδϑ βονίηρ ἴον εἰ πθοὶ ἢ ΠΟΤ 8 οὗγα ἰἢ 
(89 τοοῖκς ου ἴδ Βεὶρδὶ (νοτε. 16 διὰ 16) Φε8ο- 
υδῇ ὙΠῚ οδδὲ ἷπὶ ΔΊΤΔΥ 85 8 ὉΔ]Ϊ ἰμίο δ αἰδίδηί, 
Ἰογοὶ οουπίτγ. Τθοσα β8}} μ9 ἀϊθ, δηὰ [δ ἀΐο- 
τϑοο οὗ {π6 ἢοῦρο οὗ δνὶὰ Ὑ11}} 6 πόνο ἢἷβ ἴω- 
ΠΟΙᾺΪ Ρορ. Βαυὲὶ δοίογο ἐμαὶ, [86 τὰ Ὑὶ}} τὸ. 
ἸΩΟΥ͂Θ ἰπλ ἴγοια ἢ8 οδῖοθ (νοῖβ. 17-19).. ΤῊ 
ΤῸΒΡ ΜΠ} 08}} ἰο μἷβ. ὑΪδοθ δα δπαγὰ οὗ ἴπ6 μα- 
Ιδοὺ ΕἸ οἰκί πὶ [86 μοῦ οὗ ΗΠΚίδἢ, τῆ γ1}} ρσονθ 
ἃ [λίπον ἰο 6 γυβδ]οῖα δηὰ Τυἀδῃ, δηὰ (δ ΚΟΥ οἴ 
ΔΌΓΠΟΣΙΥ ονοῦ {Π6 τοδὶ βἤἢ8}} ὃδ6 ἯΙ ἱηίο πἷθ 
μδηα (γοσβ. 20-22). ΕἸ]: αἰκῖπι τὶ}} ἐΠΟΣΘΌΥ Σαὶδο 
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δΐ8 ἸΔσαΣ Ϊγ αἶθο ἰο ἰσῖι Βοποσθ. ΑΜ οὩθ ΠΔΣ9Β ΟἹ 
8 ὯΔ1] 811 γϑϑβϑὶβ οὗ ἰμ6 μουδθ, δὸ Μ111] Ἀ6 ο]εγδίο ᾿ ἰἢ 
διὰ ΒΘΆΣ 411 ἰῃ6 ἀοδοεπάδηϊ οὗ ἷ58 βοῦθο; δαὶ 
(18 ργοοθάυχο Μ1}} οὶ σϑιιδῖη ὑἢ πἰθῃοά---ἴον 
ἔθ Ὡδὲ]} π|ῖ}} Ὀχϑαῖ, δηὰ ἰμ6 νϑδϑοὶβ δηρίηρ ΟἹ ἰΐ 
τ 41} ἄονῃὰ δὰ ὃδο ἀδαμοὰ ἰο ρίϑοθδ (Υ6γ. 28 
-25). 

2, δια δοὶτ--οΥνὸς [86 ΒΟυ89.--- σε. 1δ. 

198. ὀσσῦισα οη]Υ μοσθ. ΤῊ [επαϊηΐπο Π)3Ὁ ἰδ δρ- 
Ρ ϊϑὰ δβ ἃ ρσοάϊςδίϑ ἰο {π6 ϑυπδιωσαῖίο Αρίαμδρ 
(1 Κίηρϑ ἱ. 2, 4. Α 230 ΓΜαγρίη οἵ Ἐμρ] ΒΒ 
ΒΙΌ]6: δ ἍἽδμουΐθμον] ἐδ {ποτ δουσῶϊ ἴον 86 Κίηρ 
δὰ ε6[860 Ἰοαπὰ ἱπ ἴμ6 ρϑγβοη οὗ Αρίββαα. Τμδί 
ἴῃ ἐμῖ8 σοηηθοίίΐου ἐμ6 δἰ σηϊβοδοῃ: “Ἰπἰτηδίθ 
ἤτιοηα,᾽" απιῖοα Ἰπέΐπια, ᾿ἀρήεηβαρρι τ ρατν 8 οὔ» 
γίουῦθ. Το εἰχηϊβοδίίοη “Ἰπιϊτιδίο ἐσ οηα᾽ 19 [8- 
γοτγοὰ ὃγ {86 σοϊδίοὰ τοοὶ, 190, ἰο ἀπ }}, πὶ τ 16 
δα τἰοηαὶ εἰκτὶϊ βοδίϊου, ἰο ἀο }} ἱ 6. (σύγκοι- 
τος. Οομαρ. Ῥχονυ. υἱῖϊ. 12; Ο.Β. . Ρ. 1408), 
διὰ ἰὴ6 Αγδϑὶς δαξζαη, [τοηα, δηὰ ἐμ ΗΐρΒ]]. 
[ 307, ᾿Ἰοὸ ἴοστω δοηυδίπίδηοο (00 χχὶΐ. 21), οοσ- 

αἰίωηι λαδεγα (Ῥκ. οχχχὶχ. 8) οοπδιουΐδοο (ΝΌΙΩΡ. 
χχὶϊ. 30). ΤΒδὶ 818 τῶϑ ἴῃ ἴπὸ Εδδὶ δ {1{}6 οἵ οἵ- 
ἤοα ἰβ πὸ} Κηότη. (Οοπιρ. ἴῃ6 ΓΙΈΧΙΟΟΝΒ δηὰ 
ΟΕ ϑενιῦβ οὐ 15 ρ0Ϊδοθ). 1 ἱμογοίοσθ ἰγϑηβ]δίθ 

130 ὈΥ “ΡΥΣΙ͂ΥΥ οουῃβο]]ος." Το Ῥγοηοῦμ ΤΣ 
κι ΐ5, ἑηνοῖγοβ, ἰκο ἰμ6 801 ἰδίθ, (6 1άθα οἵ οου- 

ἰοπαρὲ. ΤῊ πδᾶτηο Ῥ)3}᾽ (πτἰτύϑη Π) 3), 2 ΚΊίηρβ 
χυὶἱ!. 18, 26: δομῃρΡ. ἰδία. γεσβ. 37 δηά χίχ. 2; 
μα. χχχνὶ. 8, 11, 22; χχχυὶϊ. 2) 18 1 ἴδ Ο. Τὶ. 
ΔΡΡ 1εἀ ΟΠ]Υ ἰο {88 οπα ἱπάϊνϊ θαι. Ετοτα [Π6 
οἰτοπηιαίδηοοσ {μ81 Ηἷβ ΣΟΠΘΔΙΟΘῪ 18 ηοἱ φίνθη, ΒΟ. 6 
μαν θθθῃ ἱποϊποᾶ ἰο ἰπίον ἴπαὶ π6 ΔΒ ἃ πουιιδ 
λοπιο, δὰ ἃ ΡΟΝ δρα ποὶ οὐδ δὴ [6γϑ0]}6. 
ΝΟ ΟΣ σΟΠοΙ βου βοοΩΒ ἰὸ τὴ0 (0 6 ͵υβι1Βεά, 
Ἐοσ, [δὲ Ιβαΐϊδῃ ἀοϑθβ ποῖ ἤδιωδ {πὸ (Δ μὸγ οἵ ΒμθὉ- 
πᾶ θοοδῦδβα 6 ΜΒ 8 λόπιο ἱσποδιίδ, οΥἨ ᾳυϊία υὴ- 
ΚηοπΏ, 18 80 ὉΠ]1ἰςοῖγ, ἰμαΐ τὸ πιυδί σαί. Ὁ ο (ἢ 6 
ΟΟΠ ΓΆΣΥ δΆΥ, ἐζ ἰμ6 ἔδί πον οὗ βμθῦπμα δα Ὀδοῃ 8 
ταδῃ οὗὨ Ὀα696, ΟΥ ποῖ Ἔὐϑῃ οὗ [βγβϑ ἰὴ οὐ βίη, ΟΥ 
8 Ῥεσβοῖ ΄αΐΐα ππίζηουσι, [βδίδῃ που] ὰ μᾶνο βίο 
Ῥτοπιΐβθηοο ἰὸ ἐδι5 οἰτουπηδίδῃοθ, ὑθοδαβο 1 που]ὰ 
ΒΕΙΥΟ [0 βοΐ (86 Ββδυραίϊποορα οὗ ΒΘ θηδ ἴῃ [ἢ 6 ΠΟΘ 
ξλτίηξ και. [1 18 ἘΠ ΥΘΙΌΣΤΘ ΠΟΓΘ ΡΤΟΡΔ5]16 ὑπαὶ} Μ 

ἰδ ἢ, ΘοΌ ἴο 189 τ νθθλις ουδίοιλ οὗ ἰδ6 
οπλἐοα ἐπα ὩδΙὴθ 6 λέ μοῦ, Ὀθοδῦθο ἢθ 

ποῦ ]ὰ ποὶ βΒῆον {88 ἰο ἐμ βδοῦ, Τἢο ἵδεὶ 
(μδὲ Βμθθηδ 18 ΤΟΣ ΠΟΥ Ἰθοα 828 ῥ᾽ δοϑὰ “'ουὐδὺ 
186 ποῦδο,,) ᾿παοδίεβ 1Π|8ὲ 13 γδϑ ΟὨΪΥ 8 ΚΘΠΘΓΆΪ 

6616. Ηϑ Ὀοϊοπροά, ἴῃ βΈΠΕΓΑΙ, ἴο ἴπ6 ἤγίθηάβ οὗ 
186 Εἴπρ θυΐ Π6 νδβ, ἴῃ ραγίϊοι δσ, {Π|ὸ Πἰρμοαδὶ 
ΔΙΏΟΩ ἴῃθΏ), υἱἷξ.; πια)0ῦ ιι8, Ἰπαῖτα αι ραίαϊδ. 
Ἡς Π]]οὰ δἱ (ἢ ββιὴθ {ἰπ|6 ἐπα ὅτεὶ οδῖοα δἱ οουτί 
δΔηα ἴπ (86 κἰαΐὶθι Οὐμωρ. 1 Κίηρε ἷν. 6; χνἱ. 9; 
ΧΥΪ. 8; 2 Κίηρβ χ. ὅ. Ετοπὶ 2 Κίηρβ χυ. ὃ νὸ 
Ιεασῃ (πμδὲ υθὴ ἴῃ βοῃ οὗ ἴπ0 Κίηρ δηὰ κιθρθθ- 
ἜΠΈΡῸΣ ἷβ ϑυσοοῦθου ΟἹ ἴπ6 ἴξσοημο ΗἸ1οὰ (818 

66. 
3, Ὅσαι δεαδῖ δου .-----»π}} [860 δον .-- 

τα. 16-10. ΤΠὸ ηποκέζοη “ Ὑ μαΐ ᾿ιαδὶ δου Πόσο 
οὐ ἀθπεῖγ τηθδηβ: Ἡ μαὶ οης 168 (66 ἰο πιδῖκο (ΠΥ 
ἔτανε μετ ὮΉ116 (π6 αυραίΐοη “ οπλ ᾿ιδδὶ 
(δοῦ Ποτο Ὁ ᾿πεἰτηδίοβ ἐμὲ ΒΒ θθηΔ ΜΠ ποῖ δυο- 
οερὰ ἴῃ Ὀυγγίης Ποῖ ουθη ὁπ οὗ ἷ8 κἰπατγοά. 
Τῆς (Βτίοο-τοροδίοα ΓἼΒ, Βϑτθ, ἱπεἰτλδίοβ [Παὐ (86 
Ῥίδοο γ48 ἃ βοϊϑοῖ οῃθ, ποί βίδῃϊηρ ρθη ἴο ΘΥΘΤΥ͂ 
Ῥεσβοῦ. Τδ6 [Ο]οπίηρ πογὰβ Ὁ “ΣΠ ἰοὸ [88 

οπὰ οἵ ἴΐπ γοΣθ6, πλδ κθ ΟὨ ΟὯ6 (80 ᾿ταργοβδίοι ἰπδὲ 
ΟΥ̓͂ ΔῈ 8 αὐυοίδίϊοη ἔγζομλ ΒΟ) 6 ῬΟΘΙὰ ὩΠΚΏΟΝΩ 

ἰο Δ, ΕῸΣ 1) (δ ἰπἰτὰ ρῬοσβοῦ ἄοβα ηοΐ βυϊ (9 
οοπῃθοίζοῃ ΒοΙΘ; 2) [86 ΡΑΓΔ8116]1βιη, οοπεί βίης 
οὗ ὕπνο τρϑσθοσβ, δηὰ ὑμ0 ἴοσταβ ᾿Ὡ ΣΤ δπὰ ῬΡΠ 
ἐπάϊοαϊθ ἃ Ροείϊς οτρίη. δαὶ Βοῖρβι ἰβ τηοδηὶ 
ΒΡΡΘΆΓΒ ἴτοπὶ 186 Βίιδίοτωθηΐ ἴῃ ΤΩΔΏΥ͂ πρνὸν ( 
ἵπρ ἰἱ. 10; χὶ, 48, εἰο.; 2 ΟἼγοη. χυΐ. 14, εἰς.) 

ἐμαὶ (86 ΒΕρ οἶσθ οἵ [86 Κίπρβ γεγο ἴῃ {86 οἰ 
οἵ αγνὶα, «. 6., οα Ζίοῃ, δηὰ βδοοοράϊηρ ἰο 2 (ἢν. 
Χχχὶΐ, 88, οὐ ἴμ6 Βοίρδὲ οἵ Ζίοη. [Ε΄ Αγ. 
1ΠΟΓῸ ΤΌΠΒ “ ἴῃ {6 Ομ οἔδδβὶ οὗ (16 Βερῃ]οὗτοβ οὗ 
(16 βΒοῃβ οὗ ᾿Ἀδυϊὰ . δαὶ “Βεῖρδι᾽" δβῃου]ὰ 6 
Βαῤπιϊαίοα ἴογ “ οἰντοίοεί.)--Ὁ. Μ.]. [πὰ ἰδῖ8 
αυδχίον, δ μβουχῇ ποῖ ἴῃ (Π6 ῬΓΟΡΘΙ ΒΟΡΌΪΟΙ ΓΕΒ 
οὔ 116 Κίηρε, (βοθο Κηρθ δὶβο θῦο ἰηϊοσσοαὰ 0 
αϊά ποῖ δρροδγ υοσίῃγῃ οἵ (86 []] ΠομΟΥ οὗ 8 ΚΙ ΠΟΥ 
δυγίαὶ (2 ΟἸγοῃ. χχῖν. 16) ορ. ἨΈΕΖΟα 
Ἐ-Επο. Ί., Ρ. 118 κηᾳ. [πὶ ἴδο ποὶρῃβθοσβοοὰ οἱ 
{8 ΣΟΥ] βορυ οἢγοβ οὐ (86 ποῖρβὶ οὗ Ζίου, Βμεθηδ 
880 566 118 ἰ0 δαγο δὰ ουὔὐ ἴῸΣ Πἰμηθο ἢ ἃ ἰοῦ 
ΒΘ ἰῃ 8 τοοῖ. ΑὮ ΒΟΠΟΥ ἩΒΙΟ Ὑ848 νο]υηίδ- 
ΤΊΪΥ δοοοχάρά ἴο β06}} ἃ Π1ΔῺ 88 6] οἶδα ἢ ΔΓΓΟ- 

ἰε5 ἰο ἰπιροῖ. ΤΊ Ἰδὲ ΣΤ ΘΙ ΌΟΓ οὗ γόσϑο 16 
15 Οὐ ἀΘΟἾΥ [πὸ ΘΒδσδοῖοσ οἵ ροϑίϊο Ῥδσβ }]6]- 

ἦθιπλ, [ῸΣ ΐ σερϑδὶβ (0. {16 βαῖκθ οἵ σῃμεοίοσίοδὶ εἴξδοί 
16 ἰΒβουρῆϊ οἴ {πὸ ργεσοράϊηρ οἸδ086, (που ρ ἢ Βοπγθ- 
πῆδὲ τηοάϊβοὰ (1η0 ρταῦο ἰβ ἀθβοσὶ θά 88 ἃ μδθὶ- 
ἰαϊΐοη ἴον πὸ ἀοδλά). Οορ. Ονδά. 8; ΗδΌ. 1]. 
10. ΘΒ θθηδ Ὀο]ονεβ {μὲ 6 18 80 6 ἴὉ δοοΌΓΟ [ῸὉΓ 
ΒΒ 6} 7 δηὰ ἢἶἷδ ΤἈταυ, ουθὴ δἴογ ἀθδίἢ, ἃ Ρ6Γ- 
ταϑηθηΐ ὄπ 6] 1Ἰὴρ [ὉΓ 411 τηοα. Βαϊ {π6 Ῥχτορ πεῖ 
ΔΩΠΟΌΠΟΕΒ ἰο Ὠΐπα (μα ἰδ6 ΓῸΒΡ μὶ}} οδδὶ Ὠϊηι 
ἴοσι, πὶ} ππῖγ] Βἷτα οὐδ ΣΟ ἃ τ ἷγ] 88 8 τωδΔῃ, 
ἴ. 6., ὙΠ 106 ἕοτοθ οὗ δ βίσοῃρ δηῃ. Υογ. 18. 

Ἧ͵) 6 μανϑ ποθ ἃ ργορηδῃΐ οοπείσυοιοη. ἮΣ Ὀ6- 
β'ἀοβ τηθδηΐηρ ἴο σοὶ! τοροίποσ, τηυδὲ παγθ ἰδἰθηὶ 
ἴῃ 1 ἐο ἰάοα οὗ το ]ἕίηρ ἑοσ ἢ, δ8 1 18 οοῃῃθοϊοα 

δ 411} ὑκ. ΒΥ 16 [μεη ποὶ [86 δοί οὗ το τς, Ὀας 

ιμαὲ πιο ἰθ το ]ϑὰ ἰοροίμεσ. ΤῈ ἐχργοβδίοῃ 
ὈΠΤ ΠΩ, νά ον οχιοηἀοὰ οὐ Ὀοΐδ βὶ468, 15 
ἰουπὰ ζαγίμοσ ΟὨΪΥ ἰῃ ἀδῃ. χχχῖν. 21; δυὰ 
χυὶ. 10;1 ΟΒτου. ἱν. 40; Νεῖ. υἱῖ. 4, Τὸ 
Ῥτορβμοῖ δυἹάθμίΥ ἸΕΘΗΦ ΟΣ {Π186 ἰᾶγχθ ΘΟΌΒΙΣΥ 

ἐβοροίδγωΐβ, Ἡπλοὶ [μ6ἢ 5[1}} θϑ]οηροα ἰο {μ6 Α.8- 
ΒΥΤΪΔΏ οῃαρῖτθ. [{ θθθιλ ἰ0 πη ἰμαΐ ἰΒμ6 γθ ἰδ 8180 
ΔΏ δηϊ μοβία ἴῃ {πὶ Ἔχ ργοϑδίου. ἊΑ8 θοϊῃρ οδϑὲ 
ἔοτῖ]ν οἰαπὰβ 'ῃ ορροπι ἴοι ἰο (86 ᾿ραρίμνει βἰδγὶῃ 
δὲ Βοθ πιϊοῦ Θμοῦηδ Βοροὰ ἰοσ, δο 886 Ὀτοδ 
ΘΟ ΓΥ͂ ̓ β ἰῃ οοηίγαβί ἴο ἰμ6 6] οναίθα στοοκ- Βα ΤῊ 
βαρυϊοῆτο δονθ {8:6 ΠΑΙΤΟῊ Ὑ811.0. ὙΏΘΓθ, οοη- 
ΒΟ] ΘΏΙΪΥ, 'π ἃ ρΙδοθ ΒΟ ἴδ {μ6 ΥΟΓΥ͂ Ο [θ 
οἵ [86 ρἴδοθ σΐεσο Βμοθηδ τἰεμοὰ ἰο θυ ΕΒ 

γα, ἴθοτθ 8}8}} μὸ ἀΐθ, δῃὰ (μδγθ β}8}} ἢθ 9 
ατὶοα, Βαΐ ονοη (88 ΒΌΓΣΙΔΙ ΘΟΓΟΙΏΟΏΪ68 Μ1}] οοῦ- 

{τδϑὲ βίσδηροὶγ αὐ} {ποθ πιο με θὴδ δά δῃ- 

εἰο ραϊοᾶ, ΑἸπιοδὲ 811 ἱπίοσργθίουβ [δ Κὸ “δὲ “3 ΠΡ 

88 γοοδίῖνο. Βαὶ (μοι {π6 βοηΐθηοθ “ δηὰ {μ6γθ 

186 οἰαυίοίβ, εἰο., που]ὰ θ6 ψίϊμοῦί 8 ρυϑαϊοδίε ; 

ΟΥ Ὧ6 τηπδὶ ΒΙΡΡΙΥ 85 πππιθδηϊηρ ΡΓΕαΙςδίθ βυο 

88 ἐγιιπί, υεπΐεη, ΟΥ 8 ΔΙΌ] 16 ΒΠΟΪ 88 ρεγί- 

διηί. ΤΏ ΟΙΘΑΤΕ δπά ἴπο Ῥοβμῖῦο πᾶνθ ἰβκθη 

186 ποσάβ ΟΣ ἰο Ὑ Δ ἰοροίθιον 88 βιι )εοὶ δπὰ 

Ῥτοάϊοδίθ. Βαὶ πῆιθ ἰδμ6Ὺ ἐγϑηβὶαἰο “ εἰ ἐδ εττΐ 

ΘΌταδ οἰοταδ ἕμαὸ ἠμιαυυζῶ ἄοπιιβ ἀοπιῖηλ ἕω 

πὸ τησδὲ τοὶ ἰμἰηκ ἴπαὶ (ΠΟΥ ἰακθ σιγγιδ δα [80 

Βυ ]οοῖ; ἴον (18 οοῃδίγυοίἑοι γ16148. ὯΟ [ο] σα ὶθ 
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βεηϑε. Βαϊ ἱσποπειῤηΐα, εἰο. (Ἰ 2 [}5}) ἰό (86 δαῦ- 
ἦεσ Ὑ7ῆα μᾶνθ, ᾿πάθϑα, 80 [ᾺΓ 88 1 ἱζῃ ον, ὯὨῸ θχ- 
ῬύΘ688 βία ΘΠ] η18 Γαβρθοϊϊης (ἢ 6 86 οὗὨ σμδγίοὶβ δἱ 
1Π6 Π6ΓΑ]8 οὗ 6 Ηφῦγονβ. ΟἿ]Υ πῃ 2 Κίηρε 
χχὶ!. 80 γψΘ γοδὰ ἐμδὲ (6 ἀϑδὰ θοὰν οὗ ον Ζ4ο- 
εἰδὴ ἨΔ Ὀγουσῆὶ ἰῃ ἃ οἰδγίοί (οορ. 2 Οἤγου 
Χχχν. 24) ἔγοπι Μορίαο ἴο δ γυβδιθα. Βαὶ ἰδ6 
ΔΩ 18 ἰὼ 6617 ργοῦΔ]6, δηὰ ἴῃ (Π6 θ6- 
ἴογϑ υ8 {π9 τπηρηϊΐοῃ οὗ οἰαγίοίϑ που]ὰ Ὀ6 πῷ}] 6χ- 
Ρἰαϊηρὰ 1, πὸ ἀυγεῖ δβδυιθ (δὲ 15αϊδῖι ἱδβουρδὶ 
οὗ (6 τρδρη! βοοθηῖ ΠΟ ΓᾺ] Ὑἱΐπ ομαγὶο τ ΒΊΟΣ 
ΒΒεθηδ τῆς ἀχροοῖ, [Ι͂ἢ ἰμῖ8δ βυρροεϊίου [ 
ἰγβηδίδίθ “δηᾶὰ ἰμογο πὶ}} [ΔῪ εἰδίθ- σαγεὶ 
“ἢ βῆδιμο οὗ ἰμ6 ποῦδθο οἵ ἰδμγ Ιογὰ :" {πΠδὶ 18, 
6 βῆδιηθ πηΐο ἴῃ ἤουδβο οὗ ἐῃγΥ Ἰοτγά νι }]} βυ ου, 
δῃα (μαΐ, ἰοο, οἰἰοΗν (Βτοῦρ τ Υ ἔδυ]ε, {818 δἰιδπθ 
Ὑ111 Ὀ6 (μ6 ἐϑοοσγὶ οὗ (ἢ γ ἐΡΆ εἶτ Μ}}} βοῦν 
160 ἱπαίοδα οἵἉ ἰδ0 οἰαυῖοίβ ψ ἢ ἢ (μ6Υ που]ὰ 
βανα ἰμγηίβηοαὰ (ΠΥ ἔχπογαὶ ἤδγα, βυ δ} ἰο (ὨγῪ 
αἰκυϊὶν 48 ρἰδοϑᾶ ονὸρ {86 Ῥαΐδοθ, ἰδ ψ1}} οοῃδί- 
ἰ(αἰθ (ἢ οὐοοηαῖοο διὰ ΔΟΟΟΙΏΡΘΑΠΥ ἰδ 66 ἴ0 ἐϊ6 
κῖᾶνο. Τμαῖ τὰ ἴῃ6 ΘΧΡΓοβείοη “ βδηιθ οἵ (δ 
ἰογά 8 ἄου86," (86 Γ6 18 δῃ δ᾽] υλίου ἰο ἢ ἢουδ6 οὗ 
ἴπ6 Κίηρς ονοῦ σῇ οι Βηοθηδ τγῶδ ῥ]δοοά, 18 861 0- 
ουὐϊάθηι. Τθθγο ἷο ὯῸ Ὅπ Ῥγοίσγοπ, π ἤθη {8Π6 
Ῥτγορδοῖ δῃῃουησοβ ἰ(ῃ 6 ἀθροσίίοη οὗἩ ΒΒ ΘὈηδ ἴτοτα 
ἷβ οἢςθ. Εδτ, ἴῃ ἴδοΐ, {818 ἀθροβίιίου ἰδ ον [ἢ 9 
οοηβοαυθησο οὗ {μ6 Ἰαἀραχοης πιο τγδ8 ἴο Θοπθ 
οὐ βϑῃοῦηδ οὔ ϑδοοοιηΐ οὗ [ιἷβ ῥγεβυπιρίίοῃ ἴῃ 
θυ άϊηχ ἰπιβο 4 νδυ], Ηον οδὴ 8 πηϑῃ, 
διααϊηδὶ ΧὨ οτλ βυ οὶ ἃ ϑοῃΐθη 66 δ848 Ὀθθῃ ρῃ Ὁ] 6 οι, 
τοηλδίη δίονγαγα οἵ Π9 ρδίδοο ἢ Ηο ἀΐβρίϑαθε ἐμθ 
Κίηρ οὗ ἰηχα. ΗΟΥ οδη ἴδ Θαγίμ]γ Κίηρ, ἰΥ 6 
ΜΠ ἡοὶ ἀγα οὐ ἰπβοὶ ἢ [Π6 τσ οὗ ὑπ6 [68- 
γοῦν Κίηρ, τοδί πἰχ  Ηδ τηυδὶ ἀϊδηλΐθα (ἢ 6 
τάδ ἰο πῆοηλ Φοδονδὴ ΗΠ πγ861 ἢ85 σίνϑη ηἡοίϊοθ 
οὗ αἀἰδηλῖθβαί. Ὅογ, 19. ΤῊΘ οἤδηρο οἵ ρούβοη ἴῃ 
ἐπ6 ἵτο γοσὺβ 18 δεϑὶ οχρίδἰηθά, ἡἴοσ πἢδὶ ἢ 85 
θδθ σγοιῃατκοα, ᾿η 1Π16 τᾶν : (6 θτβὲ Ῥοσβοῃ γϑ- 
ἴδτβ ἰο 6 [080 88 (86 ϑαρτγοιιο Βυΐοῦ; ἰδ9 δἱγτὰ 
Ῥοβοῦ, ἰο 89 υμηαῃ δυϊ που, ΟΥ̓ πηθδηβ οὗ 
ΜΠ ΟΝ (06 αἰνίηο πῷο}} ἰβ Ἔχϑουϊθά οἡ ϑ5Ποῦηδ. 
Ταΐβ [μϊγὰ Ῥογβοῦ 15 ποΐ πιθηϊϊοηρά ὈΥ͂ Ὠδπη16, δηὰ 
ἦθ ἰο ὈΘ τεπαογοὰ Ὁ “ἢ 6᾽ οὗ “οὔσ." Βῃοθη δ᾽ Β 
ῬπΩς Ὑ88 σΟΥ(ΔΙΏΪΥ ΟὨΪΥ̓ ΟΠ6 ΒΥΠΡΙ οι οἵ ἃ δρίγὶΐ 
ἱδρ]θαδίηρ ἰο αοά. ΗΘ νγαβ δββυγθα!Υ πὸ “ βογυδηὶ 

οὗ Δ Γ0Β0; 6 ὑπογοίουθ ἀἰὰ ῃοὶ βιρὶου ἢ ΐρ 
ῬΟνοΓ ἴο ῥτοπιοίθ ὑπ ουδο οὗ Ψοβονδα, δηὰ ἢθ 
τηυδὶ δἰ ὝΑΥ ἴο ἃ Ὀοίίοῦ τλῆ. 

4, Δυᾶ!ῖὶὲ 5861} ΟΟΣ6--- 8 8} ΡΟΣ ΘῈ 11.--- 
ψοιβ. 20-25. Οἡ [π6 ἄγ πῆθη βῃοθηας πηυδὶ αυϊὶ 
ἷ8 ροβὶ, ΕΠ αἰκὶ πὶ (16 δοὴ οὗ ΗἰΚίδἢ τν}}} ΟΟΘΌΡΥ 
8 ρίδοθ. Αα Κηον οἵ (μἰ8 1] 1 ̓πὶ ποιμῖηρ 6χ- 
οδρί ψῆδὲ γὸ θα ἔγοαλ ἰμ6 Ῥγοβθηΐ Ῥϑββδρθ 
δὰ ἔγτοηι χχχυϊ. δῃηὰ χχχυῖϊ. Ηδ Ὑ848 ἴῃ 81] 
τοῦ, ΠΥ οὗὨ {819 ῥυϊθαι! Υ σαοθ. ΕῸΣ ΗΠ Κίδῃ, 
88 ἷβ (ΔΓ ΠΟΙ νγαβ σδ|16, γγα8 ἃ φοπη πο 816 οὗ 
ΡΓ βία. Αἱ δ}} ονυθηΐδβ, δ] } ρϑγβοῃβ Ἵδ᾽]οὰ ΗΠ Κίδη 
ταθηιϊοηϑά ἴα ἴδ Ο. Τ΄. Γ᾿ πὶ ἃ δἰ ρὶο ἀοαυδίι] 
Θχοθρίΐοη (6 Γ, χχῖχ. 8) οἵ ρυγίθβο Υ, ΟΓ δὶ Ἰϑδαὶ οὗ 
Του ῦολὶ οτἱχίη, 56. 1. 1; δ πον Χχὶὶ, 4 κα΄. ; 
1 ΟἼτοη. γ. 39; νἱ. 80; χχνὶ. 11; ΕΖγδ. υἱΐ. 1: 
ΝΟ ΙΒ. ν, 4; χὶ, 11; χιΐ, 7. [ἐ βοοίωβ ἰο (10 ν 
ἤσοια σοῦ. 21, ἐπδὶ 19 οἰαπασὰ οἵ (9 μοῦβο μαὰ 
8η οΟἴοἶΔ] ἄγοθβ, τὶ [86 ρυιζΐηρ οἡ οἵ πβΐοῖ Βἷ8 
1η5 4] δἰἴοα γἯγ88 οοῃηοοίθα. ΤῊΘ ΣΠ9, ἰππῖο τταδ 
οὐδ οὗ [Π6 Ρτίηοῖρα] ραγί οὔ (π9 ἄγεεβ οἵ [6 
Ῥτγίοαδία. (ἔχ. χχυ[. 40; χχίχ. δ, 8, οἰ..).. ΤῊΘ 
αἰνὰ ]6 (9232) αἷβο Ὀθϊοηρϑα ἰο {{πὸ ἄγϑθϑϑ οὗ {16 

6] (1.18; νη 

Ῥείεδια (Εχ. χαυΐ!. 29; Ιου. νἱ1.). ΠΟΘΟΌ ἴῃ 
1Π6 5δ6ῆβ8θ οὗ βρῇ οὗ στ Ϊο, ἰατ αἱ οἰΐσῃ, 1 [8188 
Ὀοβίάἀοθ ΟἿ χχχίχ. 2. Υ̓Ὦοσθ 86 ρδίθγῃδὶ δ- 
(μουν δἰδηάβ δὸ Ὠἰσἢ δθ δος ἴΠ9 6 ν͵ὸ (ἢ6 6Χ- 
Ὀγοββίομ, “ἰὸ Ὀ6 8 {Δ ΠΟΥ ἰο ΟὨ6 ἢ ἀδθποίοθ ἃ σρμὲὶ 

. ἴο τυ]ο, πῇϊοῦ μ48 0 οἶμορ ᾿ἰτϊ ᾿πδ τΠ086 
ΜὨΐοἢ πδίυγο ᾿ἰρ6 1 Ὁ ἱτροθθθ ΟἹ ἃ (δ ΠῸῚ ἴῃ τσοὶδ- 
οη ἰο 18 ΟΣ] ὰ (αοῃ. χὶν. 8; Φυάμοδ χυὶϊ. 10: 
ΧΥΙΣ. 10). ΤῸ οχργοβδίοη “ἰἢθ ἤουδο οὗ - 
ἀδῇὴ ᾿ 18 ἐοιιπά ἴῃ [βαΐδ Ὀοϑί 65 ΟὨΪΥῪ χχαχνίὶ. 81. 
10 οσοιγ8 ἤγαὶ μὰ Ηοβοδ (ἰ. 7; ν. 12, 14); δῃὰ ἱβ 
ἜΒρθοΐδ ἀπίσσδι ἴῃ 186 οἷ 6 Ὁ ῥδσίβ οἵ δογοι δ 

ἱ . 11; χὶ, 10, 17, εἰς.), ἀῃὰ ἴῃ ΕΖοϊκῖοὶ 
(ἰν. 6; γἱϊ!. 17; 1χ. 9, εἰ6.). ΒοδΒροοίΐηρ [86 ἀἷ6- 
ἱποίίοι Ὀοίπτϑοῃ Φυάδῃ δηά “6. 88]6 πὶ σοι. οἱ 
11,1; ν. 8. εν. 22. ΤῊΘ ρΟΟΣ οὐδοῦ {Π6 Βοῦδθ 
16 ΘΘαΘΘΏ ΓἾΔ|1Υ ἃ ΡΟΥΓ οὗ [ἰῃ6 κογΒ. ΕῸΣ {16 ΚΟΥ͂ 
ΡΟ. ἴδ δηΐγδηοο ἴο (ἢ Ὠοῦθο, ἰο ἐπθ δραγί πηθηΐα 
δηὰ ἴο 4}} ῃδὲ ἰδ ἴῃ ἰῆθὰ. Ηρ, ἱμογοίοσο, τπὸ 
ΔΙοῦΘ [88 (8 ΚαΥ, 85 Ὁ]οῦθ δἷβο ἐμ εἰρἤμοδέ 
τ ΤΒΘ οχργοδβαΐίου σου ϊηα 8 ο 9 ΟὯΘ 
δορὰ οὔ ἷχ. ὅ (“οὐ ἰδ βῃῃου ον" 15 8 βυταῦο ]οδὶ 

ΓΕαρτγαδθηίδι οι οἵ (86 ΟΥ̓́ οΘ 88 ἃ Ὀυγάθῃ ἴο θ6 οδι- 
γὶοά), οὐ ἴπ οἴμοῦ Πδηά οὗ ΨΦοῦ χὶϊ. 14. ΤῊΘ 
ΤῸ ΚΡ Ηϊ ΒΟ] Γ ἐδ ἰὴ Βν. 111. 7 τοργοβδθηϊο αἴνον 
{16 ῥγεβοηΐ 88 Ηο Μ͵πλΟ δδ8 “186 ΚΩΥ οὗ 
Πανὶ ὰ."» [14 Κ1πΔ ἰ8 οὶ ΟὨΪΥ͂ ἴο 16 
εἰ κμ δὶ δα ΠΟΥ δὲ οοῦτὶ δηὰ 1 ἐπα ϑιδίθ, ἢ ἴβ 
Αἶθο ἰ0 τι86 ῖβ ροβ ἄοῃ [Ὁ δανδηοίης δἱἱ δἷδ 
Βοῦβο ἴο ἷρῃ ἤοῦοσ. Τῆΐδ ψ|}} ποῖ Βαρρϑη 
ψιῃουΐ αὔυθα οΥὗὁἨ ΡΟΥΟΓ δηὰ ουἱ] οοῃθθαιθῆοθθ. 
Α ἀουθ]θ πηρλη τὰ 6 ὑδοα ἰο Ἔἀχργοβα πῃαὶ ᾿] δ ἰςὶ τὰ 
Ψ111 Ὀ6 (ὦ ἶδβ ἢοι56. ΕἾγβί, δ 88}8}} Ὀ6 [δϑιθηρὰ 
88 8 241} (ἼΠ) χχχιῖϊ!. 20; ἰΐν. 2) ἴῃ 8 βυγθ ρ]δοθ 

(ὦ. 6.,ὄ ἰη ὁ ὑἴδοθ Ὑἤογο 1ὲ βίο 88). 1 ἂο ῃοὶ 
(μἱηἰς ἐμαὶ Ἴ᾽ 16. Βεσθ ἴο Ὀ6 ἰδ Κθ 85 8 ἰεηί-ρερ; 
ἴον ἰδδΐὶ που]ὰ ποῖ βαὶϊξ νοσ, 286. Το ἤρυτα 18 ἰῃ- 
ἰοηἀοά ἔτεϊ οἵ 4}} ὑ ΘΟ ΥΘΥ ἴμ6 ἰάφα ἰμδὲ Εἰ16- 
κτλ ἱπῆυσηιὶ Ροδιιΐοη Μ|'}} Ὀ6 ἤγτ]γ οδίδὺ- 
᾿ἰβῃοὰ δῃὰ βϑοιιγθ. 7 ποσὰ οἵ [6 [,0ῈὃὉΡ 88 
σΔ]] 6 πη ἰο ἱ. [Ι͂ἡ (μϊ8 βοοῦσο δηὰ ἰηδυθηί 4] 
Ρίαςς ΕἸ δ Κἰπι Ὑ1}1 6 Τ0Γ εἷ8 ΟἸἾσῃ δα} ἃ ΤΠ ΤΟΙ Θ 
οὗ ΒομοΣΡ (1 ὅ8δῃι. ἰδ. 8; 76. χὶν. 2]; χυἱϊ. 12), 
ἃ, ε., Β6 ΜΠ 6 ΔΥ ἷδ ὙΠΟῸ]6 ἔδη)γ, 1 τὶ ]ἢἢ ΒοΏοΓΑ- 
ΠΥ τοδί οἡ ἷπι, 88 Ὀροῦ ἃ ἰἤτομθ. Ἧ78 860 ἐμαὶ 
ἰὴ ἵγο ἤρυτοβ οο!θ βυρείδηι } }γΥγ ἐοὸ ἐμ 8 βαῦθ 
(αἰηχ. Βαὶ ἐπ6 ἤρυτγο οὗ δ Π81] 8 1ῃ ἐΐβο! ἃ 1688 
ΠοΒοσΆΌΪ6 οΘ ἐμδη ἐμαὶ οὗ δ ἰἤσομθ. ΕῸΓ ἔλθ 
Ὧ81] 18 ΟὨΪΥ 8 οομλίλοη δγίϊ 916 ΒΟ Πρ ΒΙΌΡΙΥ [ῸΣ 
1Π6 δηρίηρ ὑρ οἵ γϑϑϑοὶβ. 10 Πδρρϑηδ ἤθη ἴο 
ΕἸ αἰκίτα τπδὲ Βο 15 4 4} ἰο πίοι 4}} ἐμαὶ θὸ- 
Ἰοηφβ ἰο (86 ἤουδο οὗ ΗΠΚίδη αἰδοῖ οβ ἀβο], ἰῃ 
ΟΓΘΡ ἰο αἰἰαίη ἰο Πόποσ ΒΥ Βἷηι (νοῦ. 24 α). 
ΤΊΟΥ Πρ οὐ ΕἸ: αΚῖπι ἰμ6 οβδρείηρς (ὈΝΥΝΥ 
δ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏ ἩἘΊΟΝ ΟΟΟΌΪΒ ΟὨ]Υ “οὗ γ. 25; χχὶ. 
8; χχυὶ!. 14: χχχὶ. 8 δηὰ ἴεβ. χχχῖίν. 1- χ][. 
ὃ: χὶῖν. 8: χίν δ. 10, ἰχὶ. 9. ἴχν. 23) δῃά ἐμ 
88} ; {ἢ 6 ἔτχο ἐπ᾿ ἀστόκτῳ ἀοφμοίθ [πὸ ἀἰτγοοῖ δηᾶ 
οΟἸ]αίαγαὶ ἰδδαθ. ΓΊΡΘΥ ῬΥΟΡΟΥΙΥ ῥραγαβὶιθ ρ] αηίβ, 
Βδηροσθοη. ΤΣ ΘΥ, ἀπ, λεγ., ἴα ἃ οοπίοτηρίυουπ 
οχργοδαΐοῃ, 85 ἯΘ οδῺ 666 ἔσο Ψ᾽᾽ῸΥΣ (Εξεϊς. ἱν. 
168). ΑἹ] γϑββθ]β οὗ β:8}} αὐδηςγ, οὗὨ Βηλ8} ποκα 
(χχχνὶ. 9, οορ. Εχ. χυ. 16) ἔγοα (86 ᾿δδίηβ 
(Εσ. χχῖν. 6) ἰο {π6 βκὶῃ Ὀοί]οθ, ΟΥ γϑβϑοὶβ 1ἰκΚϑ 
βίη Ῥαρθ οὐ Ὀοί|ε6. ΤὩπΒ ἰδ ϑοϊΐγο κἰπἀτοὰ 
Μ11 ἐλϑίθῃ ἐποζαθοῖσοθ οὐ εἰ. Τῇ ὕσοροσ, 1" 
ἰδ] Θχρσοβδί οβ “ {πῃ οΥργίηρ δηα ἴΠ6 ἰββο᾽ 
ΔΙῸ ΠΠυδίταϊοα Ὁγ [86 δσυταῦ να Ὄχργοβαίουβ πῃ] ἢ 
(ο]ΙοΨ. Ὑες. 9. ΣΩ ῖ ὅδ᾽ (τ ῖ1}} εἰχηϊδοδης 
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Δ]υκΐοι ἰο νοσ. 20) ὦ. 6.,) δὲ {π6 εἶπηθ πβθη ἐμΐδ 
Ὡδροίβπχ {111} Ὀ6 δὲ ἰΐ μοϊχῃηί, δρὰ δ χὴρα ζῸὺῸ Ὁ 
Ἰυαριχοηῖ, (μ6 241} πιῖολ ψγ88 δδίθποα ἴῃ 8 βυτο 
ἰδοα π|ὶ}} μῖνα ψαῦ, Ὀγθαὶς δηὰ [8]], δπὰ 6 
πίοι Βδηρίης οὐ ἰΐ νὶ}} Ὀ6 ἀδβῃθὰ ἰο μίθορβ. 
ΜδηΥυ ᾿ηίογργοῖοσβ ἰακο οἴξδηοε εἰ (μἷν ἰατῃ οἵ [86 
ῬΓΟΡ ΘΕΟΥ͂, νμϊοῖ ἈΠΟΧΡοοίΘα]Υ Ὀοιοϊκοη 5 ἀϊπδδίογ, 
δὰ ΗΤΥΖΙΟ Ρῥγομοιηοοβ γε γ. 24 βη. 8 Ἰἰδῖοσ δαἀὶ- 
ἰοῦ. Βυϊΐ 88 1116 ργορ!θοΥ ἀϊγοοῖρα δραΐπμοὶ Βμ6ὺ- 
ὯΔ Πεα {86 οἴεςοϊ ἰΠδλ ΒΘ δοίυδι!ν τοδί ρηθαὰ ἢ}18 
Ῥοβὶ ἴῃ ἴδγνογ οἵ ΕἸ Κίτη, αμὰ τδὲ  οοηίθηϊ τὶ ἢ 
(86 ἰοτεῦ οἴἕοα οὗ 4 βοσίδε (χχχνὶ. 8 544.), ἰη 
ΚΘ πδΏπον ἰμ6 υπαοχρεοίρα πἰδϊθιηθηϊ, το γ, 24 
δ» 680 δνο μδά [6 δβαϊυίδσυ ἀοδίμψη, δῃὰ οβδοι 
οἱ πατηΐϊηρς ΕἸϊακῖα. [ΙΓ (Πϊ8 Γοβα] (ΟΠ οτοα, 
(βεὰ 1868 ποτὰβ πεγε ποί, ἰη ἴβδοὶ, ργεβηδηὶ υἱ τ 
ἀἰδδδίθσγ, δαὶ πῖτ ῥτοῦι. 1 ΕἸ κῖπὶ ἀϊὰ ποῦ οί 
ἩϊπιοΙ 6 βάιπηοηϊθμθα, Ὧ6 ἀεβοσνοὰ ὑαΐ 18 
1Ἰιγοδίθηοα. 

ῬΟΟΤΕΙΚΧΚΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Οη χχΐ. 2 “αοάᾶ ρῬυῃΐβθοβ οὔθ γυἱ]}] [ἢ - ὉΥ͂ 
ΤΩΘΒῺΒ οὗ δηοίῃοσ, δῃὰ 8 τηδῃ 8 ρυηϊβησϑα ὉΥ {116 
ΥΕΙ εἴη σπϊσο ΒΘ Εἰ πη56} οοπιϊὶ (Υ Ἰδάοιῃ 
χὶ. 17). ΤΉ αοα ρῬυηϊθποά {16 ΒΑ Υ]οηΐδηβ ὉΥ 
1:6 Ῥογβίδηβ, 6 ῬογβδῸΒ ὈΥ (Π6 Οτγϑεοῖκϑ, ἐπα 
ατοοῖκα ὈΥ τμ6 Βοιηδη8, (16 ΕΟ δΏ8 ὈΥ̓͂ ἰπΠ6 ΟοἰΒ, 

θαγαϊ, δη4 ϑαγδοθηβ." -ΟΒ ΜῈ ΒΒ. [1:6 
ῬοσβιϑῺ8 5Π8}} ΡΥ μ6 ΒΟΥ ]οηΐδηβ ἢ {Ποῖ ΟΠ 
οοἱδ; Π6Υ {πὶ ὉΥ ἴγαυὰ δηὰ υἱοϊθηςα, ομοδίιϊης 
δηὰ ρ]υπαογίηρ, ὑπερ μίθουβ Μὰτθ δηὰ ἀθοολυὶ 
ἰγοϑδίϊοα, ματα πλδθ 8 ὈΓ͵ΟΥ οὗὨ ἰδμοῖν ποίρῃθοτεα, 
Βἢ.8}} πηϑοὶ πὶ ἰμοῖγ τοδίοῃ, δὰ ὈΥ (6 β8η16 
ποι μοθ 88}8}} {πϑιρβθοῖγοα. Ὀ6 ταδθ ἃ ὈΓΣΟΥ͂ οἵ. 
ἩΡκεΥ. ἢ. Μ.]. 

2. Ου χσχὶ. 8. “ΤΊ Ῥυορβοίβ ἀο ῃοΐ το͵οΐοθ δἱ 
[86 1οε8 συ βεγοα ὈΥ {μ6ῖτ Θῃθμ}168 ; θα ΒΑΥΘ ΑΥ̓ΠΙ- 
ῬΘΙᾺΣ ἴον ἴθ 88 [ὉΓ 6} τηδά6 1 1ἴΠ6 ἱπιδρθ οὗ 

. Ἧε ουρδὶ πσὲ ἴο οδϑὲ ο΄ ΘΥΟΣΥ ΠΌΤΩΒΏΘ 
δε! ηρ ἰοασθ ΟΣ ἴοοβ (Μαίϊ. γ. 84)." -- 
ΟΕΑΜΕΒΕ. 

8. Οη χχΐὶ. ὅ. “1πυαάιυπὲ υγδοηι υἵλὸ 
απ. ὙίΒοι., “ὟΘ 866 Βοσθ ΒΟῪ Ῥθορὶβ 

ΘΟΙΩΙΠΟΙΪΥ ἴδ6] [6 ΠΟΓΘ ΒΘοῦΓΣο, 86 τογο [ΠΟΥ 
ἐπάθ]ρο ἐμοῖς βοδη]ν ]υδίβ, Δοῦρις ἱΠ6Υ ΔΙῸ 
ΣΑΙ Ρ ΠΘΆΓΟΣ [ΠΟΙ Ῥυηὶβητηοηῖ, ΚΝῸ Ὑ88 ἰΐ 
αἰ (86 δη ρα! νίκη ψοΥ]Ἱα, βὸ ἰβ 1ξ ΠΟῪ δ͵]8ὸ ἰῺ 
(666 ἰΔϑὶ ἐἰτὴο8 τ μθὴ {π6 οομλλης οὗἉ Ομ γίβι 18 ὁχ- 
Ροοϊρα, 88. Ηδθ Βα γα, Μαῖὶ. χχίν. 38." -- ΈΝΝΕΕ. 
Τῆς ᾿γορλεέ Ἰϑαϊαΐ εἐἸρουπαεαά, εἰς.---- ΒΙΘΤΤΟΑΕΤΥ, 
1865, Ρ. 78. 
4. ἦὰ χχὶ. 654. “1 ἰθ. 4 σγδηά, ἰη8}110]6 

ουϊάδηοο οἵ ἴπΠ6 ργορμοςο βου ρίαγοα, δηα οἵ ἐπαῖγ 
ἀϊνΐηο ᾿πορίταϊίοη, {πᾶ ἸΠΟΥ ἀο ποῖ βρϑδαῖκ ἰω μϑη- 
6ΓΆῚ υποογίδϊπ ἴοστηβ, Ὀαὶ ἀοβουῖθθ Ταΐυτο ἐμ] η ρα 
ΒΟ ΔΟΟΌΣΔΙΘΙΥ, δὰ Ὄχϑ ον, 88 1: γ6ὸ ΒΔ ἢ 61 
ἨΒεΐοτο οὔ οεῦοβ. ΤῊ 18 ΒῈυυ 68 ἰ0 ΘϑίδὈ 18ἢ (ἢ6 δι- 
(Ποσιῖν οὗ 1πῸ ΗΟΪΥ δοτιρίυτοθ.᾽ -- ἜΑ ΜΕΕ. 

δ. Οη χχΐ. 10. ΟἿΪΥῪ πῇῆδὲ ἴπ6 ΤῸᾺΡ βαϊά ἴο 
εἴτι, δειά 4]1] ἐμὲ ἐπ 6 [0Ὲ} βαϊὰ ἰο Ὠΐπι, (6 Ῥτγο- 
Ῥἤοὶ ἀδοίαγοθ, ὙΒοσζοίογο ἢ 15 βῃ το δηὰ οοσίδίῃ, 
ἐὐεῦ ΠΟ Π6 [88 ᾿ῃογϑ[0]6 [ΐηρΒ ἴο ΔΒ ΠΟΌΠΟΘ. 
ὙΠοσοΐογο 18 6 ὅτηι δηὰ οουγαρθοῦβ, ἐποῦρ τιμαὶ 
μα δΒλα ἴο ῥσϑοϊαὶπι ἄοθα ποὶ ρίϑαμθ (86 πψου]ά. 
ἮἨδ οομοδϑὶβ δηὰ Κοορθ θδοὶς ποίῃίηρ: ποῖίδοῦ 
ἀοεβ ἰιὸ δά ἃ δηγίπίηρ. Ηδ ἰδ ἃ ἴδ (ἢ οἱ ἀθοίατον 
οὗ (1:6 ταϊπα οἵ ἀοά, δπὰ ἀοθβ ἢοΐ βρᾶγθ ϑύβῃ 
᾿ὐηβοῖ, ΤῊ ῥγοοῦ, (υ] 4] πηθηΐ δηὰ δοοοπιρ] 88- 
χωρηὶ μ6 Ἰράνοβ ἰο Ηΐτη Ὑ8ὸ βραῖκθ ἰβσουρὴ ἶπι. 

6. Ου χχὶ. 11. “ΗΞθθ ν}ο δοίβ ἔϊιϑ σσαίοι πὶι μους 
Οοάὰ, ναΐομο5 πῃ γαΐῃ (Ρβ. οχσχυΐδ. 1). Απὰ σἤθὴ 
αοὐ Ηἰ πο] 15 Δρρεοδοιβίηχ, [Πθἢ ὯῸ οϑγο οὗ {10 
ἩΔιίοδιηθη ἷ8 Οὗ ΔΩ͂ 156, ΒΟΟΣ δ 6 ΟΔΥ ΟΥ 
αἶσμί, ΕῸν ὙΒθὴ ἴδμ9 ἀδγ οὗ 86 [0Ὰ} Ῥερῖμε ἰο 
θαγῃ, θύθῇ (Π6 βίασβ οἵ ἤθᾶνϑῇ δηᾷὰ δἷ5 Οτίοῃ, ἀο 
ποὶ βίης χα γ. ΕΣ οὐ σοοοσβ {86 Βοδυθηα, 
δα πηδίτοι {Π6 ἴδε ἱπογθοῖ ἀδγκ, δὰ οονοσα ἴῃ 6 
δὰ} ΜΠῺ ὁ οἰουὰ (ΕΖεκ. χχχὶϊ. 7). Ἐὸοὸὺν πβϑῃ 
Οοὰ ἰμο Ογϑδίου οὗ 4}} εῖηρα ἔτουσῃβ οὔ 8, (Π6 ἢ 
811 ογθαίυγοθ 8180 ἴτΟΝ ΟἹ τ18, δηἀ ἃγὰ ἰθγσὶ }]0 
δὰ οβδηεῖνο ἰο 8. -- ΕΑ ΜΕΝ. ΕἼοια (18 ρῥἴδοθ 
ΟΒΠΈΕΙΒΤΙΑΝ ΕἙΙΕΡΕ. ΕΙΟΗΤΕΒ, δ88 οοτηροβοα ἰδ 
ἔπ τροσζηΐηρ ὨΥΠΊΩ :-- 

Ἡίον, εὐἱνὰ ἀἷε Ναοῖμ ἄετ δυπάδη 
Νίολι νετοολυυϊπάδη ἢ 

[οῶΡ. ἴῃ ΕΝΟΙΙΒῊ ΒΟΧΕΙΝΟΒ πὸ}}- Κηουσι 
γῇ :-- 

Ὑ διο τ 8:, ἐ611 05 οὗ ἐδο πἰρῆί, 
ὝὮδι ἐ κῃ οὗ ΡῬχοζωοΐδο ὃσζϑ.---Ὁ. Μ.] 

7. Οἡ χχὶ. 14, ““Ὑ02Ἰ,᾽ ουρὶι ποῖ ἰο ἰογρεῖ ἰο ὃ0 
Ποθρ 8016 ἰοπαχὰβ [86 ποραῦ (Ηθ0. χὶϊι. 1). -- 
ΟΕΒΑΜΕΒ. 

8. Ου χχὶ. 16. “1 χοραγὰ δ8 ἃ ἔγι8 Ῥγορῇοὲ 
ΐπὶ πῖιὸ ἀοο8 ἢοΐ ἀφθοῖίασο ἃ σηδίϊου ΠΡΟῚ ΣΏΘΓΘ 
ἰπηαρσί παϊου δηᾶ οοη͵θοίαγα, ὈυΣ τηθῆβαγοθ 186 
{ἶπ8 80 δχϑδοίϊυ ἐμαὶ 6 ἄχοβ ὑγϑοίβθὶ Υ ὙΠΘΩ 8 
ἰης 8118}} μαρρεη. --Ἔ ΜΕ. 

9. Οὐ χχὶὶ. 2584ᾳᾳ. Τὸ δε {16 ΘΏΘΩΥ δὶ (6 
ζαίοθ, δῃὰ αἱ {86 βαθ ἔλπηο ἰο Τοβαγα ᾿ἰπὶ ΠΊΘΓΟΙΥ͂ 
ὙΠ ΟἸΓΙ ΒΥ, δηὰ ἴἰὸ ἱπᾶὰ ἴῺ τί} δηά 
ον, 48 1 811} σοῦ Ν6]1, δῃὰ (818 ἴοο δὲ ἃ (δὴ 
πῆοη Οοὐ δ βοσυδηίβδ ΔΙ το 1 ἔδδγβ, 88 
Ιραΐδ ἀἰά “6 γιβαίοπι (νοῦ. 4), (Ὠἷβ ἰ8 Ὀ]ηα ῥγτο- 
βυταρίΐίοι π πίοι αοἀ ψ}} ρυπΐδῃ. Βυὶ πἤθη (Π6 
οΔΙ Δμλλίγ μ85 Ὀυζαὶ προ ἰμοπ, δηα 811} αχρϑάϊθηϊθ 
ὃγ πίοι ΠΟῪ ἰγν ἰο δυοσὶ 1 ἄγ οὗ π0 δυδὶ], [0 
τάθἢ ἰο ἀοβρίϑα (ἤθῃ ἰμ6 ΟὨ]Υ ὁη6 ΜΠῸ οδα ΠΕΙΡ 
(θαι, δὰ ἴἰο βροηὰ ἰμθ Ὀγίοΐ σοι αἰἰηρ (1π|6ὸ ἴῃ 
ΒΘΉΒ.81 ρἰθδϑιγο, (ἢ 8 18 ορθη- οσοά ἀοῆἤδηςθ, δηὰ 
Μ11] Ἰοδα ἰο ᾿ἀ1 οἶα] Ὀ]ΣἀΠ68ε, δηά {παΐ δα πμὶοι 
Μ|1 ποὶ 6 ἰογχίνεῃ (Μαίί. χὶὶ. 82). 

10. Οη χχὶϊ. 18. ΤῊ 8 18 106 Ἰδῆρύυδαρο οὗ βνν ΐη6 
οὔ ἰδ0 μοτὰ οἵ Ἐρίουγυβ, οορ. 188. ἰνἱ. 12; 
ὙΙϑάοτ 11. 6 β44. ; 1 Οον. χν. 32. 

11. Ου χχὶϊ. 14. Τὸ 18 ἴγυθ, δὴ ΑΟΟΌΒΤΙΝΕ 88 
ἰπδὲ ““Ὧο οὔθ βῃουϊὰ ἀφδβρδαὶγ οὗ Π6 ΤΟΙΣ Β:ΟΏ Ὁ 
Ηἷ8 βἰῃ, βοοΐης (μδὺ θυ πον χο ρυΐ ΟἸτὶδὶ 
ἀραὶ οδιαϊηθαὰ [ογρίνθηθβθ," δηὰ “{μ6 Ὀ]οοά οὗ 
Φοθυβ ΟΠ τὶδὲ 88 80 βῃδὰ ἰοῦ {π6 ἔοσχίνθηῃθαβ οὗ 
811 βὶπβ ὑπαὶ 1ΐ οου]ὰ νγαϑὴ ΔΤΔΥ {Π|6 5108 οὗ [8069 
ὈΥ ποῖα ἰΐ 88 βι6ἀ"---δαὶ (πὶ οὈκ( δου, τ 10 ἢ 
τοΐυθοβ ἰο βο6 (88 περαρὰ Βεὶρ, Ἄἐχοϊμἀεβ ἀιϑ6 
ἔτοια ζγδοθ δ8πα ἰὈγ Ί υΘΏ 688. , , 

12. Οὐ χχίϊὶ. 15 βαᾳᾳ. Τὸ χοΐβδίοη ΜΒ1ΟΣ 
Τα δἢ ἢθγο τοοοῖνοθ, γοιιΐη ἀβ υ8 ΒίσοΟΏ ΡΥ οὗ {μδὲ 
ψμΐοῖι Φογοτιϊδῃ μδὰ ἰοὸ ἀϊδοθαγρο ἰοναγάβ 4ζ6- 
μοΐακίπι (7 6γ. χχὶΐ. 1 εαα., 6ΒΡ. γϑγ. 19), δῃᾷ 8180 
οἵ πῖιαὶ μα νγαβ οὔ] χϑὰ ἴο δᾶ ἴο Ῥαβῆυσ (χχ. 6). 
Α Ῥτορβεΐ οἵ (6 ΤΟῈΡ του ΒΠΟΥ ΠΟ σεβρθοῖ οὗ 
Ῥογβοῆβ8. [βαΐδῖ ἰπάθοα βθθῖὴβ ἴοὸ ἰᾶῦθ Ὀγοάποοα 
1Π6 ἀφεὶγοὰ εῇδοὶ: ἴοῦ νψὸ πα ΧΧΧΥ͂Ϊ. δηα ΧΧΧΥΙ!. 
Βμοθηδ δὲ ϑοῦῖε δηὰ ἘΠῚ αἰκὶ πὶ 88 βία σαγὰ οἵ {Π6 
Βοιιβθὸ. Βαὶ Φετγειχίαιι τοσοϊγθα 88 ΘΟ ΡΟΠΕΘ 
ἴον 186 ζ] Δ] πγοηὶ οἵἉ ἷ8 τ ἰβαίοη Ὀἰγον ἢ δηὰ 
ογαοὶ ρογβεσαίίοη. 

13. Οπ χχὶϊ. 17. ΤΠ Μυϊκχαίο ἰγδηβ] δίοθ Ὦ6ΤΘ: 
ρος Τοπιΐπια αδροτίατίὶ (ὁ [αοϊεί, εἰσωξ αδρογία! μ᾽ 
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ἰἴοῃ Βᾶγβ: “" ἃ ποὸ8 ἵπ ἰδοίζοη6 υεοίογδ 
Τρείαπιοέὶ ογιιαϊοϊ, σαϊίατι σαίξίίπασοδοῖ 
ἐγαπδίι. δίοιιέ ὑπαιὶ! σαί{ι8 φαίίϊπαοειιδ. ἈμπιθτῸ 
ρογίαίογὶδ 46 αὐο ἴοοο ἰγαπδίεγίιν αα αἰΐωπι, δος ἰδ 
“οπεῖπμδ ἀ6 ἰοοο ἔμο ἰδυΐίαν 
πεϊοῖ ἰθ ΠονοΡ τηϑρίοησαὰ ἰὴ {86 ΟΙὰ Τοβιδιηθηὶ, 
δηὰ ἴον πιϊοὰ τὸ δδγο Ὡ0 βεμαΐηο Ηοῦγχον ποσὰ, 
ἦβ ἰὴ ἔρος οδ]οὰ 22 ὃγ (86 Ταϊπλυάϊειθ., “Οου- 
δβοΐθησο, γδηϊης [(μ6 πογὰ οὗ Οοά, 18 δ ἃ 041] το Ἱ]- 
ἱπχ οὐ ἴμ6 σγουη, δῃὰ Ἵοδηηοὶ 1Ὲ8(.᾽᾽΄---Ἴ Ύ ΤΗῈΕ. 

14, Οἡη χχὶϊ. 19θ. ““βουνίοθ δὶ οουσγὶ 18 ῃοΐ ἰὴ 
ἰιβοι το Ὀ6 οοηἀοιμηηθά, δηά δ ρμοοὰ συ ον δά 
ἃ ΜΟΓ(ΠΥ ῥγΐτηθ ταϊηϊδίοῦ δῦοὸ {πὸ ρὶὴ οὗ οὐ 
(ϑίβάος ἰν. 8, }1; σι. χ). [,(ἐ' δἷπι ἐπογθίοσο 
ψἢο ͵8 68116 ἰο δβιιοῦ δῇ οΠἕοΘ δϑϊάο, αϑ (9 1Χ0ΕὉ 
.48 οδ θὰ εἰπὶ (1 ον. υἱΐ. 17), δῃῇῃὰ ὑθνασο οἵ 
Θχοοβαῖνθ ρορ. ΕῸΓ οδὰ αυἱοῖ]γ ἀθροθθ 
189 "οπὴ ἡ πὐελμεα: 
16, Οὐ χχὶϊ. 21 βηᾳ. Τὰ οομπιρδγίδοη οὗ 8 

ταλκὶϑιγαῖθ ἰῃ δε Ροϑιζϊοῃ τὶν ὁ 1Δί μου 18 ὙΟΣΥ 
δρργοργίδίοι Τὴ πῇο]9 οχίθηϊ, δὰ ἐμὸ Ῥγορϑῦ 
τησδϑαγο οὗ ἃ ΓΌΪΟΣ 5 ΡΟΥΘ δῖ ἰηγοϊνοὰ 1 (ἢ 9 
βἰ αἰ 6. ΤῊΘ δυϊπουῖΥ οὗ 6 δῖ μον δηὰ ἰδπαὶ 
οὗ ἃ γῦ]οῦ ἴδνϑ ἃ οοῃχπιοη γοοὶ ἴῃ ἰοσο. ΕΠ: Κ᾿ πὶ 
ἴῃ Ββανίηρ ἐμ6 Καγβ οὗ (86 πουδο οὗ Ὠανὶα ]αἱά 
οἢ Ϊ8 βῃουϊάον (δὶ μ6 υὐϊχηϊ ὀρθὴ δηὰ Ὡὸ οὔθ 
διαί, δηά βῃυϊ δηἃ Ὡ0 ΟὯ6 γῆ 6 (Εν. 1ἰϊ. 7) 
Υἱονοα 88 ἃ ἰγρα οἵ ΟἸ σὲ, γῆο 8 [06 δά η}8- 
ἰγδίοσ δρροϊηϊοὰ Ὀγ αοἀ ονϑῦ (6 δοιιδο οὗ θεν ά 
ἷα τ[Π6 πἰμμοβὶ βοῆβο, ἱ, 6., οὐϑὸγ 80 Κίηχάοιωῃ οἵ 

Ομ εἶϑὺ μδ8 818 ρόονγοσ οὗ {16 Κογβ ἰῇ τἢ- 
τοβ γι οἰθα πο βΌΓΘ. 6 πκἱηϊδίοσε οὗ ἰπὸ "0ῈΕΡ 
Θσχογοῖΐβθο [ἢ 9 88η16 ΟὨΪΥ ἴῃ υἱγίιθ οὗ 86 σοι ἷδ- 
βίου νοῦ ἐΏΟΥ δ γο ἔἴγοαλ Ηΐηι ; δηα {Ποἷγ Ἔχ ο- 
οἶ36 οὗ ἰδ 16 οὐἷγ (βοὴ βαποιϊοηθ ὈΥ 89 [0ΒΕ}"Ὁ 
ψ θη ἰΐ ἰδ ἰὰ (86 Βρίτῖξ νοι (μ6 ΓΟΒῸ Βγοαιμοά 
ἰηῖο {Π6 ἀϊδοῖρ]68 θοίογο Ηο σοπλυ θὰ ἰο {Π|6 πὲ 
1Π9 ρονγχοῦ οὔ (ῃ6 Κογῃ (Φοῇῃ χχ. 22 βᾳ). [“ΤΠο 
ἍὉΡ ἰσαίίου οὗ [86 588128 ἰθσιαβ ἰοὸ Ῥοίον (Μϑιί. χνὶ. 
19) δηάᾷ ἰο Ομ γῖϑδὶ Η 155} (ον. 111. 7) ἀοδβ ποὶ 
ἀλαδὰ (μδἱ [Π6Υ ἤοτὸ γοΐου ἰο οἰ σ, οὐ {πὶ Ε1}18- 
ἴηι γῦ88 ἃ ἴγρο οὐ Οἤ γὶϑὲ, θαΐϊ Δ γον ὑπαὶ (ἢ 9 ΑἈΠῚΘ 

ποτὰ δάηχιῦ οἵ ἀἰ βογθηὶ Δρρ 1οδίϊοηβ." ΑἸΕΧΑΝ- 
ὉΒΒ. “Ι ἰβ αοἀ ἰδδὲ οἰοι 8 γυ]ογ8 τὶ ὑμῖν 
τοῦ 5, Δηα, ἐπογοίογθ, γὸ πλυδὲ δα υλ ΟΌΣΒΟΙ 68. ἰὸ 
[πο ἴον (6 [ΒΒ βαῖζο δα πὶϊ δὴ 6γὸ ἰὸ 
Ηΐτ (1 Ῥοῖ. 1. 13). Απὰ εἶποο ᾿ὲὶ ἰ8 Ηδ {ἐμαὶ 
οοπιπιὶίβ ἰδὲ σουεγηπιεηέ ἱπίο ἰδεὶν λαπΟ,---Π Ὁ Υ 
τοδὶ δα ηϊδίον 1 ΔΟΟΌΓΟΙΩΚ ἰο Ηΐβ8δ ν1}}, ῸΓ 
Ηἰβ αἴοῦγ. Αμὰ ΠΟΥ πᾶ ἀσρομὰ οἡ Ηΐπὶ ἰο 
Ταγο 88 ἰἤθπὶ [Ὁ ταὶ Η6 68115 (Πθτὰ ἴο ; δοοογά- 
ἷῃς ἰο [π6 ῥχοιιῖλθ ἤογο. 7). ὧἱὲ᾽ εἰοίλε λὐπι: δηὰ 
ἀπο πο γ (Ὁ]]οντβ, 1 υὐδ δἰγεποίλεη, ἀϊηι. ΑἸΟΣ 
Ἠενευ-- Ὁ. Μ.] 

16, Ου χχίὶ. 2. “Νο οὔθ ἰᾳᾷ 8ὸ δχϑ) θα ΟΣ 
Ταὶβοα ἰο βυοῖ εἰκῆι αἰ μηῖ 8η. ἴο δϑϊάθ ἐπογοίη. 
Βυϊΐ πλδ}8 ΡΓΟΒΡΟΓΊΙΥ, οὔ α δηὰ μοῆοσ, δηὰ νπαῖ- 
ΘΟΥ͂ΟΡ 680 15 Θϑἰθοιηθα ῥτοαὶ ἴῃ {πο που] δο, 1|κ6 
δαμλδῃ 118, οη δοοουῃῖϊ οἵ δβῖῃ ἱποοηβίδηϊ, γαίῃ δηὰ 

114019 ἴο ῥαβδ8 ΔὟΔΥ. ΤῊΪΕ ΒΟΣΥΘΒ 88 δὴ δάχηου» 
ἰΐοι δχαϊηδὶ ὑγίάθ δῃὰ βοουσὶ γ.᾽) ΟἜΑΜ ΚΕ. 

ἨΟΜΙΙΣΈΤΙΟΑΙ, ἩΙΝΊΤΒ ΟΝ ΧΧΊἸ.--ΧΧΙ͂. 

1. Ου χχὶ. 1-. 4. Οοὐ᾽ δ᾽)υάστηθηίβ ἀγὸ ἰοῦ ]6, 
1) ἔοσ ἷπι ὁ πποῖλ ἔΠ6Υ (Δ[Ϊ; 2) ἴος δἷτη Ὑ8ο 
888 ἴο δρδθοῦῃοο {60}. 

2, Οη χχὶ. 6-10. Το δι] αι δθδη. 1) 
Ης επἰδιάν ὑροῦ ἷ8 νδίοϊ ἀδὺ δῃὰ ηἱρηῖϊ. 2) Ηὲ 
ΔΠΠΟΙΏΟΟΒ ΟὨΪΥ πμβδὶ 6 [48 βθβδῦ δηὰ ψῇῃδί ἢθ 
μδθ μοασὰ ἔγομῃ ἴμ6 [0Ε} (γοσβ. 9 δη 10). 8) 
Βαϊ Ἀ6 δῃηουηοεβ ἰμὶ8 86 δ 1ἴου, ἱ. 6. δἰουσὰ δὰ 
ὙἹΙΠουΐ ἴδδυ. 

8. Ου χχὶΐϊ. 111-12. Τὴὸ ερὶ γἰίσδὶ αἰσῆϊ οἱ 
δδαυίῃ. 1) 1ἰ ἰ6 α. ἃ εἰρῃϊ οὗ θυ ]διίοι, ὃ. 8 εἰσι 
οὗ αἷἰη. 2) 11 δα κοῦ 8 ἰουαῖον ἴον 19 οὐάὰ. 8) 
[1 ἄοοβ ποὶ οηιίγοὶ Υ οοαϑὸ {1}} (ἢ 8 [ΒΡ “νουοἢ- 
δϑίοα ἴο 08 8 ὨΔΡΡΥ οπὰ, δηὰ ρτδοίοιβὶυ ἰδίζοθ Ὁ8 
ἔτοτα {818 ΥΔ]16} οὗἨ πεοορίηρ ἰο Ηἰπιθο ἢ ἱπ πθα- 
γϑῃ.᾽ 

4. Ου χχὶ. 14 μη. δε ΠιΑῪ ΔΑΥ ΟΙΏΡΙΟΥ ἰδ ὲ6 
ἰοχὶ ἴογ 8 ομδυΐ ον ΒΟΣΤΩΟΏ ΟἹ ΔΗΥ͂ Οὐσϑδίοη ὙΠΘΏ 
δῆ ΔΡΡΘΆΪ 18 τηδα ἰο {86 Ὀβῃθνοΐθῃοθ οὗ (μ6 οοῖ- 
τοχδίϊοι ἐΘΌΘΟΒΟΥ ἴον Ἔχ! θα, δβ ἰμοθο ὑδηϊδιϑαὰ 
ἀξ (6 ϑαϊσθαυτρς ἰοστίιοῦυ ἕον ἱμοὶν Ενδηροὶ οδὶ 
ἴα 18). Ἡζλαΐ τὧἍὐ ουσδὲ ἰο οομδί εν ὐΐξη ΟἿῪ οοἨ τ ἐ- 
διμίοπβ αγὸ αδξοά. 1) Οὖγ οπΝὴ εἰϊυδίϊοη (πὸ ἀνχο ]] 
ἴῃ 186 Ἰἰδηὰ οἵ Τοτηδ, ἃ αυλίς [ογι116 οδαῖα). 2) Τὴ6 
κἰ(υδιΐοη οὗ [οθ6 το οοπλθ ἴο 8 ἰῃ ἱμεἶν ἀἰδβίγεβα. 
8) ὙΠπιαϊ νχὰ δᾶνὸ ἰὸ ψῖνϑ ἴῃ. 

δ. ΟὨ χχὶϊ. 1-7. ἐμῤρυ τ ἱπδὶ ἱπουρῆ- 
Ἰοββῆθαα. Ῥχίάθ ργθοθᾶθβ 8 (]}ϊ. ΒΙ πὰ ργοδυταρ- 
ἰἰοπ ἰβ οἥθῃ οβδησοὰ ἱηΐο ἐΐβ ορροδὶίθ. 

β. Ου χχίΐὶ. 8-τ|4. ΒιΙἰηὰ ρῥγοϑυϊωρίίοη 8 Ὀδὰ, 
δα οροη-ογοά ΟὐδίϊὨΔΟΥ ἐδ δι}}} ποόῦβϑθ. ΤῊ Ἰδίϊογ 
ἦβ ΒΘ ΟὯΘ ΟἸΘΑΓΙΥ͂ Ρογοοῖνοβ (86 εχἰβιΐηρ αἷρ- 
ἔγϑηβ, δηὰ {116 ἐδ Ποἴθῃογ οὗ οὔ ΟὟ ΡΟ δη 
οἵ (ῃ6 πιϑϑῃβ δὶ οὺζγ οοπιηδηὰ, δηὰ γεὶ σοίυθο ἰο 
Ἰοοῖς ἰο Ηΐπὶ Ὑ8ο δ᾽ομθ οδὰ μ6]ρ, ΟΥ ἴο οοῃεῖ ον 
16 ἴλίο πΐοῖ αναϊίβ ἰἤοθο πῆο α16 υἱίδουϊ αοά, 
δῃα βεεῖβ ροίοσβ (86 ἱπηρεπάϊπρ οδίδείσορμο Βδρ- 
ΡΘΏΒ ἰο βῃδίος 88 τη οἷ 8Ὰ ροββιῦ]ο οἵ (80 ΘηΪΟΥ-“- 
ΤΑΘΏΪ οὗ {Π|1|6 που]ὰ. 

7. Οἡ χχὶϊ. 1δ-19. Ηδς πῆο πὶ]}} θδγ Βἰχὰ ἐβ ἴα 
ἄδηρος οὗ [Πρ ἴον. οὐ οδῃ Θβϑὶϊυ οδδὶ εἶπ 
ἄονη. ΤῆΘ πάσχοι πίηρδ οὗ Ισατβ. Κβθῦπα 11108- 
ἰγδαῖοβ, 1 Ῥεῖ, ν. δ. 

8. Ου χχὶϊ. 20.25. Α πΐττοσ ἴὼγ ἴδοδα ἷπ 
οὔἶοθ. ΕἸΛΟΣΥ͂ ΟΘ ὙἢῸ 88 δὴ οὔἶδοθ, οὐρμὲ 1) ἴο 
Ὀ6 οοῃβοίουβ ἴμδὲ 6 δ88 οοπλο ᾿πίο {16 ΟΠοΘ 16- 
ξΆ11γ, δὰ δοοοσάϊηρ ἰοὸ 186 ν1}}} οὗ αοά; 2) Ηθ 
οὐυμκὶ ἰο Ὀ6 8 (Δί μον ἴο ἰμοθθ οὐδσ βοτὰ ἢ 12 θεῖ; 
3) Ηϑουρδὶ βο ἰο ἀο Ἔσογυ ΐπρ ψ οἢ μοάοεβ ἴῃ 
ἢ18 οἰῆοσ, ἐμὲ 18 ι:ιῖοθ 18 δρραγθϑηῖ, δῃὰ (μδί ἢ 
ΟὯΘ 68} εὐνὴν Ὁ ἴ. 4) Ηο οὐμῆϊ ῃοΐ ἴο θῸ |ἴ6 ὁ 
Ὠ81] οὐ ὙΠ ϊοἢ 811} 186 σαϊδίίουβ οὗὨ ιἷβ ἐδια Υ 
βἰγῖνο ἰοὸ ζδϑίθῃ ἐμοῖσ ἤορο οὗ δύορορα; ἴοσ ἰμδὶ 18 
Ἀδὰ ἴον Ηΐπιβο]  δηὰ ἴῸΣ ἰμοθθ τὸ που] 80 δῦυϑθ 
ἷ8 ἱμβαθηοσ, 

Ιν. ΡΕΟΡΗΕΟΥ ΑΟΑΙΝΕῚΤ ΤΥΒΕ. ὕβάρτεβ ΧΧΠΗΙ. 
ΑἸΙ 16 παίϊοῃβ ἢ οτῖο τηθηϊϊοηοά, δογάογίης 

οὐ Ψυάδῇ, οοπιθ ὑπάογ 16 νὰ χὸ οὗ Αβευσῖδ. Βυὶ 
9, ΤΟΥ͂ ἴο 

1π6 ΟΠ ΔΙ ξθαηβ. ΤῊΪ8 ῬΓΟΡΠΕΟΥ ἰβ ρ]δορὰ ἰαβέ ου 
δοοουηί οὗ 118 {0]Β]πηοῶς Ὀο]οησίηρ ἰο ἃ (ΐπιο σὰ ῦ- 

Τγτγο, δοοοράϊηρ ἴο ὑϑῦβθ ἦβ ἴο [Ἀ}} 8 

ἀοῃΐ ἰο 6 ΒυΡΓΟΙΊΔΟΥ οὗ Αβεγτῖαβ. ΤΎτο τῶϑ 
πὶ οὨΪγ ἴ86 Ἡλι οὔ ἴθ9 τυΐθον Ῥποηϊοΐδη δἰδίοα, 
Βυΐϊ γ88 αἷβο {8 σα ἰβίγοϑα οἵ {16 βοδ, Ὀοΐϊἢ ἴοῦ οοπὶ- 
[ΘΙῸΘ δῃἀ ψᾶγ; δηὴ 107 ἔποδο 5 Τδβϑοῦβ ἮδΩ 
186 πιοδῖ ἱτπιρογίδηϊ 811γ οὗ Εαγρί. Ης τῃο πουϊὰ 
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αἰδοῖ Ἐφγρὶ ἄοτα ἴπ6 ποσίμ τουδὶ ἢτεί βοοῖς ἰο ] ---ἰη ἐμδὶ οδβὸ ἷξ ἴβ 
Ροδδβϑβδ ἰμδο] οὗ ΤΎσο, συ πο τδὸ ἴμ6 θυ πτασκ 
οἴ ΕαΥρὶ. Αδογσγία δὰ Ἰοηρ δὴ ογϑοῦ Εφυρί. ΤΉΏΟΥ 
πόζα, ἴῃ ἔδοί, Ὠδίῃ ΓΑ] σῖνδὶβ. ΘΙ ΒΔ ΠΛΘΏΘΘΟΣ, τ ΧΕῪ 

ἱνίσ [86 τ 
δ Ὁ διεϊπεὶ Ρῖ, Ἰη866 δ] Πλδδίοσ οὗ 

Ῥῃαηϊοῖα, τι ὀχοθρίϊοη οὗ ΒΌΑΣ ὙΠ ἢ 
μο διοοκεοάοα ἴον ὅν γϑᾶσὰβ, δῃὰ βουρμδὲῖ, ΌΥ͂ ουΐ- 
ἐπ ς ΟΥ̓ 118 ΒΌΡΡΙΥ οὗ τδίϑσ, ἰ0 ἴοσοθ ἰο δυο 6 0. 
ΒΟ μοσ μι βυοοοοαφα ἰπ {818 δἰΐοσηρὲ οσδῃηοί Ὀθ 
ἀεβηΐίον δδοογίδί θα. ]1Ὼ ΔΏΥ οδδ9 Βυβογοὰ 
Ὧ0 ἃτοαὶ 1068. ΟἿΓΣ ῬΧΟΡΘΟΥ͂ ταυδὲ παν μδὰ ἰὼ 
τἶδε δὲ (μὲα ἔὕπι6. ΕῸΣ ες [π 8606 Ὀ6- 
Ιον ἰδ Γϑιλασιβ οὐ χχχὶϊὶ. 1ὅ-18. Ἐδιϊοῃδ) βίο 
ἰπίοτρεαίοσβ ρίδοο {μὲ8 αἰϊογιδίλυθ Ὀδίοσο 08 ἰὴ τὸ- 
πὰ! ἴο ἴ.6 ζεμυϊηοηαδβδ οὗ [26 ρσορβοου. ΕἸ ΒοΣ 

δ ΡΓΟΡΒΘΟΥ Γεΐδσβ ἰὸ 8 οομαθοδὶ οὗ στο ὈΥ {86 
πῃ με τίδη6---ἰη ἰδδί 6486 ἰΐ 16 ροπυΐηθ; ΟΥ ἀξ }5 ἰῃ- 

ἴο δῃῃοῦηοο ἃ οομησοδὶ ὮΥ 1μ6 (δ᾽ ἀδοδὴρ 

ὙΔοΝ ΤΎΤο μδὰ ίοσ  τορδτὰ 

υξίουα. [ἰ ἰα δἀιἱ ρα ἰδδὲ 
ἐξ Ῥθδζβ [86 τρλτῖκβ οὗ βανίηρ 1δαΐδὴ ἴοσ ἰΐ8 δαί μου. 
Βαὶ Σὲ 15 ἡυά οα τ ροθδὶ Ὁ]6 ἴοσ [δαΐδῃ ἰο δυὸ δ8- 
ΠΟΌΣ ι80 ΟΠ] 

δὰ ΜΟΡΕΒΒ τ ρον, : 
Ῥ. ὅ06 54ᾳ4ᾳ.). ΟΥ̓́ΕΒΒ δἰϊοσνγασγάβ τοαϊβοα δ ΐ5 
ΥἹΘῊῪ 80 85 ἰ0 ΔΙ]0Υ οἷ 

6, 
11.1, Ρ. 396, Νοίο). 

ϊ ὶ ΤΙΓΚΉΌΕΝ, ΕἾΣΑΙ, δὰ ΜΈΙΞΕ. 

14) μδ5 ἕουν ἰ ον ὑρὰς 186 [Ὁ]1} οἵ ἴγτο, [9 δεοομὰ 
(ν61:5.1δ-18) Τγγο γοαιοσαίίου. 

8) 8ο [41] οἱ ἔγτιθΘ. ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΧΙ͂ΠΙ. 1-14, 

1 ἸΤἸΤῊΞ ΒΥΕΡΕΝ ΟΕ ΤΎΒΕ. 
Ηονὶ], γο β8ϊρβ οὗ ΤΑΥΒΕΪΒΕ ; 
Ἐν 1 18 ἰαϊα ψαδίρ, 
ὅο ἰμδὲ ἰδογο ἰβ μο ἤουδθ, 80 δῃΐοσὶηρ ἴῃ, 
Ἑτοῖὰ {πο Ἰαπὰᾷ οὗ Ομ τα ἴδ '5 τουϑδ]οά ἴο ἴΠ6π|. 

2 Β6 ᾽δ6}}}, γθ ἱπηδο θη οὗ (86 18]9 ; 
ΤῊου πβότι 86 τροτομδηίβ οὗ Ζίάοη, {πὲ ρ888 ΟΥΟΣ ἐδ: 868, 
Ηδνο τορ θη ΐβηοα. 

8 Απά ὉΥ ρψτοδὺῦ νδίοσβ ἴμο βοοϑὰ οἵ ϑΐθοσ, 
ΤΙ μαγνοδὶ οὗ [Π6 σἰνοσ, ἰδ ΒΟῸΣ ΣΟΎΌπυθ ; 
Αμπὰ "886 ἰδ 8 τιδσὲ οὗ δ οΒ. 

4 Βο ἐδου δδμβδιηϑὰ, Ο Ζίάοῃ ; ἴον ἐδ βο8 Βδίδι βροΐϑῃ, 
Ἐσόη, ἴμο Βίσοηρία οὗ [Π6 δε, 58 
ὙΠ ἐγαυδὶ ποῖ, ποὺ Ὀτίηρ ἔοσγίϊι ς 
Νείδοσ ἀο 1 πουγσίδ ἃΡ γουῃρ ΙΩΘΏ, 
Νοὸν Ὀσὶηρ ΠΡ γουῃρ ΥἹΓΡΊΠΒ. 

δ “ΑΒ δὲ δμο στορογί δοῃοοσηῖηρ ΕρΥρί 

Πἄτοα, 

ΕΥΡῦ, 
3 6}18}} {Π6Ὺ Ὀ6 ΕἾΠΕ Υ ἘΕΤΗΣ δὲ [86 τοροτί οὗ ἴγτο. 

6 Ῥαββ γὸ οὐδ ἴο ΤἈΡΒΒΙΒἢ ; 
Ηονΐ, γο ἱπμαρὶϊαπίβ οὗ {86 1516. 

1 414 {8186 ὙΟῸΣ ἰογουβ οἱζν, 
ἾΒοθο μου νὰν βγν οὗ βποϊοηΐ ἀδγ 
Ἢδεσσ οὐτῖ ἔδοϊ 8 ΟΔΥΤΥ ΟΣ ΔΙᾺ ΟΥ̓ ἰο βο)ουζι. 

8 ἽἼΠ)ο μαίδι ἰακοη (πΐ8 οουηβθὶ δρδίϊησί ΤὙγο, Ἢ 6 σγουχιϊηρ οἱΐν ; 
Ὕἢοθ6 τροσοδηΐθ αγό ῬΓΪΏΟΘΒ, 
ὝΤΒοβο ἰγδαβίοϊκοσβ αγό ἴῃ6 ΒΟΠΟΌΓΣΔἝΪΙΟ οὗἉἨ (6 οδυίὶ ἢ 

9 Το 100Ὲ} οὗ ποδὶ δία ρυτροθαὰ 1{, 
Τὸ Ἐίαϊῃ ἐπ γι άο οὗ 811 ρίοσυ, 
Απά ἴο Ῥχίηρ ἰηΐο οοπίοτηρὲ 811 (86 Βοποσϑῦ ]6 οὗ [πο οδτίδ. 

10 Ῥαββ ἰβτουρὰ (ΕΥ̓ ἸΔπα 88 8 ἾΡΟΣ, 
Ο ἀδαρίος οὗ ΤΑΣ ΙΒᾺ : 
Τῆογο 15 ὯΟ ΙΏΟΓῸ ᾿Ἐἰγοα «ἢ. 

11 Ἠοὸ εβἰγοίομοά οὖ 8 Βαμα οΥ̓ῸΣ [ἢ 868 ; 
Ἦτο 5βἤοοκ ἐδθ Κίηραοιηα. 
ΤῊο [ΒΡ μδίδι ρίνϑῃ ἃ οοσαπιδηπιοηΐ αραίησὲ ἴδιο ταογοδιδηῖ οὐ 
Ἴὸ ἀεδίτου ἐμ δίσοη "ο1 8 ὑδογϑοῖ, 

1 



268 ΤῊΞ ΡΒΟΡΗΕΤ ἸΒΑΙΑΗ. 

12 Απάὰ διὸ βαϊὰ, 
ΤΏου β8]1Ὁ ΠΟ ΤΔΟΪΘῸ τοἤοῖοθ, 

Ο ἰδοὺ ορρτϑββϑὰ υἱγρίη, ἀδυρμίαν οὗ ΖΙ ΟΣ : 
Ατσΐβθ, 888 οὐδ ἰοὸ ΟΜ: ἐγ, 
ΤΉΘΓΟ 4180 β88]}} μοι βανὸ 20 τεβί, 

13 Βομο]ά, ὑπ6 Ἰαπὰ οὗ (8οὸ Ομ 8] 688: 
ΤῊΪδ ῬΘΟΡ]6 Μὰ8 ποῖ :-- 
ΤῊ τ[λ6 Αβδυσγίδη ἐουπαοᾶ 1 
ἘῸγ ἐμοὶ ὑμδὺ ἀ)79}} ἴῃ 1816 Ὑ]]]ΔΘΓΊΙ6ΒΒ 
ΤΉΘΥ βαῖ ὕρ {δμ6 ἴον οτβ ἱμογοοῦ; 
ἽΝ (Ὁ ἘΠ ὉΡ δ6 ρδίδοοβ ἱμβογοοῖ; 
Απά μα Ὀτουρὰῦ 1Ὁ ἴο ταΐπ. 

14 Ηονὶ, γα 8.108 οὗ ΤΑΙΒΒΊ8Ε ; 
Εὸσ γοὺγ βίσθηρίι ἷβ ἰδ] ἃ πϑϑίθρ. 

1 ἨΦΌ. οἰζεπέ. 8 Ἠοῦ. ἰο Ῥοϊδειζδ. 8 ἨἩοῦ. 

4 Οἵγ, οοποογηίης α πιογολαιίπαπ. δ ἩφΦΌ. (Ὁ παασῆ. 4 ὁ σ, 

ὁ Απὰ ἐξ δοοαπιδ πιεγολαπαΐδε [οΥ' ἰλα παξίοῃδ. ν ἐλ απὰ ἐλ [αἰϊοιοίπο νετε ἱπ Ῥ»αδὲ ἰδι.86. 

« Ἰζλδη ἰλὲ τεροῦὶ οοπιεα ἕο Ἀ λον ατε 7ογέδπισιν, ἐπ ἔθῦτοΥ αἱ (λε Τ' ἀλοαναν ἦτε 
ἃ Ὶς ἰδίδ γουν ἰοῖ, Ο ῥοψουιδ 4 Πεν 7οοὶ οαγτιδὰ ἈΕΥ αἴ α᾽' ἰο ἀιοαῖῖ. 

Φ (λ6 ογοιοννίυογ. ε 3:6 σίίοαὶ Οοτπιδηῖ, 

ΤΈΧΤΥΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ,. 

οι. 1. ΥΩ ΜῈ ἩἘ]ΘῊ ἰΒ ἥγβὲ ἰουηὰ ἴῃ 206] (ἱ, δ, 1], 

13), οὐσσυγ Ὀοπίά 68 ἴῃ δα ἴδῃ ΟὨἹῪ ἴῃ (ἢ γϑέ Ῥγορῇ ΘΟΥ͂ 

δξοαίηϑε Βονίοη (χϊὶ. ὁ ἤθτο ουἀθ εν Ὀοστουοὰ ἔγοσω 

2091) δπὰ ἴῃ [Π9 ἔογτῃ ἀν ΧΑ. ἴῃ (69 Μαβϑϑα ἀρζαϊηϑὲ (89 

ῬῺ Πσ.1η695 (ΣΊΥ. 81). 

νον. 8. ὝΠΟ ποτοῦ ΤΏ68}8 ἐπεροτίμηι, τηδσὺ, ἩΔΙΘῊ ἴἴ 
τ 

τουϑὲ εἰκτηΐν ἢ ἩΠΙΔῚ δῃουὰ ὉΘ τοΐοττοὰ ἰο 3. ΤῊθ 

ἴοττα ὝΠΟ οδῃ ἀθῃοίθ ΟὨἹῪ Ψῆδὶ ἰ8 ἐγδα θα, οἵ βαίῃ σϑ- 

ΓΟ ΠΤ. ἴτοτο τηϑγομδηαΐδο (χ]ν. 14 δηὰ Ῥτου. [1]. 14). 1ὸ 

᾿ς ἰάθη οὶ ἴῃ σλϑδηίπρ τ ἢ ἍΓΙΟ, τοσ. 18; ῬΣΟΥ͂. {{|. 14; 

χχχὶ, 18. [ὙΠῸ 16 οὐγίουϑ)Υ ἐμ οοπῃδίτυςε βἰδίθ, δῃὰ ἰδ 

τοίογτοα ὈῪ ναι ἰο ἽΓΠΘ, ὉΥ ἄχεκπτσυα 0 δῇ Δδβυτηθα 

ζοττι ὝΠ0.-Ὁ. Μ.. 

Υοτ. 4. ᾿Λ7 2) διὰ ΠΟΥ δὲ ΐ. 2. [Ὀπιστσϑσα ροτίϊ- 
ὨΘΏΤΥ 861κ8, “ ἯΠἼο ἀ068 ποῖ ἰῃ 6860 τογάϑ δῶν ἰβαϊ δῇ 

Βροαὶ 1"--Ὁ. Μ.} 

ψοςσ. ὅδ. 3 Ὀδίοτο Ὁ πρατκβ οοἰμοίάθ 66. γ»Όσυ 

ἐδο δοουδδίῖνο οὗ τὴ 6. 

γος. Ἰ.1 τ (οοτιρ. σχχίΐ. 2) ἴα νοῖνθβ Ῥϑυ ΔΡ5 δῇ αἱἷ- 

Ἰυαδίοι ἰο ἰδ6 Ῥῃωηϊοίαῃ ἤδπιδῖθ Ὡᾶτλθ ἘΠ1558. ΩΝ 

(55) 5 ἰο Ιϑαὰ, ἕο Ὀχίης. ΡΠ αἴδτ (σΌσΩΡ. ΟἹ 

11, 3). 
Ἐπ ΤΣ ΡῸ 1.6 ἐτοαιθὰ ὮΨ Βοιῶθ, 6. 5., ΟἸΒΗΔΌΒΘΕΝ, 

84 Δ ΔΏΟΙΩΔΙΥ ; ὉΥ̓͂ οἶποΓδ ἰξ 15 Βρροβθα σβρβθ]ο οἵ ὁχ- 

ὈΪαπαϊίοῃη. 9 τοῦδὲ ἄστοο ψ]}ἢ [Π 0890 ν0 τορϑγὰ ἴδ αὐ 

Δ δηογηδίουβ ἴοστα Ἡδιοῦ 8ιδ8 διίβϑῃ ὈῪ βοῖὴθ ΟΥ̓ΘΥ ΔΙ ρὨϊ, 

γον. 18. [13 Κουὶ ἽΠ3 ἔγοτω 113 οτρίοτονθ ἐ6 189 

δρέουζα, ἑωγγὴ ἐχρίοταίογτία. ΤῊΘ ψτοτὰ ΟΟσΌΓΣΒ ΟὨἿΪΥ ἈΘΓΘ. 

41} ῬΙ16] ὕγοπι ὙἽ» (-" ᾺΡ πωάωπι οεϑε, ΧΧΊ. 6, 

οὗ. 111. 9) πυάατο, ἴο τοῖο παικϑὰ, ἐ. 8. ἴο ὑῃοονθῦ Ὁ 

ογοσίαταίπα. Τη6 σοηϊυρεαίζοη ῬΙ]61 ΟὨΪΥ Ὠδτο, ῬΙΠΡ6] 

ὅσον. 11. δ8. ΠΩΒ9 Ὀσϑίά95 ΟὨΪΥ ΧΣΥ. 2. ΟΟΩΡ. ΓΩΒῸ 

χΥυὶ 1. 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΘΑΙ,, 

1. ΤΊ Ῥτορβοὶ ἴῃ {πὸ ἤτϑὶ ρῖδοο 98118 ἀροῖ [86 
Τγτΐδῃ τρϑυΐ 6 ΓΒ βου γηΐῃρ' ἴῃ ΤΆΓΒμ ΙΑ [ΔΓ ἴγουα 
(μοῖτ ποτηθ, ἰο Ὀτοαὶς ἰουίἢ τηΐο Ἰουὰ ᾿Ἰδπχοηϊδίΐο. 
88 ἴῃ ἐΪΔἀΐηρβ πάνθ οοπιο ἴο (μ6 τὰ δόσοθθ {86 ἰδπᾶ 
οἵ Ομἐτπι ἰδαι (Ποῖν πολ ἰθ ἀοβίτογοά, δηὰ 8 Γο- 
ἴυγη ἐμ Π6Ὁ β ὩῸ ἸΟΏΡΟΓ Ροββὶ]6 (νοσ. 1). ΤΏθη 
ἰῃ 4 Ὀτίοῦ ποσὰ δ} θ6β8, οἴθγηδὶ βἱϊθποθ ἰβ δἢ- 
λοἰποὰ ὁπ 'πβυ αν Τυτο, ἐμαὶ δα Ὀθθα ἈἸΒογίο {80 
ΠΟΙΟΥ͂ οοηίγο οὔ (86 Ῥμαηίοίδη οοτωπλθσοθ, [86 
ἔτοδὶ ποροϊίδίοσ θεοῦ πθθ ρὲ πὶῖ 118 δουηά- 
8106 οὗ ῥγοάυοίβ δῃαὰ [Π6 ΟΥΠΘΡ ὩδίϊοῃΒ (6 Γθ68 2 
δηά 8). ΤΉοη Ζ͵άοῃ 18 τοτιληάοά οἵ ἐπ βῆδιηο ἰἰ 
Ὑ}}} ἴθ6], Ἡμθ, ΟἹ δορληρ ἰο ἰδ6 εἰίθ οὗ τὴν 
ἧι πὶ}} βηα πο οὨΣ] άσγοῃ (πόσο, δυΐ οὐἷΪγ ἴΠ6 οδὰ 
τοοῖς δῃά ποίτυϊ Ὁ] βοα (γοσβὸ 4). ἐ, ἴοο, 
Ἰθδγῃβ ἱμ6 τϑροσί, δῃηὰ ἰβ δθτμηίοα (γος. δ). Νο- 
τπϊηρ τϑιηδῖμβ ἴοσ ΤΎΤΘ θαϊ ἰο Ε66 ἰο ΤΥ ΒΗ, 88 
118. ΘΪΡΒ Δ ὯῸ ΧηογῈ τοίη ἴ0 Τ ὙΎτΘ {σεσ. 6). 
Νοχί, (6 Ῥτορ δὶ πλδῖκοβ ἃ ΘΟ ρΑΓΊθΟ ὈΘ ΘΟ 
Ὑαὶ ΤΎ ΓΘ τὰ8 δηὰ τλιδὶ [1 8. ΤῊ ἰογτῖ ]9 ον 
{4118 οἡυ ἃ Ἰογοῦβ οἱϊγ μανῖπρ ἃ πίάθ ἀοῃιηΐου 
ἴτγομι δηοίθηί {{πη6 (γογ. 7). Βαϊ ἔγοτα τῆοπὶ 068 
116 πΒο]6 ΡΌΓΡΟΘΘ σοβρθοίίϊης ΤΎσΣΘ Ῥγοοβθα 

Ἑτοῖὰ 7ομονδὴ γῆο απ) Ὁ]16 5 4}} ὑτῖάθ (νεσβ. 8, 
9), πο ᾿θογαῖοβ [86 παίίοῃθ μἰ(μοσίο ΟΡΡ 

ὉΥ Ἴγτὸ (τον. 10), ψῆο συ ]οβ ονὲγ 868 δῃὰ τ8- 

εἴομδ, ἴῃ ογᾶοσς ἴο δχογοῖβα ῥυάρτηθαῦ οὐ ἐμ 

᾿δυ ΒΥ ἘΠΘΌΚΙΒΩΝ ὙΠῸ ΠΟῪ πιαδὶ 66 ᾿πίο α}5- 
ἰδηὶ οοπησῖθο, ἰο πὰ ἐσθ ἴθ 6 ΓΘ ΠΟ τοδὶ (γϑγβ. 11, 

12). Βαὶ πρδὶ ρϑορὶϑ μῖ}} Ὀ6 {1:0 ἱπδιγαπαθεϊ ἴῃ 
Ζοθονα δ πδηὰ ἰο οχασαίθ {μὲ8 ᾽ὰ εἴ 1ι 

«111 Ρ6 (μ6 Ῥθορὶϑ οἵ (π9 Ομ] άδεαῃα, δἰ μοσίο μοὶ 

8 πδίΐοα, μαϊ πῆο Μ|}} οὔ ἀδὺ τβδκε Αβαυσῖδ 5 

μαδίϊαιίοη ἴοτ ἴ86 Ὀεδϑίβ οἵ (86 ἀεβεσί.. ΤΡ θεν 

16 βοίβ ὋΡ ἰΐ ιὶ Δρρδγϑδίῃβ γτα, 

ἐπτῦνε νὰ (6 ΑΝ Βα δῖα δηὰ τοάποοδ {6 

οἷν ἴο τυΐμβ (6 Γ. 13). ΜΙ ἐδο οτγ, “ΠΟΝῊ], γὁ 

θηηἶρα οἵ Ταυβ ἰδῖι, ἴου γοῦτ βιγθηρί 18 Ἰαϊὰ νδδίϑ," 

{6 ἀϊκδοουγσβα οἴοβοβ 88 10 ὈαχΔΏ γεν 14). 

9. Ῥ)6 Ὀυσᾶθῃ οὗ ἜγτΘ τονοϑϊὶοᾶ ἴο 

ἔπ ότα.---ΚοΣ. 1. Αἰϊεηϊΐοι 68 ῬτΌΡΟΤΥ Ὅθεα 

οδἰ]οὰ ἰο 186 ἴδοὶ ἴῃδὲ ἰμ6 ἄγει Νέδββα (χἰιὶ.) νσδῷ 

ἀϊγθοιοὰ δραϊπεὶ Βδου]οα, [Π9 ποτ] 

ῬΟΥ͂ΤΟΙ ῬΟΒΒΕΒΒΙὨρ ΒΌΡΓΕΙΩΘ ἀοιηϊηΐου οα (μ6 ἰδπά, 

ἰμοτὶοἢ ἀπά Ἰυχυτίουκ οομβύσαεσ οἔ}] ργθοοῦβ ὑγοὸ- 

ἀποιάοτβ οἵ ἴῃ οαχί ; δπὰ [μδί, ου [86 οἴμος βαιά, 



ΟΗΑΡ. ΧΧΤΠ. 1-14, 259 

{16 Ἰαδὲ Μίδοδα [88 [0Ὁ ἰὼ βυ ̓οοὶ {πὸ ἢτεὶ ρότοῦ 
οὔ (ἢ δε8, (μ6 οδβηίσα οὗ ἔπ που 8. δου θΓοα, 
ἴῃ στοδὶ ρύγνογον οἵ 8]} νῷ (δαὶ ΔΓ6 ΘΟΒΙΥ, οὐ 
(δὲ τα ὨἸδίου ἰο Θη]ογπιθηΐ. ΕἾθΓΘ ἴοο γὙὸ ὁοδῃ δά ὰ 
{ηδὶ ἰῃ6 που] γ ρόνοσ ἔγοιὶ ἱμπγοδίθηθα τ ἢ ἃ 
Μακθα, 'β δοοοιάϊηρ ἰὼ νον. 18 ἰο ἜἽχϑουίθ ἴδ6 
ἡυάραιοηϊ οὐ τ Ομ ἰδεὶ ἐμγοδίεπθρα. Τὴ διιδρβ 
οἵ ΤΑγο ἰδὲ (οοτΡ. ΟἹ 11. 16) ἃγε δα ἀγοαβοὰ ὉΥ τχθ- 
ἸΟΠΥΠΩΥ͂ ᾿μδἰοδα οὗ [19 ΤΑΙ ΠΘΓΒ 88 ἱηρ ἴῃ ἱμ6λ. 
ΤΗδ ίογηι οὗ δχργοβδίοῃ ἰδ δἰ ρι δγὶγ Ὀγίοῦ δὰ 
οὐποίδο. ΤΟΥ͂ δῖ ἴο ΒΟῪΪ Ὑ 32, ἐ. 6. (μδὲ ἐΐ 88 
θεεη ἰαἰὰ τυδείθ, ἐμαὶ Ὃα ἀδραϊγυσίίοῃ, 6 ἀδνδβίδιΐοη 
μα ἱδκοῃ ρὶδοα (χν. 1), δηὰ δυοῖ ἃ οὔθ 88 6χ- 
οἰυάοα 186 πιδγίπογ ἔγοπι (μοῖρ μοῦθθ διὰ Βοπιο, 
διὰ ἔγυπι ἃ γοίασγω μοι (Ἶ3 (Π6 ορροεί(ο οἵ δῖ" 

ὙΤΊ 

ἐ. 5), ἴλ ἀφεϊκηδίην (16 δοιἰηρ οὗ {86 δαη). 19 

28 ἃ πορβδίίνο βἱρτι βοδίΐου, δὰ ἰδ 6 ἴογοο οὗ δη 
εοὐαῖο οοπ) υποιΐοη, πραγ κίηρ {Π6 τεβυ]ε. ὙΠδὶ (Π6 
ἀεαιγιοιΐου ὙΔΐομ τοηάθγβ ἴ{ ἱπιροβδὶ 016 ἴου (86 
ΓΔ ΠΘΤΙΏΘΓΒ ἰ0 γοΐα τη ΠΟΙ] ἷμ ἴμὸ ἀραίγυσίΐοη 

οἱ Τγτα 186} 8 ρε! του άθηῖ. Τ6 Ῥτορβοὶ ἰβ ἴοὸ 
Βρδιιηρ οὗὁὨ 8 πογὰβ ἰο βᾶὺ ἰΠδ΄. Τῇΐβ βαα ἤσνα 
ἢα8 οοῖὴθ ἔγουι ἰπα ἰαπὰ οὗ ἐπ6 Οἱ τα ἴο (Π6 
Τγτγίδῃ ΤΩΘΙΓΙΏΘΓΒ [ΔΓ ΔΎΔΥ ἴγοια (μοῖγ ἤοπθ. ΤΠ6 
Τορογί τοδοπ θὰ ΟΒιἶπι ἤγεῖ, δπὰ ἰβθηοθ Ν 88 
ολγγοα ἴοὸ Ταυβῃ βρη. ΤΉΘΥ ἀο ποὶ ἰοαγπ [ἢ 6 ΠοντΒ 
ἴῃ Ομ πὰ, δαὶ 1ἰ οομγο8 ΣΟΙ, ἰΐ; ον ἰπ 6 ἰοχὶ ἐδ 
“ἴτοῦλ ἴμα ἰδηα,᾽ ποὶ “ἴῃ {πὸ Ἰαηα. Τ]ι6 ἤδη 
Ομ εἶπ 18 ἐοαηὰ ἴῃ Οἰΐαπ), Κίττιον, Κίτιον, ήτιον 
(86 ἢδη)6 οἵ 8 σοῃβί θα] ροτὶ ἰῃ (Π6 ἰκ]πηά ο 
Οὐρταδ. δα ΟΒΣ τα δγὸ (ἰἰθη, ἴῃ (ἢ 6 Βταεὶ Ἀ]δοο, 
1π6 ἱπμαὈἰδηΐ8 οὗ (πα ἰβἰδηὰ οὗ Ουργῦβ. [ἢ δ 
πὶάον βρη βοαίΐοη, δονονοῦ, (Π 6 πογὰ ἀδηοίορα ἰδ 6 
ἐβίδπαβ δῃηὰ ταλρ (πιὸ οουηϊτί 68 οὗ ἰῃ6 Μοάϊ(ογγα- 
ὨΟΒῺ ἔρδ ἴἢ ζϑηοτ8) (νοῦ. 12; ἀφῇ. ΣΧ, 4: 76Γ. ἰϊ. 
10; Εζεϊς. χχνυὶ). 6; ἤδη. χὶ. 830), οοΐρ. οὔ Ζεῦ. 

ἱϊ, 10. Δ ς (οομιρ. χχὶΐϊ. 14; χχχυΐ!. 12: χ]. 
δ᾽ 10}... 1} ᾿ηεἰπηαῖοβ [Πδὲ [Π6 τοροσζὲ γϑοοϊ γα ἔγοῃ 
ἴμ6 ἰδηὰ οὗ {πὲ ΟὨ τ ττᾶ8 ἃ βιῦ γο οὔθ. Τδογο- 
ἴογτϑ (ΠΟῪ ἄγ δυϊητηοηοά ἰο ΠΟΥ]. 

3. Β6 6111] -----οΟὗ ἴ80 παιΐοπα.-- Ἄογο. 2, 3. 
Το Ῥγορἢοὶ Ραββα ἔτοπι {π6 ὀχίγεπιβ τοδὶ ἰο [ἢ 6 
οχίτεοσλο οδϑοῖ οἵ ἰῃ9 Μοαϊίοθγσγβθοδη 868. Ηο 8115 
ΠΟῪ ἰο {πΠ6 ὙΤγγίδηβ ὑΠ6ῃΊΒΕ 1 68. 19, ὦ, 6. 6 ἰ- 
ρος, ὅθ 86 }}} (ἴα ποτὰ οὐἹγ μϑγὲ ἰὴ ἰβαίδῃ). Ηὄδ 
Ἰηθᾶη8 ονἱάθηϊ γ ἀυμ, δρϑθο ] 688 διηγδσζοιηθηὶ 
(οοαιρ. Εχ. χυ. 16). ἫἭ ἴδ ἑεγγα πιατί ἔπια, πο] ἀ- 
πᾳ ποὶ ΟὨΪΥ δη ἰοϊδπὰ Ὀαΐ Α͵δὸ οοπεϊποηΐαὶ ἰογγὶ- 
ἫΝ παν ἃ 868 οοδϑέ (Ὁ. οὔ χὶ. 11; χχ. 6). 
ΟΙά Τγτγα νψαβ οὐ 16 πηδί ῃ]δηἃ δπὰ ροεβεββεὰ ΠῸ 
Βαγθοσ. [πρυΐὰρ Τγτο ἰὰν 830 κἰδά!α ποι οὗ 
ῬδΙδο- Τυσυθ, δηά 8 βἰααΐα ἔτοτῃ (π6 τηαἰ π]δηά. Ιἵἰ 
Ἰμ4 Ὅχοθιθῖὶ μαγῦοσγβ, (πὸ Ὀθδὲ οὐ ἴῃ6 Ὑποΐϊο 
οὐδ οἵ Ραδϊεβπο (ΜΟΥ ΕΕΒ, Ῥλοεη. 11. 1. Ρ. 176). 
Α5 ποοογήϊην ἰο {16 ᾿διίῖοσ ρασί οἵ τος ΟὨΪΥ͂ 
(δαὶ ΤΎΓο σδῃ Ποῦ ὈῈ πιοδηΐὶ Μβΐοΐ {Π6 π1οῖ- 
οὐδηΐα ἰπαῇ μ858 οὐδ ἴῃ βοᾷ Η]]ο, γα τηυδὲ ὑπάοτ- 
Βιληὰ ἱπδΐασ Τγτο ὑοῦ Ἢ, ὙΠ ποσὰ ἰβ 1288- 
σὨΪΐπο, Ὀαὶ 18 ὨΟΓΟ ἰγοδίθα δα ἴδιηϊηΐηθ, δ ἰδ 6 

ετοϊπί πο δυῖχ ἴῃ ΩΣ τοίοσβ ἰο . ΤΠ πιοῖ- 
εἴδη οὗ Ζιίάοῃ (το τᾶρ 8 ΟἹ 6 οἰϊγ, Θοπρ. 
δυκίη χνὶϊἱ. 5) Ε]1οὰ ὙΎταβ, βαγο ἰμ6 Ῥτγορμιεοῖ. 
ζΖλάου γϑδ ἰἰ86} ἃ βοδροζσί ἰονῃ, θαΐ (6 ρΡοτὶ οἵ 
Ἴνγὸ 'τῶβ δεϊίοσ. ΤῊ Ζίαοηΐδηβ μδά ἴῃ ἐπα 181} 
ορηΐυγν, Β. Ο,, Ἰαϊά οὔὐἱ 4 ροτὶ δὰ οἷν οὔ [6 
ΤΌΟΘΚΥ 1πἰδηδ οὗ ΤΎΓο (οοπρ. ΜΟΥΣΕΕΒ, λοεη. 11., 
818, Φυξέι χνὶϊ!. 8, δ). Ηΐγδιη οοπιρ οἰοα [ἢ 18 

ἴδῃ Ἷ Ὀυϊ]άϊης ἰδ6 συῦητ ἘΣ γοβοσοσ οὐ 186 
δΑβί βἷάδ οὗ {89 βῃ18}}6 ἰδίδηα, δπὰ [86 πδῖν οἱ 
ΟἹ (Πῖδ βι}8 }}] 6 ἰδ δηὰ : δηὰ δἱ [0 δαί ἰΐπγ6 δ 
οοηπροίοα [86 ΠΟῪ οΟἷἱγ ὙΠῚῈ (ἢ9 Ὑοδίθγῃ οὐ οἱά 
ΟἾΥ, τῃϊοῖ γδϑ οἡ 80 ἰαγον ἰδία. [ἐ 18 γοδὰϊ- 
Ν Θοη ΘΕ ΥΔΌ]6 ἐπὶ Ὀοδά6 (6 Τυγίδηβ, οἰ οΗ͂Υ 
ἰἀοηΐδη πλοσοπδηΐ δηὰ τρδγίμθγο ἢ] ]οὰ ἰ}}6 ροτί 

δῃᾺ οἰΐν οἵ ̓ πευ]αν Τγσα. Ηον οου]ὰ ο]ά Ἐρφγρί, 
8 ποϊρηθογίης ΘΟΟΠΙΓΥ, ἜΧΟΘ τα δὲ ἰδ οποο αἱά, 
4}} (ὴ6 πδίζοῃβ οἵ (ἢ ἔδβὶ ἴῃ δαιτὶ ουϊίυγο δηὰ ἰη- 
ἀυδίγυ, δνοὶὰ οοπηΐηρ ἱπίο (6 1ὲ γ6]1οδὲ ἱη ογοουγθο 
πιὰ (6 κγεδὶ οοτητηογοὶδὶ οοηΐσα, ΤΥσο ΤῊΘ 
ΟὯΘ ὙΔ8 ὨΘΟΘΑΒΑΙΎ ἰο ἐπα οἰἰογ. ΟἱὨ ἰδίβ γυϑδγβ 
ΕΒΕῈΒ ἴῃ ραγίϊουϊαν (ἢ απὰ ἰδ Βοοῖΐξδ οἵ 
δέει ἴ.. Ρ. 127 βη4ᾳ.) δδ8 δῆοπῃ [Π6 δηοΐθηϊ οοΏ- 
προΐώοῃ οὗ Ῥῃαηΐοιδ τὰ Ρί. Το Ῥηαηϊοδη 
δ'ρῃδῦθεῖ, δα οδῃ Ὀ6 ρμοαί νεῖν ἀουποπεδίτγαιοα ἴῃ σθ- 
δα δὶ Ἰοδδί ἰοὸ {110 σγθαίοσ ρδαζγί οὗ ἰὴ Ἰοίίοσβ, ἰ5 
ογινοα ἔγοπι [ἢὴ6 πιογαίΐο τυὶ θη ομαγδοίοσα οἵ᾽ 

(86 Ράδηδ. “1π {μὸ (Πἰγὰ τὰ ]]οπία τι Β. Ο.," 
ΒΑΥ͂Β ΒΕΗΒ, μὲ δώρτα, Ὁ. 149, (ῇο ῬΒαωηϊοΐδηδ 
βιίοοὰ ἴῃ οἷοθθ ἱῃίθγοουγβο πῖῖϊ Εφγρί, Ἰοασηρὰ 
ἔγουλ {Π6 δβυδ]εοία οὗ ἰΠ6 ῬΠΔγδοῖα ἰμ6 ουτγδῖνο 
τηοὰς οὗ πειτἰηρ, δηὰ σοπιπῃοδίοα (ἢ κβϑιθ ἰὼ 
811 παίΐοῃβ οἵ ΥΥ ϑδίεσῃῃι Αδἷδ δηὰ οἵ Ευτορε." Βυὶ 
6 Ρῃαηϊοΐδηδ τοοεϊγοα ἔσομαι (86 ΕΥρί δη8, μοὶ 
ΤΩ ΓΟ ἰη(6]] δου 4], Ὀαΐ αἶϑο ταδίοσ! αὶ] ζοοαβ [οΥ 
ΤΟΙΣ ΟὟ 86, δηᾷ ἰο ἐγαάθ πὶ} ἀϊδίδηϊς τορίομα : 
γον. 8, ΒΥ ετοαὶ υγαῖοσα, ἐ. ε., ΟῚ (Π6 ΝΟ δηὰ 
(Π6 868 οδηθ {Π6 βεοὰ οἵὗ β' ποῦ, δῃὰ 1ῃ6 μαγγοδὶ 
οὗ ἴδ Υἶνοῦ (οοτορ. οἡ χἷχ. 7, ψβοῦθ ἃ |Κ ὃχ- 
Ῥγθαδίοῃ ἱβ ἰοὸ 6 ποϊϑὰ) ἰο ΤΎΣο, δηὰ βὸ Ὀδολτηθ 
116 ᾿ποοῖηα οὗ (ἢἷ8 οἰἵγ, σαὶ γγϑ ψαϊμβογοὰ ἰηΐο 
ἴς, Βίμος ἽΠπἢ Ηοὐταίζοὰ ἴγομα Σῖρις (μ6 γογηδοῦ- 
δῦ Ὥδῖη6 οὔ [ἢ9 ὕρρεγ ΝΟ, αὶ δ ἃ ΗἨοῦτον 
πογὰ [ογτηϑα ἤγοια ἰΐι τοοὶ ὝΓΙ, πίρεγ ψἱί, Τοῦ 
Χχχ. ϑύξξιίιο δδοκ γίνοσς, Μέλας, Ὑπὸ πδῦλ 8):- 
ΒΟΥ ἀφηοίοβ υπάουδίοάϊγ [86 ΝῚ]6, 67. 1]. 18 ; 186 
Ρίδοοβ (1 ΟἌγου. χὶἱἹ. δ; Φοβι. χὶλὶ. ὃ; χῖχ. 26) 
ΔΓΘ υποορτίδίῃ. ΤῊΘ ἀουθῖθ ἀρεϊχπαίίοη δοοἃ οὗ 
[80 ΝῚ1ο δῃ ἃ Βαιῖνοδὶ οὗ ἴ890 Σἶνοσ ἷβ ἃ ροοίΐο 
ΡάγΑ] 6] δὴ το σόϑοΐγοβ ομ6 οοποσρίΐοη ἰηΐο 
ἱνο, πο ἢ, ἰὰ ἰ6 σας, δγὸ οὶ οαυΐϊνδίοηί. Ὑδί 
ΑΒ ΒΟΝΏ ἈΠᾺ Γοᾶ οὐ {6 ΝΙΪΟ τ1π6 Τγτίδηθ 

ἐποσγοὰ ἴῃ, ἠοῖ ἰο ἴσθὸρ ᾿ξ ὙΒΟΙΪΥ ἕοσ ἐπ πη β  'ν 68, 
ἔὰι ΟΠΙΥ͂ ἴῃ ογάοσ ἴο βϑογθ οοτημμθγοίδὶ ργοβί Ὁ 
ΒΕ ΠἸς ι' αχαῖη. Ὑταπρίδίο {ΠΠ|6 ]α8ὲ οἰδυιβα οὗ ΥὙϑὺ, 
8, “Απὰ ἰξ ([8λ6 ἱποοπιε οὗἉ Τγτρ, ναὶ τγ88 ραϊβογοά 
1ηΐο 1.) θοοδπλὸ (Π 6 ἐπάρδ ον τς να οὗ {86 πδιϊοῃβ. 
μηδὲ ἰῃ6 Τγγίδηβ Ὀγουριιὶ ἴπ ἔσο Ἐργρὶ ροοθῦ 
ουἱ ἵἔγοπι ΔΩ 88 ΡΓΟΙΙΔΌΪΘ «αἰνὰ ψεκτὸν ἴο 8}} 
ἡδίϊοηβ. 

4. Βο ἴδου δα βδασηϑά.----- οὐ 80 1816.---Κ ἐγ. 
4-6. ῆο δῃου]ὰ ΡῈ πογὸ δβεοιοὰ ὈΥ {Π6 δίθ οὗ 
Τγγοὸ (δὴ ἰΐδ πιοίμον Ζίάοη ἴῃ (ἢ ποῖ, δηὰ 118 
ποῖρθοσς ἀπα οοταταθγοῖαὶ ἔγίοπά Ἐμσυρὶ ἴῃ [86 
βοιῃ} Ζίάοῃ ἴθ δοοογαϊηρσὶῦ Ὀίάάθα ἰὼ Ὁθ 
δδῃδιηθα δὶ βυβδσίηρ ἰδ9 εκ ὑδατῶς οἴ βεοΐῃρ Ποῦ 
οβδρτίηρ ἀϊο ουἱ ἴῃ 89 δδοοῦ ΑἹ ρμιρΑςενννυ αυὶν 
εχιϊποιΐοῃ οὗ τϑοθ 88 γτεραγάθα δ 8 ρυῃιβῃπιθηὶ 
᾿πῆϊοιοα Ὀγ αοά, δῃὰ δνδκοηοὰ ὑμ6 βυδρὶοΐοη οὗ 
ΟἸΠΟΣ ὁ ΟΓ βοογοὶ ογίΐωθ οὔ ἰδ ρεγί οὗ [86 
Ρεγβοῦ ἔδυ νἱδί θὰ (ςορ. (6 Βοοῖ οἵ ΨοὉ). Ἐτοτ 
10:16 τϑϑδοῦ ᾿γδηΐ οἵ οὔ ἀγθη τδα ἃ σοργοδοῦ (δ. 
χχχ. 23; 168. ἰν. 1; [Κ6 1. 28). ΒΥ “180 βοὰ 
δηὰ {86 ακἰγθηρίι (σίγοθα) οὗ (ῃ6 μ68,᾽ πηοδὲὶ Ἰηΐθῖ- 
Ρτοίογα υπἀογβίδηα (86 οὐἱγ οἵ ΤυΎτο 109], απὰ 189 
οομμρίαἷης Σ ανϑ ποῖ ἰσαναἱϊϑᾶ ἢος Ὀσουβδξ 
ζοστα, εἰο.. 18 ΒΌΡροεθὰ ἰο τβϑδῃ: μαῦθ ἰοδὲ 



260 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗῈΕΤ' ΙΒΑΤΑΉ, 

δραΐῃ 811} {π6 οἰ Πάταα ὕστα οὗ τπιΘ. Βαυὶ ἐὲ ταπεὶ ] 
ΔΌΡΘΔΑΙ Βίσδηρθ ἱπη {86 Ηἰρῆθαὶ ἀορτοθ ἰμδὲ ΤΎΓο, 
ἜΣ ̓νοῦ ιι ΗΑ ἐὐε με να ἧῃ 16 δρᾶ, δδιὰ ᾿ἶνϑδ ἤτουι 
ἐδ β6α, βου] ἰἰβϑὶ θῸ οδ θὰ “868. Αμά “1 
ἢαγθ οὶ Ὀτουρθί [τ ἢ, οἱε., 18 ϑουαϑί βίην αὐυλίο 
αἰ δεοηί ἔγοτα “Ἴ Βανα ἰοϑί δρϑίη πὰγ ΟὨΔ] άσϑη." 28» 
ΒΟΜῈ ἰδίκεβ (9 τογὰβ “1 βδνϑῃοὶ ἐσανδὶ !οὰ,᾽ εἰο., 
85 ὙΟΓᾺΒ οἵ [ἢ 6 868 υδοὰ τη ΘΔ ΒΟΥΙΘΔΠγ : “)γυέγα 
αὐυϊίίωα ξοπιρογίασί, « .« .. (ἱα αἴσεδ {ἱα ἑιαιγίοϑα εἰ 
ἘΌΝ φεογκίαπι σαμάδηδ πε ἐξ ιτνε, ἐπ σνα παϑ- 

ν' (ωγδα τεογίαἰζωπι, οαίογυα ρωεγογαπι, γιισεηξιιζιδ 
. 66 λιιυεπιιηι ἐχαηιῖηα, δ Ρίαίδαδ υἱγσίππι . .. 

ον ον ἐμείδιι »ογείγοαροδατ, πιπὸ αὐ φοίιμεμαζπιοπι 
τούὐποία εκ." Βαϊ ογϑῃ δοοογάιηρ ἰο (1θ Ὑ]ΘῊ 8 
ἸλΘΔηΐη ᾿6 Διί βοῖδ!!γ ρΡὰΐ Ὡροὴ ἴπ6 δριγεῦγνα 

ΜΓ 1611 18 ποῖ τ ας εἰ τ: οοηῃίδἰηοα ἴῃ 1.8 
ἴογ. [ Ὀο]ῖονγα ἰῃαὲὶ 46 ἰἰἴοσαὶ, δὰ ποὶ πηοίϑ- 
ῬθοσῖοΆ] ἱἰηϊογργοίδίίοα δυϊὲβ ῥοίμαυ. Βοίὰ τὴ6 
οουίοχὶ δηά 6 ποιὰβ οπιρίογοᾶ. Ζίάοη οοὔλθβ ἰὸ 
Ἴγτο, μοῦ ἀδυρμίονγ, ἰο ἰοοκ δρουῃὰ μεσ. Βαί 
ψ}1} δηδπιθ ταυϑὲ (6 τροίμοῦ ΘΠ] (86 
ΘΙΔΡΙΥ͂ τ ΠΘΣΘ ποῦ ἀδυροίοσ χὶτἶ ΠΟΤ ΩΔῺΥ ΘΒ] γοα 
αὶ ἄπο. Ββ᾽ 6 βοϑα ποίην θαϊ (16 δηὰ {Π6 
Ὠδίαταὶ Ὀυϊνχαγὶς οὐ πίοι ἴΠ6 ψᾶγα8 οὗ [ἢ Β68 
Ὀγοδῖς, {πΠ0 θδΔΓΟ γοοῖκα οὗ ἐπβυ]αν Τγτο. Απὰ {ἢ βοὰ 
τοροῖδποῦ σ ἢ τμ6 θυ] γατῖκ 6818 ἰο Ζίάοτ, δβμαπιοᾶ 
δὲ ([16 δ᾽ χἱιῦ : “1 μδγθϑ ποὶ ἵγαυδὶ ]οα,) εἰο., {. 6. ἴ[ου 
βροίκοϑέ. οἰἱ]Ἱάγοη, ὰὲ πάθοι ποι μῖηρ εἶθϑο ἱμδὴ 
Τοῦ δηὰ ροβ, πμϊοί. ἀο ποὶ ἰγανδὶ ΟΣ Ὀτγίηρ 
ἴον! ἢ, ΠΟΥ πουτγῖβ᾽ι ο] άγοα. [ΑΙἸΕΧΑΝΕᾺΕ ΒΟΘΙΩΒ 
ἰο π16 ἰ0 βοΐ ἰουίῃ πη Ὀτγίο ἴοσβ (ἢ6 οογσϑοῦ Υἱϑῖν 
οἴ γεγ. 4: “ Τὴηοὸ Ῥγορῆοὶ βοδασβ 8 γοΐοθ οτα (ἢ 6 
868, πῃϊοῖ πὸ μ6 ἀθβοῦῖθε8 ΤΟΤΘ ΘΧΒΟΙΪΥ͂ 88 
οοαλΐης ἴτουλ {86 αἰσοηρμο ἃ οὐ ἰογίτοαβ οὗ (86 
β68, ὦ, 4., ἰπϑυΐδν ΤΎΓΘ 85 γΥἱονγοά ἔγομλ ἰἢ6 1 8]1}- 
Ἰαπᾶ. Το γοοϑὶ οἵ {π9 νδγϑ 18 ἰηϊοπάθα ἴἰο 6χ- 
Ῥτοδα ἰ6 ἰά68, ἐμαὶ [6 οἰϊγ ἐμ Ρογβοῃ βοα τὰ 
ΟΒ 1 41688, ττᾶθ 88 1 βῃο μβαδὰ ὩθΥοσ ὈοΟσΏΘ οἢ1]- 
ἀτοη."--- Ὁ. Μ.]. αν. ὅδ. 458 Ζιάοη ἰβ δβῃιδιαϑὰ 
δΔασ ἰμ9 [8}]} οὔ ΤγΓθ δὸο Ερυρί ἴ8 ἰουτὶ βοα, 
Ττιδηβ]δίθ: “ πθη (89 σορογὶ οοσμθβ ἰο Εργρί.᾽" 
Τὴ οομοϊαάίης τοτγάβ οὗ [(ῃ6 γοσβθ βθοπὶ ἰὼ 60ἢ- 
ἰδίῃ δὴ ΘΙΆΒΙΥ Ἰθοηδβϑίῶ. Βυΐ {πὲ8 8 ποὶ {8μ6 
68886β. Το Ῥγορδοὶ ᾿ηίθ 8 ἰο ΒΔΥ: Ἐωυρί ἰ8 δἷ- 
{τἰριιοα, δ (Π6 σοροτὲ (γοδοΐιθα, οομλθβ 10) ἰΐ, 
ὨΔΙΆΘΪΥ, [Π6 Ἰυάρηηοηὶ οὗ Ττο. Τῇ ἰδσσου Ὑ}]] 
οογγαβροπὰ ἰὸ (86 ἱτηρογίδποα πῃ ϊοῖ {86 [411 οἵἉ 
Ἴγτο πλυβί πᾶνο Βοίδ ροβι ἰοῦ απ πορϑι νου 
ἴον Εγρι. Τα ποχγὰβ οὗ (ἢ βιχίῃ γεσβϑὸ [{8Κ6 
ΔΒ ἃ 08} αἰϊογοα Ἂ ναύρι ΜΑΡ αν ἠναόῦθτονα 
Τοροσῦ σοποογηϊη τβί οἵ ἃ 1.0} 
ιἰδηβ. Τμθ80 810 ζυιίθ πηι ἐπρζοΣά ΌὉΥ ἵβε 
ἀπο ἢ ὑπαὶ ποίην Γασί μοῦ γοιηδίηβ ΤῸΥ 186 Βὺ- 
νἱνίηρ Τυτίδηβ ἰο ἀο ἰμ8 ἰο ἤθθ νίϊὰ ον] ϊης 
ΔΆ ἴᾺΥ ΑὟΓΑΥ͂ 88 1016 ἰο [89 Ορροαϊθ οπὰ οἵ ἐδ 
δίῃ, ἰο Τδυβθβῆῃ, ΤΉΘΓΟ 18 γοῖ ἈποίΠο Σ ΣΤΟϑθου 
ὙΠ Υ Ὑ ΑΓΒ ἰΒἢ 16 [86 Ρ͵δοθ ἰο πῃ οἢ ΤΎτΘ δβου]ὰ 
ῆε6. ΤΠΟΓο, βοοοσάϊης ἴο νοῦ 1, 1. βῆ :}}ρ6 δΓΘ 
δβιδγίηνσ, πο οδηποῖ τοϊυτη ἤοιιθ, δηὰ Ὑϊοὶ 
ΔΘ ΠΟῪ [Π6 ΟὨ]Υ͂ ὈΓΟΡΟΣΥ͂ δηὰ χοίαρο οὗ (86 
ΤΟΥ ΟΡ ΘΟΠΙΈΓΥ. 

ὅ. 16 τα γοῦσ Ἰογοῦα----Ὡ0 τϑαῖ.--- 61. 
Ἴ-12. Τθθθθ Ὑογθο8 οοηϊδίη πογὰδ οὗ ἴῃ 6 Ῥχο- 
Ῥμοὶ, Ηϑθ οοῃίγηθια τῶρδὲ ὙΎΤΘ Ὅδ Ομ06 Μὶιὶ 
ἩΠαῦ 1 8 πον. ΓΜΙΤῚ, σία.) ἰδ ἃ αποδίϊοη. Μυεὶ 
ἧς μὸ ἤδρρϑῃ ἰο γουα ἢ Μυπί {μῖ8 06 γοῦγ Ἰοΐ, δ5 
1: ποῦο, ἔπ οηὰ οὗ ἐδὸ βου ἢ Απάὰ τηυδὶ δαοῖ 4 
σΟπο]υκίοη (Ὁ]]οτ᾿ (9 Ἰογι! Βορίππίοκ Ὁ 6 
ἴδ] {16 δη {Ππ|θ5]5 Ὀοΐπσθοη ΠΡ» δπὰ [μ6 οοπάϊ- 
Ὠοῃ ἰο πδῖοι ΓΝ ροΐπίβΊΌ Α ἰογοῦβ, Ὀϑοδιιβο 

1866} ἢ 

αἰοτίουκ δὰ ρμοποσίωϊ οἱδὺ γῶδ , διὰ (6 
Ἰουπάδξου οἵ 10 ΟΥ 88 ἄθορ Ὀγοδα. Εὸς 
ἰὼ οσ βίῃ (ΔΟῚΡ ργιποίρνιμη, ογῖφο, ἰὰ ᾿βαϊδὰ 

ΟὨ]Υ͂ ΒΕτο) ἀδίοβ ἴγοτι δποΐθηὶ {ἶπιθ, δῃὰ 118 ςμωρος 
εχιθηάρα ἰοὸ ἐπο πιοοὲ αἰδίδης οουῃσῖοθ. 
ὉΟΤΌΒ, ὙΠῸ ΤἮΔ8 ἰπλθο ἢ ἰη ΤΎΓΟ, το]δίοθ (11. 44) 
τὲ (Π6 ῥτἱδδία ἰη 1Π6 ἰορ]9 οὗ ΗΠ ὁγοῦ] 66 μὰ ἀθ- 
οἰαγοὰ 186 ρὲ οἵ ἐδ οἱἵγ δπὰ θηρία ἴο "9 2,300 
γοδτθ. Αϑ ΗΈΒΟΡΟΥΟΒ γ͵ὰϑ ἰῃ Ῥμοηϊοῖδ ἰῃ [86 
γεδι 460 Ἑ. ο., (18 πουϊὰ οΕΥτΥ ὕδοκ (μ6 ἑοαπά- 
ἱπᾷ οἵ ΤΎΓΘ ἴο 16 γοδλῦ 2,760 Β. σ., δηὰ ΜΟΥΕΒΒ 
(11..1, ». 186) βηάβ ε8 φυλίο ογϑάϊ]8. Μογϑ- 
ΟΥΟΣ, 1Π186 δρὸ ἐπ ΟΕ ΡΑΣΊΔΟΩ ἩΠΕῈ (μαὲ οὗ [86 
οἰἀδϑεὶ Ἐεγράκα Κ«ὐΐηρβ οὐ σοῦ τὸ δδγθ δοὸ- 
οουῃηΐα, ὙΟυΪα ηοΐ Ὀθ ἃ ΥΟΥῪ μἰσῃ οὔθ. Οοσρ. 
Κ͵ΙΤΒΑΒΟΧΥΙ.2,22; Οὐετ. ΙΥ. 4. Εἴοσ ἔϑοῖ οἂσ- 
τἰοᾶ Βοσ δίδι (βθ9 οὐ χχίὶϊ. 8) ἴο ἅνγοὶἹ)ὶ. 1[ὶ 
οβδηηοί ὃὈ6 οὐ)οοίοα ἴο οὐγ δχρίδιιδίΐοη ἰδὲ Τὴ ὙσΘ 
Τοδοιιϑὰ ὉΥ διΐρ ἰμοθα αἰδίδηις ἰμύας δηὰ δαὶ 
ἐμοσοίοσο ποὶ Πῖρῆι ἰηΐο σορίοηβ ἀμ 0 568, 
ΌΓ ΟἈΓΥ ΠΡ ΔΎΓΑΥ ἰηῖο0 ἙΔΡΙΥΥ, ἰποτοίοσο ρδδῃ- 

ἴα] ἸΙΕΤΜΊΟΝ Ο ἴοοΐξ ͵8 [6] 4 ουὐἱ ἴῃ Ῥῥγοδβρϑοὶ ἴο 
μου. ΕῸσ 1 ἰδ Ὁ }06.144}}]6 ἰο ῥγοθβ ἴῃ6 οἜχρσϑβϑ- 
βίου “ ἴδοι," δῃὰ γα ἄδγο ποί ἰμίηκ οὐ δ ἔπίυτο 
ΓΑ στδίοη ἴἰο ἃ ἀἰδίδηοε, ὑθοδῦθθ βύοι δ ἱβουρὰὶ 
ἱβ Βοσο ἱπορί. [{ ψόυ]Ἱα Ὀθ6 ΡΣΟΡΟΣ ἱῃ γοσ. θ, δὰ 
4190 ἰῃ νοσ. 12 11 βυϊα μ6 οοπῃοοίΐζου : Ὀὰΐ ἴῃ τος. 
7 νι τᾶ ῖκοβ (86 ἐτηρτοββίοη οὗ ἰδυίοϊοαυ. Ὗσ. 8. 
Βυὶ νῆο 18 ἢΘ πο δὰ (89 ρονεσ ἰο ἄθοσοο ἐμὶθ 
οοποογηίης ἰδθ γἱοῖ οἱὰ Ἴγτο οἵ ἔδι-τεδοπίηκ 
ταὶ ἢ Τθὸ Ῥχορβοὶ ἰῃ (86 (ο]οπίηρ σοῦθοδ 
ΒΠΟΥ͂Β ἃ στοδὶ ἰηίθγεβδὶ ἀῃ δηϑυγοσίης {1Π||8 αποδίΐοι. 
Τγτο 88 ποῖ ΣΏΟΓΟΙΥ (Π9 τΕΔΤΟΓ οὗ σόπηβ, θαξ 
δἰβο ἰἴα Ὀοβίοτοσ οὗ σσγοσὴβ (Ὑ 97). Τλ 
δ Ρα ΪΥ τοδὶ (Πδί Βῃ9 Βοσβοὶ ἢ δὰ ογοπσπρὰ κίε, 
Οορ. Ηΐγαμι, 2 ὅδιι. νυ. 11;1 Κίηρε νἱ. 1; 
ΘΓ, ΧΧΥ͂Ι;. 8). ΕῸΣ ΓΏΔῺΥ οἰτίοα δὰ [Ποβο, τ π]ς ἢ 

8ΙῸ ὩὨοΐ ἔοσ [818 σϑδβοῦ Ἷδ᾽ δὰ οὐγοπαΐγίξει. 9 
τουδὶ, (πογοίοσο, [εἰ οὗ ἃ εἰ οἰτἶοα, οἰἴ πον 
Ῥμαηϊοίδη (ἰμογοίοσο (86 κιηρ οὗ Ἶντο 1 οδ᾽]οὰ 
Ὁ τεει ἘΙμΕΙ σΟΡ. ΨΑΙΗΙΝΟΕΒ ἐπ ἨΞΒΖΟΘ᾿Β, Δ. 
πονεῖ. ΧΊ. ν. 617 κμαᾳ.}), ΟΥ οο]ου αὶ οἰκοα. Οἵ 
Τατίοδβδυβ ( Ῥα. Ἰχχὶϊ. 10) Οπμτα 
δηὰ Οδγἢ ἀρὰν τα μῚ ΓΘΒΙΥ εἰδέε Δί μαροὸ (ογὶρίμδ}}γ} ἐλ 18 ἜΧΡΓΘΟΒΙΥ 8 
ταὶ [ΠΥ δὰ Κίηρβ. Οὐοπιρ. ΟἜΒΕΝιῦυΒ οὐ ἰπὲδ 
Ρδβρδβο, ΜονΕΒΑ, Ῥδαων. 11. 1, ». δ29 δαᾳ. ; ε5- 
Ῥθοϊδὶ γ Ρ. ὅ83, ὅ8δ, δ39. 9 ἀτοιηέδι ἰοο χηοπίϊοια 

δεδίἀοα {μ6 Κἰηρβ οἵ Ὑγτο δηὰ Ζίάοῃ αἰϑὸ "37 
ἝΩ 96γν. χχν. 22. Μογϑουεσ, {1:6 το σὰ 
Τα ΚὮΥ Τα ΤΟΡΟΪ 5 μαᾶ 8180 ἔπ ΒῈΡ σηΐάβὲ οἰ σοι, 
γψ0, ἰΠΟΌΚΙ. ΟὨΪ]Υ τογομδηία, θαυ ]]6 4 Ῥσίῃοοβ ἦπ 
γι δ (ἢ, ΡΟ δὰ ρογοσ. ΠῸΝ καεν αι ἴοο ἴδ 

Ῥιορβοὶ ἀϊβεϊηρυίεμεβ Ὁ δηὰ Ὁ 52,9. σδ 86 
ΒΟΘΏ ἴοι χ. 8. Τῆο ῬΒοηϊοίδηβ οδ]]οὰ ἰμοὲς 
ΟΟΌΏΙΥ 923 δὰ βοσθαῖνοθ Οδηδδηῖίθβ. Βὺξ 
Ὀοσδυβθ ἐμ οῪ Ὑ γῸ ὑπὸ οἰϊοῖ σγοργοβοηίδλιϊγοθ οὗ 
ἰτϑάϑ, τη ογοδηίβ 'ἢ ζΘΏΘΓΑΙ ἈΣῸ 6Δ11οἀ Οδμδλπὶΐθβ: 
88 δὶ ἃ Ἰδίοσ οὐ Ομαϊάοδη ἀοῃοιδὰ δὴ δ᾿- 
ἰγοϊοροῦ; Τομδαγά, 8 Ὠγοη ΟΥ Οἰἰδηρον; δὰ β'νέεκε, 
ἃ ῬΟΥΙΟΓ ΟΣ ὈΟΑῪ χυδγά. Οδοσνο ἴμδὲ μεσ 123 

βίδηβ ἕο; ,23)22 (οορ. θη. χν. 2, ̓ ϑαιπιδθοῦδ ἔος 
᾿διρδβόθηθ). Αὗοναο 811 (δ ἷ6 Ῥοΐὼρ Ῥονσος 
ἔμ6 πΐρης οὐὁ Ζομονδ ἷθ εἰν οχαϊ θὰ. ΗἨΦῸ 
88 ἀοοσγοϑὰ ᾿ω ἀοαϊγαοίΐοη ἴῃ οτάον ἴο Ὁχοΐδσειθ 

(Ὁ) ἘΒ6 Ῥχΐᾶο οὗ 411 βΊοσν .--- ΤΊιλε ἴ6 ἰο πα ρ- 
ῬοΏ ὈΥ (οἱ γονίηρς ὑΡ δηὰ οδδίϊης ὅοπτη ἰηίο ἐδ 6 
Καἷτο οὗἴδο οασ. Ἐτοσι ἰδ 6 890 οὗ {πΠ6 ὀχρτοδαῖοαι, 



- (ΠΑΡ. ΧΧΙΠ, .14, 201 

“φγοίβωο ̓ δα σομοβυαΐο [86 ποὲ ἐχζαρτορονΐν 
ἴδ ῬΙορμοὶ μλὰ δρρδάδηγ ἷν 

᾿τλο τμαν οὗ [δ Θϑγἢ. 
υπιλαϊέοι ͵8 (μδὶ [ἢ 6 

Υ 
ΘΟΪΟΩΥ͂ Τασίοθοιθ. Τσβ δὰ (νογ. 10) 15 ον ἰο]ὰ 
1πδὶ δῇ Ἰῶδυ 6 ἰηἀερεμάθωί, μὰ τλδὺ αἱ 
ἔγθο! Υ οἵ ΒΓ οὐ ἰθυσλίοσυ δηὰ ρσγοάυοία. Τ|}ιὶδ 
ΥΕΣΒ6 88 ὅθε! Ἂχρ)αἰηθα 1 δ ψγοδὶ γδγὶϑίυ οἵ 
ὙΨ8γ8 ὉΥ (10 οΪα ἰηϊεγργθοίοσθ (ὐσαρ. ἘΟΒΕΝ- 
ΜΌΕΙ.ΕΒ). δίηοο ΚΟΡΡΕ ἰμο οχρίδηβδέϊοι Ἡ ιοΣ 
͵ὍῸ6 δανο β ΊΎΘῺ 18 ΘΟΙΙΔΟΏΪΥ δἀορίοα. Αδίδο ΝῚ]6 
ονεσῆονε Ρὲ (οορ. Α)08 Υἱϊῖῖ. 8. ἰχ. δ) 80 
δ4}} Τδγδιδὰ (ἀδκ ῖος οὗ Ῥασδ δῃ, οοιορ. 
ἢ χχὶϊ. 4) εβρσοδα μουϑεὶῖ υἱίμουϊ γοβισαϊηὶ ΟΥ̓ΟΣ 
Βορ οὐγῃει ἰαηὰ. ΤῊδ τηπδὶ αν ὈΘΟΠ ῬΣΘΥΪΟΌΒΙΥ 
Ριενεοηϊοα ; δηὰ (86 ρῆγαδο “"ἰ86Γ6 18 ὯῸ ΙΏΟΓΘ 
᾿ϑῆχρι 5 χηπδί δ δ τηθϑηΐηρ ἰπδί σοΐοσβ ἰο (Βϊη. 

ποσὰ ΠῚ 'θ ἰουμα Ὀοβίαθ οὨἹΥ Βα. εἶχ. 19. 
Οὐ 186 δδπι6 εἰρηϊβοδίΐοῃ 18 [ΠῚ 90} χίϊ. 21. 
Βοίδ πνοσβ σδὰ ΟὨΪΥ ἀεποία ἱπ ἰμθεθ ρ]δοθθ ἢ! 
εἰγτὰϊο. Τπὶθ τηοδηΐηρς ἀοθα ποὶ ὑψὸ]} μυϊὲ 1Π6 
ξέρα Ὀοΐογθ 8. Βαϊ ᾿ξ βθϑῃβ ἰο τὴ6 {ἰδὲ (Π6 

ΡΒοὶ ὈῪ {6 ποτὰ “αἶγα ]6᾽" ἱπίβθηβ δὴ 8}10- 
ἴοι ΝΒ οἢ 8 Ὡηϊη 6111 018]6 ἰο τ8. ῬΡΟΕΒΙΡΙΥ δὴ 
οοἰγοὶ-ἴπ σοβίσι οὐϊῃο σοϊητηθσοο ΤῸ ἔπ Ὀεοησῆϊ 
οἵ [86 Ἰογὰθ ραγαιηουηΐ, α οογάοῃ Οσὐ βοιμδιἷηρ 
οἵ 4 1ἰἶκο πιδίασο, νγ8 ἀδαϊριδίοα Ὁγ ἃ Ῥῃσηϊοίδη 
ἰοττη οορηδίθ τι} ἐπ6 Ηδρτον ΠῚ. Ηον, δπά 

Όγ ν δὲ τγθδῃβ ἄἀοεοβ (6 ΓΟῸῈΡ δχεουΐς ΗΪΐβ ρὰτ- 
ῬοθῈ δραϊηδὶ ἴσο 7 ΤῊΪΒ ἰδ δηϑιγογοά ἴῃ νοῦ. 11 
Ἶπ ΘΏΘΓΆΙ ἴαστηθ. Ηδθ βοίβ (Π6 βεᾶ δηά {ῃ6 Κίηρ- 
ἀοπλθ οὗ 86 δασίῃ ἴοσς (8 ΐ8 ἢ 1 τηοίΐοῃ. 
Ηετα 88 1 {16 88 ἴῃ νογ. 4 που Ἱἱὰ 1 υπάοτείαμα 
Ὠπάον “ ἢ, ΤΎτὸ (ΗΙΤΖΙΟ), ΟΥ 81} Ῥῃωηϊοία 
(ΚΕΝΟΒΕΙ); ΠΟΥ ἄο 1 ἰδῖκα (86 Ἔχργοβδίοῃ 6 
δβιτϑϊτομβϑᾶ οὔ Β΄6 Βδ8ῃᾶ, εἰο., 86 τηϑδηΐης (Παὶ 
Ηδ εἰπιρὶν τοδομοή Ηΐ ἢδηά ονὐοῦ (ῃ6 βοὰ (ΠῈ- 
ἹΥΖΒΟΉΣ) ; ἴ0γ ἀο65 (Π6 Ῥτορ]ιεὶ ἰτπηαρίηθ Φ Θἤμονδῇ 
ἴο ὃ6 ἀπο! ἑηρ ΟὨ ἴΠ Οποῖ β'ἀ6 οὔ ἔπ βοα  Βαυΐ 
ἴθ Ἔχρσορβίου ““ἴο βίγοίοἢβ. τ1ὴ9 μβαῃὰ οτος (δ6 
8.1 ἀδσποίθβ ἤθσο, δὲ ἱπ Εχοά. χῖν. 21 (ππϊοῖ 
νίδοο ἐμ Ῥσορβοὶ ᾿νιαά ρογῆαρθ βδίοσγο δία 6γ6), 
ΣΌΟΙ δὴ οαἰδίτοίομίηρ οἵ (πΠ6 Ππαῃὰ 88 βοίβ (6 βοᾶ 
ἦπ τοοϊΐοη. Απά βο Τ᾽ 7 ἀδηοίοβ μοσγὸ ποῖ ἰὸ 
Ῥοΐ ἰπ ἸΟΓΓΟΓ, σοι Ὁ] Σηρ ; Ὀυΐ ἰο ρΡὰΐ ᾿ οοτηχηο- 
ἴση 'π οτάογ ἐμαΐ {ΠΟΥ͂ ΣΩΔΥ δγίβα ἴο Ἄεχϑουΐθ τΠαὶ 
6 ΓΕ οοπημηληάδ μοὶ (χὶν. 16). ΤῊΘ βοο- 
οῃά ρματὶ οὗ (Π6 γϑῦβὸ (6118 οσ δὲ ρύγροθα (ἢΠ9 
δῈ8 δπὰ Κπρήογηβ ἃγὸ ρυΐ ἰῃ τηοϊΐοη. 890 ζιοτὰ 
δδα κίνϑῃ ἔβϑσῃ ἃ οοτησλασι ἀχαθη (ΤΣ 88 χ. 
6: (86 Ρτοποιχΐηδὶ οδ]οοὶ Ὀοΐηρ οἰ ἑοί, 48 οἴὔθῃ 
Βαρροπ) ἀκαίηδιὶ Ομ 881 (32 39ξξβρμωιΐοΐβ, δ 

[6 ῬΠαηϊοδησ (Βοιάθοῖνοα ραγα {86 σου ἐγ {πὲ 
ἀρκίσηδίζουι, οοσαρ. οὨ γογ. 8) ἰῇ οσάρσ ἰο ἀδβδβίγουῦ 

(Ὁ φοπιρ. οα 11. 8) 1 Ῥαϊπασκα. ΤῊΘ 
τοοδηΐϊηρ οὗ ἴδ τ οἷο γοσθο ἰδ: [Δηἀ δηα 568 
{ν1}} ἦτο ἴο ἀ 186 θυ λγκα οὗ ΤΥ το. 
Ἶγτο ἐμδὴ 6 αιιοσοβθί ἶγ δεβαὶ ]οά Ῥοίι ὉΥ Ἰαηὰ 
δι δεβ. Βυΐ Τγτο μἶ}} 6 ἀοοίγογοά ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ͂ 
ἴον τ τοοπηοηΐ, θυ ῬΘΣΙΔΏΘΏΟΥ (ΔΙ που ἢ δἱ 
ἔρες ποῖ ἴογενεσ, γοσθ. 1δ 6η4ᾳ.). Τμὶδ6 19 [116 

ταϑαηΐηρ οἵ γτοσ. 12. Τγεὸ μδὰ βϑϑὰ οδ]ϑὰ “Ἶογ- 
οὐδ᾽ γαοξζ. 7. Βαϊ (δι6 τεῤοϊοίπρ' δ..4}1 ἀορατί ᾿ὐωὶ 
Βοῦ. 8,86 ἰβ ΒοῪ ὁ ΠΡΟΣῸ « νίγρο οοπνργειϑα, 

 [οὐδαία (ῬΌΑΙ, οὨ]γ Βοσθ οομρ. 11], 4), δῃὰ δυο 8 
ΟἿ ἀοεθ ποῖ χεὐοῖοβ.Ό Τδαὶ Ἴγσθ ἰδ Βαγο οὐ]]οὰ 
“ ἀδυρμίος οὗ ΖΙ᾽άοη," ἱ. ε., Ζιἀοπίδη, ἰδ Ῥευμδρα 
ὩΟῖ ΓΔΟΓΟΙΥ͂ 8 ΞΌΠΟΓΑ] ΙΖϑίζοη οἵ [Π6 πδῃγο Ζίαοῃ, ναὶ 
ῬΟΒΑΙΟΙΥ δὲ {86 ΒΆπ)6 πη αὶ Ὁ] Ν ἀραὶ ρη θά] ρίγοη 
ἴο ἴμ6 ΡῬτῖὰθ οὗ Τγσο, υΐϊοῖ παιμοα Ποσβο θα 
οοἷμδ “180 τηοίμοσ οἵ ἴπ Ζ[ἀοπίδηβ᾽ (ςοτρ. 
Μο Ῥλαπ. 11. 1, ν. 94,119 νᾳ.), δῃὰ μεσ- 
᾿δρ8 οδἰεὰ μοσβεὶ βο ἰῃ ἰῃς (πη οὗ [δβϑϊδῃ. 

ΤῸ ταῦδὶ Ὁ6 μυηΐδμρθά, τηνὲ ὕα ἀεαίτγογαεα. 
Τμογοίοσο [Π6 σουηηδληΐ 8.6 δυμητηοηοα ἰο οηιὶ- 
Βταῖθ ἴο ΟΥρσαβ, ἰωΐο {πὸ Βεϊποσίο ἀορθηάεῃι 
ΘΟΙΟΩΥ͂ οὗ ΟΜ Ἶπ, 88 [μ6 οοτημηδηά ᾿δὰ διγοδὰγ 
Ὀδθ ρίγθῃ (γθσ. 6) ἰο ῥβϑᾶβ οὐδσ ἴο Ταγβῃίλῃ. 
Βαυϊὶ ΤΎτο αγεῖνοβ ἰπ Ολιίτα, μοῦ 88 σαϊβίγεβα, Ὀπὶ 
88 8 ΕΧΙΪΘ ἩΠΠοὰΣ ΡΟΝΟΣ; 8. εἰἰυαίΐοη πο ἢ 
Θχοῖίεβ ἴῃ πόθο τὸ δα ὕδθὴ ΕΣ Βοσῖο ορργοεθοῆ 
ΝΥ ΠΣ [06 ἀοβῖσο ἴο σανϑῆρο ὑποιηβοῖγοθ ΘΟ [ΟΣ. 
609 Ἔύ6 ἱπθγθ ῬΟῸΡ ΤΎΓΘ ἤπὰβ 20 ζχοβί. 
6. Βομοϊᾶ, ἴ890 16πά .-»----ἰα Ἰαϊἃ ντγαδῖοθ. --- 

Ἄγ. 15 δῃὰ 14. 7.6. μβαὰ θϑϑὴ ἰο]ὰ (νοσα. 11 δηὰ 
12) ἢ βΘΏΘΓΑΙ ἰοσΤΩ8 ΒΟῪ ΤΎτΤα βῃουϊὰ 6 ἀο- 
ΒΙΓΟΥΘΩ͂, δη τοῦ. 18 ἰπίοστηβ ὑ8 στοραγαϊηρ ἐμ6 
Ῥασίϊοι αν ἱηβιγυτηθηΐ, ἱ. 4.» τορδταάϊης [Π6 ΡΘΟΡΪΘ 
{δὶ (Π6 ΓΟΒΡ πδὰ ἀοβιϊποὰ ἴο ὄδχϑουΐθ ρυῃίβῃ- 
πιοηΐ. 6 τϑοεῖνα ἔγοταῃ νοῦ. 13 (Π6 ἱπργθββίοῃ 
(πὲ [6 Ρῥγοριιοῖίς υἱβίοῃ ἰβ ἰυγΓηθα ἱῃ δηοίθοῦ 
ἀϊτοοιίίΐοη. 11 ἰ8 88 10 ἷὶ8 Ἰοοῖς οσὸ κυὰάροη)νΥ ἀΐ- 
νογρὰ ἔγομι τοϑὺ ἴο οδρί, Ηθ θδ668 βυσάρθῃ!Υ 
Ὀεΐοσα Εἶτα ἰο ἷβ ὁ δδίου βῃτηθηὶ ἢ 6 Ἰδηὰ οὗἁ 
τ ἸΛΙΠΟΙΒΒΕ Το τα πτς Ὁ {86 αὐ σαρ θρϑαι ῃοὶ 
186 Ιο] 6 ῬΘΟρΡΙΘ Βα τηΐρῃΐὶ 866 δυοσυ- 
Ὑπέτε παν πϊοα, βρης. Τῆο Ἰαπὰ ἢδ οδῃ Ὀ6- 
ΒοΙὰ ον ἰῃ 18 οὐ ροἷδοθ. ΤΏ ΥΟΙῪ ρδχΐ οὗ 
(6 φαυὶ Β βυγίλοα ψθγο (86 ΘΟΙΏΙΓΥ οὗἨ [6 
Ομ δ] ἀθϑηβ ἰΥ, αρατί ἴσοιλ 1ΐϊ8. χοἰ δίΐοῃ ἰο ΤΎΤΟ, 
8 οὗ ψτοαῖ πῃ ροσίδῃςο [Ὁ ἰ86 Ῥτορδμοὶ δῃα ἷ8 
ΡῬΘΟρΡΙθ. ΤΠδῆοα βδου!ὰ (π6 ἀοαίγογεσ οὗ Φεγυ- 
Βδίθ τα ΘΟΤΔΘ ; ἔμογα βου ]ά {μ6 Ῥθορὶο οὗ Φυάδῃ 
Ρᾶ88 70 γϑαῖβ ἷῃ οδρύγ. Απά 86 (6 ἸοοΚ 
οὔ {(π6 Ῥτορβοίῖ ἱβ βοσὸ (ἰοὺ ἰμ ἔχεὶ (ἐπι αἰγοοίοα 
ἰο (6 Ομαϊάθδῃβ, ἢ6 ἰβ ῥὑτοτηρίθα ἴο σμαγδοίοι σθ 
(6πὶ ἴῃ ΓΙΟΥ͂ ἰοστηαβ. Ηδ ἀοοβ (Π18 τ} ἵνο, 
δυΐ πιῈὰ ὑντοὸ ὙΕΥῪ δἰ μη βοδηΐ βίγοκεβ. ΤῊ ἤγηΐ 
ἀορβοσῖθοβ [86 ραβδὶ, [86 βοοοῃὰ τῆ ἔαΐατο οὗ 1868 
Ρθορ'θ. Ηὀσὀ ἤχει ἀβθοϊασγεβ-- 816 16 [6 ΡΘΟΡ]9 
ἴδαῖ τσ Ὡοῖ. Ηδθ σοσίδί]ν ἀ068 Ὠοΐ τη68} ἰο 
ΒΔῪ ἱπογοῦν, {Παὶ τ 6 Ῥ6ορ]ο οὗ (6 ΟΠ Δ] ἀοδβ ΜὰβΒ 
Ὠοΐ αἱ αἰ, ΟΡ ΜΒ ἠοὺ ἱπ 186 ΡΜ γβίοϑὶ ΒΘΏΒΘ. 
Οου]ὰ 86 Ῥτορμοὶ βανο πον ποίμίηρ οὗ ΝῚτ.- 
τοὰ (6 κεη. χΣ. 10), ποϊιίηρς οἵ τ οἵ (μ6 Ομ] ἄθβϑῃμ, 
[6 οΥἱρίηαὶ ποιλθ οὗ Αρτδβαπῦ Βαϊ ΡΓΟΡΒΘΟΥ, 
ἰὴ 1ϊ8 σταηὰ βίγ]θ, οομβηθα, 5 18 16]1} Κπόπῃ, ἴῃ 6 
ΜΠΟ16 Βἰβίουυ οὗ {π6 νόου ἴο ἃ (6 Ὺ ΚιΏρΠΟΙΩΒ ; 
δῃὰ ψ παῖ ἄοεβ ποὶ δεϊοης ἰὸ ἔδοπὶ 18 ΤῸ ἀ δ8 
1 ἴἴ ποῦ ποί. Βαὶ ἱξ γψὰβ δήϊεσ [Π9 ΔΒ 
[αὶ {16 Ομ δ] ἄθαῃβ Ησβὲ οᾶτὴθ Ροὰ (μ6 {Πποβίσθ 
οὔ {π6 ποι] 5 Ηϊκίοσγ. Ηδποθ ἴγτοτα (86 ῥγὸ- 
Ρμείϊο νἱον οἵ Ηἰβίοσυ (86 Ομ δ ἄθβδπβ δῷ ἴο 
ὉΒ ἃ ΡΘΟΡΪΟ ἰμαὶ ΕἸ μοστῖο ταβ ποῖ. Βυῖ ΜὮΥ ἀο68 

86 ΕΑΥ͂ ὮΡΤΊ, ἰδδ ῬΘορὶ 67 1 μο μαᾶ βαϊὰ “8 

ΡὈἰς,᾽ (δΐ5 που]ὰ ποῦ βαγθ Ὀθθῇ δἱ 41} εἰ ῃρυ]αγ. 
ἴβοιο ΜΟΓΘ ΒΟ ΟΝ Ὡδιΐουβ τι βουὶ παμιθοσ. ΒΒ 
186 Ομαϊἄοδηῃθ ἀο ποῖ Ὀοϊοηρ ἴο {Πὸ0ὸ ΘΟΙΏΙΩΟΏ 
ῃαϊΐομβΒ. ΤΉΘΥ Ὑ61Ὸ 8 ἰολάϊηρ πδίΐοῦ, ὙΠΟσΘ 
ΠΌΣΟ ἰθοῶ ἰὼ [86 Β6Ω86 Οὗ ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ ΟὨ]Υ ἵπο 



2602 ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΈΕΠΤ' ἹΒΑΙΑΗ. 

Ἰοδαϊηρ πδίΐοῃμ, ἐ. 6.) Γαρσεβοηίδ ἶγοδβ οὔποθ πΟΣΙΪγῪ 
ΜΕΥ. ΤΏ οὔθ νγ88 Αβδυγία; ἔδμθ οἱδασ, ἐμ 

Βαϊάοδηθ, δὰ τοὺ γεῖ δρροδιοὰ. ΜΙ (ὰ0 
βϑοοπὰ δίγοκο “2 “ ἬΜΙΣ πὸ ἀοϑουῖθοθ ἔμο ἕαϊυσθ 
οὔ 0 Ομδιάθαπβ. 1 θεΘΠΘα Ὥρτοῦ Π6ΣΘ ψ10} 
Ῥαυχῦβ δηὰ ΕῚ. το τοραγὰ δ δὲ 85. (Π6 οὈ]θοὶ 

οἵ δ᾽ ΡιΑῦθα ΔΌΒΟΙαΙΟΙΥ Ὀοίοσο ἰμ6 γοσῦ. ἊΑδ8Ἐ- 
Ὅτ--ἰα δα ἰξ (υἱς.: (6 ΟἸ ΔΙ άθδῃ πϑι]0}) δΒοῖ, 
ἔουῃ θᾶ ἔοσ ἴ89 Ὀθδδι8 οὗ ἴδο ἄσδοσχί.---Τ Τὶ 
γὶοΥ 810Ὲ}6 βυ 18 86 οομίοχι. [Γ τὸ ἰδῖζο ΑΒ 88 

186 βαδ]οοξ, (Π6ἢ πὸ πυυδὲ οοηποοί 1 ἩΣὰ ΤΥ ΤΠ ΤΣ 
186 ὦ γΟΓΒΙΟΠ8 Δ Πα βοπλ6 [Οὐ ΘΓ ᾿ΠΟΓΡτθί ΓΒ 40, 
δυΐ ΘοῃίγαΓΥ ἰ0 μ6 Μαβοσγοίίο ρυποίυδίίοη. “ΤΊ 8 
ῬΘορΙΘ, πιοἢ 18. ποὶ Αβεγγίβ, π|ὶ}} [ῃθη δὲ μην 
ἰθὺ; Π|8 Ρ600}]6 Ν1} ΤΏΟΓΘ ἰοτυηδία ἐμ δη 
186 Αβαγγίδηη (ὑγοσο πηᾶον ΒΔ] δΏ6Β6᾽ δρδὶηκὶ 
Τυτο), οὐ : (πΐ8 Ῥϑορῖθ, τ μθῃ ἰξ Ὑ1}1} ὈΘ ὯΟῸ ΠιΟΙΘ 
Αϑεγγίϑδη, οὐ: Ὑδίσἢ ἰβ ποῖ οἷν  }ΠΖοὰ δ 89 Αβδεγ- 
τἶδη8. ΤῊΪΒ βυδχ ἴῃ ΤΊ 16 (ἤθη τοίοστοα ὈΥ 
811] ἰο Τγτστο. [ὑ ἷβ τηδηϊίοδὶ ὑμδὲ 4}1} (1699 Ἔχρὶδᾶ- 

παιΐοπβ οὐ ὝΖΙΝ ΓΤ δε δτὸ ΔΙ᾿ γασυ. Βυὶ ᾿ἴ πνο 
ἰαἴκὸ Ἰϑὺξ δοοογάϊηρ ἰο (86 δοοϑηΐδ 88 βιι]θοῖ οἵ 
12 {Π 6 (Πΐθ ψ1}} πχθδὴ : "" ᾿ὡἈβῆῇυγ δ88 δρροϊηϊοα 
ἰπθπὶ ἴο Ὀ6 ἀνθ! ]6γθ οὗ (16 ἀοϑογί, ἑ, 6., ΑΒβὺΓγ 
Πλλ ἰγδηβρ δαϊθα ἴμθπὰ ἴο ἐ6 Βδογυ]οηΐδη ρῥ] δίῃ, 
δὰ πηγδίϊ6 οὔ πιοιηἰδίηθοτβ ἀψ ] 16. οὔτμ9 ἀοβοσί." 
[τἰ8 (θη δϑϑα πιο {πὲ (Π6 ΟΠ] ἀθδὴβ νοῦ ὑποὶγ 
ἤτοι ταϊχγαϊίοη ἔγοια ἴθ Οδγάυσΐδη τηοαῃίδίη8, 
ΜὨϊο ουϑηΐ Ὀθϊοηχθ (0 8 ΥΘΙῪ ΘΔΓΙΥ {ἰπ|6, ΟΓΘ 
θι ὈΒΘα αΘΏΓΥ 8 γθη αι βοηθα ὈΥ͂ δἀαϊιοηαὶ δοι 16 8 
βΒοηΐ ὈΥ {86 Αϑϑεγγίδη Κορ (80. ΚΝΟΒΕΙ,, ΑἙΝΟΙΡ 
ἰη ΗΠ ΈΒΖΟοΟΒ ἢ .- πο. 1. ᾿ 628 546. [ι 18 σοὺ- 
ἰδίῃ τπδὲ ἐπθτθ πόσο Ὁμδί ἄθδηβ ἴῃ ΔΟΥ]οηἶ8 δηὰ 
ἴῃ ἰδ6 Ατιηθηΐδη ταουπίδἰηθ. Το Βγθὶ ροϊηὶ 
Ὠθ6044 Ὧ0 Ῥτοοῦ: [Ὧ6 ββοοηὰ ροΐηΐ 8 οἶθδγ ἴγοῃλ 
Π 6 ΠΑΓΥΆΓγο οὗ ΧΕΝΟΡΗΟΝ ἰάρου 111..}ᾷ}ἷϑ, 84: 
Απαῦ. ΤΥ. 3, 4 πηα.; Υ͂. ὅ, 17; ὙΠ, 8, 25) ἀπά 
8 ἀοιοτιιίηοα ὈΥ̓͂ ἰΠ6 πἰαἰθιχθηΐθ οἵ ΞΤΒΑΒΟ (χὶϊ. 
38,18 464.) δηὰ οἵ ΞΤΕΡΗΑΝυΒ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΒ (8. 
υ. Χαλδαϊοι), δηά 18 4130 ζΘΏΘΓΔΙΥ δοϊζα ον ]οάροα, 
[ι 15 4180 φυΐϊῦθ ροββ 016 (μαὶ [π6 ΟἸδ᾽ ἀθϑδῃβ βαρδ- 
Γαίϑα αὐ 8 ΘΓ ΘΔΓΪΥ (πιο, δὰ ἐμαὶ ΟὨΘ ΤῸ- 
ταδ η6α ἰῃ (μ6 οἷά θροαία, ἱ. 6.,ὄ ἱη (6 Καγαυοβίδη 
ταουπίαἰη8, 116 Δηοῖ Ὸ Ὁ Ρατί, Ρυγϑαΐης [86 ᾽8- 
ἰαγαὶ γοαΐοθ, ἑ. 6., (6 τίγογ- νυ. 16γκ, ταϊχγαιθα ἰὸ 
(ἢ9 βουΐῃ, διὰ βοι]οὰ οὐ (9 ἰοτεσς ΕἈΡἢγαίθϑ. 
ΕῸν δοοουαΐηρ ἰο (86 Αβευτο- ΒΥ ]Ἱουΐϊδα τροηυ- 
ΙΘηΐ5, Β6ΓΟ 1168 ἴΠ6 πιαὲ Καϊαϊ οΥ Καί. Αο- 
οογάϊηρ ἴὸ ἐμ ἰὶ ἐχίθηἀϑα ἰο {μ6 Ῥογϑίδη αἱ 
(οορ. ΒΟΉΒΑΡΕΒ, Ομπούίοτηι [πδογιρεϊοπδ, Ὁ. 44). 
ὙῈΒ (μῖ8 ἀργθθ ἱμθ οἰδϑαῖο δυίμοῦθ ἯΠῸ (88 
ΚΊΒΑΒΟ ΧΥ͂Ι.1, 6, 8) ἀοείρσηδίθ {μῖ8. θογάοσ οὗ 
16 αυἹἱῇ δηὰ (ἰ᾿ὸ βδιυδρῃ ἰὼ σοῦ ἐδὸ Εϊ- 
ἢγαῖθϑ ἰοβοθ 1.861 85 ἰασιιδ Οἠαίααϊοεὶ (ΡῪὲῚὴανΝΥ ΥἹ]. 
1; οουρ. ὅ᾽Βάβὸο ΧΥΙ. 4,1, τὰ ἐλη τὰ κατὰ Χαλ- 

διίους). Ὑδδαὲ (686 τορίοῃβ ΟΓΘ αουὐϑὴ ἴῃ ὙΟΓῪ 
τϑιποίθ {ἰπιθβ ρθορὶ ϑὰ ὈΥ͂ (μ6 ΟἸια! ἄθδῃβ, ἰ8 ββίδὉ- 
Ιμοὶ ΟΥ̓ [86 δος (αὶ (86 δποΐοην ὕνγ οἵ {π6 
ΟΠ δι άθδϑῃ, (86 Ὠοτθ οὗ ΑὈγαβδηα, 88 ὕθϑὴ 1δίβ]υ 
ἀϊμοογογοα ἰὴ Μιρἤοῖν, τ σοῃ 1165. βου -οδαὶ οὗ 
ΒΑΌΥ]ΟΩ οὐ ἴδμθ σἱρμὶ Ῥδὴκ οἵὗἨ ἱμθ ἘᾺρἢγαῦθβ. 
Εογ ὕροη ΔΙ] [89 οἶαγ ἰδὈ]οἰβ ἰουηά (Βοτα 1η ρσγοδί 
Παπι ΘΓ, {Π6 πδ1η6 ζζεγωσι, ἱ, 6.) ὍΣ ΟΟΟΌΤΒ (ΟΡ. 
ΒΟΗΒΑΘΒΒ τὸ δυρτα, Ὁ. 883 βΒᾳ.). ΒΟΗΒΑΡΕΕ Γο- 
ἴοτβ ἔαγΊ ΠΡ ἰο δὴ ἱπβοσί ρίίοη οἵ κίηρ Ηδπιηυγαὶ 
ααἰΐηρ ἔγοπι (6 βοοοῃὰ τη] οπηΐητα Β. Ο΄., δοιη- 
Ροβοὰ ἴὴ {π6 ρυγορί Αρϑυτίδη, ἰῃ το ἢ6 βίδίθθ 
ἐμδὶ “11 δηὰ Βοὶ, θ Ἰπδοἰ δηίδ οὗ βυαταῖς δηὰ 

Αοοδά (ηδπλ68 οὗ ἰσῖρεοβ δῃὰ ἱοστιϊοσὶ δ ἴῃ βου 
ΒΟΥ ]οηΐδ) δυσγθηογοὰ ἰο ἢ}5 σὰ] 6 (ἐδία. Ὁ. 42). 
τοι ἔπ 6 Ἰδηρύδρο οὗὨ 118 ρου ρίίοη 1ξ ἰω ΟἾΘΑΓ 
{μδὶ ἃ βϑιιϊς ῬΡΟΡΙΟ {86 ἀπ εὶὲ ἴῃ (Πο66 ΣΟρ ὍΔ. 
Βαυΐ {}18 ὁσ8ἢ πᾶσθ ὈΘΘΏ ὩΟΠ6 Οἶδας ἢ δη [86 Ρθο- 
Ι6 οὗ [0 Ομαϊάβδῃηβ. [Ι͂ἢ {π6 ἴθηῖῃ οδηίυτγ Β. 
. Αδυγῃδβίγῃδῦδὶ! βροδ κα οὗ [88 πιαέ Καίάμ 88 

ἃ ρΡασί οἵ μἷβ ἀοιηηΐοη (ἰδία. Ρ. 44). Βερπς οὐ 
κ᾿ τα 5τουηᾶθ ΒΟΗΒΑΌΕΒ υἱίοτβ [Π6 [0] ον 
Ἰαϊ χηχοηῖ: Ὑ7ἴ6 οδὴ δββΌσθ (Π δἰ οἴηοο ἴ(Π6 ΟΠ) Α]- 
6808 ᾿πηπϊ χταὶθα 1 (ἢ6 ΒΘΟΟΠα ΟΥ ἐϊγὰ τ1}} 6 ἢ- 

πἶσπι Β. Ο. ἰηΐο (686 γχοχίοῃβ οὐ [16 Ἰἰοτεσ Εὑ- 
Ῥβιγδαίοα διὰ Τίμτία, ἰΠ6Υ ὙὉΣΘ υπ᾿ῃἰογσαρίοα  Υ 
186 ΡΓΌΡΟΣ συ] πρ πδιίίοη, (Π6 ἀοπιϊηδηὶ οΩΘ ὑπο Σ 
1} οἰγουτοδίδηοοδΒ. Οἱ ἴδιο οἰδεῖ δηα, [86 7 το ΥΘ 
ΟΟΥΊΔΙΩΥ ποῖ δροσίμίηδὶ ἰὴ ἱπὸ σουμίγ. ὙΠΟΥ 
ἰουηὰ εαἰγοδαὰν ἔποσθ 8 ΒΙΚΏΪΥ οὐ] γαύθὰ Ῥθορ Θ 
οἵ Οὐδ ϊίο οὐ Τυγβδηΐδη οχίγδοίζοη, ἴσου ὙΠΟΠᾺ 
1Π6Υ Ὀοττουοαὰ (86 οοπιρ  ἰοδίθα ουποϊίοτι τποὰθ 
οἵ πεὶϊλης. [ΙΓ (86 ΟΠ θδηβ οα ἴ6 ἴονγοσ Εἰ- 
Ῥμγδαίοβ δῃὰ ΤΊ τ  γὸ ἠοὶ δοογιρίηδὶ, ἰΐ 18. Ὠ8- 
ἰᾳταὶ αἴον ψὙμαὶ 88 ΘΟ 8814 ἴο δββι)ηθ ἰΠδὲ {Π6Υ 
ταϊσταιοαὰ ἔγου [Π6 ἰογσγιίοσ 68 δὺ (ἢ 6 δουγοῦ οὗ 188 
ΕᾺΡἢτγαίθ δηὰ Τὶ ρτὶβ ἰπΐο μ6 γορίοη δὲ ἴμ6 ταουϊὰ 
οὗ ΕΑ τί νοσβ (οορ. ΕΤΑΙΡ, Ἠϊεὶ. 1., ν. 404 
84.). Βαϊ [ξ ἰβ 8 τῆθσο Βγροίμοβὶβ ἀοσί νοά ἔγοτα 
118 Ῥάββαρο, δῃά δῃςσοὶυ πἰϊῃουΐξ ον άθηοθ, ἰὼ 
ΔΕΒΌΓΙΩΘ 8 ἰγβηβρ  δηϊδίίου οὗ ἰμ6 Ομ] ἀθβῃϑ ἴῃ δία νυ 
(ἡπηο58 ΕΥ͂ 3.8] πδοϑοσ, [ἡ 18 8180 ΥΟΥῪ αυοϑίου- 
80]6 ὙβοίμοΣ Ὁ Ὗ ὁδη ἀθηοίθ ἐμ Ὀἰίδηι8 οὗ 189 
ἀοβοσί ; ἴοσ (Π6 ΟὨΪΥ Ρ]δοθ σῇ ΐοῃ 18 δά ἀυοσοα, Ῥκ. 
Ιχχὶὶ. 9 ουὐχξ ὑο δχοϊυθ {80 Ῥοββὶ Ὁ} οὗ δῇγ 
οἶμασ ἰηἰογργοίαιίου, ἴῃ οσάοσ ἰο θ6 8016 ἰο οουῃ- 
ἰϑγροΐθο (6 ποϊμῆιὶ οἵ 411 οἴμβοῦ ρίδοοβ ἤθσθ (ὃ 
ΝΟΓΙΓᾺ βἰρῃΐβοο εἶ θαδίο οὗ 86 ἀοθοσί." Ιἱ 15 αυο8- 
[ἰΟ 4016, ἴοο, ὙΒΟΙΒΟΡ {π|6 ὙΘΓΥ ἰδγι1 16 ΘΟ ΠΥ οὗ 
ΒΌΣ]οΣ οου]ᾶ 6 ἀοθογιθοὰ δ ΠΣ δοίογα ἰὶ ττῶδ 
γὶεϊ δα Ὁγ [μ6 ἀἰνΐπο ᾿υἀρηιοηὼ (οοΙαρΡ. χὶὶὶ. ; 76 Γ. 
1.). ΜδΔΩΥ αἰϊθιυρὼ μαῦο Ὀθθὴ πιδαθ δὶ Ἷοῃἦἶθο- 
[ὈΓΆ] διηοηἀδίιοη8 οἴ (Π8 . ΕΤΑΙΡ που]ὰ 
βαδδιλυἴο ΟΒ δ ἑ 68, ΠῚ ΝΜ πεε, Ομ ὔπι ος 
ΟΒαϊ θα. ΟἸΒΉΑΟΒΕΝ (ΣἸποπααίίοηδ οὐ ἐδ Οἰὰ 
Τεδίαπιοηξ, Β 84 ρα4.) που] τηδῖκο τυ οἢ σταδίου 
οἤδηροθ, Βαϊ 41}1} ἰῃμμε86 δἰϊϑιηρί διὸ οδργίοἰοῦβ 
δ υπυγδυσδηϊθα. [δ ΥΘ ΔΙΓΟΘᾺΥ τοιιδιϊκοα ἐπα 
86 Υἱοῦ Ῥτ θα, Ὀγ Ρασυῦθ δηὰ ὈΕΙΤΣΒΟΝ 
(ἐαἸκηρ ΑΒῇυγ δὲ (μ6 οδ͵ϑοὶ οἵ Ἴ0᾽ ρ᾽δοοά δρδο- 
᾿αἰο }γ Ὀοΐοτο 1.) ΔΙοΘ ΘΟΓΓΟΘΡΟΊ 8 (ο {πὸ οοπίοχί. 
Οαἷϊν 1 ὑπ ἩΔῪ ἷΒ βοσωθί ἰηρ βαϊὰ οἵ (6 (}Δ8]- 
ἀοδὴβ ἐῃδὲ ὑγίοῆγ, θαΐ οοταρ οίθ γ, ομδυδοίθυῖσο 
ἰμθῖὰ. ΕῸΣ {860 8δτὸ ἴβθῃ ἀθβοσὶ δϑά 88 186 ῬΘΟΡΪΘ 
(μδὲὶ ἰΒοτῖο Ὡοΐ δΡ ΔΑ ἴἰῃ6 
ΜΟΓΙΪγ Ῥότοσ, θα ὑμδὲ Μ11] ΠΟῪ βαΡρ᾽δηϊ (ἢ 
Αρδυσίδῃβ ἰῃ (18 ομδγδοῖοσ. ΤΒΟΓΟ ἐ8 γαῖ Δηοῖ  ν 
Ῥτοοῖῦ οἵ [86 ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὗ οὔν γον. ΤΏΘΓΟ δῖ ἴῃ 
{Π18 ῬΑΤΆΣΤΑΡΉ γδυουβ 81} δΐοηβ ἰο ἐἰΒο πἰηϊῃ ομδρ- 
[6 Υ οὕ Απλοβ. ΤὮΓοϑΘ {1π168 ΑΠπλοὸθ δ ρίουβ ἴῃ ἰδὲ 
οὨδρίοσ ἴμ9 Ρ6] ΓΝ ἴῃ {ἢ βἰρτι! βοβδίίοη οὐ ““δρ. 
Ροϊηΐϊ, οσάοσ, οοχῃηδηα," ἱπ π ΐο τρθδηΐης [ἢ 6 
ὝΟΓΙΓΑ ΟΟΟΤΒ ΠΘΙΘ αἷἶβδο (τοῦ. 11). Αἴοοβ αραῖπ 
(νοῦ. δ) ὑτνῖοθ τραῖκοθ πδ6 οὗ [6 οοτηρατγίδοη τϊτπ 
86 ογοσῆοπίης ΝῚΪΘ; ΘΟΠῚΡ. 1 ΟἿΌΣ ῬΔΙΔΩΤΘΡΗ, 

σοῦ. 10. Ιῃ Ατηρ ἰχ. 6, 88 ἴῃ ὉΣΥΣ ΤΟ Ὑὐ, 
[86 οδ]θοί οὗ [Π|ὸ θοῃ δ 6 18 Ρ]δοοᾶ ἢγβί δρβοϊ αἰ ]υ, 
δὰ ἰῃΘΏ τορθοβίθα ὈΥ̓ τυθδῃβ οἵ ἃ δι ΐηθ ΒΕ ΣΧ 
αἰἰδοῃοᾶ ἴο Ὁ". [Ι͂ἢ {86 ποσὰ Αβδυσ ἐπ Ῥγορδοὶῖ 
Ὧ88 Ὀοίοτθ πἷπὶ ἰδ ἰἄθδ οὗ (86 Θουπίτσυ δηὰ οἵ ἰδ9 
ΟΥ̓ σδῖμον ἤδη τΠδὲ οὔ 6 ββορίθ. Ἐΐθησοο {Π6 ζδηλ!- 
Ὠΐῃο δυ Βὴχ ἰο ἼὍ᾽. βασι οομδισιοίλομβ κατὰ σύνε- 



ΟΒΑΡ. ΧΧΤΙΠ, 1ὅ-18. 

σιν ΟΟΟΌΣ ἴῃ Ἡδοῦτον ἴῃ ἐδ τηοϑὶ γαγὶϑὰ (ΌΣΤΏ8.-- 

ἼΘ᾽ ἴα οομδέϊέμογε, ἰο ἰουη, ἰὼ εβιδ Ὁ} 18} (ΗδΌ. ἱ. 
12: Ρβ. εἶν. 8). Τῇ ΟΠδ᾽άδθδηβ, βᾶυβ 158. δῇ, 

6 οὗ Αβδυτγ, ἃ 6., [86 ΘΟΟΠΙΣΥ δηὰ οἷν, Βυὶ 
ἜΒΡΘΟΙΔΙΥ μα οἷν, δα 1Ἢἢ Ὑ6ΓΘ 8 θδίδ Ὁ Π]ΠΒῃτηθηὶ 
ἴοσ Ὀδδαὶϑ οἵ (δ ἀοβοσί, ἡ. 6., ἃ υἷδοθ οὗ σϑαϊ θῇσθ 
δρροϊῃιεὰ ἴον ἰβϑῆλ δα ἐμοῖς Ἰθρὶ γαῖ ροββθββι ἢ 
δηὰ ρμοτιηδηρηΐ ΡΓΟΡΕΤΙΥ. ΕἸΏΔΙΥ͂ γ τηὐυδὲ ροϊηὶ 
ἴο Ζεῥρι. ἰϊ. 18 βᾳ., 88 ἴῃ6 οἀοδὲ σοτη πῃ Δ ΓΥ ΟἹ 
(15 ραββασθ. ΕῸΣ Ὠοΐ ΟὨ]Υ ἀοε8 Ζθριῇβη δὴ ΒΑΥ͂ 

εἰ 
ΤῸ 

δαῦὶν ψμδὲ ὈὙ7 ἼΟ" τθδη8, υΣ ἯΘ6 ΟΔῺ 8.180 
μἷθ νογὰβ 88 8 ῥτοοῦ οἵ (8) δοοῦγδου οὗ ΟΌΣ 

Υἱ ον ἰπ ρόποσγαὶ. ΕῸΓ ἰβ6 . βῆον ἰδ Ζορῃδηϊδῇ 
ἴοο, υπἀοχείοοα τ ΐ8 ᾿ οἵ {Π6 ἀοσδιγυοίίοη ο 
Νίπενεῃ. με Ζαριιδοϊδι (ἰϊ. 16) βᾶγβ οὗ Ν᾽- 
ΒΟΥ ἢ “ΤῊ Ϊΐδ ἰδ {Π6 το] οἱ οἰης οἰἰγ,᾽ δα Βο ποί γοὺ. 
7 οἵ ΟΌΓ Ἑσμδρίοσ ἴῃ ἢἷ8 ογοῦ 186 ΝΟΓΡᾺΒ “ 86 ἢ)9 
ὙΠ} οἰτοίο ουἱ 18 πδηα ἢ (Ζερβι. 11. 18) γϑοβ]]} 
“Ἡκς εἰγοιοβοα ουὖἱ ἷθ μδηὰ᾽" ([88. χχὶϊὶ, 11). 

ΟομρΡ., ἰοο, ἰῃ Ζερὶι. 1]. 18 ἽΞῚΩ9 ΤῊΣ τὰν 180 
Ὁ Ὗ Ὀείοχο υκ. [{{π6Ὸ (ΠΟΤ 8Γ6 οἷ68Γ ἰγᾶοθ8 ἰμδὶ 
Ζορμδηΐδη, ποι 6 ττοῖθ (Π6 βοοοῃὰ οπδρίοσ οὗ 
Ηἶπ ΡΓΟΡΠΕΟΥ͂, μδὰ Ὀοϑιὰθ οΟὐμοσ ρϑββδζϑδίη [βαδ ἢ 

τιϊτὰ οπδρίοσ ἴῃ ἢ15 πλὶηὰ, δηὰ ἰΐ 116 χίνϑβ ἴῃ δἷ8 
ῬτορὮΘΟΥ 8 ἀεβογίρίάοη οὗ [Π6 γσυϊπεαὰ ΝΙΏΘΥΘΕ, 

ἩΔο ἢ ὈΥ ἴ8ὸ πογὰ Ὗ οοηποοίδ {861 πιὰ ΟΥΓ 
δα ΔΡΡΟΆΓΒ 858 8 ΤΟΣ ἀοίδ᾽]οα ἀφβοῦὶ 

ὕοῃ οὗ πνμδῖ ἰβ ΟὨ]Υ δ᾽ ἐμ Ε]Ὺ ἱπαϊσδιθα ὈῪ 1βδϊδῖ, 
ΤΩΔΥῪ ΜΘ ποί ἴῃ βυοί οἰγουπηβίθηοεβ Ὀ6 Ροττηϊοα 
ἴο δῇγαι {πὶ Ζορἤμ δηλ ἀπἀογπίοοα (6 466 
Βοΐοσθ 8 δ νὸ οὗ ΕἼσίμοσ, {πόσο 18 οοηίαἰηοα 
ἦπ Ζερ ἢ 8}18}}}8 τοίδγοηοο ἴο (818 186 ῥγοοῦ 
18δὲ 1 πιυδέ μανὸ ὈθΘη ΔΙΓΟΘΟῪ 1η οχὶβίθῃοο 1ῃ ἢ18 
ὕτησθ, ΘΟὨΒΟαΌΘΏΥ ἰὰ ἴ86 τοῖχη οὗ Κίηρ Ψοκίδὶ 
(624 Β. Ο6.)). Ιἔπον Ζορμδηΐδῃ ἀἰὰ ποὶ ιοβἰ ἰδία 
ἰουπάἀογεβίβηα {18 οὗ {ὁ ἀρείτυοσίίοῃ οὗ 
Νίπονοη, τὰ Μ|}1 ἢοΐ ΔΙ] Οὐγβοῖνοβ ἰο Ὀ6 Ῥγο- 
γεοη ρα ἔγοτα ἀοΐηρ [᾿6 β8η16, οἰ ἔπ 6 ΒΥ (16 οὔ͵θοο- 
ὕοη οὗ ὨΕΙΤΖΒΟΗ {μαὶ (μΐ8 που]ὰ 6 (Π6 ΟὨ]Υ 
Ρίδοα 1 τ ἱοὶ [δαῖδὴ ρσορθβῖοθα (δὲ (ἢ 6 πΟΥ]ΑΪΥ͂ 
ΒΟΡΓΟΙΏΔΟΥ πουϊὰ ἘΣ ἔτοτα 6 Αδαυγίδηβ ἰοὸ (ἢ 6 
Ομδίθβηδβ, ογ Ὁ. ἴδ οὈ]θοϊϊομβ οὗὨ οὐ οσβ ὙΠΟ γο- 
κατὰ ἱξ δὲ δρβο  υἱθ}γ ἱπι ρόδα Ὁ]6 ὑπαὶ ἱῃ {Π6 Εὐτὴθ 
οἵ Ιααὐδὶ ἃ ἀραίτιιοίϊοι οἵ ΤΎγο ὈὉγ (Π6 ΟΠ] ἀθβδῃβ 
δοῃ]ὰ ανο Ὀθθὴ ἰογοίοϊά, []ἢ τορατὰ ἰο ὈῈΕῚ," 
ΤΤΖΒΟΗ Β οδ͵θοϊίοη,  που]ὰ πΐβαι 11 ἰο Ὀ6 τοιμδσκοὰ 
{πδι ἐἢ6 ῬΣΟΡΠΘΟΥ͂ οὗ 18814}} 'β σοϊδίοὰ ἰο (ῃδὲ οὔ 
(Ἰοδ6 πο ΘΟμ6 86. Σ 11), 88 ἃ ΠΌΓΒΟΣΥ 18 ἰο (9 
Ρἰδοϊδιομϑ {Πδὲ Βᾶγο Δγβο ἴσοι ἐἰ. ποὶ ἰδ 6 
᾿λρλαῃ οὔ πΠ6 δίδν Ῥγορθθοῖοδ ὉΓΕΊΔΔΗΥ 1ἴὸ ἰοὸ 8 

ἐχίοθηϊ ἰὼ ἐμ ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ 2. Βυοὰ 

(χῖῖι. 21; χῖν. 28; χχχίγν. 11) δίβο 118 ἐπϑηΐγ- 

8 ΚΙ πὸ Βαγο δοῖο. Τ7ηο ποιὰβ ὨΨΠ ΠῚ ἰοὸ 

ΟὟ) ἰοττι 6 ραγεηιμοδὶβ μοῦ αυϊίο ἱποὶ- 
ἀρη λυ, ἰῃ Ἰδηρυδρο ὑχίοῦ δῃὰ δηϊστηλί οὶ, δηὰ 
ΤΟΡΒΌΪΥ ἢοΐ υπαάογβίοοα ὮΥ {μ6 Ῥτγορδοὶ Ὠἰπιβο]ΐ, 
Θροβὶϊ 8 ζεσῶιλ Ὑίοἢ ὄνο Νμυὰ δηπα Ζορδδ- 

εἰδὴ Βαγα ΟΠΪΥ ραγιῖ8}}γ ἀογοϊοροά. Νοί {1}} (86 
πη οὗ Ζογοιιΐδηῃ δηὰ δἷορ {6 ὑαι1]6 οἵ (δγ- 
οΒοπΐϑῃ, ποῖ ἀοιογιίηθὰ ΝΕΡυσΒΔΠΟΖΖΑΥ Β 
ΜΙΡΤΘΙΏΔΟΥ ἴῃ (16 οί, οουἹὰ ἴ( Ὀ6 σοταρ] οἰ οἷν 
υῃήο]ἀοα. Απὰ ἰξ 1 δδδυπηο ἐπαὶ 1βαΐϊδῃ οου]ά 
ΔΙΓΟΒΑΥ Ῥσοροδν (80 ἀοσειγαοίἰοη οὗ ΝΙηον ἃ ὈΥ͂ 
186 ΟΠ δ] δθβῃβ, 1 πλυβὶ υςἢ τοτο δῆ στη (8. 119 
οουἹάὰ αἷβο ρῥγεάϊοὶ (πὸ ἀοδιπιοίίου οὗ ΤΎσΘ ὈΥ 
{πὸ Βα ρθορῖὶθβ. Τὰ Αβδυσίδ ἰηγαβίοῃ υἢ- 
ἀου θύρα] μαγο οοοδδίοη ἰὸ ἐπΐδ Ῥγορῆοον. ΤῊθ 
Αβδυσίδηβ δα 8 ἀφείη οὐ Εχγρθ Το ἰακίης 
οἵ δτῖδ, δὰ [Π9 δἰίδοῖκβ οἢ ἐῈ ἘΝ δηὰ οἡ (ἢ 
ΘΟυ Γ}68 ἰγίπα οδδὶ δηα πεαὶ οὗ ἱΐ, τεσ ΟἹ 
ἸΏΘΔΩΒ ἰο (δαὶ οπά, Υῇο ρογοοῖγθ ἔγοτῃ υε 8. ὃ 
δηὰ ὃ ἐμαὶ Τγτο πε 8 ἴῃ οἷοθθ σοϊδίϊοη ἴο 
ΕἘαγρί. ΤΏ ρον οἵ (86 ΤΎΣΙΔΠη5 οἡ (Π6 868 ὙΓΆΒ 
ὨΔΙΏΌΓΑΙΪΥ οὗ ἴ6 χγοδίοδι ἱπηιρογίδῃηοο ἴοσ ἘΥΡί. 
ΤΩΘ ΔΡΥΤΒΗΒ πεὰ οὐβοῤελρν ἫΙ 116 πϑῳ ΑἸ 
ΒΙΟΏ ἴὉΓ ἀοργί νη ἰ οὗ {(μ186 γβ]υ8Ὁ]6 8]]γ. 
Ιἱ 9 δἀὰ εἰμαί ΑΝ [ιὰ ἰδ ἰο πᾶσ υάδι 
Ιηοδὲ ΘΙ ΡὨΔΙΙΟΔΙΥ δρδϊηδί ἰοσπιΐηρ 8 6] 1866 
πὶ Εργρι. ουϊά τοὶ ΤΎΓΘ αἷἶδὸ ἤδνα Ὀθθη δὴ 
οδήοοὶ οἵ (π6 υπιμοοογδίίς μΟρο8 ὙΠ ἢ {Π6 ὑ}- 
θο ᾿ονίηρ ὅν ῥἰδιθὰ πη Εργρὺ (86 81} οὗ Τγτοῦ 
ΤῊ6 που]ὰ ΔΡΕΪΥ οχρ]δΐη ἰὼ τ {86 σϑᾶβου ΜἘΥ͂ 
1βαΐδῃ ᾿ἰ ρα ἢϊα νοΐοα δραϊηβὶ ΤΎΓΟ 4180. [Ιβγϑοὶ 
Βῃου]ὰ ἱγαδέ ἰὴ πὸ που] ]γ Ρόνοσ, ἰμεγοίοσε ποὶ 
Θυθὴ ἴῃ ΤΥτο. ΤΎΓΘ ἴοο 18 ἀοοπιορὰ ἰο ἀδεδίσιιο- 
ἰἰοῃ ; δαὶ 1 π|ὶ}} οὶ Ὀ6 ἀοαίγογοα Ὀγ 1π6 Αβαγ- 
Υἶδῃβ. ΤΗΐ οἰηςΐ [6 σεδαγ πανθ Ὀθαπ οΟὩ- 
ἡεοοἰυτοὰ πηοῶ 86 Αδϑυγίδηβ ΜΌΓΘ δοίυ 8} δἢ- 
καρεοὰ 1π Ἠοδί 1168 11} Τγτο. Βα 1 ν88 ἃ μρατί 
οὔ τῆς ἰδεῖς δβαϊρηθὰ ὑὸ ᾿βαϊδῃ ἴο οουηίοσγδοί (Π9 
ἀγοβὰ ἱπδρίγεὰ ὈῚ Αβϑεγγία, Ηο ἱδογείογο ἀο- 
Οἰδυοβ ΘΧΡΙΓΘΘΒΙΥ : δηοίοΣ ἰδίοσ παίΐοη ἰῃδί ἷἰβ μοὶ 
οἱ 8 ῬΘΟΡΪΘθ, Ὠαηλοὶυ, {86 (4) ἀθδτθ Ὑ1}1 ἀθδϑίσο 
ΤΟ. ἢδὶ Ὁ] ]οὐα (γογ. 16 5α4.), ᾶζγεθδ πὶϊ 

(Βα. Τηο 70 γϑδσϑθ δῖὸ ὑπαουδίοα]γ {πΠ6 ὙθᾶγΒ 
οὗ 1009 ΟΠαϊάθδῃ βυργοιηδου. ᾿Αθ8 ψὸ ονβοσυϑὰ 
αἰτοδάγυ, (869 πογὰβ ὉΣΠ ΠῚ ἰο ΟὟ (γεσ. 18) δῖὸ 
ἰο Ὀ6 ἰγοδίϑα δ8 ραγϑοηϊηοίΐοαὶ. Ὑ118 ἸΟῬΠ (Π6 
Ῥτορμοὶ ἘΠ ΟΣ ἴο ἀοροτῖθα {86 δοίϊοῃ οἵ (86 
ΡΘΟΡΪο οἵ ἰμθ ΟΠδ] θδῃβ, 88 1η9 δρροϊηϊθὰ ἱῃμδίσυ- 
τηθηϊ ἴον ἰ ἀοείγυοίίοη οὗ Τγτο. ΔΘΥ δοῖ πΡ 
6 νυαϊοδ-οΟΥΤΟσα, ἱ. 6., εἶο ἀνα τὴν ὋΡ 186 
τδίοῃ-ἰοσοσβ ΘΙ οηρίηρ ἰο (86 8.016 ὈΟΑΥ͂ (οΟΙΏΡ. 
ἰουσ ΐης (μἷθ ομδηρο οὗ ΠΌΡΟΥ 1. 28; 11. 8; γϑγβ. 
23, 26; γἱϊ, 20). Ὑ γος. 14 (80 Ραγδρσδρᾷ 
6]οβοὰ 88 ἰΐ ὑεζϑδῃ. 

Ὁ) δο Ἠοαϊοταῖίοι οἵ ἜἜγτο. 

σμαρ. ΧΧΊΠ. 1δ-18. 

15 Απάᾶ 1 βἢ.41] δοτηθ ἕο Ῥ888 ἰὼ (μδΐ ἀΔΥ, 
888}} Ὀ6 ἰογρούθῃ βου ὙΘΆΙΒ, Τμαῖ 

ἈσροΓάΙηρ ἴο {πΠ6 ἄγ οὗ οῃ6 Κίπρ: 
Αῇοῦ {8 δῃᾶ οὗ ΒΟΥΘΏΤΥ͂ γο ΓΒ 
.8}481}] Τγτο βίῃρ 88 δὴ ἢδϑυ]οῖ ; 

10 ΤαΑκο δὴ ΒΔΖΡ, γὸ δρουῦ (89 οἰ, 



264 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ᾿ΒΑ[ΓΑΗ. 

ΤΈου Βατϊοί ἰμδὲ μαδὶ θθϑῃ ἰογωοίίεῃ : 
Μαῖΐκὸ βινυυϑοί σι] αν, βἰηρ᾽ ΤΩΔΩΥ͂ ΒΟΏΚΒ, 
Τρδῖ ἰδοὺ ταδγοδὺ 6 Το ὈοΓΟα, 

17 Απᾶα Ὁ 5}}4}} οοΐὴθ ἴο 
Τραῦ ἴηο [0Ε}Ρ Μ11}1 γιβιὶ ΤΎΤΟ, 
Απὰ 886 8841] ἔσῃ ἴο ΠῈΣ ΕΪγο, 
Αῃηά 8841} οοτασηῖ ἔοσηἰοδ οῃ 

ΔΟΡ ἰδ δῃὰ οὗ ΒΟΥΘΠΙΥ͂ γΟΔΓΕ, 

ἍΜ 41} 186 Κίπράοιιε οὗ [86 που] προ ἰδ ἴδοσ οὗ [Π6 οασίδ, 
18 Απὰ Ποὺ "“Ἰρογο δ ηαϊθε δηα ΠΟΣ ᾿ἶτθ 

54}1 θῈ ΒΟ] 688 ἴο {86 0Ε0; ᾿ 
10 88.811} ποῦ θ6 ἰγεαϑυγοὰ ποὺ ἰδϊά ὺὑρ : 
ΕῸΓ ΟΡ ΤΙΘΓΟΒΒΠαΙ86 88}8}} Ὀ6 ἴον ποῖ ἰδὲ ἀντγ6}} Ὀαΐοσο (89 [0 ΕΡ, 
Τὸ οδί βι ] οἰθηῦγ, δῃὰ ἴον ῬαΌΓγΑΌ]ο οἱοι εἴην, 

2 ἨΘΌ. 1: ὁλαϊξ δὲ ὠπίο Τνγο αδ ἐδ δον ο αι λαγϊοί, 

8 ραΐπ, 

8 Ἠοδ. οἷά. 
ν ὁρίοπϊά. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

γον. 1δ. Οα (δὸ ἕοστο ΓΙ). δοΐορ. Ἐπσα;, ἢ 194 ὃ. Ψοτ. 18. ΡῈ 15 ἅπ. λεγ. [109 ποξὰά ἴῃ Αγδθϊο τοδὴϑ 

νος. 17. Το Ηδὸ οἵὨ ἐδο βυβῆχ [9 πίίδοαΐ Μαρρῖ. | οἷά διὰ ἤϑῃ ὀσϑϑ]θῖ.--Ὦ. Μ.} 
Οορ. ΕΔ, ὃ 241 ἀ, 

ἘΧΈΟΘΟΕἙΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Αδον 70 γοδγρ, τ ἰσοἢ τ|.1}} αν ἃ ομδγδοίοσ οὗ] ἰῃ ἃ τὸ] -Κηόττῃ βοὴ οἔδθη δυηρ ὉΥ {τ νοΐουδ 
ὈΌΪΣΙΥ 88 ἴῃ 9 ρετϊοα οὗ (86 γείψτι οὗ Ο86 Κίηρ, ἰΠ6 
ΥΪδἢ ΜΙ11 09 ἤ18]1οἀ πῃ ΤΎτο ἰδὲ 18 ἐσργοηθαά ἴῃ 
8, 6}1-Κηοντῃ βοῦς τ ΠῖΟΝ δά νὴδοδ 8 [0 Βδγ- 
Ἰοῖ, ὉΥ εἱπρίηρ διὰ τύ τὼ {Π6 δἰσϑοί οὗ {86 
οἰἶγ, ἴο Ἤοϑυθ6 ἢ ἴο δραΐῃ τοι ρογοα 
(γοτα, 1δ, 16) ΤῊΘ [10Β}Ρ ΜΠ] δραΐῃ δϑεϊδὶ Τ το, 
β'.}6 Μ11 ΣΧΘΠΘῪ ΠΟΥ Θομμηοτζοίδὶ Σηἰθσοοῦγηο, Ἡπὶοὰ 
ἷβ οοιραγϑὰ σὶι ἢ δηλοσοῦβ βο] οἰϊδίϊοη, πὶ ἢ 8}} 
16 οουπίσίοθ οὗ 86 φαγί (νοῦ. 17). Βυὶ (μο χαΐῃ 
οὗ ΒοΣ Βδυϊοί γγ Μπ.}} 6 οομπβοοσαιθαά ἰο [86 1.0ΕΡ, 
δῃὰ ὃ9 δεοεϊμηοὰ Ὁγ Ηΐη ἰο Ηΐδ βοσυδῃί ἴοσ ἐμοὶν 
στὶς ΘηΪοΥμλοὩϊ, 

2. γετ. 1ὅ, 16. Βοραγάϊηρ 19 οἜχργοδαίοῃ 1 
κυδῇ Δ Υ ΘοογιρΡ. ΟἹ ΥἹἱ]. 18. θυ ΘΙ Υ γΘ 8:8 681} 
Ἰ 7.8 ὈΘ ἜΠΕΘΝΟ ΤΕ ΝΗ (86 ὁ τὰμαν ε: 189 

ἜΔΙ ΘΔ ΒΟΡΓΘΙΔΔΟΥ͂, ἩΒῚοἢ δοοοσάϊπρ ἰο Ψ6Γγο- 
ταϊδῇ (ΟΟΠΡ. ΓΑΥ͂ Τουλδῦΐτα οἡ {6 Γ. ΧΧΥ. 11), Ἰαδίϑὰ 
ἴροπι ἐδθ Ὀδίι16 οὗἨὨ Οδγομβϑιίδῃ ἰο ἐδ οοῃᾳυσεῖ οὗ 
ΒΔΌΥ]ΟΙ ὈΥ ΟΥ̓ΓΆΒ, ΟΟΩΒΘΑΌΘΏΓΥ δοοοσάϊηρ ἴο 189 
Ἰηἰοττωδίϊοη ἯγΘ ὩΟῪ ἔτοιι 608 (4) }}} δ838 
Β. Ο., οὐ 67 γϑασβ.0 ΓΒ ροσὶοὰ οὗ 67 γϑαζβ Π}8Υ 
ῬοΟΒδΙθΙγ, τ ΒΘ τὸ ὮΔΥ͂Θ ἸΟΣΟ οχδοὶ κποπ]θᾶχο, Ὀ6 
εχίθηοὰ ἰο φυΐίθ 70 γεδτβ οσ ἰμβοσοδδουία. 11 Ἵδῃ, 
Βοτουοῦ, ΒΘ ἐδικθη δὲ ἃ τουῃὰ πΌταροῦ οἵ 70 γϑδση, 
δοοογάϊηρ ἰο ργορβοίϊο σϑοϊκοηΐηρ. ἷ 
βῸ ἴᾺγ ἰογμβοίίθῃ, 885 ἐξ π11}1 Ὀθ ]οβὲ ἴῃ 186 ἰ οω- 
Ηἷτο οὗ Π6 νου] ἃ. ΤῊΐθ ροτὶοὰ οἵ ἐϊ8 δοϊηρ ἴοσ- 
ποίΐοῃ 888] ἰαδὲ 70 ἴδετε δοοοτσάϊῃξ ἴο ἴπο ἀαγα 
οὗ ΟὯ6 Κἰῃβ.--Ἴ πὸ ἜΧργοθαΐοη σθο}}6 χυὶ, 14; 
χχὶ, 16; αὶ [86 πιρδπίηρ 18 ἀἰθσοηῶι. Ηδοσο ἰ88 
ΘΙ 8518 1168 οὐ ἼΤΙ, Το Ρχορβοὶ ἰηϊδθη δ ἰο ἀ6- 
οἶδγα (μδὺ [μΐ8 ρογὶοά πῇ}} μανὸ ἴον Τ ὐἷ2τϑ 8 οἴδαγδο- 
ἴογ οὗ υπϊίγ. [ζ Μ}} ΒΑρρϑὴ ἰο ΤὙτϑ ππᾶοσ {ἰπ δαο- 
ΟΕΕΒΟΣ 88 ὉΠά6Σ 186 ργθάθοθοου. ΤῊΘ ομδηρθ οἴ 
ΤΌΪΟΓΒ 51}} ρσοάποθ πὸ αἰϊοσαίΐοη. ΤΑΐδ (πιο οἵ 
ΒΟΥΘΏ(Υ ΥοΆτΒ, ἀυτίηρ πὰ ΐοῖ ΤΎτΘ Ὑ1}} θῸ ἴου- 
Βοίίθη, Μ1}1} ὈΘΔΡ 88 ὉΠ] ἔοττὰ 8 Ομ γδοίοσ 88 1 (86 
ὙΠ016 ροσίοα τγϑτὸ {80 ἐἴτηθ οὗ ἰμ6 χεΐχηι οὗ ΟὨΪΥ 
8 Β'ηρ16 Κίηρ, ΤΉθθ0 πογὰβ τλαῖκο (86 ἡπάρταρηι 
ἈΘΑΥΊΟΓ ἢ [ΒΓ ΜΠ] θ6 πὸ δ] ον δίΐοη οἵ 1.8 βουοσὶ- 
ἴσ. [ΤἩ6 ἱπίογρσαίδίίου 18 ρσϑίδσβθ!θ ἰο [86 οοσα- 
ΤᾺΟΏ 016 ὙΓΙΟΝ ΤΩΔ ΘΒ ἰκἴτρ' δἰδηὰ μοτο ον Κίηρ- 
ἄοπι οσ ἀγμπδεῖυ,--- Ὁ. Μ.]. Αδοσ 70 γεασα, τμδὶ 

γουῃ ῬΘΟρΙΘθ, 18 ὉΠῸΟΣ 4 οοσίδίη οοδαϊιου δβοὲ 
ἰοσίἢ 1 ᾿γοδροοῖ ἴο 8 οΘουγίοβαη ὙΠῸ 18 ΠΟ ἰσΏΜΟΣ 
Βου δὶ αἤοτν, Βἢ4}1 Ὀ6 (1 8]]οἡ ἴῃ [δ 6 οβ86 οὗ Τγτε. 
886 δ5}}8}} ἰῃ {6 Ἰοεὶ ἕδνογύ. Βυὶ (6 Ῥτορδμοὶ 
ἰῃίθηα8 δὶ Η ἐὰ ΒΆΙΩΘ {{π20 ἴ0 ΒΑΥ͂ ἰμαὶ ΤΎτο πλυες 
ἄο 88 ἴμ6 μαγὶοὶ 'ῃ ογάοσ δρδίῃ ἴο βἰίδη ἔδνοσ. 
Τγτὸ 8}}8}}, αἴ 70 γϑδσγβ, θη άθᾶϑοσ ἴο σθοῦῦον 
[86 ἴάνοσ οὗ {86 πδίζοῃβ, δηὰ διχδῖῃ ἘΡΡΟΥ ΒΟΥ 
οΪαὰ οοτμλθσοῖαὶ δγίϑ ἰῇ ΟΓΩΟΣ ἰο ἴοσζη δυδίῃοβα 
οοῃπθοίίοηβ. Απὰ {Π6 ΓΟΒΡ Ὑ111 νουο βδίθ βαο- 
6688. ον ἰγδῃβ] αἰΐοι οὗ {86 ἰδἰζοσ ρδτὶ οὗ νϑσ. 
15, ἰῃ ἐΐνο ἰοχί οὗ ἐμο Ε. ΄., οδηποὶ ΡῈ ἴδι εν ϑᾶθ 
ουΐ οὗ {π6 οτἱ χη] ΗἨοῦτον. Το τοπάοσηρ ἴῃ 
(Ππ6 τρδγρΐῃ 18 ἰδ σἰχηξ οὔα, Ὅογ. 16 18 ἃ βηδίοι 
οὗ {π᾿ βοὴᾳ οὗ (86 δαγὶοῖ, δὰ στηϊσῃξ μβανα ἐῃ6 
ΤΑΒΙΪ 8 οὗ α αυοίδίίου, Ὦ. Μ.]. 

8. Δπἃᾶἃ τ 6881} οο16-----ΟἸἹοΤΒΥτιᾳ.--- γα. 
17, 18. Τμδὲ οοτατηογοῖδὶ ᾿ ΘΓΟΟΌΤΕΘ ἱβ οοτηρασοὰ 
τὶ ὑπομδείθ Σ᾿ Θγοοῦσο 888 Σΐϊ9 στουῃαὰ Βοσγοῖῃ 
{παὺ 1Π6 ΤΌΓΙΩΕΓ βοῦοβ Μαιηπηοη δηά ἰδ Ὀ6}}Υ 
(ἐδἰκθ ἴῃ ἴΠ6 ν|ὶάοδὶ βοηβδο). Βαὶΐ τηδηοῦ δᾶ 
(86 ὈΘ6Ι]Υ͂ ατὸ ἰάοθ, δῃὰ 16 ]δίσυΥ 18 Ἰοσηϊοδίϊοι 
(Ὁ 8}. 11, 4. Ὑγτοὸ Χ1}1 τοΐσση (0 ΟΣ Εἶτ 
ὉΡ ΒΑΣΙ ΓΥ (ΜΊσδὮ ἱ. 7), δα Μ}}} ῥσϑοῖίθο ἰοτηΐ- 

ἕ ςοἴξοη ἩΣ(Ὲ 41} {86 Κίηράοιηθ οὗ 106 οατί. Απηὰ 
μοῦ ρϑὶῃ (τὺ. 8), ΟΥὁ ΒΡ ΠἾΓΘ 88 8 Βδιϊοί, πὶ} Ὀθ 
ΒΟΙ͂Υ ἀπο ἔπ ζιοσά.--ἰὰ ν}}} μοὶ δ Κορὲ ΒΚ 189 
Καϊηοτβ δηα Ἰδἱὰ ὕρ ἴῃ [86 ἰΣοδβυῦυ (χσχιῖχ. 6), οὐ 
οΟΠΟαΔ] 64, ἰδάρῃ ἴῃ ἰμ6 στουμπὰ (ΤΠ 85. ἃ υεγὸ 
ΟὨΪΥ Β6Γ6), θα ἐν π|ὶ}} βοσνὸ ἰβοδε 78 0 ἄννο91}} Ὀ6- 
ἔοτο Φοονυ δ (ηοὶ βἰδπά, ἴον ἴο ϑἰδπὰ Ὀοίοσο (δ 8 
ΤᾺ τρλγῖβ (Π6 βογνὶοθ οὗ ἔπ ῥὈσίοϑίβ ἴῃ ἐδ ἰδτα- 
ΡΙ6, θβυῖ, χ. 8; Ζυά. χχ. 28, εἰ6.), ἑ. 6. [9 16Γ86]- 
1068 ἴῃ ροποσαῖΐ, θοοδῦβο (6 ὑδυτίίοσυ ἴῃ πιϊοῃ 
{6 ἀπο] ἴα (δ9 ΒΟΙΥ Ιδηὰ, τ ο ἢ Βδ8 [6 πουβθ 
οὗ Φοβουδὴ ἰοὺ ἐΐε 4]]-ἀοτηϊηδιημβ οοῖο. γα 
ΤΩΒΥ δὶς Β6σο ΠΟῪ ἰΐ 18 οομοοῖνδο ο ἐππδὶ ἴΠ9 ΓΟ 
ο8Δ τοϑίοσα 8 Ῥθορὶθ οὐ Μδίομ Ηο 88 Ἰηβίοιοα 
ἡυάρπιοηί, πὰ ογάοσ ἐμδὲ ἐδ ὭΔΥ Ὀορίῃ δραὶῃ ἰ5 
οἱὰ Ὀυδίηοθα οὗ ἰοσγιϊοδίΐοη δὰ μον (6 ταβθθ 
οὗ ὈΡΠΠΟΝ οδῃ Ὀ6 οοποοοζδίοα ἴο (89 [.00Β}, 86 
ἰῃ Ῥοαυί, χχιϊΐ, 18 ἐξ 'β Ἔσρχοθαὶν οσρί θα ἰὼ 
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Ὀήηρ κἰδ9 πἶτο οὗ ἃ Ἡβοσθ ἢ ἑπο ἴδιο Βουθο οὗ 
Οοά. 1  εϊῖονο ἴδδὲ 186 μαοίοεθ τ8, τ ῖο ἢ 
θραγβ 'ῃ {8 ροΐϊηΐϊ ἃ στϑδῖ σεδο Ὁ] 896 ἰο0 χὶχ. 18 
8η4., ΡΟ] ΟΏ,Β ἴο ἰμόθα υἱἱοσβοοο ἩΔΙΟΒ τλυδὶ δ γ6 

οὔδουζο ἴο τ1ῃ6 Ρτορμοὶ δἰπγοο)ΐ, θθοδυδο ἴδ 
ΚΟΥ ἰο τεὴν ἱπιογρσζείδι οι 8 ποί ἔπγηϊδμοα {1}} 
(867 δοὸ ἴθ) ]1οὰ. Τὶ (ΕἸ πιθηί, ΒΟΝΘΥΟΣ, 
βοεῖβ ἰο Ὁ9 αθογάρα ὃὉγ {80 Ομ εδιίδῃ ΤΎΣΟ, σὸ- 

ἵπσ πο τὸ 8881} δδὺ τζοσθ ἱπηπλοα βίου. 
“Ἰηριοδα οὗ δ πποις τι πεῖκι ες ἰ05 180 ἰΒγοῦθ, 

ῬΘΔΙΒ 88 8 [ὁ δυϊης ΟΠο6 
τ τοτν κι πεἰταίίοι δὰ χουγασὶ. ΤΆ ππθίδρῆοῦ 
ὨΘΟΘΘΒΆΣΙΥ γ΄" γιὸς 8, οοῃίοιηρίΠοῦδ ἰ006 ἴο 1116 

ἱ Ὑθο χοδίογαίΐοι μοτθ ῥσοάϊουθὰ νγδδ 

Π- 

Γίδῃοθ. . ... Νοιη  πείδοαϊΐηρ (ἢ6 δρραγοηί 
βάρ οὔ {6 ἤρυτο, μο οοπαυοὶ οὗ ΤΎτο ἰ8 ποὶ ἴῃ 
161 πρ]ατῆι!. ΤΏ ἔρυτο, ἰηἀοοά, 18 ΠΟῪ ὁοπ)- 
τοροηΐν ἀρτϑοα ἰο ἀδποίθ ποιδίηρ ΤΏΟΓΘ (ἢ ΟΟΤΩ- 
ἸΩΘΓΟΙ͂ΔΙ 1 ΘΓΟΟΌΓΒΘ, ἩΪΙ οι ὨΘΟΘΑΒΑΤῚΥ ἱπιρ  γἱηρ 
ἔα, [ΙΏ δποϊοθαηὶς (ἰπη65 ἩΒΘΏ ἐιοτααιισπεὶ, σοιΩ- 
ΒΊΟΤΟΘ ἯΒΒ ἃ δίγδηρο (πΐηα, δηὰ ὩΘΑΣΪΥ Π]ΟΠΟΡρΟ- 
ἰἱποὰ ὈΥ͂ ἃ εἰῃρίο Ὠδίζοη, δὰ δαρϑοὶβ  γ διηοης 
(86 7ὁχὰ, γβοθὲ ἰατνβ αἀἰδοοῦ ἀλ ἴῸΓ πὶϑο Ὀαΐϊ 
ἰδ ΡΟΓΤΑΣῪ Ρὰ {πο γθ ὙὉΓῸ ὈΓΟΡΘΌΪΥ ἰάθδθ 
διιδοδβοὰ ἰο διιοῖ Ὀσζοιῃ δουουδ ᾿πίθγοοῦ ΑΘ ΘΠ ΕΓΟΙΥ 
ἐϊβετοοὶ ἔγου οὺσ οσῃ. Οὐοείδίῃ ἰἰ ἴα ἐμαὶ ἰἢ6 
Βοτίρίαγοθ τοσΘ ἐμδῖὶ ΟὨΟΘΘ ΟΟΙΏΡΑΙΘ ἴδ 6 τουίααὶ 
βο!ἰδιϊοηδ οὗἨ ὀοοσωσωθγοὶβὶ ϑηίογργίδο ἰὸ 111|1οἱὲ 
ἰονγο. Τρδὲ (16 Θοταρδγίδοῃ ἀθδδ Ὡοὶ ὨΘΟΘΘΘΑΣΙΪ 
ἱηνοῖγε (πο ἰάθα οἵ πϊαπίαϊ οἐ ἀϊδμοηοαί ἐγαάο, ἰ5 
δι οἰ} Δρραγεοηὶ ἔσο τον. 18.) ΑΥεχαν- 
»εβ. Ὁ. Μ.]. 

4. ἴῃ τερατγα ἴο ἴπ6 Ὁ] ] πιοπΐ ΟΥ̓ 18 ρΡσΟΡΉΘΟΥ τὸ 
{τὰ »ἱ ἢ δὲ {πΠ6 τσὶ υἱον ΟὨΪΥ͂ θη πὸ αἰϊθηὰᾶ 
αι τ 1Π0 ἰἐρεθι ρου οὗ 1π6 ρῥτορῃοίο νἱ- 
εἰοῃ. 6 Ῥιορδοῖ ἀοε68 ποὲ 866 Ἔν ΣῪ ἰμίηρ, Βυΐ 
ΟἾΪγ (ἢ 6 ῥυΐῃοῖρ4] πγαίξοτα, δηὰ ἢ6 βοοβ δ πὸ 
ολϊεῖ ἐΐτπρβ πο ΔΥῸ Θβϑοηεῖ8}}}7 ἰάἀοηιῖςαὶ, ποὶ 
00 δἂλοῦ ἴΠ0 οἶποσ, Ὀυΐϊ 88 1ΐ ΟΓΘ ΟἹ ΟΠ 
δεοίάε Ἔδοῖ οἷδοσ. Ηδφηοο ἱΐ πὰρ 1τθδὲ ἐμαὶ 
ἜΡΡΟΔΙΒ ἴο ἢ ϊηὶ 88 ᾿πητηοάϊαίθ ΝΗ ὙΠ ἰοἢ ἴῃ 
ΤΟΔΙΥ 16 (86 ΤΟΒ0]} οὗ ἃ ἰἸοῃς οουγθο οὗ ἀσγοῖορ- 
τηεηΐ Ἔχίοπα σης οὐον ἐμβουδδηάβ οὗ γϑαγα. Ηθηοο 
ΓΟ] ΘΏΓΥ {86 ΔΡΡΘΆΣΔΏΟΘ ἷδ δ ἱἢ ἤ] δ] τοὶ ἀἰὰ 
ποὶ ΟΟΣΤΟΒΡΟΏἃ ἴὸ [026 ῬΙΟΡΉΘΟΥ, ΜἈ116 γοῖ (Π9 
Ὁ] Δ] ποῦ ΟἿΪΥ Πρρϑτθ ἴῃ δηοίθον ὙΔΥ ἰμδῃ ἴΐ 
βοοηθα ἔγοτα {0 ροϊηϊ οἵὨ Υἱοῦ οἵ 6 Ῥτορῆεί 
ἐλαὶ ἴς οὐρὰ ἴο Βαρρθῆ. 1 μιδυβ, ἰο οἷϊθ δὴ οχ- 
δΏΡ]6, ϑῃονση ἴῃ ἀεί81} [ἢ ΤΩῪ Οὐπι οΓ, ὅετ- 
απταλ, 1. δῃὰ ]ϊ., {παὶ ΒΑΌΥΪ]ΟΙ ᾿γὰ8 ΠΟΥῸΡ ἀ6- 
βἰτογοὰ Ὀγ 186 Βαπὰ οὕτωδη. [ΐ δαβ θθδῃ γδγίουβ 
ὕπη68 οδρίατοά, ΤῊΘ ΘΟΠΑΙΘΙΌΓΒ ἱπ͵αγοα ἐπ οἰ γ, 
(6 οὔθ οὐ {μΐ6, ἐπ οἴδμον οῃ πδὲ Ὀπὶ ὨΟΏ6 
οὔ Ποπὶ δὲ Ομ 8 80 θη γον ἀοοίτογοα ἱἰ, 88, δοοοτά- 
ἴῃς ἰο Φογοση δῇ ]. δηά ᾿ϊ., δρραγθηι!ῦ 5μου]ὰ ἤαγα 
βεεη ἄοθθ. Απὰ γοὶ [86 Βηα], γεβιιὶ οογτεθροηάβ 
αἰ ἰο ἐδο μἱείυσε νοῦ Φ]Θγοι Δ ἄγαγε οὗ 

ἐαθγ]σιν 5 ἀραιτυοσοη. ΤῈΘ δδῆιθ 8 [86 οϑβο 
μεγα. Ιραΐδῃ δὔἕῖγτηκ ἔτο ϑαραγαίθ ἰμίηρβ: 1) 
Ἴγτο 88)4}} 6 ἀεαίτογοὰ, δηὰ ἰμαὶ ὃγ ἐδ6 ΟἾΔ]- 
ἀκαπα; 2) [{ 8}}81} δ τοαίογοᾶ δῆδσ 70 γϑᾶτβ, 
δὰ 1 ϑ ] ἢ 8}}4}} θ6 βοσυΐϊοθθ]ο ἰο [86 Κίηρ- 
ἀοπα οὗ Θο. Απῇ ἐμεθ6 δηπουποθπιθηΐβ ΠᾶνΘ 
δἰδο οὔ ἴδ 8ο]0 Ὀθθη ἢ] β]16ὰ . θὰΐ Ὀϑοβαβο (86 
βερδγαΐθ οοῃ δι πϑηΐβ οὗ [ἢ 8 ὑΤῸ ἰιθοῦ ὝΠΟΓΟ ΔΟΟΟΠῚ- 
Ρ 6 δἱ νασγίουβ εἴπη, τὶ ὰθ]ν δραγὶ ἔγοπιὶ 06 
δηοίδον, 6 {π|8]τηοηὶ, ἩΗΐ]6 ἴδ σογγοβροηβ ἴο 
ἐδὸ ργορμοίς μἱοίιτο 88 8 ὙΒοΪο, ἰς μοὶ Ἵυὐἱάθηῖ 

ἰ ἰὼ ἀοίαἱ 6. ΟἿΣ ῬΓΟΡΆΘΟΥ͂ ἀ068 ποὶ τοίοσ ἰο [}6 
εἷορο ὉΥ ΒΒ πιδῆθϑοσ, ὑδοϑῦθο (86 Ῥιορῃοὶ (γεσγ. 
18) ΟΧΡτΘθαΙΥῪ ἀθοῖδσγοδ δὲ 86 μδο (16 (μα]ἀθδῃβ 
ἴῃ ΥἹΘῊῪ 88 ἰῃ6 ΘΏΘΠ1165 ἐμαὶ που οαῦδο (16 στυΐῃ 
οὗ Τγτθ. Αἶδν πρδὲὶ πδ8 ὕϑϑῃ δἰγεδαγν βαϊὰ 1 
οδηηοὶ δοκηονιθάρο ἰδὲ (Π6Γ6 8 δηγίμΐηρ ἴὸ 
ἡμαμιγ 8η δἰἰογαίϊοῃ οὗ ἰῃ6 ἱεχὶ. Βαΐ {π6 οοη- 
ἰοῖΒ οὗ Βμαϊπιδποθοῦ Ὑ18} Ὑγτο οδπ μανα ἤητ- 

Εἰθμοὰ [μ6 οοοδδίοῃ θυ ΟΣ ρσόρἤθογ. Τῇ οἱ ͵ εςὲ 
δὶ Ὑ 810} {π6 Αβουγίδῃ, δῃὰ δῇογνασαθ ἰμ6 Βυθγ- 
Ιοπΐδῃ συ ]εσα αἰπιϑὰ ἴοσ (6 οσίθηβίοῃ δηὰ βεοῦγὶ- 
Ν οὗ ἰμοὲν ἘΝ ἢ τὰ ὉΝΗΤΕ 1.6 δου τοδί, γγ88 

6 οοπηυοδὶ οὗ Ἐργρί. 6 οοπαθασεὶ οὗ δ γτγία, 
Ῥμοιϊοῖα, Ῥαϊοαμθ, ῬΒ᾿Π ρα δηὰ {Π6 δάϊοϊπΐηρ 
ΟΣ ΟΓὙ168 οὗ ΑΥδθΐδ ἨΔ ΟἿΪΥ ἱπ ΟΥΟΣ ἴο {Π6 δὶ- 
ἰδἰπηηθηί οἵ ἰμδὶ οὐὰ. 76 μοεϑοβείοῃ οἵ Ῥῃοηΐ- 
εἶα, ἐμδὲ συ]οὰ ἰὴ β68, Μῶδ8 ἐδρεοδ!ν οὗὨ (86 
δτοδίοδί ἱπιροσζίδπο [0Υ ἐμ6 νᾶ ΜΙ ἘΕ ρο- 
οδυθ6 Ῥμθηϊοΐδ, τὶ ἢ ἰ16 θθοὶ ἴῃ [86 Βαπάδ οὗ (8 
Αβεγτίδηδ, οουἹὰ δὸ 7υδὲ ΔΒ ὑδβεία]} ἰο ἱἤοση 88, ἰῃ 
16 βοτνΐοθ οὗ ἰ)6 Ἐφγρίΐδημ, 1 οου ὰ Ὀ6 Ὠυτχίδι] ἴο 
(πϑ. Εὸσ {πὶ σοδϑοῦ ἰπ6 Ῥγορῃμοὶ (γογ. δ) ἀ6- 
»͵ἱσία {6 ἰθσσοῦ ὙΔΊΟΝ 186 σαρίυτα οὗ ΤΎτο που]ά 
ΡῬιοάυοθ πη Εργρὶ. ἘῸΣ ἱδμδὺ ραγὶὺ ἰῃ “ογυδδίθηι 
1παὶ γγχδδ αἱ ἴο ΓΤΟΙΥ οὔ {86 4} }1δῆος πιῇ 
Ἐφᾳγρὲὶ δραΐϊηδι Αδαυσῖα, ἰμ6 ᾿ηἰοατῖ οἵ ΤΎΣο τυβὲ 
ἴον ἐμπὶν σοδδοῦ Ὀδ 8 τηδίίοσ οὗ Ῥγΐ6 τηοπλοηϊ. 

σῆς 587 : ὑδ0γ το ϊ θὰ οὔ ΤΎΤΟ δ 86 τ ρεὶ 
δῖα οἱ Εαγρί. ΑΒ ΠΟῪ ἴ86 Ῥτορβμοῖ οομθαίοα 
(6 το] δηοθ οἡ ΕαΥρΡί, ἢθ τισὶ δ]δὸ ὕ6 οοποοτηοα 
ἰο ἀφδίσου ἴπὸ ἴδ|6θ βορϑδ ἰμδὲὶ θτῸ ρμἰδοθὰ οὔ. 
Ἴγτο. Ηο ἄοοβ ἰμΐβ ἰῇ Οὖνγ ομδρίοσ, ὙΠ116 δ6 
γΟΡσοδοηΐδ ΤΎΤΟ 86 ἃ οἱἱγ ἀονοίδά ΟΥ̓ 1Π6 [0Ὲ} ἴο 
ἀοοϊγυσίίοη (τοῦ. 8 βα64ᾳ.). ὙᾺΥ δῃου]ὰ Ψυάδῇ 
ἱτιδῦ πὶ Βυοἢ ἃ ῬΟΎΤΟΣ Δα ποῦσδίμοῦ ἰῃ Ηΐπὶ τῇ 
16. ΔΌΪ6 ἰο ἄθϑογθθ βῦοι ἃ ἀόοοσῃ οἢ 86 πδίϊοῃβ ἢ ΤῸ 
βοὶ (16 Ὀαίογθ εἶθ Ῥθορίθ ἴογ ἄπθ οοπεϊοσαίΐου, 
88 ΘΟΡΙΔΙΏΙΥ (86 Ὀγβϑοῖῖοαὶ δἱπὶ οἵ 1δαΐδῃ. Βυὲ 
6 τουδὶ ΠΟῪ ἱπαυΐ 6 ΤΏΟΣΘ ρΓΘΟΐθΟΙγ : Ὠ]ὰ [καί δῇ 
860 ΠΥ Π861 ρτγοιηρίοα ἴο ἐἢ15 ἀϊδοοῦγθο Ὀδίογε ἐμ 
σδιηραΐμη οὗ ΜΠ ΔΙ ΠΠΒΠΘΒΟΡ ἀρδίηδὶ ΤΥτο, ἀπτίης 
{0 Βϑίηθ, ΟΥ δῆοι 117 1 ἰδ ποῖ ἱηἀορα ἱτροβαὶ 
ἴος {η6 Ῥτορδοὶ ἰο ἤδνϑ υἱἱξεγοὰ {πΐ8 Ὀγϑαϊοι ὁ 
Ὀείοσο {πθ οοηῆϊοία τ ϊοῖ ΚΒ ΔΙ ΔΏΘΒΟΥ, δοοογ 
ἴο 86 ἔγαρπιοηὶ οὗ Μοηδηᾶον ἰῃ ΨΟΒΕΡΗΤΒ (445.- 
ἐΐφᾳ. ΙΧ.1 2) οαγτϊοὰ οὐ τὶ (86 Ττίδηϑ ; ὑσὲ 
ΔΏΥ ᾳτουπα ἴῃ ἔδοίδ (Ὁ τα δίηρ (Π18 ΔββυτΡ- 
ἄοῃ 18 ΘὨ ΓΟ πδηϊηρ. [{ ἴδ αἰδὸ ἴῃ 1μ6] οί 
ἱπηροκβὶῖὉ]9 ΤῸ 15αῖδῃ ἰο παῦθ οοϊωροβϑὰ 86 ῥγο- 
ῬΒΘΟΥ͂ αἴϊτεσ (86 Β]οοκαάθ οἵ ΤΎτο μδὰ θθθὴ σαϊβοά, 
ῬΟΥΠΑΡ5 δἰ ὑμ6 βϑιὴθ {}1π|Ὸὸ ψ Ί  ἰΠοθ0 ῬΓΟΡἤΉΘΟΙΘΒ 
δραϊηδὶ ἐ (συ ἱἱἱ., χὶχ., Χσχ.), ἀπὰ δραϊηδὶ ἰΠ6 
Ὡδίίομβ ἩὮΟΘΘ δῃδ᾽καιΐοι γγ88 ἃ ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ ὈΓῈ- 
ΙἰταΐασΥ ἰο δἰϊδοκίης Ἐργρὶ (χν., χυΐ., χχὶ. 11 
544.). γ᾽ τυΐρῃι ουθὴ ἀρρεαὶ ἴῃ βυρροτὶί οἵ [ἢ 
ΥἹΟῪ ἰο χχ. 6, πβεγὸ ὑπάος ΤῊ ἈΠ 11 που]ὰ δ 

ΤΟΡΟΙ ἰο πἀοταίδηα ῬΒοηϊςΐα δηὰ βρϑοΐα! ν ΤΎτα. 
δὰ ἐμ ῬΓΟΡΆΘΟΥ ὈΘΙΟΏβΒ ἰο {86 ὙΘΔΓ 111 8. σ,, 
ΘΟΠΒΟΟΘΌΘΏΙΠΥ ἴο ἃ {πη σπβοη {86 Ὀδ]οοϊκαὰς οὗἉ 
Τγτο ἐν ΒΒΔΙΔΏΘΒΟΣ 88 ἰοηρ Ρϑβί, ΕῸΓ 838}4]- 
ΤΛΔΏΘΒΟΣ τγ88 ἴῃ [ἢ 6 γοδῦ 722 ΔΙγοδαῦ ἀοβά. Βαὶ 
ΠΟῪ ἱξ ἰβ σοσίδ  ΠΙῪ 1688 ὈγΟ 816 ἰμΠαἱ α Ῥτορδεοὶ 
ΒΒοι]α πηδῖκο ἃ πιδί(εσ ἐπ 6 βι ]θοὶ οὗ ἃ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
δἱ ἃ ἰἰτηο Ὑμβοὴ (818 πηδίδοσ ἢδ8 ὈΘΘΏ Ι] 
ἀϊθροβοάᾶ οὗ δηὰ δῇ 1688 [ἢ 6 ζΘΏΘΓΙΑΙ ἰπίογοβδί, 
[δδπ (δὲ ἢ6 βῃου]ἃ ἀο ἰμῖ8 δἱ 6 ἐἶπηθ πβθῃ ἴῃ 
τηδίϊον ἴῃ αποϑίζοῃ 8 βοὶπα ου, δηὰ ἰδ αἰἰταοίληρ 
{π6 στοδίεθέ αἰϊθηϊίου. 1 ογοίοσο μο]ὰ ἰΐ ἰο Ὁ 
ἸΩΟΓΘ ῬΓΟΡΔΌΪ6 ἱπαὺ ΟΌΓΡ ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂ 88 ἀο] γεγοᾶ 
μεΐοσγο (πὸ γϑᾶσ 722, διὰ ἦξ ΘΟΠΒΟΑΌΘΩΙΥ Ὀ0- 
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Ἰοηρβ ἰο ἃ ἰἶπωϑ θη ἴπ6 οοηβίοί πὶ ΤΎΤΟΘ Ὑγ88 
δὲ} }} Ἰαδην, Τὴδ Ῥγορβθου ρυδ]δμοὰ δὲ ἐμ] 
)υποίατα νγ88, Ἰηοσθόνοσ, ἰηἰοηἀρα ἴο [6}1 [Π6 [9- 
τ] 68 ἐμαὶ [86 Αδβδυσίδηβ που]ὰ ἢοΐ ΘΟΠΟΌΘΓ 
Ἴυτο, 88 ἰβθη βοϑηϑα ᾿ἱκοῖγ, θυΐ (δαὶ ἰμ6 Ο4]- 
ἄδδμβ σουἹὰ ἀο β8ο. Τὴ ῬΓΟΡΆΘΟΥ ἱμθῃ ῬοϊορΒ 
ἴἰο (Π6 βϑ:19 (πλθ 88 ομαρίθ χχυὶὶιὶ. (οοΙΏΡ. [ἢ 6 
ἰηϊγοἀποίίΐοη ἰο χαΥ 1]. χχχῖ.), στ ϊο βτϑὶ 85- 
βαὶ]8 {{π6 Ρἰΐδη 8]118πὸ6, δΔῃα, 88 ψγὸ Ὑ111 ὑπ 6 9 
ΒΒΟΥ͂,, πχιδὲ ἤλνο ὈΘΘῺ οοΟΙμροβοα Ροΐογο 86 οδρ- 
ἰυγ6 οὗ β'ϑιωδσίδ (δοπιρ. χχυϊὶ. 1), δα ὉΒΘΓοίογο 
Ἀθείογο (6 οομίθιηροσδηθοῦβ ὑ]οοϊκεαᾶο οὗ Τγτα 
(οοὔρ. ΒΘΟΗΒΑΡΕΕ, τέ διρτα, Ὁ. 185). Τδο Ὀ]οοϊς- 
846 Ὀγ 56] δῆ θθοῦ δηα [ι͵8 ΒΌσΟΘαδΟΣ δ υροη, 8]- 
1δουχὰ {πΠ6 ὀχργαοββίοῃ ἐκαρτέρησαν ἴῃ Μοπδηδογ 
σοι] αυγδηΐ ΟὟΥ ηἰουσίηρ ἃ θα] ΒΌΣΤΘΠΑΟΣ, ἀου8 
ποῖ 8661 ἴο βᾶῦϑ Ὀθθὴ αἰἰθηαϑα ψἱτἢ σΟΠΘΘα ΘΏΓ6Β 
Ῥαγίϊου αῦὶν Βυσ} ἴο πὸ Τγσίδηβ. ΤῊΘ Αβεγ- 
ΤΙ ΔΒ ὙΟΓΘ {ποιλβοῖνοδ ἰηἰογοθίθα 1π βρασίηρ [6 
ΤΕΒΟΌΓΟΘΘ οὗ ἰδ6 Τγτγίδηβ, ὑπαὶ ΠΟΥ ταὶ υ189 
πολ ἴον ἐμοῦ ον δαἀγδηίαχθ. ΕἾΟΠι (ἢ Ϊ8 {1 π}6 
11}} (86 σοτατηθῃοθιμθηῦ οἵ ἐμ6 Ομα] άθδη τδὲβ [86 γΓὸ 
8 ἃ σφομρ]οῖίθ ρὰρ ἴῃ {μ6 Βίβίοσγ οἵ Ῥμοηϊοὶα 

. (ΜΟΨΈΒΘΒ, 11. 1., Ρ. 400). Τὶ Νοθυοδδάμοσζαγ 
Ὀεδβίορεα ΤΥτο 1ἰβ ΠΟῪ ΠΟ ΙΏΟΓῸ ἀϊθρυίοα ὈΥ ΔΌΥ 
οη6. Τμαὶ {Π6 κίοερα ἰαβϑίθα (μἰγίθοη γϑδγΒ ἢὯ88 δὶ 
1ϑϑβὲ ρτοδὺ ἰηίθσηδὶ ὑῬσγοῦδ Ὁ} }}{Υ. ΦΟΒΕΡΗΓΙΘΒ δίδίοθθ 
10 οὐ {Π6 ΔαϊΠποῦν οὗἁἨ ῬῃΙ]οδίσαιαβ (4πέφᾳ. Χ. 11, 
1) δῃὰ οίδο Τυσίδη Μοηδηάοῦ (ΑἸ μουμσῃ, ψἰϊβουί 
ΟΧΡΓΙΈΒΘΘΙΥ πηοηςοηΐηρ ἷβ Πδῖη6, ΟὈπέγα Αρίοη, 1, 
21). Θ δᾶνθ, Ὀοβίάϑα, {86 Μὴ Πτῦὴ οὗ ἰδ ῥγο- 
Ῥθοὶ ΕΖεϊκὶ 9] (χχνὶ.-- χνὶ!., χχὶχ. 16 καα.). Βαὶΐ 
ἐΠ6 αποσδίϊοη 185: Ὠ᾽ὰ Νορυοδιδάποσσαν ἃ ἀρδίγου 
Τυτοῦ Οη ἰἢϊς δι ]6οΐ τ ΔΩΥ͂ Ποοα [688 ποσὰβ δ 6 
θϑϑῃ πδοὰ Ὀγ ἰΐοθθ ψῇο ἰβουρῇμέ τηδὲ [86 ΠΟΠΟΣ 
οὗ ῬΓΟΡΘΟΥ͂ ΑρΕΟ] (ΟῚ Υ σοαυΐϊτοα {μαἰ ΤΎτΘ βμου]ᾶ 
δύο Ὀδθ ἀοβίτογοα δὶ οὔσα δπά ἀΐγοοιγ ὈὉγ Νὅ- 
ὈΟΟΒ ΔΏΘΖΖΑΓ. ἀπο ἀϊὰ ποὺ Ὦδρρϑῃ, δῃὰ 18 ὈΥ͂ 
ὯΟ ΣΏΘΑΏΒ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰο ΒΑΥ6 (16 οΣρας οὗ Ρσορἢ ΘΟΥ. 
Ὗ 6 Κυον ἔγτοῃΒ! ἨΈ ΒοΡροτυῦϑ (11. 161) δηὰ 10- 
ῬΟΒΟΘΒ ([. 68) ἐμαὶ 89 Εργρίΐδῃ ἰεϊηρ Αρσίοβ, ψγῆο 
ΑΒ ΟΟἰΘΙΠΙΡΟΣΑΣΥ͂ τὶ ΝΟ Δ ΏΘΖΖΑΓ, ὑπάογ- 
Ἰοοῖκ 8 βυ᾿οορβείπὶ οσ ρϑα! οη δραϊηϑὶ (6 Ῥηρηΐ- 
οἰαηβ Ὑπὸ μδαὰ ΒΓ Ποσίο θθθα δ 8 8111. ΗοΥ 
που]ὰ (818 Ὀ6 οοῃοοίνδοὶο ἢ Ῥμροηϊοῖα (ἴο το ἢ 
ἀουδι]θ88 ΤΎσο ἰα ἰο "6 σϑοϊζοῃθα) δὰ ποῖ Ὀθθῃ 
ἴοσ 109 (ἴΔη8 (ἢ 6 ΘΟ ΣΎ Οὗ 8 ΘΏΘΙΩΥ, {. 6., 
8. ΒΑΡΥ]οΏ ΙΔ Ῥγου πο ἢ οοοχάϊηρ ἰο ΛΑ 80- 
οουῃΐ δἰγοδαυ τηϑηϊοπορά, τος ΦΟΒΕΡΗΤΒ (Ουη- 
γα Αρίοη 1. 21) οοτουμπηϊσαίοα ἔτοια Τυγίδῃ 
ΒΟΌΓΟΘΒ, ἰΠΘγῸ δοϑο αἱ] οΌ] 165 1 τοραγὰ ἰοὸ ἐπ6 
ΒΘΟΘΒΒΙΟΩ ἰο {Π6 ἰἤτΟΠο οὗ ΤΎΓΟ δἴογ ἴμ6 (πὐτύίθθῃ 
γΘδΓδ᾽ βἷθρθ. Κιηρ Βδ6δ] γυϊοθὰ ἴοσ ἰθὴ γϑᾶγβ δἵ- 
εν ΤΠοῦθαδ!, ἱῃ τβοβ6 χοῖχη (ἢ δὶ . Βαιυι 
πο [Ὁ]1ὁν ἵτο υάμεα, ομο δὶρῃ-Ῥσιοδὶ, ἰἤθη δραΐῃ 
ἵπο 704 ὙΠῸ φόνοση ἰῃ οοη)υποίΐζοη ΠῚ 8 
Κίηκ. Το ἀασταίίοη οἵὨ [688 ρβονογη πλοία Ἰγ88, ἴῃ 
{8:86 0880 οἵἉ Β0Π16 οὗ ἰμϑι, γ ΡΥ σοῦ, ΑἹ ]δδϑί {19 
ΤΥγδη8 ῬΓΟΟΌΣΟ [ῸΓ ΘΙ ΒΟΪγ 65 8 ἰκΐηρ ἴγοτη Βα- 
ὈΥ]ΟΩ ἴῃ {86 ΡῬαϑσβοὴ οὗ δίοσυδαὶ, δῃὰ δἴοσ δἷ5 
ἀρδίὴ ΕἸΕΣ ΟΠ ἴγοια (Π6 ΒΆγγ6 ρΡαοθ Ηἷβ Ὀσοῖθῃοσ 
Ηΐϊγαμλ. ΕὉΣ, δοοοσϊηρ ἰο 2 Κίηρβ χχν. 28, ἱμ6σθ 
ΜΟΓ6, δεδῖάθ Ζϑαάοικίδη, οὐμαῦ οαρίϊνο Κίηρβ ἴῃ 
Βαδυίοη. 1 ποὺ ΝΟ Δποσσασ Ὀσουρπὶ ἰδ6 
ΤΟΥ͂Δ] ἴΆΤΔΙΥ τ ἷπὶ ἰο ΒΑΡ οι, ἴθ ποὶ ἐμαὶ ἃ 
ΠΣ οὗ 8185 Βανίηρ οοπαυογοά ΤΎΓΟῦ (ΟΟΣΔΡ. 

ΟΥ̓́ΕΒΒ, τὲ Ῥ. 460 5Βαᾳ.). ΗῸ τοῦς ἰδ οβίδ- 
ὈΠΒΒοά, ὑπαὶ ἼΎΓΣΟ, δῖποο (6 ο1οθ6 οὗ (6 οοῃῆϊοίβ 
πὶ Νοῦυ ὭΟΖΣΆΓ, οολϑθα (0 Ρ6 δὴ ἱπάθρεπά- 
δηΐ δβἰδίθ. ΑἸ δου δὲ τᾶ ποὺ ἀοβίσγαγοά, π ΐοὶ 

που]ὰ ποὶ δυο βεσγοῦ (ῃ6 ἱπίογοαίβ οὗ {π6 Ο8]- 
ἄσδηα, 'ξ Ὀϑοδπ6 8 Ῥγουίΐῃοθ οὗ (6 Βδου]οηΐδη 
δ ρΡἶτθ, ὙΒοησΘ ἰΐ Ῥδεοοὰ οΟΥ̓ΘΡ ἰπίο 6 Βαδηάβ οὗ 
1Π6 Ῥογαΐδηθ, Οσὑθοδὴβ δηὰ Βοιδη5, 88. «ὉΓΟΙᾺΘ 
οὔ ξοϊς, σχυὶϊ. βαγβ: “ομοὰ χΊυαπι εἰγα δἰ 
τεσῖπα ,, 60 ῬΤΟΡΤΊ ΜΗ ἐηιρεγίισπ, μὰ 
λάδι Ἡϊἴγαπι δὲ οεἰοτὶδ τοσίδιυδ,δεα υεἰ ΟΛαί εὶς 
νεἰ Μαοεάοπίδιιδ υεἱ ῬΙιοίοημσὶδ 6 αα πὶ ο- 
πιαηῖδ δεγυϊξετα δ... Τῇ οοπαυοβὶ ΡΥ Νορυςμδά- 
ὨΟΖΖΕΡ τ ἰμ6 8δοῖ ἴῃ [ῃ6 ΜΟΥ] 5. ΠἸδίοΥ ψὨϊοὰ 
οσἰ χὶ παίθα (μ6 οοτρ] οἰο ἀεαἰσαοίοη οἴ Τγτο, Βουρὰ 
118 τυΐϊῃ 'νδϑ ποί 8]}} δἱ οὔοὸ οϊδοίοα. ὩΤὨἷδ δοὶ μδὰ 
ἰηγοϊνοὰ ἰῃ ᾿ὶ τῆδὲ βου] ἰδἶσθ Ρ]δοο ἰῃ πὸ ἔμ- 
ἔυτ6, δΔῃὰ {18 ἔαΐϊυγο στϑάυδ!} υῃτο] θα (Π6 εἰμ" 
πἰβοδηοο οὗ ἐμὲ δοί τὰ ]οἢ 88 σῦς ἃ Ὀερὶπηΐηρ 
88 Ῥγοθαρϑα ἰἢθ οοτρΐῃς οη, 88 ἨΔ8 (16 Θδσηθδὶ 
οὗ (μ6 8:4] ἄοοπι οὗ ΤΎΓΟ. ἴῃ σϑρίυσα ὈΥ Α]εχ- 
δηάος {πὸ ατοαὶ (888 Β. Ο.; οορ. ΟΥξε. ἰν. 7 
8Βη4.; ΑΒΒΙΑΝ [1.. 24) νγᾶϑ οὔϑ οἵ ἰδ οἰϊοῖ ονθηΐ 
πη 116 ϑοοοι} ] !]δῃτηθηὶ οὗ 115 Ὀχϑαϊλοίθα σχυΐῃ. 
Βυι ΤΎΓΘ οὐ] ἱνοα ὀνϑὰ {18 νἱδἰἰαἰίοη. Οὐβττυβ 
ΒΒΥ͂Β ὝΣΤΕΡΑ Υ “Μυωὶδ ἐγσο οαδίδιιδ ὑξῤνμε εἰ 
οδὲ εχοίαάτλωηι τη αία, πω ἰαηιδη, 

ἌαρΗβ τουόπίς δυὸ ἐίεῖα Ποίπαπα ἐῥκθμε βέλρν ὑναΐ 
εδοῖί.") ἍΝΏΟ οδὰ ΒΟΙΡ εἰ Κίηρ μοτο ο [86 

τοβίογαίίΐοη ὙΔ1ΟΝ ᾿ϑαΐϑη, σοσ. 18 κα4., Ῥσοιλίθοα 
ἰο 186 οἰἰγῦὴ 8618} 1ηἀθοα ῬΓΟΠΊ 865 {Π15 σοαῖο- 
τϑαϊϊοη δῆϊοσς 70 γθασβ. Βυΐ {πε80 70 γοδῖβ ἀδηοῖθ 
οἷν (6 ἀυγαίλου οὗ {π ΣῸ]6 οὗ ἰῃ6 Ομδ] οβηβ. 
Το Ῥτορβεῖ βθ6β ΟὨΪΥ͂ 9π6 ταδϑίον οὗ ἔς Ῥμβηὶ- 
οἶδ οδρι8]---ἰῃ6 ΟΠ δ] άθδηβ (γοσ. 13). ΤὨΐδ ἴα 
(16 τοϊδίνο ἀοίδος ἱῃ Ηἷβ υἱδίοη. Ηδ βοϑϑβ ἰοο ἐδ 
τοβίογδίϊοι ἱπητηθαϊδίοὶυ δῖος (6 αἰβαρροδγδῃοθ 
οὗ (μϊ8 ὁ δποωγ. 1818 18 ᾿ἱϊζονὶβθ ἃ τοϊδεῖνο 
(οἴδοί. ΕὉΣ, 88 ἴῃ σϑϑὶ τ (Π6 ἀθείσιιοίλοη οὗ ΤῪΤΘ 
δὰ ΤΩΔΩΥ αἰδιϊποί κίδρο8, Β0 8180 νγχαβ ἰΐ ἢ 186 
τοβίοσαίίοηῃ. ΤΠ ΟΟΟΔΒΙοῺ δηα βίδσίηρ ροϊηΐ οὗ 
6 χοβιογδίίοῃ 18 βεθὴ ὉΥ {86 Ῥτορβμοὶ ἴῃ ἐμ μϑβ8- 
ἴῃ ΔΥΓΑΥ οἵὈ ἰ[μ18 009 Δτο-θθθωγ. Βαΐ ἰο Ιβαΐίδῃ 
{Ὲ18 Βουγίβῃΐη δον οὗ ΤΎΣΘ ἯΔ8. ΟὨΪΥ ἃ χονῖναὶ 
οὔ (5 οοζωσωοσοο, δπὰ {πὶβ γδ8 ΣΘ8}}} (ῃ6 ἔδοὶ. 
ΤυΒ ΦΈΒΟΜΕ οὐ ἘΖεϊκῖ 6] χχυΣΐὶ. βίδίθβ (μδὶ 
ἐμθχιθ λοάϊδ ρεγϑενεγαὶ τὲ οπιπΐωπι ἮΤ 
ἐπίνιπι ἐπ ὑϊϊα εἰετοεαπέιν οοπιπιετοῖα." ΡΙΧΧῪ, 
ΟΥ̓ΤΟΥ͂ΘΣ, ΣΘΙΆΔΓΚΒ (δι. Ναί. Υ. 17): “Τυτιι οἰΐπι 

οἷαγα .....« πῖπσ οηυὶδ ἐλιι5 ποδύτίαϑ οοπιοδυο αἰφιια 
ρυγρυτὰ οοπϑδίαι." ΤΎΓΘ Ὀδοᾶπιθ δίιοσασὰβ 
ΟἸγιβδη οἱἷγ. Ὑθη οἿγ Ἰοτὰ ψγαϑ ὕρυὴ φδσίῃ, 
Ἰοησίης Βο0]8 οδτλθ ἔσομαι [89 θογάο:5 οὗ Τγτα δηὰ 
Ζιάομ ἰο Βθ6 δῃὰ ἰο βοὰρ Ηϊπὶ; δηὰ Ησ, οὐ Ηβ 
ατί, ἀἸὰ ποί ἀἰδάαϊῃ ἰο ΒΟΟΣ (686 Ὀογάοιθ ἢ 
πὰ τοβοῦσα (Μασκ 111. 8; [16 γἱ. 17. Μαδίι. 
αν. 21). Ρβαΐ ἰραπὰ τμθτθ (Λοίβ χχί. ἃ 4ᾳ) 8 
ΟΠ τβδη οὔυσοῦ. [Ιπ {πὸ δορί πηΐηρ οἵ δ6 ἰου γί ἢ 
οοαΐυσυ Μοίμοαΐυβ δ Ὀΐβθορ οὗ Ἶγτο. 10 315 
ἃ Ουυτοὶ ογοοϊρα {Π6Γ6 δὲ ρτοδὶ ὃχ Ὑ88 ἀεοα]- 
οαἰοὰ Ὀγ Ἐυθορίαθ οὗ (βθβασθα. ἴῃ 888 ἃ ϑ'ιγηοά 
οοηγοϊτοα ὈΥ ἰδο ΕἸΒΟΡΙδη8 δραϊηβὲ Αἰμαηδεῖαα 
88 Πε6]4 ἴδοσθ. 1η1128 1 ναβ ἰαίκοῃ Ὀγ ἰμ6 ογ- 
βδογΒ δηα ἱποοσροσαίθα ἴῃ ἰδ Κίηράοπι οὗ Φοτὺ- 
Β8 ο. [Ι͂η 1127 1( Ὀδοδιηο ἴπ 6 δβοαΐ οὗ δὴ δες ῖ- 
διορ. ὙΠΠἴαπὶ οὗ Ἴστο, ἐ8ι0 οΟ]οὈτδίβα ἢἰδίογίδε, 
οοουρίοἂ ἰπ6 566 οὗ Ἶγτο ἔγοῃ ὑπὸ γϑῶς 1174. 
Νοΐ ι1}1 ὑμ6 οηᾶ οἵ (δ:6 131} οοπέυγγ ἀϊὰ 86 ϑασγα- 
Ο6Ω8 (οβίσου ἰδ Τογ δοδίίοηβ. Αἴδσ ΑἸαχδηᾶος 
116 ατοαὶ μδᾶ οοπηροίοα ΤΎχο τ ἢ} ἰδ πγαὶῃ Ἰαπὰ 
ΌὈΥ πι68η8 Οὗ ἃ τη0]16, 1 οοαϑοα ἴο Ὀ6 δῇ 1β]αηά, δὰ 
ἦι 18 ΠΟῪ δ υἱ]αχο οὗ βββοσιωθη μὰ 8, ὙΣ δροῦς 
8,000 ᾿πΒδὈλιδηΐ (βυγ). ΑἸ] ἰδὲ 116 Ῥτορβοὶ 
δηπουηορα [88 (8 ἰῃ ἔδοί Ὀθοὴ [14]1οὰ. Βαϊ ἐπ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΠΙ. 186-18. 

{πο οἵ ἜΘΟΥ δηὰ ἴῃ {πὸ ἰδηρύδμο οἵ 
ἐ8 ἸΒΙ χθηϊ, ἀἰτ αν, πουχἤίδ οἰ ἢ 9 τ ρονδειν 
ἷῃ βῦο ἢ ἩΠΡΚΟΥ αἰ θεχοηϊ ἴοσημδ (Πδἴ ΟὨ]Υ Π6 ὁοδῇ 
Ῥεγοοῖνο ἴδ6 ἰάοηϊινγ τῦο υπάογδίδπάβ μὸν ἰο 
οουλθῖῃα ἐδ Ἰοηρ- ἀταυ ἰλη65 οὗἨ ΒΑίΟΣΥ ἰπίο ὁπ 6 
ἰσίαΓο ἴῃ το. Τιὲδ ρίοίυγο ψ1}} Ἔὅχδοιὶ] 

ἀϑεαπε ποῦν τ ῖμαι οἵ ἰδ Ῥγοριοι. [Τἢ6 ἐμεσρά τα 
οἵ οὖξ δυίδογ, νἤδθῃ οδγοίι ἢν δἰυαιθά, νἱπαϊοδὶθ 
(Ἰὸ Ῥτορδοὶ ἔγομλ ἴδ οβδῦχο οἵ δύδῃ δ σϑἰδίιΐνθ 
ΕΙΣ. Πθ Ῥιορδοῖὶ ἀοδθβ ποῖ δβᾶὺ [δὶ [6 ῥγο- 
ἀϊςίεα χεβίιογδίίου οἵ ΤΎΓΟ δου] 8}} δἱ οὔοθ ἴα 
ΡΙδοθ οὔ ἰδ6 οὀχρίσζαίζοη οἵ θευθῃ γὙοϑγβ, Οὐ [89 
οἶοθθ οὗ {86 σ}]6 οὗ [6 Ομαϊθδῆβ. ΤῊΘ γοαυΐγο- 
τηρηΐ οὗ [86 ῬΓΟΡΏΘΟΥ 18 δβαϊδβοα ἱ{ ἼΤγγὸ δῃουὰ 
Ῥοσίῃ ἰο Βουγίοῃ δῇεσ 8 ἀδ] ἰνούδηοθ ἴσοι [ἢ 
Ομαι θη ορργεβεΐοη Τ|16 βρίγιι οἵ ἀοα δραΐῃ 
ΒΑ ἴῃ [16 σδρίυτο οὗ Τγτα ΌΥ̓ ΝΟ ΒΔΏΘΖΖΩΓ 
16 ρσογηλϊηδηὶ ἴοσοο νῃ]οἢ που]ὰ ᾿ββ6 ἴῃ 18 ἤπ8] 
οορ]οὶθ ἀρείσυοίζοη, δηὰ δοοογάϊη ἴογοίς}}8 
(δὶ ἰῃ6 χυΐη οἵ ἴγτα σουϊὰ [0] {πὲ ονθηί. 
Βυΐ ψΒοίμον {μϊ8 Βμου] ἃ μᾶρρβϑῃ δἱ οὔςθ, οσ ἰῃ (16 
οοῦτβο οὗ (πιο, 18 ἢοΐ ἀοοϊατοά. ΝΟ Δ ΖΖΑΓ 
Ὀτοῦσδι ἔγιο ἴο τυΐῃ : [ὉΓ Ηἷα οδρίασα οἵ ἰϊ Ιοὰ 
ἴο ᾿ϊ5 οηεῖγο ἀσβισυσοη, ἱμουρσὰ ἰμοτο ἑηιοσνυεποὰ 
ἃ ἰοηρ 1ἴη6 οὗ ορογδίίοῃβ δῃηὰ ἰβθῦθα ἩΒΊΟΝ ἐξ σο- 
Υ ἐφάρα ΒΟΥ ΒΕτϑ ἴο ἀθύθῖορ. ΤῊ σϑδσκ οὗ 
Ὀασθδηο], 85. Ὀθο οἴθῃ “υομαι, δ Πογὰ ἴῃ 

Ῥοΐηῖ, “μαι ἰδ 1 ἐμ ουδίοτῃ οἱ ἰδ6 ργοριοὶβ ἴῃ 
ἐμοῖς ῥγοαϊσώοῃϑ (0 αν χεδρϑοὶ αἱ ὁῇοβ ἰὸ ἃ ὯΘΆΓ 
διὰ γοασιοίθ ροσὶοα, δὸ (Πδὶ ΠΡΟΡ ἐμεῖο ἰηίηρ ἴο 
ΨΟΙῪ αἰαίδηϊ ἰΐπλ65 δτὸ ἰοῦ ηα διηοηρ οἰζοσβ ὙΠ] ἢ 
Τοϊαίο ἰο {89 ἱπηπιοά δία ἕαϊυγο. Ἀ6ΠΟ06 Ἧ6 ΓΩΔΥῪ 
1Πὸ ΙΏΟΣΤΘ ΟΟΓΔΙΏΪΥ οοποϊυάο {πδὶ Οοἀ πϊρμὶ 
τιγοδίθῃ ἰδ ΤΎτίδπδ Ἡὶτῃ [Π6 ἀοοίγαοίλοη οἵ (ἢ 6ἷ 
εἰϊγ, (πουρῆ ἰδ τοϊρσξ 6 Ὀγουρμί οἡ δἱ ἀϊ βδγθηὶ 
Ἐπιοα δῇ ξιβάνει δάνδηοοβ." ΤθοΓο '8 0 

ἱ Υ͂ Ἰδαΐῖδῃ 'π (μ6 ρἰοίυτα τὶς ΒΘ 
Ις (ΟΥ βογνοὰ ἰπθ οὐ]οοὶ ἐπιοηἀοά ὈΥ 

ἀοά. Τλο τοϊδϊλνθ πιίδίαϊκθ ἰβ ' [86 ὀχροῃθηὶ 
οὗ (86 ΡΓΟΡΒΘΟΥ.--Ὦ. Μ.] 

ῬΟΟΤΕΙΜΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΉΙΟΑΣΙ, 

1. Ου τνοσ. 1 δη4ᾳ. “ΟοἸίθσοα δπὰ βοδροσίβ 8.Ὸ 
οὶ ἰῃ ἐμοιηθεῖνοθ ον ]]---θαῦ ἩΒΘΓΘ ΘΟΙΩΙΏΘΓΟΘ 
ῬΓΤΟΑΡΕΓΒ Δηα 15 ἴῃ (Ὁ]] Ὀ]οοηλ, ἱμοσο (οὐ καἰ δπὰ 
ΟΓ 8:66 ΔΓΘ ἴο Ὁ6 Γεοορηΐοοά, ΒΟΪοϊηοη ἐηραροά 
πῃ οοϊμτηοσοθ (2 Κίηρ χ. 28). βοὴ ἱγδάθ ἀ6- 
εἰΐηθβ, {18 15 ἴο Ρ6 Ἰοοϊκοα ὉρΟἢ 88 δ ρυῃίβῃταθηὶ 
ἔτουλ [86 Πδηά οἵ ἀὐοὰ οῃ δοοουηὶ οἵ (ἘΠ εχίοτίἑου 

ἷ ΟΥ̓ Τηϑτοϊιδηίθ. ΕῸΣ 8 τρϑγομδπὶ 888}} 
Υ Κοορ ἰδ] ἔτοιι ἀοΐηρ πιοηρ, δὰ ἃ 

μιυοἰκεῦοσ 8}}4}} ἢος ὃθ ἔγοϑὰ [χτῸ7πλ βίη (οοϊοαίββιὶ- 
(α8 χχνυ!!. 29). Κ΄ἴπ '6 οοτηπ θα ποῖ ΟὨΪΥ ὙΠ ΠΘΓΘ 
τηοσοδδηίβ ἀ68] ἔ8]56]γ, Ὀαϊ δ]δὸ ῆοσο {ΠΟῪ ΔΙῸ 
γὑτουὰ οἵ {Πεἰν σίομμοθ δηὰ τπηδρηΐβοθηοθ, δηὰ πον 
δου 88 ὑὉσγίησοβ δῃὰ Ἰοσάα, δηὰ [0 {1.6 Ροοῦ, 
διὰ δὲ (116 δβϑῃθ ἰἰπὴ9 περίθοὶ ἀϊνιηθ θοσυΐοο, 

Οοὐ᾽ ποσὰ δῃὰ βδοσδιηθηὶ."" (ἜΛΜΕΕ. [ΤἘΪ58 ἰδ 
ααΐὶθ ἴοο ἱπαϊδοσϊτηϊηδίθ 8 θηβυγο οὗὨ τ Ομ δ 8 
δηὰ ἰγδβάοσβ. ΟἸΟΕΒΟ (})ε Οἤ, 1.18. 1) Ἔχργϑβθθ δ 
δἰ ΤΩΣ] Ρ ΟΡῚ ΟΠ δὲ ἴο [9 Ὠϑορδαὶιν [ῸΓ Βυοίκϑίοτϑ 
ἰο Ρῥγδοίῖδθ ἀθοεὶὶ ἰῇ Ἵσγάοσ ἴο ζηϑῖθ ἃ ργοῆι. Ηδρ- 
ΕἿΣ (6 Ὀοοὶς οὗ Ἐδοοϊοεἰαβίξουθ 19 ποί ἱπερίγοὰ 

ἱρίυγο, δὰ ΟΠ γ δι ἰδηγ μ88 δὸ ἴδσ ἰπιρτγονοὰ 
(δο ΙΗ οὗ θῇ οὗ Ὀυδίηοθα ἰμδὶ {Π6 ᾿Ἰδησυαρο οὗ 
[λδ6 ΑΡΟΟΥΥΡΙΔ 88 αυοίθά δῦονϑ δηᾶ οἵ (ἸΘΕΒΟ 
ΜΟΌ]α ποὶ ΠΟῪ ὑθ ἰοϊοτείοα, θυϊ που]ὰ Ὀ6 υηΐ- 
ΥΟΣΒΆ}}γ ἡ τ αῆὰ 88 τηοβί υη͵υδὲ Δηα οΔ]Πλη18- 
ἰοΣγ.---Ὁ. Μ.] 

2. Οχ τοι. 8 δηὰ 9, “ΤΉ ρ]δοθ δὔογἠβ υ8 
οοηϑοίδίΐοη. Ακ (πὸ ἰῃτοδίθηΐηρ, οἵ (π6 Ῥγορμοὲ 
δϑαϊηδί ΤΎΓΟ νϑ οί γαίῃ, 80 8160 1816 ΕΥ̓ΤΆΠΗΥ οὗ 
ΟἿΓΡ Δάγνθγβα υΐθβ Μ1]} ΘΟ ἴὸ Δὴ οῃά. Ναὶ 189 
ῬΟΡΘ ποῦς ἴδ Τυτγὶς Βο ΐονοβ {881 [Π6Υ σδη [Ἀ]}- 
ἐν: οὐ τ 8}]}} (Ἀ]], ἫΣ ἼγΓο τιν Σρ ἕνς 

. Οκ τοῦ. 18. “φρο ὑπίεί ἶσο ΤῸ Τὶ 
Οὐ νιον, συοά εἰ ἴρδα Ἵγπι ἑοπτεγίεπαα εδἰ αὐ })0- 
πῖπαπι. Πιοὶξ ἰρίίαν, φευεῦδα {μετ αὐ 
διια8 περοοϊαξίοπεδ, ἱπιπιιπεδιί τεσππηι Οὐγιδιὶ, φυοά 
γνῶ χυοχιδ ἀπιρίεοίείω», φίομέ ἱεείαίων Αοἰὶ. χχὶ,"» 
ΠΎ ΤΈΕΒ. 
Οἡ σοῦ. 18. Τῆεν οἦο ἀιρεὶϊ δείοτε (δε 1,οτὰ--- 

ὦ. 6., ἯὍΠ0 Ὀο]ΐανο οἡ Ηϊΐπι, μΜ|ὶ}} Βανα: 1) (μοὶσ 
ΤΟΙ ΠΑηἀΐθο, 2) Μ}} οδὶ πηά δ βαϊδβοὰ, 8 
ΜῚ11 θὈ6 Μγ͵ὼὸ]}} οΙοιβεὰ. ὙἨὙΜογοίοσα πο δὴ 
ῬΓΟΡΟΣΙΥ, Ἰοοὰ δηὰᾶ Βοοά!Υ ἈΡΡΆΓΟΙ, 8γα ῃἠοὶ ἰο 86 
ςοηαοιηηθα δηὰ γοηοιηοοα, Ζἢ18 δά π)ῖ8 οὗ ργδο- 
ι;ς8] ΔΡΡΙἸοδίίοη αραϊηδὲ ΤΩΟΏΚΕΟΓΥ δηά ἰδ6 ΛΔπδ- 
Ὀδριίδί8β." ΟΕΑΜΕΒ. [Τἢ6 οΥΖ1ηᾺ] ΑὨΔΡαριβίβ 
οὗ ΠΣ ταδὶ ἰδ ηθ ἃ ἃ ΘΟΙΩΠΔ ΠΏΣ οὗ φορά. 

ἩἨΟΜΙΙΣΣΤΊΟΑΙ, ΗἩΙΝΤΆ. 

1. [0 νεχβ. 1 -14. ὙῈΥ αἱὰ Οοἂ Ὀτίηρ {π689 
ΟΔ]αΓλἷϊθ86 οἡ Τγτοῦ Νοὶῖ ἰο ΒΏΟΥ 8ὴ δΥὈ ΓΆΓΥ 
δηά ἰγγοϑίβι 16 ροόονογ, Ὀυΐ ἰο ρυπίδι ἴΠ6 ΤΥτδη 8 
ἴον ἰβεῖγ ρὑγίἀθ (γϑγ, 9). ΜδὴΥ οἰὸς δἷῃβ, πὸ 
ἀουδὶ, τεϊχηοὰ διροὴρ ἰμ6πὶ: ἰΔΟ]Δίσυ, βοΏΒΌ Δ ΠΥ 
δηρὰ ΟρΡργεβείοῃ---θοΐ (80 βἷῃ οὗἨ ργίἀθ ͵8 (δείθηϑά 
ὩΡΟΩ 88 (πὶ τ ιὶοῖ 85 [ἢ6 Ῥϑυίου]δῦ στουηὰ οὗ 
οδε ΘΟὨΙΓΟΥΘΙΕΥ Ὑ1Π} ΤΎΣΟ. 1,ἱ {πὸ συΐη οὗ 
ΤΥσο ἢὈθ δ Ναγηΐϊπρ ἰο 811 ρίδοθβ δῃὰ Ῥθγβοῦβ ἴο 
ἰαἶκο δορά οὗ ρεῖαθ- οὐ 10 Ἀτοοϊδίτωβ ἴο 4}} (ὁ 
ποῦ] {πὲ Π6 ὙΠῸ οχϑ  ἰβ αἰ τμθο]  8.}8}} Ὀ6 δαδροῦ, 
Αἶον Ηενευ.-- Ὁ. Μ.] 

2. [γεῖα. 8 δηὰ 9. ἢ δρργοργίαίθ ἱοχὶ ἴοσ 8 
ἀϊδοουτβα οὐ οὐ τῇογϑὶ ρουοσζωιηθηΐ ΟΥ̓́ΣΣ (89 
Ὠδίΐοῃβ, ἤδη. ἰν. 38.---. Μ. 

8. Οα γνεῖῦ. 18. Οὐποογηΐϊηρ ἴδ6 σὶρ τδὸ οὗ 
ψΟΣ]ΪΥ ρφοοάβ: 1) 6 ουρδὲ ποῖ ἰο εγ ἔποῖα 
88 ἃ ἰΓοδθΌτο, ΠΟΓ (0 ἰάο ἰῆθπι, 2. Υ7ο οὐμῆϊ ἴο 
ΘΟ, Βοογδία ἰμοῖὰ ἰο ἐδ τὰ, δηὰ ἱμογοίοσθ ἌΡΡΙΣ 
{βοῖὰ : α) ἰο βδογοὰ οδ᾽ἠθοία, Ὁ) ἴου {86 γδηίβ οἵ (86 
βοάν δοοοσάϊησ ἰο ἰλ6 Ἠ1| οὗ ἰδο 1οχα. 

Β--ΤΗΡ ΝΙΝΑΙῈ ΤῸ ΤῊΝ ὈΙΒΟΟΙΈΒΕΣ ΑΘΟΑΙΝΒΤ ΤῊΞ ΝΑΤΙΟΝΒ: ΤῊΣ Ζ1Β8ΕῚ,-: 
1.ῦϑ ΑΡΟΟΑΙΥΡΤΙΟΌΚΜ. 

πὶ ("6 Ηἱ οὗ ταδη κα δηὰ ἀϊγοοίβ [6 βϑι 9 
διρκογάΐηρ (0 ΗΪδ6 οοῦπβο], πιίμουὶ ἀείσίπιθηι ἴο 
(μαὶ πυπμδη ἴτοοάοωιυ ὙΔιοΝ ἰκ τδ6 Ὀδαὶβ οὗ 186 
ΣΩΟΙΤᾺΪ ΓΕΒΡΟΌ Δ 1} 1 γ οὗ ΘΥΟΙΥ ἱπάϊγίάυα),---ηὰ 1 

ΟΒΗΑΡΤΕΒΒ ΧΧΙ͂Ν.--ΧΧΥ !. 

ἩΓΊδοσο 8 8 ᾿ἱνίηρ αοα πῆο οομοοτηδ Η πλβοὶ ἢ ] ΘΟΒΘαΘΏΓΥ ἱβοτο 8 βΌΘΝ 8 ἰμϊηρ δ ΤΟΡΏΘΟΥ 
Μ  ΐοῖ ἀοτηοηδίσδίο μοὸ αἰ νἱπο στα] ἴῃ ΠΙΒΙΟΓΥ [ῸΣ 
ΟἿΌΣ σοπδοϊδίΐοη δηὰ μψαγηΐηρ, ἤθη τὰ Ὡοοα ἠοί Ὀ9 
ΒΟΣΡτθοα ἰἶ ῬΥΓΟΡΏΘΟΥ βῃουά σοίου ονυοὴ ἴο (ἰυ 
ΥΕΙΥ οἷοθο οὗ ἱδίοσγ. Μυβὶ οὶ αοά, ν8ο ἀϊτεο 
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268 ΤῊΞΒ ῬΒΟΡΗΈΕΤ' ΙΒΑΤΑΉΗ͂, 

Αἰδέογγ, ἰοσοίκηουν τη δὲ 1 υλοϑὲ τοσλοίθ 85 ὙῸ]1 ἃ 5 
δίκαν 18 ΠΘᾺΓ αἱ ἸΑΒΟΣ Ὥρῃν ὑγὰ ΤΑ ὐλύν ὯΟ 08» 
ΒΟΏ [ὉΓΡ οβυδίηρ (ὐΐηρ (μὲ τ] θ Ῥΐδοϑ δὶ 
189 επὰ οἵ ἰδθ πουὶά ἰο θὸ ρεράϊοίϑά ὃν {86 ᾿ηΐον- 
Ῥγοίεσβ οὗ Ηΐβ ψ1}}, ἰπ6 Ῥγορβοὶβ ἢ Τίιοσο 8 πὲ 
ἴῃ: 8816 Σοδϑοῦ ἴος Ηΐβ ἀοὶπρ (818 ψτϊοι 186 ἐπ 
ἴοσ ΡΓΟΡΏΘΟΥ δὲ 811. ἥο οὐφᾷὶ ἰο πον ἐμαὶ [ἢ 9 
Ἀἰδίοσυ οἵ ἔδο ποιὰ ἴθ τωονηρ ἰοναγὰ αὶ οοσίδὶῃ 

ἤχοά ὃγ αοά, ἴῃ ογάος {πὲ οὴ8 01888 ΣῪ 
ἔθδσ, δῃά (μδί {π6 οὐβὸσς ΏΔΥ πδγνθ 8 ΗΠ ΕΡΟῸΝ ( 
ἴῃ ΘΥ̓ΘΙΥ͂ ἰδαλρίδίου, δηὰ ἐπ οογίδί ἢ ΠΟΡ6 ο 
νἱοίοσυ. Απά νὸ οὐρὰν ἱπογοϑίοσο ποὶ ἰο δὸ δδίοιυ- 
ἱδῃοά 1 1βαϊδῃ, ἰμ6 οὗ 41} {16 Ῥχζορἢοίϑβ, 

εαἰγϑδίοβ ὈΥ̓͂ 189 δρισί τὶ νἱδίοη χίνθη ἰοὸ ἷπὶ 
Ἰηἰο {86 πιοϑὶ ἀἰδίδηϊ ζαίατο. ΤῊΐθ ΟὨΥ πουϊὰ 
ὙΠῸ ΤΟΑΘΟΏ ΒΌΓΡΓΙΘΟ ὑ8,---ἰΓ Ιβαῖδῃ βυουϊὰ ἀθ- 
βογσίθο (9 αἰδβίδηι ἰαίαγο δα οὔθ ψὙὼλπὸ δὰ οχ- 
Ῥογιθηοθά 1 διὰ ρμϑεοοά ἱβγουμὴ ἐς. Βαὶ (δΐ8 ἰδ 
Ὠού [ῃ6 ο886. ΕΌΣ Μγ͵πῊ Οἰ ΔΑΣῪ ρογοοῖνο ἐμδὲ (89 
ΡἱοίυΣαθ οὗ (ῃ9 ζυΐυτο ποι ἢ6 ργθβοηίβ ὑο τΝ ΔΙΘ 
Θηΐρτηδίίοα] ἴο ἰπλθ61, Ηζς ἰδίκζοβ ἷα βίδπὰ ἴῃ 
1.6 ῥτοαθηΐ {ἴπλ6 : ἢ6 18 ποῖ ΟὨ]Υ ἃ ζτωϑδῃ, θαΐ 8180 
8 ἰργδϑὶλθ οἵ .εἷδ ον δρὸΊι. Ηϑ ἀδρίοία ἐδο 
ἀοσθίγαοίίοη οὗ (16 φασί ἴῃ βυοῖῆ ἃ ὙΔΥ παι τὸ σβῃ 
866 (Ππαὶ 1 δ Ὁ ἴο ἷτλ 88 (Π9 ΟΟΟΌΣΓΘΏΟΘ Οὔ ἃ 
ξτιδηα β68]6 οἵ τ ]δὶ 88 γὙ61] κποότγι ἰο ὲπι, “{Π0 
ὙΓΑΒιΪηρ οὗ οἰθ8 δῃὰ οοπηίτίε8. Ετοῖὰ Ηἷδ ροϊπὶ 
οἵ νἱθν ἢ6 αἰπιϊησυΐδηο5 Ὠοί μον ἐδ Ἔχδοὶ οῃ γοῦο- 
Ἰοχίοαὶ βυοοθβαίοη οὗ ἰδ9 ἀἰβογεπὶ οὐ᾽θοίθ, ποὺ [89 
16] ἀϊδίδῃοο πα ἢ βοραγαΐοα Ηἷπὶ  ϑλας ΓΤ 
ἰηρηε. Αηά Βδ6 8 βο Ἰησοῖ δὴ [βγβ6]16 (μδὲ [86 
ὁυαάσιχοηὶ οἵ (6 ποιὰ δρρϑᾶσγβ ἰο Ηἷπη 88 (ἢ 9 
οἰοθιηρ δοί ἴῃ ὑπὸ ρτοδαὲὶ ΘΟ ΤΟΥΘΓΕΥ οὗ Ιβγδοὶ 
δραϊηδέ 86 Βοαίβϑη δϊδοῃθβ. ΕῸΣ ἷ5 
Ῥδγίβοι υ σσῃῦ ποθὴ Π6 ΣΟρΆΣΒ ΟἿΤ ΟΠ δρίογβ 88 
1π0 διίΐπρ μπαΐθ ἴο ἐδιαρα. χὶὶὶ---χχιϊΐ, Τῆθ ῥσο- 
Ποῖ 18, Τλογθουογ, δῇ [βγϑο] 6 οἵ ἷβ οσσῃ 
ΟΥ, ΔΙΙΒΟυΡῊ μ6 Κη {πδὲὶ (Ὠ6 ἰαάρταοσης ν1}} 

Εχίθῃα ἰο 411 ἰμ9 παιΐοῃβ ἐμαί οοπβιϊίαίθ (ἢ 9 
ὙΟΓΙΑΙΥ ῬΟΥΤΟΣ, πονοσίμ61686 Αρουτία δὰ Ἐργρὶ 
δβἰλπὰ τη {86 Τογθρτοῦῃα δ8 ἐΐ8 ὑχοτηΐμοης σορτο- 
Ββοηϊαἰΐγεβ (χχυ]!. 12, 13). ΟἾΪΥ οποθ, νβοα ΒΘ 
Ῥίδοοθ ἐδθ οουμίγιοθ οὗ [Π6 βοοοπὰ Ὄχὶἱθ οὐδοῦ 
δρδιηβὶ (Π066 οὗ (86 ὅταί, 4ο ἢ) ΤΌΣΤΩΘΥ ΔρῬϑδγ ἐπ 
(Ποῖν παίαγαὶ ἀοαῦ]θ ἔογμι δ6 ἐπ οουηίγὶοβ οὗ ἐδ 
ἘΠΡἈταΐθβ δῃΑ οἵ ἔπ9 Τίρτίβ, ΟΓ, δα 1ΐ 18 {πθγ9 6 Χ- 
ὑπ (χχνΐϊ. 1), (16 βἰγαῖρῃὶ δὰ (86 ογοοϊκοά 

νἱδίμδη, ἵὕπάδσ [86 ]Ἰαἰἴοῦ τὯὸ ἃγὸ ἰο ὑπάρυ- 
βδίδῃα Βδρυΐοι (βθθ (89 Εχροαϊοη). Απὰ ἴῃ 
ΔηΟΙΒΕΡ Ρἰβθο (Σχν. 10 βᾳ4ᾳ.) Μοδὺ δρρϑδγβ ἴοι 
8 ἈΔΙ ουΪ ΑΓ ΣΘδθομ (866 [6 ΕἰχροβίΖ0η) 88 [ἢ 
ΤορΡγθϑοηίδνο οὗ 411 (ῃ6 πδίϊΐοῃβ μοϑίϊ]ο ἴο {86 
ἱμοοογαοῦ. ΤῊΘ βατθ οτγἰ(ἰεἰβ, τ ΐϊο που]ά 
ΤΑΆΚΟ ἴμ6 ΑἸπΐρηγ κοὶ οαἱ οὗ [9 ὙΑΥ͂ ἩΠΘΤΕΤΟΡ 
Ηϑ τλδῖκοα Η1δ Ἀρ 66 ἩΠΕΠῚΏ ΟἿΓ ΒΡΉΘΓΟ, 88 
ὁμάθαγοτγοά ἴῃ ΨΆΓΙΟυΒ Μσᾶγα ἰ0 σϑίον (8 ργορΠΘΟΥ͂ 
ἴο ρῬαγίζου αν αἰϊυδίίοπϑ ἢ 1209 τον 8 Ηἰδίοσνυ. 
Βαϊ οῦθ οὔθ ἐῃίθγργοιου 18 ἀγγαγοὰ ὁ {πο 
οἶον, δῃά οὔθ ἰοδί ΠΟΥ͂ ἀδδίγογβ (ἢ9 οἴμοσ. 
Αἴον ΒΕΒΤΉΘΣΌΥ (ΕἸπίεϊ., ». 1890), ΚΧΟΒΕΙ, ἰ8 
οὗ (89 ορίπίοη (βμασθὰ ὃγ ὈΜΒΕΕΙΤ) ἐμαὶ (86 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ Ροϊπία ἴο (86 ἔϊ)8 τ ΒΘΩ 9 6ΓΌβΑ θη, 
16 ἢ Βαα Ὀθθὴ οδρίατγοα Ὀγ [πῃ9 ΟΠ] ἄθδημ, γγα9 
ΟΟΠΆΡ οἰ ΟΙΥ ἀδδίτογθὰ ὈὉγ Νοθυζατδάδπ (2 Κίηρβ 
ΧΧΥ. 8 βα4.). ΕἸΟΗΗΟΘΒΝ (δ ῦν. Ῥγορῆ. 1Π|.. Ῥ. 
206 844.) τοΐδσβ {Π6 Ὀΐϑὸϑ ἰὸ ἐμ ἀοαιγαοίξοη οὗἉ 1ῃ 9 
ὀπλρὶγο οὗ ἐμ Ομδιἄθδηβ, δηὰ δδοπηοα δαὸ ἐΐ8 
Δηΐποῦ ἃ ἩΘΟΣΘῪ ἀπο] ηρ ἰῃ ἐδθ σαϊπθά δηὰ 
ἀοβοϊδίθ Ῥα]οβίζῃϑ. ΕΙΣ ἘΠῚ (ϑολοῖία 1 
ἘΔ.), ἀἙΕΒΕ τσ δὰ ΜΑΌΒΕΒ γεργεϑαηὲ ἐπ ρίϑοθ 

88 οοῃιρουοὰ ἀυγίηρ ἐδ ἀχὶϊο, ἃς ὁ ἔϊτοϑ βοῶ 1.9 
[411 οὐ ΒΑΡΎ ]ΟΣ 'ψαὸ ἱταπιϊποηὶ (χχίν. 16 δας." 
χχνὶ. 20 βᾳ.; χχυϊὶ. 1).. ΒΟΧΤΊΟΗΕΒ (ὧ6 ἐπ 
48ὅ, 440) εεἰιτϊ δαῦοα 86 αἰδοοῦσθο ἰο ἃ ταθσοβαης 
Ὑ80, τοιάδε ἰῃ ἐμ πο ῃροσμοοα οὗ [δ ΘΟΕ 
οὗ (δος ἜΌΡΌΟΝ, )ουγπογοᾶ οὦ πρισον βοίποοι 
Αμβεαγτῖὶα δῃ Ρί, δῃὰ δρροιάεα πὶπ ρόδθπιὶ ΟΕ 
186 7411 οἵ Βαγίου (οοαχροδοὰ ἐπ ἐμ γϑαῦ δ38) ἴο 
[μὲ οὗἨ διοίβεσ τηθζοιδηὶΐ οὰ {μ6 111] οἵ ΤῪτγϑ 
Χχὶ.). ΕΥἸΨΑΙ; τοΐϑσβ (μ6 Ῥέθοϑθ ἰὸ 86 ἰϊπι6 
“ποθὴ Οδλθγθοδ ῬἨΔ8 ῬγΟρΡΑΣΊρ Πα Εσγρίϊαη 
οδιιραῖσι." 11116680 ΓΘ ἴδπθ9 τογθ ἱδιρογίδηϊ οὗ 
(Π9 τίου οἵ ἰβοβο ψγῇῆο ἀδῆγ (ἰδὲ 1δαῖδθ ᾿γοὶθ 
{1060 οἰαρίοσα. Ηδ ψῸὺ πίθοβ ἰο ᾿οαγ (ἢ6 
οἶοῦ ορίῃΐομα τλδΥ οοπμδυ}} ΒΟΒΕΝΜΌΕΙ,ΕΒ, 6Ε- 
Βεστῦβ, ΗττζΖια δοὰ ΚΕ ΝΟΒΕΙ, 

ΤΠΟΣΘ ΔΙῸ ἴουσ ροΐϊηίβ Ὑ ΟΝ θϑοῖὰ ἴο τὴθ ἰὸ 
ῬΙΌΥ͂Θ ἰοὸ 84 ἀοπηομβίχαιίοη ἐμαὶ 6 Ῥτορποὶ 88 
ῃοὺ ἴῃ Υἱοῦ ΟΥΑΙ οὐθηίβ οὗ ἰδίου. ΕἾγοὶ, (6 
ἀαπισιοίίοη οὗὨ ἰδ9 αἴοῦδο οὗὨ ἴ86 οαυτί ἢ δῃηπουποοϑά, 
Χχῖν. 18-.20θ. ΕῸΓ, Ὑδα ἰξ ἱκ αὐϊττηοά οὗ (86 
οδσίδ πὶ ἃ σεροιλοη οὗ ἐμ ποσὰ Υ ὅν ἐΐπιεα, 
μας 15 Ἰουπάδιξουῃβ δζὸ βίβδἰκοιι, ἱμαί 1 16 υἱδοσὶγ 
Ὀγοΐίκθῃ, οἰθδ ἀΐββοϊνϑᾶ, πιονοὰ Ἵοχοθοάϊησὶγ, δὰ 
Τ6 618 ὑο δῃά ἔτο {πὸ ἃ ἀγυηϊασά οἵ ἃ μδιητη 
ΤΩΟΙΘ 18 οοσίδι η]Υ ἰη οηἀοἀ ἐποσοΥ τ᾿ δὴ ἃ ρο 
ΤΟ  υἱΐοη, ΟΣ Δἢ ΟΟΟΌΓΣΣΘΩΟΘ ἰῃ ὨδίυΓΘ ΔΟΟΟΙΏΡΔΗΥ- 
ἱῃρ βυ οι ἃ σϑνοϊυϊ θη. [1 5 {86 βῃαϊίκϊηρ οὗ 189 
οαγίῃ ἴῃ ἃ βυρον δίνγο βρηδο6---ἃ ϑθδκίηρ ἴσοπλ 
ὙΠΟ ἰδ Ὑ7}11 ποῖ χί86 αἰκαΐῃ (γοσ. 20 ὃ). 
ΒΘΟΟΒΑΙΪΥ, 1ὲ 6 ἀροϊαγοὰ (γοσ. 21 βαα.) ἐμὲ {ἢ 9 
λυαρτησηῖ ψ11] ἐχιοηά ἴο ἐδ δβίδσβ δῃά (80 βηρο 6 
ῬΟΤΘΙΕ, 8ηα ἰμδ δυῃ δ τηοοι 0111} οὐδ86 ἰὸ χῸ ] 6 
16 ἀδΔγ δῃὰ 86 εἰσὶ (Θοῃ. ἱ, 16), θοοδυδο .6- 
Βονδὶὰ δίοῃϑ Ὑ111 Ὀ6 186 δου γοῦ οὗ σῆς δῃὰ μουν 
(οορ. (86 Εἰχροαί(ομ). Ταϊσά]γ, Χχχυ. ὟΘ 
δ Υθ 8οὲ Ὀοίοσθ υ8 πῃ Ῥγοβροοὶ 89 μδιβοσίησ ἰο- 
Κοίμοὺ οὗ 811 πδίώζοτῃβ οὐ Μουηὶ Ζίου, (6 τοπιονὰὶ] 
οὗ (6 οονοσηρς ἴγοια ὑμοὶσ ογοβ, (89 δροϊ του οὗ 
ἀθλί δῃά οὗ ουθὺγ οἱ}. Τα 18 πὸ ῥἱοίαγο οὗ 
ΘανίΕ]γῪ ΒῈΡ ἴποιθ, [Ιὑ ρμοϊηίβ Ὀογοῃά Ὀουμάς 
οὔ [818 ΤΟΣ ἃ δηα οὗ (818 ἀϊκροιβαίίοη. 

ἘΟΌΣΕΙΥ, (δο γοδυγτοϑοίϊΐζοη οὔ ἐπ ἀοδα ἐβ ἰογοιοϊ 
(χχνὶ. 19 βαᾳ.) ἴδον τὶ 189 1δρὲ ἱπάσπιοπε 
ὙΠΙΊΟΙ Ὀσίηρ ἴο Πρ 411 ἰἀδοα χα, Ἐνεσγ 
τοῖσι θη οὗ (8 ῬΓΟΡΗΘΟΥ͂ ἰο 8 τἸηϑῦθ τῖβῃ ἱῺ- 
ψΟΙνΟΒ 8 οοὨ γδα οι οη. ΕὉΡ ἐδιδὺ τἷ8 0]8 00 σϑ- 
Δ1}γ οοπίαίηθ {πο ἀοοίτηθ οὗ ἰμο τοϑασγγοσίοι οὔτ 
ἀοβὰ ἰδ δοκηον]οάροα Ὀγ 41}. Βυΐ πο οὔθ νῇ}} δἵ- 
ἔστω, χρυ οἢ 1688 6 Δ0]9 ἰο ΡΌΤΟ, τ8αὲ 819 ΤοδΌΓΤοο- 
ἤοη ψὰ8 οχροοίϑα ἴῃ πηθ οὗ ἁ ἧ ἰδ 6Χ1]6, 
δῃ ἐπ ογάοσ ἰο ἰΠ9 Σ0- Ῥοορ ἰης οὗ Ῥαϊοβιΐῃ : οσ, 
1 (86 Ἰαιίον 16 ἐμθ 6886, ἰδ ἐπθ Σεβυσσθοί ου οὗ 
86 ἀοδὰ ἱβ ποῖ {86 βυῤ͵θοὶ οὗ ἀϊροουγθο. ΕὉσ ἱξ 
ποῦ αἁ θ6 δὴ Ὁπποατά-οὗ δεβοσοι ἰο δδτια ἰμ δὶ 
[86 δγδ0} 166 ἰδαὶ {πο ῖν γοϊατα ἰο Ῥα1686- 
εἶἷπηθ δπὰ (Π6 χσοδυγσγθοίλου ββου]ά ἐδίκθ μ]δοὸ δὺ (89 
Βδ6 ἰἰη6. Απα ΠΟῪ διδϊ ὧδ ἰδ6 ἐχορϑϑὶβ 
ΜΠΙΘΙ 1᾿πὶΐ8 “Πα ἰημαδίίδης οἱ ἐμ οαγίϊ " γον. 
21, ὑο ΔΗΥ͂ Ῥδυίϊσυ δ Ῥθόρὶθ, δροά μαίβ ἰηίο [6 
Ἰδαίου ρασίὶ οἵ (μ9 νοσϑθ ἐπ6 ἱβμβουρῆῖ: {86 ϑδαυίῃ 
Μ111 χοσίοσο {86 δ]οοά οὗἩ ἴοδθ το πο το βἰδὶη ἴῃ 
ἃ οοτγίδίη πιο] Ρ ὁΔη ἱπάοοὰ Ὀθ ἜθοιοΣ 
ἰῃ πῆ ὶοὴ τὸ σοδὰ οὗ ἱπηοοοηί δ]οοά [μδὲ δα Ὀθοα 
βέιϑά ποὺ ραποίγαπρ' ἱπίο (86 ϑδυῖβ (ὅοὉ χνὶ. 18 ; 
Ἐδεϊκ. χχιν. 7 ρᾳ)ὴ. Βαίΐ (6 ὑχϊηρίηρ ἔστι 5558 
οὗ 4}} βῃοάὰ κα αν Ἀσὰ 116 οομιῖηρ ἔτ οἱ 81} 
ἐμαὶ δαά ἤθε Κι! ]οὰ οαὐ οὗ 6 οατίῃ Ὀοϊουνς 
ὨΔΟΌΙΣΘΙΙΥ ἴἰο οδομβδίοίοῦυ. ΕῸΣ (680 δΔῖθ Ὁσθ" 
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Ἰὐπυιϊπασῖοθ ἴο δ6 τοδὶ ἰζαϊΐοη οὗ ἐπ ὅπ} ͵υαρ- 1 ἀοεα ποὶ οοηξαὶα ἰπουρδία δηὰ πογὰθ (μδὲ δΓὸ ΠΟῪ 
τος, [Πῆτ8ο νἱοῖν τδῖο ἢ τοίοσ (ἢ 5 ῬΥΟΡΒΘΟΥ ἰο 
δυο! ἔῃ ἐδ τον] 8 Εἰδίοσυ ὙῸΓΘ οοΥσοσί, μλυδὲ 
ἴθοτο οὶ 6 δΒοπιθ ταθηϊϊο οὗ ΝΕ ΘΒ ΔΟΏΘΖΖΩΡ 
διὰ οὔ 86 Ομαϊάρδυα, ἰῃ οὐὔάου ἴὸ ὑπβιν {Π6 
ἑηιογρτοίδιίση οὐ ΒΕΒΤΗΟΣΤ, ὈΜΒΒΕΙΥ δηά 
Κνοβει,, ἘἌεὴ πὸ σεῆδοὶ νβδὲ ἃ τα ΒΥ ἱπι- 
φγϑϑαίου 1818 ψου] ἀ]γ ΡΟΤΤΟΣ δάς ρου Φογοιΐδη, 
δη δον, δίϊοσ (89 Ὀδιι16 οὗ Οδγομοιλ βὴ, 6 ΠΟΥ͂ΟΣ 
Οὐπιο8 ἴοσῖ ἢ 885 8 Ῥιορδοῖ πιϊπουὶ τιοηιἱορϊης 
ΝοδασΒμϑποζζαγ δπὰ ἰδ Ομδιάθδμβ, ὶ ἰ8 ἐποοη- 
οοἶνβθ]ο ΠΟΥ δ ΗοῦσΟΝ ὙΠῸ νὰϑ διγοηρ (ἢ 086 
πο πυαῆδτεα [ἢ 6 ἀδιρραα ἡ δίγοΚο ποσὶ [6 Παῃά 
οἵ Νεδαςομοαάηοζζαν, οουὰ προαῖς ΟὨΪΥ οὗ Ἐφγρι 
δηά φῳ ῥέπει δα αἱ τηοβί, ΔΙ] αν οὶ δη ἃ ΘΟΥΟΣ]γ, 
οἵ 86 ἀθβδὴβ (χχυΐι. 1) δὲ δϑηριηΐοθα οἵ {π6 
ἐιεύς τειν Βαϊ 1 ΟἿΌΣ ῥΐθοθ χοίδσ ἴο (π6 οαρίυγθ 
οἵ Βαθγίου ὈΥ ΟΥγῦβ, ἩΠῪ ἱβ ἱμογθ Ὧ0 πιρηΐϊοη 
οἵ ιἰιὸ Ῥογαϊδηῦ Απηά {8Π6 βδπιθ οὈ]θοίΐοη ναὶ ὶθ 
δραϊπεὶ 411] οἴοῦ ἰηἰοσγργοίδιϊ οηθ ἩΒΙΟΝ ΔΡΡΙΥ {116 
ῬΆΔΕΔΡΘ ἰο ουθηΐβ ἴῃ (86 Πιἰδίοσγ οὗ ἴῃ που], 
Αχαϊηβὲ 4}} οἵ ποῖ (Π6 Ὑδβηξ οἵ ΔΩΥ δβροοϊ βοδίΐοῃ 
οἵ δυςἢ συ β ΤΑΥ͂ ὉΘ 0Μ.}]Υ οὈ)οοίο. [ἢ 
ἴο {86 Βέγ]6, 8η4 ἰο {9 Σδηρο οἵ ἐπουρδ ὑπαὶ ομδ- 
Τδοίο σῖσο {π|6 ᾽πε 1π|0 ὀχδοὶ δῃὰ τηϊπυίΐίο ἐηγοβίὶ- 
δυϊίοη μοῦ 1165 δὲ 1Π6 Ὀαλΐα οὗἩ οὔῦ δχροβίϊϊοη 
Ὑ11 ΒΒΟῪ {μαι {[Π0 ἰδυραδρο 5 ΔΙἰοχοίπος (Πδὲ οὗ 
Ἰκαῖδῃ. [1Ἷ (ἢ 6 Γ0 δῖο ἰουπὰ ἴῃ ἰξ χηδηϊ ο] ἃ ροϊηΐβ 
οἵ οοππηοοίΐου τι οἴ Γ Ρΐθοοα πίοι οὐ οἶδπλ 
[85 Ῥσοποπησθα βρυσίοιβ, γὸ6 ἢαΥΘ ΠΒΡΙΣ ἴο ΒΔΥ: 
ἴῃ σον οὔἐ860] διχοῦπί οὗ ογὰ 8 δηἋ ΟΧΡΓΟθ- 
δίουβ ἐπαὶ τὸ πὰ ἢϑγο, ππαουθίοαΥ χεγιαδηθ ἴἰὸ 
(16 δαί θη] βίγ]16 οὗἁ ᾿βαΐϊδῃ, γὸ δγὸ ϑηϊιοὰ ἴο 
ἀγα (6 ΥΟΥΘΙΒΘ οοποϊυβίοῃ, δηά ἴο δβέγηι {ππαὶ 
ἔδοθθ ῬΊθΟοΩ5 τηπδὶ 06 βοηυΐἷηθ, Ὀ6ΟΒι20 ἘΠ ΟΥ͂ ΤΟδΟΙ- 
016 δὸ τοῦυσἣ ΟΡ ῬτοροΟῦΥ ψὩΐο ππαουθίθα! 
᾿δ8 οἂ ἔἴγοια ἰβαΐϊα ἢ. Τὴθ δοσυυυ δίοη 
οἵ ραγοποιγδδβίαβθ, Ὑ πο ἀχὸ Ῥγοῃουμοοᾶ ἀσγοϊά 
οἴ ἰδαίθ, δα 6 τοϑδάὰθ 8 οδυ8θ οὗ σοργοβδοῖ ἴὸ 
ΟἿΓ ρῥίϑοβ. Βαϊ πισδὲ ὕῦ6 βῆογῃ [δὲ ἐΠ666 μή 
ὨΟΙΏΆ5135 ΔΓΘ ΣΏΟΙΘ ἰδβίθ  οβα {Π δὴ ΟΣ δυο ἰοῦ 
οὗ κροϑοΐ, μοῦ τὸ πιοοὶ πὶ ἴῃ (6 δοΐπου- 
Ἰφάχοα οοταροβιοηβ οὗ 1βαΐδὶι, δῃὰ 1μδὲ ἰῃμ6 0 δΓθ 
οὗ ἃ ἀϊδοτγτοηι κἰπά. 5Ξ’ο Ἰοηᾷ δ9 {{8 18 ποὶ ἀοῃο, 
Ι νεηΐυσο ἰο δίἥστι ἐμδὶ (ἢἷθ ἑηρσοηΐουβ δοὶ 1 Υ ἰῃ 
[πο πηδηδροιηθηΐ οἵ ͵Δῃ Ὀεϑὲ οοσγοθροηάα ἴο 
80 φειϊποης ᾿η 6 ]]θοίυΔ κιἣδ οὗὐἠ 16, τπὶοἢ 
ὯἮῸ0 ΚΠΟΥΥ ΒῈ ΠΟΙ ΘΏΕΥ ἔτοσα οὐμοὺ βοῦγοθα. ῬΘΣΘΟῺΒ 
οὗ πκυοσῖὶ σαθηΐδὶ ρόνογ, δὰ ἱπρ δυοῖ 8 
οορπδηά οὗ Ἰδορύαρο, δγὸ δὲ 81} ἐἰπηθβ σζᾶσθ. Αο- 
οοτάϊπα ἴο ΟΌΣ τηοάογῃ ογἰἰοΐκτα ἐμογ6 τασδὶ ἤανθ 
θθοη ἀοζοῆδ οὗ ἐδοπ διποηρ {86 [βγϑο 108 δὺ ἐμ 
[πιὸ οὗ ἰμ9 οδριυἱίγ. Βαϊ 1 ἔραν ἰμδὶ συοῖὶ ἃ 
)υάρπιοηΐ 6 ΟὨΪΥ ροδβαὶ]6 σβοῃ {πὸ οτἰίῖοα, θ6- 
οδυθο ἰμΠΟΥῪ οδηηοῖ, Οὐ ΜἩ|1 ἠοΐ ρασγοθῖγο 88 
αἰνίμοῖγ χτϑδὶ ἴῃ ἰδ680 πογΐτα οὗ κοηΐυθ, 80 416- 
ἔτδαδο ποῖ Ὀγ [Π6 δἰὰ οἵ ἐμοῖγ ἰῃο Δ Ὀ Υ ΡΟ Υ 
8πἃ νΌΪΡΑΣ δἰδπάδγά, ἐμαὶ, ἰῃ βοοίῃ, δΔΥ ὈυΠρΪοΓ 
τος παν οοηροδοα ἤθη. ΕἼσί ΠΟΥ, δρδϊπβὲ 
τορτάϊηα Ιμβ18}} 88 (ἢ διῦθμου οὗ ἰἢεθ86 Ομ δρίθγβ 
ἧς ἢδ5 Ὀδο οὐ ὐοοίοά (δὲ {ΠΟΥ οοῃίαίη ΤΩΔΗΥ͂ Ρ6- 
οὐ] ἐμουρῆί δ δηᾶὰ οἽχργοβδίουθ τδΐο ΟΟΟΌΓ 
ΟὨΪΥ βεσο. Βυΐ ν]αὶ ἄοοβ [}λ19 οὈ͵θοιΐοη διωουηῖ 
ἰοῦ Ὅο ἰδόδ5ο πουμβ δηά οχργοβδίοηϑ οοηίγα- 
αἰσὶ Ἰραΐδῆ᾿Β τοβπηεῦ οὗ (πἰπκίηρ δῃά βρϑακίηρ 
Νο οὔο [δ γοῖ θθϑθῃ δὺϊο ἰο ὑσγονοὸ {μἰ8. Βαὶ 1 
ἐϊ5 15 ποῖ [0.6 οϑδδο, 6 οεἰσουτηδίδηοο (δὲ {ΠῸῪ 
Οεσασ ΟὨΪΥ͂ ΠΕΙῸ ἰδ οἵ πο κἰριιίβοδῃοθ τῇ δίθυογ. 
Ἐοτ διοοῦκ (Ππ οἰαρίαξο οἵ [δδίδῃ μὲ δὸ δοῖκπους- 
ἰοῦχοὰ χοπυΐηα, ἰμοσα ἷ8 Ὡοὶ δ κἰπαὶθ οὔθ ἩΔΙΟΣ 

δηα ΡῥδοΌΪ ΑΓ ἴο ἐξ δἰοθῶθ. ΤῊ δ 18 Ὡοΐ δι γργίβὶ 
ἴῃ ἃ αἰηὰ δ8ὸ ἱβοχβδυδίῖ Ὁ] γ ἴδει} 16 88 μι οἱ 
1κῖδῃ. Τ8ο οδ)ϑοϊίοι ἀγανση ἴγοπι ὑἢ. ΟΟΟΌΓΓΘΏΟΘ 
οὗὨ ἰάδδβ ἐμαὶ δῖ βαϊὰ ἰὸ βοϊοηρ ἴο 8 Ἰαΐβὺ δρθ, 
ταὶ ΒΘ οὗ Το Γ9 μγεϊχῃϊ, Τὸ {88 οἶαβα οὔ ἰάθδ8 
18 τοίογσοα 89 ουγθο οὗ ἰῃθ9 ἰδὰν (χχίν. 6). Βυὶ 
δρασί ἤγουλ Πδυΐϊ, χχνλὶΧΧχ. (οΟΙΡ. ἐβρος. ΧχΙχ. 
19), ἰδὲ {80 συτβα βῃου]ὰ [411 ΟἹ ἰγβηβργοββοῦβ οὗ 
[16 ΔΨ 8 860 οὐνίουθ δὴ 1468, (μαὶ ἱξ 18 ἱῃοοη- 
σον ]9 ἐμαὶ Σξ βμου]α Ρ6 χοχζαγάϑά 88 {16 βἰψη οὗ 
ἃ Ἰαίας 6. Τμδὶ 1 ΠΡΡΘΩΒ Ὡοΐ ἰο οὐοοῦσ ἴῃ 
ΜΥ (ρ5 ὉΠ ΤΟΥΒΑΙῪ δά πλ ἰοὰ ἰο ῥγθοθάθ 1.16 δᾷ9 
οἵ ᾿δϑιδῖλ ΣΩΔΥ ΔΡΡΘᾺΆΓ δίγδηρο, Ὀιΐ 8 ὨΟ ῥτγοοῦ οὗ 
189 Ἰδίοσ οτίριη οἵ ἕἤθθο ομβαρίοσα, Τὶ χοάβ ἃγθ 
ΒΡΟΪκθη οὗ 88 νἠγνο ΡΟΥΤΟΙ οἵ Κίηράοιχῃκ, χχὶν. 
21, 18 )υδὶ δ 11{{}6 Θβ(8Ὁ}} θά δ (Πδΐ (6 δυὴ δηὰ 
Ἰοοῃ, Χχὶν, 283, ΔγῸ πδῃμ)θα 88 οὐ͵ϑοίδ οἵ :ὰο]δίγουβ 
᾿Ποηχαρθ (σοι ρ. οὐξ Εἰχροοί(οη). ΤῊ οοββϑαίΐοη 
οὗ ἀοδιῃ (χχν. 8), δπά {[Ἰὸ σοβυστοοίίοῃ οὗ {89 
ἀοαά (χχνὶ, 19) ἀγὸ οἰοβϑῖγ οοηποοίθά. Βοίἢ δγὸ 
οΟὨἔρβθθ αὶ Υ ἰάθδϑ πἢϊοῖ οου] ἃ τοὶ παν οηϊογοὰ 
οἰθαῦν ἰηῖο [89 οΘοπκοϊουξηοδα οἵ ἰῃ 6 [αγϑο  ΐϑα {1} 
(860 δὰ αἰϊαϊηοα δὴ δάνδῃποϑα βιᾶζο οὗ χο]ἱρίουβ 
οὐἱυγο. Βυΐ ἐπαὶ (86 Ιβγαδ θα ἢγβὲὶ σοοοϊνοα 
18 ἀοοιτίηθ θη, ἰῃ οἀχὶϊθ, ἔγοση Ῥαδγβθοίβι ἐβ, 88 
ΚΊΟΒΤΥΕΗΜΑΝΝ ΒΑΥ8, “δὴ πηΐουμπάορά, ἁηρτονοά, 
τι οάοσχῃ ἰγδάϊεου." ΨΚ0ΟΝ ΗΠΟΕΜΑΝΝ ἴ8 ΘΟΥ ΔΙ Ὠ]Υ 
τῆι ποθὴ Π6 5668 'ῃ 6 ἔγεί, απὰ {πη ἀὐδιηρηία! 
Ῥτοῦλδο [ἀεη. 11", 16] (86 θα5:8 οὗ ἴΠ6 πορο ἐδδὶ 
“6 βη!}}γ ϑυοσυίίηρς π|ὶ}} βαγθ δὴ οῃηὰ ἰπδὶ ἢδ8 
Θ0116 ἑηΐο Π6 ποῦ πως 186 ΘΏΘΠΙΥ οὗ (ἀοά-- 
δίῃ δηὰ ἄδθβ." ΤὨΐθ ἀοοα ποὶ ρῥγανϑηὶ {1118 
Ῥδδβϑαᾶρο ἔγοῦι θ6]οησίηρ ἰο {116 οΪ οὶ ἀοσυπηοηῖβ 
οὗ 89 Δ'΄ὖδικοηϊηκς οοπβοϊουβηοθηθ οἵ (μΐἷη Πορο οὗ 
ἴδιιἢ. 4.8 τΘ οδῃῃοὶ 866 ἰ (18 ἃ ὑγοοῖ οἵ {μ6 οοπι- 
Ῥοπιιίοη οὗἁ (μἷ8 Ρθοθ ἀυτίηρ (6 εχὶΐθ, βὸ ἰδ δρ- 
ῬΘΆΓΒ ἰο 08 ΘΟ ΟΠΙΥ ἐπα ΡΟ Ὁ]6 ἐμαὶ (Πΐ8 ουθηὶ, 
Μ Π]1οἢ ΒΟΙοΩρΒ ἰο ἐπθ 8] ἰβίουσυ οὗ 186 που]ά, 
οου]ά ὁβοᾶρο ἐΐι9 6γ9 οὗ δὴ 1βδί δῇ. 

Ϊὴ χερδζὰ ἴἰο {1 ἐἶπιθ οὗ οοπιροαϊ του, ἱἰ ἷα ὙΟΥΥ͂ 
ἀΠου ἰο ΒΥ ΔΙΤΠΘΩΕ ἀεθηϊία, Μοχγο ραγίϊοῦ- 
ἰὰν ἰηή]σοαίίοηβ ἄχίηρ ἰἢ6 ἀδίο ἃγὸ θη ϊ γοῖὶ πδηΐρ 
ἱῃγ. Τίιο Ῥιορβοῖ, 88 10 6 Γθ, Βοδῦβ πὶμὶι δῦογϑθ 
1ν16 ἄτηθ, δῃὰ 85 1{ οσυξ Ιοοβο ἔγοτα 1ἰ, ̓ νοβ στ ΒΟΥ 
ἴῃ ἴπ6 Ταττ6. Νονοσ 6 16δ8, ἢ6 601 5 [86 {Π606- 
ΤΆΟΥ ἴῃ ἴοέ νὰ ἷα δῃὰ Ερσγρὶ; δηὰ 
ον ΒΑΌΥ]ΟΩ δΡρθδσβ, δπουρὰ Ὀὰΐ αἰ ΠΥ ἀΪδ8- 
οἰοοοά, βαισης [8680 ἴοεβ. 1| ψὸ δᾶά ἐμαὶ ἔμοβα 
οἰαρίετθ 9Ὁ]ΠΟὙἿ ἱπαγαθάϊδίοῖυ (86 Ῥσορἰιοῖοϑ 
δζδιηδὶ (μ6 Ποδίβθη Πδίϊοῃη, δη ἃ ἌΡΡΘΔΥ 88 (89 
Υἱημαΐηρς ρΡ οὗ [Π6 δϑη16, (Π6 δυρροκὶ(ο ΨΟΙΥ͂ 
ΤΟΔΟΙΥ ΞυρΈ οὶ ἐιβο  μδὶ ἰλ6Υ ποσὸ σοταροδοα ἴῃ 
(89 πιο οὗ Ἡοζεϊκίδη, δῃὰ δ ὨΕΙ ΙΎΖΒΟΗ 88 
85 βπαΐε ἰο ομβαρίοσβ χἹὶὶ.---σχῖ. ὍΘ Ταδηῖ0] 
Ροϊηΐ8 οὗ οοηπθοίζοῃ τ ἢ Ἰδαίου ρίθοοσ ΟΥ̓ 1881}, 
ψ Οἢ πὸ Υ1}} ΤΕΣΗΟΟΊΒΤΙΥ ΒΟΙΕῚ οαὔΐ ἴῃ (06 ΘΟΌΣΒΘ 
οὗ ουῦ ὀχροκὶοη, ἴανος {5 νἱ ον, 
ΤῊ δἰγυσίνεε οὗ [Π6 ρΐθοο ἱπάϊοαίδα Ὡο 11{{16 ἀγί. 

ΤῊΟ πυροῦ ἱπνο 1165 δὲ 18 ὑαδῖα. ΤΒΘΓΘ 819 
ὑπὶοθ ἐτνο οδδρίογβ, οὗ πιΐὶοι {πΠ0 ἄγοι δηὰ ἰπϊγὰ 
αν (μῃ9 ὅπδὶ Ἰυάρπιοηὶ οὗ {16 που] ἴοσς ἱποὶσ 
βιιθ]οοῖ, (ἢ 6 ρϑοοπᾶ δηὰ ἑουσίϊι (110 ἀ6] νοσδῆοο οὗ 
Ιοσϑθὶ. Ἐδοὶ οὗ [μι686 ἴον οἰδρίοσβ διχαΐῃ ΘΟΏ» 
Βὶβία οἵ ἵτο ρῥδσίβ. 
ὟΥ ὁ δῖα ουκς (86 [0] πίη ἴδῃ οὔ (ἢ6 ῥίθοο : 
1) Τὴ6 Ῥορίπηίΐϊης οὗ ἀϊδίγθαθ ; (86 ἀοοιταοίΐοι 

οὗ τὴ9 δατίδοσ οὗ {πὸ ϑασὶ ἢ (χχῖν. 1--12).Ψ 
4) Το ἀοειτυοίίοι οὗ ἐδ σίοῦο οἵ [0 οαγὶ ἃ 

(χχὶν. 183-29). ; 
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8) [6γ86}}8 βοῃρ οὗ ῥχαΐῖθβ ἕο (τ ἀεϊἑγογαθοθ) 6) ΤῊ τοβαστοοίΐοη οὗ ἰμ9 ἀεδά, δῃὰ {μ9 οοπ- 
Θχρογθηςοα (χχγ. 1--). οἱυάϊηρ δοὲ ἴῃ 186 υάρηλοηὶ οὗ [Π6 ποσὰ (χχυὶΐ, 
᾿ Ζίοῃ ἃ8 186 ρῥΐδοα οὗ (δ ἴδαδὲ ρίνοῃ ἰο 8]]} 11--2]). 

Βδίϊομβ ἴῃ οοπιγαϑὶ ἰο ΜοΔ (παὲ μοσίδμιθα ηρίο [ 7) ΤῊΘ ἀοπῃία!] οἵὨ ἰμ6 που] γ ρόνοσβ διὰ 
τίουθ!γ (χχυ. 6-12). Ζιουἶβ ἠογἕαϊ Βορο (χχνῖϊ. 1-9). 

δ) Το ἠυάσπιρηι 88 ἰδ τοϑδ]ἰζαίζοη οἵ ἰὸ ἰάθα [ 8) 189 13]] οἵ (86 οἰ οἵ (89 ποσὰ διὰ [αγϑοὶ᾿Β 
οὗ Ἰυδοε (χΧχΥΣ. 1-10). εἶδα τοϑίοσαίλοῃ (χχνὶὶ. 10-18). 

1. ΤῊΕ ΒΕΟΘΙΧΚΧΙΝΕ ΟΕ ὈΙΒΤΕΕΒΒ: ΤῊΗΕ ΕΒΤΕΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΞ ΒΌΒΕΑΟΕ ΟΕ 
ΤΗΕ ἙΑΒΤΗ. Οβαάρτεβ ΧΧΙ͂Υ. 1-12, 

1 ΒΕΡοΙΡ ἰδ6 [ΟῈΡ τρϑικοί ἐμ6 Θασί ΘΙΩΡΙΥ, 
Ἀπά πρδίκοί 10 ταϑίρ, 
Ἀπά ᾿ταγποίιῃ ᾿ξ ἀρβὶἀο ἄονῃ, 
Απά βοδίψοσοί δοτοδά ἐμ ᾿πῃδοϊίδηίθ ἐμβοσοοῖ 

2 Απὰ [Ὁ 588]] Ὀο, 
Α58 ψί (86 ΡΘΟΡΙο, βο συ ϊ {86 Ἶρτϊεδί; 
Ἀ8 νι [86 Βογυϑηΐ, 8Βὸ τὶ ᾿ἷ8 τηδϑίου ; 
ΑΒ ψἱ ἐμ τηϑιά, 5ὸ Ὑ10ΠῈ ΠΟΥ ΤΩΪΒίΓΟΒΒ; 
Α59 ψῖ} ὑμδο θαυγοῦ, 8ὸ τὶν [ἢ Β6 116 Ὁ ; 
Α58 σι (ἢ6 ἸοηάοΣ, 8ὸ ψι ἐμ6 ὈΟΣΓΟΤΟΥ ; 
Α5 ψίὰ [86 ἰδ κοῦ οὗ ὑβύγυ, βο τὶ (16 ρῖνοσ οὗ υδυγΥ ἴο αἶτλ, 

8 Τὸ "Ἰδηὰ 8881} Ὀ6 υἱίϑε!γ οιαρίϊοά, δα υἱΐοσ]γ ΒροἹ]ϑᾶ : 
ΕῸΥ 189 ΓΟΘῈΡ Βδίδ βροόΐκϑῃ 018 σψοχά. 

4 Τῆο οαγί τηουχηοίῃ, απὰ Το ἢ ΔΎΤΑΥ, 
ΤῊΘ ψουνἹά Ἰαηρυ βηθί απά ἔλα οἰἢ αΨΔΥ, 
ΤῊ ᾿μδυρ}Υ ΡΘΟΡΪ6 οὗ {π6 οαγίῃι ἀο Ἰδηρυ βῃ. 

δ ΤὮ6 ϑαγί 8180 ἰ8 ἀβϑβ]ϑά ὑπάδγ (8ὸ ᾿πμδθιδηίβ ὑμογϑοῦ: 
Βοσϑυβα {ΠΟΥ͂ μᾶνο ὑγδηβρτοδβοα ἐδ ἰαΎ, 
Ομδηροά (86 ογαϊπβῃοο, 
Βγόίκοα {π6 νου] αϑίϊηρ σονοηδηΐῦ. 

6 Ἰποτγοίοσο μαι ὑῃ6 οσυγδο ἀσγοιγοα {86 οαγίμ, 
Αμπά {Π6Υ μδὲ αἀὑ76}} ὑπογοίη ἃγὸ ἀδβοϊδίθ : 
ΤΒογοίογο [ἢ6 πῃ δ Ὀ Δ η18 οὗὨ {μ6 οαυ 8.6 Ὀυχησά, 
Αμά ἔδυ τηϑθη Ἰοδ, 

7 ΤῊΘ Π6. Μψίηθ τηουσποίῃ, 
ΤῊ νἱμθ ἰδηρυ βῃοίῃ, 
ΑἹ] τὉἈ.6 τροσυυ-ποαγίοα ἀο βἰρᾷ. 

8ὃ ΤῊδ ταἱτιἢ οὗ ἱδοσοίβ οθδβοίῃ, 
ΤῊ ποῖβο οὗ ἔβοιλ {πα χοὐοῖοθ δπάβί, 
ΤΟ ἸΟΥ̓ οὗ [6 ΠΔΓΡ οοδβοίῃ. 

9 ΤΏΘΥ 588}} ποΐ ἀσῖηκ πῖηθ 1} ἃ βοὴν ; 
Βισοηρ ἀσίηκ 888}} Ὀ6 Ὀϊ ον ἰο (θῶ ἐδαὺ αἀσΐηῖκ 11. 

10 Τῇ οἰἐγ οὗἁ Ῥοοη ιβίοη 18 Ὀσόκοη ἄοτπ: 
ἘΣΕΣΥ ἤουϑβο 18 δῃαΐ ἃρ, [μδὺ ΠΟ τυϑῃ ΣΩΔΥ͂ ΘΟΙΏΘ ἷπ, 

11 Τῆοτο ἴδ ἃ οτγὶηρ ἴῸΓ ψϊη6 ἴῃ {86 Βύγοαίϑ ; 
ΑἹΙ ΟΥ̓ 18 ἀδυϊζοηϑί, 
ΤᾺΘ ταὐσίῃ οὗ [8π6 ἰαπα [8 ρΌΠΘ. 

12 Τῇ [86 ΟἹ 18 16 ἀοβοϊδίοι, 
Απὰ [}6 ρδίο ἰβ βιαϊ ἐὕθῃ Ὑἱ 1 ἀοδιχυοίζοι, 

1. ἨΘθΌ. »ετυεγίαϊῃ ἰδ ἴα.6 ἕλοτοο. 8 ΟΥ, »γίμοα. 8 ΗΘ}. ἐλο λοίρλέ ᾳ ἔλο ροορῖε. 
8 οαγίδ. ν οριρ(ίπεξ,. 

ΤΕΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
ον. 1. ΓΒ (ϑοσαρ, χίχ. 8 δῃὰ νοῦ. 8; Ηοβ. χ.ἕἹ»; Ναῖι. ) δίβο Ναδῆ. 11. 11, ψθΘσΘ ΟἿ ἴδ6 ποτὰ οοσᾶσβ δρδίῃ, 

ΣΧὶ. 8; 76 Γ. χίχ. Τ; 11, 2), ρασί, ἔγογη 0.3 ἴο ροῦγ οαΐ, ἴἰο ΤῊ »Ῥογυογίογα, οοπιέωγδαγα (ΟΟΤΏΡ. χσὶ, 8 ΝΊΡὮ., Ρ]οῚ Ὅ6-» 

Θιῃρίν, ἔοττοῦ τὶ ἢ ΠΡ (ἀευαείατο) ἃ ῬαγΟοηϑϑίδ, 88] βἰἀθβ ΟἿΥ ἴϑτὼ. 11]. 9) 15 Ὦσο ρρὶ θὰ ἐο ἔδ9 βυσίλοο οὗ 
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486 ϑδσίῃ 'π ἐδ δουιδο οἵ ἰβσονίος οομίμδοα! Υ ἰοξοίδοσ 2 ρΡυποίποιου "δ ομ, 26 [πο ἴοΣοΘ οὗ ἀδδὴ ἰπ οὖν 18» 
ονοσγίΐης ἰουπ ὑροὰ ἰξ, 

ον. 2. ΟΣ 5- ὃ. -α 88, 60, ὥς --- ὥς ΘΟ. ΕἾ ΔΙ», ἢ 8360. 

ΤΌΘ Αθποστωαὶ δια ρίογτωθαὶ οὔ ἐδο δσζί οἷο ἴῃ ἈΛΆΡΕΣ, ΠῚ 

οοσαϑίοῃθα ὉΥ ἐπ δηάθαγνοῦ ἰο ῃεοάσοθ ΔῺ δοδυδῃ!βθθ 

ψ{1} ΠΠ9053. ΤῊΣ 10 σγοάϊίον, ἀπὰ οἵ 119 τιϑδηίης 

59 τ Ὁ, Ὀπὲ ἐδ 1άδδ οὗ ΧΒΌΣΥ θοϑῆλδ ἰο Ὀ6 ἰμγοϊνϑὰ ΙΝ 

ἴῃ 1"). 

γος. 8. ΔΙ, ΠΕ ἰμοίοδὰ οὗ ὈΆΓῚ, Τ3ΙᾺ τραν Ὀ9 τϑ- 
ξεταοὰ δα ἴοττηο Ὀοσσουγοὰ ἔγοσω ἐμ γοϊαίϑα Ἷ})---δίϑωϑθ, 
διὰ ἃζτὸ ἤογθ σἤοθβϑῃ [ογ ἰῇ δϑᾶκο οὗ οορζοσι ἐγ ἩϊιὮ 
(6 ἰαδηϊεῖνθ ἴοστοθ ΟἿΣΊ, 31. 

γ7οτ. 4. Τηο δ) ρδῦϑϑ, ἩΒΊΟΒ ἴδ ἱπάϊοαίθὰ ὮὉΥ τ890 

ἕυακο. ΤῈ6 ΔρΡΙἰοδείοα [ο Ροσβοῇδὶ Ὀοίῃο οὗ (ἢ 9 Ργθ- 
ἀϊοδίο, ἰμδὲ δὰ Ὀ66Ὲ υδϑὰ ἈΣΟΥ Ου6}Υ οὗ Ἰἰΐο 1688 εἰὶ 
ἰδ ᾿ΠΟΓΟΘΌΥ δι ρηδεδίσοα. δὰ ΤΡ ΥΝΝΣ ΟΠΕῚ, 

γον. 6. ὙΠ ἰῃ Καὶ ΟὨΪΥ Βοσορ, ΝΙρΡῆ. Χ]!, 11; χὶν. 24, 
γος. 1. ΩΝ (συσγθὴΐ ΟἿΪΥῪ ἴῃ ΝΙΡὨ.) ἰδ ἰουπὰ ΟὨΪΥ Βδσθ 

ἴῃ βαϊδῃ, ΡΤΟΒΦΟΙΥ Ὀοτστονοα ἤγοῖλ 206] ἰ, 18. 
γοσ. 10. ΝΕῚ 3 διὸ χχειὶ, 1, 

γον. 13, ΤΡ σ [6 ἀπ. λέγ. δῃὰ βίαπιἀϑ 1Ώ δρροδίξοα ἰὸ 
ἐπ οὈ]οοέ, οἵ, δδοίο πογὰ ἰθ Ῥϑβδῖγο, [ἢ δρροπίξίου ἴο 
τ86 Φ]|ὁςὲ οἴ 3), τὸ ὀχργοϑῦ νῃδὶ δου ]ὰ Ὀ6 τῇ δὰθ οἵ 

186 οδ)οοῖ οσ βυ ̓ θοῖ, Ὑτγδηδὶδίθ: ΤῊ καθ 8 δτα θα 
ἴο συ ϑ. ΟΟΤΏΡ. Υἱ. 11; χχχυ . 26. Οπ [πὸ ἔοττω Π2" 

(ΒορΆ. ἔγοτζω ΓΩΞ εοπέωπάογο, χὶ, ἐ; Χχχ, 14) ΘΟΙΡ. Οχδὶ 

πλύυακπ, τανι,, ἢ 261. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

1. Το Ῥγορδιοῖ ἐγδῃαροσίδ ἈΪ π|56] ἰῃ δρὶ γἰϊ ἰο (ἢ 6 
«πὰ οὗ 41} {ιὶ Ηδς ἀοϑογίθοα [Π6 ἀοείσυοίἑοιυ 
οἵ (6 πογὶὰ. "ἧς 8608, ΠΒΟΤΟΥΟΣ, ἰμαὶ (5 ἀο- 
εἰσυοϊΐοη Μὶ}} Ὅ6 αταάθδ! Υ βοοορ] βμο. Ηρ 
Βογθ ἀορὶοῖβ ἰῃς βταῖ βοθθ : {8 ἀξδαϊγυοίίοη οὗ Δ]} 
τπΠδὶ οχὶθίβ οὐ ἐδ6 οὗ [10 οφδιίβ, Τῆΐ ἀο- 
εἰσυοιϊΐου ὈΘΔΓΒ (ἢ 6 οἰοθοδὶ σϑϑου} Ὁ] δῆοο ἴἰο διιοἢ 
ἀοεοϊδιίουθ οὗ οουπῃίτγίοδ δηὰ οἰἰΐοθ 86 θυθὴ ΠΟΥ 
ΟΟΟΌΣ ἴῃ οορδοαύθηςα οὗ ταῖα. Ησρησο ἴδ ῬΙο- 
Ῥδεὶ θοστοῦσα (6 ΟΟΪΟΙΒ ἴοσ (18 ἢ18 ἢσχδί ῥἱοίπγο 
οἵ (6 ἀεειγυοίοι οὗ [6 ποῦ] ἔσοῃα βασι οο- 
ΘὈΣΓΟΏΟΘΟΘ ἱπ δοίυδ] Ὠἰδίοσγ. «ζομοναΒ οαλρίΐοα, 
ἀενεδίδίθα, ἀορορυϊδίοα {86 διγίσος οὗ {Π6 δδγίἢ 
(τεσ. 1), δηὰ ἰπ6 ἱῃμδοιληὶβ ἀγὸ πίίμουΐ ἀἰἶω- 
τἱποίίοῃ οὗ Ῥοσβοῃ ἡμω ΔΝΔΥ (ν6Γ. 2): δηά ἰδ ΐ8 
ποσὶς οἵ οιηρίγίηρ δηὰ ἀονδαίδίϊοη ἰδ ἐβογουαὶ 
Δοοοι 6 (γογ. 8). [ἢ σοῃβοηυθηοθ, ἘΣ ο 
Ἰηδίο ὨδίυΓΘ ΔΡΡΟΔΓΒ ᾿ΠΟΌΣ πη, δηἀ ΘΥ̓ΘΓΥ Βοΐριί 
διμὶ φἴοσυ οὐ Ἵογϑδιου [88 ὑπο ϊ μοὰ (νοσ. 4); ΤΙ 
[18 ἴοο 18 αυίΘ πδίυγαϊὶ, ἰὸς (π6 οδείἢ δ Ὀθθη 
ἀεοἤ]οα ΌΥ πο αἷῃβ οὗ πιθῇ ἽγῈΣ δὴ. ΤὨοτΓείοσο 
(6 συγβα 88, 88 ἰὲ ψοσο, ἀδνουγοὰ ἰΠ6 δδγίῃ 
Ἐπογοίοσο σθη, τὶϊ ἴΠ6 ἀχοορίίΐοη οὗ ἃ δι! 4} Ϊ 
τοϊηηῃδηΐξ, Δ1τῸ ἀοαίτογοά ἔγοπι ἰπ6 δδυίῃ (νοῦ. 6). 
Ἰπογοίογο ἴπο Ῥγοοίουβ Ῥγοἀαοίΐομβ οὗ (86 δδσίῃ 
(δὲ σ'αάάοῃ ἴμ6 Ποδγί οὗ πῆ πᾶν υδῃϊθἢ θά, 
διὰ τὶ 18 ἰΠθ.ι 811 ἸΟΥ̓ ΟἹ δύ (γοσβ. 7-9). ΤῊΘ 
Ἰεδὰ οἵ ἔδο οδιίβ, (6 χγοδὶ οἱ οἵ {π6 ποιὰ ἰβ 
οὗδοβ οἵ συ ΐῃβ, ἰὼ βοῦβ68 ὯῸ ΤῺ Θηίοσα ΔΩΥ͂ ΓΟΓΘ 
'πτ 10). [Ιη 86 εκἰγϑοίβ ποι βίηρ 18 μοαγὰ βαύθ 

ἰαἰἰοΏΒ οὐδοῦ 86 ἰοββ οὗ Ὑἢπδὶ ρ]δάἀθηθ ἰδ 9 
Βεασί οὗ πιδῆ. ΑἹ] ἰου [88 ἀδρδαγίοὰ (γονγ. 11). 
Νοιπην τοπιδῖπβ 1η (86 οἷἱν Βαϊ βοἰ 46 δΔηὰ ἀο- 
δοϊδίΐοη. “ΓΘ μαΐδβ δτθ Ὀσγοίζϑῃ ἴο ρίϑθορα (νοῦ, 12). 

2, Βομοϊᾶ 869 ΟΞ... ἄο ᾿Ἰδηκυϊΐδδ. 
--γειβ.1-4. ΤΠ, σὴ ἃ ραγιίοῖρ]ο Ὁ] της, 
Πτοαθεπεγ ἰπίγοάυοοθ ἰῃ Ιβαΐδἢ (μ6 ῥγορβοίίο ἀἴη- 
ΟΟΌΓΡΟ: 1. 1. νἱῖ]. 7; χ. 88. χιϊὶ. 9, 17; χνἱϊ. 
1; χχῖϊ. 17 εἰ ἶῃ ἄθῃοχαὶ, 18 πϑᾶρθ οο- 
οὔτ πη 411 ἰῃ6 Ῥτορμοίβ. Βαίΐ ἰξ ἰδ παραιυμα ίο 
Ἰκΐδῃ, φυλίθ δΌΣΌΡΕΙΥ δηὰ υἱτπουὶϊ δὴν ᾿ηίγο- 
ἀποίοτγ ἰοστοῦϊα ἰο δοσίῃ (μ Ῥσορῃοίὶς ἀϊβοοῦτβθ 
τὰ Π3Π, ὙΤΉΘ ἀορογί ρίΐοα οὐ ἐπα ἀεδίγαοίίοη 
οἵ (πο φαγί θορὶπβ τὶιἢ ἰἰ6 διιγίλοθ (σομΡ. ΥΘΓ. 
18 ὁ ρηᾳ.). Τὸ {τ Πα ᾿ΠΠΔΌΣΔηΐ8 αἷδὸ θοϊοηρ, ἰοῦ 
1πογ οδη οχὶβὲ οἷν οὐ ἰδ βατίλοθο. [{ ΠΟΝ 48]] 
{πἰρα οὐ {πὸ ειγίαοο οἵ {ἢ δῦ ἢ δθ (ἤτον 
οσοιθο]γ ἰοχοίδον, (16 ἐμ ΠΔὈἐδηί8, ἰοο, 8.6 παί- 
ὮΓΆΪΥ ποδίίετοῶ. ὙΠ, δῷ οχργεββίοη Μϊος 

ΒΟΕΙΩΒ ἰο "6 ἰδίκοιι ἔγοτι [86 ἰτοαίοοΐης πογὰβ οὗ 

ΠυδυεΣΟΠ ΟΥ̓ (ΘΟ. ἱν. 27; χχυἹ[. 64. χχχ. 
δ) 8 Ἰουπα Ὀροαάοβ ἰῃ ᾿βαϊδ ΟὨΪΥ χχυὶὶ. 28: 
χὶῖ. 16, ΤΒ6 [ΒΡ ΚΟΥ ὨΟ τεβροοὶ οἵ ροσβοβ. 
ἍΒοΩ ἐδο ἃ ἴογοθο οὗὨ Ὡδίυσε ὈΥ σά β οοπι- 
Ἰδἃ δδβαὶΐ ΟΣ σδοθ, (ἢ 6 4]} δσὸ δἰΐκο αβϑοίϑα. 
1 ὁ ἀοϑοϊδίζοῃ υτουχαὶ ὈὉγ Βυτηδῃ Πδηαβ (ἢ 6 0889 
68 6 ἀϊθδτγοηί. Τθθη [6 πόσο αἰδιϊηρσυϊΐομοά 
ῬΟΓΒΟΙΒ δῖ οἴδηῃ ἰγοαίθα οἱ δου σίθο (Δ (86 ΡΟΟΥ, 
δηα δΓῸ χΣεβοσυϑα [ὉΓΣ ἃ δοίίοσ δίο Στ ἢ 1 ᾿ 
ΧΥ. 8 μα. 2 Κίηρβ χχγυ. 27 βηᾳ.).. ῬΠΘῺ “Ροθο- 
Ρἰθ » δῃά “ Ῥυγϊοδὶ "ἢ δγὰ ρυΐ ἰῇ οοπίγαδι, δηὰ Ὡοὶ 
ῬΘΟΡΪΘ ᾽" δῃὰ “ ρῥγίῃοβ᾽" οὔ “ Κίηρ," (86 σϑᾶδοῃ 
ἷα ἴο ὯΘ δουρὶ ἰῃ (6 ἰδοὶ (Πδἱ ἴπ6 ῥγιθδίβ ἴῃ (μ9 
(ΠΘΟΟΓΒΟΥ͂ ΟΣ. ΡΓΟΡΟΙΙΥ (16 ΠΟΡῚ] Δ γ. Τα Ρ]δοο, 
ΙΔΟΓΘΟΥ͂ΟΙ, 18. ἃ αδβοίδιἰοῃ ἤτοι Ηοβ. ἷν. 9. ΑὮΥ͂ 
οἰεἰζθῃ ΠΔΥ ὈδοοΙΩ6 8 ἰκΐηρ ; Ὀυῦ Π6 ΟὨΪΥ σδῃ ὉΘ 
8 ῬὈτὶοδὶ γΠο 18 οὗ (86 ὈΥγΙΘαι]Υ ταοθ. ΟὐΡ. ἴον. 
ΧΧΙ, ; Εχοϊς. χ]ῖν. 1δ βαᾳ.; ΦΟΒΕΡΗΥΒ ΟΟΝ. 4.1 
1, Μιοπα Κιάαιαλίη 'ν. 4. [Το τι} Κὶς 
ο Ιρτγϑοὶ ταπεὶ δοοογάϊηρ ἰο ἴ80 αἰνίηθ δρροϊηϊ- 
τηθηὶ 6 οὗ (86 Βουδο οὗ εν]ὰ.--- Ὁ. Μ.}] ΤῆΘ 
ΒΟὨΐΘΠΟΘ ΨΟΓ. 2 ΠΟ. 818 δἷχ ΘΟ ΡΑΓΒΟΏ8. ΑΒ ἰἢ 
(πὸ ἔτεὶ μα] οἵ ἰμ6 νϑῦβθ, 1π6 βϑοοοῃμᾶ δηὰ ἰμἰγὰ 
ΘΟΙΏΡΆΣΙΒΟΏΒ 8Γ6 ποῖ Βρ6ο  ἤς41}Υ αἰβιϊηοί ἴγοπι ΟἢΘ 
ΔηΟΐ ΠΟΙ, 80 8 1 ἴοο ἰῃ {δα βοοοῃὰ δα] οὗ {6 
γοσβο. ἮΙ ἃ σοροιϊοη οὗὁὨ ἁ δβϑοηβδηΐ μουῃάβ, 
τος οὐτῃ δεν τῳ ΟΣ παβδθε εἰν ἐς τς ἈΠΟΙΠΟΣ; 
(μ6 Ῥγορβοὶ ρμαΐηίβ ἴμΠ6 οιωρίγίηρ δηά μ᾽ πάγη 
οἵ 186 ἐΣΡ ἢ Ὗγε δανα ΣΝ μά δι ἀν τμοΣ ἡ ἐς 
6 ἀορίςί 6 ἀσοναβίδίοη οὗ [Π6 δυγίδλοο οὗ ἰμ8 
ογ ἴῃ οοἷοσβ Μηΐϊοῖ δ Ὀοιτονοὰ ὕγοτα (ἢθ 
ἀεοναβίδιΐοῃ οὗ ἃ αἰηρὶθ σου πίγγ ΒΥ͂ Δ Φδσί ἢ] Υ 
Θῃογ. ΕῸΡ δαὶ (86 βπυῤ͵οοὶ ἰγοδίθα οὗ 8 (ῃ9 
ἀογαδίαιΐίοη οὗὁὨ ἐμ φαγί, Δα ποὶ ΤΏ ΤΟΥ οὗ ἐδ9 
Ἰαπὰ οἵ Ῥα!οδιΐηθ, ΒΡ οδσβ ἴσοι (ἢ 6 ὙΠ016 δ0οὺρ9 
οὗ Ἑσμαρίογβ χχίν---  χυὶ., το ἀγὸ ἱπίθπαρα ἰο 
ἀορίοὶ ἐδο ᾿υάρπιοηὶ οἵ [6 που]ὰ ; δηὰ {15 ροΐῃὶ 
ΘΟΙΏΘ6Β ΟΥ̓́ΘΣ ΙΔΟΓΘ ΟἸΘΑΣΪΥ ἴο ᾿ἰκηῦ ἴῃ {Π|6 ΘΟΌΓΒΘ οὗ 
{πὸ ρσορίιθου. [Ὑ ταΐϊμῃι Ὀς δβίκθα : 1 ΥῈΝ [8 [80 
πμ ὦ 00 ἴπθη ἀγὸ ἴῃ 6 ῥ᾽ πάοτεσθ ἢ Βιι (8 ͵8 
δῇ ἰάΐθ αιεβίίοα. Εὸν ἴδ 6 Ῥτορβδί 8668 ἴῃ βρί γῖΐ 
ΔῺ ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΟ ἩΠἰοΪ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴὸ Ηἷπι δὲ {86 Βτεὶ 
εἰκῆι υλίθ ἰ|κὸ (Ὡς ἀοταδβίδοῃ οὗ 8 σου ΤΥ ἰῃ 
ὍᾺΓ ΟΥ̓ ἃ Ποβιῖ]6 τα} ΠΣ ΑΥῪ ἴοτοθ Ηθ βθὲ8 ὅτοδὶ 
οοη διδίου, χαθῶ δῃουϊίηρς δῃὰ βοοΐηρ, ποῦβεβ Ὀυγῃ- 
ἴῃς δηά ΦΠἔἕΐηρ ἀονη, βπιοκο τἰβίηρ ἰο ἤδη, 
εἰς. ΗΘ βθοβ πὸ ρασχίΐοι "δ οουπίτυ ; 86 8668 ὯῸ 
ἀοδηϊία Ρογβοῦβ ἰῃ ἰπ6 μ᾽υπμάοσίηρ, Θηθπλοβ. [ἷ{ 
8. 8 ᾳαυερίίοη ἰζ Π6 σθα!] γ᾽ ῬΡογοοῖνοθ ὈΪ πονηρᾷ 
Ραγθοῦθ ΕῸΣ ὑμ6 8016 τοργεββηϊδιίοη ἰβ αἱ ἢγμί 
8 οομραγϑίίνο νυ ἱπαϊβιϊμοὶ μἱοίατο πΐο σταάυ- 
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Ἀ}]Υ αἰἰαίπα στοδίος οἴϑαστιοθθ δηὰ ἀεβηϊδηοδα, 
Οἷ (9 ἀχρσεδδίοῃ “ ΕῸΣ 89 08} μαίδ βροίκοη,;» 
γἰοἢ ΟΟΟΌΣΒ ΙΊΟΣΘ ἔγοαυθοιΥ ἰπ ἰβαῖδ ἴθ δη ἴῃ 
{86 οἶμεσ Ῥγορβμοίβ, οοιῃρ. οΚΒ ἐ. 2. Τθ δααϊιῖοι 
“1816 νγοτᾶ᾽" 8 ἴσυῃα ΟΠΥ ΠΕΙῸ. [ἰ 16 ονΐ- 
ἀοηιγ πϑοὰ ἰπ οτὰοσς ἰο σοῃίϊηαθ ἴῃ (86 βοοομὰ 
μα! οἵ ἰὰ9 γεοῖβο [89 ὉΪδὺ τι πογὰδ ΕΥ̓ ΣΘΔ1Π5 
οὗ Ἰἰπρυαὶ δηὰ 0141 βουπά8. Τὴ οβδϑοὶ οὗὨ ἐμ 
ἀενδοίδιϊοα ἰ8 ἰπδὶ (ῃ0 Ἰοπὰ Δρρϑδῖβ σζρουσῃλῃ 
δ οχμϑυβιθα (γογ. 4). Ηδστγο ἴοὸ (86 Ῥτχορῖιοῖ 

Βεδρβ ἰοροί δ βδϑϑοηδῃϊ ἸΟσάβ. ὯΝ ὑο ΤΌΣ, 
ἐθ υϑοά ΌΥ [πδἴδῇῃ 11}, 26; χῖχ, 3; χχχίΐ. 9. ΤῊΘ 
ἀοθοσὶριΐοη ἴῃ Φοσὶ 1. 9 64. Βοθι8 0 μᾶνθ ὈΘΟΩ 

Βοτὰ Βοίοτο ἰδ υυἱθᾶ, 0232, [0 ,Δ}} οδ᾽ ἔγοτα βοΐηρ 
ὙΠΠογοα, 18 υϑοὰ ὈΥ Ιδαΐδ ἱ. 80; χχυῖὶ. 1, 4; 

χχχῖὶν. 4; ἰχῖίν. δ. 23, [89 δασίβ (θὐίμοῦ δ 
ἕεντα [εὐ ἰ118, ΟΥ 88 οἰκουμένη, ἈΘΥ͂ΟΣ 88 ἀραὶ σηαίΐοη 
οὗ ἃ εἴπρῖθ οουη(γγ) ͵8 8 ουγγοος πογὰ τὰ [βαϊδῇ. 
Οὐπιρ. οἱ χἱϊ. 11. ΥΜΠ Ὁ», δῇ ὀχργεβαΐοῃ 
ψ ποῖ [δαῖδὴ ἀοοθ τοὶ Θ᾽ 9 ὙΠ 66 ΘΙΏΡΙΟΥ͂, ΒΟΘΠ1Β 
ἴο ἀδποὶθ ἴογο {89 ἐμδδοϊίδηίβ οὗ {π6 δαγίϊ 1ῃ 
ΚΘΏΘΡΆΙ. ΤΙ ΐ ἰδ {Π6 ΓΑΙΠΟΓ ῬΟΒΕΙΌΪΘ, 88 Οὐ Ρ]800 
ἴ6 89 ἢτοί δηὰ οἱ ἀθεὶ ἰῃ τ μΐοῖ ἐμ Ἔχργθθαίοῃ οο- 
οὔθ. 1ἰ ἐπὶ γὲ ππρν 186 βροοΐδο βθῆβα οὗ εἰν 
ΤΟ ῬΘΟΡΪΘ,". ἴῃ οφρροδὶϊίοῃ ἴο Ῥθορὶθ ὁ 
ΤΔΠΚ, ἐδ “Βΐοη ΘΘΏ86 ἱΐ αὐ ϑιν ἐὰν οοσῦτα. ΟΟΙΏΡ. 
ΤΑΥ͂ ΤΕΙΆΔΙΪΚΒ οἡ 6 Γ. '. 18. ΟἿ 16 {86 δρείγδοὶ 
ἴον ἴ6 οοποτοίο, μ6 δορὶ ἴον (6 ἰρῆ δὰ 
ϑιαϊηθηί. Νοῖ ΟὨΪΥ͂ ᾿ἰπδηϊτααία ογοδίϊοῃ, 8 ἴοο 
ῬτΟΘΘΪ8 ἰμ.6 ββὰ ἰἴοοκ οὗ ἄθοαυγ. Ὑμαὶ διηοη 
ΤηΘῃ Ὀ]οοΟΙΏ9 δηα δΒουτγίβιθα, 85 θῸῚ] δ [86 ἴγϑα 
τεθῃ νοροίαἰίοη, Ὀθοοηλοβ ἩὐΠπογοὰ δηὰ ᾿δηρυ]ά. 

8, 86 ϑασίῖ 616ο 16 49Η]98.-.----οονθηδηῖ, 
-- νον. δ. ΤῊ σοῦβα ηυϑὶ Ρ6 γσοχανάθα 48 σοϊδίϑα 
ἴο νῇῆδὲ ὑσϑοθᾶοβ 88 (.:ὸ δἰδίοιηθηὶ οὗ (86 Οδι186. 
ἘῸΣ ΠΟΣΘ (ἢ9 5108 οὗὨ τιθῇ δῖθ ροϊηίθά οαἱ. Βαυὶ 
δὶ 88 Ῥυ ἰϑγαθηΐ 0 18 ὨΘΟΘΒΒΑΓΣΥ͂ ΘΟΏΒΘΟΠΘΠΟΘ. 
ὝΥ6 τουϑὶ δ8γ, ἱμοσοίοσο, ἱπαὶ ἰμοτο 1168 ἃ οδυβδὶ 
ῬΟΝΟΥ ἴῃ {Π6 τοαῦ ψῚ ἢ ὙΠΙΟΣ 18 ΨΟΓΒΘ ἀν υφὴ 
85 16 ποῖ ὈΠΙΓΟαΘΘΏΙΥ ἴδ6 ο1356. Τμαῖ (Π6 ἀ 
ἦθ ἀεδ]οα {πγουρσὰ Ὀ]οοά-υ] ποαθ δὰ οἱποσ βίῃ 
ἦε. ἀφοϊαγοὰ ΝΡ. χχχν. 88, ψ Β]οἢ Ρ]δοθ 1581} 
Ἦλδ8 ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἴῃ Ηἷβ Θγ 6, (φοταρ. «76Γ. 11}, 1, 2, 9). 
ΓΒ ἴβ. ἴο. ῦ9 δκοῃ 1 ἰμῸ ]Ἰοο8] βοηβο. Τδ6 

Θδυί 1169 88 8 ΡοΪ αἱοά ἑδηρ υηάον [ἢ ἔδοὶ οὗἉ 118 
ἐῃδαρθ ίδηῖδΊ. ἩΟῊῪ οου]ὰ δβιιο ἢ ρΡο]]υίοα στουπά 
Ρο βιιβετγοά ἰο οχβὶ ἢ [ἐ 8 δὴ οδ]ϑοὶ οὗ σγϑίι, 1ὲ 
ταῦβὶ 0 ἀοβίσογοα, ἴδ βοοοῃά οὔ ΤΠ 9 γ σθῸ 
16118 Ὁ ψ δαὶ 6 δδυίἢ 88 Ὀθομ ἀοῆ]οά : τθη 
Βανο ἰγϑηδρτοδοϑ (π9 αἰ νἱηθ ἰατσθ, μανθ δη ΟΏΪΥ 
Βχἰοά 89 οταάΐπδηοο, δηὰ Ὀσοόκοη 186 δνουϊδβί- 
ἱηρ οονοῃδῃΐ (χχχ. 8; ἴν. 8). ΠΩ ΟΠ Ἦθτθ 
ἷῃ ᾿βαΐϊδῇ, 15 ἰσγραυθης ἰῃ τ᾽ Ῥοηῃίδίδιοῃ : ἀπε. 
Χχυΐϊ. δ; Ἐχοὰ. χνί. 28; ΧΥ͂ΣΙ. 16, 20 εἰ ϑαέρε. 

ἢ οὗ [89 167 ΟὨΥ Βοσθ.0 Μαγκ [86 δβϑβοῦδῃοθ 
πὶ ἢ, ΤῊΘ σδάϊοδὶ στηθδηϊηρ οὗ [86 ποσὰ ἐβ 
“ο οἤδηρο,;» οορ. οὐ ἰΐ. 18.» Υἱῖϊ. 8; :χ. 9; 
χχὶ. 1. Νοῖ οὔἱἹγ ἴο (86 Ῥοορίο οὗ Ιβγβϑὸὶ [δα 
Οοά ρίνοῃ ἃ δ, ποῖ ΣΘΓΟΙΥ τ} 1ἢ (δὲΒ ῬΘΟΡ]6 ᾿ι48 
Οὐοά τηδάθ ἃ οογεηδῃΐ : (16 Νοδομΐο οουθηδηΐ ἰδ 
ἴοσ 811 τλθῃ ; γοᾶ, ἰΏ ἃ οοσίδί ἢ βΘΏ80 (Ὁ. 41] ογθϑ- 
ἰυτοβ οὐ ἐῃ6 εοατι (θα. ἶχ. 1 βαα., δηα τοῦ. 9 
βΒη4ᾳ.). Θοἀ 855 ρίνϑη πνίιΐζμοϑθα οὐ ΗΠ πλβ6] Γ ἰο 4] 
ταΘῃ (Αοἰδ χίν. 17), δῃὰ σπηϑδᾶϑ ἰξ ρμοβδϑὶ ΌΪ6 ἴοσ αἹΪ 
ἴο Ῥοσοοῖγε Ηἰἷβ ᾿ωνβιο ρότος δηὰ μοὐβμβοδά 

{πον 1, 20). ὙΏο Ῥχορϊιοὶ ἱπάϊοαίοθ βοσθ ἐδ 
ΘΟΡ ΤΏΟΣΆΙ] ΤΟΘΘΟΏ ὙὮΥ ΟἿΣ οδείἢ οδῃηοὶ ἴογονεῦ 

οοηίζηυθ ἐπ (8 ρτοβϑηὶ σρδίουαὶ (ὍΣΩΙ, 

4, Ῥμοσεϑίοσο Βαϊ 1:6 οὔσβο--- ἀσί υεῖς 11,--- 
Ὅτε. 6-9. Οἱ ἐδο πἰαίετηθπὶ οὗ [86 οδυδ6, γα γ. ὅ, 
[0] Δηοῖ ἩΐΛῈ “ἰλογόίογε" ἰλ0 ἀθσοϊαγαίίοι 
οΥ̓́(8Ὠ6 ΘΟΠΒΟαΌΘΩΟΘΕΒ, 80 ἴμαὲ γοΣ. ὅ ΒΟΙΎΟΒ 88 ἃ 
δαδὶ5 θοὶὰ ἴῸΣ ψμδὶ ὑγθοθάθθ απά πῇαΐ [0] οτπ 8. 

5 ΤΠ βαπιθ οομαϊ ἴση ἐβ ἀοβοσί θα ἴῃ [6 πηδίη ΟΥ̓ 
γοσαὶ 6--12 δ ὈΥ νϑῦβ. 1-4. ΟἿ]Υ ἴῃ δὸ ἴᾺ. δ 
γοσα. 6-12 οὗ ἃ ἀἰβεσγοηΐ ἱπηροσί, 88. (ΒΘ Υ Ργοιηῖ- 
ὨΘΏΙΥ͂ βαὲ ἴοσίῃ ποί ΟὨ]Υ͂ ἴθ βεῆθσγαὶ, θαΐ (Π9 
Βρϑσίδὶ Ὄχροσίθποεβ οἵ τϑὴ ἰμσοῦρῃ ἴΠ6 Ὑ11}- 
ΤΑνΑὶ οὗ {[Π6 ποδ]οϑὶ ἔγαϊϊ, τὶμθ, δηὰ δ 1ΠῸῪ 

ἔγοιι γοσβο 10 ἀϊγοοὶ {Π6 Ἰοοὶς ἰο ἐπ στοαῖ ὀεηῖσθ 
οὔ ἐμ ϑασίβ, (89 αἱΥ οἵ ι6 που], “εγεπιλδα ἤδΑ 
ΟἿΣ ΡΪἾδοθ ἴῃ βοῆθγαὶ θοίοσ 8 ογϑβ (χχχῆῖ!. 10). 
ΤῊ συγθο ἰδ οοποοϊγοά 88 ἰμ6 ἀονουγίηρ ὅτ οὗ 
ἐι9 ἀἰγίπα παῖ (Εχοά. χχῖν. 17; Ὀρυϊ, ἷν. 24; 
ἷχ, 8; [68. χ, 16 κα.; χχὶχ. θ; χχχ. 27-Ὁ00; 

χχχὶϊὶ. 14). Τῇθ Ἵχργοδβίοῃ η)οΝ ΤῸΝ (πανὶ 
(86 δεοοῦβῃοθ ΨΠῈῺ γοσ. 4) Οσοῦτθ ΟὨΪΥ ΒΕσα. 
ὈΣΙΑ (ἴὰ 1ρδίδῃ ΟὨΪΥ μεσθ) ἀθηοίθθ ἱμ (16 οοει- 
ποοσΐϊΐου, ποὶ “ἴο Ὀ6 ψαίΐ!εγ, ἰο οοπέγδοί συ}, ναὶ 
“(0 ΒυΠονυ [Π9 Ῥυπιβμιηοης οὗ καὶ. Ρ. 
Ηοα. χ. 2; χίν. 1 εἰ Τὴο εοϑδοὶ οὗ ἰδδς 
δατιΐηρ ταί ποι ἀσγουσθ ἴμ6 μα ΠΥ, ἐχίθμὰα 
βταὶ ἰο ταϑθῆ, ΤΉΘθο δτὸ ραγοβοὰ ΒΥ ἐξ, ἰβιεῖσ δᾶρ 
ἐθ ἀεἰοά Ὧν (Ρβ. χχχίϊ. 4). Βαϊ ψβοσθ ἐδ δᾶ 
οὗ ᾿ἰἴο ἴθ ἀγίοα ἀρ, ἀδδί οηδυθβ, δηὰ, ἐὰ οοῦδο- 
ἀδῆοθ, δυὲ ΤΟ ῬΘΟΡΙῸ τοδί οὐ μ6 Ἂδιίῃ. 
Ηἷβ βυγνινίηρ οὗ δ βι8}} ἀνμὰ ἦθ ἐὰςνράμαν ̓ Ιγ 

8 Υα εοὐταῦ ᾿βοδηΐ ρμοΐηϊ 'ἴῃ 18818}}8 ἦν. 
8; νἱ. 18. χ. 19 βᾳᾳ.; χὶ. 11, ὗς; ανΐὶ. 6). 
Ιβδΐδῃ υθε8 86 πογὰ 1 1)ὲ τηοτθ ἰγεααθηε!υ ἴμδα 
[86 οἶδεν Ῥγορμοίβ ΗἨβδ ἘΠΙΡΊΟΣ 1ὲ εἶχ ἐἶπλθ5 θ6- 
5βἰάθ [μ6 οδβθ Ὀθίοσο ;8: υἱϊὶ. 1. χὶὶἹ. 7-12; χχχῆϊ. 
8; Ἰ1. 7; Ἱνὶ, 2. Οἐ ιμο οἰἶας ἘΡΌΠμΕΙΕ ΟὨΪ]Υ͂ 
ογοιαϊδ ἢ πι868 ἱΐ, θὰ θὰ. ομοθ. [ἢ ἴπ6 ὈΟΟΚ οὗ 
70» (80 ποχζὰ οοουγῃ 19 {ΐπιεβ. ἍΡΤ9 18 Ἰουπά 
ΟὨΪΥ ἴῃ Ιβαΐδῃ; χ, 25; χχίχ. 17; χνυὶ.ὄ 14. ΔΙ 
Αἶδὸ 8 ἰουμᾶ ΟὨΪΥ ἶβ8. χχυἹ]!. 10, 18, διὰ 900 

χχχυὶ, 2. 3} ΠΟ οὐσυτβ ΟὨ]Υ μοτο. [5,15 
ΟΟΟΌΣΒ 17 πιο ἴῃ 89 ΟΙα Τεείδιμοηϊ; οὗ (6990 
10 ἄπιεβ ἰπ Ἰβδίδῃ; υἱ!]. 6; χχῖν. 8 (δὼ), 11; 
χχχὶϊ. 18, 14. Ἰχ, 1δ; Ιχὶϊ. δ; ἰχγ. 18; ἰχνυι. 10. 

γε. 8 ἢ 180 ἰδιοθουσίηο ν. 12; χυσ. 82. ἵπῦ 
οἰρῃὶ ἐἰπιθ8 ἐμ ᾿βαῖδῃ (γ. 14; χὶῖὶ. 4; χυϊ. 12 
(δ8), 18; χχὶν. 8; χχυ. δ; ᾿ἰχυΐ. θ); ἴῃ [116 ψ8ο]θ 

ΟΙὰ Τοαίαιηδηὶ 17 (πιο. Τ᾽ Ὁ}, βᾶνθ ἴῃ ἱπὸ ἀθ- 
ἀοπί Ὀ]δοθθ ἴῃ ὅν (1. 1δ; 1, 11), ΟὩΪΥ ἴπ 
Δ χιὶϊὶ, 8, χχὶὶ, 2; χχὶϊὶ. 7: χχχὶϊ. 18 οορ. 

Υ. 14, ΤῊΘ οἢ]γ Ῥτορἢθί βᾶῦθ Ἐσο κε] (χχυϊ. 18) 
(μαὶ πθο8 1829 15 15:8; Βα δδ8 ἰξ ὅγο (ἰπλοβς ν. 
19. χγὶ, 11. χχὶϊὶ, 16; χχίν. 8; χχχ 82. 1 
ὙΞ οὔδθετνθ ἰμ6 3 τρδτϊχίπρ δοοοιωρθηϊταθηξ. 
Ὑ ἰδ πυϑοῦ ὅνο ἰδπλοβ ὈΥ 1βαῖϑῃ (χχὶϊὶ. 16; χχυξ. 
1, χχχ. 39: χἹἹ. 10). Νο οἶος Ῥσορδοὶ οιὰ- 
Ῥίογβ (16 τογὰ βὸ ἔγοαυθηῖγ. ὙΠ, ἰο Ὀ6 δἰτίοσ, 

ἴηι [καἰδὴ ἰῃ ἀϊδτγοηι ἔοστηβ ἴΒγθα {ἴπλε8: χχὶΐ. 4 ; 
χχίν. 9; χχχυΐ. 17. ΦΨ ἱπιοχίοδηρ ἀσίηκ ; 
σπῖτι τπ9 Ἔχοορίΐοι οὗ ΜΙΟΛῊ Ὑ8Ὸ0 τπ|ιϑ68 ἐπ πογὰ 
οὨοΘ (ἰϊ, 11), 11 18. πβοὰ ΒΥ πο οἶος Ῥυορμεῖ βᾶνϑ 
Ιδαϊδὰ υ. 11, 22; χχὶν. 9; χχυϊὶ. 7 ἐσ; ᾿'νὶ. 12. 



. (ΒΞΔΡ'ὺὶ ΧΧΙ͂Υ. 135-22." 4718 

ἰδ, δε μβαυΐηρ ἰοσοίοἹὰ, γος. 7, ἐν ἀοϑέσο- 
6 γἱπο, 6 βου]οδὲ ἔγυϊι οἶ ιμο κτουμπὰ, 

ἀεπέκίο ἰὼ οοπδοαύυθῶοα, (δ 6 οοδϑβαίϊου οὗ ἸΟΥ 
ΜἘΙΟΣ πὶηθ Ῥγοάυοεβ (Ρ. οἶγ. 16). 

δ. ΒΟ οΟἱἿΥ οἱ ομέμπδίοι -----ἀσϑαϊειτιοῖ 9. 

Ἰὰς Ρτγουαΐπεωοθ ἰο 1, πῆρ. ὙΘ τ δῖνος 
ΟΥ̓ἁ ἰαῦρεὶγ ΒΑΡ Ἴ05 πεὺ 

ἰδδὲ οὖν Ρῖοὸ ἐλρς τα  ἐνθνι 
κα πιϊηὰ, 

νοὶ Υ δὲ χχν. 8. (ΑΈΝΌΤ ἀὁ 7.5. χχὶν-- Χχγΐ!. 
1826, ν. 10, ΘΒΕΟΉΒΣΕ, εἰ6.). ΕΓ 

ἶξ 8. ὑπ ἰο ϑιρῃδδίσθ ἐμ οἱϊέθβ βοδι ἀθ 
1μο ἸΙανοὶ οοσηισγ. Νο οῃθ ἰοοΐκ ἴοσ ἐμοῖς δρϑεὶ- 
βοκίδου ; ἴοσ ΘΥ̓Ὁσγ οὔθ ἱμοϊυάοι (μ.6 οἰἦδ8 ἰη 41} 

ἐμαὶ Μιαα Βόοθτι Ῥγου αὶ καία οἵ (μο ΚΓ ον 2. 
Βαϊ δῇ ϑαρμδίὸς πιορρίου οὗἉ [πν9 ὍΣ Υ οὗ (86 ποτ]ὰ, 
189 ΡΣΌΡΟΓ ἔοουβ οὗ ποσ]  ] 658, ΘΟΓΓΟΒΡΟΏΑθ8 ἰ0 (8 
ἱπιροτίδῃηοθ ΤῈ ὑΐδοθ χχυ. 8 οδηποῖ "6 οοπλ- 

; ἴον ἔδθγθ ἐδθ οουίοχὲὶ δηά οοῃδίσγυοίίου 
ἰριαγαὶ γογΡ8) ΔΓ ἀροϊἀΘ]Υ ἐπ ἴανοσ οἵ οὟγ 
δκίηρ [Π6 ποτὰ 88 8ἃ οο]εοίΐνθ. Τμδὶ υπᾶοσ (18 
οὐ πὸ ἀο ποι υπὰ Φογθθαί θαι, 86 τηοϑὶ 40, ἰη 
δε ον! ἀσὨϊ ἴροπι ους Υἱὸν οὗ (8 μΡαδεαρθ. ΤῈΘ 
εἰς οὗ (80 ποιὰ 15 ςδ]]Ἱϑὰ {86 οἰ(Υ οἵ ἐπ 
[ποῖ οσηήδίοη.} θϑοδυδο που] ἀ] 668 ἢδ8 ἴῃ 1( 18 δοδὶ 

διὰ οδηίσο, διὰ πο] ]ἑποδα 18 οαδϑηε8}1γ ἸΔΩ͂ ἐὶ, 6, 

φαλέσα, 6δα. ἘΔῺ ἰδ αδοὰ ἰὼ ἐπίϑϑοῦδο 
μαῦας Τισπα λέ ρον δι ΧΙ. 17, 28; ΧΙ. 29; χΧ τ. 
; χῖν. 18, 19; χιὶχ, 4; ἰχ, 4; Ϊ βατα, χἰϊ, 21). 

Το Ρεσρμοὶ ἀφοίασοο (δ δὲ πο ἱπιτασὰ οἶδοβ που ]Ἱὰ 
δἰδὸ Ὀ6 Οὐ ΑΓΑΪΥ τηδηϊοσιοὰ. ΕΘΣΥ (μη Β6ΓΘ 
ἰδ ἰῃ δοοοσάδῃοῦ ἩῚ8 ἐδ δί7]9 οἵ Ιδαίδβὀ δ 
ἰό προὰ ὙΘΙῪ οἴδω ὈΥ Ἰρδῖδῃ (νι, 16, χίν. δ᾽ 
χυὶΐϊ,. 25, 29; χχυϊὶ. 11; χχυϊδ. 18. χχχ, 14, 
8α6}6). ΤΡῚΡ ἰο ἰοποὰ αἰχίδοι εἴπ ἴῃ (μ6 ῥκο- 
Ρβοίδ; οἵ ἐδι686, ἐθα (λαιοῦ ἴῃ Ἰραΐδῃ (1,21, 20 ; χχιὶ, 
2; χχὶν. 10; χχυ. 2,8; χχνὶ. δ; χχῖχ. Ἕ"; χχχὶϊΐ, 
13; χχχὶϊὶ. 20). ὍΣ ὀοσῦγο ΕἸΤΘΏΓΥ ἔστη ο5 ἴῃ 86 

110. τ; οἵ ἐποπθ, οἰουθῃ ἰἶτλοο ᾿ῃ ἰσαίδῃ ; οὔθ οἵ [110 
). [ βίασθο ἰα «ἀταϊϊυοὰ ο, 6 χομυΐηο (χχὶχ. 21); ἐπ6 

ΟἾΒΟΣ Ϊδοθθ ΠΟΙ ἴΐ ΟΟΟΌΣΒ ΔΙῸ διβαὶ]ο Υ̓ [89 
οτἰ ἶσα. γο ταϊσιὶ πόρεν ΒΟ οὨ6 οου]ὰ ῥέδεςς 
οἵ οἰοφοὰ μουδοβ ἐπ ἃ την λον 

πνν στρ Ῥεΐηρ οπἰοτοὰ ἰηΐο. [ἡ 186 βίγϑϑὲ ἴοο 
{πὸ 11) τἴ89 Ἰαιιδηϊδίΐοῃ δὲ ἰδ 1085 οὗ πὶῃο δηὰ 

οἔὗ 4}1 ̓ ογ ἐφ τοροαιοὰ (οοσῃ. χυὶ. 7 
τ Ὁ» οσζασθ ΟἿ] ἱπίοο 8 [8.6 Ο. Τ'; νἱε.; 
Φαάφεο χίχ. 9 διὰ μεσϑ. τος ΠἸΜΗΠΙΠΕῚ ΤΊ 
ἐ4536, ἱ, οὐδί 66. θη 411 ἸΟῪ ἂς (5 
δανὸ δοα ἔτοπι ἰδ οἱὶν, λυ τρν ῬΟΙΩΔΙΏΒ ἴῃ ἰΐ ὍΝ 
ἀοβοϊδιίοη {τοσ. 12). ἼΓΙ διὰ ἴο δίδίϑ νἢδὶ διΐυσο 
αὐθηίβ γι }} οοστοδρουᾶ ἰο ἰἷ8 νὴ ΒΟΘΟΥ οὔ {π6 τοὶ 
δοὶ οὗ (80 ὁ αἀραικοι Ἕ οὔ ἐμ6 πογὶὰ, 18 ΑΡῬΘΑΓΒ ἰο 129 
ἐμαὶ [86 ἀερογ ρου οὗ ἴ6 ῬΙορδοῖ, 8ἃθ 1ΐ σοίοσβ 
βο  εἷγ ἰο ὁσοῦξγοηοοδ δ ΐο δ δδνο ἴῸΣ (πεὶν ἰμοδίγο 
ἔμ δινζαοο οἵ ἐδ Θδεί, ὁ πάϑ (0 ψῆδί οὔν 
τα υ ἰῃ ἐγ π Τρομάρι {)} [6 “π ΒΑΥΘ οΓ 
189 εαἴχηθ οἵ Ηἷδ οομλΐηρ, δηά οἵ ἴδ 6 Ὠΐηρ ο 
βοσσοῦδ (Μδιὶ. χχίν. 6- ὃ; Μαγὶκ ΧΙ, 7-8., Πἶκ9 
χχὶ, 9 η4ᾳ.). Απὰ δο Ρερίῃ 

ἘΝ 8 ΠΡ. Ηρα οἔὗ Φοδα 
οὗ βουϑῇ 8086, ϑοῦϑι 

ἐσυϊαρείδ, δηὰ βουθῶ ἘΝ (οδδρ. νἱ. 84ᾳ4.). 

8, ΤῊΞ ῬΕΞΤ ΞΌΟΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΣ ΟἸΟΒΕ,. 

σκμ.». ΧΧΙ͂ΓΥ. 153-28, 

18 “ὝΤΒοα ἴδὺο 1Ὁ 6.81} ΒῈ ἰπ ἐδ τηοϊδὲ οὗ ἴδιο Ἰαπὰ διιοηρ [δ9 Ροορἶῖθ, 
Τλετο δλαϊΐ δὲ 86 16 βμακίησ οὗἉ δῃ ο]ϊγ9 ἴγϑο, 
Απὰ ας ἴδ ρ] τ Β6ὴ {16 Υἱπίδρο 18 ἀ0Ώ6. 

14 ΤΠΟΥ 8}4}} ΠῚ Ὄ τὸ τος μὰ 
ΤΉΏΘΥ 5888]] βἷηρ [0 [}Π16 τη] ΒΥ οὗ 6 ΟΕ, 

818] ΟἸΥ δἱουὰ ἤγοπι {86 868, ΤΉΟΥ 
15 ὙΥΜεσαίοσο κἰονιν γο 6 [Χ0Ε} ἴῃ ἴδο ᾿δῆγοβ, 
νον, ἰδ πδπιο οὗ 

16 τ ὐωνλιθα υἱῤοσεηοβὲ 
τορος 
Βαὶ 1 καὶ 

ὁ ΟΑΡ νά οὗ Τδελεὶ ἴα ἐγ μϊτὼ οὐ ἐμὸ νὸς: 
ἊΝ (πο οασίδ βανθ ἯΘ βεβσὰ βοῃᾷε, 

Ὅγ Ἰδδηπαβθ, ΤΩΥ͂ ἸΘΒΠΏΘΒΒ, ἯῸΘ ὑπο τηθΪ 
ΤῊ ἰγοδοδασοῖβ ἀθα]ογβ μανὸ (6811 ἰΓοδ ΟΠ ΟΤΟΌΕΪΤΥ ; 
Ὕο8, 

Ο ἱπμδῦιδηξ ΟἿ 106 οδτίἢ. 
18 Απηά τὲ 85..81}] οοΐὴθ ἴο 

, [0 ἐτοϑοβοσοῦβ ἀ6 816 γ5 δανο ἀ681} ΥὙΟΙ 
11 Ἐδαν, διά {86 τἱῦ, δῃιὰ (δ)6 βῆδγο αγό ρου 

᾿μαρομανσαιϊσ. 

Τῆαὲ 6 το βφοῤὰ δος πα μος οἱ ἐδο ἴδε: 
8.41} 211} ἑαῖο [δ ρἱ!; 

18 



214 ΤῊΣ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

Απᾶ 6 [π8ὲ οοτηϑίὰ ἀρ ουὖὐ οὗ [8ο ταϊά δὲ οὗἉ ἴδ ρὶξ 
5411 Ὀ6 18 Κ6ὴ ἴῃ [06 ΒΗΔΙΘ: 
ἘὸῸν [86 τψίπάονε ἔγοτη οἡ ἰρἢ 8.6 ΟΡΘῃ, 
Απᾶ ἐδο Τουπάδίομβ οὗἉ ἔθ Θαυῦι 40 Βῃδῖκϑ, 

10 ὙΒο δασίδ ἰβ υὐοσὶγ Ὀγόκο ἄοτα ; 
ΤΏ οαυί 18 οἰθδη αἰββοϊγοά, 
ΤῊΘ ΘϑΥ ἢ ἰβ τηονϑα Ἂχοθοαϊργ. 

20 ΤῊ δαυῃ 8.811 τϑϑὶ ἰο δπᾶ ἔσο ἴΚθ 8 ἀσπιηκατά, 
Ἀπα β88}}] 06 τοπιονοαᾶ |1Κὸ 8 τΑτ δ 
Απά {86 ὑγδῃηθστοβδίοῃ ἰμογοοῦ 8881} 
Ἀπα [1 58}4}} [8]], 
Απά ποὶ τἶβο δῴϑίῃ, 

21 Απὰ ἱἐΐ 58.411} οοΐμβ ἴο ἴῃ ἐμαὶ ἀδγ, 
Τῇαΐ ἰλ6 1ζ0Ε} 884}} 

ἈΘΑΥΥ͂ ὍΡΟΣ ἰδ; 

ὉΠΙΒῊ {μ6 μοὶ οὗ [8ο Βἱγἢ 0168 ἐλαξ αγὸ οῃ ἱρὰ, 
Απᾶ {86 Κίηρβ οὗ [86 φασί ἀροῦ {89 Θαυίὰ 

22 Απά [ΠΟΥ 58}}8}} Ὀ6 ραίβογοά ἰοροίμοσ, "α8 ὈΣΊΒΟΠΘΣΒ 816 σδίβαγοα ἰῃ “Πο Ρἱΐ, 
Απά 88|8}} Ὀθ βαῦ ἂρ ἱπ ἐπθ  δδορρ; 

, Αμάδῆσ ΠΙΔΩΥ ἀδΥβ 588}} {ΠΟῪ Ὀ6 Ἰνἱδἰ θά, 
28 ΤΒΘΩ [Π6 ΤΏΟΟῚ Ἰ Ὀθ οσοῃέουμαρσα, 

ἈΑπά {86 ϑὺῃ δβῃδιηϑά, 
ὝΒθὴ [80 [.0ΒὉ οἵὗἉ μοεὶβ 8881} τοΐῖρῃ ἱῃ τηουπὶ Ζίου, δῃᾶ ἴῃ ΨογΌΒΑ] μα, 
᾿Ἀπά "ναΐοσο ᾿ἷθ διοϊθηΐβ ρ] ουϊουβὶγ. 

1 Ονσ, 8 ἩδοὉ. . 

4 ἘΠ τυρόν: δ ἨΘθΌ. ῥμέν . ἐλ 
ΤΟΥ, ουπὰ ιυαπέϊπσ. 8 ΟτΥ, ΤΏΘΣΘ 

8 Σὸν ἐδείξ ελαὶξ δα. ὃ ἐλ ἰαπὰς οἵ ἔσλὶ, ἰὰλᾳ οαδὶ, 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

ΨΥ. 18, ΤῊΘ ἱΡΟΙΒΟΏΔΙ Οχργοϑϑίοι Γ᾽ ΤΣ ἴδ ἴἰο Ὀ0 

Ὀηῃάογβίοοα 859 ΓΤ 7} χυὶ!, δ. 

Ψψον. 19. ΠΡ ἢ ἴδ 8 νυδδίδαςνο 85 ἽΔΛΆ ἴῃ γοσ. 16 δηὰἃ 

ΤΊΘΟΝ ἴῃ τόσ. 22; ἔμσθθ Θχϑιαρ]68 ἐπ ἐμ: 5 ομαρίοσ οὔ ἐδ 

ἱπδη, 808. δοΐπρ τοργοδϑοῖθα ὉΥ͂ ἃ δυνοίδηξενγθ ἐοττηϑὰ 

ἕγοτα [ἢ 6 ΒΔΙῺΘ ϑίϑθι. ΟΣ. 23, δὴν που]ὰ οοῃϑοῖ ὙῸΝ 

Ἰ δ9 ΝΡ ΟΡ νι ὑο ἥνν ἀὐλιίονον 

8 Ἠοῦ. ξξεαπδ88 ἴ0 ἥπ8, ΟΥ, τὴν 8δϑοῖαῖ ἴο ππ6. " 
8 ΟΣ, ἀωυησοον. 

Φ εῆαχο ἰἶλχα α λανηποοξ. 

σΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑὮ,. 

νῶι ΘΟΕ; Ὁυΐ ὙΌΝ ἰβ ΤΑΙ ἴῃ ἀρροσϊτίοι ἕο ἐδ 

Βα ]6οὐ ἸὨγοϊγοα 1π 35) 8. ΤῺΘ βίπρυϊαγ ὙΝ πϑϑὰ ποὲ 

ΟΑΌ86 ΒΌΓΤΡΙΙΒ8Θ ; ΘΟΙΏΡ. χα, 4. ΤῊΘ 6886 ὈΘζοσθ 8 Θοτ98 

πράον [Π 9 σα ΘΖΟΥ͂Υ οὗ ἐδο ἰάδε] ὨυχαΌΟΥ ἐγοδίϑα οὗ, Ν-»- 

ΘΕΙΦΈΛΟΝΗ Οἷἵ΄, ἢ 61,1 586. ὃν» ἰδ ἰηῃ ἐδ δίκη βοδίίοι 

οὗ ὃμ. ΟΟΏΏΡ. ΟὮ Σ. 8, 

ἘΧΈῈΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

1. Τὴο Ῥτορβοὶ ἀδρὶοἱε μοτὸ ([μ 6 βοοοπὰ βίαρο οὗ 
ἐΐθ που 5 ἀραϊτυαοίίοη. ΤῊΐ8 οοηπὶθίθ βιι θϑῖδῃ- 
{14}}γ πῃ [86 Βῃδίζογίς οὗ [86 ρίοθο οὗ (6 οδτί ἢ 
1661, ΤῈ ὑγαπβί (ἰοῃ 18 οσταϑα Υ 86 ἱμουρῇϊί, 
γον. 18, (μδ΄ ΟὨΪΥ [Ὁ τηθῃ, 8 Εἰδατῖηρ, 85 1 τ 
μὶ}} βαννῖνο Π6 χβι σαϊδδίσορηθ. Βαϊ [Π688 Βδν. 
ΟΏ6Β 816 ἰδ ῥίουβ, (6 οἱἰοοὶ οὗ αοά. Τδοθο 69 
ἴο ἰῃ6 Ῥτοχαϊβοά ᾿ἰδηᾶ, ἰο Φοσυβδίοιη. Εσοιι (ἢ 6 
86Ά, ἑ, 6.,) ἔγτοτα [6 νγεβί, (6 Ῥτορδοὶ ἤθδτβ 6 βοῃς 
οὗ ῥγαΐβθ (γοσ. 14). Ἐφ δηβνοιβ ΕΥ̓͂ Ο8}Π[ΠπῸ ΟἿ 
Θαδβί δηα τοὶ ἴ0 Ὀγαΐβθο (6 πδηλο οὗ [86 1,οτὰ ὅτ 

᾿͵ 1δ). ΤΆ ΪδΒ δυμηπηοῦδ 16 οὐεογοᾶ, 9 ἦνθ 
ἔγοτα (18, (δὶ 18Π8 οἸοσὶ οὗἉ 816 πἰἀάρῃ ἴῃ ἃ 
Ββϑίο ὉΪ8ο (νοσ. 16 α). Βαὶ ἐμδὲ 18 χδὲ {π 9 οοοδβϑίοῃ 
ἴον [Π6 βίψιιαὶ ἰο θ6 ρφίγϑῃ ἴῸΓ ἐδ 8 ΟΟΟΌΓΓΘΙηΟΟ οὗ (ἢ 9 
1δϑὶ δηὰ πγοϑὺ ἔγὶ Ὁ] οβίδδίσορῃθ. ΤῊΘ Ργορβοὶ 
ΒΏΠΟΌΏΟΘΒ ἐξ 11} 8 ΘΧοϊδηλδίίοη οὗ δηχίοιυ διὰ 
ἴΘΣΤΟσ. Αἱ [Π6 Β8η16 {1π2)0 ἢ6 ἀθο]8γοβ ὙἘῪ ἰΐ πυδί 
6 80; ἰδ βἷη οὗ πιθῇ ρσόνϑόῖκοβ (μ6 ἡυδρηγχοης οὗἁ 
αοά (νας. 16). Ηδ οδιαγβδοίοσίσξοβ ροϊογθμδηα [ῃ9 
οβίββίσορθ 88 οὔθ ἩΠ]οἢ 8181} (ΔἸκα ρΐδοα ἰη αἰ Πδσ- 
Θηΐ πα οοσβαῖ 6 δοίβ, ΘΟ ΤΟΙ ΒΕ ΘΓΟ ἤδη ἰδ 6 ῥΓγο- 
οοαϊηρ, Βο  παὶ πὸ το μ88 Θθολ ρα (δ ἤχει Ὁ] πὶ} 
ΘΟΣΙΔΙΏΪΥ [8}} ἀπάος [6 Βοοοηά οΥ [86 {μἰτὰ (νοτβ. 
17, 18 α). ΕΣ, 88 δί {86 ἀοϊυρο, [6 πὶηάονα οὗ ᾿ 
Ὠθαγθη Ὑ{11 θ6 οροηρὰ, δηά 89 ἰουμἀδίίοηβ οἵ [89 

Θδε ἢ Μ|ς11 θ6 Ὀχοΐκοα ρ (γον. 18 δ). ΤῊθ ρἱοῦθ 
οὗ ἴ86 οαγίδ ψὶ}} (Π6π χϑηᾷβ, Ὀυγβὶ, Ὀγοδκ (γογ. 
19), τοὶ 11|κὸ ἃ ἀγυηίζοη δη. πιὸ Θατὶ ολπηοὶ 
ῬΘΑΓ ἰδο Ἰοδά οὗ βἷη. [ι ΔΕ Εοτο στον [11] ἰὸ 
εἶδα ἀραὶ Ω0 ΤΏοσΘ (γοσ. 20). Βυὶ [πὰ ᾿υάκιιοηξ 
οἴ 8 Ὡοΐ οοπῆηοα ἰο [86 φασί: ΤῊΘ δηρο]ϊο 
ΡΟΣ ἰμδὶ ἃγθ μοί] ἰο αοά Ἡ1]}], 86 νοὶ δ8 
ἐῃο ΓΟργοδβοηίδίυϑδ οὗ ἔο ΟΡ] ΡΟΥΘΡ ΟἹ ΦΑΣΙΝ, 
6 σδδί ἰηΐο 116 δΌγεθ, δῃὰ ἱβογο βυξ ὑὉΡ ἴῸΣ 8 
ὑπλ6; Ὀυὶ δι ἃ οοσίδί ἢ ἰοστὰ μ88 Ὄοχρίγοα, ἐμ οῪ 

. {π|}1 γαίῃ Ὀκ ᾿ἰθοσαίθα (γοσα. 21, 22). βυῃ διηά 
ΤΩΟΟΠ,, ἴοο, {011} Ιοϑο {πε} ὈτγΙ ΧὨΐηθθΒ, 8οὸ [πὲ ΟἹ] 
ἴῃ οπὲ ΡΪδοθ οἵ 86 ποῦ ]ὰ οβδὴ βαίδιυ ὕ6 ἰουῃά, 
ὨΔΙΊΘΪΥ, ἰα Ζίοη. ΕῸσ, δμπουρῇ {Ππ6 τοδί οὗ 188 
οδυία ὕ6 βΒῇἢαίίογοά, Ζιίου, {886 ΠΟΙΥ τοουηΐ, ΣῸ- 
Τηδίηθ υηϊηυτοῖ. ἘΕῸΣ ἰῃοτθ Φομουδὴ σὰ ]68 88 
κίην, δηα ἰὨγουχῃ {πο μοδὰβ οὗ Ηἷβ ρϑθοόρὶθ 6 γθ 
βαϊπογοὰ σουηᾶ Ηΐ ν.}} Ηὸ οομμμμπηΐοβίο ΗΠ 8 
ἸΟῪ ἴο ΗΐδΒ ρϑορ]θ δἷβμο (νοσ. 28). ὔ 

2, Θ ἴδυα {ἴ 5881} Ὀ6--ΣΘ ΘΟ ΏΘΣΟΤΙΒ-- 
Ϊγ.--- νεῖ. 185-16. Ιῃ 1[Π6 οἷἶνα δῃὰ γτᾶρο Πδτ- 
γοϑὶ [86 στοαί τηϑδεθ οὗ (Π9 ἔγυϊ ἴ6 Βῃ δ Κθ ΟΥ 
Ἰυοκοα οὔ δηᾶ σϑϑὶ ἰῃίο ἐδ ῥρσεββ. ΟἿἹΪΥῪ [δνν 
Ττῖθθ σοηδίη οὐ 1ῃ6 οἷΐγθ ἴγθὸ οσ. νἷπο. ΤῊΘ 

ἴεν τϑιμδιηϊηρ ΟἸἑγοθ τὸ βίσυοῖς οὔ᾽ στ ἢ ἃ δίῖοκ. 
ΤῺ ἴδνν ζγδροβθ σϑιυλδίηἷηρ ΟἹ (86 Ὑἱὴθ ἃγο δῆεσ- 



ΟΒΑΡ. ΧΧΙ͂Γ. 138-23, 

γα οαἱ οὔ. ὙΓΏΠοΩ, ἰμθη, δἱ (ἢ 6 οἷοδο οὗ ἴ86 
οδιδεζορῃθ ἀορίοἰοὰ ἱπ γοσα. 1--18, ΟὨ]Υ͂ 10.017 Ροῖ- 
80:8 δυτνῖγο, ἰδδὶ ἰδ ἃ ὑῬχοοῦ οἵ (6 οχίθεϊς οὗ {86 
ολἰδδίσοριιθ, δῃ ἃ ἃ σροδθῦγο ἩΒΟΥΘΟΥ͂ ἰο οδίσηδίθ 
ἦι. Τα ὈΥ (π0 ΤΑΥ͂ οὗ ἐχρί δι πίης ἰμο 33. [Ἴγτδηδ- 
Ἰαίε, “ ΕΌΣ τα ᾿ἴξ 5}4}} ὃ .᾽ ηοΐ δ ἰὼ ἐδοὸ ΕΟ Ὗ. 
“ΤΌΘ ἰδ ἰἰ 6}}4}} "6, εἰ56.]1. Βυὶ ἔθνη ϑβδοδρε 
ἀραιγυσίομ. ΤΈιοθο ὅτ [86 οἱουῖι. ΤῸ [Π686 ἴεν, 
ἯδΐΟ δῖ ΟΥ̓ ἱπερ ἰοδίΐοι δυρροδοὰ ἴῃ σγογ. 18 ὁ, 
ΠΡ}, νοτ, 14, σοίθσβ. ΤΟΥ 6ΧῸ]ὲ δί (μεῖς ἀοἰῖν- 

ὁγδῆοθ, ἩΒΙΟΒ (ΠΟΥ ΟὟΘ ἰο 86 τρδ᾽εδίΥ οὗ 268ο- 

γαῖ. [2 15 ἰουπὰ 88 ἤϑγσθ οοῃῃθοίθα Ὑ11} ΧΟ 
χἱ!, 6; Ἰῖν. 1. 19 οοσῦγα ἔγθαυθηον πῃ [86 ἤχει 
δηὰ βεοοια ρματὶ οὗ Ιδαΐδῃ. 34) 8 δὴ Ἐχργοβαίοῃ 
Υ6Υ οοιηπιοῦ ἰη [παϊδῆ. Βυΐϊ ἩΔῪ ἄοοα ἔπ Ῥτο- 
Ῥβμοὶ 68 ἔγοτι [86 668, ἑ. 6. ἔγοτα ἐδ Ἰτοσί (Π6 6Χ- 
υἱηρσ διοαὶ οὗ ποῖα {μδὲ μανθ  γο 
ὁδουοῖ, πὶ ὈΒΕΟΗΒΙ,Β δηὰ βοῦλθ οἷάοσ ἰηίον- 
Ῥτγείεσβ, ἰδῖίκο Ὁ) ἴῃ {89 οοιραγδίῖνο δϑῆθθ ({Π60γ 

κἢ.2}} ΟΥὟ δ᾽ ουᾶ τόσο δ δῃ ἐδ 568): [ὉΓ ὑπιν, δΏ 
οποιηδίοροοίἐς νοτ΄, ἀθηοῖοα ἃ οΟἰθαὺ βουαπὰ (Ἰΐϊκο 
(86 πεὶρῃίηρ οὗ δ Βοσβθ) ψΐος σδηηοὶ ὃ6 οομ- 
ἤπι αὶ ἰδ 6 ̓Βυπάοῦ οὗ (π 6 βορὰ ἴοθδ ἐδμοσο 
ἰ6 ἴῃ (ὴ6 ἐχρτγοδβαίοῃ Ὁ Ὁ μροπῃϑἰηρ [ἢἶκο ἃ ἴΌτο- 

νοδίηρ οὗ ἐπ ἔκοϊ ἰδὲ (6 ΟΒυτοῖ οὗ (πΠ9 [0Βἢ"Ὁ 
ποῦ] δργοδὰ 4}}γ ἴῃ [ῃ9 ἰΔηά8 οἵ ἔϊο περαῖ, 
δοὰ ἰδαὶ, ἱμπογοίοσο, [ηὴ6 χύοϑὶ σδββ οὗ {6 σοὸ- 
ἀδοπιοὰ ποῦ]ὰ οοὔλθ ἤοτα ἐμδὲὶ αυκτίοῦ Ὁ ΕΤΟδι 
[86 πιοηορηξ πο ἴ86 Ῥτορμθέ δῃηπουηορά ἰπ9 
οοαιίοτιης πογὰ (γοσα, 18, 14), 4}} ἰ86 φρο] 
ἀπε! !ηρ πὰ [86 οδδὶ δηὰ μοϑί δ. ἰὸ ὑγδῖδο (ἢ 6 
8116 οὗ [πΠ9 1.0Β0 ψὲιο διδ8 χίγϑῃ ἰο ἔθ, ἰῃ ρ]δοθ 
οἵ [86 ἰογτῖ Ὁ]. ἀδΥ οὗ αἀᾳπιοιί, 1Π6 Ῥτοιηἶδο οὗ 
ἀεἸνοσαθοο. ΤΏΘΓΟ οὁδη ὃ Ὡο ἀουδί ἰπαὶ (Π6 
πογὰ Ὁ ἽΝ 15 οοπηοοίοα πὶῖ} ἽΝ, ὍΝ (ἐρηΐο, βαην- 
πα, ἃ ποτὰ Ῥθου αν ἰο 1βδ ἰδῇ; ἕοσ δοδίἀθ 1βαδῃ 
χχχὶ. 9. χίϊν. 16; χὶνὶϊ. 14:. 11, ἐξ ἰβ ἰσυπάὰ 
ΟΗ]Υ Εσοκ. νυ. 2, δῃὰᾶ ἢ 6 γὸ ΤΟΡΘΌΙΥ 85 ἃ Του Ϊ ηἾ6- 
ὁδῆ08 ἔτοπλ [β8:8}}} δῃὰ σὰ Ὁ" (ομ 6 Ὀγοδδί- 
Οἰδίο οὔ ἰμ6 εἰρη -Ὀσίθβί). Α8 {86 ἰδὲ σῖθοθ ἀδὲὶν 
ἸῺ 186 οαδὶ οὗ 16 δδυίῃ, 88 ἱῃ ορροδίξζοη ἴο ἰέ (ἢ 6 
ποσί 15 οοποεῖγοα δ ἿῸΣ (ρίαφα αὐδοοπάϊία, οαἰϊΐ- 
φίποθα), 88 [6 ατϑαῖκα ἰοὸ ἀεοίμηδία [86 οϑεύθστι 
τορίοη οὗ {6 ποδνθηβ ΕΥ̓͂ πρὸς ηῶ τ᾽ ἠέλιόν τε (1). ἔγαδ, 
ΧΙ! 239 εἰ πγβιυ 6 ΔΘ δ 1 Προ ἰῃ υπαογπίδηᾶ- 
Ἰῃσ δγΥ Ὁ Ἢ ἰτ6 οουπίτίεβ οὗ Ἰἰρϊ, οὐ [Π9 δυῃ, ἐ. 
6. ἴ[λ6 οδαί. ΤΩ τηρϑαηίηρ “ οδδίογῃ οοπηίσίοβ ᾽, 
ΔΏΔΙΜΟΣΕ ἨΟ]1 ἰο {86 “ ἰρἰαπηάδ οἵ {86 868." ἰῃ (86 
ῬΆΓΑ116] οἰδιθο. ΤΉΘΤΟ ἱ8 ἢο ποοὰ ἴοσ δἰϊοσίηρ (ἢ 9 
ἱεχὶ, ἴῃ γϑσ. 14 ἰβοδὸ ΨῆῸ ἀγὸ βανϑὰ τὸ ἀ6- 
ΒΟ θοὰ δα οοπιίΐηρ πιι 0 1] Διο, δῃὰ ἴῃ γνογ, 1ὅ 
81} πιο ἀεπῖγο ἀ6] ἔσόγαηοο 8ΓΘ δα μι ηθα ἰο βου 
ἴοι λυ. Ταὶθ ἐχρ δῖ μον ἴ.6 Ρτορβεί, νοσ. 16, 
δοίΠΆ ΠΥ ἤθατα δοηρο οὗ ῥγεἶβο (οοσαρ. χὶϊ. 2; ]Ϊ. 
ὃ; χχν. δ) ἔγοιλ (δ9 οὗ ἴδιο οατῖὰὶ (23 αἰα, 
ογα, ΧΙ ΤΟΙΣ Υ ; ΥὝῚ ἢ22. ΟἿΪΥ όσα, γοῖ ὀοιρ. 

ΧΙ. 12). ὙΠῸ ἔδοιηθ οὗ ἐδ6 βοῆρβ ἰδ ΡΣ ὋΣ 

Τῇ ἱἔ νεσο μαϊὰ “ὦ Ἵ22,1 που] πη μοδι ἐδεϊ πρῚΥ το- 
κν ΟΣ ἰοὸ Θοὰ. Βαὶ, ΔΒ ὈΈΕΙΤΖΘΟῊ Ὑ06}} σο- 
ΤΆΤ Κα, ὅδανο Βεαίονε ὯΥ ἷν. 2; χχυῦὶ, δ; δαΐ 
ἴο μὲπι 29 ἰδ σίνεα, Τὴ ἱμουσμὶ ἰδ 1 {δπιδὶ 
ἷπ Ἐπὶ. ἰδ. 6 βηαᾳ. ΕἸΤΟΥΥ οπο ἰδ τοιγασαϑα δο- 
σον ϊηρ ἰο ἴα πόῦκα. ὙΒογοίοσγο ργαίδο (3. ογ- 
πβαέα, ἄδεια, δρίεον ἷν. 2; χὶϊ!. 19; χχὶϊ!. 9; 

“δ 

ΧΧΥΪΙΪ. 1, 4, δ) ἴα ἴἤ΄ο ἰδὸ σἱρπίοουκ, θαι ἐγ θ}4- 
ἕο δοὰ ΔΒ ὈΡΟῺ ΦΥΘΓΥ͂ 808] οἵἉ τηδη (ἰδὲ 
ἀφο ονἱ]. 6 διηάδιηοηίδὶ ἰάθα οἵ (ἢ ἀϊνίηθ 
υάκχιηοηὶ 5 (6 Ηρ ἐδευρνδ ΤΟ Ῥιορδοὶ 88 
ΒοΘΏ ἰδθ ΟἿ δἷἀθ “ἴοσγ ἰο ἔθ γἰρῃίοου ̓" [0]- 
ΔΙἸοὰ. ΤΉοθα, ἐμ τἰρηίοοσθ, ἤᾶνο γε το δὲ ἐμοῖσ 
Βἰάϊηρ Ρ]δοθ. ΤΏΟΥ δῖο καίμογοὰ οὐ ἰπ6 μοὶ] 
᾿ηουπίδίη, διὰ 8πα ἱποσὸ ρῥγοίθοϊου (ἷν. ὅ Ἷ 
Βυί ἰδοσοῦγ 186 εἶχη ἰδ σἷνου ἐμαὶ πον ἰἢ6 ᾿παρ- 
τηθηΐ ὁοδῃ δορίη, δη4 ᾿δα ἰο Ὀορὶη οὐ (ἢ) 6 ὑπροῦ]γ. 
ΤΗΐδ ριοδρϑοὶ δρίἰδίθα (μ6 Ῥιορῃοῖ ἐδρϑ ἀφο ᾷ 
ΗΘ βοοδ δὶ ἰῃ (παι ἔδίδὶ ποιοὶ δας δηὰ 
ᾳυδῖκο, δηὰ θδτθ ᾿ἰπ)56}{ ὑὈγοδικὶ πο οὧἱ ἰηίο [ἢ 9 

νοσάβ Δ) Ὁ ὙΠ, ΤΕΐη [Βθ ἱπιγοάυοοθ πῖτι ΜΙ, 
ὟΆ ἰο ἀπ, λεγ. Βαυὶ (86 εἰφοϊβοδεῖου ἷθ εἶδαν. ΤΩο 
γοῦῦ ΤΡ ἀσηοίοα αἰέεπεέανε, πναοίατε (χνὶ!. 4). ΤῊ 
Ῥτορδοὶ ἴϑοϊβ δἷβ ῬΟΤΘΥΒ Ἡδδίϊη ΔΎΑΥ 85 (9 
οἴἶοος οἵ {πὸ Ἔχ ΓΒΟΓ ΠΔΕΥ͂ ἴουτοῦ (σοι. Ὀδη. νυἱΐ. 
28; νἱῖϊ. 27; χ. 16 θ4ᾳ4ᾳ.).. Ηδ ῃοχὶ ἀθοίαγοθ ᾿μαὶ 
80 ΡΣ 68 ἷθ οουπίογρανί ἢ δῦ ἴῃ (π6 Ἴ32- 
ΑΦ ἴδΠ9 ἴὐσΙΩο [88 ΩΙΟΣΥ ἴου Πἷθ ρογίἱο ἴγο 8 
δὲ Οοὐ, δ5ο ἰδ Ἰδίίον γϑοοῖ γὸ8 “" ἴδδι δῃὰ (6 ρμὶΐ 
διὰ [ΠῸ ῃδγο." [{ ΜΠῚ αν θθθὴ βϑϑὴ {πὶ 1 ἀο 
ποὺ ἔκ Ἴ22 ἴῃ γῆν ΒΘΏΔΘ υ " το οτος τοίδὶῃ 
1ϊ8 Ργοροσ κἰχηϊβοδίϊομ ὁ Υ͂, ΤΑῚ] οαβηθδα, 
Πρ ΔΊΓΑΥ (Χχὶ. 2; χε! 1 χἰ νι. 8). ΤΟ 
Ῥγορδοὶ ΕΥ̓ [π9 δοουπιυ]δίίοῃ πὰ σεροϊϊΐοη οἵ 
ψοσῦαὶ δη βυραϊδηίγο ἴογαιδ οὗ 3 ἐπα ϊοδίοθ ἐμδὲ 

ἐὶθ ῬΟΓΒΥ δηὰ (1 Π]οαϑηθθα Ἡθγο Ἵχογοϊβδοὰ ἰῷ 
189 Βιρσμοδὶ ἄοσγοϑο, δῃὰ ἴῃ 41}} όσα. 

8, θαι δᾶ ἴδο ρἱῖ----ἶ60 δααΐῃ .--- 1. 
17-20. ΒΥ ἰἤγοο δρβοηδηὶ σογάδ Ὑϊοῖ βοσπὰ ἰπ 
δοοοσὰ οὶ ΟἿΪΥ Ὑ1Ὲ ΟὨΘ δηοίμοσ, Ὀυὶ αἰδὸ ψ 1 ἢ 
(86 πιο βίο} Υ ρΡγοοθάϊης ΕΠ ΡἤοΩν, 6 Ῥιο- 
ΡΒ οπεαγδοιογίσξοβ, ἢγεὶ ἴῃ ρϑῆογαὶ ἰθγτηβ, (ἢ 6 ἔθ ;- 
τ 0]6 δ, (6 δοοοῃὰ δοί οἵ ἰο Ἰυάρμτιηθης 
οὔ ἐμὸ νουἹϊά. Βυ {δῸ {Βγοοίο! ἃ ϑογὶβ οἵ ριιῃ βῃ- 
τοθηΐβ (6 ἱτροβαὶ Οὲ 1} γ οὗ δβοδρίηα Ἰυἀρηγοηΐ 18 
οἰβδοί νοι! Υ βοὶ θοίογα ἴθ ἐεγϑβ. Απα ἐπ θη, ἴῃ ρδ:- 
σου ϊαν, ἰδ 4}}- οι δγβοίηρ οἰ δυδοίοσ οὗ εἶθ )υάᾳ- 
τρηξ πηϊοῖς οἱ ποις ὁδοδρο, 18 οχὶ οἰϊοὰ ὈΥ͂ 
βοπίης ΠΟῪ (86 οατίἢ 18 αβδοιθα δὔονο, Ὀθον,, 
δηὰ ἰῃ ἰ(᾽6 πικϊάκί, αηὰ βῃδίκοη {1}1 ἱξ 18. Ὀγοίκοῃ 
ἄονη. ΕἾταεῖ, [16 υσ ἢ ἄονγα (ΓἸΣ ἫΝ οαποοὶ, {εν 8- 

6η. νἱΐ. 11; Υἱῖῖ. 2 σοιαρ. 188. 1χ. 8) ἵτοζα 
οἱ ΒΙκὮ, ὁ. 6., ἴγτοπι ὨοδύΘΏ, ΔΓῸ γερο, μοὶ ἴἰο Ἰοῖ 
Γαΐ (8}} ἰῃ οσγάοσς ἴο ῃγοάυοθ ἃ ἀουρο; ἴοσ (Π6 
Θδυ ἢ 68}}4}} πο 6 ἀοοιτογοῦ δρδίη ὈΥ πῖον (θη. 
ἷχ. 11). Βαυῖ (π6 ζ ἢ} [88 γοὶ οἵπεγ ᾿ϑδρΟΊΒβ. 
Ὑ1πά, το, ἰμαπάογ δηὰ Πἰρδιπίηρ, ὙΝΝΝ ἀνα Ῥ68- 
ΕΘ ῃ 6, εἰδ., ἀγὸ 8150 Ο οὐ δ 1πηβίγατηθηίδ οὗ ρα Π18ἢ- 
τηοηΐ, Δη {ΠοΥ δἷβο ἢ ἃ οϑυίδὶ ἢ ΒΘΏ86 σΟΠῚ6 ἴΤΟΙῺ ΟἹ 
Ηἰρῆ (οοιρ. Ῥκα. Ιχχυἱ]]. 40). 89 ἰοππ ἄθεοι δ 
οὗ [89 θασῖβ (Ἰν11}. 12, οορ. χὶ. 21) ἃγὸ (ἢ 9 
[ουηἀαίζοτμα οἡ ὙΒΊοὶ (ἢ φαγὶ γεδίβ. ΤΏΡ δ8}}8}} 
86 δῆδίκοη (χἰϊὶ, 13., χῖν. 16). ὙΠ θη {Π6 ρῇοῦα οὗ 
{6 φδσίῃ, δαβδὶ ο ἔγοιι δῦονο, δπὰ ἔγοτη Ὀθηθϑί ἢ 
ἀορτί νγοά οἵ ἐϊ8 ἐπρρῦπϑ τουδὶ ἴθοὶ ἴῃ 1186] Γ (ἢ 9 
ρον] μαπά οὗ Αἰπιϊσγ αοά. ἘῸαΓ ἔἶπη68 ἴῃ 
Βιοοοδδίοῃ 15 186 ποσὰ “ 1Π6 ϑδσίἢ οὐ “ ϑδυίὶ 
πο πὶ ορἢδαβ. Τουτὶ 16, ποῖ Τρ ΓΟ ΙΪΥ Ἰοοδὶ, 
Ῥαὶ υηΐνψοτβαὶ οαυΠαυδίκοθ βἤακ 86 θα. [1 
Ταοοῖνοθ γοηΐβ, ὈΘΟΟΤΩΘΒ [1] οὔ Ὀγθδῖκα, ἰοίΐου (χ]. 
20; χἰΐὶ. 7; [τν. 10), τϑϑὶβ (νἱ. 4; υἱῖ. 2; χὶχ. 1; 
ΧΧΊΧ. 9; Χχχυὶΐ. 22) δ {ῃ6 ἀγυηϊζαγαὰ (μοηογὶο 
δτί1.160) δηὰ οδοὶ ]δῖοα ἰο δηα ἔγο 88 ἐμ6 μάτωτηοοῖϊς 
Βῃδϑθῃ ὈῪ (6 πὶπά (ἰ. 8). ΥἘῆο οουἹὰ ἄδϑμ ἰΐ 
Ῥοβαῖ]6 ἐμαὶ (Βοσο ἰβ ἃ θυτάοῃ Ὑ οι ἰμ6 ΘΑσ ἢ 
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(διαὶ συείαῖπε σγοεγιδίηκ, οδιθθοὶ ὈΘΑΣ, 
ἷο οτυομεὰ 86  δΒοῦθο ἰοο μρδυϊν 
ἜΒῖ6 Βυγάοα ἴδ δἷῃ (ὶ. 4; Ῥβ. χχχνυ} Ἕδ. δ). Το 
5 ἐπ6 ἀρείσυοίίοι οὗ τοϑ δβὰ οὗ ἰμἰηρβ. ἩΒοσΟ 
(οὐ οσοδιίοῃ 15 ἰδϊηἰδὰ τι 1, ἐξ τουσὲ Θ0Π16 ἴο 
ὩΔΌΡΗΙ. ΑΔ ββάβδω, [86 ἰοχὰ οἵ ἐεεδίΐου, 16} Ὁγ αἰπ, 
80 τιϑδὲ (66 Ἔδυίῃ δὶδο, ἐμα ἐμϑδῖγο αἵ Βυσηδῶ αἷ6- 
(ΟΣΥ, ἴα] ὉΥ δἷῃ ΒοΥῸΣ μι ἰρὴὶ ἐν τἶδο ἱῃ 18 ῬΣΟΥΊΟΙΒ 
ἴοτῃηβ. Ἐδὼ πογώβ ἵ1ὶ 1 [411] αιᾶ ποῖ 1180 
8δικαίΏ, διὸ ἃ οἶϑδὺ ργοοῖ ἰμδὶ ἔπε ἰοίαὶ ἀοδέγαοίΐοι 
οἴ [6 κχίοῦδο οὗ (δα οδυι ἴῃ 18 ργεθοῦί ἕοσιῃ 15 (ἢ 6 
δυθ͵θοὶ ἰσϑαιοά οἵ. [Ι͂ἢ Σΐδ ργοϑεπέ όσα ' Εν (Π6 
Θασίδ 88}4}} σίϑο δραΐῃ ἰἱῃπ δ ίσθοσ, ΒΟΙΥ ἔοσγχα ὑ6- 
χορς 8.6 τδῆρθ οἵ εἴη δηὰ 118 Θοῃβοαθηοθ, ἀοδίῃ. 

ΟΥ ἱπογὸ ἰβ ἃ ὩὨΘῪ ΠΟΔΥΘΩ δηᾶὰ ἃ 6 ΘΑΓ ἢ, 
ἩΠογοΐη ἀπο] ]ο. ἢ τἱρἰοουπηοδα (ἐχυ. 17; ᾿ἰχνἱ. 
22. 2 Ῥοῖ. 11]. 18: Βον. χχὶ. 1). 

4, Αια ἰὶ 5861} οοσῃ6---ΚΊ ΟΣ ΟΌσΥ.--- ὁ... 
21-28, ΤΒ6 Ῥγορποῖ ον 118 Ὁρ ἷ8 6Υ6 ἰο εἴ)6 
δι ροΓ-ἰαγγθδίσί δ] Βρθθσθ. ΑΒ 6 ἴοι οὗ (Π6 φασί 
δ. αἰδοίοα Ὀγ {π6 Ἰηδυθηοο οὗ [πδὲ βρίνοσο, δβο [Π 6 
ΒΉΟΘΟΡ οὔτδα ἱπάρτηοπί παι [Ἀ1}}8 ρου [Π6 εδιίὶ 
τηῦδὶ τοδοὶ ουθὴ ἴο ἱ. Τμδὲ ὉΥΣἽ ἈΩΥ διὸ ποί 
δα γ ρονοῖβ (ΠΤΉΞΗ “ λοῦο ΣΟ ονοολαῇ," 
ΤΆβουμ, ΟΑΥΥΙΝ, ΗΠΑΨΕΚΕΝΙΟΚ δηά οἰὐμογ), 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἰηΐοστοὰ οὐϑῆ ἴγοσι ἐῃ6 ὀχρχοβοίοηῃ ὩΣ . 
ἴον ἐδ Εἱρἢ οὔ δβ οὗ [δ οασίι:. ἀο ποὶ ἴογπι ἃ 3, 
Μοτϑονος ὈΥΎΟΤΙ ΜΚῸΥ ἴα ουϊάθπεγ ἰἀϑη 1081 πεῖ τα 
“6 Βορτοῖ οδυοπ, χχχῖν. 4, δηα Ὀγ ἐμὸ βα ἀϊτΐοη 
ὈΥΎΩ5 {μΐ8 ΟΥ̓ΩΤῚ ΝΥ 16 τῆορο ἴμδη βυβι οί! 
ἀἰδιϊηρσυ οι οα ἤγοτη ἜΥ ΣῪ οοηοοϊ Δ Ό]ο ΟἹ ὝΣΓ 3 Υ 
ὍΡου (Π6 οασί. Ἐπαὶ ἴ89 ποδὶ οὕ ἴδο Βοϊρῃὶ 
ΔΙῸ ΟἿΪΥ (16 δίδτβ, 856 ΠΟΡΜΑΝΝ (βελγὺ 8 11. 
᾿ Ρ. δ22) που]ά πῶγὸ ἐξ, βϑοζὴθ ὑο 6 τοπάοσοά ὮὈγ 

9 οουίοχΐ ἐπογθαΐ ]6. ΕῸΓΣ ΠΟῪ δου ]ὰ (Π9 ἐγτα- 
τοηΑ] ρ]οτῖοθ οὗ ΒεδυθΒ ὃθ μαΐ ἰπ οοηὐπποίΐοη ἢ 
186 ΓΔ 008] ρ]ογῖθα οὔ ἐμθ δι ἢ ΤῊΘ ΌΓΡΤΩΘΡ οοΥ- 
Ξοδροβὰ Ὡοΐ ἰο ΟΌΡ Κίηρη, ὕᾺΠ ἴο οἷὐ οατ ἰἰμο] ἢ, 
Ἠον, ἴοο, οδῖν ν ὁΘοῃοοῖνθ ἃ ἱπάρημοηΐ ὁχοσαϊθα θη 
8 ποῦ], πἰϊποαὶ. ϊ αϑὐδοηρ δἱ 86 βαῖβο {ἐπὶ 
[Ποϑο ἐπέ ! Πἰχοης Ὀοΐηρβ [Ππδὶ δἰδηα ἢ ΒΏΥ ΘΟΏΏΘοΟ- 
οι τὰῖϊἢ (πὶ που ἢ 1 σοι ἴο τὴ6 ἴο ἢ Ιἐϊκο- 

ἘΥ φῳρϊεὰ ἐὲ 

ἐλάας οουοονοά οὗὨ 86 δῃρθ]5 
(ΚΕ νοβευ). Το ἡυάρτηοος οὗ Θοα ἔ8}18 ΘΟΣΙΔΙΏΪΥ 
ΟἿ ΘΥΘΣΥ͂ ἰπἰηρ ἰμαὶ σλ ὈῸ οΔ]16ὦ ὈΥ ΩΤ Μ͵Σ, 50 
ἔαν δ ἴὶ [δ8 δὶ 4}} τωογί δὰ [6 ἡαάρτοαδμί. 'ΓῊθ 
ΘΧΡΓΟΒοίοη 18 ἰοσυμα ΟὨΪΥ Πογο; Ὀα( [86 ὨΘΆΓ]Υ ΓΟ- 
Ἰδαίθὰ οχργοβδίοω, 1 ποδὶ οὗ μεοδυθη,» :8 ἔτο- 
ὉΘΩΓΥ υὑϑοα ἴο ἀραϊρηδίο, θϑοπηοίξιμοβ, ἰδ 6 Ὠοεὶ οὗ 
9 Βίδιβ (χὶ. 26; χὶν. 12; 276ζ.. υἱἱϊ. 2, χχχὶϊὶ, 

22; δῃ. γἱϊ}. 10), βοπγοίξτηθθ, [86 δηρο]ῖὶς που]ὰ 
(1 Κίηρμβ χχὶϊ. 19; Ῥα. οἱ]. 21, Νβῃ. ἴχ. 6, δηὰ 
[86 ἐχργοβδίοσι ΠΊΞΧ), βοπιθίπηθβ, ροσθδρβ, οί | οῃϑδβ 
ἰοκοίμον (ΤΠ ουϊ. ἷν. 19: χνἹ!. 3: 2 Κίηρη χγ]ϊ. 16; 
Χχὶ. 8, ὃ; [κ8. χχχὶν. 4: ΖερΆ. ἱ. δ). Βοοῖ 
οὗ τὉ80 οὶ κὨϊ δα ἴ89 Ἰε ἢ κΚ5 οὗ 8 ΘΑΣῈΒ δχὸ 
Ὀοΐδ [86 κυ δ)εοὶ οἵ ἸΟΌΝ, γον. 22. ΑπὩΟΥ τὸ Βαγὸ 
δῃοπη ἰδδὶ ἘΒ6 οδὲ οὗ ἴΠ6 μοῖφμῦ οδὴ ἀεαὶμ- 
ὩΔίΘ (Π6 που] οὗ διὰ 86 ἰδο ἱ 
οἷοασ]γ ἰεδί θα 

νυγάεμοῦ 6; 

(μὲ ΔΏρΟΙΦ δ:ὸ Ὀομμά 86 δὶ ἴῃ ἴδο Κἰηχάοτα οἵ αἷοιγ ἢ 

μας εῦπροῖον τὰ εἰνοὶς δροοίδευ (2 οὶ, 13. 4; διὰ 
Βον. χχ. 1--3), οδῃ τοί ἐ Ῥσορδοῦ δ εἰς μαὺῤς 

Ῥοσοολγοῦ ἐδπὲδ ᾿εδίασο οὗ ἴππ ῥἱοίυτο οὗ τδαὶ γ}}} 
δ κοὸ ὑἶδοο δὲ ἰδ οῃὰ οὗ ἐδα που! ῦ ἘΠ6 :ηγ]λαὶ- 
816, ασἰταπιβεκάδηθ μοϑὰϑ οὗ (6 Ψασί αν , 88 
Ὑ611 δδ μον ΘδυίἈ]γ, υἱδὶ 16 ΟΥΏΔΏΔ, δοοοσὰ- 
ἱπρ ἴο 1.6 οἰδιοτηοηϊ οὗ {μ6 Ῥτορδοί, θ6 οοἰ!εοίοὰ 
ΔΒ ὈΣΙΒΟΏΟΙΒ ἴῃ [80 μἷϊ, δπὰ αἰνὰ Ρ ἴῃ ἐς, Το 
τ 15 Βοσθ ὑροὰ ἰοσς β'δ8όοοὶ δδ͵οδοϑηϊτηθα (σχἷν. 1δ, 
9; χχχυίϊὶ. 18), Βυΐ ποὶ τρθτοῖν ἴδ9 υἱπάϊπα 

οὗ ἰδοθο δηροὶὶς δηὰ πουϊαγ ρόν τα, ἔποῖν Ὀοΐτησ 
86. ἰοοδο ἴὉΓ ἃ {{π|6 18 δ'θὸ ΔΏουΙ 
Ῥμσῖ. ΟἾἹΪΥ ὃγ 6 ὑυγοί, οὐὔρουεο 
οί Β068 ΌΥ δὲ 
Εἰτηδίο ἐμ ΐπ. 

ΘΕΙ͂ΟΣ ΣΏΔΩΥ ἄδγα --- δρἰὰ δὴ ἰηάοδηΐϊίο νοσὮ. 
ΡΟ πἰδηάβ Βθῖθ δ χχὶϊὶ, 17 οὗ ἃ υνἱαϊ τς πρὶ οἢ 
οομαίθιδ ἱῃ Ἰοοκὶ πῃ ΔΙ͂ΟΣ Βοῦ16 οὔθ ὅΠὸ μδὲ 
ΤΟΙ δ Βοα ἴοσς ἃ ὕσοο περ]οοϊοα (61. χχνὶϊ. 22). 
Τηΐς ἐπισκέπτειν ΘΔ ὃ6 ἃ βτδοίουν υἱδἰίδιίου, Ὀὰΐ 
ἐξ σὰ δ'ϑδὸ ὃ6 8 Π6 1 δἰΔρὸὺ ἴῃ {πο υἱδι ἰδίου οἵ πὰ ᾳ- 
ἸΏ, ἸΤδαῖ τὸ πᾶγὸ ἰ0 ἰδ (πο γογὰ μοσὸ 'π [Π9 

νοῦ τἶρς κὰ οσἱρίηδ!!γ ἴὸ μανὸ Ὀθου, νὺξ τἩὶοὶ 
ἐξ γϑϑ ἰηάογϑα ἔγοσα θοΐῃρ ὉΥ αἰ, νἱα., [8 6 ουὐσῃ- 
Ἰδοῦ ἀσχο Πρ. σα οἵ αοὰ δηή οὗ το. ΤΠ 
Πρδνοηΐὶγ ζογυκδ δι, ἰῃ9 ἱδΌθγηιδοὶο ἴῃ ἰοῦ αοά 
ἀπ 6118 ψίῖὰ πο (Βον. χχὶ. 8) ἀοδοθῃβ ὑροῦ [δ 9 
ΠΌΡΤΕΙ τ ϑδυίῃ. Ἴ.ε ἿΝ Εν ΑταΣ .ἿΝ ἴ ποῖ 
ΔΘ ἴᾳ γος. 28, ΟΥ̓ οἵδ τοῖστιβ δα 
Κίηρ. "ἴημε οἷἐγ πϑοὰβ πὸ βῃ δηἃ 5Ο ᾿3οοὴ δΗΥ͂ 
τοοσο--ἶὖοσ ἴ86 ΓῸΒΡ Ηϊμθο Γ ̓δ 15 ᾿ἰχαι (Βαν. 
Χχὶ. 28; χχὶϊ. δ). Βοίοσθ (ῖ8 Ἰίρῃηξ 6 Θδυ }γ 
βυη (ΠΠ9Π, χχχ. 26) δῃὰ ἐμ ϑαγὶ Ὁ]γ τθοου (ἐδ ια.) 
ἈΙΤΟῊ Ρα]6 (οι. ἷ. 29); ΠΟῪ τ ΟΝ τ γὸ ογοδιθὰ 
ἴο ΣῸ]6 ἐμ9 ἀδΥ διὰ ἰο συ ϊὸ ἴπ6 πἰρδιὶ, τοαΐχη {μοὶτ 
ἀοπιϊηΐοη ἰο Η πὰ ἢ δυο δῃᾷὰ ΘΥΘΥΥΉ ΠΟΙ ἴσοπι 
υἷα ἐπλθ οὐ Μ}}} ἔοτα τηοῦυπὶ ΖΟΣ δ6 οδγίῃ, " 
ἘΓῸ ἰοο ἰβ ἔπ 6 ρἷδοθ Ὑβοτὸ (Π9 τϑὰοοτμοά οὗ ἐδο 
[οτὰ (γοτβ. 183-16) μὰ γλλυευτρῦας ὁ μι ἐσαρ ΠΑΡ 
ἰοοϊΐοη (ἴγ. διᾳ.). Τδθ Ῥχορβοῖ δἰσοδὰγ (1 
22 8Β4αα.} βδοπῃ ἴΠ6 ἐτηροτίδμοο οὗ συ] ]οῖδ ΤΣ [Π|ὸ 
ΤΩΟΤΑΙ οομαϊίου οὔἢ6 Τοριο. - δο 0} ΜΟΥ͂ 
οὔ 6 16 18 ἃ ὑγοοῖ οἱ ἐμόΐν ἐπ ρογίδηοο, 
16 Εὐ Ἀμμ ρας [πὸ πον [αγϑοὶ πὶ} βαγὸ ον 

ΤΑἑΪΒΟΥΥ ΔΕΥ τοοχο, θα οἵ Δ]} (διδὶ ἐβ κοοὰ 
τὸν αἰοτίουξ (1}. ΜΝ 

ἴδ βϑορὶϑ οἵ Θοὰ. Εὸτ πὰ 
"δ μαίας, Α 



ΟΒΑΡ. ΧΧΌΥ͂. 1:8; 

8. ΙΗΒΑἘ1᾿Β ΒΟΝΟ ΟΕ ῬΒΑΙΒῈ ΕῸΒ ὈΕΙΤΝΕΒΑΝΟΙΕ.. 

ΟἙλρτε ΧΧΌΥ. 1-ὃ, 

1 ΟἿ ἘΡ, ἴδου αγέ ταν ασά: 
1 νὴ] οχαὶς ὅμοο, 1 τὶ ργαῖἊο σ᾽ δωῖιο; 
Εοσ ἴδου μαϑὲ ἀόῃο ΝΟΠ ἐλίηφο; 
Τῆῳ οουμδροὶδ οὗ οΪά ἄγ (δἰ ἐ ἄν] 688 

2. ΕῸΣ ἰδοῦ μδδὶ στηδάο οἵ 8 Οἱ 88 ΒΟΔΡ ; 
ΟΘ΄ ἀοίοδισοά ΟΥ̓. 8 Τα; ᾿ 
δ᾽ ῬΑ Εν ὉΓΒΤΒΗΡΟΝ μὴ 00 ἩΦΊΘΙΥ 
Ις β884}1 πανοσς ὕὸ Ὀ0}}}, 

απὰ χυϊὰ, - 

ἃ ΤΒοσοϑίοσο 88.8}} {8 βίοι, ῬΡΘΟΡ]6 ρ᾽ οΥ Ὗ ἰ866, 
Τρ οἷςν οὗ [80 ἑεστίθ]ο δβθο δ ΒΉΔἢ} ἔδα ἐμοό, 

4 Ἐοσ μου μεδὶ θϑοὰ ἃ 
.Α Ῥίχευχί ἰο [86 ΠΟΘΟῪ 
Α τοῆιρε 

ἴῃ ἢἷα αἰδίγοθθ 
ἴο ἴδιο ΡοΟΓ, 

ἴτομι ἴδ) βίοσιη, 8 διδ ον ἤτοια ἐμ Βοδί: 
ΒΘ [86 Ὀἰαοὶ οὗἉ (86 ἐογτίθ]9 Ομο6 ἐθ 88 8. δέοχιω ἀραΐπϑὲ (6 πὰ ]]. 

δ ΤΒοῦ β8δὶῖ Ὀτίπρ ἀντι [86 ποῖδθο οὗ βίΓβΏρΌΓΑ, 
ΑΒ [δι Βοδῖ ἰῃ ἃ τγ ρῥΐδοθ; 
Ευδπ [86 Βοαὶ σὶδι [86 δδάον οὗ ἃ οἰουά: 
ΤΊο Ὅσαδολ οὗ [δ:6 ἰοσ τὶ Ὁ]6 ομεθ 884}} ὑθ Ὀσουρδι Ἰον. 

ὁ οἰνοιφλοία, δ εἰγοπρλοια, 

ἸΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Ψοτ: 1. ἼΘΟΝΙΝ (δοΡ. ῬΕ. ΧΥΣ. 5) ἵοστοϑ δὰ Ἰπϊοθ θὰ 

2}. Ἴρῦ. ΤῊ οχργοβοίου δε) ΣΝ ταὶ οο- 

ευτα Ἐπ. χτ. 11, Οσπιρ. ΚΥ ΜῊ ἴχ, δ. Ηοῖο ΠΡ 
[οϊονο δεἾ78 δα ἐδλοσο ΥΡν. 1 ἐμὶο δοοἰἀφπίαὶ 1 ΠΣΊΟΝ 
ἿΌμ (ΟΡ 15 ἄπ. λεγ). ἼΤπὸ πὸ νοϊζάδ ἃὃσο ἀοροισμὲ 

οὐ ΠῚ ΟΡ». Θοὰ διδὸ δὕῦονι ἰσθεδ ψϑοὰ 15 δε βίαϊηθϑα, 

(. ε., ΔΙΈΒΩΙ, οοστίαίη. ἘΠ ἔπτο δυϊδέρδῃ ἐἶγθα οἵ (0 δΒασὴϑθ 
τοοὶ (δον. ἴ{|.1; χυΐ. 6) πδίοἢ δζὸ γηἱδοοὰ ἰοφοίδοσ, 
δἰοὰ ἰπ [πΠ6 τοϊαϊέου οὗ ἀρροορίξίοη, Βίρ α οοποίγηο- 

ἰοῃα οσοῦγ ῬτοΥ. χσὶΐ, 91; 261. Σ. 10; ὅσῃ. ἰ. 12; ὅοσ. 

Χχ, 1. [ΙῺὼ ἐ8:9806 6Δ668 ὑδμ9 θυθδδιδηῖδο δία ΐηα ἰἢ ἀΡΡρο- 

Φ᾽,ν ἰδ δἰαεί Ὁ (δ ἱεγτίδῖα οπδὲ ισαδ, αἴξ. 4 ἐμ ρλοῖ δοπβ. 

ΘΟΒΑΝΜΜΑΤΊΙΟΑΙ, 

δ 108} δότυοδ [Π6 Ῥῖδοο οὗ δὴ δάϊϑοενο ἰπδὲ 6 τδηνίηκ, 
οσ ἰηἰοπ βίοι τὴ9 οδέου οἵ π60 δά θοῦῖνθ. 

ον. 2. 1: οοποίσυσίίοι ἢ} ὙΡΌ ΠῸΡ ἰδ ὁ οὐπὴν 

δίο ἀμαγι οομμϑένμοίλῤοπαμι. ΕῸΤ ἰὃ τηῦδὲ Ὀ6 οἱ 0 Ὁ 

Ὁ.) ἫὋΨ ἈΌ᾽ (στιν. 906] 1. 1; 1φᾳ. ν᾿ 30; χίν. 38, σέ. 
δαφρε) οὐ ὙῬῸ 2 ΒΙΌΡ (ϑοταρ. Βοβ. κι, 5; Θαῃ, ".. 
19)ς..0. ΤῊ οοποίσυοϊοη ἤοΙΘ οσηρ! ογϑὰ δδὸ δέΐβοϊ ἔγοϊω 
{Π9 Ὀϊοηάίης οἴ ἐηθ60 ἐπο τηοάφθϑ οὗ οὀχργεοϑοίοῃ. Β6- 
ἔοτο 2, ΟΣ, δὺ, τἨἮὸ Ὦδνφ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 23 ἤτοι ἰδ ἄγοι 

ρασὶ οἵ ἐδ γϑγϑϑ, οὐ 2 ὙΠ) ἰο ἰο Ὁ τοραζάϑά ὸ ἰω δρρο- 
βἰιϊοῦ. 

ἘΧΕΟΡΤΊΟΑΙ͂, ΑΝ ΟἘΙΤΊΟΑΙ, 

1. Το οοῃίοτορ δίϊου οἵ (ἢ 6 ἈΕΡΥ͂ δεία οὔ αοἀ 
ΠΆΓΙΤΔΙΪΥ οχοίίοδ ἰὼ ὑγδὶδθ 
Ὕ ε δζὸ ποτα χεεηϊμάοα οἵ Βοπι. χὶ. 838 δα6. 2.1} 
Ῥδυ] ὁδηηοῖ δνοΐά ῥὑγδίδίηρ ἰη αὶ ̓γτλῃ πο ἀορίὰ 
οἵ το σίοϊιοα, ὈοΪ᾿ οὕ (86 πίθάομ δὰ ΚΏΟΝ] 
οἵ αοἄ. ἴπ ᾿τἶχο δῆμος ἰδ6 Ῥτορμοὶ ΠΟΙ οσ- 
ἰοἷδ [89 ΓὩΡ ἴοῦ Ββανίηρ ὀχοουϊδα δὸ χ᾽ οσ οΌ ΒΥ 
ΗΙΒ τοθάοσῆι! ΡῬυσροθο οὐ γδοίηρ (δα τηοδί σὸ- 
τοοῖθ ἔτηοα, ἰππ6 δ Ῥτονοὰ Ηϊνβοὶ ἰο ἢῸ 
ἴγῃο, απ δἱ (πὸ βδῆθ {1π|0 ἐμὰίνο ; δἰϊοαϊοὰ {πο 
Πν ττα 85 ἃ (Αἰ Ὁ] ᾿πίοσργοίος οἵ ἰπὸ ἐπουρἢίδ 
οἵ (νεγ. 1). Τῆο [0ῈΡ 85 δῆοπῃ δον Ηθ 
ἐλ τῦϑῖκο ἩΠδὶ ἷδ τηοσὲ ἱῃοσγοάῖ]6. Ηο δη- 
δουποοὰ ἀεοοιτυοϊΐου οὗ τοδὶ οἱϊΐοβ, τ ῆ68 

ψοτο ἴῃ ἴδ6 περὶ οὗ ἔδοῖν ΡΟΊΤΘΥ δηά βίοσγ; 
8ο ἐΐ [88 Ββαρροηρά (γε. 2). Ηδ [88 ἐὐδεεῖν 

οουείγαϊηθα οὐ Ηΐβ θῃοτηΐθθ ἰο ΠΟΠΟΣ δηά 068 Ὁ 
Ἡϊπ (νος. 3). Βυὶ ἰο Ηἷπ Ροοὸῦ ορρσγοδββοᾶ ομσοι 
Ἧς δα Ὀθοῃ ἃ βἢξο]ὰ διὰ χεΐυρο; δῃὰ 88 βυῦ- 
πρὸς ΤΩ τορίηρ οὗ Βα οπμθιοΐεδ δραζοσὶ ΠῈΣ 
ΨΟΣζ. ) 

2. Ὁ ΨΟΞΒΘ ... ττοῖὶ.--ὰν. 1. Το Ῥτὸ- 
δηκορίνίηρ. [ ΡΒοῖ πόσα βίῃρβ ἃ ὑδα]πὶ δὲ ἴῃ οπδρίογ χὶὶ. ΤῊ 

γοῦν οοπῃμπχοῃοοιηορηί: Ὁ ΟΞ, δου ατὲ τὰ 
Θοᾶἅ τεςλ]]8 μίδοθα οὔ {πὸ Ῥβαὶπιβ δβ ΡΒ. χχχὶ. 
1δ; χ]. θ. ᾿χχχνὶ. 12; οχυἹι[ὁ'. 23; οχ] 1. 10; 
οχ]ν. 1; οοἴρ. 26:. Χχχχὶ. 15, ρίδοοδ Ἡδὶο ΔΙῸ 
ταϊδιϑὰ ἰο ἴδ οὔθ Ὀοίοσθ υ8 Υ 88 τοοάσ]α, θυ 
ΤΑ ΘΕ 86 οορίεδλ, ΤῊ ῬΓΠῪ ΠῚΣ»» δγθ ἷπ τ ῦ 

ἠυάρηησης μοὶ το ΓΕ ΪῪ (ἢ 6 οουπβ6}8 οοποεϊ νὰ ἤτοτα 
αἴαν, ἱ. 6., ἴτοτα οἰ ΓΏ Υ (χχὶϊ. 11; χχχυΐ!. 26), 
Βυΐ αἷϑο ἐδ: οουῃβεὶ8 χοθολιίηρ ἰοὸ ἃ σϑοιηοὶο 1ἢ- 

οδΔ᾽ σα] Ὁ]9 αϊδίδηοο. ἫΘ οδὴ ρτδιημηδί 08}}} 

Ὅοδσ (μὲδ τηοδΐηρ (χνυϊΐ. 18; χχ. 8). Αμά ἰδ ἐξ 
ποῖ ἃ αυϊΐο ομαγαοίοσι σῦς σταδτῖ οὗ [86 Ρ 
οοηϊαϊμοὰ ἴῃ οἶᾶρ. χχὶν. ἰο π οῖ ὑμιὶθδ Ὦγτηῃ 
ΒΑΙΓΘΌΪΑΥΙΥ τεϊδίθα, ἐμδὶ 1ϊ σεδοῖεβ ἴο {86 αἱμπηοδὲ 
δπὰ οἵ [6 ρῥτγεθοῆὶ αϑοπ οἵ ἴα που] 7 Οουϊὰ 
(οἶδ αν σοϊηδί θὰ πηϊκηότα ἰο (86 Ῥτορβμεὶ 
ΑἸεδουρῖι, δοοονάϊης ἰὸ 1 οί. ἱ. 11, 1βαΐδῃ, Ὑβθῃ 
Ι χεβοοϊης οα [86 (ἶτηο οἵ [86 1018]τλοπΐ, οου]ὰ ἠσὲ 
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δἰίδίη ἰὸ ὀχϑδοῖ Κηον)οᾶχο, Ἷ 8Βο τηῦοῖ ἢ τηῦδί 
Βανθ θθθὴ δύᾶσο οὗ, ἰμδὶ πἴ8 Ἰοοῖκς νὰβ ἤχοϊ ου 
ἴδοι ποιοῖ ΤΟ] ἰμ9 ἀεοδισυοιίοη οὗὨ (δ9 ρῇοθθ 
οὗ (δὸ οδυῖ ἴῃ 118 Ὀγοδοηΐ ἴόσῃι (χχὶν. 17 βαᾳ.). 
Τη6 Ῥσορδοῖ γἰβίςϑα βοεωϑἐ ἷηρ τ βοη δ6 ρᾶνθ 6χ- 
Ῥτοβαίοη ἰο ἰΐ|680 βέγϑβηρθ ὑηϊη δ] 1 1 016 (μη 
ὙΠ] ἢ 8 δος! 88 δὴ οηϊμυκὶ οὶ πουϊὰ 
ὈἰΟΓ. Ὁ 6 οου]ά ποὶ ἀο οἰϊπογν θο, δηὰ δ αἰά 
ἐξ πῃ οαἰ δε ρ)γ, οοηβάϊηρ ἱπ (16 οπιπίθοΐθηςοθ 
δηα γογδ νυ οὗ ἰδ6 10ΒΡ. Απάὰ μὶθ βυχα οοῦ- 
βάοποο, ἐπὶ ΒΘ τι μἷ8 θοΪὰ Ῥγορἤ θοῦ σου]ὰ οὶ 
Ὀ6 γΡιιΐ ἰο βῆδπιο, ἀϊὰ οὶ ἀθοοῖνθ ΐω. Ηδθ δθ68 
8}1 (Π9 τρᾶγνο δ ὙΠῸ ἢ ἢθ ρτγοἀϊοίοὰ χοδ] σε, 
ἘΠογϑίοσο πα ὑγδαῖροβ (0 ἴσα, {αἰ ΓΒ] 668. 

8. Εοσ ἴμπου δΒαδῖ τῃαᾶο--ἴθατν [096.---  ὁΓα. 
᾿ δῦ ἊΝ ΤᾺο Ῥχορβοῖ ΠΟΥ͂ ἑἰηΐο γ ύεσ τα 

6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ΘΟὨἰΔΙΠΒ ΡΔΙΟΥ (Ὠτγοδίθηϊηρ, ματὶ 
Ῥτοπῆῖοο. Τῆο Γ[ΟῸΒΡ [89 πιδάθ Ὀοΐ ποσοῖς Τμὸ 
18 γαῖ δίβττηοά οὗ ἴμ6 ἐῃτοδιθηΐϊης, δηὰ δὲ (89 
ΒΑΙᾺΘ ἰἶτηθ ἴπΠ6 βδ]υἴδιγ οἴδοι οἵ ἐΐ ἔ ΠἸ πιθΐ ἷη 
δον (νοσ. 8). ὁ ἰὼ (89 Ὀορίπηϊης οὗ γοσ, 2, 
διὰ 3 1ὴ ἰΐ9 Βορίπηΐηρ οὐ τοὺ. 4 οογσοαροπά 
ἰο οὔθ δηοίβοσ. Βοί βοῦγο (0 ὕτονὸ ἰδὸ ἰτυϊῃ 
οὗ πιιδὶ νγἂβ βαϊὰ ἴῃ γοῦ. 1: ΕἿΣ ἴδοι δΒαδῖ 
ἄοπϑ, εἰς. ΤῈ6 ροπογαὶ οχργοβδῖρῃη ἔοσ. ἴδοι 
δαὶ τοωδθ οἵ ἃ οἱἵγ ἃ δἴοσιθ. 68}, βείβ δὶ 
ἀοἤδποο 411 δἰἱδπηρίθ οὗ τηοάθγῃ ογἰ ἐλοΐβαι ἰο 6 Χ- 
ηἱαΐῃ (ῃΠ6 ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ βοῦλθ ἀδῆηϊθ Πἰδίογῖοαὶ 
ἴαοῖ. Νοῖὶ ΟὨΪΥ͂ οὔοθ, θαΐ 89 οἴθῃ λϑ ἰΐ νγῶϑ ὕσο- 
ἀϊοϊοα, (9 ΤΟΒΡ [88 οοηνογίοα ἰηΐο ἃ δβίοῃθ- 
ἮΘΔΡ ἃ οἷἵγ πιϊοῖ δ 86 ἰἰτο οὗ {πὸ ἰῃπτοδίθη- 
ἐπῷ 88 ΤΉ δηαᾶ βοστγίβθίπα. ΟἿΕΥ δηὰ ἄθ- 
δι οοθᾶ ΟΥΤΥ͂ ἀγὸ υϑοὰ οΟἸἸοοῦγοϊγ. Αἴἶδσ 186 
411-ἰποϊυάΐηρ Ὑ») (6 Ῥγορβοὶ χωδῖζοβ χηϑηϊΐοη 
οὗ {0 Ῥγοπηϊηθηΐ ρατίβ οὗ {πὸ οἷΐγ, (Π6 ον ῆ- 
οδἰΐοτβ δηὰ ἴδ πἰσὰ Ὀυ:] ἴῃ ρβ ἐπα η), ΟΝ 
ΧΧΙΙΙ, 18. χχχίϊ. 14: χχχὶγ. 138. ΤΉ Ῥδίδορβ 
οἵ ἰδμὸ ἰογεΐζῃογ (οοὰρ. οὐ ἱ. 7) ἢδνθ [26 
ὙΨ59, ἃ 6., πἰιδουΐ οἶἐγ, δηὰ ἰβεγϑίογθ Ὧο οἱΐγ. 
ΤΟΥ πἰδηὰ ἀεροϊδιθα δηᾶ βο] ἰδ Ὺ ἴῃ [6 τηϊαεὶ 
οὔ ἰμ6 ἀραίγτογοά οἰΐγ, 50 }1} σδρδῦ]θ οὗ Ῥοΐῃρ 
Γεοορτξοὰ 88 Ῥ8]δοαβ, θυΐ γαῖ ἰῃ {π9 ΨΥ οὗ δ6- 
σοιλης ὙΠδὶ εἶ διουῃά ἔπθπὶ 8. ΕὟΣ Ὑδδὲ 6156 
(4 8 τυΐῃ οδη 8 ρα]δοθ ὑθοοῖῶϑ, ὙἙὶοΐ πο οί, 
Ὧ0 ΜΔ} Θῃοοιηραβδβοδ, Ἡ ιοῖ 18 ἘΣ ροβϑα ἴἰο ΘΥΘΕΥ 
αἰἰδικῦ Τὴθ Γυΐη8 οὗ {{|0 ρδίδοοβ οὗ Νίῃονθ, 
ΒΑΡΎ] οι, Εἰδ., αἰΐοβὲ 118. 19 ἱπ Ὑ 7 18 1δοσο- 
ἴογο ἴο Ὀ6 ἰδίκοῃ ἰπ {πὶ πορδίϊνθ βοῆβ ἰῃ τ Ὡϊο ἢ 
ἐδ σλῃ ἀθῃοίθ “υἱοῦ, δηά δ]8ὸ “ποῖ. (Οοπιρ. 
χΧΥΪ!. 1; Υἱῖί. 8; χχὶϊὶ. 1). ͵ο μανθ ἔυσίμοσς ἰο 
οὔθοσνο ἐμαὶ (πὸ ἱπὸ Ὑ,2 ἴῃ γοσ. 2 οοστεβροῃά 
ἴο 089 δῃοίδπο; ἱΐ ουὖἱ οἵἉ ἴδο εἰἰγ (92), ἔπθγϑ 
[88 Ὀθοοπλθ 8. ΒΘΔΡ, ἰμϑη (6 ᾿ἸΘἪΣ ἴα αἷδὸ Ὑ}}9, 
ὦ 6.,. 6 ῬΔ]8Δ06 ᾿δ5 πὸ ἰοηϑοῦ ἃ Οἱ Υ δγουῃὰ ἱΐ, 
δηὰ ἴ6 α͵80 ΠΟ ΤῊΟΙΘ ἃ οἰϊγ. ΤῊ Ϊ8 ͵β ὙΘΓΥ͂ ῥγοιηὶ- 
ὨΘΏΠΥ θοὶ ἴουτί ἢ «ΌΥ {6 ᾿δβὲ οἰδιιδοὸ 1 688]} 
ἸΘΥΘΥ ὯὈΘ Ὀπὲ) (ἔγοσὶ Ὀδαϊ. χίϊὶ, 7, οοιαρ. 
Τοῦ χὶΐ. 14). Τὴ οοῃηᾳογοά τυδὲ οὐ [89 πὶρἢὶ 
οὔ {π6 νυἱοῖον, ἀο ἷπλ Βοιηαρο δηὰ ἴδασ Ὠΐπη. 
ΤῊΐβ Βοιπαρθ δηὰ [6ΔΓ. ΤΩΔΥ Ὀ6 οδυβοα ὈῪ ΒΉΘοΥ 
ἔογοθ, δῃηὰ βὸ δ6 ἜΕΤΕΙΣ ουϊνεατά, Βαϊ ἰΐ 8 ροβϑὶ- 
016 πὲ ([λ6 οοπαυθτθᾶ ἤδῦθ θθθῆ ἱῃ δὰ] γϑη- 
αυϊεμοα γ {Ποῖ Δαν ΘΙΒΑΓΥ, ἑ. 6., ἐπαξ (ΠΟΥ ανο 
Ῥεγοοΐϊνϑα ἐμαὶ ἔπ 6 ΓῸ ἷβ ΟΥΤΟΥ δηά ἱη)πβιΐοθ οὐ (μοῦ 
δἰάθ, δπά οὐ {δ εἷάθ οὗ ἱμποὶς οοπαύθγοσ, γα ἢ 
δὰ τἱρῆϊ. π (ἢΐθ οαθο {6 ΒΟΠΟΣ δηὰ ἔδαγ πῃ ϊοῖ 
ΠΟΥ σοηάοσ, Μ1}} μῸ Ὠοΐ ΣΈΘΣΟΙΥ οομδισαϊηοὰ δηὰ 

ουαἰναγάὰ, Ὀυὶ νοϊππίδιυ δηὰ δἴποοσο. Τῆο ᾿ἰδίοσ 
ἷθ ἰο Ὀ0 δυρροκθὰ ποθ. [Ιραΐδῃ [188 Τγοαυθηί 
Ῥτοιϊοιοα {1:9 οομνοσαΐίοῃ οὗ μ6 μοδίβοῃ ἰϊ. 2 βαᾳ.; 
χὶ, 10: χῖχ. 18 ραᾳᾳ.; χχὶϊὶ, 16 ραᾳ.; χχίν. 18 

4. Μμανκ ο ἱπιροτίοοα (ἐαίυτο8) ἰῃ νον. 8, 
9 Ῥγορδοί βϑϑβ ψἢδί ἰβ Ὄχργοδοθὰ 1 Ὑ6 7. 2 88 

Δρδοίυ ον μαδὲ; θυΐ 1[π6 Βοπογίηρ δηὰ ἰδασίης 
βροΐη οὗ ἰὴ νϑσ. 8, ν1}} οομῃύπαο ἰο αἱ] οἰδσηΐγ. 

4.  οσ ἴδοι δαδῇ ὯΘ61 ----- ὈΣοΟΌΚΕΣ ἴονν.--- 
γέ ετβ. 4 δῃά ὅ. ΤῊ Ἰοδαϊπρ' ἱμβουρμὶ οἵ {μεθ ἵτσο 
ὝΟΙΒΟΒ 6 ἰδὲ ἰῃ0 ῬΙΟΡΒοί ρογοοῖνοθ τῖτ χταιὶ- 
ἰυἀθ διὰ ΗΝ 186 ΣΙ 6Γ ἰη ποῖ (89 ΤῸΒΡ μδ8 
[1819 ἀ Ηἷδ ῥχοχαηΐθεθβ. ,9 ἴῃ νϑσ. 4 οοσσεαρου δ 
ἰμογοίοσο ἰο 3 ἰῃπ νοσ. 2. Τμδὶ [86 [0Εν ἘΣ] 
θὸ ΤΡ (δισουρβοϊά, χυϊϊ. 9, 10; χχὶϊ!, 4, 14; 

ΧχΥΪΐ, ὅ; χχχ. 8) ἴο 89 χὰ] (χ. 2; χὶ. 4; χῖν. 
80; χχνίΐ. 6) διὰ ἰο ἴδιο 132} (χῖν. 80; χχΐχ. 19; 
χχχὶϊ. 7; χὶΐ. 17) δβ θθθῃ οἴδῃ θποῦρὮ ἀοοϊαγοὰ 
ὃγ (δο Ῥτορβοῖ λιν 1.10 ῬαΘΕΑΛΘῸΒ Σαίδστοα (0). 

1 δπὰ ἸΥΘΒ ἀγο, δὴ ΠΕΙΙΎΖΘΟῊ τοπιδεῖα, ἀθ- 
εἰσπδίίοηβ, γ6}1- Κη ον ἤτοπι (116 ῬΒδὶ δ, οὗ 19 
“ φοοίεδια " δα βοοομά οὗ ψογ. 4 15 
ΔἸ]μηοδὶ ΜΠΟΗΤ Ὀοστουοά ἔτοια 1γ. 6.ἁ. ἘΠ αὶ ἴω 
ἴθοσο Ῥγοιηϊθοα ἰβ ἤθσθ βοοὴ ὃγ ἐδ Ῥγορμοὶ δα 
τ ]Β]1οὰ (οοτρ. χχχὶϊ. 2). ἐπὴ ἫΝ (]Β] οης ἢδ9 
ἃ ῬΟΔΙΕν6 δηά ἃ ποχαῖδνο κμἰ 6. 6 Ῥοαεϊίϊνο, ἑ. ἐ.. 
(86 αἰ νὶηρ οἵἁ οαἴοιγ ἱδ ΟὨΪΥ Αι μρητμδα τ οὐ {86 ατουπὰ 
οἵ ἔλὸ πορδίῖνο, ἐ. 6., δῆον [06 ἀρειγυοοη οἵ ἔποδο 
ἯΠῸ μᾺμ ΤΕ ἀορτγίτνο 186 ῥόον οὗἉ βϑίειΥ δηὰ δγὶπρ' 
(ποῖ ἴο ταΐῃ. 33 (ἰγδπαϊδίθ ἴοσ) Ὀοίοτο ΓΗ Ἢ 18 
1πογοίοτο ποΐὶ οοογάϊηδίο τὶῖϊὰ 3 ἴη ()0 Ῥερίη- 
ηἷηρ οὗ γοσβ. 2 δηὰ 4, αὶ ἷθ δυθδοσάϊηαιο ἰὸ ἰδ 
Ἰαϊίοσ. ΤῊ 18 πδγθ (9 ὈΪ]δδὲ, ἰμ6 δίοστω, ἰδ 
ἔατίουδ βηογίηρ, ἐν ἢ οὔ ἰδ νἱοϊθηὶ οὔθ (χχχ. 
28; χχχὶϊὶ, 11). ὝῬ ἋΣ 18. 8 ὙΧᾺ11-ϑἴοσιω, ἰ᾿ ς., 

ἃ δίογπι ὑδαϊϊηρ δραϊηδιὶ δ βἰγοῦς νὸ]]. ὅθ δ 
ῬΔΓΑΪ1Ὲ] οχργοδαίου ἴθ ἰχ, 8: Ὠσ ΓΘ, ἐδὸ 
ΒΗ" εἰσὶ Κρ ἰμ6 βῃουϊὰθσ. Μαγκ δον ἰδθ μΐη- 
ἀγδῆοϑθ ἰο αὐτὶ ῬΓΘΥ ΟΌΒΙΥ τηοηςἰοηθα δῖα ἤοτθ 
χορχγοθθηϊοα ΟΓ ἃ πγοϑ- Ὁ] σγδάδίϊου ᾿᾿ῦ, 
ΠΡ δοὰ Ὑ3]. ἯὯ[0ον)Σ δ.14}} ποί οσὺ ἢ τὸ τερασάὰ 
86 ταδὶ ποσὰ δ τηλτκίηρ (86 δορί πηΐηρ, 1[ῃ 9 
βοοοηᾶ {πΠ6 χα ἀ]6, δηὰ {μ6 ἰμἰτὰ {116 οηὰ οἵ [ἢΠ9 
Βοβίῖ]θ δοίΐοη. ΕῸΣ οὔβϑ μαζί οἵ ἐπ δδεδυ δ τρδάθ 
Ὀγ ἰδ9 πίιοκοά οὐ {89 βογσυδηΐβ δὰ οἢἱ]άγοη οἵ 

6 ψαταάρθὰ οδ᾽ δὲ {80 ὙΘΣΥῪ σοι θῃποθιηθῃΐ, 
ὙὮ6η ἰδ ἰκ γοῖ ΟὨΪΥῪ βηοσίίηρ. 1ἰ σχεθουηάβ ψἱϊμουΐ 
ἀοΐηρ Βδστὰ 85 σαΐη ἴγοτι (δ βίομ ν8]}}. Βαὶ 
ΒΏΟΓΠΟΓ Ῥδγὶ τοδ 68 ἐϊ8 7.1] του! ἀλη μεῖρῆς. Ιςὲ 
Βοῃ 8 ἰοσίλ (86 ΔΥΤΟΥ οὗὨ 118 ΤΌΓΥ δ5 ἴπΠ6 δβῦῃ βοῃβ 
ἴοσίἢι (16 ἀστονβ οὗ ἰἰβ ἥδπιδ ἴῃ 86 δοὶ ἰδῃμὰ, ὑας 
86 ΠΟῸΒΡ Ὀοηάβ ἱμβοὰ ἀοπηπασγάα. Αἴδοσ ἃ νἱο- 
(ΟΥ̓ Βδ8 ὈΘῈΏ ὙΟΏ, ΒΟΏρΡΒ οὗ ἐγ πὴρῇ τὸ βυης 
(ὙΤ χϑδῃβ ἰγσϊυπ ρα] βοης, ἢοὲ ὈσαΣ ΟἿ, οοταρ. 
απ. ᾿ἰ, 12). ΤΘ δηθηγὲθϑ οἵ {Π6 ρουρὶο οἵ αοὰ 
ΘΔ ἴἢ ΤΩΔΩΥ͂ ΟΆ865 Βδᾶγα {ἢοἷγ ΥἱοΙΟΥ 886 ἰγ τι ρῆ. 
Βαϊ ὄνθὴ Ὑθθη ἐξ ἢ88 βῸΠΘ 50 ἴατ, (6 [080 ἐβ 
Αἰ1}1 4019 ἴο αὔογὰ ἀοιγοσθῆοο. ΕΗ οδὴ ὕὈΟΝ ἴο 
Π6 ἀυδὶ (26 ΘΠΟΙΔΥ͂ ΔΙγοδαν {γἰυτρδηὶ, δηὰ 
δἰ σης ΒΟΩρῈ οὗ ργαΐῖδθο. Αβ (ῃ6 ββαδον (χχχ. 2, 
8, χΙχ. 2; 11. 16) οἵ ἃ οἱοι ἃ Κοορβ οἢδῦ ἐπο ταν 
οὐ (ν6 πυπ, δῃὰ 8ὸ ἀϊπιϊπίβμθα {μ6 μοδὶ, βὸ μὴ] 8 
Βυπ δύ ἰοτιιϊμδίοη 06 ῥτθρᾶ ἴος ἴ86 
ΘΏΘΓ.Σ68᾽ βοης οὗἉ υἱοίοσυ Ὀγ {6 Βδηὰ οἵ (6 Μοοῖὶ 
Ηἰχἢ, πο Ηδ Βο]ὰα 88 4 βϑο]οτίηρ βη Δ οΥὟ 
ονες Ηΐδ ρϑορὶο (χιἰχ. 2; 11. 16; σοῦ νὴ. 9). 



ΟΒΑΡ. ΧΧΥ. 6-12. “0. 

4. ΖΙΟΝ ΑΒ ΤῊΒ ΡΙΑΘΕ ΟΕ ΤῊΣ ΑἼΝΕΝ ΤῸ ΑΙ, ΝΑΤΊΟΝΒ ΙΝ ΟΡΡΟΒΙ- ΕΈΛΗ͂Τ 
ΤΙΟΝ ΤῸ ΜΟΑΒ, ΜΨΜΗΙΟΗ ΡΕΒΙΒΗῈΒΞ ΝΟΙΟΒΙΟΌΞΙΕΥ. 

ΟἜΔΡΊΕΒ ΧΧΥ. 6θ-12, 

θ Απηὰ!η {πϊ5 πιουηϊδίη 
ΒἘ411 [6 1.0Κ}Ὁ οὗ Βοβίβ σρδῖκθ προ 8]1 Ῥθορὶθ 
Α ἴδαϑβί οἵ δὲ {δῖηρβ, 
Α ἔδδδιὶ οὗ ὙΣΠ68 οαἡ {86 1666, 
Οἱ ἴα (δέηρβ (Ὁ]] οὗ πιάγγον, 
ΟΥ̓ νἱμοβ ου ἐδ6 1668 τψὸ}} τοβιηοά, 

1 Απὰ Βο 511] ᾿ἀοβί σου ἴῃ [16 χυουπίδίη 
ΤΠ ἴλοο οὗ [86 φονοσίπρ' ᾿σαβί οὐϑσ 411 Ῥθορΐθ, 
Απὰ [6 γ8}] ἐμαὶ 'β βργεβδὰ ουδσ 8]} ὨΘ ΟΣδ, 

δ Ηο ν}}} βτνδ ον Ὁρ ἀραὶ "ἢ ὙυἹοΐουγ 
Απά ἐδο 10Β}Ὁ αοἂ ν1}} πὶρϑ μὐῤ μὰ ἔγοσα οδ 81} 8068 
Αμπά 186 Ἰγεῦυκα οὗ μ]8 ῥρθορὶθ 
Ετομι οὔ 41} [86 φαγί ; 
ἘὸῸΣσ ἰδ9 08} Βα ἢ βρόκϑῃ 1. 

9 Αμά 1ξ 8}8}} δ6 βαϊὰ ἴῃ ἐπὶ ἀδγ, 
1,0, ἰδῖ9 ὁ οὐν αοά; 

δ ἴδ κθ ΑὟΔΥ 

γε Ββανο πϑνρα ΠΝ Ὠΐη), δηα ἢἣθ Ὑ11} βανθ 118 
Ταὶδ ἐς (86 ΓΟΕΡ; ψ δύο πὶ θα ΤῸ Ἀ]μ), 
Ὗ͵ο “111 Ὀ6 δὰ δηὰ Γα͵οῖΐοθ 'ῃ Π18 βα᾽ γαϊίοη. 

10 ΕἘῸΓ ἴῃ {818 τηοπηίδίη 884}} [Π6 μδηα οὗἉ (6 Τ.ζ0Ὲ} χοβί, 
Απᾶὰ Μοῦ 888}} Ὅ6 Ῥισοαάοῃ ἀονῃ ὑη66Γ Ὠΐ ΤΩ, 
Ἔνθα 88 Βί ΓΔ Ὺ ἷ8 “ἰσοά θη ἀοσῃ ἕοσ ἔμ ἀπ ῃρὮ}]], 

11 Απά Βο 5}8}} βργοδὰ ἴοσίἢ ᾿͵θ βδηᾶβ ἰῃ ἐμ τηϊάδί οὗἉ ἴ86πι, 
ΑΒ Β6 [δα 5 ηπλθί ἢ Βργοδάθίμ ἔστ λὲδ λαπάϑ ἴο βιπίμι : 
Ἀπά ἈΠ Ε88}} Ὀσίπρ ἄονγῃ ὑπ οἷν ῥυἱάθ 
Τοροίδεν τὶ [86 ἀμ Οὗ ἸΒΟΙΣ Πδηαδ. 

Θ δίψῃ ἰογί οὐ {Πγ Μ6118 8.8}1 μὸ Ὀσίπρ ἄτη, 12 Απὰ {86 ογίγεββ οὗ 
ΤΑᾺΥ Ἰον, απά Ὀτὶηρ ἰο {μ6 στουπά, 
Ἐνοπ ἴο 186 ἀυδί, 

1 Ἡοῦ. ϑιναϊοι 'ς. Ἢ Ἠοῦ. εουογεᾶά. 8 Οὐ, ἐλγοολοᾶ, 

ι λ, Φ δ οὐδέ ΕΎΟΥ 906». ΤΈΡτΟας οαδὲ ἀοινη. 

4 Οὐ, ἐλροελοά ἐκ Δέοανιομπαλ. 

ἃ οαεδί ἀοιοη ἐμέο (λα τραΐφνγε ο ἐλ6 ἀμπολοῖα. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΛΔΤΊΙΟΑΣ, 

ες. 6. ὉΠΌΩ Ὁ) ΔΙῸ ποὲ δὲ Ρίθοθϑ ὕΏΣΩΔσ- 

τοποὰ, Ὀπξ, οὐ 89 ΘΟΒΊΓΑΤΥ, δι νὶίϑοϑϑ τη δΙΤΟΥΨΥ͂, γ͵ὸοδ 

Ρτοτίοα πίἰξὰ δουηάδηΐ στρδισον. [1{{ ἔπ δίθαι ΤΠ, 

ἥτοτωη ὙΠΟ ὉΠ οογηοα, ἰο ἐο Ὁ6 τορεασα θᾶ 88 ποὶ αἷς 
ἑοσο;ὶ ἴγοϊα ἃ ΠΟ ἴο πὶρο ΔΑΥ, δῃὰ ποὺ δβ ἃ ἀϑῃοσηΐ- 

Ὠδιῖτο ὕγοσωο ΤΥ πλΔστΟΥ,, τ) τουδὲ ΔΘΒΏΓΑΘ δ ΟΟΙΏΣΩΟΥΙ 

ζαπαδυϑηίδὶ οἰ κοϊδορίίοη “ἐο ταῦ, ἰο δργϑβϑά οὐϑΊῦ, ἴο 
Ὀεφιϑθδι." Βυὶ δδ ἔθ: ΠῸ9 που ]ὰ ὍΘ ΟὨΪΥ πδδὶ 15 

δονγογοὰ οὐὸσ Ἡῖἐ ἴδ, ποΐ σΒαὶ ἐπ 1 1{{80]{ (Δι, ἐμ ἀογί- 

ταϊϊοη ἤγοσω πο [5 ἴῃ ΤΩΥ ΟΡ! Π]ΟΝ ΤΟΣ ργοῦθϊο. ΤΠ 8 

Ῥαδὶ ἴα Του ὰ ΟΊ ἮΤΟ, δ ἃ ἢο οὐδὸν οὔ ἰδ ὕοστηϑ [δαὶ 

ΘΟΟΌΣ Ὧδε ἰδο δἰ  βοδιϊο “ »ρίπσμον,, πιοδωϊζοδιηι 6886." 

Ἱπειοδὰ οὐ ΟἿ τὸ Βανϑ Ὁ ΤΊ), 8 τοῦ» Ἢ ΟἽ) 
δοίης ἰοττοοά ἔζοτω ΤῸ δὐὰ ἐδ ἰηἰτᾶ τοάϊοαὶ ΔΡῬοδσίης 

αἴνου πο δ οΥ οὗ Τουθ ΠΩ (σοι. ΚΝ, 73 χχὶ. 

12. ΤὍΤἜο οὐ]οοῖ οἵ οτηρ ογίηα 1} 18 ἔοστῃ Ἶω ἴο ᾿ῃόσθαϑ6 
δο οοὨοοτσὰ οὗ δου ἩΔΙΟΣ 15 ἰΏ γος. 6 80 ρχσοζηϊῃθῃῖ, 

οσ. Ἰ. ἴῃ ΠῚ 8 πὸ Ὦδγὸ ἐδ ΚοΏγο οὗ ἰἀϑη νυ, 

{89 οογοσΐωρς Ὀοΐῃρ πιδεϊοὰ δὲ ἐπδὶ τ] Ὦ ἤοστωδ (ἢ 9 

(τοὴξ υἦϑυν, δ ἐμ ἔοσϑυϊάθ. ΤῊ βϑυδοίαηίίγο 1} ἰ5 

ἴουπὰ ΟἿΪΥ δθζθ. ΤῊ ρασεοἱρὶο }) ἐδ θυ! ἀθηο}ν ΘΠ οβθα 

ἴον [δ δΒεῖχτο οὗ δϑβοσιδῆοθ (ΘΟ. ΧΧίτ. 8.) 1 ἰὸ ἰοστωϑθὰ 

δἴνοσ (8:6 δΏδΙ οσΥ οἵ ὈἿΡ, 2 Κίηκε χνΐ. ἢ. σορ. Οπδαπν. 

Ον. ὃ ΤῸ, Ὠοΐο1. Τ29 δὰ 1230) ΔΙῸ Ὠοϊ ἕγοσῃ 02 4 υν» 

ἄφνα, ἔδανα, Ὀὰὶ ἴτοτῃ ΑΝ 10) ὙΠΟΘΟ τϑα θοαὶ τηϑδη- 

ἴπᾳ ϑοδϑρδίο Ὀ6 “ἰο θαυ." Π2Θ9 16 ἸδοΓϑίοσθ ὑ5Ὸ- 

ῬΟΣΙ͂Υ ἃ ἰοχίυτο, ἃ ΤΟΥΘΏ δογθτῃ. Το πογὰ 5 ἰουπὰ 

Ὀοδίάοβ χχυϊὶ, 20. 

γος. 10. ΟΣ 7 ἴδ δα υογῦαὶ ἕοστω χαλθ δομοστοδὶ δηὰ 

Ὀδοχδιηρίοα, [ξρΡΘΔΓΒ ἰ0 σΤὴ9 ἰο Ὀ0 8 Οομδηρίηᾳ οὗ [ἢ 9 

τοχύϊας ἰπδηϊεῖνο Το σπὶ ὉΥτη ἰῃηξο ἃ ὨΟΠΣ Δ] ἔοόστω, δθὰ 

ἐᾳ αἰ] ἔο ΟΣΙῺ8 δυςῇ 88 ἌΡ, Ἑδοῖς. χχὶ!. 22, ΡΠ, 

1,οΥ. χίχ. 4, ΟΥΤΊ πουϊ]ὰ ἐμθι Ὀ9 οοποινοαξίο, ἀείτιυδίο. 



ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕῚ ΙΒΑΤΑΒ. 
-Ὁ 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΔΙ, 

1. Αδον [1 Ἀγτοη Ὁγ Ὑμῖοῖ (π 6 Ῥτορβοῖ μὰ 
εἰνοη οσργοβαΐίοῃ ἰοὸ μ14 δυϊήθοϊλνθ φιγοίζοῃθ, δθ 
ΤΟΣ ἴ0 διἴ6 οὐ᾽οσιένο σχοργοβοηίδίίου οἵ ἰμο ἴὉ- 
ἴυσχο. Ηδ τοϑυμηοθ 86 ἀἱδοοῦγθο ὑσοΐίκοι οἵ δὲ 
Χχχὶν. 23, να] Π6 τί ποΣ ἀορίο τνἢδὶ Υἰ}} Βδρ- 
Ῥοϑῃ οὔ Μουῃὶ Φ οΣ πρα τὰ οΡΡοεϊίίοη ἰο (δι15--- 
ναὶ ψ1}1 Ἀ6ΙΆ]} (π6 υἱοϊκοὰ (αὶ ψὶ}} ἰδκα 
Ῥίδοο οὐ Μουῃὶ Ζίου ἱβ οἦα ἱποίυ]ά ᾿ Ῥοεὶ- 
εἶτα δηὰ πορμαῖῖνθ. Ῥοεϊάνεϊγ, (89 [0ῈΕ}» νἱ}} 
ῬΓΟΡΑΣΟ [ὉΓ 4}} πδίϊοηβ δ ἔδαϑδὶ οοῃβί βίης οὗ [19 
Τηοκί ῥγϑοίοιβ δυίξοϊοβ οὗ ἰοοά δηὰ ἀσίηϊκ (τοσ. 6). 
Νεραίνεῖγ, Η6 π|}} βγθὶ τεσίονο (6 οογοσηρ 
ὙΔ1Οἢ ΜτΔ8 ἈΠ ΠΘγο δργοδαὰ οὐ 81} πδίΐοηβ (γο. 
7); Βοοομάϊγ, Ηδ ν1}} δθο ἐ8ἢ ἀοδίι, τῖρο οἱ ἃ}} 
ἴθΑ ΓΒ, δῃὰ ἴδ ΔΔΥ [86 ΓΟΡΓΟΔΟΣ ἩΔΊΟΝ Ηΐδ Ρροο- 
Ια μαὰ ἈΪΠοσίο ἰο σμάσσο οὐ 6 τ 1016 οδγὶ ἢ 
ὕες 8). ὝὮΣ16 Βο] ονοσα σε οῖοθ ἰῃ {Π0 δ᾽ σαί 
ῬΙορδαιοὰ ἴοσ ἰδολ ὈΥ 96 βονδὰ (μοὶ Οοά, ἰο 
ὙΠΟ. (ΠΟῪ ΘΔ ὩΟῊῪ Ροΐηὶ 88 0 ΟΩὯ6 ὙΠῸ ἰδ ποί 
ἸΩΕΤΕΙΥ μεϊϊονθά ἰη, αὶ ἰο ὃθ᾽ βεθῦ ἰῃὰ Ηΐϊδ 
τηδοϊ οοῖθα ργοϑϑῆοθ (γοσ. 9), δῃὰ στ ποθθ Βδηά 
ὈΘΔΙΒ δῃὰ ὈρΡΠΟ]45 411 [86 σίογγ οὗ Μουῃὶ Ζίοη 
(νοσ. 10 α), ἐη6 Μοεδθίῦοα, ἱ. 086 ὙὖῸΟ ΔΙῸ ΣῸ 
τοδβοηίθα Ὁ Μοδῦ, δῖὸ οδδὶ {|πὸ δίγαν ἰηΐο [Π6 
ἀμηρ- 016 οα Μαΐοῖ {ΠΕ} δἰδηά (νας, 10 δ). ΤΒΟΥ 
Ψ1}} ἱηάοοὰ πνοῦὶς τ τι [ῃ6 Παηάθ' ἴῃ ΟΥάοΣ ἴο σοδοῦθ 
1ποσβοῖγοα, ναὶ ἐποὶν οἤοσίβ νὶ}} οὶ δανϑ ἴδ θῖῃ 
ἴτοια 86 τιοϑὶ ἱρποιηϊηΐουθ γυΐῃ, δηὰ πον ργουᾷ 
Ἀσὰ ἰοσίγοεθοα ψ1}} θ6 ἰόν! ]οὰ ἰο ἰ8ο ατουῃά, δηὰ 
ογυβΒοα ἴἰο ἀυδὲ (γογα. 11, 12). 

2. Απᾶ ἴπ τπ16 τηοῦτ δῖ} ------το 8 η6ᾶ.-- 
ον. 6. “ΤΙΐδ τηουπίδὶ π᾿" Ροϊηἰδ Ὀδοῖς ἰο “ Μουπὲ 
Ζιοη," χχὶν. 238. Νοῖ οῃἹγ , 811 υδιΐοσδ ψ1}} 
Ὅ6 οοἸ]οοιοὰ οη πο πιοασηϊαΐη. ὙΤθοτο ἰμ6 [Ἐν 
Ἧ11 ὑσὸ ἃ [εαδὶ ἴοσ ἰμθτα. ὙΠδὶ ἰξ 15 ἃ ερί γι] 
ἴδβεί, δα (δὶ 1 15 Ὡοῦ ΕἸ ΓΩΡῚΥ ῸΣ ΟἿ οοοδδίου, θυΐϊ 
(ας 10 Μ111 Ὁ6 ἃ ῬΡοττηδηθηί, ονοσ αδιΐηρ οπἰοσγίδιη- 
τηθῃϊ, 18 ἱτρ] θὰ ἴῃ [Β6΄ Ὠδίοτο οὗ ἰδ 9 ἵμδηρ. Εοὸς 
πο γο νου ἷηρ Μ|11] 6 ερὶγἰἰυ] ; δηὰ τ θη 8ο- 
οονάϊηρ ἴο νοῦ, δ, ἀϑδίἢ 6 ἴογουοσ δρο θη οᾶ, 
{Π6 19 τηυβῖ, μδὶ ὑπ 6 διε 6818 ΔΥ Ὀ6 τιδἰηἰδίηοά, 
τοὶ ΤΌΓΟΥΟΣ [ἰΐ6, δηὰ ϑυοσγιἷηρ τ μϊοῖ ἰδ ἐμ 9 
οομαϊίοη οὗ 6. ΤῊ Ϊ8 [δδδὶ τηϑοΐβ υ8 Θἰ βου το, 
θΟΙῈ ἴῃ {Π6 ΟἹ δηὰ 'ἰπ ἰδο Νονν Τοδιδιδοηῖ, πᾶ ον 
νδγίουβ ἴοστηθ [Ι͂ἢ Εχ. χχίγ. 1] ἰξ ἷσ τοϊδίϑὰ ἐμαὶ 

κδτάϊηβ, 88 ἃ ἐγρίοδὶ οὔθ. Οορ. Ῥβ. χχίὶΐ, 27, 
Ιῃ (ἰδὸ Νὲὸν Τοο- 

[οτ]}). εἰοσείουακ, 
τοδὶ δορί τὶ 4] ἐδδαὶ ἐπ ἐδ ομερυζος ἰῃ βὸ Βοιβοῖγ' ἃ 
ὙΆΥ ὉΥ ἴδπο Ῥιορβοί. 6 ἷο 8 ΟΙοΔ; ἜΧΔΣΩΡΪο οὗ 
παι ἸΔῈ οὗ ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ δοοοσάϊηρ ἰο πμίοι ἰδ ἴ- 
ἴπγΘ 18 ΔΙΎΔΥΒ τοργοθοηϊθαὰ ἔγοπι (6 τηδίθσί αἱθ 
ἔαγη ἰδ ϑα Ὀγ ἐν ργεϑοηὶ. ΤῊ τἱ μοί, αἰγοηρεβί, 
τηοσῖ πα Ποῦ τπΐηρ ποῖ Ιραΐδἢ ΚΘ [0 6 
βεσυοὰ ὉΡ δἱ δὴ Υ 6 οζωρίογοά. δ δὴ 
᾿ρδρο ἰο βοῖ ἴοσίἢ [29 ΒΟΔΎΘΏΪΥ Ὀδηαιοί. ΤΉ 8 
τἰομοδὶ Πὐτα γγχ88 {π6 δι. ΤΒογοίοτο {86 [δὲ οὗ [6 
ΔΐπιΑ]5 οβοσοὰ ἴῃ βρστίδορ (ο6 σαγΉ 8) τῶ ἴῃ6 

ἌοδοΥ οοπδιϊυεηὶ οὐ ὈΪοοαγ οοτίη ρα, 161- 
'γ οὔ 16 Βιιεϊδιηλῖτα [Ε. Ὗ.. Ρεδος οἤδσίῃρβ) (Εχ. 
χχῖχ, 138-22; ἴον. 111, 8-ὃ. 9-11; 14-16-: γΥἱῖξ, 
16; χ. 19 δα. . 76 ἐδ (βοχείοτο 88Υ: ὟΝ ες 
οὐ Ηπιρο] ἢ ΕΥἿΥ τοαυϊνοὰ οὗ τῃθῃ, 85 186 
ὩΟΒΙοδὶ μαζὶ οὗ ἰμὸ νἱοίδιηβ οἤξσοά ἰο Ηΐω, Η9 
ὯΟΝ Η πη66} 86 μοδέ οἴδιβ ἰο Ηἰ6 τοἀδειηϑὰ ὕροὰ 
ΗἱΪδ ὮΟΙΥ τωουηίδίη. Βυΐ ἰδ οχρτγοβεῖου “ δι"; 
ΟΥ̓ ΤΔΙΤΟΝ "ἢ ἷ6 υδοὰ 4150 ἱπ χσοίθγθῃοθ ἰοὸ (ἢῃ9 
Ιδῃὰ δηὰ ἰΐϊ8 νοροίδὈϊο ργοάυοία, ἰο ἀοεϊρυικίο εἰ 
βηοδί. ΤΊμλδ ἰὶ ἰ5 βαϊά, ὅθ. χὶν. 18, “'γ9 β884}} 
οαδἱ (0 δὶ οἵ ἐμ Ἰδηὰ .» Ναπιῦ. χυὶ. 12, “ 41} τ 6 
αι οὗ οἱ] διὰ 411 ἰμὸ ἴπε οὗ πον πίηθ δηρὰ οογῃ :᾽" 
Ποαὶ. χχχὶϊ, 14, “ (6 [δὶ οὗ Κιάπογε οὗ πἢεδὶ."; 
Τμαὶ 9} οδῃ διαπὰ ἴῃ (18 β6ῃ86, ΤῈ Βδῦ δ γοδα 
Βθθῆ ἔζοτλ ΟἶῈΣ υἱΐεγϑῃςοοβ οὗ ἰβαΐδῃ, υ. 1; χ, 16: 
ΧΥΪ,, 4; χχυ]!. 1-4, ΤΏ τηοδέ ὀχοο]θηί ἀσίηὶς 
ΔΟΟΟΙΏΡΘΩΪΘΒ ἔΠ6 ομοΐοσεοὶ ἰοοά. ΤΠδὶ 1ϑα δὴ ἀον- 
ἰξοδίοθ {π16 ἀσίηῖς Ὁγ Ὁ ΟΝ ἴα ονίηρ ἰο 186 δὩ- 
ἄδανον ἰο Ῥαΐ 88 βδγδὶ]εὶ ἰο Ὁ) ἃ ποτὰ σεδβεῖω- 
ὈΠτσ ἐξ ἰὼ δου. Βυΐ {86 αυοδίίοι δγίβοβ. ΒΟ 
οδὴ ἰδαὶ [86 πιοδὲ ἐχοδιθωὶ νίωο Ὁ ΟΣ ἢ 

ΤῊ νογὰ θ661|8 ὈΣΣ ΠΛ ΑΥΪΥ ἴἰο ἀδηοίθ ἃ τΐῃθ οοὩ» 
ἰδ πη ἀγορη, (πὶ 18, τυ γὉ] ἃ τῖϊὰ 1δΠοσθ- 
ἴοτο, ἃ ὑδβὰ πίῃο. Βυὶ ϑδῖδῃ πδηΐῆ υάοτ- 
δἰαπὰβ Ὁγ Ὁ ὙΦ πίῃεβ υἱοῖς μανθ ἰδίῃ δ δυϑδῆ- 
αἷἰοῃί ἐἶπηθ οὐ ἰδοἱν 1968. ΕῸΣ {πΠ6 166 δ’ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
[6 Ρτγοάποὶ οὗ ἃ ΡγοςοεΒ οὗ ρυσὶ Ποβίΐοῃ, Ὀμὲ δ͵θὸ 8 
τοδοίϊηρ βυδαίδηοο ψ  ΐοἢ οομίσὶ θαΐοη ἰο μοϊμδίοθη 
[Π6 δἰγεηρσίηι, οΟἷοῦ δὰ ἀυγδΌ 1 οὗ (6 πὶπο. αὶ 
πΐπηο ρουτοά ο΄ ἤτοτὰ 1ΐ8 ᾽ἴθ68. ἰοο δοοῦ ἰβδίδαε ἴοο 
διὐσοοῖ δῃὰ ἀο66 ποὶ κοθρ ἰοηρ. ΟΑΤΟ, ἴοο,(2)6 τὰ 
ταδί. οαρ. 164) ἀφείμτιδίοα ἃ τΐῖμο ἰμδὲ [85 ἰδίῃ Ἰοὺ ς 
ἐπουρίε οὐ 1 1666 σίπιηι, Ταδοαπ. ΟΡ. ΟΕ» 
ΒΕΝΊΌΒ, Τῆ΄σδ., Ρ. 1444, δα ἷδ ΘΟ ΠΙΘΠίΔΓΥ οἱ 
ἐμΐβ ρ'δοθ. ΤΆ ὀχργεβδαίοηυ Ὁ ἼΘ᾽ (οΠ]Υ Ρ]υτα]) 
οΟτμ68 ἐμαγεῖοσο ἔγοσλ Ἴ3 7), αὐὰ Ὕ Ὁ 16 ῥσίπρδσιΥ 
οοἈδετυαξίο, (6 Ἰοιἰηρ 116, ἰΒοη δὲ 
ὙἘ1Οἢ ἰδ ]οὲ 116 (οοΡ. “6Γ. χ]ν. 11), ΤῊΘ 
ΡΊΌγΑΙ ἀεφοοίοδ (8.6 χη] 0] οὐγ οὗ (6 ἱπρτοάϊοιι 
οοπίαἰποά ἴῃ (6 δοἀϊπιθηί, Ὁ 18 ταόγθουεσ 
τιθοὰ ἤαγὸ σηϑιοηγτηΐ Α}}Υ ; ἕον ἐξ Ρ] Αἰ Ὡ]Υ αἰμηΐθοθ 
τοί (9 1666 δἴοῃθ, Ὀπὶ : 6 τὴν οἷ: ψ1} 
6 1.066. Βυυῖ ΜΠ Δ ποῖ, οὗ οοὔχθο, ἀσιηἰς (ἢ θ 
1668 απἱἱοὰ τι ἐμ6 πὶ, ΤὨΐθ πίὶπο ροιγρὰ οδ᾽ 
ἔγοτα (86 1068 πηυδὶ Ρ6 ροτοοϊαιοὰ (ὑ 0 σΠῚῪ Βεσθ 
ἴῃ [165184}}}. 

8. Απὰ δο 11 ἀϑαῖσον -----ροῖθα 11.-- 
Ὅτ. 7, 8. Τα οονοτίης ΠΟΤ δροΐκθῃ οὗ ὑσὶ 
δὲ ὁΠ00 [0 τοϊηᾶ ἰἢο γὰ οἵ Μοϑοδβ, Εχ. χχχῖν. 
δι. Το {Π| γνἱοῖ!9 οονοσίηρ ἰΠ6γ9 ἡρίϑα μρρη 
ΔῊ ἰπν δὶ Ὁ]9 οὨΘ 8ἷ8ο, νὰ ΐϊοϊ 1ΐθα οὐ ἔπο ποαδσί, 
Βυΐ γβϑη (Π6 [0Ὲ}Ρ ΜΠ Δ |κ9 ἀΑΥ ἴΠ6 σογοσίης, 
Ἦο Υ11}} βγεῖ οὗ 411 σεηονο ἰἢθ οονοσίηρ οὗ 1.6 
Βοασί, δ ῬϑῸΪ βαγα, 3 Οὐνσ, ἱἰἰϊ. 16, “ περιαιρεῖται 
τὸ κάλυμμα." Τθοη π|ὶ}} {π6 αχίογδὶ οονοσίος 
8180 [811 οὔ᾽, δῃιὰ τωϑῃ Ὑ1}} θ6 σδραῦϊο οὗ βοοϊῃκ 8 
ἸοΣγ οὔ 1.008} ἴδορ ἰο δοβ (1 οι. χἱϊὶ. 12. 1 
οδη 1]. 2). [ΑἹ] ἰδὲ ἰλ6 Ρτγορβμοῖ ἤογθ βαυβ οὗὨ 

ἃ ΟΟΥΟΙΪΏΩ δηα γαὶΐ τηυδὶ ὕο υπὰ τα οῖλ- 
Ῥμοτίοα!ν. Α ἢΐοσαὶ, Οχ ΘΔ] οον σι 6 οδαῖ ΟΣ 
πο ἀρ νέαι ρὲ χὰ ἔγομλ 8 δρί τί πδὶ οὔθ, ἰδ Ὡοὶ 
ἴο ὕ6 ἀλαῃ ἰ οὗ, Ὁ. Μ.]. εν. 8. ΤΏ βϑοοοπὰ 
Ὠοκαίγο ὈΪοδαίηρ 18 (δὲ [Π6 ΓΟΒΡ συγ! ονσα τῷ 



ὍΒΑΡ, ΧΧΥ. 6.15. ᾿ 

ἄϑαξ 4]5"ο. ΓᾺΣ ϑόσατθ Ββοὶ υροΐτοσυειγ ἐν 

Ἰραϊδῃ : ἱἰξ. 12; ἶχ. 1δ; χσὶχ. 8; χίέχ. 19. 1ὶ 
δεε ἤεσο δὰ υοσ. 7 ἴοὸ ἀδῆοίθ πρῆοσϑ ἰββὴ ἰδμδὶ 
ἐϊο οδὐοοὶ ἰδ τειωονϑά, οσ ἴβεὴ ἰξ οου!ὰ ὃ6 ῥ]δοθὰ 
δοιο ἸὙογο οἶθο: θυὶ 115 οὐ͵θοὶ ἰδ ἰο Ὀθ οοῃοεϊνοα 
δὼ οχὶ οἰ ἰηρ ὯὨῸ πιογο. δι ἰ6|}9 υ8 (1 (οτ. χυ. 
48, 64) ἐμαὶ ἀραὶ β.ν4]] ἰῃ (ΐ8 ϑββῆδο 86 βΚτΊδι ον οὰ 
ὯὮρ. Ποῦ ἴδοτο ἴδ Ὠο ἀοαίμ, ἔμοσθ Δθ ὯῸ ἸΔΟΓΘ 
ἰθδσβ. ΕῸΣ ἰϑαχ ἤον, εἰἰβοῦ ἰὼ 4110 οδδὸ οὗ {6 
νέης, ον ἰμδὶ το Ἰοδὰβ ἴο ἀδδίι ; οἱ 8 {86 
οδδο οὗ βυγνίτνογα, οὐδοῦ ἰΐοδο ὙΠῸ ἢδῦο δυϊογοα 
ἀοαί. Τὴθ ἼΡΡΙΡ Φοδη αυοίοα ἰη Βον. Υἱΐ. 17; 
Χχὶ. 4, οὐ Ρ ἴο ῥγονϑ ἰμδὶ ἰς σεβασάδ (86 

ἰηρα πο ΒΘ δΔῈ 88 8 10] Β] ηθηὶ, Ὠοὶ ΟὨΪΥ οὗ 
νἶδ οσ ΡΙΌΡΆΘΟΥ, ὑυΐ αἷϑο οὗ ἐμαὶ δροίζο ὉΥ 
Ϊεαϊδιι, Πὰ (08 τλδῖζοβ ἐἷβδ ΟἾΤΏ ΡὈΓΟΡΘΟΥ δ 
Ἔο8ο οἵ γορσοἀποιίου οἵ (δ ριυρβοιίς πογὰ οἵ 
(ς ΟἹ ἀὴστος οηΐ, διέδίσν 81 δὰ αὐ φι ας τὴν 
ἀϊεαρροαγοίά, ἔπογε οδῃ ὍΘ ΠΟ ΤΏΟΥΘ ΚῈ ι 
ΟὨΪΥ κἰοσγ. ᾿ ΤΟΙ ἰδ ἃ ποτὶ ϑδεία : ἰξ ἰ8 ἃ ἀν6}}- 
ἰὴ υἴδοε οὗ αοὰὐ υἱῖδ τηδ; ἰΐ δα, ἐδμογαείογο, 
Ὀοοοίῶς ἰδ ρῥΐδοο οὗ ἰμὸ αἀἱνίῃο ψοσγ. ἘἾΒογα 
{πο οοὐ]Ἱά ἰδοτὸ Ὁ6 ὑροῦ ἐΐ ΔΩ͂ ΠΊΟΓΘ ἃ ὈΪδορ ἴῸ 
1.6 Σεργοόδοῦ οὗ ἰμοδϑὸ ψῖῆῸ ὙΊΟΗ͂Κ το {856 Ῥθορὶθ 
οἵ ΘΟοὐ ΕοΣν ἴδ09 ζοεᾶ μδιἢ δροίεθῃ ἱἰϊ. 
Οὐ». οἱ ἱ. 2. 

4. Απᾶἃ ἰξ 6881} Ὀ0 δΒείἅ----τοῦῖ,--«Ἴοτε. 9, 
10α. αὶ [Ὁ]]οτα ἱα οὶ 8 ἢγιμη, θα ἃ τορογὶ 
οἵ οὨο. ΤῊΐδ ἴδ ρἰαίη ἴγοι [86 186 οἵ (δ ἐπηροῖθο- 
ὯΔ] ΟΝ (χ]ν. 24; ἰχν. 8). Το Βγπιῃ ἰὼ τϑγ. 1 
8η4. ΟΔ26 ἔτουι ἰδ χορ οι Β οὐσῃ τοῦτ : Ζἷ8 
ΟὨΘ :8 ποαγὰ ὃν πἷπι, δηὰ γοϊαίοὰ τ ῖἢ ἃ Ὀγὲοῦ δἰδίο- 
τορος οὔ 8 Ιοδάϊης Πουχέα. ΤΉΘ τοἀοοιηϑὰ ΠΟῪ δόὲ 
ἐν [ΟΕ ἴῃ πβοῖι {ΠΥ μα γὸ Εἰ Ποσο ΟὨΪΥ ῥείἑουοά 
(σοῦ. νεσ. 7 δηὰ 1 Φόδβη 11}.2). ΤΒδΕΊΒοΥ βοὸ Η πὰ 
δ οἶδαν ἔγοσῃ ἴδ Ἔχργθβείου .ἹἹ 37 (οοταρ. χχὶ. 

9). Το μεδίμεη, πῆιο δο]ϊονοὰ ἱπ ἔα] ροάκ, 6 
τίομοο ἐδθ ΨΟΣΥ ορροαϊΐθβ.1 ΤΉΘΥ δύο οοηίουποὰ 
ψθο [ΠῸΣ τοῦδ ππδτὶς (ἢ9 υδηὶν οὔ ἐμοῖν ἰάοἶδ; Ὀαὶ 
(ογ τἢο δθεϊλονο ἰπ οἤονδ Μ}}} δῆου (ΑἸ Ὀ0 τοὸ- 
πειὰοὰ στ δοοΐϊηρ ; ἴοῦ ἔπιον οδῃ ροΐπὶ σῖιἢ (ἢ 6 
καὶ γμ ἴο ΕΟ Ε τὶ ΟΏΘ μέλη ἱβ ΣΘΑΙ]Υ οχἰδίθηὶ 

Ῥτοβοηΐ ΥΘ ἴΠ6 Θ6Υγ680 ΟΔΏ 88: 
Οας Θοῖ ᾿ πο ἐ]] πείσῃ δ σας ἐδμο κὰν: 6 
ακὶ 411} μα Ηΐπ) δα ἰγν οχἰ δίῃ, κα Ηΐπὰ 80 
ται δμ 18 (0 οὐταο, ἴἼ|7 (Ἐς. 111. 14). Ἡδτοΐη ἰθ 
«δεῖν ΔΥ ροσίθοι (σόβη χν. 11). 12)» ῪῪ ἴθ ποὶ 
“ ὡγκὶ δ αλυοϑ τα, ἢσί “μαι Ηδ ΠΙΔΥ δᾶγὸ ὑ8᾽ 
(οοΡ. υἱϊϊ. 11, Ἐν. ὃ 347 α) : Τῇ (ἢ ἸΟΥ͂ 0 Γ 
{π6 ὀχρεοσίθησοα βαϊνδίίοῃ ἰᾳ ποί. ἐσδηβίϊουυ δηὰ 
ἀεϊαεῖνεο, ναΐ π|'}} μΡῸ δνουϊ δαί πρ' ἰα οοπῆτγτηϑα ὉΥ 
ἘΠ δ. Ἐοσ ἴῃ [816 πεουητδῖῃ 684}} [6 
παπᾶ οἵ 189 ΣΟ χοοΐ, οἰα., γος. 10α. ΤΠ 
ππηὰ οἵ δ βουδῃ γ1}} βοίῖ 16 ἀροῦ ἰδ ἷ8 τηουηίἰδίη, 
ἷξ τ! ἢ τοϑὲ ὑρου ἷτ (νἱΐ. 2; χὶ. 2). Βαΐ νἢδὶ (116 
μαμὰ οἵ Φὁβονδὴ 8014, ἰδ δ ἴβδί 0. ουϑζ. 

5. Απᾷ Μοαῦ.----ἴο ἴδο δπδῖ.--- τα. 10 ὃ- 
12. 1η ορρωοδϊίοη ἰο ἐμ μον Ἂν ἰὐλυ δας 10Υ οἵ 
δοϊΐονογα, ἰἢ9 Ῥγορδοῖ πον ἀορίοί ἰἢθ ἰοΐ οὗ υὩ- 
ΒεΙΙονετα. Ηθ χτηοηϊΐουδ ΜοδὉ 8 ἴ᾽: 6 τοργοβεηία- 
εἶνε οὗ {86 ἰδείοσ. Ηδ οδηποὶ τηϑϑῇ ὑπ Υ ΟΥ̓ {10 
«λοῖε παϊΐοη οὔ Μοδθ. ἘῸΡ δ] πδίϊοπβ ρατίδϊκο 
οἔτδο ἔοδβὲ οὰ ἰ86. ΠΟΙΥ τπηουπίδϊ ἢ (τον. 6), 
ἕγοτα δϊΐουθ ὑπὸ οονοσίπρ ἷα ἰδίζο: οὔ (νοΓ. 
τ) ἔγοσα 8}1 ἔβοθα {86 ἰδδγα δῖ ἱρὰ ΔΙΉΔΥ (νοῦ. 
Β). ΜοδΡ ὀσῃβεσθεπε Υ οδπηοῖ θυ ἐχοϊυάοά, Εγθα 
ϑασοσωῖδῃ (χ]ν . 47) Ἰοαὰδ τα ἰο ἀχρϑοὶ (ἢ ἴα τε» 
ἔπρ οὗ [86 Θδρ  ν " οἵ Μοδὺ ἰπ [6 αὐλοῦ ἀδυβ. 
κε σδο 6 ΟἾΪ (6 Μοαῦ (δὶ Βαγάθῃδ 
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ἀέρα ἐδο Κιπονίοσο οἵ. Θοὰ πιοὰ ν}]} 
βυθοῦ ἰἢ ἀαοιι ἀφδογὶ ροα ἐπ γογ. 10 θη. Βυὶ 
Μοαῦ, δὸ ἴᾺΣ δδ ἰὲ 16 βοδβί!]ς ἰο αὐοὰ, μ88 ἰὸ ὕθδσ 
118 δθῃΐίθῃοθ, ΠΥ τοὶ ᾿ἰκοίϑο (9 αοἀ-ορροείης 
οἰθιηθηΐδ ἔσο ἃ}} οἰμοσ ἡδιΐοηθ Ὁ Μοδὺ (μεδγοίογθ 
βίδῃμ δ ἴον ἃ}}. Βιυϊΐ Ὦν ἰθ ΜοδΌ ἴῃ ρμαγίΐουϊαν 
Ὠδιλθα 7 ΤῊΘ Μοδθῖϊοθ ΘΓΘ Του δ ΚδὉ]6 ἴον {Πεὶγσ 
ππρουπάοα δσσόρδῆοθ. Φογοιλδῃ (χ νυ. 11) 
ἘΣ 65, ΒΤ. 16 Τξῆδο ΟΕ ΤΕΙΔ᾿ΑΠΟΚΈΠος ἔδ6. ἴβοι 

δὶ ἰῃοῪ ἡδῖν ἔτοσα {89 ἰΐπιο ἩΠοΏ ΠΟΥ Ὀορδη ἰὸ 
θα ὑοῦ φ ὡν, ποὶῖ υπαϊδιυγροὰ ἰπ [Ποῖ οσῃ ἰδηὰ, 
Εὐσίδον, ψὸ τρσδὶ δαβυπιο (μδὲ {μ6 Ῥτορμοὶ, πβθη 
μ θορδα [89 ϑϑηΐόποο (γος. 10 δ), Ὀοίογα ἷδ 
τχϊηὰ (πὸ ἱπλαρο ἩδΠΙΟΝ ἢθ 666 (γογΒ. 10 δηὰ 11), 
δηά (μ0 Μ80]6 βοσίεβ οὔ ἱπουρὰ( δἰἱδομιϑὰ ἰο ἱξ, 
[{ 5, ΠΠΟΣΘΟΥ͂ΘΣ, Ῥγοθ 60 ]6 (μὲ 6 οὔοθθ 86 πδιὴθ 
Μοδῦ }8εὲ ον (θ βαῖκο οἵ ἰδ πὶ Ασοοσ 
ἰο ὅτεῃ. χίχ. 87 (μ6 ἔδί μον οἵ (86 Μοδθίϊθα οπ 
κεῖ τί ἰο [Π| ἱποοαίμῃοι ἰπἰογοοῦγθο οὗ (πο οἰ ἀοπὲ 
ἀδυρδίον οὗ [οἱ σὲ μον δι μοσ. Αἢ δἰ]υδβίοῃ ἰὸ 
{818 ἴδοῖ 48 Ὀθεθῆ δὶ γα 8 βυρροδοὰ ἰο ΡῈ οοπίαἰποὰ 
ἐπ (πο πδῖλθ 2, Απὰ (λ18 τον ἰδ τοὶ ἀεδιλίαϊθ 
Οὗ ΡΠΣ]οΙορίοβὶ βαρροτῖ, οομρ. 68. ΤΆσε., ὑ. 77 

τοοῦ ὩΩΌ, ΤῊΡ ΚΝ ΤΣ Θ ἿΏ Ἰοί8 πος 
ΟἸΘΑΥΪν Ῥαγοοῖγο ὙΠῪ [βδίδῃ τηδᾶθ τηθπίΐοῦ οὗ 
ΜοδΡ δ ἰδ σοργεοδοηϊδεένο οὗ (δ μεδίβοη πογὶὰ, 
δηὰ δῃου]ά, ἐποτείογθ, ροῦδρα ὕ6 ργοίοστοά. Βυΐ, 
ψ ΠΟΙ τὸ τοδὰ Ὁ οὗ ἿΌ, ἱὲ ἰο πιδηξίοδὲ {πδὶ (9 
Ῥιορδποὶ τίδμοα ἰο ἐχρύοδ ἴπ6 ἰάοδ “ πδίεσ οἵ (80 
ἀυῃρ-Π 016, δηθὰ {Πδΐ, ΔΙ]υὐΐηρς ἰο (86 ἐΐγημοὶ 
οὗ Μοδῦ, ἰδ ἣδ8 Ὠδπιοὰ {π6 Ὁ ρα] ογοσα οὗ Μοδ 
88 Τορσγεθοηίδιϊγο οὗ ἰπ6 Ὁηθ6] 1 γοσβ οὗ Δ}} ἢ8- 
ομθ. Μοδὺ ἰδ ἐπεογοίοσο οδδὶ ἀόοτῃ (χχυϊ!. 27 
84. ; ΧΙΐ. 15) πδρᾶδοχ Βΐτ ἰδ ο ὕπο ῦ ἘΦ ΈΒΟ 
οὔ Ὑϊοῖ δ πἰοοά, οΟἸΏΡ. χΥϊ. 29; Φο088. γ. 
8; νἱ. δ; Φοῦ χΙ], 12; οβ ἰΐ. 18). βδν ἰδ 
οδαὶ ἰηίο ἰδ6 ΠΥ παίον οὗ ἰμ0 ἀυηρ-Ποῖο, ἰπ 
ΟΓΟΥ ἵπδὶ ἰξ τη  Ὀ6 βαίυσαιϑὰ Ὀγ ἐξ, πα γτομαοσοὰ 
βύιον ἰογ Ὥδπυσο. ΟὟὺ ἰηίθ (ἴοι οὗ “ 12 18 
οοῃβεττωθα ὮΥ ἰπ9 ἤκος (δὲ ΓΙ] 2 οὐνϊ υδἾῪ ΘΟΏ- 
ἰδἰ ἢϑ δῷ ἰηἰθηϊοηδὶ δ᾽ ἱπαίοη ἰο πὸ Μοδθϊϊο οἱ Υ 
1919 (2 6ν. χΙνὶϊ!. 2). ὍΘ μαδζϑοῃ οδοὶ ἰμὶο [80 
ἀυηρ- 016 βοοῖκα ἰο δᾶνα πἰηλθο! , 79 πανο ὑπ  γὸ» 
ἴοτα ἴο ΒΌΡΡοϑο ἐπ μο]6 ὑο ὃὈ6 οἵἁ οὐαί ογ80}9 ὁχ- 
ὑὰς ἐπελν, πδυρδο πάλε σ τ ΤΥ: σε γος πρὸς 

αἱ ἰδ ἰδ ΒΟΓΙῪ δ Ωμΐηρ. αἰγτυς- 
εἶα ἴον [1{ ἰδ ἰδυ6 ἀερίοιοα. Το εβδοτί 15 υῃ- 
ΔΥΔΙ Πρ. Μοδὺ πιυθὲ βπὰ δὴ ἱρηομιίμϊουβ ἐπὰ 
ἷπ ἐδο ρατο οἰθοηί, ΤῸ [0Β᾿Ρ ῥγϑβδβεθ Ηΐπτὰ 
ΠΟΚῸ ς πὶ ἀ μελρκοΝ ἈΝ ον υ πὸ Ἐν} 
Δ 168: 1 τί, ἷβΒ ᾿γὶῃρ αἰαροεϊοι 
ανὶ 6; 26, αἰτεῖν, 29). Αὄ οὉ πᾷ Ρῦυῃ- 

ἰδλγπηοης δ ἰηθίοιεῇ : (δ6 1166, [86 δτελβοοδ δγ1}00]- 
κοὰ Ὀγ ἐδ) ὁ 1] πιοίζομδ οὗ ἔλα μβοθάδ (2 ἼΝ 
ἤτοτα 2 ἼΝ πραίογθ, Θδρθοὶδ ]γ ὑπδίάζαι δίγωθγθ) ἈΓΘ 

οἵ Ὧο δναὶ]ϊ. Τὴο δυμηῦ Μοαὺ (οορ. ΤῊΝ 
Βαῖο ἀπὰ χυΐ. 6) πιπδὶ ροσίδῃ ἴῃ 189 ροο] οἵ Δ] ἐμ γ 
πταῖοῦ. ΤῊΘ [ῈΡ μυκδῦϊοθ [Π6 ῥχουὰ ὃζ τρλκίηρ 
ἀΐοστδοθ δὴ οἰϑυιοηὶ οὗ ἱμοὶς ρυπίαιιωοπί. Τῆδξ 
ὮΡ εἰχυΐδοι “ἰὴ αρὶτο οἵ" ἰθ ποὶ δυβιοίθη  γ δ» 

ἰοοο, [ΐἔ σΔὴ πὸ] γοϊαϊ ἢ ΓΘ 118 ῬΤΟΡΟΓ ἀπ νμὰ 
οδιίϊοη “ πὶ» ον, ἴῃ ἴδοὶ, δϑμονδῆ Ῥγοθθοβ ἀοῃ 
Ὠοΐ ΟἿΪΥ ἴδ ῥτουὰ, Ραὶ δἰθὸ ἐδ συαπηΐηρ ἀρὰ δε]. 
Το δυμπ δ] πα οἵ ῥγίἀθ ἰβ, Ἀόσονοσ, ἐ86 στηδίῃ 
τηϊηκ. ΤῊΣ {ἘΠ ΘΓΘΙΌΣΘ ΟὨΟΘ ΤΩΟΓΘ δεϑοσί θα, γ6Γ. 
13, πἰιδούς ὁ ἤρτγο ἴῃ δίγοηρ Ἔχργεβαίομβ ΤῈ 
Ὦγδδο “ 1Π6 ἀοΐδηοο οἵ [Π9 Βοϊρῃι οὗ (ἢ τὰ }]ε ̓" 
“16 ἀαίεδοο οὗ (ΠΥ δίσα πα] ἰδ ἰάϊοειδιίο 
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Ἡροῦτου. Οοιωρεηδρδίίου ἴος ἔνο δἀ͵οοίενο ἰδ ρουρδὶ | συδοϊδηϊί νοι, 1 ἼΩΚ» Ψ ἴθ ποὶ ϑᾳυΐϊναιθηὶ βἰ τωρ Υ 

ἧπ πυδοίδηϊέγο ΠὌΓΣΩΒ (οοΙαρ. χχὶΐ. 7; χχχ. 80). ιο γὼ, νὸ τουδί βπὰ ἰῃ ἐὲ ἰἰ9 ἑάοα οἵ ὑνοΐης τθ- 

ΤΉγοο γοσὺ διὸ υδοϑὰ οοστοθροπάϊης ἰο ἰδ ἴμχθο | ἀυοοὰ ἰο ἀμυεὶ, 

δι, ΤῊΕ σ59»ΟῪΌΘΛΟΜΕΝΤ' ΑΒ ΒΕΑΙΙΖΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΙΡΕᾺ ΟΕ σΌβτιτοας. 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΧΌΥΙ, 1-10. 

1 ΙΝ ἰδαὐ ἀΔΥ 5}}48}1 (818 βοῆς "6 βυαῃρ ἴῃ {89 Ἰαπά οὗ Φυάδῃ ; 
Ὗγ ες μᾶνα 8 βίσοηρ οἷ(γ: 
βαϊγδίΐομ ν1}} αοἄ ἀρροϊπὶ [0Υ ᾿8118 δῃὰ ῬΌΪ Ασα, 

2 Ορροὴ γ {πο ρεῦοδ, 
ΤὨδὶ ἰδ6 τἱρὴ ἰδοῦ πϑίϊοῃ τ οἢ Κοοροίδ [86 ᾿γαϊ ἢ ΤΙΔΥ οηΐαγ ἴῃ. 

8 "ἼΤΒου π|}0 Κορ λΐηι ἴη τ βαίβ δα ΡΘ8096 υὖοϑα ᾿ταϊπα 8 δἰδγοα οἡ, ἐδ; 
60. Βοοδυδο 6 ἰσυδίοί ἴῃ 

4 Τευδὺ γο ἴῃ {μο [Χ0Ὲ} [ὉΓ ΘΥΟΥ ; 
Ἐὸν ἱπ [86 ΓῸἘΡ ΦΕΗΟΥΑΗ ἐδ νου δδίληρ' δίγοηρίὶ. 

δ Εὸν δΒο Ὀγΐηροίι ἄοτη ἰδοπὶ {μαὺ ἀν 76}} οἡ ΒῖρὮ; 
ΤΟ ἸΟΙΥ οἰΐγ, μ6 ἰαγϑίῃ 1Ὁ ἸοΥ ; 
Ηὸ Ἰαγοίδ 1 Ἰον, δυθη ἴο ἴῃ9 στουπᾶ ; 
Ἠὸ ὈσΠηρΟΙΣ ἰΐ δυθη, ἴο [μ6 ἀυδῖ. 

θΘ6 ΤἼο ἴοοί 5}}8}} ἰγοδὰ 1ΐ ἀόνγῃ, 
νον, ἰδ 6 ἴδοι οὗ (Π6 

7 Τμὸ ΜΑΥ οΥὗἩ {Π6 ͵υδὺ 15 ὈρΡΓΙσὨίη 688; 
Ροογ, απ {86 δίθρϑ οὗ [89 ποοάγ. 

ὝἼΒου, πιοδὺ Ὀργρῃΐ, ἀοϑὺ ποῖρὰ (86 ρῥδίδ οὗ [86 ͵υ δέ. 
8 Ὗα68, ἰπ (86 ψΑΥ οὗὨ [ἢ γΥ ̓υάρτηοηία, Ο Τ,ΟΒΡ, βανὸ τὸ μαι θά 0 (866 ; 
Το ἀρεῖγο οἱ οἵὴ 50] ἐδ (ο {ΠΥ μ8πι6, δπὰ ἴο {πὸ Σϑι θι  ὈΣΒῆο9 οὗ [866. 

9 ΙΕ ΠΥ 80] μᾶνο 1 ἀοβιγοα [866 ἴῃ [Π6 πίρδῦ; 
δ, πὶ ΤΩΥ 5ρὶ τὶ πὶ λα τὴθ Μ{|}} 1 Βοοκ ἔμοο ΘΑΥΪγ; 
ΕἘῸΡ σθθῃ ἰδγῪ τὸ ὑρρκα ατὸ ἴῃ {μ6 Θϑτἢ 
ΤῊ ᾿πΠδΟϊΔη 8 ὁ 

᾽ 

186 πτοι]ὰ μ}} Ιϑαση σὶρ θουδη 668. 
10 Το ἴδνον 6 βμευϑα ἰο ὑπὸ π]οϊκοά, ψοέ τὶ] μ6 ποῖ ἸΘΘΤΏ σἰὐθΟΌΒΠΟΒΘ ; 

ΤΙ {δο Ἰαπὰ οὗαυ 
Ἀπὰά κπ1}} ποὲ 

1 ἨοΌὉ. ἐγμέλε. 83 ΗδΌ. Ῥοαᾶοθ, Ῥφάᾶζϑα. 

ΤΕΉΠΝΕΣ Ὑ111 μ ἀ68] υπ᾿υβίγ, 
0]α {86 τρϑ] βίΥ οὗ [86 1.0}. 

8 ΟΥ, ἐλουσλέ, οΥ, πασίμα ον. 4 Ἠφῦ. ἐλο γοοῖ ᾧ" ασϑα. 

86 Ας βγηι ἡβεθθρῥοθ ταν βψθορ, μβονος ὀχ ἄρνα Τὸν ρον ἐλφο ἰέ ἰδ οοηβάφα, 
» Του νὔξ ἰσυοί τίρλέ (λό Ῥαϊὰ (ἱ ἐλο)μεῖ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

ον. 1. Ἡορδμαὶ ὝΣ ΟὨΪΥ μοτθ. Αοοοσάϊης ἰο ἐ89 

Ῥυποιαδιίου Τ᾽) οὔρῃς ἰο ὍΘ οσοπηθοίοὰ ν ἢ 22}. Βαυὲ 

τοοδβὲ ἰπίθγργοῖθεβ ἰαχο 9 Ἂ»0ὴῇ ἰομοῖμος δῖοι ῬΊζοῦ. 

χυῖ!. 19. 1 Ὀο]ονο, Ἠόπογτον, ἔπαὶ τῃ9 Μαδοτοίοα ἐπάξ- 
οδίο ἐπ 9 οΘοτῖθοῖ 39Π86. δηὰ [ἢ ὁη0 ἘΠΙΟΘὮ ΟΟΥΓΟΒΡΟΙ 8 
ο ἰδ οοῃίοχί. 9 τοῦδε ποῖ ἰοτχοῖ ἰπδὲ ἰὴ9 ἰδ. 
ἰδοίϑ οἵ [μ “Ἰδπὰ " οἵ Τα άδῃ δρϑαὶς ἐππο, Ὑ Κὶ βίαμιὰθ 

ΘΟ;ΒΘΟΠΌΘΏΙΙΑΥ 1 ορροδίεοη ἴο ΤᾺΝ. ΤῊΘ τϑάδοτηϑά οὗ 

ἔῆο [ὁ κν ἀο ηοὲ Αἱ] αἀγ6}} 1 πο οἷν. ΤΟΥ αὐγο]] δἷδο 
ἴῃ (ἢ ΘΟΌΠΕΥ τοῦτ δρουὶ. Βαὲὶ ἴπ6 ΟἿΥ [5 ἱμοῖν 1), 
τὨοἱν εἰγοὴᾷς ἀθίθηὁ66, δὰ Ρ͵δοο οἵ τοί ο. 1ὑ 19 ἔ9Γ0- 

ἴοτο δ ἰ{ ΠΟῪ βαϊα : Ἧ7ἷο ἀπο} ἰπάἀοοὰ 10 [06 οομηέγῳ, 
Ὅαπὲ γοῖ τὸ δὸ Ὡοΐ πἱ]ιϊπουξ ρῥτοϊθοιίου ; 10 τὸ Ὦδγθ 8 
Οἰἰν ἰτο0 ὙὨΙΟἢ πὸ δὴ Βεδδίθῃ δηὰ πὰ βῇῆοίοσ. Οοιρ. 
Ῥβ. χχυ δ. 8: ἰχχχίν 6; 168. χὶϊ 2; χῖγ, 94; ΧΙΪΧ, ὅ: 1, 
9: 1{{.1; Ιχὶἱ. 8. Οὔδοσγο ἰδθ εἰσυοίγο οὗ ἴη0 βοοομὰ 

δο;ῃίθη09 οἱ 18 γογ86. ΤῊὴΘ δΟὨἰΘΏ06 ΘΟὨ δ 819 οἵ ἰὮΓΟΘ 

ΤΩΘΙΔΌΟΓΒ, ΘΔΟῺ ΠΊΘΙΌΘΣΥ ὮΔΑ {πὸ Ἰτγοχὰ δ: 07 ΘΥΘΏ 7» 
ἴο τοηἀογοὰ Ὁ ΜδοΘΘΡῺ οὁΝ6 ποσὰ, ΤὨο ὅχειϊ το ποζάδ 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ, 

Ὀοξίῃ ὁδοῦ πῆι Κ᾽; 9 δοοοῃὰ ἐνὸ νῆδι 55; ἔδο ἐδϊτὰ 
ἐπὸ νι ῖτἢ Ὡἔ. 

Ψφ:. 4, Τρδὲ 5. Ὀοίοτθ ἣ" 5 Ὧοἱ ἰδ9 δος οἱἹοὰ εζᾶ 

δεϑοπίιαθ ἯΔ5 ΔἸγδν Ῥοσοοῖγοά ὮΥ ὈΧΚΟΗΒΙΣΕ. 3 ΒΟ0ΣΎδ6 

ἮδτΟ ποῖ ΔΑ ἃ ΤΘΙΟ ΟΣ ΤΑϑίβ οὗ [09 Ῥτοάϊ αὶ (Ῥα. 
Ἰχγί!. δ); Ὀὰι 1 τηαῦῖκα τ1π6 1.466 Ἴ, ἩΒΙΟῚ 16 ὉΥ πὸ 

τα 8ὴ8 οοἰηοίάθηΐ πὶ δομοταὴ (βἴποο ἐξ ἐδσεὶ Ὀ6 δουχθξ 
ουὲ οὗ Φομι ονϑἢ), Δ οἣθ ὙΠΟ. θο ογοσ ὅπα ἢ οονδὰ 
(ςοζῶρ. Ρα. χχυχὶ. δ; ᾿Ἰχχχίχ, 937; χοίν, 22; Χονυ. 1 α Φ6 606). 

ἽΡ ἽἼ» οογηρ. ἰχν. 18, ΤῊ ρῥἱυσαὶ Ὁ» Ὀοδϑ[ 68 Ὦφξο 

Χῖν. 17: 1]. 9. 
γοτ. 6. ΟἽ (οοταρ. οἱ 1. 12; ΧΧΥΪΙΙ, 3), Ὁ." (δϑο. ου 

Π]. 14 κα.) Ὁ (δοπιρ. ΟἿ ΧΧΥ͂. 4) ΔΥῸ αἱ] Θχρεθϑαίοῃ 8» 

ταοίογί διίο οὐ θα! δῇ. 

ΥοΣ. 8. ηΝ 15 δῇ δι Ποῖα “ γοα." Νοῖ ΟὨΪΥ ἀαρα ἢ 9 

τἰκῃϊθουῦθ τδη τ ἩἰτΩ 8617 ἰο ἀο τίκῃ!, 01 9 ἀδπίτοα 
δἶδο ἴο 890 ἐπ γἱμῃίθουϑηοσα οὗ αοα. Το νογὰ θ᾽ οκῷ 

Θαρϑοίδι!υ ἰο Ροϑίσγ. 1ὲ 15 σοιυραγκδΌϊο [δὲ ἱξ 15 Ἰοαυἃ 
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18 δαϊδῃ 1 δΌΟΘΒ δροοϊῆοδὶ Ροοϑίϊο δϑοῖ 8 ἰῃ ὙΔ1ΟΝ , ΔΡΡΌΘΔΣ ἰοὸ [16 ἰο Ὀο δϑὰ ἴῃ [9 Ῥασδα  χτρδίΐο ἴοσοοῦ ἰο 9Ζ- 

ὃ εἷϑο οοοῦτο. ΤΠ [ὁ ἀες. ἑοσί. "59.882 δοὰ ὙΊ}Ὕ, νοσ. [ Ῥβεϑϑὲ ἃ γηδίίος οἵ ὀχρογίθῃοθ ἐμαὶ δ (γϑαυθο νυ μδρ- 

9, τὸ ὅος. ἐπδέγωαι. ὝΙ, ΡΙοἱ ὝΠΙ 7, 16 δ ποσὰ ουστϑαὶ ᾿ ρβϑῃϑὰ (Ὀπιιτσθ.Ὲ), ἕος (80 Ῥτορδοῖ οοπιρίδίῃ οἵ α τβὩξ 

εἰοῦγ ἰὰ ἐπο Ὀοοϊ οἵ 7οῦ, ἰὼ πὸ Ῥδδίσηϑ δη ἃ Ῥσουοσῦθ. ἴἢ ἐἢ]5 τουρϑοί,- -Ὀυ (ὴ9 γνοσίδος (6 πίϑη θὰ ἰὸ σηλσῖς 

Το ΘΟ 4 τυϑτῦ [6 ἰο Ὀ6 ΒΌΡρ!!θά (ϑαγ, ἯΧ2) .«5 πε- (ῃ|6 Ἰοθαση πᾷ 89 8 οοσίδίῃ, ἰηζ8}}}016 οἵὔϑοὶ οἵ ἐμ ἀϑεἰγοά 
(ΩΝ: διὰ Βλοιι βζοροϑϑ). Τδο ροσίδοι ΥἼ2 ἀοο68 ποῖ | ̓υἀὐφτοθοίδ. 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΔΙ, 

Ι. Βίεγο, ἰοο, ἔδο Ῥχορἶιοῖ το δίϑα 8 γιωη Ὑβὶοἢ 
ΜῈ Πδσ8 δοσαϊῃς ἔγοσα ἴ6 ΒΟΪΥ τποπηίδίη, δὰ ουἱ 
οὗ (6 ΒΟΙΥ εἰϊγ. [16 Ἰοδαΐηρς ἱπουχαί σογγοθροηᾶδ 
ἴο ἰδ6 ἀφοϊδγδίΐοῃυ 2 Ῥοῖοσ 1]. 18 σ᾿ ἱῃσ (ἢθ 
ὨΟῊ οδγίἑ ἴῃ Ἡϊοῖ τἱρμιδουδηοοα ἀνγ6}186. Τῆΐδ 
ἰλδουρσὰι 16 Ποτο οΑγτὶοα ουὔἱ ᾿η 4}1 αἰ γοοιΐοηβ. Τὴ 
τοὐοοιηϑά, γῆο βἰπρ [86 ἔγπμη, Ὀοχίη τ 11} μεν 
ιμδὲ ἴδον αἀὑγ6}} ἰὴ 8 λον οὐϊν νὰὶ}} ργονϊὰ 
πὶ τ (νον. 1). Βυΐ (ἢ6 καίεοβ οἵ (ὴ6 οὐϊγ 
δ88}} Ὀθ ΟρΡΟΏ ΟἾΪΥ ἰο 8 σἰμίθουδ Ῥθορ]θ 
Κοοροῖῃ γαῖ (γογ. 2), 88 (ἢ Βα ναίΐοη αἷϑο Ἡδῖοὶ 
8 οἷν αϑογάβ, {86 ροδοὺ Ἡδ1οῖ ἰδ ἰῃγουχὰ ἐδ: ἃ, 
τοδί οἢ {86 ἰουῃάαιίΐου οὗἁ [μ6 [Αἰ ἤ] 668 οἵ αοά, 
ἈΠῸ Μ|11 ᾿υδὲ δὲ βιιγοὶΥ ὥθνοσ αἰδδρροίϊης (δι ἢ 
(τοιβ. 8 δὰ 4) δ Ηβ δυμ 1] θὰ τ[ἢ6 ῥτουά, 
ΠΡΟ] Ιου ΠΟΥ ]Υ μοτοσ, δηὰ θοποὰ δἰ υπάον 
(δε ἰδοί οὗ ἴθ ΟὨο6 ἀεθρίδο Ὀα ονοῦβ (νοσα. ὃ δηὰ 
δ). Το τἰριύοουδ ρθορὶς, νῆο ἀνν6}} ἴῃ (86 αἰἰγ, 
ΔΙ ἴῃ τὶ ἸΘΟΌΜ ΜὙΔΥΒ (γον. 7). Βαϊ {ΠοῪ Ἰἰοης 
Θχορθαὶ ἴ0 806 ἐδὸ σχἱρῃιἰδουβηοδε οὗἉ ΤΘ- 
Υ6Ά8] ἱἰβοὶ δια πηγοαίγοἰοα ἰῃ 41} αἰ σοσίζοῃβ, 
Τμογοίογο ΠΟῪ πγδὶϊ ἴοσ (86 ΓΟῈΡ ἴῃ 86 ΜΔῪ οὗ 
Η}» Ἰυύβταεηα (τεσ. 8). ΟἿΪἹΥ ἤθη [86 φασί ἴδ 
Υἱδῖ ρσ ἣν ἑἤρδο ἡιιάσπιοηίβ, 40 τηθ ἰοασῃ σχίσῃ 
Θουβῆοδα (ΥΕΣ. 9). Τμο ὙἱοΚοα χδη, ΝΘ [Ἁ- 
τογοά, ἀοϑθα οὶ ἰϑδσῃ σἱρβίθουβηθδδ : 6 ῬΏΓΘΙΙΘΘ 
δ αἰπία} οοῦσθο ϑύθη ἴῃ {Π6 Ἰδηὰ οἵ υἱγίυθ, δπὰ 
ὩΘΥ͂ΘΓ ΘΟΠ168 ἴ0 ΠΟῪ [86 τηΔ) 6δἰΥ οὗ Οοὰ (γεγ. 10). 

2. 1 τδαὲ ἅδ᾽ ----- ΟΠ σι ΣΏ.-- 615. 1 δὰ 2. 
Βγ τ οχργοβδαείοῃ ἰπ ἴμλδὶ ὅδ, Ἡπαὶ [0] ον ἐθ 
Ἰηδυκοαὰ 8 ΘοὨ ΟΠ ΡΟΓΠΘΟῸΒ δπὰ ἢΟΙΠΟβΘΩΘΟΌΣ 
ΜΠ} χχν. ῶ-12, (Οομιρ. “ἴῃ (πὶ ἀδΥ,"} τεσ. 9). 

οσ6 (86 ῬΓδΙθο ({9 οὗ ἐιοῖν 
ἀοὰ, ΤΏἬΏΘΥ τοὐοΐοθ (μδὲ [Π6Ὺ πᾶν (ἷ6 ΓῸΒΡ (ῸΣ 
ἐμεῖς Οοἄ. Ηδγο ΠΟΥ οχίοὶ ἰμ6 τἰρλέδοιιδηξες οἵ 
ἐμεῖς Οοά δηὰ οἵ Ηἰδ Κίηράοιη. Τῇ Ἔχργοεδίοῃ 
ἰαηἃ οὗ πὰ δ ἰ8 ῥ] δ ἢἶγ θιωρ]ογοὰ ἴο ἔογῃι δῇ 
δηΠ Π6616 ἰο Μοαὺ, χχν. 10 βηᾳ. ἔοι οί Ζίου οὗ 
δεσαδδίοσω, θυΐ ΟὨΪΥ Φυάδῃ ολῃ βίδπᾶ οοηἰζαασιοα 
ΜΠ ΜΟΔΡ, Ἡμοίμον (8 δια ἀδηοίεδθ ΘΟΌΠΙΣΥ 
ΟΥ̓ ΡΘΟΡΪΘ, ΟΥ̓, 88 18 πηοδὶ ρσόρδϊθ (ΘΟ ΩΡ. γοσ. 12), 
ἀεποίοβ οί. Αἱ 18:6 βᾶπιο {ΐπηο 1ἰ 18 δε] ουϊάθης 
ἴδ (Π6 7 πῖὸ ἀν 6}} ἴῃ ἰ᾿ 6 Ἰδηὰ οἵ Τυδαῆ,, ἀσὸ (89 
ΒΘΙΏΠΘ 88 ἰΠ066 ἯΒΟ δοοογάϊηρ ἴο χχίν. 28; χχυ. 6, 
Ἴ-10, τὸ ἴο ὃ6 Ἰουμά οἡ Μουῃὶ Ζίου δηὰ ἴῃ 79. 
ΓΒΑ] οἴη, ἱ. 6., ποὶ ΤΏΘΓΟΙΥ (8Π6 ροΟΡΙ6 οὗ υάδῖ ἴῃ | 
ἴθ οἰ ΒΠΟρτΤαΡ ἢ ΐ0Ά] βϑῶδο, δα 41} (ἴοδθ ἨΐΟ 80" 
οονάϊηᾳ ἰο χχνυ. 6 ρηα., δΓ6 ΟΑ1Θὦ δηὴ οη 16 ἰο 
Ῥατίακο οἵ 186 ρτεδὶ (6δδῖ οὔ Μουηὶῖ Ζίοηῃ, ἱ. ε., (89 
ἐπίΐγθ ᾿Ισραὴλ πνευματικός, Τηθ γι ἰἰθοὶέ 
Βερῖηδ ἢ δ Ὀχίοἵ ἀεδογὶ ρίΐοῃ οὗ 16 οἱ(γ οὗἩ αοά. 
Ἵ ΛΠ ΤΡ. ΨΈΥΥ τιδηγ ἰπίογργοίογη ὑπᾶθι- 
δὲδικὶ (π2ὲ {πὸ Ῥτορμοῖ πόσο αθέτιμα ἐπαὶ (86 οἱ 
Βα ἨῸ π|]16, θαὶ ᾿88 ἱπβίοδὰ οἵ τὰ}}6 7)". ἌΡ 
ΡῬ6Ά] ἰδ π;δάθ ἰο ᾿χ. 18 δηὰ ἰο Ζεο. ἰϊ. 9 [ΕθῚΥ΄. 
1.6). Οομρ. Ρκ. ἐχχνυ. 2. Βυϊ 1 ἴω βαι ἃ, ἕν. σχχί. 
12, οὔ [π6 Ἑγ οἵ αοά, ἐμαὶ ἴξ Βαὰ “8 νὰ]}} χγοδὲ 
δη Πρ, απα δα ἔτεῖνο μαίοα,᾽ εἰ6. ΤΉΘΓΟ πουϊὰ 

ὉχΧῖοὶ ἃ οοπίσδάϊοίζοη θοίποο ἰμ6 ΑΡο- 

ΟΔΊΥΡθΟ δηὰ (86 μ͵δοοδ ἐἰμδὲ ανο Ὀθθη αυοίοα ἔγοτα 
ἰ)6 ΟἹ] Τοβίδιηθηῖ. Βιιΐ (18 οοηίγδαϊοίζοη ἀ18- 
ἜΡΡΘΠ ΜΠ θη ΜΘ πη ἀΔογθίδηα 168. 1χ. 18 ἴο πιθδῃ : 
ποὺ βῇῃδ!ν χὶνϑ πδιηοδ ἰο (ἢ Μὰ ]]5 δπὰ διὰ 
ἀφεϊμχηδῖο ἴῃ γ Μὰ} }6 ὉῚ (6 Ὡδηθ “" βα᾽ γδίϊο,"} 
δῃα (ὨγΥ μδίοβ ὈΥ {π6 ἤδηο “ Ῥγαΐβϑ," (δ 6. σ. 180 
ἯΔ8116 οἵ ΒαΑΌΥΪΟΩ μαὰ Ὠδπηο: [τρυγ- Βε] δηὰ Νὶ- 
νἱτ1-061. βοο Οοιμμμμθηΐϊ. οὐ ζ06Γ. ᾿ἰϊ. δ8), ΤῊΘ 

ΖΟΟΆ. 1ϊ. 8 βα. 18 ὯΟ ΠΙΟΥΙΘ ἴο ὃ6 ἰαἴκοη ᾿ 6. 
1Π4ὲ] 41} (ἤδη Ῥβ. οχχνυ. 2. Βυὶ {Π6 Φογυββίο, ον. 

. δηὰ χχὶϊ., ἰδ 84 αὐυἱὶοὸ ἀοἤηϊ6 ΙΟςΔ] 17, ποῖ 
ὩΔΘΤΕΙΥ͂ ἰά6Ά], θυ! τοδὶ, ἰδοῦ δρί για], (ρηπεω- 
πιαξίδολκγοα). ὙὙΠογοίοτο 115 Ἰδίΐοσ ΦοΓΏδ8]6 πὶ 
[85 ψ41}6, τ ἢ 116 {γα δῦ, 88 (ἢ 6 πρὶ γιῖ8] ΤΟΙ ΠῸΣ 
{μδἱ ἱπου.68 8}} παίίομδ ((4]. ἱν. 26; Ζϑομ. ἰ1. 
8 54.}, Β88 ὯἼῸ πιδίοσί αὶ, ουϊαγά, γἱδι}}]6 ν8]]6. 
Βαϊ 1π ουν ρμίδοθ πβεσο ἴπθ Ῥσορβοί, 85 'δ θθϑῆ 
βΒῃονγῃ, αἀἰδιιηρσυΐδον 80 ἰδ οὗ δυάδι διὰ 
[86 Οὐ Βοϊοπαίης ἰο 1ἴϊ, τ βανο βγεῖ οἵ 8}} ἰὸ 
(ΠΣ οἵ ἐἰδί οἰ αροΐκοῃ οἵ ἰ Βον. χχὶ. δῃὰ χχὶὶ. 
ΤῊΐδ Φογυβαϊθι 885 8 68] νὰ}. [{{μ18 τῷ}, δο- 
οογάϊης ἰο ἰχ. 18, θθδῖβ (6 πδῆιθ Βαϊ ναϊΐοῃ, [μἷ8 
σδἢ Ὀ6 (8 886 ΟἿΪΥ Ὀθοδῦβο ἰΐ δοίι [}} δῆοσαβ 
βαίοίγ, ἀδ! ἱνοσαθοθ. Απὰ ἱδβεσοίογο 1 ἰδ Π}»)", 

88 Ηἰδοοὶ ἢτγπὶ, ἴῃ δρροαλίἴοη ἰὸ ὉΠῚ ΓΊΌΠ,, οὐ δὲ 
(16 δοοιιαίΐνθ ργοαϊοδίο, δἰπουσ ΒΕΙΙΤΖΘΟΗ 
τεὐεοίδ (μ͵6 οοποίγυοίοη. [6 τηοἀ46 οὗ οοῃβίσι- 
ἰης τ βοπίθῃοθ ῬΓῸ ΌΥ ΟΣ δῖδοσ 1 σδῃ- 
ποῖ διβοηΐ ἰο. Εἶθ σοῆάοιβ “ οα Ρῥ]δοοβ Ν 4118 δπὰ 
Ὀυϊ τ κ, ῸΣ βα᾽ γαϊΐου οὐ βαΐοιγ. ΤΠΐδ το οσί πη 
ἦβ οί 50 Ἧ6]1 σϑοοιωτωθηάοα 88 (μαὶ ρίνθη ἱπ (9 
ΕΟ. , δηἀ τὸ (βουχμί ᾿ὺ5 ἜΧΡγοβθοα 18 ᾿ἱποοῖ- 

Ιγ ἰεβα χγδῃὰ δῃηὰ Ἵχαϊίοὰ. Τΐβ θδ]ά, ὑγο- 
δαὶς ἰγδῃβ  δίΐοη ἰη βοῦϑδὶ οἂἱ ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ (0 ΔΎΟ ἃ 
οομἰσταάϊοϊΐοη τι 186 ΑΙΡοσ ΔΙ ρθα Ἡμΐοῖ βρθδῖκθ 
οὔ Νὸν σὰ ηγοπα 88 κὶτί μὰ 8 μένε. ΔΕ με 
(6 ΑΡοοΟΔὶ ΓΟ- ΘΙΣΏΘΏΓΥ 8. δυο }} 

Ἦν ἰακίτς, 1.8. ἐπηδ ΣῪ ἴῃ ἰδ6 ἈἴΐοΓαὶ 

2 {ποσὸ 18 Ὧ0 ἴθ ρ]6 ἱῃ 116 ΝΟῊ «6ὙΌ88] 6. ΤῸ 
ῃ 

οἶἵγ. 8 1ξ οδῃ δ βαίὰ ἴὸ μανε 8 βυῃ ψ βίο Μ1}} 
ὍΘΙ Ὁ ον ; διὰ δρβίῃ, ΠῸ δύῃ Μ|1] Ὀ6 βεθῃ 
ἴποτο. 80, ἴοο, ἴπ6 χτηοδὶ ροσίθοϊς ῥγοίθοίϊίϊου σ8} 
δ6 ΒΥ ροϊσθὰ ἀπάογ ἢ 6 ἔρυτο οἵ 8 νν8}} στεδί πὰ 
μἱκὰ ; Βαὲ (86 οαϑεηιίδὶ τοοδηΐηρ οἵ {18 βίδιεσαθηὶ. 
(;οι 4 οοπϊτδαϊοϊδοι οἵ 11), ἰδ κί γϑῃ στ μοὶ ἰἰ 8 ἀο- 
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οἷδεοὰ ““ Βαϊγαιίοι πὶ α σἂ ἀρροΐδὲ ίος να] διὰ 
Βυϊναεῖς." 6 αἀἰνίῃο ᾿6]Ρ 18 ἃ ῥοίέοε ἀδίθιμοϑ 
οἵ ἰῃς οἷν ἰδδὰ, δι βοίαὶ ἰοτεβοαιΐομα, ψέσθα 2 
δον (ἢδι {6 ὐοίε τ φίοουθ υδιΐοα πὶ'! ἀν6}} 
πἰη [16 δίγοηρ οἷν πόδα ν8}}8 δηὰ δυϊγατὶς 
810 βαϊ νδίζοη. ἤμο οἱΐγ 8 ἰδ δοὲ ἔοσί δα ἐμ 9 
δροάδ οἵ πόσο ἴμδῃ ἃ ρογιΐοη οὗ {π ἱηπδδίίδείο οὗ 
τπ6 Ἰαη ἃ οὗ ὅδ. “5 παιΐομδ οἵ ἔμότὰ ὑπεΐ 
8Γ΄6 βανοὰ 6}4}} παὶκ ἴῃ (δο ᾿ἰσῃὶ οὗ ἰϊ,᾽ Βου. χχὶ. 
24. ΤΠ οἤύτοι, ἰοο, οδὴ ἀχυϊὶ ἰῶ ἃ βίσοῃς «Ἵ 
ψἰοἢ δ6 δδ88 ουδῆ ΟΝ, Ῥ. χὶνὶ. 4, ὅ.---Ὁ. Μ.]. 
Τηο πογάβ νγ8}16 απὰ ὈσΙ νσασὶς ἃγὸ πβοὰ ἰορθ- 
ἴΠ6. δ ἤϑχο, [,4.5}. ἰϊ. 8, (οορ. 2 βαπι. χχ. 16). 

Ὁ ἴα 186 μσπ, (86 σαίας οἰτοῦτα ΑἸ] αἰΐου 
Ὀοίοτο ἐπ οαἰιΐοῖ νὰ]. Οὐμαρ. Οὐμαπιοθηί. οα [.8π}. 
ἐι. 8 δὰ “6γ. Ἰὲ. ὅ8. 

8. ΟΡρϑὴ γ6ο--ουδσχϊδαοῖίπᾳ δισθη ιῖ.-. γα. 
2.4, Τδοβα ραίοβ, δοοοσάϊης ὑο ἰχ. 11 δηὰ Βου. 
Χχὶ. 2δ δο πόοῦοσ δῇυς. [τ 188. ἰχ. 11 ἰὶ ἴα βαϊα 
ἐπι [6 ψὶ! δ} δἰ ταγα, εἰσηϊ δὰ ἀδυ, οἰδηὰ ὀρϑα; 
ναΐ ἰηῃ ον. χχί. ἰδ 6 βαϊ(( {ΠπῸῪ τ|ιὶ}} ποὶ Ὀ6 βδυὶ 
ὈΥ ἀδυ. Βυὲ (δ Ἰδἰίδε δἰδίοπιϑθης 6 ἰἀθηδοαὶ τ ἢ 
ἐδο ἑογλοῦ ; ἴον {Π6γῸ Μ{Π] 06 πὸ εἰρδὲ (πθγο, δ 
ἷα ΘΧΡΎΘΕΘΙΥ ἀδοϊατοὰ ἰη ἰδ Βογνοϊαίδου. 1 ἀο οὶ 
ἐπδηὶς ἰμδὶ νὰσ. 2 15 ἰο "6 τορασάθὰ δ δροίκει ὃγ 
δηρο δ᾽ νοΐοοϑβ, δη (δὲ ἐἢ16 οἰέν 18 ἰο θ6 βυρροθεοά 
Θαρίγ. [0 [8 ποὲ ἰηἰοπἀθαὰ ΠΔΘΓΟΙΥ ἰ0 Ἔχρζοβα ἐἢ 9 
ἔτι οροπίηρ οὗ (Π6 “δ ο5 ἐδ Ὅσον (9 δα πὶς ἰδ» 
υἱϊαηία, ΤὴΘ βδῶιϊθ ρογϑοῦβ ΤἾο δβαϊὰ “ 9 'δυθ 
8 οἰἰγ,᾽ 6ΔῪ δἷϑὸ “Ορϑῃ ἰμ6 μαίοβ,᾽ δηά (μον δἱ 
ἐπι6 5416 ἐἰπ16 ἀ6ο 8 Γθ ἐπδὶ (ΠΟΥ ΚΩΟῪ πδὶ ἰδεὶν 
οὐἱγ 18 ἰπηίοηἀοά ἰο Ὀ6 δοοογάϊηκς ἰο ἴμ6 πὶ} οἵ αοά. 
ΤΠΟΥ Κηον ἰδὲ [869 δῖι6}} ποὲ δηΐου ἱπίο ἰΐ δῷγ- 
τϊηρ ἰδδὲ 6 οοπιηοῦ, ποῖον πἢδίδοονοσ σψογίς- 
οἱ δροιιϊηδίϊου οὐ 8 ᾿ἰἰο (βου. χχὶ. 27; χχὶϊ. 14 
Β4.). ΤΙΐ5. Τα πάἀδηχθηΐαὶ ἰανγ οὗ ἐποῖν Οἱ Υ {ΠΟῪ 
ἤόγο ἀθοϊασθ. Τὴ χαίοθβ β[}8}} δἰ σδγβ βία ἃ ὀρθῇ 
ἰδδἱ ἃ τἱῃίοονϑ πδίϊου ἐπαῖ ϑοροίῃ 041 ΠΙΑΥ 50 
ἷη. Τὴθ πογάρ γ608}} ἴο πιϊηά Ρβμ. χχὶν. 7, 9 δὴ 
(ΠΟΥ͂ δῖο τορτοἀυοοά ἰῃ Ῥβ. οχυΐ, 19, 206. "2 
ἰδ ἀβ. ἤθγο τοὶ ἴῃ δὴ δἰβηοσσαρίοαὶ, μαΐ ἴῃ 8 
χη οιογῖοαὶ εἰχηϊβολίίοα. [{ ἀδηοίοα ἃ τυ] 9 
οὗ ΡΘΟρΪΘ, 88 6. 9., θη. χχ, 4; [β8. χ]ῖχ' 7. Απ 
Θβθθη 8] ραγὶ οἱ ἰμ6 ΠΡ ΤΥ οὗ {πῖ8 τἰῃίθουβ ῥΡθο- 
16 8 ἰμαὲ 'ς ἰσϑϑρα ἔβὶῖ. Ὁ) 5 ἰουπὰ ΟὨΪΚ 
ΕΙῸ ἰῃ Ιμαΐδῃ. Νοὶ ἃ βυροσγῆοϊμι, νδο]δίΐης 

Τὶ ρπἰοουξηοθο, θὰ 8 τὰ ἀρ ϑανούρς ̓ νίην 8 θτια 
ἰουπάδίίοι ἰδ ζοαυϊτθά. ΕῸΓΣ δὲ (οά ἰδ ἃ βυζὸ 

δἰγου βρῇ 14, 8 ὈΟΡ ἫΣ ἴῃ πο τὸ σδὴ ΘΟ» 
μᾶς, δο δ τεᾳυΐγοβ 8160 ἃ. ἜΟΡΙΘ εἸΑὲ {πιδί8 ἄττα νυ 
ἴη Ηΐπι, δὰ οἰδθανεθ ἰορ Ηΐπὶ ψ ἢ ἃ βά 6! γ {πδὶ 
οδηηοΐ ὯΘ βαίκοη, Ὠ)ὺὲ {Πμϑγοίοσο, )δα {π6 1, δίῃ 
ῥϑ αἴσῃ! ἔθ8 ὈΟΙᾺ ΤΆ 118} δὰ δά ον. Οὐτρ. ἱ. 
6. Τῆο ΓΟΒΡ, οη Ηἰε ΜῊ οἴἶοσβ 48 ἃ στη ἴοσ- 
χρδίϊοη, 6809, Ρ68096 (ἰνϊϊ, 19; χχνὶϊΐ. δ). “Υ 
ἦα 8 ἰοστηδίίοη, ἔγαβαθ. ὮΤΆ α ἰὶ ἀδηοίοθ ἃ ἱπουρδὶ 
1μαὲ ἴθ (τδυχοὰ, ἰμθη ὝΣ 16 δἰπηοβὶ αἰ σαγβ υπϊ ρα 

ψ ΔΊΩΙ οσ 2) (ἄεη. νἱ. δ; νἱδ!. 21; 1 ΟἿ. 
ΧΧΥΪ, 9; χχῖχ, 18). Αα ἼΣΣ εἰδμϑ δοῃθ ἰἢ οὖς 
Ῥίδοο, ἱΐ ΚΟΤΕ οσο πῖβδὲ ἐξ τθθδῃβ οἰ δον μ στο 
θη δἰδηαϊηρ' δἰοῃθ; -τα (δίπρ ἐτατηθά οἵ δὴ 
κὶπὰ (χχὶχ. 16; Ῥα. αἰϊ!. 14; ΗΔ}. ἰ,. 18). Ἴ120 
(ΕΞ αχὶ. 8; οχίΐ, 8) ἴδ τεΞ 6β Δ] μι οὐ, ΒΤΗΪΥ 
πάρα. ΑΚ πον ἰῃ ἃ οἱἐν ἔπεσ διὸ ΤΏϑΩΥ δζίὶ- 

βαΐαὶ οστηδίίουα, [ΐηρϑ Ἰταηοα, Ὀοξῖ οὗ ἃ νίαν] 
διὰ ἰηνἰ αἰ Ὁ]6 Ὠδίατο, δα ὑὲ}] τε, ἰδία, δυΣ]ἀΐηρα, 
οοαίείναιοοα, ἱποιϊιαἰΐίοηε, δοὰ δας 11κ6, ποῖ 

ΒΟΙΤΘΟ Βαεὶν ἔος ᾿ονβαιλοδὶ, ΡΟΣ ὅθπ υ89, δὺ ΔογῸ 
ΡθδοΘ ἰδ οοδἱϑοὰ α ἐοσηγδιίίοη, οκ ἰμμαᾳ ἐγωμιοᾶ 
ποίοὰ ἰμ9 [ΒΡ Κοορᾳ οἱ ἐΐδ ἤσγια ἰουμηῃάδίϊοι, 
ΤΒο γνασίξεῖρ!θ μαραῖγσγε [23 ἴδ ἰοαμὰ ἔασίβες 
ΟἿΪΥ ἰῃ Ῥα. οχὶὶ, 7, τ θοσο 1 Ἰο ροὰ δο αγωουγεθοῦδ 
ψἰτι 1122. Ὑγ7ὁ πραγ ἰδὶζφ ἰξ ἰῃ οὐ ρίφοθ δἰφὸ 88 τας 
οοηδάϊηρ, οὐ Βα ΠΟΥ ΘΒ ΑὈ] δ μοὰ (οοποίιἐπαέιμι, 

αο οοπογείμηι αὐ 

ΒΥ ἴον ἱπάϊν ἀπ.815 δυυν᾽οοϊίίγεῖν ἰο Ἰουπά ἰδοι- 
βοῖνοβ οὐ ἴθ [0 ΒΡ, ἐ. 6., ἴῃ (Ἀ11} ἰο σοὶγ 
Ἡΐπι. Οἱ (δ ἙΘΟΠΙΓΑΓΣΥ, ἢ6 Ὑἢο ἀοοκ ποῖ δι 7θο- 
εἰνοὶγ γίο]ὰ ΗἱμβοΙΓ ἰο [6 [0 ΒΕ» ἴῃ ΤΆΣ 1} Ὑὶ}} ποὶ 
6 μαγίδον οἵ [6 Ὀ]οβαοίηρ οἵ (6 οδήθοςϊνο καῖϊνα- 
εἶοι τἴδὲ 66 Ὀθοη οομβεϊ (υἱοα, οβἰδοϊ βῃοα (Φοἢ πα 
111.14544ᾳ.. Ηδηοθ (νεσ. 4) ἰμ6 δι ρ δῖος Ἔχ ῆον- 
ἰδίου : "“ἰγυκῖ ᾿η 16 [.0Ὲ}, εἰσ. [1 σδῃποῖ δοοορὶ 
186 ἱπίοχρσγοίδιίοῃ οὗ νοσ. 8 ρίνοῃ ὈΥ Ὦσ. ΝΑ :- 
ΘΕΙΒΒΑΟΗ. Τ8ο Ροδὲ τηοΐἀοζῃ ᾿ηιογρσοίοσε 8.6 
ΒΌ δαιδη 4 }}γ ἴῃ δοοογὰ πὶ ἢ ΕΥ̓. Τὴ χλοσὶ 
ἸΣΟΓΆ ὦ ἱοῃ οἵ [π6 νοσβὲ [δὲ σδὴ 6 βίνϑῃ ἐν: 
“Τὴ τυἱηὰ εἰφγοά ΟΥ βυρροτίοι (ου Τ66) Τθοι 
ὙΠῚ| Κοορ (1) Ρδδοθ, βϑδςθ, Ὀθοϑυβο ἱξ ἰγυδίδις ἴῃ 
ΤῊρΘ." Ῥέβοθ 858 δῇ οδ]οοῖλνο ἰοσυηδίίου οου]ὰᾷ 
οὶ Ὀ6 Βαϊ] ἰο ἐγυδέ ἴῃ σα, ἴον ἴΐ ἱβ ποὶ ἃ ᾿ἰνῖης 
δοίης οἴυδξκ Τΐβ οδἠθοϊίου ἰβ ὅι[8] ἰὸ 
(πα νον Ὑστουρϊ οοὖξ δὸ ἱ ΟὔΒΙΥ δὰ εἶδρο- 
Ταίοὶυ ὉΥ οὖν δυίΐδον.---Ὁ. Μ.}] Το δοδτγουξαϊίοῃ 
ἢ εἰ ϊης δἰοῃθ 8 ἰουπὰ ἴῃ Ιεραῖδῃ ὑϑδὶ 6 Βοσθ, 
ΧΧΧΥΪ,. 11, ΤΟ οοτἰηδίάοη ἰοσταΐϊηρ 8 εἰϊπιαα 
ΤῊ Γ᾽ ΟΟΌΓΕ ἴῃ 1παΐδἢ Ὀοβὶ 68 ΒΟΤΘ ΟἿΪΥ Σὶϊ. ἃ. 
ἫΝ ἴῃ (Π6 βρί τί 8] εἰρη βοιριίοι 8 ἐουπὰ ἐπ παῖδα 
υἱ. 14; χυι. 10; χχχ, 29; χίῖν. 8; 1.1.1. [Τπὶὰ 
ἨΔ] ἀραϊμτδίίοη οὗ ἕδο 1.0ΒΡν, “Βοοῖ οὗ 
Ἀᾳοβ,» 1Β ἰουπα 89 τηατρῃδὶ τοβαοσίης οὗ δδὲ ἐπ 
ἐιὸ ἴοχί οὗ πο Εἰ Υ. 16 ἐσδηῃδὶ αἰ ϑὰ ἀρῶ πραο 
βίγοηρί." ΤΠ τοπαοτίηρ οὗ (Π6 τηδυρῖα 15 1ἢ 
δηὰ δοουγαίθβ. Τα οχρτγοβδίοη “Βοοῖὶ οἵ Αρβ᾽" 
ΤΊ ΚΌΝΩΝ ἰῃ ἴὰ)6 ΒΙδὶ9 ἐμ 18 ρίδοο οὐ]Ἱγ.""- 
. Μ. 
4, "Ν 86 Ὀτίῃ οι .-----Ἐὴ9 πορᾶγ..-- ογο. ὃ 

διὰ 6. Α ρ]ϑάρο ἱπαὶ 189 1980 ΜΠῚ [δ [89 δνοσ- 
Ἰδβίβρ' τοίαρε οὗ ἘΠῸ ἘΡΕΙ͂: ἐδ βϑθῦ ὃΥ ἰδ Ῥγο- 
Ῥδοὶ ἴῃ (16, ἐπὶ (Π6 ΓΟΒΡ [88 δἰτοδγ βυαιαιοα, 
οαδὶ ἀοτῃ ἰδ6 που ἀϊγ ροτγοσ. Ηδ οχρζϑδαδοαα ἰδ 1ο 
ἘΒΗΙΣ ἴῃ σορβ πἢὶ 8 Τερεδίβ ἤοι χχυύ. 12. 
δ οδ6 ὑγῆο ἄνγο}} οὐ Βα ἢ [ΧΕΕΙῚ πὶ. ὅ, 16), πρὸ 

ἸΟΙ͂Υ ΟΥΕΥ (οοιιρ. χὶ. 11, 17: χὶ!Ἱ. 4; χχχ. 18), 
8δα Ὀτχοῦβ ἘΊΟΥΣ [1ποιθαα οὗ ἐδνθ ἀχε νοεῦ δὰ ξ 
ἰὰ 86 ῥγοβοπὶ ἰθῆφο, 88 ἰῃ ἐπ Ελ Υ.., ἱξ δου] ὕὈ6 
ἴῃ {86 ροτίδοι]. ΤῊΘ ὨΠονπίπᾷ ἐπαροεέοια (ἔαιασεβ) 
Οχργοδα ἰἢθ Ρεγιεδηθηΐ οοθα 108 οὗ Βυμ ἐδίδου 
ἷῃ ὈσποΟ οὗ (Π9 ογεσίησον. Τὴδ ῬΙορἢες 
ἀερίςίδ ἰδ6 Θά 688 ἀυτγαδίϊου οὗ ἐμ μαπιΠϑεῖοπ Ὁγ 
ἐιο τοροϊ οι οὗ {86 γεσὺ ὀχρσοδαῖηρ 1 (44παάᾶ-- 
»ίοβίδ). Τὴο ἀϊβδγοηξ ἴοστηα οὗ (π6 Ῥγοπομιῖπδὶ 
βιχ δἰἰδομοᾶ ἰο {π6 γοσὺ δἃσθ δὴ 016 νασὲβ σ- 
ἴἤοη. Το ἴδοὶ οὗ ἰμοῦο γἢο πδα Ὀθθῶ ἐσοά- 
ἄδη ἰη ἐμ6 ἀυδὲ ὈΥ ἴμ6 νἱοϊφως ἰωοὲ οἵ (6 ποΣ]α]γ. 
ΒΟΥ͂ΤΟΣ ΠΟῊ ρ888 στ που ὐρῷ δι ΟΥ̓́ΣΣ {πε Οὐ οὗ 
ἐπ ποσὰ πῖον 68. ὕδεῃ ἰδίὰ Ὀγ αοἀά ἴῃ [868 

ααΐ. 
δ. ἘΒ6 ττ8ἃ7Κ--τια παῖ οὗ ἴ8ὸ Σιοσᾶ.---Ἄ σε. 

7-10. [πὰ νοῖβ. 3-6 ιῃς Ρτορβοῖ, 'ἰῃ οοηῃθοώου ἩΣ|Ὲ 

Ὁ ΌΣΣ δὰ ἀἰοουδοφὰ ἰμο ἐάφδ, οἵ ἰμδο τεοϊρσοἼδλ 
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Αἴκε ἱταρ!ϊοὰ ἐπ ἰδο 116 οὗ [89 τοἀοετηθα ἰῃ ὁπ,» 
τοθπηΐοις στ (Ποἷς Οοὰ δηά ἴῃ ἰδο οὐ οὗ ἀοἀ. 
1 (89 [οονίης τοσθοϑ ἢ αἀἰδβουδϑοῦ [μ9 ἰάθ8 οὗ 
Ρ, θὸ ἴμαὶ 89 ποτὰ σβῃλτθουδ βδὲϊφε ἔδδὶ 

Ἰεϑοροῖὰ ἑαΐτὮ, νοῦ. 2, ρροασ δὲ ἰδ) ἰποῖοθ ΟὮ 
πἰιλοῖ 109 Ῥγορμοὶ Βοσα δῃϊασζεθ. ΤῈ6 Ἐπ ι 
οἵ ἀοἀἁ χουδὶ Ὀοίοτο 811 ὕὉθ ἱμβογηβεί γε τὶν θοῦ, 
ὙΒΟΥ δζὸ βυοδ ποῦ (δοῖν μδίμ 16 Ὁ 2, ποι 
6 ΒΕτΘ ἴδιο δυδ᾽θοί, ρα πιθδῃβ γοσέίξιρο, δἰποεγίζαϑ. 
ει ἰόστωβ ἴμο ατουπὰ Ἡι οι βοσυοβῖ ΣἸ ΧὨ ΘΟΙΒ 80 
βυδείϊγαίππι οἵ ΗΪδ6 ΜΑΙΚ, δ [89 μδίῃ ψδὺ οἵ 116. 
Βυῖ μλλὸ ΑἸΟΥΥ 8 ἀυθ ο αοἀ. ΕῸν Ηδ1: ἰδ ἕο 
80ὸ Ι601]8 (ΡΙΌΡΕΣΙΥ χῸ} 16, ὸ Ρχορδοῖ 86 Παχθὶα 

νον σου. ἷν. 26: νυ. 6, 21) 189 ραῖϊδ ("9Ὸ ΟὨΪΥ͂ 
Βοσθ ἐπ [ββἰ8}} οὐ ἐδ τἰρδίοουθ (δαὶ ἷὲ 68 
σ᾽. ὙΒΘ πὲρποίατο οὗ ἐδ βδοηίθηδα ζΌγΡηβ 8 ῃσοὸ- 
Ἰεραῖβ δἱτ ας ἴο γοσ. 1. Βυΐ ἰῃ οτάοσ ἐπδὲ (᾿9 
ἰαε6 οὗ Υἰ ΧὨ ΘΟΌΒΤΙΟΘΒ ΤΩΔΥ δἰἰδὶπ δἰ [}} Τ681126- 
ἔου ἐπ {π6 ποιϊὰ, 1 ἐβ ἐπὶ (6 ἀϊνίηθ 
τἱρμιδουβηθ88 8150 βῃου ἃ Ὀπ(ο]  ἀἰδο} ἢ ἔγϑοϊυ δηὰ 
πηοουῆποα. Το υηγὶ οουδηθθθ τ 1 οἷ χοΐρτια ἴ0 
19 ποσί χυυδὶ "6 ἡπάροα, μ6 ΠΟΙΥ παίυγο οἵ ἀοἀ 
τοθέ ὈΘΟΟΙΏΘ σηδηϊίοδί ἴῃ 118 ἴα}} βρη ου. Απά 
1815 πιδηϊ οϑίδίϊου οὗ (ἢ 9 ΠΟ] πθ86 δὰ σὶ χ ἰθουθ- 
1688 οὗ Οοά ἴοστηϑ δῇ οὐ͵δθοὶ οὗ {[|ὸ τηοδὶ ἰηΐθῃβθ 
ἀοοῖτο οὗ (10 θο]ονοσβ οὗ ἰμΠ6 ΟΪά ἸΤεδβίδιηοηί. 
ΤΙ ἀοεῖτο ὅπ ἜΧΡΥΘβδΊοη ἴῃ ΠΊΔΗΥ͂ Ῥβδί μη, δὰ 
10 Ῥτορμοῖ ΒΕ δρδΐῃ βαορί αὐΐϊο ἰπ 6 ἴοπο οὗ 
186 τη8, Ὗνο νναὶῖ ἴοσ 899 ἐπὶ τΓ80 νὰν 
οὗ ΤΥ ἡπδρταθοῖδ, τηοδηβ: Ἦε οΧ ἴο 5866 
ΤΏ66 τϑσοΒβ (δγουρῖ (Π9 που] δ ἃ σγἰχμίθουθ 
υάμκο (οορ. χ]. 14; τον. 1ἱ. 8; χυὶ!. 23). ΤΉ ΐο 
ἸΑΆτ [οβίϑίζοῃ οἵἉ ̓ υδίϊοο 1Β Βοροὰ (ον ὃν ἐπ6 σίρε. 
τῳ ἡμῖῖοι ἴον ἰδεῖν οὑγῃ βαΐζα, Ὀὰΐ ἴον [8:6 βακο οἵ 
16 δοῦον οὗ οὐ, Τμοὶν ἀεδῖγο, ἱμβογοίογο, ἷ ἴὸ 
{6 πατῖθ δια σϑιῃ θα ὈΤΘ ΠΟΘ (οορ. Εἰ. 11}. 
1ὅ δηά Ῥβ. οχχχυ. 13) οὔ ἰμ6 1.0Ε}, ἱ. 6.) (δὲ 1ῃ6 
ΤΕ ΠΙΔΥ͂ 50 τηδηΐίοϑι Η ἐτλβοὶ ἰμδὲ ΤΠ ΤΥ ὉΘ 
Ρυὲ ἴῃ ἃ ρμοαϊίΐοῃ ἴο 08}} ΗΕ πὶ ὈΥ [πὸ σὶρΐ ἢδηη6, 
διὰ ἰο δρσεδὰ δῃὰ ψσγοραρδίο ἱμο σίχῃΐ ον οάρθ 
οἴ Ηἶπι. αὶ ὄουϑὴ ἴον {Ἶἶπ6 βαΐζα οἵ ἰδ που]ὰ, ἐ, ἐ. 
οὗ υητρδῖοουδ τησῃ ἐδβοιηβοῖνοβ, ἴδ Ῥτορμοῖ τλοβὲ 
οσυθηιὶν Ἰοηρβ ἴον [86 Χ1}1 πηδιὶ ρβίδοη οὗ ἰμ6 
Οἰνῖπο στ ίοουδηοβα, το ἣθ πο οοπορῖγοβ οὗ 
ποῖ ΘΧΔΟΙΥ 885 {μαὲ πο ἀοδίσογθ 189 Ϊγ, 
νυὲ χαῖθοῦ δ9 ἰμδὲ πος ΡθηἾβῆοϑ [Π6Πὲ ἴῸΓ {Π 6 1Γ 
ὍτΧΏ ὑτοῖ 
{Π6 Ῥ»ἱυταῖ, (λ6 Ῥτορἢ δὲ ῥϑεβθδ 'ουοῦ πο 186 πἰη- 
καίειν, Σ ἀϑαῖτο, α σϑοῖὶς: ΤΠὶ6 οδὰ ὈΘ6 οχρί  δἰησὰ 
ΟὨΪΥ οὐ ἴδα δαρροαϊίΐοα ἰπδὶ Βὸ Βοσὸ χῖἷνοβ οχ- 
ΓΟΒΛΙΟΏ ἴο δα τ ϊϑὰ ἴῃ πὶο ἢ ΠῸ ῬΘΓΒΟΏΔΙΪΥ ΔΒ 

ἀὐοάῤρρο Δ ὑπίσγοξειν, δία ἢ ΤΙ ἀρβιι 1.0 
οδ᾽οοὶ δηα ρεσροῖσα 658 οὗ πυμλδη ᾿ηὐπβιῖοο ἢ 
Ἠδς νΐνομα ἴἢ6 ᾳυορίοη : ἮΟσν οδη οὐ (οἸογαῖθ 
δ ὮΝ 1η]ϑι1007 διὰ (9 τ|ίβῃ ἐπδὶ ΔῊ ϑῃα ΣΏΔΥ 
δοοῦ Ὀ6 γμαϊ ἴἰο ἰδ, ἀοο5 ποί δυο ἰὸ σοβὶ θυύθῇ ἰὴ 
6 ἰρδῖ, ἱδ {πὸ Ῥτορδοῖ Ὠἱπηβ6 1 σαί ποῦ ἤδη 
ἔλοθϑο πδο, ἀπο εν δἰ σοδαγ ἰῃ ἐμο σον βοὰ οἰἐγ οὗ 

ὁ (νοῦ. 9). Αἶὸσ Βανίῃρ εἰ μογίο υϑοὰ 

: 

ΘΟοΐ, Βανο δοδ νὰ ἰΒοπὶ [ἢ 9 εἰλοΐίαροο οὔἐμο ἡυρ- 
τηδηί οὔτδο ποΣ ἢ (χχὶν.; χχνυ. 10 θαα.). ΥΥ ὁ οδῃποῖ 
δοοεῖ θα (18 Ἰοηρίηρς ἴο οδγηδὶ νἱηαϊοιίγοηθαα. [ἢ 
ψμδὺ [0] 08 ἔλα ῬτοΡρδοὶ σίν 8 ΓΟΆΒΟΒΕ (οσ ᾿ἷο ἀ6- 
εὖτ ἱῃ βυς ἢ ἃ ΤΑΥ͂ 88 ἴ0 ΒΠΟΥ ΟἰΘΑΥ]Υ ἴο δ δ 6χ- 
Ἰοηΐ ΠΟ ΓΒΙΒίοΓ ἴΠ6 δοίαἉ} ὨΘΟΘδδΙ [166 οὔ Π6 Ὀχοβοηΐϊ 
εππο ἰο ἐδδὶ ἰάο81 {εἴαγο τὶ ἢ πὸ ἀορίςα. Υγὁ 
1.8 718 ΒθσΘ ἈΠΟΌΙΟΥ ἜΧΘΙΡ]6 οὗ 6 Ργορθθ05 τγδῃ- 
ΟΣ οὗ τοργοθοῦίης ἴμ9 το ἩΣῚῺ 1}16 χηδίοσἑ8}5 
ἩΒϊοἢ [6 Ῥγοδθηὶ (1πλ6 γε ϑλσα Το Ρχορδοὶ 
Ἰοῃρη ἴον {Π6 )υάκχηηοηί οὗ (ἀοὰ, Ὀοοδῦδο 86 ἤομοδ 
ἐμδί ἴῃ ρσορουίίοῃ δ 1:6 ϑδγίβ ἰδ νυἱδι θὰ Ὀγ ἐπ οπὶ, 
ΤΩΡ Ὑ1}} Ἰοάτα τἰκμίοουδηεδα, ἮΝ ὁ γθοοβτ! 29 ἤογΘ 
μ6 ἴθδοθονῦ δῃὰ ῥγϑδοδοσ, γὰρ ἀθορὶγ ἰδηηθηϊδ 
πὶ σοτὰβ φγοάινορ ὑπ ἵμιιο ἀπγργοήμλοπ, {Π|8ὲ 
ἴφοϊβ ὙΓἈ1ΟΝ σᾶ κο {ποιλβοῖγοβ Ῥγοίουη γ [οἰϊ δγο 
Ὠ (ο ὑσίως τθῃ ἰοὸ ἐδ ἱκηον]οίρο δηά 
Ῥγδοίϊοο οἵ εἰχἰθουβηοβα. [ἢ γοσ. 10 (Π|ὸ Ῥγορίιοῖ 
ἀδοίαγεθ ἰδὲ Χ{υἀρκιρθηιθ ἀο πο ἰδΔἴκο ὑἷαςο, 1{ 110 
ννιοϊκοῦ δα ίπνοι ΒΏΟΥΨΙΩ ἶσα μα ἀοοβηοί ἰράσῃ 
τὶ απ θουδηοαο (1) Ηρ οἵ 132, ΤΥ Βοτο ἦῃ 
]μαϊαὶ ; ἐξ οοσυτπ, Ῥγον. χχΐὶ. 10. Τὴδ οοπα ΐοπα] 
δοωιίθηοο ἰδ Ἡϊμθυΐ [86 Ὠγροίμοίολὶ ραγίο!ο, δ8 
6 οἴου [86 6896). Ἴπὸ π|]οϊκοα ἐβ μοὶ ἐπηργονοὰ 
ΨΒΘῺ ΤΆΥΟΥ 8 δμοῦγῃ ἰο Ὠΐτη, Ῥὰϊ Ὀγοσεθὰβ δυθῃ 
τ οἢ δατσουη δ ΒΥ (6 τἰσμίοουβ (ΠἾ 2) χχχ. 
10; οορ. ἵν]. 2; ᾿ἰχ. 14) ἰο δοῖ ὑῬϑσυνϑσυδβοὶῦν 

ὦν, Ῥ οἷ 1 ἐδ οδυβδἔγϑ θεδο, δοβὶ ἀρ5 οὐ 7 δ. 
Ιχχὶ. 4), δὰ ν}}} πόνο Ῥογοοῖγο (ἰ6 ἢβίυσο οὗ 
οὐ ἰῃ 41} ἐϊθ ψίουυ δοὰ πλαὐοθίγ (Ὁ ὁ ποσὰ 

οδαγδοίοσγίοιὶο οἵ 1δαΐϊδῃ 5 Ἡγλι ρα, ἰχ. 17; χὶϊ. δ᾽; 
ΧΧΥΪ. ὃ: 0 οοουγο Ὀοοίθ8 ΟὨΪΥ Ρε. χυϊϊἱ. 10; 
Ἰχχχὶχ. 10; χοϊϊϊ. 1). )  πιυδὶ ἱπά ρα δοαυλὶ (Π9 
Ῥγορδοῖ οἷα ΟὟ στη 8] ἀςπῖγο οὔσουθηρο, αὶ 1 ἀπ 
ἀοοϊάθα!γ οὗ ορ᾿πἰοη ἐπδὲ {Π0 , ΒΟΟΣ Βθ0- 
1688, Ὀσοδίμϑδ {ἰ10 Ἰορχαὶ βρὶ εἰϊ οἵ {πΠ9 ΟἹ Τοδίαδπλοης 
(ςορ. Μϑδΐί. 11}. 7; 1μἷκο 11}. 7), δῃὰ 18 οὶ Ὀογῃ 
οὔ {π6 ϑδρίτι. τῆοδα ΟὨ]σθη 6 ΓΘ ἴο Ὀ6. [ οοἵ- 
σροίλνο ἰο {πΐ8 δεῖ οὐβεσνδίζου ἰβ ἑυσγηϊβδμοᾶ ἴῃ 1ῃ}9 
Ἐχροδιιΐοα, ποῖ πὸ} βοίβ ἰοσί ἢ ἰδ8 Τορον 68 
ΜΔΙΟΝ ἱηδρὶγοὰ (Π6 Ῥτγορποὶ ἰο ἀεβῖγο οὐ β Ἰιὰκ- 
ΤΩΘΏΒ ΟἹ [6 ΘΑΓΉ. 1ἢοαὶ πο πὶ τη Μ|}} ηοξ 
Ιϑᾶσῃ σἰρ ἰθουξῆοθα. Οοα᾽ 5 φοοάπρεβ 16. ἀφβρίδοά 
ΟΥ ΙηΔ69 {δ οοσςβδβίοῃ οὗ ᾿Ἰοοηιἰουβηοβο, 1 [θτὸ ἰδ 
ΠΟ οἷδθδασ ἀοιμοηδίγδιΐοη ὈΥ ἱοσσῖθ]α (Ὠϊηρθ ἰὼ 
τἰ ἰοουβηθδβθ, ἰμδαὲ γογν ἴΠοΙῸ ΒΒ 4 ἀοἂ (δεῖ 
υά κοι ἢ 18 οδείῃ. 1 ἤομη 1116 Βαριΐδι᾽ 5 πογὰβ 
(Μαίὰ. 11. 7 δὰ [κ6 1. 7) δγο, [1ἰτο (ποθ9 οὗὅ 
]ρβαϊδἢ, Ῥγοπουῃοδὰ ἱποομπδίβιοηὶ τὰ 189 ϑρίγίξ 
οὔ ἰ6 Νονν Τοοίδιηοηί, ππδὲ 68.4}} Ὀ6 βδϊὰ οἵ 189 
πογὰβ οὗ οἷν βανίουν, Μαιί. χχίϊὶ. 838, δῃ ἃ ε86- 
ὙΠΟ ὙΠῸ ἀρεῖτο (παι ονἱ]- ἀοογ δου ἃ Ὀό 
ΡῬαηίδμεοά, δὰ ἰπδὲ ἱποτο βῃου]ὰ 6 ἃ τηδῃ εβίθ- 
του οὗ (Π6 τγοϊγὶ δυκῖνα )υδίϊοο οὗ αοά, 18 ποὲ δί νδ: 
τῖδηοο πὶῖῃ τῃ6 ἘΡΙΠῚ οἵ (μ6 Θοπροὶ, οὐ (πδὶ ἰουδ 
οἵ ουν ἐπϑπιδεθ το ΟἾσὶδὲ φηὐολμοὰ δηὰ Ἵχϑπι- 
ΡΙ θοά, οοἴαρ. Βον. υἱ. 10; χυ. 4; χῖχ. 1-2, 1 
(ον. χνὶ. 22; 2 Τμοθ. ἱ. 6-10, οἰο.-.}). Μ.]. 

δ. ΤῊΞ ΒΕΞΌΒΒΕΟΤΊΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ῬΕΑ. ΑΝ. ΤΉΕ ΟΟΝΟΙΌΡΙΧΟ ΑΟΤΒ ΟΕ ΤΗΕΞ 
᾿ς ΦΌΘΟΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΒ ΜΟΒΙ μάντει ΧΧΥΕ, 11-2]1. 

1: ΤροδΡ, φύση [8γ Βαδὰ 18 ̓ δΠοά ὑρ, {ΠΟῪ ὙΠ1] ποῖ Βο9; 
"ἸΔΟΥ͂ 8811 860, δῃηα Ὀ0 ἀβδῃδιηθα ἴον ἐλείν' ΘΩΥΥ 16ὲ 

σε, ᾿ἴδ6 το οὗἩ [πἰηθ Θῃθχωΐθϑ 88.811} ἀσυοῦν ἰθότα, 
Βιϑ {9 Ῥδορίο; 
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12 1θΒΡ, ἴδοι 11 ογάδὶπ ῥρϑᾶοθ [ὉΓ ὃ : 
Εὸγ δου αἷθὸ μαβὲ σοι 411 ΟἿΣ τ οσ Κ8 ἾΠ ὑ8. 

18 ΟΤΟΕΡ ουν αοἀ! 
᾿ς Οἱἰδιον Ἰογάβ Ὀοϑίάθ [μ60 Βανα μαὰ ἀοταϊ πο ἢ ΟΥ̓́ΣΡ Ὁ8: 

Βιά ὈΥ ὑλθ6 ΟὨἹΥ Ὑ111 τ το ταθιίίοῃ οὗὨ [ΠΥ πᾶπιθ. 
14 Τλον ατὸ ἀοδᾷᾶ, [ΒΟΥ 5884}} ποί |ἶνϑ; 

.ι ΖΤῆον αγὸ "ἀοοθδδοά, [86Υ 588}} ποί ΤἶΒ6 : 
ΤΒογοίοσ μδϑ μου νυἱοιθα δηᾶ ἀεοβίγογοα ἱμοηι, 
Απά τηδ69 8]] ὑμι6ῖγ ἸπθιΔ ΣΎ [0 ΡΥ ΒΆ. 

16 Του ἢδδί ἱποσοδβοα (π6 πδέοη, Ο ΟῈΕΡ, 
ΤΒου μαϑί ἱπογοδβοα [86 παίζου ; ἔμοὺ δε ἱοσιβοὰ : 
μου ϑαβί τοιαονοά {ξ ΓᾺΡ τρνΐο 811 (μ0 Θη(8 οὗ [μ6 θα, 

16 1,0ΒΡ, ἴῃ ἐγοι]6 Βαγθ {8 6γ υἱβίὑβα [βο ἢ; 
ΤΆΘΥ ρΡουγοά ουΐ 8 ἾΡΓΑΥΟΣ τοΐδη, [ΠΥ ομαϑυθηϊηρ τσαδ ὉΡΟΏ {πο τι. 

17 11Κθ 88 ἃ ποθβδῃ σι οἢ}14, ἐλαΐ ἀγαυοί πραγ (δ ἔταθ οὗ μΒοὺ ἀθ ΟΙΥ, 
[5 ἴῃ ραίη, απά ογϑίῃ ουῦ ἰῃ ΠΟΥ ῬΘΏΡΒ ; 
80 Βαγθ τὸ Ὀθθῃ "ἴῃ [ΠΥ βἰψῃί, Ο [ῸΒΡ. 

18 Ὗ͵ο αν Ὀθϑῃ τίνι Ομ}, τὸ βασὸ Ὀθθη ἰῃ ρβίῃ, 
Ὗγο δᾶνο 88 10 τόσο Ὀτουρπῦ ἔουι πὶπα 
Ἧγ6 Βαγϑ ποὺ στουρἧῦ ΔῺΥ ἀ 6] ἵψασγϑηοθ ἴῃ [86 δαί ; 
ΝΟΙΠΟΥ δᾶγνο {86 ᾿πΠ Δ ὈΙ Δηβ οὗ [6 τοΣ]α 18]]6ῃ, 

19 ΤῊΥ ἀοδά πιϑη 8}4]] 1ἴγνο: 
ἐΤοσοίδιον εὐἱἱδ᾿ι ΤΥ ἀοαὰ ὈΟΑΥῪ 8881} {ΠΟῪ δυίβθ. 
Αναθ δηὰ βἰηρ, γὰ {μα ἀν 76}} ἴῃ ἀυδὶ: 
ἘὸΥ (ὮγῪ ἀθὴν  αϑ [9 ἀθνν οὐὁ ἐμ οΥ Ὁ 8, 
Απὰ (86 φαγί 88}8}} οδβί ουαὐ {μ6 ἀοδά. 

20 Οὐπηθ, "Υ 
ἈΑπα ββδυΐ (ἢγ' ἀοοτϑ δροιιϊΐ {π66: 

ΡΪο, δία μου ἰηΐο {ΠΥ ΘΔ ΌΟΓΕ, 

ΗΠ ὰ6 ἐμ γ86}} 48 10 Το ΓΟ [ῸΓ ἃ 110{}0 τιοτηρηΐ, 
Ὅμπ6} 86 ᾿Ἰπάϊ!ρσηδίϊοη Ὀ6 ογεγραδβί. 

21 Ἐὸγ, Ὀ6βο]ὰ, ἐἰδ6 1.0 Ἐ}Ρ οομιϑίῃ ουὔΐ οὗ δἷβ ΡΙδοθ 
Τὸ Ρυμίβῃ {π6 ἱπμβὈϊδηΐ οὗ (δ οδυῖὰ ἴον (οὶν ἸΠΙαΟΪΕΥ͂ : 
ΤΠ ΘΑΥΓ 4180 8}8}} αἰβο]οβθα ἢθν “Ὀ]οοά, 
ἈΑπὰά β588}}] ὩΟ ΤΟΥ ΘΟΥ̓ΟΡ ΟΡ 8]8[η. 

1 ΟἹ, ἐοιοαγα (ΠΥ Ῥοορῖδ. 8 Οσ, [τ ὰ. 
8 λοι δὴλαϊϊ δε6 ἴο ἐλεὶν ϑληιὸ Ἀεβ φῦ, {δε 
4Φ ϑλαάεε. ἃ ἐλου λαξδί τεηιουοὰ αν αἷΐ 
ἔ τὴν ἀοαὰ δον ελαζΐ ογέξα,. 

ἘΕΧΤΤΑΙ, ΑΝῸ 

ον. 12. 1 16 ποὲ ἱποοποοίγαδῖο ἐμαὶ ὈΣΟΣΪ βἰοοὰ ΘΓ 
οΥἱ ρίαν, ἀπὰ τ88 οπδηροὰ ἐπγουκχῇ Πξτιοσδῆοθ [πἴο 
ΓΌΣΣ. ἴ[ἴπ ιμαὲ οοϑὸ 50) πουϊὰ ἰποϊιαὰθ ἰάθαςν ἴδ 9 
ἐγδῃδιενο ποϊΐίοιῃ οὗ αὐταγαΐῃρ, δ] οὐκ ὉῪ υἀ οαΐα! 56}- 

ἰθποο; δὰ οἱ ἐπί [ἀ68] ἐγααδινο ποίου 1}. Ὁ) 
νουἹὰ ἀοροπα. ἴἶο ἀἴὸ δίγυοὶς ὉΥ 189 γχασοὸ ποσὰ θῶ, 
ἩΠῚΠῸ δ 7 [5 δῃξεοδίθα ὃν (Π9 οσοπίοχὲ. [Τ)0 ΘΟΥΣΘΟ- 
Ὡίοη οὗ ἴδο ἰοχὺ βδυρρμοειθα ἰβ ὈπΘΟοΘθδασυ.--}). Μ.]. 

Ἄς. 13. Ἴ5)Ὁ βίδῃη δ ΠΟΘ δανου ἑδι}ὶν 85 Ἐς οΐθβ. Υἱ!. 
“-“,ϑ, 

29. ΤΠΘ ΒΟΙΤΩΔΙ ζοστω οὗ Ἔσρσοαβδίου του ]Ἱὰ Ὀ6 12 Ἷ3 

(Ρ5. 1. δ; Ῥτον. ν᾿ 17). ππφς 
ΚΣ. 1δ, δ᾽ 8 ῬΓΟΡΟΣΙ͂Υ “ἰοὸ δδὰ." Βαὲὶ ἰδ ποσὰ 16 

Ἐοΐ ΓΑΤΟΙΥ͂ οἴηρίογϑα ἴῃ [Π9 5686 οΥ̓͂“ ἰο ἱπογϑδδο," ἵἱ 
δοίης ἰοίς ἐο 1ῃ9 γϑδάϑσ ἰοὸ (Ὠέπὶς οἰ πον οἵ ἐμαὶ ἐο το ἢ 
δοιηϑίῃίηρ [5 δὐ ἀφά, οἵ οὗ ἐπ δὐά[ἰο τΒίοἢ ἰβ ταδάᾶθ, 
Νίρῃδὶ 222) [6 ἰουηὰ Ὀθεοίἀθα Ὦθγο 1||. δ; χχὶϊ!. 8,9; 
ΧΙΗΙ, 4; χὶχ. δ. Ῥίοὶ ΠῚ γί. 12; χχίχ, 13, 

Ψονγ, 16. ΡΣ (ο; εμΐφ ἕοστα ἩΠΙΟΝ [6 Του Ὀδδίάοα 

ΟὨΪΥ Ῥοαξ, τῇ!. 8, 16, ΘΟ Ρ. ΟἸδελυσαν ΟἿ᾽., ὃ 226, Ρ. 440), 

ἴ6. »Ήνγε 4 αἀδυουν ἰδλοα, 
8 97 ἐλε απ. 9 [ν 7 γοόπε τὴν δισλξ. 

8. "0 

4 Ἡοῦ. δίοοᾶςξ. 

φἈοναἶσα. 

8 ἨδΘΌ. δοογοΐ δροεολ. 

λα 

λέ. 

ΨΧΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

19 “ὦ εἴ μπάυπὶ (Ὀθοί 65 ἮΘΓΘ 90Ὁ χανἑ]]. 2; χχῖίχ. 6; χἱ. 

14; Ῥα. χ]!. 9). Αμαϊοσουδ ἴα ἴδ6 1,δἰ Ῥγόοξδ ἵωπάετῷ 

(δικο. Αὁπ. 8,66) αῃιὰ ἸΓῚῚ 7,9. Ρε. οἡ!. 1.-ἸοὟ Ὑ 010 
οοστοδροη ϑ ἴο ὝΧ3 ἰἢ ἐπ ἤτοι ΠδΙΓ οὐ (89 γ γ96, δπὰ [8 

Ὀδδί ἐβΘ ΔΒ ἃ οἰγουσηθί πα] οἱ δΌδο τίς ἃ του ἰο ὉΘ 

ΒΌΡΡ 6 ἃ (δορ. Επασν, ὃ 341 α, Ρ. 828). Ὁ ἃ γπΝ 

γοσ. 9. Οομρ. |Π}. 8.-.ὸ ἰδ ὮΘΙΘΟ, 88 δῇῷογιγασγὰβ, του, 

18 α, οοη]αποίϊου (σοΙΡ. χὶΐ. 35 : θη. χῖχ. 1δ), δῇ: δἱᾳ- 
Ὠΐῆ65 Ὡοὲ ΟὨΪΥ ἐπ νοσ, 17, ὈπῚ αἷθὸ ἰὴ υϑσ. 18, [{ 'νὸ Θχδζη- 

ἴθ ἱποσχοῦὮ ἴπ6 σοπεοίτποϊίοη, ἑαπομαρε, 1Κ 88 

(3). Ικ νϑν. 1Ἱ {18 15. αἴ ονἹάθηϊ, ἴον (89 οοὰ- 

οἰγποίίοι 15 αἰτηρῖθ: Α8 8 ποῖηδῃ πΠῊ ΟΒΠἃ [5 [ὰ Ῥαΐῃ, 
ΒΟ ΘΙ Ἧὸ [ΔΓ ἴγο ΤΏΘθο. [ΟΥ̓ ΣαϊῇοΣ, 80 Ἠ͵ὸ τδγο ΩῸΠΙ 

ΤΥ Ῥγθβϑῆθθ, ἡ. 6) ΟἿΣ ΟΥ̓ οοπαϊιίοι ῥγοοθθαθὰ ἴγοχζω 

ΤΏ66.--Ὁ. Μ.} 
γον. 18. ΤΠ ρδγίίοἷο οὐὔἩ δοϊωραγίβοῃ: 888 ἴδ δεἰψι7δο8» 

τίου “ συαεί, 88 11." 

γοτ. 30. Ιμοὐϑαὰ οἵ ΠῚ ἐδ ἘΓοτΙ τοδά ἢ ΓΙ) Ἵ, ταν “τὶ τι 

ἀουδ δά! Ὀθοδαδο ἃ ΘμδτΩ ΟΣ ἨΔ8 ΟἹ οὔθ ΠΟ}, δοὰ 
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ποὶ ὉΠ ΟΠ, ΤΔΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, 16 Ὠοὶ ἀοεγί γοὰ ἔζοϊα ΠῚ, 

Ῥαὶ ὕσοτι 6 ἔόσζω ΠῚ ὙὨΙοἢ ἀοοϑ Ὠοὲ ΘΙ ΦΟΉΏΦτΟ οὐσαΣ). 

Βαὲὶ Ὀοΐδ 16 δοδοῦδοοο πὰ ΤΠ διὰ ἐἢ δροιηδιοῦϑ 

πδίασο οὐ (86 ἕοστα ΓΙ Ἵ ορθαῖς ἰὼ ἕαγοσ οἵ 1). 33 
ἴν ἃ ἰηχαίον ἴοσι. [11 οδὰ Ὀ6Ὸ ἀοσί γϑὰ ΟὨῪ ἤγοσω Σ3Π, 

ἩὙΔΙΟὮ ἰ6 ποΐ δὲ ἨἩΠ ΘΙΦΘΉὮΘΙΟ: ΜῈ ἴδ ἐδο ἔοστω ἰῷ 
ΤΥ 

[80 (πῃ ἴ86. χΙ ὶ, 22; χΧΙχ. 8). Τὴ6 Δρρϑαγδῃοο οὔ ἔῃ σϑ- 

ἀἰοδὶ Υ7οά ἰδ αδἰϑο δίγασικο (25 ἰμπϑιϑθδὰ οὐ 2). 1{ εἰἐπἰ8 
. φο “ 

ἘΠ ἰο ἰο 6 τορδι θὰ δα ἰϑιηϊηίῃθ ἴοστῃ, (ἢ 5 ἰοο πουὰ 

ὍΘ οἰπξυϊαῦ; ἴοσ δ}} {πὸ ρδγω!!οὶ νογῦδὶ δῃὰ ποπλίηδὶ 
οστωϑ ΔΘ τῇ δϑοῦ } π6. Τηθ οχργοβαίου 92 Ὁ} ἰ8 

ουμῃὰ ΟὨΪΥ ΘΙ διὰ ἰῃ Εἶσγα ἰχ. 8. Οοσωρ. 188. ᾿ὲν. 7. 

ἘΧΕΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1.Άᾶ4.Δψ ΠΟΙ͂ ἩΟΠΟΓΑ͂Ι 0626 οἵ 86 στοαὶ ὁδομαδῖο- 
Ἰοχίςδι ἀγατιδ ῥγοθοηΐδ ἰΐροϊἵ ἴο (9 υἱὸν οἵ 186 
ῬτγορβΒεὶ: ἰδὲ γεβαγγεοίίον οὐ (δὲ ἀοραά 2 ἨΖ ᾿'πίτο- 
ἀἄμιοοθ (μἷ8 τονυοϊδίΐοη τῖῖὴ ἴἤγθὸ Ὀσίο βοηίθηοοθθ 
δά γοαθο ἰοὸ οΐονα, ὁδοὶ οὗ ἰβθαλ Ὀορὶπηΐης 
πὶ ἢ τ[86 πδὴθ Φοιονδῆ. [Ιἢ [16 γαὶ βοηίθῃοο ἢ 
ΧΡ Ύοεθοα [μ6 πουριὶ (Βαὲ πθη 40 ποῖ ρετοεῖνο {86 
δὰ οὔ δε 0} αδἰγοδᾶγ {ποὰ υγν ἴον ῥιιάμπιοηί. 
Βαξ {Π6Υ δ[)8}} οὔθ ΟΝ Ῥογοεῖνο 1( πο ΘΟ 
ΣΟΔΙ ΜΠΙ ἀἰλρΊαΥ 1ἰ86}, Βυΐϊ ἰμοη (Π6Υ̓ ψὶ}} δ6 
οοξιίουπαορά, δηὰ ἢἤτο νἱ}} οοηβυπιο 6 δάγοσε- 
το (νεσ. 11). Ου ἰδὸ οἶδοῦ μδηά, ἰμ9 Ῥσορβοὶ 
μὴ εὐθραρα {16 ΒδδΌΣΔΙΟΟ (Ὠδὲ (Π6 ᾿υἀρτηοηί οὗ (οὐ 
ΜΠΠΠΠΡμ ῥτοιπιοῖα ἴπ6 ροδοθ οἵ ἰπθ ΙΥ͂, δ ἐποὶσγ 
ὙΓΟΓΚΒ σὰ πιοῦρηΐ ΡΥ Οοά ΗΙροῖΣ (νογ. 12). 
Τῦς Ῥχορβοῖ ἴῃ ἰδ (διττὰ ρῥίδοα ἰἰγοά 068 τ ἰηΐο 
ἰδὲ βρθοσγο ἰ0 Ἡξιὶοΐ ΒΘ τ68}8 ἰο ἀϊγοοῖ δβρϑοΐδὶ- 
Ἰγ οὔὖἦ αἰϊδηίΐου ἴῃ τ δὲ 1011|ο͵α. ΕῸΣ δυο (δ ἷβ 
ΒΡΠΘΓΘ πίδηβ ἰῃ ἰμ6 οἸοδοδὶ σοϊαίΐου ἰὼ (ὴ6 τωδηὶ- 
επιδιίου οὗ αοἀ ἱπάϊοαιοα ἰῃ γοσβ. 11 δηά 12. Ης 
σδαγβοίοσίσοθ (μἷβ σορίοη, ὅσαι ἴῃ βϑῆθγαὶ, 88. ΟΠ 6 
Ἡ066 Δ ὈΪ Δη8 ἰῃ 8 Θοσίδ ἢ ΒΘ 86 δ΄ΙῸ ὨΟΐ ΠΟΥ 
186 ἀοπιϊηίοη οὗ αοά, θυὶϊ τὸ ἰῃ (86 Βογασ οἵ 
δῃοίμον Ἰογὰ. [Οὐδοῦ Ἰογάβ, ἱΐ βου! ὰ ὃθ βαϊά. 
Αμπά (δ6 νοσγὺ ἰδ 1η {6 6:66.---Ὠ. Μ.]. Ααἡ 
δθωογτΩδ] οομαϊοη  ΤΠ6 Ρογθοῦθ ἤροσο τηϑϑηὶ 
οδυιποὶ ῥγαΐθο σά; ίον (ἷ8 οὶ Ὁθ ἀοῃθ ΟὨΪΥ 
ἩΒΘΣ 8 Τδὴ 18 υπϊϊοὰ ἰο ἀοἀ, γΒοη 9 ἰδ ἐπ Η πὰ 
(νος. 18). [1 ἴδ δὲ οὔσϑ δ ἀπτυὰν ἴγοπι ψοῦ. 14 ἐμαὶ 
16 Ῥχγορἶιοὲ Ὥθδῃθ ἰμβὸ ἀθδα. οοοσγάϊηρ ἴο {9 

Δ᾽] Ἰησ ορί ἴοι ἰμ6 ἀοδὰ Ἵσδπηοί ᾿ϊγὸ διζαΐη. 
Ηὶ ἢχδ5 ἀεείχογοα διὰ ὑ]οίίοα ουὖἱ ἴοτ- 

ἜΥΟΣ ἐμοῖσ ΣΟΙ ΘΠ ΌΣΔποΘ (γοῦ. 14). ΤΪδ ΣΘΔ] πὶ 
οἵ ἀδδίἢ βόθβ οὔ ἱποσϑδδίης ; ἰΐ Ὀογάθτ 8ΓΘ ΘΥῸΣ 
γος σοσιονεα (γοσ. 16). Ὑοἱ [6 Ἰοηρίης ἴον 
ἀεὶ γογαῶοθ 18 ΟΥ̓ ὯΟῸ [6618 οχίϊηοὶ ὀνθη ἴῃ (Πα 
ἀεδὰ : {Π6Υ δοοὶς {9 Γ0ἘΒΡ, δηὰ ἱμοὶσ υἱιὶ 

γὰῦ δϑοοηβ ἰο αοα ἔγουι ἰμοὶγ ρῥΐἷδοο οἱ ἰγῖδὶ 
νει 16). Ὑἴοα, 189 που]ὰ οὔ ("9 ἀοδά ουϑῃ τηδΐκε 
ΘΧΟΓΓΪΟΏ5 ἴἰο χοβίοσο ἐποιηβοῖνοθ ἰο |ἰΐθ, ποῖ 
«οί σδῃ 6 οοηραγεὰ τὶς (Π 6 ῥῬδηρδ οἵ 8 το- 
ἸΏΔῺ ἰῃ ἴσγαναὶ (νος. 17). Βυΐῖ (ἢ τοδ]ὶ 18. υδ6- 
1εῶ8 : ΟΌ]Υ υἱπὰ ἰβ Ὀγουρβὶ ἴοσίι (το, 18). Ὑοὶ 
τοῖν ΠΟΡΘ 18 ποὶ ἀἱδβαρροϊηϊθά. Βυΐοηϊν ἴῃ6 ἀοδὰ 
πο δῖὸ πο [ΒΡ Μ1}} σἦδο ἰο 116. μοδο ΔΘ 
δατηχηοθοα (0 ΔΉΔΟ δηὰ τοὐϊοΐοθ Αβ ἃ ἀδὺ οἵ 
Ἰατοϊηοῦθ κυδαίδηοοθ ΜΠΠΟ'Π}0 Ρ6, ν ἤθη [86 οδυίἢ 
Ὀγίπρθ ἴο {8π6 Ἰσδι (ἢ ἱη μδοϊίδηί οἵ {πο νου] οὗ 

(τεσ. 1θ). Βυΐ ἰμ6 οδιῖδ π|}} γοβδίοσε ἢοΐ 
ΤΩΘΙΕΙΥ (μ6 Ὀοάΐοο οὗ (μ6 ροάϊν. δ8:6 ψ||}] ὑτίοα 
ἴο ἐπε Πρ ΐ 41} (80 ον Ἱ], ΘΒρθςο 811 411} {π6 Ὀ]οοά- 
ξυϊ!δηοδβ ὙΠ] ἢ ἰδ ὈυτΙοὰ ἴῃ ΒοΡ Ὀοθοηῆ. ΤὨὶβ 
Ψ1}1 δ 8 ἰοστὶ 016 δ] σπηθηὶ οὗ στα δηὰ πα ρπιοηί. 
ὝΤΕΣΪς {18 ἰΔκοβ ρἴδοθ, ἰποϑθο τῆο πᾶν σίβθῃ ἔγοτλ 
1ς ἀφδα δζὸ ἴο Ὁ 68] {ποπιβοῖνοα. Αἶοῦ 8 τηο- 
ταρῃΐ ἴπ6 σϑὶ ἢ ψ1}1 Ὀ6 ῬΡϑϑὶ, δηὰ (θη αδὶ γαίΐοη 

ὙΠ] τοῖρμη ἴόσονοσ (γοσγα. 20, 21). [1 
6 ἃ αἴτβηρε δῃῆ υπΐαπο ᾿πμερσϊ πδαιΐοη οἵὨ Ὠγ. ΝΑ Ε- 
ΘΕΤΙΖΒΑΟΓΗ, ἰδὲ ταὐτὸ ϑπίμῆμ εἶνεθ 8 ἴῃ γογ. 18, 
Ὧν οὗ (9 ἀνο11015 ἰῃ Κβἢ.60)] ; 88 ἰδ ἱβ 

τοοδὲ τηδηϊίοαὶ ἰδὲ [ῃ}9 Βροδίκοβ ἱῃ συγ. 12, οο-᾿ 
ἰἰπυθ πῃ τὰδὲ [Ὁ] ον ἐπ ῖγ 8 δαἀγορθοὰ ἰοὸ 
Φεοδονδὰ. 8360 ΒΟῊ υϑῖδθ 18 ορίηα {ἰκὸ [ΠῸ ἵτνο 
Ῥτθοϑάϊπρ γοσθο πὶ τῃ (Π 6 ἢδπι6 ὁ οίονδῃ. ὙΆΟΓΘ 
16 ποίμίηρ ἰο ἱπαΐοδίθ ἴπ6 δεδυτηθὰ οἰδηρο οἵ 
ΒΡΘΘΚΟΓΘ, ΟΥ ἰ0 8 .κ6 16 ΒΌΡΡΟΔΘ ἰμδὲ (π6 οσου- 
ἤμαῳ οὗ δῷ ἰηΐϊγαιηυπάδῃθ σορίοῦ, δὲ ἰηίογηδὶ 
ἱταθυδ, δα άθν δηὰ τὶιποῦΐ 8 ῥρϑυδο, (8|κο ὉΡ 116 
δάγοδα ἰο 186 ΑἸτ ΠΥ, δΟΌσυρΡΟΥ ἀτορροα Ὀγ [μ9 
εοοἰεοία πυϊίαπ 8. 6 Ροτγίϑεϊ ἰθῆδθ, ἴοο, ἰῃ ΥὙΟΣ. 
18, ἸΏΔΥ ποὶ Ὀ6 ΔΙ ΓΓΑΣΊΪΥ ἰσγοδίθαά δ ὑμῃ6 ὑγεθοηῖ, 
ἰο δοοοιωιηοάαίο ἰμ6 ἰδησύακο ἴο ἔθ δίπουν 
᾿(θοσγ. Τμὶδ οί, δὰ ποὶ 38:60], 16 Ὁῃαᾳυο68- 
πομα {πο ἐμοαίγο οὗ πῖιαὶ 16 ἀοβοσι υθαὰ 1η ὙΘ ΓΕ. 
18:18. ΤΒο νἀ ρὶ βροΐοῃ οὗἁ ἰῃ υϑγ. 16 δοπηοθ 
ποὶ ἤγοιῃ [16 68 οὗ πο ἀορασίοα, θυὶ ἔγογα (119 
ἱπδαθλίδηία οἵ 16 ποιϊὰ ποθὴ 048 ᾿υδριποηία 
ΔΓῸ ἴῃ [Π0 δαγ (οομπλρ. γεγ. 9). [{ 18 8 Ῥυτοὶ 
ἐταϊυαϊίουθ δδδυμηρίϊου, ἱμνοϊυηκ, ἴοο, δὴ δῃηί!- 
βογί ρίυσαὶ δγτοσ, ἰἢδὲ δ ρἷδοθ οἵ ἰγἷδὶ υπάθρ (Π6 

ἐδ (ἢ 6 βοϑῆδ οἵ (86 γδῖῃ δ ἀΘΑΥΟΣΒ 80 ΥΘρἷ- 
08}1γ ἀορίοἰοὰ ἴῃ γοσβ. 18 δὰ 19. 1 δρρεῃὰ ὃν. 
΄. ᾿. ΑΙΕΧΑΝΘΕΒΒ Ὀγοῖ δη δ] γ818 οἵ τεσ, 12-21. 
“ΠῊ9 Οδυγοῖι δρ͵υγοθ {π 6 βοσυῖοθ οὗ 81] οἵ "οσ 8ὸ0- 
γογοΐρηβ, μὰ γοῦϑ ῬΕΓΡΘΩΙΔ. ἀεονοϊοη ἰο Ηΐπ ὮΥ 
σοι ἰδ ᾿85 Ὀδοη ἀοἰνογοὰ δηὰ σοδίοσοὰ (γοσα. 
12.165. Ηδγ υἱίον ἱποδρδοῖυ ἰοὸ βᾶνὸ ᾿θγβοὶ ἰδ 
ἰθοη οοπ γαδίθα τὰῖϊ ΟοΟ᾽ 5 ῬΡΟΤΤΟΡ ἴο γεβίοσο Ηΐβ 
ῬΘΟΡΙΘ ἴο ποὺν 116, πὶ 6 ἡΟὙἹ0] δηι εἰ ραίΐοη οὗ 
ὙΠ οι 186 δους οοποϊυάοθ (γε. 16-10)ς. ΤᾺ δά- 
ἀϊεΐομαὶ βοηΐθποοβ οοηίδί ἢ 8 Ὀοδαι ] δηα ἰθη ον 
ἱπεϊτιδιΐοη οὗ (μο ἰτῖδ]5 πιΐο τηυδὶ 06 οηαυγοα 
Βοΐοσο μεθ αίοσίουβ ουθηΐβ ἰδίκθ ρίδοθ, ὐ ἢ 8 
ΒΟ] Θμ δεβΌσβηοο ἰδὲ Φε πουδὴ ἰδ δροιΐ (0 Υἱαὶὶ 
Βοίὰ Ηδ ρβορὶβ διὰ ἐμοὶγ οῃηθγηΐθβ νι ῖῖι οἰ δδίΐδο- 
τηθηίδ (γοσα. 20, 21)."-- Ὁ. Μ.]. 

9. ΤΟ ---ΠἼΩΚ ΠΔ1λ6.--- ογ8. 11-18. ΤΌΘ 
Ῥχορβδῖ ρογοοῖνοθ (86 δρργοδοῖ οἵ ργοδὶ ἰπίηρθ, 
θυΐ τηθῃ ἷνο ποιπίηρς οὗ ᾿βεὼ. Ηδ οοι- 
ὈΙδίῃβ οἵ ειῖ8 ἰο (6 Ττοπν. ΤΥ Βαπᾶ ἰδ ΗΠοᾶ 
ὍΡ, δδὺβ 6, δῃὰ ἘΠΘΥ͂ 6090 ἐῖ ποῖ, [Το δἀ- 
γοσὺ “ πῆθ ᾽ 18 ὈΠΗΘΟΘΘΒΑΓΙΪΥ ΒΡ] θα τη {86 Ε. 
Υ. [Ιεἰ8 Ὀοϊίοῦ ἰο τοηᾶογ 1Π| 6 γΆ}}γ “ ΤῊΥ Πδηὰ 18 
᾿οὰ ᾧρ; {Π0Ὺ Μὶ}] ποί 860" ΟΥ ἐξ (ῥα {6 ἀο 
ποῖ 866 ΚΡ. Μ.]. ΤΙΘ υρΠἢοἀ Βαῃά ἐδ τοδαγ, 

διὰ 80]6 ἰο δσιηϊΐι ΤῊ οχργοαδίου 9 Ἢ ἰδ 

(ηυπά ἴῃ (ῃ6 Ῥοπίδιθας ἢ ἱῃ ΠΟΤῈ ΒΟΏδΟ0Θ ὑΠαπ ΟΏΘ. 
ΜΑΥ ἰϊ ποὶ εἰ μην μοτο [86 πισπαοίπο Εἰρὴ δηὰ 
Αοοογάϊης ἰο Βογίρίαγο χτοδὶ βίμτιβ οα ϑϑτί δηὰ 
ἴῃ ποδυδῆ σὶ}} ργθοθᾶθ {86 οοπληρ οὗ [86 ΓΠῸῈΡ 
(Μεῖι. χχῖν. 8, 8, 29), δι 186 νὶοκοα γ}}} ποῖ ρὶνθ 
᾿ιοϑά ἰο ἰδθθθ μἷμτιβ (Μαίί. χχὶν. 87-80). ΤΊΟΥ 
ΜΙ ποῖ Ὀ6 πὶΠἶἴπρ ἴο εθ6 {πὸ μδῃὰ οὗ Οοά ἴῃ 
πο. Βαὶ {Π6Υ̓ Μ1}1 Ὀ6 ἰοτοϑά ἴο {Πποῖγ οοῃ βίο 
ΟΞ δ 8 Ῥβαγοηιιειΐοδὶ οἰδυϑο τηαγκίπρ ἃ οἰ γοῦτη- 
Βίδποθ) ἴἰο Σϑοορηΐσζο ἴπθ μαηὰ οἵ αοά ἴῃ {9 
εἷστι ἔγοτ ἐμ 6 Θογγεβροηάθηοο δοί θη μετα δηὰ 
ἐπ ἀροίβῖνο ἔδοίθ (ο] οπίηρ οὐ {π6πὶ, ΤΠ θ {ΠΟΥ͂ 
8881} ανο μοσγοοϊγϑὰ (89 Ζϑδὶ, ἱ. 6.) {π6 δΒἰσιοῖ, 



ΤῊΞ ῬΕΟΡΈΕῚ ἹΒΑΤΑΗ͂. 

Ἰαάρίηρ, δηἃ δνασπρίηρ τἰρβίοουμαεθο οἵ σά 
οοῦρ. ἰχ. θ᾽; χὶ, 18; χχχνιῆῖϊῖ, 82; ᾿χ᾿ϊἱ, 16) δἱ- 

τοβίϊης ἰϊ5617 οὐ 189 ΕΣ κε . ἴῃ τοραγὰ ἴο 
{16 οοῃδίσχυσίίοη, Ῥκ. ἰχῖχ. 10). [186 οχργοβαίοῦ 
Ὁ» ΓΙΡ πιαὰθ ἀθρεπάθῃϊ 1π [86 ΕἸ). Υ. οἡ 1733", 
διὰ υηδοτοιοοὰᾶ οὔθ ΘΩΨΥ͂ οὗ ἰδ6 μοαίδβοη ἰοτχασά 
6 Ρθορ!θ οὗ αοά, ἐβ ΠΕΡΕΥ ΒΙΒΟΕ ἀοροηάοηϊ ὈΥ 
ουγ ταμος οὐ ἸΤ", δηὰ 19 αἶϑβο σ Ὁ υπἀογθίοοα 
οἵ [16 Σοαὶ]ὶ οὗ {π9 1,0 Ὲ}Ρ οὗ δορί (ἰχ. θ: χχχυύϊὶ. 
82), θυΐ (18 Ζοδὶ οὗ [)0 [Ὁ [δ ποὶ ἀϊτεοοϊοά 

παῖ 8 Ῥοορὶθ ἮΪΟ δ΄ῖθ Ὠο;Θ οὗ Ηϊδ, δ. ὈῈ. 
ΑΕΘΕΙΞΒΆΟΘΗ ΒίΏΚκα, Ὀαὶ ἰδ ἴῃ ξοαὶ οὗ (Ὡ9 0 Εὺ 

7ον ἘΠΐ8 ον Ρθορ]6.---ἢ, Μ.]. Το 8χθ οὗ {119 
568] Μ1}}1 σομϑθ 26 ἔμ ο56 ἸΏ ἢ ὙΠῸ οου]αὰ 866, θυὶ 
ὙΤουΪα Ὠοξθοο; Ἐ111 ἄθνουσ ᾿ΏΥ δάνοσδβασί θα 
ἜΣ, νγεῦχοα βρροαϊτίοι ἴο 86 κυῇέχ 'π Ὀ ΟΜ, 
υ δε ΝᾺ ψιοκοα, γθὸ ἴο ἐμοὶν αὐκιμιδγ 8΄ΓΘ δΒ}7- 

Ῥγίβοά ὃγ {86 υάρπιουϊ οὗ ἀοἁ, [89 Ργορμοὶ ἰυτηβ 
ἴο 186 ΡΙου δ γὙἢ0 νγαῖϊ ἴον [ῃ9 ἀδν οὗ ἡυασρπιθοὶ δα 
(ὴ9 ἀαν οἵ τδμοῖνρ χοδειαριίοη (16 χχὶ. 28). 
ΤΏΘΒΘ ἜΧΡΡΟΆΒ {Π0 οοηβασης δεδυσδῦσθ {πδὲ (Π9 
ΙΒ ΝΟ δααῖρτι, Ῥσϑρασο ἰδῆ) ὕΦθοθ οὐ {πδὶ 
δτεαὶ ἀαγ, ΠΡ, ρόποιθ, εἰαίωετο, 6 οαμὰ ἴῃ 
Ιβαῖδῃ ΟΟΪΥ Βετθ, οοαρ. 2 Κίηρβ ἱν. 38; Ἐζεῖς. 
χχῖν. 8; Ῥβ. χχὶϊὶ. 16. Τδα στἱριίθοῦν 180} 7 οχ- 

ἐ ἔγστα {π6 ἡπάφτηοηϊ (Π6 Ῥϑδοθ οὗ . Ἐὸγ 
ΟὟ οοι]ά ἐπ σἱρῃίθουθ Φυἂρο αἸγδγὰ ποτὰ δαρῃς 

6156, βοοϊηρ ἰμδαὶ Ηο ἩϊΪπιβοὶ ἢ 458 πτουρμὶ {μοῖτγ 

πονΐκο 7 Ιποίοδά οὗ ἰπδβοοοηὰ Ὡἢ νὁ Ββου]ὰ Ρεσ- 
ΠΔΡΘ στίβον εχρϑεῖ 323 ς δαὶ 16 Ῥτγορμοῖ, τῆο ἀθ6- 
ἸἸκη ἱμὰς εἰ οϊ βσαηὶ δοοογὰβ ἱπ βουηὰ, οἴοδο πῇ" 

ἀουιδιθά!γ ἰο πιακο ἃ ροοοπὰ 1) οὐ ἃ ἰο (δ6 
δτκὶ, ἴῃ ὀστοῦ ἰο ἐπα ϊοδίο {βοσ ΌΥ ἐμαὶ (86 ἔτι! οὗ 
ἴδο ἡυάρτηοει τηυδὲ οοστοβροηά ἰο ἴμ6 ἔγυΐ! οὗ {80 

116. ΤῊ δ᾽ τὰ δεμίοποθ βορίπο ῆθι ΤῊΝ ΤΉΗΤ!. 
Το δα άγθβθ 'β (ἢ τόσο Ἰοσγοΐ]6, δᾶ ἴοττλα δῇ 
ΔΓ {Ποαΐα ἴο (Π6 παλθ]εοῖ δηὰ ῥγϑάϊοαίθ οὔ [Π6 βεη- 
ἴοῃοθ. [81 ποῖ 8 οοπίγβαϊοίίοη Ἡξίοϊ σδπηοί θ6 
τοδὶ πιδϊ ποῦ, ΜΝ οη 1 τησδὶ Ρ6 καί : θοῦ δτί ἰη- 
ἀεοά οἂν αοά, δαϊ οἴδοῖο ταὶϊο οὐὰρ υα [Βαὶ (᾿ς 

τίδοϊ 689 ΒΒῃου ἃ ποῖ Ρὲ ἐγθαϊθα 85 8 ὑτοθοηί.-- 
. Μ.]. Τὸ ππάογθίδηα ὈΣῊΣ οὗ τ1Π6 του] ἱγ 

ῬΟΝΟΙΒ δσηθ, ἩΒΙΟΝ ἰθ [(Π6 σοτϊησηοῃ υἱθῦν, ΒΘΘΤΩΒ 
ἴο τὴς 416 ἰοο τοοϑι τοί, δὰ τσὶ ἴο οοττεαροπὰ 
ἴο ἴπο οοπίοχί. 1 ἰγλπεϊδὶο 3 “ἐπ 1860 [“ ΒΥ 
1Π6ς,᾿ ὦ. δ.) ὝΥ ἼΟΥ ΟΥ Βοῖρ, 18 {06 σοΙητηοῃ 
τοπάογηρ.---Ὁ. αὖ ΤΠ δίηιν οὗ τϑῦγ. 13 ἴα {πδὲ 
οὗ ἃ βΌΠΟΓΙΑΙ ἰηἰγοἀ ποίου ἱπίο [Π6 χορίοι πιο ἢ ἷβ 
Δίνεγαγὰβ ἰὸ 06 Ῥαγί Ὁ] ΑΥΪΥ ἐροίκοη οὐ [“Α5 
ἴο 86 ἰογά8 ἯΒΟ δγοταηθηϊ οηϑᾶ 1η [ἢ 9 ἢγεϊ 
ἔδογο διὸ ὑντο ορί πἴοῃβ. ΟἿ ͵β, 1μδὲ {Π6γ ἃγὸ [9 
Ομδ)]άθοθ οσ ἐδουλυαραν μεν Ὑ ΠΟΙ ἔα 6 ν8 
μὰ θθϑῆ ἰᾷ Βοπάδρϑ. 14 16 ΠΟῪ ἰπ9 συγτοηΐ 
μὲς Ἰρυσ τίς ΤΉ ΟΥΠΟΡ δ, ἰμδὲ {Π6Υ τὸ 18 (8190 

οΥ 4016 πῆοπὶ ἐπὸ ον ᾿ἰδὰ βοσυθὰ Ὀοίογο 
Π9 6χὶϊθ. Αραΐηδὶ ἐμ6 ἴοσιηδνς δηὰ ἴῃ ἔδνοσ οὗ 
{πο Ἰδιίοσ ΑὟν μων μκὸΣ ἦν ΣΩΑΥῪ ὃθ δυσροπίοα, ἢγεὶ, 
τπδὲ {19 Βαργιοηΐδη θοηάδρο ἀἰὰ ποῖ κἰπάοσ ἴῃ 6 
ότι ἔγουι ταθηουΐηα μου δἢ Β παῖὰθ ΟΓ ῥγαΐδ- 
πᾳ Ηΐπ ; βοοοπάϊγυ, ἱπδὲ ἐμο Ὑβο]ο υϑσβο Ἰοοῖχα 
1 8 οοηΐεβαίου οἵ ἐμοῖγ οσγῃ ὅδ} ς δηὰ δ Ῥχοιηΐθο 

ἘΡΊΗΝΗΙ ΤΌΪετα, ἐπ ἐἰα ἐχδεὶ οοστεβροβσοο Ἡϊΐ8 
(ἢ εἰπσυϊαν ἰβοὶ ἰῃ ον ἰδ Βἰδίοσυ, [μδὲ εἴηοθ (Π9 
ΒΑΡΎ ]οΙἾ8ἢ οχὶ]ο [ΠΟΥ δάνο ὭΘΥ͂ΟΣ ΟΥ̓ἢ ὕδΘΏ 888» 

οἵ ἰΔοϊαίτν." ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ.---ὮὉ. Μ.]. 
8. ῬΏΘΥ τὸ ἀοδᾶ----εοηᾶδ οὗ 89 Θασῖβ. 

““Ν οι. 14-ξ1:686. ΤΠὸ Ῥχορίλοὶ Ῥγοσθϑθὰβ ΠΟῪ ἀἷ- 
ΤΘΟΙΙΥ ἰο ἐπ ἰπουρῶὶ πἰοὶι θ ἑηϊοπδ δἴμοσσαγαβ, 
γον, 19, ἰο ὑγίπα ἴο ᾿ἰχῃῖ: ἐδ 6 τεσυγγοοίίοτ, οὗ ἰδ6 
ἀεαά. Βυὶ ε[χαὲ {π9}χῃὶ οἵ {Π|19 ποῃάογία! ἀϊνίηθ 
τοναϊείίση ΤΑΥ͂ ΒΕ 16 ΤΟΥ ΘΟΠΒΡΙ ΟΠΟΌΒΙΥ ἢθ ΡὈτγθ- 
ΒΟΉΪδ, 88 8 (0οἱ] ἰο ᾿ϊ, ἐπ6 ορϊῃΐοη ποι δα τοὶ 
Ὀοοα ἰιμογίο ἀϊκραιϊοά, δπὰ τ ΐο 88 βυρροδοά 
ἴο Ὀ6 ἱπάϊερυϊαὐ]ο, νίς., (δι (ῃ6 ἀδαὰ (ο Ὡοῖ οοἴῃθ 
ἰο 118 αραΐη. [εἰ ὙΠδὶ ἱπάϊςαιΐου δ χίνοη (δὲ 
16 Ῥγορδοῖ ἰῃ (86 141} ὙΘΓΡΘ ΣΤ 688 (0 γεΪαῖθ δῇ 
ὈΡΩΙΟΩ βαϊᾷ ἰο ῥγονδὶϊ υῃΐγθιβα !Πῦ ἴῃ χοραγὰ ἴο 
(Π6 ἐπιροβαὶ Ὀὲ 1} } οὗ 86 σεδυττοοίίοη οὗ [6 ἀσβδὰ ἢ 
ὝΝΉΥ ποῖ σδίθοσ υπἀογειδηά {Π||9 Ὑ6γ56 88 ἃ ἀ06]8- 
ταιΐου {παὶ {86 οἴποσ Ἰογὰβ }υϑ8ὲ κροκοη οὗ ββοι ἃ 
τοί ἀρὴν όριρμε ἴο οχἱδὶ, Ὀυ)}1λ ὀυὸη ἴο ὈΘ ΣΟΙ ΘΠ- 
Ρεογοα ἢ 9 Ἰδυρυασθ ὑθ0α 18 ΔΡΡΙ Δ] ἴω {6 
ἀοίεἶοθ οὗ δῃ εβδιθ συ οΪ ΡΥ οὔοΘ ΜΟΥ ἱρροά ΟΥ̓ 
Ιβγϑρ], 858. μοὶ δ ἴο ἐμ Βδου)]οηΐδη δηὰ ρὑσγουΐουβ 
ΟΡΌΓΟΘΘΟΙΕ οὗ Ιβγϑδοὶ. Ι͂ἢ σεραγὰ ἰὸ 1π6 ορίῃϊοι 
ν᾽ 1 ἢ “ δἰ ποσῖο 88 μδββοᾶ δὰ δυθὴ ΠΟῪ 
ἴῃ 1.6 ὙΠο]9 που] 88 ἱποοηϊγουθγ 16 γα ἢ, ἐπὶ 
1Π το ἐπ ἢ0 τοδοιηρίΐου ἔγοπι {86 ὑδηᾶβ οὗ ἀοβίῃ,;» 
ἄοεοϑθ ποὶ Ησοθοδ, δῇ δῦ! ον Ῥυορδοῖ ἰμ8} 1βαἷδ 
ΔΏΠοΟυΏΟΘ ἐΐπαί θαι δηὰ 3160] δβου)ὰ 6 ἀθ- 
Ργῖνοά οὔ (ποῖσ ὑσοὸῦ ἢ Ηοϑ. χὶϊὶ. 14. Ἰεαΐδ ἷπ)- 
8610, ἴοο, ἄοοβ Ὡοὶ βοσθ ἴοσ ἴῃ ἔγβὲ [1π2|6Ὸ δ κϑ 
τηδῃίίοη οὗ (6 γαπαυϊδῃΐϊηρ οὗ ἀοδι. 866 χχν. 
8: ΟΟἸΏΡ. 2ο0Ὁ. ΧΙΧ. 95--27. - Ὁ}. Μ.]. Ἑοσ τ΄ 

ΤΟΙ σϑᾶδοὶ ( ̓Ξ παπα τοίδσθῃοοθ ἰοὸ (ἢ 5, ἔῃ δὼ 
ἴδ. ΟΟτΆΡ. οἵ 767. γ᾿. 3; ἴβ8. σαν]. 9) Βαδὲ ἴδοι. 
πνιαϊιοδ απ ἀοαϊεογοα ΒΘ: δε τ Βοὲν 
ὨΔΦΙΏΟΣΥ ἴοὸ ροσῖβΒ. Μοεὶ ἰπίογργοίοσβ Ὀπάοσ- 
π'δηα γοτβο 1δ οὗὨ ἰδ {811 δηὰ σεδυβοὶδιΐο οἵ (ἢ 6 
ῬΘΟρΪο οἵ [βγδοὶ. [Απὰ στρ μεν ἀο ΠΟΥ δὸ ὑπάογ- 
Βἰδῃα 1ἴ. ΕΘΝ ΣΟΒΟΘΙΒ ΜἨ11] δεβοηὶ ο ὉΒ. ΝΑΞΟΕΙΦ» 
ΒΑΟΘῊ Β δἱηρυΐαν ορίπίοη [πδὶ (9 Ἰαπὰ {παὶ '5 οἢ.- 
Ιαγχοὰ 18 (9 τορίοη οὗ 80 ἀοδ. [Ιἢ ("0 Εἰ Υ. 
{8 1ἀδὲ οἰδιδο οἵ γοσθο 1 8 του ἀοτοῦ “ (μοὰ Βαδάρὲ 
γοιιονοὰ ἃ (Υ πο 4} 1Π6 ϑῃᾶθ οὗ ἐῃθ οδεί.᾽ 
Βαὶ (6 πογάβ “11 δηὰ “ πηΐϊο᾽ διὸ ῃοὶ ἰῃ (ἢ 9 
ΟΥ̓μῖμΑ] ἰοχί, δηὰ ε}9 ΡΙπρογίοοϊ ἐδ ποὶ ναγσδηιοα. 
Οὐξιεέης (660. Δ Δα ϊάσεπ διά ἀἰθοιγάϊπρ τὴ Ρ]ὰ- 
Ῥενέβοί, ΜγὙὸ Βαῦθ ἐδ σϑπάϑγϊηρ, “ ἰβοὰ ἤιδδξ τθ- 
τησνοὰ (89 6οη46 οὗ [6 Ἰδηά,᾽ ἡ ἐ.,) σπορὰ (Π6 
Ῥβοπηάατίϑβ οὐ (89 οοαπίγ. ΤΏ τὸ διὸ (014 ἐμιαὲ 
οσχίοπδίοη οὗ ἐϑευ  ΟὙΥ μδα Ὀθοθα δἰους 11 
1ΏΟΥΘΒ80 ΠΡΟ δ Π Ὸ Μ.]. 

8. ΚΟ ἔπ ἴσοῦθ!]ο-----τοεϊᾶ 141]1Θ2.--ο 
γε ειθ. 16-18, Βυὶ ονϑη ἰη ἐδ τϑαΐτὰ οὗ ἴμ6 ἀοδὰ 
{6 Ἰοηρίηρ ἴον 116 δῃά (Π6 δορε οὗἉ εἰς ἰδ 
816 ποῖ οχίἱηρυϊΐδιιοα. Ἐγεϑη γι ἀοδὰ ἐπ εἰπεῖν 
ἀϊοίτοον δβοοῖς [πὸ [0 ΒΡ, [Π6 οαπίδλη οὗ δ} Βορϑ. 
[“΄ Ῥιοὶε ἰθ Ποτθ πιδοᾶ ἰῃ ἐῆθ ὑπυνυδὶ ὃυὲ πδίυγαϊ 
δ60060 οὐ δοοϊχέσ Οοὐ ἐῃ ΒΡ] σαι οὩ.᾽" --ΑἼ ΕΧΑΝ- 
ῬΞΒ]. Τθο Ῥγαγος οὗ [μ9 ἀοδὰ ἐπ ἃ Ἰον πβίδρος 

717) βου ὰβ ἤτοι ἐμοῖς ρίδοθ οὔ ἰτίδὶ ἰο (89 
ΒΡ, [17 πὸ ἰβδίκθ ον ἱβιϑοϊορυ ἔγοτι (89 δοοὶς 

οὗ Ιβαΐδῃ, ἴΠθγο θ ὯὨΟ “ Ρ]6ςο οἵ {114]᾿" ἔος [π᾿ κοὰ- 
" δέος {18 116, Ὑμ6 τἰχῃίθουβ δὴ τθθῃ ἢθ 
65 ΘὨΐΟΓΒ ἑηἴο Ρ680ο, 1νἱϊ. 2. 1 ποοὰ ΠΑΡΟΪγ δἰδίθ 

ο- ᾿οσθ ἐδ δὲ ἃ ῬυΓζδίοσυ, δοοοσάϊης ἰο Βοιδα 
Ἰῖς ἀοοίτίῃο, 6 ποί Ππιυδεὰ ον ΠΡΟ] γοσα.--- Ὦ, 
Μ.1. έεσθθ 17 οὐνυϊουεῖν βαρροδεβ ἐμαὶ ἃ ἀδ]ϊν- 
Θγᾶποο ἤτοεα 831160} ᾽6 βοβδιῖο, δηὰ ἰμδὲ 19 Βορθ 
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οἵ (μὲΒ ἀοἸγοσδηοθ 16 οί ὀχἔποὶ ἴῃ 18 οοσαρδηία. 
ΤΌ Ῥζοάτοοδ Σϑέ 6 Ὁ, δοοοσάϊπρ ἰο 186 γον 
οἴ ιμς δας ἑωρυ υὰ (δ 6 ἀν ]]ογ5 οὗ Ηδαδα, αἰ αἰὲν ἢ 
Εἰδ δπὰ σπάρανοσ αὔοσ ἰθοσδίίοη ἤσουν ρείβου πὶ 
688 ὕο οομρδσοῦ τ] τἐ9 μδὶπο οὗ οὔ Ἰὰ-Ὀραχίησ., 
Βυὲΐ μ16 ἱπαρυ]μο οὗ Βορθ γϑπγδὶῃβ υπδαιϊϊββοα βὸ 
Ἰοῶᾷς 88 ἐὺ 18. 8 ΤΩΕΓΕΙΥ Ὠδίαγαὶ οὔθ. [ἰακο 290 
ποῖ 1 (ἢ6 οδῦκβδὶ Ὀπὲ ἰῃ [86 1068] εἰρτιΐ βοαι ἢ τεσ ν 
ἔτοδα (οορ. χῖν. 19; χσιΐ, 8; ψυάᾳ. 'χ. 21). δὰ 
ποῖα Φεβονδῃ, πὶ μους υἱϊαὶ] υπίου πὶ Ηΐ πη, 8 
ἀεκὰ γχδη σδῆηοί γαῖθο ἢ: τβ οὶ Γο πον ἰδ. [1 ῥσοίοσ 
αἰσηρς ΤΌ ἰπ (16 σδῦβδὶ οἱ χη βοδίίοα. Τῇ 
ἰεχὲ συπδ---“ 50. λανὲ τοῦ δόξει" (1) 71), τοὶ “τὸ 
ατε."--- Ὁ. Μ.1. ΑΙ οοηγυ]εῖνο εδοτίβ οὔ ἰΒ9 ἀοδᾷ 
πΠΊΟΒ δἰἷτ δἱ ἃ ὨΘῊ 116 διὸ ἱποβδθοίυδὶ. ΤΉ 
δ. {{|᾿6 Ὀγιηρίηρ ἰοσἢ πϊηά, (6 ἰδδαθ οἵ δῃ δρ- 
Ῥδτεμὶ ὈΓΟΡΏΔΠΟΥ ἰῃ ΟΟὨδοαυΘ;οΘ οὗὨ ἐμθ ἀΐθθαβο 
8116“ ἐπερπειπιαίοοί (ΟΕΒΈΝΙσΒ, ΠΕ: 1ΖΒΟΗ). ΤῊΘ 
ὉΠ. πιυδὶ Ἰοδσῃ ὈΥ̓͂ ΕΧροχίθμοθ ἐμαὶ πίίμουι 79- 
ΒονδΒ {Π 60 οαπηοὶ Ὁ]668 (ΘΟμΡ. οἢ ΠΡ)" γεν. 1) 
(δ Ἰδηὰ οἵ ἰδοῖτ Βαρὶἰδεΐοι, ἰ. ἐ., μοσϑ, ἐμ 6 δασίῃ 
(οὐ. δδοσπδγάβ 32), θοσβδαβθ, ΒΟΊΤΟΥΟΣ οοῃ- 
γυϊαῖνψο {ΠΕΣ ῥδηρ ΓΏΔΥ ὑ6, (Ὠχουσὰ ἐμθηλ ἢο ἐπ- 
βαδιταῖβ οὗ [86 ποι]ὰ (Ῥα. χχχίϊὶ. 8: 188. 
χΥΐ!!. ἃ; χχυΐ. 9; Νδβ. ἱ. ὅ; 1δτ. ἰν. 12) Ὑ11}} 
ἄσορ, ἡ ἐ.» πο δἰσίηθ 10 8 ΠΟΥ͂ 118 Μ.}} (Δ κθ ῥ]δοα. 
Ὧ3) ἴβ υϑοὰ ἤοσο δηὰ γενρ. 19 οὔ το »αγίια. ΟοτΡ. 
(89 ατεοκ πίπτειν, π6 1,.Δἰἴη σαάετε, (6 Οογιηδῃ 
τεγίεα, ((ΕΒ. Τλεδ. Ρ. 897). [ΤΙ ἷβ τηρδηϊηρς οὗ 
ὯΏ) ἦϑ ἴῃ ΤΑΥ͂ ΟΡ᾿ὨΙΟΏ ΙΏΟΪΘ ἔπδη ἀουδίζα!. Βαυὶ 
πμαὶ ἀγα Μ͵ὸ 0 {πἰηὶς οὗἩἨὨ 106 Βιδάοα ἰη Ηδάεβ 
Βανί; ἴο αἶνο ὈΠΓΙᾺ ἰο {μπθηδαῖνοθ, ἔγα:} 688} 
ἰδθοσίηκ ἰ0 μοὶ ὕδοῖ ἱηΐο {μ6 ψοσ!, δῃηὰ ιμΐβ, ποὶ 
0 ΤῈ Οἢ (ῸΓ (16 ῬΌΓΡοθο οὗ τγοϊοδβίης ἱποιηθοῖ γ 8 
ἔτοτα ἱμεὶγ ρ] ΟΟΠΑΥ͂ Δροάθ, 88 ἩΠῈ 8 υἱϑὴν ἰο Ὀ]6Ἐ8 
86 ποι ἃ ἢ ΠΟ ΣΒΑὈἰϊδηία, αηα ἰο ποῦῖς ἠ6- 
Ἰϊνογσδβῆσα οἵ δαίδιυ ἕοσ 7 ἊἋὐοποζοῦβ βμδάθε! 
80 56] Γἰοσρει ι] διὰ ἐποἱν δυβοτγίηρα ἴῃ Ἠδάσδδὶ 
ΤΒΟ )παϊοΐοιυιϊβ ΓΟΔΟΣ ΤΩΔΥ ὃ6 Ἰο ἰο τηδῖκα εἶα οσα 
Τφοιητλοη(8 οἢ ἰἢ18 βίγδηχθ ποίίσῃ.--- ἢ. Μ.]. 

ὃ. ΤΥ ἀοσθεαᾶ---Πο 68 --- ογ. 19. [ΤῊ ΐα 
ὝΟΙ5Θ 18 ἴῃ {ῃ6 βἰσοηροδὶ οοῃίγαδί Ὑἱτἢ ἐἣθ ΟὴΘ 
Ὀαίοτο ἱξ.0 Τὸ {δ9 ἱποῆδοίυαὶ οθογίβ οἵ ἰμ 9 ρϑορὶθ 
ἴ0 βκαγὸ ἰμοιωβεϊνοθ, (8 ὩΟῪ ΟΡΡροβοϑ ἐδοῖγ δοίιδὶ 
ἀεϊίνογαηοο Ὁ Οοά." - ΑΙ ΕΧΑΝΡΕΒ.]. ΤῊ βυῖ. 
ἂχ οἵ ἴῃ6 ἔἢγθὶ ρεΐβου ἴῃ "Π72) ΘΟΣΤΟΒΡΟΙΒ ἴο 
186 δυδιχ οὗὨ ἰμθ βοοοπὰ μϑιβοὴ ἴπ 7 ΠΌ-: ἼΧΡΝ 
(τεσ. 25) ἰβ πόῦοσ υϑοᾶ ἴῃ (6 ρἷυγαὶ. [ἐ ΐβ 8 
οοἸ]θοῖνε πτογά (οοταρ. [,μ6γ. χὶ.- 8, 11 βηα.; 76. 
Υἱ!. 38; χνί. 4 εἰ δαερε). 76 ᾿ανα ἴο σεΐοσ (ἢθ 
κυξχ οἵ (6 βγϑὲ ῬΘΙΒΟΏ ἰο {πΠ6 Ῥτορδοί νῖιο ποσθ ἢ 
ΒΡΟΆΚα6 ἴῃ {Π6 τπιδηιο οὗ {6 ὁγοἢ. [Ιἐ ἴα 6 ψῆοῸ 
δῇευ τα ἀἱροοηροίαίθ πογάδ οἵ ἴμο βῆδϑοδ [ 
ΒΡΕΔΙΚΒ 85 ἰῃ9 ᾿Ὠ οτρτγοίοσ οἵ ϑϑῃονυδῆ ἢθγθ (8ἢ. 
αἰϊοσνσασὰβ σοσβ, 20, 21) ψογὰβ οὐ δσοηϑοϊαἰίοη, δηὰ 
πᾳ 186 βρὶτγὶξ οὗ ργορῇθου υἱΐοτβ {π6 ἐγ τ ρῃδηὶ 
631] ἴ0 Δ 8 Κο, πθ]οῖὶ π|ι}}] οὴ6 ἀλΥ ὃ Ῥυπουῆρεη 
ΠΥ ἃ τηϊρμεΐος σοΐοθ ἐπδὲὶ 1ΐ ἸΏΔΥ ΡῈ {]8]]6ὰ, 
ΒΡ 5 ον Βοσο, οοῃρ. χυὶι. 8. Τὴ6 πογὰβ 
ΩΣ) ὙΦ "2 βταρ ϊοαὶὶ ἀορίος (89 (δμουρῆξ οχ- 
Ῥχεβοε ἴῃ τΠδ8ΐ ρΌθβ ξετες Οη (Π6 πιοτῃίηρ οἵ 

ΓΕΒΌΓΤΘΟΙΙΟΏ 8. ΟΠ ἀοΓΠ] ἄθνν Ὑ1}} οονοσ ἰΠ6 
ΘὩ. [Ιὑ 18 ΠΟ ΙΔΟγ6 ἴδ Θαγί} Υ ἀον, ἱΐ ἰ8 8 

ἨεανΘηΪγ, ἃ αἰ νΐπο ον (ἰπογείοσθ 59). ΠῚ ὀνοα 
ΠΟ [86 ἐαγί ἢ] ἀον,, τ θη 1[μ6 Ταγ8 οὗ (9 δῦῃ 
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ταῖστοσ ἰμοζωβοῖγοα ἴῃ 1, 
ΣοθρΙ απ θωξ Μ11 ὕθ ἐδ6 οὗ ἐμδὶ ΒΕΆΨΕΩΙΥ 
ἄεν, ἡὐθοδ 086 οὗ ΜΟΙ ὙΠ] θ6 α αἰον θα Ἰυπΐ- 
ὩΟΌΒ Υ, 8 ΒΟΥ οἵ ἐδ6 γοδυττοοίοη! ΤῊΦ 
Ρίασαὶ ΠΝ ἴα ἐουμὰ οὨ]γ Βετθ; ἴος ΠΊΝ ἃ 
Κίηρε ἱν. 89 ἰδ ἃ αυἱίο ἀϊδδιθηὶ πογὰ [7]. Ὁ 1ἰκ 
δ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ΟὨοΘ; ΡΒ. οχχχνί, 7. Τὴ αἷωσυ- 
ἴα ΤΙΝ ἴα Ἰουμὰ ΚΒ, αχχχίχ, 12. δὶ, υἱϊὶ. 16. 
ΤΒαὶ (86 δἰφηϊβολίίοη “χη δ᾽ σαΐία (6 ὀΘοπηθο- 
οῃ οδπηοί ὑ6 ἀουδίοα. ΕῸΣ (ἢ ὨΘῊ ΤΟΔΌΣΤΘΟ- 
(ἴοι ᾿}{9 ἐδ 8 1116 ἐπι 1μὸ ὲσῃι (Φόλη ἱ. 4; νἱϊ. 12), 
δΔη (μ0 ὁόξα οὗ πριΐοσῃ οὐν δοὰ ,) 88 σύμμορφον 
τι (μ6 Ὀοάγ οἵ ΟἸ τίει, πὶ}} ρασίαϊκο (Ρ ]]. ἱϊ, 
21) ἴ6 ἴῃ ἐϊθ παίῃγο ᾿ἴρῃςρ (Μαίε. χυὶΐ. 2). Βυΐ 
ἩΏΘΏΟΘ ΟΟΙΏΘ ἰδοθθ ἔοσπιβ οὐ ᾿ἰρῃςξ πηΐϊο δ 
ΒΘ ΘΙ ἀονν-ἄτορθ Μ.}} οὐ 189 τηογηίηρ οἵ (ὴ9 
ΤΡ ΓΚΉΟΝ δ ἷη6 οἱ (86 τὐδόμϑι οἵ δ6 ἐντὶ Ἷ 

6 γο διΐβθῃ, ὦ. 6.,) {6} οοὔγθ ουῤ οἵ ἐδ6 
θην ἴῃ πο ἢ (ΠΟῪ ΒΣΙΒοσίο ῥῥ Ὁ, δὲ βἰ σΌσο Υ 
βηιδεῖοβ βανὸ ἀπαὶϊϊ.0 Αἱ 1μ6 δ πιρῃιν ποσά οἵ 1᾿9 
ΓὩν ἴδ6 δαγίἢ δα ἰογοθὰ ἰο ρὶνϑ ὋΡ (οβδὶ οαἱ, 
γον. 18) (8660 Ὁ ΜΟῚ {πᾶὶ δὰ θϑοὴ δἰ Ποσίο σο- 
ϑαταρὰ 88 8 βροὶ] {μδὲ οου]ά ποὶ θῈ βῃδίοῃμϑα ἔγζοτι 
λὶ (τνοσ, 14). 

. ΟΟ;26 ΤΩΥ ΡΘΟΡ]ο-----Ὦ 9. 58] ἢ .--- ὕ ο γα. 
20, 21. 1 πὸ γϑοοΐῖνο (8 βἰπιρ]6 παίῃγαὶ ἱπὶ- 
Ῥτγεβδίοῃ χηδθ ὃγ {86 Ῥγορβοιβ ΤΕΡτο μίδιῖου, 
ἯΘ Πλυϑὲ ΒΑΥ͂ (δὶ Ἧ6 ΔΓΘ ἰγαπβροσίθα δγ {ῃ6θ6 ἔνο 
ϑΕΙΒ6Β ἰπίο ἐπ {{π|6 αἴεν (Π9 τοβυγτοοίΐοη, [7] ΕῸΣ 
Τ ΕΣ φεῦρις οδ 6 δἀἀγοιαβοὰ ἌἽχοορὶ ἱπδὶ τ μΐο ἢ 
Δοσογαϊηρ ἴο γα σ. 19 886 βϑθὴ διναίκοποα ἰὸ Π6 
Πὴ Απά ΨΜἈἘΥ πιὰρὲ (μὲ ῥρϑορὶβ δἴογ ἰξ "δά ἱπ 
Ἡδάεβ ρἰμπϑὰ βοὸ Ἰοηρ ἴῃ βθδροηβθ δῃᾷ δῃχίοιυ, {ἢ 
ΘΟΠΟΘΑΙ ἐἰ86] 7 δραΐη δῆευ 11 μδὰ Βαγά!γ οοπὶθ ἴο 
ἰο ἴδε ᾿ἰαῃ}7ἷ}Ἔ Απὰ ΜΗΥ ἴδ 1: βοὲ ἰοσίῃ 88 ἃ οδδ- 
Τϑοίοσϊβιιο τωδγῖ οἵ ἴῃ {ἰπι6 ἀυτίηρ πιϊοὰ (ἢ 6 
ὈΘΟΡ]Θ 588}} σοπιδίη εἰ ἀάθῃ, (δὶ ἴῃ [μὲ {πι6 ἐ}6- 

64}} ἀΐβοϊοθθ 4]}} {π6 βῃοα υἱοοά ἱξ δὰ δϑ-. 
βοσῦθα, δῃὰ 4}} οόσρβεβ οἵ ἰδ β]αίη ψ μος ἱὲ δδὰ 
οοποραὶ θα δηᾶ Κορ ἢ 18 (δὶ ποῖ ἃ οἶθᾶγ σοῖοσ-. 
6ΘΠ060 ἴο {π6 ἰΐπλα οὗ ἰμθ Ἰδρὲ Ἰυάρτηθας πρΐοδ. 
Ὀτίηρη Θνοσγί εἴης ἰο Ἰῖρμὶ νη δη δ η68. ΘνουΥ- 
{Πρ ἢ ὙΤΏΘΒ6 ΔΓΘ ἀΠΕΒΙ]ΟΏΒ (Π6 ΔΏΒΥΘΣ ἰο πϊοὴ 
85 ποί Κποσῃ ὈΥ (16 Ῥτορῃμοὶ Ὠἰμηβο ἢ, [ἱ ἰδ. 
186 ΑΡΟΟΔΙΥΡδα οἵ (86 Νον᾽ Τοϑίδιημοηΐ (παὶ βταὶ 
ΒΟΙΥΩΒ [ῸΓ υ8 {Π|8 τ 4196. Ιξΐ ἀϊριϊ ρου βῆθθ ἃ ἄγει 
ΔΩ 8 ΒΕοοῃά χσοβυσγοοίΐοη. Απὰ ᾿ξ τηδῖκοβ (26. 
βού πρ Ἰοοθ6 οὗ βιδίδῃ τϊ}} (6 1αθὲ δββαξ ου ἰδθ 
αἰἷγ οἵ ἰοά (0]]ον ἰμ6 βγεὲ σεβιγγθοιίου, αϑος 
ὙΒΙσἢ ἰΠογΘ θηβυθβ (ἢ 8 ββοοῃὰ ζθῆθγαὶ γοΒΌΓΓΘΟ- 
ἰἴοα πὴ [86 στοδὲ πηΐγογβαὶ Ἰυάριποης (Βον.. 
Χχ.). [᾿ΑὐοοΡϊηρ ἰο (Πΐἷ8 οχροειϊοι ΠΕΥ 0 
Ρατίακο οὗ {πθ ἢγδί σοβυσσζθοίίοῃ ψχθῦθ βίον 
Βῃ δ 68 ἴῃ ταΐβοσυ (}} (ὴ6 δασίῃ οδοὶ ἐβθυ (ΣΙ ;: 
Δηὰ δῇδσ μβανίηρ θθθὴ χαϊβοά ἤζοτω 89 ἀββᾶ {πὸ Ὺ 
τασδὶ 1146 {πο βοῖνοβ. Βιΐ 6 ἀεδὰ ἴῃ ΟἈστίδὲ 
ὝΘΓΘ ὩΘΨΟΓ ΒΒ 65 1 ΤΩΪΒΟΙΥ, δηᾶὰ τ ῃθη ΠΟΥ 816 
ΓΑΪΒΘΩ, (Π6Υ 8} 8}} Ὁ δὲ ὁὔοθ οδυρῇῃξ ὉΡ ἰο τηθεὶ 
μ6 ΓΟῸᾺΡ ἴῃ ἴδ6 αἷῦ δῃὰ ἰο Ῥ6 δυοῦ πὶῖ Ηΐ πη). 
1 Ἵμεββ. ἵν, 16, 17. ΤῊΘ ἱηρθδυξιυ αἀἰερίαγοα Ὁ 
ΟἿἹΓΡ διίμον ἴῃ 1]]υδίσαϊΐηρς 1.18 ραβδεᾶρο οὗ [βαϊδἧ. 
ἔγτοτα 19 ΑΡΟΟΔΙΥΎΡΒΘ ἰ8 νῈΓῪ βίγι κίηρ.---Ὦ. Μ.]. 
Ὑγμαΐ ἴΠο86 σπαι ὈΘΓΒ Δ.Θ ἑηΐο πίοι (86 ΡΟῸΡ 8 
βου] ρὸ (ὙΠ ΟὨ]Ὺ ΠδσΘ ἰῃ 1β618}} (6 Ῥτορδεὶ 
ἀοο8 ποὶ ἐχρ]αίῃῆ. Βαὺ πβθη δοοογάϊΐηρ ἴἰο Βον. 
Χχ. 9 ἰηθ παρεμβολὴ τῶν ἁγίων δηὰ {πο πόλις 
ἠγαπημένη ἷβΒ Βυττουμο Ὀγ δηοιΐθα, 1 οδημοὶ 
ἀουδὲ ἐμαὶ ἴ1| βδίηϊ δῖὸ δηὐοϊποὰ ἀυτγίηρ (ἢ6- 
διοσί ἐγ υ]διΐοα. οὗὨἨ ἐμὲ αἰϊγ᾽ ἴο. σἰ μάχαν, δοάι 

166 ᾿Κὸ ρϑαγὶβ, ον 
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εἶτο ἰμοιλβοῖνοθ ἰ0 βο  ἰαγΥ Ῥσϑυοσ ἴῃ αὐἱοὶ ὁχ- Το ποιὰβ “ἰοσ, θ6βο]ά, {9 1.0ΕΡν οογλοὶῃ οαΐ 
Ῥοοίαιΐοη. Αἱ (86 δαπὴθ ἰΐωηθ (ἰιἷἰϊθΘ ἀἄοξα ποῖ, 1 οἵ μὲἷβ Ρ]δοθ,᾽ δγὸ ἰδίκθῃ: [ἢ ΓᾺ}}7 ἔγολ Μ|ςβΕ, ἱ. 
ἐπί, Ἄχοϊυᾶο ἴΠ9 ΔρΡρΙ] οδίίοη οὗ (ἢ οοιηδ86] Β6γθ ] 8 οορ. Μαίϊ. χχν. 8] ; νυ. χχ. 11. Α οουηΐ- 
εἰνϑη Ὁγ ἴο Ργορδοί ἰο 81} οδββα σοϊδίϑαὰ ἰο {μα  ὀσραγὶ ἰο (86 δ᾽οββοα ἵγυΐίβ, σοι [16 δαγί δο- 

ἃ Ηἱσμοκῖ κίοσι οὗ ἱπάϊ αἰϊοῦ 8δ8 ἴς 8] οογάϊηρ ἴο γογ. 19 11} Ὀσῖης (οτῖ, δηά δἱ 6 

σθαι πρὶ Ἀδύα ἈΡΡΡΝΝ εὔρξεν ὈΨῚ τος δδῖλ 0 ὉΠηΘ 88 ρῥγοοῖ οἵ (}9 811-οοπ ργθβοηβῖγο οἂδ.- 
ΒΓΟΡΕΎΒΌΟΣΥ ὀρ - ταοῖον οὔ ἐδ6 Ἰυάᾳτιηθδηξ, 186 εἰαΐη δπὰ 89 δἱοοὰ 

εἰοτης οΓ υταΐλ, ἰβ ἃ ποτὰ ᾿]ιο ὀοσυτθ Ὠοΐ ΤΆΣΟΙΥ | (ῃδὲ μα Ὀθθῃ βμϑά αγὸ βροοϊβοὰ δα πἢδὲ 1Π9 ϑαγὶ ἢ 
ἴῃ Ἰβαϊδῃ. χ. δ, 25: χἰϊὶ. δ; χχχ. 27. ΤῊΘ βίοστα [ ὙΠ] οὐ (δὲ ἀδὺ οδῦδο ἰο οοὔϑο ἴο ᾿ἰσῃιί. ΤΒ6 
6. οομηρατγαίί οὶ δἰιοτί, θαΐ ἴῃ 118 ᾿ηθηβὶυ βαγ- [ θαυ οροηοῷ 18 ταουνὰ ἴο τϑοοῖγο {86 Ὀ]οοά οἵ 

811 οἰμοτβ. ΕῸν 1ΐ σοι ργθβθηάα δοοογάϊηρ ͵ Αθδὶ νῦῆο νᾶβ (ἢ ἢταὶ 8]αῖη ((ϑα. ἰν. 11). 
ἴο Βον. χχ. 9-15 Ὡοίδέηρ [6886 ἤδη ἐμὸ ονουίασον  Αηά εδἰποθ (δὲ ἐἶπλο ἱξ ἢ 85 ἰδίκοῃ ἴῃ 41} (ῃ9 Ὀϊοοά 
οἵ βεαίβῃ, δῃὰ [π6 ρϑηογαὶ ρα γαοαα Ἄοτβο 21) ἰμδὲ δ ὕθϑῃ βῃϑά, δῃᾷ 41} ἰἴὸ ἀοδαὰ Ὀοάΐεοβ οὗ 
ΘΗΒΊΎΓΟΙΒ (0 (Π18 ΘΧΘΟΙΪΥ. δ μουδὴ τίθοϑ ἔγομι | {Π|ὸ β᾽αΐῃ» δηὰ ργοβοσυοβ (ἤθη (ΔἸ {Ὁ}}} ἴον 1Π6 
ἩΐΪδ8 ρΡ]δοθ 'ἢ ὁσάοσ ἴο σἱβὶς {116 Ἐπ οὔ (ἢ ἱη 80 1- } ἀδΥ οὗ ἡαάρτασας, ὙΠ 6η [ΠΘΥ 581.8}} οοἴὴθ ἴοσὶ ἢ 89 
ἴδηι οὔ {π6 οαττὰ (ΠῚ 29 οο ) οὐ {θπι, ᾿ ἱῃοοπίτγου γι Ὁ1]6 πὶ οβθοθ ἀραϊηδὶ [π 6 χα }}γ. 1η οδαίλνοὶ 
δηὰ ἢ 10 οατί ἐμὴ ἀϊβοίοδοθ 4}} ἐἰὰι οἢ Ὀοοά-  ἐμ6 Ὀοοῖς οὗὁἨ ἰμ6 Βονοϊδίίοπ, ἴοο, ἰΐ 'β οχ ἘΦ 
καἰ! εἶποβα, {πἰ8 Ὁ] δἰ ΠΥ οηουρὰ ἰηάἀϊοδίοβ ἰμδὲ ἐμὲ [ ἀϑοϊαγοὰ {μδὲ [Π δβοδ, δηὰ ἀδδί, δὰ 
δίοτια οὗὐ παῖδ. ἰωγοϊνοθ ἃ ποσὶς οὗ ἰυαάᾳηλοῃὶ,  ἀΐθο]οθο 4}} ἐμεῖς ἀεδὰ (Εν. σχχ. 13). 

7. ΤΗΕ ῬΟΥΝΕΑΙ, ΟΕ ΤΗῊῈ ΜΟΒΙΙΥ ῬΟΥΕΕΞ ΑΝῸ ΖΙΟΝῈ 5ΟΥΕΌΙ, ΒΕΞΌΕ- 
ΒΕΟΤΙΟΝ. ΟΕλρτεε ΧΧΥΙ͂. 1-9. 

1. ΓΝ {δαὶ ἄδγ {86 [0 Ἐλ τ 1} 18 ἤβοσο δηὰ ρτοδὶ δῃὰ βίσζουρ δσποσά, 
5411} Ῥυ 88 Ἰουϊδίμδη 186 ᾿Ῥρίοσοίηρ βοσρϑηΐ, 
Ἔνθα ἰονίδίμδη, ἐμαὶ ογοοϊκοα βογροηΐ ; 
᾿Ἀπά Βο 588}} β]Αὺ {88 ἢ ἰδεῖ δ 'ῃ {8:6 568. 

2 Τὴ ἰμδΐί ἀδΥ͂ βἷπρ γχ8 υπΐο δΟΥ, 
Α νἱπογασὰ οὗ στοὰ σ]ῃθ. 

8 1 6 100Ε} ἀ0 ἶκθορ 1; 
1 νψ1}} ναΐοσ 10 ΘΥΟΙΎ τηοχαθηΐ. 
1,οϑὺ αἣν υτὶ 1, 
1 ν11}} Κοορ 1ὐ πίὶρῃύ δηὰ ἄδγ. 

4 ΕὟΤΥ ἢ ποῦ ἴῃ τηθ; 
ΒΟ “που]ὰ βοὺ {89 Ὀτῖθιβ απα ἐβοχηβ δραϊπβὶ το ἴῃ Ὀδεῖο 
1 που]ὰ Ἶζο ἐπτουρῇ {ἘΠ 6πὰ, 
Ι πτου]ὰ Ὀυση ἐμοπι ἐοροίδογ. 

δ Οὖ ἰοὲ εἶπαι ἰδῖκθ πο] οὗ τὴγ βἰσοηρία, 
Τλαΐ ᾿ὸ ΠΙ͂ΔΥ Το ῖκο ροβοθ ὙΠῈ [6 ; 
Απὰ ἢδ 888}} τη κο βϑϑοθ 1} τη6. 

θ “ΠΕ: 88}8}} οδῦβο ὑποῦλ ἐπ΄ σοτηθ οὗἉ Φ8οοῦ ὧο ἐδῖο τοοῖ: 
[δγ86] 58}8}} Ὀ]οββοῖὰ δηᾶ Ὀυά, 
Απά 8]] {δμ6 ἴδοο οὗ [16 που] ὰ ψ1} ἔγυϊί. 

7 Ἠδῖὰ Βα βιϊ θη ᾿ἷπὶ, 85 6 βπιοίο ποθ ἐπὶ βιηοία Ηἷπὶ 
ΟΥ 1β ἢ βἰδίη δοοογάϊηρ ἰο {π6 β]δυ ρον οὗἉ [μϑτὰ ὑμαὲ ἀγο βἰαίῃ ὮΥ Ηἷπὶ 

8 Ιη τηοϑϑβυτσο, "πθϑῃ ἱΐ βῃοοίδι ἔοσίἃ, ἔἐβοὺ τι] ἀοθαίο πὶϊὰ 1; 
“Ηο πίδγοί ἷβ τουρῇ πὶπᾶ πὶ [Π6 ἀΔΥ οὗ [86 οαβὶ τὶπά. 

9 Βγ {δί5, ἱμβογϑίοσθ, β}}} (86 ἱπίαυϊγ οὗἉὨ Φ6οοῦ Ὀθ ρυγροά ; 
᾿Ἀπά {18 ἐδ 811 86 ἔγαϊξ ὕο ἰαῖκθ ΔΎΨΘΥ διΐβ βίῃ; 
Βα 6 τηδίκοί 411 (μ6 βίοῃοἑ οὗ [86 δ] 8. 
ΑΒ ὉΒΑΙἸκοίομοθ {πα ἀγὸ θοαύβθῃ ἰπ βυπάογ, 
δ του β δα ἴτηδροθ 8}8}} ποῖ βίδπά ὑρ. 

1 α 
4 τώ; "ἰψραν ξἰφηροδοι κο ἘΣ ΤῸ : τ᾽ ει Κα ἐκειρθα τε ἐξ. Το πκιφοια λοις ἀὐ μενα 

Ἕν γ : οἵ Ταροὺ ἰαλοτοοί, ὁ ἀ ἐλζνμίλ τοὐἱλ λία τουρλ "μενα . ὑμένα ἐγ: ᾿ φουοᾺ ὁἱαεῖ. Φίο" 9 6 πιογίαν. 
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Ψον. 8. ΟὨ ἰὴ δοιδμοῦῖν οὗὨ ἐμὸ βοριυδραίηϊ (ἀμπελὼν 
παλὺὸς ἐπιθύμημα), οὔ 6 Ταυκύϊη (σιπδα Ρίαπίαία ἐπ ἰογτα 

δοπα), δη ἃ οὗ βου οοὐΐοοθδ δὰ οὐ ἰοῃ δ, τηΔΩΥ ἰπίον- 
Ρεοίοσε γοδὰ ἽἼΠ, «Ὠϊοὰ πὰ διιρρογὶ ἰἢ ἽΦΠ Ὁ 2, 

Διθοῦ ν. 11, δά 2 "Ἴ, 168. χχαχὶ! 142. ὁοίωρ. ν.Τὶ 

δον. 1. 10. ΑἸ δου ἼΠ ἰ8 (9 τῆοτο αἰδίοι! γοδά- 

ἱπρ, ἼΩΓ ἰδ Ῥογῆδρα ἴο Ὁ ῥγοίϑιτοά πδγθ. Εου υδδί 

ἀοοο ἽΓΙ Ὁ τοοδα] [Βα ΘΟΙΏΡΔΑΙΟ 1 13), Νυιῆ. 

τἱ. 4; Τυάὰ, ΧΙ, 14, δϑὰ βυαδῃ ρῆγηθθη δὲ ἃ μορόμδ οὕ 
φοαίϊίλ, α ὡοίξ οὕ Ἰοαῖίον. ΤὨΟΟΚὮ τ. ΝΑΕΟΕΙΔΒΔΟΗ͂ (Ο] 0078 
ταοοὲ τη οθγ σοσατδηςδίοσβ ἰῃ ργοίογτίηρ ἰη6 τοδάϊης 
Ὑ2Π, ἰΠοχ6 ἰδ 0 ὨΘΟΘΒΑΙΟΥ ΤῸΓ δἰ θείης ΒΟΓῸ ἐδ ΘοΙη- 

τηοῦ ἰοχὶ οὗ ἔ6 ἩθΌτονΥ ΒἰὈῖ6.---Ὦ. Μ1Ί. 0 ἰῃ6 βυρρο- 

δἰείοη ὕὉὈο τοδάο ἐπδὲ ὉΠ3 ἀσῃοὺθβ ἃ υἱδπίδιίο ἴω ζϑῃ- 

ὁταὶ, απὰ ΓΟ Ὁ, 3υὰς. χτ. δ, Ρ6 ἀρρϑαὶϑά ἰο, βι}}} Ὁ 2 
δἴοῃο ἀδηοίθα ἃ νἱπογασγὰ ἴῃ δὸ [ὭΔΩΥ Ῥἷδοϑα ἐμαί ἢ 6. 
δ ϊοη ΤΊ ἀρρϑασζα ρὶοοβδδίία. [Βυὲ (ἰδ οὐ θοίοι 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ποῦ] ΘαΌΔΙΙΥ τα] δχδαίημϑέ ΘΌΟΝ δῷ Ὄχργοβδδίοῃ ἃ ἃ 
δρτίμο ο7[ τοαίδν. --- Ὁ. Μ.). 1Ὲ οδπηοῖ Ὀ6 ὑγογϑὰ ἐπδὲ 
ἽὮΠ ἀθῃούθβ ἃ ὩὨΟΌΪΟΥ [κα οἵ νίηϑ. 1 ργϑίοσς ἰπογοίοσο, 
ΜΠ ὈππΌΗδΙ Ν δηὰ ὈΚΙΣΤΣΔΟΗ, δΔη ἃ ΣΩΔΏΥ ΟἹΔΟΣ ἰδίογ- 
Ῥγϑοίοσβ, ἴο σοδὰ ἼΠ. 

ψογ. δ. Ῥπβαπδια ἰδ ἴῃ οστοῦ ἴῃ ἰδίακίος ἰπαὶ ΣῊ} 
οδῃθοί ὃὉθ ἰδίκθῃ δὲ [προῖγο. Οοιηρ. ΝΑΚΟκιδδλον, ἃ 90, 
8, 6. 

ον. 6. [Δ 81.2 φαάίοεα αρόνγ6 (ΤοὉ ν. 8; ῬΒ. ἸΙΧΧΣ. 10) ἰδ 

ἀοποταίπδεϊνο ἔσοτῃ Ὁ (οοπιρ. χιν !!. 24). 

γοσ. 8. Τὴ ο ποιὰ ΝΟ ἰκ5 Ὀθδὲ ἀογὶ νοὰ ἤγοη ἼΜΘ 

“Ήδωτα, 860 ἰδὲ ἰὴ9 νογὰ 16 οομῃίγδοϊθα ἔγόσω μὰ 

ΓῊΣ2. ασαρὰ Τογίδ ἴῃ ἔμ βοοοπὰ Ὁ αζίβϑα ὕγοτη ἐμ: γ6- 
αἰτίου οὗ ἐδ6 ΣΠ, ὙΠῸ ἐπ ἤτοι δὲ πδ8 δοτωρ)ϑίθν 

Ἰοδὲ [8 ῬΟΤΟΓ 845 ἃ οοῃδοηδηΐῖ, ΟὈΣΩΡασΘ ΠΕΡῚ ἴος 

ΠῚΡ᾽, ΠΤ ἴον ΠΌΤ, 

ἘΧΈῈΟΘΟΕΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1. ΠῚ τὸ σοπαῖάος ἐπαὶ σοσα 1,10 διὰ 11 οἵ {ὲ8 
οὐδρίοσ δῦ αἰγοοίοαὰ δραϊηδὺ (116 που] α] 7 ῬΟΥ͂Σ, 
ἈΠῸ γοτβὶ 2.9, δηὰ 12, 13, οοηίαἷῃ πογάβ οὗ οουλ- 
ἴοτὶ ἴον ἰβιδοῖ, γὙ6 δδοοσίδιπ [μδὶ (π6 ομδρίοῦ 18 
ἀϊνἀοα ᾿ηΐο ἱπὸ ῥσγίῃοῖραὶ ραγίβ, θϑδοὴ οὗ πἰ θῇ 
δζαΐη σΤοη ἰδ οἵ ἵἴψχο δυ δα νιβίοηδ ὙΠΟ ΟΟΥΓΟΘ- 

ἴο οὯ6 δηοίϊοσ. ΤᾺΘ ΡΧΟΡἢ ΘΙ 8668 ΠΟΙ Δἴ80 
ἴα αδ ̓  νδίΐου οὗ ἴ[ησδ9] βοὶ οἱ ὉΥ ἐδ 001] οὗὨ {9 
ἱμεύφιοος ἐπῆϊοιοα οἱ {Π6 Βοδίμοη ψου] γ μόνου. 
ἴ πα οὐοῃηθοῖ, 88 ΤΩΔΗΥ͂ ἀο, γοΓ. 1 πῖτἢ Παρ. χχνὶ. 

Ὧδ6θ ἀδδίσγου ἰδθ Ὀοδαί αι] Ἰο θαι οὗ ομδρίοσ 
Χχνϊ!. νἱοϊδίο (πο ὑσίῃεΐρίθ οὗ 89 Ὡυταρεν πο, 
ποῖ ἀοιλ τη δίοα Χχίὶν.---χυὶϊ,, δά Ὀσίηρ 
γε, 1 ἰηΐο 8 σουηθροίίου ἰο Ἡδιίοδ ἰΐ ἀοθθ ῃοὶ Ρ6- 
Ἰοῦς. Ἐς δίϊογ ἴμ6 πογὰβ ἴῃ χχνὶ. 21, τυ ]ο}} ΔΓῸ 
οἵ θ0 ΖοΏΘΓΒΙ 8 ομαγδοίοσ, οἴδρ. χχνὶϊ. σου]Ἱά ηοὶ 
ὍὌΙΙοΥ Ὡδίυ γα! γ; δηὰ ἰ8 τοὶ χχυΐ!. 1, ὈΥ 186 ἴοτ- 
ποἷδ ἐπ Ἐμδὲ ὅδ, ουθῇ 88 τυβηΐ θροεῖ γ βερδγδίοά 
ἴοι χχυῖ. 21 δὲ ἰξ ἷβ οοῃῃθοίθα ἰἢ 6 γῸ ὕπ 
χχυτὶ!. 27 ΑΒ οδιαρίοσ χχνυ. 18 σοϊαίϑα ἴο οἰδρίον 
Χχῖν., θ0 ἰδ οἴδρ. χχνὶϊ. σγοϊαίϑα ἰο οἶδρ. χχνὶ. 
Αε ἴῃ οδδρ. χχν. Μουηὶ Ζίου τίου πδα ι8ο 
8}1- το ΓΟ Δ ΒΟΘΏ68 οὔ πα ρτηοηΐ 88 (6 ΟὨΪΥ ρΪδοθ 
οἵ βα᾿ νδιίΐοῃ δηα ροϑοο, 8ὸ [89 Ἰεδάΐηρ ἱπουρῆϊ ἰῃ 
οδδρ. χχνὶῖ. 18 δθϑὴ ἰο Ὀ6 [βγϑ6}᾽8 νἱοίοσγ οὐϑσ ἀΐβ 
Θῃοιηἶοβ, ἴη6 που ]ν ρον γα, δηὰ 118 ἀθ ἰνόσβηοθ 
ἔτοιι ἰμεῖν ζτλβρ, ᾿ῃ ΟΥ̓ΘΓ, 88 8 υἱηϊἰ6ἃ Ῥζριο ίο 
Ρᾶτίδιο οἵ βαϊ γαϊΐοῃ οὐ Μουπί Ζίοη. Τῇ Ῥτο- 
Ῥδεί ἰπ χχν. 10 βαᾳ., βού ἰοσίῃ 1π6 που] ὶγ ρον- 
ἐτΒ ἀπο γ [9 Ὡδηιο οὗ Μοδῦ, δῃὰ ἢθ ποῖ ρἷγεβ ἃ 
ἀϊδδγοης ο ]οτμδίὶς σοργοθοηϊδιίοη οἵ ἰβοθ. Ηδ 
ἐσθ ἰδ 8 {πθηὶ υπάοσ ἐπθ ἴοσπι οὗ δοδδὶβ δὲ (ἢ 9 
εἰσαῖ σις δηὰ {Π|ὸ οοἹἹοα 1 ονϊδίδη, δηὰ 86 {Π 6 ογο- 
οὐ! θ. Οἱ 41} μεθ ἢ ἀθοίδγοβ ἰπδὶ [ΠΟῪ Μ1}} Ρ6 
ναῃα ἰδῆ οα ὈΥ͂ (Π6 τηῖσΒ Υ βποτγὰ οὔ ϑβόνδὴ (νον. 
1).,4ὖ« οδὶϊ 18 δὲ (ἴὸ βδῆγθ {π|9 τηδὰθ ΒΥ͂ πὰ 
ἴο δορί 8 γιθη στοραγϊης [6τδ6], 86 ἢ6 ἢ} 1861 
βαά δγοδὰγ ἀοῆθ, χχν. 1 βη4ᾳ. (γεσ. 2). [Ἢ (818 
Ἀγ Φοπονυδῇ ἮΪπιροῖῦ ἰδ ἰπϊσοἀποθά δ (ἢ 
βροδκογτ. Ηδ ἀδοϊαγοα ἰπαὶ Ηδ Μ1}} ΔΙ} 60} 
Ῥτοίθοϊς διηὰ ἱοπὰ ἴδγϑοὶ δὲ Ηΐ8 νἱπογαγὰ (γυϑσ. 8). 
Ἀπὰ 1: Βορβίῖ]ο ρότοσα, ἴκὸ ἰδογηδ δηὰ {ἐπι} θα, 
δου ἃ ἀρεῖ δραΐη ἰὸ ἰπήασο (μ6 νἱπογαγὰ, Ηδ 
Ὑ111 τόσ Ὁ] Υ ἱπίοσνοηθ, δοα Ὀυτγη ἰδ θι ἀρ ( ΨΟΓῈΘ 
4): ὉΠ]6ϑ8 [ΠΕΥ̓ πηδΐζο ρεδοὺ πὶ τῃ Ηΐπι ὉῪ Βυτηθ]9 
δε θα! τονίηρ δυαιϊδαῖοι ἀπὰς Η8 χαρῆ (δ). 

ετδοὶ 5881} δΟΟΟΓΟΙΙΚ Υ ἴῃ ἐπ ἀἰδίδπι ἑμίυγο (Δ Κ6 
τοοῖ, Ὀ]οθθοαι δηᾶ Ὀυά, δηά 1} (Π6 φασι πὶϊ 1 
ἴγαϊα (γοσ. 6). Ὑηαὶ [Π 6 ῥγοδβρθοῖ οἵ βυο} 8 ρὶο- 
τίουβ υΐατο 8 ἀἱβοϊοδοὰ ἰο ἴβγϑθὶ οὐρῇϊ ποΐ ἴὸ 
ΒΟΘΙΣ ΤΌΣΩΝ μον {π6 [Ὁ ῈΡ ᾿85 Ε11ἢ- 
οὐΐο ἰγοδίθα [αγϑ6]. 10 88 ὭΘΥΟΥ ὕθθηῃ οχροβοά 
ἴο βαοῦ ἀρείγαοιδνο βίσγοϊκοα δα 118 θῃ θιΐθ (τοῦ. 7). 
ΤῊΟ [ΒΡ πιοίοβ οὔϊ Ῥαπίβημπιοηὶ ἰο [βγϑοὶ ἴῃ 
βροοῃέαϊβ, ηοὶ ὉΥ [86 ὈΡΘΉ ΘΙ ΡΠΒΙΕΒΙΣ τ οὨ]γ Ὁ 
ὑΘΙΙΡΟΓΆΓΣΥ τοὐοοϊΐοη θὰ Η6 σηδῖκοβ Ηἶβ Ὀγοδὶ 

ΟΥ̓́ΣΣ {π6 ᾿δηᾶ [1|κ6 ἃ 0]8δι οὗ {6 οδδὶ σὶπαὰ 
Ἐπ 8). Απά ὈὉΥ ἰδεβθ γ ΣῪ οἰ δδιβου)θηίβ [58- 
ΤᾺ 61 8 χΌΪ 18 ρυγροά, δῃὰ ἴθογδοὶ σοδρα ἰμβθη (9 
Ὁ] ἔγαϊ!, (πὲ 6 πἰοῦοα οἵ [Π6 δἰίδγβ οἵ ἐΐβ 
[4186 ΔΙῸ ὈΘΟΟΠΙ6 88 ᾿ἰπηθ-δίοηοθθ ἐμαὶ δ.’ὸ 
ΟΓΌΒΗΟα δηᾶ οδδὶ ΔΉΒΥ, διὰ ἱμαὶ ἱπογοίογο [86 
ταδροβ οὗ Αβϑίογο δηά οἵ [86 δυῃ Ὑ1}} δίδηα ὑΡ 
ὯΟ ΣηοΓῸ (το Σ. 9). 

2. ΣῺ ἴδαῖ ἄδ: “---Ἴ ΤΠ 668 .--- τ. 1. ΤΊιΘ 
Θσχργοδαίου 1 ἴδαῖ ὅδν ἱπάϊοδίοβ ἤοσο ἴοο (δδὶ 
Ἡἰιδὶ 6 ἱπιγοἀυοοά Ὀγ εἰν} ἵοσται]α θα οι ἴο (119 
ΒΔΠ16 βίδρο οἵ (ῃ6 νοῦ] 5 ὨἰδίοσΥ δα τ παὶ ργθοθάοθα, 
Τὴθ Ῥτορἢδοί ἔγθο!Υ πθθ56 {80 σὑοσὺ ἽΡΘ ἴῃ ἴδιοθ9 
σμαρίειβ οὗ ρυπὶ(νο υἱοϊἰδιίου : χσὶν. 2]; χχνΐ. 
14,21; χχνῖΐ. 8. Ὑμαὶ ἽΡϑ' μοῦ ἰβ οομηθοίοα 

αὐτὰ ἼΡΟΣ), χανί. 21, τοδὺ 86 τεδά!]γ δἀπηϊ εἰοὰ. 
ΕὸῸγν ἰσγυϊγ ἰδ νἱδ ἰδ ϊοη ϑροΐκθη οἵ ἰῃ χχνὶΐϊ. 1 18 
Ῥαγί, γοα, ἐπ Ἵἰϊοῖ οὗ (δὶ Ὁμίνοσβαὶ οὔθ 
ΜΕΘ [88 ἴον 18 οὐϊοοῖ, δοοογάϊηρ ἰὸ χχυὶ. 2], 
6 τ ο]9 ρορυ]δίίοη οἵ (6 φάγῃ. Βαϊ 1 οδηποὶ 
οοηοθάσ ἐμαὶ ἐπὸ ν]ἱβιϊδιο χχνὶὶ. 1 18 δὑϑοϊαίοϊ 
ἡἀθηιο81 πιῖ (6 οπὸ 1πγεαϊθηθα ἴῃ χχνὶ. 2]. 
ΕῸΥ, 88 88 ὕθθῇ βῆονῃ δῦονο, οἤδΡ. σχυΐὶ. 18 μοὶ 
οὔ 80 ζθῃθΓΑΙ ἃ ομδγδοίου 88 οἴδρ. χχνὶ. Αμπὰ {190 
ἰοσιαυΐα 18 τμαὶ δν μοϊηίβ ἰο 4 ἀϊβδσεηοθ 88 
Ἧ6}1 86 ἰο Θοῃ θι ρΟσΔηΘοῦθη688. [ἢ χχυϊϊ. 1 (δὶ 
Ρατὶ οἵ 16 ἠπάρτηοηΐ 18 Ὀγοι ΘΏΠΥ θεῖ ἰοτ 
ΜὨΐοῖ 88 σοϑρϑοῖ ἰο ἐμ6 τοδὶ νου] ] γ ΡΟΎΤΘΙΒ ἐμὲ 
8τὸ {Π6 ἱτατηθαΐδίθ Ορργθεθοσβ οὗ [βγϑθὶ, 88 οἢδ 
ΧΧΥ. δῃὰ χχνὶϊ. ἤδνϑ ἴοσ [μοἷσ βυ ] οί {μ6 βἰηρυ 
Ῥοδἰοη οὔ 1βγδοὶ ἰῃ 6 ζθποσαὶ [υἀχηλοηί πα ϊοδιοα 

Ὁγ Ὁ ΟΥΥ 2) ΓῪ ὙΠ2 (χχῖν. 23 ὁοτιρ. χχν. 6) οσ 
Ὁ 3] σπ ὙΠῺ (χχνὶϊ. 135). Ὑπὸ αυνοσᾶ οὗ 

Φεδόνδα, εγταροὶ οὗ Ηΐδ ροντοσ ἐπδὲ ἀθδί ΓΟΥ͂Β ΘΥΟΣΥ- 
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«ἰης ορροδϑὰ ἰο ἱϊ, ἱβ αἴδοσ ἐδ οσίρ᾽ ῃΑ] 
Ῥδαν ἜΣΤΙ. 41 54.» οἴϊδῃ πιϑπιϊοποὰ ; ΡΒ, νἱϊ. 18 ; 
χνὶ!. 13; [βὰ. χχχὶν, ὅ, 6; ᾿ἰχνὶ. 16; Φ6ζ:. χίϊ. 12; 
χινὶϊ, 8. ΤῊ βπογὰ πίτι πμοα ἀνθ 1βν πὴ! 
δηηἰ αἴθ (μ6 Θμθπιΐοβ οἵ Ἰδγδοὶ ἰδ ἀββοσὶ 88 
λανὰ ἴῃ τοβρεοςξ ἴο ϊ5 πιδίοσί δὶ, σγεαέ ἴΏ ἴο 
ἐϊ8 Ἰδηρίῃ, δὰ δίγοπσ τὶτ ἢ σοίδγθῃοθ [0 18 1ΓΓΕΒ18- 
41}016 δοίζξοη. ΤΆθθα ϑῃθπιΐοβ οὗ ἴβγϑϑὶ ΓΘ ὰ Ὑὴν 
βοηϊοθὰ ὑπάον (86 ἰσηαροὸ οὗ πιοηϑίγουθ ρϑδβίβ. Τ ἷβ 
ἔοτιη οἵ ἐχργεδβίοῃ 8 βαβθβὰ οἢ «Υἱονθ ἩΠῖοΒ ἐμὰ 
γδὺθ ιΠ6 ἀϊνίηο τονοϊδιίοη οἵ (6 ΟΪὰ δηὰ ΝϑΥ 
Ταυϊδληιοηξ. Οομιρ. ΡΒ. ᾿χνὶϊϊ. 81; Ἰχχῖν. 18; ὕδῃ. 
Υἱὶ. 8 »α4.; Υἱϊ!. 8 βαᾳ. ; Εν. ΧΙ. 8 βη6.; Χ1}1.1 

4. Το Κίηράοιῃ οὗ αοά ͵ἰδ Βυπιδη (ΠΏ 80. ΥἹΊ. 
1 4ᾳ.), [π9 νου ἷγ ρόπτοῦ ἰ8 δῃΐμηδ), ὑσγαϊαὶ, 
πέαπί ως στο]. Ηοτο, βγεῖ οἵ 4}}, τὴο χυοϑίίοη 
διῖθοδ ἩΒΟΙΒΟΣ ΤΠ ΤΟΙῪ ΘΆΣΓΒΙΥ ΡΟΥΘ οὗ (πὸ που] 
ΔΙῸ τηρϑηΐ, δὰ ποῖ σδίμοῦ ῬΟΟΒ οὗ Ὠθδνθῃ 
διὰ οἵ ἰπ6 νου]ὰ 88 χχΐν. 21. 1πδβυρροσγί οἵ {116 
νίονν [δἰ (πὸ πὸ 1 ον ἰδ μδἢ8 τη οποά ἰῃ {Πῖ8 
ΥΟΓΒΟ ΒΓ6 ΡΟΎΘΙΒ οὗ ἤθδνϑ, ΔΡΡΘΆΙ 18 ζ2846 ἴο “00 
χχνὶ. 13, πβοσο οογίδίηϊυ Γ᾽ 2 ΤΊ) 15 πιοηἰοποά" 
85 ἃ οοπϑίε δἰΐοη. Ηθηοθ ἴῃ 6 οοποϊ υδΐου 18 ἀγαῦῖσῃ 

ἐμαὶ αἰϑὸ ΠΡ» ΓΔ 18. ἃ οομδιε!]δίου (Ηττσια, 
ἨΣΕΝΡΕΤΕΒΕΚ, ὈΒΕΚΉΒΙ,Β) Βυΐῖ (6 ἡ]10]6 
βιγυοσίυγο οἵ (666 ἴΟῸΓ Ομαρίοσβ ῬΧΟΥ65 {Παἴ ΡΟΥΘ ΓΒ 
οἵ ποδυθ Ἵοδημοὶ Ὁθ ΓΘ ἴῃ αυσβίίΐοη. ΕῸΓΣ ΟἿΓ 
ἈβᾺ ἡτὺ δίδη δ ρδγδ}]6] ἴο οἶδ. ΧΧΥ͂., δῃὰ ἰγοδίδ 
οἵ (π6 Ρϑουϊίαγ ροθιϊΐοη οὗ [δγδ6] ἴῃ ὈΡΡΘ ΟΡ ἰο 
1:6 ποῦ] ] γ ρότογ. Βαΐ ἰῃ οἰ Ρ. χχυ. (06 πονῦ]αγ 
ῬΟΜΟΣ 8 τοργοβθηίοα ὉΥ Ἡδδὶ 18 οὗ [6 οασίἢ, ὈῪ 
μα ρογβοηϊποὰ Μοδῦ. Ηδσο ἰἤογο ͵β δ οἰϊπμαχ, 
π116 ἰπγθθ δηΐπ)8] ἰοστηβ, ῃἰδοοὰ δ 186 Ἵοοτ- 
Ἰηοποοαχοηΐ οὗ {Π6 ἀΐθοουγθα, (δκο [08 ρμᾶγὶ οὗ 
Μοαδῦ, π δῖοι ἰ8 {πο χὸ ῥ]δοθα δὶ [ῃ9 οἰοβθ. δλῖοσο- 

ΟΥ̓́ΟΣ, ἰῃ [ΐ8 Ῥαβδαζο, ΓΙ 2 ὉΠ) δὰ ἩγὸΡ» ὉΠ) 
δῖ υοὶ ἴδ Ἰοδΐηρς ἰοσηθ. Βαΐ ἴῃοδο ἀοαϊμτδίϊοῃβ 
ΟἿΪΥ ἀοῆηθ πιοσὸ ραγιἰου αγὶν ἴδ ἴογηι [μον ἷ8- 
τ. Τὴ οδϑὸ ψουἹἱὰ ὃ αἰ βεγοηῖ 1 (86 Ἰδιΐοσ 
ἴογπι 66 Ὑδηϊΐηρ, δὰ (Π6 Ῥγορβοῖ βροΐίκα ΟὨΪΥ 
οἵ Π) δυὰ "» ὅπ). Αβ ουγίοχὲ γυῃβ, γὸ Ἕδῇ 
ΟὨΪΥ 880 (δὲ (Π6 Ῥτορβοῖὶ Βδὰ ἴῃ ΥἹϑῪ {ὔὙ0 ῬΟΎΤΟΤΒ 
(δαὶ ἱπ Ποῖτγ πδίυσθ τὸ οἰοθ ον το δίθα, ὨΔΥ Θ586Ώ- 
Εἰ4}}} δἰὐἶκθ, ἴουῦ το ἢ σϑϑβοῦ ἢθ ἀεδὶρτιαίεβ Ὀοί 
οὗ Ἰξτα ὉΥ {80 πα 1 ονἹδίῃδη.--- ΠΏ. ἢδγο, 
πότονοσ, ἰποὲν παν ἀπ8] ΡΘου τι 65, ὙΠ ΓοίΟγΘ 
6 τογῸ Ῥαγιου ]ΑΥ ἀοβηθδ (}6 ΟὨΘ 88. ἐμ 8.66- 
ἰὴᾳ αδοσρϑῖ δηά ἐμ οἷος δα 6 οοἱ θᾶ δ86:- 
Ῥοῃῖ. Το ῥγοάϊοδίο “ Βθοΐηρ βογρθϑηὶ ᾽᾿ 18 πηδ]- 
ἴδδιὶγ Ὀογτονοα ἴτοπι Φοῦ χχνὶ, 13, 238 γὸ ἤδυδ 
δΔίγοδὰγ οὐβοσυοᾶ πιδηϊίοϊὰ ἔτβοθα οὔ [Π6 09 οὔ [ἢ 6 
Ὀοοῖς οὗ Φοῦ ἴῃ 1βαϊδῆ (οορ. οἡ χἷν. 380: χυὶἹΐ. 2; 
χχὶ. 4: χχὶϊ. 2, 4, 22, 24. χχιὶϊϊ!. 12; χχυ. 2). 
Το οχργθδβίοῃ Γ᾽ 32 ΦΤΓ) ἀθηοίθβ ἴῃ Τοῦ, 88 'β οὔ 
811 Πδη68 δατηἰ οα, ἃ σοηβίο αἰ Οἢ ΟΓ ἃ ΤΆΠΟΘ 
ἴα 86 ποδύοῃ, ΔΙ πουχὴ (Π6 Ἰοαγηρᾶ 511}} ἀϊαραΐθ 
ὙΓΟΙΠΟΡ ἰΐἷ8 1ῃ6 ἀγαροη, ΟΥ̓́ΤΠ6 ΤΟΣ ΚΥ͂ ἩΔῪ, ΟΥ 
{Π6 βοογρίοῃ, ΟΥ 16 ταῖΠ ΟὟ (σοι Ρ. ΞΎΒΕΕ ἴῃ 
ἩἨΈΒΖΟΟΒ Κα. ἔπον. ΧΙΧ, Ρ. δθ6ὅ). Ιδβαΐδῃ, μον- 
Ἔτοσ, ἰἸοαῃά {μ6 Ἔχργοβδίοῃ τὴ 118 ᾿ἐΐοσαὶ βἰ μη βοδ- 
ἰἰοῃ δὲ οὸ Ὀ6 δρροπαϑθα 838 δῇ δρροαϊεΐοῃ ἰο ἴδ 
ἴοσπὶ 1 ον δίμδη, Τα ΐβ '8 δρραγοηΐ, Ὀθοόβαβο 1,6 υ]δ- 
1Π8ὴ ὨΟΘΙΘ 6180 ἀδηοίθα ἃ οοῃβίϑ) ]αἰΐου, δηὰ 

ἐδ. δοοοηἃ δρροαϊίξοῃ πὴ» ὍΝ) οοσῦσβ ἱπ 0 
Οἴδοῦ ῃΪδοθ 88 [ἢ 9 Ὡδηη6 οὗ 8 οοῃϑίϑἸδίζοη. Τὴδ 
ἀπεσιοι 1Π6ἢ 18, τβδὶ 18 (ἢ6 ΡΙΌΡΕΣ πηοδηΐηρ οὗ 
Ἢ ὕΠ27 ὙΤ|ιαῖ ΤΣ) ἀθηοῦθθ 8 βογροπὶ, 8 υῃ- 

ἀουλδίοα, Τθο ποτὰ ἰδ ἑοαηὰ ἰη (δϊ9 εἰχηϊδοδίλου 

ἴῃ Ιδαΐδ χῖν 239: ἶχυ. 25. Βυὶ ΓΤ Λ2 πῆ ϊοδ, 
μεδίάοθ μοῦ διὰ οῦ χχυὶ. 18, ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΥ 588. 
ΧΙ. 14, οδῃ δοοοσάϊηρ ἰο ἰὼ οἰγιβοίορυ (3 μο- 

96.646) ἈδΥΘ ΟὨΪΥ (86 χηοδηΐης “ βοοΐηρ.") Α 7) 
ΓΙ ἰδ ιογοίοσο 8 δοσρϑωὶ ΒΊΟΝ δὲ [01] αἰτοίοα 
βεοβ ΔΉΔΥ ἰπ ᾿ιδείθΘι ἔπ ορροπίϊιΐοα ἰο ἐξ Ὁ) 

ἩΓῸΡ» ἐδ ἃ οσοοϊκοδ, οοἱθὰ βδεσρεῶς. Τὸ ποχά 

ΠΛ ἴα ἄπ. λὲγ. ὙΜ6 σβᾶϊχ Ρ}" οοσασο βεδίἀοδ 
ΟὨΪΥ͂ ἐπ ΡΧ9 (Ε6Ὁ. ἱ. 4 μια ρεγυστειμα) διὰ ἴῃ 
ΠΡΌΡῃ, ἰογίμοφα, οτοοϊκοΠθ68686, ὁοτοοϊκοὰ '᾿χσὰγθ 

(ϑυάρεοα ν. 6; Ῥβ. Ἵσχυ. δ). 1} ἦβ ἃ Ροοῖῖα 
δΥΤΩΒΟΪ 681 ποποτὶς Ὡδὴθ ὙΒὶοδ 8 βοσροίπηοδ 
Εἴνοη ἴο ἔμ Οτοοοάϊ!ο (Φοῦ χ]ὶ. 25; Ῥαᾳ. ᾿χχίν. 
14), δουγοίἑτθα ἰο Οὐ. στωομδίογβ οἵ {π6 ἀϑθορ (Ψ οὔ 
11}. 8; Ρε. εἶν. 26). ὙΠ δύο ἃ δείδια ἀσμαΐίοα 
Π6 ἵἴτο ΜΟΥ ῬΟΎΕΣΒ δΔ΄6 ἔθ γΘ 01 ἰῃ 
Διο, Δ ΜΔΥ [δὲ ὁδοὶ 15 ρἰδοϑὶ ἴῃ ψῖ1 ὁ 
Βρϑοΐθβ οὗ 1͵8 χεῆυβ. ΕῸΡ ἱΐ ἷ8 μἰαίῃ ἰμδὲ ἵνγο 
ΡΟΎΤΘΙΒ ΔΓΘ ΟΟΙΔΡΑΓΟ ἩΣΓΠ {π0 Βρεοοὶς8 οὗ {80 χὸ- 
π8 1ονἱδίμδη, [μ6 οὔ ψὶϊ ΟὨ 6 Ῥπιῶ δηὰ ε}10 
Οἰδοσς π|ῖϊ δηοίμβοσ βρϑοῖὶθβ; δηά (μιδὲ δ εἰιἰγὰ 
ῬΟΥ͂Σ ἷβ οοτηραγοὰ σὴ} [86 13. ὙΤΠο δνοσὰ ἰδ 
ἃ αἴηρίθ οὔθ. [11 'β ΟὨΪΥ οποθ ταοηϊϊοποᾶ, δαὰ ἷ5 
{Π6 βυδ᾽οοϊ οομηπηοη ἴο (ἢ σθο ῥγοαϊοδίθβ Βαὶ πο 
Ι,ον δῖ δη 8 ἐνῖοο πδιηϑά, ἐδοὰ τἶπιθ Μἰ ἃ αἰ ἶοσ- 
δῃΐ βρθο γίης ποσὰ. Απά ἐπὶ μ6 Ῥτορβοί υὑὐ- 
ἀεγβίδην ὑπάοσ (86 12) ἃ (μἰγά βοβ]θ μόοννεσ ἰδ 
οὐἱάἀθηὶ ἴγοῃ μἷ8 οὶ μυξηρ [816 ἰοται ἰῃ δρροαὶ- 
ἐἴοῃ ἰο {π6 ἰοση 1, Ἱδίμαπ, Βοη δἤογναγάδ, 
γοσα. 12 δά 18, ἐμ ἰδηά οὗ ἰπ6 ΕΌΡΒτδίθα, Ααου- 
τα δὰ ΕσΥΡρὶ δ’Ὸ ΘχργοαϑὶῪ ἀρείμηδιοὰ δα [ἢ6 
φρνυν ὴ τη ἴγοῦι ΤΥ ΛΝ ὐμάνεις ας [δ6γϑ6ὶ Μ1}} σοίυσῃ 

Οἴ160, ἰβ ηοἱ ἰμὶθ ἴο Ὀ6 τορϑγαθα 88 ἃ δΟθΟα ὉΘΏΟΘ 
οὗ 1π9 [ΒΡ μαυϊηρ δοοογάϊηρ ἰ0 νοῦ. 1 οσυδῃοάὰ 
{ππθδ0 μοδίλ]6 ρΡοσοσβ δῃηὰ 8ὸ οουῃροὶ ]ϑὰ ἰδ ἴο ἰοὲ 
18γδοὶ κὸ ἤγοοῦ [{888 θδθ ἔσσίθογ οὐδβογσυθὰ {πὲ 
1323. ἀθηοίοα Ἐφγρίὶ, 11. 9 (116 ΟὨΪΥ ΡΪδοο Ὀεαϊάθ 
{π|8 6 ΠΟΙ ἐΐ ΟΟΟΌΣΒ ἰη 15418}}; Ἑκοῖς. χχὶχ. 
8; χχχὶϊ. 2; Ῥα. ᾿ἰχχὶν. 13. Τμὸ ποσὰ ἱ" ἴῃ 
πηοδηίης. ἱπουρῇ ποί ἐπ οἰγιη συ, ΟἸΟΘΕ}Υ͂ ΘοΏ- 
ἠροϊοα πῖῖ 1ΠπῸ ἰοσὰ ον δίμβδη. ΝΟΥ 1 ἐΠθ89 
Ρίδοοβ πμογο 1) 8 υδοὰ ἱπ σείθγεῃοθ ἴο ἔσγρε 
ΔΙῸ ὑοττονοα ἔσο 186 οὔθ Ὀοίοσο 08, [ΠΟΥ ΟδΣ- 
(ΔΙ ΩἾΥ ὈΘΔΥ τϊίΏθθα ἴο 8:λ δησίθηϊ δῃὰ ἱπάϊερυϊα- 
016 ἰηιογργοίδίίοη. ἊΝ. δτο, ἱμβογοίογθ, ΠΥ 706- 
εἰβεοὰ ἰῃ ΠρΘΘΓΕ ΠΆΓΟΙ ΚΥΡΙΕ ἰο Ὀ6 ἀοηοϊοα Ὀγ ἘΒ6 
ἄσαβοιμ ἴπδῖ 16 1 [89 568 (τεραγάϊηρ Ὧ᾽ οοὐταρ. 

ΧΥΪΙΙ. 2; χὶχ. ὃ; χχὶ. 1). Βαϊ ἱΓτπὸ 12. ἀφηοῖεα 
Ἐωγρὶῖ, ἰἤοη ἴθ Τιονυαῖδασι,, τμ6 Βοοίηῃβ δοσ- 
Ῥϑπῖ, τηυδί θ6 {Π6 ἰΔηὰ οὗ (86 ΤΙΚΤΕ, ἃ, 6., ΑἄδαΥ- 
τἷδ, ἴον (ἢ 9 ἱ δμοοϊηρ συΐοκ]γ δ]οηρ ἰβ δὰ 
δρὶ δι] οι οἵ {Π0 ταρὶὰ Τιρτὶα, ποῦ Ὠδαλο, 
δοοοσζάϊηρ ἰο ἐῃ6 ἰοδίλΟΩΥ οἵ [πΠ6 δῃοϊοηί (ΞΘΤῈΔ- 
ΒΟ ΧΙ.Ρ. 627; Οὐπτ. ΝΊ. 36), πλϑδβ δ ΔΙΤΟΥ.- 
ἴῃ ἰμ6 Ῥογεΐδῃ δὰ Κυγάϊδι 7Τῆν ἀοποίοα θοϊῃ δὴ 
ΔΙΤΟῪ δηὰ (ἰ6 Τί ρτία (οοηρ. ΟἾκΒκΝ., ΤΆδβ., ". 
448). Ἰῃ τοζανὰ ἴο ἴμ6 πὶπάϊηρϑ οὔ πο ΕᾺΡἢγδῖθα 
ἩΈΒΟΡοΟΥυῦΒ βροαΐκο (Ϊ., 186) δῃὰ σοϊδῖοθβ ἴπδὶ πῃ 
58. Πρ ἀοντη ἐμ χῖγοσ, Αγάϑεῖκικα, ἃ ρἶδοο οἰϊυδιοά 
οὐ ἰΐ, ἰ8 ὈΥ ἴἤγοο ἰΐπηθθ ἰὰ ἰμτοθ ἀδγα. 
Μίρβι ποῖ Φαγοιαΐδῃ (]. 17) δνϑ μιδὰ {πῖ5 Ῥβϑδβασο. 
Ὀοίογο ἷδ χηϊηὰ ἰη πχιιϊηρ: “ ἅγοι ἰδ Κὶηρ οὗ 
Αρβογεὶα δἱϑ Βἷχω, δῃὰ ἰδδοὶ ἐπ Νουδυςπδάγσοσσασ, 
κίηρ οἵ Βαργίοι, διὰ ογσυιβμοὰ εἶδ θοῆθδ " Αμηὴγ- 
Σἷδ, (89 Ρονος (δδὶ συδιιϑὰ οἰγαῖσϊ ὑροῖ ἰδγϑοῖ, 
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Ἰλἱά Βοϊ]ὰ οἵ μὲπι νι τὰ ἰὼ ἴοι. Βυὶ 'ς ἰοσε 98 δὲ 
ἐδ τΟΓΘ ΟὨΪΥ ρίϑοοθ οὗ Ηἷβ βοδῖι, ἰηῇ᾽οιοὰ Ά6δἢ 
πουμ5. Βαὶ Βαῦγιου δ δὲ με Βοδ Οοωδίγοίοῦυ 
εὐ] ἀεὰ ἴοτδοὶ ἴῃ ἴπ6 οοἰ}6 οὗ ἰδ ρονεσγίι! ΒΟΥ 
διμκὶ οστιομβοὰ ἷα Ὀοπεβ. Οὐ. ΝΔΕΟΚΊΙΒΒΛΔΟΙΝ 
οὐ “26ς:.1. 17. Τμαὶ 1βδίδῃ δὰ Βδρυ]οῦ Ὀδίογο 
816 τοϊπα ἴδ ̓ υδβὲ 86 ροδεῖ δὉ]9 μοῖο δὸ χχὶ. 1--10, 
ΒοΙᾺ ΡΙδοθα ΔΙθ ἰὸ δ6 δἰ τα! Υ ὀχ ρί δἰηϑά. 

8. λὴ ἐδιεοῖ ἅΔγ .----τἱ9.-- ον. 2. 116 86 
ποσ  ἀἰγ ΡΟΥΤΕΣΒ 8ΓΘ Διο! ]διοα, [9γ86] 16 οἰ οναιθὰ 
Ὸ Βῖσῇ γο δικὰ Ββοῦοῦ. Τδο Ῥγορμοὲ δῃῃοῦῃοοθ 
εἰ οομιίοεε οὗ πὶ ΡΘΟΡΙΘ ἰῃ ἃ ἔγη,ε 
πἰλοὶι ἐα ρα σδ ]6} ἰο [ὁ Ὠγθῶῆ ΧχΥ. 1-ὃ. Γΐδ 
᾿γσῶῖ 8 ῬΘΟΌΪ δ ἰῃ 1ϊ6 διγιιοῦιγα, 86 ἱξ οοπαίδίδ οἵ 
υτίοῦ τσοῦοτθ ἰοσιηθὰ οὗ ΟὨΪΥ τὸ ποξὰβ. [{ ἰδ 
(Σ06 ἐϊιδὲ ἸὭΔΩΥ τϑαιυατο οἵ ἰ0 οοὨδὶοὶ οὗ ἰἰτθθ ΟΣ 
ἴοαες ποζάδ. εἶπ οομείίΐο αἰ ψαγα [1:6 Ἰοδὰ- 
ἴῃς ἰάοβε;; τᾷμιδὶ ἰδ οὐδθσ διὰ δῦουθ, Δ  ὑῸ βαὶὰ 
ἴο ὍΘ δοοριβθοσγ ἰάθδϑ βοΐ δ ΟὨΪΥ φπγαπηηχαί!- 
ΘΆΠῪ ἱπαϊδροηβαθΐθ. [ἢ νος. 4 ἰὰ [80 ἰΐη6 22) Ὁ 

ἢ ὙΌΣ (6 ἤτοι πὸ δηὰ {Π δαὶ ἔψο τοσγδβ 

ἰηισοάυοεῖσα (νοῦ. 2) διὰ {μ9 οἶοϑο (γϑσ. δ) οδοὶ 
οουΐπκὶῃ ἰδ ΣΘΘ 

οοπδοη θην, οὗὐ 28 τυ θεγα, δὲ Π|ὸ ἰηίγο- 
ἀυοίοι μαϑέ οἴοθθ Βαγο 6ββοὶ ΟὨΪΥ ἰδ σθθ [1Π165 ἵν 

ΡΓΌΡΕΣΙΥ Ὀοϊοης ἴο ἴΠ6 βοηρ 1186]. Εογ ἰδ οοη- 
ἰαἷπδ ΟὨΪΥ ἴδο ἰποπιο δῃά (ἢθ βυτηπιοῦθ ἴἰ0 06]6- 
σαὶ ἰδ ἴῃ βροῆᾷ. Βυὲὶ ἰὲ 8 τῆν πη 1081 οοα- 
εἰγιοίοα δα ἴπ6 βδοῦᾳ ἰἰβοὶζ, δὰ γῆν 10Ά }} Ὁ ΤΘ- 

οἱ, ἰν 16 ἃ ρδγί οἵ [86 δου. ΤῈ6 πογὰβ Ὁ 
Π ἔοσια (89 {10 ῥγοᾶχοά δῦβοϊ υἱοὶ] Υ (οοαΡ. 

ὈΜΞΙῚ νεσ. 6). [Ιεγβθ] ἰδ οομραγοα {ἢ ἃ Υἱηθ- 

γατὰ 6 ἴῃ γ. 1 μααᾳ. Βαὶ (παγὸ 8 ἐμἰ8 αἱ βΈγθΏοα, 
δαὶ ἴῃ νυ. 1 βα4. ἴσγαϑὶ ρῬθδσβ 88 8 υνἱπογαζὰ οοῃ- 
εἱπτιοὰ ἰο ἀεοίγυοίίΐοι 86 δ ρυἰδητηθηῖ; ἤαγὸ 1ΐ ἰδ 
ἃ νἱπογατὰ (Ἀ1 ἘΠ 0}17 ῥγοίθοιθὰ δηά ἰθηᾶρα. Ὑ2 

ἦβ ἰουαπᾷ ΟὨΪΥ οτο δῃὰ Ὠσδυϊ. χχχὶ!. 14. Τβδὶ 
(ἢ. ψοτὰ ἀοποῖθβ υγΐηο 18 οοσίδίη . δυὺ ἰὺ 15 ἀουδῦ- 
αὶ Βονν ἐἷθ πλοδηΐηρς 18 τοδομοὰ πμοίποσ αὖ ο(- 
τοκιοοπάο (ἔτοτα [εσταθηι σὴ οΓ α γυδοαάΐπε. [ἼΠ6 
ἈΠΆΙΟΘῪ οὗ {πὸ οορηδία Ατγδδὶς διὰ ϑγγῖδο βὰρ- 
Ῥοσίβ ἴμ:ς ἴοσιηδν οἵ (ποθ ἀογί νδίίοπβ, τ μῖοι 18 
6 26 ΘΟΠΏΟΠΪΥ δαορίοαά ὈΥ το Θ ΓῺ βοθ οἾδ σα. 

--Ὁ. ΜῈ ΤῊΣ Ὧ» ἰδ ποὶ ἴο δὲ ἰοϊηοά ψίι ὉΥ3 
ΒΓ. ΕῸΣ (μΐ6 ἀδίθ ῥ᾽ δίῃ! γείοσ ἴο 811} {πδὶ 

ΟἾ]οντα, δηὰ ἢ) 1)}"} ατϑ ποὶ ποσὰ οἵ (8 Ῥτορβοί, 

Ὀυΐ ποτὰδ ποῖ μΘΟρ]ο δὲ ἐμαὶ ἀδὺ ψὶ}} 9811] ουἱ 

ἴ0 ὁπ διοίποσ. ἢ δῆσαν )» ἰπ {80 εἰρη! βοδίζο 

“ἴῃ τοίθσθηοο ἰο᾽) δὸ Νπ. χχὶ. 17; 1 ββδῃλ χχὶ. 
12: χχῖχ. δ; Ῥβ. οχϊ]νυῖὶ. 7. 

4. 1186 ΟΞ ----- ϑδοθ9 νυν "ἢ 16.--- ἐγ. 
8-δ. Τῶο Ρτορβδοῖ ὈΥ ρυϊιίπρ ἱπῖο [89 πιουΐῃ οὗ 
δα Ῥϑορὶδ δ βοὴς ἴῃ νῃΐοι Φομονδὴ Η πλβοὶ 88 

ΕΓ ρῖνοβ αἰογίοιιβ ργοιΐβεβ ἰο (ἢ ῬΘΟρ]α, ἰῃ- 
Ὀπιδῖοα ἰδὲ [Π6 ῬΘΟΡΪΘ ΠΊΔΥ͂ {8686 ΡΓΟΠΊΪΒ6Β 
88 1ποῖγ οὐ οογίδί ἢ ροδβοβηίοη. ΕῸΓ (Π6Ὺ Ὀδϊος 
ἰο ἴδεῖα δὰ ἰποδα τΠηο Ρυθ]]μἢ (Ποῖ, δηὰ {ΠΟΥ͂ 8ΓΘ 
κατα ἰοὸ ἴπογὰ, Ὀδοδῦβα (6 Υ ῥργοοϊαϊ πὶ ἔἤθπὶ 88 

ὑροϊδείπια οἵ Φοἤοναῆ. Τῆδ6 ΓΟΒΡ ὈΓΟΠΐβεΒ 
ὨΟΥ ἰδ Ης ν1}} Κοερ Ηΐε υἱπογαζγὰ δηὰ δρυπά- 

δον παῖοσ ἰἱ (Θ᾽ ») Ὁ ΦΥΘΣΥ͂ ᾿ϑοξλθσιῖ λὸ ὉΠ 02" 
ψ οι ἔπ οσργοδαΐουβ δίδη ΘΓ Φοῦ νυἱΐ. 18. 
ΠΡ. ἴω. χχχὶϊὶ. 2; Ῥκ. Ἰχχὶιἕδ. 14 εἰ ϑαξρε) γ68 
σπαίοῦ 1 αἰχαϊ δηὰ ἀδύ, {μδ 1 ἸΔΥ ποί με νἱαὶτθᾶ 

ὉΥ δὴ Θῃθῦ (ἼΡ9 σι ὮΡ πθΐοι οἰδονῆοσο ἀθ. 
ὨοῖοδΒ ἃ ν᾽ βίῃ (ὉΣ ρα ἰβηταθηΐ, ΘΟ Ρ. Ηοα. χὶΐ. 
8; 926Γ. ἰχ. 24 54., ΒΕΘΙΒ ἰ0 δίδηά Ποσὸ ἰᾷ (Β6 
ϑ6ηθ6 οὗ 29, 229, ΤΏ ἔΌΣΥ (ΠΌΤ Πετο ἴοσ (88 
Βγαὶ ἰλπ6 οορ. χχχῖν. 2; χὶὶὶἹ. 25, 11. 18,17, 20, 
22 εἰ ἴῃ Π6 βοοοηά μαζὶ οὗ [βα14}}}, γ δῖοι 186 
[ΒΡ ἴοσιλουὶγ ἴδ} δηά τηδηϊοοίοα ἰοπαγά Ηΐη 
γἱηογασγὰ [δβσϑ6] (νοῦ. ὅ 5844.})ν ἢ0 Ἰοιροῦ εχίβία. 
ΝΥ τῆοζο, ἱβοσὴβ δηὰ {μ 18.106, τ ποῦ ἰῃ6 ΓῸΒ»ν 
δοοοσαϊηρ ἰο ψοσ. 6 σουἹὰ ἴον ἃ ρυηῃἰδῃμθηῖ ἰοὶ 

Ἧ ὉΡ ἴῃ (ῃ6 οἷὰ γἱπογεγά, Ηδ πίῖβῃθβ ΠΟῪ ἴὸ 
δβοὶ Ὀοΐίογο Ηΐπ ἴῃ ογάοσ ἰο ΒΟῪ ΒΥ ἀοβίγογὶης 

(μοι ἐμ σϑαὶ οὗ Ηϑ ἴον ἴοσ 6 σοθθνθα Υἱπθ- 
γατὰά. ΤῬΒοσΩα δ [Ὠ161166, ἩΠΊΟΝ στὸν ἴγοπι 
[16 βοΐ] οἵ 116 νἱηογαγὰ 1ἰβοὶζ ἀσθ, ἰῃ ορροδβίϊίου 
ἰο 186 ψ|1ἃ δοαϑίθ Μβίοι δτθαῖς ἴῃ ἴγοτα πίϊμουί, 
ΒΥταΌοΪα οὗ ἰπίοση δ] ἄθοαν, ΒΥΤΩΡίΟΠ.8 οὗ {86 ζ6ΓΠ)8 
οἵ 6υΣ] 8.1}} οχἰβέϊηρς ἱπ ἐπ νἱπογαγὰ 166}, Ηδετθ 
δχίθγηαὶ ἴοθθ ἃζΘ Ὡοῖ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ πηοη(ἰομοὰ 88 1π 
ΤΡ. γ., δῃά νψὸ δυο ἱβδγείοσο ἴο υπἀογοίδηἀ μοσθ 
υηάον ἰποσπδ δηὰ ἐπ ἰβι1]68 δυογυτἰηρ οι οου]ὰ 
βοὶ ἱϊβοὶ ἢ δραϊηβὶ ἔμ: πδίαγο δῃὰ Ῥύσροδβο οἵ [{|9 

υἱηογατᾶ, [Βαϊ ἀοοδ ηοἱ {6 οχργοβαΐίοῃ ΠΟ 

Ροϊηΐ τδίμου ἴο Ὄχίθγῃδὶ ϑπθηΐοβ οὗ {89 Οἴυγοι 
86 ἀορηοϊοα υπάογ ἰδ6 δυπιῦοὶβ οὐἠἨ Ὀσίθγα δηά 
(δοτηδ Ὁ. Μ.]. Τμ6Ὲ εἰοη Ὀλίθια, ἸΒΟΣΠδ, ἰ8 

ἐχρ  αἰπαά ὃγ ἴμ6 ᾿νοΙΥ ουγοίίοη οἵ ἰδ6 Ῥιορδιεοὶ 
(οοΡ. χχχῖϊ. 18). “22 Ὁ (ΟὩ]Υ Πόσο ἱῃ 1βδί δὰ, 
οοπιρ. Φοῦ χχῖσχ. 2; ζ96:. ἰχ. 1) 18. 8 ἰοστω υἷα 6 χΧ- 
Ρτεϑεῖνα οἵ 8 υίβῃ. ΤῊΘ βυβῆχ μᾶ8 ἴδγὸ 8 ἀδιῖνθ 

βοηβα, ΠΤ 02 ἰδ οοπποοίοα ὈΥ [89 Μαβογοίεβ 
πὶ ταὶ ργοοθᾶθα, δυΐ ἰθὺ ΒΘΙΟΠ 8 ΠΘΟΘΒΒΑΙΙΪΥ͂ ἴ0 
πδι ΠΟΥ, δε ΚνΝΟΒΕΙ, δὰ ΠΕΙ 1 ΖΘΟῊ δ ν0 
Ῥεγοοὶνοα. ἐτ νχαᾶσ, ἑ. 6., χἱ( τοδσι 8] 1πι- 

ἰποεί!γ, που]ὰ ἐμ6 0Βν αδἴσὶ ὁ ἢ (»)}9 οναάϊτί, 
ἊΜ εὐὶ ΩΙ Βοσθ, βυθδίδαινοθ ἀετοὶ ᾿ϑμὶ ἀι 
1 Βαια. χχ. 8; 1 ὑδγου. χὶχ. 4) δξαϊπαῖ (ἰθπὶ 

(3 ἐἱ6 ἰδιιϊπῖπο βυῖχ τοίδβ ἰῸ (816 ποῦῃβ ὙῸ 

ΓΖ, δηὰ ἰδ ἰο δ6 ἰδίκθι ἰῃ 8 πθαϊον βθΏθθ, 88 δϑγ- 

πατὰρ το συδὲχ ἰὰ ΛΟ ῪΜ) δπᾶ ὈσσΩ ὑρ ἰδ6 

Βυμῆς 811} διτοκοῖβοσς ΠῪΠ ἴον ΠΧ ΟὨΪῪ Βογα. 

ὝΤΠ ει ἴῃ τοῦ. ὅ ἴ86 [0ἘΡ Βρϑᾶϊκβ οὗ ρϑορὶβ Ὀϑίοσθ 

ψἤοιι 6 δἰἱογηδίΐγο 18 ρἰδοϑά, οὐἴ μοῦ ἴο Ὀ6 Οὐβῖ- 

οομλδ ΒΥ͂ {με δίοττῃ οἱ ΜΑΣ Ἀπ ἐν τοσηοηοά, οὐ (ἸΚ 

88 οοηὐαποίίοη ψῖια οὐ εἰϑα ᾽2 οοταρ. Εχοΐ. χχὶ. 

86; 2 βδπι. χυἱἱ!. 18 οοταρ. 1ωου. χἹἱ!. 16, 24) ἰο 

4Υ Βο]ὰ οἵ [16 ῥτοϊθοίίου οἵ δϑβονδα (3 ῥ᾽ ἦν. 

1;1 Κίηρε:. δ0; Π}»9 ἀφίοποοδ, ἱοΉ, χΥὶϊϊ. 9, 

10: χχίϊ!. 4,11,14; χχν. 4; χχχ. 8) δὰ ἰο ὕ8κθ 

πιὰ ΗΕ πὶ ὕοι. ἐκ. 18), νὸ ρεζοεῖνο ἰπδι 

ὁ ἰπΐηϊα οἵ σαοὰ δος ἴμ6 ῬΘΟΡΪΘ ἴοσ τοῖα 

{Π6τθ 8 ἃ ροββι Ὀἱ ΠΣ ΕΥ̓͂ οὗ τερϑαΐδῃοθ δηὰ βαϊγδίίοῃ, 

Ετοταὰ ἰπΐδ ροϑϑὶ Β.} εν οσθῃ 86 Θχίθσηδὶ ΘΏΘΏλ168 

οἵ ἰὴ {ΠπΘΟΟΓΔΟΥ͂ ΔῈ ποῖ οχοϊυάεα (ἰΪ. ὃ; χχν. 6 

4ᾳ.), ναὶ ἰο 18γ861 ἰδ δρρογίδὶ ῃδ Ῥγθ' δι} ΠΘΒΪΥ. 

Τρ 6 Δηοῖ μου ΤΟΘΘΟΏ ἴοσ δυρροείῃρ, ὑπαὶ Ὁπὰ ες 

ἰ6 ἔδοσῶα δὐὰ τ}16811606 (νας. 4) 1 ΟΓΏΔΙ 6Ώ6- 

πιΐθθ αγίβίης οὔ οἵ Ιβγϑοὶ δὸ ἴο Ὀθ πῃαογβίοοά, 
ΤῊς ἰακίης Βοϊὰ οἵὨ Ργοϊθοίζοῃ ἷβ ἃ υβογάϊηδίθ 

ταδίζοσ, ἱηνο νἱπρ' ΤΟΤΕ ̓ αρνας ΒΌΡΙ βοῖο δηὰ 

δηάθανονῦ δήοσ βδίειγ. Βυὶ ἴῃ 186 τηδκίηρ οὗ 

Ῥϑδοο σι Θοά ἱμοσα ἴδ βοσωοι εἰπρ δῖρμος, Ῥοεΐ» 
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γε γἱοἰάϊηρ οὗἨ οποϑῖβ βοϊΐ ἰο δἰ, υπΐοῃ ΣῈ 
11}. 
Τὸ (δα Ἰδδὲ βουσὶ ῥϑου ἷὰσ ποδὶ δηα θμλ- 

Ῥἢβαῖβ ἦβ ρίσθῃ ΒΥ ἰΐβ τεροιδεῖση σι ὈΥ 186 
οἰ ἰοΥ ἰογηλ ρ]δοοὰ ἔγβί. δ οἷοβα οὗ με βοὴρ ἰδ 
1δυβ δἱ (Π6 βαταο [ἰπ6 ΗΕ] ἱπεϊπιδίοά. 

5. Ἐϊώϊ0 68.811] οαὔδο----- 1} ἐσυὶι.-- ον. 6. 
ΤῊ σορεδίίοη οὗ 8 υηλϊίοστα στ γίθπι βῆονβ {μδἱ 186 
Ιδη οὗ ρῬζοόβο ἰβ τοϑυπμθά. Βυΐ ψῇῃδὶ ἱβ ὩΟῪ 
μαϊά 13 1 βΒ6Ώ5θ Οἱ βου οοηηῃροίοα λὶὰ (Π6 δοηρ, 
ἐπ ᾿πουρμία οὗ συ ιϊοῦ 1} Ἔχ] αἰηβ δηὰ δου ρ]οἴοβ. 
ΕθῸγ 1 βΒοηῃ 8 88 (6 βο!υἱϊοῃ οὗ ἃ γἀ]6 (οοτρ. γοὺ. 
7), σδθη 1ὲ βΒ ΠΟῪ ΧΡ] ΟΣ ΕἸΥ δἰαϊοαὰ (παῖ ἐπετβοὶ 
8 ἰὴ νἱπογασὰ οὗ 9 ΠΟΒΚῸ ; δὺ ἴΠ6 β8πη6 {1π|6 
ἴα ἔπι οὗὨἨ ἴῃ νἱπογασὰ 8 ἀθϑοσὶ θα 85 ρογσίοι, 
δηὰ βργοδάϊηρ ἴᾷἂσ δηὰ πνὶὰθ. [ὃ8. ΝΑΕΘΕΙ- 
ΒΑΟΘΕΒ ἰγδηβ]δίίοη οὗ ἴῃ6 ἔγθε οἰδυθο: “ [ἢ (86 
σους ἀδγβ δοοῦ 884}} ἰβδῖζθ σοοὶ ᾽ 18 δάορίοά 
ὈΥ {μ|6 θοβὲ τηοάθγῃ βοἤοϊδσβ, δῃὰ 18 το ΤΟΓΟ 
Ὡδίυγαὶ δῃα δοουγδίο (ἤδη ἴπ6 σϑηδογίηρ οὗ (ἢ 
Ἑηχ. νοῦ. “" Ηθ 5Π4]] οᾶῦβα (δ ἴμαἴ οοπιθ οἵ 44- 
οοὐ ἴο ἴαἴκο γοοῖ." Τὴ βρηῆβο οὔ οδϑυδίημ ἴο ἴαϊςθ 
Σοοῖ [5 ἰογοῖχη ἰο [816 ἴοττῃ οὗ (Π6 γοσὺ δι ]ογοά, 
δηά (π6 οτάον οὗ (Π6 ψογὰβ ψ1}} ποῖ δαπιὶϊῖ οὗ (Π6 
ἰγδηϑδιίοη ἴ8 0859 [6 Οοὔθ οὗ [5:89].--Ὁ Μ.] 
Ὁ Ν3Σ ΒΌΡΡΙΥ 3), οοπρ. 6. 9., Ὁ Ὁ) 16 ζΓ. 
γἱϊ. 82; Ἐοΐαβ. 11. 6 δηὰ ΓΤ τὸβ μυγασ ομλρ. 
χὶ!. 23; χὶίν. 7. ΤῊΘ δοοιιβδίϊνγο τυ (6 ἀυΓΆ- 
ἰοη οὗ 6. Τὴ ἤδίρθβ δοοῦ δηὰ [βγδὲ] ἀ6- 
βἰψηδία βομλϑί ποθ (ἢ 6 ν᾿ 8016 ρθορὶθ (οἶδρϑε. 2, 8, 
ὅ, θ δηὰ 56η4.), βουηδίϊ πλθθ {86 Ὡογίμογι Κίηρ- 
ἄοπλ ἴῃ Ῥδυ ον (ἰχ. 7). στο, μόσονογ, κἱ 
ΒΘΟΠΙΑ͂ 88 1 Π6 Ῥτορποῖ ὉΥ [Π6 86 οὗ (6 ὑνὸ 
ὨΔΉ6Β ἰηἰοηἀθα ἰο ἀοαϊχπδίθ (86 ΘῺ ΟἾΣΘ ΡΪ6 
γ ἰ5 ἱνγὸ ᾿δῖίγεβ. [1ἢ ἔδνοσ οὗ [18 υἱοῦ 18 ἴΠ6 

ΡΙυτΑ] ἩΝ 0, δ οὐἱυ [86 ἰηρυϊαν σουἹὰ μανθ 
Ὀθθῃ Σϑα δ᾽ ἰ6, 88 ἰῃ [80 γοσῦδ] ἴοστηβ ΠΏ, ΥΥ" 

ὕῦ". Ὑπαὶ ΥῪ" (ΠΥ Βοτο ἴῃ 1βαΐ8}} βίδῃηἀβ 
Βοίογο ΓΞ (σεγηιΐπαγα, Βρτουΐ. οοαρ. χυϊδ. 1]. 
ΧΧΧΥ. 1, 2; Ιχνΐ. 14) ͵β ποὶ ἴο Ὀ6 ῥγοββοά. 76 
ἴοο, σϑὮ ΒΑΥ͂ “ ὈΪοδβοῦι δπὰ Ὀυὰ ᾽᾽ ον “ Ὀυὰ δηὰ 
Ὀ]οββοΙ,.᾽ Αἱ ταοβὶ ψγὸ τοΐρἢΐ ΚΑΥ ἱμαὲ (6 Ῥτο- 
Ῥμοῖ πὶβῃοα ἰο ρυὺ (Π6 Ὀ]οαβοῖα εγαὶ 88 ἐπ 9 ἢ ρἤοῦ 
οἴ πο ἵτσο. Τὰ ἔστιὶ (21) ΓΔ ργουδηζιω, ;06 
οἵ ἔγυϊι, ΟὨΪΥ ἤοσθ ἴῃ 1βα 48) π΄} Ὀθ 10 βυοι 
δουπάδηοο ἰπαὶ ἰΠ6 τ 016 οαγίῃ ψ.1}} θῸ 811. ψπιἢ} 
ἧι (χχχνὶϊ. 381). Ιβγ86] ψ1}} ἰμθη, τ μοη (86 ἡυὰᾳ- 
τηθηΐ δ.}4}} βαγα ἀοαίγογοὰ (6 σου] 7 ῬΟΤΤΟΙΒ 
δηὰ ἴπ6 μοδίμοη, Ὀ6 81}} ἴῃ 411. ἘῸΓ σοουηΐ Ζίοη 
δηά Ψογυβα]θη 5[4}} βίἰδηᾶ, ὅυθῃ 17 βοδυθ δηὰ 
οδσίῃ δῃου]α ρμοτίβῃ. 

6. ἘξαϊὮ Βο δυνἱτῖος---δῖδη ἃ ὑΡ.---Ἄ ἐτα. 7.9. 
ΤΊ6 ἀφοϊδγαίίοη ἐμαὶ [αγϑρὶ ψ1}} οοαϊίπασ, ον ᾿ἴ 
411 ὑπ6 γοβὲ οὔ (6 που] βῃου]ὰ 6 βυγβ  Ιοτσοὰ ὕΡ 
Ὁγ {πὸ ἤοοάα οἵ λιάρπηθηί, '8 58ο ὈοΪὰ 88 ἰο τοχυΐγο 
8. ῬΑΓΓΙΟΌΪΑΡ Ἰυρι] Βοδίοη. ΤὨΐβ 18 σίνθη ὉΥ [86 
Ῥγορῇμοὶ σῇῃϊΐθ 6 βῆονβ ἔγοπι ἰβίουσυ ΠΟῪ [ἢ 9 
ΙῈΡ δἰνψδυβ ἀϊβιϊησυϊοῃοα [αγϑϑ], δη ὀνθη ἤθη 
Ητθ βπιοῖθ ΐτὰ, ΠΕΤΟΣ πηιοῖθ ᾿ΐπὶ δ ἢπἰβ ϑῃθιθβ. 
(ΟοΡ. χ. 24 β)αᾳ.)ὃ., ΤΠογοΐοσθ 6 αϑίζϑ, Ὑθγ89 7: 
565 ὅοβονδῃ, ἔν αοά, δειέτῦϑη ᾿ὲ;λ, ΠδΠΊ6 
6τ86}, ὑυΣ 180 αἴτοϊτο οὗ 816 ἀερλίϊοσ (3 

88 Χ. 26; χὶν. 7; χχχ. 26; 3 (σοι. ἰχ. 12 : 
χ. 20; χίν. 29) ἑ. 6.,), οὐ 8ὸ δαγὰά 848 Ηο βιηοΐθ 
(Ππο86 γΠῸ βιηοὶθ [βσϑοὶ] ἢ ΟΥ [88 ἢ6 δυῦοσ θθθῇ 80 
8] αἴῃ 88 (86 Θῃμθιιῖαβ οὗ (89 (μοοοσϑοῦ ἰμδὶ Το ΤῸ 

ἰδίῃ Ὀγ πα (1886 1}} 2.1 ἴῃ [αδίδη Ῥεείάεα 
Χχχ. 25. Ῥαγί. Ὁ ΔΙῪΣ ἐπ Ιθαΐαῖν ΟὨ]Υ ἰοτο δυὰ 
ΧχΥΪϊ, 2]. 2 Ῥυδ] ΟὮΪΥ μοσθ δηὰ Ῥβ. χ]ἕν. 23. 
ΤῊΘ τροδηΐηρ ἰ8: [βγϑοὶ ἢ88 ΠΟΥΟΥ δβυβεσγοα οοπι- 
ἐῆῳ ἀοπιτπιοιίΐοη. Τυτηΐηρ ἰο δά τονε ἰΠ6 0 ῈΕὉ 

ἰπ156]Γ (6 Ῥτορδοῖ οοπίΐηιϊιοα: ΓῺ 8181} τλθ8- 
ΒΌΣΘ ΌΥ͂ σοι! ἅϊτπιβ μος ἄυσαν ἴδοῦ ρθῆ θοαὶ 
ΘΓ. Τῇ οοηπροϊίοη σοαῦΐτοβ ἰΠ6 αἱ μοὶ βοβίίοα 
πεηδυα. Ἐοΐδγοηοθ 18 ΣἹΡΠΕΥ τδὰθ ἴὸ 96 Σ. χ. 

24, χχχ. 11 (χινὶ. 28), τῆθγο ΘΒ '6. υϑοὰ ἴῃ 
8 |ἶ ϑεϑθ. ἘΚ ΝΟΒΕῚ, οὐ͵θοίβ ἐμδὲ Ὁ ἀοοβ ποὶ 
δΙΚΏΪΥ τηϑδθῦγο ἐπ ΘΌΠΟΓΗΑΪΙ, θὰ: 4 ἀσῆηΐία χημοδ- 
ἀλρν δηὰ (Π9 ἤρυγεδιῖνο ὑδ0 οὗ 1 που]ὰ "6 δὲ ασὰ 
88 ἰΐ πὸ δῃου]ά β87 : ἰ0ὸ Ῥυμπίθη οὔϑ ὉΥ ἰδΒὸ αὐυδεῖ. 
ΓΝ ἐθ ὈΥ 81} τηθϑῃβ 8 ἀβθβηϊθ πιϑϑβυτγο οἵ βταΐῃ, 
δΔη δοοογάϊηρ ἰο (ἢ βἰαίθιμλθηίβ οὗ [ῃ 6 δηοϊοηΐδ, 
(86 {Πἰ|τὰ ματὶ οὗ δὴ ορδῃ. Βιυὶ (8 βἰψηβοδ- 
(ἰοῦ βυΐί8 δά πι γαγ, Τἢ6 ἰγδηβϊδίΐοη ἐῃ 68. 
ΒΌΣΘ :5 οἵ οουτθα ποὶ 116 γα]. [{ ϑῃου]ὰ ὃὉ6: τὴ ιἢ 
186 τηρϑϑΌτγο οὗ ἃ δοαὴ ὈΥ̓͂ ρα ἰηρ ΔΉΔΥ ἰΠοὰ ρμυπ- 
ἸΒιοβὲ μβοσ.0. 86 πιΘΔηἸῺΖ ΒΟΟΟΓΟΪΏΡΙΥ ἰδ (πὶ [9 
ΤΟΒᾺΒ ΟΥΔ1Ὼ8 ΟὨΪΥ 8 8:18] τηθδβυγοί] οἵ ρυ ἷ8ῃ- 
τηθηὶ ἔογ-Ϊδγβοὶ. Τῆθ δηι ἢ ο618 ἴο (18 ἰ8 ᾿Πδοἢ ἃ 
Ιατῶο τωϑϑβῦσα ὑπο οσδιιθοα ἀδείγυοίοη. ΤΏΘ 
ΧΡ γθβαῖοι “' δηναὶ τα δυσο ᾽ ἰη γον 68 ὨΘΟΘΘΒΑΣΣ 
1π6ὸ Ιά65 οἵ οἰδθιωθῃου. ΗττΖα, ΕΤΑΙ δὰ 
ἘΚ ΝΟΒΕΙ, ὈΓΟΡΟΒΘ ἴο τολὰ ΠΜΟΜΚΌ3 [ηΐ, ΡΠΡ. ἔτοσα 
ἸλΟ -- "πον εἶ ἀϊδαυϊοία 6. Βαυὶ {Π|8 ἱπουρῆϊῖ, 
δρασζὶ ἔγοῃι (16 τί: ἤοἶδ] οἰυπλοϊορυ, ἀοε8 ποὶ βυὶῖ 
1Π6 οοῃίοχί, 1ἰ ἘΌΡΡΕ ἰο τη6 ἐπὶ (πὶ86 ΠΌΝΟ 3 
ΔΒ δ ΡΟΡΌΪΔΙ δηὰ δι δὴ οχργοβϑοίοη. Αἱ αἱὶ 
δνϑηίβ, ᾿ξ ΟΟσΌΒ ἐπ {86 Ἰδηρίθζο οὗ βογὶρίαγα οἱ] 
Πογο. Τῆο ἰοελϊπῖπο βυ ἶχ ἴῃ 180 ἰΔϑὲ ἔἵνὸ πο 
βίον ἰπδὲὶ [πὸ Ῥτορδοῖ, ἰῃ δοοογάδηοο Ἡἱτἢ ἐμ 6 
ὩΟΙ]0 οὗἁὨ “νυϊζἰΐηρ' δ'ναν," (πη Κ8 οἵ ]Ιεγαθὶ δὲ ἃ 
Μἰΐθ. 2 βίδη δ ἤθγθ ψὩ ἢ δοσαβδίνο οὗ (86 ρμετ- 
ΒΟΏ ἴῃ ἃ εἰρυϊ βοδοη ἰπ τ ϊοῖὶ ἰδ 18. ΘΟΙΩΠΙΟὨΪΥ͂ 

οοῃδίγαοα πὶτἢ οὨς οἵ [86 ρῥγοροαίϊίομβ Ὁ,  ος 
3, ὨΒΙΊΘΙΥ͂ Ξξε αἰξεγοατί, ἰο οοηίεπά, ἀϊπρυΐο τὰ, 
Ρυηΐϊδῃ. Ηΐζννοσ, ἐπὶβ οομβίγαοίίοη ψ 1} ([Π6 δοὸ- 
ουλδίλγο 18 ἰουπάὰ ΟἰδοΉΒογο: χ]χ. 25; ἢ δθυϊ. 
χχχῆ, 8; Φοῦ χ. 2; Ηοβ. ἰν. 4. Τὴ ἱπιρογίδοξ 
(αἰ τ6) 18 οὶ ἀϑοα ἴο ὄἜχργοϑβ σαροιϊοῃ 1 ἴδ 6 
Ραϑῦ; ἴον [6 Ῥγορδοὶ οδῃηοΐ γοῖ ΒΑΥ ἰἢδί [6γδο] απ 
ΟΧῚΪΘ μια8 ἰογηχϊηαίοα. Ιβγϑοὶ ἰ8 ἰσσδὺ 86}}} ἐπ 
οσχὶϊθ. ΤῊ ἱπιρογίδοϊ Τα ΠΟ Γ ΤΑ Υ ΚΒ ὑΠ6 βὲ}}} ὩὩ- 
οοπιρ]οἰοᾶ, ΑΝ ρόαι: ἴαοι, Τμαῖ (Π6 βεοοηὰ ρμδσγ- 
Βοῆ προγίδοϊ 18 υδ6α, ψΣ ἢ 1]}6 Ὀοίοσο δη αἴοσπαγάβ 
Φεΐονδὴ ἰ8 βροΐῖοϑη οἵ ἰπ ἰδ6 τπϊνά 
δραγί ἴγοτα [89 οαϑ0ὸ ΠΡ ἩΔΙΟἢ ἰῃ Ἡρῦτγον 189 
ῬΟΓΒΟῺ ἰδ Οομδηροά, ἰδ ΣΟδβοῦ Ῥδσῆδρα ἰῃ εἰ ΐ8, [μας 
16 Ῥτορδοὶ 565 ἴο δ κο (μ6 ἔἴγοθ πογὰβ οὗ 
{μ18 οἰαυϑο Ὑ ΟΝ γα 16 ΟΏ6 δῃοῖμοσ ἰῃ τεδροοῖξ 
(ο 1η6 οῃμαΐηρ δηὰ πυρὸς οὗ ἰπ6 οοπϑοηδηίδὶ 
ΒΟΙΠΠ48, 88 ΘΟ ΟΣ ΔὉ]6 ἴο ΟΠ6 ΔΠΟΙΠΟΓ 88 Ροδβεὶ Ὁ]9 
ἴῃ 1Πποῖν 1η1184] δου δἰδβο. ΕῸν Τα ἷᾳ οογίδὶ πὶ 
ΤΟΥ͂Θ ΠΟΆΓΣΙΥ τοϊδίϑα ἰο ἴπ6 5'--δουπάβ Ὑὶκ πΐ 
1Π|6 Ῥγθοθαϊηρ πογὰβ θορίη, 188 γοά. 1,Ἔχίοορ- 
ἘΛΈΠΕῚΒ Δη4 ἱπίογργοίοβ τὸ ἱποϊἱπρὰ ἰοὸ τορατὰ 
ΤΣ 48 δὴ ἱπάθροπάσῃϊ γογθ 8] δίοια, ἰο βίοι ἱμ Υ 
αϑογίδο {μ6 τηοδηΐῃρ “' ἀπιοθέγο, ἴο εἱἢ,"» 
Ὑ ΒΊΟΝ 8 Βὰρ ἴο οσσὰγ ΟὨΪΥ ἰπεες δηὰ ΝΑ 
χχν. 4, δ. 1 Ὀε] ον ἐπαὶ οὐὖν ΤΩ ἰβ ἰἀοημολὶ 
αἰ ἢ 1πὸ ΤΩΣ ἰπδὲὶ ΟοουϊΒ 8ὸ ἴγοαυοηίγ. ΤΟ 
ὙΟΓΩ ἷβ οἰθασὶν οπογηδίοροοίϊο, δηὰ 1 σαΐὔῖοδλὶϊ 
τηοδηΐηρ 18 “10 Ὀγϑδίδο .᾽ δηά ἐΐπηθδηβ ἐμαὶ Κἰηα 
οὗ ῬὈτοδί μην τ ΙΟ.. οομβίβδίβ ἴῃ 8 βίσους εὐθοϊϊοιλ 

ΤΒΟΠ, Ὦ28, 
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οἵ εἷν [Ὡγουμῇὴ [86 [τοδὶ, Τῇ δου ἰδὲ ἷδ (δ 
Ριτοἀυοσδά οογγοθροῦάδ ἰο ἰμ6 τοῦ κυϊίταὶ δουπὰ 
οἵ ἰ86 τοατίηρ ᾿ἴοα ΠΣ 4), ἴἰο [16 Ὠοΐδο οὗ ἰδυ- 
ἀον (ΦοὉ χχχνὶὶ. 2), ἴο π9 τηοδῃΐηρ οὗ 8 ἀογθ 
(χανε, 14), ἰο (86 πλαϊἰοτίηρ οὗἨ σοῃ)υγογα {Ὑ]}}. 
19), δπὰ ἰὸ ιἱὸ αἱ μία οὗ ὁ π)8 (χΥΊ. 7), δια ἰ8 
δἷδο ἰπ6 Ρῃγεὶςσαὶ Ὀδδὶδ ίοσ ῃυσδη δρθθοῖ, ὙΠοΙΒΟΓ 
ἐκ 6 ἃ πρϑδϊκί προ 1 ΟΥΠΘΓΒ ΟΥ ἃ βροδκίηρ σὶ (ἢ 
οὔ οἶδ βε] ἢ ππάος ῥσοίουῃα οπιοίΐοη (πιοαϊαγι). 
Ενεοῃ ἴῃ Ῥγου. ΧΧΥ͂. 4 βα. {πὲ8 εἰ χη ὶ βοδίίου ΠΟ] ἀκ. 
“ Βγοδίδα (Ὀ]ο) [86 ἀτοβθ ἔγομι [8.6 δὲ 'νϑῖ᾽ 18 
πίδὶ πὸ τοδὰ ἰποσο. ΤῊΐδ Π6ΔΏΒ, ἯΘ 8.6 ἴ0 γὸ- 
ἸΏΟΥ͂Θ ΟΥ̓ ὈΪονίηρ ἴ6 ἱπηρυτο ἰηστοάΐθηί ἰΠαΐ 
οὐ τα, οἢ ἴ86 δῃχίδοο οὗ {1:6 το] 6 δι] νοῦ. - ΑὩά ρθὸ 
(Ργον. χχν. δ) 186 οουχί 8 ἰο Ὀ6 ρυγ βοα ἔγοια [86 
πατγίι} Ῥγοδοῦοθ οὗ 8 Ἡϊοκοᾶ τηδῃ, Βὸ 8 ἴο δ6 
Ὀ]οτσι ΑὟΨΔΥ 88 δοῖα ὍΡΟΣ πο] θη δἰϊνοσ, [Ιἢ Οἱἱν 
Ρίαςθ, ἴοο, ΤΣ 16 δἰ ΡῚῪ “ἰο Ὀχθδί 9. ἘΠ 
Ὀσϑαῖδθα υυἱ τ 816 του ἢ ὈσθαῖὮ ἴῃ 80 δαν 
οὗ 89 ϑαβὲὶ νᾶ πιοδηβ ποι μΐηρ αἷμ (ἤδη : 
Οοάὐ Ρίονα Ιαγϑθὶ δὟΎΔΥ οὐἱ οὗ Πὶ6 ἰδηὰ ὈΥ βοῃά- 
ἱηρ, ἰκὸ (τ βίοσῃι οὗ δὴ οαδὲ πνὶηά, Η]8 Ὀτοαϊῃ 
πὶι σγεδὶ ἔόγοθ οὐοῦ (86 ἰαηὰ. Το ἱμουσπί ἰῃ- 

νοϊνεὰ ἴῃ ΓΙΓΕ)Ζ ἴα ομοθ τόσο δχργοββο ὉΥ͂ δὴ 
ἴπδρο. Το Ῥχορβοῖ ζοντο {παῖ οχίϊο 15 [86 86- 
γογοβί ρυπὶϑῃταοηὶ γιΐοῖ Φ ΘΠ ον δὴ ἰηΠϊοα οὐ Ηἰδβ 
ῬοοΡρΙ6. ὙΒεοίδπον 1ἰ τᾶ {Π6 σ886 (παι δδῖ δὴ μδα 
ΔΙΤΟΒΟΥ͂ πὶἰ(ποδδοὰ {πῃ 6 ΘΑΥΥΎρ ΔΎΔΥ οὗ ἰΠ9 ἴδῃ 
{τ θθα, ΟΥὁ 1πδὲ βδβδαροβ οἵ ἴπ6 Ῥοηίδίθυς ἢ ἩΙΟΣ 
(πτοβδίθ [Π6 Ῥαηἰδητηοηϊ οὗ Ἔχὶΐθ ΤΟ ΓῈ ῥγοβοηῦ (0 
πὰ (Π δαξ. ἱν. 27.4.; χχνὶ!!. 86, 68 5βη4.; χχὶχ. 
28), ἣϑθ ΘΟ γίδΙ ἸΥ τρθθῺ8 (Ππδὶ Φο μου ἀο68 τοί 
ἐσιοστηϊῃδίο Η18 ρθορ]9 88 Ηο, 6. σ., ὀχιογπχϊ παιθὰ 
[16 Οππδδηΐίοα, θυὶ ἐμὲ Ηδ 1η8]οῖβ. οὐ (θὰ 88 
(6 τοδχἰγηῦπι οὗ Ρυπὶβμιηθηΐ ΟΠ]Υ ἰθιΡΟΓΑΥΥ͂ 
εχ ]]6. ΤῊ τ86 οὗ [π6 ρογίοοί ΠΣ ἴθ. {μθη αυλύθ 
ΒΟΓΙΩΆΙ, πῃ οσγάογ ἰο ἀθβοσῖθο [ΣΙ ΒΟΣ ἃ σηδί(ου σΟῊ- 

ἰδϊηοα ἴῃ ἐδ ῥυϊηοΐραὶ ϑοηΐθποθ (ππ). ΤῊΘ 
ἀχργεδβίου ἥῶΡ ΓΡῚ ἀοο8 ποῖ ΘΙ ΘΓ οοοις, 

Βαϊ Ιεϑῖδῃ ἀοεβ βροδῖ οἵ ὁ πῃ Ὁ) χίχ. 4, οἵ 

8 ΠΡ ΠΗΠῚ χχὶ. 2, οἵ πῦρ ΓῚΒΡ χίν. 8, οἵ 8 
π ΠῚ γον. 1...Α. ὄταῖρΒιγ ρο  ἐεἴοα] οαἰαθίσορμο 
ἩΠΠΙ ΘΙ ποῦ]ὰ Ρυτῖΐγ [6 Ἰαηὰ ἴᾳ 6γθ οοπιραγοὰ 
ὙΠῸ ἃ κι οΓΓΟΥ͂ Μϊπα, ΟΥ δϑδὲ πὶηα, 1116 πηοβί νἱο- 
ἰεῶςξ πὶπὰ Κπὺποόονῃ ἴῃ Ῥαϊερίΐηο (ὅοῦ χχνὶϊ. 21; 
Ηοα. χιϊὶ. 1δ, Ἡπ]ο ἢ Ρ]800 ΜΦδΔ8 ἀράρτα θείογϑ {Π9 
πα οὗ [μ6 χοροί ; Φοῃ. ἷγ. ὃ; ἘζΖοκ. χνὶἱϊ. 10; 

Χὶχ. 12) ; δῃὰ {μ18 πὶπαὰ 18 τρδυϊκοὰ δ “)" [1 
86 ἃ Ὀγοδίδ ῥσοοθθάϊηρ ἴγουι {π6 πιοῦίὰ οὗ Οοά; 
σἱηὰ Ὀοΐῃρ ΤΡ] ΘΏΩΥ ἰῃ (6 Ο. Τ.. ἀοφδοσίθοὰ δ8 

Οοὐ᾽ κε Ὀγοδίῃ, οὐ αοδ᾽ 5 Ὀγοδίῃ δοίης ἀοδοσὶ υθὰ δ 
πίη (Εἰχ. χν. 8; 90 1γν.9; χνυ. 80; Ηοα. χὶϊὶ, 1δ ; 
Ἰδαϊδῃ χὶ 7; ᾿ἰχ. 19). Αβ δ νἱοϊϑηϊ ἰδ 
οϑ.668 00 ἀδτηδρο, Ὀυΐ δἰ {86 Βδπθ {1π|6 ἀο068 
τ ΟΕ ροοά ὉΥ͂ 1 ρυγιίγίηρς ᾿πβθθποθ, θὸ 1818 ρυη- 
ἰδ πιϑηΐ οὗ ἜΧΡυΪ]διοη ἔγοηχ {μ6 Ἰδηα 16 Β0 [ΔΓ ΤΟΙ 
δοΐηρ ἰηἰαπάρα ἰοΣ ἐμ ἀραϊσαοίίοη οἵὨ [δ6Γ86], 18 δὲ 
(9 βαϊγαίίοῃ οὗ [βιδϑὶ δγίϑοβ ἔγοια ἱ1. ΕῸΡ πεῖ 

{ΠΣ ΘΌΥ (13 88 χχυΐὶ. 14. 56 ΓὙ. γν. 2) (89 ρυ}] οὗὨ 
ὅδοοῦ ἷκ ὀχρίδἰθὰ (οογοσγοὰ οοΐρ. χχὶΐ. 14). ΤῊΘ 
πΟΓῸδ ὃν ἰδία, ἰλεγοίοτε, τὸ ἴο ὈὉθ ἰδίζθη ἱορϑίμοσ, δηά 
Ροΐηὶ ὙΠ} ΘΡ Ρδ8ῖ8 ὑδοίςπαγάα ΓΝ ]2 Ὅδηποί ὃ 
Τοίεστοά ἰο ἰμ6 [0] οτσίης Ἰ9} 2, θϑοδῦβε δίοπο- 
τηαθηΐ ἰ8 ποῖ χηδάθ (ὉΓ ἴβγδοὶ ὃν (μΐβ 42) Ὁ, θυϊ 
ΟἿ {π6 ΘΟὨ ΓΆΓΥ, ἰΐ6 412) ΟΥ̓Κ ἰ5 μ6 ἤταὶξ οὗ (ἢ 
οχρίδιΐοο. Βυ (ὲβ ἘΣΡΙΔΙΟΥΤ Ῥπηδῃτηοηΐ [δγϑοὶ 
18. τηϑὰθ ρδγίδίζοσ οἵ χγοαῖ δ]θβοίης. Τὴθ ΓῸΒΡ 
Κηονθ ΒΟΥ͂Γ ἰ0 στηδῖίκο φοοά οομλο ουὔΐ οὗ ον]]} (αεῃ. 
]. 20). ΤῊ οχρίδίίοῃ, ἱ. 6.,ὄ (ὴ6 τοιηονδὶ οἵ συΐὶὲ 
ἢδ85 (Π6 εἴδθοι ἐπδὶ [ογϑ6] ἐπ ΓΘ ΟΥ̓ ὈΘΟΟ 68 ἴγ66 α͵80 
ἴτοπι 188 Ῥονοῦ δηᾶ ἀοτηϊπίου οὗ εἷβ. [89), 
᾿πουσὰ ᾿ξ κυ ΠΕ] ταθδηβ δλαϊ δε αἰοπεὰ [0γ, ἰΒ ὮΘΙΘ 
ταο ΟὨΥ1ΟΔΙΠΪΥ υβοὰ ἰο ἀδηοίο {86 οἴδοὶ δηὰ ποῖ 
16 οδυθο, ρυτ Βοδίΐοη δηά ποῖ Ὄοχρίαἰΐου [ἢ (ἢ6 
ΥΟΓῪ Β8ΠῚΘ ὙΑΥ͂ ΐ 8 ΔΡΡΙΪοα ἰο 16 οἰοαπβίηρ οἵ 
᾿πδηϊτηδίθ οὔ᾽θοίβ, ΑἸΈΧΑΝΡΕΒ.--Ὁ. Μ.]. πὶ 
γοίεσβ ἰο "ἼΒ δῃὰ νμδὲ [Ὁ]. ΑἹ] ἔγαϊε οΥ̓ {86 
ἰογχίνϑαθθ οὗ βῖ π, ΘΟ βΘα 61 81] βδηοι  βοδίϊοη 
σοῃοθηίΓαῖοβ 186] ἢ 18. 86} Κοορίῃρ 0 νῪ [δ 9 ταὶ 
δηὲ ἰε8ὺ σοτητηδηατησηΐ, δηὰ ἰῃ ἀοβηϊίνο Υ 
Σοπουποίΐηρ ἰἀο]αίγγ. ΤΠ ἴα ποῖ, Βοτονϑνῦ, [89 ἀ6- 
Τηοῃβίγαῖδγο ργοηουῃ, θυ 16 ἴο Ρ6 ἰδκοῃ πάνογθὶ- 
ΑΙγ; (18 τοι, 88 18. τὸ}} πότ ἴῃς [89 
το εἴη! βοδί!ου5 ἐλ δηὰ ἰλέεγέ. Ἡδθποο {Π6 οοη- 
δἰγιοίίοη Ἰ2303 (ποῖ 2317) σδῃ 901]. ΟοηΡ. 
3235 ΤῚ ὮΡ Ναπι, χἱΠ!, 17. Ιδγαοὶ ὉΥ 80 ἄδβῃ.- 
ἵηρ ἰπ ῬΡδοο8 41} [Π6 κίοῃοβ οὗ ὑπεῖν ἰάἀοϊδίγου 
δἰίδιν, (πὲ (Π6Ὺ σδη ὯΟ ἸΟΏΡΕΥ ΒΟΥ [ὉΓ Ἀ͵δοαδ οἵ 
ΜΟΣΒΐρ [ῸΣ Αβῃίογοί ἢ δηά ᾿τολροα οὗ ἰΠ6 βὕῃ, 6Σ- 
ΒΙδΙ [μ6 ἴγυ οὗ (6 οχρίαἰιίοῃ {πδ΄ 88 Ὀθθη σϑῆ- 
ἀογεὰ δῃὰ οἵ ὑμ6 ἰογχίνοηθαβ (πὶ 858 Ὀθθῃ σο- 
οοἶἰνοά, “2 (ἀπ. λεγ.) 18 1ἴπη6, 2 32) δγὸ ποῖ 
ἸΣπγο-Βίομποβ, πῃ {Π6 τα ποσϑ  ορΊοδ] βοῆβα, θαϊ βίομοη 
ἸῺ 8 γὶ]} ἢ ἢ ΔΙῸ οονοσοὰ Ὑ1|} 11Π|6, ΤΩΟΣΙΔΡ 
[2]. ΠΊΣ822, (σοιρ. χὶ. 12; χχχὶϊὶ. 8) ἃγὸ [9 
ΒΒΏΛ6 Βίοῃοθ, ὙΏΘη ἐξον, ἴῃ οΘοῃβοηῦθποθ οἵ (μα ἀθ- 
βἰγυοιίοη οὔ 6 ΜΔ} πἢιϊοῖ [ΠΥ ἑοσιλοά, 116 Ὀγοκοα 
ἴῃ ρίϑοοδ' ΤΙ ὶβ 88}8}} ἤδρρβθῃ ἰο {88 βίοῃοϑβ οἵ ἰῃ9 
Ἰἀοϊδίτουβ δἰίδγβ, δηὰ ἜΕ ὙΠ] ἸῺ ΘΟὨΒΘα]ΌΘΏΟΘΘ ΠΟ 
ἸΟΏΘΣ ΒΕΙΥΘ 88 οὨ ΜὮΙΟΝ ἰπλαροθ οὗἉ 
Αβδίογοιῃῃ δῃμὰ οὗ ἰμ6 βῦμ (οορ. οἢ χνὶϊ. 8) 
βίδῃά ὕΡ. 

8. ΤῊΕΒ ΘΕΒΤΕΒΌΟΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΜὙΟΚΒΙΌΙΥ͂ ΟΙΤῪ ΑΝῸ ΙΒΒΑΕ1)Β σΟΥΕΤΙ, ΒΕΞ- 
ΤΟΒΑΤΙΟΝ. 

10 
Οἤάρτεδ ΧΧΥΙ͂Ι. 10-18, 

"οἱ [Π6 ἀοίδποοά οἱγ δλαϊ δὲ ἀεδοϊαῖο, 
Απὰ μὰ μα αίΐοη Όυβα θη, δπὰ 6 ΚΘ ἃ τ] ΘΓΏΘΒΒ : 
ἼΒΟΓα 5884]}} [ῃ6 ο41} 664, δη4 ἴΠ6Γὰ 888}} Βο 119 ἄοτῃ, 
᾿Αμπά οοπδυμλθ ἐπ ὈΣΆΠΟ 65 ἐμοχοοῦ, 

11 ὙΒοα {86 θουρὴθ ὑπ γθοῦ ἀρο τ ἱυμογοᾶ, [Π6Υ 58.411 δ6 Ὀγοΐχοῃ οὔ": 
Τὴθ ποϊθθη οοπ6 απα βοῖ βοὴ ο ἔγο: 
ἘῸγ ἴῦ ἐδ ἃ ΡΘ0ρ]6 οὗ πο υπάογβίδηδίηρ ; 
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ΤΒοχοίοσθ Βὸ ἐμαὺ τηδᾶθ {ποτὶ 011] ποῦ Β8νθ ΤΩ ΣΟΥ οα ἐδο, 
Ἀπα Β6 ὑμαῦ ἔοσιηϑα ἐμϑπὶ ψ1}} βῆονν (ἰδπὶ πὸ ἔλγοσ. 

12 Απά ᾿ΐ 8881} δοτηδ ἴο Ρδ888 'π (ῃδὲ ἀδγ, 
Τλαΐ ἰῃ6 [,ΟΒΡ 8}}8}} δεδί οἱὗ᾽ 
Ετοτὰ [86 "᾿ΒΔΠΠΕΙ οὗἉ 186 τἶνος απίο {86 βίγοδσα οὗ Ἐργρί, 
Απὰά γθ 888}} δ6 
Ο γο ομ:]άσθη οὗ 

18 Απά [1 584}} Θοτμθ ὅο ρ888 ἴῃ ἐμαὶ ἀδυ, 
Τλαΐ 189 ρτοδὺ ἰσυτπιροὶ 884}} θ6 Ὀ]οα, 

ἐὐτιετας 016 ὈΥ͂ 086, 
ΓΘ]. 

Ἀπά [ΒΘΥ͂ ΒΠ41} οοπιθ ψ ΟΝ ΤΟΓΘ ΤΕΘΑΥ ἴο ροσῖβῃ ἰὴ ἐδ 
Ἀπᾷ (δε ουϊοκδίβ ἴῃ [86 Ἰδπὰ οὗἉ Ἐργρὺ, 
Αμα 888}} νοσβὶρ (86 Τ,ῸΘΒΡ ἴῃ (86 ΠΟΙ τηουπὶ δὲ Φοσαβαδ οι, 
ὁ ΣΌγ. » φὙ 7 ςΟΥΉ. 

ἸΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ 

Ὅοσ. 10. ΤΣ (ΟἿΣ ΒΘ ἰὴ 1δα8}} ἰβ δὴ δὰάγοσγῦ, οΣ 
δυδδίαπενο ἀδοὰ δαυογοία!!γ, 1ὲ τηϊρξ αἷϑο Ὀ0 ὙΠ 

(οοταρ. ΝΌσαῦ. χχ 9; ΜίσδΩ υἱῖ. 14). Τῆδὲ δὰ δὴ νϑσὺ 

“δῷ ὈΘ6 ὑΠ6 Ῥγϑαϊοαὶθ 18 ΜὸῸ0]]} ᾿σ οΤ. 

ψοσ. 12. ἽΠΝ Ἰπνῦ, ἐ, 6.,ὄ ο 026 ΟΣ, ἴο ὁ86 μη ]οἢ ἰδ 

οῃ6 δηὰ ποϊπΐης 6186, ἩΠΟΙΥ οὔ. ΤῊΐδ οογλθί παῖΐοι 
ΟΟΟΌΓΣΒ ΟὨΪΥ ὮΘΓΘ ((ὉΓ ΕΘΟ168. Υἱΐ, 27 ἰ6 ἀἰ ΔΌΣΘΩΙ). ἽΠΕΝ 

Ἰαπὰ οἵ Αβεγτία, 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΔΙ, 

͵ἴ6 ἐδηο ἕοσζω οὔ ἐὴ9 οομῃδίγυοὶ δἰδῖδ, δηδ σδῃ Ὀ6 ἰγχοδὶθά 
ὮΘΙΘ 88 ΒΌΘΗ ; (οσ ἐῃθ οοπδίχαοὶ βἰαὺθ σωδγῖκα ἔῃ δΔΡΡροδῖ- 
ἰοη8] χοϊοίίουβ ποϊμίπα ας ἐμ οἰοβαδὲ οοῃπηθοϊίου 
(Νσακεδβασε Θ᾽. ὃ 64,1). [ΤΟ οὩΘ6 ΟΏ6, ἐ. 6., οὔθ ἔο ἐδο 

οἶμον, ἴο τρδυσῖς σαγοῖα] αἰἐθηιίοι ἰο θοῦ ἱπάϊγί ἀπ], αηὰ 
ἰ0 ΘΧΡΓΘΒ8 ἐῃ9 ἰάθα ἐμαὶ 4}} πὶ} Ὀ06 χαϊμαγϑά ἰοχζοῖδονς 

δοὰ νἱϊπουῦὶ ἀχοθρίίοιυ.--Ὦ. Μ.} 

ἘΧΈῈΟΘΟΥΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂,. 

1. Το Ῥτγορβοὶ δραΐη ἄγαν ου 8 ἀδεῖς μδοῖ- 
ἔπυης (6 Ρἱοίατα οὗὁἨ [16 ποῦ α]γ ροτεσ. Ηδθ 
δὰ τεργοβεηίϑα ἐΐ, γϑῦ. 1, ἰὼ [μ6 ἔοστα οἵ Ὀεαβίβ: 

ἈΘΓΘ, 88 ΔΙΓΕΔΟῪ (χχὶν. 10-12; χχν, 2, 8, 12: 
ΧΧΥΙ. δ), (Π6 στεδὶ οἷΐγ οἵ 1μΠ6 ποσὰ, (6 οβῃίτθ 
οὗ (16 ψοΡΙΑΪΥ μόνο, 18 πιϑὰθ ἰο δρρϑᾶσ. Ηβθ 
ἀθρίοἰβ 1{ 898 8 ἀθβϑοϊδίθ ἔόσβα θη ρ͵δοθ, ουθσρτονῃ 
ΠῚ θύθηθα, Ἡποθθ ἰθημον Ὀγβηοθοα (ἢ 6 οδῖγοα 
δαί ΟΥἹ ψποθο υἱιδβοτοὰ ὑἐπὶρβ ποιηθη μδίθον ἴοσ 
ἴμο]. Τρία ῥ᾽ Ε140]6 Ἰοἱ '8 (Ἀ8 ρυηϊθηπιοηί οἵ ἐαῖν 
ὉΠ (νοσβ. 10 δηὰ 11). Ουϊΐΐο ἀϊβδγθηὶ ἰβ 16 
σδη0 ὙΠ} [βγϑο]. ΤῊ Ϊβ Ρθορὶς βηάβ χτβϑδοθ ἰη {π6 
6γεβ οὗ ἰ9 "ΒΡ. Οαὲ οἵ (Π6 δἤδατο οἵ ἰμ9 
δ ΟΏ8, ἩΒΣΟΝ ΒΠ.4}} 6 χαιϊβοσοὰ ἰῃ (ἴθ ἀδν οἵ 
Ἰαάρτηαθηί, 411 [Π 6 ϑᾶτβ ἐμαὶ βοίοης ἰο ἴασϑοὶ β}}4}} 
[- βοραγδίβα, δηὰ Ῥουπὰ ἰοχοίμεσ (νογ. 12). Απὰ 
πο η (86 στοδὶ ἰσυτηροί βοιιηάκ, 411} ἐμ [δυο] ἐθθ 
Ἰοβὲ πῃὰ βοβίϊογοά ἴπ ἴμ6 ἰδηάβ οὔ 89 μοδίββη, 
ΛὮΔ1] τοίαστι μοπλθ, ἱπ ογάθσς ἰοὸ πουβΐρ Φϑδβουδὴ 
οὐ ἴδ ΠΟΙΥ πλουηίβίῃ δὲ ψΦοσυβδί θα (υοσ. 13). 

2. τοῖ ἴδο ἄοίθηῃοοθᾶ--"ο ἕανοσ.---  ἐγα. 10, 
11, ΤὨΘ οἷν πρϊοῃ θϑοοσηθδ ἀδϑοϊαὶθ δῃὰ δηὰβ 
ΠΟ ΤΩΘΣΟΥ͂ (Υ6Γ. 11) σδῃῃοῖ ροβϑὶ Ὁ] Υ 6 ΨΥ βδ θα. 
10 σδῇ ΟΠ]Ὺ Ὀ6 (6 οἰἵγ πίοι (πὸ Ργορμδὶ [88 
ΔΙΡΟΔΟῪ (χχὶν. 10-12:; χχίὶ, Ὁ; 12; χχνὶ. δ) 
80 ΘΙΩΡ ΔΙ ΟΔΙΪΥ͂ βοὶ ἰοσί ἢ 88 (8 οδηΐγο οἵ ἐΐθ 
ΜΌΓΙΪΥ ρόνοσ, ἀπά ἀϊδιϊηρυΐδηοα ἔγομι ἐδθ δασίὶ 
οἵ ψὩΣΟἈ ἐξ ἰ8 6 οοΐσθ. Ἄοτβ. 10 δῃά 1] δσϑ 
ἰδογείογθ οοηπθοίθα τὶ γοσ. 1. 339 ἐξ Ποσο οχ- 
Ρ᾿Ἰοδένο, σαΐθοσ ἐμδῃ οαυβαὶ, ΤῊ ἀοίθποϑᾶ 
ΟΥΌΥ οἵἁ γοσγ. 10 8 ἰάθη δὶ τὰ (6. ΛΧ ΤΡ Ἢ 
ἴῃ ΧΧΥ, 2.---17}} (οοηρ. χχχίϊ. 18; χχχῆΐ, 20; 
Χχχίν, 18; χχχυ. 7; χγυ΄. 10) ἴθ οσἱβίῃδυ ἃ 
μιϑὈϊ διΐοη οὗὨ Νοτιηδάθε, 8 ρ'δοθ τῇ θσο Ῥθορ]δ 68 
δίδῪ Μ 18 ἰποῖς ἤοοκθ δηὰ Βεσάβ. ἸΏρθη ἰΐ ἰδ 
μιδοϊδιίοπ ἰῃ βθηθταὶ; δηά δὲ 189 οἱτγ ἰβ ἢδτθ 
ἀεδίρηαίοα δα “1}}) 2, σῆδὲ ἐμ οἱτγ ψδβ, δηά 
ποῖ ψῆαϊ ἴΐ ἴ8, ἰΒ ἀδῃοίοαά Ὀγ Γ), ΤῈ 'ττᾶβ ἰουπλ 
Δ ἱπηδὈϊ θὰ οἱἵγ. [2 ἰθ δοοοχάϊηῖγ ποὶ ἴο ὃ9 

ν οὶ Ὀ6 

ἰδκο ΠΟΣΘ δὲ “ ἐπράρτ ον δυὶ δα μαδιϊκίζου, 
ἀν! ηρ-οίδοθ. ΤᾺ ΓῚΣ 18 βαϊὰ ὮΥὮ ΜΟίομΥΤΩΥ 

ἰο 6 ἄσίνϑῃῃ δα (ΠΡ 9Ὸ) ΔΙ Ποῦ ἢ ΟὨΪΥ Σΐ8 
ἱπμδθί δια ἀγὸ δο. (Οομαρ. ΓΙ ΦῸ [0 χυΐ. 2; 
ΓΚ ὙΡΩ Αταοθ νυ. 8; δηὰ 329} ΥΚΕ [δη. χίῖ!. 
20). ΑΔ ἰδ6 νυ άθγηθαθ οδὰ 86 βαϊὰ ἴο 6 ἴοτ- 
Βϑκοη, θαΐ ποῖ ἀτίγοῃ ΔΎΔΥ, γὸ Βαυθ (0 οοπηθοὶ 

οὨΪΥ 219) πὴϊὰ Δ Ἴ29, δῃὰ ποὶ ΓΖ δ]θοὄ. Οἡ 
1Π6 ὈΪδοθ ἐμαὶ 885 Ὀδθη 860 ἰὈσγβδαίσοη οδἶνοβ τὶ} 
ἴοθα (οοπιρ. ν. 17; χχνυὶ. 18 8η4ᾳ.), δῃὰ 116 
ἄοντῃ, δῃ ἃ οοῃδιπθ (χ]χ. 4) Ἐ89 Ὀσαπ οδθα 
(οορ. χυὶϊ. 6) ᾿βοσϑοΐῦ, ἱ. 6., οἵ 186 ἐοσβδαίκο 
εἰίγ. Υ αὶ σοιηδίῃβ οὗ 86 Ὀγδῆοθοθ (ΟὟΡ τὰ 
(09 οοΟἸ]οοὐΐγο θθῆρο οἵ [0]] 4 }}γ ἰὼ Φοῦ 
χῖν. 9; χυἱ. 16; χχὶχ. 19), δῃὰ 8 νυϊεβοσοᾶ, 
8 σοῖς ΟἹ ((λ}6 ρΙυγταὶ ΠΣ ἼΣΟΣ τὸ Ὀ6 τοΐοσγοὰ 
ἴο ἴμ6 ἰά68 οὗ 8 του]Ἱιυἀς οὗ Ὀγαηοῦδοβ οοπίαϊηρὰ 
ἴπ ὙὙΡ); ἴδϑὴ τσόσῦθῃ οοσμθ δηῃᾶ Ἰείπ ᾶ]9 ἐξ 
(ΑΛ 26. 6 πϑαϊος Θοπρ. οἡ σοῦ. 4), ἡ. 6.» (Β6 7 
ΤΩΔΚΘ 8η δ , ἃ ἤἥδλιπηο οἵ 1ΐ (χχχὶ. 9; χὶῖν. 16. ]. 
11 οοΡ. Μαὶ. ἱ. 10). ΤΏΙ ἡαἀρτηρηὶ οὐομλοδ ἀροῖ 
189 ῬΘΟΡ]Θ ᾿ ὁ.,), ἰηὴ6 παίζοῃβ οοηοόϊνοα δὲ 916) 
οὗ (86 ποῦν ρονσεσ ; Ὀδοϑῦβθ ἐξ ἱν 8 Ῥθορ]θ 
αὶϊουΐ τἰρηῦ ὑπάγῃ δἰηρ (Ρ] ΓΑΙ ΟὨΪΥ ἢ οΓα. 
Οὐτηρ. οα χὶ. 2). ΤΒογοίοσο, δ πουρ ΦοΒονδΒ 
ἴθ 86 Οτραῖοσ. οἵ (86 Βοδίμοῃ αἷβο (6 εῃ. ἱ. 26: 
ὁοΡρ. ὅοῦ χὶϊ. 10; Αοἰβ χυΐ. 26), γεὶ Ηϑ πὶ 

ἰοῦβ υηἰο ἔμοῖὰ (ἸΔΣ»» δὲ χυὶ!. 7; χχὶχ. 
16. 1 οορ. χχῖσχ. 16: χὶν. 9 εἰ δαερε). [ΜδῆΥ 
οὗ {9 Ῥεδὶ ᾿ηἰογρτγθύοσβ μοϊὰ (μδὲ (86 οἱ Κοη 
οὗ ἰη νοῦ. 10 18 Φεοσυβδίοθ, δηὰ τοὶ ΨΊΟτι. 
ΤΏ ἀοδοϊδίξομ ἤοτο ἀθβογὶ θά β ποὲὶ 8ὸ οοσωρ]θῖβ 
88 (δὶ ἀοπουπορά δρδίηβὶ Βδουϊοι (χὶϊὶ. 19--29) 
δΔη 4 οὉ θ᾽ ΘΧΘΟΙΪΥ ἴο ἐδ Ἰαάρηιοηὶ [οσοιοϊά 
Θἰβενποσο ΌΥ 1888} αχαϊπεὶ [δγδοὶ δηὰ “ ΘγΌθα  οτὰ 
Χχχιὶὶ. 18, 14; ν, 17. ΤῊΘ ρμθορὶο οὗ πο πυπάοσ- 
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εἰδπϊησ, ποδο Μααν κπὰ Εὐγίλος ἰη ΦΈ που δῇ, 
φασίδίη!υ ἰοοῖκα 1ἰἶκο [αγϑο]. Οὐμαρ. ἰ. ὃ8.-- Ὁ, Μ.]. 

8. Διο ὶς 68.811} οοὔμιθ--- οΣ088]161.---  6Γ. 
12, 13. [ἡ οοπίγαδι ἰο ἰΐ6 βδὰ πᾶ οὗ ἃ υ]]οτ- 
ποϑθ ἰῃ γοῖβ. 10 οπὰ 1], 16 Ῥτοριιοῖ ἀδρὶοίβ 
]αγϑ}] 8 ἤμαὶ ἀθϑίίηυ 8δθ ἃ μεαγνοδὶ οἵ φίουῦυ ἀπὰ 
Βίχοδὶ ΒόπΟσ ἴοσς ἰαγαοὶ. Τρ ἐωιδρα οἱ ἃ ργϑαὶ 
λαγνοαυ-δν (Μαῖϊ. χιϊ!. 39; ἔν. σιν. 14 θᾳ4ᾳ.), 
ἴοστωϑδ ἰ᾿ 9 ὑεῖο οὔ (δο ἔχυγαϊδνο [Δ οὗ νϑΓ8. 
12 δῃὰ 18. Τῆιο δίιβθανεβ δῖο ψϑίμβεγθαά, θυβὴ ἴῃ 
186 οουπίγίοθ το ΣΘ [δγ86] ᾿ΐνϑ ἱῃ ΘΧ 6, τ ΔΊ} 
ἰδογοίογο, ἐπ (86 οουπιτγίοα οὔ ἰμ6 Ευρδγαίοα δηὰ 
ΕΣ ἀντ Ἐὸτ ἐπλρν οουπίτῖοα αὐτὶ ίος 16 Ῥχο- 

οἱ Πεοσϑ, δβ χὶ. 11 ρηη.; χὶχ. 844., ΤΕΡΓΙΟ- 
δοιίδιϊ γ65 οὗ ἐἶθ ἰαπάβ οἵ οχὶ]α ἰῇ βϑῃογαὶ. θαι 
σα βθη [6 Παγνοβί θμθαυ θα οἵὁὨ ἰἤο80 οουπίγὶοθ ΔΓΘ 
Ῥογῶθ Ὀγ ἐπα γϑαρεσα, (9 [ἘΡ 88}4}} ὑὕθδὶ {{|686 
βιεανϑ (31 οὗ ἰδ ὑεαιίος οὔ οὗ οἸἴνεβ θϑυΐ, 
χχῖν. 20: οἵ πο ἐμνοβιϊηρ οἵ σταίη τΪῈΒ 8 δἰδῆ᾽ 
Δυά. νἱ. 11; Βαϊ ἱϊ. 17; [μκ. χχνὶ!. 27), δηὰ 
4106 Θδιβ οἵ [δγλὸὶ] π|}} 411 ουαἱ, διὰ ἰπθη ὃ6 

πογοὰ ἰο δ6 Ὀγσουρῆϊ δεῖ. [ἱ ἰ5 ρἰαίῃ (ἢ δὲ {Π|6 
Ρἢδὲ 085 Ὁγ τ ἰτηαχο δαὶ ἢ6 αδογνδγὰ 

γοσ. 18, βίδίθθ ἢ ργοροῦ ἰογη8. ΕὉΓ 86 βοδί(θ 
Ἰατδοι βῆ φαγβ πιὰ (6 ΔΏοανοβ οἵ (ἢ 
αομι1}]68 δῖὸ ποίμίηρ Ὀαΐ ἰδ ἽΔΣ δὰ Ὁ᾽ 1) 

γον. 13. 1 ἰακο ἱμβοσοίογο ΓΞ} γεσ. 12 δβ ἃ οοἱ- 
Ἰοοϊϊνο ἀοεὶμπαίίοα οὗ οδῖα οὗ χγαΐῃ. ΕῸν υἱδί 
αἰρπὶ που ϊὰ 10 παν Βογὸ ἰοὸ χῖνϑ ῥγοιι- 
ὩΘΏΟδ ἰο ἔθ ΕἸ γαίθα ὑεΐηρ δὲ εἰμὴ παίογ, λ8 
ἦι 16 αυϊία ἐπα  βδγοηὶϊ ἴον 1Π86 Οφορτδρ ςα! ὑουπα- 
ΔΙῪ Ὑ8οῖδοῦ ἰΠ6 Εαργαίοα ἢδ8 ταυο Υδίοσ ΟΥ 

ιπ|6 (Π γῶν, βατιιω ἀφιμαο, ἐπι ρ᾿δεῖσεβ (16 δϑαπά- 
δῆς οἵ ὙΔΙῸΓ, Ῥᾳ. ᾿ἰχῖχ. 8, 6; Ὀδβιἀθβ οὐΪυ Δψυά. 
ΧΙὶ. 6 τ βοτο (6 τησδηΐης 18 8 πηαίἰοσ οὗ ΠΟ ΘοηΒ6- 
ᾳυεηοο)7] 6 ἀδῖθ ποὶ ῥγεβδδ (89 11πθ οὗ (89 

ἘΘΡΒγαίθα, οὐ τ [ἴη9 οἵ ἰο Ὁ Ό ὮΣΝ ΔΏΥ 
τηοτα ἴμδ8ὴ (86 ΠΡΡ οἵ (π6 Ερἢ Γαίοα 88 8 δ ΠΔΤΡΙΥ͂ 
ἄγαπη Ὀουπάκεγ- 6. ΕῸΓ [τὸ χτδι 6818 οἵ [9 
ἘΠΡΗγαίθβ ἀρὰ )υδὲ (ἢ δδγβ οἵ ἰἶἴ6 ἰδηΐβ οὗ (ἢ9 
Ἐπιρηγαῖοα, δα [86 οδγὰ οἵ ἴμ6 ὑτοοὶς οὗ Εαγρὶ 
δῖ ἰδ; δασβ οἵ Εαυρί, 8 δρρϑᾶγβ ίγουι ὙῈ ΥῈΝ 
δὰ Ο ὝΧΌ γοσ. 138. 1 Ὀεϊΐονο (μδὲ ἰῃ τοχαγὰ ἴο 

ξιδιοτο αν Ὑ6 81: (0]}Υ )υδ 1 οἷ ἰπ ΒΡ»! γίῃς τοῦ 

δεν ἽΡ κηὰ δείογο "Ὃ ὕΠ). Τὴδ οὔιίπείου οἵ 
δι θαϊδπεῖνοα δῇς ρσϑρολι (ἰοη8 οὐὗἠ οοϊῃηρδγίβοῃ 
ἔατη 68 ἃ ῬδΡίροα Υ βυβδοίοηῦ ΔΏΔΙΟΧΥ ον (85 
οπιΐεδΐοη (οορ. 900 χχχὶι. 25). [16 ὑῬγοροθοά 
οοιαίγασίου ἰδ ἱπίοἰ ΓΔ ΌΪΥ μανὰ, δὰ ἢδ8 πὸ οἰδθδνῦ 
ῬΑΓΑ 6] ἰο δυρροεὶ ᾿ς, [Ιἐ ἰθΘ ΠΤ ΑΓΓΘΏΙΔΌΪ δδ6- 

δσυταοὰ ἰδὲ ἽΠΠ ΠΌΣΙΣ πιρδὲ τοδὶ [δ ἀἱσὴ 
τοαίεν οὗ 186 χἶνες ΕᾺΡὮΏγαῖοβ δα αἰδιϊηρσυοα 
ἔτοτα ἴθ τεσ αἱ ἴοι οαίοαν. ΠΣ ἀσηοίεβ ουτ- 
τοιῖ, δΔηὰ 860 δρυηῃάδηῃοθ οἵ παίοσ, δηὰ ἱἰὲὶ 
ΣΩΔΥ͂ ἯὙ611 θ6 ρμυΐ 88 δὴ δαϊυποί οἵ {π6 σῖγοσ Επ᾿ 
ΡΒιγαίθα θη (πο οἷδον ἰογιιΐϊητβ 8 ἰπΠ6 ἰηκίρη  ἢ- 
ἐδῃΐ βίσοδι οἵὕ Ἐφγρί, 89 Ἡαάὶ εἰ Αγλ. [ΐ 8ρ- 

ἴο τῖθ δχοθοϊηρὶυ ἰοσοοὰ ἰοὸ ἰακο Πυϑ 
ἜΣΘ 86 8 οὐ ]ϑοῖδνα, τη δηΐηκ ΘΆΓα οὗ σταίη, δηὰ 

τὰοη ἴο δὰ δΔΏ 6118 οὗὨ {Π|18 διιθαίδηιϊδνο 
δῆενς .--Ὁ. Μ.]. 

Τπδὲ τμ9 “Ὁ ὯΠ) 16 1η9 Ἡγαὰς εἰ Ατίαλ᾽ τ βία 
ἤονα Ὡδδν ἘΒΠποοοίυτα ἱπίο (ἢ βεὰ ἷβ. οογίδίη. 
(Οοειρ. ΕΒ Ἐσνρί απαὰ ἐε δουΐδ οὐὁἉἁ7λήοδξεε, 1. 
νι 210). Βυλ ἡ ἰδ τοὶ ᾿ ταρηϊοηοὰ δἱοης ἩΣ8 (δ6 | ἴο 

Ἐπρ ιγαῖοο ἰο ἀρεϊχηδίο 8 ΤΟΘΒΟΑΙ͂ οὔ [86 Ιατδοὶἱι. 
δὰ κἰηχάοιη (ξη. χν. 18; 1 Κϊηρθ νἱῖϊ. 0δ), 
θαὶ δ ϑιδ]6 πὶ οὗ 1π|6 δου βογὴ δηά ἔγοὶ ἰδ οὗ 
Ἔχ ϊθ; δα (6 ΕᾺΡὨγδίθβ δ δι Ὁ] 6 οὗ ἰμ6 δοοοηὶ 
δηὰ ποτ βογῃ ἰδῃά οἵ οχίϊθ. 

Αἱ {Π6 εἰχηδὶ ν ἱοῆ ψ1}} θῈ φίνοη Ὁγ δου λᾶ οὗ 
τχυροῖ (χνὶ!!. 8, Μαεῖι. χχὶν. 8; 1 (οσ. χν. δ2 ; 
1 Τιιεβ. ἰν. 16) 81} πα Ἰργαϑ θα ψο δτὸ 1οαῖ 
(Φ ες. 3. θ) «πὰ δοδεϊθεθᾶ αν 12 οοηρ. Ἐσοϊ.. 
χχχὶῖν. 4, 16) ἴῃ (6 ἰδηὰβ οἵ Αρεγτὶδ δηὰ Ἐμγρὶ 
(μὰ [89 β8δὴ)9 ἰδῃὰβ Ὑπὸ ΜΘΙΘ ῬΓΘΥΪΟΌΒΙΥ ἀ6- 

εἰχυδίοά Ὀγ ἽΠ) δπὰ “2 ὉΠ) οοιο ἰο ΜΟΓΘΠΪΡ 
(86 [0 ἘὉ ἴῃ ΨΦογυβδ]οθ, οὐ {π6 τπουπίαϊη οἵ [6 
Βαῃοίυδυυ (χχίν. 28; χχυ. θ, 7, 10). Ηδγο οπακα 
186 ἐϊδείζιιδ σι οὗ [δὶ Τιοινθ ποῦ- 
ΒΡ 86 σΟΏΟΘΙνΟΒ 88 ΠΕΡΟΡ ΘΠ ηβ (οοῦ;)Ρ. χχν. 7 

.). 16γ80}᾽}5 γοίυσῃ ἴοὸ ἰδ οὐ Ἰδηά 18 γρο οὗ 
(Π6 τοδίογαίίοῃ οὗ χϑαἀϑεπηθὰ τηϑθ (86 ᾿Ισραὴλ 
πνενματικός) ἴπίο [86 δον ηΥ Πομ6. [Ι{ ͵δ ποὶ 
ΡοββὶὉ]6 ἰῃ (8 οομῃροιϊίίοη ἴο ἰληἰς τ γοῖν (88 
ὀγθὴ ὈΒΕΟΉΒΙ, ΕΒ 4066) ΟἹ 8 δἰ πρ)ο δοὶ οἵ ΜἯΟῚ- 
δι} θοίοτθ ἰδἰκίη μοβδοδαίοῃ οὗ ἱμὸ ἰδμὰ δμὰ 
βοιἰΐηρ ἴῃ ἰΐ, 

ὉΟΟΤΈΙΧΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΉΙΟΘΑΣΙ,. 

1. χχῖν. 2. “ὙΠ οη ρορογαῖ ᾿υἀρτηοηΐδ ἴδ 6 
Ῥίδοο, Ὠο ἀϊβιϊποιίοη ἰβ οὐϑογυθα Ὀδι γθθῺ τδη δηάᾶ 
6, Τηλϑίοῦ δηᾶὰ βογσυδῃΐ, τοϊρβίγοδα δηὰ χηδὶά, 
Ἰοασηϑὰ δηῇ υη]οαγηθά, ἢο0]0 δηά ρμ]οὈοΐδη, ΟἸΘΓΩΥ͂ 
δα Δ} : {Ππαγοίογθ θὲ Ὧ0 ΟὯΘ ΓΕΟΙΥ ΟἿ ΔΗΥ͂ ΟΧίοΓ- 
Ὠ8] Ὀγογοχδιῖὶνο ΟΥ Βυ ρου ον, θυϊ 16 ΘΥΟΓΥ ΟὨ6 
πἰιμουΐ αἰδιϊηοίΐοη ταροπὶ δηὰ ἰογεαῖκο βίη." -- 
ΟΕΚΑΜΕΒ. ΤΒουκὰ {Π]18 18 τσ μΐ, γοὶ τὸ τηυδῖ, οὁη 
{16 οἶον Πδηὰ, γοθα ΡῈ. ἰμδὶ [Π6 [Χ0Ὲ} ἀθοϊαγοβ 
ἴῃ ταίθγθηοθ ἴο ἴῃ 6 Β8Π16 στοδὲ ουϑηΐϊ, “ ΤἬΏρη δβἢ4]}} 
το Ῥ6 ἴῃ {π6 614 : [Π6 Οη6 8ἢ.8]}} 06 ἰαἴζοῃ, δηὰ 
{π6 οἷδον Ἰεῖ. ὅνο ποιιθη 8}}4}} Ὀ6 ἜΠΡΟΙΒ δῖ 
(Π6 τπ}}]; (Π6 οὔθ β}4}} 06 ἰδῖϑθη, δηὰ [896 οἶον 
16δ (ἴδει. χχῖν. 10 μᾳ.). ΤΆΘΓΡΘ ἰβ πὸ οοηίγα- 
ἀϊοίύδοη ἰῃ {1686 ὑπὸ πἰδίοιαθηία. Βοίἢι ἃσγὸ ἴγυθ: 
ουϊπαγὰ τοϊδίϊοπβ ΜἩΠ11 δ κο ὯοῸ αἰ δγθποο : ἰἢθγο 
88}4}} Ὀ6 πο τοβροοὶ οὗ ροιβοῆβ. Βυϊΐ {1:8 βἰδίϑ οἵ 
(86 Ποατὶ οἱ πιλκο δ αἰ ἥδγθηοθ. Αοροσγάϊηρ ἰο 
6 ἰηψαγά οδδγδοίος ἐἤογθ ψ1}}, ἴῃ 186 οδθ οἵ 
πόδα τ [086 ἜΘ χίογη] ροβί τοι ἱπ ἴῃ 6 πον] 1β ρῈσ- 
ἴδοι δἰ κο, ΒΘ ϑοθ γὼ δηΐος 1169 οἴ ΓΒ Ἡ ΠΟΘΘ 
ἄοοιι ἰβ ἀθδιῃ. 

2. χχῖν. ὅ βᾳ. “ὙὍὈο οδυίἢ 18 Ὀυτάοηοα ψ1} 
κἷπα, δῃὰ 8 {πογοίοστο ἀδργιγοά οὗ δυϑῦν Ὀ]θδδίηρ. 
ΤΠ6 οδυῖ πιμδὶ βυ θσ [ῸΥ οὖν κυ], ὙΠΟ ὙΘ 
Βανθ 88 ἐΐ ΜΟΙΘ τ μον ι, δηὰ ἐξ πηυδὶ ὈῸ δϑυδ]οςοὶ ἰο 
ΥΒΏΪΙΥ [ῸΓ ΟἿΓ βαῖκοθ (Εουι. υἱΐϊῖ. 20). ἮΝ παΐ ποῃ- 
ἄἀδν ἴθ ἐξ (πδὲ δ δῃου]ὰ βῇῃον 16] υῃρταϊοίαὶ 
ἰονδτὰ υ8 7" --᾿ ΟᾺΛΜΈΒ. 

[3. χχίν. 13 βΒαΛ. “ΟΡδβοῦνϑ ἴπ0 51:λ4}} ὩΣ ΟΡ 
οἵ τ}]8 τοιμηδηΐ : 610 δῃὰ ἰἤοθγο οὔθ ὙΠῸ 581|4}} 
ΘΒΟΆΡΘ 6 ΘΟΠΙΠΊΟῺ ΘΑ] ΔΙΏΣΥ (48 ΝΟΒἢ δηά ᾿ἷ8 
αταῖγ, πο (86 οἷά πον]ὰ τ ἀγοσῃθα), γῇῆοὸ 
Ἡ ΘῺ 4}} δος ρδίποσ Ὀ]δοκηοβα, οδὴ ἐμὲ τῷ ἐλεὶν 
μὰ ΤΑ 7ον. Τμικοὸ χχὶ. 206-28," ἨΈΝΒΥ. -- 

4, χχὶν. 17-20. Οὖὖσ δδσίῃ 'β ἃ γοϊοδηΐο θοάγ. 
ΜΙριΥ γοϊοδηῖο ΙΌΓΟΟΒ ΟΓΟ δοίΐγο δἱ 118 ἑοσιδ- 
ἰἰοη. Τιιδὶ {Π686 διὸ δβί}}} ἰπ οοτηπιοίζοῃ ἴῃ ἰἢθ 
ἰηϊοχῖος οὗ (π6 οανἢ ἱβ Ῥγονοά ὈΥ͂ (6 ΤΩΔΏΥ δοίΐνο 
γοϊσλῃοοδ βοδίίοσθὰ οὐοσ ἴ86 ἩΐΟΪ]6 δδυίῖ, δῃὰ ὈγΓ 
186 ἰ.4] νοϊοδηΐς σον ]αϊουβ ὙΠΟ ἢ ΜΘ οδ 

αυάκοα. Τῆοδο Βανο Ηἰἰμοτίο θθθῶ οοηδηρά 
Ρδείίουοσ Ἰοοδ ἶθβ. Βυὶ γιὸ οδὴ ζΌΛσδηῖοθ 
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1αὐ ἃ οοποοηίγδίου δηὰ βἰ λυ δποοῦβ ογυρίϊοη 
οἴ (Ποδὲ6 νοϊοδηὶς ἔογοθα, (πὶ ἷβ, ἃ υπίνοσεδὶ οδυὶ ἢ- 
αυδίζο, 8..4}} οὶ Βοεδῆοσς οσουῦ ἢ Τὴ [0ΕὉ» 
ὙΠ 8 ἶτ68 ΟΧΌΓΟΒΟ πηοη(ίοη οὗ δύ αυδίζοα διηοηρ ἰδ 6 
δἰχηβ τ ΒΊΟΝ 8}}8}} Ῥγθοθὰθ Ηἱΐδ βεοοπά οοιϊης 
(Μαδ. χχὶγν. 7; Μδῖκ χὶἱἹ. 8; [κ χχὶ. 11). 
Απὰά ἱἰη 2 Ροϊ. 111. δ καα. {86 ἔμΐίυτα ἀσαίγυοίίοη οἴ 
186 Θαυί ὉΥ ΓΘ 18 δῖ ΟΥΌΣ δραϊηβί {6 ἀοδβίσγυς- 
ἰἴοη οὗ ἰῃ9 οἷά που] ὉΥ Ὑδίεσ. [Ιβδίδῃ ἰῇ ΟἿΓ 
Ῥίδοθ ΔῃὩΟῦΠΟ6Β 8 οδἰδδίγορῃθ ὙγΠ080 σμδσβοίοσὶδ- 
ἰἰς ἐϑδίυγοβ Ὑ11] θ6 ἐμαΐὶ, 1) {ποτὰ τὰ}} 06 ΠΟ Θβοδρ8 
ἴγοιλ ἰδ; 2) ἀοβίγυοίνγο ογοοϑ ὙΣ}} δββαὶ! ἴγοϊω 
δῦογο δηὰ 6] ον ; 8) 1Π6 ΘαυΒ πὶ}} θ6 γοηϊ δϑυῃ- 
ἄογ; 4) 1ὰὸ π|}} γϑ8] δηὰ ἰοίίοσ ; δ) ἱξ ψ.}} βυδσ 
80 ΠΘΑΥΥ͂ 8 []} (ἢδὶ 10 π|ὶ}} ηοὶ τἶβθ δραὶῃ {τγοσγ. 20 
δ). [8 ἴπογϑ ποῖ Βῖθ ἃ ΡγορΒοῦ οὗ (μ0 ἀφϑίσυο- 
ἄοη οὗ {9 φαγί ὉΥ γοϊσδηΐο ἔοσοθθ ἢ Απὰ μον 
Βυάάε}Υ οδῃ (ΠΟΥ͂ ὑγραῖς Ἰοοδοΐ Τμ6 πιἰηϊδβίθσβ 
οὔ 186 ψογὰ Βδανθ ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Τοᾶδοη (0 ΘῸΠῚ 1ῃ18 
δχίγοῃθ ΘΧΡΟΒΘΟ ἢ 688 οὗ ΟΌΓ οασίἢ ἰο το, δηὰ (8 
ῬΟΒΟῚ ἢ Υ οὗ ἐξ Ὁποχρθοίθα ! Υ βυάάθη οΟ] ]ρεθ 
ψὶἢ (6 δρονο-οἰϊοὰ πασγηΐηρβ οὗ (9 ποτὰ οἵ 
αοά, δηὰ ἴο δἰΐδοιι ἱβογοίο (886 δἀσηοιϊοη πο ἢ 
β αἀὰοάὰ ἴῃ 2 Ρεὶ, 11,11. 

δ. χχῖν. 21. ΤἸὮΏΘ δδυίῃ ἰβ ἃ ρατί οὔ ΟΌΓ 9Ϊ]8δη6- 
[ΔΥΥ βγβίθῃι. [1 18 ποὶ δὶ 1ΐ ΔρρθδΓΒ ἰο {π6 ορ- 
(1081 ρογτοαροη ἴο 6, 8 οοῃίγαὶ Ὀοὰγ δγουπά 
ψ ΠΙΟἢ που] 8 οὗ 8 ἀἰ ἔδγεηϊ ἡδίυγο σονοϊνο, δαὶ 1, 
ἰοροίμοῦ ὙΠῸ ΠΙΔΩΥ͂ Αἰγαῦ Ὀοαΐθα, τόνον οβ 
Τοιυηὰ ἃ οοηπηοῃ σοηΐγθ. Τδ6 θαυ δοοογάϊηρ ἴο 
μὲ υἱὸν οὗ (Π6 δοοουηὶ οὗ (Π6 ογοδίϊοη ἰὴ αφῃ. 
ἱ., τ ΒΊΟ ἢ ἈΡΡΘΆΣΒ ἴο 1ὴ6 {6 (Γ6 οὁΠ6, [48 διίβθη 
ὙῺ 41} ἰὴὩ6 Ὀοάϊθ8 οὗ οἷν β΄ ο]δὺ βυβίθηιν ουἝ οἵ 
ΟὯΘ ΡΥΪΠΊΔΓΥ τηδί(αΓ, ΟΥἾ ΧΙ Ώ4}}Υ υπηϊίοα, σοτημοη 
ἴο {πθ6πλ 8411. 1ἢ οὖν ϑοῖας ὥὄγϑίθπι 18. ἃ ν16]}- 
οτάογρα, οοιρ]οῖθ ογρδηΐβηη, 10 τασδὶ χεϑὲ οἢ ἰδ6 
θαβὶβ οὗ ἃ ποῖ ΤΔΘΓΟΙΪΥ͂ [ΟΓΠ2Δ], θὰ 4180 πιδίογὶ αἱ 
ὉΠΙ(Υ : ἐ, 4., (ῆ6 βοραγϑαίο ὑὈοᾶ θβ τουδὶ τπονο, ποὶ 
ΟὨΪΥ͂ δοοοσαϊηρ ἰοὸ ἃ ῥγϊποὶρ]θ οὗ ογάθσ πο 
ον ΓΒ 8]}, Ὀυΐ (ΠΟῪ Πλιβὲ αἶθὸ 88 ἰὸ (μοῖγ δυὺ- 
Βίδποθ ὃθ δββθῃ δι Υ ἰΚθὸ. Απάὰ 88 (Π6Υ Δ͵ῸδΟ 
δἰ] Δ ΘΟΙΔΙΥ͂, 80 πυδβὲ {ΠΟΥ͂ ῬΟΓ ΒΕ δἰ] δ θου9- 
Ιγ. [1 ἰβ8 ἱῃοοποοῖνδῦϊο ἴμαὶ ΟΡ οαγί δ] οπ 6 
εἰ ουὶα αἰμαρρϑὰγ ἴγομι [ἢ 9 τὴ σρβις οὗ {πὸ ϑοἱδῦ 
βγβίθμι, οὕ 5 ΟΥ̓ΟΣ ἴο 8 Εἰ ΣΠΘΓ τηαίουλαὶ οοηά- 
τἰοη. [18 ΔΌΘΒΘΏΟΘΒ, ΟΥ ΟΟαβίης ἴο οχὶδὶ ἴῃ 118 Ἴ9 
υἱοῦβ ἴοσγηι δηα βυ θβίδηοθ, του ἃ ὨΘΟΘΕΒΑΣΙΥ ἀγα 
ΔΙοΓ 10 (μ6 τυΐη οὗἉ (6 τΠ0]6 βυβίθθαᾳ. Ηρηοθ (ἢ 8 
Βογιρίυγο βρϑδῖζα ΘΥ̓ΘΓΥ ὙΠ6ΙῸ οὗ 8 ἰηᾷ ΤΑΥ͂ 
δῃηά γοπονδίοη οὗ ἴμ6 βοαυθῃ απὰ ἴδ οαγίῃ (8. 
οἷ. 26; 184. 11. 6; Ιχν. 17; ᾿ἰχνἱ. 22; Μαιίι. νυ. 
18; χχὶν. 29, 88; 2 οὶ. 111. 7, 10, 18; Ηοδ. χὶϊ. 
26. ον. χχ. 1]: χχὶ. 1). ΤῊ ἤοδνυϑη (παῖ 888]} 

ΔΎΘΔΥ ΜΠ ἃ χγοδὶ ποΐβθ, ὙΠ Οθ6 ΡΟΎΤΟΓΒ 8Π8]} 
ΒΔ θη, ἩΞΠΟΒΘ δίδγβ βῃ4]]} (4]], 18 ἐῆ 6 Ρ] δῃθίδυυ 

μοάνθῆ. Τὸ βδη)θ ]οΐ νψ1}} αρρϑῃ ἴἰο (16 οομὰ- 
Ῥδηΐοηβ οἵ ουζῦ οϑγίῃ, ἰο (89 οἱ οὺ ῥ] ποία, δῃὰ (0 
1Πὴ6 σοηίτο, ἰδ6 βυη, δηά ἰο 4}} οἱοὸσρ οο-ογάϊπαΐθ 
Δη εὐρογαϊηδίθ βίθ}]ν θοά θα, πο ἢ πὶ]}} Ὀο8}]} 
116 φασί 1861, ΤῊ ἷ8 ̓8 {Π6 ϑυ δβίδηοο οἵ (ἢ9 νἱ 6 
ὙΠ ΟἾ ΒΕΓΤΟΒ 88 8 ὈΔ5818 ἴὉ0γ οὐῦ ῃΪΐδοο. Βυὶ ρει- 
ΒΟΏΔ] Βοΐηρθ δ ποῖ {που ΌΥ ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΣΏ68Ώ8Β 6Χ- 
οἰιάρα ἔγομι ἐπ6 Ὁ ΜΩΥ, Τθ μδγ}]6] οχ- 

Ῥτοβαΐου "Ἰ3ΉΝ 29, δηὰ [86 τ86 ἴῃ οἵα Σ ῬΪδοθθ 
οὗ 186 τοϊαίθά οχργοβδίουῃ Ὁ ΣΤΙ ΝΥ Ἰοδὰ 8 
Τα ον ἴο ΒΌΡΡοδο ρογβομδὶ θεοΐηρβ ἰο Ὀ6 ἱποϊυὰοά. 
Βυὶ 1 Ρεϊίονθ ἐμαὶ δ αἰδβιϊποιοη χτηυϑὲ Ὀ6 τηδᾶθ 
Μοῦ. ΑΒ (80 ΠεδύθηΥ Ροάΐεθα συ] ο ἢ Ὑ1}} Ρδδα 
ΔΎΓΥ δἰ. ΘΠ ΘΟΟΒΙΥ ψ 10} (Π6 ΘΑΣΙ᾿, ΘΔ ΟὨ]Υ ὈΘ 

ἴποϑο τ ΐο δσοδα ἰορϑίμοσ πιιὴ ἰΐ, πὰ τ] οὶ 
βίδπα ἰῃ ογζδηΐο σοπηθοιΐοη τὴϊ ἱϊΐ, δὸ αδἷδο (88 
ΔΏΖΕΙΙΟ ΡΟΤΘΓΒ, ὙΠΙοἢ δγὰ ᾿υροά δ' π) ἰΔὨ ΘΟΓΒΙΥ͂ 
ὙΠΕΠ[ ὍΘ Π6Ώ, οδ ὈΘ ΟἾΪΥ ἐποδθο ἩὙδίοΝ δἰδπὰ ἴῃ 
οοππηροιίοη Ὑ10} (86 ΒοΔΎΘΏΪΥ θοάΐοα οἵ ον ϑοῖϊας 
Βγβίοπι, ὦ. 6.,ὺ ὙΠῈῃ [86 ΘΑΓΓΝΥ τηδίοτίαὶ πορὶὰ. 
ἼΠΟΣΘ ΔΓΘ ΒΟΔΥΘΏΙΥ Ὀοΐΐο6 οἵ ρογίουκ Ῥπϑαπιδιΐο 
δυϊαίδηςθ. [ἢ Ῥδβοῦδὶ θεΐπρβ βίαῃἀ 1) σοῦῃθο- 
ἐἴοη Ὑἱ 1 ἰμθπι, [ΠΟΥ πιαδὶ αἰβο ΡῈ ρῦτο, ρ]ογίου, 
Γοβρι οθάραης ἡ ν- Ὁ Ὑμεθο ΜΠΠΙ ποῖ θ6 Ἰυάμοά, 
ΤΏΘΥ δΓΘ (Π6 ΒΟΙΪΥ δηρεὶδ, γἢο οὐ ὙΠῈ (ἢ 9 
Γ0Β}Ρ (Μαιίῃ. χχν. 81). Βαϊ ἰΐ ἐδ αυϊῖθ οου- 
οοὗγ8 016 [πὲ 41} (86 Ὀοαΐοβ οἵ οὖν βοϊδν ϑυδίδιω 
8ΓῸ {111 (86 ἡυάστασηι Π1κ6 ΟΡ βδγὶἢ βυδογοά ἐο Β6 
{86 {ποδίγϑ οἵ {π6 ερὶ τὶ οὗ ἀδυκηθβα. 

6. χχὶν. 21-28, [{ βδοῖωηκ ἴο τὴϑ ἐμαὶ (ς. Ῥὲο- 
Ρδοῖ μδ5 Βογθ δκοίομοὰά {μ6 Ἑομΐοῦ πιαίίοσε μοσίδϊῃ- 
ἸῺ ἴ0 ἀράδα τιν ϑὴ ἘῸσ 1Π6 γδβαῖῃρ ανν87 οἵ μοδ- 
γε δηὰ δδσίῃ, (ἢ Ὀἱϊηάϊηρ Ὁ Β βαίδῃ (Εον. χχ. 1- 
3), {86 Ἰοοδίπρ οὗ βδίδη δραίη (Εν. χχ. 7), δηὰ 
ΒΏΔΙΠΥ (6 σεῖρη οἵ αοὰ δἴοηθ, σεῖο νὶ}} πλαῖκο 
ΒΌΠ δηὰ Τηοοῦ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΙῪ (ΒΟΥ. χχὶ. 23)---τθ 
ποῖ ἴδο86 [86 θουπαάδεγ-δίομοβ οἵ ἐδ οἰιέεῖ ἐροςοδβ 
οὗ διὸ Πἰδίοσυ οἵ {86 ἐμὰ οὔ {π6 νον] ἢ 

7. χχν. 6. [Το Σ,0ῈΡ οὗ Βοβίβ τηδῖκοβ ἐΐ8 ἴδαδί. 
ΤὨΘ ῥγου βίου δ ὙὉ ΣῪ σἱοῖ, δηα ονοῖγ ἰπΐηρ ἰδ οἵ 
(Π6 θεβὶ. [ἐδ 8 ἴδαδί, ὙΒὶο ἢ ΒΌρΡροθοβ δρυγκίδηοθ 
δΔηα γδιϊοὶυ ; ἰΐ ἷβ ἃ δοῃίίπυδὶ ἰθαδὲ ἰο Ὀ6] αν τα: 
ἢ ἴα 1Βοἷν ἴδὺ}1 10 ἴδ Ὀ6 ποῖ. [ἐ ἰβ 8 ἔδαβδι οὐ" Κπὲ 
ἰλίποε απὰ 7μ{| οὗἩἉ πιαγτοῖο; 50 το] ἢ  ρ, δ0 Ὠου 8 ἢ- 
ἴῃ δὸ (09 σοπηίογ οἵ ἔδθ αοβροὶ ἴο 41} [μιοϑο 
ἰηαὶ ἔδαδὶ ὸ μῳ ποτὶ δηὰ ἀΐροϑὶ ἰἤθπὶ. ΤΠ τὸ- 
ἰυγηϊης χ8)] τγᾶβ ο'ηἱοτίδι θὰ ὙΠ {πΠ6 ἑδιτοὰ 
σα; δηὰ αν μδ8 {Πδὺ ρ]θδβιγα πῃ οοπι ποῦ 
πὶ αοα, τὶ πο Ὠ18 δοὺ ἰβ βαιϊδβῆςα δὲ 
ΜΓ ΠΙΔΙΤΟῪ δπα δίποδα. [1 18 ἃ [δϑδί οἵ τοίπεδ ὁ5 
ἰδὲ ἰθεβ; ἰδ βίσοηχοβί- δοδὲθὰ νίηθα, (δαὶ πανα 
θδθη Ἰἰοῃρ Κορὲ ρου {6 668, δῃά ἐβθη δὰ πὸ]] 
τοβηρα ἔγοσα ἰδ οπι, δὸ ἐπ δὲ (ΠΟΥ͂ ἃΣΓ6 Οἶθδὺ δηὰ ἤηθ. 
ΤΏΘΓΟ ἰ8 (Πδὲ ἱῃ ἴῃ 6 αοδρ6ὶ ποῖ, {Κκὸ πο τΐηο, 
ΒΟΌΘΓΙΥ 866, πηαῖτοα αἰδὰ (6 Πποδγί, δηὰ σαΐβδοα (89 
ΒρΡΙγΙ8, δὰ 8 δὲ (0Υ (ῃοβα {μδὲ δζὲ οἵ δ ΠΟΥ 
Ποδγί, δεΐῃρ υπᾶον οοην]οίοπΒ οἵἉ βίη, δῃ ἃ πιουστη- 
ἱῃρ ἴογ ἱΐ, (παῖ ὑπῸῪ ππᾶῪ ἀτγίηϊς δηὰ ἔοσροῖ ἱΠποὶν 
ΤΑΙΒΟΓΥ ({ῸΓ {Π|δὲ ἰδ {6 ῬΓΟΡΟΙ υϑ6 οἵ ἩΪΏ6 ; ἀϊ 18 ἃ 
ἙΟΡΪ8] [ὉΓ ἰποβὸ ἰμπὶ ποοὰ ἱϊ, Ῥσονυ. χχχὶ. 6, 7) 
ΤΑΥ͂ ὃὉ6 οὗ οοΐ οἤθοσ, Κποπίηρ (δὲ [ΠοἿΣ δἰ ἢ8 δ᾿ 
ἰογρίνοῃ, δ ΤΩΔΥ 6 γἱροσγοὺβ ἦῃ {ποῖν βρὶ εἰ 8] 
γΟΥΚ Δη πΑΓΐΆΓΟ, 85 ἃ βίσοης τδῃ σείγοδθὰ ὙΠῸ 
Ὑἰη6.᾽ ΗξΕνΝΕΥυ.-- Ὁ. Μ.] 

8. χχνυ. 9. “1 ἴῃ ΟἹὰ Τοδίδσηρηὶ ἴδ γ81} διὰ 
οοὐθγὶη ΘΓ ὈΘίοσο Πη6η 8 ΘΟΥΘΔ, ΡΥ ΪΥ Ὀδοδῦδθο 
{86 ταιυϑα ἰοσ {89 ᾿ἰρθὶ {πὲ 85 [0 ΔΡΡΘδΓ, ΡΣ 
Ὀοοδυβο ὑπ 6 βαὶ ἰῃ ἀδγηθεα δηὰ ἴῃ ἰἢ6 ΒΟΥ 
οὗ ἄοδίῃ ([Κ6]. 79). ΤΟ [] δ] ηθαὶ οἵ {Π8 ῥσθ- 
ἀϊοϊϊοι ἢ88 πῃ ΟΠ γίδὶ δ᾽ γεδγ θοσύη, δηὰ ὙΠ δι 
Ιδδὲ "6 ρογσίθοι]γ [}18]11]6ὰ ἔη (6 ΟΠ ΌγοΣ (γα δῆς 
ΤΠΟΓΟ 8}} ἱβ ΟΓΆΠΟΘ δ ΒΟΓΙΤΟῪ 588]} θ6 ἀΐβρε!]θὰ 
(1 Οοσ. χὶϊ!. 12). ΟΒΑΜΈΒ. 

9. χχνυ. 8. “Οοἄ δοῖθ σϑργοβοηίβ Ηπιβοὶῇ 88 ἃ 
τοοίδοῦ, ὙὮΟ ῬΓΘΘΘΟΘ ἴο Ποὺ Ὀοθοπὶ ΠΟΙ δοσσονία 
ΒΟΏ, ΟΟΠΐοχίβ ᾿ἢτὰ δηἃ ὙΣΡΟΒ ΔΔΥ ἢ 18 ἴοδι (88. 
Ἰχνὶ. 18). ὙΠ6 τἱρῃίθουβ ἃγὸ ἰὸ θοϊδονα δῃὰ βρ- 
Ρτοργίαϊβ {18 Ῥγοχηἶδβα, ἰμαὶ ΘΥΘΣΥ ΟΠ6 ΓΩΙΔΥ͂ ᾿ΘΔΣΤ 
ἴο Βροαὰκ στῇ Ῥδι}] ἱη (86 (το οΥ̓ ἰσὶα] : 186 Βυΐ- 
οσίηρβ οὗ (18 Ῥγοβϑοηΐ {1π|6. ἅσο οὶ που γ ἴο 6 
οομιραγοὰ ἩΣιὰ (Π6 σΊΟΣΥ Ἡΐοῖ 8}}8}} θα γουοδὶοὰ 
ἴῃ υδ8, Ευτι. Υἱ}}. 18. ΟἸΑΜΕΒΕ. 

10. χχν. 10. “ΤῊ ἰδ ον τπ6 ΒΟρο δηἃ οουβδοἷδι 
οι οὗ (86 σδσοῖι (μδὲ 116 Ββαηὰ οἵἉ [6 1ΟΒΡ σεδὼ 
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οὔ (Πἷ6 τωουῃίδίη, [μὲ ἰδ, ἐμαὶ Ηθ ν1}} 6 στδοΐουβ, 
δηὰ Ἰοὶ Ηἷδ ρόνεγ, 6] δηὰ ζτδοθ ὃὈ6 860 βϑεῦ 
δοὰ ἴε]ϊ:. Βυΐ 86 υπρθοϊονίηρ Μοδθίϊθα, ἱ, 6., (86 
ζονβ, πὶ 411 οἰμοσβ τθὸ Μ|}1} ποὶ γϑοοῖνθ ἰῃ6 
ξοδρε!ὶ, 6.41} 06 ἐπγοδμθα ἰ0 ρέθοββ 84 βίγδῪ ἴῃ ἐΠ6 
τηἶῖτο  (ἴθϑ8 {πΠ6 1,οτγὰ Β βαηὰ Μ1]}} ποῖ γεβοῦθ, 88 1ΐ 
μοῖρβ ἐβοθὸ γ80 ναὶς οὐ Ηΐτ, θὰΐ ξ 8}}8}} ρτθδθ 
Ἰδβεῖ ἀονῃ 8ὸ ἰμδὲ ἰμ6 ὺ ΜΠΙΠ ὭΘΡΟΣ γίδο, δοοογὰ- 
πα ἴο 180 οαγίηρ, Ματὶς χυὶ. 16. Ὑ1ιῖ ὃ 1ὲτ- 
ἘΙΟΗ. 

11. χχνυ. Τῆτγοο ἰβουρμίθ οοπίαϊποὰ ἴῃ ἐμ ΐ8 
ΟἸὨδρίοσ νὸ δῃου]ὰ μοϊὰ δεῖ: 1) θη ν}ὶ μ90 
1μ6 ποσὶ ἀ γ᾽ υαπυρὴ ΟΥ̓́Θ ΘΥΘΙΥ͂ ἐπίηρ ΜΟΙ θ6- 
Ἰοῦρεη ἴο ἐμ)6 [0Β}Ρ δηὰ Ηΐ κίηραοπ),, νῇθῃ οὖσ 
Βοδγία ἀγὸ δηχίουβ δρουὶ μ6 ργοδογνδίίοη ἰῃ (ἢ6 
ποιὰ οἵ τ Οδαγοῖ οὗ ΟὨτὶδὶ, νυ ὶςἢ 18. βοσῈ ορ- 
τὐξρς οἱ 15 ποχὰ οἵ ἰμ9 Ῥγορβδοῖ οοπλέογὶ ΟΌΓ 

ΤΠ που “οἶγ νοι οοπ δ᾽ 8 81} {μδὶ 
ἷ6 οἵ {ππ ποιά, δἰηἶκα ἰηΐο (δ ἀυδῖ, δηὰ ἴῃ συγ Β 
οἵ ΘΟ γῖβὶ ροοϑβ ἴγουι μοῦ ομαὶῃβ δηὰ Ὀληαβ ᾿ηΐο 19 
ἰδία οὗ ἰγοθάοιῃ δηὰ μίοσγ᾽γ. γε ἴδυϑ οἴϊβῃ ϑϑθϑῆ 
τι 11 16 189 [ΒΒ ἮΔΥ ἰο ἰοΐ ΘυοσῪ ὑμ1ης οΟη}9 
ἴο πιδίυγὶιγ. ἸΠοΩ ἰδ 8 οὨο6 τἶρθ, ΗΘ ΘΟπ}68 
βυσάση!ν πὶ Ηἶἷα βρηίθηοθ. 1,εἴ υΒβ οουμγίοτί οὐγ- 
βοῖνοβα μον ἰἢ, ἰοῦ {{ι18 γ01}} ἃς ἢρρϑη υἱϊὰ 1ῃ9 
γον ἃ δπηὰ ἰ(8 ἀοτιηϊηΐοη οὐογ ἐπ [11] [Ὁ]]ΟἾΤΟΙΕ 
οἵ ΟΠ εῖδι. Ὑ θη ἐξ ἰ5 σὶρο, βΒιἀθη]ν 1 Μ1]} οομλα, 
ἴο δῇ οῃμᾶ. 2) Νο οὔθ Ἦΐο [858 ἃ μοδγί [ὉΓ (Π6 
ποϊίαγε οὗ (Π6 δίῃ σδῃ βοθ Ὑϊβουΐϊ {Π|8 ἀθθ 
Ῥαΐῃ ΒΟΥ 8]} μβοδγία δὰ ΠΟῪ βοάἀυσρα δηὰ δείοοϊοι, 
διά 41 ογοὸβ οἰοβκοὰ δηα οονογθρᾶ Τδθ βἰταρ]ϑαί 
τυ δ ἃσὸ ὯὨῸ ἸοηροΥ δοϊςηον ]εαροα, θυ (86 ΠλΟΓΘ 
Ρόσϑοσϑθ, Ὀγυίαὶ βηὰ πηθδὴ νἱονθ δηὰ ἀοοίσίηθϑ 
ἃτο, {(Π6 ΙΏΟΣΘ νον, 8Γ6 ἐμ6 γ ἰαἱὰ Βοϊὰ οὗἕ 79 
οδπηοῖ δυνοτί (ἢΪΔ. αι οὖγ οομηΐοσί 8 (μδὶ ὀνθῃ 
τηϊς Βοα ποϊίοη οὗ {πΠ6 δι]. Ν1}] γοδοῖ ἰΐ8 οἱ πλᾶχ. 
ΤὨΘΩ πλθ Κ.1}] οοτὴθ ἰο ἐἰμουγϑοῖνοθ. ΤἼδ γ8}} δηὰ 
οονασίης ψ1}} (3}} ΟΥ̓ δηὰ (6 αο5βροὶ νὶ}} βἰ ἢ 9 
ὙΠ} πον Πκἂϊ θείοτο (π6 Ὠδίΐοηθ. ὙΤΒΟγΟΥΣ 1οὲ 
ὯΔ οομιίοτι οὐγβοῖνοθ. 8) ΤΊ}} (818 ἘΒΡ Ά, 1ῃ6 
ΟΠ γος ἰδ βοσγονία!. Βυὶΐ δῆ 818}} ὕ8 ΕἾ οἱ )ογ. 
μα Ρῥγοιηῖρο 18 χίνοη ἰὸ Ποσ΄ ἐμαὶ δῃθ μι} ἧς 
Δ} δαιαβοα πιῇ 1Π6 (ΐηρβ οὗ [8:6 ποιχβα 
οὗ ιἰ6 [08Ρ. Α 118 15 ργοπϊβϑα ἰὸ δοὸσ πῇηϊοῖῆ 
Ὠεΐιμος θα ΤῸΣ ΔΩΥ δίῃ οβη δῆξβοῖ, δβ 88 
[88 τεαὶ ἔγοπι 41} οποῆλϊθθ.0 Τὸ ποιὰ οἵ (9 
1.0 ΒὉ 5841} ὑο [1 8]]οἀ ἰη μος: ΒΙοβθθρὰ δγὸ (ῃ6 
τηροῖς, ἴον (ΠΟΥ͂ 8.}8}} ἰοῦ [ἢ6 οαγίῃ. ΤῊ 
ΟΠυσοῦ ἐππδὲ Π48 βυο ἢ; 8 Ῥγοιιΐδο ΤΑΥ͂ Υγαϊΐ ἴῃ ρδ- 
τἰοηὶ αυϊοίηθδα ἴον 118 Δοοοι 8 πιρηϊ, Βπαἃ ᾿Γαὶθθ 
86 [08Β} ἰῃ δβ])οίίοη, [1}1 1} ΡΙοδβεβ Η τ ἴο ρ]ο- 
τίν ΠῸῚ Ὀείοτα 8}} πδίϊοηβ." ὙΥΈΒΕΒ, Το Τγορὴεῖ 
“οαΐαλ. 1878. 

12. χχνὶ. 1. “ἼΠὸ Ομ σἰ διΐβη ΘΠ ΣΟ ἴδ ἃ οἱἐν οὗ 
αοά. Οοὐ διδ8 Ὀυϊὶὲ ἰϊ, αηα Ηοσ ἰ ἰδ τίχι Μδ9- 
το - θα] άογ, [( ἰδ βδίγοηζ: 1) ΟἹ δοοουηὶ οὗὨ {Π6 
Βα ον; 2) οἡ δοοουηὶ οἵ ἐδθ Ἰουπάδίΐοῃ δηὰ 
οοτζηοσ- δίοη6, ἩὨ]οἢ 6 ΟἾγδι; 3) οἵ δοοουπηὶ οὗ 
1Πς Ὀοηὰ ὙΠοΓον ὮΝ 1Π6 1ἰ νης θίομθβ ἀγὸ θουσῃα 
ἰορείδοσ, πο 8 (ἢ6 αὐ γ οἵ 1Ππ6 {41{Π.᾿ (Βαὰ- 
ΕΠ. [ΤΠ6 ΒΕΟΌΣΙΥ δηὰ Ὀαρρίηρεα οἵ ἴσια δ6- 
Ἰΐδνεσα, θοαὶ οἢ δασίἢ δηά ἴἢ βοᾶνθη, ἰθ γοργοαθηϊρα 
ἦτ δοσείρίυτο ὑηάογ (89 ᾿τηαρο οἵ ἱμοὶν ἀπο] } ηρ ἴῃ 
δ εἰἐγ ἴὰ ὙΠΊΟΝ ΠΟῪ σδῃ 14 ἀφἤδηοο ἰο 4]] {ποὶγ 
ΘΏΘΙἶο8. Ἦο ἀνγ6}} ἱπ βύς ἃ οἱἐν δυύθῃ ὨΟΥ, ΡΒ. 
χΧΙνὶ. 4-ὃ. Ὑ͵ο Ἰοοῖκ ίοσ δυςὴ ἃ εἰΐγ, Ηοϑῦ. χὶ. 10, 
16; Βεν. χχὶ.--- Ὁ, Μ.] 

13, χχνῖ. 2. [1 πῶς ΟΡ ΤΊΔῪ ὍΘ ἰδίζοη 88 4 
ἀεοδοσιὶ ριΐοη οἵ ῬΘΟρ᾿'Θ πδοπι αοἃ ονψῇβ, πῆο 
ὍΣΟ δὶ το ὑ6 δοοουῃίοα ΓΘ 6 ΓΒ οὗ ἴῃ 9 ομυγοὶ οἵ 

[ἢ 9 ἰνίης αοἀ οἱ δασί, δηὰ γῶο Ὑ1} ηοἱ Ὀ6 ὁΧ- 
οἸυάοα ἔγομι ἐμ6 οοἰοϑί4] οἱϊγ. [18 οὗ οοπι- 
Ρἱαἰηΐης τμδὲὶ οὐ]γ (Π6 σἰχῃίθουβ δά ἰῃ6 (Αἰ Βίυ] 
Ἧ111 Β6 δα υἱἰοὰ Ἰηἴο (86 ἜΡΥΘΟΣ αὐΐν, 1: θῃου 
ΤΆΙΠΟΡ χῖνὸ υ8 ΤΟΥ ἰο ἰἰηὶς (μὲ {ΓΘ Μ1}} Ὁ. πὸ 
δἷῃ ἴδογο, ἐμαὶ ποθ δυΐ (Π6 ͵υδὲ δηὰ ἰγὰθ ν1}} 
ἴοτο Ὀ6 ἰουηα, Τἷ8 88 Ὀδθὴ ἃ ἀθὶ σμ(] 8Ὁ- 
)6εἱ οὗ τεβεοιίΐζοη ἰο οὐ Β βαϊηίδβ. 7]16 1αϑὲ χογὰδ 
πτϊϊίοη Ὁ ΠΈΝΕΥ ΜΑΒΤῪΥΝ ποσο: “Οἢ] σδοη 
8.}8}} ἐπι χῖνθ ρἶδοθ ἰο οἰθγηϊϊγῦ ὙΥ̓́ΒοΩ 8}4}} 
ἈΡΡΘΔΣ ἰμδὶ ΠΘῪ Βοαύε δηά ΠΕ θαυ ἢ ἩΒΟγο ἢ 
ἀν]! οίἢ στ χϊθουδηορα ἢ ΤΏΘΓΟ, [Β6ΓΘ 8}}8}} ἴῃ πὸ 
ὙἿδ6 ΘὨΐΟΣ ἴῃ ΔΗΥ͂ [Βἰης (Πδ. ἀ6 6 ἢ; ὨοὨΘ οἵ ἰδαὶ 
ΓΟ πο85 τ ὶοῖ 88 9846 ΠΊΘῺ ΜΌΓΒΘ (ἤδη Μ11ἃ 
Μοηβίβ----ὩῸ 6 οὗὨ [Β6ἿΓ ΘΟΥΓΌΡ ΔοΠ5 Ὑ ΠΊΟἢ δαὰ ἴἰοὸ 89 
τὴ ἱβοῦῖ 68 οὗ τηοσίδ 1 8.}8}} θ6 ϑθθῆ οὐ βϑδγὰ οἵ ΔῃΥ 
[1010."--Ὁ. Μ. 

14, χχνὶ. 4. “Τὴ ἰουγῖ ὕβοΣ οὔ δ οδυτοὶ 
18 ἰτιδί ἰῃ αοἀ (μ6 Βοος οὗ Αγοβ, ἑ. ε..) ἰὼ Οτβί, 
ὙΠῸ Ὡοΐ ΟὨΪΥ͂ ἢθγο, Ὀυΐϊ δἰδο Μδιῇ. χνυΐ.; 1 ον. 
Χ.; 1 Ῥεῖ. 1ἱ., ἰδ. σαἰ]οἀ δ τοοὶς πῃ δ Ῥθοι δῦ πηδῃ- 
ΘΓ, θδοληδ0 ὨΟ οἶδοσ Ἰουπάδίΐοη οὗ βαϊ ναϊΐου δηά 
οἵ {Π6 ομυγοῦ οδὴ 6 4] ὀχοορὶ [18 σοςκ, νῃϊοῖ 
ἦθ. ΒΟΣΟ οδ] δὰ {Π6 τοοὶς οὗ αἴζοβ οἡ δοοουηὶ οἵ (ῃ9 
οἰογηΐΥ οἵ ΗΪ8 Ὀεΐηρ, πιοσῖὶ δῃὰ οῇῖοθ. Ηδθηοθ ἃ 
τοίου οαη ὃθ ἀγάνῃ οὗ 186 μαρίϑίϊοαὶ 14.0]9 
ὙΓἱοἢ πλαῖςοα Ῥοίον δηα ἢΪ8 βιυσορβθοσβ, [5.6 Εοϊηβη 
Ῥοπεῖθα, ἰο δ6 186 τοεὶς οὐ πρΐοι ἐμ6 ομυγοῖ ἰδ 
θυ}1}." ἘΟΘΕΈΒΒΤΕΒ. [“Ὑαίονοσ τὸ ἰγυδὶ ἰο (ἢ 
τ]ὰ ἴον, 1 πὶϊϊ θ6 Ὀυὲ ὉΓ ἃ μηοχμθηί. ΑἹ] πὸ 
ἐχρροὶ ἔγοπι ἰξ 8 οοηβηοα πὶ} (Π6 ἸἰηχὶίΒ οὗ 
ἐπ6; Ὀυΐ νῆδὶ τὸ ἵγυεὶ πὶ Οοὐ [ὼς νὶ}} ]αδὶ δ8 
Ἰοπᾷ 88 ἯΘ 8}}8}} ἰδδὶ, ΕῸΣ ἴῃ ἰ)0 1,ογτὰ Φοῃονδῇ, 
ὅδ}, δ δβογνδῆ, ἰη Ηἶτη το νδβ, δηὰ 'β, δῃὰ ἰδ ίο 
οΟΙΏ6, ἔπογο 18 8 τοοῖ οὗ δροβ, ἃ ἤγηι δηὰ ἰδβίΐη 
[ουπάδιϊοη ἴον ἔαϊιἢ δῃά ΒΟΡΘ ἰο Ὀυϊ]ὰ Ὡροη ; δὴ 
1Π9 ἤουδο Ὀ0}}} οἡ (μὲ τοοῖς Μ11] βίδῃα ἰῃ ἃ βίοσῃ᾽" 
ἩΕΝΒΥ."--Ὁ. Μ. 

16. χχνΐ. δ. “ς ἰδ ΥΕΥῪ οομοῦ ὙΠῈ (ἢ9 
τορδοία, θα ΤΠΘΥ ὈγορΒοδΥ οὔ 6 ἰκἱηρσάοιι οὗ 
᾿γῖδὲ [0 τηδῖ.θ σοίθγθῃοθ ἰὸ ἔδο Ρζουὰά δῃὰ ἴο ἰὴ9 

ὨΘΘΟΥ, δηὰ ἴο σοργοβοηΐ 16 ]δίίοῦ 88 ὀχ] δὰ δηὰ 
186 ΤὈΓΏΊΟΡ 88 Ὀσουρσθὶ ον. ΤῊ Ϊ8 ἰγυι 15 ἀϊ γοοϊρα 
ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ δραϊηδὶ (ἢ6 861 τ ίθουβ. ΕῸΣ ΟἸ τοὶ 
δηα Ηἰἴδ τὶ ὐδουβῆθθη Ὑ{}1] ἤοξ Θηάδαγο βρὶ γα] 
ΡῬυϊάο δηὰ ργεϑδυπιρίου ; Ὀυϊ (86 δοὺ]8 ἰῃδὶ ἃζὸ 
Ροοσ, {πὶ υηρμοῦ δηα (Πἶγδὶ ἴοσυ χγϑοο, ἰδὲ ΚΟΥ 
(μεἷνγ προ, 686 ΟἸγδὶ ρυδοίουδ! Υ σϑοοῖνοβ.᾽ 
ΟΕΒΑΜΕΒ. 

16, χχνΐὶ. 6. “1ι υσοχϑα ἴθ Ῥγουὰ 81] ἰδ6 
ΤΏΟΓΟ ἐπαὺ (ΠΟΥ ἩΠΠι Ὀ6 ογογοοπλθ ΟΥ̓ ἰμοθα γῃοῸ 
ΔΙΘ ῬΟῸΓΣ δηὰ οὗ Ὠ0 Θομδοαυθηοθ. ΕῸΣ ΘΧδΙΏΡΪ6, 
ΘΟ] 18 ψ͵αϑ δηπογοὰ ἱμαὶ ἃ ὈΟΥ βου) οοϊῃθ 
δχαϊηδί δἰ ὙΠῺ δ βίἰδῆ᾽ (1 βδιη. χὶϊὶἹ. 48). 
ΟΕΒΑΜΕΒ. 

17. χχνὶ. 8-10. Τμδὶ {Π6 ᾿υδί1οο οὗ Οοά τηυκί 
ΦΌΒΟΙ αὐ ἢ τηδηϊίοβι 186} [Παὶ ἐπ6 πηα᾽θαίυ οὗ (89 
[ΒΡ ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 86θῆ, δηὰ ἰμδὶ 1η6 ᾿ΪΟΚοα τΔῪ 
Ἰϑδγῃ τὶ ἢ ΘΟΌΒΏΘΒΒ, Σηυδὲ οὐ θῇ ἔγοπι ἃ ΠΟῪ Τοθίδ- 
της νἱοτ-Ροϊηί ὕῦ6 δα ἃ. Βυΐ 6 Νοὸν Τοο- 
ἰδτηθηΐ ἀϊδρυϊοδβ (ἢ 6 οχἰβίθηοθ οὗἨ δῃΥ οὔθ πο 18 
τὶ ϊοοῦβ π θη οοπίτγοηίδα ὮΥ ἰἢ6 ᾿ανν, δηὰ πῆο ἰδ 
Ὠοὺ ἀοθογνίηρ οὗ ρυπδμοηῖ, [Βι ὑπαὶ {Π6Γθ 18 
ὨΟΏΘ Υἰχηίθουν, ὨῸ οὶ ΟΏ6, 8 ἰδυχοΐ πιοαὶ οι ρἢ8- 
ἘοΔΠγ 1 ἴμ6 ΟἹα Τορίδιηοπὶ 8]1860.--- Ὁ. Μ.]. Βυὶ 
ἰδ (186 Νεν Τοδιδιρθη) ἩΠ116 τ δμαΐϊβ ὕρ Δ]], 
ον δηα (ϑηι]οβ, πἱϊπουϊ οχοορίϊοη, υηᾶογ θη 
(41. .11. 22; οι. 11]. 9; χὶ. 82), βοίβ ἕοστί 8 
βοἤδιωθ οὗ πιραϊδιίίοι, πμΐοῖ, Ἡ 8116 10 τοηάογα ζ]] 
βε(ἰβίδοϊου ἴο λυιδίϊοα, αἱ (16 Βδλθ ἰΐηθ οδσβ ἰὸ 



Ηϊπιδ6] ἰΒαὲ γ1}} 06 ττυδίοσμος ονοὸσς (δἷδ υἱπογασγὰ, 

800 ΤΗῊΕ ῬΒΟΡΗΕΤ' ἹΒΑΙΑΗ. 

8}} {6 ἀξρώρειθα οὗ ἀοϊίνογτδδοο. ΤὨΐδ τοάΐδ- 
τίοη ἴα τπστουχῇ ἴπ6 Οἴοθδ οὗ ΟἸγὶδι. [{ ἰδ οὐἱΪγ | δηὰ νὶ}} βοηὰ ἐξ 
ὙΓΠ6Ὶ [Πἷ8 τηοαϊδιίίο π88 μοὶ ὈΘΟΏ δοοορίθα ἱπαὶ 
Ῥυπίῶνο ͵7υβίοθ 88 ἔἤγοθ οουγβθ.0 [ διου)ά ποὶ 
ΒΌΧΡΥΪΒ6 υ8 τΠδὲ ὀγοη ἴῃ6 Εναηρο δὶ οὗ 189 Οἰὰ 
Οὐγνοηδηῖ, το ᾿Ἡσοῖθ οἴδρ. Εἰ, ἀϊὰ ποῦ Ῥούθθβθ 
Ῥοτίοοι κηον]οάρο οἴ [μὲ5 πηοαἰδίϊοη. [.οἱ ὑ8 το- 
ΤΔΘΙΔΌΟΣ ΦοΠη ἴη6 Βαριΐδὶ (Μαῖς, 11]. 7; χὶ. 11) 
δηά (|| αἰδοῖ ρ[66 οὗ ἴι6 [ΒΡ ([μυ[κὸ 'χ. δ4). [{ωἰ 
Ὧ8 ποῖ ἔογροὶ ἰμδὲ δαὶ ἢ 88 8 [06 ΤΈΟΡΊΕΘ διὰ 
ΒΡοἶΪζΘ 88 6 ψδ8 τηονϑά ΟΥ̓ 186 δρίγὶϊ οἵ ἀοά. ΤΣ 
Αροβιεῖε Ῥδὺ] ἀϊὰ ποὶ δηὰ ἔα τ (116 πιοαὶ ἰοῚ- 
τ ]6 ἀδηυποίδιλομβ οἵ ἰυἀᾳπιοηΐ οοηϊαἰποά ἴῃ [86 
ΟΙὰ Τορίδαιοηΐ, ΟΥΓ δῇθροι 8. δι: ρουϊ οσ ἱγ ονὰσ (16 
θη ὙΠῸ υἱἱοτοα ἰδοπ. Οἱ [6 ΟΟΠΙΓΑΓΥ, ἐδ 
ᾳυοίοβ (61 88 οσὰβ Ἡϊοῖ οου]ὰ ποῖ 6 βαβεγοά 
ἴο (811, Ὀυϊ πο τηυδὲ ἢ6 ἔμ] 8]]οα ἴῃ 4}} (ποεῖν 
ἀτοδάϊζ} ἱταροτί. 566 6. σ. Βοπι. χὶ. 9,10.--Ὁ. Μ.1. 

18. χχυΐ. 12. “1 ἰβ 8 οἰιαγδοίδσίδιϊο οἵ ἐγ, 
δ ποοσθ ΟΠ γι ίΐδηβ, (μηδὲ {Π6Ὺ γίνε Θοά πο φἸοΥῪ 
δη ποῖ {πϑεβοῖνοβ, δηα ἔγθο]Υ σοηΐδεθ ἐμαὶ ΠΟΥ 
μιαγα ποιμίης οὗ (πθηθοῖγοα, Ὀυΐ ονθγυι ἰηρ ἴγοπι 
αοά (1 Οοε. ἦν. 7; ΡΙΙ]. 1|. 18; Ηο). χιν, 2). 
ΟΒΑΜΕΒ. 

19. χχνὶ. 16. ΤΊ:6 οἹὰ {μοοϊοχίδηβ αν τηδῃ 
σοι ΟΣ ηρ 8ηα οαἀἱέγίηρ [που 5 οοπηροίιοα πῖϊ 
1186 ρ'δοθ: “Α πιᾶρτοῖ 888 (ἢ6 ΡΟΣ ἴο Γαΐθα 
δηὰ διγβοὶ ἰο ἰβο  ἴσοη. ΟἿἵ βοασί 8 ΒΘΔΥΥ͂ 88 
τοῦ. Βυὶ (Π6 Ὠδηὰ οἵ αοά ἐβ 86 ἃ τηδριοὶ. ἤθη 
(πδὲ πδηὰ υἱβὶἱβ ᾽8 τὶ (ἢ δ] οιΐου, 1 11 θ᾽ υ8 πρ, 
δηὰ ΠΑ 085 ἰο ᾿{961}. : Πρ μι ὀταν! ἠβτιδοθη 18 ἰο 
ΤΑΥ͂, Δα ὈΓΔΥ͂ΘΡ δραΐῃ αἱ ᾿ϑίγοαθ. ΟἿΘ 

τέσ! αἰβρ]δοθδ ΠΡῚΡῚ ΨῈὶ ἀπ": ἰδ στ ὶδ 
ἀπιρειίπιιῦ αὐ ρία νυοἱα. “Ἐκ πιολίδ πιυττλαδ 
Ῥγοοεαΐηνιδ αα οοἰΐεπι ἰλωγία (απί. ἷχ. 6). 
απιατιαΐπδ ογιυιοὶδ ἐτευτσὶ οὐον ἀευοίαε ργοοδαϊἑονῖβ 
(Ῥβ. ᾿Ἰχχχνὶ. 6 μᾳ.)." “ὕϑὶ πιώΐα ἐγ εἰ ἱσπίαϊϊο, 
ἐδὶ πυίΐα ὑεγα οταίϊο. Ογταίϊο δῖπιδ πμαΐϑ ἐδί ἰαπῳύαηι 
αὐἱΐβ δἰηά αἰΐδ, ὑπιιδ οταπαδ πιασίδίον πιδοσδδιίαϑ. 
Τὰ πηϑύόματα μαϑήματα. Ουαέ ποοεηί, ἀοοεπὶ. [7 ὲὶ 
ἑοπίαξϊο, ἐδὲ ογαῖϊο.ς Μαϊα, φιας ἠΐα ποθ ργεπιωπί, αα 
ευπι ἴτὸ οοπιρείϊωυπε. ὑ πεδοὶξ ογαγε, ἐπογοαϊαξιν 
φιαῦο.") “Νδοη [86 Βίγης 15 πιορὶ Πρ ν ἀγανη, 
ἦν δουαηἦπ Ὀοδβί. Ογοββ δηὰ ἰδι ρίβδίΐοη τὸ {86 γι 
Ῥύδγογ-θ6}1.. ΤΉΘΥ δΓῸ {Π6 Ῥγθθβ ὈΥ πἢὶοἢ 
ΓΆΡ 68 ουϊ ἐπ6 7υ1ο6 οὗ ΡΓΑΥΘΡ.᾽ 
ἘΟΒΕΒΤΈΕΒ. 

20. χχνΐ. 20. ΑεἪ αοἄ, νἤδη ἰδ6 ἀο]αρο γ;Ὰ8 
αὐουΐ ἰο Ὀυγοῖ, θΔ46 Νοδὴ ρμὸ ἱπίο ἷβ δὺκ δα ᾿ηἴο 
ἢΐ8 σα θον, δηα ΗΠ πβ6] δας (ῃ6 ἄοον οὐ Ὠΐτὰ 
(6 δη. νἱὶ. 16); 80 ἄοοα {6 [,0ἘΡ 8Βὲ}}} δοὶ Ὑἤθη 
ἃ βίογιι ἰβ Δρρτοδοβίηρ; Ηδο Ὀγίηρμο Ηΐθ ον ἰηΐο 
ἃ ΟΒΔΠΆΡΟΥ ἩὮΘΓΘ [ΠΟΥ οΔῃ 6 δδίδ, δἰ ἐπον ἴον ἱποὶν 
ἰοΡΟΓΆΙ Ῥγοδογυδίίΐοῃ δηὰ ρτγοίδοιΐοῃ δραϊ παὶ 
ΘΥ̓́ΘΣΥ πιϊρηί (ΡΒ. χοὶ. 1), ογ, οἡ 186 οἵμοῦ Βδηά, ἴο 
εἶνο {Ππ6πὶ ΤΈΡΟΒΟ ὉΥ͂ ἃ ροδοϑῆι! δὰ ΒΆΡΡΥ ἀοδίδ. 
“8 δῆζονρς οῃάυσοίῃ Ὀαὶϊ ἃ τηοτηδηϊ; ἴῃ ιΐθ [Ἀ- 
ΥΟΙ͂ 18 16 (6. χχχ. 6). Ομ αμβε. 

21. χχνὶϊ. 1. [“Οτγοαὶ δηά τοΐρν Ῥυΐηοοβ 
[παιϊοη8] ἐ{ {Π6Υ Ορροδθ ἐμ Ῥθορὶβ οὗ αοά, δτθ 
1ὴ ΟΟ( δ δοοουηῖ, 85 ἀγδβοῦβ δηὰ βοροῃία, δηὰ 
Ῥίασυοβ οἵ τη δ κὶ πα ; δηὰ {πὸ [ΒΡ ΜΠΠ Ρυηϊδῃ 
(Βδϑ ἰῃ ἀπο 6. ΤΉΘΥ ὅτ ἴοο Οἱ [ὉΣ πιοῃ ἴο 
ἀραὶ ψἱιἢ, δη ἃ 681] ἰο δὴ δοοουηΐ; βηὰ τπογοϑίοτο 
1Π6 στοαὶ Οοά ν1}} ἰακε (πο ἀοΐηρ οἵ ᾿ξ ἱπίο Ηΐδ 
οὐ 88." ἩΈΝΕΥ.--ὮὉ. Μ.]. 

22. χχυϊΐ, 2-δ. “11 ρδοτιβ ἴο {πὸ πουν]ὰ πα 
Οοα δ8 ῃῸ Θοποοτῃ ἴον Ηἰἴ8 οὔυτοῦ δὰ ΟἸγῖθ- 
εἴδηβ, οἶθθ, νγ ἱπηδρίηθ, (πον που ]ὰ 6 Ὀδείίεν ΟἿΣ 
Βαὶ οοτίδξῃ ἱὲ ἰα, ἔδδι ὧι 'θ ποῖ (86 δηροὶα ὕ"υὶ Οοά 

αὐὰ | Οεἰβεΐδηβ δο νυν ῦ 

τὐξι  ξρμρις: “ΤΠ ἰδ ἃ νἷης ο τοἵπε, γὶο]ἀϊ 
[6 θεδὲ δῃὰ οἰνοϊοοδὶ σγαρϑε, ἰῃυπιδίἱηκ ἀεθως 
τηδίίοη οὗ (δο οἰτγοῖ, (πὲ ἐξ ΠΟῪ ὃὑγίηρ ἴοτἢ 
ποοὰ ἔγαϊξ ὑπὸ αοα, ἩΒθτοαδ ὑὈοίογε ἐξ ὑσουρεὶ 
ἰοσιὰ ἔγαϊξ ἴο 1961, ογ Ὀγουρμῖ ἴοτι πιὰ σταρο, 
οἤδρ. γ. 4.) “(οὐ ἰδἶκοβ οδγὸ (1) οὗ {Π|6 φαϊείῳ 
οὗ (ἷ8 νἱπογαγὰ ; 1 .λε Ζοτὰ ἀο ἔεερ ἐϊ. δ Ἔρϑδίκβ 
1816, 88 φ]ογγίῃρ ἴῃ ἰξ, (δὶ Ηθ ἰ8, αμὰ δ8 ὑπάθι- 
ἱδίκο ἰὸ ὕ6, 186 θοροῦ οἵ [δγ8ὲ]: (ποτα ἰἢδὲ 
θείης ἔοσὶα ἔγαΐί ἰο Θοὰ ἀτθ, δὰ βηιδὶ! Βα αἰ γαγα, 
ὑπάον ΗΪ5 ῥχοϊθοϊΐοη. (2) αοὰἀ ἰδῖκθα οᾶγε οἵ (6 
“τυϊσωίνοδξο οἵ ἰὲα νἱπογατὰ : 1 οὐδ ὡραίεν (ΐ 
“ποπιοπὲ; δῃὰ γαῖ ἰὺ 5}}8}} ποί 6 οὐδ 
γε πορὰ (86 οοπείδηϊ δηὰ οοῃίΐηιδ) παϊογίηρε οὗ 
1π6 ἀϊνίπο χῖβοῦ; ον ἐξ (μδὶ θ6 δἱ δῪ {ἰπιὸ Ὑ21}- 
πάν ὍΘ ὙΪΠῚΠΘΣ δῃὰ οοπιθ ἴο ποίησ. ΗΈΝΕΥ. 

28. χχυὶϊϊ. 4. “Ἐπὶ αὐγοα ἐξδίο, βΞευ, τον πιρ μεαρον τὴ δά 
ἷδ ποῖ ἴῃ πι86.Ί Οκοπιοᾶο επίπι ἐδ ποδίϑ ἐγαδοὶ ρο- 
ἰδεῖ, φυὶ ὕγὸ ποδὶδ ἐδ πιοτίιια ἢ Αυαπγιαπι ἰσιαν 
ἀρρατεαὶ, ἐὰμπι ἐγαδεῖ, ποτὶ ἰαπιεκ ἐπί φόγωνι, συοά 

φαῦϊο πιϊδὲ, πον 
ἐγαδοὶ ἐδὶ οιδίοαια υἱπδαά, ἨΔ εἰ δέοιγαξ. 
ΙΥΤΉΞΕΗ. “[Ιἢ ογάοῦ Ὁ υπαογαϊαπὰ ἤ}}}Υ (6 ἀοο- 
ἰσίηο οὗ {π6 Ὑτϑὶ οὗ αοα τὸ τουδὶ Πδγο ἃ οἶθδσ 
Ῥεγοορίίοη οὗ [86 δηι τ θαῖ6: (86 Ἰοηρ-αυβοσὶ 
οἵ οὐ, δῃηὰ 186 νσδίὰ οὗ Θοά, τυδίι δῃἀ ἴθ σογ. 
ΙΑΝΟΕ. 

24. χχνὶϊ. 7-9. “Ομ γῖρι ἴα ἨΪ6 οἰυτοῖ, 
ὦ. 6. Ηορυπίειοιβ δῃὰ δῆ οβ ἱξ, ας Ηδ ἄοεδ ἐξπὲθ 
1 Ἰη 8806. ΤῊΘ ΒΟΙΤΟῊῪ δηὰ οἵῸΒ8 ἰδ ποία ουϊξ, 
Δα ἰδ ποῖ, 88 ἰΐ δῦ εδ.β ἰὸ ὑπ, νὶτουῦϊ τοοαβῦγθ 
δηὰ ᾿πβηΐϊίο. [10 ἰθ 80 ᾿ηϑδβῦγοα ἐμαὶ σθαι ρίϊου 
τηυδβί σοσ δἰ Υ [0]. Βεΐ τ ὮῪ ἀοεθ αοά ᾿ος Ηὶα 

ΝΣ ἀοοα Ηδ ποὶ ἰδὺ ἐδ6 
ΟΙΌΒΘ ΟἹ ἴ|6 τ] οϊοά ὃ ΒΏΒΉΘΙΒ ἐἢ 15 αυοπίοι 
διὰ Β: ἴ86 δίῃ οὗ ὅδοοῦ νὰ }} ἐμ γοΌΥ οδδβδο. 
Τῆδὲ ἷ6 : αοἀ τοβίγαϊμβ βἷη ὮὈΥ 186 ογοββ, διὰ δ ἢ - 
ἄυοε 86 οΪά Αἀδῃ." ΜΕΤ τοι ἢ, 

25. χχνὶϊ. 18, [“ ΤΈΘ ἘΡΡΗΌΔΠΟΟ οὗ (ιδὲα 
Υ6Γ86 ἴο ἃ [υἱ0Γ6 τοοϊογδίίου οἱ πὸ 69 }018 σϑπ Ὠοὶ- 
(86. Ὀ6 οβἰδ Ὁ] βῃ θα πον ἀϊεργονυθὰ. [ἢ ἰίμοὶ ἢ οοῦ- 
εἰάἀογοά, ἐΐ δΡ ἴο οοῃίδίη ποίμῖηρ τ Ἐ]οΝ πὶ 
ποῖ Β6 παίυγα ἢ δρρὶ ἰοὰ ἴο ονυθοίβ Ἰοῦς ρϑϑὶ.᾽" Φ. 
Α. ΑἸ ΈΕΧΑΝΡΕΒ. -- “ ΤῊΐβΒ Ῥγοαϊοϊουῃ 'τῶὰϑ δοῦν 
Ἰοέοὶγ πὰ απίΐτγοὶγ (}8]1οὦ Ὀγ (Π6 γοίυση οὗ π 6 
ΘΒ ἴο {ποῖ οὐ σΟΘΠΙΥΥ͂ ὕπο ἐμ9 ἀθοσθο οὗ 

Ογσυβ." ΒΑΒΝΕΒ.--Ὁ. Μ]. 

ἩΟΜΙΙΤΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ῬΒΑΟΤΊΟΑΙ, 

1. Ου χχΐίν. 4.6. Ἐδευδν βοστθοῦ. Μασ ϊηρ 
δραϊηδὶ ἀϑοιτί βεϊ δηϊ σδβίϊοη οὗ ἴῃ 16 οἵ {86 ρϑορ]ο. 
1) ὙΥδΒογοΐη βυσῖ ἀθοϊγίοιδηϊζαιίοι! ΘΟὨΘΙδῖα: 
ἰγδηβρτοεδίοη οὐ ἴ.:6 οοιεπιδηάηγοηίβ ἰδὲ ἀγὸ ἴῃ 
ἴοτοϑ ; ὃ, αἰοσδιίίοη οἵ ἴη6 οοπιπιδηἀσηθηῖ τ ΐοῖ 
ΔΘ οβδϑῃ(ΐ8] δυίΐο]θβ οὗ (86 ϑυουαδίέης οονοηδηῖ, 
88 6. 5. τοτηονίηρς οἵ 8]} δἰαία ἱπαειἐτυιΐοῦδ ἔγοτι (86 
ν»βαὶβ οὗ σοϊἱρίοη. 2) 105 οοωδοαυθῦοοθ: α, ἢ)6δ0» 
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ἐγβίΐου οἵ ἔ86 Ἰδηὰ (θυ δ)]οσίλνο!γ, ὈΥ {86 δρτγοδὰ οὗ 
ἃ ῥτγοΐβῃς, ζού οδβ δεηϊτηθηῖ ; οὐ)οοίλνο!γ, ΟΥ̓ 1110 
βοου]αγίζαιΐου οἵἁ χαϊαϊλοῦβ πἰιμογίο [16] 4 ββοσρα) ; 
ὁ, 1μ6 σγϑθ σοῃβυπηθ8 μ6 ἰδ, το. 4. 

2. Ου χχν. 1-ὃ. Τμὸ 1οΒρ, 86 τοῖχο οἵ (6 
προορᾶν. 1) Ηο 88 ἴδ6 μονοσ ἴο εοἱρ. Τΐθ ψὸ 

ἷνγο ὦ, ἔγτοπι Ηΐδ ἡδίυγο (08, Θυὰ, γγου- 
δδγ(.}) ; ὁ, ἔτοια Ηἰἷβ ἀθοάβ (γϑι. 1 ὁ, γϑῦ. 2). 2) 
Ηε κῖνοβ Ηἱἷδ εἰγσϑοησίδ ονθὴ ἰὸ ἴδ ἔδου]ο, ϑὼ 
4). 3) Τίιοδο ἃγὸ ἐογοῦυ νἱοίογίουβ, (νος. δ). 

83. Ου χχνυ. ὅ-9. Εδδίογ Ἐπ Προῦ, Ὀγ 1. ΒΟΗΒΑΕΡ- 
ΕΞ (απεῖ. Οαὖ. ε. εἶα Οεἰἴεὶ 11]., ἦ: τὴν. Τα 
“ ΤΠ κἰογίουβ Ελδδίογ- ὉΠ οϑδίης οὗ ἴἰὴ6 Πλίβοη Ομ: 
1) ὙΒογοίῃ ἐξ οοῃβίβίβ ἢ 2) Μᾶὰ8ο. τϑοεῖνο 107 8) 
ψΗδἴ ἀχὸ 118 οἤἴθοίβ 7 ΟἸγἰβίτηδϑ ϑογίλοη, Ὁ ΒΟΜ- 
ΒΕΒῸ (ἐδία. 1869, ν». 78): ΟΟΡἍΥ ἰοχὶ Γοργοθθηῖβ ἰο 
08 ΟἸ Γἰδί δ ἰογ ὑπάθῦ {86 ἰτηδρβθ οὗ ἃ ἰοβίϊνο 
Ὀοατά, [1,.δὲ 8 σοπβίαοσ, 1) 16 Βοεῖ; 2) ἰδ6 
ξυεδία; 8) ἰδο κἰῆν." 

4 Οπὐ χχνὶ. 1- 4, (ὐὈδοοσγϊηρ ἔἶο οπυσχοῆ. 
1) 8116 ἱπ ἃ βίγοῃς οὐ ἐπ ἡ ἰοι βω ναί ἷβ ἴὸ 
να ἑουδά. πὶ ΓΠο οοράϊμοη οὗ δανίης ἃ ρογοι 
ἴῃ δῈῦ 16 ἴαϊι ἢ. 8) ΤΠ 6 Ὀ]θδίηρ νιοὶ Β16 18 1ῃ- 
δι γα θηΐα} 1 Ῥγοσύγί Ως 8 Ρ6δςΩ6. 

δ. χχνΐ. 190-21. ΤΙιθ οουιίοτί οὗ [6 ΟΠ γἰδίδη 
ἴον 1)ὸ ργοδοθηὶ δῃὰ ζυίαγσο 1) ΕἿΣ (μ6 ρῥγοβοηξ 
156 Οἰιγίϑιλαῃ 8. ἴο Ὀαίδϊκθ ἰταβοὶ  ἰοὸ ἷ5. αυἱοῖ 
οὔδθΟΡ, ἩΠΘΓΘ 6 18 δΔΪοηθ ὙΣὶ} [8 [ΒΡ δηὰ 
Ὀγ Ἡΐπὰ ᾿θδὰθ οἰ θεσίι! δῃὰ βθοῦγθ. 2) ΕῸΓ {6 
ἴαϊυγθ δ6 [88 {π8 σογίδ! ἢ ὨΟρο, α, ἰμαὶ (89 [0Ε}Ὁ 
{}}} Ἰυάσο (πὸ τιὶοϊζοα, ὁ, ταῖϑο (ἢ 6 6] ον ον ἰὸ ουοῦ- 
Ἰαδιΐπς 118. 

θ. χχνϊὶ. 2.9. Ηον [9 ἴκνΡ ἀοαῖβ πὶ 
Ηἱδ νἱπογαγ, (89 ομαγοῖ. 1) ΕἼΓΣΥ 18 ποὶ ἰῃ 
Ηἰίτ ἰοναγὰβ 1ἰ ; 2) Ηθ ῥγοίϊθοιῃ δπὰ ρυσίβεβ  ἰΐ; 
ὃ Ης κἶνοβ 'ν βισοησίῃ, ρβϑᾶσθ δῃὰ γονίῃ ; 4) 

9 οἰαμίοπβ ἰδ ἴω τοϑᾶρυσο; δ) Ηδ6 πρδῖοα ἴῃ 
οἰιδϑελθοσωθηὶ 166} δοῦνὸ ἰο ΡΌσμο ἀΐ ἔσοσμ δἰ:δβ. 

ΤΗΙΒῸ ΒΟΒΟΙΝΊΙΞΙΟΝ. 
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Οηλρε. ΧΧΥΠΙΙ.-- ΣΧ ΧΧΤΠ. 

ΑβἊ Υἱὶ.-- Ιϊ., τοδίϊης οὐ (Π6 ἴποίϑ Σο- 
ἰαιοὰ νἱΐ. 1 βα4., οομίδῖπ ἐδθ ἤἢσϑί μγοδὲὶ Ἵγοία οὗ 
ἸκαῖΔ}}}}8 ἢ Θοΐοα, Β0Ὸ ΟΌΓ οἢδρίοιβ (χχνυἝ]].--- 
Χχχὶ.), ὙΓΊΘΗ Ὦδνθ ἴογ ὑπο οῖν Ὀαδὶ5 (ἰ6 μοί ὨΔΓ- 
γαϊεὰ ἴῃ ἐπ ἰδίογῖοα] δρροηϊχ (χχχυ].-χχχν ὶ.) 
οοοἰδίη μα βεοοπὰ ργϑᾶὶ Ἴγοὶθ Οδαμρίοτβ υἱ]].--- 
χὶϊ. ἀορίὶοὶ (86 τεΪδίώοη οὗ ἰβσχϑρὶ ἰο Αβδδεγγία ἰὼ 190 
(πι6 οἵ Αμας. Οὖγ ομαρίθση βοὶ ἰοσί ἢ {1λ}5 χσθὶδ- 
(ἰΟὉ 88 1 βδἰοοα πη ἰδ9 ἐΐιηθ οὗ Η οζοϊκίϑ ἢ. Α8 (ῃ9 
βὶῃ οὗ Α.:δΣ οοῃϑβίαίοα ἰῃ ἢ15 βοοϊκίηρ ρῥγοίθοϊίοῃ 
δχδϊηξὶ Ασδι- ΕΡἢγαΐτα τοὶ ἴῃ (Π6 [0 ῈΕὉ, Ὀαΐ ἰῃ 
Ατουγῖα, βοὸ Ηοσζοικίδῃ δγγοά ἰπ βοβίκϊ ηρ ῥτγοίθοίΐοῃ 
δρϑιηδὶ Αβδυσγίδ, ἰμαῖὶ πδὰ Ὀδοοπμθ 8 Βοοὰ 
[πσουσ ΑΔΒ ΠΌΠΣ Ὧι ἱπ (809 [0ΒΡ, θυΐ 1 
Εωγρὶ. Ἡεζοεϊκῖδῃ, ἰῆ6 οἰμογγίδο ρίουβ Κίηρ, 
τοι μανῷ θοῦ Ὑ6ΔΚ οπουρα ἰο γὶοϊὰ βὸ ἴδγ ἴὸ 
(86 ἰηδυσηοο οὗ ποθ δγουπα ᾿ἶπ, 89 ἰο βαῃοϊΐοη 
8 ΡΟΙΊΟΥ τ ΠΊΟΣ δἰπιορα δὲ σομο]υάίΐηρ ἃ ἰοαχυθ τὴ 
Ἐαγρὺ, δα ἴΠ6 1η181}0Ὁ]6 Ἰοδὴ5 οὗ ἀο] γ σ ΘΟ. 
Ἰβαιδὴ ὨΟῊ ἴῃ οἰδρίοτβ χχνὶϊὶ.---ΧΧχὶ!. 488681]8 
πὶτἢ Α11 Εἷδ γαϊχηΐ (ἷ89 Ἐσγριίδη 8] }ΐδποθ, τοι 
ἴδῃς. ρονδγῃηλοηὶ οὗ ΗοΖοκιδῃ, Κπονπίης ἰδ ἴο Ὀ6 
ἀρετου ἴο 1π6 νὶ}} οὗ αοἄ, νγαβ βϑοϊκίηρ Ὀϑιϊπὰ 
16 οὔτις Ῥχορῇοῖ ἰὸ ὑχίηρ αὐουϊ νι 4}} 
ἀρ οιηδέῖς 811}}, δηά αἱ ργεδῖ βδουί ἤοοβ οὗ ̓ Ὡοῃθ 
δηὰ ρῥγοροσγίγ. Ηο ΟἸ]οντα ἣν ἥγοηι ἐϊη τἰβϑ [τοὺς 
αἱ! κίασοι οἵ [9 ἀθνυθοριηοηί. Ηδθ ἰοδὰβ ὑκ, οἴ δρ. 
ΧχνΙὶ., ἴο (8 δουτοθ. Τῆ6 ῬιΟρΡἢ θέ δβδῖβῃηβ 88 118 
ΒΟΌΓΟΒ 8 ΒΨΓΔΙΏΡ, ἰΐ 6 ΤΩΔΥ͂ ΘΙΠΙΡΙΟΥ͂ ἃ ἤριΓΘ; ἐδ 
ΒΎΤΆΣΩΡ οὗ ἸΟΥ ΟἈΓΏΔ] ῥδββίοῃ [Ὁ Γ ἀτί τ, Ετοαῦι 
(Π15 βνσδρ (86 ΡΟΪΟΥ δὰ ΔΙΓοδαγ ἰδδυθὰ τ ἢ] ἢ 
ἘΡΒγαΐτα Μὰβ ρυτβυΐηρ ἴο 8 ἀοϑίγυοιίοη. ΕἼΟΙΣ 
1.18 παβε ς ἡ ἴοο ἴδ ἀἱβροδὶ [οὉ 8 ργοἀυσοα ἩΒ οΣ 
ἸοΣ 20 ἴο οοπίθηηη [ἢ 6 δΔἀπηοῃλ Ἕοηδ οὗ (ἢ 6 
[0ΒΡ, δῃὰ ἴο ὑἷδοθ πὶοκοα οοηβάσποα ἴῃ (8 νη 
οασηδὶ ὑγιιάθηοο (χχυῖ δ. 14 Ραᾳ.). [Ιἡ οἤδρ. χχῖχ. 
6 Ῥτορμδοῖ ]Ἰοίβ ἰὶ θ6 οἰδεῖ ροσγορϊνοά ἰμδὶ ἴ86 
δεσχεῖ ρἱοιζίηρ Ἀεὶ πα ἢἷβ Ὀδοὶς ἀἰὰ ποὶ τοπιδὶῃ 

οδϑὰ ἔγοπι ᾿ἷπι (χχῖχ. 16 ρηᾳ.). Βαΐ ἰξ ἷβ 
ποῖ 1211 οὔδρ. χσσ. (μδὲ μθ ῥ]δί:}γ (τοι, 

2 544.) {πὶ (Π060 βεογεῖ πῃ δοιἱυδίϊοηθ τσοσθ τΠῸῈᾺ 
ἃ ΥἹΟΥ͂ ἴο δὴ 8] δῆοο ψἱτ Εσγρί. Βυΐ 6 οογιὶ- 
βι65 δί ὁοὔοθ ὈΥ͂ αὶ σι ύθῃ ἀοο]αγαιίοη {Ὑογ. 8), (μαι 
ιὲ8 Εκγριίδῃ δ} }}8ηο8 ψ1}} θ6 οἵ πο υεηοᾶις, ἜΠ6 
ΙΒ} ΟὨΪΥ «1}} ἀθ! νοῦ ἰβσαοὶ. 116 νὶ}} οαγί δ  ὩΥ 
ἀο 1. [ἢ οὔρεα, χχχὶ. δηὰ χχχὶϊ., νοῦ ΒΟΙοη Ως 
ἰορεοῖμοσ, ἴ89 10Ε}Ρ Ὀσοοϊ δἰτηβ [86 νδηλγ οὗ ΕκνυΡ- 
ἰδ βδυοοοσ. αββυτῖδ Ὑ111 ποί ζ4}1 Ὀγν ἰῃ6 ε'ννοσὰ 
οἵ ἃ πιδὴ (χχχὶ. 8), ραὶ (6 108} ὙΠῚΙ ονογίυγῃ 
ἱξ, δηὰ ἰο τϊδ ῥσχοπιδο οὗ ἰΠ6 ἐπιηιροπάϊηρ ἀο Σγογ- 
8006 οἵ [πγλ6] ἴτοπὶ Αδδυσγίδη ορργθαβίοη (6 Ρσο- 
Ῥμοῖ ἱπιπλθα δίο Υ δἰίαοπεβ ἃ αἰογίουβ ρῥἱσίυγα οὗ 
{πὸ ἤαΐυγτο, ἢ ἢ, τ 116 ἀν ̓ ΓΑΪΒΘΒ {πὸ ὑγυ ]Υ Π000]9 
αἰἱβροκιίομ οὗ ἰμοβα Ὠΐ ἢ ἴῃ σαηΐς ἰη {16 Μοβαίδηϊο 
ἰἴπι6, 8 ὙΘΓΥ͂ ΒΘΛΟΤΘ ΟἹ ἰ)6 οχἰβιἑῃρ δυϊβίοογϑοΥ, 
οοΟἸρΡοΒρα οἵ [88 ΠΟΌΪΠ Υ ἀπά οἵ ρυὈ]ὶς ἰπποίίομδ- 
τίοβ : δηὰ αἱ {Π6 βαθ ἰΐπιθ (85 ἴῃ οἤδΡ. 111.) δά- 
ἀγεβαθβ 11} 8 ΣΙΏΡΓΟΒΒΙνΘ ἩΆΓΏΪΠΡ ἴἢ6 ΜΟΠΊΘΩ 
Ὑ80 δνο σγοδὶ ᾿ηἤυοσποο, δπὰ ἐρῶν δὲ εἰρῇ ροεὶ- 
ἰἰομβ. ΕἼΏΔΙΠΥ (χχχἹὶ.), ἐμ ῬτΟΡδ οὶ βρϑαῖκβ ἀἱ- 
ΤΟΟΙΪΥ ἰο Αβδυσίβ 1π ὁγάογ ἴο δῃπουῆιο 2.8 ΒρΟΘαΥ 
δὴ μιάάφῃ ἀρειγυοίίοη, ΤἸιΐΒ ἰαδὲ οἰμδρίον οοη- 
ἰαἰπδ πιδίίον ὙΠ ἰοῆ 18 ἴογ [86 πγοκῖ ἀρὰ οὗ ἃ Ἰογία! 
σΠΔΓΔΟΙΟΣ [ῸΓ [βγϑθὶ, 10 [88 ἃ ἀδεὶς βἰὰθ ἴοσ 119 
ΡῬΘΟΡΪΘ οὗ {ἰὸ [ΒΡ ΟΠΙΥ͂ 80 ΤᾺΣ 88 ἰΐ βοὶβ ἔοτί ἢ 
{μαὺ (86 ῥγοαϊοίεα ρσ]ογίουβ ἀ6 ἱσοσαῆοο Μ1}] τα 9 
8 υἰερὸ φντ βοὴ ἐπργοβδίοη οὐ ἴ{π δἰ ῃηθσα ἴῃ [8- 
ΤΟΙ, τΐο ἀοβῖσο ἰὼ ΚΠΟΥῪ ποίμῖηρ οὗ ΓΤ ΣΥΝ 
ΑἸεπουρῖὶι ΓΠποροίογθ δἤδρβ. χχυἹῇ!.---ΧΧ Χὶ;. 8Γ6 
ΔΙΓΔΏΘα δοοογάϊηρ ἰο ἃ οοτίδί ἢ μἴδη, μον ἀο ποῖ 
ἴογπλ οπὲ οοπηθοίθα βρϑθοὸῦ. Τθογθ Δ.Θ σϑίμοῦ 
ἔνθ ῬΡΈΒΟΙΚΕ ἀεἸ  νογοὰ αἱ αἰ ἤδιοηΐ τπη68, ὁδοῦ οὗἉ 
ὙΠΟ ἰη {661 1ΤΟττῶβ ἃ πβοΐϊο, ἢ] ϑδ ἢ Ρτο- 
ΒΟ ἃ ΘΟΙΡΙ οἷο ρῥἱοίυγα οὗὁ πμδὶ (6 Ῥγορμοῖ ὑο- 
[ι61]4, διιυγαοΐῃς {πγοδιθηϊηρ δηὰ ργομίβο, 8 
ἴανα Ποῖ ἰο σειηδρῖκς ἰΠδὶ (Π6 Ῥιορῆοὶ δἷνἃ 
ἄγαν ἴΠ6 πιορὶ τοπηοίθ ΝΜ οββίδηΐο αΐϊασο ἱπίο ιἶο 
ΒΡΉΘΓΟ οὗ ̓ ΐ8 νἱείοῃ, ἱβουχῇ ΒΘ ἀ068 ΒΟ ΘνΕΙΥ [ἰ πὴ 
ἔτοπι ἃ ἀϊβδγοηὶ ροΐῃϊ οὗ νἱον. Τ06 ἔγει αρϑϑοῖὶ 
ξωυδὲ ΒΔΥΘ ὈΘΟῺ οομμροθοὰ Ὀοίοσο (86 ἀεβίσιοίλίου 
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οὗ δαιιδσία (722 Β. Ο.), ἴον 18 δά άγοεβοβ. β'απιασὶδ 
83 γοὶ εἰδηάϊησ. ΝΙ͂ΔΥ, ἸΏΟΓΟ, 88 ϑαιλαγῖδ 18. 8661 
βουγιβεΐηα ἴῃ 411 ΠΟῚ ῥυῖάθ, δῃα μοῦ ἐπ Βδυϊίδηΐθ 
ἱπάυϊμα μοῖρ ΟΥ1] ραβαίοηβ πλύμπουϊ δα ΟΣ σϑ- 
βίσγαϊηϊ, (π6 βρϑϑοῖ τηυδὶ αν ὑθοὴ ψυλίίοη Ὀθίογο 
186 οομηπιοηοοιηδηΐ οὗ 86 ἰἤἴχεθ γὙϑδγθ᾽ βίαρο οὗ 
βατμαγὶα ὈΥ ἴῃ6 ΑΡΒΥΥΪΔΏΒ, ΒΑΥ πη {Π|6 ΥΟΔΓ 720, 
δηά (πογοίοσο ἰη {π6 σοτηπλοποδιμοηὶ οὗ [Π6 σοὶ ρη 
οἵ Ηεοξζοκίαη. Οἤδρ. χχῖχ. Ὀθ]οὴρ ἰο ἃ ἰδίδσ (ἰπλ6. 
Ιῃ νοῦ. 1 1Π6 πλν ΧΝ ἀροίαγθθ ὑπαὶ [86 ΟἰΥ οὗ 
Ψαγυβαίθι βῃου]ὰ ὃθ βῃαὶ 'ἴη. Ηδθ οδῃ ΟὨΪΥ τηθϑῃ 
1μδὲ ἰ3οϊδίΐοη οἵ {6 οἰ Υ ἰῃ σομαγὰ ἰο πῃ οὶ 86ῃ- 
ὩΔΟΒΟΙΙ βίαίοβ ἱῃ ἢ18 ᾿θου Ρ(10η8 (οο Ρ. ὅΟΗΒΑ- 
ῬΕΒ, ΡΡ. 176 δπὰ 187), ἰμαὶ ἢθ μδα εποϊοθβοὰ Ηδ- 
σοἰϊκίαῇ “48 84 υἱτὰ ἰῃ 8 οδρο." ΤἼΐδ ονοηί, 8ο- 
οοσάϊηρ ἰο (ῃ8 ἀδυ8] οΠτοποίορυ, μαρροπρά ἰῃ (Π6 
γον 714, ψἢ}]6 δοοογάϊηρ ἴο ἴὴ9 Αββυγίδῃ τη οη- 
ὨϊηΘΩἰδ8 (ΠΟΙΆ. ΒΟΗΈΑΡΕΒ, Οἰμπούζογπι Ππδοτὶρίϊοηδ, 
Ῥ. 299, δῃὰ οὖῦ ηἰσοαυοίοη ἰὼ οὔδρβ. Χχχυϊ.-- 
ΧΧΧΙΊΧ.), ἰἰ τοοἷς Ρ]Δ66 ἴῃ (Π6 γϑὰγρ 7 ΑΒ 1Πϊδ8 
αἰ βδγθμοθ, 88 γχϑ Μ111 δἰἰθταρὶ 10 ββον ἴῃ {86 ᾿π- 
ἰγοἀποίίοη ἴο οἶδρα. χχχνὶ.---χχχῖὶχ., 88 οὔοδ» 
Ββἰοῃθὰ ΒΥ ἃ ταἰβυ πα ογβίδηαϊηρ οὗ Ἰαΐθὺ ᾿γιίθσα, 
ἴσο Ὀαϊη ὉΠΤΔΙΣ ὯΟ ἀἰβαστοουγοηΐ Ὀοίπθοη 
186 010]1ς.4] δῃηὰ Αδβδγγίδῃ οὨσοηοίομυ, Ὀυΐ Ροίἢ 
ΟΥ̓ σἰμΔ}}γ ἀρτοοίηρ ἰῃ χτοΐοσγίης {π6 Ἔχροαϊοι 
οὗ βοῃηδομο, Ὁ δραϊηβὲ Ῥῃοηϊοὶ Ρί δηά 2Ζυ- 
δὴ ἰο {πΠ6 28ιἢ γον οὗ Η οζοίκίαῃ, ἃ. ὁ.,), [86 ὙΘΑΓ 
700 Β. Ο,, 86 δρϑοοῖ οοπίδὶ ποά ἱη σπαρίοσ χχῖχ. 
ΜΟΙ] ΟΟΠΒΟΠΌΘΠΙΥ͂ αν ὕθθῃ ἀοϊνεγοα δρουΐ 
186 νοᾶρ 702ὥ. Ἧὸ ἢδγο δὴ δἱἰά ἰὸ ἄχίηρ {9 ἀδίθ 
ἴῃ ἰδ πογὰβ νϑσ. 1: “᾿αἀὰ γεϑᾶῦ ἰο γϑδγ, ἰοΐ (ἢ6 
οδιΐνα]θ οομπιρ]οϑίθ {ποῖν τουπᾶ.᾽ εὐρλθο νην ἴο 
ΟΌΓ Ἐπ ϑτρν τὰ (9 Ῥγορβοὶ ἐπιϊπηδίθβθ ΟΥ̓ (680 
ψογάϑ ἰῃδὶ δον ἴΠ6 ὀχρί ταϊίου οἵ [86 συ ΓΤ Υ6 ΑΓ 
ΔΏΟΙΒΟΡ γΟΔΣ Ββου]ὰ οοταρίοίο 118 τονοϊυϊίοη, δοὰ 
(Β6η (π6 δοὺς οὗἁ ἀδοϊδίοη βῃου]ὰ δγτῖνο. Τῇηδῖ δἱ 
{8 ΐα εἶπιο ἰῃ6 ἘρΥρίδη δ] δποθ πδα ὈθΘΏ ΔΙ ΓΟΔΑΥ͂, 
88 18 Ηἰηἰοά ᾿ἰη νϑσ. 15, αυγβηροά ἴο ἃ φοῃβ ἀθγϑ Ὁ Ϊ9 
οχίθηξ ἴῃ βθογοΐ οῃβυ (Δ 1 028, 18 ΘΧΙΓΘΙΔΘΙΥ͂ ᾿ς 
θΑ016. Απά νβϑῃ νὰ βηά, χχχ. 2 εα4., ἐπ “ ονν- 
βῃ! ΑἸΩΡΑββδοσβ ΔΙΓΟΔΟΥ ΟἹ ἴΐ6 ὙΔΥ ἴο Εσγρί, 

Δα ΠΟΔΣ, χχχὶ. 1 βαᾳ., (6 ἔα} οὗἁ δα 
Πο6ΙΡ δζαίῃ ἀρ μδύς Ἷν δβδοσίοα, ἐδ τῷ τοδὰ 
χχχίὶϊ. 10 ἐμπαῖ, αἴΐοσ δὴ ἰπἀθβηΐΐθ πὰ ΡΕΓ οὗ ἀδ 
Δ0ΟΥΘ 8 ΥΘΔΓ δὰ εχρὶγοα, ΨὉγυββίθ βῃουῦ α 
ουἱ οΝ᾽ ἔγομι 118 86]. 8 δῃὰ νἱπογαγὰδ ὃγ ἴ8μ6 δῃθπαγ, 
ἯΘ ΙΏΔΥ ἀΓΥΔῊ ἴγομλ 411 (18 (ἢ6 ςοποϊ]υβίοι, {μὲ 
οΒδρδ. Χχχχ.---ΧΧΧ , ψοσθ ὑγοἀυςρὰ ποὶ Ἰοηρ Αἴ 
ΟΒᾶΡ. χχῖχ. Βυΐ ψβθὴ νὰ τεδά, χχχίϊ. 7 ε6α.» 
ἰδὲ {Π|6 διιθδβδβάοσβ οὐ ρβεϑοθ βεηΐ Ὁγ Ηθζεκιδῃ 
Τοίαγη 1Ὼ ΒΟΓΓΟΥ͂, ὈΘΟΔΌΒ6 (6 Απβυτίδ Κίηρ ἴπ 
δα άϊοι ἰο (86 στοδί σϑαῆβοῖὰλ (2 Κίηρβ χυὶϊὶ. 14 
βᾳᾳ.) ἀφιθδηαβ 186 βυγγεπάοῦ οὗ Π6 οὐἵγ 1561; 
ὙΠ6Π ὑπδΐ μάδεαρο ἀδβογὶθε8 (ἢ οοσυραίίοη οἵ (86 
ΒΌΣΓΟΙΘΙ ΠΣ ἘΡΌΓΗΥ ὉΥ (δ6 ΘΙΘΙΙΥ͂, ἰῃ ΘΟΏΒ6- 
4υθηῃοθ οὗ ψ πίοι Φυάδῃ (χχχὶϊ!. 23) 18 σοιηραγοὰ 
ΠῚ ἃ ΒΡ ὙΪΟΒ6 ΓΟΡΘΒ ΠΟ ἸΟΘῸΡ Κορ [86 τπιϑϑὶ 
Ἄττω, βοὴ δἱ ἰαδὶ {π6 ΟΕ, χαχὶὶ!. 10, Ἔχοϊαὶταδ 
“ΝΟΥ Ὑ{1Π1 τἶξθ ΠΟῪ Μ{ΠῚΕ1 θ6 Ἔχδ δὰ: ὩΟῊ 
Ὑ1}} ΓἸΠΠ ὮΡ τγβο!," γα 8Π8}} ποῖ Ἕὺσσ ἴἢ δα ΓοηςΣ 
{μπ8ὶ (μἱβ ῬΓΟΡΏΘΟΥ Ὀοϊοηρβ ἰο ἰπ6 πι0 ἐπα τοαϊ- 
8δί6]γ δῆον ἰῃθ σοϊυτῃ οἱ ἴβοϑθὸ δι δβηβάουβ οὗ 
Ῥδδοθ, δῃηὰ ψα8 ἱδπογοίοσο υἱίογοὰ βῃου υ Ὀδίοτθ 
{π6 βυμηηοπβ σίνοη ἰο Ηοζοι δ ὈῪ ΒΑΌΒΠ Δ ἢ. 
ἘδΟΝ οὔ Π6 ἔτα βρϑϑοδθβ οὗ ΟΌγ ῥγορποίΐς Ἵγοὶθ 
βορίηβ τὶ Δ. Ἐσοῖι (Π6 δῦβεποο οἵ " δὲ (8 
Ὀοχίπηΐηρ οὗὨ οἶἴδρ. Χχχὶϊ., δ ψ6}} δὲ ἤτοπῃρ ἴῃ 6 
ἴθῃοῦ οὗ (μϊ8 οΠδρίον, γα 866 ἰμαὺ 1ἰ ΤΌΓΩ8 πιὰ 
οἤδΡ. χχχὶ. οπε 016. “1 ἰκ ἰουπὰ οπορθ, χχὶχ. 
1δὅ, Ἔνθ ἰῃ {6 τυ] οἵ ἐμ ἀἰβοοῦγβο. 
Τὶ Ικαϊαΐ 15 Π6 ἩΣΙοΣ οὗἨ (ἢ 686 8 68 18 

Δἰταοθὶ Ὡπί γοσβα}}}7 δαπιϊἰοα. Το ἀουδὶα πϊς ἢ 
ΜΓ χαϊβοὰ Ὀγ ΕἸΟΒΒοτ ἴῃ τοραγὰ ἰοὸ βορασδῖθ 
Ρδιίβ, ΘΓ βϑροῃ ὈΥ ΟἜΒΕΝΙΌΒ ἴο ὃὈ6 τιηΐϊουσῃαοὰ 
(Οὐπιπιεηξ. 1. 2, ν. 826, ; δῃὰ ΕἾΧΑ. Β σοῃ͵]θοί το 
88 ἴο {86 ΤΟΘΡΟΙ ΠΟ5 οἵ ΒΡ. ΧΧχΙ, Ὁγ 8. ἀ8- 
εἶρθ οἵ Ιβαϊδὶ, ἢδβ. Ὀδθθὴ βυϊβοίθηγ χοίαϊοα ὈΥ 
ΚΧΟΒΕΙ, 
γε μανὸ ποὺ ἴῃ πὸ βοοϊὔοῃ Ὀοίοσο τ18 16 οἵ- 
ηἷο ἀἰδοουτθα, "αὶ ἦγο ἢ 68, ψ οι ἴσου 188 

Ἰη1 14] ψογὰ οουμοῃ ἰο δἰ] οὐ ὑμθπὶ ἯΘ 88}8}} ἀθ- 
δἰ χιιδίθ 88 ἥσει τοϑ, βοοοῃ ΤΟθ, ἐΐο. 

Ι--[.ΤῥῊ ΒΕ ΕΤΕΒῚ ΟΕ. 

σμαρ. ΧΧΎΤΠ. 

1. ΒΑΜΡ ἘΡΗΒΑΙ͂Μ, ΒΎΑΜΡ σΌ } ΑΗ, ΑΝῸ ΨΉΑΛΤ ΑΒΙΒῈΒ ΟΥΤ' ΟΕ ΤῊΣ ΒΥΑΜΡΗ, 

σμαρ. ΧΧΎΠ]ΙΠ. 1-18. 

1 ὟΤΟΕ ἴἰο {86 σσονῃ οὗ ρῥυτίᾶθ, "ἤο {π6 ἀτυη κατα οὗ ΕΡΒσαΐτω, 
ὝΒοΒο φ]οσίουβ θοδυῦ ὦ 8 Τδαϊηρ Ησνεγ, 
ὙΥΒΙΟΣ αγό οἡ (δ6 μοδα οὗἉ [86 ἴδί ἔν ]ογ8 
ΟΥ̓ δ ἐμαὶ ἀγὸ ᾿᾽ογόσοοσηο τι 126. 

2 Βοβο]ά, {86 10 Ε} δίῃ ἃ τοὶρ νῦν δηα βίσοηρ Ο06; 
Ἡγλιοῖ,, 88 ἃ ἰοιηροβὶ οὗἉ Βαϊ], 
«ἀπά ἃ ἀοβίσου την βίοσια, 
Α8 8 Ποοά οὗ πιρ πίοσβ ουνοσβονίηρ, 
5411 οδϑὺ ἄονσι [0 ἴδ φαγί πιθα [Π6 Βαηά. 

8 ΤῊ οὔσῃ οὗ ῥυἹάϑ, Ἴμο ἀτυπκασαβ οὗ ΕΒ σϑῖπι, 
Βἢ.411 Ρ6 ἐγοάάρῃ παΟΥ ἔδοί. 

4 Απὰ {[Π6 ρ]ογτίουβ Ὀοδυὶγ ΠΟΙ ὦ οα (86 Βοδᾷ οὗἉ (86 ἔδὺ νδ 167, 
5841} Ὀδ6 ἃ λαϊηρ θονοσ, 

ως Ἀπ 88 ἴμο ΠαΒΥ ἔτυλὺ Ὀοΐοστο [86 βυταπλοσ; 



ΓΗΑΡ. ΧΧΥΤΙΙ. 1-18, 

ὙΥΒιοῖ, υλοη, 6 ἐμαὶ Ἰοοϊκοί ἢ ὍΡοη 1 βοοίὶ, 
116 1 18 γαῖ ἰῃ δὶβ βδπὰ ἢ6 ᾿δδίρι ᾿ΐ Ὁρ. 

ὃ Τῃ (Πδἰ ἀΔΥ͂ 588}} (86 1Χ0Ἐ0 οὗἉ Βοβίβ ὈῸ Ὁ ἃ σον οὗ φἴουυ, 
Απὰ ἴοσ ἃ ἀἰδάθῃ οὗἩ θεδυΐυ, υπίο ἴπ6 τοβίἀυθ οὗ Βἷβ ῥβθορὶο, 

6 Απὰά ἔοσ ἃ βρί γὶΐ οὗ ἡυαριηθηΐ ἴο Εἴτα (πδὲ δἰ υἰοί ἴῃ Ἰυάριηθηΐ, 
Αμὰ ὺσ βίγοηρίῃ ἰο ἴμϑιι ἰδδὺ ἰυτῃ ἰμὸ θα 16 ἰο {6 ρείο. 

Ἴ Βυὲ [ΠΟῪ 8180 πανϑ δστϑα ἰπσοιρ Ὑ]ΠΘ, 
Απά ἐβτουρῇ βίγοηρ αὐ δγὸ ουὐ οὗ [86 ὙΔΥ ; 
ΤῊΘ ρῥγίοδὶ δηά (6 ῥγορμϑὲ μαᾶνο δσγεὰ ἰῃσουρ βίσοηρ αὐ ; 
ΤΉΘΥ ἅτο βυ δ] να ὉΡ οἵ Μ]Π6, 
ΤΉΘΥ 8τὸ οιυἱὐ οὗ ἰπ6 ψΑΥ ἐτου ει δίσοηρ αΥΠΚ ; 
ΤΉΘΥ ογγ ἰη γἱβίοη, {6 Ὺ δία τα Ὁ]6 ἐπ Ἰυαρπηηθηΐ, 

8 ΕὉΓ 81] 8069 ἀγα Ὧ11} οὗὨ νοχηϊὺ απ Δ] Ὠ΄η 686, 
δο ἐμαὶ ἐδιογό ἐδ Ὧο Ρ͵δοο οἶδαπ. 

, 9 Ὑ ΒοΙι 588}} μα ὑθδοῖ Κηοπ)]οάρο 
Απά πῆοιι 8588} 6 τλαῖκο ἴο ἀπάογβίαπα “ἀοοί ποῦ 
Τήῇσπι ἰλαξ αγτὰ ποδῃθα ἔγοτα ἰδ “111, 
Απα ἀγάπη ἔγομι (86 ΤὌγοαδϑίβ. 

10 Εογ ῥγϑοθρὶ “ιπειδέ δα ἀροη ργθοθρί, ργθοθρὺ ὑροῦ ργϑοερῦ; 
Τ1η6 τυροῦ ]Ϊπ6, ᾿η6 ἀροι 11Π6 ; 
Ήδχο 8 {1||6, απά 186 Ὑ6 ἃ 11{{]6 : 

11 Ἐὸν ψἱ ἰδιλπμοσῖηρ 108 Πα ΔΏΟΙΒΟΣ ἰοηρίιο, 
ΤΨ1]1 Β6 βρϑδᾶκ ἰο 1818 ῬθΟρίϑ. 

12 Τὸ στ βοῖὰ ἢ6 5614, 
ΤῊΪ5 ὦ {86 τοϑί ωλογειοίξδ, γΘ ἸΩΔῪ οδΌδ6 ῃ6 ὝΤΘΔΙΥΎ ἴο σοδὲ» 
Απὰά {8 ὦ [86 τοῖγοβῃϊηρ ; 
οὐ ἸΠ6Υ που] ποὺ Π68Γ. 

18 Βαυΐ {86 ποτὰ οὗ [86 ΖΕ} δχαβ υπίο (δ 6πὶ 
Ῥτγοοθρῦ ὕροῇ ῥγϑοθρύ, ργϑοθρῦ ὕροη Ῥσϑοθρῖ ; 
Τιμπα ροη [ἷπ6, ᾿᾿πθ ἀροη [Ἶη6 ; 
Ήροτχο α [ἰ|16, απά ὑπο γὸ ἃ 11{16; 
Τί {μ6Υ τύ ρο, δηὰ 1811] Ὀϑοκιαχά, 
Απα 6 Ὀγόῖίοη, δηά βηδγοά, δηά ἐβίζθη, 

4 ἨΘθΌ, ἔλο Ἀοανίμσ. 1 Ἠσῦ. δγοζοδη. 3 ἨΘΌ, ετοὐέδ 7εαΐ. 8 Ἡοῦ. διοαϊοιοοίλ. 
ὃ ΟΥ, λαέλ δόοῃ. 4 ἨΦ. 7 ἔρε. ἴ Οἱ, Ἀ6 λαέλ δροχοι. 

8 0 ἔλο ἀγμηκχατὰβ 7 Ἐρλταία. ΡΝ οαἴζοῃ. 4 ΟΥἰλο ἀγωπκχαγὰδ Ἀτγαίηι. 
τ φαγίῳ ἥσ. 9 {0] ονγϑὰ ὉΥ ποίο οὗ ἰπίθστοβδίίοῃ. ζ{ 0] ονθὰ Υ̓ τὐοός δι ἐμ ΟΡ ΕΤΑ͂Ν 
δλαϊ οοπιο. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝΌ ΘΟΚΞΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
Ἢ Μον, 1. ι .. ΥΥ 88 διιδοί. ομηε αὐ. που ]ὰ Β6 Βθτθ δὺ- Ἡδῦσον Ἰαηρβαδβο δὴ 1466] δ ͵]θοὲ σδῺ ὯΘ ΓΟΘα ΤΥ πη οθτ- 

Βοστηδῖ, ᾿πϑδτωποῆ 85 ποίΐῃίπα σδὴ δοΐηθ ὈοίΘΘΏ ἐδ 9 
ποῖπεν γεσίπ διὰ γόσεπδ. ΤΏΘ οσδὶ οομδίσχαυοίίοι 

νουῦἹὰ Ὀθ ὉΠ ἸΔΧΘΠ ὯΥ ΥὟ. Βαϊ τὸ Κῃον ἵγουη 

ἢ. 80 δηυὰ χχχίν. ὁ, ἐπδὶ 1λδίδὴ 8085 (Π6 Ῥδχεϊορ]ο οἵ 2) 

βυδοιδη ! τον ἴπ ἐμ δἰ κα! βοδείοα οἵ ἐμαὶ υθίοη [6 πιεῖ. 
οεϑά, Πίος οὔ, Ὑ͵Ὑὁοό αγο ἴθ ἰὼ τοχασὰ 2. ὮθΣο Ὠοὶ 

88 ΔῈ δὐ͵οοξίγο αὐδιἐγίης ΤῪ, Ὁσὲ 88 8 βυϊδδίδῃ ἐἶνο 60- 

ον δῖ Ὑἱξἢ τ[6 Οὗ ΠΟΣ συ ὈΘΙΒ ἴἢ ἰδ βοσῖϑα οὔ χζϑηίΐί- 

ἐἰνοα. Οοϊρ. οἢ Ὁ) ΓΥῪ γογ. 4, ΤὴΘ δ-δβοϊυίθ δλέο 

ὉΠ) πδοὰ οδϑο πὸ βυσγργίδο. Το ποσὰ ἀοϑϑ ποὲ 
διἰδηὰ ἰὰ ἐμ κοηϊ να] τοϊδθοῃ ἴο τῆ δὲ [ὉἸ]]ονα, Βυΐ ἵτο 
κου εἶνοβ στὸ ἀδροηαθηΐϊ οἡ 8 , Ὡδγηοὶν, Ὁ) ΝΜ} 

δινὰ Πὰ ΟΣ ΤΊ. {736 ῬΓΟΙῸΣ ἴο βὰν ψ ἢ Ὀκίιτζση ἐμαὶ 

Ὀ2Ό, αἰ που ἢ οἰδπάϊης οομῃθοίοα τ ἢ τ δὲ ἕο Πα, 

Βα ἴμ6 δρδοϊαἰθ ἔοστη, ἐπ Ἰοκίοαϊ τοϊδίίου οαγγγίπς 161 
οὐὰσς ἰὴ δγῃίαχ. ΟοΙηρ. χχχὶϊΐ, 18;1]1 ΟἜσου, ἰχ. 13.- 
Ὦ. Μ.1 

γον. 38, ΤΠ τοσὺ ΓΘ ἽἼΠ ἴῃ τὴ ρίταιὶ ἢ85 πο 6Χ- 
Ἐκεοουσοῦ δυθδίοοί. ΤῊΪ 15 ποῖ ὨΘΟΟΒΒΑΣΥ. ΕΌΣ ἴῃ {9 

βἰοοά. ΤῊΘ Ῥχγοιὰ ΣΌΝ 19 Βαζηδγί. Βαΐ ἐπἰξ οὔθ κγοδὲ 
ΓΟ πο 68 ΤΏΔΩΥ 5ΓΔΔ]16Γ Οθα. ΤῊΘ Ρ]ΌΓΑΙ ἐδ ὃθ0 
Τοίοσγοα ἴο (πΠ18 ἰά68] πιλυ τ ἀθ (σοτρ. ΝΑΞΚΟΞΙΒΒΑΟΗ 
στ. 8. 61,1). [10 ΡῬΘΘΓΒ ὕο 126 δΡΙΟΣ ἐοὸ βῶὺῪ τΠῚ|Ὼ ἐπο 
δον ἢ συδιλτη δυΐδηβ ἰῃδὲ (ἢ 6 τογὰ σγούσῃ 18 ἰ0 ὉΘ ἐαϊτθη 
679 88 8 σοἰἸθοένο ὨοθΏ.-- Ὦ,. Μ.]. Ιὼ γοσ. 4 ΠΥ Ἰοοϊκα 

88 8 Ὠΐηι ἕοσ ἰὴο τίχδξ υαπἀδοτείαπαϊοης οἵ 2). Ἧ79 ἤδγϑ 

Αἰ γθαὰν σϑτρασὶςθὰ οἱ γϑσ. 1 ἐμαὶ [72 189 ὑο 9 ἐβίκθῃ 88 
ϑιι αδη ἴνγ6. 1 {Ππ|8 σου]ὰ 6 560 ἔγοτῃ ἐἢ)9 ἴΏΘΣΘ ρταη- 
τοϑῖϊοαὶ σοηβίγαοίίοη, δὰ ἥγοτῃ 6 ῬΆΓ8116] ρ]δοθα, 1. 30; 
χχχίνυ. 4, 1Ἅ 16 οὐυίουβ ἔγοιη 9 γοσγὰ ὥΧΥ. ἘῸΣ γὸ 
ΟἸΘΑΕΥΙ͂Υ Ρϑγαϑῖγο ἤγοτῃ ἐπ 18 Ποτηΐ 4] ἤοστη το ἢ ΟΟΟΘΌΓΒ 
ΟὨΪῪ ὮΘΙΘ, δηὰ ἩΠΙΘῊ 18 οογίδίηΥ ἰη θιἰΟὨ ΔΙ} ΘΠ οδΘΩ, 

ἐμαὶ Ὁ) ἰδ ἴὸ ὕὉ9 στοχκασάϑα 88 8 κυυβίδῃιγο, δχιὰ 82 8 ο0- 

οὐ πδὶθ ΤΑΘΙΩΌΟΡ οὗ [Π)6 δουΐϑβ οὗ βοῃ ἶγοα. 
γον. 1. Ὁ, Καὶ, ΟὨΪΥ Βοῦθ. Βϑβίἀθϑ οἱ ΗΙΡΗΙ] 

1ν1}}. 10. γ᾽ (αεομδ. ἰοοῖ) ΟὨΪΥ͂ Ὦθτθ. Οουῃρ. συὶἱ. 8; 
οὗ χχχί. 233 
γον. 9. Οἡ ἐδ Ῥτοροδίοὴ Ὀοΐθϑῃ ἐπ κογογηΐης δηὰ 

{πὸ κογογῃθα που, 8600 ΝΑΚΟΣΙΑΒΑΟΗ 5 ΟἿ᾽, καὶ 63, 4 6. 

γος. 12. ἀδον ίοσ ἙΝ ΟΟΙῺΡ. Οὐδβηλυθεν δ ΟἿ. ἢ 226, 

ὃ, Ρ. 449 Βᾳ. 



ΤΗΒ ῬΒΟΡΗΡΙΤ ἹΒΑΤΑΗ. 

ἘΧΡΟΥΣΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

1 βαχμασίδ ἷ8 δ.1}} δἰδηιδϊησ ἴῃ Ῥγουᾶ ρορ, Ὀαυὶ 
δαῃὶς ἰη {86 νἱςο οὗ ἀγυπίκοημοβα ἸΤμογοΐοσε τΠ6 
Ῥτγορῆμοὶ ρῥσγοοϊαΐπηβ ἃ γὸθ Προ δ (να. 1), δηθὰ 
ΔΏΠΟΌΠΟΘΟΒ (δὶ ἃ ἸΣΧΉΪΥ οΘ 88 ἃ ἰδπχροαῖ Μ1]] 
οδβὲ ᾿ξ ἴο ἐΐ στουηά (νογ. 2), δῃὰ ἰγεδὰ ἴῃ μσγουὰ 
σΌΜ ὉΠΩΟΡ ἴροι (νον. 8. ΤΆθΩ 8}4}} {88 ρἷο- 
τίου διιξ δγοδαγ ἀδοδυῖηρ ἥονοσς αὐ ΐοκ]ν αἀἰβαρ- 
ῬΘᾶΣ, 88 8 ΘΆΠ}Υ ἢξς πο ϊοὶὶ 8 ΠῚ ΠΟ ΒΟΟΠΘΡ 8668 
1π|8ῃ ἢ6 δαί ἰξ (γογ. 4). Νοὶ {}}} (ἢ θ 18 [86 πλο- 
ταθηϊ οοπιθ ποθῶ [86 ΒΡ ΗΠ1861 πὶ}} ἢ6 ἴο ἐδ9 
Τειηηδηΐ οὗ 1118 ΡΘΟΡΪΘ ἰοῦ δῇ δάογῃϊῃς ΟΤΟΤΏ, 
διιὰ ἰοῦ δ ρηϊϊης δρὶτῖν ἴῃ Ἰυάρπιοηΐ, δῃὰ [ῸΓ 
κἰγοηρίῆῃ ᾿ῃ ψαν (σογα. ὃ πα 6). ὙΥΠ8Ὲ 9 ΓυβΊ] 
ἧι οἰαηθ ἢο ὈοίίεΡ ἴμαῇ τ} ϑαιηατία. ΤΏ οτγο, 
ἴοο, 6 νἱοθ οἵ ἀγα ἰκοηθ8β Ῥγονδ}}8 ἰραγίυ ]}γ. 
Ενϑ ρῥγίθϑίβ δῃὰ ῥῬγορῃδὶβ ἃγΘ ὑπο ἀϊβ8 βιγαν. 
Ἐνο 1π ἴῃ βαοσρα τηοιηθηίβ οὗ ργορβοίΐο νἱδίοη 
[7] δηά οἵ ἰάρίηρ, 15 οἴδοίδ ἀγὸ υἱ81016 οὐ (ἤθπλ; 
ἢ6 Βοὶγ τἶκοις ΔΙῸ ΡοΟΪ]αϊοα ὈΥ͂ ᾿ποὶγ νογλ πη 
(νγεσβ. 7 δῃά 8). Απά, τηόσϑουύον, (ΠΟΥ͂ τηοοῖς {Π6 
δοσυδηῖ οὗ Φοβονδὴ πῃίοὸ ὙΔΓΏΒ ἴθ : ἘΥ̓ΒοΙΩ 
ἄοοβ Βο {πἰηκ ὑπαὶ ᾿6 85 θοΐογο ἷπιῦ Ατϑ ΠΟΥ 
Σηογα Ομ] άτϑη 7 (γοσ. 9). γο Ποδγ ἴγομῃ μΐπι ΘΟΣ- 
(π0.8}}γ ἐγ δ᾽ της πιοσϑ] ρσοδοιίηρ, Ὀτοίκοη Ἰηΐο [11- 
1160 Οἱ, ψ μῖο ἄγ βοοίδηρῚ]Υ ἰτοϊϊαιοὰ ὈΥ βμοσί, 
οἵ -τοροδιοὰ πογάβ, συ οι ΣΤ ϑοπ} Ὁ]6 δἰδιωση θυ ἢρ᾽ 
δουηάδ (νοσ. 10). ΕῸΓΣ [18 (6 0 Ὑ11} παγα ἴο δα 
ἐπ δἰδΙα πλοσίηκ δου ηαβ οὗ ἃ ἰογοῖβῃ πδίϊοη οὗ ὑδγ- 
Ῥδγοῦβ βρϑθοῖὶ (τόσ. 11). Βϑοδαβθ ἱΠ6Υ που]ὰ ποὶ 
Βοδὺ {πο σοτὰ οὗ Φεπονυδὴ σοῖς οδσοα τοδὶ δηὰ 
οοπίοτίὶ ἰο {Π6 ὙΘΔΥΥ͂ (νοῦ. 12), ἐ6 π}} οἵ ἀοὰ 
Ψ111 06 τηδάθ ἰγζθῆοότη ἰο ἴμθηὶ ἰη ποτά, Ὑ ΐ ἢ ἴῃ 
δουπά ταβοι Ὁ]6 μα ῖν βοογηἶ] Ἡόσαβ, Ὀιξ ἐπ ἱτη- 
Ροχὶ δσὸ βῃοσί, βῆδσρ τοσζὰβ οἵ οοιαεηδθά. ΤΠαὶ 
Ν1}} οὐ αοἀ Πα8 {π15 βἰχηϊβοδηοο, {αὶ (ΒΟΥ γ1}} 
06 οηβηδγοά ἴῃ ἱποχίγιὶ δῦ ϊο συ ΐη. 
2 Ὅγοο-------.-Θαἴο.} 11 πρ.---Ἴ τα. 1--Ξ. 1 15 Ὧο 
ΠΟΏΟΡ ἴοσ ΨΦοσύβδὶ τ), δ θὴ 11 18 8Β414 ἴο Ποὺ {ἐμαὶ 
Β86 να] κ8 ἴῃ [6 ἰοοἰβίορ5 οἵ βατηδγίβ. Φογυβδί θαι 
δβῃου] ἃ Ὀ6 ἀϑδῃατηρὰ οὗ [ἢϊ18 11 ἰκοῆθββ, δῃη βοοῖς ἴοὸ 
ΤΘΙΏΟΥ͂Θ ἰἰ, ΄ ΤῊ ἐπ, ἀου ὈΓ|6ρα, {Π6 σθαθοῦ ὙἘγ [ἢ 6 
Ῥτορβοῖ γί ἀἰγοοβ ἷ5 Ἰοοῖς ἰο βατηδτγὶα ἴῃ Οὐ οΥ 
ἴο ἀσβοσῖθο ἴῃ {πογθ ργονδὶ πᾷ νἱοθ οὗ ]ἰίογαὶ 
(ἀπά ἰῃ οοηποοΐοη (ποτόν οὗ δρ᾽ὶ γἰῖυ4}) ἄσυῃ Κ- 
6 ΠΏ 688, δηἀ ἰο ἰῃτγοδίΐθη ἰξ πὶ ῬΡυἰβηπηθης ἴσου 
αἀοά,. ΤὭρΩσο 8 ἸοΟΪΚ Ῥδβ868 οὐ ὺ ἰ0 Ψογυβαθηλ. 
ΜΊοΔΗ δα Ῥείογο ἰβαΐδῃ ἀοὴθ }υ8ὲ (Π6 δαπι6. 1 
οδΔρ. ἰ. 6 Βα. ΜΙΤοΔΝ ἢγοῖ οὗ 4}} (ῃγοδίοηβ βδιμασία 
ΠῚ} Ἰυἀρστηηοηῖ, ΔΙ Ποῦ ἢ “ δυάδι δηά Φογιιβα τα 
ΘΓ [Π6 ᾿ΓΟΡΘΡ Οὐ͵θοίβ οὗ Ηΐβ παίββίου ᾿ (ΘομΡ. 
ΟἌΒΡΑΒΙ, ποαΐ ἐπα Δογαδίλίίε, Ρ. 105). ἱ Ν 
δἰ ταβο Δα Ομο6 ΔΙ γον (Υ11}. θ Βα.) ἀηηουπορὰ 
ἐπδὶ (ἢ κἰοτια οὗ ἡυάστασηις χδα! μὲ ΟΟΙΏΘ ΡΟΏ 
Ἐφ τδΐηι, δὰ ἐἤθηςθ βργοδὰ ἰπίο {89 ἰοστίοσυ οὗ 
Ζυάδῃ. ΤῊΐβ ταν οἵ (86 )υάριηοπίδ οὗ αοά ἰδ ποὶ 
ἀοιοτιη θα δ᾽ πλρ Υ ὈΥ 186 φοορτδρμΐα αἰϊυδίίοη. 
ΤΏΘτα ἰ8 αἷδὸ 8 ἄθϑθροῦ σϑᾶβοῦ ἤθη «ΟΓΌΒΔ]ΘΤΩ 
δοεβ ἴῃ 186 ὙΔΥΒ οὗ βίδιηδσί δ. Οἡ Π σορ. ΟοὉ 
1. 4, ΓΘ» θοβι 468 οὐ]γ ᾿χἱΐ. 8. Οχ ΓΙ ὀοιαρ. 

ΟΏ ΧΧΥῚ. 10. ΥὟ κἰδηβ 1 οοηϊυπῃοίίου Ἡ1Ὲ Ὁ) 
θεαί θα ΟΌΪΥ χ]. 7 δῃὰ 8, Οὐ ἸΞῚ “ΣΥ οοΡ. 
οὔ ἷν. 2; χίϊ. 10θ. ΦΏ16 ρχυουσᾶ οσονση οὗ 
ΕΙΡΒσα τα, ᾿ὶθ θονγοσ οὗ 815 β] οὐ οῦ δ Οὐ 6- 
θη ὙΒΊΟΒ 1Δν Ὅρος ἴδ δε οὗ [86 να]- 
1ὸν οἵ ἰαΐπιεββϑβ (ςοιηρ. Υ. 1; ΧΧΥ͂. 6) {. ἐ.,) οη 
8 Ὀοδυι 1 8111 οοτατηδηάϊπρ ἃ ἔδγι 16 γ4]16γ, ἰδ ' ρθορὶς πϑίοι Ρεϊοῃρβ ἴο 

βατηδιία (1 Κίηρβ χυΐ. 24, Ατροα ἷν. 1, τἱ. 1). 

2 ὌΛΡΤΙ (οοπιρ. χνὶ. 8) ατθ σὐπο οδίυδί, ρεγοιεὶ, 
Οὐμρασθ Ουὲΐ δὲ ρεγοιδεῖξ ἥοτε 1,δεγὶ, Ῥίδηι, (α5. 
8, δ, 16; πιμίο Ῥετοιδδιιδ ίεπιροτα Βαροῖο, ΤΙὺ. 1, 2, 
8, πιεγὸ ϑαιοίωδ δήατί., 8, θ, 8; οἱνοπλήξ, οἱνό- 
πληκτος, εἰ. ὙἼἴπο ἱπιᾶροθ ἅΤ6 πόσο δίομοὶ - 
ὩδιΊοΪγ, (Πδὶ Ξιδιγδγὶδ 15 ἐμ 9 τότ οὗ [ἢ 81], ΜΝ 
[ὴ6 ογόνψῃ οὗ και απ οὐ {Π6 Βοοα οἵ (μα ΕΡΗταΐηι- 
1ῖοα. Τ)6 δοουπι]αίϊου οὗ Ῥγοαϊοδίος βῇονο ΟἿ 
{η6 ναΐῃ- α]ογίουβ ὑσδα6 οὗἁ {1|᾿ὸ ΕΡΕγδἰ μλλί68 ; απὰ 

δὲ (Π6 δδτὴθ (ἴτω ἷξ ἰδ ἰπιταδιοὰ ὉῪ 2) ΥῸῪ διὰ 
ἡ ΟΥ̓ ΤῚ ὉνεῚ Ὧν [Παὶ εἰΐδ πως ἐϊθ ΘΟ 
11} ηοῖ Θηατο ἰοηρ. ΕῸΓ ἰδ ραν δηά ἰ8 νὶιἢ- 
ογοὰ, βηὰ (Π6 σγονγῃ ἰοἰΐοῦβ Ὡροῦ [86 Ποδά οἵ {Π6 
ἀγυηκατάθ. ΕῸΓΣΓ ἐπ δυθῆροῦ οὗ (815 ἀγθηκοη 
ῥεῖα ἱπ ΔΟΤΆΓΥ Ῥτορασοά. Τὴ [ΟῈΡ Βαμ Ὠΐπλ 
δὲ δορὰ (11. 12). Ηδθ ᾿5 ἴΠ9 Αβαγσίαῃ, Ηο "1}} 
ονοσγίυτῃ ἴο {Π6 πὰ (ΑἸοϑ νυ. 7) Ἐρῆγαΐη δ 
ἰοῦ ψΠ δὲ6 δᾶ (Ὃ3 κἰδηὰθ οὐ σ δραϊηδὶ 

186 Τ]Πονίης Ὁ 722), δα ἃ δἴοστα οὗ μαἱ] (χχν. 
4; χχχ. 830), 88 ἃ ϑῆοννος οὗ ἄϑϑβισυοείοι 
(» Ο᾽ τιὰ 29} ο!γ Βεζὸ ἐῃ 1βδῖδ}), 85 ἴδ στιϑδ- 
πα οὗ ΚΕ τνταϊοσῆοοδι (33 οἹγ 900 
ὙΠ. 2; χυ. 10; χχχὶ. 25; χχχίν. 17, 24. χχχνὶ. 
ὅ δὶδ δῃὰ 88. χ. 18; χνὶ. 14; χνυνὶ!. 12, δηὰ ἰπ 

(816 ρῥίδοθ; δ, γοσβ. 1δ, 17, 18; οἷιαρ. υἱῇ. 7 
8ι., 10, 22; χχχ. 28; χὶἱ. 2; ᾿ἰχνὶ. 12). ΤῊΘ 
πιοθηΐηρ 8 (καὶ ΕἸ γαῖηι, ἡ ἤθη βίδηαάϊηρ, Β8.4}} ὃ 
ἀδδῃοά ἴο {Π6 στουμὰ Ἡ1 [86 μβαηὰ ; Πρ ᾿γίηρ, 
5Β}}4}} Ὀ6 ἰτοδάφη πιῖ ἴπ6 1θοῖ, Ὗον. 4. 8 ὴ6 
Βονχοσ οὗ ἴ8ο ἰδάϊμπα Οομιὸ 15 1ἶϊζο 9 Ἔὄχργεοθ- 

βίου 1005 ἊΣ; χχὶϊ, 24, ΤῊ οτος ψὶ}} δ6 ἀ6- 
Βίγογθα 88 αυ θὶΥ 85 δῇ θδιὶν ἢρ, ποῖ 18 ὯῸ 
ΒΟΟΏΘΡ Β60ἢ ἰδδη 10 18 δφαίοῃ οἵ: δηι Ὀγ τὶ πο 
ἀϊκοονοσβ 1, ϑβυοῖὶι ἃ ἀφίῃ τρογϑοὶ (σομιρ. ἰχ. 
10) 18 Ὡοὶ Ἰαϊὰ ὃν, 88 (6 οἶμον ἴγυ 8 πο σίροα 
δὲ 16 πευδὶ ἰἰπη6, τ ]οἢ δύο δοσ υδγὰβ οθαίοη πὲ 
{4016 οαἱ οὔ 1π6 ἀἶδῃ οΥ οὔ ἴΠ6 ραίθ. Τΐδ 8 (89 
ταθδηΐηρ οὗ 1 »2. ΤὨΘ ᾿πιθῃ ἸΏ 8}}γ Ἰοησίοηοα 
βοηΐθηοο ΓΛ ΠΝ ΤΙ ραϊπίβ μὸν μ6 ἰηααΐ- 
τίη ἸΟΟΚ Ῥδ58868 ΒΙΟὟΪΝΥ δπὰ γστδάυδ}}γ οὐοσ (ἢ 9 
ἰγοθ, Τὴθ Ργορβδοῖ Ῥγοάϊςίβ ποὶ ἃ ΒιδβὶΥ σδρίυσθ 
οὔ (6 οἶτγ (βαπιασίβ, 88 ἰβ Κπονγῃ, ἀϊἃ ποὶ (411 (}}1 
ΔΙ͂ΟΣ ἃ βῖορὸ οὗ (ἧγοθ γϑαγβ, 2 Κίῃρῃη χυὶϊὶ. ὅδ; 
ΒΟΗΒΑΡΕΕ, Τὴε Ουπεΐίοτηι Τ]πδοτίρίϊοπδ απὰ ἰλε Ο. 
{', Ρ. 157 βαα.), ὑπ ἃ σμδηρο οὗ ΔΗ. ἰη ρΟΠΟΓΑ) 
Ἡ ΠΟΥ ΒΒ ου ἁ δῖ ὉΪδοθ ἢ 8 ΒΌΓΣΡΓΪΒΙ ΡῚΥ Ὀτὶθ 
ἰἦπη6, οομδί δου ἴἰ9 ἀλάτας ΒΟΟΌΓΙΥ (ἰδὲ (πο α 
Ρτονα θά. 1ΠΟῸΣ ὈΓΟΡΏΘΟΥ γγ88 ἀ 6] νογοᾶ ἰῃ ὁῃ 6 
οὔ 186 ἢγβὶ γοδῦβ οἵ Ηοζοκιδῆ, ὃ πὰ 1816 ἴῃ 
ΒΌΘΝ 8. ΠΊΔΏΠΘΓ ἔδιδὶ (ΟᾺΓ ΟΥ ἤνθ Ὑ6818 Ἰδί6 ἃ Κίηρ- 
ἄομι οὗ Ιβγϑϑὶ νγαᾶβ ὯῸ ἸΟΏΡΕΟΣ ἰῃ ὀχ θίθοηςα. ΟΥ̓ {818 
ὯΟ ΟὯ6 οοὐἹὰ Βανα ᾿ιδὰ 8 ργοϑοηίτηθηὶ τ μβθ ἴῃθ 
Ῥχορβοὶ υἱἱογοά {μ686 τὸ 
8 ΣῺ ταὶ ἅδΔγ .-----ἴο (86 κ8190.--- τα. ὅ δηὰ 6. 
Ιε ἰ8 δ6] ονϊ άθηι ἐμαὶ δ Ὁ} 19 ἀραΐπ ἴο Β6 ἴἌΚοῃ 
88. ἃ ῬΙΟΡΒοιΐςο ἀαίο, τ ῃΐο ἢ 18 οἱ ἴο ὈῸ ἡαδροά δ0- 
οογάσης ἰο 1Π6 ΟΥ̓ ΠΑΤῪ ΠΠΤΏΔῊ τηθαβησο. [1 εἰτωη- 
ΡΙΥ ἱπιϊπηδίο ἐμδὲ στ μοπ ΕΡὨγχαϊπλ Πα Ἰοδὲ ἰΠ6 ἀ6- 
οορίϊνθ ΘασΊὨ]} ογόσῃ, Φοβονδὴ Μ|ι.}} ἴδ κὸ 1ῃ6 
Ρἶδοο οὔδι. ΦΔυάρτηθηϊ πιυδὶ τηδίζθ ἰΐ ροββὶ Ὁ]9 [Ὁ Ὁ 
180 1.0Β} ἴο πεβύτηϑθ [86 Ὁ]Δ00 δἰ ἴ8ο ποδὰ οἵ Ηἰ 

τήνῳ Τρῖϑ Βδ8 υἱγίαδ γ᾽ 
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δηα πῃ σης] 6 ἰδκοη Ρ]δοθ, ἃ8 δοοῦ 88 ἰμρτηοηὶ 
25 ἄρσιν 15 νοσῖκ. Βαὶ πῖον διά ναι ἐρήθίι 
ὨΑΓ Ιου. ΜΠ11 Β6 οὐ πτασγαὰ}νυ Ἔχμϊ ἱϊοά, ἰα Κπότῃ ἴο 
Οοά οὐἱγ. Βαϊ Δἰἰμβουριι 1ξ Βμβου]αὰ ποὶ μδρρϑῃ 
1} αἴοσ ἐβουβδηαδ οἵ γϑβϑσα, δι1}}} (9 ποιὰ οἵ (ῃ9 
[0Ἐὺ ἰδ ἰσυσ, δα [δἰτ ἢ ἸΠΔῪ ΘΟΏ80]6 186}7 Ὑἱτὰ ἐἑ 
ἷῃ ραϊΐοηοο. ἸΏ)» ὙΝ ἴα ἰο 86 τοίοσγοὰ ποῖος 
ἴο ἴδ [δγδο]ϊἴε8 Ἰοῦς ἰη (6 δηά αἷοσ (ἢ 6 ἴῃς 
ΔΉΒΥ οὗ (Π0 ἰδθη ἰγἰθθ8, ΠΟΡ ἰὸ ἔπ6 ἰγῖθεβ οὗ (86 
Κιηράοις οὗ Φυάδῖι, θιιὶ ἰο (Π6 ἰοἰ8] τοιηπδηὶ ρτὶ- 
ἸΟΔΙῚΥ οἵἉ ἴδγϑο], οὗὐ Ὑπΐο ἢ {[Πο80 οασγίθ οδρίΐγο, 
Σ68, 81} γβὸ 8.6 8.11} οἵ (89 δεϑὰ οἵ [βγβϑοὶ, ἔοσιωα δ 
᾿πϑ ἘὸῸσ (86 Ῥχορβοὺ ἢθσγα βρϑδῖκβ βτβὶ οἵ δ]] οἵ 
Ρη γαῖα. ΤῊΪ Ὀτοὗ ποτὰ οὗ ργοπγΐβθ, γοῦβ. ὅ 

8δηα 6, τη8 68, Ἰογοουοσ, {πΠ6 ᾿τηργοββίο 88 1 1ἢ6 
Ριορβοὶ ποι]ὰ ᾿ϑγον τ  16ὲ Ἰατβοὶ πᾶν Ηἷβ ἀοᾶ- 
ὨΪ 6 δὰ σομῃρ]εῖθ ρογίίοη οἵ (Ὠγοαιθηΐηρ δηὰ ργο- 
Τηῖθ6. ΕῸΓ ἰὴ σῆδὶ 9Ὸ0]]ονβ Π6 χεΐογϑ ἰο Φυΐάδῃ 
ον. Βα 1 8 οὈνίουκ, ἰδὲ ΕΡὨσαΐω ἰβ ἱποϊυἀοά 
ἴῃ (ἢ 6 ῬτοΙηΐδοα ΒΊΟΝ δῖ εἰήζα ἰο ἴΠ6 Σοηγηδηὶ 
οὗ 8}} Ἰξτβεὶ (οομΡ. οἡ ἦν. 2 5αα. ; νἱ. 18; νἱῖ. 8: 
χ. 230 δᾳ4ᾳ.). ΤῊ οχργεβαίου 30 ΠῚ ἴδ ἰουπὰ 
ΟὨΪΥ Βετθ. Ἧ7 6 Τγοα θην πιϑαὲ χτἢ ΠΣ ΠΩ» 
(Ργον. ἐν. 9; χν]. 81; [ς. ΙχὶΣ. 8; Φ 67. χἱἱ!. 18 ; 
Ἐσεῖς. χυῇ. 12; χχἹϊ!. 42). Βαϊ Ικαΐϊδῃ [848 Πδγθ 
τοίεγτοα [ὉΓ [ῃ6 βαῖο οἵ [ἢ δεβοῆδποο ἴο ἰοΐῃ 
ΠΆΘΩ στ} [86 ἕοτ ΤΠ Υ {τοι ἽΩΥ ἴῃ ογόεπι 
ἔσίί, ογὀϊσοιίια, Ἰοορ, ἀΐδάθοηι, θεβίἀθβ οὔ]γ ΕζΖοξ. 
ψὶ!, 7, 10). Βυὶ Φοπονδὰ π|'}} Ὀ6 τοὶ ΟὨΪΥ {Π9 
δοῦγοο οὗ (μ8 Πἰσῃοθὲ Βοος ἔος Ηΐβ ρϑορίθ, θυὶ 
αἶϑὸ (π6 δοῦτοθ οὗ [86 τ ἰϑάοιη δηὰ βίγοησίῃ βὸ 
οἷ τϑηϊοα ἴῃ (ἢ 6 Ὀγοβοηῖ (ἰπι6. Φοπονυδὴ Η  π)- 
βεὶ (, ἢο 15 οὔ ὙΠῚ ἤπμ βριγὶε, π1Π 61} {86 πᾶ ο8 
8λ ἃ δρί τὶϊ οἵ ζυάρπιοηϊ. ((ομρ. ἱν. 4; οομιρ. Χὶ. 
18π41 Κίηρβ χχὶΐ. 29). ὈΘΌΟΓΙ Ὁ» 20 οδῃ 
ἸηΘΔἢ ἴ0 αἷΐ ΟΥΘΓ 8 ζΌΓΘΠΒΙ 6 Ο81196 88 ΟΥ̓́ΣΣ ἰῃ6 οὗ- 
ἦ6εὐ δαθταϊοὰ ἰο (6 ᾿υρο, δῃἃ γ79 ΤΩΔΥ ΘΟΠΊΡΑΓΘ 
ΒΌΟΝ ΡΪΔΟΟΒ 88 1 βδιω. χχνυ. 13 Ὁ 3 τὸν 2". 

ον ἢ» βίϑιιάβ ἴῃ ἃ χαοάϊβοὰ εἰρσυϊ βοαϊίοη φαυΐνά- 
ἰδηὶ ἴο χ ὦ), Δα βοΐ Ρ]Δ068 85 1 ἤδιη. χχ. 94 
ὈΠΌΣ ὉΡ 2 απὰ Ῥε, κχίχ. 10 2975 ἬΞΩΣ “ 
ἸΩΔΥ ὍΘ οομαραγοῦ. ἢ ἷβ νδηίΐηρ δοΐογο 3 2. 
ΤῊΘ ᾿ σ ἘἰςοΝ βίδηἀβ ἰπ ἴμ6 οοττεβροηάϊηρ 22} 
δ ἰο ΒῸ Ταρα 88 σδυσυϊηρ [5 ἴοσοθ οὐὸσ ἰο (ηΐ8 
εἰδλυδβα. (δο ὮΡ. Χχχ. 1; χὶν!!, 17; Ιχὶ, 7), ο 
ἴση Ὀαοὶς [89 τσὰσ ᾿ουυᾶσᾶβ ἴ89 ρμεαῖθ ἷβ ἰο 
δὲ υπάογβιοοά οἵ (6 σϑρι}]κθ οὗ (86 δ θΙΩΥ αἰΐμοῦ 
ἴο (86 ραΐο ἱμτοῦρ ψ ΐο Βο φηϊογοα, οσ θδοὶς 
Ἔὐθῃ ἰο ἴπ6 ΘῃοΥ Β ΟὟ μαίθ. (2 ὅ'ΐβαι. χί, 28 ; 
2 Κίηρβ χυἱ!. 8; 1 Μδοοδῦ. γ. 22.) 

4. Βαϊ ἴΠ6Ὺ 150 αν θιιοᾶ---- πο ρΊδοϑ 
ΟἸΘ8:.--Ὑ εγ8. 7, 8. ΤΙ Ῥσορδοῖ ΠΟῪ ἰυτηβ ἔγοηι 

ϑαιαδσία ἰο 7 ἐγύβαϊοπι, ὙΥΊΝ ΤῈ Β6 ροἱπίβ ἰο μΐβ 
οὐτῃ σουτγυτθη ἴῃ ̓ εὐβοώνο ΤΠΟΥ, ἴοο, δθ 
βεϊζεα δγῪ 8 βρὶ γί οἵ γί ἀΐποδα ψῃΐοἢ αὐίϑοα ἔγοσω (ἢ 6 
ἔΒΑΥΓΠΥ ᾿γανδι Πρ νἱοθ οὗ 6 γα] ἀσαπὶςθηη θα, 
ΤΉΘ Ῥγορδοῖ ἱπροηϊοῦε!Υ ἀορίοίΒ ἐπθ δχίοηξ δὰ 
Ἰηϊοηκὶγ οὗὨ {Π18 γίοθ, ἰσοῦρἢ {16 δοουπλυ]δίΐοη 
οἵ ψογὰ χοϊαϊοα ἴῃ ἴόγηι: ΚΥΒΡΟϑΝΙ πρν αύεν κόμαι 
ἔα-υ, Ὗγ8 Πδᾶσ δηὰ βθ0 88 ἰΐ 6 γῸ 
ἴῃ τροπαὶ δηά βίασροτίησ οἵἉ (6 ἀγαηκοη οοΙω- 
Ῥϑηγ. ΤΣ, ἰο σϑοὶ, ἰβ βθὰ οὨ]Υ Βοσθ ὉΥ [βαΐ δῇ, 
ἽΡΕ οἵ αὶ ἀτυαπκοη Ῥϑγβου, δ]κὸ χίχ. 14 ΘΟΠΊΏ. 
ΧχΙ. 4, Ηον Τ0ΔΓΙΌΪΠΥ (6 νἷοθ οὗ ἀσαηϊκοηηθβ8 
ιλὰ βργοω] ἰφ βοοὴ ἔζοζα (δ μοὶ (μαὶ θύθη Ῥυεδίϑ. 
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δηὰ ῬΙΟΡΒοίβ γοτὸ δἀαϊοίθα ἴὸ {{, δηὰ {ἰῃμαὶ ποὲ 
ΟὨΪΥ ἴῃ (μοῖρ ῥγίγαίο 16; Βαϊ ἴπ6 7 ὀνθὴ ρογ- 
ἰοσιηθα {πεῖν οββοῖα] ᾿χθοίίοηβ ἐπ ἃ βἰδίθ οἵ ἰη- 
ἰοχιοϑίίοη. ΤῊΪδ ἰδ δἰ γί οα]γ (ογυἀάφη ἰῃ (ῃ6 Ιδνν. 
[κν. χ. 8, 9 (οοιῃρ. Ἐσεθξ. χιῖν. 21). ΤῊ ὁχ- 
Ῥτοδβίοη 1 1Π ἸΡ 22 ὀοσατα ΟὨΪΥ ἤοχο, 1 ἀοοῦ 
Ὠοΐ τη68} ἐπδὲ (ΒΟΥ ἴῃ οοπδβοαυδῆοθ οἵ ὉΠΒΚΙΝΕ 
τη μαγΘ ὈΘΘῃ ΒΘ] ΟΤθὰ ἢρ 0.6 οὗ δποίπογ, ἢ] 
ἄρεβ. ποῖ ἢδύθ σωδγκ πβαὶ ἰᾷ τηϑάϊαίοὶν ΟΡ χο- 
ΠΛΟΙΟΙΥ ΟΔυΒΆ4]; δυΐ ἰζ ἀσποίοβ {Π6 ἱπχιιοάϊαίο 
οδυ86. ΤῊ πῖῃ6 Σ(β6}  Βαβ θυσβ] ον Ὁρ ἰμοβο νὴ 
ὀλοῦτομ ΒΥ ον ἐΐ (οοπ!ρ. σοῦ. 4). Νοῖ ομ] 
85 (Π6 ΘΆΓΟΊΒΟΓΣ (ἢ Αἱ οὗ ἰηἰοχί ̓ οαἰίοη, θαΐ {π6 ἄιϊ 

ΟΥ̓ ἰηἰοχὶ οαίΐοι μ88 Βΐτω. »ᾺΝ Βίδῃ 8. ΟὨ]Υ ΠΕΙῸ 
ἴον "ΝῊ (δῃ. χνΐ. 18; 1 βδιω, χυὶ, 12 εἰ ϑαέρε) 

88 ΤΠ γοσα. 15 ἴοσ ΓΤ. Ἐνϑη ἴῃ δας ἢ πιοπιθηῖα 
τ Βοη [ΠΟΥ Βῃου ἃ Ὀ6 πον πὸ ἰπῆυσποθ οἵ [δ 9 
Βρίτῖν οἵ αοὐ δἴομϑ, ἰμ8 } ἄγ ὉΥ ἃ ὈΪδβρμοπιοῦβ 
Ῥδυνθσβίοη ὑπᾶοσ ἴπ ἰηθυδηοθ οὗ ἰπ6 βρὶ τὶς οἵ 
8] οοβοὶ. Νοὶ 1688 τυ ὶοἰκϑα 8 ἐξ στῆ ϑη ᾿υάρεβ, το 
Βῃου α βρεαῖς ἰυάρπηοπί ἰπ ἰμ6 ἤδπλθ δὰ βρίτίι 
οὗ αοἀ (Εχοά. χνὶϊ!. 156 κμαᾳ.; Ῥουΐὶ, ἱ. 17; χἰχ. 
17; 2 Οἤγοη. χὶχ. 6), ἄρρθαῦ ρονογηθᾶ ὃν εἰδὶ 
ἰπίθσγμδὶ βρί τι τ 8116 ρϑγίοσεωϊηρ 118 βδδογεά [χπο- 
ἰἰοη. Τμαῖ ργοπουποῖηρ ἡαάρταθηί ἰπ {π6 εἰσμοβὶ 
ἰηβίδηος ροσγίδὶ πο ἰοὸ ἃ ἘΠΈΒΗ ἐγῚ θυ δὶ, ἸΠΔῪ 6 
Β06η ἴτοιαῃᾳ οι. χνὶ]ϊ. 4. Οορ. χίχ. 17: 
ΠΈΒΖοα, .- πονεῖ. ΥΥ. Ῥ. δ. ΤΠθ ἩΪΟκοΠ 684, 
ἱμογοίοσθ, οὐ ἔμοϑὸ ῥγίθβι !γ ἠπᾶροθ ΔΡΡΘΑΓΒ 80. 
τ ἢ (6 ρτοδίοσ. ΕῸΓ {8 ῈΥ βἱὲ πῃ ἃ σοι ϊβδίοη 
(δαὶ Βα8 ποῖ {βίης τηδίίοσε, θαὶ (6 τηοϑὶ ἀ181-. 
ουἱῥ δηὰ ἱπιρογίδηϊ σϑυθο8 ἰο ἀθοῖϊάθ. ΕἸΡΘΓΥ οη6 
ΓΔΛΔΨ ΟΟΏΥη0Θ Ὠἐτ86 1 (δὲ (6 Ῥτορἢοὶ 88 ποὶ 
δδ [ἃ ἰοο πηποῖ οὗ (ἢ 6 ἀγα Κθῃη688 οἵ ἔβοϑδ ῬΘΟΡΙο, 
Ἅ}Ὸ Ὑ{}1 ἰαἶζθ (86 ἰγσου]ο ἴο υἱδῖςὲ (86 ρ]δοθβ. 
ὙΓΠΟΓὸ (ΠΟΥ͂ Β. Ηθ ν}}} Βπὰ ἰῆθγθ ραὶρθ]θ 
ἴΓΔΟΟΒ οὗ ἰξ; 811 ἴΔ0168 {111 οὗ θ᾽ ἢγ σους 
ΟΥ̓ σἰἶχ. 14 νοπιὶΐ, ΝΣ ἴγουι ῬδΧ᾽ ἐχογεηιεηία, 

δογάες, αἰτί, ἱν. 4: χχχνὶ. 12), δῃὰ ὁοῃβθαυθηίὶγ, 

ὯΟ ὈΪ806 ἰο εἷΐ οπ, οὐ ἰο 180 δηγίἷπρ᾽ (Ὁ ἐ8ῃ6- 
αἶ4}}γ ἐγοααθηΐ ἴῃ 200 νι. 1] ; Χχῖγν. 10; χχχὶ.. 
39; χχχϑλὶὶ. 9 εἰ δαέρό; ἷῃ Ἰβαϊδῃ υ. 18, 14, χῖν. 
6; χχχὶϊ. 10; ὩΣ ΡῸ οοιρ. τ. 8). 

δ. ΟΣ 584]}] Εἶθ ἰοδοΐ----- [Π6Τ0 8 
111116.--- ογα. 9 δυῇά 10. Ι͂ῃ ἰμορο πογάβ [ἢ 9 
Ῥτορμοῖ 1οἰβ μἷ8β ἀγυηΐίκοη βδάνοσβαγι εβ {ΠῸ 86 1} Υ 65 
οΟΙ9 ΟἹ ἴΠ6 δοδῃθ. ΕἼΘ σηδῖίζοϑ ἰμθπὶ υἱέοὺ βοοῖ- 
ἔηᾳ πογάβ, (ἢδὲ μ9 Τα ρμῖγο (Π6 βαυλθ ὑδοὶς (ὸ 
{ποτὰ ἦτ ΒΠΟΙΠΟΣ ΒΘΏΒΘ 88 ἃ ἰῃτϑαίεπίηρ, οὗ ρυηδε- 
πιθηΐ. ΤΟΥ͂ ἅτ ὑποιηθοῖγοα Ρσορβμοία δηὰ Ῥυοβίβ,. 
Δη4 (δμοτοίοσο {]] σγτόσῃ τηθῃ, δἀποδίοα ππθῃ, δορά 
ποὺ ομἑ]άσοη. Τῆν, (Πμογοίοσο, δεῖς ἐπα ρηδηι]ν : 
Ῥοοβ μ6---Ὠδιλο]Υ ἴῃ 6 Ῥτορμοὶ οἵ Ζομουδὴ---ποὶ 
Κη πθομι 6 86 Βοίοσο Ἀπ ἢ ΤῸ τ βοῖλ ἀο68 
δ της [Πδὲ Β6 μη5 ἴο ἐπιρατὲ σίρε οὐλοι ἐμὲ ἐν 
(Π}Ὲ} χὶ. 9). Τὸ σῆοπὶ 88 ἢθ ἰο σίγο ὑπάοι- 
βίδηἀϊηρ ὈΥ ἷβ ῥγθδοπίη ῦ (ΠΡ) τον. 19 δπὰ 
θοβιάθβ οηἱν 111}. 1, ἴῃ 186 εἰρη βοαιοη “ Ῥσθδοὶ- 
ἰηρ, δηπουῃοοπιθηῖ ᾽᾽ Ξε ([η6 ασθοκ ἀκοῇ Ἔοηι. χ. 
16, 17; ἴων δηοίῃοῦ εἰρηϊβοδίίου 158. χχχνὶὶ. 7). 
6810 ἰο 1116 Ομ] άγοη Ὑπὸ μᾶνο υ8ι θδοη ποδηρά' 
ἔγοτη (86 ΤΩ 1} (χὶ. 8), τοτηονϑα ἤγοτα {110 Ὀγθαβίβ 
(ΡΠ ἰπ {818 βΒθθθ ΟἹ μοσθ ἴῃ 1βαϊδ})} Απά 
ὯΟΝ {μ6 Ῥτορδοῖ Ἔχ Σὲ 8 ἔθ τ 85 σου ησ (06 
ἴθῃοῦ οὗὨ ἷ8 Ῥγοδοβίηρ ἰπ ἸΩΟΏΟΒΥ ]ΔΌΪΟ ΤΌΡΟΝι 
το Ὁγ ἐμεὶν βουμὰ δηά σοροϊξι οι ἀχὸ ἀοβὶρῃ 



806 ΤῊΣ ΡΕΒΟΡΗΕῚ ΙΒΑΤΑΗ. 

ἴο ῥτοάυοθ πιοστίτπαοαὶ, γ᾿ 116 Β6 δὶ (86 πᾶτὴθ {ΐπιθ 
ἰυτΏ8 ἢἷβ Ορροηοηίβ ἰηἰο τἰἀϊου]θ, 88 (Π 686 ΤΏ 080- 
ΑΥ]] αἷς πογὰβ δάμη γ Ό]Ὺ σεργεθοηΐ {Π9 βίδιμμλο- 
ἴῃς οὗ ἃ Ρεοίβοῦ ἰηίοχιοδίθα. ἸΣ ἴτομι ΤῊΣ ἴθ 

τ 

Ῥταέοερίαπι (Ὀεδὶάεβ μδγθ οἱΥ Ηοβ. νυ. 11); ἹΡ 

(οοταρΡ. γοῦ. 17; χυὶϊὶ. 2, 7; χχχίν. 11, 17; χὶΐν. 
13) ἰβ οογά, τυϑθαβυσίης οογά, αἰτοοίίοη, τυ]. ΤΉΏΘΥ 
Τοργοδοὺ [9 Ῥχορβοὶ πῖῖὰ Ὀγίηρίηρ ἰοσπνασὰ 8 
τοϑδα οὗ 11 {116 βαηΐθησοθα, ργθοορίβ, σα θ8 1ῃ γᾶ γὶ- 
δοη6 Γοροιἰοη, δὰ πιϊπουΐ ἃ στῖρης ρδὴ δηά 
οτάοσ, ἤθτὸ ἃ 1116, (ποῦθ δ 11||6ὸ (ὙἹ Ῥαδιἀοϑ 
200 χχχνΐ. 2, οοτῦρ. ἋΣ χ. 25; χυΐ. 14; χχὶν. 
8; χχίχ. 17). Τηθ οοπιοτηρίυουβ ἀοδιμηδίϊοα 
σπερμολόγος «Ὠϊοῦ (ἢ6 Αἰποπΐίαη Ῥ:]ΟΒΟρΡ 6 ΓΒ 

γο ἴδ6 Αροβίὶθ Ῥϑὺὶ], δαβ θθθη ΔΕ οοπιραγοὰ 
ἈΑεοίβ χνυὶϊ. 18). 

6. Βοσ τ τ} διδισοθσί ᾷ--- δ ἃ ΔΙΞΘΣ --- 
Ὅτε. 11-18. Το Ῥγορβοῖ τόρ] θα ἴο (815 πιοοῖκ- 
ἱπς σρθϑοῦ, δῃηὰ Ἵοοποριῖϊοβ {μαὶ 10 18 ἴο ἃ οογίδὶ ἢ 
οχίθηϊ δοοιιγαίθ δηά 108. ΕῸΓ ἰμεθθ βοοης 
ΟΣ ΜΨ1}} ἱπαθοὰ Ὀ6 βροκθῆ. Βυὶ ῃοὶ 85 ἰβοβθ 
ἀγα καγάβ (εἶπ. ἘῸΣ (3 νοῦ. 11) (9 [Εν 
ὙΠ βρϑδκ ἐπδη ἴο ἐπ δηλ ὉΥ͂ ἃ ἰογοῖχῃ δηὰ Βοβίὶ]θ 
ῬΘΟρΙθ, ὙΠό86 αἰΐογϑῆοοδ ΜΠ ΡῈ ἰο {Π|0Π| 885 δίδιι- 

τοοσίηρ δηαἃ πδίγδρμο ἰδυροῃ. "Ὁ δαϊδιυιίίονδ, δαῖ»- 

δια, δαγδαγιιδ 'ἰα ἰουπμα Ὀοπίἀ65 οἢ]Ὺ Ῥβ. χχχνυ. 16. 
Ιη οἰαρ. χχχίῖ!. 19 Ἰβαὶδῇ ὑδ66 ἴῃ {Π|6 Β8 Π16 Β6Ώ86, 
δηὰ ΠΚονἷβο οὗ [Π6 Αβδυυΐδῃ ἰδηρύυδρο (06 Ρδτ- 

εἰοῖρ!ο ΝΊΡΒΑΙ 2} 2. ΤῸ 18 ΘΘ6γ ἰο οοποοῖνϑ ἐμιδὲ ἐπι 
᾿Αβδυσγίδη ᾿Ἰδηρυδρθ, 88 Ὀοΐηρ τηποῖ Ἰ6μα συ εἰ ναιοα 
1Πδὴ {πεῖν ον, δηὰ παΥβο, ΟὨΪΥ {πὸ τἢγθο ἔππάδ- 
ταΘὨἰ8] ΨΟΥ͂ΤΟΪΒ α; ἑἐ, τ, 846 ἀροη {86 [αγδ6] 1168 (6 
ἱτηρτγοδαίοη οὗ ὑοίῃρ δ5 ἰμ9 ᾿ἰδρίῃρς οὗ οἰ] άσθῃ. 
ἽΝ αὶ ἃ Νοιηϑδὶδ ᾿βκορίχα (15 ΡΘΟΡ]Θ9 ἴο Ὑδοιη 
(6 ΙΟΒΡ βρδαῖτο πογὰβ οὗ οογχίογὶ ἰῃ :ΐ οἴῃ 
τ ΟἿ ΠῈΣ ἰοηραθ που]Ἱὰ ηοΐ μϑδσ ἐμ θυ, ἰδ πησδὲ ΠΘαΡ 
ἴγουχ {86 ΘηΘΙΥἾ 5 του Παρὰ δουηάβ, τ οὶ 
ἴ.11 οὐ (9 οδὺ 1κ (ποθ βοοῖδηρ ποσὰβ αἰϊοτοά 
δραϊηρὶ (ἢ 6 ΣΤΡ τ; θαϊ αν ἃ αυΐίθ αἰἱβογοης 
ἸΟΔΏΪη  ; [ῸΓ (ΠΟΥ 8.6 ἩΟΓΩβ οὗἨ οοπηπιαηα ἰη- 
ἰρηπάϊΐης ἰδ ἀοβισαοσίοη οὗ [ῃ6 νϑηφυϊεμοα δηὰ 
οδρίυσοα Ῥθόρὶθ. ΤῈ ποιὰ ΠΠ)ὉΜΠΜ ΓΝ δῖὸ 

ἰδ κοα ἴτομι Μὲσδῇ ἱϊ. 10. ΜΊςδΙ ἴμ6γο ἘΡΤΌΒΟΟΕΣ 
186 κ͵6δ6 Ῥτορμοίβ τὶ πὲι ΒΟ] ἀΐηρ ἰγοα 89 
Ῥδορ]θ (86 κοηυΐης ποσὰ οὗ αοά, ἩὨ1οῦ ἰθ δϑδϑο- 
(Ἰοηδίθ δῃὰ Κιηδ, δηά πὶ ᾿πειϊ χδίληρ (86 Ῥθορ]θ 
ὙΠῸ} 1165 ἴο ἔογβαικο ἐμαὶ συ βογοίῃ 1ὲ σουϊὰ γον 
ἢπά τοοὶύ. [Τ|18 '6 βαγάὶγ [ῃ6 βοῆδο οἵ (16 [μ88- 
Βᾶ 29 Σοίογγοα ἰὸ ῃ ΜΊ.Δ8.- -. Μ.]. [πὰ ορροεὶ- 
ἰἰοὰ ἰο (8 Ιμαϊδἢῃ ομδγδοίοσὶζοα (116 01η8 
τοβοῦϊης οὗ 7 μονδὰ ὈΥ 16 ποτγάβ ΓΓΠΊΣΟΤΊ ΓΝ. 
ΟΣ 76} Υ ἱ τϑίογεηοθ ἴο ἐπεὶ οὔ Ὑδῖς ἢ (89 ἴ8]50 

Ῥτορμοὶθ βαὺ ΠΣ ΠΣ τκιτὖ, (16. τοὶ Ῥτορδες 
ταυδὲ βαῪ ΓΙΌΣ ΠΝ. ὙΠῖδ σὰ “ σεδὶ οὗ {88 
Ῥδορΐο οἵ Οοἂ," καγϑ 1βδίδι, Το μουδὴ [85 Ὡοὲ 
ΤΏΘΓΟΙΥ βῇονη ἴσοι δίμγ. 8 ᾿ι8Δ8 αἶθο Θοτ- 
ταδηοὰ ἰο ρυΐ (6 ΘΑΣΥ͂ βουΐβ Ἰοηρίηρ ἴῸΓ 88}ν8- 
(ἴοῃ ἴῃ ρΡοβϑοδβδίουῃ οὔτ, (ΠΤ ἰο ῬΓοσΌΓΕ χεϑὲ ἕο 

οΏΘ6, χὶν. 8), δηὰ 45 οβδγοά [86 Ρῥἴδοο οἵ γοϑὲ, ἐ. 
ἐ.ν ἴπ6 γϑα] τη 688 οἵ Κτβοὺ δηὰ βαϊναιίίοη. ΣἼΠ)Ὁ 
ΤΏΘΔΠΒ ΘἰΒΟΎΠΘΓΟ, ρἾδοο οὗ τοϑῖ; Ὀυΐϊ ΒοτΘ 1 ἰδ 
ἶξ ἴῃ 186 βοῆβα οἵ σεϑὲ (φοσαρ. ᾿χνυ]. ἽᾺ οΡΡοεὶ- 
[ἰοα ἴο ΡΠ 186 ρἶδοο οἵ τοδὶ (ἀπ. λεγ. ἔτ. 
Ζ6ἦ. νἱ. 16). Ιραΐαΐι, ἴὰ (808 τοίοστί πα ἴο ἃ ποτὰ 
οὔ εἶθ οο]θασιθ Μίοδῃ, υμὶοὰ 6 οομδτπθ δῃὰά 
ΔΡΡΙΐ6β, 65 ἶπη ΒοΙῸ δραΐη ἰμθ ἔγδίοσιδὶ 
μδπά. Τα τοσὰβ δρρϑδσ ἰοὺ βἜΈΠΘΓΑΙ [Ὁ υ8 (0 
βηά ΔΏΥ ροϊ ἰοδὶ δ υδΐοηβ ἴα ἴμβο. Βεα ἴἢ 
γοῦ. 18 τἰῃ6 ΒΟΟΣ] ποσὰβ οἵ [6 Ῥιορποί 5 δὰ- 
γΟΓΒΑΓΣΙ6Β 8ΤΘ ΘΙΩΡοΥθὰ 858 8 ΘΔΡΟΩ ἰπ τη θα δρδὶ παὶ 
(Πποσβοῖνϑα, ἰὰ βθοῖηβ ἰο 1τὴ6 ἰπαὶ ὙΠδὶ ταλίκοβ ἱξ 
Ῥοββίθ]6 ἰο ραὶ {δῖα ἔῃ [Π9 δποπιΐθβ᾽ τηουΐα 1168 
ποῖ ΤΔΘΓΟΪΥ 1 ἐδ εἴἶξοῖ ἀροὴ (86 Θδσ, ἴῃ (16 σοὸ- 
ΒΟ ὈΪΔηοΘ ἰο βιδππιοσης δουπάα, Ὀυΐ ἰπ {6 
δοίυ! τηρδηΐηρ 8]186806. Α8 ψγὰ ἰουπά ἱπ Ἰ[)Ρ» 
χΧΥΪ. 2, 7 106 πιθδηΐϊηρ οὗ ἃ βδοσί, βδσρ οτάοσ, 
(818 πλοδηΐῃβ Β66Π18 8.1}} τηοτο ἴο 116 ἴῃ [Π6 ργοβοηὶ 
ΡὈἶδοθὺ. Τἢα [αγϑϑ] 65 πιὶ}} μον ποιίΐηρ Ρὰϊ δας ἢ 
Βῃοσί, ποθ θυ  θὶς ποσάβ. Βυΐ (ΠΟΥ ψ1}} δ6 
ψΌΣα8 [0]] οὗἨ πιοδηΐηρ, Ὑμοθο οδοὶ τὶ δ60Ώ 
ἐπ ψἢδὶ τὸ τοδα δἰ {86 οἴοδθο οὗ νοσ. 183. ΕῸς ἴἰο 
έα1ϊ Ὀδοϊςεννασᾶ δὰ ὯὍθ Ὁσοΐςσθει δηὰ βῃηδσοᾶ 
δα [8]. 6 οδρίΐνο Ὑ111} θ6 186 ἀοοπι οὗ [89 Ἀγο- 

Ββατηρίθουβ ροορίθ. ον. 18 ὁ, ἴγοιω νγσ5), δ δὼ 
δἰτωοσὶ ᾿ἰύοσα! τορσοἀποίϊου οὗὨ Υἱῖϊ. 1δ. 

2,3. ΤῊΞΒ ΒΑΙΞΕῈ ΑΝῸ ΤῊΣ ΤΕΣ ΒΕΕΌΘΕ,. 

ΟΕ ΑΡΤΕΕ ΧΧΥΠΠ. 14-29. 

1{ Ὑ͵Βοτγοΐοτο μθλν {860 τοτὰ οὗ [9 [ΟἘΡ, γο βοοσῃξι} θα, 
Ταῦ στὰ ]ο (818 Ῥθορὶο ψ ΟΣ ἐ8 ἰῃ ΦαΓΌΒΑΙοτα : 

16 Βεοδυβα γὸ αῦθ Β8]4, 
γε Βαγὸ τη866 ἃ οογοηδηὺ τὶ ἀοδ ἢ, 
Απὰ στ 561} ᾶτὸ ψὸ δὲ δρτοοιηθηΐ : 
ὝΒοα (86 ογογῆοσίηνρ ΒΟΟΌΓρΡΕ 88}8}1 Ρ888 ἰβγοῦυρὮ, 
ΤΆ 5}}4}} ηοΐ οοἴὴβ υπΐο ὑ8: 
ΕῸΣ γψὸ δχγο πηϑάθ ᾿ἰθα ΟΣ ΤΟΗῚ 
Απὰ υπηάορ ἔἸβομοοά ἤδγο τὸ ΕἾ ἀνθὸ 

16 Ἰμοζγοίοσο τυ Βα: ἢ (86 1,οτὰ αοΡ, 
ΒοΒοΪα, ζ ἸΔΥ ἴῃ Ζίοῃ [Ὁ ἃ ουπάδίίοη 4, βίοῃο, 
Α ὑὐοᾶ βἴομϑ, ἃ Ῥυϑοϊουβ ΘΟΣΠΟΣ δίοπο, 
Α βυγὸ Ἰουπαδίΐοη : 
Ηὸ διαὶ Ῥοϊονοί 5.81] ποὶ Ῥγγδῖζο μιδϑίο, 
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11 Φυάρπιοπὶ 4180 ν1}} 1 ἴδγ ἴο {86 11π6, 
ἈΑπὰ γἹρη ὐθοῦβη 688 ἴο {86 Ὀ] υχηπιοῖ : 
ἈΑπὰ {δ Βιδὶ] 88}} βνσόορ ΔΎΑΥ [86 Ταϊρο οὗ 1168, 
Απά [Π9 ψδύουβ 888}} ονοσῆῖον [μ6 Βα 

18 Απὰ γουγ οονοηδηὶ τ ἀοϑαί 8}}4}} "6 
ἴδο6. 

ἐπέομαρ Το 
Αμά γοὺγ δρτϑοϊηθηὶ ὙΠῸ} “8611 5888} ποί βίϑῃα ; 
ΒΘ; ἴδο ονουονίῃρ ΒοΟΌΓρΟ 5}}8}} ῬΡ888 ἰβτουρῆ, 
ΤὭΏΘη γθ 888}}] Ὀ6 ᾿σοαάδη ἀονη ὮΥ ἰἰ. 

19 Ετοτα [86 ἐἶπιο μα 10 σοοί ἴογ 1 8841} ἰβο γοῦ : 
ΕἘὸν τοογηΐηρ ΟΥ̓ ΤΟΥ ΐηρ 888]1] 1ζ Ρ688 ΟΥ̓́ΕΓ, 
ΒΥ ἋΔΥ 8πα ΟΥ̓ πίρδι; 
Αῃὰ 10 888}} 6 ἃ νοχϑίϊοῃ οὨΪΥ Ἶο υπαἀογείδηά [86 Υοροτί. 

20 ΕἘῸΓ πο δορὰ 18 βΒῃογίον ἴζδη (πὶ α πιαπὶ οδῃ δίγοίοιι ΕἸ τη861} οἡ ἐξ; 
Απα {δο οογοσίηρ δύσόσονς ἰμδῃ ἰμαὺ ΒΘ σδῃ Ὑ͵ΆΡ ἰμλδο ἐπ ἐξ, 

21 Εὸ7ὴ {89 1,.0Ὲ} 8}8]] Υἷϑο ὉΡρ 88 ἦπ τιουπὶ ῬοσΑΣΖΙΠῚ, 
Ηϑ 8881] θ6 στο 88 ἐπ (ἢ ν 8] 160 οὗ ΟἼΡθοα, 
Τδῖ Π6 ΤΑΥ͂ ἀ0 18 σπου, ᾿ἷβ διγδηρθ στ ; 
Αμπά Ῥεγΐηρ ἰο Ρ488 Ϊ8 δοὺ, 18 βίσϑηρο δοί. 

22 Νον ἱμογοίοσο 6 γο ποῖ ΘΟ ΚΚΟΙΒ, 
1,κϑῦ γοῦγρ Ὀ8πη6}5 Ὀ6 τη846 δβίσγοῃ 
Ἐὸγ 

1 Ἠοῦ. α ἐσεασίηρ ἀοιοὴ ἰο {{. 

. ϑλεοὶ.  Ἅοα. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ 

Ψοτ. 15. ηδιῶ δ10ὺ. 80 νὸ δῖ ἰο γοδὰ σἱξῃ ἐμ Χῦ τί, 

1, δϑοδα89 ἐδ Κζείλίδλ 1) δὲ ἴῃ χχχιὶ, 21 ἰλ6 δἰᾳηίβ- 

οαἰΐοο “ οδσ," νὩ ἰοἢ ἰ6 Ὡοὶ δα 64 0}]6 ἢΦ ΓΟ: 8, οὨ δοοουῃὶ 

οὔ πο δοϑοζδηοο ψίἢ ἡ Ζ, ΜὨΟἢ που]ὰ οἰμογνείβο Ὀ6 

Ἰοεί; 8, Ὀϑοϑῖδθ ἰῇ τοῦ. 18 ὃ ἤθγο [5 8 Ὀϊθηλἀίης οὗ {πἼ 

δξατον ἔοσ ἐμβοὸ βαῖσο οὗ ἐπ αἱ εογαϊίοη. ΕῸγ δ᾽ ἰδ ἃ 

δβούυτῃα (Χ. 36), δηὰ δ ἴω ἰο ουογῇοιο, ἰδ (ΘΙ. 

οἢ γον. 3). Αδβοουγχζο ΨΠΘῊ ΒΑ πηδῖεοθ ἃ δονίης [20- 
ἔοπ; Ὀωὲ 1ξ ἄοοβ ποὶ ἰηυηάοίο, ογογῆον. ΟἿἹῪ ἰδ ἀΪ- 
γἱθο ἰυὐκερσοηίδ ἀο ἐδ ί6, δοιὰ (η666 0 Δηοί ΠΟ ΓΘΘΘΟῚ 

ἐδ ὕθ οα]ϑὰ ἰμὸ δοουγβο οὗ Θοά. ΤΏ ΣΟ τὲ 2», 

ἢ ἰν 8 μου τ βόα {Π 0 1 οὶ δ ἠδ ποία ἃ δονοατα θῶ; 
Ἐγοη ἀοἰοσιϊηοα ὕροῦ ἐμ6 ὙΠ01]6 Θασί, 

8 ΟΥ, υὐλόνκ λ6 ἐελαῖϊϊ πιαλα μου ἰο υπδονείαμα ἀοοίτγίμα. 

ὁ ϑλοοί. ἃ αε οὔγον αε. 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΜὨΙΘῊ ἴδ ὈΟΪΒ δυρροτίοα δὰ ἀϊδοοπηϊθηδηοσθα ὈΥ͂ ΥΟΥ. 
18, ἴν ΒΥ ΒΟΥ ΟῸΠΘΟΘΒΒΑΤΥ, ἴογ ἐπο ρογίθος οδ ὈῸ ἐδ θἢ 
858 Λυγωπι ἐχασίιιηι (ΔΙΆ Ρ. ἷν. 4; Υἱ. 11). 

ον. 16. ΤῈο Φασεελ ζογία ἴὼ “ἼὩ3 ἰ8. τωδῃ 080} [Ὡ- 

ἰοηάοα ἰο ἀϊϑείη χο 5}. ὑπο ποσὰ ΔΔ 8 Ῥαυ ορῖο ἤροτῃ ἐῃ 9 

βαρδιδηίγο ἼΘ12. 

νον. 80. Ἠϊἢρ. »ΠΣΣΤΊ 6 αχίοιάσνο, ρογτίρονο, ΟὨΪΥ͂ 

Βοτα, Καὶ. "Ὁ οηἹν ἴωογ. χχί. 18; χχ!ὶ. 23. 

γον. 21. Οὐ ἐπ δῦϑϑῃοο οἵ ἰδθ ρῥγοροδί(οο οὗ ρ͵δοθ 

Ὀϑίοσϑ ἽΠ διὰ ΡΌΚ' οοορ. 1. 9δ: γΥ. 18, 39; Σ. 14; Θε» 

αενιῦα Ον΄., ὃ 118, ἃ, ποίθ. 

ἘΧΕΈΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ. 

1. ΤΆοδβα βοοῖδτβ, πὸ δὲ μθγὸ ἀββοσί βεὰ δα (π 6] ποι ίηρ θαὶ ἰεῖτον (19). ἘῸΡ [ἀγδοῖ᾽κ τοϊρειὶ γ1]]} 
τυ εῖ οὗ (6 ΡΘΟρ]Θ ἰῃ Ψογυβδ θα, δὰ πδίαγα!]γ  (Ποη Ρῦονθ ἴοο ψϑδκ (ΥΘγ. 20). Βαῖ 86 [0Ε»ν 
ἃ ἰοσπάδίϊοη οὐ σι ϊοῖι (ΠΟΥ τοβϑίθα, ἴῃ ορροβίϊοι 
ἴο ἐμ ἰοαπηάἀαίΐοη οὗ ἰΠ6 Ῥτορδεὶ νοΐ ὑπο ἀο- 
τιὰοὰ. Τδοῖς ἰοαηάκίϊοη γῶβ {Δ]βεῃοοά δηᾶ 46- 
οεἷς, ὈγΥ {μΠ6 αἰὰ οὗ πμϊοὰ Π6Υ μοροὰ ἰδπαί {ΠΥ 
ποῦ ]ὰ ἤανο ποίμίηρ ἰο ἔραν ἴτοὰ ἀδδίἢ δπὰ 
Ἠδάδα. (ετβ. 14 δηὰ 16). Αγαΐπει {π|8 (σα πάα- 
ὕσῃι [86 [ΓΒ ΠΟΥ͂ βαγ8 ἴο ἔμϑην: 1 πᾶν Ἰαϊὰ ἴῃ 
ΖιοΌ ΤΑΥ͂ δἰΣουρ οογηοῦ---ηά ἰουπάαιΐοη---δἰοηθ : 
ΟἿΪΥ Βὸ πτβο Βοῖάβ ἴδϑί ἰο ἱξ πὶ}} ποῖ γἱεϊὰ (γϑσ. 
16). Απά οη [δὲ Ἰουπά ἰϊοη-δίοηα {86 Ὀυ]]ΐης 
8..5}} Β6 δγεοίθα ὈΥ πηοδῃϑ οἵ Ἰυἀριηοηὶ δηὰ τἰραι- 
ἙΟΌΒΏΘΒΘ ; θα (Π6 Ποοά οἵ ταίοσβ νν1}} ϑίσθορ δΊΎΑΥ 
(δὲ τείαρο οἵ Ἰΐεα (νοῦ. 17). Απὰ (διαὶ οογθηδηὶ 
σἰτἢ ἀδαί δηὰ 560] πῇὶ}} ποὶ δἰαπὰ, ΤΉΘΥ γ8ο 
ταδθ ἀξ, 6.4}} ὕὸ ἰτοάάθῃη ἄονσῃι ΟΥ̓ ἐδοθθ Ὑῆ0Ὸ 
δ0}4}} οοὔιθ ἢ (δθὴλ 88 (π6 βοοῖσρο οὗ αοά 
(νασ. 18). Τδδὶ ϑοοῦγχζο, τηοσθουοῦ, 8Π8]} οοπιθ 
ποῖ ΠΟΥ οὔσα, θαΐ τοροαίοαϊν ὉΥ ἀΔΥ δηὰ πίρηι. 
ΤΠΟΩ 6[4}} (ΠΟῪ ΠοδΡ ὯῸ ΤΟΓΘ ἃ ρυοδοδίηρ ΟΥ̓ 
ποσὰ, Ὀαϊ ἃ Ῥγοδοϊίηρ ὃγ ἀοοᾶ ; δηὰ ἱἰ νι Ὀθ 

ΜΠ τἶβο πὶ ταῖρι δ8 ἰοστηο γ οὐ Μουηὶ Ῥογασίσω, 
δηὰ ἴῃ ἴἢ6 γα τον οὗ Οἴρθου, ἰπ ογᾶὰοσ ἴο δχεσυΐθ 
Ηΐδϑ γοῦν βίσδηρθ ποσῖς οἵ ἀοειγυοιίοη, προ 8 

τ ἴ0 (86 ΒΘΟΌΤΟ 96 ͵ὀὸὺ0 ἐπηροβδῖθ]6 (γοσ. 21). 
ἱπμοθίοτο [16 ϑοοβοσβ βδῃου)Ἱὰ ὃ6 αυϊοί, [μαὶ {Π6 0 
ΤΑΔΥ͂ Ὡοΐ τοτηδίῃ ἴογεῦεγ ἴῃ [89 βῃδγθβ τηθηϊίοποα 
γεῦ. 13: 1Ὁ (δὶ ἴποὺ ἐμβου]ὰ ποῖ Θβοδρ9 ἔἤτοτι 
(π6πὶ ἰδ δηπουηοορα ὮΥ ἴ86 Ρτορμοὶ 88 ἴπ6 ἄθοσθθ 
οἵ εβονδῆ, πίοι σδηποὶ θῈ αγογίϑὰ (γδν. 22). 
γε ρετοεῖνο, ἐπαγοίοσο, (μὲ ἴμ6 βοοϊΐοῃ υεσα. 14- 

22 οΟὦ πα ἜΧΟΙ ἴο ἔπ 6 ργθοθαϊῃρ 0Π6 ΥΘΓΒ. 
1-.-18, κυ ἐϑροοΐδ!!γ ἴοὸ {Π9 γοτβ. θ-18. ΕῸΡ Β6Γθ 
ἐδ τῖμηι Ἰουπάαίίοη ἰδ δεὺ ἐπ ορροαϊξίοῃ. ἴο ἐμὲ 

[αἰδο 006, τοϑϊίηρσ οὐ πΐο ἰμοθθ βοοβογθ [ΒΩ Κ 

(μα (ΠΥ τῖδΥ ἀεσίαο (π6 Ῥτορβοῖ (νεγα. 14-17); 
{πη 1[Π86 Ὑδῃλν, γοα ἀεείσυοεϊνοποβα οὗ ἰδὲ [Ἀ]50 
ἰοππάδίξοη ἰ8 βμονα (γεγβ. 18-21), δηὰ {π6 βοοί- 

ἴοτβ Ἀ΄Θ δοοου μὴν οχμοσίοὰ ἰὸ σῖνο ὑρ (μὲν 
τοοοϊκίηρ (γοτ. 22). 
9 ῬὨθτϑέοσο 866: ---- ἃ ουχαοῖνθα.---  ογθ. 
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14,15. 1 130, νοσ. 14, (9 Ῥτορβοῖ ἰῃἰγοάποοθ 
186 )υάρτηθδηὶ οὗ 6 Γ0ΚΡ, τ μΐοι 9 88 ἴο ρα] 8} 
οἱ ἴδ στουπὰ οὗὨ (᾿9 δοουβδίΐομ ῥσγοίοστθα νϑσβ. 
9-18. ἴτμο )υάρταρηϊ 18 δὰ ἴο (88 ποοῖϊοτα 
(Ρτγον. χχίχ. 8), σῆοθϑο ἀθσίβὶ γθ βροθοῦθο8 (νοὶ 10) 
ΔΙῸ αυοίοα, δηὰ τψῆο, δῇδσ (6 ᾿υαρσπιθηῖ 88 Ὀθθη 
Ῥγοπουηοοά, ατὸ ὀχῃοσγίθα ἴο πιοοῖς ἢῸ τῇ ογθ (Υ 6 γ. 
22). Τ686 ΒΟΟΗΘΙΘ 8΄.Ὸ ποὶ ᾿ῃβι η  βοδηϊ Ἰηθη. 
ΤὨΘΥ͂ τὸ 86 Ιοδάθσθ οὗ ἴθ ρβορὶϑθ (χνὶ. 1; 11]. 
δ), 1 Ῥγίεδίβ δηὰ Ῥγορβεοίβ (νοῦ. 7). 43 ἴῃ {}9 
θερίπηϊηρς οὗ γοσ. 1δ 18. “ Ὀθοδυθβο ; ἰδθ ἱ]]αιϊνο 

Ῥδγίοῖθ 132 ἢ γογ, 16 οοστοβροηάϊΐηρ ἴο ἴ. ΤῊ 
υἱΐογϑησο 18 ρὰϊ ἰα ἴδ6 τπιουΐϊῃβ οὗ (680 ρθορίο, 
ὙΠΟ 17 ποῖ δοίυ8}} Υ Βροίκθῃ ὉΥ ἰἤθιι, γοὶ 6ΟΓ- 
(ΑἸ ΏΪΥῪ Θογγοβροηᾶβ ἰο μον δοίπαὶ] οοπάυοι: γγ9 
Βανὸ σοδᾶθ 8 οουϑῆϑδηξ Ὁ ὴτ ἅθϑιὮ, είο. 
ΤὨΪθ οχρ αΐηβ ὙΠῪ [8680 ρϑορ]θ κοοῆδα δἱ (9 
Ῥτορῃοῖ, ὙΟΥ βἰδπᾶ τῖτὰ {πον πῆ. 19 ΠΊΔΏΏΘΓ 
οι ἘΠ 18 Ὲ Ἐπὶ 1ϑο] πσ ὕροη δηοίπον ἰουπάδιίϊοη 
τπδη ἷδ, ἴδῃ μ85 πὸ [ΒΡ Ηἰ πιροὶ ἴον ΗΪ8 
Ἰουμάδιίοη. Βαὶ {Π6 7 ἀογίἀθ ἐμ 18. ψϑγῦ ἰουπάδ- 
ιἰοὰ. ΤΌΏΘΥ 1:αῦὸ δηοίμοσ δηὰ Ὀδίΐοσ, 88 (ἢ 6 
᾿τηαρσὶπο. ΤΉ ΐδ ἰα {π6 τὶ οἵ (Δ]βοεμβοοά, οἵ ουὐππῖηρς 
ῬΟΙΊΟΥ, οὗ ὅπο αἱ ρ]οπιδοῦ. ΒΥ 118 6 ]ρ {Π6 7 ΠΟρ6 
ἴο "6 μαΐϑ ἔγουι ἀδδαίῃ δηὰ Ἠδάθ. Τῇ Ῥυορβμοὶ 
δἀπιχοηίβιδβ ἰμθηι ἴο ΟΌΘΥ͂ ἐῆ0 ΓΟΒΡ, δὰ ἰο ἱγαεὶ 
ἴη Ηἴπι 'π ογάογ ἴο βηά ρῥτγοίθοιΐοη δχαϊηϑὶ Α8- 
δγτὶδ. Βιιὶ ἰπ {πεῖν ορίπίοῃ {μιο89 τὸ ἰδηδίϊοδὶ 
ΤηΟΔῺ8 οὗ ἀοίδηςο, ὙΠΟ ἢ ΡΟΪΊογ οου]α ποὶ 
ΘΙΏΡΙΟΥ. ΑἹ 6] ἰδποθ πὶ ΕαΥρὶ, δι Ὁ} ρῥἰδηηθά, 
ολγτὶθα ουὖξΐ ψἱ 1 41} ἀϊρ]οηιαίῖο εἰς1}}, ἃ ίο 
ἴΠοβθ Ρο "ἰοΐβηβ ἰο Ὀ6 8 τυ ΤΔΟΓΘ ποαρῖς, γοδ 
δὴ ἰμία! }10]90 σοηοαν δραϊηβί ἰπθ ἰ(᾿γϑαίθηϊησ 
6ν1186. ΕῸΓ (Π6Ὺ Πορο ἱπγοῦυχῃ (Πδὲ Δ|1]184π66 ἰο ὃ6 
Ῥγοοΐ δραϊηβὶ ἀθαίῃ δηὰ Ἡλάε. ὉΠΟῪ ἐπιαρὶηθ 
μδὲὶ (ΠΟΥ ανὸ {μποΥΘΌΥ 88 1Ἢ ΘΟ σομοϊυάοα 8 
ἔτι! ν 6] ποθ τ ἄθαία δοὰ Ἡδᾶοϑ (2 2 
8 Ἶγ. 8; ἰχὶ. 8). ΜΓ (οοτιρ. ΓΙ σγογ. 7), ἴον 
ὙΓΒΙΟΩΒ ὈΘΙΟΥ ἰπ νοσ. 18 ΓΙΓῚ δίδπαβ, 88 ΟἹ] 
δοτὸ [Π6 βἰρη  βοδιϊοη “ ἐγοδίυ, τηοηῖ," ΤῈ 
116 οὗ τβϊοῖ ΠΟΥ͂ ΒρΘδῖκ, πα τοὶ] σοΐεσ ἰὸ (}9 σϑ- 
ἰδιΐου οἵ ἀδθρεπάθῃοθ οἡ Αϑευσῖδ ἱπίο ψιλοὶ ΑΒ 82, 
16 Ῥγθάδθοεεβοῦς οὗ ΗἩοζοϊκίδη, ῃδὰ Ὀσουχμὶ Φυ 04 
2 ἴηρβ χυΐ. 7 βη4.). ΕῸγ ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ θυθῃ ἰδ θη 
ΓΟ τ βθρδυρὴρεα Ὁ τίσιν ῬΟΟ ἴο οομβὶβὺ ἴῃ ἃ 

βοοσοὶ ἰεαρὺθ σὰ Εαγρί, Ὑἢ1]96 Δρρϑδσιης ἴο 
δἰ Ὁ. ἰῃ6 ΟὈ]  καιΐομβ οθηίοσοὰ ἰΐο τον ἀρ ἀν. 
δγτὶᾶ. Α 1κθ Θοῦγθο ἯΔΒ βι] ὈΒϑα 6 ΏΓΠΥ Ρυγπυρὰ 
(2 Κίηρε χνἱ. 4; Εζεκ, χνὶϊ. 1ὅ, θ8ᾳ4ᾳ.). Τ6 
Ἄοοηαποίίοι οἵ ΠΟΓῚ δηὰ ὝΠΟ ἰ5 ομαδγαδαοίδγίβίϊο οὗ 
᾿βδιαῇ, ΟΡ. νοσ. 17 δηὰ ἰἷν. 6. 

8, Ῥμοσϑθίοτο ᾿δ δαί. - 89 στ Βοῖ6 
ΘδτΙἢ ---νόγα, 16-22. ΤΊ μοοῆδιβ δὰ ἀθοϊασγοὰ 
1πδὶ ΠΟΥ αὰ πιδάθ {8]βομ!οοὰ ἱμοῖσ σοίυχο, δὰ 
(Βδὲ {Π6Ὺ ΟΡ το γΐπρ οὐ (μ18 χοίαζο, ἴο κεῖ [6 
Βοίίος οἱ ἄθδι ἢ ἐθτι Ἡβάεα, Το Ρτχορ οὶ τ ΣΒ68 
ἴο ΘΧΡΟΒΘ (86 ΥδηΣ οἵ (8 ἢορθ. ὙΠ ΠΟΣΟ ἱβ ΟὨΪῪ 
οηδ τοίηρο ἰμαὶ ρσυδγβηίθοθ εαίοίγ. Τΐθ 18 1[ῃ6 
ἰουπάδίϊοη, δῃᾶ οογηοζοδίοηθ ἰδϊὰ ὈΥ (9 ΓῸΕΡ 
ἩΪπιβο ϊη Ζίομ. ΤῊΘ γϑίθῦ ΘΟ Ρ6 ΔΎΓΔΥ (86 οἶα 
ἴα]βμθ ἰουπἀαίΐοη, δηὰ 1μ6 0 ψὙἢῸ στοϑὲ ὕροῦ ἱΐ 
ἴο τυΐη. ΟἿΓ Ρμαββαρθ οοπίδίηα, [μΘγοΐοσο, ΡΟΝ 
Ὠοῖ ἃ ὈΓγουλΐβο, Ὀυῖ ἃ ἰπγοδιθηΐηα. ΕῸΣ βιτθὶ οἵ 
811, (λῸ οσηβάδηῃοθ δχργϑεβοὰ ἰὼ σοῦ. 16 ἰβ ἰο ὃθ 
ββονῃ ἰο Ὀ6 πηίουπάοα, Βυΐϊ παίυγδ]}}γ (6 (υη- 
ΓΘΔ], τοδί ΟὨΥ ΟἹ ΔΡΡΘΒγδΏ06) ποραίΐου οἵ [Π6 
ἰγα ἢ οδ ἢ ὯΘ ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΩΘ ΟὨΪΥ ἈὈΥ͂ [86 ροβὶ(ἦ νο βοιἰΐηρς 
ἐσσὶ οὗ (89 ἰσυϊβ. Απὰ ΜΒοσΘ (818 τοδὶ μοί ἐἶγθ 

ἰουθαδίίου οὗ ἰσαιϊῃ ͵ἰθ Ἔχ εἰυἱἱοά, 1ἐ ἴπγο  γοθ δἱ- 

ὝΤΥΒ 60 ἴρϑο ἃ ῬσοΟῦ,156. 139), 88. 45 ὈΘΘΏ ΒΒΟΤΙ, 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠὰ 8 ἰο {μ6 32 ἰπ νογ. 1δὅ. ΤῊΘ ἔαϊδο οδἷ- 

Βττωδιΐοῃ Ὠθοθαβὶ ἰδῖθθ ἃ Ῥγοίοαϊ ἴῃ πῖο 86 ἔγατὶ 
8 ἰοδιίδοὰ, ἽΟ᾽ 2) 18 πα ἼΘ' ἽΝ ΜΈΊ "}}Π 
ΘΟΏΡ. χχίχ. 14: χχχυΐιὶ. ὅ. Βαϊ πίιδΐ βοεί οὗ ἃ 
Βΐοῃθ ἰβ ἰδὲ Ὑμΐοῖι (86 ΠΟΒΡ [88 ἰαἰὰ ἴῃ Ζίοῃ ἢ 
1 ταυδὲὶ Ὀ6 8 δίοῃθ ὙΔῚο ἢ ΓΟΔΠΥ χυδγαηΐοοθ ἰγὰ ἢ 
δηὰ τἰρῆί. ΟὈμθοαυ θη} Υ ἱξΐ οαπηοῖ Ὀ6 Ζίοη 1ἰβο 
(ΠισζΖια, ΚΝΟΒΕΙῚ,), ποῦ ἰΠ6 τε! ἢουθο οὗ Ὀανὶᾷ 
(ΒΕΙΝΚΕ), ποῦ Ηοζοϊκῖδι ( Β15, ΟΚΒΕΝΙΤΕ, 
ΜΑΒΕΒ δηά οἰμοσβ; ὙΒΙοΣ ὀχρίδηδίίοη ΤΠ θο- 
ἄοτοὶ ομδγβοίοσίζεβθ 88 ἄνοια ἐσχάτη), ὯΟΣ ἰῃ9 
ἴθ 019 (Εὐσασ, Ὁ). Α8 βαίδῃ ἀοοθ ποὶ βδ  ἐμπδῖ 
{ΠΟΥ μδα τρδαθ ι τιοὶν τοΐαρο, Ὀαὶ ἐπὶ (ἢ 

τηδθ ἔἈ|96}} 1ποὶς χοΐυρο, [ἢ9 δι 6518 
ἰο {μιῖ8 τοΐαρο οὗ 1168 σϑὰὰ ΟἿἹΥ Ὀ6 ἃ Τεΐαχο οὗ 
{γα ἢ. ΑΒ βιιοὸἢ} γ͵ῥὰοὺ ταἰϊριῖ, 8 ὈΜΒΒΕΙΥ, το- 

10 ἰαντ, οὐ, ψὶ ἢ ΒΟΗΕΟΘα, (89 ποτὰ οὗ αοἱ 
ὭΘΙΣΔΙ, Βαυΐ (ἢ ἰὰατὸ δηὰ ἰῃο ποσὰ οἵ Οοά, 

ἋΣ 88 (ΠΥ 816 ἰαϊἀ 'ῃ) Ζίοη δ8 οὔ] θοῦ γο τη απ 8 
οὗ βαϊνδίίΐοη, ΒΡ ροβθ ἃ β8ι}}} ἄθθροσ, ἃ ῬϑΊβοῃδὶ 
ἰουπάφίϊοη : μ6 ἰατε δα ρροδβοβ Ηΐπ (μγουρὴ ποτὰ 
{86 τογοϊδίζου οὗ ἴδ δ΄ ἰοοΐκς ρ͵δοο ; (86 βροκϑθῃ 
δὰ πυϊθ ποτὰ βυρροθεβ ἴπθ ᾿ἰνΊηρ, Ροσβοῦδὶ 
ποτὰ οἵ αοἀ Ηΐπβο Γ᾽, [Π6 Ιοροβ (80 {Π6 (δι οἱ ῖο 
οχροβίϊοτα [ΟΝ δηὰ ἘΕΪΒΟΙΙ, ἸΝΣ ὐπρλθώαι 
ἐλ6 ΜῈοεεειαπῖο Ῥγορλεοῖεδ 1. ». 401). Θ 
(ἢ8 ΟὨΪΥ ταραϊδῖονς δοίποοη Θοά δηὰ πρϑθῆ, ἰ89 
Μοββίδῆ ὑγοηιίβοὰ ἴῃ (6 ΟΙΪὰ (ογδηδηΐ, πὸ [δ 
8 ἷἰῃ (9 Νον, (818. 15. {π6 ροσβοῦδὶ δηὰ 
Ἰὐνιηρ Τουηδαιοη-δίοπο δἰ ἰῃ Ζίοη, ου Τ᾿ Βοσὶ (6 
“1016 Ὀυ] ἀΐης ΒΕ} τατηϑὰ ΠῈΣ στοῦ πο 
ἃ ΠΟΙΥ (ογϑοιθα ἐμοροίοσγο δοοογαϊηρ ἴο ἴμ6 ᾿ΐῃ6 οὗ 
ται δηὰ [υδι166) Ὀυϊάϊης (ΕρΡἂ. 111. 20 564.). 
ΣΝ (Π6 Ροσβοῦδὶ οτὰ οὗ ἰμ6 [ΒΡ οδη 
οΔ]]οα 8 βίοῃϑ, 18 δρραγοπὶ ἔγουῃ υἱῖ. 14, πθοσο 
Φοβόναβ Ηἱπλβοὶῇ 18 οα]16ἃ 13} δηὰ Ἢ, [ὲ ἰδ 
ποῖ ἐπιροβαὶθ] 6 (Πδὲ 1βαἱδὴ δὰ (818 1δδὲ ῥϑβαδ 86 
ἴῃ νἱον, δῃὰ ρογπδρη [86 σομΡΟΘΟΡ οὗ {ῃ9 118} 
Ῥεδῖτι [δὰ ἴῃ τον. 22 τοχαγὰ ἰο Ὀοϊδ {[λ690 
Βδρε8 οἵ βαϊδῆ, ΑἸΥΒΟΝ Ρείον (1 Ρεί. 1. 6-8) 
σοι δΐηοα ἐμε8θ ἰἤχοθ μἴδοοα. Τὴθ 0» Ηΐπι- 
861 (Μαιι, χχὶ, 42--44) Ββαὰ ἰῃ νἱοῖν ἴῃ 9 ῥἶδοθ ἴῃ 
(9 Ῥβα]πι8 δηὰ ἴβδ. υἱ:]. 14 βαᾳ.; δηὰ Ῥαυΐ, Εοιλ. 
ἶχ. 38, τοΐϑσβ ἴο Ὀοὶἢ ρίδοἊβ οὗ [βαϊδὴ ; ψἢ]6 ἴῃ 
Αοἰίϑ ἐν. 11 χείδσθηοϑ 8 πγ846 ἴο {86 1181:} ὕβα]πὰ 
οηἷν ; δηὰ ἰῃ Βοια. χ. 11, μοὶ ἴο [86 
υεΐοτθ υ8. 8ο δβίοῃο Ἰαἰᾶ ἐπ Ζίοι ᾽8 ἔσο ν 
οΔ]1ςἀ δὴ 112 1323}, ἐ, «., ἰαρὶε Ῥτοδαδοπῖδ. ΤῺθ 
ἰογτὶ [2 σδὴ 6 ἰδίαι ἷπ δὴ βδοίῖγϑ οὐ ρϑβεῖγθ 
ΒΘΏΒΘ: ἃ ἰτοα δηὰ ἃ ἰγγίῃρ δίοπο. ΤῺΘ ΖΌΣΙΟΣ 
που ἃ τηατὶς 118 ἰφοίοα ἄγηηηθβα, {πΠ6 [αἰίοσ πουϊὰ 
ΟΧΡΓΘΒΒ ἰμ9 άοδ, {μδὶ (89 (πουρδίβ οὗ {80 Βεοασίβ 
ταυδὶ θ6 τηϑὰθ τηδηϊίοβί ὈὉγ ἰ, ΕΣ ὯῸ ΟὯΘ 688 
Θ66ΔΡ9 ἐξ, δυΐ 4}} πιυβὲ Ὀ6 ὑγοα οἱ 1ϊ, ἀηὰ ἰξ τουδὶ 
ἢαῦϑ βοῦλθ οἴἴδοὶ οὔ 81}, δηὰ ὃὸ εἰΐμος ἕο ἐμοῖς 
[411] οὐ τίβδίησ. Τὴ Μαῖϊὶ, χχὶ. 44; 1λιῖκο 
11, 84 αρϑαῖς βιγοηαὶῦ ἴοσ {86 ἰαἰίος γἱον. 1 ἀο 
οὶ ἀϊδρυίο ἱἰ, θυΐ 1 Ὀοϊίονο (μὲ {86 ἢος 
ἀοδίρηθα ]Υ οἰοθθ δὴ δι συοῦβ οχργθαδίοα, ΕῸς 
1860 ἤογῃγοῦ ἱπίογρσγοίδίίοη δ 1 κονσίϑο τοῦ" 
γαθηἄοά, δοΐηρ παίυγα ΠΥ βυρροδίθα ὈΥ ἐΠ6 ΘΧρσοϑ- 
βίο δι ρ]ογϑά, δηὰ Ὀγ ἰῃ9 οοηϊοχὶ, ἯὟμεο ἐχρϑοὲ 
ἴο ΠοΔΓ ἴδ Ὠδίυτο οὗ (86 δβίοηϑ᾽ ἜἽχίο θα, δηὰ ποῖ 
ΠΊΘΓΟΙΥ ἴο ὃ6 ἰο]Ϊὰ ψῆδὶ βογνίοθ ἰΐ οδὴ γϑῃάοσ. 
ΤΊιαῖ (Π6 ῥγαΐβα δῃοι)ὰ "6 Ὄοχργοαβοὰ ἴῃ {ἢ 18 ρδγ- 
(ἰου]ας ἴοσα ἰδ ἰῃ δοοοσάδωοθ τἰὰὰ (86 δι ἰο- 
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φμενϊ ΟὈΘΟΥΎΔ0]6 ἰη (πἷ6 ομδρίοσ, ἱπ ἩΠΙΟΝ βῸ 
ΠΙΔΩΥ͂ ἀεεϊσηδίοῃε οὗ ἃ ῬΓΟΡΕΣΙΥ δῖὸ ἀοποίοα ὈΥ ἃ 
εαὐείδηίνο ἱῃ [Π6 ΖΕ ΠΥ (Ὑ ΓΒ. 1, 2, 8, 4, δ, 8). 
10 ἴα ΟΟΥΏΘΣ.--Απὰ ἃ πίοηθ πδιοῖ ἴοσηδ (0 
ΘΟΓΏΟΣ 8 ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ ἃ οογηοτ- δίοηθ. (Οοιρ. χῖχ. 
13; Φοῦ χχχυ δ. ὁ; 26:. 11. 26; Ῥβ. οχυὶ. 22). 
ΔΆΡῚ δ ΠΟΙΘ, 88 ΡΟΣΔΡ6 δἷδὸ Ῥβ. χχχυὶὶϊ. 20; 
Ῥιον. χυΐϊ. 27, ἃ βυδϑίδηνο, ργεοίουδηέεε, Βο ὑπαὶ 
πὸ τηυδὶ ἰγωηβὶδίο; 8 οοσῃθσ-δῖοσθ οὗ ὕτσο- 
οἰουδηο85 οὗ ἃ ἐουπθἃ ἑουῃ ἄδικοι (Ἴ019 

δεν ἰμ9 ἴοσια “ΟἾΘ, ὀομρ. 2 Ομτου. υ]1}. 16; 
ἼΤΟῸ [ε6. χχχ. 82; σοῖς, χ]ὶ, 8; Ὑϑ)9 Ῥαγὶ 

ΚΡ π9 Π) ὧν νι ἅπα ἐρυδάεϊου, Τῆς 
ΘΏρμδῖσ ἐχργεβίοη Ἴ23 ἼΟΥ ἴθ 1||κὸ Ὁ" 231 
ὈΌΞ.Ο Ῥῖον. χχσχ. 24. Υήζο βδνὸ δγεβὰγ οὗ- 
βετνο (μαὶ [6 Ῥτιορῃοὲ βῆονγ ἤδσθ ἃ ργϑάξ]θο- 
ἰἴου ἴον ἰῃ6 δοουπια διΐοη οὗ δβιιδαίδηι νοθ ἔῃ {116 
ξοπϊιῖνο. ΤῊΘ ἄστη ἰουπάδιϊοη-ϑίοηα πιδῃ  ἔδϑίϑ 18 
βαν πο ΟἸΠΟΔΟΥ͂, πο ἴῃ ἃ ΠΩΔΡΊΟ8] ΜὙΒΥ; Ῥυΐ {815} Προα 

ἰδ οοραϊἰοποά ὈγΥ͂ {π6 ᾿ηπγαγὰ βυβοθρί} }}}- 
λιν, οὐ 111. ὙΠ ἄστα ἰουηάαίϊου 1186] τοαυΐγεϑ 
ἃ Κοορίης ἴδβὶ ἴο ἱϊ, ΤΠοσοίοστο ἴΠ9 Ῥγορβοῖ δα 8: 
ἮἨδ ψἘΟ Ὀο]ονθδ 8666 Ὠοϊ.--- ΤΠ 16 δροίπος- 
τηοδίῖς δήδαϊίίοῃ σοιϊηάβ ὑθ, ὈοΪ ὉΥ ἐϊδ ὍΣΣ 

τπὰ ἰαποσ, οἵ οδαρίος νἱϊ, 9 ΝΑ 13 Ὁ ΌΝΠ ΚὉ ὉΝ 
δῆ, ΤΙΝῚ ὀσσῦτο ἕαγί μον χχχ. 21; χιΙΣ. 10, 

μ11.1. ΤΙΣ 18 πότ ποῖ ἱπά γοοιΥ ([0 πλαῖζθ βοιαθ- 
(ἰηρ ΟΥ Δ: ΟΊ ΠΟΓ Παβίθῃ, γ. 19; 1χ. 22) Ὀαὲ ἀγοοι Υ 
οδυξδίῖνο ; ἰο τηδῖζο ἢ ἰο 869 Παδβιῖγ, ἴο τοίγϑδί. 
ΤΏοΣο 166 πῃ ἐξ δὴ δηι ἢ οϑἷβ ἰο {Π6 ἰάοα οὗ ἤγη- 
Ὠσδα, τ ΠΊΘΒ 18 οοηίαἰηοά ἰῃ τ ῆδὶ ἷ5 καἱαὰ οἵ (ῃ6 
δίοῃς, δὰ 1η ᾿ὉΝΏ. Το πογὰ [ιδ8 [ἢ 8 πηδδηΐηρ 
ΠΟ ὙΒΟΙΘ 6156. ὝΒοσο ἴδο ὅστη ἰουηδαίίζοη 5 οὔ- 
ἘΠΛΤΟΥ Ἰαϊά, διὰ {16 ἐπα: νἼ ἀυ8] δυδ]οοϊίνο }γ ἴῃ 
1 ΚΟΟΡΘ ἔβ8ι οὐ 1ΐ, (θη (6 ὀγθοιίου οὗ ἃ ΠΟ] 

ἰορὶο ἱπ {9 [ΒΡ 18 1016, ΔΏ δγθοίΐοῃ ἱπ 
ἰο τίσ ΒΒ βασνοθ ον 89 "πὸ (Ἰ οομαρ. οὐ 
γοσ, 10), δηά τα θουδηθδα ἴοσ ἴΠ6 ΡΙατοοῖ 

Οὐ Ὁ ΟὨΪΥ ΠΟΓΟ, ΘΟΙΩΡ. γυρὉ 2 Κίηρε χχὶ. 
13); Ὃδ βρυγαδίΐνο Ἵὀχργχοθαίου, ἐπ χηθβηΐηρ οἵ 
ἩΠΙΟΝ δα 6 ΟὨΪΥ ἰδἷ5, ἐμαὶ {πἰ9 Ὀα Παρ ψ1}} 
διΐβο δοοοσάϊηρς ἴο μ6 τ]68 οὗ ἀϊνῖηο υδίΐοο, δηὰ 
Μ{111 ΘΟΩΘΘα ΌΘΏΓΥ δ6 ἃ ΠΟΙΥ Ὀυϊάϊης. θῶ δηὰ 
Ἵ δἰδῃμ ἃ ΠΟΤ το]δίθα δ5 ἴῃ ἱ. 27 γ. 16. χιθ: 
χχσχῖϊ, 16: χχχιῖ!. ὃ: ἵν]. 1» 1ἴχ. 9, 14. ΤῊ Ϊκα 
θυ] Ἰηρ δίδπάβ βση. Βυϊ 80 τοίιζχα οἵ ᾿ἰεβ δηὰ 
ἴΠ6 Βἰάτηρ-Ρ»ἶδοο οὗ ἀδοεὶὶ ἴ86 6.1 νΥ11}} δυσθορ 
ΑἸΑΥ͂ (9), πβϑθῃοο Κ᾽) ἃ ββονοὶ ἴος (μ6 οἰβαγίῃρ 
ΑΑΥ οὗ 4868 ἴτοπιὶ [80 4]γ, Εχ. χχνϊϊ. 8; 
Χχχνϊ!. 8; ΝΌΠΩΡ. ἷν. 14 εἰ δαερε, 6 ἄπ, λλεγ.) 
δηὰ 18) υυϑῖθϑσ Ὑγ8ὴ ΑὙΔΥ (νοῦ. 2). [ἢ οοῆ- 
δοασεηοο, ἴπαὶ οονθηδηῖ ὙΣΒ θαι βηᾶ 
Ἠδᾶοθβ, οὗ Ὑπῖομ ὑπο Ὀοδδίοα (γος. 1δ), 8841} 
ὍΘ οονοτϑά, ἃ ε., οὐ] ογαιο, δηη]} Το 
οογοηδης 158 οσοησοϊνοα οὗὨ 88 ἃ τὶ το ἀοσυχτηθρηΐ, 
πῆρε 11τ|68 8.Ὸ οΟΥ̓ΟΓΣΘΟά, ἐ, ἐ., ογοσβρσοδά συ: ἐῃ 68 
βυϊὰ παρὰ ἴον πυϊπα. ΟομρΡ. οδέίϊἑεγατο οἤεηπδῖο- 

᾿ιέπα, [ασκαης, πισηιοτίαπι. Τὸ 22" Κὶ) ἴῃ γϑῖβθ 16, 

ὈΟῪΟΣ 17 ὉΠ ΤΊ οογγοβροηβ. ΟὐμΡ. νυ. δ; Υἱϊ. 
25. χι6, Τᾶδο χοροὶ ἤθσγο ἰοᾶνοβ ἴῃ: ἱπηᾶρο 
οὔἱϊ οἵ εἷρμῃέ. ΤῈΘ ΤῊ ρας δι ἷβ βΒῃδρθὰ ὉΥ ἢἷδ 
το] ἰσίηρ ἴῃ Τπουρῆὶ (πο αΐηρς αἰρτιοα ὈΥ 186 
Ῥγονίουβ ἄσυσο, πδιροῖυ, [86 Σηνδάϊης μοὶ ἩΒΙΟΣ 

ΒΟΙ͂ΤΟΒ 88 (Π6 βο0Ὸ οὗ Οοά. ΤῊ ϊᾳ Πορὶ 888]} 
Βίδι [1:0 ΒΟΟΒΈΣΒ ὑἀπᾶον ἴοοὶ, 8}18}} ἰσοδά {μθτ 
᾿κὸ αἰγὶ οπ (88 πἰγεείβ, Τὴ Ῥσοροὶ μδά οχ- 
ῬΓΟΒΘΙΥ ἀϑοϊασοὰ ἰῃ χ. 6 (ἢδὲ [ῃ6 δγτν οἵ {μ6 Α8- 
ΑΥΣΊΔΩΘ δβου ὰ ἀο (μΐθ. Βαὲΐ [6 βοοῦγρο ν1}} 
ΟΟΠ2Θ ΠοΟὲ ΟὯΟΘ ΟὨΪΥ͂, Ρυΐ οἴϊοη. Ὗς. 19. Ἔμο 6χ- 
Ῥγεβεῖου ΤΡ᾽ ἰδ βυργεδίεα ΒΥ δποίθοῦ ἱπλαβο, 
ὨΔΙΏΘΪΥ, [Π9 1άοα οἵ βοιλοί ἰηρ ἩΠιοΝ ἰδῖκοθ αὐγὰ 
(9 6:. χν. 1δ), κῃδίομεβ, 8868 ΔΎΓΑΥ, οοσσοβροηά- 
ἴῃς ἱμογοίοσο ἰο ἢ), δβ. ἃ ταϊθιγ δοοά πῇίΐοα 
ΘΟΣΏ68 8 οηρ' ὈΥ͂ τυκθοθ, [Ιἡ ἔδοεί, ἐμ 6 ἱῃ γδβίοηβ ΒΥ 
189 Αϑευσίδῃβ δηὰ Ὀγ ἐμ Ομδιδϑδηβ, ἢο τοῦθ 
οΔ]] θὰ ἰο οοπιρ]οίο ἐμοῖς ποσΐκ, τ τα 88 ψαϊογῆοοάϑ 
18δὲ Καρί ουδγ ἱπυπάδίΐης τ Ἰαπὰ 11}} ἐξ νγαβ δῃ- 
Εἰσὶ ἀεϑθοϊαιοα (χχὶν. 1, 3). ΤῊΘ βοοοῃμά Βδ]ἴ 
οἴ νοσ. 19 ἰβ οἸβαγὶυ σοϊδιβά ἰο ΠΡῸΣ 1.3) ἴῃ τεσ. 
9. ΤΠΕΙΘ ἴ86 Βοοῆδτβ δὰ βδεβϊκοᾶ : ἰο σβοσὶ γὙ1}} 
ἢθ ΡὈσθδοῃ  ΤΊΟΥ ὑπουρμὲ {Πα πιβοῖνοθ ησοἢ ἴοο 
ἰἰρῖ το ποορὰ {86 ῬΜΕΙΒΕ οἵ {Π9 Ῥτορμοῖ, Ιὴ 
ΟΡΡοθβιίίου ἴο ἐμὲὶβ ἰδησυδρο 16δἰδὴ ΠΟΥ (6115 (ΘΙ : 

0186 γοῦ ψουὰ ποὶ ΠΘᾺΓ ΤΥ ὙΓΚ1-τηθδηΐ 
Ῥγοδοδίπρ ὉΥ ποτά, πβὶοδβ γγὰ8 ἀδαίριοα ἰο μὶνο 
γου ΓΘ, γοῦ ἯΠΙ δὸ σοπιρϑι]οὰ ἰο μοᾶῦ ἃ 
Ῥτοδοβίησ ἴῃ δεῖ, δπὰ ἱΐ νὶ}} δ6 δυρῃΐ Ὀαΐ ἴογ- 
τοῦ, ΓΙ βίδηαβ ἐμοσγοίοσο ορροδϑὰ ἰο ΣἼΠ})2, 1ἢ 
ἴῃ νον. 9 ΠΡΟ 7.3} εἰρηϊθοα “ἴο πλδῖκο ἴο ἱκθον, 
ΟΥ Ὁπάογβίδπα Ῥγθα βίης," ἴδ τουδὶ ἴῃ (ἢ6 οοη- 
ποχίοῃ ἴῃ ἩὙΒΙΟᾺ 1ὲ ᾿ἴθτο δίϑη δ δίριΐ ἐν “ ἰο ᾿ΘΆΓ 
Το ηρ ̓  (οοίαρ. χχῖχ. 16; 900 χχνυὶ!. 28 : 
ἴσδὰ ἰν. 12 δὲ ϑαθρε). Ἐν ἱὶ ἰδ ποὶ [ἢ Ῥσοδοβθῦ 

ὙΠῸ ΟΧΡΟΥΐθηοοΒ ἰοστοῦ, δυῖ ἢ ὙΠῸ ἤοδᾶσα ἰδθ 
Ῥχοδομίηρ ΤΡ (ΟΠ]Υ μογο ἴῃ ᾿βδίδῃ, Ὀθβί 68 
οοπρ. Ποπὶ, χχνὶϊ!. 25; Φ6γ, χν. 4 σέϑαορε; Ἐξεῖ; 
Χχὶΐ!. 46) 18 σοποιιβείο, δοπιπιοίϊο Ὁὲ ͵)ονυπιάο. 
ΤὨΘ βυ]οοὶ οὗὨ (}:6 Βοηΐθῃοθ ἰβ 1.37} δῃὰ (88 ργεὰϊ- 
οδίο Γ)], 16 ποί ἐμαὶ ἃ ἀγεδαϊα] ργεδοβίηρ, σθθα 
οὔ 'πᾶἀβ ἈΣτ686] ἰῃ ἃ βἰζυδιίοη τ βίοι 8 δι ρὶγ 
οοιηραοα ἰίο ἃ ὈθΘἃ {ἐπεὶ 6 ἴοο δβδοσῖ, οἵ ἴο ἃ 
οονοσίῃᾳ ἰπαὶ ἰα ἴοο βᾶστονν 7-- ΤῊ 18 ἃ ἀἶθ- 
ἰγοϑϑίμὶ! οοπαϊιὶοῦ. ἘΕῸΣ χϑδἰβίβῃοθ 18 θῃσουηίοτοά 
ΟὨ 81] βἰ 465, Δηα {Π|0 χη ΘΔΏ8 δ΄Ὸ ἱπδυηοοης ἸῸΣ ΔΩΥ͂ 
υπάοτίακιηρ, ΣΡ ἴῃ [βαΐδι βοβίάθβ οὐἱ]γ 1. 2; 
᾿ἰχ. 1. »ῬΈΆΘ εἰναίιμη, ἀπ λεγ. ΤΊΖΘΙ9. Ὀραϊάθβ οὔ]υ 
Χχγν. 7. Ὁ29, οοἴϊίσετε, οοαοεγνατε, ἨΪΙΏΡ. 8ὲ ἴρϑυσα 

οοἰϊίρενε, ἴο ταϑῖκα οὗ ομϑβ β6] 7 6 βθᾶρ, ΟὨΪΥῪ Π γα. 
3 μὰ ὈΞΩΠΠΞ χρδυκβ οοἰμοίάθῃοθ τὶ ὑβθ ΟΩΘ 
Ὀοηδ ομο᾽5- 86] Γ ἰοροϑίμοσ, οο1]8 ομϑἶβ. βοὶ ἢ (συ. 8; 
χχὶϊὶ. δ). Τὶ βυοῖὶ Μ11] σθ! ]Ὺ Ὀ6 186 πδίυχο οὐ 
186 εἰἑπαἰΐοη 15 ΠΟῪ ἕασί δος 11 υβίγαιοα ὈΥ ὑπτο Εἷδ-» 
ἰοσΐοδὶ ὀχααρὶοθ. ἴ[βυδθὶ ψ1}} {μουαβοῖνεβ θ6 ἴῃ 8 
οοπαϊΐοιυ Εἰκκο {Πδ0 ἰπ νοι (ΒΥ Τπτουρῃ σοῦ δ 
861» ὑπίοο Ὀγουσδί {ποῖὶτ Θθπῖοβ. ΟἿ οὗἁὨ [686 
ονοηίβ ἰο πηϊοῖ ἰη6 ῬΙΌΡΠοΣ Βογὸ δ]]})υά68, 18 1ῃ9 
ἀρῖδαι πιΐο Ὀαδνιὰ ἰηδῖιοίοα οὐ 86 ῬἈ1]1611π68 
δἱ Βδδ)]- Ῥοσασὶπιὶ (2 βδιι υ. 20; 1 ΟἸσ. χῖν. 11). 

αν ὰ ἰμοτο βαϊὰ 95 789 280 ἙΚΟΙΝ 5 59. 

ἡ. 6., 6δόνδὴ μ886 Ὀγοΐοῃ ἰΒτουρἢ ΓΩΥ͂ ΘΏΘΙΩΪ68 
ὈΘΙΌΓΘ ΣΏ6, ἃ8 Ὑδίος Ὀσθακα ἰγοῦχῆ. ΥΊΤΒΙΝΟΘΑ 
Ροσοοϊγοα ἐμαὶ ᾿ϑαΐδῃ πᾶ ἰϑὰ ἰο ἐμίηὶς οὗ {μ18 
Ῥδδαδαϑο ὈΥ ὙΠαὶ Π6 μαὰ βδϊὰ ἴω σοῦ. 17 δπὰ υδσ. 
2 οἔϊιο ὈΘΦ Ὁ. ὙΠο οἴβμοῦ ουεῆὶ 1 ἰδκο, πῖῖὰ 
τηοϑὶ οὗἁ (6 οἷ 6 ᾿πίοτρ ἰο 06 {πο ἀοῖοραι 
ψ ϊοῦ Φοκῆυδ ἰηθίοϊοα οἡ ἰἢ6 δδηϊίεβ δἱ Οἱ Ὁ- 
60 (“ο8. χ. 10). ΤΠ ΘΓΟ, ἴῃ τόσ. 11, ἱξ 18 βαϊὰ οχ- 
ῬΓΟΒΒΙΥ ἐμαί [6 [0 ΒΡ ογυβηοὰ ἰῃ9 ΦΏΘΙΩΥ ὉΥ 8 

ἧ 
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στοαὶ μα ἰ]-δίοστηθ. ἀπά (118 οἰγουταβίδμοθ οοστοθ- 
ηἂδ Ἔσο Υ ἰὸ νμδὶ δαϊδὴ ἰῃ γοσθο 2 δῃὰ γϑσϑθ 

Ἢ μὰ βαϊὰ οἵ {μ6 8681] ἴτοπι νοι [δγϑοὶ δου ϊὰ 
δυθοσ. Τμδὶ νυἱοίοσυ οὗ δεν ονὐοὸρ ἐπ Ρ]}}}}16- 
ἰἰμοθ δἱ αἰθθοι (2 ὅδιμ. υ. 22 βαᾳᾳ.; 1 ΟἜγσοῃ. χὶν. 
14 ρ44ᾳ.) ἀοε5 ποῖ ΒΌΡΡΙΥ βυομβ δὴ δδιοθυ. 12) 

ΘΟΙΏΡ. οὨ χῖν. 9. ἸῺ ἫΣ (οορ. νυ. 12) διὰ 
ἹΛῚ2» 722 (ἰϊ. 6) δγὸ Ῥδγϑηίῃμοίΐοαὶ οἰδύβοε, δηὰ 

ποῖ ἰπ δρροδἱίΐοι ἰο 1μ6 ῥσεοοάΐπρ Ἰγ19}} δηὰ 
ἹΠῺῸΡ»; ὩΣ 16 ρνυϊηρ οἵ [89 δἀ)οοῦνο βγεῖ που ὰ 
ἴῃ ἐμαί ο888 6 αὐ ΔΌμοσλα]. δέσα: θ9, ἱποου- 
οοἶγδῦ]6 15 ἰμ6 σσοσὶς οἵ ἰμὸ [.0Ὲ} Ῥχγοῃουποθά, 
Βοδοδῦθο Ηο ἀο68 δβοπιοίῖηρ Ἡ1Οἢ οοὐ]ὰ ποὶ παγο 
Ὀθο οχροοιοα οἱ Ηΐὰ. ὙἾἢο οουἹὰ δανο ἱπουρσδὶ 
ἰδὲ ΦοΒονδῇ ψου]ὰ ἰγοαὶ ἴδτϑοὶ δὲ μ6 μοδίδμεῃ, 
(μδὶ Ηθ πουϊὰ ἰδ ἀοβίσου 8 οσὰ ποσς 7 ΑΚ 

Ἰ6Σ 811 ἐδιοδο διδίδεηθσβ ἯΘὸ β06 ΒΟῊ ἔοοϊἑο απ ὰ 
ἰηίαιυδίοα {86 ῬΘΟΡ]θ ΨΘΣΘ Ϊῃ βοοίης δὶ 6 πδζῃ- 
ἱῃρ γοΐοϑ οἵ (89 Ῥτγορβδοῖ, δῃηὰ ἴῃ σε  γίῃρς οὐ ἐποὶν 
ΟὟ ΣΩΒΟΓΘΌΪΘ, Ὁπόθοα δαρρογίδ (γοσ. 15). 
ΤὨο δαπιοηϊίζοη πο ἴ86 Ῥτγορδοὶ δά ἀβ αἱ (}9 
οἷοθο, 88 ἃ οῦν ὍΘ γὸῸὺ τιοῖ ΣΩΟΟΙΪΚΘΙδ 8 π6]}- 
ταθδηΐ, δὰ ἀεθοσυϊῃρ ἰο Ὀ6 1614 ἰο Ποασί. ΗΣῈρ. 

ἩΠτες ἰο δολανο "οοοξίηοῖν, ἰδ ἰοαὰ ΟΠ ΒΟΓΟ. 
ἴξίμον ἀο Ὠοῖ οθᾶ868 ἴο πιοοῖκ, {π6 Ὀδη48 Ὁγ πἢϊοῖὶ 
ι ΠΑΡῸ ὈοΘα Ὀουῃὰ ΘΥῸΣ ΣΥΝ ΑἸδΣ 00] θ}}Υ 
Τη869 Βυθπηγἱδαίοη ἰο Αδβεγγὶδ (2 Κίηρδ χνὶ. 7 ϑαα.) 
οδ πϑΌοῦ Ὅ6 Ὀτγοίζοη. ΕΌΣ ἰμαὶ {Π0Υ τι γκεὶ 
1666 ὑδηάε, δῃα Ὀθοοΐὴθ δοαυδί δα τὲῖ ἢ ἐπα τ5- 
ἰαγα οἵ ἴμθιι, ἐδδὲ ἰδ ἰμῸ ρύγροδα οἵ Θοά, γεβοϊ γϑὰ 
οὔ, δηὰ αἰγθδν σϑυθαὶθα ἰο 86 Ῥυορμο. Οδ 
ΤΣ ὙΠ 12 ΘοΏΡ. οὐ χ. 238. 

ΤῊΕ ΟΗΑΒΤΙΒΕΜΕΝΊΤ ΓΧ ΜΕΑΗΌΒΕ, 

ΟΗΑΡ. ΧΧΎΥΤΙΠΗ͂, 295-29. 

28 Οὔἶνο γὸ δϑσ, δηᾶ ἮὮΘΟΥ ΤᾺΥ̓ Ὑοΐοθ; 
Ἡρδύθη, ἀμ ΠΟΙ ΤΑΥ̓ ΒΡΘΘΟἢ. 

24 Τόοίὰ ἐμ ροντηϑδη ΡΙΟΥ 411} ἀΔΥ ἴο βὸν ἢ 
Ποΐι ἢ ὀρθὴ δῃηὰ Ὀσοδκ {μ6 ο6]048 οὗ Ηἷβ στουμῃᾷ ἢ 

20 Ἵ Βοη ᾿θ δδίῃ 8696 ρΡ]αΐῃ (μ6 ἴδλοθ ὑμογϑοῖ, 
Τοιἢ δ ποὺ οαϑὲ δηχοδα {πὸ Αἴομοθ, 
Αμπὰ βοδίθοσ {86 ουχσατηΐη, 
Αμπὰ οδϑί ἴῃ ἤἯἼΔ6 ρῥσϊποῖρβὶ σμοδὲ, 
Ἀπά {δ9 δρροϊηίθα ὈδΥ]ΘΥ, 
ἈΑπά ἴδο Ἶγί6 ἴῃ ἐμοῖν ῬὉ]809 ἢ 

26 “ἜΕὸν δῖ8 αοἄ ἀοίλ ἱπείσυσί Βἶπι ἴο ἀϊδογοίΐου, 
Ξ Απά νὰ): φυδὰ ὨΐτΩ. 

Εὸν (Π6 Πύο68 ἃ΄Θ ποὺ ἐπγοβηοᾶ τι ἃ ὑπ γοϑἴηρ ἱπϑεσαχησηΐ, 
ΝΟΙΙΒΟΓ 8 ἃ Θασ  Ν 866] ἰυσηοα δρουξ ἀροῦ (86 μἰς ρει δμ 
Βυΐῦ 6 δίομοβ δγὸ Ὀοδίϑθῃ οιὖῦ τὶ 8, διαδς 
Αμπὰ [86 ουμμμλΐῃ ὙΠ} 8, στοά. 

28 “Βγοδα δογη 18 Ὀσχυ ϊβοὰ . 
Βροδυδβθ ἢ6 11} πού ουον 6 ἐπγοβΐηρ 1, 
ΝΟΣ Ὀγοδκ ἐδ εὐἱἰΐδ, [6 τ 66] οὗ μἷβ οδσί, 
Νοῦ Ὀγαΐθο δ ευἱέλ, ΒἷΒ Βογβριηθη. 

29 ΤῊϊβ 6͵ϑ0 οοτϊηθίῃ ἴοσί ἔγομι [86 ζ0Β} οὗ Βοβίϑ, " 
ῬΡλιον, ἰΒ σομἀοΥ.}]} ἴῃ σου ηβοὶ, 
«ἀπά Ἂχο}]]θηὺ ἴῃ ἁποσκίηρ. 

Δ Οὐ, ἐλοιτολεαί (η ἐλ Ῥγὶποίραϊ ρἷδοθ, απὰ δαγῖδυ ἴηι ἰδλ6 αρροϊπέφα »ΪΔοθ. . . ὅόθν, 
8 δ, δογάετγ. 4 Οἵ, ἀπ ἈΦ δίηὐοίὴ ἰἐ ἐπὶ δμαῖ δον αἢ δὲε Οοα ἀοίὰ ἰδαολ λίνα. 

5. Ἰρλοαΐ ἱβ τοιοῦ απὰ δατίον ἐπ ἴλ6 αρροϊπίοά »ίαρα. » αμᾶ λ6 φαΐ ίἐ ρτοροτεῖν; δις Οοα ἐφαοδλαε πα (λέε. 
4 6 ὑγϑαὰ ΘΟΥᾺ ΟΥἸΔΑΘαΥ͂ ἃ λοίρίησ. 

ΤΈΧΤΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΎΙΟΑῚΙ, 

ψονυ, 36. 130) 6 ὅπ. λεγ.. 1ἰ δοϑσω ἰο Ὀ9 ρασὶ. Νίρῃδι 3 Ὑὸον. 323. γε, 1: ἔμοτθ Ὀ6 ποῖ ἃ οἱοσίοαὶ πυϊδίαϊκο, ἰα ὅσ 
πὨΐοὴ ἀθμοίοδ " τηδιϊοᾶ οΠ᾿, ἀοείσηδίθα Ὁγ Ὠ1)" Ὁ." [ Ὀο ἀοχίνϑὰ ἴγοσζω ἃ ἔογῃωι ΣΝ, πδιοὰ ἀοθϑ Ὠοἱ οἰον πο σο 
τηῖδ 150) ἴν ἐρ Ὀ6 δοῃδί ἀοχϑὰ δ ἀϑομϑ. ἰοεὶ " ἴῃ ἐμ Ῥίαοθ οοσας. τ Ι 
τλασϊκϑὰ ΟΠ." 
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ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. Αδίθμο Ῥυορδοῖ οὐ] ποῖ ἰοανο [Π6 Ὀτγὶοῦ ποσὰ 
οοπορσγηΐηρ ΕΡὨτγαΐηι (γοτα. 1-4) πὶϊποῦὶϊ δ οου- 
ΒΟΪΔΙΟΓΥ͂ οουοϊυδίοη {γε γβ. ὃ δηὰ 6), δο 6 σδπηοΐ 
οοηοϊαθ τμ6 πογὰ ἀϊγεοίοα δραϊηδὲ “6 Γ088 61 
(γνοσ. 14) πιιπουῖξ τρδκίηρ δἱ ἔπ οἰοθο οἵ 1ΐ8 σο- 
Ῥυκοα δὰ δηηουποοιηθηί οὗ βαϊναϊίΐοῃ. Τἷ8 Β6 
ἀοοα ΟΥ̓ ΘΙ ΟΥ̓ 8 ΡΑΓΔΌΪΘ ἀγαη ἴσοια δῴτὶ- 
σαἰαγο. Ηδ ἀοεβ πο ἰηϊογργοὶ 1ῃ6 Ὁ1]6 πῃ 
οἰθδ ἰοσιηβ. ἸΤδμογοίογο, Ὀοΐοσθ υἱἱοσίηρ ἰξ, ΒΘ 
62}18 ἴοσ αἰίθεϊϊνο σοβοοοη (γοσ. 29). ΤΠοθη 6 
δεῖ ἔοσί ἢ (Π6 ρᾶσϑῦ]θ. [Ὁ ἰἰδ8, ἯὙΘ ΤΏΔΥ ΒΔΥ͂, 8 
ἀου]α ρΡοΐηι. Εἰγϑοί, (6 Ῥυορδοὶ χτρδίζοβ υ8 οὔ- 
βεῖνα (μαὶ {π6 ἴσως ἀοθβ οί ν ΜεΡ Ῥἰουρὴ 
ἄοεβ ποὶ δἰταῦβ 88 1 ΤΈΤΟ ἰδοθγαίθ [86 στουη 
νἱἢ δματρ ΘΟΌΪΟΣ ΟΥ ρμοϊηίθαὰ ΒΑΓΤΟῪ (νοσ, 24). 
Νο, 6 οβϑίβ ἱπίο ἐπ τχ οὗ 186 εὐσί ροοά 
βοο οὔ γναγίουβ καἰ πὰϑ (νογ. 26). Μογθογυονγ, ἰδ68 
{ταῖς Ῥγοάυοοα ἕτοιμα [6 δοοϑᾶ, πιηΐοθβ οδη ὃς ἀϊΐ- 
νι οὗ ᾿ΐἰ8 ἱπίοχυταθηία ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ἴΠ δρρ]ϊοδίίοη 
οἵ ἃ οοτγίδίη ἴογοο, ἰβ γοῖ ποῖ ἴ00 δεύθροὶυ Ὠδῃηαὶ 
Εγ Βὲτη, πογ ἰ8 ϑαυδὶ ἴογοθ βρρ δὰ ἴοὸ 4}} Κίπάα 
οὗ ἡττεῖϊ, θα Πα ἰ8. οαγοίμ]} [ἢ ἰγοδίπλοηΐ 88 ἢ 9 
Ὠδίηγο οὗ ἰπΐηρθ ἀρμροϊηϊοὰ Ὀγ αοα ἰδαοῖιοδ ᾿ΐπλ 
(τεσ. 26). Ἐὸσ, ποῖ 8 {πγοδῆ ϊηρ βἰϑαρθ, οσ {β γ δῇῃ- 
ἴπρ ΤΌΪΟΣ 18 ἈρΡρ] θα ἴο [Π6 τογὸ ἰϑηάορ Κίηα8 οἵ 
ἔγυϊε, 2δα [6 ουπηηΐη, Ὀὰξ ΟὨΪΥ ἃ βιἰδῆ (νογ. 27). 
Ἐνοα ἴΠ6 οοτη- τυ ὑμαΐ γὶ6]α Ὀγοδὰ δγὸ ποῖ 80 
ἰἰγεσμοὰ [Πδὶ (9 χταΐῃ 8 οσυδηοα ἘΠΟΣΘΌΥ (γον. 
98). ὙπΠπαῖ, ἰοο, μα8 Ὀθθὴ διτδηρεὰ ὈΥ [9 [ΧΟ ΕΒΡ, 
(δι Ηΐδ8 ποπάογῆιϊ πὶράοπι ἰῃ σουηβοὶ, πο ΗΒ 
μΚιοδὶ ΡΟΝΟΥ ἰὼ ἢ6Ὶ]Ρ ΤηΔΥ Ὀ6 Κηοντη (γα γ. 29). 
Τὴ οροταίϊουβ οὗ ρμίουρμίηρ δηὰ ἰπγοβηϊηρ, 
ὙΔΙΟΝ ΔΓΘ ὨΘΟΘΑΔΆΓΥ [ῸΡ δοϑὰ {ἴτὴ9 δβηὰ Πδσγοβῖ, 
δου ὰ {Ππογοίογο ἰθϑοῖ [6786] 18 βυτροὶ (Π|6 6οῚ- 
ἰαἰπὲγ ἐμαὶ 86 ἰθροσα Ἰυθρτηοηί πίοι {ΠῸΥῪ 
τοῦδὲ ΘἼΣΘ ΓΘ ΟὨΪΥ οογγοοῖνοα ἡ [86 δΒασιὰ οὗ 
(οάὰ, ἔτοση ποῖ [δγαοὶ π|ὶ}} οοτθ ἴοσί 85 ρ]οτὶ- 
οὐβ ἔγυϊ! οἰοδηβοὰ δηὰ ρητιδοά. 
9, αἷνο γο ο68:----ἰὰ τΒοὲσ Ὁ1806.--- 6 γα. 

93..-95, Το δυϊηϊηοῦδ (ἰο ΡῬΑΥῪ εαἰϊοηιίου (σοι. 
δὲ ἴο ἰμ6 πογὰβ 1, 2 δηὰ χχχιὶ. 9), ἱβ οσίῃρ ἴο {86 
οἰασβοίος οἵ (86 [0] ον . ΑἈ8 ἱἐἱ ἰδ δὴ 
ἑπρεηϊοῦδ ῬΔΡΘΌ]Ο, ἰδ 18 ΠΘΟΘΘΕΘΔΡῪ (ῸΓ (86 ΒΟΔΓΟΣ 
ἰο οοδίον ἃ τ} δἰἐοηιϊοι τοβοοίου, ε}ιδὶ 

ἀϊα τοοδηΐϊηρ ΤΩΛῪ Ὧθ 8 πὲ ἴο δἷαι, ὈΥ̓ΤῚ 9 
γοτ. 24, 1. ἐ., μον  ἈΜΕΙ μΣ τρείθδ!γ. ΤΊ οχ- 

ἰοτι 16 Ἰουπα ἴῃ [1βδ:ϑδὴ υϑ08}}Υ 10) (ἢϊα εἰρη ΐ- 
ἴοι 11. 18; 11], δ᾽; ἰχὶϊ. 6; Ιχνυ. 2, δ. Τδο δὐ- 

ἀϊάσυ ») τοῖς ἂρ Βυροϊῆυουβ. Βαΐ (᾿6 
Ῥτορβοῖ βῆ θα ἴὸ ἱπεπιδὶο (δὲ {86 ἐμὰ ἴῃ νἱον 
5 εὐ] εἰ νδείου οἵ [Π6 501], δῃα ποῖ οσοἶγ οἰ οατίησ 
ΔΎΔΥ οἵ νεροϊδιϊοη ἴῸΣ ΔΩΥ ΟἶΒΕΣ ΡΌΓΡΟΒΟ, βυ οὶ 

858 ἴον ὈυΪ]άϊηρ ἃ ἤουδο6. ΤΠΐδ ἐΣΌτεδειῃ »Ὲἢ 
ΘΟΏγΕΥΒ ἃ Ἀχο-ηἰϊπδίΐοη (μδὲ [86 [.0Ὲ}0᾽Β ῥσγοοο- 
ἄυτε ἰοταγάβ Ηΐβ ρθόρὶθ 8 ποῖ βἰ ΠΡ ]}Ὺ οὗ 8 ἀο- 
βιγυςῖνο , ὯΟῸ ΙΩ610 ὨΟΘΔΙΟΩ ΜΙ δμουὶ 

εἴν ῖγ ἀοαϊρηΐηρ (οἱ δαϊγαίΐου, ὮΥΠ 21 
Τὸ τὸ ἐς οι αἰθὸ τῖῖῃ {πΠ6 βοοοπὰ Πα] οὗ 
γος. 24 (7... χὶῖχ. 7). ΓΕΒ ἷκ5 οὨἿἷγ ποτὸ υὑδβοὰ οἵ 

ορορίΐηρ, ἑατΐης οτος, ὈΪουρὨἰηρ (ἢ οατίῃ. οὶ 
Σ τδὲ ἰο ἀεηοῖθ γἱηρ ἰη ποοὰ Οὗ βίοῃθ ἴδ 

: Οὐ». χοάἄ, χχνυλ!. 9, 86; 1 Κῖηρπ 
νἱϊ. 86, οἱ φαέρε. “ἼΦ οὐοατο, ἴοὸ ΒΑΙΤΟΊΤ, Ὀοαϊ 68 
Ἴοῦθ ΟἿ] 90Ὁ Σχχῖχ. 10; Ηοβ χ, 11. Το βυξ 

ἢχ ἰπ ἸΠΙΟῊΣ ἀο᾽ Ἰοδίαῖν Ἔσργοθθθα {π6 δἢδειΐοα 
ΜΠ ]Οἢ {86 ΓΆΓΙΔΕΓΡ ΟΠ ΘΥΒ68 ἴο ἢβ οπτὴ ἰδηὰ, Β6- 
σδυ86 ἰΐ 18 ἀθδσ ἴο ἴτω, Βα Μ11] ποὶ ψἱβ ἴο ἰῃ- 
Ἶυτο ἰξ, ΓΕΖ οοουτβ ἴῃ ἐῃ6 βϑῆρο οἵ αδφιαυίέ, 
οοτιρίαπανὶξ ΟὨΪΥ͂ ᾿θτΘ (ΡΊ6] Ὀραίάθθ 'ἴπ [β818ἢ 
ΧΧΧΥΪ:, 18). ΤΡο χοροὶ δα ϑυ  ἀθῃιΥ ὈΘΙΌΓΘ 
κὲβ το ϊπά δ Ἰδγρθ ἔδγαι γερυ]ΥΥ 144 οὐΐ ἴῃ νϑτὶ- 
οὐδ Κη οἵ ἔγυΐία. ΤΣΡ [ποῖ δῖοβϑδ δδ ἰῃ Ε. 
Υ: ὙΗ Ὀϊδοὶς οὐτλ (ηἰσεῖία ατυεξηδὶδ, ΘΟπῚ- 
ΤΟ ἰδεῖς σαγηπιῖη, ΟΓΥ Τηοτὸ ῬΓΟΒΑΌΪΥ πίρεία 
ἀαπιαδοόπα, σατάθῃ δἰδοὶς ουτπηπιῖη, προ στοῦσε 
Μ 114 θᾶν ἴΠ6 ΜραΣλογσδηθδῃ) ΟΟΟΙΓΒ ΟὨ]Υ ἴῃ {118 
Ρίδοο. [339 ουπιπὶη, σδοσθτο Οσυμπηηλΐῃ, ὀαγμηι 
οατγυὶ, απ ἰιϊοἢ ὈοϊοΏ 8 ἴο ἃ ἀϊ ΒΈτοης ογογ ἔγοϊω ἱπαὶ 
οἴ [πὸ Ὀ]δοῖς σα πλῖπ (ΠΑ ΘΙ Υ ἰο (Π6 πριδεί  ὑετας, 
ΜὮ116 (μΠ6 οὐμοσ Βαοϊοηρθ ἴο ἴΠ6 ταπυποιώαοοαε), ἷἰβ 
ταϑηἰἰοπϑὰ ἴῃ 1μ6 ΟἹὰ Τεβίαπιθηί ομ]Υ μοσο. Ὁ 

οα | 16 [6 ῬΓΟΡΟΥ ἜΧΡΓΘΒδΊΟῺ ἴον ἰδ »έαοσίὶπο ΟΥ ρ»ίαηϊ- 
ἱῃρ οὗ ἰῃ6 ψμοδὲ, ἐπ σοίδγθηοθ ἰο τ ἶο ἢ ΟἜΒΕΝΤΟΒ 
ΤΟΙΏΔΓΚΕ: “Ιηἀυβίγίουδ ἰδτγηοσα ἴῃ ἰἢ6 Οτίθηι 
γῬίαπέ 838 (Ὁ ἀο ψαγάθη μ᾽ δῃΐβ, ΣΏϑὩΥ Κἰηᾶβ οἵ 
πταΐϊη τοῦ υἰἢ τ5 ΔΓ ΟὨ]ΥῪ δουη (ΝΙΞΗΒΌΗ ΒΒ 
Αἰγαδίοκ, ᾧ 157) ; 1πὸγ ἰγῖγο πθη ῥδηϊοα πυοὶι 
Ὀοίοτ, (ορ. Ριμνισβ, Ηρ. Ναὶ. χνὶ. 21). 
ΓΛΊ, ἀπ. λεγ. ἴα ἰάοπεῖοαὶ ῖτ (6 Τα υϊο δηά 
Αταδίς ΤΙΝ᾽ βοσῖεβ, τον, ογάεσ. Τὴ ρδαηιΐης 
οὗ ψιΒααὶ βρόκεβη οὗ, ἰβ ἀοπο ἦπ σον (Γ᾽ ἀσσιιε. 
ἰοοῖ). ΤΌΘ [τγ9 Εἰ Υ.], δοοογάϊῃρ ἰἴο δὴ εχ- 

συγβαβ οἵ Οομδι ὙΕΤΖΘΤΕΙΝ, ἴῃ. ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ 
ΟομπΘηΐΔΓΥ οἡ [δαΐδῃ, ἷβ 8 γδγὶ θυ οὗ 1[Π6 οὐτη- 
ΤΠΟῈ νοίοἢ (υἱοία δα ϊνα) ἰ!6 Κωγδεππο. Ασδοοτά- 
ἰῃρ ἰο (Π 6 Ῥδδδαρθ Ὀθοίογθ 8 (πΐ8 ῥἰδηΐ, μοι ἕκ 
οδίθῃ ὈΥ͂ οδίί]6 χυθῇ 1088 ΤΟΒΟΣΥ ἰπδῃ ὈΔΙ]ΘΥ, 
ψοῦ ὰ ζ Ρἰδηϊοὶ διουηά [6 οοτῃ ἢθ] 48 88 ἃ 
ῬὈοχᾶθσ οἵ δῃοϊοβυγο, ἰη ογάδν ἰο βδεσνο ἴο ϑλφοιν 
186 ποῦῖον κὶ πήβ οὗ ρτδίη, δε δοοογάϊηρ ἰο Ἧ ἘτΖ- 
ΒΤΕΙ͂Ν, μὲ δερνγα, ἰι6 ᾿ἰἰοίπιιδ ἰδ δἰ ὑγεβθαϊ δα ρ] ογοὰ 

ἴον {Π16 ῬΌΓΡΟΒΘ. 23 (Βίηρ. ον οτγο, ΡΊΌν. 

ΣΧ. 13) οοπβηίωη, (86 Ὀογάθσγ, οποίοδασθ Τμθ 

ΒΟ χ ἰη ἸΔἼ22 16 ἰο 06 χοίδστϑά ἰοὸ βοπιθ βιος 
ἰθστι 85 ἃ ρίϑοθ οὗ ακτουιηὰ (7119) τ αἱ οἱ 18 ποὶ εχ- 
Ῥγεδβθο, Ὀπὶ ἰδ Βαρροδεὰ ἴῃ δὲ 885 ὕδθϑῃ Ῥῥχθ- 
ὙἹΟΌΘΙΥ δδϊα, 

8. ΕΣ Ἀ15 ασοἄ----ἴοδοῖ δ1π|ι.--Ἴ γα. 26-29. 
[ἢτ. ΝΑΞΟΞΙΞΒΑΟΘῊ χεμάδιβ ([ἷ8 γϑῦβο: “6 
(86 ἴαστωοσ, θεαὶ (οογγθοίβ) ἰδ Ῥγορδυὶγ, ἰδ Οοὰ 
80 ἰοδοῖιϑα ῃἰτα. Βυΐ (δ6 Εἰ. Υ. ἐβ οογσϑοῖ (οοσαρ. 
Ρτου. χχχὶ. 1) ἢ. Μ.]. Το Ῥιορβοῖ ἄοεβ ποί 
(ΒΒ ῺΚ οὗ 16 Βοδίμοῃ ἴδ 0]6.6 οὗ [68 δῃὰ Ομίσίρ, 
Βδοοδυβ δηὰ Οδσϑα, ἐσ. [ἢ τδδὶ 90]}οὐγϑ (10 ὙΔΥ͂ 
ὉΠ Τρδηηοῦ ἐπ ἩΔΙΟΝ (86 ΤΆΓΙΟΣ ἰδ ίκοθ ἔγυϊῖβ 
ἔτοτω {μὲν Βαβίκθ ἰδ ϑροῖκϑθῃ οὗἕἡ απά μοῦθ ἰδ γθ 
᾽8 ἃ ἱπο-}] 4 ργοοδάυχο, ἃ ματὶ οὗ ἰΒ6 ἔτι ἷ8 Ὠοὶ 
{πγοβῃοὰ ἴῃ ἐἢ6 οΥἦθηίαὶ τηδῇηθν, ὈΥ πιθΔὴ8 οἵ ἃ 
(σοδηΐηρ δἰθάρο οὐ (μγοδαΐῃρ σοὶ]οσ, Ραΐ 16 Ὀοαίθα 
οαἱ Ὑἱ (ἢ ἃ βία Τὸ (μι οἰδβα θεοὺς ὈΪδοῖκς συπι- 
ταΐῃ δηὰ ουπηπ)ΐη---Ἰ 77, ἀσιιόνα, (186 4811 ἀθ- 

εἰ χπδιίοη 5 ΚγΠ 20 16. χ]. 16) 18 {86 [ἈΤοΒ- 

ἴῃς ἰπδίσυταροί, π οἷ οοπαΐδιθα οἰ ν οὗ ῥ᾽ δηκα 
ΟὨΪΥ, οὐ οὗ Ρίδηκαε ψἱὰὰ γΌ] ]οτα διποηρ μοι. 
ΤΊΟθΟ ὈΪδηΐτα δηὰ σο ]6γ8 ψασγὸ βίο τλτἢ βἤδτρ 
ἰγοῦ ΟΣ δίομοθ, ἩΒλοΝ ἰοσθ [26 Θδσβ οὗ ρταὶῃ 
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(οοΡ. ΗξβζΖοο, ".- πονεῖ. 1Π1. Ρ. 604. ὙΤμο 
σπορὰ 8 ἰουπα Ὀδβ᾽ 68 ΟὨ]Υ ΦοὉ χ]Ι. 22; Ατηοβ 1. 
8, ἱΡ {πὸ 1,δἰΐη ἐγίδιώα, ἃ Βἰ πα αν {Πγοβ την 
Ἰ8ο ίησ, τ᾿ ἤθη06 ἰὙΣθυ ]διίοη, ἐδ, 8 δυ δ) εοίίοι ἰο (δ 

ἐεϊδιια.---Ὁ),Μ.1. ΤῊ Ἰ91}, π δε] οἵ [86 πδροῦ, 
ἀσποῖεϑ ἰπ6 ἰδβὲ τπιθητοηθα βογί οὗἉ (γοβΐηρ ἰὩ- 
βἰγυπιοηΐ ; ἩΠΟΙΠΟΡ 18 το τ ποσὰ {μοι  ] γ68 
ἸΏ Οὐ 806, δηἃ ᾿Πογοΐοσο δὲ (86 βδῆιθ ἰΐπ)6 Ὑ}|66]8, 
ΟΓ ΜΌΓΘ ἱπιηηοναῦίθ, Δηὰ ψογθ ἀγα ΟΥ̓ (Π6 
ψ }6618ὅ. 200 ἀσῃοίθβ μοὶ ἐμ ἰυχηΐηρ σουῃὰ οὗ 
τ 6 παροῦ, ἰία χοΐπα ἴῃ ἃ οἶτοὶθ, θυΐ (6 ἰυγηΐης 
οὗ ἰ)6 ψῆρϑοῖβ. ΕῸΣ 20 ͵ἰ8 αϑοὸ υβεὰ οὗ ἐμθ ἰυγη- 
ἱπρ οἵ ἃ ἀοοσ οὐ 18 δΐηρο (Ρτον. χχυὶ. 14; ἘΖοκ. 

χ!, 24). ΘΏΤ" οοίαρ. οα αχνῖ!, 12. ΡΠ" ὈΠῚ 
Ιαυδβὲ 6 ἰδίκοη 848 ἃ απορίίοη (ΗἸΤΖΙα, ΚΕ ΝΟΒΕΙ, 
ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ) ; ἴ5 Ὀσθδᾶ-οοσ οσπδθᾶ ἡ Αη- 
ΒΘΓ; ΝΟ ΕῸΓ ποῖ ᾿ΠΟΘΕΒΔΏΪΥ, ἱ. 6., {1}} 16 τίη 
Ἷβ. ΘΟ Ρ] οἰογ Ὀγυΐϊθοα ἄοεβ π6 ἰΠσγοβῇ ἴΐ, ΟΣ αἀχὶνο 
16 τὴ 66}5 οἵ κἷ8Β ψαροπ, δπὰ ἢ͵8 ἤΟΣΒΟΒ ΟΥ̓́ΘΣΡ ἷϊ. 
ΗΘ ἄοεβ ποῖ οσυβῇ ἱὲ ὙὉμοὸ οἶμον δχρ᾽δηβδίίοῃ : 
᾿ξ ἴθ σγιβῃοά ᾿πῖο Ὀγοϑά, (ἰ. ε., αἴογναγὶβ ἴῃ 186 
ΤΣ}, θυϊ ποὶ ἴῃ (86 ἐπ γορἢ ]), [Ὁ Ὡοΐ 1πορϑ- 
βϑηγ, εἰς.---ἰθ τοϊαίοα ὈΥ (86 ὩΘΟΟΒΑΙΥ οὗὨἨ ὑηάο:- 

εἰδπάίης Βαΐοτο δ} 33 186 πογὰβ ἱπάϊοαίϑα δὲ τϑ - 
υϊτοά ἰο οοτορ]οίθ (ἢ 6 βθῆδο ; ὙὮ116 δοοογαϊηρ ἴο 
Οὐ Θχρ] δηδίίοη ΟὨ]ΥῪ ἐδπ6 β᾽ τ ρ}6 “πο᾽" τηυδὶ 0 
ΒΩ ΡΡ 164, δηὰ ἐξ ἰβ ἰπιρ] ρα ἴῃ (86 χυρσδίΐοι. ὉΠ} 
8 ΒΕΓΘ δ8 σῖτος Ὀζθϑἅ-οοσπῃ οορ. Χχχ. 28; 
χχχνὶ. 17; ἀδη. χὶνὶΐ. 17; Ῥβ. οἷν. 14. Τῇ 
Ῥτορμοὶ ἀϊδιληρσυΐθἢ 65 ἔγομι (δ6 νᾶγίοιϑ δρθοῖθβ οὗ 
ουμ 1 (8.6 ὈΓΟΡΟΙ Ὀτεδα- ΟΣ, [1066 ΕΠΡΙΩΕ ΔΙῸ 
ματάλδγ (0 ϑθρδταίο ἔγοιῃ [ἢ μυβὶς, ΡΡῚ Ῥοβίά68 ἴῃ 
Ιβαϊ δὴν ΟὨ]Ὺ χ]!. 16. 37, οοποίίατε, ἴο ἀγῖνϑ, ΟὨΪΥ 
ἤοΓ ἴῃ 1βδἰδὶ. ον. 29 412) ΠΙΔῚ ὯΔ ὨδηηΟΪΥ, {118 
Ῥτοοθάυσο οὗ (86 ἴδυιηοσ, οορ. γον. 26, 2)" 
παῖ ἰῃ6 Ῥυηὶβῃπιθηὶβ δροκοη οἵ γοσβ. 14-22 
Ρτοοθοὰ ἔγοϊα Φομονδῆ, ποεάρὰ τοὶ ἰὸ μὲ ῥρδτ- 
Εἰσα ΪαΥ δἰθττηοα, Βυΐ ἰπαὶ [818 βὸ β'π}0]6, 
ὈΠΡΓοίΘ ἀρ, ουδίοτη  ΥΥ ῬτοσΘΌΣΟ οὐ [Π6 ΤΆΓΣΤΩΘΥ 
ἷμ 8 8}.6}} πιογοΐῃ ἃ Κογηοὶ οἵ αἰνίηο Ὑϊβάοπι ἷβ 
οοησοϑὶ θα, δηὰ ἐπογοίοσο δοοοσαϊης ἰο αοα᾽ 5 ἰῃίθη- 
«ἰοΏ ἃ τ 68η8 Οὗ ἰδδο ἢ 6 Βυοἢ τὰ ϑαοιλ---ἰἢ18 
μΐσιὶ τ16}1 6 βοῦ ἔοσί ἢ δῃὰ δι ρ δι α }}Υ Δβστηοα, 

"ΠΣ ἴῃ Ια δῇ ΟὨ]Υ οτο δπὰ χχίχ. 14. αοὰ 
ΤΩΔῺ 6518 ποπαδτία!ν ὙΪ86 οουηθ6], θοΐι ἴῃ [Π6 
ογάϊδηο68 οὗ παΐυγο, δηά ἴῃ ΗἾ8 αἀἱγοοϊζοη οἵ μἷθ- 
ἸΟΤΥ͂, [ὉΓ πιθοῦ ἰδἰΐον [Π6 ΤΌΓΤΩΘΥ ὙΟΣΈ ϑοῦνοδ 88 
ἃ ἴγρ9 [1}] οὗ ἱπεισιοιΐου δηὰ οομίοτί. Βυΐ [6 
αἷτὰ οὗ (μΐα τη ΘΓ] τϊβάοτλ ἷβ Βα] ναϊΐου (ΠΣ Π 
ΟὨΪΥ ἢ 6ΥΘ ἴῃ [βαἰδ ἢ). [1{ βθθῖωβ ἰ0 126 ΠΟΘ ἃ 
ΡῬτορτγίδία ἰο ἰδῖζο 86 ποζὰ ἴῃ 1Π6 τηϑδηΐϊης “ δα]- 
νδοη᾽" (000 υἱ. 18; χχχ. 22; του. ἰϊ. 7; 
Μιοδὴ νἱ. 9), θθοδυβο {9 1468 οἵ “ πίβαοχῃ ᾽ 18 βοὸ 
ΠΟΑΥΪΥ τοϊαἰθὰ ἰο ἐμὲ οἵ “οουπροὶ," (᾿αὲ δἰ πηοσί 
8 ἐλθ οι ΕΥ ὙΠ] Δ αὐῖϑο ἴγοια ἰπ6 ἱγαπβίβιίοη 
τοϊδάογα. [11 18. ΟΟΥΔΙΏΪΥ ΤΟΑΒΟΏΔΌΪ]6 ἰο ἐΧ 
156 ῬτορΡβοῖ ἰῃ δ ὑΪδοθ 11 {6 ργοβθηΐ, ἴὰ τῆηΐο ἢ 
1Π9 ψὴ016 ἔθ] 688 οὗ ἷβ Ἰβουμἢίθ ἴα οοιηργθαβοα, 
βῃου ὰ ἱῃ δἰ βοβηίΐ, οἱοβίηρ πογάβ οοιηῖηθ ἴῃ 
ἵνὸ αἰβθγθοης πογάβ ἵνο βρϑοίβοδγ ἀἰθογθηὶ 
του. 

[Βυλ Οοὐξ οουπβοὶ δῃᾶ τ ἰβάοσμ, 88 ὨΘΘΓΪΥ σὸ- 
Ἰαίοα τἄδθβϑϑ, σδ 6 ὙΘΡΥ͂ ὈΓΟΡΘΓΪΥ οχίο θᾶ ἰορθ- 
[ΠῈΣ αἱ πὸ οἷοβα οὔ (18 ομαρῖοσ. ΤΊ στη οσῖῃ 
οὔ {9 1Δδὲ ποσὰ ΠΡ Ὁγ σσοσκίηρ ἴῃ (ῃς Ἐ. 
Υ. ἰ6 παιτδηϊοα πομπὸς ὈΥ 86 τϑι ἰοφυσηαά τ ΔῸΣ 

ἰδὲ 

ὃὉγ οἱ οἹΪ ΤἼο Ῥτορβοὶ ὮθΓγῸ βΒ' ΡΥ σδρτιῖ- 
βε8 6 [οὐδ Οοῦδο] δηὰ νυυνὶβᾶο:.--Ὁ. Μ.] 

ΟΟΤΈΕΙΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΊΟΑΙ,. 

1, Ου οἶδρ. χχνὶϊὶ. 1-4. Α ὕρἱοτγίουβ οἱ οὔ ἃ 
811} ονουϊ οοκίηρ 8 Ὀγοδά, ἔθ 19 Ρ]αΐη, πῆθη {6 
ΒΡ ἱἷ5 ποΐ ἐϊβ ἰουπάαίϊοῃ δηα σσοση. ΥΥ̓ δὶ ἴθ 
ἰς εἶδ (δὴ οὔδ οἵ {πὸ υδηΐ(ΐοθ ονὸῦ ὙΠΟ. 186 
ῬΓΟΔΟΪΕΣ Ἰαπηθηΐβ (Εοο]υ.8. 11. 4 βηᾳ.)7 βαιιασίδ 
δηα 6 Σύβοτα, Νίονο απὰ Βαὺγίοη μανο [4]] θὰ. 
Οδηοὶ Ῥατῖβ, δηὰ 1 οπάοῃ, δπὰ ΠΟ [δὰ Νενν 
ὙΟΥΚ] δἷβο 41} Ηον υδιὴ δηὰ ἰγϑηβιίοσυ δ (ἢ 6 
Ρορ οὗ χθῃ [Α1}] ὑγανυθ! ]οσα ὑπὶΐα 1 ργαλαίης 
186. εἰλυκίίοι οἵἁ δαπιαγία ἴοσ 118 ἐγ" ν, θεϑαίΐγ 
Δη4 πβίσοηρίῃ. Βυΐ “16 ογοσῃ οὗἩ ρῥγ) θ᾽" δι48 
θοοῦ ἰσοἀάδρῃ ὑπάᾶονγ ἰοοί.---Ὠ, Μ.] 

2. Οὐ γνοσβ. 7, 8. Τποβο πογάβ οἵ βοϊοσοη ἃσϑ 
{πογοΐοσθ ἴο Ὀ6 σοιμθια οΓοα : ἐϊΐ 8 μοί ἴοσ Κίῃρβ ἴο 
ἀτὶηξκ πίη; ΠῸΡ ΤῸΣ ῬὈγίῃοδδ βίγοῃρ. ἀσΐηκ,; [οαξ 
{μον ἀνηἷς δηὰ ἰογροὶ (ἢ6 ἰατν΄ὰ,͵ δα ρμογνοσὶ (86 
Ἰυάρτηρηΐ οὗ ΔΥῸ ἴπ6 «Π] οἰοα ΓΡτον. χχχὶ. 4, δ). 

οδὲ οὗ 41} ἰ8 ἀτυ ΚΟ ΠΠΘβΒ Ὁ ΏΘΟΘΣΩΪΥ ἰῃ ργθδοίοσθ 
δηα ἰσδοῆοτΒ. ογὶ ρίασα θη ͵ οῖηδ ὑμδι {6 Υ βῃου]ὰ 
θ6 δοῦον δῃὰ ποὶ ρίνϑῃ ἰο ν1η6 (1 ΤΊ πι. 11. 2, 38). 
ΒΕΝΧΕΒ. Οαἀιπ. Αροεί. 88: “ δὲ οἰεγίουδ ἑ 
οοπιράεηβ ἀερτελδηδιιδ ἡιιογὶ, δεσγεσείειν, Ῥαείεγψωαπι 

[Ὑδαῖ} ἃ ῥγὶϑαί, ἃ ὑσορῇῃδί, ἃ τοὶ - 
δία, δηά γοῖ ἀσκὶ ΤῸ}} ἐ πο Ἧς ΘΔ}. 
βοἷ ἃ βοδῃ 4] τὸ ἰπ 6 Ὺ ἰο ἰμοὶγ οοαύ. Ψεγ. 8, 
ΑἹ] (80168. δύο [Ὁ1} οὗ νοι, εἴθ. “8366 ὙΠδὶ δὴ 
οὐΐουϑ (Βΐηρ ἰδ6 δἰῃ οὗ ἀσιῃἰκοΠΉ68Ὰ ἰ8-- Ἡ αἱ δὴ 
αθτοηὶ ἰΐ ἰδ ἴο Βυπιδη ϑοοίοίγ ; ἐξ ἰδ τυ ἀρ δηὰ 1}}- 
ΙΠ]ΒΏΠΟΣΟΩ οηουμὴ ἰο εβἱοκοη (6 Ὀοῃοϊάογα."--- 
ΗΈΝΕνυ.-- Ὁ. Μ.}] [Ιπ δοοογάδηοο ὙΣΙὰ (μ6 τδὺ- 
δἰπῖοαὶ ἀβασο, τ ΐοΝ οὶ βοϊάοτη Ραὶθ ὈἿΡΌ Ὀγ 8 
ΤΘΙΟΏΥΤΩΥ ἴον αοα, ἐμ Ἔχργεβείοῃ μϑγ οι ρ] ογοϑῶ, 

ὉΡῸ Ὧ3, ἴδ ἱχαμεϊαιοὰ ἴῃ Ρύγζα Αδοίὰ 1.8: 
“πιιουὶ αοα.᾽" [Τ|6 οὔ (0 Μέββηδ τὸ - 
ἰογτοὰ ἴὸ σηθ (πὰ: ΕΔΌΌΪ δϑιπιθοῦ βδγβ, 'ΓΏΣΟΘ 
π.0 ἢᾶτο δδίθῃ δὲ ὁη6 [20]6, δηα δνο ποῖ βροκοῃ 
αἱ 1ὶ τογαβ οὗ (π6 αν, δτε 88 1 ἰ86γ δἰο οἵ ββδουί ἤδεθ 
ἴο ἴΠ6 ἀοδα : [ὉΓ 11 18 8814, [07 81} {μοῖν (8066 δ. 
[}} οὗ τνοτιῖξ δηὰ δ], πίϊμοαὶ ὈἿΡῬ,» ὦ ε, 
ὈΪδοθ, αοἄ (ἢ ΡΪδοο οὔ 411 {Ππ|ῆρα, ΟΣ τῆο Ἄοομίδΐπ 
811 (Πηρθ, ΟὗἁὨ οουγβθ [18 15. ΟὨ]Υ δὴ ἱπρμοπίουδ 
ἀϊνοσαίοη οὗ (π ἰδηρύαρο οὗ βαϊδὰ ἔγομι 118 σϑαὶ 
τηϑδηΐῃς.--- Ὁ, Μ.] 

8. Ἄγ. θ54ᾳ. “ΤῊ ἴα ἴδ 6 ἰδηρύδρα οἵ ΒΟΟΣΏ- 
6.8 δῃὰ {86 υῃροα γ, πιο μανο δ΄ τ γ8 τηοοϊτοα δηὰ 
ταὶ] οα αἱ ΟοὐΒ ποσὰ δηῃᾷά 1ΐ τηϊηϊδίθσβ, Φοῦ, 6- 
Γοι δ δηὰ ᾿ανὶα τησδὶ θῈ ἱποὶν βοηβ δηὰ πηοςοῖκ- 
ἱηρ-δίοοΚ (000 χχχ. 9; 1,8. 111. 68; Ῥθ. ᾿Ἰχὶχ. 
18). ΤΥ βυοῦ ἄδδγ θη οὗ Θοά οου]ὰ ποΐ τεπὰον 
411} (Π 8 ρ6Ορ]θ τογθ ρίουμ, νιιαὶ ν1}} ἤδρροη ἰΒ 
ΟἿΣ δ 1ῃ τοῦ ἐἤθοσο Ὑ1}} θ6 πὸ ᾿δοῖὶ οἱ σηοοΐ- 
6.5 (2 Ῥοί. 1. 3) ΟΕΒΑΜΕΒ." 

4. εν. 18. “Τἢ6 θενοσθ δηὰ γοὶ πὸ ]]- ἀοδοσνοὰ 
Ῥυῃἱβητηθης [Ὁ σοπίοιιρέ οἵ (πὸ νοτγὰ οὗ αοὰ ἰα 
{πᾶῖ {Π6Ὺ ἮΏΟ τὸ ρυ  ν οὗὨ ἐϊ (81, δῃὰ ποῖ ΟὨ]Υ 
[4}}, Ὀὰϊ αἷδὸ δύο Ὀγοΐζοιι, δηὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἃγὸ Ὀσόκθα, 
Ὀυΐ Αἶδὸ ἈΓΘ Βηδιεαὰ δῃηὰ ἴδοη. ΕῸΥ πῆθῃ {Π6Υ͂ 
δαγο ποὶ {πὸ ἰονα οὗ (π (γαῖ, αοα δοηᾶθ ἔπ οπι 
βίγοηρ ἀφ] υκίοηβ (μδὲ ἐμποῦν βῃου]ὰ Ὀ6]16νο ἃ ἱὲ 
(δαὶ [ΠΟΥ 811 τηϊσῦ Ὀ6 οοπἀοιμληοῦ πῆο δοϊΐον 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΥΊΙΠ. 235-29. 313 

ποῖ {Π 6 (τὰ, ας Πδα Ρ]οαδασε ἴῃ σὩσὶ ΚὨὐδοῦδηοδδ 
(2 Το δβ. 11. 10). ΟἜΑΜΕΕ. 

δ. Οὐ νογ. 16. ΤῊ Ϊδ 18 1Π6 ἀϊτοοὶ γόνοσβο οὗ γιὲ 
ἴῃ ἀοά. ΤῊΘ ρϑορ!δβ οἵ πβοπι ἰῃ9 Ῥγομμοὶ Βεγθ 
ϑρεδκβ Ὀθ ἶϑνυθ (6 ῃΊβ ῖ γ 68 δεοῦσε ἔγοπιὶ ἀθδίἢ δηὰ 
86} Ὀθοδηθθ {ΠῸῪ πδὰ πιδὰβ δ γί μα] γ 81} 8006 
ψἢ (Πποπ. Απα [Πς εἰχη οὗ {πΐ8 οονθηδηΐ ἷβ 
ἐμεὶν βοϊηρς (ποτ Πορα οὐ 168 ἀπά Ἐγροογίηγ. 
ΕὸΣ (86 ἀ6ν1} [5 186 αἴ πον οἵ 1166 (ΦόΒη νυἱΐ!. 44). 
ΗΘ ἯΒΟ 5 ἴῃ ἰοδρυθ πὶ Ηἷπὶ τηυδὲ 116, δὰ 
Ἰοαγῶβ ἰὸ |16 ἰο ἰμ6 ἱρῃοκὶ ροσίοσοη. Βυϊΐῖ 186 
ἴοο]86 ἣο ἤδνυα ὕ0}}} ἱμοὶσ Πορο οὐ {εἰν πιδδίθρ-- 
δηὰ {μοὶγ τηδβίουυ ἰὼ ᾿γίῃρ--- πιυδὶ αἱ ἰδαῖ, 86 {πον 
τἰφδίοουα ΟΠ ΊΒΉσΙΕθε πες 18 δὺ [ΠΟῪ ΓΘ [μβοβ  ] γ 68 
ἀδοοϊνοα. ΕῸΓ ἴΠ6 ἀ6ν}} υγχοβ δ τὩδη ἱἰπίο (6 
ΒΎΒΙΩΡ οἵ νυ εἰκοάῃοβθ, απ θη ἢ6 δέ οἶα κὸ ἄἀθορ 
ἴῃ ἐλ 1τἈδὲ Πο σἽδῃηοὶ κοΐ ουὔἱϊ, ἰπθη ἢδ ἰοᾶνοδ [ἢ 6 
ἀεϊυάφοα θεΐης ἴῃ (6 Ἰυτοῖ, δη ρρθδγα 85 δῃ δὸ- 
ΟΌΔΟΓ δραϊηδὶ ἷπ). Ἡδποθ ἢ6 ἰδ “8164. ποὶ ΟὨΪΥ 
ἰδ Ρίες (πειράζων), Ὀυΐ 4180 δοουδορ (διάβολος, κα- 
τήγωρ, ον. χὶϊ. 10). 

6. Οἱ νος. 16. “ΟΠ τδὲ ̓ 6 (Π6 ποδὰ δηὰ ἰυυπάδ- 
Ὀοι-οἰοηο οἵ 16 ΟΝ τ ϑιΐδη ΟΠατοῖ, δηὰ δηοῖθοῦ 
Τουπάδιϊου ἐδηποὶ Ὀ6 ἰα1ἃ (1 Οὐογ. 111. 11; Αοίβ ἵν. 
11). ἼΠΕΓΟ 18, ΠἸΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, Π0 ΟἾΒΟΡ ΠΊΘΔΏ οὗ ἰδ γ- 
ἱπῷ Πο]ὰ οὗ (ἰγῖδὲ ἰ8δὴ ἴα, σβοδὸ εἴδει δηὰ | αοὰ 
ΡΓΟΡΕΓΙΥ ἴε ἰβ ἰο δ6 οοηδάφηι οὐ πὴδὶ νγὸ ΠΟΡΘ ἴον, 

οὶ ἴο ἀυυδὲ οἵἨ νδδὶ νὸ ἀο οἱ δο0 (Η ὃ. χὶ. 
1.) Οβάμξε. [ΤΠ ἱπιαρο οὗ δἰ Ὠόγα σίνοη 
8 (μδἱ οἵ ἃ βίοῃια γοδι ἱηρ ΟὨ ἃ Ἰουδίθ ΌΥ ὙὮ]ΟΝ 
ἰϊ ἰδ κυρροτίοδα δῃὰ βυδβιδϊηοὰ. ὙΠ θη ΤῸ ἅγὸ ἰο]ὰ 
[δὲ “86 (δὶ Ὀ6] 1 νοὶ ἢ 804}} ποῖ τα κο ̓ ιδβίθ ΟΥ 

ῃ 188ὲ Ἰὴᾶκο δὴγ ἰδμιης ὑἰιοὶν Εἰ αἱ πρ- Ρ]δοθ 
υὐ ΟἸ τὲδὲ, (πΠ6 τδίοσβ 8}.4}} ον σον 1ϊ, 88 ἜΘΟΣ 

δδοίιος αὶ π6 ατγὶς νγαβ ονογίορροα δηὰ ονοῦ- 
ἀφο ; Ὀγ ἰὴ6 ναϑίοσβ οὗ ἴ ἀεο]υμε." ΗΕΝΕΥ.-- 

, 8. Οα νος. 19. “ Ῥϑορὶθ Ἦδο δζὸ ποὶ ἰγίϑα δγθ 
Ἰποχροσίεπορα, δηἃ ἤανο 8 ΤΩΘΓΟΙΥ μΡθοΌ]διΐνθ ΤῸ- 
Ἰιγίου, τ] οἢ 18 οὐ πὸ δἀναπίαρθ ἴο θη. “}7ε- 
ἀμαίϊο, οταίΐο, ἰεπίαϊίο ἠράμω ΤἈοοίοσυπι." 1,υ- 
ΤΉΞΗ. “ΑΒ Ἰοῃᾷ 88 8]} ἱβ τὸ}} στ ἀκ, δηὰ πὸ 
μαγα {86 ἀπ] ογτθῃϊ οἵ "ϊ6, ([Π6Γ6 15 ἰοο πηι ἢ ποἶδθ 
ΔΙΟΏΠ ὕκ, δηἃ τὸ οδηποὶ ἢ6αΓ ἴπ6 νοΐςα οὗ (οὐ. 
ΕΥΕΙΥ αἰ] οιΐοι 8 ἃ ν]]άθγηθαβ, ἰῃ π οι ἃ πιδῃ 
ἦδ ἴῃ δοϊἰπἀ6 Δη ἃ αἰ 1} } πθ8ρ, βκὸ ἰῃδί ἢ6 υῃηάἀογβίδηβ 
δείίοσ {86 ποτὰ οἵ Οοά. ἘνοΥΥ ἰὐἱθυϊαιίοπ ἰδ ἃ 

ΕΓ οὗ ἔπ βου. Ιῃ (86 ὨΟΙΒΥ ἀΔΥ Μὸ Πανθ 
δαγκοηθᾶ μὸ τυ υοἢ ἴο {πα γοΐοθβ οἵ πιο. [ἢ 16 

τ] ἀοττοβα ἔπ ΓΘ 18 αὐοέ, δηὰ πῆ θη Βαμηδη νοΐ οθβ 
ΔΙῸ εαἰϊθηΐ, (86 νοΐοο οὗ αοὐ Ὀορίπα ἴο αρϑϑδὶι." 
ΤΗΟΙ ΘΚ. 

9. Οη σογ. 20. ““γεχαίίο ϑοιι ογιὶς ρεγίηε ἐδ αἰχιιὸ 
ὑγευὶδ ἰφείαιδ, ἱκ οοπίγαλεηάμπι δε πἰεὶ αἱ- 
φεέγα νεἰΐηκι. Ὅς ἐ8έ: ϑοίιδ υετδὶ αὐαιέιδ τείϊηδη.- 
ὧμ ας δεχμεπάι ἐδἰέ. Τυϊδυιϊαίνο αὐίσην οοπεϊπεί ποῦ 
δα ἔπ, ὑτεσὶ ἰεοίο, δος δἴπϊί πος ευασγαγὶ ἵπι ποεῖτα δίων 
ὐϊα." 1 ὕ͵ΤΉΞΕ. 

10. Οπ τογ. 21, [“Τηΐα ἩΠῚΙ1 6 Ηΐν δἰ γδηρθ 
ποιῖ, Ηἰδ δεῖ, Ηΐδ ἰογοῖψη ἀοοά ; ἴξ 6 νοῦκ 
ἴδει δ ἱρ Μδιὰ ἰο; Ηο γαίϊος ἀο κἢῖ ἴῃ 

ΒΏΟΝΪΠς ΤΠ ΟΤΟΥ͂, δὰ ἀοο65 ηοΐ ΔΠ οὶ πὶ] σἷγ ; 1 
6 πογκ ἰμδὶ Ηο ἰδ ποῖ υροὰ ἴο ; 88 ἴο Ηΐδ ον ρθο- 
ΡΪο, Ηδς ρῥγοίθοιβ δῃὰ ἔδνοσβ ἰἢ θη; 1ζ 18 ἃ δίγδῃ 
ποῦκ ὶη {Ηξδ- ἰάγη ἴο Ὀ6 {μοὶγ ΘθΙΩΥ δηὰ βρδὶ 
δραϊπδὶ ποῖ ([χὶ]]. 10); ἰΐ ἰδ ἃ ποσκ {Ππδϊ 4}} (Π6 
ΠΟΙ, ΟΥΒ Ὑ1}} βίδη ἃ διμασθὰ αἱ. δαὶ. χχῖχ. 24." 
ΗΣνΝΒΥ.-- Ὁ. Μ.] 

11. Οὐ Με ΠΟ τς ρα κηδηα εἰ υεγδυπὶ 
λαδετο 'γὺ [(αδυΐα, αἰτοσυΐηπ, υἱὐ πιασὶδ οοπδίτι.» 
φαηιϊπὶ εἰ ἐπιρἰϊοεπιῖπὶ ᾿ογίδυδ εγτογίδιϑυ ἤαΐδδ 
ππιργοδὲ αα οπιπ δοπίπι οριι8." ΤΌΤΗΕΒ. 

12. ΟἹ νϑγη. 29 δβαᾳ. “ αοἀἂ ΗΪπλ66} 5 {π6 ἢπ8- 
Ὀαπάμπιδῃ. ΤἼΘ ΓΝ 6 ἴΠ6 ΟὨυγοῖ οὨ Εδγ ἢ. 
Βοίοσγε ἰΐ σδῃ Ὀγίηρ ἰογίὶ ἔγυϊι, 1ἴ τασδὶ Βα ρῥ]οηρῃ δα 
δΔηα γτγορασγοα. Τδθ ρῥ]ουρὶι 18 [Π6 ΟΓΌΒ8 οὗ ἰγἴ8], 
ὙΓΠ6Ὼ (ἢ6 Ρ]ουρῇοσα πιο {πον ΠΊΓΓΟΥΒ ΟΠ ὩΡαΏ 
οὖ ὑδοῖκα (Ρα. οχχὶχ. 8). Τἢ6 δβοϑὰ ἱβ {6 ἱπηρθ- 
γἶδῃΔ0]9 ποσὰ οἵ Οοὰ (1 Ῥεῖ. ἱ. 238). ΤῊΘ σαΐῃ 18 
(6 Ηο]γ αποακῖ ψῆο ψῖνοβ [86 ᾿πογοδβο ([88. χὶὶν. 
8; 1 Οον. 111. 6). ἘΘΥΓΠοΣ, πο ἴδ6 ἤγυϊ! ἰδ γᾺ- 
ἱΒασθὰ ἴῃ, ἡ τθα μὴ} θα Κα ὑσθδὰ οαἱ οἵ ἐΐ, ἰδ τη 
"6 ἰΒτοδῃοά. ΤΠὶθ ἰ6 ἀοπα Ὠοἱ ἴον 1.8 ἀφειγυςοί ο, 
δυὶ 11} δυο ἢ τηοάογαίΐου 48 (Π6 Ὠδίυγα οἵ [89 
πταΐϊῃ οδὴ Ὀθδγ. ΤῊδ ῥγδοί!ο8) δρρ]!οδίΐοη κα (μὲ 
6 ἸΘΔΙΏ ἰο γΥἱο] ἀ οὐγδαῖνοβ ἰο βιιοῖ ΒΌΒΌΘΠΑΓΥ οὗἁ 

, 84 ὕδραν πὲ} μῥαίΐθηοο ψδὶ Οοα ἀο68 ἴο 
Ὧ8. ΕῸνς Ηδ Κπονβ δοοουϊηρ ἰο Ηΐβ βυργεῖηθ 
υἱβάομι ἴο Ογοσ Ἔν ΤΥ ἐπίηρ, [Πδὶ 6 ΤΩΔῪ Ὀ6 Ηΐὸο 
αταῖη, δπὰ βοοά, ΡΌγα Ὀγοδὰ ὑρο Ηΐδ ἰδῦ]6 οἵ 
βῃον-Ὀγολα.᾽"" ΟΕΒΑΜΕΗ. 

18. [“Ὑ7ἴε δοὸ (1) Τὴ σοδβοὴ οἵ 8] οἰ] οῃ 8. 
Ιι ἴδ ἴοῦ (88 δᾶ τη γϑβϑβοῦ ὙἘΐοΝ ᾿ηάἀυο68 [μ6 ΓἈΓΠΊΟΥ 
ἴο ΘΙ ΡΙΟΥ ναγίουβ ποῖ μοάβ ου ᾿ἷα ίαστιη. (2) 79 
ΔΙῸ ποὶ ἰο οχροοὶ (6 βΔ16 ΠΥ ΓΥ ΩΡ ΟΟΌΓΒ 1η 

Οοα᾽ 5 ἀφα)ηρβ πιῖ υ6. (8) ἮΝ 8 8:6 Ὠοῖ ἴο 6Χ- 
ΩΝ ΔΙ ΑΥ8 (ἢ δαπιό ἀἰπα οὗ Δ οἰομΒ. 76. πιὰ 
ΔΥ͂ ἰὶ ἀογτ 88 ἃ ζθῃθγαὶ σα τοὶ ἴῃ ἀϊνῖηο πα ρ- 
ἸΩΘῊΐδ ΔΓΘ Ὁ8ΒΌΆ}}Υ ἴῃ (ἢ 11πὸ οἵ οὐἦ οἤἴδηοεβ; δηὰ 
ΌΥ [Ππ6 παίυγο οἵ (Π6 ἡυάρτηοπι Ὑ6 ΤΗΔΥ͂ 80 Ά}}} 88- 
οογίδϊη (6 Ὡδίυγο οἵ ὑπὸ βίη. (4) ΜΠ ποῖ 
ΟΓΏΒΗ ΟΥ ἀοβίτου Ηἰβ ρβεορὶθβ. Τὴ6 ἵϑγπιεσ 068 
ποῖ ΟΥΌΒΗ ΟΥ ἀφδίγου ἢ18 γαίῃ. (δ) 9 ββου)]ὰ 
(Ποσοίοσο Ὁθαν δ] ούϊοηβ δπα οἢδαιϊροτηθηίβ τ] Β 
δἰΐθῃσθ, αοἀ ͵ἴ8 ζοοά διηὰ πὶβθ." ΒΑΒΝΕΒ.-- 
, Μ. 
14. » γον. 26. [ὝΤΠοτε θη ἄο ποὶ ουεϊναῖθ 

(Π6 οοΣῃ- ᾽αηίδ, Ἡ ποδὶ, σγο, ὈΑΣ]ΘΥ, εἰς.) (Π 6 δεγθ- 
αἰΐα, ΔΒ ἰΠ6Υ δγθ οδ]] δὰ, (Π6 Ὺ δγθ ἰῃ [6 οοπάϊιΐοη 
οὗ 88 ϑαναροα γ6 οἡ ἩΝαΐ σομλ68 ἴο παπά 
απἰιποῦῖ μαιίΐοηις ου]ατθ. Μδῃ σου] ΠΌΡΟΥ Παγθ 
Ἰοασηοά ἰμ6 συ] ἰναίί οι οἵ ἰπ 6 οοἱ ῃ- Ϊδηίβ πὶ μουΐ 
θοΐηρ ἰδυχαὶ ὈγΥ Θοὰ. Το οεγεαίδα ἀο Ὠοὶ 5ΤΟῪ 
88 Οἶδον δῃθυδίμβ, ΒροπίδῃθουδὶΥ ΟΥ ὈΥ 18:6 ἀΐδρετ- 
βἷοῃ δηὰ μειτηϊμαίίοη οὗ {πεῖν δοοᾶ. 1{ ἰοίν ἰο 

{Ποιηθοῖνϑβ, {ΠΥ αὐΐοκ]Ὺ Ὀεοομηθ εχιϊποῖ, ΤΉΘΥ 
ἀο ποῖ στον Μὰ ἴῃ ΔΏΥ μασὶ οὔ ἴπ που ά. ὙΤΉΘΙΓ 
βοοὰ τηυαὶ Ὀ6 δοῃ ὉΥ ΠΙΔῺ ἴῃ στουπα σΑΓΘΙΠ]Υ 
Ρτεραγεὰ ἰο σϑοεῖνθ ἴ. Βυι π)ν]6 Ἰναπιδῃ οὐ] ἴιτθ 
8 ὨΘΟΥΒΒΑΤΥ͂ ἴοΣ ἴδ6 φύονί ἀπὰ ργορδβδίοῃ οἵ 

ΘΟΓΏ-ΡΙ Ὠΐδ, ΤΏ8} ἰδ ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ ἐπμοῤχὰν οἵ {πεῖν 
ὑδ6 δῃη4 να]υθ. [ἰ που]ὰ ὩΘΥΘΡ παγα οοουγτοὰ ἴ0 

τη ἰο ῬΓΈρατΘ (ἢ δοὶ] ἴοσ πμοαϊ- βορὰ δὲ 8 Ῥασί!- 

οΌ]εν {ἶπηα οἵ {μ6 γοδγ, δῃὰ ἰο ὙΔ1ϊ ὨΙΔΏΥ ΤΩ Ώ ἢ 

ἴον (6 χτδίη {μαῖΐ πουϊὰ τίροι ἱπ 80 δᾶγ; διὰ 

{πεπ ἰο στπά (μ6 μαγὰ ρεθᾶὰβ, δῃὰ ἴο τοὶχ ἴμεπὶ 

«ἰῊ τδίοσ, δηὰ ἴο θδκθ (μὲΐ8 ρβαίθ 8 νῇνδῖ τη, 

Ἰοῖ ἰο δἰπιβοιῖ, πουϊὰ πόνο αν ἱμουρῃὶ οἵ. 

ΤῊΝ ἔμοὶ ἐπαὶ τὸ πανθ οοτῃ-Ρἰδηῖα αἰΐνο οα 19 

οδτῖῃ αδἱ (δἷρ ἄδν ἀστηοηβίγαίοβ {πᾶὶ (ΠΟῪ ταδὶ 
μδνο Ὀδδη οΔ]]εἀ ἱπῖο οχἰβίομοθ ἩΒΘΏ ΤΏ ΔῺ 88 ΟὮ 
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ἴδιο οαγί ἰο ουἹεναίο ἰλθηι, δὰ (πὶ 8 τὲ 
δνὸ θϑθῶ ἰδυχὶιὶ ὉΥ ἃ ΗΐχθοΣ ῬΟΥ͂Σ ἴο ἀ0 80, 
δῃηὰ ἰο υδὸ πολ [ῸΓ [εἶα δυρροστί. [11 ἰ8 πὴ 8 
ταδίϊος ἰμδὲ οδῃ ὃ6 οβίδὈ] βθα Ὀγ [ἢ οἰοαγοθὶ δηὰ 
τηοδὶ οοηνί ποίη δνϊάρηοο, (μὲ αοα, 88 (6 Ῥτο- 
Ῥῆοέ Βογθ ἰ6}}6 τ, ἰηβιίγυοίδα ἴ[μΒ6 ῥονιωδη ἴο 
γον, ἰο ὀρθῆ δηά Ὀγοϑαὶς ἱμ6 οἱοάβ οἵ ἰδ σγουπά, 
πα ἰο οδδὲ ἰὼ ἰδ9 ψμϑαὶ δηὰ ὕδγ]ογ. (δ οτ. 94, 
25.) Τῆθθ6 ΚΙΑΥ ΔΡΡΟΟΓ ἴο υ8 ΠΟΥ ΒΙΠΡ]0 Ορϑγδ- 
(ον. Βυΐ {Π 67 τηυδὲ ἢάνο δοθῆ δὶ ἤτοι ἰδυρὶ ἴο 
τῶϑῃ ὃγ ἀοὰ ἰῃ ογάοσ ἐμαὶ ψμοαὲ διὰ ὑδσίον, δηά 
18 οἰ 6 Ὶ οαγθα}8 816} Ηο μιαα πλδα6 [0Γ [ἢ ὑβὲ 
οἵ δῆ, τα ρὺ θ6 ῥτοθογυϑα οἱ ἰ86 εασγίβ, Βαϊ 
{πὸ Ὠδίυγαὶ ρονοῦβ Τὰ γ 89ἃ 8 ὈΥ Οοά, ἰο πΒοηι 
Ν6 ΟΥΟ ἴδ 6 ἐΐγ οἵ πον] οᾶρο δῃὰ ἐδ ᾿οθθοῦβ 
αἰνοη Ὀγ Ργονϊάοῃοο ἰη θχίογηδὶ ἡδίαγο, Οοα 8δ4}}} 
ἰοαοῖο5. (86 Βυδθαπάτηδῃ ἰπγουσὴ ἐμδὲ ῥγίθιονδὶ 
Γονοϊδίίοη οὔ (Π6 δεῖ οἵ δατί ουϊασο δὰθ ἴο πιθῃ 
πϑη Ηο ρυὶ δἷπλ ἰμῖο 6 χαγάθῃ ἰο γοϑο ἰΐ διὰ 
ἴο Κοορ ἰϊ.--Ὁ. Μ.] 

ἨΟΜΙΣΣΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΝΊΤΒ. 

1. Οὐ χχνυ δ. 1-6. “1ὰ (δο ᾿ἰρὰι οἵ ἐμἷ8 ποτὰ 
οἵ αοά [Ιο6ὲ ἴθ κχἰογίουδ δοίβ οὗ (86 [8}1 οἵ 
Ῥασὶβ, εἰς.) Ὀ6 ἰο υ8 ἃ αἷσι Ρῥγοοϊδιηδίίου : 1) 
οἵ αοὐ᾽ κ)υάρηιρηί, 2) οὗ 606 8 χγδου." ΕἜΟΜΜΕΙ, 
Ζεϊιρεοαιρίεη, Ἡεὶάοὶ 1878. 

2. Οπ γοιβ, 1] δηὰ 12, Αῃ θασγηοδὲ πδγηΐϊησ 
γοΐοα ἴο ΟἿΣ ρϑορὶθ. [ὲ ὑϊ.8 8 οομρίαονς 1) Ἦ Βαὶ 
6 [οὐὰ 88 Ὠἰιμοσίο ἰῃ ἰκ πάπα οἱ ἴο ὃ 
(Ηον τοδὶ ΠΔΥ ὕ6 δὰ 8 ῥσχοδοίιοα ἰο υ8 Μαί. 
χΧὶ. 28 5α.); 2) Ηον νὸ δανο γοοοϊνοα πἰδὶ ἢ 88 
Ὀθοη οἤοτοά ἰο υ8 (ὁ ψ5}}} ποῖ ανὸ βυοἢ ργϑδοῖ- 
ἑηρ); 83) μαι (6 1,οτὰ ῸΓ ον ρυπίθῃμπηθηὶ Μ1}} 
Βοσοδῆοσ οἵδ ἰο υ8 (ΗΕ "|}} δρεδὰκ Ἦ1| πιοοῖς- 
ἰηξ Ἰΐρ8 δηὰ ὙΠ δηοίμοσ ἰοῆχυθ υμπίο ἰδ μοο- 

6). 
: 8. Ου γνϑγα. 14-20. Ταχί ἴοσ 8 δου ΒΟΣΙΏΟΏ 
ΒΟ 88 τηΐϊχϊ 6 ἀο]νογοα Ὀείοτο ἃ ΟἿ γι ΐδη 
οουγί, ΟΥ ὈοίΌΓΘ 8 ΔΘΑΘΏΔΌΪΥ οὗ ἔμόοθο ἢ Πανθ 
ἰπβυσδηοθ οὐ [πο ἀλγοοίζοη οὗ ΡυὈ] 1. ΔΗ τα. Οα 
οτὰ ἰο ἰΐοδε τοὖο αἰγεοί δα αδαῖτε ῳ' ἰδὲ δίιαία: 

1) ΤῸ ἴδ!δο ἰουμάδιίίοῃ : α. δα ἰο :δἐβδ Ὠδίυσο 
(νος. 15), ὃ. 85 ἴο ἐΐϊβ οοῃβοηῦθηοεδ (νογα. 17 ὁ-20). 
2) Τηὸ ὕυο Ἰουπάδίίΐοη : α. ἩδοΡοΐῃ ἰδ οὐαῖθα 
(τοσ. 16), ὃ. (6 οοαϊιΐομδ οὗ ἰϊδ οἰ οδου (κἰνὶησ 
μορὰ ἰο ἰδο ποτὰ, Ὀε ον πρ), 6. 15 εβδοεία. 

4, Οη νϑχβ. 16 δπὰ 17. Ιουπααξδοη απαὶ οὐτ- 
πογ-δίοης οὗ ΟἸτύαη, Οἠωγοῖλ: 1) ἯΠο Ηδ ἰδ 
(Με. χχὶ. 42; Ααςίβ 'ν. 11; Βοι. ἰχ. 88; 1 
Ῥεῖ. 11. 6 θᾳ.). 2) Ηον νὰ ρμασίδιο οὗ Ηἷδ ὕ]6δθ- 
ἰης (ΗΕ πῆο Ὀα]ονοα ἤθε οἱ). 8) ὙΒαὶ βδῖγα - 
ἰοῦ Ηο Ὀγίηρβ υδ (νος. 17). Ὗς. 16 ἱδ οὔδῃ υϑοὰ 
88 ἃ ἰοχί [ὉΓ αἰδβοουσβοθ αἱ (Π0 Ἰδυίηρ οὗ (6 ἰθπῃ- 
ἀαιϊοη-δίομο οὗ ομυΣο68. 

δ. Ου γοσ. 19. ΑἹ] οϊΐου ἰοϑοῖιοθ ᾽6 ἰο ρσῖγο ἢϑοὰ 
ἴο {μ6 ποτὰ, Αβειοέέον ἰδ ἰλὲ δεδί ἐιδίγ οἰ ταδς 
Ιροἰἑδὰ δατὲ οὐ πιαπ; Ιου 'ὲ ἰθδολθδ υ8 ἰοὸ ἰζῆον : 1) 
189 γϑη ΠΥ οὗ φΑΥί]Υ {Βίηρθ, 2) (16 ΡΟΣ ἰο οοτΣ- 
ἰοτὶ δὰ ἰο βανϑ ὙΔῖοὰ 1166 80. 6] γ ἐμ (6 Ὀοηοῆϊδ 
οὔογοά ἴοὸ υδ ἴῃ ἰΠ6 ψοτὰ οὗ ἀοα. 

6. Ου γοσ. 22. δασεῖς ἰο δοοῦδοσαε. Οοά πὶ}} 
δοοοιρ Δἢ ἴῃ ἰΠ 6 ψ 016 ψου]ὰ ἴῃ 9 ἰσλυτρὴ οἵ ΗΔ 
οδυδο. Ἦνοθ ἰδμδθῃ ἴο {Π6 βοοθδϑια. Τμοὶγ αν 

1,5 υϑ 
ἰΠογϑίοσο αἷνο ποοὰ υπίο ἰδ νεοσά, δῃὰ ἰδ ἰσίαὶ 
Ὑ11}} ποῖ Ὀ6 οοπιἰπυοά. 

8. [Τὴ ΟΒΌγοΙ ἰδ αοὐ᾽ δ {116 Ἰαπὰ. 1 Οὐν. 
11}. θ.ἁ Ῥδὺϊ (6116 (86 Οοτ ἰδη5: Ὑο δγὸ Οοὐ δ 
γεώργιον, (οΒ {1|1οὰ Ἰαθὰ. ΟἸ τἶδὶ δ οδι]οὰ Ηΐφ 
ἘΔΙΒοΥ 86 γεωργός, (6 υθβθαπάτηδη, Φομη χν. 1. 
Οοα ἄοοϑ ποὲ ἰθανὸ τυ υλίμουὶ ου] το. Ηδ ἰγθαδία 
08 88 ἴῃ ἴΔΤΤΩΟΡ ἀοθα ἢΐδ 614, Ηο ρἶνοο ὯΔ, ἔοο, 
ὙΠ αἱ ΠΟΓΓΟΘρο; δ ἴο ἴΠ9 ταΐη δηὰ δυπδηΐηο, ἰὼ ἐδ9 
ἰηδυθσηοοδ οὗ Ηΐδ βρὶγίι. Ηϑ διῆρίογα τρϑδῆδ ἕο 
ὩΒΚΙῺρ ὃ ἔγυϊ]. Οομρ. Ηοῦ. νἱ. 7, 8 δα ἰὸ 
(46 ἀοοίω οὗ ἐβοθθ ἯΠῸ α1] ἰο Ὀγίορ ἴωσι ἔγαὶι-- 
βοὶ ἀνὰ ΌΥ ὁ τοοίδριιοσς ἰδίκου ἔσογα δυτὶουϊίασα. 

Π.--ΤῊΗΝ ΒΕΟΟΝῸ ΜΨΌΟΒΕ. 

ΟἬΑΡΤΕΕ ΧΧΙ͂Χ. 

1. ΤῊΕ ΕΟ ΠΒΕΟΙ ΑΒΙΕΙ, ΟῊΗΑΡ, ΧΧΙΧ. 1-.15. 

1 ὙΟΕ 'ἴο Ατῇοϊ, ἰο Ατ]οὶ, 
ΤΉ οὐἱγ υδογὸ ἸὨθδανὰ ἀπο} 
Αἀὰά γὸ Υ6Ὰ.Σ ἰο ΥΘΆΓ ; 
Ἴμἱ μοῦ ᾽Κ11] βδουίῆοθα, 

2 ὝΤΖΟΙΙ ν1}} ἀϊβίγοβα Ασίοὶ, 
ἈΑμπὰ ἴδ6γθ 588}} δ6 Βθδυ 688 δηἃ ΒΟΙΤΟΥ͂ : 
ἈΑπά [δ 8584}} 6 υπΐο τη 88 Ατἱοὶ. 

ὃ ΑΠΑ41 Μ1}} οδπὶρ δμζαϊηδὶ (66 τουηᾷ δρουΐ, 
Ἀπ Ψ1]] ΔῪ βἷορο δραϊηϑὶ ἰπθ6 ὙΠῸ ἃ πουπέ, 
ΑΠΑΙ κν1}} γαῖϑο ἔοσίβ δραϊηβὺ {π 66. 

4 Απᾶ {δοὺ 58})4}0 Ὀ6 Ὀτουρῆϊ ἄτη, ἀπά 5ῃΑ]1 ΒΡΟΔΚ ουξ οὗ ἰδο στουπά, 
Ἀπά (Πγ ΒΡΘθοὰ 8081} ΡῈ Ἰοττ ουῦ Οὗ δα ἀιυϑί, 
Ἀμπὰ {ΠΥ νοΐοο 8}.81} Ὀ6 88 "οὕ ὁῃδ ἐμδὶ μδίἢ ἔδτα]ἶδν δρὶ τὶς, οαὐ οὗ ἔλθ στουμὰ, 
Ἀπά (Ἀγ ΒΡΘΘΟΙ 888}} “τ αΐβρος ουἱ οὗ δ6 ἀυδί. 
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δ "Μογβϑουοσ [δ τυ ἰμι46 οὗ (ΠΥ δ ΓΔΏροΣβ 888}} Ὀθ 11ϊκ6 βιι8}} ἀυβί, 
ἈΑπὰ ἰδδ του τάδ οὗ [86 ἰδγτ}9 ομθϑ δλαν δὲ 88 ομβδϑῖ χαὶ ραβϑοί αΤΑγ ; 
Υ68, 1ὕ 8.1}8}} θ6 δὶ δὴ ἱμπβίϑηϊ βυ ἀἄθῃη!ὶγ. 

6 Του 8881} "6 υἱδι θα οὗ 1ῃ6 1,0Ε}Ρ οἵ Πορίβ 
ὙὙ 18 ἐδυπάογ, δα τὴ οδυι παῦλα, δα ρστοδὺ ποῖβθ, 
ΤΣ οἴογαι δα ἰδιηροθί, δὰ (δ 6 ἤδηηθ οἵ ἀονουχίηρ Τα. 

1 Αμαὰ ἰδ πυυ])αο οἵ 4}} ἰμ6 μαίζοπβ ἐπαὶ ρδὶ ασαίμδί Α Υἱοὶ, 
Ἐναι 81} (δαὶ βρδι αρδιηδὶ ΠῈΣ, δὰ Β6σ τωυπϊ ΐοη, 
Αμπὰ δαὶ αἰδίγοβθθ Π6υ, 
58.4}} θ6 88 ἃ ἄσϑδγῃ οὗ ἃ πὶρῃηὶ νἱβίοῃ. 

ὃ 1 814}} ὀυθὴ 6 88 ἤθη 8ῃ ΒΌΏΡΤΥ πιαη, ἀσοδιηοίΝ, 
Απὰ, θ680}4, 6 οδίϑι ; 
Βυΐ πὲ δνβκοίμ, δπὰ Ϊ8 βο0] ἷβ δῃρίγ ; 
Οὐ 88 τ θη 8 {ΠΥ Υ ππδη ἀτεδιηθίῃ, 
Απά, Βδδ0]ὰ, ἢ6 ἀγηκο οί : 
Βυὺ ΒΘ δπβίκοίῃ, δηὰ, θ68ο]ά, λὸ ὧς ἰδὶϊηϊ, 
Ἀπαὰ 18 βοὺ] μδίδι δρροίϊο : 
80 888}} [86 τη 46 οὗὨ 411] 16 παίζοχβ Ὧο, 
Τμδὶ Πρἢὺ ἀραϊηϑὺ ταουηΐ Ζίοη, 

9 Βίδυ γουγβοῖνε, δηὰ πΌθαοΣ ; 
ΜΟΥῪ γὸ ουἱΐ, δῃὰ ΟὙ: 
ΤΉΘΥ ὅσο ἀσγαηκοη, Ὀὰΐ ποῖ ΜΠ} σἴη6; 

ἡ Ἐν ̓  : με τὰ τ βίσοηρ, ἀτηΐς, ἐς Ε 
10 Εὸν {Π6 ΤΕ πδίίῃ ρουγοᾶ ουΐ ρου γοῦ {86 δΒρὶτὶϊ οὗ ἃ 

Απά δίῃ οἱοβοὰ ΠΣ: τ ε ἘΕΡΙ 
ΤᾺ ῥσοριοίϑ δῃά γοὺγ ᾿τΌ]6 8, {16 ΒΟΟΣΒ δ. ἢΘ6 οονοτοά, 

11 Απά ἤιε νἱεΐοη οὗ 81} 1β θβοοπιθ υηΐο γοὺ 85 ἴῃ ποιὰβ οἵ ἃ ἼῬοοϊς ἐμιδὶ ἰβ βϑοαϊϑά, 
ὙΥΒΪΟΒ πιοπ ἀοἸνὸσ ἴο οηθ ὑμδὶ ὃ15 Ἰθασπρα, 
βαγίηρ, Βοδα (ῃϊ8, 1 ὈΧΓΑΥ {866 : 
Αμπά ἢ βαιίἢ, 1 οδπηοῖ; ἴοσ ἰΐ ἰθ βοδ]οά : 

12 Απά ἐδ Ὀοοὶκ 18 ἀφο! γογοα ἴο μὲτη (Πδὲ 18 ποῦ Ἰοασηοά, 
δαγίηρ, Βεδα {18,1 ἈὈΓΑῪ {{|66; 
Ἀπά δ βδῖ}, 1 δχ ποΐ ἰθβυησα. 

1 ΟΣ, Ο Ατίοϊ, ἰμδὶ [5, ἐλ6 ἑίοη 0 Οοά. 8 Ογ, : 8 Σ λοαάξ." 
« Ἀδὰ βοῦρ, δῖ, ΟΡ, ᾽ ΒΟ ;, μέφρ θα ΕΝ απ τίοϊ. . Ἔρκας ἐρῤῤη δος 

8 ἰεἰ ἴδε ζφαείξ οονΡὈίοίε α τουοϊμξίοι. εὐ ὃ ἕῆδη, 9 ροεί. 
Γ δ ε 4 ἔ κα ἐν β μη Ὁ ἀράν βναο τος ΠΡΘΕ " Βυξ δλε ἐελαϊξ δ6 υἱείέοά (ἀδἰένον φἄ). 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝ 

Μετ, 1. ΒΥ δοϊωρασίῃξ σσσχ, ] Ἠὸ 866 ἰδδέ 38) ἰ6 οὶ 

ἔτοτω ἢ0», Ὀὰυϊ ἤτοι ΠΣΌ (Φογ. τίἱ 21, εἰ ϑαερε). ἢΡ2 

{4] οὩΥ Ὠδγο, ΗΠ ΡὨΪ ζασίδοσ ἰῺ 188. χυ, 8) 5 εὐγομὶγα 
αἰγοιίαγο. ΤῊ τωϑαυΐηκ Ὀοοηκα ἰο ΠΒΡΗ Ἐχ. χχχίν. 

᾿ ξ 

ΦΈ. ὃ Οἴσοῦ. χχίγν, 28, 

γοτ. Ἰ. ΤῊ ΣῪ ἰα ἀϑοὰ ἕοσ ἐμ6 βαῖκθ οὔ τασίϑευ ἰπϑύθδσά 
ΟΥΤΤΚΣΥ, δοιαρ. ΤΡΣΚΠ ΤῊΝ τότ, 3, ὈΜΠΡ »ΠΟ 
τοῦ, δ. Το σοῃδιγποίίος οἵ ἐπ βυῆχ ἰ8 ἐο ὉΘ ὀχρι δἰ ηϑὰ 

8 ἰῃ ὍΡ Ῥβ. χυἑἹ. 40,40, ΣΥΥΙΧῸ ἰδ ἰοαπὰ δἷδο ἰῃ Ἐδβοὶς. 

Σὶσ, 9, Ὑ ΠΣ [δ Ἰεΐῃᾳ οἵ Ταάδη ἰδ δροϊκθῃῃ οἵ πῦὴο ὙΔ8 

οδυξδὲ ὈῪ τοδαμ οὗ τοὶ δηὰ ρμἱξ, ρἰδοϑὰ [ἢ ἃ σαὰβο ὈΥ͂ 

τηθ δὴ οἵ ἢροῖκ8, δηὰ Ὀσουκμὲ ἐο ΒΟΟΣ ἰοΐο ΠΥΊΧΌ. 

ΤῊ ποῖα οοπηδοίΐοηι ἰῆθγτο σοπθτθ ἴξ Ῥσοῦδῦϊο [δδὲὶ 

ΠΥ ἀοδιοίθο 6 ρἷδοο ἔοσς τ |ἃ δηΐπηα]8 ἐμοὶ ἢανθ ὈθΘἢ 

οδριατοί--ἃ Ῥτίϑοα οὐ δοτωοίηϊην οἵ [πδὲ αἴ ἀ--- ΠΟ ΓΘ. 

ἴω Ἐδοῖθϑ. ἴχ. 14, πτῆθτθ ΟἿΪῪ ἰδ9 ψοτὰ διχαΐῃ οοσῦΓ, [ἢ 9 

Ἰοδοίην “ ποΣ" 19 μιάουρίοα. ΒΘ ἰδ 6 5 ΤΤΙΧΌ, δηὰ 

ΟσΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤ,. 

πο ΓΥΉΧ ἰδ ἴα ἐδο ἰοχὲ, δῃ ὰ τΏθε, το σϑουοσ, 1 6088» 

ἀδσ {πὶ (ἦθ᾽ στατηγηδὶι δῖ οοοσάϊηδιίοι οἵ ΠΧ τ ἢ 
1ηο Βυδἔῆἔχ ἴῃ ΤΥ (411 ΟΣ δοδαδηΐδ πὰ οὗ Βοσ ΠἼἸΚ ) 

ψουὰ Ὀ6 ΥΟΣΥ ΒΟΏΟΓΙΩΔΙ, Ὀθοϑῦθθ γὙ6 οδηπηποΐ, 6. 9., ΒΆΥ͂ 

ΠΆΊΏΝΙ ΤῈ ἰμδίοδὰ οὐ ΔΊΣ "222 11᾽}5,--ἶἰξ δϑϑίὴδ 
Φ ΠΤ, τ τ - δ] «Ὅτ 

[0 [29 Ταῦ ἢ τροσθ Ῥτοῦ 6016 ἐμαὶ ΤΥΊΧῸ [6 Ἰοϊθμἀϑὰ ἰο 
τι 

ἀϑηοίο δ ΓΘ οὶ ἔπ [οσίζοϑο Ζίοῃ, Ὀυὶ ἐπ κἶθχο δ σθ ΘΟ ἢ- 

τηθΐϑ δοὲ ὮΡ δραίϊπδί Ζίοῃ, ἐμ ΠΧ Ὁ ΤΟΣ89 8, ὙὨΪΘὮ 6 ἢ- 

οἷοϑθ ἐδ οἱἐν 85 ἃ πϑὶ, δηὰ δοδῃ ἐπδσϑίοσθ Ὁ οδἹϑὰ ἐἐσ 
θὲ. Αμὰ ἐπί θὲ οὗ θυ στ υῖκα, ἰοχοῖθοσ πὶ θο 869 γῃ0 

ὈΥ τοϑϑδιδ οὔ ἰξ ἀϊδίγθϑ Ζίοη (ΟΡ ῪΡ ΘΟΙΏΡ. ΟἿ ἌΡ ἢ 

γοτσ. 2), 584}} ἀΐδδρροαν 28 δ υἱδίουι οἵ ἃ σθαι. Μοσγο- 

ΟΥ̓́ΘΣ (᾽6 σου )θοίατθ οὗ ΒΟΞΊΤΟΗΕΒ (Δολγοηΐθεα Ὁ. 32) (πῶς 

ν᾿ βμουϊὰ τεβὰ ἤΩΥ ἰηϑίοοά οἵ ΤΥ ΒΘΘΙΏΒ ἴο τὴ9 δοῖ 
ὉΒΝΟΣΙΩΥ οἵ αἰἰϑατίου. ΕῸ τ ἔδο ΑἸ ΒΊΟΟΠῈΥ δὲ}}} γοταδίηβ ἰο 

εκἶνο 8 δρϑοΐδο τηϑδηΐηκ ἰοὸ ΤΣ, {1018 [ο δἰδῃὰ ἴος 

ΠΩΣ. Βοχστοσκε ποῖ ΠΕ ΌΒΕΥ τοιχδεῖκα, ἰοο, μδὲ ἐδο 
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ἾΥ, ἰὴο δρίαμαον οὗ ἰ8ο οεἰἐν (χχὶϊ!. 9; χαυΐίϊ. 1 δας; 

χαχί!. 13 54.) σουίδίῃ!ν ἰοσηηθὰ 8 ὑχοπ)ίηθῃςφ ροΐπὲ ἴη ἐδ9 

γδηϊδδίης υἱϑίου δα “1ὴ6 τοίγοδῃσηϑθηὶ πε ἢ {ΠΟΥ ἀθ6- 

εῖτο, δὰ ἱπιαχίπο ἴθ ὙΠῚ τοῖν" ὝΠοονοσ ἰ5 ἴη- 

οἰἰποά ἰο δφῳἀορέ {π18 σοη͵δοίυζθ οὐ Βοξττοηςσε, ἩὨΘὮ ΘΥ̓Θ ἢ 

Κκοβει, δοοσορίβ, ὙΠ] ἤατο ὯὨο ἀΠῆου ν ἴῃ οοποῃθοίίης 

ΤΓΙΛΎΧΟΣΙ τ τ Πα ργϑοθάθβ ἐξ. 

ΥοΣ. 8. 379 βου ]α οχρϑοῖ ὁ φγοποηβοπ δεραταίωπι (1) 

δοὺς π|ξἢ (ἢ6 Ῥαγί οἰ ρ᾽ 69 ὍΣΑ δυὰ ΠΟ, διὰ (δ δὰ- 

͵θεξνο ἢ. Βαὲ [εξ [5 γγὍ}} Καόνῃ (δδὲ ἔμ Ὀσοῃουι ἰδ 

ροα 6 ΒΠΥ Ὁπηἰοὰ. 
γον. 11. Ιποιοδὰ οὔ ἼΒΌΣΙ γ»7)" πὸ ἤὅπά ἴῃ (89 Κὶ εἱ 

ΘΟ πιϊβουῦῖ (6 δσέϊο]ο, δὲ ἰῃ νϑσ. 18, Βυὲ ἐδο αἰίοσινἍ 

εἴσῃ ἰα Ὠθθά1668. ΒῸΣ ἰὰ ἐμ οοπποοίίοι ΒΘ οδὴ αἷϑο 

Ὅο βΒαϊά, ἐΓ ΟὨἿΤ γὸ ἰΔκο ἐπ γι οἶθ δα (6 βροῃοτῖο. 86» 
βροσίίης ἼΠ2Υ}[, τοῦ. 11 δηὰ 12, οοζωρ. οἱ χὶ. ὅ. : 

τι 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1. Το Ῥτορδεῖ βοῖβ ἔοσί ἢ ἴῃ γοτβ. 1 δηὰ 2 [δ 
1Ππόπι6 οἵἁ ]ι18 ἀϊδοουῦσβοι ΕὌΓΣ ᾿6 δηηουῃορδ ἴο 
Ατῖοὶ, ἐς 6. ἰο [86 οἰΐγ οὗ ἀοἥ, Φεγαβα]οι, {πδὲ Β6 
Ὑ111 οδβθ Ἀ6Γ αἴϊογ 8 {1π|6 στοδῖ αἰ βέγεββ, Ὡοίπ (ἢ- 
εἰδθϊηρ ἐμαὶ 6.6 18 Ατῇἱοὶ, ς. ε., Ἰίοη οὗ αοά ; ἐπαὶ 
βῇθ, βοσονοῦ, ἰη (ἷ8 αἰδίγοαβ γ11}] ργονθ Βουβοὶ ἰὸ 
6 Ατῇοὶ, ὦ 6., [86 Βοαγὶ οὗὐἠ αοά. Τΐβ ἰπουρῆς 
8 ἔαγίμον ἀονοϊοροά 'ῃ ὙΠιδἱὶ (0]Οτσα. ΤῆΘ ΓΟΒΡ 
σα 568 γυβαίθιῃ ἴο μα ἰοἰά παὶ Ηδ 111 θοβίορο 
δηὰ 4ΠΠ16ξ ᾿ἸοῪ ζτοδίυ (νοῦ, 8), κο ἰμαΐ βῆ, θονυγοὰ 
Ιονν ἴῃ {π6 αιι8ῖ, ψ111] 16 πα γοΐοθ βουπὰ δι ητ]Υ 
88 (Π6 κρ|γὶϊ οὔ οηα ἀοδά (νοσγ. 4. Βυΐϊ (86 οοι- 
οτιϊρ Ῥτοηλἶβο ͵8 ἐστι οαδίοὶ Υ δηποχοά, (μα {Π|6 
ΘηΘΙἶ 65 οὗὨ Φογυβα]θλ ν{}} βυδάθη Υ ὈΘΟΟΠΊΘ δ8 
πο ἀυδὺ ΟΣ 88 γιηρ ΟΠ δῆ (νον. δ). Εὸν Φοῃονδἢ 
ὙΠ} οοῃθ δραΐηβί (61 88 τὶ ἰυηάον, δηὰ ἰδ π- 
Ῥοδῦ δΔηά ἀοσνοιγίηρ ἔγο (νοσ. 6). Τῆδ πΠο}]6 
ὉΓΟ6, ἱπογοΐογο, οὗ (6 οποηγΐοα ὑπαὶ ἤρμὺ ἀραϊπεὶ 
Αὐῇοεὶϊ, ἡ. 6.,) Π6γθ {Π6 πιουηΐ οὗ αοἧ, νν1}} ῥρδ88 δ ΎΑΥ 
88 8 γ᾽ αΙοη οἵ ἃ ἄγοδπι ἴῃ {πὸ ἡἰραί (νογ. 7); (Π 680 
ΘηΘΙἶ68 Χ01}} Ὀ6 ἐη [Π6 οοῃαϊΐοη οὗ οπ6 Ὑἢο ἴῃ ἃ 
ἄγοδῃι [ἰηα ἐἰπδὲ δ 88 δαίθῃ δῃά ἀσγιηΐ, δηὰ 
ΟὨΪΥ οἡ ἽΕΙ Ῥογοοῖνοα [δὲ 6 δ85 Ὀθθὴ ἀγοβϑῃ)- 
ἱπρ (νογ. 8). [Ι͂π νογα. 9-12 (6 Ῥσγορβοὶ ᾿ἰμπαβοὶ 
ἀορὶοίβ {μ6 οἴδεοϊ οἵ 8 ψογὰβ οὐ ἴδ 6 οὐνάιτγαίθ 

Ρἰ6. Του θυ]ὰ οα οἶμον αἰά. ΤθοΥ {ἢ θγὸ- 
Ἧξ ΒοδΡ {π6 ψογα οἵ (πο ῬτΙορβοῖ ἰη ἤχοι δῃλαΖθ- 
ταοηΐ (νον. 9). ΕὉΓ ἰΠ6} ὅγὸ δὲ δ]1πα (γνογ. 10), 
δηά ἴῃ σοϊδίίοῃ ἰὸ ἐδ ῬσορΘΟΥ ΠΟΥ 816 8386 ΟἿΘ 
ἍἘο δι88 ἴο τοδὰ πρα δα ἀοσυτηρηΐ, ΟΥ 88 ὁη6 λό 
88 δὴ υπβϑα]οὰ πυϊίηρ αἴνοη πἷπὶ ἰο σοδὰ, θυΐ 
δο σλῃηοῖ χοϑά (γοβ. 11] δὰ 12). 

2. Υοοῖο Ατ᾽9]---85 ΑΣ]9].--- αγε.1, 2. ΤῊΪ5 
ῬΔσαρτδρὰ Ὀορίπβ πὲτ ὟΠ δ χχυἹἹ].1; χχίχ. 1; 
Χχχ. 1: χχχὶ. 1; χχχὶϊ. 1. ΤῊΘ ὩΔΤΩ6 ὑγεΝ ὁο- 
οὐτβ 2 ὅδια χχὶῖ, 20 (1 Οἢν. χὶ. 22) 88 186 Ὡδῃηθ οὗ 
ΜοΔΟὶΐΘ ΠοΓΟΟΒ ; ΕΖγϑ υ]ῖϊ. 16 85 ἴπ 6 ἤβπὶ0 οὗ ἃ 
1,ονὶϊθ; Ἐχοὶς. χἹἱ, 15, 16 (9 δ]δν 18 οδι!οὰ 

ΚῚΣ πὰ ἬΝ (Ετ, Κα ΡΒ. ἽΝ); 186. 
χχχῖϊ!, 7 ὑγεὴν ἷα ἴουπά ἰπ (6 πἰσιϊδβορίΐοη 
“Β6.Ὸ.᾽ ΪΙηϊογργοίοσε δῖα (ἢ6 πογὰ δ8 οἴδθῃ 88 
ἢ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ {86 8: Ὀοίογθ 118, ὩδιΙΏΕΪΥ, νογ. 1 
δια), γϑῦ. 2 (δί8), δῃὰ σνϑσ, 7, εἰίδον ἴῃ ἐῆο βῖρη)- 
οδίΐοη οἵ “ Ἰίΐοῃ οὗ αοἄ," οὐ ἴῃ ἐμαΐί οὗ “ μοδσίῃ 

οὗ ἀοὐ. Οἱἱγ ΗττζΖια, πιο ἰθ οὐ {Πι18 δοοουτῖ 
ΘΘΠΒΌ ΓΘ, ἈΒΒΌΓΊΘΒ ἃ ὈΪΔΥ͂ Οἢ (Π6 ποχά, δηὰ ἰφῖκοθ 
ἴι ἰῃ νοῦ. 1 δ ἀγα ἰδεῖ, ἀπά ψνϑσ. 2 δ8 ἰΐοη 9Γ Οοά. 
1 δὰ οὗ ορὶπίοη μα ΗΊΤΖΙα [88 ποῖ ζΌῸΠ6 ΤᾺΣ 
Θπουρῃ. ΒῸΓ 1ΐ βθϑῖωβ ἴο τηὸ (δὶ [ἢ 6 Ῥτορμοὶ Πδβ 
ἐδοῖ ἐἶτπλθ πβοὰ [6 ποτγὰ ἴῃ ἃ ἀϊ ΒΈσθηϊ εἰζηὶ ἤοα- 
ΠΟΠ δοοογάϊηρ ἰο (86 οοῃπθοίίοῃ, δηὰ (δὶ ἱΐ 18 
ἴακϑῃ ἴῃ ἴσαν αἰ βδγοπὶ τηθδηΐηρβ [7]. ΕἾτδιὶ οἵ 8]}, 
ΑαἹϑὶ ΔΡΡΘΑΓΒ 88 ΔῺ δῃϊρτηδίϊολὶ, βί μη ἤοδηΐ Ππδπ}0 
ὙΠΟ ἴἢ6 Ῥτορπεὶ δι ἰγ αίεβ ἰο (ἢ 6 οἷϊγ οἵ 7οτη- 
8616 πὶ 1 ἃ ΙΏΘΏΠΟΡ ὨΠΏΒΙΔΙ δηὰ διίοὰ ἰο εοχοῖϊο 

ἸπαυΗτ: Τμαὶ Ζογύδαϊθι 18 πιοδηΐ Ὦγ 1ἰ 8 Οἶθδσ 
ἔτουι (86 οοπμῃθοίοη, Ἔβρθοΐδ! ν ἔἴγομι ΠΣ ΠῚ Ρ 

ὙΠ νοῦ. 1, δῃά ἴγομι ΠἸὙΠΓ] νοῦ. 8. Βυί πὴ 
τηλτῖὶς ἔγοτι (ἢ σοῃποοίίοη ἰῃ ϑδοῖὶ ἱπείδποο, {8 6ὲ 
1π6 Ῥτγορμοῖ ᾿ηίθηβ οδοῖὶὶ {1π|6 8 αἰ βδγοηὶ 811τ|- 
βἴοη Ὑϊϊα Ομ] ουη {μ6 βαια ψοσὰ. [ἢ δα] 
ἴῃ γον. 1 ἽΙ Π)Π ΠῚ Ρ Βο εἶνεβ ὑ8 ἰο υῃἀογβίδπ 

αὶ ππάον Ν᾽ ἊΣ Ἠθ ΔΙΠαἀο8 το 38 ἋΨ οἱὲν οὐ Οοά. 
Τηο ποτὰ ἋΡ ἰδ υϑοὰ ββαῖ 68 οὨ]ἹῪ οὔ (μ6 Μοδοξθ 
σαρὶϊδὶ 4.- Μοαὸ : Ναμ. χχὶ. 16, 28, Ὅσαι, 1ϊ.9; 

κα. χν. 1. ὃκ ἋΣ ΤΔῪ δοοοσάϊηρὶν ἴηνοῖνθ δα 
ΔΕ μοβἰ8 ὑο 2.42 ἋΡ --ΜΌΔΡ, δα ἰῃ χχν. 10 δ. 
Ῥεοΐηρ ἰβουσῆςξ οὗ 88 ἰμ6 σοργοθοηΐαϊ νο οὗ 811 ορ- 
Ῥοβίιου ἰο ἀοἀά. Το βερίυαριπν ΓΒ δίοσ μ 88 

τοίοσσοα δ᾽ ἫΝ ἰο ΜολδΡρ, Ὑἢ116 ΒΟ ἰδἶκοβ {816 ποσὰ 
ἴο ρα ὐδαν, (6 Μορδθιίθ οἰϊγ; ἴον Ἔ:6 σῇ σβ 
οὐαὶ πόλις ᾿Αριήλ, ἣν Δαυὶδ ἐπολέμησεν, ἩΠΟΓΘΌΥ 
Ἠ9 οογίδ ΠΥ δά ἴῃ Ηἷθ ογθ {86 Υἱοίοσυ δομβίονϑα 
ὈΥ εν ἃ ονοσς ἴπ6 Μοδδθιίοβ, 2 ὅδπι. νι}. 2. Βυΐῖ 
σὲ Ἰοὰ ἷπὶ ἰο ἐδίηἰς οὗ Μολῦ ἰπ οομῃοοίζοι 

ψ ἢ ΟΝ, ψγδ5 ΟΠ οΓ ἴΠ6 τοςο]]οοϊϊου οὗ πες Μο0- 
ΔΟΪΐθ ἤοσοθβ τηθηϊοηρά 2 βδσω. χχὶὶ!. 20, οσ 186 
ΒΙ ΤΑΣ ΑΥΪὙ ἴῃ βουπὰ ἰο 186 Ὡ8126 οὗ [86 οἰ(Υ ΑΣ 
(ατθοὶς Ἃρ Νυῃ. χχὶ. 1δ: θδαΐϊ, 1ϊ. 9) ἢ 
1168 ἴῃ προ ΤῊΣ τ ἀροον ὠνφαυνθῃ μηρη ἀρδοα 
Ῥϑθὴ ἱπουρδῖ ο {Π6 δ᾽ ΔΡΡΘΔΣΒ ἵγοι (86 
πρίας ἀτ ἐν εἰδον νυ οςοΌΓ ῬὈοίπϑοῃ ὃὁὲ 
διὰ » ἴῃ Ηοῦγτον, δπὰ ἴῃ (μ6 οορτιαίθ ἀἰδ]οοία 

(οοταΡ. γεν. ὅ ΚΓ διὰ ὈΝΠΣ, ὈΣὲ αὐὰ ὍΔ», γι 
«πὰ Ἢ», ὩΝ δὰ 2», ὍΝ) δηὰ 2, εἰα. ΟὐτΡ. 
Ἐπαυ, Ον., ἃ δ8, α, ποία 1 διὰ ὁ; ΟΕΒΕΝ. ΤΆ ε8. 

. 3). Το ψοά ἴῃ ΕἼ ἄσοα ποὶ αἰ ἰἰαἰο ἀραϊηδὶ 
τὴν ΟΧ τέρας ΕοΓ, ἃ ἔγοια (86 ἔδοϊ ἱπαΐ ἃ 
ΤΏΘΓΟ 8.1} 11 ΤΙ 1 Βουπα 8 ἐδ 6 ταδί ου 1 αποδίάοι, 
(16 “1 ποιά ποῖ ργδιηγλδίῖο8}}γ δίληα ἴῃ ἴῃ 9 
ΜΔΥ͂ οὗ [16 οχρ]απαίΐοη ΚΟἿῪ οἵ οἀ," 88 1}}}5 
“}} σροῦγα Ὠοΐ ΤΆΓΟΪΥ 88 8ὴ δηϊΐαῦα σοῃῃροίΐη 
ΨΟΥΘ] ΘΒρθοΐ ΠΥ ἴῃ ΡΓΟΡΟΓ ὨΔΙ68 (ΟΡ. Θαρείεῖ, 
ΑὈάϊΪο], εἴο., Εν αι, αν. ἢ 211, δ). Αὐςοογα ΠΥ 
Ι οοῃαίἀδν τμο πογὰβ ΤΠ ΤΣ ΠῚ δβ ἐχρ᾽ διμδίοσ 
οὔ (6 πογὰ Ασΐϑὶ, ουὐ 85 ἃ εἰπὲ ἰο ᾿πἰτηδίθ ἢ πμδὲ 
δ᾽ κιϊβοδίίοη [ἰ Ρτγορ!οὲ σουἹὰ μὰν 8 ὑπάοεγ- 
βίδπα {86 πογὰ οσθ. ΕῸΓΡ Φογαβα  οτ, ἃ ΒΟΙΪΥ ΟἹ 
ἔγοια 8 ἰρῇ δηύάσυϊ (πε. χῖν. 18 θ44.), ὑθοδζωθ 
(16 εἰϊγ οἵ ἀοἀ (οἷ. Ιχ. 14; Ῥα. χῖνὶ. δ; χ ν!!. 
2,9: ᾿Ιχχχνὶϊ. 8: οἷ. 8), δῃὰ (6 οοηίγθ οὗ ἴῃ 9 
{ΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ ἤτοι (86 ἀδὺ σἤθη Πανὶ, ολοθθῃ κως 
ὉΥ 411 Ιασδϑὶ, ἑοοῖκ ἊΡ 1ῇ {ξ 8 γσουδὶ σοδϊάφθηος, (3 

Βαπι. ν᾿ θ ραᾳ.). ὙΠ ΔΝ (80 ποτὰ “2] Ἴ) ἸθΌ 
ἴο ΠΝ [ἢ 9 ῥτορμοὶ οοηῆτταβ (ἢ ποθ τ μοὶ ἢ 9 
δὰ ῃγοπουπορά. ΕἾταὶ οἵὨ δἱϊ, (η9 αᾳποβίϊου Ὀγθ- 
Βα 8 ἐϊ8617, Ὑμείμεσ (86 πογὰβ 80... .ἕ θ᾽ οοα- 



- ΟΙΙΑΡ, ΧΣΧΙ͂Χ, 1-12, 
ταν 

ἰδΐω δῇ ᾿πάἀοδηΐο οσ ἃ ἀδβηΐϊο δἰδίοσηθηί οὗ ἐΐπλο. 
ΗΠ .μ6 ἀεοϊαταίίου οὗ ἰἱπια ὕ6 ἱπά αβηὶίθ, (89 ὀοουγ- 
τοῦθ οὗ [86 οΒἸΔυΣ ποῦ] ὃ6 μἰαορα 1η Ὀτοθροοὶ 
δὶ ἃ μοΐῃηι οὗ ἰΐγαθ ἱῃοδ] Δ] γοπλοΐθ. ΕῸΓ πο- 
τϊὴς που]ά ἱπάϊοαιθ μον ἰοηρ {Π|6Ὸ φαΐ ηρ γοΔΡ 
ἢ γολσ, δηὰ {μ15 σγενοϊ υἱΐου οἵ (6 [δαἰῖνδὶβ βΒμου]ὰ 
Ἰαϑὲ. ὙΠΟΓΘΟΥ, Βόπνόνοσ, ἱπ6 οἴἶδοὶ οὗ (86 ῥγο- 
ῬὮΘΟΥ οὐ ἰμοϑα ᾿ἰνίηρ αἱ (86 (ἰῃ)6 οὗ ἐὲβ ἀ6}}- 
ΨΟΓΥ σπου ]ὰ Ρ6 πουΐϊγα ἰσζο. ΕΣ (ΠΟΥ οοὐ]ὰ ἰη- 
ἄυ]ροὸ [86 πορο ἰμδὲ ἰῃ6 οαἰδείσορῃθ ψοῦ]Ἱα ποί 
αϑξδοὶ ἰμοπ. Τῆθ ἀοεδίμῃ οἵ ἴμ6 Ρτορἰιοὶ οου]ὰ 
Ὡοῖ Ὀ6 ἴο ρῥγοάυοθ βυο ἢ! δῇ ἱπηρτγοβείοῃ. 

Ἧ 6 τυπὲ ἰπογοίογθ δαϑῦῃχθ ἐμαὶ [86 ῬτορἢΠοὶ 
ὙΠ5Π68 ἰο ἱπάϊοδίθ ὈῪ ἰῃ 680 ποσὰ δὴ ἰηίογναὶ δἱ 
Ἰεαβὲ Ἀρργοχὶπιδίθ! γ ἀοῆποα, δῃὰ 8 ροϊηϊ οἵ [ἰπι6 
ὯΟΣ ΥΟΓΥ͂ τοϊηοίθ, Ὀυϊ Υδίμοῦ ΓΟ ΔΊ ΣΨΟΙΥ ΠΟᾺΓ ἐμ 
Χχχὶϊ. 10). ΤδΘ τηοδηΐης ἤθη που]Ἱὰ δε: Αἀὰἃ 
ἴο ἴδ ῥχοδϑῃῖ Υϑῶσ ΒΠΟΪΏΘΣ γΘ8Σ, 8πὰ 1οὲ 
διιοῖμοι ΘΠ Π08] σονοϊαϊίοι οὗ ἐθαιϊένα]α ὈΘ 
οοσορ]οϊϑθᾶ. Τνβ που]ὰ δ6 ἰδῃιδιηουηὶ ἴ0 δαγ- 
ΣΏς, (πδὶ ἔγοτ (86 οηὰ οἵ [Π6 Ὀγεβθηΐ γϑδσ δΏΟΙ ΠΟΥ 
γον που] τυ 118 οοῦγδο, δηὰ πο (6 οδίαδίσο- 
ῬὮὨ9 δηπουηορα ἰὴ Νλδὲ (0]}οὁ͵8 που] ἰδ κὸ ῥ]δοο. 
Το δαάϊιΐοι 0» ὉΠ ἰδ Ἰηἰοηἀοα ἴο ἱπιϊπλδία 

ταὶ ἃ {1}}} βδογοὰ γϑᾶγ Π85 γοῖ ἰοὸ συη :ΐθ ΟΟΥ 86. 
1{ τι6 πιὸ πῃ ἰμ6 Ῥγορῇοὶ βροίο {π18 ὕγοὸ- 
ῬὮΦΟΥ Ὑ88 οοἰποϊἀδθηὶ ἩΠῈ 1Π6 ἹΕΙΡΆΙΗΕ οὗ [9 
παστοῦ γρασ, ἤθη ἴῃ6 δα αἱ ῖοη ΜῸ8 γρδ] ἱγ ΒΌρ6Γ- 
βυουκ. Βυὶ [ἢ {Π]16 οοἰποίάοηοο αἀϊὰ ποί οχἰϑί, 
(δὰ ἐδ δα άϊίίοη δά Π6 τηοδηΐϊης ἰδὲ (ἢ 6 σοΠ}- 
ΡῬΙοῖα γϑδγ ἰβ οὶ ἰο ὃὉ6 Τεοκοηθαὰ ἔγοῃῃ ἴΠ6 ἀΔΥ 
τ βοη {π6 Ῥτορποῖ κροκο ἰπθ πογάβ, δι ἴγοι [Π6 
Ὀορίμηΐϊηρ οὗ ἰδ ποχί ββοζγοὰ γϑαᾶσ, [{ ἷβ (ἰοσο- 
ἔοτο ποῖ ργοῦδῦ]ο {πᾶὶ {πὸ Ῥτγορμοῖ τηϑδάθ (Π6 υἴ- 
ἰδσϑηοε δὶ {Π6 {ἶπλο οὗ ([Π6 ῬΆβδου ον ἔδινα], τ] ἢ 
ζοττηρὰ ἐμ οοιπιοποριηθηΐ οὗ {πὸ [Ποοογδίΐο ΥὙ8 δῦ 
(Εχοά. χὶϊ. 2). Βυϊ 6 Ῥγορῇμοὶ τουδὶ ἢαγο 
Βροίκοη μ6 τογβ ἃ σοί ἀοσ  Ὁ]9 τἰη6 Ὀδίογο {Π 9 
Ῥδδρονοῦ. [“΄Μδῃγ οὗ ἴπ6 οἱάδὺ υυσϊζοσβ, δὰ [ἢ 6 
ΕἘΝΜΨ., ἰαἶκο (η9 Ἰδδὲ πογὰβ οἵ {Π6 νοσβθ ἴῃ {116 
Β6Ώ86, ἐξέ (6 πὶ [Κἴ;} (ΟΥ̓ ΤΏΟΓΘ Βρθοὶ ἤο8}}Υ, ουέ οἵ 
ἐὰλς ἀδακε) ἐλ δαογιβοιαὶ υἱοίπιδ; Ὀαὶ 11 18 τλο19 ἴῃ 
δοοογάύβδοσο μοί 1} (Π6 παρὸ οὗ ἴ[Π6 τοσβ δηὰ 
ψτ 1ῃ9 οοηίοχὶ ἰο αἶἷνο Ὁ ἰἰ ὕυδ08] δοῦϑο οὗ 
αεὶα οὐ {εεἰτυαίδ, ἀρὰ ὮΡ) ἰμαὺ οἵ ταουΐπρ ἴῃ 
εἶτοϊο ογ τενοϊνίηρ, ν οἢ 10 Β88 ἴῃ ΗΪΡὮΪ, ΤῊΘ 
Ῥθγϑθθ 16 ΘΧΘΟΟΎ ΘΟΓΓΟΒΡΟΩ 8 ἴο {Π6 ΟὨ6 ῥχγθ- 
οεάϊηρ, “αὐὰ γεαν ἰο γεαν.)" ΑἹΙΈΧΑΝΡΕΞΚ.-- Ὁ. Μ. 
ες. ὃ 1618 τιμαὶ βῃ8}} ὨΔΡΡΘῺ δὲ ἰῃ6 μοϊηΐϊ ὁ 
εἴπη ἱπαϊοαϊοα, ΤΠ θη 1π6 ΓΟΚῸ Ὑ11}} σαῦδο Ατὶοὶ] 
ΘΗ ΟΌΪΥ δηα αἰδίγοβθ (γον. 7; νἱ}. 28. 1]. 18); 
διὰ {πο γῸ βὴ)4}} διΐῖβο δ ηβ δὰ βιοδηίηα 
(δεαΐάςα ΟἿ] [Ι͂Δτ. ἴϊ. ὅ Ὀοττοποὰ ἔγοιι (18 
Ρίδοθ ; {πΠ6 σοὺ ΤΩΝ 188, 111, 26; χὶχ. 8, ὁοΏ Ὀ. 
86 τεϊαίεὰ ΠΏΜΕ οὗ [86 κηογίηρ οἵ 6 ἔδῃμδ]θ 
ἐτρῶς μι ἃ βἢθ-854.--- ἢ. Μ.] ἰῃ ᾿ιοδὶ, 76Γ. 11. 24). 

{1.2 
Ῥιορββοᾶ, Ἡδῖος οχίοσίβ 1806 Βτολοῖηκ. ΤΠΘ 
Πιλὴ6 Ασίοὶ βϑοηβ ἱπουοίοσο ἴο ἴηνοῖνο ἤΟσΘ δῇ 
Δη Πο5ῖ5 ἴἰο ΠΡ ΎΤΙ: Το βίσουρ 18. ὀρργοββοί, 
απὰ ἰὴ [πΠ16 ἴθ αϊδίγοαβ ἢ β'ρῇῆβ δηὰ ρτγοδῆβ. 
Βοη ΤΠ θπ ἴῃ ἰκι18 οοπηροίΐου (ἰ 1Ἰάθα οὗ διγεηρίῃ 

ξα Ῥτοπιΐποπὶ ἴῃ ὙΕΝΝ, τὸ βῆδ}} ἤδᾶυθ ἴο (8 (ἢ 6 
πγοτὰ ἤογὸ ἴῃ {ϊπ οοσηπιοὴ βἰρηϊ βοαίίοῃ ΞΞ ᾿ο 
οἵ Θοᾶ, Βυὶ {15 ἀϊείτοασ 065 ποῖ δαὶ (ΌΓΘΥΟΣ. 
ΤΗΘ οἱ ἴῃ τμΐ8 βἰδίδιωθηϊ βΆΆΒῸ8 ἢ ΘΒ ΟΥΘΓ 
86 νῇοΐο δοϊὰ οὗὨ νἱρίοη ἴγοτῃ [πὸ θαὰ ὈσρΙ πΐηρ 
ἴο το φίοείουν ομά : Φεγυβαϊοωλ (ἰὸς (μΐ8 8 (80 

ἰς] 18 Σερσοθοηϊθα 848 οὔ 4}] βἱάε ορ-  Γερα 

ΨΕΙΥ͂ ΩΘΏΘΙΑΙ ἰοσίω, 

817 

δ ]οοὶ οὗ ΤΣ }}) 8}8}} γοὶ Ὀ6 ἰο ἴ9 ΒΡ δϑ 

δ κ [Ικ ἰο τυδηΐίεδι ἐμαὶ (86 ποσὰ πιυδὶ ὃ6 
ἰδίζο ῃ6σΘ 88 ἃ ψοζὰ οὗ τηοϑηΐησ. [}ἢ εὐοἢ 
ἃ εἰχηϊΠοαίίου νῷ ἔπα 1 υβοα ΕΖεϊκ. χ ὶ, 15 Βα. 
Εογ ἰμοσὸ {πὸ δἰΐασ οἵ θυγηΐ οὔδει ἰθ 8ὸ ἀθ- 
εἰχῃαίοα. Τμθ βϑῖὴθ δἰΐδ ἷἰβ 8860 οδ]] θὰ (ἢ σθ 

ὉΠ, Βαὶ (μὲ8 ἀερὶρηδίϊοη ϑθοπθ ἴο Ὀθ αίνϑῃ 
ἰο {με δἰίασ 88. 8 πῆο]θ. ὮΝ βθη ἱμογοίοτο ἽΝ ἫΝ 

δοὺς πὶ ὈΕΣ ἴθ ἀπ ΔΙ Δτ ΠΔΠΊΘ, ἯΘ ΤΩΔΥ͂ 85- 
Βιῃ16 ἰμαίὶ ὈΟΪΝ ποσβ δανο ἃ εἰ χη βοδιίοη Γοίοι- 
τίη ἰο 116 Ὠδίυγο οὗ {Π6 δἰῖδσ.0 [}ἢ 6 ολθο οἵ 

ὈἸΕΣῪΠ (Πΐβ ἰθ δὲ ὁῃοα ουἱάρφηϊ ; {πΠ6 δ’ μἢ ΕΣ οἔ 
Οοα ἷ8 μι ἷῃ ορροεδἱϊϊοῃ ἴο 1ἢ9 ἴς ἴδοος 
(23) οὗ (86 ἔα]θ6 κοάβ. [ὶ ἴδ ἔγὰϑ {μα "Ν ἰ8 
ἰουπαὰ οἰθο ἤθσθ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ (860 δὶ ση! βοδίίοη ἰίοῃ. 
Βαϊ [86 ταᾶϊχ ΠΝ ἀδῃοίοβ σαγρέγο (ῬΒ. ἰΙχχχ. 18; 
Οδηΐ. ν. 1), δῃὰ οδη, κε Ψ2, θὲ υϑεὰ οἵ ἔτγο, 
ΤΙ ὐυῖμβοσ τὸ οοραγο ἴπ6 Ατδρὶο ᾿ἐγᾶ, ἤοοιε, 
οαπιΐπιιδ, ἀπιὰ οομδίάογ {πδὶ ἴῃ [68. χχσχὶ. 9, 11 ἰδ 

Βα οἵ (86 [0 Β}Ὁ μαι ἢ Υ2 Υ) ἫΝ, 10 0]]1ονβ ἐμαὶ 
μ6 Ῥτορμθίθ σοῦ πιο, ἱπ ἃ οοῃπῃοοίΐοῃ ἴῃ 
ψ}}} ἢ ἃ Ππιδηΐο]ἀ μἱαγίπρ ΟἹ ἃ ποσὰ ἱκ ἱΏρεη]- 
ΟἸΔΙΥ͂ ὑτβοιθοα, ἴῃ Βπαϊηρ 'ἰπ {πὸ ποτὰ δὴ 
Δ]]υδίοη ἴο (Π6 ρἷδοθ οὗ ἔγο, ἰο {Π6 δ]ίδασ, [{ 18 
Ρδυίϊου ἀεὶγ ἰο Ὀ6 οὐβεγνθά {μδαὶ (6 Ῥχορδοῖ ἰῷ 

ΟἿΣ ΡΪδοθ βϑυϑ ἭΝ3 δ Ατἱοῖϊ. Ηδθ ἀοοβθ ποὶ 

ΒΔΥ͂ ΚΝ δ οτΌβα] τα ἷδ ποὶ ἰμοσοίοσο ἴο ὈΘ- 

ΟΟΙ1Θ Δῃ δἰίαγ, Ὀυὲ 1 8 ἴο ῥσονὸ ἐϊδβο] 88 ἃ ΒΟΙΪΥ͂ 
Ποαγίὴ, νῃϊοῖ ἐς 85 ἰοηῷ Ὀδθῆ. Εἰ β41}} δ6 
ἰγβαίεά δα βιιοὴ Ὁ τὸ 1,0 ΕΡ, ἰδ 588}81} {μογεΐοσθ 
0 δχαίῃ ἀθ! νογοὰ ουΐ οἵ ἀἰδίγοββ. 

8, Αμᾶὰϊ νυυνὶ]] οδ"----ἰ[Ὡ0 ἅπεδὶ.--- οτθ. 8 
δΔηὰ 4. [αὶ ν88 κἰδίθα ἰῃ σϑγα, 1 δῃὰ 2 χὰ 
[Π6 Ὀγονν οἵ δ ἰμθτὴ9 16 ΠΟῪ δαί ἴοσί ἢ σῇοσο ἤ1}}Υ. 
Απά, ἢταϊ, 1 ἴα δον δον ἴΠ6 ΓΟΒΡ ὙΠ ἈΒΊ οὶ 
ἐΠ|6 βίσγοηρ ἰΐοῃ, δηα σομροὶ δῖ ἴο υἱΐογ ἰδιηθηίδ- 
δῖα βοιιπάβ οἵ αἀἱρβίγοββ, 712, ψ οἢ} ἴα οι ρΙογοὰ 
ὉΥ Ιδβαΐδῖ ΟὨΪΥ ἴῃ (18 σπαρίογ, ἀεποῖθβ ἤασα θ- 
οδιηρίηρς ΜΠ ἃ ὙἹΕῪ (0 ὑοδβίορίησ. ὙΤμθ ποιὰ 
βἰδηαβ ἰΓοαυ θΏ }Υ ἱπ [16 ἰδίογ! 041 Ὀοοΐκα ἴῃ ἐμὶθ 

8686 ἐΏ οοη͵αποίίου ΜΊΠ ᾧψ: Ψοβῆ. χ. ὅ,81, 84: 

2 ὅδῃ. χὶΐ. 28 εἰ ϑαέρε. ἍΥ2 (Ὀδαίο8 ΟὨ]Ὺ χχίϊ, 

18) τα δβ ἴῃ αὶ οἰγοῖθ. Ὁ (γοϊαίθα ἰο ὙἽ ρετγίο- 
ἀι8) ἰ6 ἴο Ὀ6 τοραγα δὰ 88 βίδηϊηρ 1 (ἢ ἀοοπδ. ἰο- 
οαἰΐΔ. ΝΣ (ἴῃ [βαΐδιι Ὀδβί θα ομἷν χχὶ. 2) δίδηάβ 

{γϑα θη τ ῖ(ἢ ὉΡ ἴῃ [86 βοῆβδ οἵ ρσγεβδίῃρβ ὍΡΟΣ: 

Ὁκαΐ. χχ. 12. 19; 2 Κίηρβ νἱ. 2δ; χχίν. 11; 6. 
χχχὶϊ. 2 εἰ δαερε. 5) (ἄπ. λεγ.), 18 ΒΥ ΠΟΙΥΙΩΟΙΒ 

ψ«1{ Ὺ), ΤΣ, 2.0 ἘΞΞ διαΐίο, ἐχειδίαρ ῬΤαεε» 

ἀΐωπι, ροαῖ. ΑΒ ἴο οοπείγαοίίοη [86 ψογὰ 18 ἴο Σ 
τὰρὰ δ ἰῃ (86 δοουβαίγο (ασοιδ. {πδίγιῆν.). 

ΤΥ, τ οι ὀοουγθ ἴῃ βίδα ΟὨΪΥ ὨΘΤΟ, ἷβ 8 

' πηϊοῦ ἰδ τηορὲ ἔγθαθ ΘΠ Υ 

εαυΐϊναϊοηὶ ἰο ὙΣ ἴῃ (Π6 Ἔχργοββίου ΠΣ ΚΡ 

(2 ΟἌτοη. χὶ. 10, 28; χἱϊ. 4; χίν. δ; χχὶ. 8). 1 
ταδη ἐἴδβι]ν ἀθποίθα μοί ᾿ῃβίΓυσηθηίβ [ῸΓ διιδοκίης 

ἃ Ῥίασθ, δυΐ ἰοσι βοδίζομθ, θη γοπομτηθη θ᾽ ἐσα- 

Ῥἰογοὰ ἘῪ 6 θοβίορ᾽ Ὠβ ΔΙΤΩΥ͂, διοηρ ἩΒΙΟΝ ΓΘ 

πγ)ὸ (2 ὅαπι. χχ. 15; σεν. υἱ. 8, εἰ ϑαερε)ὴ διὰ 

ΡῚῚ (ὦ Κίηρβ χχν. 1). Το ρ]υγαὶ [Βθη ἀφμοίεδ 
φ 

[86 γαϊίουϑ ρατῖ οἵ ιτμ6 ποεῖκβ ἰβσοτη υΡ ὉΥ (89 
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θοαΐοροτα. ΑΒ ἐπ ἐοσβορίΐουθ ἴῸΓ ἀοίδῃοθ δ.6 
4150 ο8]1οὰ ΓΊΠΧ 2 Οἤτου. χὶ, 11. Ὑδο ἐχργεϑ- 
βίου ΠΟ ΤΙΝ ἴα ποὶ ορροθοά ἴο νβδὶ μαβ ἤθεῃ 
Βηϊά, ΕῸΓΣ {π6 τ᾿δοβίηοθθ πὑεκοὰ πῃ 8 κίορϑ, {Π6 
ὈΠΣ, 88 18 οἴδαγ ἔγοπλ Ἐσεϊς. ἦν. 2, θϑϊοης ἴο [86 
ὈΥ. εν. 4 1]]υδίγαίοα (6 πογάβ ἱῃ γον. 2, 
δι ἴπΠ010 684}} ὈΘ αἱκΒίηρ, 85 βδιοδϊοξ 
[Ε. Ὑ., Βοανίποθθ δῃὰ ΒΟΣΤΟῪ). 7.10 οομδίσῃσ- 

οη “ἸΣἼΠ ΓΌΟΝ ἰδ τη ποὶ]-Κποτη 0Π6, 80- 
οογ ἴῃς ἰοὸ πμϊοἢ δὴ δα νογῦ δ) ποίϊοι 18 ἐχργοβαεο 
Ὀγ {8λ6 νοσὺ ὑπαὶ 6 ρμ᾽δοθά ἢτγεί, Ψογυβδίθηι ν1}} 
116 βὸ ἰονσ {πὶ μος γοΐοο ψὶ1}} 06 ΟἿΪῪ μοαγὰ 88 1 
ἐξ ργοσθραοα ἴγοια {Π6 ἀυκῖ, γοα, ἔγουλ ὑπο ἴδ 6 
οαγί. ΤΏΘΓΟ 18 μοῦΘ ἃ οἰϊπιας αεδβοεπάεηδ. ΤὨς 
ψΟΪΟΘ ΘΟΙΏΘ6Β ἵτοηι 8 ἴδι8]6 βἰ {ἰηρ οὐ 86 φτουηᾶ, 
οτΐ οἵ {π6 ἀιδῖ, ἔγτγοπι υπάον (ἢ φαγῇ. [ἢ {86 
οἴδυβο “Θ᾽ τὸ χηδυῖς ἃ ὑργοζηιδηΐ οομβισιοί οη. 
ΓΙ 5 πϑοὰ ὈΥ Ιβαίαιι ψἰ ἢ ἰοΐθγα Ὁ] ἔγθαύθμοῦ : 
ἱϊ. 9, 11, 17; γ᾿. 156: χχυ. 12; χχνὶ. δ. Τῆς 
ποτὰ ἐδ υδοὰ εβρϑοῖδ  γ οὗ ἃ βυρργοδλδεᾶα γοΐοθ 
ἜΟΙεβ. χὶὶ. 4. Βογασγάϊηρ 2 δἀῃὰ ὭΥΌΣ οοιρ. 
οὐ Υἱἱ. 19. ΤΠ νοΐςϑ {1}}, 11|κὸ [8δὲ οὗ [Π6 δρίὶτὶϊ 
οἵ οὔϑ ἀθαΐ, οοπλο ἴοσίῃ ουῖ οὗ τ᾿ φασγίῃ. 

4, ἥοτθονοσ [89 τυ] ταᾶο----Μοπῦπηξ 
Ζίοι.--εῖβ. ὅ-τ8. Τμοδο πογάθβ οχραπὰ ἰπῃθ 
Βῃογί Ῥτοηλῖβο δὲ (9 οἷοβα οὗ νοῦ. 2. Το αἰδίγοε 
οὗ Φεγιυβαίοια βῃ4}} μοί 1αϑὲ Ἰοῃγ. 1} βυρρ]οα- 
ἰἴοῃ οὗ μοῦ γῆ μα8 Ὀδθθῶ Ὀγουρῇξ 50 10 8141] 

Βολγή ; 6 δηθιηῖοβ 8}4]] Ὀγουρᾷὶ κδἰ1}} 
ἴοτνεσ; {ΠΟΥ 8}18}1 θ6 οσυβμθὰ ϑυβθὴ ἰο ἄυβί. ἈΞ ΝᾺ 
ΟΟμΏΡ. Υ. 24. ῬῚ Ῥεείάοθ χὶ. 1ὅ. ΠὍΠπ 8. υϑοᾶ 
ὃν (89 Ῥτορβοὶ ἴοὰν {ἰπλθὸ8 πῃ (Πΐ8. Ῥααβαρθ: ψ Γ. 
ὅ δία, νου. ΤΣ πὶ γοσ. 8. Βοραγάϊηρ Ὕ οοπιρ. οἢ 
3. 7. ὍΤΗΘ ἱπιαρθ οὗ οἰδβ' σαγτὶ θα ασὰν Ὁγ (ἢ 
νη 8 Τγοηπεηΐ: χυΐϊἱ, 18; χ]ΐ. 156. Ῥβ, 1. 4: 
Χχχνυ. ὃ; Ζοὐ χχὶ. 18; ΖορΡΉ. 1ϊ, 2. ὈΣ» ΠΟΠΊΡ. 
ΧΙ, 11. ΤῊΘ ογυβηϊηρ οὗ ἐπ6 δηθχηΐθη β4}} δ 
Ὁοΐ ΟὨΪΥ͂ σου] οίο, δαὶ 416ο διδάφῃη. Τὶ πῦ' 1 Ὀ6 
ἱΠΟΓΕΘΡΥ͂ 811 [86 τλοτο ἰθστῖ]6. ΡΒ ἰβ βιυρείδῃ- 

εἶνε Ξξα ἰμλ9 ορϑηΐπρ' οὗ ἐδ ογϑα, ἃ τηοχηθηΐ: δαΐ 
ὉΜΠΘ ͵8 δὴ βάνοτθ (οοιρ. ΟἿ), Ὁ). 1 σεραγὰ 
ἴο 16 Ῥογιιυίδίίΐοη οὗ ὶ δὰ ὃ βοθ οὔ υδγ. 1. 
ΤΒ6 ὑνὸ ψΟΓαβ βίδηα ἰοχοίῃον ΝΌμ. νἱ. 9, Ὑἤ ΘΙ, 
Βονονοσ, 6 πὰ ὈΝΓΣ "93, δηὰ 188. χχχ. 18. 

᾿ ἀθηοίοδ {110 χηθάδασο (πιοπιεπίαπεο Ἰποάο, ΘΟ 

ΓΠΌ3., ρ ἢ, Θ), οἱο). Ὑατ. 6. ἀρβουῖβεβ ἐμ 
ΤΩΘΆΠ8, ὈΥ ὙΠΊΟἢ 1.9 ΟΕ στρ 68 {Π0 ΘΠΘΙΩΥ οὗ 
Ψογαδαιοια. ἼρΒἢ 18 ἰαίκθῃ ὈΓ ΘΈΒΕΝΙσΒ, ΗστΖιο, 
ΚΝΟΒΕΙ, ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ ἱπηρ σε Ά}}γ : Α νἱδὶ ἰδίΐοῃ 
88.411 ὈῸ τηδᾶθ. Βυὶ ἐξ βϑϑῖηβ (0 τὴθ ἰπαὶ (μὶβ 
σου] σοαυΐγο [86 Ῥαδοῖνο οὗ {Π6 οδυδαίδνθ οοη- 
ἐϑερίου, ὨΔΠΙΟΙΥ͂ ΠΟΡἢ Δ]. (Οὐτρ. οη χχχυ δι. 
0). Το γϑίδγεησα ἰο ΨΦ 6 γβΩ ]6Πὶ 18 βυϊζαοβίθα Ὁ 

γοΣΒ. 2,7 δῃηὰ 8. Το Ῥχορῇοὶ βαγβ ἱβογοίοσγο, 
1ηαὐ 9 6τγυβαίεπι Μν1}}} Ὀ6 ἸΟΌΒΙΥ γ᾽βἱιοα, ἃ, «., 
ἀεοϊνοεγρὰ (χχὶν. 22) [Αοοοσαϊης ἴο ἐμὲβ ἱπίογργο- 
ἰδίου ͵6 πιυδί ἰγαμεὶδίθ “δηὰ δῇ β84}} 6 
γὶβὶιοα, εἰ6.᾽) 11 τὸ ὑδ6 {86 βοοοηἃ Ῥούβοῃῃ 88 ἰῇ 
ἐῃο Εὰ Ὑ., “Ἰοὺ δ] 6 νἱβίβα," ῃθὴ {8 
ΘΩΘΙΩΥ͂ τασδὶ ΡῈ δ ἀγοεβοϑᾶ, δῃά ποί {π6 οἰΐΥ Φοσγυ- 
Βα] θυ, ψ οὶ που] Τθαθγο ἴμ6 γεγρ ἰο 6 ἴῃ τῃ9 
{επιϊαΐπο ἴοσα οὗ {Π6 βοοοπὰ ρογβοῃ.-- ἢ. Μ.]. 
ἾΔ) Ὁ» 2, οὔρθοσνθ ἤδγθ [86 βὲ αἱ ασῖγ οὗ ϑουπὰ ἴῃ 
ἰμοθοὸ ποσάβο ὉΜ᾽), ἰδ ογβοϊκίηρ, σοδυίηρς (οἵ 

ἐπυπά ον Βα. εἶν. 7; ̓ Ιχχυ!:. 19), ἐβ ἰσππαὰ ΟὨΪΥ ἢοτθ 
ἴῃ Ιβαΐδῃ. 9 ο, σεισμός (ὨόΠο6 φατίἢ- 
4υ8κο1 Κίηρε χῖχ. 11; Απηοϑ ἱ. 1), 18 πισί μοῦ 

υβοὰ ὈΥ Ιβαῖϑ ἰχ. 4. ΤΊΘῚΟ ἔγουι ἢ Ὁ (ΠΝ, 190) 

αὐΐεττα, Ταρέγα, ἴα σϑίμοῦ ἰμ6 σιν χἱαα, ἐμιγόο, 
ΘΟΙΏΡ. Υ΄. 28 ; ΧΥΪΪ, 18; χχὶ. 1; ἰχνὶ. 156. πρὸ 
ἴθ, Πυγτίσβῃθ, ΘΟΙΡ. χὶ. 4: ΧΙΙ, 16. ΒοΟΙᾺ 
ΜΌΓΟΒ δῖ ἰουπά ἴῃ σοη)υποίίοι, 6Ἰβονἤοσθ οὐ] 
ἴῃ Αἴωοϑ ἱ. 14. 89 βαπιθ οὗ δονουῦὺείΐτᾳ 

βχο, οοερ. χχχ. 806. ΤῊΘ ρῥίυγαὶ Ὁ 2) χἱϊὶ. 8; 
Ιχνΐ. 16. Βοείάββ ΠΊΣΤΙΣ ἰν. δ; ν. 94; χ, 17; 

χἸϊ. 2; χῖνίϊ. 14, ΓΙ ΟΕ οοπιρ. χχχ. 27, 
80; χχχῖϊ!. 14. ΙΤΕΙΝΟΑ {πη 8 {Ππ| τὸ οὐρῶς 
ἰο ἰδ κο {686 ψόοσβ ΠΠ|6γΆ}}γΥ, δηὰ μα ἴπ ἴπθῦὶ δα 
ἱπιϊτηαίζοη {παὶ 1[Π6 1 ῸΠῸ ἀοαίσογοά (Π6 Αβανγίδηβ 
ἴη ἰμαϊ ηἰρηΐ (χχχνὶϊ. 86) ὈΥ ἃ {γι κι] ἐπα πη ογ- 
βίοσῃ. Βα {{π|9 15 8. τηδηϊζοηϊς ταϊκοοησορίΐοη οὗ 
{π6 Ῥτορβοιίο βίγ]ο. [Ιῃ σοσβ. 7 δῃὰ 8 ἰη6 Ῥτο- 
Ῥμοὶ ἀσρίοία αὖ {π6 οἷοθβο {π6 αἰ βϑαρροϊπιπηθηὶ 
ὙΠ ΊΟΝ (ἢ 6 ΘΠΘΙΩΥ Μ|1 ἴθε]ὶ. ΤῊ 8 18 ἐχργοδϑρά ΌΥ 
ἃ 8᾽ 0} }6 ἱπῆᾶρο. ΤὴΘ ΑΒΕΥΓΙΔΏΝΘ, ΒῸ [ΔΓ 88 ΠῸῪ 
᾿δὰ το} }} βοοῦ 6 γυβδ] πὶ μοΐογθ {π6πὶ, δὰ μά 
ἐδ ̓ ῃ σοδοὴ οἵ {πεῖν Ῥοῦσοσ, Μ1}}, δίδσ. {ποῖ ονοσ- 
(σονσ, αν (86 ἱτηργοβδίοη ἰδὲ {Π 6} δ ββοὴ 
δογυβδίοαχ οἷν ἴῃ δ ἄγοϑῃι, ἰὰ ἃ υἱϑίου οἵ ἴ86 
Ὠΐσθῖ: δηὰ ἴῃ βὸ [ὯΓ 88 {Πὴὴ)} δά Πποροὰ ἴο ὃθ 
4016 οαδβὶ!γ ἰο οοῆααον Φογιβαίθπι, [ΒΩ ΜΠ ΒῸ δα 
1 τμ6γ Πδά οαίθῃ ἰῇ ἃ ἀγθδπὶ, αὶ οἡ δνδκίηρ, 
βῃου]α ἔδοὶ {πο πηβοῖνοθ 88 ΒΌΏΡΤΥ 88 Ὀείοσο. ΒΥ 
μ6 το ἱπιαρχεβ ἰῃ9 Ῥτορηθὺ Ὄχργεββοθ ὙΘΓῪ Θ;λ- 
ῬὨδιίσα ΠΥ 186 Τθουρλὶ ἰμαῇ (Π6 Ὑ1016 αἰϊοθιιρὶ οὗ 
Αβεγγία ροὴ Φογυβδί θαι ἐμουἹὰ θ6 88 ἰἢ ἀξ "δὰ 
ποῖ Ὀθοη ; ββου]ὰ ὕ6 ἴῃ ἴδλοί 88 δι ρὺῦ δ ὦ γϑϑὶ 
88 ἰ86 λογία οὗ ἄγθοδι9. Ὁ8δὸ βαῤ͵]θοῖ οὗ γασγ. 7 

ἰδ ἽΓΉΣ δα Ὦ ΠΡΣΥ 2), ὙῈῸ εχρσοβῖοι 
Χ, ἢ1π ΟΥΤῚ ἰ6 Ἰουπὰ Βοαίάο8 ΟὨ]Υ Φο0Ὁ χχχὶὶ. 

15, ψἤοσο τὸ χοαά πὸ Π Ὁ 3 (ΟΡ. “Ζ2οὉ 
ἦγ. 18; χχ. 8). ὙΠΟΥ πμὸ βρῃὶ ἀραϊπεὶ Ατὶορὶ 
ὙΠ111 Ὀ6 88 ἃ νἱβίοη οὗ ἃ ἀσϑοδπλ (ὩΣ 86 ἃ γογὺ ἱπ 

Ὡ δὲ Β6Ώ86 8 

ΤΛΔΚΟΒ 1 οἷοαν ἰμαὲ [η6 Ῥτορμοῖ σοῦ παν ὺ8 

ἱλ Κο ΟῚ Β6σθ ἰπ {86 δϑῆβο οὗ ὉΠῊΣ Μουπὶ οὗ 
αοἂ [7]. ἈΚ δηὰ 1 ἀγὸ ἱπίοσοπδηροά ͵μδὲ 88 ἔγο- 
ΠαΘΏΙΙΥ͂ 88 ᾽ὲ ἀπὰ " οοωρ. ΤῈ δῃὰ Τ1, Ὁ ΣῚ 
διά [ἸῸΝ ὈΥ 1 Κίπρθ χίϊ. 18 δὰ ὈΛΤΠ 2 
ΟἼγοη. χ. 18; (866 ΟΕ5ΕΝ. Τλεδ. Ρ. 2). Ἐσοϊκῖοὶ 

ἴοο [88 ἐπ οὔδρ. χἹδ. 1 βοὲ ἔτοπι οὐ ὍΝ ἫΣ Ηὲα 
ΕΠ. Ιη γοσ. 8 ἰῃ 6 Ῥτορῃοὶ ΘΟΙΏΡΑΤΟΘ ἐδ ἀ6- 

Ραγίυτο οἵ [86 Απβευγίδῃμβ ΠΌτα Φογυβδίοπι ἴο [86 
δα κίηρ οὔ 6 ΒυΠΟΤΥ οὐ {Π γβὶγ τδη πδο Ροχ- 
οοἶνοβ ΥΝ 6 μὲ8 Οὔ ἄσθϑιιν ἰδ Π6 85 ὕθοσι 
εδίίπρ οσ ἀγίπκίης. ΤῈ ἴθγτι 92) δ ἰῃ νυ. 14; 
χχχὶϊ 6. ρΡρὴῶ (Ρ5. ονἱϊ. 9) μᾶ8 186 εἰψιιθοβ- 
ἴοη “Ραμίϊηᾳ ἔοι, ΒΌΠΑΙΥ ᾽᾽ δ ἃ ἀοεϊναίλγο 
τ ΘΔ Ωρ ἔγομι ἴΠ6 τϑ 681 ποίίοῃ “ ἴο συ ἰο δεινὰ 
ἴτο," (χχχὶ. 4). Τὴ οοποϊυάϊηρ ποτὰβ οὗ [ἢ ὲϑ 
γΟΙΒ6 “ 1Π6 τυ ἰἀ6 οὗἁὨ 4}} (π6 πδίίομδ ἰδὲ ἥσ πὲ 
διχαϊηδὲ Μοῦ Ζίοι,;" πρῖοδ οοσεεβροωὰ ὌΧ 
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ἰο Ὑὴδὲ τὰ διὰ ἴῃ τεσ. 7, ἐχοορὶ μδὲ (Βοτο ᾿ποίοδὰ 
οὔ “ Μουπὶ Ζίοη᾽᾽ (09 πδλθ “ Ατὶο!"" ὀσουγβ, 
ξατη δα μ6 ΚΟΥ ἴο ἐπ6 υπμάἀογβιαηάϊης οὗ [π6 οηΐὶρ- 
γτοϑῖςαὶ ποσὰ Αὐἱοὶ. δὴ ἰδ ὈῸ αἀδοιπηθα δ.ο- 
ἀεοηίαὶ (δὲ 6 Ῥτγορμοὲ ἰπ γϑῦ. 8 σορϑαΐβ ἴῃ οδθ 
σψοσάβ οἵ νοῦ. 7 Ὑὶτἢ (ἢ9 δοῖ6 οἴδηρο οὗ βυδαϊϊιυῦ- 
ἱηρ ἴοσς “ ατὶ}ὶ) π6 πογὰβ “ Μουηὶ Ζίοη ἢ [8 
ποῖ (89 4 Ηἰηὶ Ὑπιοὰ (16 Ῥτορδμοῖ δὲ {μ6 οἷοβθ 
ἦνοβ ἴο δεβίδί ἰη υπάδογρίδηαϊηρ ῖ8 πιοδηϊηρ 3 
πὰ τῆ ἢτει νῆο υηδογειοοα [18 πἰηὶ πδὲ Εσο- 

Κ16] (οδΒδρ. χἹἑ!. 18). 
δ. ΒΔΥ γουσποϊνϑθα----- ὨὩΟΪ ἸΘΩΣΩΘ ἃ. --- ὁγα. 

9-12. ΤΟ ργοάϊοιϊΐοῃ οοηίαϊποα ἱπ γογα. 1-9, 
τασδὶ δυο ὕδθοῃ σοοοϊγοαὰ ὈΥ ἰῃ6 Ὠδαγοῖβ οὗ ἰδ 
Ῥτορμοὶ στ ΨΟΥΥ ταϊηκ οα ὀδεγα ὕοοδῦθο ἱϊ 
ΠΟΙ 9 ουξ ἴο τοὶ ἐμ6 Ῥγοθροσὶ οὗ ἀε]ἑνογδησο, 
Βυξ ἀοἰἑνοσαποθ ἰῃ 8 ὙΔΥ͂ ποὶ 16 ἰο (ποι. 
Ἐοτ ἴδε βαγίπς ἼΡΞΠἢ ΠῚ ὉΡΦ. νοῦ. 6 ἀϊὰ ποι 
Ῥίοδλβο ἴἰβοπθ. ΑἸ μου βοὴ ἴἰδ0 Ῥτορμοὶ ἷ8 
ΔΓ2ΤΟ {πὶ Βο6 068 ποῖ ΒΑῪ Ὑΐδὶ ΟΟΥΓΟΒΡΟΙ δ ίο 
1 6 1}, τιβθα, 8ι}}} {Π6 Ὁ τηυδὲ ᾽.δὲ ΠΘΑΓ ἴἴ ΤῸ {Π|6 Ὁ 
Ῥυπίδμτηοί. Υ68, είοΡ δα ποθάοσ, τ μος ἱἱ 
Ῥ]οδθο τοῦ οὗ ποῖ, ΠΘΙΠΟΓ γόοῦ ΘΟ ΡΓΘΒΟΩα ἰΐ ΟΓ 
Ὡοξ; ἰϊ ἰ8 80 88 1 ἢαγο βαϊ ἴο γου. 6 ΗΠ ΠΡδοὶ 
ΣΙ ΘΤΩΠΠ (ἰο οἰδηά φυοϑιοπίης, τοίπδι ρ, ἀοἰαγίησ 
Οδη. χΙϊΐ. 10; Ῥα. οχὶχ. θ0 εἰ δαερε) ἰδ Ἰουπὰ ΟὨΪΥ 
οσο ἴω [βαἰδαβ. ΠΣ ἰο 6 δϑίοῃ]βῃθά, ἰο σοηάοι 
(ςοηϊοϊποὰ πιὰ ΠΟΠΘΏΠ ἰῃ ΗδΌ. ;. δ δὸ Ἀθγθ) 
ΟΟΟΌΓΣΒ αγί μοῦ ἴῃ 1βαἰδῃ χὶἱ. 8. ΒοΙἢ γογὺθ ἀ6- 
ποΐο διμβδζοιηθηῖ δὲ τ ρδὲ ἰ8 οἴδγοά, χὰ ἀπ 5}}- 
Ἰΐηικησβα ἰο τοοοῖνο ἰς, Τη6 ἨΪΉρδοὶ »» ΤΊ 
βίαπά Ῥκ. Ἴχῖχ. 16, 47 υπάουδίρα!ν ἴῃ (Π6 εἰρηϊ- 
βοαίϊου οδἐδοίατὶ, ἀεἰφείατῖ. ΜΆΏΥ ΘΧΡοδίίοσΒ που]ὰ 
ἴακο ἰ6 πογὰ δογὸ ἴοο ἴῃ {Π18 Τ᾿ ΘδηΣηρ, Μ116 

σοηβίἀογ {Π6 ὑνχχὸ προ γί γ68 88 Αγ ΚΙ Ωρ δὴ 
δηι  Ποβῖα (06 ̓ ογοῦβ δηὰ γοὶ Ὀ]1π4). Βυὶΐ τὰ ἀο 
ποῖ γα ἴτοτὰ (86 οοηίοχί ΜΩΥ (ΠΟΥ Β[ου]ά ὕο 
ἦογία!. Ι[ἐ ἰθ θοίξον ἱβεγϑίογθ ἰο ἰβδκο »υνηῦτι 
1η [86 οὐ αἰ π8] δἰ τὶ βοδίίου οὗ αὶ σι πῖ οὶ 18 “ ρετ- 
παΐδυνι, οδίλίνιηι ἐφ) (οοΙαρ. ἴδ. γἱ. 10), Ηδησο 
186 εἰρη βοβίίοηβ “ οὐίδοίατὶ"" (χὶ. 8; Ιχνΐ. 12) 
διὰ “ἰο Ὀεοοοπια δ᾽ ἢ 816 ΘαΌΔΙ} ἀογίνοα. 
ΚΑ] οσσαγθ ΟὨΪΥ ἴῃ 18 6 ψἤογα 1 μ48 [ΐκ 
Ἰμεὶ εἰκηιϊοιδιίοη. ΤᾺΘ ἰθηΐηρ οὗ ἃ Ρυηΐδῃ- 
τωροῖ, πῃ ϊοῖ διου]ὰ δγεὶ δῇθος ἐμ δβρὶ γῖξ, 15. ἤθτθ 
διπουμπορα ἰο ἴΠ6 Βγδο θα, Βαϊ ἐμΐ6 Ῥυπὶβῃ- 
ταθηΐ Ὑ11] 80 ργοάυοθ 18 ουϊπναταά δηὰ νυἱδβὶ]θ 
εἤεοία. Βοοδῦθθ ἰμο86 οἤἴδοίβ 0 ]]ο ἐπ (ἢ6 ΨΥ 
οἵ ρυσϊκππιοηξ, [ἢ 0 τὸν Ἰάτὰ Βρεαΐκβ οἵ [ἢθπλ ἢῸ 
Τοῦ ἴῃ 186 ἱτηροσαίϊνο, θυ ἴῃ ἐδ6 δοὶ, Ἧς 
8665 [ἢ6 Ῥ6Ο0]6 χϑοὶ δηὰ βίδρρονς {κ6 ἀγσυαῃκοη 
ταφῃ, ΑἸ μουρὰ (818 ἰπίοχὶ σαίΐ οη ἀοο8 ποῖ ὑγοοθοὰ 
ἔτγοτα πὶπο [ἡ πὶϊ ΛἼ2᾽ 16 (86 δοουθαίίνε οἵἁ 
16 ἱποίγατηοηῖ. ὙΉΠΘΓΟ 8 σαρδοΣ γ ἰο τοοοῖτο {16 
αἰτίπο ποιὰ ἷἰβ σδηϊληρ, πο γὸ ἐξ πόσα δὴ οἰδοὶ 
ἘΠ6 ΥῈΓΥ͂ Ορροβῖίθ οἵ νγμδὶ ᾿ξ βῃου]ὰ ῬγορευΥ ΝᾺ 
«ποῦ; τ Βαυάρηβ, Ὀ]᾽πά8, κε ρα ῆθβ. [{ 1588 1 16 
εὐ αἰὰν οὗ υηαοτπιδυάϊηρ δα Ὀθσοιηθ ἰη ἰἤοθα ΜΠῸ 
Ο ποῖ ἀρεῖτα ἴἰα Κηον]οᾶρο οἵ (π6 γαῖ, ἃ ϑρὶ τις 

οὗ κἰυροίκοϊϊζοη, οὗ ΠΡΟ σι ΓΙ ΤΠ, πιϊοῖ 18 
ἐοιά ον Πόσο ἴῃ [56] Δ ἢ, ἢδ5 ἤΟΓῸ [18 βρὶ τὶ 04] 
ρεΏρε. ὮΥΡ 16 υϑρὰ χχχ!!!, 16 οἵ δ Ὀἱπαϊΐηρ' ἃρ 
οἴ ἐἶἰο αὶ ἴῃ χχχὶ. 1 ἴῃ 118. πδῦα] βίρτ  ῆσα- 
τίου οἵ δεϊης βίσουρ. Τπδὶ {ποῖ ἵτο εἰρη ῆοα- 
Ἐξοτβ ἅτ οἰοθοὶυ οομηροίοα ἰῃ Οὐ ῸΡ 8868 8180 ἷβ 

ψ ΕΠ Κποτο. Οὐταρατο 51, Ῥ!Τ (χχίϊ. 21) ἪΡ 
(φῃ. χχσ. 42), ἴσχω, ἰσχύω. Τδο ΡΙ6ὶ ὈΥ̓, 
ΨΆΣΟΣ ἷ5 πϑοὰ ὮΥ “οτεπιΐδη (1. 17) 88. ἃ ἀδπου»ΐ- 

Ὡδένο ἴῃ (80 δοῆβο οὐ “ἰο Ὀγοαῖ (86 Βοόπεβ, ἴο 
θοης,, ΟὐσΌΣΒ ΟὨΪΥ ΒαΙο ἴῃ βδίαβ. ΤὴῸ πογὰϑ 
Ῥτορβϑῖδ δηὰ δθϑσᾶ, ἱ ουτίϊο, ψουϊὰ ποΐῖ Ὀθ 
Γαϊδοοα ἴῃ νοσ. 10. ΕῸν {π|8 ΤΟΘΒΟΏ ἰδ ἰ8 υἱἱο τὶν 
ἱαρτόῦαθ]9 ὑπαὶ [ΠΟΥ δγὸ δὴ ἱπίοσρο]αϊίοη οἵ ἃ 
Εἰοεβαίοσ. ΤΠΘΥ οὔβουγο {Π6 τηρδηΐηρ, ἰηδίοδά οὗὅὨ 
Τλϑκϊη ἰδ τηοτο δρρασοηὶ. 8 τϊρὶ δἰτηοβὲ 
σοΠ͵θοίυτο ἐπὶ ἐμοσθ θγο Ῥσορἢοίϑ οἵ ἃ ἤγεί, δῃὰ 
οἷα βοοοῃὰ σαηΐϊς. Τμα ἰαίίζοσ που]ὰ ἢανα Ὀθθη 
[Π6 ἰῃιογργοίοσ οὗ 16 [ΌΓΤΔΟΥ, 88 1 ἰΠ6 Νὸν Τ686- 
ἰδιθηΐ [ἢ ΒΡΘΘΟΣ οὗ ἵΠπο80 80 δρόῖκο τι ἰοησυο8 
ὝΔ5 ΧΡ] ἰησϑα ὈΥ ἐπιοερ τοι τΒ (ἰ ον. χΧὶ!. 10, 80 ; 
χὶν. δ, 13). Νοϊ 88 17 (μ 686 ργορβοίβ οἵ {86 βο- 
οοῃα σαηΐς οΥ Ἰηἰογργοίοσα μδὰ δὴ οἱ οἷα] μοβιἱ οι. 
Ἐογ ἰμογθ 8 πὸ ἔγαοθ οὔ {{π|8., Βυΐ {Π6Γ0 ΜῸΓΘ 
ῬΘΟΙΒΟΏΒ Μο, σι θη {(Π6 τηθϑηϊην οὗ [16 Ῥτορδμοῖο 
ΟἱΟΓΔΉΟ65 ἯΔ5 ὑΐ6 δΒι} 076 οἱ οὗ σομ τ ογβδί ο ΒΩ 
186 ΡΘΟΡΙΘ6, Ρρυβῃοά (ποτηβοῖνοα ἴῃ (ἰ6 Ἰοσορτουμπὰ, 
αἰαἰπλϊηρ ἰο ὉΘ Ερϑοία "ΠΥ οηἀοποα ψ 11} [6 οδρᾶ- 
εἰΐγ οἵ ὀχρ αἰ πίης τ ῃδὲ ἰπ6 Ρτορμοίθ πδὰ βροίζθῃ ; 
δ ΡΕΓΒΔΡΘ {ΒΕΥ͂ ΔοαυΓοα 88 Βι 0} ΒῈΓῈ 8ῃα [Π 670 
ἃ οογίαϊ ἢ δυί ποιή. Τὴ6 Ὀσορποῖς ποσὰ οὗ (86 
κτοδὶ 1βαΐϊδἢ θδῪ παν Ὀθθη οἴη ἰἢ 8 ἰηἰογρτγοίοα 
ἴο {86 Ρδορὶδ ΕΥ̓͂ ϑυοἷ ῥγορὶιοίβ. Βιυιϊῖ.οθο βυθοῦ- 
αἀἰπαῖθ ργορβοία, δι μβουρσῇ ῥοῦ ρθ ΓΠοἷ ροβϑοθ- 
βἷομ οὗ 8 οοσίδίῃ ρῆγεῖσαὶ αἱ οὗ ὈΓΤΟΡΒΘΟΥ͂ γγ88 
Ὠοὶ ἰο Ὀ6 ἀϊδρυϊοα, (σοι. ὅδυ], 1 βαὰ. χ. 10 εἰ 
ϑαερε) Βιοοά γεαὶ ἱῃ 8 ΠΟΆΤΟΙ τοΪαίίοη ἴο (Π6 ΡΘΟρ]Θ 
ἴμδη ἰο 1π68 ἐδ Ευ: ὙΒογοίοσο {μοῖσ ργοόρδοῖϊο οὶ 
Ἧ85 οἴσδη ποὶ μυῇϊοϊοηὶ; οἴρῃ ἐξ γᾶ8 ουθη δϑυδοα 
Ὁ. ἰδ (οοτΏρ. 1 (τ. χὶν. 82; 1 Κίηρβ χχὶϊ, 6 
Βη4ᾳ.). βαΐδὴ δἰϊυὰθβ μοτο ἰο (818 δίαίβ οὗ τηδῦ- 
ἰεσβ. ΤῈ Ῥθορ] ψοσα οἴδῃ ἀκήφάι Όγ [116 ῥτὸ- 
ΡῬΠΘΟΥ οἵ Ἰραΐδῃ, δηὰ δυο (πεῖν ρσορἤοί ΜΠ8Ὸ 
ΜΈΓΟ Μοηΐ ἰοὸ θὸ {μοῖρ οΥγεδ [Ὁ βιιοῆ (πἱηρα, πδὰ 
88 'ΐ γεγο θουπατ-ρ ΕΥ68 ΟΓ οονεσϑὰ μοϑβάβ, 43) 

δηὰ ΓΤῚ, οοταρ. Ν4)2) δηὰ ΓΙ 1 Βδπι. ἰχ. 9θ. ΤῊΘ 
ἤκιυτο οι ογοὰ 'π γογβ. 11 δῃα 12 δὰ} ὙΘΥῪ π|ο}} 
ἰο 180 οσχρίδηδίΐοῃ ρσοροδεα. Ἐδδαϊηρ 8 δῇ 
δὶ ὙΠΟ ἢ 88 ποῖ υπαοχείοοα ΟΥ̓ ΘΥΟΙΥ οὩ6. Ηδο 
Ψ}0 οου]ὰ ποὲ Βἰτηβο [ γοδα, τασδὶ γθα υθδὶ ποῖ Ὁ 
ἰο τοδὰ ἐπε ο δας Ὑ88 ̓  ἴοο νέος 186 Ῥτγο- 

οἵ [β818}. Θ ῬΘΟΡΪδ6 πηιιβὲ ΔΡΡΙΥ ἴο {6 Ὶ 
ῬΑ γε ἰο ἱπίογργοεί ἌΓ πε. Βυὶ ἰΐ δΒ8ρ- 
Ῥοποθά {δοῃ, βαυϑ ἰβαϊδῇ, δβ 1ξ οϊδθῃα ΠαρρθμΒ ἴο 
ΟὯ6 ὙὯΟ ΔΡΡ 68 ἰο δποίποῦ 1 οτάδσ ἴο αν ἃ 
ὙΠ} ῚΡ ἴο ἶτω. 10 σϑδῃ ὃθ {110 οδβ6 ἰμδὺ {88 
ῬΟΓΒΟΏ δεκοὰ ἰβ δϊο ἴο σοδα, ὑπαὶ γεὶ οϑηποῖ τυδὰ 
{πο ἀοουϊμεπὲ τοδοδοά ἰο ἷπη, Ὀθοδυ86 ἷϊ 18 ΘΟ 16, 
Βυὶ πῖδαὶ δὰ {μὲ8 θθδῃ 7 [1 ΒΏΥ͂ 016 ΓΘΒΟΪ6Β ΠῚ 
ἃ ΒΕ ο Ῥᾶρϑσ, ἴπ οσᾶὰδρ {πᾶὶ 1 ἸΔῪ γοϑδα ἰΐ (ὁ 
Βἴπη, 6 Ὠγυβί πη πὶ 18. τυηθσαί [ἢ 6 Ῥδγγαΐα- 
βἷ}οῃ ἴο Ὀη508] ἧϊ. ΟΥ, ΜΟΓΟ ἱποῖθ 868186 δος 
οου]ὰ ποῖ ΡῈ τεϊηιουθὰ ὈΥ͂ ΘΥΘΣΥ͂ ὁη6  [{ ΔΡΡΘΔΙΒ 
ἰο πη6, (αὶ {π6 60Πὶ Ὦ [6 Υθ ἤμο τ οὗ 18 
τοῖν ᾿πλαρίπατυ. [ἰ ἰδ ΘΓ ὑπ] ΚοὶΥ ὑπαὶ ΔΏΥ 
πὲ οουϊά τῇ ΟΣ Δ ἢ τὸ γΤοαιιοβὶ ἴο Τοϑά 8 
ἀοσαπιοηΐῖ, Ὀοολυδ6 ἰδ τδϑ βοδϊοά. ΤῊ Ῥχγορίιοῖ 
ΟὨΪΥ͂ ἱπιδρίποα βυοῖ 8 σαϑθ. Βυΐ πῇῆδὶ [6 τηθϑης 
ἰο ᾿ἰηιἰπηδία ΤΠΟΣΘΟΥ 88 τηοδὲ σεα]. ΤῈθ πογὰβ 
οὔ Ἰβαϊδἢ Το ΓΟ ἴἰο ΣΊΔΏΥ͂ διοηρ (ἢ Ο66 ἀλη ψμορος οὗ 
{86 ῬΕΟΡ]Θ βοα]οὰ πογάβ, ἑ. 6., 1π|6}}1} 016 88 ἴο 
{πο ῖν ψΈγ ΒΔ] ταϑδηϊηρν Ὀὰΐ ᾿ΠΟῸΠ τοβϑηδὶ Ὁ]6 δα ἴο 
{πεῖν ἴΏ πον δἰ ρτιβοδίϊοη. ΤῸ οἰθοσα, ΟΣ 14}}Υ 

Βδρα ϑύβη ἴο 8}}, {μθὺ ποσὰ ποῖ 1ῃ{6}}} 510} Ἔνθα 
1 (ποῖ σοῦ] τηθδηϊηκ. ὙΠΟΥ αἰ ποὺ Κηον 
ἠδὲ ἰο τηλῖκ6 οἵ {ἢ 6 1. ς βίοοά Ὀοΐογο ποτὰ 
88 Ο16 ὙΠῸ οδηηοὶ τοδὰ εἰδηᾶὰβ Ὀοίοσγο ψῆδὶ 18 
πυιϊίοα, [1 βϑοωβ μδὶ (118 ῬΥΟΡΠΘΟΥ͂ ἱ 



820 ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΈΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

Αὐῖοϑὶ ργονϑὰ ἰο ὃ6 οἕϑ οὗ {πο τηοϑὲ οὔβουτθ ῥσο- ] τηϑάϊαἰοὶν ὑτοοοάϊηρ ῥγοὰϊοου, ναΐϊ ἴθ ῬΡΓΟΡΉΘΟΥ 
Ποοΐοβ οὗ ᾿βαϊΐδῃ. ΤῊΐ8 ρῖνοβ οοοδβίοη ἰο {μπ6 οἵ ἰβδαΐϊδι 1 βθῶοσγαὶ. ΕῸΡ ΜΠῪ δου] ἐξ ᾿νᾶνϑ 
ὌΝ ἰοῦ β οχργαβδίπρ δἰταβοὶ ἢ ἰπ 1818 ΠΠΔΏΩΘΡ σϑ- Ϊ μαρροηῃθα ἰμυ8 πὶϊ ΟὨΪΥ ἰἤοβο ποσάβ (πδὲ ἱπητ6- 
καταϊης (86 σϑοθρίϊου δπὰ υπαογβίαπαϊης οὗὨ ἰἷ8] ἀϊδίο! Υ ῥσχθοοάθῦ ΓῚΪΓῚ (οορ. χχὶ. 2; χχνὶιϊὶ. 

ῬτοΡφοΐοβ. ὉΠ ΠΤ ἀσποίεα ποὶ ΣΩΘΙΟΙΥ ἰδ6 ἐπι- 18) 18 βσυποηγιαουβ πὶ ᾿1Π οΒδΡ. ἱ. 1. 

2. ΤῊΕ ΒΕΟΒΕΊ' ΟΟΌΝΒΕΙ, ΟΣ ΜΕΝ, ΑΝῸ ΤΗΕΒ ΒΕΟΒΕῚ ΟΟΥΝΒΕΙ, ΟΕ 6Ο}. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΙΣ, 153-24, 
13 ὙΥΒογοΐοσο (ῃ6 [08} βαϊά, 

ἘΓαβηλυο}} 848 (818 ῬΘΟΡ]Θ ἀΥΔῚ ΠΟᾺΥ πὶρ ΜΠ (οἷν τροῦ!, 
Απὰ νι [Ποὶν 1ρ5 ἀο ΒΟΠΟΥ Π16, 
Βυΐ ᾶγνο σοπιονοα {Π6ν Βοδγὶ ΖὯΓ ΤΓΟΙΩ ΤΏ6, 
Απὰ {Πιοῖν ἔδδασ ἰοσαγαά τὴ6 15 ἐδ ρῃῦ ὈΥ {μ6 ῥγχϑοθρῦ οὗ τηϑῃ ; 

14 Τπογοίοσο, θα Βο]ά, ὮἿ ν1}} ἐμὲ ἐπα ἴο ἐ 8 δ ῥβαῦν τὰ δὰ ΠΌΤ διλοηρ (818 ΡΘΟΡΪΘ, 
νόπ ἃ ταύ] ουΒ ΟΣΚ δηὰ ἃ ΟΠ 66 Γ ; 
ἘῸΥ ὑπ6 Ὑ]Βάοπὶ οὗἁἨ ὑπο ῖν 186 πι6η 888] Ῥο ΒΕ, 
Απά [86 υπαάογβίδπαϊηρ οὗἉ (μεῖν ῥγυαδηΐ πιθη 8881} θὰ δά, 

16 Ὗοο υπΐο ἴδοηιλ ὑμαύ βοαῖς ἀθορ ἴο 146 (πον οοῦ 86] ἔγοτῃ [86 [0 ῈΡ, 
Αμπά {πο ὲν ΟΥΚΒ ἃγὸ ἰῃ [Π6 ἀαεῖς, 
Αμὰ {ΠΟΥ͂ Β4γΥ, Ἧ Πο Βοοίἢ ὺ87 δῃηὰ ψῆο Κποσποίῃ ὃ ἢ 

16 "ΒΌΓΟΙΥ γουν ἰατηϊηρ οὗ ὑπηρθ πρ8146 ἀοῦγῃ 8[18}} 06 δϑύθοιηθα 88 ἴπ6 ροΐεγ᾽ 5 οἶδ ; 
ΕἘῸΓ 8}}8}} (86 ᾿οΥΪς ΒΑ οὗ Ὠϊπὶ {παῖ τηδάο 1, ΗΘ τηδάδ πιθ πο 
ΟΥ 58118}} [π6 ὑπίηρ ἔγβιηθα βαὺ οὗ Εἶπα ἰμδῦ ἔγαιηθα 1ΐ, Ηο Βαά πὸ υπάεοσϑίδη ἀὴρ ἢ 

17 1611 ποὺ γοῦ ἃ ὙΘΤῪ 110|16 τ 8116, 
Απά Τ,Θθδμοη 81.841] 6 ἑυγυρά ἰηΐο 4 Ζτυϊι] 614, 
Απὰά {86 ἔγυϊι] Βο]ἃ 5141} Ὀ6 οϑἰθοπιθὰ 48 ἃ [οχοβὶῦ 

18 Αμπὰ ἴῃ ἰδδΐ ἀδΥ͂ 88}8}} (86 ἀοδῦ βοὰν [86 ΟΣ οἵ {μ6 ὈοοΚ, 
ἈΑπά {86 ογ68 οὗ [86 Ὀ]ΪΠα 8}8]}] 560 
Ουἱϊ οὗἉ οὈδουγίγ, δηὰ ουΐ οΥ̓͂ ἀΔΥΪΚ 689. 

19 Τῇ τηθο]κ 8180 Ἐ.8]] ᾿πόγοϑβθ ἐλεὶῦ ἸΟΥ ἴῃ (89 Τ,ΟΕΡ, : 
Αμά {86 ΡΟΟΡ διωοηρ ταθῃ 888]} τοὐοῖςθ 1 89 ΗΟΥ ΟἿ οὗἉ [ϑγϑοὶ. 

20 Ἐὸγν δο ἰδυσὶ Ὁ] οη6 185 Ὀτουρδῦ ἴο πουρδῖ, 
Απῃηά {Π|0 ΒΟΟΡΏΟΥ 18 σοπδιιπηθρά, 
Απα 8]] ἐμαῦ ταΐοῃ [ῸὉΣ ἘἸΙΒΙ ΟΣ Υ͂ τὸ οαΐ ΟΗ͂": 

21 ΤΠαὶ τ ΚΘ ἃ Ιηδὴ 8 Οὔ ΠΟΥ ἸΟΣ ἃ πόσα, 
ἈΑπὰ ΑΥ̓͂ ἃ ΒηλΓα [Ὁ Πΐτὰ (μδ΄ Τορσόνοί ἴπ {86 χαῖρ, 
Απά ἰυχῃ δδι 46 [Π6 7υδὺ “ἴοΓ ἃ ὑδῖηρ οὗ πουρῃῦ. 

22 ὙΠογοίοσο (Π08 βαῖιμ [ῃ6 ΟΕ, 0 Τοαοοιιοᾶ Αγδἤδτα, 
Οοποοσηΐηρ ἴἢ6 μου86 οὗἩὨ 400}, 
ὅδοοῦ β881}} ηοΐ ποῦν Ὀ6 Δϑῃδιηοά, 
ΝΟ ΙΠΟΥ 8881] ἷβ [2306 ΠΟῪ ὍᾺΧ ρα]6. 

28 "Βυΐ ψβϑὴ ἢ6 βϑοίἢ ἢϊβ8 δ] άγοη, (89 ποσΐκ οὗ ταΐπο μβηᾶβ, ἴῃ [6 ταϊᾶδί οὗὨ δτη, 
Ὁ Β..81] ΒΘΠΟΙΥ͂ ΤΑΥ͂ ΠΒΠ16, 
Απά βδῃοι Εν {86 ἴσον Ομ οὗ δοοῦ, 
Αμα ε84}} ἔδασ {86 αοὰ οὗἉ 1βγβδεὶ. 

24 ΤΏΘΥ αἷβο ὑπ δγγϑὰ ἴῃ βρί Ἱῦ 8181] οοσηθ ἴο υπάἀογβίβπαϊΐηρ, 
Απὰ ὑμ6Υ ὑμπδύ τλυστλυγοα 5884} Ἰθαγη ἀοοίτί 6. 

1. Ἠοῦ. Ζιυυἱὰ αὐά, 8 Ἠδ6Ό. δλαὶξ αὐά. 8 ΗἨθΌ. ἐελαϊϊ κποιο κπεγεἰανξερ. 

δ Ο γουν ἱπσ ' Οὗ ὦ ἔλο εἶαψ δεἰεοηκοῦ {κε λα ῃοίζίον, ἐλαὶ ἐλο τοογὰ δλοιὰ ϑαῃ ἐο ἐξ8 πιακεν, οἔο. 
δ δολία). 4 δν"τογὰ, ἃ ὃν αδοοὶί, 4 ἘῸΡ υὴδη ἢδ, ιυλοη λὶς εὐίάγον, 666 (Δ 4 τοοῦὰ οὗ τὸν λαπάξςξ, εἶε. 

ΤΈΧΤΟΑΛΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣ,, 

ον. 13, Τὶ τὸ δσὸ ἰο τοδὰ ποῖ 3)) (τι τὴ 6 ΤΑΓρΡΌΤΩ | δα ἐμ ϑεο ὈΓ1γ. ὙΠδὲ ΘΟΔΕΓΩΣΥ͂ (ο ἐπι δοοοῃαϑξέοιν 
δῃηὰ τον ΜΒΒ, δὰ ΕαΠ ΘΠ, ἴῃ ἐμ 9 86:89 οἵ “ἴο ὕτζο, ] 1"»2 [5 ἰο θ6 οοῃποςίοα ψίξἢ 09). 15 δρραγϑηΐ ἔγοια ἴα, 

ἰοῦ ]6, ἑοσγηϑας ΟὨ Θ᾽ 8 86}{,.} θαὶ 7932), ἰδ δλονστι ὉΥ ἐπο ] ἐπδὲ ἐλ6 Ῥϑορὶθ δῖ ἴο Ὁ9 γϑρσοδομβϑὰ, μοὶ ψτῖι ἀγα 



ΟΕΑΡ. ΧΧΙΣ, 139-294, 821 

ὉΘΔΥ ἴο αοἂ ἴἢ ΚΘΏΘΙΩΙ, Ὀσὲ ψἱὶ ἢ ἰδ 9 οαἰπναχά, ἀϑοοίτδα] 

ΒΡΡΓΟΔΟΝ ἰὸ Ηλι. ΤΟ ρκτοαὶ ΠΡΟΣ Σ ὙΠΙΘΝ πὰ ἨΘΌΓΘΥ 

ἴδ ἰπἀπϊκοὰ ἐπ τὶ ἢ σοζογθοθ ἴο Ρούβου δῇ ὨΌΓΣΩΘΣ, [5 

ϑδϑῃ όσα ΥἼ29 δηὰ ὈΠΙΕ ἰπ τοϊδιίου ἰο 7.82, ὉΠ 

διὰ 2}. Ἧο Ὦδγτο ἴο ἰακο ὉΓΠ Ἢ 886 6 σδαυδδεΐο, δῃὰ δὶ 

ἐὴ)ο δδιῶο ἰἶἴσαο ἰπἰθϑηϑίνο ῬΊ9] (0 τῶδῖζο σϑιουδὶ υἱϊἢ 

568] .αἰο δἰσγίγο ἰο κοί διΨΔγ). 

σοες. 14. θὰ ΟΡ 85 ἰδ ἐῃχὰ ῬΕΤΒΟῚ ΘΟΙΏΡ. ΟἹ ΧΧΥ͂ΣΙΪ, 

16. [Ὁ 5 1π6 ἐμ γὰ Ῥοσϑοῦ οἵ ἐδο αίασο, ΤΏοσο ἴὃ 

δι Θ᾽] ραΐβ ἴο Ὀ6 ΒΌΡΡΙ θα : δαλοϊά, 1(απι λδιυλοὴ) ιοὶδδ αὐά, 

αἰε.--Ὦ. Μ.. ΓΝ ἴον ΡΠ 58 Ἀοΐ [Ὠ6 δίκῃ οὗ ὑμο 80- 

αὐυραϊγο, Ραὲ 6 ἐπ Ῥσϑροβίϊίίοῃ. [1πϑἰθδὰ οὗ 8 βοοοῃηὰᾶ 

1ηδηΐϊίῖτνο, αὶ ΟΠ οὗ ἐπο βδῖὴϑθ βίθῃι με) Ια αὐἰδοηϑά 

ἐο ἰδο ἰηδηίίγνο δΌθοϊ υἴ6 (οοταΡ. χχί!, 11,18; χχίν. 19). 

ον. 16. ΡΤ 5. [29 ὑσορος οδαυθδίίνο ΗΪΡὮ]1]-οῖο 

ΤΏΔΕΟ Δ ἀδορϑηΐῃᾷ, ἃ οἰκίην, Αἱ ἰδ βΒδιὴθ ἐὐπιθ ἐΐῇ ὁ 

οορκίγασέίοη ψ]|0} [9 ἰ8Β 4 Ῥγοχηδῃξ οὨϑ; δὲ 00) 

[εγποοραίοα ΗΪΡὮΪ σοτρ. χχιϊὶ. 11--Ὁἢ. Μ.]15 ποῖ ἃ δίδθ-: 
τοϑηὶ οὗ ἐπ ἀσδοίνσῃη, Ὀαὺ [5 (ἢ 9 δοϊαιίγθ οὐ κοτυπαϊΐῃθ ἱθ» 
δ υίδοια τοοάαζία, πο ὙΒθη απίτθαὰ ἘΠῚ 6 οδυβαιδγο 
φοπίακαείος, οδ ὍΘ ΟΧΡΥΘ5δο0α ὮΥ 8 ὉΥ̓͂ ἃ γοσῦ γί ΔΩΥ͂ 
δανογὺ, 86 ΠΟΙ : τολὸ ἀεορ ἥγονε “ελουαὶ λίας, εἰς. ΟΟΙΩΡ. 

ὅσ. χ!ῖχ. 8, 80, δηἃ δὸ ἐο ἐδο μδμδ ἱορμεπας 186. νἱ!. 11; 

ΧΥΣ, 8338; χχχί, 6, ὮΝ ἰὴ τοσ. 16 Θοσγοβροῃάθ ἴο {9 1,δἰΐῃ 

α᾿, δηὰ τρασὶσθ ἰμὸ βϑοομὰ ἸΏΘΣΩΌΟΣ οὗ ἃ αἰδαποῖξνο 

ᾳυοϑέϊος, ἐμο γα οἵ 16} 15 0 Ὀ6 δαρρ!] θά. 

ος. 30. ἽΡ ᾽ σπουδάζειν, αἰαογοπε 6886, υἱσίίαγα, ἐποίσί- 

ἰαγα, 18 δἰ δϑυγ ἈΘσΘ ΔΙΎΘΥΒ οοπδίχῃθα Ὑἡἱ᾽ ἢ υ » (ον.1.12; 

γι; χχχὶ, 233; χίν. 27; ῬτοΥ. γἱ}}, 84; ΦοὉ χχί. 82). ΤῊ 

ψοχὰ ἰδ ἰουῃὰ ἴῃ 1δαἰβ ΟὨΪΥ Ὦθσο. ΤΌΘ οοπδίχυοίου ἰῃ 

{π|8 Ῥ͵]δοο [5 ἰο Ὀ6 Ἰυάᾳκοά δοοογάϊΐης ἴο βυοσῇ ἔοσγα οὗ 

ΘΧΡσοβϑίοη 88 »Ὁ8 δ (ἰχ. 20), ΝῺ γὴπ (ΝΣ. 

Χχχῖϊΐ, 27) δῃὰ δἰ τὲ ργαθοα. Τη6 ἰὈΓΠ) ἢ ν ταϊαῖ, 

οοῃ δὶ ἀογϑὰ ὉΥ [{86]7, Ὀ6 ἐὴ:0 ροσίϑοὐ (θοταρ. "Ἔ᾽ ὅος. 

Ἰ. 94), 88. ἐλ ζοστω μὰ ψὑἡὔὰ ἢ [86 γ»χείηλενο {[ πῦει 1... 

3} " δοεογάϊης ἰο ἘΠ ΤΌΘ ἐμαὲ δ οἱοδοὰ ΒΥ] ΔὈΪ9 68ἢ 
δ ψίΐμουὶ ἐπ 09 ΟὨΪΥ ὙὮ ΘῈ ἐξ ὯΔ8 8 ϑῃογι γοΟΥΎ6], δη ἃ 

Δ ΟΡΘῺ ΒΥ Π40]0 ργϑοθάθβ (ὁοσαρ. 33 τς ἀΡΑ Τὰ Ἐππλιν, 

ὁ 8δ, αι; 88, ο)ἡ.. Βαϊ 17. γὸ δγο τοκχασζά ἰοὸ ἔπ δυηίαχ, ᾿ῃ9 

ἐπιροσίθοι ((πὲὰ Σ9) 18 ὕλοσο οογσϑοῖ, ὈδοδΌδο ἐδο Ῥεορδθὺ 

ὯΔ ἴῃ ἢἷ8 τοϊπὰ ποὺ ΤΊ ΟΓΟΙΥῪ δἰηρὶο ἀοδηΐίο βοὶβ, Ὀπὲ [1190 

Ῥοστωδηθηὶ ὨδΌϊἐ οὗ ἴο89 ὑϑορῖθ. ΤῈ6 ΤΌΣΤΩ [5 ἰπ (9 

6859 ἰο ὃὉθ ἀοτί γϑὰ ἴζοζῃ Ὁ, ἩὯ1ΟΒ ΟΟΟΘΌΓΣΒ ΟἿΪΥ ἮΘΣΘ. 

ἘΧΈΘΟΕΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. ΤΘ Ριορβοί πσχοβῖδο ἰοο ἴδαν δοδβονα 
δά ἰο ἐπιεὶ ἴα Ηϊὰ αἰοπο, ἥγαι ἴῃ Ἀδα ΉσΟ 
[265 186 ῬυοΡΙδ ὝΟΙΘ ποΐ ρ]οαθοά ἴο ἦο δο. Ου 
[8158 δοοουηΐ 186 Ῥγθοθάϊηα, δηηουποοιαθηὶ (Υ ΓΒ. 
1-8), ποὐ πρίαπαάϊηρ ἴ16 ρἰοτγΐίουβ ῥγογαὶβο τλιἢ 
ὙΓΒΙΟΝ 1 οηβ, τὰ ἰο δῸ ΣΩΔΩΥ͂ Δ ΟΠδηοθ {τ ΕΓ. 
9-12). ΤΒο Ῥτορβδοῖ, (Ποχοίογο, ἀϊγοοῖθ ΟῚ ᾿ἷθ 
ἀἰνοοῦσθο δρδὶ θὲ [8086 ὙΠῸ πόπογ ἐδθ [0 ΒΕ} πὶϊὶ 
ΤΩΘΓΟΙΥ Οχίργηδὶ, σοσοσοηΐὶ βοσυΐοθ, δὰ ποὶ 
ἔτοτα ἴ:6 μοδσί (τοῦ. 13), δηὰ δῃηπουμηοθα ἐπδξ {6 
ΤᾺΡ 511] ἀ68] βίγδῆου πὶ ἰῃ θη, δηὰ {πδὲ (οἷν 
Ἡϑύοτα Ὑ1}1 6 Ὀγουχὰΐ ὑο ββδιηθ {γοσ, 14). Ηὸο Ὗ 
ἔασΙΠΟΓ ΓΟΡΓΤΟΥ͂ΘΒ [080 ἮΒΟ ἰτηδρῖηο {παΐ (Π6Υ ο8Δῃ 
ΔΤ Ουϊ ἴῃ [Π6 τηοθί ῬΓοΪοΌ Πα ΒΘΟσΟΟΥ [ἢ 6 ἢ]819 
οὔ τμοἷὶσ Ὁ Ποοογδίῖο ΡΟ] οΥ (γοσ. 15), ὉΥ σϑυχἱπά- 
ἴησ [ποῖ (Πδὺ [86 ΟἷΑΥ ΘΔ ὭΘΥ͂ΟΣ Ὀ6 φασὶ ἴο (ῃ8 
Ἰωμὲ ΟΥΓ ἴμ6 ποΙκ ἰοσηλθά ἤἔγοιῃ οἷἰδὺ δ6 δῦ] ἰο 
ΘΏΥ͂ [86 Ῥοίίογ, ΟΓΥ δοσίδθ Ηἷπι οὗὁὨ ἱβῃηογδο96 (Υ6Γ. 

16). Α ατοδὲ οὔδηρο ὙΠ βοοῃ ΒΔΡΡϑῶ: τίδ, 
ψ οὮ ἰδ ΠΠΚὸ 1, ΘΡδΏοΙ, 8.}8}} 6 Ὁσουρὶ ἴον ; 
Φυάδη, πο ΤΟΒΟΣΌ]65. ΟὨ]Υ͂ ΟἝΥΏ6], 5.411 Ὀ6 
ΔΉ οχαϊίοά, Το Ῥδϑορὶθ Μὶ}} υπάοτείδηὰ 
[86 πογὰβ οὗ {86 Ῥτγορβμοῖ, πδίοι {ΠῸῪ μαὰ Ῥοΐοσϑ 
ἀεαρῖδοά, δη ἃ Μὶ}} ρετοοῖγο [μδὲ (Π6Υ δὸ ἰσὰ δηὰ 
ΒΑ πίασγ. Βαϊ Βορίηα ἰμδὲ ἀδ]νόσαηοο, τ ϊοὰ 
θεϊουρβ ἰο {89 Ηἱδίοσγ οὗ (86 παιΐοῃ, ἱμ6 ΡΒοί 
ἀΐδοοσηθ 8150 Μοβαίδηΐο Ὀ] οβαΐηρσ. Τμ6 οομπιρετί- 
Βοῦι [88 [Βοσγοίοσγο (μϊ8 τηϑδηΐηρ δ͵βὸ ἴον μῖτα, {παὶ 
1.6 ν]]ἀοσηθθα δ.}4}} Ὀθοοπλθ ππου]ιϊναϊοα Ἰδπά, 
ὙἘ116 υπουϊεἰναϊοὰ Ἰδηὰ 8}}8}} Ὀδοοῖὰθ δ τἩϊὰθσ- 
Ὧ6Β8 (γοσ. 17). ΤῊϊθ τηθδπδ ἰμδὲ ἃ ροοῦ οοπάϊ(ἑοη 
οἱ αχίαστιδὶ παίαρο 888}} θ6 σϑιαθάϊοὰ ὃν ἰδ 
ἀἰνῖπο ἕλνοσ, δηὰ, ΘΟ ΓΒ Ϊυ, ἃ οοη ΐοη οἱ ἱρὰ 
δαῖτ βθδὶ!, ὈΥ (0 τιϊμάγαναὶ οὗ ἴμ86 ἀϊνὶηθ 
ἔἴανοσ, βαβα ἰηΐο ἃ δίδίθ οὐ πὶ! ἄποδα ἐμη0 ἀδαῦ 
8881} Βοδγ, ἴμ6 Ὀ]Π1 πὰ θ66 (νοσ. 18) - ἰὴ ροὸῦ δῃὰ 
ΤΡΡγοδδοὰ 8}}}} Ὀθοομιο βίσοηῦ ΜΟῚ ἡογία! ᾿π 19 
1Εν (γοσ. 19). ὙΠΟ υἱοϊθηΐ δηὰ ἴαἶθο βἢ}811 δ 
ἐχίοσιηϊηδίοα (νόσα. 20 δὰ 21). Εὸν (6 [0 Ε}, 
ΠΟ τοδοοηηθαὰ ΑΡτβμδηλ ΜΠ Ὀσΐηρ 8000 ἴο 
ΒΟΠΟΣ τε 22). Ἐὸν πῆθῃ ὅδοοῦ 888}} βοὲ ἰδ 

ΓΟΒΡ᾿Β ποπάοχῆιϊ πουῖς ἴοσ ἢΪ8 βαϊ γαϊξοσι, Ὧθ Ὑ]]} 
βδηο νυ 186 [0ῈΡ (γοσ. 28), δῃὰ ππαοχβίδηα Μἢδὶ 
ΤΩΔΙΚοΒ ἰὸς ἢ ἷ8 (νον. 24). 

2, νῃοσοίοσο ἴδ Τιοτᾶ αεο.[ἄ----Ὀ0 δΒἰᾶ.-- 
Ἰηθδηβ οὗ 5.2} (ὴΠ6 Ῥτο- ον. 138 δηὰ 14. Β 

ΡῬμοὺ σοπηοοίβ τ ἢδὶ ὯθΘ ἢ88 ἰ0 βαὺ πὶ (μ6 ἱπὶ- 
τι α ἰδίου Ἰογοροΐης. Ηδὸ ἱπάϊοαίοβ Ὀγ {18 γοῦθαὶ 
ἴοττα ἰδὲ δὲ (Ο]]ΟΥΒ ἰ8 οοοδδί οηθά ὈΥ ἐπ δἰ ρα 
Δ Ῥογγοσθο Ὀομανίουν οἵ [6 ρῥθορὶο (γϑσβ. 9. 
δῃὰ 10). Τμδὶ Ῥουνοσβίιγ μδὰ 116 σοοῖ 'π (δ6 
᾿αὐλτῳ ἰγυκίης τλοσθ ἰῃ {μοιηβοῖνοθ δηὰ ἱδμοΐγ' 

ἰϑάοπι ἴμδὴ ἴῃ ἰἢ09 10ΒῈ0. ΤΠοΥ, {μοχοΐοσο, 
ἰμουρπὶ ἐπὶ [ΒΟΥ οοὐυ]ὰ Βαικίγ [Π 9 ἴοπν, γΕΠ086 
πΟΡΒΏΪΡ ΗοΖο κί 8 Ἰδίοῖν ἱτπηροδοά οἱ ἰμοι,, Ὁ ἰδ6 
Ῥοσίοστωδηοο οὗ ουϊνγαγα σΘγοσ ἢ ἶΆ}: ΒΌσυῖοθ. ΕῸΓ- 
τ τε ἰῷ ἀμμλε ἡ βάλης ΠΕ Ν ἐμω 60Ώ- 
αοῖ, 8 ἶ ἴῃ (ποῖν ῬΟΙΙΟΥ͂ νοιὶ 

Ποῦ οὐ παγΒ. Π6 ΓῸΒΡ διδὰ ὠροαάν βαϊὰ 
(Ὀϑαί. νἱ. 4 βᾳ4.), ἱμαὶ Ηδ ἰβ ποὶ βαϊεβοὰ πὲ 
ΤΘΣΘ ΟΘΓΘΙΏΟΠ]1Α] Βογυΐοο, Ὀυὺ ἀοβῖροβ ΒΟΔΓΥ͂ ἸΟΥ͂Θ 
ἔγοτα Ηΐδ ροορὶϑθ. Βαὲΐ 1ὲ νδβ (815 οἰ] οἴ δηὰ ᾿βώβοι 
οϑὲ οοτηστηδῃἀτηρηὶ (Μαϊϊ. χχὶϊ. 88) π οἢ 6] 
ΠΟΨΟΙ Ἰοδσηοᾶ, Ἡΐηοο {11} (μ6 ἰἦπηθ οὗ (6 Ὁχὶ]θ 
8ο ἐποϊἱδιίΐο ἰὸ ᾿ἀοἸαί τ ργονδὶ]οα, δηὰ ΒΘ 
δὶ ἐἰπηοθ βοσυϑὰ ἐ8δὸ 8}, 818 τΔΒ ΟἿΪΥ 88 8. 
ΔΌΒΘ ἱη ἐδ ϑοηρ. Απὰ ἰδθ τεϊοσιηδοῃβ οὗ Ηοδο- 
ἐπ δηὰ κέ υρρεν ἀμρὺν ὨΟ Ἔχρεσεῖοῦ οἵ τ θῖος 
οὔ ἐδ 6, 86 ΤΟΙ ΘΟΏΒΟΠΈΘ ποὺ οὗ Ἰοης 
 μαΝ, δῖ δ πρμϑ Τ]]ονϑα Ήοσο ἴα, διὰ 76-. 
δοίακίτη δὰ Ζραθκίϑ (Ὁ] ον “οεῖδῃ. Βυϊΐ 
1βαϊδῃ Ἀργὸ ἐδ |κ68 ὟΣ ΘΑ ΟΣ υὐζοσδηοοθ (ῬΒ. ].; 
ΑἸΩΟΒ Υ. 21 ραη.; ΜίοδΗ υἱ. θ. βα.). Ηθ δῇει- 
Ναγὰβ τοϊυγηβ ἰ0 ἐπ ΐθ δα ἡ δοὶ (1ν 111, 2 βα4., Θοχαρ.. 
1. 11 βηᾳ). ΤῊΘ οχργοβαΐου ΓΤ 7 ΤῊΝ :8 Ἰουπὰ 
ΟὨΪγ δοτο, ΒΘῺ γγὸ ΘΟΙΡΑΙΘ δυο... ΕΧΡΙΓΘΒδΙ 9 
κ ΤΊ Ὁ ΤΉ, Ηρβ. χ. 11, ὙΠΟ 1 Ομτοῦ. 
χχν. 7, ΠΌΓΙ 9 "270 Οδπὶ, "ἢ, 8, πὸ Ῥεχοοεῖνο 
[δαὶ ἴῃ ΤΥΊΏ, 88 ΠΕΙῸ υϑοᾶ, {Π 6. 1168 ἐμ ἐέδο οὗ 
ἰγαὶ πη, οὗ οχίοπηαὶ ἀϊδοῖ 116 δη ἃ δοουβίοξ! η. 
[Τὴ οομρϊαἰηὶ 15 ἐμαὶ ἐμ οἱν σοὶ σίου, ἰμδδαδα οὗ 



822 ΤΗΕΞ ῬΡΕΟΡΗΕΊ' ἹΒΑΤΑΗ͂, 

μοΐηρ ἰουαπάοα οὐ 186 βυϊμογιἐν οἵ αοὐ᾽δβ ποτά, 
τοβίϑα οἡ διιδη ογάϊηβῃοοδ.--- Ὁ. Μ.]. Πα 
Ῥυπὶβηπιοηΐ ἴον {1:8 Ὠγροογιοαὶ οοπάαποῖ οὗ [6 
ῬΘΟΡΙο ἰοτχαγάβ Φ μον ἰδ {πὶ 6 10πΡ ὁοει- 
Εἰσι68 ἰο ἀσα] νἱτὰ ὑπο ἰῃ ἃ οηαοσί} ΜΆΥ. 
Ὑγοηάογ] δα θοοη 411 116 γψαγβ πιο} [86 
Τ0ΒΡ μὰ ἔγοπι 116 Ῥοριηηϊηρ Ρυτϑυρα ἰοταγὰ8 
16 ρΡϑορῖίϑ. Τὸ Ῥιεορβοῖ βϑοῖὴβ ἰο υ188} Υ ἐπ6 
ποσὰ ἽΠΠΟΙ ἰο ῥτὸ ἴμο ἱγαπεὶἰΐοη ἴο ν6Σ. 18. 
Ετοῖ ἴΠ6 πίβάοηι,  Ὠ1ΟΒ σαυβί 146 1ΐθ6 1 θοσδυβο 
ἀι 'Β Ὀγουμᾷϊ ἰο αἴδαταοθ, Ὦθ Ῥᾷβθοβθ ονδῦ ἰὸ ἰῃ9 
ἩΪΐβΒάοτα Ἡῖομ ἀοαῖγοβ ἰο 849 χἰ86 Ὁ  11}6 ἴδ οδῃ- 
ποῖ ἀο βο. 

3. 7οο τυὸἢῖϊο [Β9θ8----- 0 ἀοεταῖδῃ ἅϊ ἢ 6.--- 
γόοτβ. 16 δῃὰ 16, 6 οἰθαγὶυ ρεγοοῖνθ ἤθγ ΒΟῪ 
βου δονν Ὅλ58 (6 μοὶ (ΐοη οὗ ἰη6 σγοαὺ Ῥγορμβίβ. 
ΤΏΘΥ ταῖρι Ὀ6 βαϊὰ ἴο ΡῈ (88 6γΥ6 δὰ {Π6 πιο ἢ 
οὗ Φοῦονδῃ. ΤΟΥ τδιοῃϑαὰ ονοὸσ (19 σοῦγηθ οὗ 
186 [ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂, ἀπ {Π0 Ἰοδά τ οὗ ἐΐ οουἹὰ ποῖ Ραΐ 
τοϑρϑοὶ βοῶ. [1 (Ὡθ {π6 ΡΟΪΙΟΥ͂ Δρργονοὰ ὈΥ 
{16 ἸοϑοΥΒ γᾶ ὉΠ οοογδίῖο, (ΠΘΥ͂ Σαιιϑί ἦραν {ἢ 6 
πΟΓα οὗ (86 Ῥγορῃοίβυ ΕῸν {μεν πογὰ γγὰ8 ἴδὸ 
ποτὰ οὗ Φομοναῃ. ὙΠ, ἱπογοίοσο, {Π6 ΓΘ ΑΒ ἃ 
ΟΟὨΒΟΙΟΙΒΏΘΒΗ Οὗ δῇ ὈΠΙΠΟΟΟΣΑίΐο δἰπλ, οαΓΘ Ὑγ88 
δίκη ἰ0 σοῃοθαὶ (6 ΡΟ] ἰἶο]} τηϑᾶβυγεβ ἴσου [ἢ 6 
Ῥτορδοίβ, ΤὭυθ ΑΒΖ δουρὶ ἴο 46 ἔγομπα [δα ϊδἢ 
}ι18 Αβευγίδη ρο ου (ν1}.). Ητο ᾿Κον 89 ΗοΖο- 
ΙΔ ἰγίοβ ἴο ἴζθαρ βρογοὶ μὶβ Εμυρίίαη ρο]ῖον. 
Εοὸγ ὄν Η ζει ἀοοθ8 ποῖ βϑϑῦχ ἴ πᾶν σίβοη 
ἴο [πΠ6 μεῖρῃΐ οὗὨ 16 ΟὨΪΥ γι ν (μοοσγαίὶς ΡΟ] ΟΥ̓, 
ΠΟ ἢ τηυβὲ οοὨδδέ ἴῃ μανίην ἰῃ6 ΓΟΒΡ δίομο 85 
{πον βιρροσ. 12) Π Π|. Νοῖ Τῃογοῖυ .8 ἰδς 
Ῥίδῃ βϑογαί !Υ οοῃοοοίοα, δαὶ {Π6 Ἔχοουίοι οὗ ἱἰ, 
ἴοο, ἰδ ἴκεβ ρίδοθ υῖϊ ἢ 811} βροσοαευ. ἽἼ7 12, πὶ Ιβαΐδἢ 
Ὀεβίἀοα ΟὨΪΥ χὶ, 16. ὉΠ)», βὸο ἴδ δ8 86 
ἴογτλ 18 ΘΟὨΟΘΓΩΘα, τρί 6 εἰησυϊασ. Βυϊ 88 
186 οορυδ ΣΤ ργθοθάεβ, ὉΠ» οδῃ αἰδο θ8 
1Π6 Ρ]αγαὶ, δὰ (8 υἱθν οογγοθροιὰβ δοιίοσ ἰὸ 
{116 τιϑιι8 ὁ οἰβούῆογο (χ]]. 20; 11χ. 6; ᾿χνί. 
18). 2999 γνογ. 16 ἰβ δὴ Θχοϊδιηδίίου : Ο ΥΟΌΣ 
Ῥοενοσίίη  Τ]ιδὶ ἴθ, ΠΟῪ γὺ ρῬαογγοσὶ ἰμὶηρβὶ 
ΤΏΟΥ δοί, 5. 10 (πον τϊβάομλ ΓΘ ρτοδίορ ἰΠ 8 
{Π6 τίβαάοαι οὗἩ αοὐ, 88 1 {πΠ6 ὺ οου]ά {Ππογοίογο σοὸ- 
νίον, ἀοίοσταΐηθ, δηα δοοογάϊηρ ἴο {πον Ῥ]ΘαθαΓΟ 
᾿πῆσπδηοο δὰ ἀϊγϑοὶ {π6 τῃουρ8 οὗἨ {π6 1,ΟἘΡ, 
ψΠῚ16 ἸΠΟΥ ἀγὸ Ὀαϊ οἶαγ ἴῃ {π6 Ἠδηά οἵ (6 ροίογ. 
ΤῊο ποτὰ 9957 (οη δοοουηΐ οὔ ἐπα ]αγεϑὴ ἰσπε, 
Ὠοῦ ἔτοτα 189 [ηϑη Καὶ, Βαϊ ἔγοπι {86 βιιδβίδῃινα 
137, τ πῖοΒ ὁοουγθ ΟὨ]Υ͂ ΘΓ, οοὰρ. 331 Ἴ91 
ἘΖοῖ.. χυΐ. 34) ἴα ἴο Ὀ6 ἰδκοῃ ἴῃ δῇ δοίϊγα εἰρη ϊῆς- 
οδἰΐοῃ, 80 {παῖ 1 τραγκθ ἢοΐ 80 τηυοῖ ῬΟΥΨΟΙΒΙ, 
85 ἴΠ0ὸ ρογνογβίοη οὗ 14θαβ ψβῖοβ Ὀγοοοθάβ γοηλ 
δέ ττοτο ιν, 88 18 ἴῃ γοΣ. 15 ἐπ ρ} 1. Ε|γ, δα ἰῃ γον. 

6. ἜΘΧΡΙΙΟΙΕΥ ονἱηοοα, 1{ {116 θτ ΜΕΓΘ ΟἾἷΔΥ, 
δηὰ (ἢ οἰδΔΥ ᾿γεγα ροίξοσ, ἴμοὴ (ἢ 6 οἷαγ οου]Ἱὰ ἀο- 
ἰογηχΐηθ δηα ἤϊγοοὶ (ἢ 6 ρΡοίίον, οουἹὰ ἔογ (18 Ῥατ- 

Ἰοδα ἴηι δδίγαυ, ἀϑοοῖνο μἷπι, εἰς. Εἰΐμοῦ, 
(ποῖ, {Π 9 ΙΒγ 6} 1008 Δ΄Θ ῬΟΓΥΟΣΒΘ, ΟΥ ἰῃ6 Ῥοίζαῦ ἷβ 
ποὶ οἷἶαΥ. [1 ἰηάδοοά (6 ΟΙΑΥ ᾿ογὸ ροῖίοσ, {θη 
[86 ἴοττηοθῦ οουϊά 80} γ ΒΆΥ : Ἃ (.6 Ῥοίζεῦ πγδᾶθ 
ΤῊ ποῖ,-οΟΥ ἢ6 ἀντι βαει δηα Οὔβοσ 68 ποίῃίηρ. 
ΤῊ 8 18 τ ῃδί [βγδθὶ βαὺβ ἰῃ ἰτηιδρίηἰηρ ἰμδὲ ἢ 18 
8016 ἰο Ἰοδα δϑίγαυ ὑῃ6 ὥ ἰπαὶ 18, ἔπ 6 οἱι- 
ηἰδβοϊοηῦ [0 ΒῸὺ ΗΪ 8614, 116 16 Ρο] ἰοΐϑ 5 
ἴοτρο ΗΠ σοκίδ 8 ρ͵δῃβ, {ΠΘῪ {Π||ης {πὶ [ΠΟΥ 
Κκηοδά {π6π, 88 ροϊίογβ ἀο {π6ὶν γϑββοὶα, δοοοσάϊης 
ἴο (Ποῖν Ῥ] ΘαβΌσθ, δηὰ ὑπουβοσνϑὰ ὃν (89 [0Ε}, 
ΜΈ] (ΠΟΥ {ΠΘΙΏΒΟΙ 68 ἅτ γοί Ὀαϊ οἶα. 
4,16 τ ποῖ γοῦῖ----ἃ της οὐ πουρδϊι.-- 

ψειβ. 17-21. Απ οπὰ Ἡ]| 6 ρυΐ ἰο (μΐ8 ονἱ] 
οοηἀϊοη. Τμο [ΒΡ ΗΠ πι86] Μ1}} σείοσηχ Ηἰς 

ΡΪο, δῃά ἐμαὶ ἱπογουριγ. ΤΏΘΩ (ἢ ἀοδῖ π|}} 
ὑπὰ δηὰ {μ9 ὈΠΠπὰ βθο, δπα ἰο (6 μοοὸῦ [ῃ6 
οβροὶ ψ1}} "6 Ῥγοδοιιοὰ, Βυΐ ἴοϑο ρῥτγουᾷ, ἱπι- 
Ροσίουβ δηῃὰ ἰηίδιδιθὰ μοὶ οδηβ, τ ἘῸ ἔογοὶ Ὁ] Υ 
ΒΌΡΡΓΟΒΒ 8} ορροβίἴοῃ ΠΉθΩν (μοῖρ 16 οὗ 80- 
τἴοῃ, ψ}} χο ἴο γυΐη. δὴ ἐμα Ῥτγορμοὶ πο 8 
ουἱνδ ἴΠ6 ῬΓΣῸΒ οὗ (ηϊ8 τοίοστηδίΐοη πὶ 8 
Ὀτοῖ ρογοά, ἢ6 ἀοφεβ {π8 ἔῃ {π6 δχογοῖβο οὗ εἰτ8ὲ 
ῬΓΟΡΒοίΐο δῆ ΠοΓ οὗ οοΟὨ ΘΙ ρ] δου ὙΠ ΟΝ σοοκοῦδ 
[πὸ {1πλ68 ποὶ δοοοσάϊης ἰο ἃ Βυιηδη θυ ἃ αἰ ν᾽ 9 
ΤῚΘΆΒΙΓΘ. ΕῸΓΣ ἴῃ ἔδοί [86 Ῥτορμοῖ ἤοσὸ ῬἊμο 8 
δου τἱτ, δηὰ ἴῃ ψΠαὶ 18 Ῥγοχίπιαίθ ἐδ {ἴπ|9 
οὗ ἰπ6 οϑηά. Τίιο ῥγοβροοὶ οὗ Ὀ]οββοάποαβ ψιὶςι 
ἢ Ῥγοβοηίβ θοϊοηρβ α͵βο ἰοὸ {ἰ6ὸ ἄδγβ οὗ ἴπ6 Δ[65- 
Βἰδῇ, 88 ψὸ ΟἸΘΑΓΙΥ͂ ραγοοῖνο ἴγοσα γοσῆ. 18 δπὰ 19. 
ΤὮθ οἜχργοβδίοη 9 Ὁ»Ὁ Ὕ» 18 υϑϑὰ ἰμβ ἴῃ χ. 
25 αἷβο. Οοπρ. χχνὶ. 20; ᾿ν 7. Ιπ ἃ ββοτί 
(ἰπη6, ἰδογοίοσο, ὥϑῦβθπου 8886}]}] ῬὍὈδϑοοῖῶθδ ἃ 
ἔχαλτία] 861, δῇ ἃ 89 ἔστ {Ὁ} 86] ἃ ἃ ἔοτοϑι. 
ΤῊΘ Ἔχργθββίου οδὴ 6 Αγ ΟΌΒΙΥ οχρίαϊηςὰ. [ἰ 
ΒΘΟΙΏΒ ἴο 26 ἴο ἀδφηοίθ ῬσὶπΊ ΓΙ Υ ὑπαὶ (Π6 [ΒΡ 
οδῃ ὑτγίηρ ἄοσῃ ἰμαὶ το 18 Ηἰρῆ, δηᾶ γαὶθθ 
ἰδὲ ποῖ 16 ον. Απὰ ἴα (μΐ8 βδοῦϑο (86 πογὰ 
Ὑ88 1016]1.6ἃ ἱῃ (6 ΟΥΟΓΒΤΟΝ οὗ ϑβοηηδοδοσιῦ. 
ΤΏρη Αβογυία, {16 ἸΟῪ Τϑὑδηοη, θϑοβλθ (Π6 ἸΟῪ 
Οασηλοὶ; δυῖ θυ, πδῖοῖ, γ͵1ἃ8 ἃ {1{{16Ὸ τηουηϊ, 
δηὰ ἸΟῪ »]αΐπ, Ὀθοδτὴθ ἃ ἰοὐἿΥ Ἰοοαδα χηουηίδἑη- 
ΤδΏρ6. ὕμοτιν ἱι Ὀοσδιηο αἱ ἴ8 ΒΑΙῺ6 ἰἰπη6 ου]- 
ἄοηϊ ΠΟῪ [Ἀ1866 ἐπ ὑπ  μβοοογδίϊο ΡΟ] ]οὐΥ̓͂ γαὰ8 ἴῃ 115 
“δου ]αίίου, δῇ ΠΟῪ σὰ} ἰπ6 ΓΟΒΡ᾿Β τοῦ ἢ 
ΒΡΟΚΟ ἘΥ͂ εἶο Ῥτγορ οὶ, Τθθδηοῃ δηὰ {δ ἴοχοβὲ 
Τοργοβοηΐ π|1ἃ πδίατθ, ΟΥ ἴ86 Πδίυσαὶ π1| ΘΓ 658 - 
(6 Τγυλι]} 8614 αρϑΐῃ γοργοβοηὶβ ἃ βίδίθ οὗ ου]- 
ἰᾳΓθ (χ. 18; χχχνὶ. 24). ΑἹ] ἀοροπάβ οὐ [86 
οβθθῃ 4] σῃμαγδοίογ, ἰὴ πδίυγο οὗἉ 8 ἰδ] γγ8δι 
ἴῃ ἐΐα πδίυτο δηὰ θββθῆσθ 8 ροοά, δἰ δοαρῇ ἷἰὶ 
Ιοοῖκβ σουχὴ δηά νυ] ὰ 88 186 ποοάρα τοουπηϊκίη- 
Τη κα, 818} γοῖ φγδάυδ γ, ουοὴ ἴῃ ουϊνψαταὰ δρ- 
ῬΘΆγΔΠΟΘ, ὈοσοΙ6 ἃ ἔγυ [] οὐ] ἰναίοα Ἰδηά . Ὀαὰὶ 
ὙΓΓ4. 15 ἴῃ 1ἰὰ ἡδίυγα σουρἢ δηὰ ψ11ἃ, ἐνοα ἤθη 
δ Δρρϑᾶγβ ἴο ὃ6 ου]ιϊγαῖοα, ψ1}1 ΤΟΥ ΔΙ ΉΪΥ ΒΟΟΠΟΣ 
ΟΣ Ἰαίδν σηδηϊίοβί 1.8 ἱτ πδίυτο 88 8 ΜΠ ΔΘΣΉ 6δα, 
ἴῃ ἃ Θοστοβθροπαϊηρ δχίοσδὶ Δρρϑάγδηοθ. [ἢ ποσί, 
ἴπ6 ἔτ παΐϊαγο οἱ (πληρβ ταδὶ δ᾽ 1αϑὲ "6 τηδῃϊ- 
ἴοβι. [“ἼἸῊΘ ΟὨΪΥ παίαγαϊ ἰηϊογρσγοίδι οι οὗ (86 
ΨΟΥΒΘ, 18 (μὲ τ ΒΊΟΝ χοραταβ 10 δὲ ΡῬστορδμοίϊο οὗ 8 
ταλ 8] σμδηρο οὗἁ οοπάϊιίοη, 86 ἤτγβὲ θδοογαϊης 
͵αϑὺ δηὰ {πε Ἰαβϑί ἔγϑι. ᾿΄-- Υ ΕΈΧΑΝΨΕΒ. Ὁ. Μ.]. 

ΤΑΪΒ ἴοτπι οὗ βρϑοοῖ ννὰ8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ γόνου αὶ, 
Δηα ΒΘ6ΘΠ18 (0 Τη6 10 ἐδ ἴογῃι 1η Ὑ]οἢ 1. ΒΘΓα 1165 
ἴο Ὀθδᾶσ (86 τηϑϑδηϊηρ δϑαϊκηοά ἰο τ. Τμδὶ τ παρ 
υ8οα ἴῃ γοί δηοίπον ἴογιι, δηὰ [6 ἢ Ὠδίατα! ]Υ ἴῃ ἃ 
εἰσι βοδιίΐοῃ τηοαϊῆςρα 88 (6 οδ86 τϑαυΐγοα, ψ 
οΔΠ 860 ἤτοι χχχὶΐ, 16. Ἱπριοδὰ οἵ 2 τὸ ἥπά 
ΤῚ ἴῃ χχχὶϊ. 1ὅ. ΤῊ Ῥϑεββαρθ Ὀοίοσθ υ8 ϑθϑυηϑ 
ἴο Β6 (88 ΟὨΪΥ οπθ ἰπ ψπῖοι 3.9 ἴα ππδουδίοα!γ 
οι ρογοά ἴῃ {8 τιάον βρη Ποαι ΟῊ Ξε ἴο ἕυτα 
ΟἿ Θ᾽ 5 5617 ἔγοιῃ οπϑ ἀϊ γθοιοη ἴὸ δῃοί θοῦ (1ξ ῬΓΟΡΟΓΙΥ 
αἰ σοϊῆοβ; ἰο ἴαστι ΟὨΘ᾽Β 8617 θεοῖς). ΤΠ ἀδβηϊίο 

ατιΐοῖθ Βεΐοσγο 22 δηὰ Ὕ᾽ ἱβ {89 Κοηοσῖα 

ὑθθηι . τοῦ. 11). ΟἽ ἴα υϑοὰ ηἷπο ἔτοθα ΌΥ 
ἈΠΑ ἢ Χ. 18: χνυὶ. 10; χχῖχ. 17 (δὲ8). χχχὶῖϊ. 1δ, 

16; χχχῖϊ. 9 δῃὰ χχχυ. 2 (ργοροσ πδιη6) : 
χχχυϊΐ, 24. ΤῊΘ οχργοβϑίου 7) 21) ἴβ ποὲ χαθδηὲ 
ἴο αθῆτγια {1π|2ῖ (9 Τγυλί]} δο] ἃ 8. τ ΓΟ οκιθοσηρὰ 
88 ἃ ἰογοϑὶ, πὶίμβουξ ΣΘΔ]1ΥῪ Ῥεΐπρ, Βοϊ, ΤΒδὶ δὲ 



ΟΒΑΡ, ΧΧΙΧΣ. 135-24, 8328 

ΤΟΔΙΪΥ 5 βαςῖι, 5 Ἡδαὶ (86 ῬΙΟΡΒοὶ τρθδῃβ ἰο αἵ- 
ἄστη. ἴῃ {Π6 [Ὁ]ΠΟΥ ΩΣ ΥΟΓΒΟΘ 626 ΡῬΠΥΕΡΊΝΙ δά 
δρυταίϊνο Ἔχ γοβδίου, γον. 17, 18 1Πυπρίταῖοα. ΤῊΘ 
ἀολί 884}} ἰῃ [ῃδὲ ἀδγ (ἑ. ε., ἰπ Ππ|ὸ τηθ ᾿πάϊσαίοα 
ὃν ἍΡΙ ὉΡ2) θᾶσ νοσᾶδ οὗ ἴ89 υυυϊτηᾷ, 
δηἃ 6 ὈΙπἃ νν1}} 8606 οἷἱϊ οὗ ΟΌδουΣνΥ, 
δηᾶ οιτῖ οἵ ἄδΣ]κ)988.--- Ἵ Βοὴ ἰπ6 θουπα δοηβ68 
οὔϊμαε ἀοεαῖ δὰ ἀσπὶ οβὴ ἔσθ πηΐοϊ ἃ {Π6Π}- 
βοῖνοβ, τ ἤθῃ (Π6 ἰονο οὗ ̓ Σἴθ, πο 18 ἱτορὲ ὑπάοσ 
ΐη 1ῃ6 ροοῦ δῃὰ πγοιςῃοα, οδῃ ἀϊβρ  δΥ 1186} π|ι|1}}- 
ουϊ ἱπυροάϊποηΐ, ΠἸοὰ Το δποη, [ἢ 6 ψοοαοὰ τηουῃ- 
ἰαἰῃ σδῆρο, Βα8 Ὀοοομιθ ἃ ἔγυ {Ὁ} 8614, ἴον πο η 
Ὠβίιτο ᾿88 δἀνδηοοα ἴσοι πορ]οοϊρα ἀϊκογάοῦ ἴο 
8 νψὸ]]-ογάογοά, οὐ εἰ γαϊοα οοηαϊΐοη. ὙΏΘΩ 1 18 
δα {Παὶ ἰΠ6 ἀφραῖ 11} Βοαν, ϑῦ "3ἽἼ, 16 ποτγὰ 
90 ϑϑϑῆλῃ βΒυρογῆιουθ. Βυΐ {π6 Ρτορῇοι δἰ ̓ υἀ69 
ἐν ΘΠ ἰο γογ. 11, ἔγοτα ψ  ΐοι ἰξ 18 δ (ἢ 6 βαπὶθ 
εἶπλθ Οἷθαγ ἰδὲ δ6 18. ποὶ βρϑακίηᾳς οἵ ρῇγαεὶςδὶ 
ἀρφαίησαη, εἴς. Τὶ γ88 ἴῃ οτο ἀθοϊαγοα οὗ [ἢ 9 βθορ]θ 
Ῥτγοβοηὶ {πὲ {πΠ6 [.0Ὲ}Ρ Πδα ρουτγοά οαΐ ρου {60 
8 πρί γῖϊ οἵ βίθορ (ἴῃ πῃ ]οῦ, 85 411 ΚΟΥ, οὔθ 068 
ποῖ Ὠδ64Γγ), δηὰ θουηῃά ὑρ ἱμοὶγ ουὐοβ βο ἱπδὲ ἴθ 
ΠΣ ὙὙᾺΔ ἴὸ Π6 1) 88 6 ποτβ οὗ ἃ βοα]οὰ 

: Ἅμεα πο Τ,οῦσποη 88 ὈΘΟΟΙῺΘ 8 Τγυ {{] 
Βε]4, δοιὰ πδίυγο 884}} Βανὸ γίνϑῃ Ῥ]8δθ ἴο ζῦδοθ, 
ἰμο ἴοο 116 ΘφατΆ οὗ [06 Ῥϑορὶθ {πδὶ γϑγο Ῥγου]- 
ΟἸΒΙΥ ἀοεαῖ ν}} θ6 ορθῃϑα, δῃὰ ὑΠ6Ὺ ν|}} ὑπάοι- 

βία ἴῃς ὈἸΣΠῚ ἼΞ5. ΛΔ ὦ 6. 186 πογάβ οὔ [89 

ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ῥσγοοθοάϊηρ ἴγουα (π6 [ΒΡ ἱβγουρῇ Η18 

Ῥτορδοίβ, δῃὰ Μ1}} δἴβοσγρε ἔγτοτα ρβἼοοτῃ (θα ΟὨΪΥ͂ 
ἮδγΘ ἰῃ 18418}} δῃὰ ἀδγίησβα, (1 πἰοὶ ὑπο Ὺ 
Ἀἰβοσίο ποῦ τί {μοῖρ ογοβ Ῥουπὰ ὋΡ ὈΥ (ἢ6 
ἸΟΒΡῚ, 50 δβ ἰο Ῥββο]ὰ {88 ᾿ἰσἢϊ (σορΡ. ΧΧΧΥ͂. δ). 
ΤΏΘΥ Μ|]1, (Βοσγθίοσο, ρογοεῖνθ 8160 (9 ΘΓΓῸΓΙΒ οὗ 
{πεῖν ΡΟ ον, δηα βθ6 (μαῖ (Π6 πψογὰ οἵ {Ππ6 Ῥσορποί 
ψῃ]ο ἢ βμοοϊκοά (ποπι, Ροϊηίοα ουἵ (6 ἔσιιθ ΨΑΥ͂ 
οἵ βαίείγυ. ΤΟΥ ψῆὸ τ γο ἀοδῖ δηᾶ Ὀ] πὰ Το ΓΘ 
αἶδο ὈΠΉΔΡΡΥ, ι8ὲ ἴον ἐπὶ8 οᾶυβθ. ὙΠ θη ἐμον 
᾿ιθᾶγ διά β66, [πθἢ δ ὑπ 6 Ὺ ἈΔΡΡΥ͂ τηθῃ, ἀεἸ γογοά 
ἴτοτι ορργοββίοῃ δηὰ ἀἰβέγοβα, δ Ἰουα} 1 {Ποῖγ 
οά. Ὁ") ουἱπαγά]γ απὰ ᾿μνσασγα!Υ ὀρργοββοα, 
ἴῃ Ιβαϊβῃ θοβίάοβ χὶ. 4; Ἰχὶ. 1; [}2}} τρϑδὴβ πιεεῖ, 
84 15 ἰο ὃ ἀϊβιϊηρσυϊε θά ἔγοπι 3,9) ροον.--- Ὁ. Μ.]. 
0 σοοταρ. χχχνὶι. 81; ποὺ οδίδϊη ΟΥ̓ πού ΟὨΪΥ 
οὔςορ, δι σοῃ(ἱ 41} γ, ὃ, 6.» (ΠΟΥ 'ΠΟΣΘ8586 70ΟΥ͂. 
ΤῊΣ 3 σοσρ. ἐν κυρίῳ ἴῃ (16 Νον Τοβρίδιηοης; ἴἱ 
'π (Ππογοίογϑ ποῖ πο γοΪΥ ΞξΞ ἐξγουσὴ, Ὀαΐ Ξξὶ ἰπ ἴ89 
ΤΟΝ, πάμλο]Υ δΒ ἰμοθ6 Ὑ0Ὸ ἅτγθ σχοοίϑά δηΐ 
δτουμάρά ἱπ [86 ΒΡ. Τὸ οχργοβδίοη "2, 2 
ὈΣ 16. ΤἸουμα ΟὨΪΥ ᾿ογθ, οορ. ἔχ. χχίϊ!. 1]. 

ἣ σΥ ΠΟΙΡ. ΟἹ ἱ. 4. γ) τ πεμο Ταϊοϊοῖην ἴοο ̓ δβ 
ἴπ6 ΤῈ Βγεὶ ἴοσ 119 Ὀα518, δου χαγάβ ἴον 1.18 οΌ- 
)εςε (ΣἸΣ. 16). 15 ποὲ {πΠ6 ρμιυγροτί οὗὨ πθβο ἵτο 
γοιβθοβ, 18 δηὰ 19, σερτοἀυοοα ἴῃ ἐπ βαγίηρ οὗ 
ΟἸὨγῖβε, “ ΤῊ Ὀ] Πα χϑοοῖγο ἐμοῖσ διραί, δηᾶ (ἢ 6 
Ἰδταὰθ τ81|ς, ἴῃ Ἰοροῖθ ἀσὸ οἰθδηβοά, δῃὰ (89 ἀδαδαῦ 
Βεαγ, {π ἀθδᾷ δτὸ σαϊβοά ἅρ, δηὰ [Π86 βοοῦ Βᾶνθ 
1116 ὦσθροι ΓΟΔΟΠοα ἴο ΤΠ οῃχ᾽ (Μαίί. χ!. δ: 1Κο 
υἱϊ. 22)7 [πὰ (186 Ὁ 6 ἴῃ 116 αοπβροὶ δ᾽] δῖ οΒ 
δΓῸ ΘΟΙΩΙΠΟΗΪΥ Του πα ΟὨΪΥ ἴο ἴβ4. χχχν. ὅ; Ἰχὶ. 1. 
ὙΠ ουῦ τ βμΐηρ ἰο ἀΘΗΥ͂ {Ππ|686 Τείδγθῃοαθ, γγχ8 γαῖ 
τουλατῖκ ἐμαὶ ἱπϑιδῇ χχῖχ. 18 δπα 19 οοηΐδίηβ {Ἐπ 9 
ἰάεαβ οοπ) οἰποά, νη ῖοςι (Π6 οἴμας ῥἴβοεβ ργθβθηί 
δρασί. Απὰ νἤθη 86 [0 ΒἘὉ0 ἴῃ ἀοδίτηρ πῃ Φό μη, 
πῦο δὰ (8116 1ηἴο ἀουδὺ τοχαγάϊηρ Η 6 ΜοββΔἢ- 
βἢἷν, ἀεβοσίρεθ Ηΐ8 ποῦ ὈΥ Ροϊηίίηρς ἰο {Π||8 
ῬάΆβθαζΟ, 8Γ6 γγἷξδ, ποῖ ᾿υδβιθοὰ ἴῃ βαυΐης ἰμδὲ (ἢ 18 
Ῥώβδασο 8 οὗ Μορβίδηϊο ἱπηροτ 7 79 οὗ ΟΟΌΣΒΘ 

δάμϊὶ ἰμδὶ Μαίὶ, χί, ὅ 'β ποὲ δὴ οχδοὶ αὐοίδίϊοη 
οὗ οἵ ῥαββαρθ. Τἢδ ἸΟΥ οἵ (πΠ6 ρῥίουβ ἢ48 88 ἰϊβ 
οομάαϊϊοη [86 τολογαὶ οὗ {86 πὶ οϊςοὰ, τἤοθθ ἅἢ- 
σὨθοϊκρα αἰΒΡΙΑΥ͂ οὗ ἐμβοπλβαὶ γοα ἰβ ἰάἀδηςῖοαὶ πῖῖἢ 
{86 ἀοιοτίοτγδίδοη οὗἉ {86 ἔγυ ] 8614 ᾿πίο ἃ ογοαῖ. 
Ηρμοδ γογβ. 20 δηὰ 21, ψβῖο ὀχρ  δἷη σοτ. 17 ὁ, 
ΔΓ οοπηροίρα ὃγ 33 “18 τ δὲ ἱπιπχθά αι θ] Υ Ῥτο- 

οϑάεβ. Ὀϑὺξ θεαί θθ ΟἹ] χυΐ. 4. Ιὰ; ΟὨΪΥ [6 ΓΘ 
ἰῃ Ιβαΐδῃ, Ὀαὺ οοἴρ. χχυϊ!. 14, 22. ΗἸΡΗΙ 
ΝΟ ΟΓΙΓῚ ἰοὸ τρδῖκο, ἰο ἀθοϊατο ἃ βίπποσν, (Πδαυῖ. χχὶν. 
4; Ἐοὶοθ. γ. δ), ΟὨΪΥ ἴθγο ἰπ [βαϊὰῃ. ΠΟΥ 
ΤἸΏΘΙΚΘ ῬΘΟΡΙῚΘ δβίπηθσ ΌΥ υὙσοσᾶβ, ἰ. ε., ἐπ Ὺ 
Ὀγίηρ δϑουὶ ἐμοῖγ οοῃάοιμπδίϊοα ποῖ Ὁ7 δβοίυϑὶ] 
Ῥτοοίβ, θαὺ τρΘ ΓΟ ΙΥ ΒΥ ̓ γίηρ σοσάβ. [ΤὨ6 τεπάο- 
Ἰηρ οὔ ἴπὸ Εἰ. Ὑ. 15 τυ υσἢ ΠΊΟΓΘ οδϑν δηὰ πδίαγαὶ : 
τμαῖ τΏ8 9 ἃ 2:8) 80) ΟΥ̓ ασΘΣ ἕο ἃ τσοσᾶ, 
Δηα ἴδ 80} Υ ῥγοίογτοα Ὁγ ΕΑ, ΑἸΙΕΧΑΧΡΕΒ 
δα ΠΕΙΙΥΖΒΟΗ.---Ὦ. Μ.]. ΠῚ (6 τ ρσουοσ, 
τεργεδεηδον, Ἦ6 ὙΏΟῸ τρδὶηἰδίηβ (π6 γα. Οομρ. 
Φοῦ χχχὶϊ. 12; χὶ. 2; Ῥγον. ἶχ. 7; χχῖν. 25, εἰ 
ϑαέρα; ἘΖδΙ. 111. 26. Ιβαΐδῆ βθοὴβ ἰοὸ ᾶνο δδά 
ΒΡΘοΐΔ ΠΥ Ὀοίοτο ΐπλ Αμαοθ ν. 10. ΘΠ τ 189 
δοσιιβαίϊ γο οἵ [6 (πἰηρ (Πευϊ. χχνὶ. 19. Ῥγον- 
ΧΥΪΐ. 28; Ατηοβ 1ΐ. 7), οὐ {π6 ρϑσβοῃ (γον. χυἱἱ]. 
δ; Απιοβ νυ. 12), ἰο ἀοϑίσηδίο ἃ νἱοϊοηὶ ἀθοὰ ροτ- 
Ροίσαίβα ὈῪ τγοβίϊηρ ἡπαρτηθηί, ἷβ οὗ ἐγοαυθηΐ ὁ6- 
σΌττοηοθ. Βαυΐ πογθ 1 15 Ἰοιηθαὰ τὴ 3, 10 ἀ6- 
πούίοβ [86 Βρῃθγθ ἰὴ πἘ]οἢ, οὐ {Π|0 πηθϑηβ ὈΥ πο ἢ 
{86 ψνιγοβίϊηρ οὗ Συἀστηοηΐ 1Β Δοσοια 864, ποΐ (86 
ἱεγπιΐπιδ ἐπὶ συόπι. ΑΒ τοργθονος ἘΠ ἀοηοίοα 
ΘΥΘΓΥΉΒΘΙΘ ἴῃ Βα ῖδῃ τ μδὶ 18. Π0]], γαΐῃ, δα ρίυ, 

Δη 18 ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΒ Ὑ1} ΓΙ. (τὶπὰ) Ὁ5Π, ΌΩΝ 
(οοΡ. χχίν. 10; χχχῖν. 1]: χ]. 17, 23, χῖϊ 29: 
χ]ὶν. 9; χὶν. 18,19; χ]ῖσχ, 4; 1ἰχ. 4), τ ἴδνθ 

ἰο τοραγὰ ῬΓ3 δα ἀθδὶ χηδίϊη [ἢ δι ΡΥ ᾿τίηρ 80" 
ἘΠ 55. ΠΕ0 πὮ1Οἢ ποτ6 Ὀγουσμὶ ἀραϊπβὶ εἶ Ἴτο. 
ΡδΘι. 

δ. Ῥβοσϑίοσϑ ἴδ π8 βαὶτ---ἀοσοισ 9 .---Ἴ ογ8. 
22-24, Τἤθθ6 γοσβοθ οοηίδίη (6 ΘΟΙΡΓΘ θηβὶνθ 
ΟΙοθθ. Ασδοογαϊηρ ἴο γοσβο 13 δὰ 14, [βγβϑοὶ μαά 
οπἰἰρα ἰο Βοῦνο 86 [0Β0 ἱπ ἢ 6 ῬΤΟΡΘΟΓ ΤΙΩΒΏΠΟΓ, 
Δηα δοοογαϊηρ ἰο σψογβα 1, (ΠΟΥ ἔδὰ ομ  ἰοὰ τὸ 
ἰσυδὲ ἰῃ 1π6ὸ ΓῸΒΡ δἴομῃθ. ὙΤμδὶ οἡ (μ18 ἀου]θ 
βίη 8 ἀου!ο ογὶβὶ8 σηυϑί (ΟἸ]ονν, τ οὶ Μ1}} ταἶκθ 
{π6 χοοά οἰδηγθηΐβ οὗ [868 ῬθόΟρὶθ σὶρθ ἔὺγ βαῖνδ- 
ἰἴοη, 186 Ῥαὰ οἰοιαθηί στρ ἴον υάδριηιοηί, μδὰ 
Ὀδοθῃ ἀθοϊατοα σνοσβ. 16-21. Νον [(ἢ6 οἱοβθ ζ0]- 
ἰονας 4,8 (ἢ δηοοϑίοσ οὗ [βγαοὶ δὰ ὑθεὴ ἀθ] νοτοὰ 
ἔσομαι ἐμ ὅδηροσ οἵ 1 οἰδίτΥ 6 ἃ θγαμά ρ]υοϊκοά 
ἴτοπλ 86 γϑ, βὸ 8.81} Ιβγβϑὶ 4]8580 Ὀὰ ἀρὶϊνογοά, 
ἤθη 1ὁ 8}4}} παν βοϑὴ {δαὶ Ἰυάσιηθης οἡ ἐδ 
πιοκοά. 1 ψ1}} βαποιγ ([ἢ6 παπιὸ οὗ {6 1,0 ΒΡ, 
16 π|ὶ}} Ἰοδσ (86 σὰ πϊβάοηι, δὰ (μαὶ Μψ1}} 6 

118 βαίοίγ. " ΓΙ 3-ἰὰ ΤΟΥ. 22 -ΞόῈς ἴῃ γϑίογθηοο ἴἰὸ 
{86 Βουδο οὗ 7δοοῦὺ ΠΧ ἄτη. χχ. 2; Ῥη. 1ἷ. 7 
ἐξ ϑαέρε), ἴος ἰῃ πιιδὶ ἴοἸ ον ἰὰ 18 ϑροΐίζεῃ οὗ ἰῃ 
{86 (ἰτᾷ ροσβοη. ΤῊ οἴδαθο “2} ΓΞ. ὝΝ τοίοτα 
ἰο ΠΝ. Τὶ αοὐ, γῇο δὰ ἕοστμογῖν βανϑὰ 
ΑΡγάῆ δαὶ, ἐμ6 Ῥσγορθηϊίοσ οὗ [1αγϑϑ], ἔγοπι [ἢ 6 
ΒΏΔΙΟΒ οὗ ἰἀοϊδίτΥ (Φοβῆ. χχῖν. 2, 14, 16), πὶ]]} 
αἶδο γοάθϑῃ [ργαϑὶ ἔγοπλ [ἢ πο ΓΏ Δ] δηὰ οχίθσηαδὶ 
ἀδηχοτβ Ἡΐοῖ ΠΟῪ (Ὠγϑαΐθη ἢ. [8γ86] Μψ1}} ἴῃ 
116 πὰ ποὶ ΡῈ ρυϊ ἰο βῆδι)θ (χὶχ. 9; χχ. ὅ; 
χχχνὶ. 27; χὶν. 16,17; }ν. 4 ἐξ δαορε). ὙΠ 
οαπάφάιιπι ἐ886, Ῥαϊϊοδοοῦα ἱ8Β ἄπ, λὲγ. ὈΈΙΙΤΖΘΟΗ 



824 ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑῊΗ, 

ΠΟΣΘ Οὔθοσνοθ “ (πδὲὶ Ῥϑορὶθ Ὑδοθ6 ἴδοοθ δῖὸ οὗ ἃ 
ὈΓΟΏΖΘ ῬΕῊ θα νν ἴῃ μον ͵ δῃ ἶ τ ον 8 
στοισίπῦ ὉΓ Βῆ8}16, τοὶ οὗ 8 πη ἴον 
Βηδιμθ."7 Βοιῃ 6 οοτγγϑοίΐοῃ (γοσβ. 20 δῃὰ 21), 
δηὰ (Πο ἀεἸνογαηοθ (γοτβ. 18 δηὰ 19), ν}}} Ὀθδσ 
ἔγαϊ, Τῆο Ῥυορδοὶ ᾿πίϑηἀβ οί βθ 6 Βρϑδκβ [οΓ Οοά, 
οὔ ἰ)0 νογὶς οἵ Φόβον διυοὴς [ἢ βεο 
ὝΒοα [δγδο] (ὦ 6.»ὄ μοὶ [6 μαίσὶ νυῖ πὶ6 ἀθ- 

δβοϑηάδηίε, γ᾽)" 16 αἀδοὰ ΒΥ νὰν οὗ οχρ᾽δηδίΐου 

ἴο ἸΠΉΒΛΣ ἰο οὈνδαὺθ δὴ ταϊδυπαἀοτβίδηἀΐηρ) 8.14}} 
866 ἰμἷθ, ΒΘ Μ|}} βαποι ὺ ἴδ6 ΓΟΕΡ, ὦ 6.» τοραγὰ 
Ἠί τ 85 ΒΟΙΥ (οοιαρ. οἱ υἱΐϊ. 18, διὰ ἐμ ἔγεὶ ροιϊ- 
(ἰοη οὗ (Π6 1.0Β0᾽8 Ῥγδγοῦ).. [{Βιὲϊ (ἢ9 Ε΄. Υ.., 
ὙΠΟ. ρὰ 89 ὑνουῖκ οὗ ΣῪ δ ἄδ ἴῃ δρροεῖ- 

ἴοι ἰο δῖα δὴν τὐζος 6 Ὀοίίασ, οοσαρ. χὶὶχ. 18-- 
21.--Ξξ-Ὁ. Μ.]. Το Ῥχγορβοὶ πβἰδίοβ 1 σοὺ. 28 ὃ, 
τΠδὲ ἰῃ6 οἴἶθοὶ οὗ 6 ραποιϊ βοδίίοα οὗ 186 Ὡδιη8 
οὔ ἀοά κπὶ}} θ6 πὲ [86 ᾿ϑόρὶθ Ὑ111 οδβίθοιῃη 88 
ΤΟΙΣ 100 Ηοΐὶγ Οηδ οὗ ὅδοοῦ, δὰ νπὶ}} ἴϑαν ἰδ 9 

οὗ 1βγδοὶ. Βορὶάθ (6 νασγἰδίΐοη οὗ Τδοοῦ. 
ἰγοαυσθηΐς ἴω 186 βοοοηῃά 

Βιι πϊθῃ ἴ16 ἩοΪν Ομο οὗ Φδοοῦ δῃὰ ἐμ αοά 
οὗ [Ια δ Ὠδηγχθα 48 Οὐ͵)οοῖ οὗ [86 δοοοῃὰ πδῃοίὶ- 
βοδίώοῃ (ναῦ. 28 δ[ὺ, 8 βαῃοι γίηρ δβϑϑίὴδ ἕο Ὀθ 
ἘΠΘΓΘΌΥ ἱπιοηάοά, πιο αἰνοβ ἰπ ἃ ΜΔΥ ππ ἢ 
811 πῇ σῇ Ῥογοοῖγο, ἰ86 ΙΟΓΥ ἴο (ἷ8 ἀοα δὔονα 
ΕΙΣ ἘΠῚ οὗ (89 Βοαίμβοη. Τὴθ ἔγυϊε οὗ ἰμ6 ἰη.- 
ταγὰ ἀἰδροκί(ίοη οὗ μοδτὶ πο 18 ΘΧ ΘΓ ΔΙ] ροΓ- 
ΟΡ 0]6 δὰ οροσδίνο, δβϑϑῃβ ὑὸ ὕὈ6 ἱμεγθῦῦ 1η- 
ἰοπάθά. Αδ Σ᾽ Ἰῦϑο1Ρ" τοίΐδσβ ἰο υἱῖΐῖ. 13, δὸ 
ἸΣ» τοίοσβ ἰο υἱἹ. 12. Τθυβ Ιδγϑοὶ π|ὶ}} ὈῸ- 
ΤοΙΏΘ ἰγὺῸ}]}}7 νἱἷϑε. Τμαὶ πίράοσα πῃ ῖο (ἢς 
βουσὶ ΠΟΥ͂ τῶῦδὲ σομοθδὶ ἤγοι αοά, τα Ὁο 
οο δ ηθα8 δηὰ ἀεδβιτυοϊξοη. Βυΐ πἤθη {ΠΟΥ 6}}8]}} 
δια γ6 Ἰθδγηΐ ἰ0 βδῃο ΕΥ̓͂ (89 1.0ΒὉ, ἱμθη {ΠΟΥ 80 
ΒΙΒογίο οστϑὰ ἰῃ βρὶ γι (οοταρ. 8. χον. 10), πὶ}]} 
δἰἰδΐη ἴῃ9 ἔτ τ͵ιϑάομι, δὰ {ΠῸΥ τῆ Βογοίοξογο 
τηυτιηυγοα δ οουη86] δηὰ αϊγθοίΐοηῃ 
(12 Αἱ ΟΠΪΥ Β616), ἯΙ θὸ βδιβῆϑα πίΐι [16 
ἀἱδοὶ Ρ] ηο οὗ αοά, δηὰ οὶ ἱξ ανο ἰὼ οὔδοι ὑροῃ 

ἰβοτα μον ν δὲ ὁὩ0 ἰακοα, Ῥτον. ἱ, δ; ἐν. 2 εἰ 
ϑαέρέ, ΟὨΪΥ ΘΓ ἴῃ 16618}}}. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝ ἘΤΉΙΟΘΑΙ, 

1. Ου χχῖὶχ. 1-8. ΤῈ ἘΈΟΡΩΘΙ τῷ ἄταν 
ογυβαιθτι 88 Αὐἱοὶ ἴῃ ἃ ἰουγ- Ὁ] ἃ βοῆθθ, Ταϊκίηρ 
Ατῇοὶ δβ ἀθηοϊϊμῃῳα ἐδ ἐν οΓ Οοα, (809 Ὡδῃιθ 
δι}118 6 ΓΏΌΒΑΙ]Θμλ 88 [86 ΠΟΙΥ, βεραζδιϑα ἀπ} ]ϊηρ- 
Ρἶδοθ ἴῃ υἱοῦ (86 συτοῖὶ οὗ αοά, δηὰ 4]} βανίηρ 
ΟΥἤδηοθα ἤαγο ἰποὶγ δοδὺ δηα οθηΐσο. Τακίηρς 
ΑΥ16] δ ἐδα ἰΐοη 7 Οοα, {6 Ὠδίλθα δρρ]168 ἰὸ 
ΦοΥΌΒΆ] 6 88 [6 ἐδοοίδδία πιϊίίαπδ, 88 (ἢ6 ἢοβὲ οὗ 
Οοά βρμιὶ δκειοεὶ 186 τόσ γ ΡΟΣ δὰ οοῦ- 
αυορίης ἱξ, ἴῃ Ασὶοὶ 86 ἀθηοίδηρ (ἦὯὁ6 Αἰ» 
οΓ Οοά, ἰξ πΒοίβ ἰοστἢ Φ οττιβα] οι 88 ἰὯ6 γ]δοθ πῃ 
ΝΥ Ἀισγ αισο ἐξ νὰ ἐὰν Τρ ἰῆς Βεδβίονγδὶ 
ο 6 οαἰδθ οὗ Ηἰδβ σγδοθ ἱδῖὸ ρίδοο, Απηά, 
Ἰαβῖ]γ, ΦΘΓΌΒ8 16: ΔΡΡΘΑΙΒ 85 Ασὴϑὶ ἰὴ (89 εἰ χηί- 
οδἰίοη οὗ Μοιπέ οΓ Οοά, Ὀθοᾶιθο ἰΐ ἰδ [86 
μεὶσῃὶ οὗ αοἀ ποῦ ονθείορβ 411 οἴϊιασ μοὶ βιίβ, 
ἴῃ ψγῃ οἢ Ηθ τηδηΐοδί Ηΐ8 ρίουυ ἰοὸ 8}} (9 που]ὰ, 
δά ἰο ποῖ 41} παίϊομβ ἤσουν ἰῃ ογάθν ἰὸ πόοσβῃΐρ 
Πα (ἰϊ. 2 644ᾳ.). Βαϊ πξοη Φογυθαι οι ἰοσζοὶβ 

ἔλοδο ποῦ ἰρῇ Ποῦοτα, διὰ πορὶοοὶθ ἰδ6 Οὔ χα» 
[ἤομδ ἐμογοῦυ Ἰαϊά ὕροῦ οσ, δλ6 ἰβ οοστοοίθα δηὰ 
Βυμ θὰ 88 8}Υ οἴδος οἷγ. [ΤΈΘΓΘ ΤΩΔῪ Ὀθ δῇ 
ΔΙ]υβίοι ταδὰθ ὃΥ ἐμθ Ῥγορμοὶ ἰὸ (π6 ἵπο-ΐο]ὰ 
τηθϑηΐηρ οὗ ΑΥἾΘῚ αδ ἑΐοη ο΄ απ ὦ ̓ εατίλ 

δαὶ ΒΟΌΟΣ ἀχορχοδὶθ Μ1}} Ὀ6 δἷον ἴὸ δά- 
ταῖς [6 Οἶ ΒΟΥ τηϑαδῃΐηρβ διίδομοὰ ἰο 16 ὩδΙῺΘ οὗ 
πότε δηὰ ἘαΡΡΟΙ ἴο Ὀ6 ιογ9 εαἰχηὶ ΒΟ ΔΌΠΥ α]- 
Ἰυάρά ἰο " 8818}. -- Ὁ. Μ.]. 

2. Ἄς. 8. [“ 1 νᾶβ [8 δῇ ΒΒ ΔΓΤΩΥ {Ππδῖ 6ἢ- 
οδιηρϑαὰ δχαϊηδὶ Φογυβδιθηι; θὰϊ Οοα βδγβ ἰδδὲ 
ΗΘ νὴ] ἀο ἐν, ἴοσ 186} διὸ Ηἰβ βαπά, Ηδ ἄοϑβ ἱξ 
ΌΥ ἴθπι. αοἀ διά οἴνοη, δηὰ Ἰοηρ, ὉΥ 8 ποοὶ οἵ 
δηβοἶβ, ὁποδιηροὰ ἴοσς (μϑῖλ σουπὰ δὺϑουΐ ἴπ θα, ἴον 
(οῖντ ρῥγοίθοιίΐοα δηὰ ἀοθιϊνθγαηοθ; ὈὰξΣ ΠΟῪ Ηθ 
ἯΔΕ ἑμγποα ἰο δ ἰδοῖν , δὰ ἐουρῃί δραϊηκῖ 
ἰμοπὶ: ΤῊ εβἰομε Ἰαἱὰ δρηϊπβὲὶ πο 88 οὗ Ηἰΐ 
Ἰαγίηρ, δὰ {μ0 ἑογίϑ σαϊβθοὰ δραϊῃμδὶ (Π θυ Το σῸ οὗ 
Ηδ ταἰϊείηρ. Νοίο, πῆθῃ τωθ ἤμἢϊ δραϊποὶ δ, 
ἯΘ τησδέ, ἰῃ ἴΠοτὰ, ϑ06 (ἰοα οοπίοηάϊης Ἡῖὰ τ.᾿ 
Βππκτυ.--- Ὁ, Μ.]. 

8. Ου γεγ. 7 βαᾳ. “ΑΔ ΨΙΥ͂ σΟΠΒΟΪΔΙΟΣΥ͂ ΘΟΤΏ- 
Ῥαγίθϑοθα. Τὴ Βοσαδὴβ δηὰ 8]} δηθιωοϑ οὗ [9 
ΠΌΤΟΝ ΔΙΘ 88 Ὀϊοοά-ἰγβίυ ἄοσα. Βαϊ π μοῦ {8607 
δαγθ ἀγαηξκ ὉΡ ἃ ρατὶ οἵ [πὸ μ]οοά οὗ ἐμ δαϊηίδ, 
διὰ ἱπηδρίηο, (παι (Π6Υ Ππδνθ βιγα! ]οσσοὰ ἃρ (Π6 
ΟΒΌΓΟΝ, 10 19 ΟὨΪγΥ ἃ ἐ βευρδς β΄'ποθ τὸ 868, ἐϊδὲ 
ΟἸιεΐδὲ δηὰ Η158 Ὁ γἱβιΐδμβ ἄσο, ἰἤδηκ αοά, ποὶ γοὶ 
ἀρεἰτογοὰ." --ΟΒ ΑΜΕΒ. 
4, νοῦ. 9-12. “Αντ] ἀερογτί ρου οὗ (ἢ 9 

βογοβϑὺ ραη διπηοηὶ ἴγσοα Οοὐ, πιο 18 βρ᾽ γι αδὶ, 
οοηδγιηοα ἈΠ] πάηοδα; ποῖ 15 δὲ (μἷθ ἀδὺ 6ὸ 
ταδηϊίοας ἴῃ (89 76.718. ΕῸΣΡ διιβουχ ΠΟΥ ἃσϑ 
οουδιίοα ὈΥ 80 ΤΙΩΔΩΥ͂ Οἶοας δηὰ ρμἱαίη ϑεγὶ ρίυτοα 
οὔ Π6 Ῥτορδεία, »γἢ ἤναι (Π6Υ ταυδὶ ἐμποιθοῖνοα 
οοῃΐοβα ἰδὲ {π6 {1π16 18 Ῥδδβί, [6 Ρ]δοθ ὯῸ τογθ ἰῃ 
εχἰβίθησθ, {89 Ἰἰπεᾶρθ οὗ Ῥανὶὰ εχιϊποῖ, βθὸ ἰ8δὲ 
(86 σΔΠ μαῦθ ΠῸ οὐσίδίῃ ΠΟρο οὗ ἃ Μεβαίδῃ, {86 γ 
γοὶ σοπγδΐίῃ 80 βαγάοηοὰ δηὰ οὐαί πδίθ ἴῃ ἰδ οῖσ 
ορἰπίοῃ, 8δδ ἱΐ ἰβῈὺ σψόσο ἀσιηΐίζοη, δὰ δηὰ 
ἀγοπηθά ἰπ (80 ΒΏΔΓο8 οὗ 8:6 ἀον!] ΕΥ̓͂ ΘΒ {Π6Ὺ 
816 Ῥουῃᾶ, δῃὰ οουἹὰ ποῖ δοπὶθ ἴο βοῦοσ δῃηὰ 
ταιϊϊοπαὶ Ἰμβουρμίδ. ΤΙ πὸ οὐρῆὺ ἰο ἴδκὸ δ ἃ 
ππὺς οὗ (Π6 Ὑγδίῃ οὗ (παῖ Υ εἰ τ 
θοΟΙΚ 8 γοῦ Οἤθῃ ἰὸ 8, ΠΙΔΥ Υ δῃὰ ἀ1]} 
Ιοοῖκ ἱπίο ἰΐ, ἐμιδὶ 1ξ τιδύ ποῖ "6 οἱοδβοὰ δὰ αἰ ἢ 
μοΐοσθ ΟἿἿΣ 6γ68 8]βο. ᾿ 
. δ, Οἡη γε, 9-12. Τὸ 8}} (μοθὸ πβὸ Ὀγίπρ ἴο 
{δ τοδάϊηρς οἵ ἐμ6 Ηοἷγ Βοσιρίυγο ποῖ (Π 9 ϑριγίξ, 
τοι πθοαι ἱἰ ο΄, θυὶ (Π6 ορροαὶίο βρὲστὶξ, 
{86 δρί γῖϊ οὗὨ ([π9 ποι]ᾶ, (9 Βοσίρίαγθ τουδὶ θ6 δ 
8681. Ῥοοῖκ, ἰπῖο πῇϊοὶ νὔν! μΐυτα δίδιο Ὑ1Ὸ8 
ὈΙαδίοσθα οὐθθ, ΜὩΪΟΝ 860 γοῖ ἀο ποὶ 566, 
Μ ΟΝ ψαϊοι δηὰ γοὺ δὲ (Π|}0 8116 ἰἦτηθ δἷοθρ (νὶ. 
9,10; 1μκοὸ νἱῖ. 10, Αοίβ χχνὶ. 26, 27). 

8. θη νον. 13. ΑΝὶ Βον Ρίουβ ρϑορὶθ σου]Ἱὰ 
Ὀσ, ἐΥ ΟἿΪΥ ΡΙΘΙΥ οοῃδὶϑίρα ἴῃ 11 Ρ-ϑεσνὶοο, δπὰ 6ὁχ- 
ἴογηδὶ Ὀοπαγίου ἢ όνοίϊοη, αἰδόε, οομνοηϊοηξ σὸ- 
᾿ἰχίοη, ἐμαὶ 18 {89 Ὀυδίῃ688 οὗ 81] [μοβθ σῆο ποῦ]ὰ 
ΠΡ ΠΠΌΕΙ ΕἸΥῸ ἰο Θοἀ πϑιδὶ ἱβ αοὐΐβ, δῃά ἰο 189 
ον}, τ 

Αγοδ ν᾿. 38 - 
Μαῖι. χν. 7 βᾳ. 

7. Ου γοῦ. 14. [“ΤΉΟΥ ἀϊὰ ομϑ δίγσδηρο ἰδίηρ, 
{ΠΥ τοηονοά 4} βἰ ποου τυ ἴγοιη (μον ἸΘΕΓΙΒ : 
ΠΟῪ Οοἀ Μ|}} 0 οὔ διὰ ἀο δῃοίμοσ, Ηθ γ1]} το - 
ΓΔΟΥ͂Θ 811 Βαρδοὶ υ ἔγοσα ἰμοῖς Β6868 : ἐδό ὐἱδϑύοπε 



ΟΒΑΡ. ΧΧΣΧ, 1-δ. 

ψ' ἰλεὶν ὖδο πιον δλαϊ! ρεγίελΔ. ΤΟΥ ρῥ]αγοᾶ [86 
δὲ Ὁ ΟΣ τὴς οὐὲ Ἀγροοτσίία, δηὰ ἰδμουχλΐ ἴο 

Ἀλῥ γρέθμαις πα λον ἰο ἰδοζωϑοῖνοα ἰὸ ΡΙδύῦ (6 
ἴοο! ; δηὰ τοὶ ΘΟ ἰσ ραν ἃ οἰοδῖ ροῦ ρα: 
βεῖγϑδ, δυΐ ὕο 06 Θ8Α1]Υ οἰϊοαιοαὰ ὈΥ 4}} { {86}. 
νος. ΤΆ να 8116 ἀ ἰη 19 στοιομοά ἰηίλίυδ- 
ἰου ποῖ ἐπθ ον λη Ὡδίοη ἩΘΓῸ σαδηἑ 66 .}γ 
Ὁπάογ, δος ἸΠπΠΟΥ δδα σοὐοοίοὰ (δθ λα ἃ οἵ 
ΟἈείδε... Φυάρηιοηίβ οα 186 πιἱηά, βουσὶ 16δδὲ 
ἰδίκοη ποίΐοθ οἵ, δῖα ἰὸο ὃ τῃοδὶ Ἡοπαοσοὰ δἱ. 
“-ΗΈπ ΒΥ, Ὁ. Μ.]. 

8. [Εσηλ] ἰδ ἴῃ ΤΟΤΕ 8 ΠΟΤΘ δδοὶ τι δὴ 
{πὸ σδυ8θ οἵ {86 }υα᾽οἷ4] ὈΠΗάποβΒ τ μῖοἢ ἢδ8 Βαρ- 

ἴο ἴαγϑοι. Μαχγῖς ἰδὸ Ἰορίοδὶ οομηοοίίΐοη 
Θ6ῃ ψογα, 18 δῃὰ 14, Τθο βδο ἰυϊκηιοηι 

ἱηδ᾽οιοα ἔος (86 βᾶπι|6 ὔοβϑοῃ, [)88 Ὀϑίμ θη ἃ ἰδαῦχζο 
Ῥατί οὗ (6 πουηλΐηδὶ ΟἸμγἰβείΐδη Ομυγοῖ, ΤῆΘ 
ψο ποιθμΐρ οὐ τοῦδέ ποσβμΐρ Ηΐι ἴῃ δρίτι 
δηὰ ἴῃ ἰσῦιῃ. 76 δῖθ δπιαζοὰ δἱ {μ9 ἱφῃοσβδῃοο 
ἴῃ πιδίίοσ οὗ γοϊ σίου αἀἰδρίαγοα ὈΥ πλθη οὗ χτοδὶ 
ΤΩΘΏ4] σΕΡΘΟΙΥ δηὰ ἰοαγηΐηρ, το ἤδνο δρροδλγοὰ 
διθοης ἴπ6 ζενα, ἀπ ῥγοίδββοιβ οὗ 8 ΘΟγΓα 
Ομ τιδυυδηϊγ. Τῆδὲὶ πιο οχοίίοθ Οὖσ δοίοηϊβῆ- 
τοδηΐ 15 ΒΟΙΘ δοοουηίϊοα ἴον.--- Ὁ, Μ.]. 

9. ΟὨ νϑγσ. 18 ρβαᾳ. “Ἔδγο νου ἴῃ ἰδ ΓῸ- 
Βοίοτο, ''α μδὰ βαϊά, [89 ἐδισας ὅτι δ6 

ΙΔ. ΗΘ Π6 βδγϑ, [Π6 Ὀ]1ηα] 5}}4}} ϑφοο, Τῆ6 
ΒΟΟΡΘ οὗ 8]} (πδί ἰ8 εαἰὰ 18 ἐμαὶ ΠΟῪ ὙΠῸ Ὑ γῸ ἴῃ. 
οὔϊοα δηὰ νοῦ ο811]6 ῥχίθδὶθ δηὰ 1,ονϊθα, ἰοροίοῦ 
πὶ ἐπ6 Ὀυ1κ οὗ (Π6 Ῥοορΐο, δβμουϊὰ "6 δ] ημἀρά ἴον 
ἐποῖν πο] ϊού, Οἡ ἰδθ οἶμον δΒαηή, (86 ΡΟΟΥ, 
Ὑτοίομοα ΡΟ ]6, ὑπαὶ μδα ποἰίδον οἵἶδοθ ΟΣ σορυ- 
ἰαου, ἱοροίμον πὶ (Π6 Βοαδίμ θη, βἢ8}} Ὀ6 “8164, 
δηὰ δἴ8}} Ὀ6 [ἢ 6 ῬΘΟΡΪο οὗ αοἀ, γῆο ἰγι]ν ΚΠΟῪ 
οί, πνοῖο Ηΐδ ἤδηηο, δῇ ἤδνυο 7ΟΥ, οογαίοσγί δὰ 
μοῖρ ἱπ Ηἰπ." ΨΈΓΕ. ὈΙΕΤΕΙΟΗ. 

10. Οη γεσγ. 23. [“ὙὙΤἢ 6 ορμβίῖας τποηϊΐοη οὗ 
(6 ΗοΙγ Οὔο οὗ ὕδοοῦ δηά {πὸ αοἀ οὗ [εγδοὶ, δ8 
16 οὐ͵θοοὶ ἴο Ὀ6 αδιοί βοά, ἱτπ ρ] 165 8 τοϊδιΐοῃ δι 1}} 
οχίβιΐης Ὀείγοθη 41} θο λονοῖβ δηά μοῖρ βρὶ τί τυ δὶ 
ΔΠΟΘΘΈΓΥ, 88 776}1 88 ἃ γοϊδίίοῃ οὗ ἰἀθη Υ Ὀούτθθῃ 
{Π0 9, ὁπ] διὰ {86 Ο γι βιίδη ομυσοῆ. ΑΥΕχαν- 
ὉΕΚΒ.--Ὁ. Μ1]. 

ἘἨΟΜΙΙΡΤΊΟΑΣ, ΗΥΥΤΒ, 

Ου χχΐχ. 1-8. σου ἰδὸ 1οτνὰ τορατὰθ απὰ ἀδαῖς 
υὐἱίδλ, Ηΐ οδυτοῖ. 1) 886 18 ῥχγοοΐφαβ ἱπ Ηΐδβ δγεβ, 
α. 88 ἴμ6 οἰἵγ οὗ αοα ; ὁ. 85 ἐμ) ᾿ΐοῃ οἵ αοὰ : 6. 88 
[89 Δἰίᾶν οἵ αοά; ἀ. 88 189 τηουηὶ οἵ αοἀ. 2) Ηϑθ 
Ὀτΐηρη μοῦ τ ον (νεσβ. 2-6). 8) Ηδ ἀεϊΐνοιθ 
Πα πομὰ Ὑ πς 7, 8). 

2. Ου νοσβ. θ6-12. ΑΔἄἥ6 ἰδο Ἰἰρῃὶ οἵ [9 δα ἀοοβ 
ποί ΠΠ]υτϊηδῖο, Ὀυΐ 66 δΔηἀ οΪοθε88 δῇ ουὐὸ ὙΔ10 ἢ 
ἰβ ποῖ δάἀδρίθαά ἴοσ γϑοεϊνίηρ ἰξ (α. σ., ἰμαΐ οἵ (9 
1106), 80 δἰδὸ ("6 ποτὰ οἵ ἀοά ἰδ ἴον ἰῇοϑθο πῆ 
ΔΓ6 ποῖ θοτῃ οἵ ἀοα δηὰ οδηηοὶ γοοοῖγο ὑπο δρί τις 
οὗ αοά, ὈΥ͂ ΠΟ πλϑϑῃβ ἃ ᾿ἴσης τ οι δ] ίοηδ 
{πον ἰῆπον βϑῆδθ, Ὀυΐ σϑίποσῦ δὴ οἱοι θη τ ΐοῖ 
ἀδ:ζΖὶοθ ἐπ οὶσ τηθηίδὶ ἐγο, δηὰ οοῃίιθοα (πον 

 | ρο {πὲ (Π6Υ βίδῃά θαΐοσε (8 ποτὰ δ ὁῃ9 γῆ οϑδῇ 
Γοδα εἰδηβ Ὀοίογο ἃ βοδίοὦ ὈΟΟΚ, ΟΣ δβ ὁπ ὙΠῸ 
οδηηοὶ τοϑὰ Ὀοίοτθ ἃ πε ιηρ πρλοι ἰ6 Βαπαθα τὸ 
ΤᾺ 

8. Οἡ γοῖβ. 13-14, Ἡγαγηύηο αραϊπδὶ ἡγροογίον. 
1) 1ἰ6 παίυγο (8 οουπὶβία ἰῃ Βοῃοσίης αοἀ πίϊῃ 
β6](-Ἰηνθηϊθα, Ἔχίθγηδὶ, οογθη 8] βοσνίοθ, ΝἘ1]9 
γεοὶ ἴπ0 Ποδτί ἰθ 8. ἔγοπι ΗἩΪτ): 2) 115. Ῥιηῖ8}- 
τηϑηΐ (16 πϑάοτῃ ποῖ 18 60 1-δβϑοσίϊηρ δη ἃ [0 Γ- 
κεῖ αἀοά 111] οομθ ἴο β}816). 

4. Οὐ νεογβ. 1δ-24, ΕΨΟΣῪ πδὴ Ὧδ5 ᾿ἷ8 ἰδακ ἴῃ 
{ηϊ5 16, βοιηθ, ΒΟ ΤΟΣ, 8ΣῸ ταϊπαϑ ἴο ἰγαηθδοῖ 
(μοῖρ αϑαῖτα πιίμουὶ αοά, ΕῸΣ οἰἴπον πον ἀ0 
δοὲ Βοΐϊονο (μαι Π6ΓῸ 18 ἃ αοά, ον ἢ (Π6Ὺ Ὀεϊΐονθ 
ἦς, τ1θὸν τὶδῃ ἴο Ὀ6 ἱπάεροπάεηϊ οὗ Ηΐπ. ΤΠΟΥ͂ 
ΓΒΕ ἰὼ οχοοῦίθ δυοσυίπίηᾷ δοοογάϊηρ ἴο ἱποὶρ 
οΨῃ ἐν φὴς δῃά (Παῖς ΟΝ ἰυδίΔ. ἊΝ μέρ 186 
ἱπηδαίηο ἐμαὶ ΠΟῪ ΔῊ ΟΔΙΤΥ οὐἱ (Ποῖ Ρ 86 ἰΐ 
ἝογΟ Ὀϑἱπα ἀοῦνο Ὀδοῖς, υπορθοσνοᾶ Ὀγ Ηϊη), (ὲδ 
οδηῃοὶ ὃ (γογβ. 1ὅ δὰ 16). ΤῊΪΐδ 18 Ὁ], 
ἴίοο. Εν δυο ἃ ψόσκ οδηηοί δῷ . ΤΒοσο- 
ἴοτα {6 Ῥγορμδὶ υἱΐοσβ ἃ ἯοΟΘ ΟἹ δύς δὴ διϊεσηρῖ, 
νοσρ. 1ὅ. ΤΒοΥ, οὔ ἰδὸ οἶος μβδηά, τ8ὸ 0 ὄνθῦυ- 
ἐὲπρ τι 9 οἵ ἴδο τχοδὲ σηδηϊοί ὰ 
Ὀ] . ἴο ἀοδῖ ὅδϑγ, 6 Ὀ] πὰ θ66, 18:0 πταοίοϊ- 
θα γοῤοῖοβ, 89 βοὸῦ δῖ εὐσίομοὰ, (80 ορργϑδδοὰ 
δηὰ ἀοερίθοά δῖὸ ἀοἰἑγοχοα. 

1.--ΤῊῈ ΤΗΙΒῸ ΨΜΟᾺᾺ 

πάρτε ΧΧΧ, 

1. ΤῊΒ ΒΙῚΧ ΟΕ ΤΗΟΘῈ ΨΜΗΟ ΒΕΕΚ ΗΒΕῚΡ ΕΒΟΜ ἘΟΥΡΊ, ΝΟΤ ΕΒΟΜ ΦΕΗΟΥΑΗ. 

ΟΕΆρτξε ΧΧΟΧ. 1-δ. 

1 ὙΥΟΕ ἰο ἴδο τοῦθ  ]Π οῦβ Ομ] ἄγοη, βαῖ ἢ ἰμ6 Τ,ΟΒΡ, 
Ταδὶ ἰδῖκο σουῃ8οὶ, Ὀπΐ ποΐ οὗ 116; 
Απὰ ἐμαὶ "Ὅονον ὙΠ} ἃ οογογίηρ, Ὀαΐ ποῖ οΥ̓́ΤΩΥ Βρί τὶ, 
ΤὨαΐ ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Δ(ἀ κΒἷη ἴο βἷῃ : 

2 Τδμαῖ να] ἴο ρὸ ἄοτῃ ᾿πίο ΕΥρί, 
Απά διδυδ πού δδἰκοὰ δ τ γ σπουδῇ ; 
Τὸ δἰχσοηρίδοη {Πϑιηβοῖ γο8 ἴῃ ἰπ6 βίγθῃ 
Απά ἴὼ γυβὺ ἴῃ ἰδ6 Βιδάον οὗ Εργρὶ 

8 ΤΠΘΓΟΙΌΓΟ Β88}} {16 δι τοπκαι 
Απά [86 ἐσυβὲ ἴῃ {Ππ6 βῃδαο 

4 ἘῸΓΣ Ὧ15 ῥυΐποοβ ἔψογα δ Ζοϑῃ, 
Απά ΐβ δια θ ΒΒΔΟΥΒ ὍΔπ)0 ἴο Η 8168. 

οΥὗἨ ῬΒΑγδΟΣ, 

οὗ ῬἤΔΥΔΟΝ 6 γοῸ Β[:8Π|6, 
ν οὗ Ἐργρὺ γον» οο βίοι, 



826 ΤῊΒ ΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 
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δ ΤΉΘΥ τοΓΘ 8}1 δδμδπιϑᾶ οὗἩ ἃ ρθορὶϑ ἐλαξ οου]ᾶ ποὲ ῥγοξὶ {μεπι, 
Νοῦ Ὀ6 8π Β6]Ρ ποὺ ργοῆϊ, 
Βιυΐ ἃ Βιιδῖηθ, δηἀ 8180 8 ΣερσΌ δ ἢ. 

δ παζοαῖ αἰζαηοα. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝΌ 

Μοσ. 1. ΠΠὄ νὸ ἐδκο ὈΝΛἸΟ ἴῃ ἃ οδυβαιϊγθ 5Θ0ΏΒΘ Ξ- 

τοαϊκίης δροαίδϑυ, ὙῚΟἢ υἱον ἰ8 [0 508ΆΕιἉ ΌῪ [6 ἴοττη οὗ 

86 ψοτὰ, (τ ἰσἢ ἰ8 αἴτον ἐμο Ρ[19] δοη᾽ υχϑιοη), δὰ ὉΥ 

18 ᾽;89 Θἰθοντοζο, (Δτὰ. 111. 11), τὸ σδὰ ἔμ θῃ οἷα τὶ ἢ 

« 4] γσν ἢ 85 ἐπο ἰδ ἶνο οὗὁἁἨὨ Ὥθδτοσ δρϑοϊ βοδιίομ. 

ΤΗΐα ᾿πηδη1ἶγο 0 ἢ ΘΧΡΌΓΘΒ598 ὙΒοσγοίη δηὰ ΠΟΥ͂ [δῦ [Π6Υ 

διὸ ΟὟ Ὁ Ὠ22 ((. 23; ἰχνυ. 2). 
γεν. 2. Τηο Καὶ. 7}, ἵγοτω ψΠΙΟΝ ΤΩΔῸΥ ἀογίγο 17), 

ἄοοπ ποὲ οσοῦγ. Ἶο βηὰα οπν Ηἰρἢ Ὁ», χ. 81; Ἐπ. 

ἰχ. 19; δοσ. ἐν. 6; γἱ. 1. ὙΤΏδ σοηΐοχὶ ἴ00 ΒΡΡΌΘΑΣΒ ἰο στὴ 9 

ποῖ ἰο τοηαΐτο ὈΥ͂ ΒΗΥ͂ Π.6 Δ} ὑῃ6 δ᾽ χη δορί οα “ ΘΟ ΜΠ εΥΘ 
διὰ γουσίωπι,," 85.158 τωϑδῃίης 15 οοηἰαἰηοᾶ ἴῃ ἐδο ζ0]- 

Ἰονίης οἴδιδο, δῃὰ 8 σγοροϊξείοη οὔ ἔθ βασὴϑ ἐμβουρδῖ 

Ἔοδημοῖ ὃ6 οχροοϊοα, 1 ργοίου, ἰμογϑίογο, ἰο ἰδῖζο ΤῚ}»} ἱπ 
ἐπο δἰ κυ βοβέίοι “ ἐὸ Ὀ6 δίσοῃρς " δηὰ 171}, 88 10 18. οἴθῃ 

κτι804 -- »εεπἰπιϑδηίμηι, ἀοίδησο, ῥσγοϊοοιου (ΧΥΪ]. 10; χχν. 

4: χχνυῖ!, δ, οἱ δαδρε). ΤΠΩΤῚ [8 ΘοΛ}γότὰ; ἰν 18 ἰουπὰ 

πρἰιοὰ τι ἣν Φυαάκοθ ἰχι ἴδ; Ῥα. χχχυΐ 8; ἵ[νἱ1. 3, 

Ὁ λαυνό ὅϑόη, 4Φ ρΟΒΕΔ. 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ον. 8. ΠΟΤ (Ξ5- ΤῸΠ3 ἵν, 6; ΧΧΥ. ἀ; χχυΐίΐ. 16, ΤΉ, 

ἰδ ἄπ. λεγ. 

Υον. δ. Οὐ ΤΊ 5. ἃ ταοῦρτοὶ ἔοττη γίδες ἴτοσγα 79.3.1 

Ὁ 37, [88 ἕοττωορ οὔ τῃϊοῃ {ἰδ} Ῥιοοοϑάϊηρς ἔχοια 

ὁ οοηζαθίοῃ οὔ ἰδ ἴντο σοοὶ 3" δὰ τ Ὦ. εἰξηιβοβ ρυω- 

ἄοτοιν, Ῥγοάισίί, ἴο ὉὉσγοάτοθ ΒΏΘΙΏ6, ἰο ὍὈο δϑδιδιηϑά, ἰο 

ΘΟΙΏ9 ἰο ἀΐθατβοθ, 8110 Σ7 Μ2ΤΊ ἀϑηοίθϑ γοείογειε Ὁτοίν» 

ἔξ, Ὀοΐῃ ἰοχοίδοσ ἐπογϑίοτο δίκη ν “ἴο ῥ»χοάυοκ δε πκίης 
ἀἰϑατδοθ, οσ ἀϊδσγδασοζαϊ βίθπο, ἰ0 τ δῖ ἃ δε κί ην, αἷ6- 
πτασοοΐαὶ ἤχυτο, ἱποσγοΐοτο, ἱκτιογωϊ ΟΌΔΙ  ἰὸ σοτὰθ ἰο 
ΔΏΔταο." ΑἹ] (Εππλι, ὃ 236, 6) τὸ ἀἰβργδοϑα οἱ δοοοῦηξ 
οὗ ἃ Ῥϑορῖὶο ἐμαὶ ἀοϑβ μοὶ ὑσχοβὲ ἐβϑω ((π6 δομάθσγβ οἵ ἐμ 

ΘΙΔΌΔΒ.γ), ἰ6 ποὲ ἴοσ ἢθῖρ, ὯΟΣ ἴοῦ ὑγοῦὲ. Τμΐδ ΝΣ 

γνῶ δἰσῖϊςοδ τι8 85 ἰδυξοϊοχίοαϊ. [ἐ 18 ῬΓΟΌΔΌΪΥ οὐσι» 
δἰοηϑὰ ὮΓΚ ἰὴ6 οὔἴοτχί οἰ δαυῖν ἀρραγοηῦ ἰῃ ἐπ15 δομίθῃοθ ἴῸ 
ΤΩΙ Εἰ ρν 6 “1,᾽" δὰ “0᾽" βουπάδ, δῇ ἃ οβρϑοΐδ!γ (86 
οοσηδἱλοίος οὗ (ἢ9 ἔττο. 

ἘΧΕῈΘΟΚΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤ, 

1. ΤῊΘ κὐδ]οοὶ ἐγοδίθα Ὁγ [89 Ῥγορῇοί ἴῃ ἰπ686 
Οἰδρίογβ 18 αὐ] θα τηοσο δηα ΤΠΟΓΘ ΠῚ 80 89 
ἴο Ὀ6 Ρογίδοι !υ οἰθασ. ὙΥμαὶ ἢ Ββδὰ δἰ μοσίο 
ΟἿΪΥ Ἰη ρα δῖ, Β6 ΠΟῪ ἀθοίαγοβ ἰῇ Ὁ] ἰθΓΓΩ8: 
ἐλα αἰϊΐαπιοο υἱδὦὺλ Ἐσνρέ ἴα ἴμ6 βίη αρϑῖηδίὶ πῃ ἢ 
86 οοπίοθη 8 τ 18 41} [π6 ἴογοο οἵ πὶβ βρίγιῖ. ΤῊ 8 
Δ᾽] 1806 158 ὯΟ0 ἸΟΏΘΟΥ ἃ βυδ]οοὶ οἵ ἀοΙ 1: ογδίζοη. 1ἰ 
Ἦἢ88 ΔΙγοδαν ἰαἰκοθ βῆδβρθ. Απ δι} ὈΘΕΘΥ ἰ0 00η- 
οἰυᾶθ (μὶ8 Ἰεαριιθ ἷβ δγεδαῦ οὐ ἰμ6 ψΔΥ. ΤῈΘ 
Ῥτορμϑὶ ἐβογείοτθ υἱΐδσβ ἀποίμογ (16 {μ1.ἀ) γγοϑ 
δραϊπδὶ ἴπΠ6 δροδίδίβ ΡΟρΪ6, Ὀοοδῦδο ὑμο Ὺ ἴοσηΣ 
ΒΘ, ῬΌγΡοΘΟΒ Ἡϊϊμουΐ ἰπ6 [ΟΒ, ΟὨΪΥ ἰο δᾶ 
βίῃ ὍΡΟΣ βἷῃ (γοσ. 1). ΤΉΘΥ πᾶνὸ ροηθ ἀονῃ ἴο 
ἘρΥρι τὶς ουῦ ΘΟ ρ (6 τά, ἴῃ ογάον ἰὸ 

ηα {π6ΓῸ ἱπόγοβϑῆθ οὗ ΡΟΥΘΣ, δηὰ ῥχοϊθοίίοῃ (νυ. 
2). Βιυιὶ ρονγοῦ δῃὰ Ῥγοἰθοίοῃ 88}8}} Ὀ6 ουὐδηροὰ 
ἑηίο ἀϊβωγδοθ (Ὑ6γ. 8. 1 νγᾶϑ Ῥοββὶ Ὁ1]9 ἰο ἰσὺ ἰο 
ἐηνδ!! άαιθ {ἢ18 ἐπγοδίθηΐηρ οὗ [Π 6 Ῥτορβοὶ ὮΥ͂ ἃ ἀὁ- 
ὨΐΔ] οὔ {πο ἰδοίθβ. Βυϊ 6 ἰθρανθθ ὯΟ ΣΌΟΙΣ ἴὉΓ βυο ἢ 
οομ σϑαϊοϊίΐοη. ΕὟΓ, β4Υ8 ἢ, [6 6 8} ὈΓΙΏΟΟΒ 
ΔΙῸ ΔΙΓΟΒΟΥ ἴῃ Ζοδῃ, δπὰ ψ1}} οοἴῶὴθ ἰο Ηδῃθβθ 
(νον. 4). ἸΤπογοίοσο, 6 σοροαὶδ Μὶ ἢ ΘΙ ΡΠ δαὶβ 
ἢἴ6 {Πτοαιθηΐηρς : [δγϑ6] ψ11 δ0 δϑομαιῃῃθὰ οἵ ἰ86 
Ἐκγρύδη παιϊου ψμΐοῖι σα Ὀτΐηρ (0 [6 ῬΘΟΡΙΘ 
οὗ ἀοά δο δαἀγνδηίαρο, θυϊ ΟὨ]Υ ἀϊβογδοο. 

2 Υᾶοοσῖο----α ΤΟΡΙΟΘΟΒ.--- ογ8. 1-ὅ. "Δ 
ΘΟΙΏΡ. οἢ χχῖχ, 1. ΠΥ» ΠΣ» 15 τε ἰο Ἄχϑουίβ ἃ 

οούηΒο] (2 ὅλῃ. χνὶϊ. 29). "22 ΝἿ) δ Ἦσβ. υἱῖϊ. 
4. Νῆ'ε μεᾶὰ ΠΞῸΞ χχν. 7; χχυἹῇη. 20 (οοπιΡ. 
ΓΘΌΘ Δυάροι χνὶ. 18, 14) ἱπ {86 εἰρη) βοδιίοι 
“πΟΥΘΏ Οὗ ᾿Ϊαἰοα οονογίην ;)7 Βυΐ ἴῃ 1815 οΠαρίογ, 
γεν. 22, (ςομρ. χἰϊὶ. 17) 186 ποσὰ ἢδ88 {π6 εἰχηϊᾶ- 
οδίϊοη “τ δαὶ 18 τοο]ίθη, οδοὶ." Τὶ ΠΟ 02) 

β'σηἰῆοα ἤαγθ (νοῦ. 1) ἰο ἴοστηῃη δὴ δ᾽ ἴδησθ, 8 
Ρἰδορά ουὖἱ οὗ ἀουδὲ ΌΥ͂ (6 οοπίοχί. Βιιΐ ἰξ ἴδ 
ἀορί ΣΟ 80 16 ἩδΒοίμοσ (6 οχργοββίοῃ Οὐ ΚΙ Δ }}γ 
οηοίε8 “ἰο γεᾶγθ ἃ ποὺ, ΟΥ “ σπονδὴν σπὲν- 

ὄεσϑαι," ΤῺ Ἰαΐίοσ 8 ἰο τὴϑ (9 Τογα Ργοῦ Ὀ]6, 

ποὺ δἰ Βουρῃ, θαὶ Ῥεδοδῦθο ΞΟ ἔγοπι 93) ἴο 
Ρουγ, ἰο οδβί, ἀθῃοῦθβ ἃ τη] ἐπμαρθ. ΕῸΣ 1 
Β6ΘΏ18 (0 16 ἴμδὲ ἔμ Ῥτορμοῖ ἰηίομβ 84 ἀουὺϊθ 
ΒοηηΘ ὈΥ {πὸ Ἔχργοβαΐοῃ : ἐϊδαξίοπεηι 6 δῃὰ 
ἑαοίμπι ῥιδὶϊό ἵωπάεγο. ἘἨδ Πἰηΐδ (μΒογο ἱἢ δἱ (ἢ 9 
ἸάἀοἸ]αίγουβ ομασδοῖοσ οὗ βυοὴἢ δ ἰοδάρυο, πε ϊοὶ 18 ἃ 
ἰγδΏδρ τ βδίοἢ οὗ ἴΠ6 ὅταί [ϑΘϑοοηα } ΘοΟμλτ δ ἀπηθῆϊ, 

ΤῊΪε ΥΟΥῪ Ὑ6]}} πὶ ΤῊΣ 7), δὴ ΘΧΡΊΓΟ5- 
ποσὰ Ἐπ ΉΠ ΣΝ, ΔοοΝ, Ἰη, πρησὸ δηὰ οοηβίτα οἴὔοη, ἰδ 

οοπηροίοα πὶ 2 "ἶ, 88 ἯΘ 816 ἰο πέκερὰ ὙΠ 
88 ἀδροπάβηϊ οὔ (86 ῥσθροβι(ΐοῃ 13. Το οἶδαθθ 
τδαῖ ΤΟΥ ΔΥ δᾶ π ἴο τ ἄοοα οί ὁχ- 
ῬΓεβα ἴπ σοπβοίουβ, βυ]οοϊλνο ἀοδῖρη, ὈὰΣ οἱ] 
ἐππίστον ἐπϊ ἐπο Ομ ροίετα ἴδε 5. οὐ βήεῖι. καὶ εἰως 
ΤΟΙΣ 88 ἰο Ἡδιγδηΐ [86 ΟΟΠΟ]υΒΊ Οἢ 88 ἰο {ἢ ΘοὨ»- 
Βοΐουβ ἀοδὶχη (οοταρ. Ατηοβ. 11. 7; Φεῦ. χ] ἕν. 8 
ἐΐ δαερε). ΓΊΘΌ οορ. οὐ χχὶχ. 1. Ὀ 2 ΠΠ νοῦ. 

2 (ἀρροαί(ίοῃ ἰο Ὁ ὙΠΟ Ὁ)2 γϑγ. 1) χωδγίβ (ἢ 9 

οϊηῃρ ὙΔΥ, [6 ἐδγηνίπεδ α φιο, ΛΎ  (8ο ἐσγηνώνει 

αὦ γυσηι. Τὴ ὉΠ πὸ τασδὶ ποὲ ῥγεβ ἐμ 
Ὠοϊΐου οἴ ἰΐηγ6, Ὀυξ ΟὨΪΥ ἢ Ὠοϊΐοη οὗ (Β9 ποτὰ, 
ἧ. ὁ). 16 Ῥτορβεὶ ἀοο5 Ὡοϊ δβοὶ ἰογίῃ (μα (ΠΟῪ δ τὸ 
ποὺ φοΐϊῃ ΔΎΑΥ (»τγαξβοηδ), θὲ βίδίθβ (86 β' τ ρ]8 
ἴλοί οἵ ἐποῖν χοϊῃρ δυαῦ. [1{ἀὔπτ͵Ὴὺ βὸ υπάδογκίδηα 
(9 ποτά, ΘΥΘΥΥ͂ ΒΡρθδγδῃοθ οὗ ἃ οοηίτδαϊοίτοσι 

πἰϊῃ νοῦ. 4 ἀϊβαρροασα. “᾽ 8 Ὑὥ Ὀοκίδοθ ΟὨΪΥ 
ζοβῆ. ἰχ. 14 οορ. θη. χχίν. δ7ή. Ὑογ. 4 οοῦ- 
ἰδὶῃ8 ἃ ὑγοοῦ πΒΙΟΣ ἰβ ἱπιγοἀυορα ὈΥ̓͂ 3. 1 δρ- 
ῬΘΔΓΒ ἰο τὴ ἰδαί (ἢ Ῥτγορ))εῖ δὰ (Π6 δ΄- 
ἰοτρὶ οὐ ἴΠ0 οὗ δῖθ ἈραΓΟΓΒ ἴο ἀφῃγ ἰπΐδ 
Ἰοαρῖι 1} ἦρι σιβο δὰ Ὀθθη ]Ἰδϊὰ ἰο ἐποὶν 
οἴδσρο. Ηδ ἐμπογοΐοσο β8γ8: Εν ΐης δἰδιοὰ 
ἴῃ γοσϑοθ 1-ὃ ἰδ ἐγ, ἔοῦ 106 δηλ δθδάοσα ἤανθ 
ὈΘοΏ Δἰγοδαν 1 Ζοβϑη, δὰ δΓ6 ΠΟΥ͂ ΟἿ {6 ἯΔΥ ἴο 
Ηδηρα, 1 18 ἰπογοίοσο (Π6 ῬΓΌΡΟΥ Ῥογίδοεϊ : 8 
ἐπαροσίοος 1»), (οορ. θη, χχυϊῖ. 12) βίδπὰὰβ 
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ἴον ἰς ἀοαϊσιδίίοη οὗ ἃ ἔδοϊ γοῖ ἱποοιαρίοίθ, 5ὲ}}} 
ἴῃ Ῥτόρτοδα, ἡ, 6. 86 δλ ΟΥ̓Β ΔΓΘ ΟὨΪΥ δρουϊΐ 
ἴο τοϑοῦ Ἡδηθα, Το βοουβδίλνο 18 αἀδοιδ. ἰοοὶ. 
Πον ἰβαΐδ}ὶ οουἹὰ βὸ βρϑδαὶς ἰβ θϑϑὶ]Υ βϑϑῦ, ἱ7 τὸ 
ἀο ποῖ ἴογρμοὺ ἐἰμδὶί ἢθ νγϑ8 86 Ῥτορδοῖ οὗ ὁ βονβδῇ, 
δηἃ {Παὶ πο ϑρὶτὶς οὗ μΠ6 [0ΒΡ, ποτὰ [110 οἰ Θ ΓΒ 
ἐχοϊυάοά ἴῃ (μεῖς οοηβα]διίοηβ (γνογ. 1), δαὶ 
116 Ῥτορῃμοῖ, Μοη ἰοϊὰ ἷπὶ ποιμΐπρ δὲ 8}}] οἵ 
(86 ΘΩΔΌΔΕΒΥ ; ΒΕΒΌΓΘΟΙΥ (9 δηλ θαββδάοσβ ἰμθ- 
Β0Ιτ 658 βοηξ ἢ1Πλ ὯΟ σὴ 
δοῺϊ Ὀγ ποῖ οομησυῃϊοβί 
Κατα ἰδῇ ἴπ6 δι θβδθδάοσθ πᾶνθ δοίυ } } 87- 
τνοᾶά ἴῃ ρ, Ηἰβ τηϑυιοηΐης π6 οἰε686 Ζοδη 
δηιὶ Ηδη68 185 ποὺ ἴο Ὀ6 ἢ ὦ. 6. ἢ6 ἀἄοο8 ποί 
Ἰθ8ῃ ἴο πγϑιὶς ὈσΘΟΙ ΒΟΥ {π6 ἀχδοῖ ροϊηΐβ Ὀθίνθοῃ 
ὙΠΊΟΒ (86 ΔΙΛΡΆΒΕΔΟΟΓΒ ΠΟῪ 8ΓΘ. Ἧς 88 οἴβοσ 
ΤΟΆΒΟΏ [ὉΣ Ὠδιηΐηρ ἰμ686 Οἰἰΐ686. 1 40 ποῖ οοπ- 
το βοηα ΠΟΥ͂ ΠΕΙΤΖΘΟΗ οϑὴ 58, “16 Τδηϊὶς 
δι 6 θοτθ συΐο, ΒΟ ῥγοοθάθα {πο 

ἰμἰορίδα: Τδη8 δπὰ Αηγεῖ τ γο {μ6 ὑπὸ Γου δ] 
βεδίβ." ἘῸγ δῖοσ (86 σαΐά6}]6 οὗ {π6ὸ 8.8) ΘΘΩΙΌΓΥ 
Β. σ.) 'ο ΕἸορίδη (ἰπ6 251) ἀγμΔΒΙΥ δἰγοδαγ 
ὕθογθ σὰ ὶϊθ (ὈΝΟΚΕΆΒ, Οεδολίολέε ἀε8 Αἰἰϊετίλ. 1 Ὁ. 
δ98). Ἡζοκίδῃ οδηηοῖ ἐπογοίοσο βαγθ ἰογπηθα 
δῃ 8] Ἑἰδτοθ πιὰ (ἢ 6 ργθάθοθϑεοσ οἵ (μ6 ΕἸ δἰορίδῃ 
ἀγμδείγυ. ἈΕΙΙΤΖΒΟῊΗ ΒΟΘΏ8 ΠΟΓΘ ἴο ΓΟΪΥ ἴοὸ 
το οὐ Ηροτοάοίι, 11., 137 ἐπὶ ., ψόγτο ἃ Κη 
ΑὨγϑῖβ οὗ Αηγαῖΐβ, ἱ. 6.» 68, 18 ὨΔη16α 88 ᾿ΓΘῸ- 
ἀδοοαβον οὗ [6 Ἰορίδῃ ϑϑδθαϊΐκοθ. Μογθονοσ, 
Ἐν 41 8 δεαϑυιηρίίοη τοβίϊηρς οὐ Ἡογοαοίυ, 11. 
141, τηδὲ (Π6 Ριἐΐδῃ Κη, ψ 1} πθοῖλ βθηπα- 
Ομοσδ μαὰ ἴο ἀο, ψὰ8 ἴ86 ΕἸΠΙορίδη ϑβοίμοι, 
Ῥτίοεὶ οὗ Ηθρμδοβίοβ, το γ͵ὰβ δὶ {π6 ββηλ6 {ἰπ16 
ΤΌΪΕΥ οὗ Ἰοττοσ δῃὰ τοὶ Ερυρὺ ψὶ ἢ Τδηΐβ ἰοῦ 
.}18 Χογ] βοΐ, 18 τοΐιηιθα ΕΥ̓ Ααβυγίδη πηοηυθῃίβ. 
Εογ, δμουρᾷὰ {μ6 ἔγχει ἱπβογι ρίοηβ {μδὲ τηθηϊΐοη 
6 πατλθ ΤΊγθδκα (Αβεγγίδη Ταν- ως), ὈΘΙοης 
ἰο (6 ἐδηθ Δίου ϑιθημδομοσῖρ, γοῖ [86 τηοῃυπλθηΐβ 

δββίβίθα ᾿ Ὀ]Υ θὰ ἰο ἀο 8ο, ὑθθοδυβο {818 

ἰο βίαν, Βαὶ γοὶ ἕς ἘΞ 

οὗ βθῃηδοβοῦῖν ΘΧΡΓΥΘΘΒΙΥ πδη6 ἢ18 ΕπΥρίΐδη οΡ- 
ἔ κἸσηρ οὗ Μοτοθ᾿ (βΟΉΒΑΡΕΝ, αὐό Κεῖ- 
ἐπϑολγίση ὑπ ἀα8 Α. Τ', ν». 203), τισὶ οουἹὰ 
Ὡοὺ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Ὀ6 βαϊὰ οὗ ἃ ἔδυῖμο Κίηρ. ὙΒεα 
Ἰρβαϊδι δ γὸ τωϑηςοηβ Ζοϑῃ (δἰἰυαἰοά ἰὴ τἈῃ6 6] 8 
οὗ ἰ8δὸ ΝΊ]6, κου ῃπγοβὶ οὗ Ῥο] υβ᾽α.), μ6 18 ὑσοῦδ» 

8 ΟἸἰΥ, βίποο μα δῃὰ 
οὔ 186 βοοοῃὰ τ ]]οπηΐαα Ὀοίογο ΟἸ γὶβί, μδὰ 
Ὀθθη [86 σΔρὶ 4] οἵ {Πὸ Κἰηράοτα. ΕῸΣ (1}} (ὴ9 
ἐχρυϊδίου οἱ Η γίκδοθ, Μοιαρμ δ, ἰμοα ΤΉΘΡοθ, μδά 

ἢ ἴδ6 σαΡΙ(8] ; (μθη, ἔγοπι (ῃ6 Θροοὶ ταθῃ- 
εοθοῦν Ζοϑη, (οὐ. ΌΝΟΚΕΒ, Οἰεδολίολέε͵ ἀεδ 
«ἀμοτίδ, 1, ν. 6898). Ιδβαΐδῃ μδὰ αἰγοδὴγυ (χῖχ. 11) 
ταρηἰϊοηρα Ηδβηδθ {Ἐεγριΐδα Ἡ πᾶς, Ῥῆπεδ, αἴϊου- 
Ὑ8Γ 5 ΗΟΓΆΚΊΙΘΟροΟΪ 4, οἱἰυαϊορά ἰῃ [6 ποὶρῃθοῖ- 
Ὠοοά οὗ [δ Μοϑυΐβ), ὑθοδπβα ἰΐ μδᾶᾷ Ὀδϑὴ ]Ἰαϑὺ 
δον Τδηῖβ (Π6 ΓΟΥ͂Δ] βοδὶ οὗ ἃ πδίγθ ὙΠ ΑΒΙΥ 
οορ. Ηοτγοαοίυη, [Π,, 137). ΠῚ ἰμθ Ζοδι δπά 

Ὧ65 8.6 {Π6 οἰϊίο5. πῃ ]οἢ Πα Ἰαδὺ ὈδθῺ σούδὶ 
βοδίϑ, δῃὰ ἰΐ {ΠῸΥ ψΟΓΘ ἰοῦ 88 βυσἢ ἰοὸ {Π|6 
Ῥτορμοῖ, ἱμσθ ὧβ Γγοδ ΠΥ Ὁ σϑᾶβοη Ἡλι ΗΙΥΖΙΟ, 
ΚΝΟΒΕΙ, δηά οἰμβθσβ ἰο δορὶ (86 γοδάϊης Ὧ3Π 
Δ, σἈΙῸΒ 1168. δἰ [86 Ῥαβὶθ οἵ [16 ΑἸϑχδη- 
ἀτίηο γϑσβίοη, Ῥυΐ μδ8 ἴῃ ᾿ξ ΟἿΪΥ ἃ ὙΘΙΥ ὕῃοοΓ- 
ἰδΐῃ βυρροσί. 16 ἐπ 1Κονσἶθθ ΠΠΏΘΟΟΘΒΕΒΑΙΎ, δηὰ 
ἄοεθ ποὺ δογγοβρομα ἰο {116 οοῃίοχί ἰοὸ σείοσ (10 

Βυϑδὴχ ἴῃ ΛΩΝ ίο ἰιο Ἑργρίίδηῃ Κίης 88 βαυϊηρ 
ΨΔΙΏΪΥ Βαϊηπηοηρα {86 ὙΑΓΓΙΟΣ οαδίθ ΟΥ̓ Β18 Ση6Α- 
βοηροῖθ (Ηετγοὐοίυμ, 11. 141). [( ͵8 τηοβὺ Ὠδίυγαϊ 
ἰο τϑίδσ ἐμ βυϑὲχ ἰπ Υ ΣΝ) ἰο ἰμ9 βαπλθ βυὺ- 
ἦοοὶ ἰο σοῦ ἰμ6 βυβὴχ ἴῃ 1 Ὀδϊοηρβ. 1 

ἰμ6 Ῥτγορμδὶ πιίβῃηδα ἐδ βυδὶχ ἰπ γ2. 72 ἰο 
αν 8 ἀϊογοηὶ τοίοσθποθ ἔγοιι ἰδαὺ ἴῃ 1), ΒΘ 
τασδὶ ἤανθ τηδα9 (818 Κηοτῃ πὰ ἃ ΨΑΥ Ὠοί ἰο ὃΘ 
ταϊβαηαογβίοοα, 

5. ΤῊΕ ΡΒΟΡΗῈΤ' ΑΚ ΠΕ ΟΘῊΗΤ' ΤῸ ΒΕ, ΑΝ ΑΒ ἨΞ ΟΥΘΗΤΊ ΝΟΤΊ' ΤῸ ΒΕ. 

Ομριεε ΧΧᾺΧ, 6-14. 

6 Τδο Ὀυζάοσῃ οὗ {86 Ὀοδϑὶβ οὗ ἐμ6 βου! : 
“Ἰηἴο {86 ἰαπὰ οὗὨ Τγοῦ Ὁ]6 δῃηὰ δηριΐβῃ, 
Ἔτοια ΉΘΠηΟΘ6 οοηιθ 6 γοσηρ ηά ο]α ]ἴοη, 
ΤῊΘ ΥἹΡΟΣ δῃὰ δοσγ Ηγίηρ βογρϑηΐ, 
ΤΆΘΥ 0111 ΟΔΥΤΥῪ {πο ὲΓ τ οῆθϑθ ἀρο {μ6 ΒΒΟ] ἄοΥΒ οὗὨ γουπρ 85868, 
Ἀπὰ ΤΒΘΙΓ ἰγθαθι ΓΟΒ ΠΡΟῚ [Π6 ὈυΠΟΒ 68 οὗ Ο8116]8, 
Το 8 ἰο ἐπαξ 888]} ποῖ ῥτοδὺ ἐΐθηι. 

1 Ἐν (ἢὁ ΥΡ 88 8881] 610 ἴῃ γαίῃ, δῃα ἴο πὸ Ῥῦσροβο ; 
Ὑβογοίοσο δνο 1 οτἱθα 'δοποοσπίηρ; (18, ΤΒοσ δύγοηρία ἐδ ἴο βἰΐ 801]. 

ὃ ΝοΥῦ γρο, σεῖο 1 θοΐοσο ἐμ θῖ Ϊῃ 8 180 ]6, 
᾿Ἀπά ποίθ ἴζ ἴῃ 8 ῬοοΚ, 
ΤΒαῦ 1 ΤΩΔΥ Ὁ ἴον Ἶδμ6 Εἶτα ἰο Θοπλθ ῸΓ ΟΥ̓Ὸῦ δῃᾷ δυδσ : 

9 Τμαῖ {118 9 ἃ τοῦ ]]οὺΒ ΡΘΟΡΪΘ, 

10 ΒΑΥ͂ ἴο ἰπ6 ὅϑοσβ, 866 ποῖ ; 
ΤῈ ὉΒΙΠτΟΙ, ΟΠ] άγοη ἐλαΐ Μ111 ποῦ μοδν {86 αν οὗ (80 1,.0ΒὉ : 

ῃϊς 
Ἀπά ἰο [86 ῥῬτορμοίβ, ῬΥΓΟΡΆΘΘΥ ποῖ υπίο 8 τρδύ ἐΐπρθ, 
5 

11 σεἰ 
Κ απο 08 βτηοοί ἐπ ηρΒ, ΡΓΟΡΉΘΒΥ ἀδοοῖίϑ: 
γοὰ ουἱ οὗ [Π6 ψὯγΥ, ἔπτη διά οαἵ οὗ [Π9 ραίδ, 

ὕδυϑο 16 ΗΟΙ]Υ Οπα οὗ [βγ86] ἰο οθϑ86 ἔγοτῃ ὈθίΌΓΟ 8. 
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12 ὙΒοσαίοσο ἐμ βαῖἢ [6 ΗΟΙΥ Ομ οὗ [δγϑο], 
Βροδϑῦβο γ8 ἀθϑρίβο (818 ποσὰ, 
Απὰ ἰχυβί ἴῃ ὌΡὈΙΓοββίοῃ δηὰ ῬΟΥΥΘΣΒΘΏΘΒΘ, 
᾿Απᾶ βία  ἱβόζθοῃ: 

18 ΤὨογοίοσο ἐμ 1β ὉΠΟῪ 8881] Ὀ6 ἴο γοῦ! 88 8 ὈΓΕΒΔΟᾺ ΤΟΘΑΥῪ ἰο [8]], 
ξ ΠΟ ΠΕ ουΐ ἴῃ 8 μ68]}, 

ὝΝοθ6 το Κίηρ σοΙμο ἢ βυ 6 η]}γ δ 8ῃ ἱπβίδηϊ. 
14 Απά ἢ 588}} Ὀγϑδᾶκ 1ΐ 88 186 Ὀγοδκίηρ οὗἨ δο ρούίοσθ᾽ γϑββοὶ, 

Τμαὺ 18 ὈσΌΚΘα ἴῃ ΡΐΘΟΘΒ ; ἢ 8881} ποῖ 
80 ὑμαΐ {6 Γ6 888}} πού Ὀ6 ἰουηάὰ ἴῃ (ῃθ 
Τὸ ἰδο ἔγο ἴγοιῃ (μ6 Βοδυίῃ, 
Οἵ ἴο ἴδ ψδίοσ ιοὐλαΐ ουἱ οὗἨ 186 ῥἷί. 

1. Οὗ, ἐο Ἀ6γ. 8 ἨΘϑΌ. ἐλο ἰαξίαν ἀσν. 
8 ἐηγοισὴ α ἰαπὰ 97 ἱγομδῖα. ν δμοηδεδ απὰ ἰΐοη, 

8 : 
ΘΝ 

4 Ηδδ. ἐδ δοίέϊα 9. Ῥοίξέονγε. 
Φ ΤΣ οαὶδ ἰἐ; Βοαδίον ἰλαΐ δἰ δἰϊϊξ. 

8 ΟΥτ, διανά. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ΨοΣ. 11. ΤΊιΘ ἔοστῃ ν3} ἰ5 ἰουῃἃ ΟἿΪΥ Ὦθσθ. ΤῊ6 Μα- 

βοζοίΐο ποῖϑ υπᾶθῦ 86 “οχὶ 18 ἴο Ὁ γοδὰ “7νο Ναυδ 1 ἢ 

Τϑογὶ." “32 ἰ8 ἰοσττηϑὰ δῇ (9 διβδίοβυ οἵ ὅδ: ἔοστωϑ 

Ὅν, ΣἼΠΙ, σίο., αϑὰ μ66 ἐδ ΒΔγαθ τηθδῃΐῃβ δ ἐμ ὕῶοσθ 
θοτωτηοΩ 3 (χἰνί. 8). 

ἘΧΕΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

1, ΤῊ οὐδοῦ ἰο βαοὶ ἑοσ ἢ σὶρ νἱ νὰ] γ [86 οογίδ ὩἰΥ 
οὗ εἶα Ῥγορῆθου, [βαΐδῃ (6115 [6 ρϑορὶθ ἐμδὲ ἢ 
ἢδ8 ΘΟΙ ΔΒ Παθα ἴο πχϑτὶς Εἴ8 υἰΐθγδῆοθ Θ0Π- 
οογηΐησ (6 Εργρθδη Β6ΙΡ δὲ ἃ ρβαγεϊουϊδν πμαδϑα, 
ἴο τ 1οἢ ἢ6 ΠΟῪ ρῖνϑα δὴ οι δ᾽ θμδίϊς εἶ{}6 αἰ τϊ- 
1ὰῦ ἴο τβδὺὶ τὸ ὅπα ἰῃ ομδρίοι χχὶ., χχὶὶ. ΤῊΘ 
Ῥυτροτὶ οἵ (18 πιαδϑα ἰβ [Πἷ8: Τὴ «οἶδ δα θ68- 
ΒΔ 6 οΥ8 ἀγαρ Υἱοἢ ἰΓοαβΌγοϑ ἸδθογίουθΥ ἐμτοῦρἢ [ἢ 9 
ῬοσὶἸουβ σι] άθσηθββ ἰο Εργρί, ἰῃ ογάδγ ἰο ρυγοβαθθ 
1:0 δϑϑἰδίδποθ οὗ [9 Εανριδηβ πος π711}} ῥσοῦθ 
ἴο Ὀ0 ΘΙΡΙΥ ΥΡΟΣ; Ὑδοτγοίοσο ἤϑδονυδὴ Ηϊπ)θο] 
ἷνοθ Εὐγρί ἴπ6 πδπὶὸ “ Βοδδίοσγ, εἰεἰἰηρ 8ι1}1} 

ἴδεν 68} ψ: ΤῊΪ8 πιάδϑα ἰδ ἰο Ὀ6 ῥγοθοσνοὰ {11] 
{Π6 τοτηοίοδὶ ἑαίαγα, 86 ἃ τΪ᾿Ώ668 ΤῸΣ ἰμ6 ἐσαὶ οὗὨ 
ὙΒδὲ γγὯδ βαϊα Ὀγ (86 Ῥγορμοὶ (γοσ. 8). [ἢ μὲ 
ἭΔΥ ἰΐ τησδί Ὀ6 Ιη816 ῬΡΟΒδβ1 8]6 ἰοὸ θβέβ Ὁ] ἢ οὈἾθ0- 
ἔτνο!υ (μ ἴσα οἵ (86 ργορββίΐο ἰθϑιϊτοοην, 88 8}} 
ΒΘΏ5Θ [ὉΓ ἴΠ6 ἐγ ἴθ ταπύηρ ἰη ἰῃ9 ρΡεβορὶο οἵ [8- 

ἴον [Π6 Ὁ δζὸ 8 ̓γίῃρ γδοθ, ἰμδὶ Μ|11 πο θασ 
δο ἰὰν οἵ Φοβουδὴ (γοσ. 9). ὙΉΘΥ βῆον ἰμΐθ ὈΥ͂ 
δοίυ 1} ἀθιμδηαΐηρς οὗ ἴ6 Ῥγορθοίβ ἰδμδὲ (89 
Βῃου]ὰ ποῖ 61} ἰμθπὶ (μ9 σα ϊδ, θὰΐ ΟὨἹΥ τῆμδὲ 
ΔΕΤΌΘΔΟΙΟ, ϑνθῃ ἡ μθη ἰΐ ἷ8 ῬυΓΘ ἐἈ]ϑομοοά (γθγβθ 
10); διὰ, βισίβοσ, ΌῚ σϑαυϊγίηρ ἰμαὶ (Π6Υ (6 
ῬΓΟΡἢ 605) ββου]ά ἀθ ἴτοιι [86 της τΥ, δηά 
ΤΟΙΊΟΥΘ ἔσο ᾿μοὶν ΤᾺ Ρ]68) ογοβ (86 Ἦροὶγ 
Οδ6 οἵ [6γ86] (νϑγ. 11). Βοίους εἶα 1800 ἀ66- 
ΤΣ 186 ποσὰ οὗ 9 ΚΟΕΡ, δῃά σϑὶγ οὐ]Ὺ οἱ νἱο- 
ΘΏ0Θ δ. ὨΟΠῚ6 δΔη 8 Ῥϑγγυϑζβο (ογεΐζη ρο ἱοΥ (νος. 
12), 1818 1Πποῖν αἴῃ 888}} Ὀ6 ἴο ἐμιθπὰ 88 ἃ σεπὶ π]]} 
ὙΠΠΟΒ ΡΌΪΡ6Θ ουὔὐ δηὰ ἐμγοδίθηβ ΘΥΘΥΥ τηοπηθηΐ ἰο 
741} (νοσ, 18). Απά ἰξ πὶ}} αἷϑὸ (411, δηὰ ἐΐϊβ σο- 
ΤΩΆΪΏΒ Ὑ11] ἐΠγου ἢ [ἢ 6 νἱο θηοο οὗ πο [811 Ὀθοοῖὴθ 
τοάυσοα (0 5Π18}} ρΐϑοθθ δο} δὲ ἐμθ βῃδρὰβ οὗ 8 
Ῥοι, ὨΟΏΘ οὗ π ΒΙΟΝ ἰδ Θπου ἢ ἴοσ ομα ἰο 
η ἰΐ ὅτο ἔζοϊα [86 ἢ ΟΣ ΜΑΙΟΣ ΠῸΪ 186 μ1 
(τοσβ 14). 

2. ἘΠ6 Ῥηυχᾶθ:----Δη ΟΘΥοι.--- γα. 6-8. 
οσν ὑπ] δε} γ ἰδ [6 δρατίουδηοδα οὗ ἐπ 6 ᾿ηβοτί ρου 
52) ΠΊΙ2 ΜΙ τὴἡαϊηϊαϊ πο, [Τη γοσ. 8 (ἢ Ῥτο- 
Ῥμοί 8 οοτητιδπάρα ἰὸ σϑοογὰ ἱξ, ἡ 6., {{|9 Ῥγθ- 
οεαϊηρ Ὀγίοϑέ, ΒΒ ΔΥΡΙΥ τηατίκοα καγίηρ ἰπ 8 ρδσίοῦ- 
18} ἰδὈΪοῖ ἴο βεσνθ 88 ἀσουπηθηίαῦΥ ουϊάθηοο ἴῃ ἰδ 6 
ζυΐϊατο. [1 ππαοταίδηα (ἢΐ8 βαγίηρ ἰο Ὀ6 γϑῦῖβοα 6 
Διὰ 7. ἘῸΓΣ {ΠΟΥ ΔΙῸ Θβθοη δ }}γ οὗ ἐπ βαῦλο ἱμπι- 

Ροχΐ δα γοσβοβ 1-ὅ. Βαυὶΐ (Π6Υ τορσοάσοθ (ἢ15 ᾿τὰ- 
τὶ ἴῃ ἃ αὐυἱΐο Ῥοου δ, οι Ὁ] Δ16, ᾿πἰῤιά τως 

Ὅσα. ἸΤΠΕΥ ΒΘΆΓ, Ἧ ταρηϊ βϑΥ, ἃ ἀοοϊ ἀφ γ ῥσο- 
ΡΒοιῖσαὶ ομασγδοῖοσ. ΤΒοὶσ Ρρυτροτί 18 ἀοαὶρηοα!ν 
βοῖ ἔοσίῃ ἱπ [ἢ 16 ῬΘΟΌ ΔΓ ἴοσγπὶ ἴῸΣ [09 ἢ οἵ 
δαΐῃρ δρθοΐδ}]ν σοοογάθϑᾶἃ. 1 πον ὑμὲβ Ὀσιοῖ βαγ- 
ἱπρ 15 Τρϑη  βι]γ ἀοδίχηοα ἰο μανθ δὴ ἱπάθρθῃ- 
ἀρηΐ αχἰβίθῃοθ, ΜΕΥ Βῃου]α ἴξ ποῖ 8180 μαῦθ ἱΐβ 
ΟΥ̓ ὨΔΙΏ6, 18 ῬΑΥ Ιου] Δ᾽ ᾿προσιροη ἢ ΤῈ Ῥγοὸ- 
Ρδοῖς 88 γϑοοχαθα ἔγοῃῃ χὶϊὶ.---Χ Χ δ], ἃ 86.168 οὗ 
Ῥτορβϑοῖοβδ δραίποὶ Ἰογοῖστι πιδίϊομβ, ἰο θδοὰ οὗ 
ἩΒΙΟΝ ΒῸ μῖνεβ [86 {{10 60, Ηθ [ιδϑ, ἴῃ μασγίὶ- 
οΌΪΑΡ, ἴῃ οδαρίος χχὶ. Ὀσουχπί 186 Ὁ ότι Γϑ» 
(86 Ὁ ββοσί υἱξογβῆοοθ ὑηᾶὰοσ ἴμ6 169 Ὁ τ 1} δὴ 
οι δ] παἰΐοδὶ δα αϊοη (χχὶ. 1, 11, 18). δΠΒΒΕ 

ΑΝ ἵοσχί δυο 8 ΒΘ ποὲ ἀρδίρηθαὶγ ἰμϑοσὶ Πμοσο ἴῃ 
ὑπιεῖ οι] οπλαίϊο ἐδ, 88 Β6 νήμ τ ἰο 4ο βὸ δΥ 
1868 ἀκροννρα οὐγουμησίδηοοθα δθ μα ξηρ 1.8 οτὶ αῃ 
ΑΒ δ πἰδίοβ, νοσ. 8, 89 χϑοοϊνοί, δῆδσ. δυϊηρ 
ΟΥΣΔΙῪ ἀοἰἑνοτοὰ (Π6 πογάβ, (ἢ 8 σοτητηβηα αἶδὸ ἴο 
ΤΆΔΚΘ 8 ῬΑτ Ό]ΔΓ γοοογὰ οἵ ἔθ ἰη τι ἰηρ, Α8 
ΠΟῪ (ἰδ χοοοσάϊηρ ἰοσιηθα δὴ ἰηϊθυϊυὰθ ἰο 18 ογαὶ 
ἰοδοβιίηρ, δηὰ 68 6 οοσημἱ θὰ ἰο τειπρ 8}1 18 
ΟΓ] ἰοβολιίηρ, ΠΥ βμουϊὰ πὸ ποῖ γϑοοσά ἐδμῖ8 ἰῃ- 
ἰοσϊαὰθ δ]βο [0 οοὐ]Ἱὰ ποὶ Ῥοββί! Υ ΡῸ μαβϑοὰ 
ΟΥ̓ΘΣ, Νίον οοὐ]ά ἢ ῥΐδος 1ξ δ δὴ ᾿ηἀδοροηάρης 
ΜΙ  διωοπρ ἰδ τοδὶ, ἕον ἱξ τουϊὰ Βανθ θθθ υἢ- 
10 0611.1816 ἴῃ ἐμὲ οοπηθοίζοη. 11 8 8 γσϑδὴὶ! οοη- 
οἹυδίοι ἰο ἀφοϊαγο {παὶ (9 γϑυῦ Ἔχρτγοδββίου Ὁ 
ἷθ δῇ ουϊάθηοο {μὲ ἐ86 ἱπβογὶ ριΐοῃ ἀϊὰ Ὡοὶ 
οϑοα ἔτοπι [βδίδη, Ὀθοϑῦβθ 6 ὭΘΥΟΓ ὑλρὰ {μ6 ποτὰ. 
Τὶ ἰβ ΟὨΪΥ ἴῃ βυοῖ ργορΒθοῖθδ 8 ἱπηπιϑ ἰδία Υ γοΐοσ 
ἰο ἐπ6 {ΠΘΟΟΤΔΟΥ͂ {πὶ 1βαίδῃ ἀοθα ποὶ υ80 ἔμο ποσὰ. 
Ιν 8 ἢ Ηπι ἃ κιδπάϊης ἀοεὶρηδίοη οὗ Ργορμ6- 
οἷο οοποθσγηΐης ἔογεῖμη παϊϊοηβ. ΟἹ [18 ὙΕΣῪ 8ο- 
οουπί ἰλ6 ποτὰ ἰβ β6σθ θη ΓΟΪῪ ΒΌΡΓΟΡ δία. 
ΟὨΪΥ ΤΩΔῪ Ὀ6 δαὶ ιἰοὰ, ἰδ δὲ ΤΉ 6 ἢ ἸβαΙδΝ ΟΥ̓ΔΙΪῪ ἀ6- 
Ἰἱνογσοὰ 186 Ῥτορβ θοῦ οοῃίαἰηρα ἱῃ γοσβ. 6 δὰ 7, 
μο ἀϊὰ ποὶ ἔμϑῃ θϑιαρ ου ἴμθ ποτὰβ “) Ὑ2 ΚΟΌ. 
Ῥοβαΐθ]ν [ΠΟΥ ΠΙΔΥ πᾶῦθ Ὀθϑῶ ραϊ 88 δΔῃ 1ΠΒΟΤΊΡ- 
οῃ οηἷγ ἰο ἴΠ6 νυυϊἰηρ πιϑοιἰοηθα ἰῃ γος. 8. ΤΠΘ 
Ὀτροτὶ οὗἩ 8 πιαδρα 18 ἀθῃ ΌΥ ἰδ6 πογὰϑ 
Δ) ΠΊΣΤΙΣ. 1 Βεϊΐονο {μδὺ (μ6θ ᾿τοσὰβ τὸ 81} 

Ὀἰχυοῦμ, δὰ ΔΘ ΡυγροβαὶΥ υϑοὰ ἰη ἐμποὶν δι χυ- 
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ἦγ. Το δ] οταδῖῖο ἱπδου ρου χχί, 1, 11, 18; 
ΧΧῚΪ "1 δῖὸ διλὺὶ , 322) ἱβ ἴ6 δουϊἢ ζϑῃογ- 
αἰὶγ (“9 66}. χν. 4; χυὶϊὶ. 16, 19, εἰ δαδρ6), Ὀυϊ αἴδὸ 
φροοΐδ}]}γ ἰδ δοαϊὰ οἱ Τυάδ (οὐ. οὔ χχὶ. 1). 
Τι ἰα οἰθδν ἰμδὲ (6 πογὰ Ἵσδηποὶ ὃ6 ἰδίκοη μεσὸ ἱπ 
ἴΠ6 ᾿Ἰδίίοσ δοῦβο. ΕῸΣ δι πουρὴ (μ6 δι θαβδαάοσ 
οὐ ἰμ6 ΜΔΥ ἴο ογοδϑϑα ἐδ βου οὗ Φυάδῃ, 
(ΔῸΥ τοηΐ 4180 [Ὰγ Ὀογορά ἱξ. ΤΈΘΥ πδάθ8 ᾿ουΣ- 
ΠΟΥ͂ Ἰπΐο {86 ϑουΐαι, ἰηΐο Βου ΠΟΙ 86 ἰπ ζΌΠΘΓΑΙ, 
διὰ ἴο [1666 Ἐεγρν (Π6 δορὰ οὗὨ ἰδεῖν Ἰουῦγηου, ὃ6- 
Ἰοησβ. ΤΌ 32) ΠΊΏΓ2 δγὸ ἰποσοίοσο Ὑ ἢ 
θεϊους ἰο (Ν᾽) δου! ζϑΏοσα]γ. ΑΒ βοὴ (89 Ῥτο- 
ῬΒδὲ Δ0Ὸγ6 81} ἸΏ 688 ἴ0 ὙΔΣῚ ἀρδίηδὶ Εσγρὶ, τουδὶ 
ποὶ 8150 δὴ Εχγρίάδη θοϑϑὶ Ὀθϊοης ἰο ἰμοθο 22 

Δ [πῃ ἔοι ΠΛΊΘΤΊΖ σϑοβ]]α (0 ταϊηά (μ6 ΠΊΌΣΞ 
“οὐ χ]. 1δ, (π6 ΒΙΡΡοροίδιημ, ἴῃ Ρδῃ Ῥσχο- 
ὕδὉ]γ , ἴγοιλ ὙΔ ΟΝ ἐπ ψλθο ἴῃ 
Ηεῦτεν ΓῚΌΪΒ τεβεια θὴρ [86 Ρ᾽Όταὶ οἵ ΠΌΠ8 
(;ρ. π8 ἴῃ ΗΞΕΖ. Ἐ.- πο. 1., Ρ. 141), 
ποῖ οου ά (ἢ 6 ΤΏΟΥΘ ΘΑΑΙΪΥ ΠΔΡΡΘΏ, δ1ηοθ ἰδ 6 
Ἐχγρίίδηι πογὰ βἰψηἹῆοθ δον ἱ 

πηϊταδί ον ἢ Ῥῦ πχυδὺ Ὀ6 Γορδγαάθα 88 [86 οὔ- 
βοῶ οἔδο π ΤΡ ΩΣ [16 Ὀδδδῖδ οὗ "πΠ9 
ΒΟΌΓΒ διὸ εἰ ρὶν [Π6 86868 δηἀ ΟἈ:Ώ6]8 (Παΐ ΠΘΟΡ 
ἴδ9 ἰΣοδβιγεδ ἴο ἕκσρι.--". Μ.]1. ΑἹ ΥἹΧΣ ἰο 

ο 80 οὐπηφοίοά πίτ γΜ5᾽. 2 το ΡΨΌ ἰε ρὰ- 
του μοί ο81, Ὑθθ Ἔχργοβαίοηβ ΓΙ (ἀπριιδίϊαδ) δηὰ 
ΠΡῸΣ (οραγοίαξο} ΟΟσΌΣ αἷδὸ πὶ (μ6 σϑῖβο, υἱ]]. 22; 
γοί [Π6Υ δῖὸ ἰουτιὰ οἱ μθα 8Δ8 ΒΕΣΘ ΟὨΪΥ ἴῃ ῬΊον. 

;, 27.--0 2 Θοταρ. ὁπ ομδρ. γ. 29. σὰ ἦα ἰοαμπά 
δου ἰποᾶ πῖτὰ 302 οὐἶΐγ ἢ 8δῃ 4 ΟΟΟΌΓΒ Ὀ6- 
εἰσ ΟὨΪΥ ἰπ ἔπ ΟἴΠΟΣ Ρ] 8068 : Φὅοῦ 'ν. 22; Ῥτον. 
Χχχ. δῦ. ὉΓΠ9 σαΐεσβ ἴο ΓΝ, ἴμογθ θοΐπρ᾽ Βα θει:- 
ταϊοῖ ἴον (μΐδ ἰοστα πὶ ἐμο εἰπρσυΐαν {86 ἰά68 οὗ (6 
ΤΩΔΌΥ δεραζαίθ ἰοοδὶ το8 ἔγοπι ΒΊΟΝ δύσι θοδδίβ 
ΤΩΔῪ οοὐἴη6. 6, ἯΠΟ ΔΓΘ ΤΟΙΘ δοοσιβίοιη θα ἴο 
τηλτῖς (Π6 Ρ]Δο6 ἩΒΟΓΟ, ἔμ δη [16 Ρ͵δοθ ὙΒΘΏΟΘ δῃγ- 

Κη ἜΡῥθασβ (οοΙΏΡ. 6. 9. ὉΡὉ διά ὉῬῚ) ΠΏ 
6 εα. ἱ. 7), σαπὶ ΑΕΪΥ σοθάθν “ ΥΒΘΊΘ ἢ ἀτὸ ]ἰοη- 
688 δι Ἰ1οη." ΠΥ͂Ρ υἱρεγα, γεσυζνα, Ὀδαάο8 μθ τὸ 
Ἰχ. δ; 700 χχ. 16. ἤθ᾽ΡὉ ἢ οοπιρ. οἱ σὶν. 
29. Οὔρεστο 86 ἴσοῦγ: ἰδγουσῇ 80 ἀδηβοτοῦβ ἃ 
ΦΟΌΒΟΥ (6 ἄθε8 οὗ Τυάδα ἄτερ {ποῖν ἔγθα- 
ΒΌΙΟΔ, ἰῃ ΟΥΘΣ ἰ0 ρύτολδδβο 4 μοῖρ τ ῖοὰ {1 
Ἰεῖνο ἔμϑῖὰ ᾿ῃ [86 Ἰυτοῦ. Ὁ} (ΕΒ Ὰ Ὁ }}) 
ΘοΡ. γεσ. 24; ει. χχχὶϊ. 16; Φυάᾳ. χ. 4; χὶϊ. 

14. ΤΆ μῖαταὶ οἵ 77 ὀοσῦσα βοείδρ ΟὨΪΥ ἴῃ ἐμ 
εἰσυϊβοκιΐσιι “[Ότοοβ, θδηᾶάβ οὗ τδυτίοσθ," δὰ ἴα 
Τρογ ὑτοοοδοα ΒΥ 132 οὐ Ἵ (1 ΟἌ του. τἱὶ. ὅ, 
Ἴ,11,40; δε:. χὶ, 7, 18; χΙΣ, 11, αἱ ϑαῶρε). ΟἿ] 

ἷῃ Εροὶαβ. σ. 10 ἀοϑβ (9 ποτὰ εἰδηὰ ἱπ [86 ρεϑῃ- 
ΘΣΔ] εἰ χη! βοδίίοιι “ υἱγοι. ΓΟ Ὠυπιρ, δύποι, 
ἷθ ἅπ, λεγ. Βαὶ Ἐκγρί ἩΠΙι μοὶ» νᾶροσς διυᾶ 

ϑεαρτπθα5 (Ὁ Ἢ ὉΠ ΟὨΪΥ 616) ὦ. 6.. ἢ: ταδ]ς 
οὗὨ 118 δϑαϊβίδῃοο 011} Ὀ6 ποίϊπα Ὀυΐϊ ΘΙΩΡΙΥ͂ γδρου. 

Ρ Ὁ2Π δῖὸ ἐβογαείοσο ποὲ ἴο 9 ἰδίκθῃ αϑ δά γοσθβ 
{πηδ. ΠΟΥ οδῃ ἱηάεοα ὑ6, σοΙρ. ἈΒβ. ᾿χχ!ὶὶ!, 18; 
ΟὉ χχὶ. ὅδ4; χχχνυ. 1θ, εἰ δαξρε), Ὀυὶ δα δοουβ8- 

ἐἶνε8 οὗ [89 οὈ͵)θοί ἀδροπαάϊηρ οἢ 8}1668 οὗ πιακίῃς, 
οἰἴδοιίηρς Ἰαἰοηΐ ἰη Ἃ» (ῸΡ. χὶχ. 21; Ἐχοῦ. χ. 
26; Φοῦ νἱ. 4; Ζεϑολ. νἱὶ. δ). ΤῈΘ [10Ε}Ρ αῖνοβ 
ἘμγΥρὶ αἱδὸ 8 σι! 6 ὨΒΠηΟ, 88 ἐΐ ΓΟ, ἰὼ 
ΒΟΣΥ͂Θ 88.8 ὙΔΙΠΪῚΡ ἰμδὲ ὯὩῸ ΟΠ6 ΓΩΔΥ͂ δ" οὐ {μὲ 
ἀδοοιεα} μοῖρ ἴο ἰδ οὐ ἀοίσϊτηοηῖ, Ηδθ Ὡδπθα 
Εκγνὶ ᾿οῦ ὉΠ 27. Ἡΐξτα, ἢγεὶ οἵ 411, ἰΐ δρ- 
ῬΘΆΓΒ ἴο τὴ9 ἰμδὲ [86 ῬΙοροὶ Θῃο66 118 ΟΡ θαβί ἢ 
ὙΠ σοίθσοησο ἰο ἃ ὑἴδοθ ἴῃ οὉ. Ὦο τεοδά, 200 
χ. 18, ἰῃ ἃ σοῃίεχὶ ψ ΔῊ ἰγθϑίβ οὗ 86 τιΐρπὶ δὰ 
τ) ΕΒ οἵ [π6 βαργειας Οοά: “ΕἸοδβμ ἰαγηβ ποῖ 
Ηϊδ δηρον, υπᾶον Ηΐπ θῸΝ ἱμϑιμβοῖνο 211 1}. 
Ὑ μιδίονδσ [80 δυίμοσ οἵ {πο Ὀοοὶς οἵ 700 τδὺ Βανθ 
πηἀοτειοοά ὈΥ ἰμ680 211 7}, δἱ 81} ουθηΐ ἴῃ υἱοὶ 
οὗ 1εδ:δ}}} ὑπαυθϑδί[ Ὁ} 8]6 δοαυδὶίδποο πὶ ἐδ 9 
Ὀοοΐκ οὗ Φοῦ, δῃὰ οὗ ἷἱθ ἔγεαυδῃΐ τοίοσγθμπορα ἴο ἱ 
δ ἦ8 δοσίβἑ Ὡ]Υ ποί ἴο θ6 τορδγαθαὰ 88 δοοίάθῃ 
μδὲ ΒΘ ΔρρΙΐθβ ἰο Εφγρὺ {86 ἔπο πογὰβ Ὑ») δυὰ 
μι ἀδα ἢ βίδηα ἰοχοίμος ἰὼ (μαὶ σϑιδυῖ8}0}9 
Ῥδδεδρο ἰῃ 900 ψδῖοῖ τ ΤῺ ἴο ὈΘ [ὉΣ ὃὕ8 ΥΕΙΥ 
οὐθοῦχο---Ὡ Ὁ (ΠῸπι 211 μοι ξιανί, δίγερογο 11ϊ, 
δ; Ῥτον. νἱ. 8; Ῥβμ. οχχχυὶἝ. 8; Οδηΐ, νἱ. δ) ἴβ 
“ετοοῖα, δυρεγδία, Διὰ 'Β αϑθα μοί δ} ]Υ ἰο ἀθεΐρ- 
Ὠδίθ ἃ υβα δαυδίζα δηΐῃλα] (ΨοὉ χχνὶ. 12; 1βδ, 
Ιϊ. 9) ψιϊοὰ 18 οοποεϊνοα οἵ 88 βυυωῦοὶ οὗ Εργρὶ; 
Βοποο 2 ΟσσΌΓΒ ΒΥ ΠΊΡΪΥ 88 ΒΥΓΔΡΟ] 64] ὩΔΠ16 Ο 

Ἐμγρὶ: Ῥβ. Ιχχχνίϊ. 4; ἰχχχῖχ. 11. Ὡ. ἐμ Π θη 
8160 ̓ ς ἃ ἀοεϊσηδίίου οὗ ὁ ἰῃ [06 δβρῆβθ οὗ 
τοοῖα, τωροτδῖα, ΒδῸρ ἤμ6Ε8, πα. ΤΏ ποσὰβ 
ΠΩ ὉΠ δἴὸ ἃ οἴοθβοσς βροοϊβολίίοῃ, ἱῃγοϊ νης δὲ 
(0 βατηθ ἰΐπη6 δὴ δηϊ οεῖ8, ὟΝ 6 Ὀεδβί 811 ὺρ (9 
ΕἸ] ραΐθ ΒΥ βυρρι γίπρ ἼΘΙ Ὀοίοσο ὉΠ, δα ΒΟ ΌΥ 
ἰι6 δργαρίμειθ οὗ 9 οοῃπίστιοιίοη ἴα δνοϊ θά. 

Οδβοθ δυο δ »73, ΠΌΠ Ὁ" ΚῚΠ ὈὝΘῚ ΠῸΡ 

ὙΥΓΚῚ ἀσεα. χῖν. 2, 8 δγὸ ποῖ βῃδΙορΌῃβ ; 88 ἴῃ 
ἐποῖ δ ὈΠΙΚΏΟΥ͂Π. 826 8 Οχρίαἰπμοα ΟΥ̓ ὁη6 [δαὶ 
ἰδ Κῆοπη. Βυΐϊ ἰῃ ΟΣ Ῥαββᾶρθ ἃ ὩΘῊ Εβθθῃ 8] 
δοϊι ποις οἰοαθηῖ ἰδ ο ὃ6 δαάοὰ ἰοὸ ἴπ ἔγβε 
ΠΔΙΏΘ ; [8:6 ἯΠΟ1Θ ὩδΙῺΘ ἷδ ἰο Ὀ6 τηδγκοὰ 88 οοῦ- 
εἰβίάηᾳ οὗ ὑπὸ ῥΡασίβ ἰὴ οοῃίχαδὶ ἰ9ο ὁΠ6 δῃοίογ: 
Βοδδίίηᾳ ἰδ 18 δὶ ἰἢ)6 βδιι6 {ἰτη6 δὲ ΓΙ Πρ, 61}}. 
ΤΙΐα ἐμουρμὶ 18 Ὀεδὶ Ἐχρσθεθθα ἴῃ αδγηδη [δηά 
Ἐπα ΜᾺ] » [6 ἰοίΔ] ομηἰβδοίοη οὗ 16 Ῥγοῃοῦῃ, 
Βοεδδιηςκ--αἰιοης 8111. 

[““ΤοθΘ ὙΠῸ ΔΡΡσουθ οὗ ΟἿΣ ΟΟΠΊΤη0 σθη δ" 
ἧπρ, ἙΒΟΙΣ αἴσϑηρβῖμ 5 ἴο δἱζ 5111, οοπαῖοσς 
(16 πογάβ 88 ἀραϊρηοὰ ἰο ἰοδοῖ ἐμαὶ 16 ἱσὰθ 
βισοηρίῃ δηὰ βροουσῦ οὗ ἰλ6 76}0}0718 οοῃεαὶ βίδα ἰη [ῃ9 
Θχογοῖβθο οὗ αὐυἱοὶ δὰ μδίοης οοηβάθῃοο ἱῃ Οοά, 
δϑϑυχοα ἐδαι Ηδ ποῦ]α ἀοἰΐγεν ἰμοὰ ἴῃ Ηΐ οσῃ 
ὍᾺΥ. ΤῸ ᾿πμ0} 7 βυοὰ τεπάογίηρ, πόπονοσ, [89 
ἤτοι ὑπὸ πτοχγὰβ τουδῇ Ὀ6 ᾿ἰοϊηῃοά, ὈΠ53Π.. Βυὲ 

ἰησὶ ιἷΐα οομοίσυοοι ᾿μόσο 1ἴθ πο οὐἠθοίξομμ, 
τϑῖ, [6 Ῥσοποιρίηδὶ βυ εχ οουἹὰ ποὶ πιὰ ῥτο- 

τον 6 τοΐδσγεα ἴὸ ΒΥ δηϊἰθοβάθηϊ Βαϊ Ῥετρὶ 
δἱ ἴ)9 Ὀορίπηΐηρ οὗ (89 γοσθθ.0 Θθοοηάϊυ, 



830 ΤῊΕ ῬΒΕΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΉ, 

ποὺὰμ 21 ΠΟΥ͂ΟΡ ΟΟΟΌΣΒ ὙΠὮῸ (86 δοοορίδίϊου 

δἰγεπσίλ, Ὀὰὶ Αἰ ΤαυΒ δἰ ρη 1868 ἰδοισ ἡπδοίξηοδ, γασε." 
ἩΈΝΡΕΒΒΟΝ. Ν ἯΘ ΟὨ]Υ ἱκοοὺρ ἰῇ μαϊπά, ΔΒ ἃ 
Ἡδφῦγον που]ὰ ἀο, ἰπ 9 εαἰρηϊβοδηοο οὗ [86 Ὡδηθ 

83 ΤΑΟΔΏΪΩρ, ΔΙΤΟΡΆΠΟΘ, γ{6 8[.8]} ΠΑΓΟΪΥ ὅπα 
8 ΒΑΡΡΙΘΓ ἰγδῃβ δίίοη οἵ (118 Ἄχ ρσϑβδίοῃ ἔμ δὴ {}ιαϊ 
Εγε ΕΥ̓͂ ΟΎΤΗ, αλαὸ ἐδὲ ]παοίϊοε.---1). Μ.]. 
ἫΘ β81:26 ὀοχρ  δηδίΐοῃ ἰ8 ἰο 6 σίνοη οὗ (6 Ρ]υγαὶ 

ὉΣ] 48 οἵ ΣΙ 'π νοῦ. 6, ὈΒΈΟΗΒΙ, ΒΕ ἷβ ἀἰβροβοά, 
8 Σ 1Π6 ΘΟχϑιρὶο οὗ ΟΟσσειῦβ δηὰ ΥἹΤΕΙΝΟΑ, ἰὸ 
ἀογῖνο Π2 ἔγοτα Π3} ἀεδίπετε. Βαὶ, ποὶ ἰο τιθῃ- 
(ἴοι (μαἱ σοι ἃ ἀογίναιίνο ΓΝ ἀο68 ποὲὶ οοοὺς 
((οσ ἴῃ ἀθῃ. χχὶ. 19; Ῥτον. χχ. 8 ΠϑΨ' ἴβ οϑ- 
(αἱ Ὠ]Υ ἐμ6 ἰπβη. οὐ 395), (80 ποιΐομ οἵ οοδαίῃᾳ, 
οἱ ἀοΐης ποίπϊης πλοσο ἰδ Βοσο αυἱίθ ὩΠΒυΣ 86. 
ΤΏ οοηϊοχὶ τϑαυΐγοβ ἴΠ6 1ά6α. οἵ ἱπδΌ} γ ἴο ἀο 
δηγίίηρ, πο τ δίδηαίης στοαῖ ποΐβο 11 τΟΓ 8 
δηα ροβίυγοα, Το ῬγορΡΒοί, δῇοσ μανίηρ εἰ μοσίο 
ἀρ] νοσοά ᾿αἷ8 ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ΟτΑ]]γ, γϑοοῖνθα ἴῃ 8 οομι- 
ΤΩΔ 4150 ἰο ψυὶὺθ ἐξ ἀονγῃ ᾿τηπηοαϊαίοϊγ, Απὰ 
(ἷ9 Βμῃου) ἃ θ6 ἀοῃο ὈΣΙΣ, ἡ, «., Βοίογθ {πον ((86 
ῬΘΟΡΪ6᾽8) ογϑθ (1Ϊχ. 12: 900 χὶϊ. 8 εἰ ϑαερε). ΕῸΣ 
ἷξ πταϑ ἰ0 06 Θβ ΑΒ] ἰβμοα ἐμαὶ (86 ῬγορΒεὶ μά Ἀγο- 
ἀϊοιοα (6 ἔγυ Π] ββηθαθ οὗ (86 οὔοτὶ ἴο οδίδί ἢ δἱὰ 
ἴτοπλ Εργρί, ἰῃ ογάθὺῦ {πδὶῖ, πἤθη Π}8 βῃουἹά ΡῈ 
ἀοιμοηβιγαίθα ὈΥ ἴβδοί, {Π6 οπιηϊβοΐθηοθ οὗ .16- 
Πονδῇ, δηὰ [116 ἱγυδιοσί ἷ θα οὔ ΗΪ8 βοσυδῃὶ 88 
8 Ῥτορμοί, τρὶς ΔΡρροδῦ ἱπάυἐία 016. 1ἰ ἀρρθδσθ 
ἰο τὴο ἐμαὶ ΝῚΣ ἱπιϊπηαίοα ἐμαὶ (9 Ῥτορμοὶ οουἹὰ 
Ὠοὶ ἀο [16 πύυϊιϊηρ οὐ ἴΠ6 βροῖ ΠΟΘ δ6 ᾿ταβ 
Βροδ κῃ, Ὀὰΐ πηυϑὺ ΓΟραὶν ἴο ἃ ρ]δοθ πθγθ ἢ 
ποῦ ὰ δηὰ (Π6 Ιρδίθυιδ]8 ὩὨΘΟΘΒΒΆΣΥ [ὉΣ Ἡγιηρ. 

ΓΝ δπὰ ἍΒΌ αἰβαγ ΟἿΪΥ τἢοίογί οα]γ ἴῃ [86 
ῬΑτγϑ]]ο] θὰ, ἘῸγ, ἴηι ἴδοῖ, (μ6 πογὰ νγγὰβ ἰο ὃ6 ποί 
{πῖοο, Ὀαϊ ΟὨΪΥ οὔοο, τγσιϊθη ἀοννῃ,. 11 18 οὶ π6- 

ΟΟΒΒΑΣΥ͂ ἰο χοδὰ "Ὁ ἴογ Ὁ. Οὔθοσγο (89 οἱϊ- 
ἸΩᾺΣ ἴῃ [86 ἴῃχϑα βροοϊδοβίίοῃβ οὗ ἰἶτλθ. 

3. ἘΠδῖ [814 16 8 -----ὐ 86 1. --- γα, 9--14. 
ΤΗθ τι εἰπρ ἀἄοπτη πο ἢ δ οοπηπιδηἀοὰ που]ά 
πού 6 ποραΐα!, 1 (6 γ6 τογ6 δ] ῖνο ἐμ {Π|6 ΡΪΘ 
8 ταϊηά ἴον {86 γα ἢ αηά ἴῸΓ ἩΠαᾶΐ γ͵1δ8 σ δ ἱγ σου- 
ἀυοῖνο ἰο (μοῖν πο] ασο Βαΐ δ5 ΠΟΥ ΠΟῪ Γοίυ86 
ἴο ΠΟΔΣ {π6 ψαγηΐηρ γοΐοο οὗ γαῖ, δο (μοῪ που]ὰ 
δΔἰ'βο μιογοδίϊο ΟΘΩΥ͂ {παὶ ὑπο γ μδ)ὰ δὴ Μδγῃοῦ, 
1 11 οου]ὰ ποῖ θ6 ὑχσονβὰ ἴο ἴπιοπὶ, 88 ΜΘ ΒΑ, οὔ 
ὈΙδοῖς ἀμὰ πηΐίθ. Ὑ86 Ῥτγορβοῖ, (Βοσοίοσθ, σίνεβ 
8 ΤΟΌΒΟΏ [ὉῸΓ Πα ἢθ δὰ βαϊά, γουβ. 6-8, ὈΥ̓ [16 
νογ8 42) Ἴ ὉΨ 33 νϑγβ. 9βαᾳ. Τὴ δχργθββίοῃ 
Ἢ ὉΡ ἰδ Ἰουαμα ΟἿ ΒοτΘ ἴῃ 1βαΐδῃ. Ἠὸο Βαά, 
Ῥοσθδρβ8, ΝΌΩΡ. χυ]ϊ!. 25 [ΠΕ Υ. χνῖϊ. 10] ἴῃ νἷον 
ὙΠΟΥΘ [86 ΘΟπλιηδη ἰβ σίγοι ὑπαὶ (86 χοᾶ οὗ 

Αὐτοῦ βῃοαϊὰ Ρὸ Κερὲ "Ὑ9. 237 Π'κἢ. ὉΤΙΞ. ἰδ 
Ἰοαμπα ΟΠ]Υ μθτο. 0 οοσσυρὶ στὸ ἴῃ Ῥ600]6 ὑπαὶ 
ὙΠῸ ἊΣ αρυο ἀδγθ ἰο δἰἱθιαρὶ ἰο Ῥγθβοσῖρο ἴὸ 186 
Ῥτορμοίβ παῖ {πο Ὺ οὐρῆί, δμὰ πρμδὲ [Π6Υ οὐφλιὶ 
Ὡοῦ ἰ0 ῬΓΙΟΡΠὮΟΒΥ, 88 1 [Π6 ἔσῃ Ῥτορμοὶ οου]α 566 
ΔΩ ΩΣ 6186 (δὴ ταὶ ΦοΠονδὴ βῆονα Εἷπὶ 
τα . ἰδο ἀριῃγδηά τηδᾶθ ἀροῦ ἴμ6 Ῥχορἰιοῖ 

ἰσδιδὴ, ὑπο βοῇ οὗ Ἰτη]Δῃ, Αν ς Ἡΐβ ΔΏΒΊΎΤΟΙ ἴο 1, 
1 Κίηρ χχὶϊ. 18, 14, 4]15ὸ (86 δῆβτσοσς οὗ Βδ] δ) 
Νύτον, χχῖὶ. 88, Ρα4ᾳ.). ὙΤΒΘ ἀϊκιϊποίΐοι, Ῥεΐσγθθῃ 
ὈΧῚ δηὰ ὈἿΠΠ Ἠ45 ΙΩΘΓΟΙΥ ἃ τμοίουϊορ! δἰ ρη - 
ΟΔΏΟΘ; ΤῸ ἴμογθ 8 ὩῸ χορδαὶ αἰ βδσομοο Ῥείνγθοη 
ἰμιθπὶ (οΟὐτρ. χχίχ, 10 δῃὰ 1 ὅβδιι. 'χ, 9). ΠῚ 

ΟσοῦϊΒ ἰῃ {πἰ5 εἰρτι Ποδίΐοα ἴῃ Ιδαῖδἢ ΟὨΪΥ ΒΟΤΟ. 
ΤΊιοθθ ΡΘΟρ]6 πουϊὰ μανο βεβὶ 1{ἰκϑὰ φρο ὶν ἴο 
[οὐ 9 ἰὸς Ἰϑδὴν οὗ Φογπονδὴ ἰοὸ 866 δηγί μην 
ἃ5 Ῥιορβμοίβ, Βυΐ ψΒοσο ἰμ 18 {4116 , (Π6Υ ἰγἰϑὰ ἰο 
ἐμάσοο ἰἤοτὰ δὲ 1οδδί ἰο δοοοσησηοάδίο {πον νυ βοὴ 
ἴο 16 τῖθλο8 οὗ [86 ρυῦ}]].. ΤΏΘΥ͂ βαϊα ἴο ἔδοπι: 
866 ποῖ τἰρῖ τ κα (π6 ἐγυἢ χχνὶ. 10; 11χ, 
14) ἴοσ 18 (ἀαί. οοπιπιοαΐδ), δροαὶς πῖο τυ 
Ὅ8Βαῖ 18 ΔΡΥΘΘΘΌΪΘ (ΡΓΟΡΟΥΙΥ Ββιηοοί, σοΐηζ 
ΒΙΩΟΟΙὮΪΥ οτ, 8. χὶϊ, 8, ̓  ΟἿΪΥ ΒοΙΘ ἱπ [βαϊδ}), 

διιἃ 866 ἀδοορίοσδβ (Οὐ  Ὸ ἄπ, λὲγ., ΘΌΣΩΡ. 

ὈἿΓΠ 50} αν, 8 δὰ ΗΙΡΒ, ἽΠΙ Οεα, χαχί. 
Ἴ; ΨΦυάρ. χτὶ. 10 εἰ ). Ὕαα, ἔπιον ργοοθοά 
αἱΐϊθ ΟΟὨΒΙ βίο ΕΠΥ δ.}}} ἐπτμοον τῶεν Δ ὕΡοΩ 
6 Ῥχορβοῖβ ἴο ἔσΣ 8519 δ] οροίμο ἴσου (ἢ 

τίσι τ ΑΥ, {πδὶ 18, ἰο ἔοσβαϊσο ἰὴ6 ἴοπν Ηϊτβο] , 
δηά ἰο γτειονο ΗΠ! μ, (μ6 ἩΟΙΥ Οπα οὗ [β8γδ6] (οῃ 
χχίχ. 19) Θῃ ΓΟ ΪῪ ἔσοα ἐμ ἴδοϑ οὗ (86 ρθορίϑθ. 
ΤΠΟΥ ἴπυβ σεαυΐγο (μδὲ {π6 Ῥτορμιοίβ βου Ἱὰ τοὶ 
ΟὨΪΥ δροβίδιϊζα ἴο 1ἀο] αἴσυ, θὰΐ ουθὴ ἰδ κὸ ὮΡ 88 
οἤδηβίγθ δἰἰϊιυὰθ αραΐηδὶ (89 10ΕΡ. 30 
(χ . 11; χυὶ. 10; χχὶ, 2) ἰδ υϑοὰ οἵ {1|ὸ δθο]ῖ- 
οῃ οἵ ἰ4ο]αίγουβ 1ηβιλι 1 0}8, 6. σ., 2 Κίηρβ χχὶϊὶ. 
ὅδ. Τ|ι8 τἱ]ιοκοὰ οοπάυποὶ οδμηοΐ στοαὶ πῃ" 
Ῥυηἰβηθά. Βθοδῦθο {ΠΟΥ͂ ἴδ 1.8 φοῃἰοΙαρί ΠΟΙ ΒΙΥ χθ- 
εοὐ (ΟΝ Θ τὰ 3. οοιηρ. Υἱὶ. 1δὅ βα.; χχχὶΐδ.1δ; 
ΘΟΙΏΡ. Ατλοβ ἐϊ. 4) {86 πδζηΐηρ πογὰ οἵ [80 ΓΟΒΡ, 
ΜΓ ΙΘΙ 1βαΐδῃ δημουπορά ἰο ἐμοῦ σοϑρθοίς {πον 
Ἐρυριΐδῃ ΡΟ] οΥ, δπα ΠῸΡ6 ἔοσ 1ποῖρ 6 σΌγδΏὁὁ 
ὉΥ ὀχδοΐηῃς ὉΥ σἱοΐϊθηοθ (6 ΣΔΟΏΟΥ͂ ποραορα ἰο 
Ῥυχοθαβο {μ6 δἰα οὗ Εσγρί (τος. 6, οορ. 2 Εῖτρε 
ΧΥ. 20), δῃὰ ὈΥ βίῃ] σεϊΐδηςθ οὐ ἐμ 6 ΒΕΙΡ οὗ 116 

ποδί 6 (ΝὮ Ῥασί, ΝΊΡΕ., ρεγθογδίπι, ὑσάυυπι, ΟὨ]Υ͂ 

ἮδγΘ ἰῃ [βαϊϑἢ, Ὀοβὶἀοβ ΟὨΪΥ ἴῃ (86 Ῥτγονεοσὸβ οὗ 
βϑοϊοσζῃοι ἰδ, 14; 111. 82; χῖν. 2 σοι. 111. 21; ἷν. 
21), 18 ροά]οββ ὑγοοθάυσθ οὗ {μοίγβ 888}} ὑθ ἴο 
(μθ 1:6 Ῥγϑοῦσβοσς οἵ οογίδίη ἀσβιγσυοοα, Α8 
186 Ῥτόδϑν ἷῃ 84 7811 δὰ ἱἰϊ Ὀπὶρίπα οτιξ 
18 {Π6 ΒΌΣΘ ὈΓΘΟΌΣΒΟΣ οὗἉ ἰΐδ [311], (οοὰρ. ῬΒ. ᾿ἰχὶϊ, 
4), δο {18 ἰδ 811 18 006 88}8}} θῈ ἃ δυτωρίοσω, 
ποὶ οὗ {86 ἀοἰίγογδηοο, θυϊ οὗ ἰ6 ταὶ οὗ Φυά. 
Υ29 (ὑεείάοθ οὨ]Ὺ 1ν}11. 12) 16 τηδη ΒΥ ποῖ 
Βἴ ΤΩΡ 17 [19 ταοῦθ σεπΐ, δυΐ ἴμδὲ τ μῖο ἷβ τοὶ οσΣ 

Βατεὶ ἰπ ρίϑοοα. Α 72) ΥἽΘ ἴθ ἃ ρατὶ οὗ ἃ νγ8]] 
ἰπδὲ [88 Ὀυτεὶ δϑυπᾶοσ, ὙΠΊοῖ 18 ΓἈ]1Π}ὴρ, ἡ 6., 
δρουΐ ἰο [81], 10 ἷδ αἰβὸ 11,22 (ἐιπιόδοοπδ, ΓΞ 

ἴο Β.06}1 ὉΡ, ὈοΪ] Ὁρ, ᾿ἰχῖν. 1, ἰο ἀοβῖτο δϑροσὶν χχὶ. 
12. Ἄχοορί ἰῃ ἰβαϊδῃ {86 ποζὰ ὀοσυσβ ΟὨ]Ὺ ΟΡβά. 
6) 'π 8 ὉΙΕΒ νγὰ]}. ΤᾺὸ δἰσμον ἐμ ν]}, 6 

ΤΉΟΤΘ ἀδηροτοῦβ (ἢ 6 Ὀγοδοῦ. »ΏΒ2) ὈΞΠῸ ΟΟΤΩ. 
χχῖχ. ὅ. ΤῺ βυξῖχ ἰῃ ΠΣ χοίδσβ ἰο ΠΠ3,ΓῚ. 
ὙΆθα τ γεδὰ ἰπ ἰμ6 ποχὶ γεσβο ΣΌΣ, σεβονπῃ 
8. οΥὐἱάθηι γ ἰδ6 δυδ᾽οοῖ, δΔηὰ ἐμ 6 οὐ]οοῖ 6 {86 
Ν8]1, ὉῚ ὙΔΐοὰ Δυθδῆ [18 ἴο 6 πηάοιβίοοα----, 
Γαρὶα ἰγδηβι οι ἤγομλ {86 ἱπηαρο ἰο ἴ86 (πῃ αἷρ- 
αἰβοά, ψ ΐο ἢ ͵8 Πέτο [816 1688 Αὐνρλὴ ἠρόναι τ 88 ΔΠΟΙΒΟΣ 
ἱπηιαρθ 18 ἱτητα θα δίθ! Υ θαρ]ογοθα ἴῃ δὶ {0]] ον. 
Τμαὲ (86 βυδ)οοῖ οἵ 3 τηυθὲ Ὀ6 ἃ ρόγβοῃ, 
ΟἸθα συν ΔΡΡΘΑΓΒ ἴτομ (ἢ 6 παίαγο οἵ ἴα ἔρυτο, 88 
ἦς 18 χιογὸ οἰοθοὶν ἀοβηρα Ὀγ ἴμο 10] ὁτρ ποχὰβ 

ὉΠ ὦ ΠΏΣ. Τὸν ἰὲ 8 ποῖ α Ῥοΐοτθ γοδϑθοὶ 
ἐμαὶ Ὀγοδκβ οὗ Σβ6 1 {πὲ 8. Βροκϑη οὗ, δυξ οὔθ 

ὙΠΟ 16 ἰπιθη ἸΟὩΔΠ]Υ (Ὁ π' .Ὁ) Ὀτοκο ἴω 
Ρίοοςβ (ΠΩ ἱβ ἐποσοίοσθ (86 ΠΘΆΣΟΣ βροοϊβοδ οι 



ΟΒΑΡ. ΧΧΧ, 1δ-18. 831 

οἵ Ὁ : [λ6 ἰγαπδιἴοα ἥγοτα ἴμ6 ἰμβηΐ να ἴο (80 

βηΐϊα γοσν ἰπ ΟΠ ὁ) ὀοουτβ ἰγθοαυθηι γ, δὰ 18 
Βογ γεῃάρσοά ἢ 
(10). ΣΡ οοηξωδῖο, ἰλφη 88 ἴμ89 δυβίγαοϊ [ὉΓ 

οοῃογοῖθ, ἰμδὲ ΒΊΟΝ 15 Ὀγοΐίκοη ἰῃ οἱ 86 {8 
τηθηῖβ. ὙἹΠΓῚ σαρέγο, ἴο είς, Ὀθβίεθ ἤθσθ ΟὨΪΥ 
Ῥῃ, 1ῖ. 7; Ῥχον. υἱ. 27; χυὶϊ. 10; χχυ. 22. ῬΡ; 

(6 νῦν ἽΡ᾽ ἴπ Ἰβδίδῃ οὐἱ]γ σ. 16; ἰχνυ. ὅ δηά 
Β6Γ6), 8 {μὲ ππῖοῖ 18 Κιηα]οά, Ὀυγηΐηρ, (Π6 
Εἰονίης ἔτ. ἮΦΤΙῚ 18 ῬΤΟΡΟΣΙΥ ππάαγε, τείεσοτε. 

Εβρϑοΐδ} }γ ὈΥ ἰδθ κα ν 
8 

Βαϊ ψ 16 τὸ ἰδῖκο οὔ (Π6 βυγίδοθ, Ἧ6, 88 ὲ ὙΤ6Γθ, 
ὉΠΟΟνΟΣ {πὸ Βυϊα. ΣΡ, πιιώαοίε, 'δ 11ϊκ ονεὶδθ ὑυδοὰ 
οὔ ΓΟΜΠΗΣ ουΐ, Ὀδοδιδα (86 Ὀοϊΐζοτα οὗἉὨ ἰδ6 γϑαβοὶ 
18 ἸποσοΌγ υποογοτοά---(εη, χχὶν. 20; 2 Οβσου. 
χχῖν. 11; 1μδ. 1111. 12). ὩΪΤῚ ὀοσυγθ ασῖμος ἴῃ 
Ιβαῖδῃ χχ. 4; χ]νὶὶ. 2; 11}. 10. ΜΔ) ἱ ἃ σδυγ, 
ἃ ἀφορ ῥῖδοθ ἰῇ ἴθ ϑδγίῃι. ΟὨἹΥ ἤθσθ ἰῃ [βαϊδῇ 
(οοΡ. 1ῳζοῖς. χὶνὶ!. 11). Τὶ (86 Ῥτορβοὶ α]- 
Ἰπάθ8 Βεῦθ ἰο [89 Ἔχ ]θ 8 ουϊάθηὶ. Βυὲΐξ ἐπ μᾷδδβ8- 
ἃ56 αἸά τοὶ τϑοοῖγο 1ΐϊ οοπιρὶθία {1 8] ποθι {1} 
.λ6 δοοοῃά, οσΣ Βοϊμδῃ Ἂχὶ]θ. 

8. ΤῊΕ ΡΕΣΞΘΌΟΜΡΤΌΟΙΒΞ ΑΝῸ ΤῊΣ ΜΕ, -ΕΟΌΝΌΕΡ ΟΟΝΕΊΘΕΝΟΕ. 

ΟΠΗΑΡΤΈΒ ΧΧᾺΧ. 185-18. 

1δ 
Τῃ σοϊυσηΐης δηὰ γχοβϑὺ 888}} γ6 Ὁθ 

Ἐδ: {δὺ8 βαῖ ἢ (86 ΤΟἘῸ αοά, {86 ΗΟΙΥ Ομ οὗ [8.86] ; 
δανϑά 

ΠῚ κ μαρυμυκον δηά ἴῃ οομβάθηοθ 88}8}}] θ6 γοὺγ βίσοη ρίας 
Απ γ9 που ]ὰ πού. 

16 Βυϊ γο βαία, ΝΟ ; [ὉΣ τὸ Ὑ7111 "ῆοϑ ὉΡοῖ ΒΟΙΒΕΒ ; 
ἸΒΟΓΘΙΟΓΘ 8}18}} γὸ ἢθ6: 
Απά, ὟΥε ν1}} τάθ ὕροη ἴμο βῆ; 
ὙΒΟΓΘίΌσο 814}} {μ6 Ὺ {πὶ Ρυγβαθ γοῦ Ὀ6 ΒΥ Ἔν 

11 Ομδ ἐβουβαπὰ δλαϊέ 66 αἰ ἴ}6 τοῦυϊκο οὗ ὁ ; 
Αὖὐ [δ σοῦυζα οὗ ἤνο 888]} γο ἢοο : 
ΤΊ] γο "6 ἰοΐδ 88 δ Ῥδθδοοῃ ΡΟῚ ὑμ6 ἴΟΡ οὗ ἃ χαοιπηίβίῃ, 
᾿Απὰ 88 8ῃ δηβίρῃη οἢ 88 8}}]. 

18 Απά ἱμογοΐοσο Μ1}} (86 Τ.0Β} ψαϊΐ, πὶ 6 ΣΏΔΥ Ἀὸ στϑοῖίουβ ὑπο γοῦ, 
Απὰ {ἐδογοΐοσγθ 111} ἢ6 θ6 Ἔχαϊίβα, ὑμπαὺ ἢ ΤΑΥ͂ ΠΔΥ͂Θ ΙΩΘΙΟΥ͂ ὈΡΟΩ γοῦ : 
ἘὸῸὸν 89 [0080 ὦ ἃ ἀοά οὔ Ἰυαρτηοηῦ: 
Β]οδββοά αγὸ 81} {6 ὺ [δὲ παῖ [ῸΣ ἰπ,. 

λ Οσ, α ίτϑα δεγ οἷ ο7 ὑγαπολοῖ; ΟΥ, α πιαδῖ, 

8 λαείοπ. »Ἥ α »έπε. ᾿ 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

1. ΤΏ (}9 »Ὺῦᾶυ οἵ ἀθ] νογϑῆοθ ρυτβαιοα ὈΥ [αγδοὶ 
ΑΒ ἩΤΟΣΖ, ΒΡΡΟΔΓΒ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἤγοιλ ἰἰ8 σοοίβ (γ ΓΗ, 
9-11) δηὰ ἔγομλ ἰἰβ ἔγαϊ! (γνοτβ. 12-14), Ῥυΐ 8160 
ἴγοτα βοι(ϊηρ ΟΥ̓ΟΡ δρδϊηβὲ 1 {Πῶ{ Ἡ ΔΊ ΟΝ ἰβ ἀοοϊαγοὰ 
Ὀγ Φομονδὶ ἴο θ6 δ᾽οῦθ βαϊυίαγυ : Βοίαγπίης δηθὰ 
τοδὶ ἴῃ Ηἰἷπὶ; αυἱοῖ, ραἰϊοηὶ ἰτυδὲ ἴῃ ἘΠ πὶ τΠῸ 
ΟΠΪΥ 18 δἰγοηρ δῃα πηδίζοβ βίγσγοῃβ. Βαυΐ [886] ἀ6- 
οἰ θα ἰο ἰακα {π|8 Ἰα 6 Ὁ ὙΔΥ (γον. 158). ΑοἼοσά- 
ἴῃ ἴο ποῖ ποίϊοῃ, οἱ] Ῥδβ Ποτβεβ οοὐἹὰ 
μεῖὶρ τβο. Βυΐ {Π686 ΠΟΙΒΟΒ Δ.Ὸ ἴο ΒΈ.Υ6 00] 
ἴοσ γθηρα ἐ τῶι Βιριι. Τβαπηοση, ἴοο, (μοσγθ βἢδ 
θα, δυΐ δὲ {86 ἀΐδροβδὶ οὗἨ (μ6 ρυγβύοτβ οὗ ἤθοϊης 
Ϊαταθῖ (γον. 16). ΑἜὕγτοαὶ πυθοῦ οἵὨ 5βγ86}168 
ὙΠ1) ὅθ ἔγοπι δ ρμοῖϊΐγ θαηῃά οὗ δῃϑη θα, δα [8- 
ΤΔ6}᾽8 8016 σωΐρῦ 111} θ6 τοδυορά ἰο Ὀυϊ ἃ 8118}] 
τε δηί, (μαὶ τηϊχῦ ὃ οοπιρατοα πὶ 8. βίηρὶο 
ἴὴθ ΟΓ 8 δο] ἸΑΥῪ ὈδῆποΣ οὐ ἃ τηουηίαϊ η- εἶσι 
τεσ. 17). Απά (86 δηαὶ οοπβοαῦοποα κὶ}} θ6 ἐπα 

ἴῃς ὉΠ, 88 Ηοσ ἷ8 4 οὐ το οχογοΐδοβ ᾿πείϊοο, 
τλῦδὶ ἀοίαγ Ηΐ5 ΒοΙρ, τοὶ ονθηΐυ δ} }}γ Ν}11 Ὡοὶ 
ῃΡ6 ψΠΔ με, ΤΠοὴ ΜὙΠ11 τ ΔρΡΡ αν ἐπα ΟὨΪ]Υ ΠΟΥ 
δἃῖΘ ἴο ὃ6 Ρχοῃπουπορα ΒΔΡΡΥ͂ Ὑ8Ὸ ΒΟΡΘ οὔ ἰδθ 
ΤῈ» (νεσ. 18). [1 υπάοτβίδηά (μ6 Ρυγροτὺ οὗ 

γοῦ. 18 ἐρὰν λϑλῦ ο, βοθ δχοβείϊοδλϊ δηά οσὶ ἰοδὶ 
ΣΟΙΔΔΓΚΕ ΟἹ 1ϊ.--- 1). Μ.] 

2. ει. 1δ-18. Ῥοσ 812 παϊ1}.----ττπταὯῖς ἔοσ 
Βῖπλ.---ΤἼ3}) (ἀπ. λεγ.} ἰδ οοτίδἰ ΠΥ ποῖ φυΐεκεη- 
ἴῃ, οἱοίοαίνο, Ὀυΐ τοϊασηΐηχ. Ἐὸν (8Π6 αποδίίοη 
τὸ ῥοθ θοαὶ ψδὺ [βγ86] να θουπα ἴο ἀο. Απά 
“ὦ ἴθ {πὶ υϑυῪ εἰρη βοδηὶ Ἰοβαϊπρ ἴεσπι ἴῃ (89 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ ᾿βδίδῃ, απὰ Ἵθρθοΐδ}]ν 1π (μαὶ οἵ .}6- 
τοι δῆ, Μοῦ 6 ἧανθ ΔΙΓΟΔΟΥ (1. 237) ἰδ θῃ Ὡο- 
(ἴοΘ οὗ, δῃὰ ἤδγϑ ραχίζου αὺ]ν σου ἴῃ (86 
πιο ' Ὑπ (οορ. οὐ υἱὶ. 8). ΠΠ), ἤοπι 
ΤΠ), ἰο τοδὲ (δοσρ. γεσ. 80, εἐ ϑαθρε), 88 ΠΙΠ , γοσ. 
24, ἴσοι Τ.Ἴ, τράβα, 88. ὰ πόσο, (Π6 ρμοϊηΐ ὙΠΟΙΘ 
1.6 ΠΣ οηάα, ἘῸν Ιβγϑθὶ [88 ἴο χρίυσῃ ἰο [86 
ΤῸΕΡ δῃηᾷ ἰμϑῃ χερὶ ἴῃ (6 ΓΧ0ΒΡ (οοιαρ. “β'υγὶδ 
τοδί αὶ οα ΕΡὨσδαὶπι, υἱΐ. 2). Τὰΐϊθ πιθδηϊης 
ΒΟΘΠΊΒ ἴο Σ16 ΠΊΟΣΘ ΔΡΡΙΌΡτγΙ δίθ ἤδη (δὲ οἵ “σοβὲ 
ἴτοτα οὔ ϑἶβ οὔτ βο οοηδαϊηρ ομάρανογ᾽" (ΠῚ... 
[ὈΕΊΎ ΖΗ ἜΡΙΣ ἴο Τη6 ἴο βοὶ ἰοσί ἰ86 Ἔχαςὲ 
1άο8 ἱπίοπάἀφὰ ὮΥ Π). [0 ἰη Παρὰ (ὁ δββυτηθ δὴ 
611 0618 οὗἨ (86 πογὰβ “ἴῃ [89 1.οτὰ᾽ δῆον τοαῖ. 
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Βαὶ 186 Ἰοσηθηξ ὑσχοροθοὰ ὉΥ Ῥαιτζθοε ἰδ 
ὨδίαχΑ]] τ τύσερος 'ν (06 οοὐἰοχί.--Ὁ. Μ.]-- Υ͂ 
ρῦπ ἱποϊυάοα (80 ἐάθα οὗ δροίαϊπΐησ ἴγουι 
το κί ηρ ΟΠ 6}8 861 ουὐὐγαχ ἢ ὈΌΘΥ, 88 τ Ὸ}} 88 (Πδὲ 
οἵ ἑπττασὰ δοταροδῦσο. [βαίδὲι οδ]ϑὰ ΘΡΟΤ) (Υἱ!. 
4) ἴο ΑἰιδξΣ, το γγᾶθ βοοκίηρ βδίοιυ ἔῃ οχίογηδὶ 
ΤΩ ΠΣ ΑΣΥ δῃά ΡΟ  ἐἰ104] πλοαδυσοα. ΓΓ32 (ἀπ. λεγ.) 
ἔοστωδ ἃ ἤμθ ἑυυπίογρατὶ ἰο ΘΡΟΣΤΊ : [μ9 ἰτὰο τὸ- 
ῬΟδΘ γοδίβ οὔ (ἴθ οοηδάθηοθ πψηΐοῖ οδαὶβ ΘΥΟΣΥ 
ΘΟΠΟΘΣΏ ΟἹ ἔπ6 1 ,οχγὰ (οΟΙΏΡ. χχχίϊ, 17, Ἡ ΒΟΣΟ 8150 
ἼΠ δῃὰ ΓΘ κἰδπὰ ἰοχοίβεσ. [Ἷἢ ἐμὶθ πηΐοῃ 
οἵ βο] τϑϑίσαϊπὶ δᾶ οὗ γἱ᾽ο ἀξηρ οὔθἶβ 8617 ἰο (89 
[ΒΡ σου]ὰ οοῃεΐβὶ [βγδ0} 5 βίσθη μὴ (ΤΠ 22, 
111, 25; χὶ. 2; ΧχΥἑ!!. 6: χχχ. 16: χχχι[δ, 18 - 
Χχχνΐ. δ; ἴῃ (ἢ9 βοοοπά Ῥᾶσί ΟὨΥ ἐδ9 Ῥἰυταὶ 
ΠΥ2), ᾿ἰχὶϊὶ, 1δ, οοοῦτα). Βξ αἷδβῖ [Ιαγϑ6] τὸ- 
ἔπδοα ἰο τηϑῖζο ἰπΐδθ βο] -πυσσοη δον ἰῸ {86 ΒΡ 

(γαοσ. θὺ. Τὸ φὰς 16 ΒΑΥ͂ σαίμοῦ : Ὁ22) Ὁ ὃν 
(ταν. 16). ΤῈθ αἴφαιο ἰγδῃβίδίο ς αὐ Με 
σίδηνιδ, ΔΒ ἴῃ χ. 8. Βυΐ ἰξ ἴδ δρραγοῆὶ αι ὴ6 
Τἤγθ θείτγθοῃ 032) δῃὰ Ὀ3Ὁ 8 ἀοαϊρηρα: δὰ ἴῸσ 
(86 βαΐζα οὗ (ῃ9 γῇ γτηθ ἃ το .11 δοδίΐοη οὗ (δ) πιθδῃ- 
ἰηᾳ οὗ Ὁ) 'κ Δ] οὐ ]6. ΤμῸ ὉΠονίης πογάβ--- 
ὙΠ Ὑ11 τἰᾶθ προὰ ἴ86 αὶ ζι---ηγαῖκο οἶ ΑΓ 
[8ὸ ἰδουρῆὶ πο [89 Ῥτορδοὶ ἀοεὶγοὰ ἴο ὅσ ρσοεςι 

Ἐγ 2) Ὀ1Ὁ Ὧν. Θ1 ἱμοτοίοσθ ἰδ Ὀ1), δα ΤΩΔΏΥ Ιη0- 
ἀογη ἰηίουρσοίοσθ ἀο, ἴῃ ἰπ6 βοῆβθο οὗ οεἰεγ ξεν ζεγτὶ, 
ἐκοιύβαγ (οοταρ. 73)» 12; ἰῃ ἀοστηδη ἤΐοδοη, πὰ 
ίοσει, [ἴῃ Ἐρ  Δἢ ἰὸ δε δῃὰ ἰο “ν}])}. 1 το 
οἰδῦβθ ἰποδα “0 ΒΟΓΙΒΟΒ Ὑ{1] τ δὶ (Ὁ ΒΕσΗ5- 
1.8}, ἴδοη ἐλ τηυδὶ ΡῈ βαϊά πῃ ορροπἱἐΐοῃ : {86 Χ6- 
ἴοτϑ 8118}} γο β.9 οὨἢ ἔἕοοϊῖ. α διουϊὰ ἰμοὴ 6χ- 
ἩΝΝ 8 ποτὰ Ὑῖο} πουϊὰ ἱπάϊοσαίο δον δισιί. 

αὐ ἴῃ υδίηρς (16 Ἰαηρυδαθ 86 Ιβγβοὶ θθ Ὁ ΣΘ 
«ἰἰηἰκίηρσ οὗἁ πιϑείϊπο ἴῃ6 ΘΏΘΙΩΥ ΟἹ ΒΝ ἤοΟΥΙΒΟΑ. 
ΤῊὴΘ δρρεορσγίδαίθ δι  Ποιἷο δἰδίθιιθηϊς τσ οι (Π6 
ῬτΟΡοὲ ΤΔΔ 68 ἰδ: ὯΟ, ΒΟΣΒΟΘ ΜΠ βεσνθ γοῦ ΟὨΪΥ͂ 
ἴον ἤίρ. ῬΑΤΑ]]61 ἴὸ “τἢὶὸ Ἡ11 μδβδίθῃ ὑροῖ 

ΒοΣΘ68 ᾽θ {116 οἶδυδα 39 ρ-ῦν. ΟὨἾΪΥ Βοσθ ἷβ 
Φ 

ὮΡ, οοἷοτ, κέλης (οοταρ. ν. 26; χνΐ!ῖ, 2; χίσ. 1) 
πδοὰ οἵ ἰπο είς ἤοσρο. Τῃθ [βγϑο] θα τῸΥΘ 
πλττιο ἴῃ (6 [80 δρδίπηδε ἴῃ Βοσβοθ οὔ Ἐωγρὶ 
(Πθευΐί. χυϊὶ. 16; οορ. 1 Κίημε χ, 26, 28), δηάὰ 
ΟἿΣ Ῥιτορδοῖ υἰ[6 18 δοοῦ δον (χχχὶ, 1, 8) ἰῃ ρ] ἴῃ 
ποιάα ἴἢ6 Βατὴ6 ὈΪδῖηθ ποῖ τὸ πὰ θτο. [Β6- 
δἰ ἀ6 {Ππ6 Ρ]ΑΥ͂ οὗ ποσὰβ ἱπ Ὁ30, Ὁ) δηὰ {3032}, αὶ 

ἴῃ Χ διὰ ΩΝ ΒΒ ου ἃ ποὺ ΡῸ ονουϊοοϊκοῦ.--- Ὁ. Μ.] 
Νενς. 17 ἀορίοια (6 ἀϊβοτδοοία! ᾿δοίθ δηἃ βϑῃβθ- 
Ἰοβδῆθβα οὗ μοὶ ΒΊ σης ἐπ ἰθστὴθ ἰδὲ ον ΘΠ} ν 8]- 
Ιμἀς ἴο ῥϑββαροθ ἱῃπ 80 [δ (οορ. 1,ον. χχνὶ. 
17; δῃα βερϑοΐδν Ὠσυΐ. χχχιΐὶ, 80). [Πότ τΗ 
ΒΌΡΡροθοβ ἐμαὶ δῆοσς ΠΌΦΓΙῚ ἐμαγθ βίοοά οσίρί 4} 
Σ22Ἴ, Ὑὑΐοῖ 688 ἀγορροά ουὲ οὗ (86 ἰαχὶ. Βαυὶ 
189 οοπηροίΐου πῖῖὰ ἐπὸ (0] πὶ ηρ ποσὰβ που] 6 
ἀϊσίυγθοά ὃγ (ἷα Ὀγοροθϑὰ ϑεμομφίΐοη : “ δἱ (ῃ9 
Τοῦυκα οὗ ἢγο ] γὸ θο {1}1 γο Ὀ6 Ἰεοῆ;," εἰς. 
ἨΣΝΡΕΒΒΟΝ ΡΓΙΟΡΟΣΙΥ αὐυοίοα (86 ορὨΒΏγο οὗ Κο- 
ΟΗῈΒ ΟἿ δΒυοῖ ἱπἰοσ ἀἀ]ρ 1} (ἢ 6 βδοσοὰ 
ἰεχὶ : Ομΐη ἑαπάδηι αἰϊχωαπο δια εἰδὲ υἱαδ οοτίοι 
ϑαζεπι ἴγο δἰ πδη:68 ΜΟΒΙΤῸΒ ΟΥΤΟΡΕΒ ἰόν ἐμβρ ἐπι μδι 
ΤὨϊ8 ΤΉΡΠ ΗΕ, ἀεπι ταῖν βΒΊσι Μ1}} Ἰδρὲ {11} (6.9 
Το δῖ η5 Οὗ 1 ΟἿΪΥ 8 58118}} τοιηθδηὶ. ΤῊΘ 
ΒΔ 666 οὗ ἰΐα τοπληδηὶ 18 βοῖ ἰοσί ἢ ΌΥ [Π6 Ῥτο- 
Ῥβοί ὑπάὰοσ ἃ ἀουῦ]ο ἐπηαθ. Ηθ ΘΟμΡΑΓοΘ 1ἐ διαὶ 

ὙΠῸ ὁ εἰηρὶο Ρΐ:9 (τ  [Ὰ, χ]ΐν. 14, οἱ κχὶ- 

ἨΔ {80 μἷπαθ, ἐβθὰ ἐμ χιδδαὶ τηδάθ ουΐ οἵ ἱϊ, 
ΧχχΙΐ, 28, ΕΖοκ, χχνὶϊ. δ), οῃ 8 ἷσῃ Ὡοῦῃ- 
ἰδίῃ, τ ϊοὶ ἐδ 41} ἐμὲ σϑυλδίπβ οὗ ἃ ἰῃϊοῖς ποοά; 
δηὰ ἐμὴ τι τὰ ἃ ΒΟ ΐασυ δ' 58]. 0ο]9 (Νυπιὺ. χχὶ. 
8 εα.; 858. ν. 26; χὶ. 10, 12, εἰ ϑαδρε)ὴ βεῖ ἊΡ οὔ ἃ 
θδγο μοὶ (χὶ!!. 2). ΤὨΘ οδβοῖοθ οὗ (δὲδ βοοοπά 
ἐπιαῦθ γγῺ88 ΡΟΣ Δ ΡΒ ἀοίογπιϊ θα ὉΥ (86 ΓΟΘΘΙ Ὀ]ΔΠῸ9 
ἴῃ Βουῃά Ὀοίποοη Ὁ) δηὰ Ὁ3), Ὑοι. 18 ἀδθβοσῖθεβ 

{86 δοοοπὰ βηὰ Ἰδεὲ ῆδοὶ οἵ [μ9 ὉΠ᾽23ὲ ΜἾ) ἴῃ τεσ. 
1δ. ΤΏ ἔσει ψ88 ἀδδιγυοιίοη δηὰ ἀϊβροσείου, ἰἢ8 
βοοοῃὰ ἴβ [8:6 ἀ6ΙδῪ ἰῃ οὐδ βμιοπίῃρ ἴδτος [Ὁ] 

ΠΣ πῖϊα ἢ) ἴο παῖς ἴοσ βοιιοι βίης, Ῥβ. οὐΐ. 18; 
00 111. 21 ; 156. υἱἱἱ. 17; ᾿χὶν. 8.ἁ ΤῊΘ βεῆβϑ οὗ 
ἀοϊαγίηρ 1168 ἰὰ (Π19 ποτὰ ἰπ 2 Κίηρβ νἱϊ. 9; ἰχ. 
8. ἐνῇ ΒΘΏ66, ἴοο, ἐβ ποῖ ἰογεῖστι ἰο {8 3 
οῦ χχχὶϊ. 4(. Τὰ ρδᾶσγβ]]ο] δα υμ ]!]οδίοα [Π δὲ δῆς 

ποσάβ ὈΦΌΓ Ὁ) ΟΥ̓ τηυεὶ μανγὸ δὴ δηδὶοροῦι 
Β6η206. 1 υηἀογοίδηα ὈΝ Ποτὸ τ Ί ΤΠ Βαβῃϊὶ (οοτρ. 
ΘΟἙΕΒΕΝ. Τλεδ. Ρ. 1274) ἰπ (16 βεῆθο οἵ ΡΠ ἢ", Βθ 
δ μῖρ, ὦ δ. πὐμβεν ὌΡΝΑσαβ, Ὀϑοδῦβο 86 
ἄπ 6}}8 οὐ μἰρῖ. Ἠο ἰδῖίζεβ ἃ δἱρῃ, ὁ 6ὁ., τεϊ:ϊσοὰ, 
ἀἰϊδίδηιϊ ρμοαϊϊίοι ᾿π σοϊδίίοη ἰο δἰ ἐγιὴς γοῦ (οΟΙΡ. 
Ὑ Ὁ ὈΥΏ, Ῥβαϊσα χ. δ). 1 τασδὶ ὃθ δα πιξι οὰ 

[μδὲ τὸ ββουϊὰ Ἴχροοῖ Ὠ595ΓΠ 9 ἰηπρίοδα οὗἉ “ἢ. 

ΤῊΘ πιδίίον ἰδ βἰὶ}} ἀπθίουα. ῬοσὮδΡρΒ τὸ βῃου)]ά 
τοδὰ ὈἿΤ' οΣ ὉΥΤ {πὶ ΗουΒΙΟΑΝΥ, ΤΟΎΤΗ, 

- 

ΕΝΑΙ, ΟΗΕΥ͂ΝΕ, δηὰ βομλο Οὐαΐοθα). Τηδὲ 
αοἀ ἀοϊαγπ ἰῃ κταπίΐηρ ἀρ] νογδῆοσθ, ἰ8 δοοογάϊηρ 
ἰο Ηἰδ υβῶοθΘ. Ηθ χηυδὶ 8} γοῦ. Ὀλγὶηθ 
υδίίοθ σοαυΐτοθ ἐπ18. 1 Ηδθ βμουϊά ΟὨ]Υ͂ ΒΟΥ 
ΤΆΘΓΟΥ͂, [18 που] ποῖ ὉΘ ἴον [86 δἴπποσ Εἶπ» 
86] (χχνΐὶ. 10). Ιὲ ἰβ ἱπογοίοσο οὐ ἴΠ6 ἃ 
οἵ (ῃς ἀοφοϊαγαίΐζομβ Εἰχ. χχχὶν. 6, 7; Νησηῦ. χὶν. 
18 βαϊὰ οἵ εἶτα [ταί μοῦ ἐμ [0Β» Η]πιβε] ἢ δ 6] : 
ΟἹ πὶ}} ποῖ 6 8 1] οπὰ οὗ ἰμο6; νυ 1 ψ}} 
οοστοοῖ {866 ἴῃ Τηθδεῦχο, δηὰ {11} τοὶ ἰοαγο 60 
ΔΙ ορΟΙ μοῦ πηρυπίδμοα᾽ (6Γ. χχχ. 1]; χὶνὶ. 28). 
οἱ ἔγομι (ἢϊ6 Θογτϑοίΐοῃ 1 ΣΩΘΔΘΌΓΟ, ἩΔΊΟΝ βδιλο- 
β68 ᾿υβίοθ δῃὰ ᾿ονϑ, ἰμϑσθ 18 ἃ ἀ6] σόγδηοθ ἴο [ἢ 9 
Θη)ογπχοηΐ οὗ 186 {0}1 ἸΠχϊ οὗἁ βαϊνδίίοη ἴον [οϑϑ 
γ0 παὶϊ οὐ ἰὴθ [ΒΡ ἰῃ δῖ. Τῆῖα ἰπουρσμς 
ἴογσιωβ ἴθ ἰγαμδίοη ἰὸ (Π}6 βοοοπὰά ρμαγὶ οὗ ἐμ8 
ομαρίοσ, τ Β1ΟΝ 18 οἷδ σΟὨΒΟΪδΟΣΥ ομασϑοίοσ. ΤῊΘ 
Ἰαδὶ οἴδῦβο οὗ νϑὺ. 18 γϑοδὶ]δ ἴο ταἱπὰ (86 οἱοεϊης 
πογὰβ οἵ (6 ϑοοοηᾷ Βα]. [Μυεὶ πὸ ἴδϑη ρσὶνϑ 
ὋΡ υρΐηρ ἴδ μιδι)οποὰ ρῆταβο: “ΤῈῺ6 [0ΕὉ 
ψαϊοί ἰο ὍὈ6 χτδοίουβ᾽᾿ 86 δὴ δῃοουγαροιηθηΐ ἴο 
6οηι ἰο Ηΐπι, ἀπᾶ ἴῃ ἀοίογοποθ ἰὸ δὲ ογὶ εἰ οἰδια 

[8686 πΟΥΔΒ 88 ΣΙ ΠΡ 8 [Ὠγοδίθηϊωσ πὲ 
{π6 10Β} Ὑ]11 ἀεἶαν ἴο βῆον ἴανου ῦ ὙΤδοῦρΒ Ομ Θ 
ΟΣ ἔπο ᾿ῃβίδῃοοβ οἵ ἰῃ8 ΤΆΓΘ 186 οὗ ΠΤ η [ἢ9 
Β6Ώ8Β6 οὗὁ ἀο᾽αυΐηρ ΤΏΔΥ ὃθ δἀἀπυοοά, γοὶ 6 ποσγὰ 
ΤΔΟΥΘ ΠδίυΣΑΙΪΥ πλυκ8 8 ἰδπἀΐης ΟΥ ἱποϊϊηϊηρς ἴο 
(89 οὐήθοὶ οὗ ψαϊηρ. Ηΐχο τὸ Βαγο ΓΣΓῚ [0] ονγοά 

ὃ " ἩἘ1ΟΝ ΤΌΓΟΘΒ υ8 ἰ0 ρὶνο (9 ποτὰ δ βεῦϑε ἐδ 
ΨΟΙΥ Ορροεϊίο οἵ ἀοέολσίς οὐ ἀοϊαγίηρ. ὯὮτγ. ΝΑἘ»- 
ΘΕΙΒΒΑΟΘΗ ΟΠ ἤδβθοβ ἐμ ὉΠ ΒΔ. }ββοίο τ ΏΘ ΑΒ οὗ τ 9 
οχρ δηδίϊοη Ὑἱοῖ πσκὶ δ6 σίγϑῃ ἴο [89 [Ὁ] Δ 

[οἱ εἴδυβο, ἱ (86 τθέ οἶδυθο οἵ (μ6 γοσβο ἐπ ἴο 
πηαογβίοοὰ οὗἉἩ ΦόΒονδὴ ἀοἸαυΐης ἰο ΡῈ ρτασίοςιβ. 

Βαὶ, ἴξ τοῦ δ δεῖκοὰ, ΒΟΥ ἴβ 13 δὲ [89 δορί πηῖτςς 
οὔ {πὸ νοῦβϑα ἰὸ δ6 οχρί δ ηϑά, 1 10 ἀοοβ ποὶ οοπίδῖῃ 
8 ἰπγοδιίθηϊηα 7 1 οοηηθοὶ “τ πογοίοτο ἢ τὰῖϊὰ 1.6 
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ἸοΪΒΟΥΒ Ὁ]6 οοπάϊιου οὗ ϑτγϑοὶ ἀδβουὶδοά ἱπ ἰδο 
ῥτοοθάϊηρ γεῖβο. ΤὨΪ85 σὰὶ ΔΥΔΚοΩΒ ἰδ6 ἀϊ- 
γ᾽ 6 οοτηρδδαίοηθ, ἸΤδογοίοσο ἔπ 6 Π3ΟῸῈΡ “ ΣΟΡΟΏΩΙ 
ΗΙπιβοὶ ἢ ἴῸΣ Ηΐβ βοσυδηὶβ πο Ηδθ βοοίῃῃ ἐπδὶ 
(Ἰεΐὶσ ῬΟΥΤΟΣ 18 ροηθ, Πουΐϊ. χχχὶϊ. 886, ΗΘ βϑοϊκβ 
ΟΡΡΟΣ ΠΏΣ ἴο στο] ονο (6 ἀϊπίγοβϑοᾶ θθοβῦβο “ΗΘ 
ἀεισπίοῖ ἢ τροτογ.) Απάὰ “Ηδ ἰδ οχα]ιοά 
δῦονθ 1:6 Βοδύ θη, ποΐ ἰο Ὀ6 τοπγοίο, ποὺ ἰο πΠ|}- 

1 δὴὰ ἰδὲ 'ξ ἰβ ἴῃ δοοοσάδηοο πὶ βου ρίατο ἰο 
Τοργοθοιΐ {16 ΒΡ 88 αἀἰδραγίηρ ΗΪ8 σἱχμίθουθ- 
Ὠ688 6 Ηθ 1886 Ηΐδ λνώμοι ἴο ΒΗΟΥ͂ ΙΏΘΙΟΥ, 
δηὰ 18 {Δ 1{Π|}]} ἰῃ ϑορίης Ηΐ στδοίουβ οονυοηδῃ 
860 ΒΟΥ ἰπ [86 ποχί, (86 10}, γοσβο [π6 Ῥγορβοὶ 
111πδίταῦθο τί μ6 τηθδὴβ Υ 6 [0Ε}Ρ πμαϊιης 
(αὶ Ηδ ΠΔῪ Ὀδ “ταοίουδ ἴο Ϊ, σποὴ Ηθ ἀο- 
οἴαγοθ “Ηδ νὶ}} Ὀ6 ν σῪ ἰοῦβ υμπίῖο (66 δἱ (16 

ἀγανν Η]ν)56] δηὰ ἴο ψλιμ ο]α δἱά, δαὶ ἰμδὶ “ Ηἶ5 |] γοΐοϑ οὗ (δ γ οἵγ." -ὶὸ. ΤΑ͂Ν 
Ββείονθὰ χρδγ ὃ ἀεἰϊ γεγο," Ῥβ. οὐ. δ, 6. Νοράᾶ 

4. ΤῊΒ ΒΛΑΝΟΤΙΕΙΟΑΤΙΟΝ ΑΝῸ ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ῬΕΟΡΙΙΕ, 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧ Χ, 19-26, 

ἘῸΣ κἴδ6 ῬΘΟΡ]6 884]}] ἀντὸ]] ἴῃ Ζίομ αἱ Ψψοσυβα] πὶ : 
ἐποω πὸ ὙΘΘΡ ΠΟ ΙΏΟΪΘ: ἣν - δ 

6 Μὶ Υ͂ ἰοῦ υπΐο ἔπ66 δὺ {π6 νοΐοθ ὁ : 
ΒΘ Β6 ἘΒΑ 1} Ἰρβόθην ἢθ Μ11 ΒΏΒΥΘΓ [Π66. ἰὸν 

20 Απάὰ ἐδοισῆ, (89 ΒΕ} ρῖνϑ γοὰ {μ6 Ὀγοδά οἵὗἉ δάνογι τ, δπὰ 186 πναΐοσ οὗ 16 ΒΠ])οιίοι, 
Ὑοὗ 588.8}} ποῦ [ΒΥ ἰθβοῖθσβ Ὀ6 τοπιουϑα ᾿ἰηΐο ἃ ΘΟΥΏΘΙ ΒΗΥ͂ ΙΩΟΙΘ; ; 
Βυΐῦ 1816 ΘΥ6Β 85Π8]] 866 [ΠΥ ἰθβοθ 618 : 

21 Απὰά ἰδῖπο 6818 8}}8}} Βθδῦ ἃ πογὰ Ὀϑιϊηά (166, βαγίηρ, 
ΤῊΒ ἐδ (869 ΜΑΥ͂, ΜᾺ] γο ἴπ ἰΐ, 
ὝΥΒΘα γ ἴπχῃ (0 ἰμ9 τρῆΐ Πδηά, δηα σβθη γο ἴυτῃ ἴο {86 ἸΘΗ͂,, 

22 Ὗο 888]] ἀαῇ]9 αἶδο ἰδ οονγοσίηρ οὐ ὮΔΥ στάνθη ἱπηαροθ οὗ δἰ γοῦ, 
Απά [89 ογπδιηθηΐ οὗ [ΠΥ Το] θη ἱτηδροβ οὗ μο]ά : 
Του 58.1410 ᾿σαϑὺ {ποτ ΔΎΤΑΥ 85 8 ἸηΘηβίσ ΟυΒ ΟἹο ἢ ; 
ΤΒοῦ 5}8]} 54 ὑπίο 10, (οὐ [Π66 Βθῃοθ. 

28 ΤΏΘη 588}} μο ργῖὶνο {86 ταὶῃ οὗ [Δγ δΒθοά, 
Τμδὺ τοὺ 5μ4}Ὁ βον ὑπο ρστουπά π|088] ; 
Απὰ Ὀχοβδα οἵ [86 ἵπόγθδβο οὐ [π6 φασίδ, 
Απά 10 8881} ΡῈ "δι δηά ρ]ῃίθουβ : 
Τὴ ἐπδὺ ἀΑΥ͂ 8181} ἰΔΥ οαἰι19 ἴδοα πῃ ἰασρθ 

24 Τιιθ οχϑὴ 1: Κουτβθ δπα (δ 9 γοιηρ 88868 ὑμδὺ Θὰσ [86 στουπά 
5811 οδί "ὉἸθβὴ ῬγΟυ ΠΟ γ, 
ὙΒΙΟΒ δίῃ Ὀθθη πϊππονοα τι ἢ ἴῃ 6 βῃονοὶ δπὰ πὶ ϊὰ ἐμο ἴλη. 

25 Απᾶ {Β6Γ0 888}} Ὀ6 Ὁροῖ ΘΥΟΙῪ Εἰρῇ ταουῃίδίη δηὰ ὑρομ ΘνοΣῪ "ρα ἈΠ], 
Εϊνοῖβ απα βίγοδπιϑ οὗ ψαύουβ 
Τὰ ἴῃ9 ἀΔΥ οΥ̓186 
ὝΒοη [86 ΤΟΎΤΟΙΒ 

20 Μοτϑονοσῦ {δ Ἰρὰ οὗἉ {9 τηοοη 8841] Ὀθ 858 ἴμ9 ᾿ἰρῃ οὗ {πο δυῃ, 
Αμπά (8ο ἸΙσμὺ οὗ [86 βΒῦῃ 5841} Ὀ6 βουβῃ-]α, 
ΑΒ ἴδο Ἰρμὺ οὗ βουθῃ ἀ8γ68, 
Τὴ [6 ἀδΔΥ {μδΐ 7η9 Τ1.0ΒΡ πάρι ρΡ ἐμ Ῥσθβοὶ οὗἉ Ηἷβ ῥρϑορίο, 
Ἀπά ΒοδΙϑίἢ ἐμ βίγοῖο οὗἉ ἐμοὶ πουπά. 

19 

οϑὺ Βἰδυρηῦον, 

Ὁ ΟΥ, ΟΡΡΥ6βδιοΉ. 8 ἨδρΌ. {λό σγαύϑη ηασδδ εἰζυον. 8 ΗθΌ. δοασίζον, 
4 Οὗ, ϑανοῦψ. ΗϑΘΌ, ἰδαυοηοά. δ ἨΘθ5. λα ὩΡ. ΓῸΣ ᾿ 

5 α Ῥουρία. δ Λμϊ 97) δὰρ απὰ 7αξ. 4 εαἰζοά. ἃ [απ απὰ [ὉΥΚ. 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

ΨοΣ. 9. ἍΤ ἕοτ ΑΝ 85 θη. χΙ. 296, ΟΟΩΡ. Οτ8- 

πλῦβπν, ΟὟ. ἢ 243, α. 3 Ὀοΐοσο ἸῺ ̓ τρασῖσα οοἱποί- 

ἄσησοθ. Οορ. θοη. χχίν. 80; χχχίν, 7; χχχίχ, 1δ, δέ 

Φαερα. Τὴ 1ἢη!γ9 φοῦ ψἰιὰ ἐμ6 ἡοχταϊαίμο θϑηάίης 
ὁ (οὐὐτιὰ ΟὨΪΥ ἤθζο, 

γος. 20. Ὁ 15 ἴπ ἐδ δοδοϊαίο δἰδὶθ ἱπδίοδά οὗ ἰδ 9 

οοπϑίσισέ. [θὰ (ἢ19 κἰπὰ οἵ ἀρροδί ἴοι ἰδ ποῖϑ ἰῃ Ὧκ- 

ΤΊ ΒΟΗ 5 ΟΟΤΩΤΩΘΗ(ΔΙΥ ἐπὶ ἴσοο τ αν Ὀ6 σοηϑε ἰθὰ.---Ὦ. Μ.}, 

2 ΟΟΟΌΣΒ 88 ἃ ΥΟΓῸ ΟὨΪΥ ΟΣ. ΤΏΟΣΟ 18 πο ζϑϑϑοη 
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δρραγοῃὺ ὙὩΥ ἰῃἷκ ψογὰ βῃουϊᾶ ποῖ Ὀ0 ἐδπ9 τοοῖ οὗ 2239 

οογοσγίημκ, πίη, δηἃ ΒοςσογαϊΝ}} δέκα! ἶν ἰο σογθῦ, ἰὸ 

Ἠΐάο, ἴῃ π9 Νίραι ἕο Βἰάθ οῃθϑ᾽ βιβοῖζ. ΤΏ δίῃ κυϊαν ἴδ 

υϑοὰ Ὀδοθαδο 22" [6 {π6 ὑτοᾶχοάα ργϑάϊοαδίοθ. 

Ψοτ. 21.ὄ ΣΝ ἴοσ 2 Γ (οοην. ἔπλι», Ον. ὃ 123, 

ε). ΤῊ ἴστω ΟΟΟΌΓΒ ΟὩΪΥ ΠΘΓΟ. 

ΨοΣ. 22. {ΠῚ} 8. δοὐὺγουί δος ζοσ ΤῊ οὐ 9. Ὅσι.]. 
τ .οἈ 

ον. 23. 11 οου]Ἱὰ Ὀθ ἴὰ ἐπ δἰηχυίΐαγ. Βαὶ ἔογι8 

Βι:ΟὮ 88 ὯΡΘ χ. χυϊ!. 3; ΝΌΠΊΌ, χΧΣ. 19, δι οὟ ἱμπαὶ (ἢ 6 

πογὰ [8 4180 δοΐ ΑἹ ἀ86α ἴ ἐπ ῥ᾽ τα, ΣΡ ἰ8 ἰἈδτοὸ- 

Ζογο δἰ υϊαῦ 88 29" ἐπ γοσ. 20. (869 ΣΟΡΔΑΣΪς οὐ ἐδθ 

Ἰαϊίθυ Ρ]!δοθλ, 

νοσ, 34. Δ Ὰ]} ἰδ οἰἴμος Ῥιυδὶ μαζί. 70 ΠΛΤΌ, οΣ Ῥασὶ. 

Ἰαὶ δ ἃ υτϑγῦαϊ ἔοσπι ἰη πηΐο [86 δαδήοσι [6 ἐταρ! οὰ 
(σοιρ. ἰΐἱ.ὃ; χχίν. 2; 8). 

ΝΡ. 26. ΤΠ όττη, ακακνισθ, Ηττειο, ἨΈΧΌΕ ΒΚ δηά 

Κποβκι, τομαγὰ 1π9 ψογὰβ Ὁ 27 Π, 2 ΝΟ 86 8 
κἴοβ8 Ὀθϑοδῖι89 ἘΠΕΥ τὸ Ὑβηϊηρ ᾿η ἐΐθ ΣΧ, δηά ἔοττω 

8 ἈΘϑα]θ88 οροχϑζοϑὶβ Ὑγμίσ ἢ ἀἰδεαγοβ ἐπθ ῬαΣΘ 16] ϑση, 

Βαΐξ ἐποὶν ἀθβϑησθ ἰῃ ἐπ υυχ Χ. ἰθ πὸ σθϑϑοῃ ἴοσγ ἰσοδίϊης 

[Πόγὰ ἃ58 8η ἰηϊογροϊαϊίοη. ΤΠὸν δτὸ ἰουπὰ ἴῃ ἐπ Τλῖ- 

ἔύτω, ἰη ἐμ ϑυγίδε δῃὰ ἴῃ Φεγοῖωηθ. Τῆοσο ἰδ ὮΘΓΘ 0 

βχοά τοοίσο ἴνο σδὴ ἡϑἱξπον δίἕστα ἰμδὶ {8 9 ὙὉΓΒΘ 6οΏ- 
εἰδβὶϑ οὐὁἨ ΤΟἿΓ ΤΠ ΘΙ ΌΘΙΓΒ, ΠοΥ ἐμδὺ ἃ ἀοδηΐίο θη ρίν ἰβ ΓΘ. 
αυἰτοά Το Σ Θαοἢ ᾿ΐηθ. Απὰ ἰπ τοραγὰ ἴο ἰδ 86:86, ἐῃθ 
Θροχοροϑϑίβ 8 ῃοὲ δο Ὡθϑάϊθιβ. ΕῸΓ πο 8 ποΐ 65}51}]}9 

ἐπαὺ ἔπ ὈΡ Ὁ ἰδ ϑο9ὺ πιο σθ γίν αν Ὀοζοσθ 5 ὈΥ ἰῃ9 

δαἀαϊιίοι ἐπαί (οἸ ον ἢ 

ἘΧΕΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. ΤΊ Ῥσχορβοὶ, αἴοσ ὑγορασίηρς (Π 6 ὙΑΥ ὉΥ σου. 
18, Ἰοοἷκβ ᾿πῖο {86 αἰθίδηϊ ἡιίαγο. 10 ργοθθηίβ 1(βο] 
ἰο Πἴπι 88 8 δ᾽οββρά ἰϊπ|6. Ηθ μῖνοθ ἃ ζϑῃ σα] 
ὑοχεν οἵ 1 ἴῃ οοἱογ Ὀοτγονοα ἴγοῦλ (ἢ ῥτγοβθῃί. 

6 (8}] 10 8. φοῆθγδὶ ῥἱοίατο, θθοδιθο ἰΐ ψ1}1 ποί 
Ῥὸ τοδὶ] ἰζβὰ ἰῃ ἃ ἔχε ἱἰπια; δυΐ 10 σοι ργομοη 5 
88 ἴῃ 8. ἔγϑῃηβ τ ἢδὶ 11 ἰαἶκθ ῥΙδοθ [ῸΓ 116 ροοά 
οἵ ἰῃ6 ΡΪΘ ἴγοαι {86 ρῥγοχι δία 11}} (Π6 πηοαί 
τοιιοῖθ ἰαΐαγα. Βυΐ (π18 ῥἱοίυγο οὗ {86 ζαΐυγα 18 
Ῥαϊηἰρα χὶϊι ΟΟ]οΥΒ οὗ ἴΠ6 Ργοβϑηΐ, ἴοῃ (Π6 οἷν- 
ουμπϑίδηοοβ οὐ {Π6 Ῥγοβοηΐ ΒΌΡΡΙΥ ἰδ ἐπγᾶροβ 
ὑπάεν ψἱοῖ [6 Ῥγορδοὶ σοργοβοηΐβ [86 Ὁ] Ββὶ ἢρΒ 
οὔτδ6 ἰυγθ. Ηθδ δββηλοϑ ἰπδύ {Π 6 ΓΘ Μ0}}] ΔΙ ΤΔΥ5 
θ6 ἃ ῬΡϑορὶθ ἀνθ] ϊηρ ἴῃ Ζίου, ὦ. 6.»  Θγυβδ]  ι). 
ΤΕΪ8 Ῥϑομίθ Μ11 ποὶ δ'ναυβ πᾶν ἴῸ Υθθρ; ἃ 
ἰἶπηθ Ψ11 οοτθ ψ θη 118 τοαιοβίβ ψ71}} θ6 Βρϑϑα"] Υ 
ΔΗΒΜΘΙΓΘΩ (νοῦ. 19). ΤΟΥ Ψ0|}1 ποῦ ἰηάορα ΡῈ 
ψὶπουὶ Ὀγοδά οἵ αἰβέγοββ δῃα δῖον οὗ ἰγὶ θυ] 1 οη 
ἴῃ (Π6 υΐαγο, θαδ ἘΠΟΣΡ ΟΥ̓́ΟΒ ΜΠ9 4180 Ὀ6 οοη- 
ΒίΔΏΓΥ Δ0]6 ἰο 866 1:6 ἰθδοῆοιβ ΠΟ Μ1ΠΠΜΠη᾿ὰΒΙΟΥ 
ἐἰοπὶ {16 ὙΑΥ ουἱ οὗἁὨ αϊπίγοβ (γοσ. 20) ; δῃά {16 
οΔΓ8 οὗ (ῃ6 Ῥ6οΟρ]θ Μ1}} Βϑαγίκθη ΟΥ̓ΘΣΥ͂ σπηοπιοηΐ (0 
{π6 νοὶοα Ἱυϊοῃ π|}} 6811 ἔγσοα ὈθΘμϊηα {16 ἀϊτοο- 
το 88 ἰο ἰδ ὙΔΥ {ΠΟΥ͂ δῃου]ὰ ρὸ (νοῦ. 21). 
Τιιθη “111 {Π6 Ῥϑορὶα ρυΐ ΔΎΔΥ (Π6 ΔοοΠΙ Δί Οη8 
οὗ ἸάοἰαίγΥ (νον. 22), Απάὰ {π6 ΟΠ ΨΜ|Πὶ1 σταπί 
Τα δηά ρἱοτίουβ ἔτιλῦ (Ο ποῦν 5 Τηθη δηὰ οί] 6 
(νοτβ. 23, 24). ϑρυίηρθ οὗ σψαδίοσ, ἰοο, νὶ}} ραβῃ 
Του ἢ οὐ 16 Πἰρι τιουηίαϊηδ 1π ἰδ6 {ἰπ|6 ὙΠ θη 
{6 ΓΟῸΒῸ ὈΥ̓͂ τίνογα οὗ Ὀ]οοα Πα8 πηδάθ ἰΐβ Ροββὶ- 
Ὀ]Ὸ (τοῦ. 25). Τὴ Ἰίχῆὶ οὗ βιῃ δηᾶ τωοοη ν}}] 
Βἢ} 116 ΠΙΔΩΥ͂ ἰϊπ|658 Ὀτ σῃίον {π8η πον, 1ὰ (Πδὲ (τὴ 6 
σι ἤθη {Π6 ΓῸΒῸ 8Π4}} μᾶσα θα] {16 σχουπάβ οὗ 
ἨΐΪὯ8 ρϑορία (νϑγ. 26). 

9, ΕοΥυ ἴδ ΡΘΟΡ]6 -----Οοἵ ἴ860 ὮΘΠΟΟ.-«--- 
Ἅοῖβ. 190-22, ΤῸ σἤθοσΐης Ῥγοϑρθοὶ οὗ πιϊοὶ 
Υοσ. 18 ρογηἐοα ἃ νίαν, 15 ΠΟῪ 1[0}}γΥ δῃα οου- 
Ῥ  οΙΟΙΥ υπίο]άθα, ἘΕἸτβὶ οὗ 4}1, (86 Ῥχορῇῃοί ῥσο- 
ΧΑΪ868 ὑπαὶ ἴῃ Ζίοῃ---ἰ Θγαβα]ο 8 Ρϑορὶθ ψ}}]} 
ΔΙ ΑΥΒ αν 6}}, {. 6., [86 ΠΟΙ͂Υ ΟἸΥ Μ11 πονὸρ 1 
{πὸ ψον] ἀ- Οὐ ὈΘΟΟΙΏΘ ἃ ἀδβογὶ ἴοσβα κοὴ ὮὉΥ͂ τ ῃ 
(χἰ1!. 19 βαᾳ.; χχν. 2; Φεῖ. ]. 18 οἱ δαθρο). 

ὈΠΣΥΥ3 16 αἀἀοᾶ ἴὉΣ ἤρᾶγορ ὀχρίαπδίΐοη, απ 88 
1 ἰὸ Ῥγϑνθηΐ ἃ τηϊβαηἀογβίδηαϊησ. [1 1[π6 Ῥτο- 
Ρδοῖ δα πυιϊύορη οὐ]ν Ζίοη, 0 ταϊρῆῦ παν Ὀθοη 
ΒΌΡΡοβθα ἐμαὶ 186 βρθᾶκβ οἵ {88 δια τιον ΜΙ Π086 
ΤΟΡΟΓΙ ΘΟὨίΓΟ γγ88 ΖΊοη, (6 βοαὺ οὗ ἰπΠ6 Βουβα οὗ 
νὰ (οοΡ. Ῥβ. 1ΐ. θ: οχ. 2 εἶ δαερε). ΒΥ (π9 

δα αϊιίοη “ ΦογπΑ 6.1 ἴη6 ῬτορΒοῦ γοηθγϑ Σΐ ἱτ- 
Ἀμοῦν ἴο πιϊδίαϊκο ὑπαὶ Π6 πηϑδὴϑ {Π6 οἷΐψ. Απὰ 

ἴδοι Φοσυσίσ, Δμ8. ΠΟΥ͂ΟΣ Οολβοὰ ἰο ὃ0 ἱἰη- 

μαδί οα, ἩΒΘΤΕΌΥ 1{ 16. ἀϊβιηρηϊβηοα ἴτοτα [80 
νοῦ] -οἱἐΐοα ΒαῦΥ]οη δηὰ Νιηόνοῦ, νι σῆ Πανθ 
Ιαΐη ἀθβοϊαίθ ἴογς ᾿μπουβαη 8 οὗἁ σγοᾶσβ. {8 ΣηαΥ͂ 
ποῖ ἰαἶκα ὉΡ 859 4 νοοσδίϊγο, ἱπουρὰὰ ἴῃ ἰδὺ 6856 
Γ22Π πουϊὰ ΔΕΙ͂ [ΟἸ] ον ; Ὀαΐ (86 ταὶ οἷδιιβο 
σουἹὰ τη ἢᾶαγθ πὸ τρϑϑηϊηρ. ὙΠῸ βυάάρφῃ 
σἤδηρθ οὗ ρογβοῆ, τπϊοῆ ΟΟΟΌΓΒ γα ΏΥ 1η 
{15 ΡΑΣΆΚΤΑΡΕ, βμου]ὰ ποῖ οϑ86 ΒΌσρσὶθθ. Οὐιρ. 

γον. 20 ὉΞ), γεσ. 21 ΤῈ, 12), νοῦ. 25 903 
ὈΠΝΞΌ, ὙΠῸ ἱπβηΐεῖνο δυβοϊαἱϑ 153 [48 ενΐ- 
ἄδην (6 ἕοτοθ {παὶ 16 ποορίπρ Ὑ1}1} ποῖ 6 
Ἰοης οοπεϊπυρά, 38 ἴ6 [0 ἘὉ Μ βρϑθά!ν Βανθ 
Π16 10 (86 ἔυίαγο ἴο ποῖ [86 ]Ἰοοῖὶς οὗ [Π6 
Ῥτγορδοὶ 18 ἀἰτθοίβθα, ἴϑγβοὶ ν}} ποῖ Ὀ6 ει πουΐ {γὶ- 
Ὀθυ]αίίοα. Βαΐ {15 ἐγ θυ]δίϊοη ἰλ6 ῬΙΟΡΒοὲ σοι" 
ΡΥἶβοβ ἰῇ (ὴ0 οχργοβδοίοη Ὀσθϑδᾶ οὗ αἰδῖσϑϑβϑ, 

σσαῖοσ οὗ αὐδίοϊίου. ἫΣ ὉΠ 8. Ἰουπὰ ΟὨΪΥ 
Βοσο, 1 Κίηρβ χχὶϊ. 27; 2 ΟὉβγοῃ. χυιξδ, 26 τὸ 

βηὰ Υ) Ὁ] Ὁ) ὉΠ} το ἀοαίπιαὶο [ῃ}8 πιϑαρτθ 
ἴατο οὗ πα δὲ ΑΒ ἴμ6 Ῥγορβοῦ δοοογϊηρ ἰο 
ὙΠαΐ 9Ὁ]]οΟ8 (οο Ρ. Θβροοὶδι Υ͂ νον, 26) ἢ88 [89 
ἐπέϊγα ἰαϊατα ἴῃ αἰ οσο, τ οληποῖ σϑΐοσ ἴῃ οὁχ- 
Ῥγθβαϊοηϑ “" Ὀγοδὰ οἵ ἀϊβίγοεβ δῃὰ τδίενρς οὗ 881}0- 
(ἰοη}᾽ ποτὶ ἴο (86 δίεζο οἵἉ ΦογΌβδ]οτα ὈΥ {86 Α.5- 
ΕΑΥΤίδ 8 (Χχιχ. 8 βα4.). Βαϊ, ΔΙΙΒουρ ἔπαὶ ϑὲἱθρθ 
βίδηβ ἴῃ {ῃ6 ἑογο-βγουμά οὗ [1ὸ Ῥτορῃοῦβ Βο]ὰ 
οὗ νἱβίοῃ, γὸ μᾶγθ ἰοὸ ἰοοῖς ὑροη {δαί ΑΝ ν.2.}.} 
ἴα Ὀτοδὰ οὐ αἰβίγοββ δηὰ 118 νίδσν οἵ δἰθίοιου 
ΟὨΪΥ͂ 88 ἃ δὰ χορτοβοηΐδί  γο οὗ δ]} (ς αἷ- 
διοιίίου πἰοἢ Ιβγαοὶ πυβὲὶ οηάθγο ἰὼ (86 ζαίυτα. 
Αμὰά 1 (818 αϑ]]οιίοι 18 πόσο δ᾽] υἀ θὰ ἴο ΟὨΪΥ͂ ἴπ 
ΒΡΑΥΪ ΠΩ ἰογηηβ, {18 15 οσίηρς ἰο (89 οἰδγϑοίος. οὗ 
(μ18 βοοοηὰ ρατί οὗὨ ΟὟΥΓ ΡῬΓΤΟΡἨΘΟΥ͂, ἴῃ ψ ϊο ἢ [86 
ἐπ τοαίοηΐϊης αἰ πγοαὶ ἀἰβαρροασβ θα μτηα ἐμ 6 ῬΤοτη Ἶβ6. 
Βυΐ Ιδγαοϑὶ ν1}} Ῥθὰν δπιοιζοα αυἱϊΐα οἰ ῦν 159 
(ῃ8ῃ ἔοσπιοτγ. ἘΠ Βοτίο μον ἀϊδριαγοά ἰπ πο 
οὗ πορὰ {ἐπε ῖν χαρθ αραΐϊπβὶ ἰπ6 Ῥσορμεῖβ οὗ (86 
ΙΟΕΡ. Τῆοθθ τόσο ΟΔ]1] 6 ποθ Ὑῆο σοῦ Ὀ}]θ 
Ιβγδὲ] (1 Είηρβ χν!. 17), ποῦ ἰγεδίθα 858 γί:ρι- 
Ἰοκάοτβ οὗ βοἀξιίοη (Απιοβ νἱϊ. 10), δὰ ἰγαὶίοσβ ἴἰο 
ἘΠοἷγ ΘΟΌΠΙΣΥ (76 Γ. χχχυῖ!ῖ, 4 8α4.}); 811 τιΐϑοσν 
48 δἰἰσϊ δυϊοα ἰο {16 ἴογβακίπρ οὗ ἴῃ6 πογϑῃῖρ 
οὗ ἰἄο]5 οπίηρς ἴο {π6}Ὁ ὙΠΕΡ οἴοτι (“6Ὁ. χ]ῖν. 
16 βα4ᾳ.). ΤΒοη {86 ῬΓορηθίβ ψογθ Ῥογβοσαῖϊθα, 
δηἀ χῃηυβῖ φοηοθδὶ ἐποιιθοῖνοβ (Δαϊς, χα, 87; 
ὅσ. χχχυὶ. 20). ΤῊ ΐθ Μ1}} Βαρροὴ Βοποοίοσττ ἃ 
ΠΟ τῆογο, Βυΐ Φογυβαί θοαὶ Μ111, οὐ (Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, 
ἷπ δῇπιοιίοη ἀἰγοοὶ 18 Ἔγ68 ἴὸ ἔπ 6 ὑθϑοιογβ ἰἢ ΟΓΩ ΟΡ 
ἴο 90]1ουγ ἰμοαι; ἱξ ψ1}} ὀρθὰ ἐβ βᾶσβ ἰὸ ἐο ποσὰ 
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οἵ (6 1.0.» νοῦ (ἢ βοσυδηίβ οἵ οα, γῆ 819 
οοηοεῖνοα δ8. ΘΟ ΠΠΔΠΘΟΙΒ ΤΔΔομβίηρ ᾿οδϊηὰ ἃ 
Ῥχγοοθβαίοῃ, ὙΠ} 68}} ἰο ἰϊ, δὰ ψ}} αἰγϑοῖ 118 βίθῃϑ 
ΦΧΒΟΊΥ δοοοσάϊης ἰὼ [Π6}γ ΘΟ Δ} 68, 

[““ΤΒοῖγ ᾿οδοιοῖβ οσο ἴῸ Ὀ6 Ὀοίοσο ἰμθπι, μαὶϊ 
Πρ πον ἀφο! πρὰ ἔγοπι {π6 σἱχμί μνᾶν, {μοῖρ 
Βδοῖκβ που]Ἱὰ ὃ6 ἰυτηρά ἰο ἐπΠ6π, ΘΟηΘΘα ΠΘΏΥ, (ἢ 
μῥαήσινα νοΐοθ που]ὰ Ὀ6 ποδγὰ ὑοπά ἴθ. ΤῊΘ 
χει δηα ἰδδὶ οἰδυβοβ οὗ [86 σϑγϑα οἰ σθοὶγ οοοχο.᾽"" 
-ἪΑΕΝΡΈΕΒΞΟΝ. Ὁ. Μ.]. Τα οὐοάϊθηοθ ἰοὸ [ἢ 9 
ποτὰ οὔ Φομονδὴ ἐπ ρ 1686 ἰδὲ {ΠΟΥ ΜὙ1] δραπάοη 
14ο1]1.κ. Τΐβ πὶ}} Ὀ6 ἀοπο πῖ}]6 ΠΟῪ ἰγοαὶ {10 
εἶϊνοσ δῃὰ ροϊάθη ἱπηδροϑβ, πἰιοῦΐ (866 οΘομμπηδηα 
Ῥευς. νἱῖ. 25) γτοραγὰ ἰὸ 186 ρῥγθοίουβ τηρϑίδὶ, 88 
ἱπιρῦτχο ἐπΐηρα, γοᾶ, σαβί (ἢ}6Π} ΔΓΔΥ 88 οδ͵θοίβ οὗ 
ΔΌΠΟΓΤΘΠΟΘ (ΟΟΙΏΡ. 1ἷ. 20). 90 δβ 2 Κίηρβ χχηϊ. 

8, 10, 16 (οὨΥ Βοτ ἴῃ 1βαΐδ}}). ΒΥ 15 (Π6 τηοία] 
εονοσγίηρ οἴ κἰαΐαο8 (ευΐ, χνὶ!, 8,4; ἘΣ. χχχν !. 
17, 19) ΤΥΙΘνὲ 15 Ἰσαηα Ὀοϑὶ 65 ον ἴῃ Εχ, χχυἹ!. 
8 δηὰ χχχῖχ, ὅ ἴῃ [86 ἀχρσχοιβίου Θὲ ΤΊ, ἃ 

τὶ οὗ (86 ῥτίοα δ ἄσγοβα. [“ὙΤῊ6 πογὰ ἴδ {89 
ὁτηϊηΐηα οὗ δ, υΐ ΠΟΙΟ, 88 Ῥᾶγ8}16 1 σι} 
ἼΞΥ, 11 οἰ χη 08. 4 σουογίηρ, ΟΥ Ρἰ δίας ΟΥΟΡ (86 
νον οὗ δὴ ἱπιδρβ.""--ΠΈΝΘΕΗΒΟΝ])]. Π3905 (νεσ. 
1) μιϑίο, ἤιδυγα, {μεῖϊε, ἃ ταοϊίθῃ ἱππαροὸ (Εἰχοά. 
χχχὶὶ. 4, 8 εἰ τί ποῦ ἴῃ Ιβαίδἢῃ ΟὨΪΥ ΧΙ. 
17). ὙΠ6 Ἄχρτγοβαίου ὉΠ δου δΒα]ῖ βοαῖῖοσ 
ἘΒΘΙΣ, τος δ}}κ Εχοά. χχχὶϊ. 20. δὰ 16 ἃ βἰσοηῦ 
Οχρσοβδίυῃ (οοΡ. 2 ὅ'δῃ. χυΐὶ. 7). ΤὨ6 βἰ πραγ 

Ἦν) μογθ ἰωνοῖνοβ (6 ποίΐοπ οὗ βοπηϑίἰηρς οοα- 
(ει ρ 0 16: Οδὲ οὐ ἱ ἰδοὺ τ 110 ΒΑ Υ ἰο ἐμ ἰγϑβῇ. 

ῶ. ΤΆΘ: 888}]} Β0 ακἰν9----οὶτ νου πᾶ.--- 
γετα. 259-26. Τὸ [86 ομδησθ οἵ [ἴδ ἀδβοσι δεὰ 
ἴδογο 18 ΠΟῪ δίίδοῃοα (Π6 ρτοιἶβθ οὗ (ῃ6 τἱομοδὶ 
Ὀ]εβεῖηΣ Ἔνθη οὗ 8 ἰθιηρογαὶ Κη. ἘΕἸγϑὶ, ἴο (86 
ΒΕΘἃ (6 ὨΘΟΘΕΒΑΤΥ͂ ΓΆΪΏ 18 ρῥγοπιῖδοα, 8. Ὁ] βεὶηρ, 
ὙδΊΟἢ οοὐ]Ἱὰ ΠΟΘ 6 παῃιϊηῦ ἴῃ δὴ οσγίϑηΐαδὶ 
Ῥἰεἴαγα οὗ ργοβρογὶυ, δηά 18 ὑΠΟσοίοσθ 180 50 ἔγο - 
ΠΘΠΕΠΥ͂ σοίογγοα ἰοὸ ἴῃ {Π6 ἐμοοογαίῖο Ῥγοπλἶθθβ : 
ψ χανϊ. 4: Πουϊ. χῖν, 11 ; 2906] 1. 29 ; 76Γ, γ. 

21: Ζοοῖϊι. ΣΧ. 1 εἰ ΤΠΘ ταΐῃ ΜὨΙΟΝ ͵8 ἰὸ 
ἔοι γ (Π6 δορὰ 18 ἴῃ6 βϑοά.σγαίῃ ΟΥ Θα ΣῪ ταΐη 
(}) ΜΠ1ΟΒ [1186 ἰῃ Οοἰοῦοσ. Τῇιθ Ὄχργοβδίοηῃ 
δ 6881} ρὶνϑ ἴπ9 σα οὗ ΠΥ δοοα ἴη- 

εἰοδὰ οὐ “ἴο (ὮΥ 5Βεοορὰ᾽ Σϑ08}}18 0]8068 βυςῇ 88 
τη. χχχῖχ. 231: ΝΌΏΡ. χὶὶ. 6. »ῈῊΠ ὖἥ ΞξΞ 
σὑἰτἢ τ ΒίοΒ τἄσα δμ81 βοὺν (οοπΡ. χυ]ὶ. 
10) [»Ὰ ἴθ μεσα οοηῃδίγυϑα τὶ 8 ἀοα}]6 δοουδα- 

ὑνο]. ὈΓὦ 15 ὉΥ ἘΠ ΠΝ ροηογα ζοὰ. Τὶ ἰδ 
ἱβοτοίοσα 411 {δαὶ 106 ϑασίῃ ργοάυσοβ Ὁ: (ἢΠ8 
ἰοοά οἵ τηδῃ, 88 ὉΓ 7 ἴα ἀϑοὰ αἰδο ἐμ (ἢ 18 ΘΟΙΡΓΟ- 
Βοηεῖτψο βοῆθθ ἴῃ ἴῃ δχργορεΐου “ἴο οδὲ Ὀγοδά.) 
(αεη. χχχὶ. 51; χ μἱ. 16. 76γ. χὶϊ. 1 εἰ 6). 
ΑΙΙ] ἰ.ρ6 ργοάαοία οὗ {π6 βοϊὰ μογυὶηρ ἴον ἰοοὰ 
Εἰ41}} ὕὈ6 οὗ {1 Ὀοθὶ αυδ]ίν, ἢ}} οἵ βᾶρ πὰ 
Βιτοηρίῃ (ΤΠ Ἵ 88 δὴ δα )θοί γ78 ΟΠ]Ὺ Β6γα ἴῃ [βαῖδἢ : 
οοΡ. ἈΒ, χοὶϊ, 15; θη. χ]ῖχ. 20). 2 ἴη ({6 
εἰσοϊ βοδιϊου οἵ πηι ΟὨ]ν ΠοΓο δῃά Ρβ. χχ συ. 
20, Ιχν. 14. Ἴπὸ ΝΊρἢμα] 211) αἰὐϊαίαμιπι, ϑραξίο- 
δὰπι δ885 8 11 ΚΟ 186 ἰουηα ΟὨΪΥ͂ ποτ. ΤῊ ΟΣΧΘΏ 
διὰ 45565 πηΐσὰ 11}} [1 {π6 Εἰ. Υ,, τὸ μαγὸ (ῃ9 
ποτὰ Θᾶγ ὙΠ]Οἢ 18 ΠΟῪ ΟὈΒοΟΪοίθ δῃηὰ τρθδηῆ ἰὸ 
Ῥίοπρῃ ογ ἰο ι1}].---ἘὉΏ. Μ.}7 ιἰῃ6 Ἰαηά δ {πθ δῃϊ- 
1η3}8 οΙηρίογοα ὉΥ [Ὧ6 ἰδγπιοσ ἴὸν ἀσδιριΐ δηά 
οΑυτγὶηρ, Ὀυγάορηθ. ὙΠ686 8}}8}} 06 [δὰ πιὰ [86 

ἰκεὶ ὑσουθιιᾶθσ, 73 (οῃ]γ Βοτθ ἴῃ [3αἴδῃ, θ6- 

3835 

δἰάοδβ ὅοῦ νἱ. δ; χχῖν. 6) ἷβ ἃ τπλϊχίαγθ, ἃ πιΘβΒΉ, 
Ρτονθηάθν οομβὶβίϊηρ, οὗἨ σταὶῃ (οοτρ. [Π0 [0]]1ον- 
ἴῃς ΤΠ) δπὰ ομορροᾶ μοῦρβ. ΥἾΘΓ Ἰοανθηθά, 
Βα]! θὰ (οοπιρ. Τ977, ΚΓ) 18 ἀπ, λὲγ. ὙΠμδ ῥτο- 
ΘΠ6Ρ ἷ8 8806 πίῃ βα]ῖ οἵ 88} {18ἢ Βογῦβ, ἴῃ ογάὰ δῦ 
ἴο ΠλΔἴκ6 11 τλογθ ρδ]δίβῦ]θ. [11 α8 ργονϊουβὶΥ ἴὸ 
6 οἰοδηδθά ἔγομα πραγ το8 (μαι ἐξ ΤΙΔΥ͂ ὈΘ ΠΔΟΤΘ 
ΘΧοο θη. ΤῊΪθ ἰΒ ἀοηθ ὉΥ͂ ψίπηοσιηρ. ΤΗΘ 
᾿τορί οπμθηΐβ ΜΒ οι ΒΕΓΤΘ (Ὁ Ὑἱμηονίηα ἀγὸ ΠῚ 

δυὰ ΓΙ πο ἢ ΔΓ δ(1}} οβ]]οα ᾿αοὐέ δηὰ ΜΊαάτγα. 
Τῇ ἔοσιμθν 18 ἃ ἤδί βῃουνοι δηὰ βδεγνϑβ, δοοογάϊηρς 
ἰο 186 ἰηϊογοδρηρς Εχοπσθυβ οὐ ὙΥΕΤΖΒΤΕΙΝ ἴῃ 
ΒΕΙΙΥΖΘΟΗ Β ΟΟΙΩΙΩΘὨΙ ΔΕΥ͂, [0 ΠΟΥ ἸΘσΌ Πιΐ ΠΟΙ1Β 
ἔγυλίθ, δηὰ (86 τηϊχοὰ χοιηδίηβ οὗ ἴΠ6 Ὀορίον Κι πα 8 
οὗ σταίη. ΤΠ ἰδίΐοσ 8 ἃ ἔνε οὐ εἰσ ργοηροὰ 
ἴοσγῖς προσῇ 18 διρ]ογθὰ 1ἢ πὶηποπίηρ τἢ6 5ὰ- 
Ῥογίογ ἰκϊηάβ οἵ στδίη. 1{ (86 Ῥιορβοῖ Ἂν ΤΔ6}- 
ἰοηρα {Π6 τΪΠΠΟΥΪΏΩ ΒΠοΥο] ἰὰ ἃ (γαολέ), (ἴθ 
τηθδηΐηρ σοι]ὰ θ6 1π8ὲ (Π6 οαἰ]6 που]ὰ ὃ6 [δὰ 
ΟὨΪΥ σἱτἢ ἰπίδεῖογ ργονοθάοσῦ. ὙΠ6 τηρηϊοη οὗ 
{16 ΠΤ. ἱπεϊτηδίοϑ {Ππ8ὶ [ΠΟΥ βῃουὰ ἃ]λὸ πᾶν 
αταΐϊῃ οἵ νῇιοδὶ δηθὰ ὑαγὶογ. ΠΤ ἷ8 ἄπ. λεγ͵ 
ΤΙ ὀσσῦγθ ἔπσίμ6 Ὁ ἰῃ ον. χν. 7. Οὐ 4}1 δῖβῃ 
ταουπϊαίηα δρᾶ τονσοτίη 81118 ποῦ (ἢ6 
Ιδοθβ οὐ 14 ]δίγουβ ΠΌΠΡΘΡ, σοτο ἤονοα (Π6 

ἑιοοά οὗ 186 οενίηρβ δεὸ οβθηβῖνο ἰο ἀοά, θαρο- 
οἶδ! οὔ {ἱπ οἰ] ἀγθῃ βδογοοα ἰοὸ Μοίοοβ (1 
Κίηρβ χὶν. 29; 2 Κίηρβ χυὶϊ. 10; 26γ, ἰὶ. 20; 
1. ὃ; Εζεῖς. νἱ. 16; χχ. 28). [πρίοδὰ {πογθοῦ 
{6γὸ βῃουϊά ποὺ ον οἡ {Π6 τηοιϊηϊδηα δα ἢ1}}8 
συαῖοσ- ὈΣΟΟΙζα, ἃ Ὁ] βδῖ πηρ δἰ Βοσίο οο Βη6α ἰο (6 

γᾺ]1ογ8 (χ]ΐ. 18). Ὁ Δ9 δτὸ οοτί δἰ Υ παίαγαὶ 

τοῦθ: Ὁ 3" (Ὀοαί οβ χ] έν. 4) ἀγὸ Ῥθῦ δ Ρ8 νδίοσ- 

οοῦτβοβ ἰυτηρά ΟΗ͂ ἔγοπι ἰμο. Βαυΐ 848 ἴμο Ῥτο- 
Ρμοὶ πδά δἰγεδάνυ, γϑγ. 20, ἱπι} πηδίθα ΟΥ̓ {Π8 πλθῆ- 
ἰἰοῃ οἵ Ὀτοδά οὗ ἀϊβίγοαβ. δῃὰ τγαῖοσ οἵ δῇ) οἰΐοι, 
(παὶ ἀϊδίγοββ δά δ} οι λοη πουϊά ποῖ ὈΘ πΑΏΠΩΒ, 
Β0 Ποῖα δὲ ἴμ6 οἱοβα οὗ [εἶθ ἀϊβοοῦσβο 86 βοίβ [Ὁ 
19 Ῥγοβρϑοὶ οἵ δσϑαῖ βαπρμῖθοσ δπᾶ 181}Π}ΠπῸ 
οὗ τουσϑχα. ΒΥ ἰδμεβὲ Ἰηἰ παῖ οη 8 μ6 ἰο(Β ὰ8 ΡῈ γ- 
οοἶνο {μαἱ [6 ρ]οτίουβ τἰπι|6 οὔ (μ6 Θηα 1165 δ6- 
γομά ἃ ἀγοαάπιΐ ροτῖοα πῇ ]οἷι ἢτβὺ παδὺ Ὀ6 Ῥδββοὰ 
᾿Ὠτουρῇ. ΤῊΪΐβ ἰαἰΐος ἢ6 888 ἀοβουϊ υθὰ οἴθρη 
δπουσὶι (ςοπιρ. Χχὶν. 564.), (0 Ὀ6 80]6 ἰὸ ἘΠ ΡῸΘ 
ἐπὶ 8.686 Ὀγίοῦ δ υδίοηβ σόου]α Ὀ6 αὐ116 Μ6}} υἢ- 

ἀογρίοοά Ὁ ἷ8 τθδάετβ. Ὠ}"3 18 ἰο 06 ἰδίῃ Β6γθ 
ἴῃ {π8ὲ ροῆογαὶ βθῆβθα ἰπ πΒῖοἢ τ) ἤανθ Αἰ Γαδ 
πεαά μι} 7 τοοῦ 10 (ς ΟΡ. Ἔἐ. Ἢ χχνΐ;, 1); αὶ ἴῃ 

οὔ Ρἷδοθ [86 ὀοούττθηοθ ἰο οσίηρ (μδὶ {{π|6 18 
ρἰδοθὰ ἢγαι. [1{ 18 παρ] δά, ἴοο, ἴθ 186 Ὁ}᾽2 (ῃαὶ 
{πα Γγο ἰβ ἃ οογίαϊῃ οοπηθοιϊΐοη ὑείπσαθῃ {Π6 ΟΟΓΙ- 

τϑῦσοβ τηρηἰϊοποᾶ. ΤἬΏΘΓΕ 8 πὸ ομβθτλ ἱγ1ηρ ὑ6- 
ὑχϑοη ἰἤοι, εὸ ἰμδὶ (ῃς ΠΟΥ ΙΕ τχηθ [88 δὖϑο- 

Ἰαίοὶγ ποίίηρ ἰο ἀο πίιῃ {μ6 ἰογοφοίΐηρ. ὙΠιαῖ 
ψαιογιβίγοαηβ οὗ δ᾽οαβίης βιιοοθθ βίγεδῃβ οὗ 

ΒΙοοά ἱβ ποῖ δοοϊάθηίαὶ. ΤΉ6β6 βίγεαπιβ οἵ Ὀ]οοὰ 
πιιβὲ αἰομθ δῃὰ ΡαΣ Υ 80 88 ἴο ργθραγθ ἴπ 6 βτουπά 
ἴογ δοθείη. Δ Τοῦτα ἤασί μοῦ χχυϊ!. 7 

δηά ἴῃ 2 δπὰ Ὁ) Ὅ) ΒΙΠΊΡΙΥ δὴ δ]]υβίοη 

ἰο [6 στοδὶ )υάρπιαπίβ Ψ Αἰ οἢ. πιυβὶ 181} οα. ῬΘΟΡΪΘ 

δη οἱΐγ Βοΐοτγα {Π6 ἀΔΥ οὗἉ ΤοΟἀοοΙΡΙ]ΟΏ. ΤῊΘ οἰὰ, 

ἰπδοογαιὶς Φογυβαιθιῃ ἱ 1} 118 ἰο τ οΥΒ πα 18 ἴ6Π1- 

16 ἰβ τοἀυορά ἰο συΐπα, τ 116 βίγοδιαβ οἵ ὑ]οοὰ 

ω δἱ {0:6 βαιηθ (πιὸ ἤοτνῃ. Απά ποσὰ {μ6 Ῥτο- 

Ρἢδὶ ἴβκαβ ἴῃ οπθ υἱϑν ἴμ6 βγβί πὰ Βεοοπά ἀο- 

βιζυοίΐοη οἵ Φοτυβαϊεῖα, Βαϊ ἰπαπιοά αι 6} θα πὰ 



386 ΤΗΕΞ ῬΕΟΡΗΕΤ ἸΒΑΤΑΉ, 

τηΐβ ἀοοιγσυοϊβοη ἣθ δθὸ8 (86 {ἰπι6 οὗ Ὀϊθαδίηρ, 
Τμδὶ ἰοηρ Ῥογίοαβ οἵ {{π|0ὸ στησδὶ ἰηίασυθηθ ὃὉ6- 
ἔπγοο (Π686 ΟΟΟΌΓΣΓΘΏΟΘΘΒ 18 τι 6 οὗ ὯὨῸ Σηομηθηί, 
Ὕετθα 26 ἰγδηβροσγίβ ὺὑ8 ἰηΐο ἃ ἰἰτη6 ὙΒΙΟΙ 1165 Ὀ6- 
γοπὰ {πὸ ῥγοδθῃίΐ βίδίθ οὗ ἐμίηρβ, (πουσχὰ ποῖ ἐπίο 
ἴπ6 ἰἰπιο οὗ [089 ὩὨΘῊῪ Βοδυοα δηὰ ὩΘῪ οδτί, [ῸΓ 
[Π6 Ῥτγοβθηΐ βϑὰῦῃ δῃὰ (ἢ 9 Ῥγοθθῃϊ τχοοῃ δὲ} 1} οχὶβί. 
Βαυὶ ὑμοὶν ἰηθυσδηοθ ἰδ ἰῃ θηδ θα ; {ΠΟΥ δτὸ 6]9- 
γαϊοὰ ἴῃ [6 βο810 οὗ Ἵχσίβίθῃοϑ. Ἡ ἰ5 
οογίδί!ν στἱρῆϊ ἴῃ βαγίηρ: “1ἰ ἰθ οὶ {Π6 ΠΟΝ 
Ββοδσθὴ οἵ σμΐοῖ ἰῃ6 ῬτΟρΡδοί Βθγο δρϑϑΐίκα, δρυΐ 
(δὶ γἰογ βοδίζου οὗἨ πδίασα ργοιῖθθα Ὀοίΐ ἰῃ ΟἹά 
ὅπη Νον Τοβιδιηθηὶ ΡΓΟΡΘΟΥ͂ ἴον (6 ὅπα)] ροσὶοὰ 
οὗ 116 ψοσ Β Βἰβίοσγ.᾽" Οορ. ον. χχ. 1-4. 

ΤΌΘ 1Ἰρμῖ οὗ ἴ869 τϑοοσ {Π)2Ὁ δοαίάθβ ΟὨΪΥ͂ 
Χχῖν. 23; Οδηΐϊ. νἱ. 10) ψ1}} ἐθ 6 85 1890 
Ἡρδῖ οὐ τἴ86 βῦῃ (ΠΟΤ, Πκονἷβο ἴῃ χχὶν. 23 
διὰ Οδμὶ. νἱ. 10, θοαῖοθ 7οὉ χχχ, 23): δυΐ ἐἰ0 

Ἰῖσῃι οὗ [πο σὰπ Ὑ11}} Ρ6 ἴ.:6 δουϑσι".-ζοϊ ἃ (βορέω 
ὅσῃ. ἱγν. 1δ, 24; Ῥβ. χὶΐ, 7) οὗ ψϑδὲ Σὺ ΠΟΥ 

18. Εν 10 ὙΠ11 ΒΘ 88 [89 ᾿ἰχῆὶ οὗ βουθῃ ἀδγα, ἰ. ὁ. 
[16 αυληῦγ οὗ Ἰρδς τ ἢ δδ5 Εἰς μοσίο θθθη βυΐ- 
Βοοπὲ ἴοΣ βου ἀδγβ Ὑ11 (ἤθη 86 οοπορηίγδιρα 
ἷῃ 8 διίποίδ ἀδυ. Οη (18 ἀδὺ 4}} (9 σσοῦς ἄβ 
νοὶ (μ9 1,.0ΕΡ} σουδῖ ἰηβὶοῖ οἡ ΗΒ ρϑόρὶθ βοίοτϑο 
δηὰ δῇου 86 (ἦπιθ οὗ [6 ῬτορΒμοίβ (γοσβ. 20 δπὰ 
25), Ὑ11 6 μολ]οϑά. Ὁ 8 ἃ νοτσὰ οὗὨ Ὑ6ΥῪ [το- 
ᾳαυοηΐ 86 ὈΥ βαϊδῆ. ἸΩΣΘ ΥὙΠ2 16 [80 ἰγδεϊαγον 
Ἄοοπίαδίοῃ οὗ 6 θοπθ οδυθβοα ὈΥ̓͂ ἴπ6 κίτοῖκο τ ΒΙοΣ 
ἷξς τϑοοῖγοβ ΥἹΠΘ δϑϑῖιβ ἰο ἡπαϊοδὺθ 8 βοσὸσ οδὐἱὶ 
ἴλη 2, [Ππεϊοδὰ οὗ {μὸ Ἐ. Υ., [86 αἴσοκο 
οὗ τϑοῖσς σουπᾶ, τὸ βου ἃ σαῖμοῦ τος 
[πο ᾿γουπᾶ οὗ τποῖν αἴτοϊτθ. Τὶ 6 ἀουρί 
φΒΘΙΠΟΡ ἐμ Βυ ὴχ ἰη ἸΔ22 βῃου]ὰ δ6 σοΐοσσοά ἰο 
ὈΡ ΟΡ 1... Ὁ.ὕ Μ.]. 

δ. ΤῊΞ ΜΌΒΙΟ ΟΕ ΤΗῊΗΕ ὙΟΒΙΟΒ σΌΟΡΟΜΕΝΤ. 

Ομάρτεε ΧΧΧ, 27-38. 

2] Βο6βοϊ]ὰ, (9 παπιθ οὔ 189 1.0Ὲ}Ρ οοτηοί ἔτοτῃ ἔΆτ, 
Βυγηΐηρ 
ΗἰἸβΒ 1108 δζτὸ {11 οὗἉ ἱμαϊριαίίοι, 
Αμπά Ὠἷβ ἰοηρτθ 88 ἃ ἀουουσίηρ το : 

εὐἱξδ, Ηἷβ ῆροῦ, ᾿δπὰ {80 Ὀυγάσῃ ἐλογόοῦ ἐδ ὮΘΔΥΥ ; 

28 Απὰ Ηΐβ Ὀγοδίῃ, 88 8ὴ οὐδ ον ρ; Β ΙΌΔΠῚ, 
5811 σϑϑοὶ ἰο {86 τηϊάϑβὲὶ οὗὨ [16 θεῖ, 
Τὸ 51}ἢ (86 παίϊοηϑ τὶῦ [86 δῖανο οὗ υδηΐίγ : 
Απὰ ἐδογο δλαϊζ δ6 ἃ. Ὀτὶ4]6 ἴῃ {80 αν οὗ [110 ῬΘΟΡΙΘ, 
Οδυδίηρ ἔλόηι ἴο ΟΙΤ. 

29 Ὑο 8881} ἤδύθ ἃ βοῃρ', 88 ἴῃ {6 πἰρμῦ 
Ἰλδη, ἃ ΔΟΙΥ ΒΟΙΘΙΩΠΙΥ 15 Κορῦ; 
Ἀπ ρ]δάποββ οὗ μοασί, 88 ὑβθπ ὁ089 σοοίθ ὙΠ} ἃ ΡὈΪΡ6 
Τὸ οομα ἱηΐο {μ6 τπιουπηίδίη οὗἩ 6 ζΟῈΡ, 
Τὸ {86 "ἸΙ ρ Υ Οπο οὗ [8Γγ86]. 

80 Απάὰ {80 ΤῸΒΡ 8}|8}} οδυιβδ ᾿μ͵8 ρ]ογΐουβ νοΐοθ ἴο Ὀ9 βοαγά, 
Απᾶ 58}18}} 58ῆὁῖν [86 Πρ ὐηρ ον οὗ Ἀ18 
ΜῈ [6 ἘΠΕ ΒΠῸΝ οὗ λΐ δῆρογ, 
ἈΑπά ευὐδῷ, [86 [26 οὗ ἀσνουσιηρ ΓΟ, 

ἌΓΣΤΩ, 

Ἡγδι βοδιουίηρ, δηα ἰοτηροϑί, δηα ΠΑ )]δίΟ 68. 
81 Τὸν {πγουρῇ ἰδθ6 γοΐοο οὗ {86 10 Ὲ0 

584}1 [86 Αβϑογσγίδη ὃ6 Ὀοδίθῃ ἀν, 
Ὁ Ἰγλιοΐ, βεαοίθ ψ τ 8, το. 

82 Απά “ἴῃ. ΘΥ̓ΘΥΥ͂ Ρ͵δοθ τ ΠΘΓΘ {80 στουπάοα ἰδ θ᾽ Ε11411] Ῥβεβ, 
ὙΒΙοΙ ἰμ9 Τ,ΟΒΡ 888]] δ]δῪ ΡΟ ἷπὶ, 
1 58}.4}} Ὀ6 πιὰ ἰβΌγοίβ δηὰ . 
ἈΑμπά ἴῃ Ὀδί168 οὗ Βμακίηρ 

88 Εὸν Τορβοὺ ἐδ ογααἰηρὰ ἴοῦ οἱ ; 
Υ68, ἴον (86 Κίπρ; ἰΐ 158 ῥρσοραγοᾶ ; 
Ἦο Βιδίδ πηδᾶρ ἐξ θϑρ, απὰ Ἰαῦρο, 
ΤῊΘ Ρ116 ἐβοσοοῦ ὧδ ἔσο δηὰ το τοοᾶ : 

μδΡΡΘ 
Μ111 μὸ ρεὺ τ 1 1, ΐ 

ΤῊΘ Ὀγοδίῃ οὔ [86 ΙΕ}, ᾿ἴκθ ἃ βίγοδπι οὗ Ὀσὶ πηβίομο, 
Τοοιδ Κιηά]ο 1, 

δ ΟΥ, απὰ ἐλ στ δυοιιδηέδδ 07 ἤαπιδ. 8 Ἠοῦ. λοαυΐη6ε3. 8 ἨδΌ, ἐλ οἵἷονν σα Με σοῖδα, 
4 ἨδΌ. ΛΗ ελη, ἀῆνχυς γα ΣΎ ΑΨΆΝ δ ἨΘΌὉ. οαει8 (0 ταοδὲ ὡροῖ ἦτ. ἡ ἐλυριαντ ραμτς 
τ Βοῖν Γγοῖν μοδέοντίαν, 

86 Βοοκ. δ εοἰξλ ἐλο τοὰ οἱ δ δριέζο, 4 συεῦν δίγοζκο 67 ἐδ τοὰ (7, ἄοοιι. ἃ α »ΐίαορο 7 δινπῖπρ. 



ΟΒΑΡ. ΧΧΣΧ, 217-33, 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΛΣ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Υον. 933, 9,5 ἴοτ ἢ ΣΧ, 1δ 1» ἃ γοσῦδὶ Ὡοῦν υϑοὰ 88 
{τὶ “Ὁ 

δὰ ἰπδηὶινγο. Οοερ. Ειδος 1}. 18. 
ον. 33. Σηδίοδά οὐ 3 το τὸ τουδὶ γοΐδσ ἰο ἴλο Ἰαρ ἃ 

οὔ Δεογτία, ἰ)6 ΚΕ σὶ μὰ ἐδ ρῥζοΐύοσδῃϊο σοδύος Ὁ3. 

Υοσ. 88. Τὰο τοδάϊης οἵ 9 Εἰ ΜῈ 86 ῬΣΟΌΔΟΙΥ 

ατίϑοι ἰμβγοῦκ (Π9 δἰίθιηρίὶ ἐο Ῥζοάτοθ ἃ σοῃίοστω 

ψἱτἢ (δλο ζοτηΐμίηο δι ἔχ (ἢ ΠΩ. 

ἘΧΕΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1, ΤΊιο Ῥτορδοῖ δοὸδ 9 1.0 ΒΡ ἀργρϑδὰς πὶ(ἢ 4]} 
1116 αἰἰσὶ Βαϊοβ 86 ᾿υὰρο, δηὰ (δ 6 πδίΐοηβ Ὀσουκὰὶ 
ἴο Ηΐπι δὲ δεδεὶδ οουω ρ9]] 5 Ὀγ πὸ Ὀγὶ 19 ἰο οὐ) 
ἴο Ὀ6 ἀοαϊτογοι (γοτα. 27 δηὰ 28). Μοδησδὶϊο 
1 κατε} 6 ποδιὰ 88 186 γοὐοϊοιηρ δἱ ἃ ἔδβαεί: γα] 
ἔγες: 29). ΤΠοα Φοδουδ᾽ τρδ)οϑίὶο γοΐοθ δου 8 

τί, δὰ ΗΘ δτλ 18 βεο ἰ0 ἀδροοηὰ ἰο πἰγίϊκο 
γοῦ. 80). 115 Αβαγσίδ ἰ(δδί δίδη δ ἐγοσ Ὁ] πα 06- 

Ηΐδι διὰ σϑοοῖνοθ ἰμ6 πίγοΐκοδ (νοῦ. 831), δά 
ΘΥΟΥΥ͂ εἰσοῖκο ἰβ ἸηΒ᾽οιοά τὶ 186 ταυδῖο οἵ ἰδΌγοίϑ 
ρα ἢ ἴο τ ]οἢ (6 ϑουηά οὗ [πὸ ΒΘΔΥΥ Ὀ]Ον6 
ἕογτωβ 88 11 τοῦθ ἴπ6 δοοοιῃρδηϊπλοης (νογ. 32). 
ΤῊΐδ '5 116 Ἰτοτηοϊ ἰΐοη οὗ Αδεγτὶδ, 88 ἯΘ 566 ἴγοῃλ 
46 Ὀτοδά δηὰ ἀδθθρ ρῖδοϑ οὗ Ρασγεΐηρ τ Ἀϊοἢ 18 Ρτο- 
ἰγμελφε ἰδ παρθ ὈΥσ6, τοῖα ἐμ 6 Ὀγοδὶλ οὗ (9 

ΒὉ, 82 ἃ ὑσοοῖς οὐ θυγηιης Ὀγὶ πηβίοηο, τ1}} κἰηάϊα 
ἴῃ ογάον ἴο σοπβῦχηϑ ἰδ εἰδυρμύοτοὰ γἱοιίπι ΑβδΥ- 

ἷα, ἑ. 6..ὄ (86 ποτ Ὁ ΡΟΥΤΟΣ ἵγεε 33). 
2. ΒοΒοΙϊᾶ ἴΠ6 Ὡ8:6----ἴοΟ ΘΙΤ. ὙοΓ. 37 δυὰ 

95, ΤΠ6 πδπὶ6 οὗ ϑουδῃ [Πδὲ σοπλοβ ἔγοτι ΓᾺΣ ἰοὺ 
ἡυάφστιαοηϊ 16 ποῖ Ἀ ΠΙΟΓΘ ΤΟΣ, ΠΟΣ ἀ0686 ἱξ εἰδπὰ 
δ ΠΡΙΥ ἴον ἀοἀ ΗΪπιθοιῖ, Ὀαΐ ἐΐ 18 ἃ Ἰηδῃ  δαίδιΐοη 
οἵ θεῖν ἰπ σι οἢ ΗΘ σουθδ}6 Ηἰδ πον δηά σῆς 
οοῦβ Ὠβίιτο δηὰ ΗἨΐδ δἰ πιρἢΥ τηδ]οσ ἰοῦ [6 

ΤΡοϑο οὔ ἡπαρτηεηῖ. 76 πδνθ Πδσὸ ἴο σοίδσ ἴὸ 
ἔχ. χχὶϊὶ. 21, τ θοσθ [1ῃ9 [ΘῈ ἀθοϊδγο οἵ Ηἰε 
8δΏ 56} : ΣΩΥ͂ ΒΔΙΩΘ ἰ9 ἴῃ ὲπι :---δηά ἰο 81} ἔῃ 80 
ἴαοοθ τοῖο ἴἰ 18 βαϊ ἃ (Πδἰ ἐδ) πδιὴθ οὗ Φεβουδῃ 
ν6}1}5 ἴῃ Ηἰθ ΒΟΙΥ ἰοιρ]6; δηά, 1δβι!υ, ἰο ρίϑοθβ 

βυοἢ δ8 Ῥβ. ΙΧχυῚ 2 σβογο τὸ σοδα “ ΤΥ Ὡδιη8 ἴ8 
ΠΕΆΣ. Τῆθ ΠδΙὴ9 οὗ Φ6ἤογνδὲ ἰἢδὲ Θομη68 ἰο ἡ ρ- 
Σοηΐ ἷ58 Ἡἰῤγνὸμ 1ι 18 δ πῖιο ἰδ (6 Αμεοηξ 1ἢ 
ΘΥΟΣΥ͂ τονοϊδιίο οὗ ἰἢο ἀοα οδα, ἀηὰ δοοογάϊηρὶν 
Ηὸθ ἴο σοι 116 ΕΔίμΠοΓ ἢδο οοϊητα  ἰοα 4]} 7μάρ. 
τηοηξ (ΨοΒη Υ. 22; Αοίᾷ χνὶϊ. 8ι; Βοαι. χὶν. 10: 
εἰδαερε). ΤΉΘ πδιῃθ οἵ αοάἧ δοπλ68 ἔγοπι ἴασ, Ὀ6- 
ολυδο Ηθ ΘΟτΩ68 ἔγοπι πϑᾶνο (ῬᾺ. ΟΧχ χυῖὶ. 6), 

18 Βαϊ 48 [ΔΓ 88 (6 6Υ6 οδὴ σϑδοῖὶ Ηδ 18 βοθῆ. 
ΦΡΡΘΆΓΣΑΠΟΘ ἰδ 11κ0 8 ἰοηροθί. Ἰ9Ὰ Ἃ»32 τϑοδ]}4 
Ῥε 1, 12, ΤΙΚΦῸ 22) κυρρὶγ ἴἼ. ΠΟ ἱκ 
ἸἸΔΙπ κα, διά δοοοσάΐηρ ἰὸ δ υς. χχ. 838 οἵ βιοζο. 
Τὶ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨ]Υ Βεσο. ὈΡ] ἴοαπι, ἰοδιιΐης ταῦο, (Χ- 

ὃ, 25; χὶϊ!. δ; χχνΐ. 20). ΠΣ Οἱκ οοσυτα Ἐχ. 

δηά ἰδδὶ οὗ ἃ χαρὶ 
Βοτε δὶοπάοά, ΤῊθ [0 ἘΡ τρῦνοβ δἷἰοωρ ἰῃ Ηἰΐ 
ἩΤΆΙ ἢ [1 δὴ ονογῆοπίηρ Ὀγοοῖς τ] οὶ ἀἰνί 68 
ὑπ τε ἀγα νὴ [88 ἐπΠκῖὶ ἰηίο ἴτ ἰηΐο στο 
ὈΠΘΑΌΔΙ ρδγία, ΟὨΪΥ ἴΠ6 Β8116 Ὁ Δρῃοδγηρ δῦονυθ 
180 γνδίογ (νυ). 8). Ηο αἰξξα [Π ρθορ]ο κί (Β9 
αἷουο (118) ἄπ, λεγ.} οὗ ὁσαρε θαι, ἰ. 6.) ἃ δεν 
ἙΠΊΟΝ Ἰο ἴμ6 Πρ, ἀθο]6θ6 σταίη 1411 [Ὡγουρ ἱΐ. 
[ΤΊεἷ6. ἐχρ᾽ απδιΐοι ἰβ ποῖ πδίυγαὶ, ΤῊ βίον οἵ 
ὙΔΏΣΥ, ΟΥ ΘΠ ρ(ΪΠ6Ά8, οὐ ἀοβί γα οιϊοη ᾽δ θ0- 0816 ἃ 88 
ΤΩΒΓΚΙηρ [6 τοβοΪ]ὶ οὗἩ 18 εἰ Πΐηρ, ἃ γοδυοιϊοη ἴἰὸ 
ΒΟ(Πἰπρηοδα.--- Ὁ, Μ.1. ΤῊ ΠΟΒῸ ΟΟπλοθ 88 δ υά μα. 
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ΤῊΘ Ὠδεοηδιαγο ὑσουκαε ἰο Εἶπ (ποἷγ ψ]]. 
Α ὑγία]9 ἐδ ραϊ ἰηὶο ἐμοὲν ἦα π ἰοῖ φοραὶ πο πὶ 
ἴο βο ἔγτοιι (Ὧ9 ὙΔΥ ὙΔιοῖ (ΒῈγ ἱπιομάρα (10 
ΨΩ ει εχ ἴο ΟὨΪΥ ποσο, ἽΡ ΠΣ ἰῃ [βδΐδἢ 
1. 12, ἰχ 1; χίχ. 18 δὴ.: ἰχ ἢ, 17). 

8. 7 68) 4}} Βαγνο 8 δοιιβ.--- ἴοῖϑοὶ. αν. 29. 
ΤῊο Ρχορβοὲ πιλεῖκα ὈΥ (86 δτίίοἱοθ Ὀοίοσο Ὑ ὥ ἐμθ 
Ουβίοιηδ εῪ θοϊθαιη ἴδδί8] ΒΟΏΚ. Ὁ2 5 10 ἀαΐ. 

οοπυπιοάϊ. Τ8ο εἰσὶ το (86 ἔδυϊ γα] ἰο Κορί οΣ 
οοηδοοσαίοα ἰθ {πὸ ηἰσῆὶ ἔζοπι [86 ἰΟυσίθοην ἰο 
1π0 δῆθομιαι οὗ [86 τοομὶ Νίδβῃ, [86 ηἰχθξ ἴῃ 
Ὑ ἱοῖ (Π6 ραδοῦ8] ἰδ Ὁ 8 θδαίϑῃ δηλἱα βοϊθηχῃ 
ΒΟΏΖΘΒ; ἴ0Υ (Πἷ8 γδδ (Π6 ΟὨ]Υ 16αἰἶ γα] πιο ἢ τᾶ 
οοἸοὈγδιθὰ δὶ εἰσί. Οἡ 86 δἤβοθηιῃ 86 ἔδδϑί οὗ 
ὈΠ]οανθηθα Ὀγοβαὰ θοβϑη, ἰὸ τ ΐοῆ [86 ῬδέβοΥ 
Βουυθαὰ δὲ δὴ ἰηϊἰγοιυοίοτΥ ἀοάϊοδίάου, [8γ86]}}8 
Ρταβεσυδίίοη ἴῃ {86 πἰρσαὶ σθὰ ἴμ9 ἀθοίγουίηρ 
δηροὶ βιηοίθ 6 Ὠοεί οὗ Θο δοποσὶ Ὁ (χχχνὶ!. δ 
544.) οδῃ ὃὉθ0 τορδταθὰ δ8δ οὔθ, Ὀὰϊ ποῖ {86 οἠϊ 
οΏ6, οὗ ἰπ9 οὐϑηΐδ σπιΐοῖ δα δὰ Ποσο ἴῃ ἢΐβ. 
ουθ,. Το Ῥγορῃοὶ ἐὰν χὰ αυ τῳ ἴῃ ἐδ δβοοϊΐΐοῃ 
γοα. 27-83, 411 [πδὲ ἰδ {πἰὈΓΘ6, 88 μ6 δὰ ἀοῃο ἰῃ. 
180 ῥΡδγα]]οὶ ϑϑοϊζοῃ σϑσβ. 19-26. ΟΡ ἷο τυοχ᾿ 
δοϊδημνίδ ἴον ἴῃ: 9 οοῃδεοζδίίΐοη Ὀγοραγδίοσυ ἰὸ (Π6- 
ἔπιτε (Ἐπ Σ᾿ Σ 22 τ οἰ μηξοι ἀΐ εἰς φρο δὰ 

; ΥἹἱ!. 18 εἰ δαόρ6). αὶ ἴῃ ([Ποθ9 ὑ]δοθβ ἐμ 6 Θ 
οὗ ἴδ ὐσοιρ 86 {πὸ Β. 0] 6οὶ. Ἡριο ἐξ δ ἐποῚ ἐν 
ναὶ. ΤῊ Ἔχργοδδῖοι 18 8 ζηθ ΟΏγτΩΥ, [Π0 ἰοδίλγα!. 
δοίης Ρυὶ 0. ἴβοϑθ γἘῸ οοἰδογαίθ 11, ὩΓ] κατ᾽ 
ἐζοχήν ἷδ ΘἸΘΟΉ ΘΓΟ (ἢ ἐδαϑὶ οἵ ἰδθοσηδοῖθα στο. 
116 ἰοδῖναὶ ἐβ ἀοδηί(ον τδγκοὰ δὲ ἰμδὲ οὗ {9 

ῬΔΕΒΟΥ͂ΟΡ ὈΥ͂ Χὰνν Βοεΐάο (δ δοϊϑῃηΐ οοἰουχαίθὰ 

δὲ εἰρῆὶ τ (ἢ ρους, πο ῬΓΟΡοὺ τηδῖκοβ πιθηιίοῃ ἱπ. 
Ἰϑῶ Ετης Ῥασί οὗ τῶ έρλω οἱ μα ἀνυμμὲ βηο ἰὐβ 
ΘΠ Υ ΒδρΡοηὶ ΔΥ. ες ΘΩΡΙΟΥΒ [ἢ 6 
τοδηΣ 014 γε τ ἐπρς  ϑυβ »πώ ποῦ πὴ ἐπ ὰ 
Ὠἰτηθηΐ οὗ βουρ δῃα τηῦβὶο πγονϑὰ ἴο (6 ἰθιωρὶο, 
88 ἴγγροδ οὗ {Π6 ]ΟΥ̓ ψατδηιθα ἰο [δγϑοὶ 1 αἰβιϊποίΐοι. 

ἴτοσα ἴδο Βοδίβευ. 121 -- 17} ΛΠ 3 οσμΡ.. 
ν. 29; χ. 10; χὶἱ!. 4, εἰ δαέρε. Ὑὴπ, ν. 12; Ἀ. 
ΤΑΆΣΪΚΑ δοσοι:ρθηϊηλοηΐ, χχίϊ. 6; χχῖν. 9. “ζ 3. 
Ιὴ ογᾶος ἰο δυοϊὰ υκΐηρ (μθ βαῖλθ Βιγοροαξίίοῃ. 

ὑπῖοθ 3 ἰβ Βογο υϑϑὶ ἱπείοδ οἵ ἫΞ οὐ 7. ΤΈΟ 
Ἔχργοβαίοῃ Κ᾽ - ΟΣ ὀοσῦγ ᾿οδί θα Βθγθ ΔῈ 9. 
βδιη. χχὶϊὶ, 8. ΤῊΘ ΘΧΡΓΘβΑΪΟΏ, δαί δ πη γα Ὁ} Υ 
{Π6 σοηίοχὲ ἴῃ πἢϊοὶ ἰϊ 15 βαϊὰ 88. [αγ86] βίδπαβ 
Ὑ8116 41} οἶϑο (3115. Ηον. οοὐἹὰ Ὑἱδὲ ἢδ8 1818 
ΤΟΟΚ 88 8 σοΐίυρο (Ὁ]] ἢ 

4, ΔηδΊιδο :ΟΒΌ ------ κί 19 1, Ὅτε. 80-. 
88. ΤΒΘ νοῦβοβ 27 δῃὰ 28 μδὰ ἀορίοἰοὰ (ἢ δρ-- 
ῬΓΌΔΟΒ οὗ [86 πιὰφο (φοῖρ. ΕΞ νϑγ, 27). Τδι ἀο-- 
βου ριΐοη οὗἩἨ [86 ᾿υδρτηοηΐ Ὀεαρίηδ τίς σον 80. 
Φοθονδὴ τλδῖκοθ ἴδ6 ΚΊΟΣΥ οὗ δία. σοΪα6 ἰὸ ὃὁ-. 
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θϑατᾶ, {πὸ δοϊΐοη οἵ ἷϑ ΣῊ. ἢ6 τρϑῖοβ ἴο Ὁθ 
οὗ σΟΥΡΟΓΆΪ οἰδβἰθοιμθηΐ 18 

διαρὶογοὰ ὈΥ ἰδο Ῥτορβοῖ ἰο τραῖζθ Εἷβ ρἰοίατο οὗ 
86 Ἰυάφτηηοηὶ {86 τόσο ἱποίδῖνο Κ᾽ βηουίίηρ, 

απλεϊζμιδ, ΟὨἿΥ Βοτο ἴῃ Ἰβαΐδῃ. Υ2 18 ἄπ, λὲγ. 

Τὰ τοοῦ 732 ἀθποίοβ “"ἴο βοδίψοσ, ἰο Ὀγθαὶς οὐ ἀββὰ 

ἴῃ ρΐθοθβ᾽" (χὶ. 12; χχχ δ. 8; 96Γ. 11, 20 μᾳᾳ.). 
ΑΒ βῃογίΐηρ οἵ (88 ἤοϑθα δπὰ ἤδπι οἵ ἤγθ ροϊηΐ ἴο 
8 ἰπαπάος βίοστω, 8116 Ὁ δηὰ ὙΒ 13} ΔΓῸ Ἰὶηάα 

οἵ τϑΐῃ, 82 τουδὶ αδἷϑο Ὀίοπρ ἰὸ {18 σδίεβΌΓΥ. 

6 ἰδἴκα ἰὶ 68 βίηϊ ίηρ ἴμ6 Ὀτγοδκίηρ, ἴπ6 τοηᾶ- 
ἰῃρ οἵ ἃ οἰουά, ἃ ψαίεσιϑροαὶ. Ὁ] οοπΡ. ΟἿ 
χχνί!. 2, ὙΠ 12} οοωρ. χχυῦὶ. 17; 2081. χ. 

11. 32 ἴῃ σοῦ. 81 16 οχρ ἰοδένο. Ὑμδὺ 18. 1868 

Ὠδίυτο οὗ ἴπ6 οἰμαβιϊβοσηθης ἴῃ ααρδίίοῃ ἷβ 6χ- 
Ρἰαἰποα. ΕἾτει, ͵ὰ δὸ ἰοϊὰ ὙΠῸ ἰβ8 16 Ῥαγίγ 
υαπἰρῃοὰ, [18 Αβδευσία. Ηδ βίδηδβ βεΐοσθ {86 
ΒΡ δῃὰ ἰγο 168 88 8 ΒΟΥ͂ ὈοΐοΓΟΘ ἷβ Ῥαῃ ΒΒ 

τοῦ ο---ΠΠΠ ἝΟῺΏΡ. Υἱΐ. 8; χσχχὶ. 4: ]ΐ, 6, 7 εἰ 
ἨδΘ νῆοὸ δαμιϊηϊδίοσβ {86 ῬηηΒΗπιοηΐ 18 

Φοδονδῃ. [Ιἐ ἰα Ηδ ψῆο εἰσῖϊζοβ τὶ 18} (Π6 ΒΔ. 
Ἡδηοα {86 τοροδίοα Πρ ηρ ἄονγῃ οὗ [18 δύῃ). 

ΤῊΣ ποτὰβ 2 21 ἀο ποὲ τεΐδσ ἴο Αβδαγυίᾳ 
ΒΟΠΙΠΙΒΗΆΠΟ ΟΕ 186 ἀρτοοιηθηΐ ὙΠῸ χ. 24, Εοχὶϊ 

ἴο πηρηιΐοη ἰπδὲ Αβδυτὶδ ΤΟΥΤΩΟΓΙῪ 

δθο. ΤῈ6 ἴ 

88 Ὠοὶ ποραΐα 
κτηοίο [6γ80] τ ὶτἢ {86 τοὰ, Βυὶ ἰὲ γγδ8 ἢ 
ἴο ΒΥ ἐμὲ Φϑμουδ ΠΟΥ βί τ Κα Αβαυσίδ πὶ [ἢ (86 
τοὰ, 1 ογάοσς ἰο Ἵσρ] δίῃ Ἰ)}ῈὲῚΣ ΠΣ) γοσγ. 80 δῃά 

αἶδο Ὁ ἼΡῸ 2 ναοῦ, 82. ΤΏΘ δἰ Τηβίκοθ 
Βίχσοϊκοβ, βϑᾶθεθ (Ἴ32 5 5. Βοῖθ ἰῃ {86 δοίΐνο 
{με ῥΡϑβαίπρ οὐοσ). ΤῺ βίδῆ᾽ ἐβ ο]]ϑὰ ΣΟ ΠἼΘΘ 
Ὀοοδαβο 1 8 Ββδῃἀ] θὰ δοοογάϊηρ ἰο ἀἰνῖπθ δρροίηΐ- 
τηϑηΐ δηὰ οταϊηδοη (ΗδΌ. ἱ, 12) οοπιρ. χχυῖϊ. 
16 διὰ Ἐσεῖς. χ]Ἱ, 8, [Δ᾽}) ἰη χοϊδίϑα ἴο ΠῚ) γϑν. 

80. Τῇ τηϑδηΐηρ 18 “(0 τοῖχο τοδὶ, δὸ {πὶ (ἢ 
οοδβίηρ, (88 οχίσοιαθ ροϊηὶ οὗ (86 τηοϊΐοῃ ἷβ ἐπ 8 
ἐπαϊοαϊοα (ΟΡ. ΕΖα 18; χνὶ. 42; χ]ΐν, 80 : 
ἙἘχοά, χυϊὶ. 11), ἘΡΟΥΥ εἴσοῖκϑ, πηϊοῦ σοβόυδῃ 
ΤΩΆΚΚ66 ἴο 18]1 ΟΥ Γεδὲ οὐ Αδογσία, ἰβ 1πῆϊοίθα διά 
{π6 ποῖϑο οὗ μα τοὶ (ν. 12; χχὶν. 8) δηά 
ὮδΙΡΒ (ν. 12; χνὶ. 11; χχὶϊὶἹ. 16; χχῖν. 8). ΤΙ ΐβ 
18 ἀΟΙΒΕ]1688 {παὲ ἠογοῦβ ποῖβα νὴ πρίοι Ιαγαδὶ 
88 11 ὙΟΙΘ ΒΟΟΟΙΏΡΔΗΪΕΒ 86 δοίδ οὗ Ἰυἀρτηρηὶ οἵ 
ἴα αοὰ (γος. 29). Τὰ {Π6ΓΘ 8ΓΪΘ68 ἃ δου ρ]οὶθ 
οοῃοοσί, ΤῈ {{Ππ10Γ6]8 δπὰ ΒΔΙΡΘ ἴοσι ἴΠ6 δβο- 
Ῥτϑῃο; “1Π6 Ὀδι1168 οὗἁ βμδἰκίηρ,)} ἰ. 6., (λ9 θαιε 168 
οὗ (6 ΤΟῸΒΡ ἴουχιλ τῖῖ ἢ βἤδκοη, Ὀσγαηάϊβηοά 
Βαηά, Ὀοδὺ 88 11 ΤΟΥ {86 (ἰπ|6, ἀπὰ ]ϑὸ σορσοβθηὶϊ 
πὸ Ῥ8886., ΤῊΘ βίσοοϑ βροκϑῆ οἵ ἴῃ γϑσβ. 80 βῃά 
82 ΔΓ ἀ6δά]ν βίγοϊζοα, Τμἷβ ἈΡΡΘΑΓΒ ἤτοι ἴΠ6 4]- 
ἴδ. Ὀοΐῃς ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ΓΘ ἴὉ 116 βἰδυρηίοτοα 
νἱεω, Απά ἃ ἀγοδάζαὶ διίδν ἱξ γὶ}} "6, α Τορμοῖ, 
ὅπ Ρ δηὰ Ὀτοδὰ, τὶ ἃ αρθ Ρ116 οὗἩ ποοᾶ, νη ΐοῃ 
“ἘΠ θ6 δεῖ ου ἢτθ ἘΥ (ἢ8 Ῥγόδιῃι οἵ [μ6 ΓΘΕΡ ἴῃ 
186 ἴοττα οὗ 6 Ὀυτοίηρ δίσοατς οὗ Ὀσίτηδῖουθ, 
ΤῊ Ργορμοὶ βδα δἰ γοβδαγ βαϊὰ (χ. 16 βαᾳ.), πὶ 
Αβδυσίδ᾽ 8 ΡΊΟΥΣΥ ΜλΠΠ ρου βἢ ὉΥ νἹοϊοηὶ το. 10 
ἄοοβ ποῖ μοσοὸ 1 ηἷ οὗ μ6 ἀεδισιοξίζοη οὗ Νίπονθῃ, 
ἧπ πο ἤτο ρῥ]αγθᾶ 8 ὑγοιαΐποπὶ ρασέ (φοωρ. 
ΟΥΤῸ 5ΤΒΑΥΕΒ ου Ναιι. ἐΐ. 16)7 ΠΙΘΒΏ ἷ8 ἀπ. 

λεγ. ΓΘΠ ΟΘΟΌΣΒ χησδὶ ΓΘ ΌΘΏ(Υ ἴῃ Τοτοιαϊδῃ. 
Τ8ο ἀογνγδίίοη 8 πποοσίδὶ ἢ (οΟΠΡ. ΣΩΥ̓ Το δ ἶτ 
ου “6. Υἱῖ. 31). Το ἴοσῃι ΠΆΘ ἴθ δῇ 1ῃ6 

ΔΙΔΊΟΩΥ οὗ ΤΩ), ΠΝ, ΤῊΘ Τορβοὶ ἴῃ 1π6 νδ]]ὸν 

οὗ Ἡϊΐπποῦι ψγὰ8 8 ρ᾽δοθ οὗ βδογίβοθ ἀθάϊοδίο ἰὸ 
Μοϊοοὶ ; ἰμ9 Τορδοὶ πόσο ϑρόΐϑῃ οὗ 8 ἰηϊοηάοα 

ἰο θύσῃ ὉΡ ἰδ 372. Αἰ πιθοῦ, ἐπ νέο ποσὰ ἔμοτὸ 
18 ῬΓΟΒΘΒΙΥ͂ Δῃ δΙϊπαΐοη ὑοὸ 1.79. 1ἰ ἰδ ἐμεγείοσε ἃ 
Ῥΐδοο ἰἐζε Τορβοῖ, δῃὰ {μὲβ ἸαδΥ Β6 [86 ἴογοθ οἵ 
(86 ἴοστῃ δαίλεο Ὀγ 16 ἀὐδ! οι οὗ ἢ-. ΤῸ 

ἔογπα ΌΓΝ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ΒΕΙΘ δυὰ ΜΠ Οδἢ [ἱ. 8. 

1 [16 ῥγεροεϊίου [129 ἐξ ἐβ ΘΟ ΟὨΪΥ ΠΔΌΠΣ. 

11 σδηποῖ ῬοΟΒΒΊΟΙΥ τηθδῃ ἤοῦθ ἰμ6 ἀεβηΐία μϑβὲ 
(γεβίογάαυ). [ ἀδῃποίεβ {86 ᾿πάθῆμη!ίο ρϑβὶ τ οὶ 
18 τορσγοθθηίρά ὈΥ γεοθίογάδγ. Ετοιι ἰδ [δοὶ {μδὶ 
(86 ΡΪδοο οἵ θυγπίηρ 88 θθβῃ Οἢ β'ὶ 8βῸ ργορασοὰ, 
ἯΘ 806 ἐμαὶ ἰδοβθα βίγοίκοδ (γϑσβ. 80 δῃὰ 8:2) δῖθὸ 
μοὶ 6.6 Ομ δδεβοπιθηΐβ δατηϊηϊδίογοα ἴῃ Ἰονθ, Ὀαΐ 
ἀεοϊτυοῖνο, ἀοβά!γ βἰγοῖζοθ ὙΠ ΜΠ ὉΣ [86 

βοοοηά βοηίθμοθ Ὀοχίηβ. ΤΉοθῸ ΟΡβ σδπποὶ ὈΘ 

τοίοσσοάα ἴο 100, ἴον [μὴ {ΠΟΥ͂ τισδὲ οὐμλ6 δἴνοσ ἰξ. 
Βαυΐ [6 Ῥτορβοῖ ᾿ηΐθηαθ ἰο 88 (πὲ ΑβθῸΣ 88}4}} 
ποῖ ΟὨΪΥ 6 βἰδυμμίοτοά, Ὀαὶ. 8180 80] 6] Υ οοη- 
Βυτηθά ἴῃ ἃ γαδὲ ῃΪ]δοθ οὗἁ βδουί σθ βρϑοΐδ!} ῦ ῥγθ- 
Ἰωῳ ἴον (18 ρυγροθθ. Βυὶ ψ γ [ἢ}18 οοπδυγηλης 
Υ̓ ἔσο ἢ Νοὶ βΙΠῈΡ]Υ ἴο ἀοποία ἰοίδὶ δηηΐ ἢ 1]α- 
οῃ. 1 ἰμα Ββυρροπὶίίοῃ βου] ποῖ ὃθ δβία;- 
᾿Ιἱβῃϑὰ δὲ (μ6 ποσβμὶρ οὗ Μοϊοοῖι πῆῖϊοῖ Αἢ δ 
ἰηϊτοἀυορα νψἂβ οοῃηοοίοα π1Ὼ} Αβαγτίδη 1ηθὰ- 
6Π668 (οὐ Ρ. Καὶ] οὐ 2 Κίηρπ χνὶ. 8), 8(1}} Αββγ- 
τὶ ἯΔΒ ΘΒϑ 1811} ἃ χεργεοδοηίεινϑ οὗ ἰμο λἀάο]α- 
ἰτοῦ8 ποσὶ ϊγ ροσοσ. ἀπὰ σβθὴ ΑΒΒΠῸΡ 18 ΠΟΝ 
ἰο]4 ἐμαὶ 1 ἀγοδάϊι] οῃὰ οὗ ἃ βδοιΐῆοο ἰο Μο]οοἢ 
δΥαὶίβ τα, ἰλθσο 1168 ἐπογοΐῃ 8 μοὶ ᾿ηἀἰδβίξηοί 4}10- 
βἷοι ἰο ἐμ ουογ δοίης ἔσο οἵ ἰδὲ ἰῃίδσηαὶ Ια ΚΘ 
Μοῦ θυτὴβ τὶ ἢτο δηα Ὀσγίϑίομπθ, πο ἢ τ 
βιὰ δραΐῃ χχχίν. 9, 10, σοβθ Ὡδπὶθ ΘὨΏΔ ἰδ 
ἀοτί γοὰ ἔτοπι ἴΠ6 Ρ]δοο Τόορδοὶ 37 "2, ὁ ἴσβοα οὗ 
σι  ]οἢ ἄγατη ἥγομι 1βαῖδἢ πὸ ταϑθοὶ τὶ ἢ Ὁ δη. υἱϊ.. 
11, δηὰ σοι ͵ἰβ οτΘ ΠΥ υπίοϊἀοὰ ἴῃ ἐπ6 οη- 
οἰιδίοϊορίοδλὶ] ἀἰβοοῦσβο οὗ οὐῦ 1.0 (Μαί:. χχὶν. 
δῃηὰ χχν. ὙΠΟΙῸ χχν. 41 τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ 
ἡτοιμασμένον ΟἸΘΆΓΪΥ͂ Γ66081]8 “ ογἀαἰποά οἵ ο14᾽ ἐπ 
ΟΌΓ ), δηὰ πο Βονεϊδιίοη οἵ Φοδη, χὶν. 10, 
11. χίχ. 20; χχ. 9, 10, 14. ὙΒθα τχρηϊίοη 18 
τηδάθ ἰῃ ἰἢδθ0 ΡΙδορα οἵ ἃ ροοὶ οὗ το δηὰ Ὀσῖη- 
βίοῃϑ, ἱξ Δ  Ὀ6 ταδὶ ἰδ πο ἰῃδὺ {πΠ6 1ά68 οἵ (6 
λίμνη 18 ἄταντι ἴγοπι ἴπ6 Ἔχ ργοαβίοη “" 6 Βαίἢ πλϑδὰθ 
ἴι ἀθορ δηὰ πὶάθ, τ} 116 ἴΠ6 1ά68 οὗ ἤγο διὰ Ὀτὶμ- 
δἰοῃθ δοσὴθβ ἴγτοτῃ ἰδ ]δίΐος [δ] οὗ 1818 σοσϑο. 
ΜἼ ἔροσα ὙἽ (χχὶϊ, 18; χχῖὶχ. 8) ἰβ ἐδ τουπὰ 
16 οἵ ποοὰ, [86 ὑγσθὺ. Τὴ ποσὰ ἰβ ἰσαπᾶ Ὀ6- 
δ᾽ 68 ΟὨΪΥ Ἐσεῖς. χχὶν. 9 οοῃιρ. τδία. γεσ. ὅ. 1 ἀο 
ποῖ Ἰοοῖς οὐ ὈὝΡΊ ΟῈ )θ ὁ Ββεπάϊδαγε; [0Ὁ γγὲ 860 
ἔτοτα (86 18δὲ οἶδιβα οὗ [88 γοσϑο (μδί (Π6 Ῥσορῆοῖ 
ἀοβίγοα ἰο αἶνθ ργομιΐηθηοθ ἴὸ [ἢ οἰτουτηβίδῃθ 
{πὶ ὅτο νὶ}} ποὶ ΡῈ πδπίϊης ἰο κί π]6 ῬσορϑυΥ 
{86 υρο Ρἷ16 οἵ σοοὰά. ΤΏ ἱπὸ ἰάοδβ οἵ νοοά 
δηὰ ἔγο 810 ἱμβογείοσο οὶ ἰο θα δ] οηδοα, Βαϊ ἰο ὈΘθ 
Κορὲ αἰβιϊποι, ΤῊΘ πχογὰβ “2) ΓΘ ΟΣ) δοοογάϊηρὶν 
μἢ Ὁ8 ὙΠ ΘΏΟΘ {86 τιϊρ Υ Ητο ψ111] οοπιθ τ ΒΊΟΝ 15 
ἀροειϊποᾷ ἰο Κἰπα16 ἐμο Ρ1]6 οὗ ποοά. ΘῈ ὈτεθῖΒ 
οὗ ομβόουνδῆ (11. 22, χ" δ. δ) 18 πογαὲ ἀοθοσὶ θθα δ8 

8. Βίγοδια οὗ Ὀγίπηβίοπο (8. Ὦπ2 ΟΡ. χχχῖν. 
9). Βεϊπιβίομο ͵β βεὶ ἔστ ἴῃ βογρίυγα 88 ἃ ἀθ- 
βἰγυσξνο τθδὴβ οὗ ἱπαρτηοπῖ, οα {πὸ στουμά οὗ ἐπαὶ 
ταΐη οἵ Ὀτϊπηβίομο ψῃοὶ [61] οἡ βοάοτῃ δῃηὰ Οο- 
ταουτδὰ (θη. χὶχ. 24). Ἅ3 ἴῃ [86 εἰρτϊβοκίίοι 
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αοοεπεγε ΟἹ ἀδοεπαϊ Ἠσβ. γυἱΐ. 4: Ῥα. 1;. 12. Νοι 
ΒίΟΥΥ δηὰ σγβάυδὶν ἔγοτα ἃ βρασὶς π1}} (Π6 βδιπιθ 
ΒΓτεϑ, θαϊ κυἀάφη]ν δηὰ ἴῃ δ ἐπιροδίηρ, ΔΉΠΟΥ 
8 ὙΠ0]6 βίγθιῃ οἵ θυγηΐη ἐς ὑπιρῖσις ΠΘ 8588]] [εἰ ηἀ}6 
186 ρΡ116 οὕ γσοοὰ, ΤΒυδ (π6 νον οἵ ἴμ6 Ῥτορβοί, 
ὙΠΟ Ἔυλῦγδοοϑ ἰορείμοῦ [86 ὩΘΔΓ [86 τηοκβὶ 
Τοπιοίρ, ἰβ αἰτϑοίραά ἴγουι [89 ΘΙΘΡΟΓΕΙΤ οοσδαίοῃ 
οὔ 186 ῬἝδῃ δαλῦδδευ ἰο (δ οηὰ οὗ ἴδ ργεϑειὶ 

ἰδτις 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΣΙ,. 

 Ἱ, Οἱ τοῖα. 1-14, “βυοῖ [8166 ἱγιδὶ δα (ἢ 76 ν7- 
δ ῥϑθορίϑ ρἰδορὰ ἴῃ ἦβ ἴῃ βἷὶπ οἵ ἰάοϊδίευ, 
ὙΙΘΝ 18 50 βί σι γ ἰογυα θη : δηὰ 81} πβοὸ 6 σο- 
ἴῃ ἴθ ]ονν (μ6 Ἔχωηρὶθ οὗ (89 ζθινβ διϑ 801 οδ!]ϑά 
το Ὀο Ποῦδ, αἰδοροαϊεπί, ᾿γίης Ομ ]άσγοη. Ἃοά 
Βεΐηρα θαι ἴὸ βῆδιηο δῃὰ ἀογίαεϊοη ἰῃ σοραγὰ ἰὸ 
Ὑδὶ (Π6Υ τοὶ οἡ, δηὰ οσγάδἱπβ ἃ ουγθο δηὰ ἦ6- 
βίγυσίΐο ὕροη ἰμο. ἸὙδογοίοσγο {86 Βογίρίυσο 
ΒΘ ἢ: “ΤῊΘ δα οὗ τηδῃ Ὀγίημοί 8 βῃδσο; δυΐ 
ὙΓΠΟδῸ Ρυϊίοίι Ηἷβ ἐγυδὶ ἰπ (869 ΒΡ 588,1} δ 
εϑἴε." ΟὐμΡ. δ]θὸ Ῥη. οχὶνὶ. 8 δηὰ ζ6γ. χυἱ!. δ- 
8. ΒΈΝΧΝΕΒ. [““Οοά 8 ἔσυο, δῃἀ τγδγ Ὀδ ἰγυείοά : 
Ῥαΐϊ ΘΥ̓́ΟΣΥ Δ 8 ᾿ΐατ, δηὰ πηαθὶ ὃὕὉ6 βυδροοϊοά. 
ΤῊ Οἴδδίοσς ἰ8 ἃ Βοοκ οὗ (86 εζγοδίυσο ἃ 
Ὀγόκοῶ σορὰ: πὸ οδῃποί εχρθοῖΐ ἰοῸ 1116 ἔγοιι 
Ὠ]ΔΏ, ΟΥ ἴο0 πιποῖ ἔτοια οὐ." ἨΈΝΕΥ.) 

2. Ὗεγ. 8. [Τα ΡσορβΒεοῖ πιυδὶ ἢοἱ ΟὨΪΥ Ὀγθδοὶ 
(818, θὰ  Β6 τουδὶ εὐ ἡ, 1. Τὸ ββδιῃδ {86 
Τη6 8 οὗ ἴΠ6 ῥσεβοηΐ δρὸ γὼο που]ὰ Ὡοΐ μθαῦ δηὰ 
Ἰιορα Σξ ποθ ἰδ 88 βροΐζϑῃ , ἐπμοὶν ἢ] ἄγη τη 
ἘΡΟΒΙ ὃν ἱΐ, που ΓΒῸΥ ψ1}} ποῖ. 2. Τὸ δι} 
οὐ ἴῃ {πὸ Ἰυάριηοηίβ Η9 νρ δρουΐ ἴο Ὀγίηρς 

ὍΡΟΙ; {ποτ ; ΡΘΟΡΪΒ Μ|}}} Ὀδ ᾿οπηρίοά ἰο (μΐηῖκ ΗΘ 
ὙΔ5 ἴ00Ὸ [ιλγὰ ρου {Π 61, δὰ ΟΥ̓ΘΥ ΒΟ ΨΘΓΟ, 1686 
ΠΟΥ ΚΏΟΥΝ ΠΟῪ ΨΟΙῪ δαὰ {0 τόσο. 3. ΕῸΓ 
ὙΔΓΏΪΩΡ ἴ0 ΟἰΒΟΓΒ Ὠοΐ (ο ἀο 88 ἱποὺ αἰἷά, δὲ ἐπ 6 
ἔλτο 85 ἴΠῸ} αγο." ΗἙνευ.) 

8. ες. 10. Α (Ἀ] [Ὁ] τ ϊβύου τηυδὲ Ὡοὲ δΌ ἘΣ 

80 ἷἴπὶ 
δου] 
ελαύρυθν ἰο ἔμ πὶ, δῃ ἃ βροὰῖκ τ ηδὶ {Ποῖγν οα 18 ἐϊομοά 

( 

ἐπ τεἰἰσίοτδ δοΐιμη, υαΐδὲ δ 
α. ϑο ἐπίηι ἤετε αοοϊαϊ φιοά 

Ῥταφοϊρίενε οοπδιίνα ζαϊϊεπί. ΟὈηίγα εἰ ϊοία διε ἐα, 
φιας ἰϊπιϊς εἰ οηι ταξίοπδ διιϑοϊρίωπίιγ. 1660 ἰαι- 
ἀαπὲ Ποπιαπὶ ομποίαίοτεπι Ἑαδῖωτι χιξ ουποίαπαο 
είτε, τεσ. ΘΕΠΙΡΕΥ εἰἴαπι ζαϊ τ Ῥτασεωπιίΐο ἀἐ 
φοδίΤὰ υἱτίδιϑθ. Βεηδ ἰσίίων αἰδένιηι εεἰ ὑἰϊυα "Ῥαϊ 

Ῥαυΐιδ: " γὲποϊίς ἴηι δοπο 
ποπ ἐπΐπι 

ὅ. ες. 18. “Ῥχϑοίουβ οοῃβοϊδίοσυ Ἂαἰθοοῦγδο 
ἴος 41} πο αν ἴο Ῥθδαγρ (ἢ9 Ἵοτοβαᾶ, Οοά μαϊϊϑ 
111 [16 τῖρμι ἔπλο ἰο Β6ῚΡ Θοπλοβ." ΟΒΑΜΕΒ. 

6. εν. 10ὅ. [“ἢϑ νἱ]}}] 6 σγαοίοιιδ --- 
δηά [8 ἱῃ ΔΗΒΉΤΟΙ ἴο ὈΓΒΥΘΙ, ἩΠΙΟὮ πα ῖκοα Η 5 
κί πάμποδα ἀουῦὶν Εἰπὰ: Ηδ 511} Ὀ6 ἰουβ ἴο 
1166 αἱ 186 νοΐοϑ οὗ (ΠΥ ΟΥΥ ; (Π6 ΟΥῪ οἵ (ΠΥ Ὡθοϑϑ- 
οἰ, βοη ἰμδὲ 18. πλοϑὲ τ; 186 οὗ τὰ 
Ῥγδυοσ, νθ ἰδὲ 8 τηοδὶ Ἰοσνθηί. νιον γ 

ἦἤδθαγ ἐὶ--ἰθογο ποοάβ πὸ γηογζο---δι {86 ἔσει 
ποσὰ Ηδ ν1}} ΔΏΒΥΟΣ ἰΠ 66, δηὰ βαυ, Πτγε Τ απι. 
Ἡδετγοΐη Ηδ 18 νΟΣΥ͂ αγαοίουβ ἰράθοὰ" ἨΕΚΧΒΥ.] 

7. εν. 20. [1ἰ τδὲ ἃ σου 0) ΒΑΥ Ωρ ΔΠῚΟ 
86 οἸὰ Ῥυτὶ “Βγοπῃ ᾿Ὀχοδα δηὰ (Π6 Θοερεῖ 
ΔΣΘ ποοὰ [Ἀγ6. ΗΈΝΕΥ. 

8. εν. 22. [“ Νοίο: Τὸ 4]} συ θη αἴ 
ἴθ ΨΟΥΥ͂ οὐΐουθ; (Π 67 ἰοδί 8 ἱϊ, ἀῃὰ Ἰἰοδέϊμιθ ᾿ποζ- 
βῸΙγο Ὀδοβιιδο οὗ 1ἰ; (Π6ῪΥ οδρὲὶ ἰξ ΔΥΓΔΥ ἴο ἰῃ6 
ἀυης}}}}}." ἩΕΈΝΕΥ. 

9. εν. 29. [“1Ἰὸ 18 τι 8. Ῥαγ σ]ΔΓ δδαίἱρίδο- 
(ἴοι {Πδἱ τῖδο δὰ ροοα πηθῃ 866 {86 χυΐῃ οὗ [Π086 
ψο, {κὸ ἴ86 ἈΝ ΒΟ; Βανθ ἱῃρβοϊ θη ιν Ὀϊα ἀ6- 
ἤδηοο ἰο αοά, δηὰ ἰγαιαρ θὰ ὑροῦ 41} τδηκίηα." 
ἨΈΝΒΥ.) 

ἩἨΟΜΠΙΈΤΊΟΑΙ, ΗΤΝΎΊΒ, 

Ου νοσβ. 1- 8, Ἡγλαὲ ομδ ὡἦδο περᾶάβ οοι» 
δοὶ λαδ ἰο ἀο. 1) Ἦς ἱδ οὶ ἰο ἰδῖκα σουηβοὶ τοϊἐλοι 
(86 [080 ; ἴῸΓ α. ἰβοΥΘΌΥ 6 δροοϑίδιίσοθ ἴτῸπὶ (16 
[οβυ, δηά ἈΘδΡ6 βίῃ οὔ βίῃ; ὁ. [86 οουῃδ6ὶ ἰδ 
Τοϑοϊγοὰ οὐ 1οϑάβ οὔἹῪ ἰο αἀΐδρατδοθ δῃα ΠΔΊΘΘΓΥ. 
2) Ης ἰδ ἰο ]οἱ ἴπλβε! "6 16 ὈΥ {86 ϑρίγιϊ οἵ {16 
ΤΟΚΡ, ψ Ἐ 16 Β 6 α. ἰηνοῖκοθ ΗἾπι 1 ὈΓΆΥΘΡ; ὃ. Β6ο κβ 
ἰο ἱξπον Ηἰ πὶ} ουἱ οὗ ἐπ ποτγὰ οἵ αοά; 6. δο- 
οογάϊης ἰο βιοι ἀϊγθοίῖοι τρΆ 68 οομβοϊθηίλουθ ὑεθ 
οἴ 88 πηθβῃβ δἰ ἢἰβ οοτηπιδηά. 

2. Ου γοσ. 8. Τοχὶ ἴοσ 8 βοστηοὴ δὶ 8 ΒΙ0]6 ἴδβυ. 
ἐἶνα!. ΤΆ6 ἱπιρογίαποα οὐ ἰδ6 τί έοπ ὠοτά:---ἰδίετα 
δογιρία πιαπεΐ. 

8. Οη γνοῖβ. 9-14. Α πνῖστον ωλιολ ἰλὲ γο- 
»λεὶ λοίάδ δφοντε οὐνγ οὐισολοθ αἰδοΚς 1) Ὧο 
γοῦ πηαᾶῖκα (88 βᾶῖλθ ἀοιγδηᾶβ οἱ ὙΟΌΣ ΓΑ] ΠἸαίοΓ 
ποῖ (8.6 Ομ ΕΘ ΠΙρογασί 68 οἵ [βα]δἢ., δοοογαϊηρ᾽ ἴο 
ψοσα. 9-11, τηδάβ οὐ (δ6 ὑσορῃοίδῦ 17 βο, ᾿ξ ψ}}} 
ΒΔΡΡβῶ ἰο γοῖ δοοουάϊηρ ἰο (μ6 ποσὰ οἵ ἴπ6 ῥσο- 
Ῥδοὶ ἴῃ γεσβ. 12-14. 2) Οὐ Υ1}} γου Βϑᾶσ ἰδ: [ΔΨ 
οὗ δ 108} (γνοσ. 9ὴ ΤΒοὴ γοῦ Ὑ11} Ὀ6 : 
(86 ἡυάρταρηία οὗ Θοά, δῃὰ [86 Ρ68068 οἵ Ὑ}}} 
Ὑ υηΐο γοῦ. 
4. ψοτα, 16δ-17. Ἧ7ε δᾶνθ ἸΏΔΥ δῃὰ β6ΎΥϑτθ 

οΟὨΠ οἰδ ἀραὶποὶ οαὐπαγά δηὰ ἰηπδσγα ἴσα (ο οἰδηά. ᾿ 
τἶὰν (8 τὸ ποοὰ 6 : ᾿ ἘΠ ρου ἀοεϑ 

τίσ εἰτοποίλ οοηδίδί οἱ ἱπ ΒΟΣΒΕΘ 
δηὰᾶ τπηογα, εἰσ. 2) ΤΟ τε δίγοηχίῃ ἰκ ἴῃ 189 
[οδΡ, πεϊοῦ νῷ οδίαϊ πβθη α. Ἧὸ τδῖκθ ΤΌΟΣΣ 
ἴον. ἰξ ὉΥ Ροΐπρ κι}}; πάθη ὁ. ὈΥ Ὀο]ἰονίηρ ΒΟΡΘ 
ν δἰἰγδοὺ 11 ἴο υ8. 

δ. Οχ νοσ. 18. [“Ξδ ν1}} παΐϊξ ἰο Ὀθ στδοίουβ ; 
δ Μ111 ταῖν ε1}} γοὺ τοίυσῃ ἰο Ηΐπι, διὰ βϑοεὶς 
ΗΐΪδ ἴδος, δηὰ ἐἸθη Ηο ν1}} 6 τϑδὰν ἴο πιϑϑὶ γοῦ 
αἰ ποσοῦ. Ηθ Ὑ1]} παϊϊ, (μα΄ δ ΤΩΔΥ ἀο ἱϊ ἴῃ 
{π6 Βεδὶ αηὰ βιιεδὲ πιθ, πμθα 1ΐ γὶ}} 6 ποδὶ ΤῸ 
ΗΪΒ σίονγ, σβθ ἷἱξ πὶ}} οοταθ ἰὸ γοῦ πὶ [86 
τηοϑῦ Ρ]οδαίηρ βυτρτίβο. Ηθ Μ|}} οοῃ 0 4}}Υ [0]- 
ἴον γοὺ τὶ Ηΐβ ἔδνοσγβ, δῃὰ ποὶ ἰοὶ 811} ΔῺΥ ΟΡ- 
τω οὗ θείης φταοίουβ ἰο γου." Ἧτκν - 

θ. ψοΣΒ. 20 δῃὰ 21. 72ε ὑπρογίαποος οἵ α 
,ὐλμὰ ἐδαοίνεν. ᾿ 

7. Οη νοιβ. 26-38. Ἧἶἷ7ο οδῃ ἴῃ ἰγοδίίηρ οἵ {88 
δαὶ ἰπΐηρα οἱΐϊα [6866 πογάβ, απ βῆον ἰδὲ (Π8 
Ἰυάρτηοηὶ μα8 ἱπο δἱάθβ, δοοοσαϊηρ 88 ἱ{ π886 σϑ' 
Βροοῖ ἴο ἴμ6 Ομ] άγοη οὗ σὰ, οσ ἰο 186 πηροάϊγ. 



ΤῊΕΞ ῬΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

Ιν.--ΤῊΗῈ ΕΟΌΕΤΗ ΥΟΒΕ. 

ΟΕΑΡΊΤΕΒΒ ΧΧΧΙ.--ΧΧΧΙ͂Ι, 

1, ἙΟΎΡΤ' ΟΑΝΝΟΤ ΡΒΟΤΕΟΤ ΨΜΗΛΑΤ ΤΗΕ ΟΒῸ ῬΕΞΤΒΟΥΞΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ χχχί. 1-4. 

ὟΤΟΕ ἰο ἐδοπι ἐμαὶ ρὸ ἄοντῃ ἰο ΕρΥρὶ ἴοσ ΒΡ ; 
Απᾶ βίδύ οὔ ΠΟΓΒΘΒ, 
Αμπά ἐγυβί ἴῃ ομαγίοίβ, θθοϑυβο ἐόν αὐ ΤΩΘΏΥ ; 
Αμὰ ἱἰπ μογβϑιίμθῃ, Ὀθοϑῦβο [ΠΟΥ ΔΓΘ ΥὙΘΙῪ Βίσγοης ; 

, Βαΐ {8 6γ Ἰοοῖϊκ ποῦ υπίο {86 ΗΟΙΪΥ Οδο οὗ Τιγαεὶ, 
ΝΟΙΒΟΡ βοοὶς (89 ΠΟΒῸ ] 
Υοὶ Ηδ 4180 δ νγἱ860, 
Απὰ Μ|}} Ὀτίπρ οὐἹ], δηα "']}] ποὲ 1041} Βαοκ ΗΒ ποσὼβθ ς 
Βαϊ Μ11} αὐϑο ἀραϊπϑὺ [86 πουδβο οὗἉ [16 6ΥἹ] -ἀΟ6 8, 
Απά δραϊηβὶ [86 8610 οὗὨ ἴβϑιὰ {μδὺ τόσκ ᾿πίαα . 
Νον ἰδ9 Εσγρδηβ αγὸ ταθι, δπὰ ποὶ αοά; 
Απα τὉμοἷν Βοῖβ68 ἤοβδῃ, δῃηὰ ποῖ βρὶ τις. 
ὝΒδἢ (6 ΒΡ 88}8}} βίγοίοιῃ οαἱ ἷ8 μαηᾶ, 
ΒΝ μο ἐμὲ ΒοΙ ρϑίῃ 88}8}} 811, διὰ ἢ (δδὲ 18 ΒΟ] ρϑῃ 8881] 1811 ἄόψῃ, 
Απὰά {δ 6γ 84]} δμιδῇ [Δ] ἰοροίμον. 
Ἐθ0)Ὶ [808 Βα ἰΠ0 0Β0 ΒΡΟΚθ ὑπο ΤΩ6, 
ΤᾺλΚ6 88 [86 Ἰΐοῃ δῃηὰ {89 γουηρ Ἰἰομ ὙΟΘΣΪΠρ ΟἹ Ὦ18 ῬὈΓΟΥ͂, 
ὝΒδὴ ὅδ τυ ἱζυ46 οὗἉ ΒΕΘΡΒΟΓαβ 15 ὁΔ]]οα ἔοσί ἀραϊηβὶ Ηἷπι, 
ἩΣ “1}} ποί Ὀ6 δίται ἃ οὗἁ ἰμοὶσ γοΐδϑ, 
ΝΟΣ δθαϑο Ὠϊπλθοὶ ἡ [Ὁ [80 οΟἶδο οὗἁὨ ἰθὰ : 
8.0 88}8}} 1 1ζ0ΕΡ} οὗ ᾿οδίβ οοπῖθ ἀοῦπι ἰο Ηρδύ "ἴογ τωουηΐ Ζίοη, 
Απά ἴον {86 81}} ἱπογϑοῖ, 

1 ΗϑθΌ. τοηιονα. 80 ᾽ν, κεμἐεί μα. 

8 Βυΐί, ν Απμά, Φ σγοιοΐξησ. ἃ ἐδ ἰοίαζἰἐψ. 4 αραϊπδξ, 

ΤΈΧΤΟΑΛΑΣΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

γον. 1. ΠΡ Ὁ ΘΟΠΊΡ. ΟἹ Χ, 8; ΣΧ, 6.....«Νοίθ ἐδ 9 
εἰσυοίαγο οὗ βοηΐθηοο ἰῃ ὑἢ}5 γοσθθ. ΕἾγδε ἃ Ῥδγίίοἰ 0 ]6 
ἀοροη δ οὐ "ἾΣἼ, νης, δοοοκάϊηᾳ ἴο ζἔδιη  δῦ ἩΘΌΓΟΥ 
Όδεαρο, ἰη ἔη9 δϑοοοῃὰ οἶδῦθθο ἰτπγηθα Δ 6} ΘΠ ΔΏροΘ ἴο δ 
φοτγὸ. Ἀπίίωρε, Δῃ  (Πδὲ ἐπ [τηροχίϑθος, ὈΘΟΘΔΌ59 Α δου ἑῦ- 

οὔ, οὶ οοποϊυάθα δοίϊο ἰ8 πιϑδηῦ; ἐὸ ἐῃ}5 5 ἰοϊπϑὰ 
ἐμὸ ἐπίγὰ οἰδδο ὉΥ͂ ἐὴ9 Ῥαν οοπδοοιζένωηι, ὈΘοΔΌδο 16 
ΘΟ ἑδίη5 ἃ δρϑοίδὶ ΘΟ βϑαῦθῃο06 οὗ ἐπθ Ῥγϑοθάξης ροπογαῖ 
οἰδιιϑθ; ἩΌΟΣΘΒΒ {ῃ6 ὑν πορδιίνο οοποϊαἰηρς ο᾽6 565 

δῖὸ ἴῃ ἐπο γμοσίϑδοί, Ὀϑθοδῦδο ἐποῦ ΘΧΡΙΘΒΒ ἰῆο [πη 48- 
τοϑηΐδὶ ἔβοί, δορὶ οίθ δῃὰ ρϑγοδοῃηΐ, τὺ οσομαἱιοηδ δἱϊ 
Ἐμδὲ ργϑοοῖθθ. ΟΟΏΡ. Υυ. 8, 11, 18, 30 5ηᾳ.----Ὀ 2 

ΘΟΙΏΡ. ΟἹ χχί. 1,9; χχὶ!, 6 5ᾳ.; χχυἝ!. 28.-----Ἴ ΠΡ} σοτωρ. 

οἱ χνὶϊ, 1 κη.; χχί!. 4..-- ΠΡ ΘΟΙΏΡ. ΟἹ 1.4. 

ον. 8. Το δοτίδι 45} ἀορίοίβ ἐδ οογείδίηϊν.---.-- 
ὙΠ ὀοΡ. δοδἢ. χὶ. 16δ.----- ὸε οχργοδδίου Ὁ 9 ΓΡ 5 
ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ ἤθγο: γοῖ σοιαρ, ἱ. ἀ; χίν. 90; Ῥβ. χχίΐ. 17: 
ΧΧΥΪ. δ; ̓ χίν. 3.-----ἼἼἜὉὁ} δίδη ἀθ ὮΘΤῸ δὸ αδείγαεέμνε ᾿ὉγῸ 
ἐοπογοῖο: ἰδ Ποὶρ ἴον ἰῆο ἰοἸδην οὔ ἴἢο86 Ὠοϊρίῃρ. 
νος. 4, ΤΔΠ οὗἩ ἐπ “το  ς οὗ ἃ Ἰέο ΟὨΪΥ ΘΤῸ 9 

ΘΟΙΏΡ. οἡ Ὑὴ]. 19.----τ εἶ), οὐταρ. νἱ. 8: τῇ! 8, [5 ἔθ ΖᾺ 1] 
ὨΌμλοοΣ ἐδο ἰοϊδ ἐγ. 

ἘΧΈΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Ὅγοο ἴο ἴδοι [89 8111 τδοτοοί.--- 
ει. 1-4, Τιιο Ῥιορβοῖ χαΐβεβ ΜΠΡῈ ΕἸΝ ΝΆΓΟΙΒΕ 
ψοΐοθ δϑδίηδὶ ἰχυδίΐηρ ἴὸ Ἐεγρίϊδι ΤΟΡΙΟ- 
Βοηϊληρ 105 Ὁ86] ΘΒαΏ 668: Οἡ ἰδ οἱ ΒοΓῦ πε δ μὲ ΑΔ 
Τρ ἶδοδ τηοδὲ α]οτίουβ μ6]ρ ἤγοια (16 ζσδοθ οὗ 3 6;ο- 
8}, οὐ “οὐ ϊοη οὗ ἰυγηΐηρ ὑδοῖς ἔγοσα 1ἀοἷα. 
Ἐὸγν ἴδ Ἰουσίι (ἴτηθ ἔσο χχν} δ. οα “7, ““πος;," 
ἌΡΡΟΔΓΒ ΠοσῸ δὲ (9 μοδὰ οἵ ἃ βοοϊίΐοῃ, βο ἐμαὶ ὙΘ 
ΤΩΒΥ͂ τορατὰ {Π18 ΣΟΒΟΣ Ὁ] ΔηοΟ 88 ἃ βῖρι {μδὶ (θη 
οἰιαρίοσβ βεϊοῃρ ἰοχείμοσ. 79 τωυδὶ υπάοτοιδληά 

ΒΥ “(ἴοθθ {παὶ ρὸ ἄοτπ," ποῖ οὨ]Υ πολ ΡὮ γεϊ- 
εν βοίηρ ἄοτῃ ἰο Ἐφγρὶ, ὑπὶ εἶτ [Ποδ0 ὅλαι 
δοοοιρβηϊοα ἰμθη ἰῃ βρὶγὶὶ δηὰ βμαγοὰ (μεῖτ' ξη- 
ἰοηἰϊΐοη, ΕἾἶνθ οἰδῦβεθ ἀθρεπὰ οἡ “ποθ, ν Βί ἢ 
811} Ὀοϊομῃα ἰο ὁῃ9 δῃᾷ (ἢ βδηιθ ἄοζτοο οὗ ἔλτηθ, δῃἃ 
ἷῃ ΟΌΓ ΜΔΥ οὗ δρϑακίηρ ἀοροπᾶ οἱ ὁπέ σοϊδεῖνο 
ῃοίΐου : ποθ ἰο ἔῃοθο πο ρῸ ἀοντῃ... ἰοδη οἱ... 
ἰγῦδξ.. .. ὈυΣ ΙοοῸΚ ποῖ ἰο Οοά.... δηὰ βοκ Ὡοῖ [89 
1κν. ὅ,οο Τεχί. απὰ αταηνι. ᾿ 

ΤΙιο δοπάϊηρ ἰο Ἐφγρὶ δοοιιϑὰ ἰο ἴμ9 ἐπ᾽ οα πα οὗ 
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ἐπιῖδ ΡΟΪΊΟΥ͂ 8. ῬΑΥ  ΌΪΑΣΙΥ ῥγυάσδηί θδδῦσο. ΤΟΥ 
Ριυαπιοά {μοιβοῖνοθ ΤΆΣ ἴ00 τυσἢ οη ἐμ οὶγ ὑθ 6" 
ἰγαιϊΐου. [ἢ δῃιμοαῖθ ἰο ἐξ ἰμ6 ῬτοΟρΒοὶ βᾶγϑ: Ζ26- 
Βονδβ, ἴοο, γ80 Ορμοββδ μδί ρο ον, 18 σίϑο [ΤἘ6 
ηὐνμὰς τεόπανϑ ἴδ ἀου] δὼ 8 88 166 88 

8 
πραξες : Ηδ ἯΔ8 88 ἩΪΐδ6 88 ἴΠ6 768, δηὰ οοὐ]Ἱὰ 
τἸπογοίοσο ἐμ νδτὶ ἐμοῖς θοδαῖθα ρο]1ογ."-ὖ. Α.Α.] 
ΤῊ δβιδίθιμθηϊ, υτθὶο δα ἰΐ ἜρέμΡ οοπίδίῃα, 
Βονανοσ, ΟἿΪΥῪ ἃ αἰνίηθ ἰσογ. Εογ ΣΓ Οοὰ, οομ" 

Ηΐδ «ἰράουι πὶ δι (πὶ οὗ πιθη, βγῆ: “1 
ΔΠᾺ ἬΠ186 8150, ϑὔ1ξ ὕλοβηδ ἰη οἰἶδοῖ : “1 δὴ Μ180 δῃὰ 
γε δζῖὸ ἴοο!α Το ποχὰβ ἰμδὲ (88 [0ΒΡ} νυἱ}} ποὶ 
Τ60Δ]} τς (πγοδιδηΐηρδ ἜΝ Ηὸ μεαὰ υἱἱετοὰ 
διραϊπεὶ (6 Εργρίίδη 8} }᾿δποὸ (οομΡ. χχίχ. 14644.; 
Χχχ. 12 η4ᾳ.). Τμδὶ (ἀρὰ κοῦρε ἦτ πορὰ ἐμὲ μι 
41} εαἰσουπιδίδμοο 18 ἀδοίαγοὶ ΝΣ. χχίὶ!, 19. 1 
δια. χυ. 29. ΤῊ βϑῦρι9 ἴῃ ἘαΥΡὶ ὅτὸ ἱπάοοα 
Ῥοίβοην, ἰμβογοίοσο ΓΙ Π. Ἢ, γαῖ ΟὨ]Υ δηΐν6, ἀγθδίατθ 

18 ποΐ οὗ ἃ ἀλνῖηο βοσῖ, δῃ ἃ ΠΟ θα 0819 
οἵ 95οά. Βαὲΐ ἐμεοῖγ ἤοῦθοβ δσθ ποί θύϑῆ βρίγἱϊ, μοὶ Ν 
ΟΥ̓ ογοδίυσο ερὶ τὶ, θαΐ ΟὨΥ ὙΘΔΚ, Ρουβ8}}6 
Βεαῆ. Ὑδογοίοσο Ὠοὐνηο Σ᾽ ΔΗ ΟΣ ΒΟΓΡΘ ἴῃ 
5 ἰο ὃς τοϊ ρα οὔ, δηὰ Φοβονδὰ δ ὑπ ἰο δι γοῖοῦ 
ἔουι ἢ Η8 μβαπᾷ, δὰ Ὁ Εφγρί ἰμδὶ 8 ο8]]οὰ ἴο 
ΒοΙν» διὰ υάδῃ ἰδιδὶ ̓6 δυρροτγίοα Ὀγ (μὲ8 μ6]} γ1}} 
Ὅο ἰαἱά Ἰον. 
ον. 4 ὑγουοϑϑ ἴδο πἰδιθιηθηξ οὗ του. 8 ὉΥ 8 0011" 

Ῥατίδοθ. [κ τϊαδΐῦ, ἴοΓ ἰπδίδηοθ, βοτὰ δίγδηρο 
1πδὲ 1ῃ6 1.05}, γοσ. 8, τηδάδ πο ἀἰ βδγοηοο οι Θ ἢ 
Φυάδῃ διὰ ἰ, δα 1 (ἢ6 ΤΌΓΙΔΟΓ ΤΟΓΘ ΠΟ ΤΏΟΤΘ 
ἴο Ηΐϊπλ ἰμδη ἴδθ ἰδίίοσ. ἸἘΒδογοίοσο Ηθ δβδυσαθ 
χηοδὲ ΟΧΡΥΘΘΕΙΥ ἐμδ΄ ΠΟ ΡΟΎΟΙ Μ111 ὑ6 80]6 ἰο ἀδίονσς 
Ἡΐπ ἔγοπι ἴμΠ6 ἡυἀρτηορης ἀοίογταϊ πϑὰ δραϊπεὶ Ψ0- 
αἰ. Το ἐογηλο]δ οὗ ἰγδῃδιοη, “ ἴον ἔδυ δίῃ 
6 [ΒΡ δροίκεῃ Ὠηΐο τωθ,,) γα μδὰ :ἀϑηιοδ!γ οΣ 
δἱ ἰεδϑὶ δἰ πὰ Δεν ΥἹἱιδ, 11; χ, 24: χυἹ]ἱ. 4: χχὶ, 
16; χχνιϊ!. 16, χυσ. 185. ΕἘῸΣ Ἡδοη ὁ ᾿ἰο δ 
δἰοίθῃ οὔ οἵ [89 βοεῖς, 41} ἰῃ9 διορδβογὰβ δῖὸ δ᾽] οὰ 
ἴο ΒΕΙρ (ποίϑ ἴϊπ 4]]υδίου ἰο 18:6 6811} πῶ οὐ Ἐαγρίὶ 
ἴο ΒΕ]Ρ) δῃηὰ βαγὸ 1. Βυὶ (89 ᾿ΐοῃ 6 Ὠοἱ αἰδτιιοὰ 
δ ρ μές 8; χχχ. 81: 11. 6 54.» δἰ6.} ὈΥ (μοῖσ ΝΗ 
διὰ ποῖ Ἑσοῦοξ (χχγ. δ) δὲ [πεῖν ποΐϑο. Ηθ 
ἄοεβ ποὶ ἰοΐ {ποθ ἠὲ ἀέρι Ἰνπλ οὗ ἰδ ὕγσου. ΕἾΟαΣ 
Βοσβαβτ (ΒΒ έίοτοε. 1... οδρ. 44) οὔ, αχροβέίοσβ βθσο 

ἴσαι αν ἰτοδκοθ ἢ ΠΌοΜκα, Π. ΣΤ]. 298 καα.; 

δηὰ οὐρὰν ᾿πογοΐοσθ ἰ0 δυθ Ὀδοα Ϊ ἴτο 

ΧΥΊΙΠ]. 161 ρηᾳ. βὸ ἰδ ἴ0Β} ἀοθ8 Βοὶ βυ Ὲν 
ΓΆΛΑ Ιὁπι, ἰῃ 85 [ΔΓ 88 Ηθ [88 τὩδα9 ἰΐ [μ6 οδήοοὶ 
οὗ Ηἴἷδ υὙταίι, ἰο θ6 βεϊξοὰ ἔγοπρ Ηἶπ| ΌΥ {πὸ τηὰ- 
ἴυ8] αἰά οὗ δ υάδ} δῃὰ Μουῃΐ δηὰ ἢ1]} οὗ 
Ζίομ δῖὸ ρυΐ δι ιμοίοαϊ γ, 4]μὸ χὶ 82. [11 5 βεθῇ 

πλ ἰὲΒ {μδὶ [π6 Ῥτορμοὶ υπάοσείδηάβ ὈῪ 
ἴπ6 τπηουὶ [80 ἊΣ ἰοῦ θα πη}, (Π6 Ρ]δοοδ οὗ ἴΠ 9 
ἰδ ρὶο δηὰ οἵ 86 Κἰῃρ᾽β Βοῦβε: δυὲ ὈΥ {π6 Ἀ1}1 
(86 οἰδοῦ Ὁ ΥΘ. Π8Ε Ῥίδοτη οὔ 186 ρΡϑορίθ. Βαϊ 
τηοὐΐ ἐχροσέίοσθ πα ογαίδηά νοσ. 4 οὔ πο ῥγοϊθοϊοη 
ἐμδι (80 0} που]ὰ εχίεηὰ ἰο Ζεσυκαίε. [ΤὨ08 
ΒΑΒΝΈῈΒ, . Α. ΑἸΙΕΧΑΝΡΕΒ, ΒΙΒΕΒ, 6..7ὺ ΤῊΘ 
ταοϑηΐηρ ΝοῦΪὰ ποι ὑσ6, μοί ἐμαὶ ἴ, θαΐ (μαι 
Ἡξε, ἴδ 10ΒΕ}, που]ὰ ρῥσοίθοὶ Ζίοῃ Ὡοΐ ΒΕΓ 
Ηϊδ εἰν ἰο δ6 ἰδίκρῃ ἴτο};Β Ηΐω, Βα (π|ι.} Ηττ- 
216, ἨΕΝΡΕΜΤΕΒΕ, ἈΕῚ ΥΖΒΟΗ) 1 δῃὰ ἀφοϊἀ θὰ] γ 
οὗ (Π6 ορίπίοη ἐμαὶ (με Ῥτυορβοὲ που]ὰ βδὺ {παὶ 
188 ΓΟῸΒΡ ὙΠ ποῖ βυβὲσ “ ΘΓΌΡΔΙ ΠΣ, 88 ἴ86 ῬγῸῪ 
οὗ Ηἰἶδ δῆροσ, ἴο θὲ ἰδίκοῃ ἔχοι Ηΐπι (οοσρ. χχῖχ. 

1 »ᾳ4ᾳ.; δῃαὰ τορασάϊΐηρς ΚΩῚ πίῃ ων, χχῖχ. 7, 8; 
υτὴ. χχχί. 7). [ἢ τοῦ. 8 Ηθ 1.88 δ ρηδίϊςδ]}} Ὁ 

Βαϊὰ, ἰη δοίδ, (6 Ὀχοίδοῖοσ δῃὰ {86 ὑγοὸ"- 
τοοϊοα, δμῃουϊὰ ΡῈ ἀεδίσογοὰ. Τὸ {μΐδ ἐπουρδί 186 
“ἘῸν᾽ (2, ἐπἰ.) οἵ νϑὺ. 4 τηυσδί γοϊδίθβυ Ἐὸσ ἀἱὰ 

ἴϊ ΟὨἹΥ τοϊαίο ἰο Ἢ» 992 (Ἴδο Βοῖρασ 8411 δίασω- 
16), ἴβοσὸ που]Ἱὰ δγίδο ἃ αἴγοοῖ οοῃισγδαϊοι οι 
Ῥοίνγθοῃ γ τη. 8 δπὰ 4. 1ι ἷἰβ ὑτροα {Πα νεσ. ὅ σϑ- 
υἷτοῦ γοσ. 4 ἴἰο ὃ0 ἰδ Κϑῃ πῃ 8 Β6Ώ86 ἴΆνΟσΔὈ]6 (0 
ΘΙπΊΒ8 16 [860 ΤΎΔΗΒ᾽αἰοσ᾽ δ ποία ΟὨ γῸΓ. δ]. Βυὶ 

(λοῃ ἔδο ἔδοϊ ἐβ ονου]οοϊκοα (πὶ γοσ. δ [88 ΠΟ ϑοσί 
οἵ οοῃηροίης ποτὰ ἐμαὶ ἰοΐπα ἱὶ ἰο γοσ. 4. 11 [0]- 
Ἰοῖγσ ΔΟΣΌΡΕΪΥ, ἩΒΟΓΘδδ γοσ. 4 ἰ8 οἴοβεὶν ἰοϊποὰ ἴο 
γοσ. 8 "γ .23. Τθο Ῥιορβῃοὲ ρυγροϑοθ μεῖθ δὴ δὺ- 

γροθάϊῃ ἜΒΈΡΙΟΙ πἶρμι δῃὰ βυηδηΐμο δι οσηδίθ. 
Δ Ῥοΐίι ὙΠῸ φόνογο ἰπγοδιδηΐηρ, ἰΒδὶ ἰδ ἴο 

3--ἙΗΟΥΑΗ ΡΒΕΟΤΈΟΤΒ ΗἸΒ ἙΒΑΒΤΗΙΥ͂ ΠΟΜῈ ΤῊΛΑΤ' ΠΟΝΟΒΗ͂ ΗΙΜ, 

Οπάρτεβ ΧΧΧΙ. δ-9. 

δ Αβ »ἱγά γίηρ, βο “}}} ὑμ9 1ζ0Ε} οὗὨ μοδῖβ ἀοἔθῃηα “6. ΒΑ] ΘΙ ; 
᾿είδπαϊηρ αἶδο δ Ὑ2}1 ἀοἰἑνον ἐξ; 
Απα ῬΑΒΕΙΠΡ ΟΥ̓ΘΥ δ ΜὙ111 Ῥσόβοσυο ἐΐ. 
Ταυχση γ8 υπΐο λέηι Θ᾽ 

Ῥγοπι ἩὮοτα {86 ΟὨ]] ἄτοη οὗἁὨ [Ιβτϑϑὶ] ανὸ ἀθορὶΥ σονο]οᾶ, 
Ἐὸγ ἴῃ ὑδμδὺ ἀΔΥ͂ ΘΥΘΣΥ͂ Τηδῃ Β}4}} οϑϑὲ ΔΎΒΥ 
ἨΪδβ ἰ40]68 οὗ εἰΐνεσ, δῃὰ ᾿ἰμἷβ 14.018 οὗ χοϊά, 
ὙΒΙΘἢ γοῦν οὐσῃ ἤδηβ ἤν τηϑδ υπΐο γοῖ "07 ἃ κἷπ. 
Τοη 58.411 {π6 Απϑγτίαη 68]} πὶ ἢ (86 ΒιυνοχΩ, ποὶ οὗἩ 8 ἸαΪρΗΥ͂ ΤΩΔῈ ; 
Απά {86 σποσά, ποῖ οὗ ἃ Ἰἤθδη τη8η, 8}}4}} ἀονοῦς εἶτα: 
Βαυΐ ἢθΘ 8}}8}} ἦτο Ἰγοιῃ {π6 βυοτσα, 
Απᾷ Ηΐβ γοιηρ πιϑῃ 8}88}} δο᾽ ἀἰδοοταβίοά. 
Αμὰ Βε ἜΒ8]1 μβὲ8 οὐδοῦ ἴο "μΐβ εἰγοηρ μο)] ἃ ἔὸσ δα, 
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Απὰ Βἷβ ῥυΐποοβ 884}} 6 αἴγαϊα οὗ [86 θηβῖρῃ, 
Βαῖι 186 ΤΟΘΒΡ, ἡ μοθῸ ἤγο 8 ἰὴ Ζίομ, 
Αμὰ δἰ8β ἔγηδοθ ἰὴ Φο ΣΈ ΒΔ θὰ. 

1Ὴ05. ἐλείαοϊε οΥ λὲβ σοζα. 
4 ἨθΌ. 70. πιοϊξίηι, οὐ ἐγ δωέδ. 

5 τοέίὴ, » ογηίί νεἰσλίψ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

ΜΟΥ, δ. . Ἡϊρῆ. 12 “- “ ἴ0 ΤῊΔΙΚΘ 8 ΟΟΥΟΣ,᾽" 15 ΔΙΤΑΥΒ 

)οϊηθά ἰο ν ν» ὧν) ΧΧΧΥΪΙ. 3δ,; χχχνί!. 6 σοτρ. 3 Κίπρ5 

χίχ. δὲ; χχ, 6; Ζϑυδ, ἸΣ. 16 οὐ ἽΡ)3 Ζθοι. χί!. 8.----- 
Ὁ ὙΟΠΙ ΓΙΌ ᾿ΚΎΤῚΝ [}.2 15 ἐο 86 ἡυἀροά βταιαπιδι- 
ΟΔΠῪ ἴδ5: 1). ΤῊΘ ἐπήπη. αδϑοῖ., ΑγΘ ἐὸ ὈΘ τοχαγαά θὰ 88 

Ῥυὶ δἵϊον [ὴ6 υσγὸ. ἤ]: 42) ὑμὸ ρΡογίϑοϊβ ΟΣ δια 

72] οἰκο ν ὉΥ͂ τθδι5 οὐ ἐδθ Ῥαὺ οοπδδο. ἴδ 6 ἑτω- 
τηθαΐαῖο σοπβθαῦρῃ068Β οὗἁ ἰδπδὶ Δοὲ οὗ ἱἰῃ6 ζιίαγο ἰηεἰ- 

ταδιθα ὃν ΤῸ 1)} 12. ὙΠΟ ΤΔΥ ὍΘ οχργοββοα ὈΥ͂ 

δ ἐμαι." ὙΠΟΓΘ 18 Δοοογα ὨΡῚ ὨῸ ΓΘΑΒΟῺ ἴος σοβαγάϊπρ 

ΤΊ δοά 12. ὉΓἼ (τιῖ Θκϑκντυδ ἐπὶ ἰο6.), ΔΒ ταῦθ ἰῃβῃ!- 
εἶνϑ 9ΞΟστΩϑ. ἰῶ; 

γος. 6. Αἴοι ΠΟ ῬΡΠ ομ6 τοϊχῃν ἸοΟῖς 1[ῸΓ 

4392, ΟΥ Ρογβαρβ, ἴοο, δοοοσάϊῃρ ἰο (89 οοπῃθοίίου, ν., 

θυ π “2. 18 ἴο Ὁ6 σοπδέχυῃρα 88 4 σοϊαἰϊΐνο ψοχζγὰ ἴῃ ἐπὸ 

Ὀγοδάθδι ΒΘΏΔΘ, ΟΥὗἹὈὨ 88 [1Π|Υ̓ὉΘΣΒΑ] χοϊαϊΐϊνο δάνογο 
(ΔΘ ΧΘ ̓ )), ἰδὲ ἰὭΥΟΙΥΟ5 ΔῺΥ ἱκ ἃ οἵ ΓοΙαίγο σοΐθγθῃοο, 

1 ΟΠ ΠΟΤ ἐλὲ δισοτὰ 
δ ΗοὉ. λ δλαίξ ραδὲ αὐσαν 7ον 7 αν. 

Φ οὐχὶξ 'εδαπ. 

8 Οἵ, ἐγίδιιέατν. 
Φ (γ᾽ λὶς εἰγοησέλ. 

σΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

Βονούον ἀοίοσιηίηθα, ἸΩΥΤ οοταρ. 1. δ; Ηοδ. γ. 2; 

ἰχ. 9.------Ι πουἹὰ ποὲ Θ Ὀχκ ν)5 88 γοσαδίϊγο ἰὸ 
3539 Γ,. Ὀδοδδο ἐμ ἰπἰτὰ ρϑζϑοῃ ῬῸΡΣ ἰμίοσυθηθδ: ἰξ 

ταδὶ ὉΘ τοβᾶγαϑὰ 45 9 δι θεὲ οὗ Ἰ ὩΡΤΊ. 

ΥοΣ. ἴ. ΘΠ ἰδ ἰη ἐὴ9 δοσυβδινο δβ {6 οαδωδ σάσεν. 

δία εἰσουϊ νης ἰῆο (ηπνπταγὰ) το δ ἐὸν : “51 η00]- [5] 0 Ὡ.,᾽ 
85 αυϊξθ αἰμλ]Ασὶν ἐπ δυ υϑίδηιίνοι Ὁ) Ὁ, ΓΘ 3, ΡΨ, ΡΞ ΕΝ" 
ΓΝ, Ὁ317, δὸ υδϑὰ. 

“ "Ἶ ΚΙ 

ψοσ. 8. δ κ᾿), εἰο., ςοτΩΡ. ὃμ ὃ Ὥσυϊ. χχχὶΐ. δ; 

Απροϑ Υἱ. 18; ὅθγ. χυὶ. 30; Κ᾽} 0 7 χ. 16, σία. ΟἹ ἐμ ἀ!5- 
ἐἰπούίοῃῃ Ὀοίπσοθ Ὁ Ν δηὰ Ὁ Σ οοιηρ. {{. 9.--9 ἽΠ 

ΜὮ ΔΟΙΏΡ. . 90.-----γἢὦ Ὁ. ἀιτί. εἰλίςσιξ, ΘοΙΏΡ. 11. 22 ᾽ 

χχχνί. 9.----- 27 “το ὈΘ ΠοϊΪά ἴῃ Υἱ]Ἱᾶῆαχο, πιδὲθ 

ἴο Βοῦτο, τη840 8 δἷδυνθ᾽" (ὥθῃ. χίίχ. 1δ; ὥϑαι. χχ. 11], 

σίρ.), ΟὨΥ͂ Π6το ἴῃ 1βαϊ δῇ. 

γοσ. 9. 212 “ἤγα, Βθγηθ,᾽" 8 αι] 8Δη ᾿δαϊδηΐα ποζγὰ, 
ον οχοορίξηᾳ Εδξοὶς. νυ. 2, ἰἴϊ οοσυγζϑ ΟἿἹΥ ἰῃ 158. χὶΐτ. 

16; χὶνίί, 14; 1.11, δρὰ ἈθσΘ.----ἼἹ}2 ΟἿΪΥ ἢδσο ἰῷ βαίβῃ, 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. Φυάδῃ χαΐϊπβ ποίΐηρ ὉΥ βο ο] οοίθαὰ Ἠὐπηδη 
Ιηθδηδ, Βυὶ (ῃὴ9 1080 ΜὙ1] Βαὶρ ἴῃ 3 δ [δ βιἱοῃ. 
ΑΒ ἃ υἱγτὰ δργοδὰβ :ΐϊ8 ἔθδίοβ οὐὸσ 1 γουῃ, βΒὸ 
{π6 Τ,ΟΒΡ Ρῥγοίθοίβ ογυβδίθη, (γοσ. ὅδ). Βυϊ, οὗ 
οουγζβθ, ΟὨΪΥ οὐ οομαϊζοη ἰμαὶ ἐξ ἰυγχηδ ἔγοαλ ἰΐβ 
ἄθϑδρ []}Πἐ{Ππὴὴ ΔΎΑΥ ἰο 118 αοἂ (γον. 6). Απά 118 
ὀοῃαϊιίοῃ Μ11}] θ6 1{016}16ἀ ; Ιδγ8 6] 8[}4}} οδϑὺ νου 
1ϊ8 ΠΟ Ε ΥΥΡΕ 7). Απάᾶϑὸ ἴξποῃ Αδουσία β88}} ὃὈ6 
ἀορίγογεοὰ ἱπ 8]}} 118 ραγίβ ὃν {86 βιυγογτάὰ οἵ ἰδ 9 
ΤΡ. ΤῊΐβ {111} οογίαϊ Ὡ]γ ΒΔρρθη, ἴογ Φϑονδ 
᾿88 ̓ Ξ ἐῖ, το 888 Ηΐ ἀνθ] ηρ ἰῃ Ζίου (νοσβ. 
8, 9). 

ῶ, Δα »ἱτᾶα ἢγίπᾳ----ἰὰ 9 ο τ 8616. -- 

γ 5. ὅ-8. ΠῚΣΡ ἰδ τοί ρῥγοάϊοαίο, Ὀμὶ διισί δαί οὗ 
ὈΝΘΥ , {δογοίογο ποῖ "'δ8 υἷγαβ Ηγ," θυΐ δ “ ὅγ- 
ἴῃ Ὀἰγαβ.᾽ ΟΥ̓Χ οουγβθ ἴΠ0 ἴοστα οὗ δχρσθεβίοῃ 8 
Βογχί, δα ΟὨἿΪΥ βυρμοθίῖνθ ΕῸΣ ἰΐ 18. ποί βαϊὰ 
ὙΠιδί βοζί οἵ βγὶπρ 18 τηθδηῖΐ, ΟἿΘ Β668 ἴγοζη ἰδ 6 
γ68 οοτηραταία ἰδαϊ [6 Ῥτορϊιοῖ {Π1η}κ8 οὗ οἷγάβ αὶ, 
Βονθγίης οὐον ὑποὶν γουηρ, ὑγοίθοϊς ἢ θχ (ΘΟΙΏΡ. 
Βευϊΐ, χχχῖϊ. 11). δὲ ἢ)" ΤΩΔῪ τηθδῃ βῦος Βο- 
γΟΥΪΠρ' ΔΡΡΘΆΓΒ ἤτοια 18 Ὀθ᾽Ὡρ' πβρά [ῸΓ ἡνρδ βοσί 
οἵ ἤγιηρ (Πουΐ. ἷν. 17; 188. νἱ. 6; χὶ. 14; ᾿χ. 8; 
Ζοεῖι. ν. 1,2; Ῥα. χυἱὶ. 11). [{Πομ6 οἱϊαι! Ὁ 
ΒΓ 1Π6 ΥΘΥῪ ΓόγοτΒο οὗ πο Αὐξμοτἶ 1468.---ΤῈ.] 
ἸΘῪ ἰδ υϑοᾶ βοπγοί! Π168 85. Σ 880 Ὲ 1} 6, ΒΟΙΊΘΙΣΤ6Β 

88. ἰοιηϊηΐηθ. Βοΐηρ 80 ΠΟΙΘ 88 [δ] 16, ΟἿΘ 
8668 ἰμ αὶ [ἴπΠ6 Ῥτορμοὶ (δἰηκα οὗ [ἢ ἴδτμδ!ϑ δἱτὰ, 
{Ππογοΐοτο οὗ τρδίθγῃδὶ ἰόν, [ἡ [ΠῚ [ἔγοτα Ὑ 1 ΟΣ 
ἦβ ἀοτίνοα ΓΘΘ, “γδδϑουοσ ))} ἔδβογο 1168. ἃ μ᾽ δίῃ 
ΔΙ πδίοη (σΟΙ ΡΑΓΘΌ]6 ἰο ἰδαὲ ἴῃ χχσ. 19) ἰο ἰμδὲ 
Βρδγίηρ οὗ 186 δνυδθηρίηρ' δηροὶ ἴῃ ““ ῥβαββίῃηρ οὐθὺ 
{Ππ0Ὸ ΙΒγδο]ΐο, Εχοά. χὶ]. 13, 28, 27 (106 ΟἿΪΥ Ρδ88- 

». ὙΠ} (86 ἱοχὶ, ἰὰ ποῦ (μ6 ποσὰ οοσαγῃ ἴῃ 
(1118 8686). 

Γ[Μοεὶ τοδάδιβ ὙΠ 11ἰτοὶγ Ἠοαϊίαίθ ἰο ἰδῖζο {ἢ 6 
ΑἀἸΒΠΟΣΒ 680} ἔγοπι ΥῸΓ. 4 ἴο υϑσζ. ὅ, νυὶ ν1}} ταί μον 
δῦτοο ὙΠῚῈ [886 8] πιοδὲ ἀμί σβδὶ βοπίπηοπὶ ἐμαὲ 
ΘΙ ὈγΟΟ8 ἰἤ θὰ ἢ ΟΠ6 Ρασγασταρ. Τῆθ ἰγδηδιι οα 
ἰο ἸΙρηϊ 8 Ῥ]ΔΙΏΪΥ τηαυϊκοά (ονθη σμοίοσγίὶ δ} 
ΤΔΡκοα ὈΥ “τη γ0)), δὲ γοσ. 6θ.ἁ. ΤῊ Αὐἱδοτΐα 
αἸἰνϊοίοι 18 Ῥγοιρίοα Ὀγ 186 ἰπίεχρτγοίδίζοη οὗ 1886 
δἰ τλ11]6 οὗ γοσ. δ, ψ ὶοῖ 18 [86 οοτησλοη, ροσμδρ8 
[86 υῃΐγοσβδὶ ἰπίοσῃγοίδιίζοη. 10 {18 ἱπίογργοῖδ- 
(ἴοῃ :β οοττϑοῖ, διὰ ἰδ Αὐΐμοσβ ἱπιογργοϊδιϊου 
οἴ (86 βίπλ}]6 οὗ γοῦ. 4 Ὀ6 οογτϑοῖ, ἰβϑη [86 ἀἰνίδῖου 
6 Δ ῖκοθ οὗ ἰὴ6 οοῃίοχε ΒΘΟΠΒ ὨΘΟΘΒΒΕΤΥ. Οὐδτ- 
ἰΔἸῊ]γ [86 Υἱοῦ οἵ γοσ. 4 ρίνοῃ δρονθ βοοπιβ ον - 
οὔθ. ΤῊ βίμλὶθ ὌΧ ΡΥ ϑβοβ κ1Π6 ᾿πἰοηδῖῖν οὗ Οοά᾿α 
ἩρυμοΝ ΒΑΒΝΕΒ). ΦογΌβδ] θην, 88 ἴπ6 οδ᾽ϑοὶ 
οἵ Ηἰβ δῆχοσ, β..4}} ποΐ ββοᾶρο Ηΐπι, οσ Ὀ6 τοδιοὰ 
ἔγοπη ΗΐΪπ|, ΠΟ πηδίίοῦ ΠΟῪ Ιζδην ἘρΥρίβ ἸΏδΥ ὈΘ 
Βαχοϊηοηρά ἰο ἐμπασὶ ΗΠ). ΤῊ]8 ἷβ τη ρΡετίροες δο- 
οογὰ ψι (86 ΤΩΔΩΥ ῥδββᾶροθ {πα οΘομβίσιιο (Π 686 
ΔΙ ΠΙΔΏΘΘΒ κ8 το 6] οὴ ἀραϊηθὶ αοἀ ΗΪτθο ἢ. ὙΓῈΥ 
8}}8}} τὸ ποῖ ]οἱ (μΐθ οἰθδῦ βθῆβο Ῥγοβοσῖ δα 116. 
γοδηΐηρ οὗἉὨ {Π6 ποχὶ βἰ τη] Τῇ Αὐἰδὸν βονβ 
ΒΟΥ͂Σ, υἱοῦ νετϑα, ἰΠ 6 δα ρροθθὰ οὐνΐουθ πηθδηΐης οὗ 
ΥῸΓ. δ [88 οοῃίσο θὰ {μ6 ἰηϊογρχοίδίίοη οὗ τοσ. 4 
(ϑ66 αῦου)ὴ. Τὴθ βἴῃν1]6 οὗ νοσ. ὅ, ἰμοη, 5 δυΐ 8 
οδδηρο οἵ ἤρυγο, βυοὴ 85 18 σοτητηοῃ ἱῃ 1βδῖδῃ, δηᾶ 
ΓΟΡΣυβΘηδ8 ΟΥ̓ [116 ΠΟΙ 008 οὗ 8 υἱτὰ οἵ ἈΡΓΟΥ͂ ὙΠ8ὲ 
8 Ὀοίοτο σορσοδοηϊθα ὈΥ 8 δοβδαὶ οὔ ὕσευ. [1 ἐξ 
ἃ Ῥἱείυτο ἴο ἰῆ8 νϑσγ 116. ΠῚΒΡ ἀοϑθογῖθοβ. ἰὴ 9 

βίγοηρ- πίηροὰ Ὀἰγά, [Ιἔ οογεῖβ (1}}2} πῖ Ἴ) ἐϊα 
ΑΌΔΙΙΥ ὙΠῈ 118 ἩΐΏρΒ, ἀπα βηδίοϊιοβ ἱξ ασΥ 
ῪΠ, (ἢ Θοταπηοη ὈΥΣΓΏΔΣΥ ΒΘ 66 οὔ ὌΥΣ ἰπ [βδ. 
ὙΠῸ ΓΟ] ΘΏΘΠΥ 865 ἰξ ἰῃ ὈΟΐ᾿ ματίβ: βρὲ Ζχἐβέ αἱ 
186 Θῃά οὔ(ἱ6 γο] Πλ6 ; ΟΟΙΏΡ. 8180 Χχανΐι. θ, πο σθ 
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νοι 122 διὰ ΧΣ ὁὀοσῦν δοὰ ᾿ΩΡΙΥ ἰδ0 ΒΔ)9 Βρυγο 
88 Βογο) ; ρββδίηρ οὐοὸσ (ΠῚ 95), ΒΔ Υ 116 μ6δ8 οὗ 
ἴθοθα μὲ ποιὰ πφδίθα ἐξ ἔσομαι Τὰ ρσέν, Ἰυμέω 
οὔ στ 1 (ΟΠ ; ΘΟΏΡ. ΦοὉ χχ. 20 διὰ ΕὙΕΕΒΒΤ 

1ει. 8. υ. Ὁ). Τὸ {μϊ8 186 γθ βϑϑγβ δβοϊ αἰ  ]ῦ 
8ὸ οὐ͵οοείίουῃ. ΤῊΘ Αὐϊδμοτ᾽ Β ἱπίδσθηοο, ἤσομι {86 
196 οὗ ὝΩΥ ἴῃ [06 ἠετηϊηΐηο, 156 ποῖ τ }} σγουσπᾶοά, 
βοοίηρ {πδὲ (Π9 ποσὰ ἰβ δ υδὺβ ἰδ  ηἷπ6, 6 ΡῸ θ6- 
πᾷ ΟὨἹΥ ἵπο δχοθρίϊουδ ἔξ ΕΥΕΒΒΤΒ ζ.εχ.). 
Μογϑθονοσ ἐμ ποσγὰ 18 ἘΤΡ ΠΟΙ υϑοὰ Ὀγ ἘΖΟΚΙ6] 
(σχχῖχ. 4, 17) οἵ Οἷχάβ οἱ ῬΧοὺῦ δ᾽οὴρ ψ 10} θοδδίβ 
οὗ Ῥγϑύῦ. 786 ἱπίεγργοίδιίοῃ πβὶ φίνθῃ [88 {86 
δά νδηίδρο οὗ ᾿ρδγ ἢρ ἴο ΟΣ οοηΐοχί οοῃδιδίθηςξ 
ΒΕ:56 δηα ΣὨδΘίΟΣΙΟΔΙ ὨΔΙΡΊΟΩΥ.--Ἴ Ἑ.] 

Βαϊ ἰο (πδὲ ῥγχοϊοοιίζηρ δηὰ βρασίηρ στασο οὗ αἀοά 
ἦβ δἰἰδοπϑά ἃ οοπάϊίου, πΐοὶι 18 ἐπὶ γον. 6. 
Ἰαγδοὶ ταδὲ ἰυσ Ὀδοῖς ἴτοια ἰΐ8 ἰάοίβ (γϑσ. 7) ἴο 
5 αοά. Αβ τὸ δυρΡΙΥ ἴῃ ᾿βουρδὶ (Βΐα οοπάϊιοη 
ΒοΓθ, ΒῸ δὲ γοσ. 7 τὸ τηυδὲ ΒυΡΡΙΥ {86 ἐἱβουρπὶ ἐμαὶ 
]5τ86} 18 ΥοΒαῪ ἴο [18] τηἷ8 οοπάϊιίοη. [π ἴδαῖ 
ΔΥ ροϊπίβ ἰηΐο (π6 ἔἶτηο {Ππ|2ῖ ἱμ9 Ῥγορῆθε 88 
νείογθ μιῖθ ουοβ ἴῃ 811 {6866 Ῥσοζηΐδεβ. [ὑ ἰδ [86 
θΑΥ υὗ καϊναΐίου ἰμδὲ δορίηβ τι} (ἢ6 ἀ 6  ἐσοσαη ὁ 
ἔτοαι Αβογγίδ δ 1.8 ἔγβὶ τηογηΐης ἐπὶ] δι, δηὰ 
οοηἰηπα6δ ἰο {π6 οπὰ οὗ 8}}] ἄδγβ (οοσλρ. χχχ. 26). 
Ἧς 1814 πλο Μ1}} 18}} (λ16 δῃτἶγα ὀοηνογβίοη 
οἵ [δγ80] ἔγοτῃ ἰάο18β. Βυΐ [86 Ὀγϑοΐθθ πηοιηθηΐ οὗ 
πἴ6 (89 Ῥτορμοῖ ἀοθβ ποί ἀθοίασθ ΕῸΓ μ6 ἀοεβ 
ποὶ ἀϊδέϊη 186 δἰαροβ οὗ ἰϊθ. Ηδθ ἀοεβ ποὶ 
Β66 {6 {ηρβ Οὴ6 δον [ῃ9 οἵδοσ, υὰΐϊ Ὀοβϊθ ΟὴΘ 
δοίμοσ. Ζ160]85 οὗ 0.9, εἰε. 1ϊ. 20; ΘΟ. 
Χχχ, 22; χχυὶἱ. 9; χυἱἹ. 8. δι [88 υβὲ ὈΘΘῺ 
δαὶ 180 ΘΟΠΗΥΙΩΘΑ ΔΩΘῊ ὈΥ νεσ. 8. ΕῸΣ {ποῖ ἱΐ 
ΔΡΡΘΟΆΓΒ 88 1 ἰῃ6 ονουίμσου οὗ Αδβδυγῖα που] [0]- 
ον {86 ἰππὸ ἰη ὑὩϊο ἴργδοὶ που]ὰ σοποῦυποθ 
{116 πτοσβ!ρ οὗ ἰ4ο]8, τ σοδβ ἰη ἔδοῖ (ἢ ΣΕΟΎΘΥΒΘ 
ἯΔ8 ἰτῃα. [ὙΥ ΤΑΥ͂ δὲ 2 Κίηρβ χυῇ[!ἕ. 1-8, 
ὙΠῺῊ [Π6 Ηἰδίοσυ οἵ δοηῃδοθονῖ 10] οστηρ, Ὀ6 
ΔΘ 88 ἃ ᾿Ἰἴοσαὶ [0] ] πγοηΐϊ, 1 118 ἄσατοϑο, δηά ἰῃ 
(}6 δοίτι8] ογάδσ οὗ 186 ἰοχ! ἢ δο ΒΑΒΝΈΣ.--- ἣ 
Τῆο Ῥτγορβοῖ δὐύϑθῃ βεοὸ8 Αβϑυγίδ᾽β [8}1] δ]οὴρ πὶϊΐ 
6 ουθο οὗ (86 148ὲ ἰπι6, ΤῸ ἀοίοτστϊπο ἴδ 6 6Χ- 

δοὲῖ (πο τοϊδίΐου ἰδ ποὲ μἷ8 ΑΒ Ϊγ. [10 16 Θηουρἢ 
ἴον εἶμι ἰο θοίεϊο (16 “1Π8ὲ᾽ οὗἁ {6 στοδὶ ἴδοίβ οἵ 
ἰῆο αϊυγο. ΤῊΘ “ἘΠ Θῃ᾽ ΟΕ ΟὨΪΥ͂ ὈΘΟΟΙῺ6 ῬΕῚ- 
ἴδον οἰθαν ὈΥ {86 {0} Ε] το ηΐ. 

ἘῸΓ [π υῃάἀογβίδηάϊηρ οὗ νοσ. 9 1 χηυδὲ ὅτε οὗ 
811 6 δβοι]θὰ ἐμαὶ Αβογσία 884}} 1811, βοΐ ὮὈΥ Βυ- 
τηδῃ, Ὀὰὲ ὈΥ̓͂ ΟΟΡΒ μοναὶ ΒΥ {18 Τηθδὴβ Μὸ 
Ψ111 δνοΐϊὰ βϑύθγαὶ Ἂσχρ δπαίϊομβ ἰμαὺ ἃγθ Ῥσοβαῖσ 
οΥ ἔατ-ἰοἰομοᾶ. ΤΆΘ δὨ  {]γ6αΐ8 ἰο Ὁ ὙΖ, “ῥγίποθθ᾽ 
(ΘΟΙΏΡ. δἷθο χχχὶϊ. 2) βυχρεδίδ {μδί ὈῪ }0Ὸ ἰδ το 
Ὅθ6 υπάοιβίοοὰ 86 Κίηρ οὗ Αδβεγγὶβ (ΠΥ 1ΉΕΕ, 
ἩΕΈΝΡΕΨΈΒΕ, ὈΕΙ1ΊΖΒΟῊ). ΤΙΐθ Εἰ Βοσίο βίσοης 
δηἀ ΠΟΡΟΣ ΒΏΔΚΘη χαΐυρο οὗ ΗΒ ΔΥΤΩΥ͂ 8}}8}] ΠΟΥ 
ΒΘ }Υ δοβοομα δηὰ αἰδαρροαῦ (οοτρ. ΧΙ]. 27; 
θουί. χχνὶ. 18; 1 Κίηρβ χα". 24, εἰ5.). ΤΒΠὸ Ρὲ- 
ΤΆ ]]6 ἴδὰλ τὶ ἼΔΘ Ἰπαϊοδίοθ (Πδἰ Ὁ) χοϑίοσβ ποῖ 
(ο 19 Αϑαγτίδη βἰδηδαγά (μη (6 ῬυηοοΒ ἀσβοσί, 
μαι ἰο ἐ8ο 6 ϊβἢ, ποθ ΒΡΡοδσδηοα δ ΘΠΟΌΡΕ ἴο 
Ρυΐ [Β6πὶ ἰο ΘΟ γα] ΠϊρμΈ. ΙΕΓδ6] τρδΥ ἘΡΌΠΕΥ͂ 
ΤΟΙΥ οὐ {818 σοτϊητογηρ; Ῥσομ ΐδο, ἴοσ 11 Ῥγοορεάβ 
ἴγοτα 86 στχουτϊι οὗ Οοα, Ὑπὸ Βδ8 ομοβεῃ Ζίοη 
δον ΘΥ̓ΘΓΥ ΟἴΠΟΓ Ρ]Δ06 ἴῃ {868 ψ1}}016 φαγί!) 88 Η 5 
ἀπο] ηρσ- Ρίδοθ. 11 }9 ἐπ ρ]16ὰ (Πδὶ Ηδ Η"πεο] 0 18 
ἰητογαβίθ ἴῃ Ὀσϊηρίης ἰ0 πουρὶι (μ6 ρ]δῃ οὗἉ ι116 
Αβδυσίδῃ : ἴον ἀὺ ψου]α, εοὸ ἰο ερϑϑκ, ἤδνὸ ἀσίνεη 
76 βουὴ ἨΪπιβο Γ ουἱ οἵ Ηΐβ οπὴ δνογίίο ἀπε}}- 
ἦα. ἫΝ ἴδ 1ῃς6 ἔχε δὶ ὙΠΟ ἢ ΟὯΘ6 ὙὝΒΙΙΏ8 ἘΪ ΒΕ {, 
δῃὰ 32) 1 186 ουϑῃ ἰῃ ποῦ οὯ6 οοοΐκθ, δη δες 

1411γ θΆΚεβ Ὀγεδά. [1 ΠΘΥΟΓ μἰ μη ῆθ5 (Π6 ποσί ἢ 
ΟΡ βαοτὶ βοὶδ] το. ΤῈ6 ΘΣΡΥΈΒΒΊΟΩ ἰδ Βη Ὦσορο- 
τορος, θυΐ ῸΣ ἴβγδθὶ ὑῃοοτη ΠΠΟΠΪΥ ΠΟΏΟΓΔΌΪΘ 
δηΐ οοπογπρ. ΕὸῸγ ὉΥ ἰΐ Ζίοῃ ἴδ ἱ'ρηϊδοὰ ἰο Ὀθ 
ὩοΟΐ 8 ΙΏ616 ΡὈΐδοθ οὗ μοχβ ιῖὶρ, θυΐ δοίυ δ! ]γ (ἢ6 
Θαγί ΒΥ Πποιηθ οἵ δοβονδῃ. [“Βυὶ (8 υδὸ οὗ ἢγό 
δηὰ δἰρλινς ἷβ ποὶ ΟἿΪΥ ογοεῖρῃ ἴγου ἴῃ 6 ὑβαᾶρα οὗ 
{μ0 δογὶρίαγθβ, θυὶ ἔτοια (9 Πδὺϊ οὗ {πὸ ΟτἹθηϊ- 
α͵6, το ἤαγ6 Ὠ0 βΒυοΐὶ δεβοοίδίΐοῃ οὗ :ά6ϑϑ θοΐννεθη 
λοαγίδ δὰ λοηιθό. ΤΠ6 ἔσθ ὀχριδηδίζοῃ οἵ (ἢ 6 
οἸδῦδθ βΘΘ 18 ἴο δ6 {π8ὲ τ ΟὮ ΚΌΡΡΟΒΘΕ δῇ δ᾽ Ἰυδίοη 
ΒΟΙδ ἰο {86 καδοσοὰ ἔσθ οὐ (8:6 δ᾽ 8 δῃὰ ἰὸ ἰδ οοϑῃ- 
βυ μη ἢτο οὗ Οοαἶβ ῥσθβθῇοθ, 886 8] 8. Πδπγοδ 
ἴῃ Ζίου, δῃὰ πῆοθο Ὑσῖι 5888}} ἰμβοῆσο ἤδῃγθ ἴο 
ἀρ λϑ Ἣΐδ ομοῖοδ." --ὐ. Α. ΑΙΕΧΑΝΡΕΒ, 15 

8. ΤΗῊΗΕ ΒΑΙΒῈ ΑΝῸ ΤῊΝ ΤΕᾺΕΝ ΝΟΒΙΏΤΎΥ. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙ͂, 1-8. 

1 Βεβοϊά, ἃ Κίηρ' 881] τοῖσῃῃ "π σὶρ ὐθΟΌΒΠΕΒΑ. 
Απά Ῥγΐποο8 8881} τὰ] "'π γυαἀρτηθηί, 

2 Απὰ 8 Τη8} 888}} Ὀ6 88 δὴ ὨΙΔΙπρ' 
ἈΑπά 8 οονοσί ἔγομι ὑΠ6 Τοηροβδῦ ; 
ΑΒ σίνοσβ οὐ Ὑδίοσ ἴῃ ἃ ΑΥσΥ ὈΪδοο, 

ΡΪδοα ἔγοτα [86 πὶηᾶ, 

Ἀ5 {Π6 ΒΏΔΑΟΥ οὗ ἃ 'ργοδαῖ σοὺ ἴῃ ἃ ΨΘΑΙΥ͂ δηά. 

ΤῊ “ν1]6 
ΝοΥῦ Ἴδο ομυΣ] βαϊά ἐο δὲ θουπεϊδιϊὶ. 

ὋἪ δι νμ'ὮἬ  ὧϑ 

Αμὰ ἢ15 μοασί Ὑ11] ποσὶ ἱπι αυ Υ, 
ΕὺΓ {86 “γ116 ῬΘΥΒΟῚ Ὑ1}] Θρϑδκ "ν Δ}Υ, 

Ἀπά ἴδο ογο8 οὗ ἰῃϑιὰ ὑμαύ 8606 888}} ποὺ Ὀ6 "αἶμα, 
Απά ἴμο 6ΒΓΒ οὗ (ῃθπὶ (δύ ΠΟΆΓ 8881} ΒΘ γΚοη. 
ΤῈ Βοασὺ 8180 οὗ {86 ἾΤαϑῃ 8588}} υπάοσγβίδηἀ Κυον]οᾶρο, 
Απά {Π6 ἰοπρτια οὗ [8:6 Βίδιῃτη σο Β 888}1 06 ΤΟΔαῪ ἴο ΒΡΟΔΚ ᾿ὉΪΔΙ ΠΥ. 

ῬΘΙΒΟῚ Βἢ}8]] ΠΟ τηογὰ Ὀ6 08]16α “ἸΣΡ6ΓΑὶ, 



Τὸ ῥγδοίϊβθ ΚΠΥΡΟΟΤΙΕΥ, 
Τὸ τη8 Κ6 ΘΏΡΓΥ (Π9 δβοὺ] οὗὨ [86 ΒΌΠΡΤΥ, 

ΤΗῊΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

ἰδ, δ ἴο υὐΐον ΟΥΤῸΣ δραϊμπεὶ (0.1.0 ῈΡ, 

Απᾶ δα Μὶ1}} οδαθο {86 ἀτίηϊς οὗ [86 ΓΠΙΓΕΙΥ͂ ἴο [41], 

Ηὸ ἀονίβοι νι ὶοϊκοα ἀθυίοθθ 
Τὸ ἀεοθίγου {πὸ ροὸῦ ἢ ἰγίπᾳ ποτάδ, 
Ἐνϑη “σβθη ἐπ ΠΕΘΑῪ βροδκοίδ τῖσαΐ. 
Βυΐ {86 1 6 γα] ἀϑυίβοι ἢ 1 6 ΓΑ] [Β]η 
Ἀπὰ ΒΥ “ἸἸθ6.ΆΙ ὑῖηρθ 8881} 6 ᾿βίδῃ 

πα φρὴν ἘΕΡῚ διδίηαι ἐλδ ροον ἴῃ )μάσπεσπέ. 

ἐῶν ΤΡ Νςς ἐβαομαηπα  ὀ  χἴλος 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

νοσ, 1. “χὸῦ 15 Του ΟὨΪΥ ΒΟΥΘ. ν) ὮΘΓΘ πἰχη!ῆθα 

(Ἀ6 Ὥόσττη, κ᾿ ἰω οὗ. Ιὲ ἰο ἐμὰ -- ἐεοιμνάων, ΘοσαΡ. 

τ, ὈΣΠ γΌΨΟΣ χὶ. 8, [“ἼΒΘ τϑ οἵ ἢ Ἀθτθ 
ΤΑ πδᾶτθ Ὀόϑα [ηἰδηᾶθά ἰο δαρκοοῖ, ἐμαὶ ἢ6 που]ὰ γοΐξῃ 

ποὺ ΟἿΪΥ ἰυκεν, Ὀυὲ ΤΡ ἐπ ὙΘΡῪ ῬαΓΡΟΘΟ οὗἨ ἀοΐῃρ 

Ἰαδέῖ66." 5.1. Α.].--ὸ ϑοίογο Ὁ σασυιοά αξῤῥοιαὶ αἂ, ΞοτοΡ. 
Ἐπο]. ἰχ. 4(, Μαμήοϑεν (μ19 ἀπακτδὶ οοπαἰσασοίίοη [5 ἴοσ 
4η9 Βδκὸ οὗὁἨ παγίηρ ὑπο ,--δουῃμὰ τηδίηἰδίηϑα, πῃ] ἢ 

ἐπ οσοῦτα οσοπδοουξίνο Υ ἰῃ ἢνο πτοσάη.----- Ὁ Ὑ, ἴτοτω 
ὙΠΟ (ἢθ ἱπιρογίοοι 15", Ῥγου. γῇ, 16, οσοῦσα ΟὨΪΥ 
ἮθγΘ ἔῃ 156 δὴ, 

Υον. ἃ, 25, “πάϊς ΘΟΥΏΘΥ, Ῥῖδ06 οὗ πἰά δα," ἄσ. 

λεγ., ΘΟΤΊΡ. 1 8ιτ), χ χα, 28.----- Ὁ οομρ. χυΐ, 4; χχυη!. 
11.--Ξὕ-.-Ὁ Ὁ ΘΟΣΖΏΡ. ΧΧΧ. 36.--ΟἸῪῪ ΘΟΙΏΡ. ΧΧΥ͂. ὅ.----- 

ὃ ΘΟΙΏΡ. 1γ. δ; ΧΧΥ͂. 4, ὃ.----Ἴδ᾽» γι κ δαδίῃ ΟὨΪῪ Ῥὰ. 

ΟχἹΠ, 6. 

ψοΣ. 8. ΠΥ οδῃ Ἠδγαὰϊγ ὈῸ ἀογίγοά ὕχοῦλ πρῦ. 
Τι δοπιθα ὩὭθασοσ ἰὸ ἐβκο [ξ π ἐῃ9 σϑῆδο οἵ ὕΡὈ “ οδίῥ- 
πόΓΘ, ἴ0 Οἷοδθ ὈΡ; Ὁ δδίοσς πρ," ἢ ὙὨοἢ 9686 ἐδ ἰδιΐοῦ 
γοσῸ οὐθῃ ΟΟΟΌΓΕ ἴῃ 168.: Υἱ. 10; Χχίχ. 3.---ῦῦ Ὁ, ὑγοῦο - 
ὉΙΥ Κιδάτϑα (ο ὩΥΡ “ἰο ροΐπέ, ἐο ῥυίοἱς " (ἐδ: θαγε), οὐ: 
ΘΌΓΒ ΟὨΪΥ Ἦ6ΓΘ ἰῃ [Κα]. 

γον. 4, Ὁ, “δαϊδι," ἂς. λεγ.---- ΓΤ (δοζαρ. αν]. 
4) ἃχ9 πέέδηξια, εἰανα, οἶδας, Ὁ] ποχγάβ. 

Υον. δ. Ἰφϑί ἢ 1868 22 ΟἿΪΥ δοτο; 72) δφαίῃ ἱχ, 16. 

8 Ἡοῦ. λαδίν. 

ΤῊ ἱπδίσυχηοθηΐβ 4180 οὗ ἰμθ δοῦυν] ατό οΟΥἹ]] ς 

ἐν δ πιαδηδλοά, 
ἃ μοῦῖα. . ἐδ εδοαί δ6 οαἴοᾶ δάγοι,. 
ὃ ρογϑούῦσγα. 

ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤ, 
Ὧ3, πιείϑη Ὁ 2 ἴῃ τοῦ. Ἡ ον [89 δαῖκϑ οὗ αἰσαπασίεν ἔπ 
βουηά πιὰ Υ Ὁ, δ ἐο Ὀ0 ἀοχὶ γϑὰ ἤροιῃ ἢ) Ταιδυϊοπίον 

οσὶὲ (λδσει, Κίμοηι, απκεν., δηὰ οἰἤθγ8), ὅθ. χα χυῖ. 
18: Νυπ). χχν. 18; Ῥβ. στ. 25; ΜΆ]. 1. 14, βο ἐμαὶ ἤγοζω 

2), ὉΥ τοῤθοίηρ [89 ), 88 ἰῃ ΓΙ, ΠΡ, νι 5, οεἱε.,. ᾿οΣ 

τοδυϊε8 2 πὶ ἐπ 9 ταῦθ οράϊος ΞΟ (ΘοτΩρΡ. ΔΝ Ἔσ, 

ἽΠ.: 869 Οκεεσν, ἢ 194, 3, ὃ.--οΟΥῦὮὦοοσἾ (ἄοπι μηδ “ ἀαι- 
»ίωμδ, ἀἴνεε γυἱ ," ὶοάτοά ἰο »Ὸ) 6 ἰῃο σοι τρδῆ, ἔσιθ- 

Ρϑῃάϑηὐν οὐ δοοοῦυῃὲ οἵ Ὠΐθ τηθ6}8. 

Υον. 6. ἸΝ ΠΟΥ ΟΟΟΌΓΕ ΟὨΪΥ Ὠ6ΣῸ (οοτρ. ᾿1Χ. 6) ; δ 6 

ᾶθ8 18 αἴνγαγβ ἐχργοβδϑὰ δἰβονβοτο ὃν {1} 9 .--- 
ΠΧ κοτυπάϊνο.----Ὦ })Π[, ἄπ. λεγ.; ΘΟΙΏΡ. ΒΣΠ Ζοσ. 

ΧΧΠ, 16; δυρπίδηϊίγο ἔσοσπλ η)Π χ. 16; χ. δ; ιχχα στ 

14.-Τ}ὸῳἐδι ἢ “ ΤΟΥ," ΘΟΙΏΡ. Χχὶχ. 24; ϑραῖη οἷν ΝΙοΘἙ. 

ἵν. ἃ,.----πίρῃ, ὙΠΌΠΠ δαδίῃ οὐἹν ἘΕἰχοά. χυΐ. 18.-.----Βὸ 

οοῃϑίγιοίοι Ὁ" ὙΠῸ 6 ἰο Ὁ ὀχρίαἰθθὰ δ. 

8 τοϊγ οὗ ἐῃ9 βυδοτά!μαῖο (οΥτα ἴηἰο ἐδ Ῥυίηοῖραὶ ἔοστω. 
γον. 1. Α τοῦδ) διισδοῖίος δρρθαγθ ἰο δγο Βορροῃϑα 

ὮθγΘ: 1) Ὁ) ομοδθ ἴον ὑῃ9 δβαῖκϑ οἵ Σ; Ὧ 5 

ομκηροὰ ἐο Ὁ ἴον ἐδ βαῖζο οἵ ἜΣ “ δοιρϑέ- 
ἕω" (ὅοΟὉ χΥυῇ, 11) ἔθη) Θαρϑοίδιν οοποίζέμνι Ῥγανωσι, 

δοοῖιιδ, ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ὮΟΤΘ [ἴῃ [Δ΄ ΔῊ.----- 5} “ἰὸ ἀοδίσου," 

ΟΡ. ΧΙ, δ: Πνν 16, 
ΨοςΣ. 8. ΔΕ ΟΟΟΌΣΒ δδί ΟἿ δοῦ ΣΣΣ. 1δ. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

1. Τηῖϑ 
οὗ χχὶχ. 1 
866.» πυυδὺ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ ὃ6 οἰποά ἰο τ δὲ ργϑοθάσδα, 
88 ἴξ σδῇ Ὠοΐμον δἰδηᾶὰ δ]οθ, ποῦ Ὀ6 ρα 88 
θοϊοηρίηρ ἰο πρδὲ ἤ]]οτα. 76 800 ἴῃ ἰδοθο 
ΨΘΙΒΕΘ 8Ὼ διαρὶ] βοβίίοη οὗ χχχὶ. 6,7. ἘῸΣ {δ6 
Ἰδιῦον ῬαβθαρῸ ΟἸ]ΪΥ͂ ΡΓΟΘΘΏΪΩ ἰο νοῦν πὶ αὶ πορβέϊνθ 
ἯΔΥ [86 ἰυγηΐηρσ 
ἴγγ. Βαυΐ 'ἢ οὖν 
ἔνα ἴογοοβ οἵ δὶ 
[π6 δπίΐγθ οἱ ἶσαὶ 118 οὔ μ6 παίοη, δηὰ α 
οἶδ! ἴπ {μ6 το δίΐοη οἵ 9 ροποσῆμὶ δηὰ Ὡόδῖθα 
ἴο {88 Ἰονὶ]γ. [0 δ πιδηΐίοαὶ ἰῃαὲ τῃ9 Ῥγορβοί, ἴῃ 
Θπυσηθγαίηρ, τ μδὲ 6}}8}} ΠΟ τιοσα Ὀθ, ἢ85 ἴῃ πιὰ 
189 ἱγτοη γι ἶο6 οὗἨ Ηἷα πῃ ἐΐπηθ. [1 ἰδ Υ̓ΟΣΥ 
ῬτΟΌΔΌ]6 ἐμὲ ΒΘ ὀνθῇ δἰ υᾶθα ἰο μαγέϊοαϊαγ, οο- 
ογοίθ ἰδοίβ, ἱἰπ ἃ ὙΔΑΥ ἰπδὶ Ηΐα ᾿οοπίθιηρογατίϑβ 
ψουα υπάογηίδ 

2. Β680] ἅ -----ρθαῖὶς Ρ] δἰ: ]ν.---Ἴογε. 1-4, 

ῬδδδαρῸ ἷβ βοὲ στ πῇδὶ ροαὶ- 
Ὡρ' ΜΠ Ῥϑοοῖλο ορογαῖδνο ἴῃ 

βόϑδδεο, ὙὨοἢ ΒΟυ Ε Τ ΤΟΠΙΙσαΣ 0η9 
-24, δροαὰ βοπιοτ δὶ οὔ χχχ, 20| Μ' 

δη δρδληδοητηοηὶ οἵ Ἰ4οἷα- ἃ 

ΤΉ ἰκΐπρ [μδὲὶ ν.]} σῦ]οὸ σἰ ρα ὐΘΟΌΑΙΥ τοῦ 6 1.9 
αδβῖὶδῃ. ΕῸνΡ (6 πιο πθθη ΠῚ ἈῸ 

οἰοδηροὰ δηὰ μυγί οὶ, δηὰ 1ἴνο διὰ Ῥὸ τυ ϊοὰ βὸ- 
οογϊης ἰο ἐγ δηᾶ σἱρῃιοουδοοδα, ἰΒ 6 Μεα- 
κ'δηΐο πιο (σοι. ἱ. ἐὰν πος ἐχ. 6, 7; χὶ. 1 »αα.ς 
χνὶ. δ; χχνὶϊί, 10 64ᾳ.). Νοιδίπα ᾿υδιβδοα ὯΔ τὰ 
δδδατηΐηρ ἰπδι δαοῖ Δ ΘΟπἀ 0 88 ΟἿΣ γόσα. 1--3 
ὁδοσῖθο, ὙΠ ἱπίοσνοῃθ ὄφογε ἰδὲ ἐΐπιθ.Ό Τῃ 

υπάοακ Κίησ ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἰθύν ποίησ. ΟἿ6 δὐρος 

Μοαΐωσιΐα 
1{Π6 

ἐχροοίρα ΜΝοβαΐδῃ, γαίπος ἤδη Ηΐο ἴεν. 
ΟἿΘ ΤΔῪ δίρροαθ ἰπδὶ ἢ εἰδίθ οὗ τιον 
Ἡδεσοκίδη ἔαγηϊαμθὰ ἐπ οοοβδίοη. Ὑπὸ Κη Ηΐτη- 
6] ἢ πλϑ βοοὰ ; Ὀυὲ Ηἷδ καυττουπάΐηρσο ἀϊά οὶ οογ- 
τοβρομά. Ηρφηοθ {π6 ῬΙΟΡμοὺ Θαρμαδδῖδοθ Πθσο, 



Ν ΟΒΑΡ. ΧΧΧΙ͂, 1-8, 

(δδὲ ἰῃ (6 Μοκαϊδηΐο εἶπο, (86 οϑθίσαὶ 
ἔὅχυτο, ποῖ 6 ΟὨΪΥῪ Ὀγίοὴγ Ὡδπιοῦ νοσ. 1, ν1}} 
διαγὸ τὴς “" δ ΔΘ ΚΕ μοΑλο πρνεας δ νο 09 
ἱπὶ οὗ ειὶ ἱδ αἱ δρδίηδι ἢ 6 πιδα- 

τα ἴνλς καῖε σαν σὲ ἴδ Κινχ. [ηδἰοδὰ οὗ ο 
ῥγαείης [6 πδιίΐοῃ δὲ ᾿μεγείοίοσο (ἰ. 23; 11}. 1δ; 
Σ. 2; χχυὶ!, 1δ; χχῖχ. 20), οδεὶ οὗ εἴθ ((88 
ῬΠπο68) π|}} Εἰ πιθοὶ ἢ Ὀ6 8 ργοϊθοίονς οὗ ἴθ ορ- 
μγοββεα, 11 ἃ βοϊνοσίηρ, οονοσίηρ μίδοθ οἵ οοῦ- 
σδηθως ῥγοίθοίδ ἔγουι νἱπά-δίοσι δῃὰ σαϑίῃ. 
Υει, ([Π6 7 Μ}}} ονθῃ δῇοσὰ ροδί(νο σείγεβῃσηθηὶ 
(ο [86 Ρ δῃὰ πτγοίομοά, 86 πδίοσ- σοοῖβ δηὰ 
ἄοπδθ εἶδὴο ἀο ἰο 86 ψγχανϑ ον ἰη (6 Βοὶ ἀσροσί. 
πο οΟγθο οἵ ἴδοπὶ τἰμδὲ 866, ἰδ 6815 οἵ (Π6Ὸ} 
(δδὶ Βθδὺ {ν8γ. 83), ΔΙῸ 6768 δηά ΘδΓ8 ἐπδὲ Ὁβἢ 560 
δηὰ ΒολΡ ἢ (Π6Υ πὶ!]. Ιὲ 6 πρὶ] -Κοόνῃ ἰμπαὶ 
ἴμοτα ἃγθ πΑγ8 οἵ ρ] δβίετίηρ' ὉΡ βιιολ ογϑβ, δὰ οἵ 
ΔΚΙΩ δυο οδτα ἀεοδί (). 25; νυν. 28; χχχὶϊ,. 
18, ΤΉΘ Κα οἵ ἰμαὶ 8841} ποὶ Ρὸ ψτὰ {μι 686 
Ῥἤπορα, 
ΒΕΙΙΤΖΒΟΝ ΜΠΠῚ1] τοιηδτῖκβ ἰἢδιὶ, δοοογάϊηρ ἰοὸ 

ψῇ [6γ86] 8}4}} "6 ἀοἰἐγογοὰ αἷδὸ ἤΐόοτι δι} 8 
οἵ ἰῃ στη γ. 
Ιπτοη]ὰ ΟὨΪΥ 80 τον εἶ ἶ8 τουδὶ 88 ἰοὺ τηαῖζο 

γεσ, 4, 1Κὸ {πδὶ τίσι ργθοθάρα δηὰᾶ (Ὁ]]ΟἾΤ, γοίουγ, 
ποὶ ἴο [5τ86] 'ῃ ζϑῆογαὶ, θυΐ ἰο {86 Ῥγίῃοοθβ. Τπυ8 
(6 Ὁ ἼῸΣ ἸΒ6 σϑβῆ, σϑοκ]θαα,) δὸ δυο ἠυάρεθ 
88 ἈΓῸ ὨΔΙΏΓΑΙΪΥ ἱποϊϊποὰ ἰο ̓υάρο ᾿ιδλιΐ]γ, δηὰ δὺ- 
μεγβο δι! (οορ. οὴ χχχν. 4). Τμο60 Μ1]] δρ- 
ΡΥ ἃ ταβϑοίξπρ βοτΌ ΠΥ (ουΏΡ. οα χί. 2) ἰπ ογάεν 
ο Κκπον σἢδὲ 16 τῖρῃῖ, ΤῊ δἰδιλτηοσίης ΔΓῸ δύο ἢ 
8 ἀο ποὲ ἰτυδὶ ἐποπηθοῖνοη ἰο δροαῖς ΟΡΘΗΪΥ, Ρ6- 
ΘΛΌΒ6 ΠΟῪ δ. δίγαϊ ἃ οὗ δ᾽πηάδοσιηρ οὧἱ ἐμ6 ἰγατα 
μδὲ 5 κπονῃ ἰο ἴμ6πὶ, δῃὰ δὸ ὑσϊηρίηρ ἐμοπι- 
βεἶνοδ ἰηΐο ἀϊδίανουσ. ΤΏ.Β δ]Ϊ [}:τὸ οοῃα 08 [ῸΓ 
'.6 ἐχογοίλο οἵ τί δηὰ Ἰυδίΐοο πὶ} ὑθ {1816 
Το υάχοα Μι}1 θ6 πρδὲ ἔπον οὐρμῦ ἰο θῸ ἴῃ σὸ- 
ροοὶ ἰο ΟΥ̓ϑΑ, οδσβ, ἢθαγὶ δῃα τηουίῃ. 

8. Ῥὴ6 νἱ]9 ΡΘΣ.ΒΟῚ------}}8}1} Β6 οἰδῃ ἅ --- 
γε. ὅτϑ. τοι ἰμόθο ἰῃ οβῖοθ ἐ16 Ῥγορβεί 
Ῥᾶ5968 (0 [16 Π00]9 δραχὲ ἔγουμι οἶοθ. [ἢ {18 σὸ- 

ἴθογο οὔθ οχὶβίβ ἴῃ ἴπ6 ργοδοῃὲ οοπα το ἢ 
8 πιοαὶ αἰδεγίηρ οοηἰσδϊοιϊίοη Ὀοίποθα ἰηπασα 

δὶ οαἰπατὰ ΠΟ] γ. Τΐδ οοπ τδάϊοϊοπ Μ]]}]} 
Οέδθ6 ἴῃ [86 Μοβεϊδυϊο (ἦμγθ. ΕῸΣ (πῃ 8 ἴοοἱ Μ1}} 

ὯῸ ἸσΏρΡΟΣ ὍΘ 6811. 4 ΠΟ 6. Α ζοοϊ, Ὧ2), ἷα, 80. 
οὐνάϊηρ ἰο ΟἹ ά Τεαίδιηθης ] 886, Ὡοΐ ὁη6 ἰη- 
(]]θοίυ4}}γ ἀοβοΐοηί, θὰὶ οὔθ ἐπδὶ ργδοιῖδοβ 3.τοβα 
ἰηίαυλίγ ; ἴον αἷῃ ἰὴ ἐΐβ ϑβδοοῦοθ 18 ῬΟΥΨΟΥΒΘΏΘΒΑ, 
οὐη τ ἰοἰΐου, ὨοΏϑοθθο. ΤῊΘ τἱοῖςθα δαγγοπάδγβ 
ΤΟΔ] 1165 οὗὨ πη πιοδδυγα Ὁ ]6 σα]ι6 ἴῸΓ ἃ δοοιιΐης 
ξοοὰ [δὶ ἷβ ἰγδῃβίιουυ : ἩΒΟτΟδΑ ἰδ6 ὑ͵ἱοῦδ 80- 
το δοσ (ἢ 6 πὴ 016 ποι] ἴῃ οσάον ἴο βᾶνο ᾿ΐδ δου], 
δηὰ (16 16 δὲ (89 βᾶτὴθ ἰΐχγχθ ἐἴθ ἰρσιμοεὶ πίράοπλ 
(Ρ. ευϊ. χχχίΐ. 6; 96ἐν. χυϊϊ. 1]; 
ἀν Ὁ Χχ. Θ; 1 βδι. χχυ. 25: 9 βδ). χἰϊΐ, 12). 
- [Επρ. Βϊδὶ.: “4 θεγα}}" υπάουδιρά!ν ἰη- 

γοῖνεα οτἱίπδιγ ἐπ6 ποέΐξοα οἵ νοϊπηίδυϊῃθθα 
(Εχοὰ. χχυ. 2; χχχυ. ὅ, 21, 22, 29, οἰο.). Βαὶί 
ἢ ἐϊδὲ ἀοοα ροοὰ ἤοῖλ δὴ ἱηνασά, ἔγοθ ἰπραΐφθο 
ἷδ ἃ ποδὶ θδῃ. Τπυθ 0Ἀ}}γ 3.) δουΐτοδ 
ἢ δοῦδο οὗ ποῦῖθ, σι ροσῖος τδῃ, δηὰ ἱπαϑϑὰ μὸ 
τοποῦ πίιπουῦὶ ἴο ἱππδσὰ ποδί ἐγ, [δὲ (6 
ποτὰ ἰβ υποὰ πὶ ὁ δὰ ἰἀο- οδηΐηρς (Ὁ. Χχὶ, 
98). Ἰραϊδῃ ὑλοα ᾽ξ δραΐῃ ΟἹ]Ὺ χἱἱἹ. 2. ΟἿθ Ὑ]}} 
Ὡοῖ 08}} ἃ σε πάϊοῦ Ὀδτοι, [π᾿ Ῥγόορποὶ ἢ 
ἴο ΜΑΥ, γοσ. ὅ ὃ. 
Βγ ἰδο (ΟἹ οπνίπα σοδῦδδὶ δοηθῦοα, ΥῸΣ. θ, 6 

Ῥιορίμοέ ρσοῦοδ ἰδ βοηίθηοθ “ (ἰ6 00] ΜΠ πὸ 

848 

ΤΏΟΙΘ Ὀ6 (8110 ὦ π0}]6. ΗΕ ἀπητατοὶ ΤΏΔΥ ὉΘ 
Τοεργοδοηϊθα ὈΥ ἴδ6 [0] τα εὙ]]ορίδτ : [ἢ (ἢ 9 
Μεορδίϑδηϊο {πη ϑδοῖὺ ν}} δ οδ᾽]οὰ πρδὶ δ6 ἰδ. 
Βαϊ ἴῃ ἐμδὲ ἐἶπ|6 δἰδὸ ἔμϑγο τὰὝ]}} δὸ Ῥϑοόρὶθ ἐμαὶ 
ατὸ ἴοοϊα. Ἰογοίοσο ἰῃ {παὶ εἶπ ἴποδα τ }} δῖδὸ 
ὑθ οαὐδα [οοἱδ απ ποὶ ποδίεπιση. [τ ἰδ ποῖ 106 
Ῥτγοροιβ δίπλ ἰῃ υογ, 6, ἰο βίδίθ Ἡδδὶ ἴ001]5 νὶ}} 
ἀο ἴῃ (δαὶ ἰἴπγ6, 26 ἱΓ μεῖς ἀοίΐηρ ἱμοη νἢ}} ὈΘ 
αἰβογοηϊ ἔγοω ον, Ἡδΐοῖ οὈυ ουδὶγ 1ι π|}} τοὶ 
"6. Ηο που]Ἱὰ δβ8γῪ ἔβιεσθ νὶ}} 6 ἴοοϊα, δπὰ (Ποῦ 
ἘΠῚ δ οΔ]]οὰ ἴοοἶβ, διὰ ποῦϊθα δηὰ {πον π|}}} Ὀ6 
οΔ|1οἀ ποῦ ]68.---ΤῈ..]. Οὐ οοῦγϑο ἴον [6 Ργορμοὶ 
19 ΠΤ Πρ ΡΟ ΠΔΩ, ἱπουρῆΐ ἰδ ἰμδὲ ἴῃ 16 ἰδεὶ 
[26 ἐδἰθο βοοα Μ1}} ἢ0 τῆβεῦ Τεῖβη δ ἴῃ [9 
Ῥγοϑεηΐ, δηὰ {μδὲ δοοοσάϊηρσὶγ 8 τπδη 5 Ὀεΐηρ δηὰ 
ὨδΏΘ 11} πο ἸΟΏΘΕΣ ὃθ ἴῃ οοηίγαδὶ, θυὶ ἴῃ ροσίοος 
ΒΆΣΙΔΟΏΥ, ΟἿΘ δ668 ἱμαί 1ὶ 16 8 ρμοΐῃϊς πιὰ Ὠΐτα 
ἰο ΒΑΥ ἰο 189 Ἄοἰιοδίβ οὗ ἷ8 ἀδὺ δῃὰ ΚΥ ΒΟΥ ΠΟΥ 
οὐρῆϊ ἰο Ὀ0 ςΔ116ἀ, ἱΥ ΘΥΟΣΥ δ δα ΐθ ἀπο6, 
ΤΙΘ ᾿ϑῤνμόοι {πουκῆϊ οὗ σοῦ. 6 α, 18 Ῥαγ συ] τὶ σοα 
ἴῃ ταὶ (Ο]οτα. πο ἀοοθδ δηὰ δβρεβκβ (0]}Υ 
ὙΠ ΘΠ ΠΟ Ῥγδοίΐβοσ υῃοίοδῃ, βῃδηιϑ! Γηρα (ὈΥ͂ 
μι ἢ [π6 Ἰδηὰ ἰ6 ἀοἤ]οα Ὀοίογο αοά, χχὶν. ὃ. 
ὅες. 1. 1), δὰ υἱΐοτβ δστοσ, (τ μα τοϊα  οδὰ δ) 
διαϊηδί Φεθονδῆ. ΤῊ ἀοίηῃσ δηὰ βροδϊκίῃρ ἰδ 
ον (Π6 Ρύχσροϑο οὔ δυο ΐηρ ΟὨθ᾽8 βο] Γ ὉΥ γο Ὀ ΣΥ 
οἵ [δ6 Ροοῦ δηὰ ποδὶ (ἰ. 28). ΤΊιὲθ 16 βρυγδε νον 
ΘΟΧΏΓΟοδο : ἕῸ Σ8]6 ΘΙΏΡΓΥ ἴδ6 600} οὗ 186 
ΒΌΠΘΙΥ (ἰ. 6., ο ἰδ κα ΔὟΑΥ Ἡδδί οδῃ δαί βίγ [Π0 
ποο οὗ [9 υθῃρτΥ, ΘΟΏΡ. χχὶχ. 8) δῃὰ ἰὸ "" σδυθθ 

Ιη νοσ. 8 τὸ πιυδὶ τοπλδιὶς ἐπ 9 κδ6 ἰῃ τορατὰ 

ἰο 2.2] ἐμδὲ πὸ ἀϊά ἴῃ τορατὰ ἰοὸ 73) δοὰ 
ἶν)2 γοτβ. ὃ δηὰ 7. ΤῊ Ῥτορῃοὲ Μ1}] ποὶ ἴῃ φϑη- 
6ΓΆ] κἷνθ ἃ ομβιδσζδοίογίβιϊο οὗ τῃ6 3.2, δαὶ Βο που]ὰ 

ΒΑΥ͂ πῃ Ἡμδὶ τοραιὰ (δ παιμοδ 32 δηὰ 22 πὶ} 
69 Βοϊά ἴῃ (89 Μορεοϊδηὶς ἐἰπιο. Τδυβ γετθ. 6-8 
ΔΙῸ ῥζοοῦ οἵ νοσ. ὅ. Αοοογάϊης ἰο ἰμοθο σόγβοα 
ὯΟΩΘ Ἧ2Π θῸ μίνϑῃ ἃ ἤδῆιὸ ἰδὲ ἀ066 Ὡοΐ ὈΘΟΟΙΙΘ 

Νἷπι. Ηδ ἰδδὶ ἴθ οδ]Ἱοὰ 32 “2001, πὶ}} αἷϑο 
προαῖς ΤἸ2), δὰ ἢ ἐμαὶ [8 οδ]]ϑὰ 3.) Ὑ11 οϑτ- 
(ΔΙ ΏΪΥ οοηθγηι εἶδ οἰδίπι ἴο (ἐὲ8 παπιθ ὈῪ Βανίῃρ 

ΒΟΌΪο (Βουρδίδ, σοπέγοϑα δα αΐνγ.---ΔΛ 3 ᾿» ὮΡ 

χ. ᾿ σρῃ ΒΑΡ ΪΥ τηϑδη “10 δἰδῃὰ οὐ πο0]9 φτουπὰ" 
(ΜΕ ΙΕΒ), ἴον ΓΊ3 ὋΣ) διὸ σεπεγοϑα [αεία, [6 6Χ- 
ἰδὲιίομβ οὗ χορογοαῖυ, ποὶ (18 ζΟΠΘΓΟΒΙΥ͂ 88 ἃ 
ταοσγαὶ διηἀδιηοηΐδὶ μδοὶς. Οἰδογνῖδο 86 βοοομὰ 

ΠΊΣΤΙΣ που]Ἱὰ Βαγϑ 8 τπιοδηΐϊηρ ἀἰδογθος ἴγομι (19 

βγεῖ, Ὑπογοίοσθ “Δ) ὈΥΡ᾽ πιπδὶ ταθδα : δὰ ἢ 

Ῥεγϑεύθγοδ ἴῃ ἰδ ποῦϊο (πουρίβ, ἡ. 6..ὄ Β6 τοὶ 
ΟὨΪΥ οοποοΐνο ποτα, Ραΐ οϑετίο8 ἱμόπὶ οαΐ. 
Τῃ Ῥοοίοπίης ἴδ πδίμθ, ταθα Μ|11 ποῖ Ὀὸ ἰῃ- 
δυοηοοά οὨΪΥ Υ [6 ἰδουραῖα ἰπδὲ ῥγοοϊδὶπι ([Β6.λ- 
βοῖνρα ; ταϑι Μ|}]} Θ 80 ὩΔ:10 ΡΝ ΟἿ ΟἿ δ᾽ 8 
δἰοδα Σγ βἀμποσίης ἴο ἰβοῖὰ ἷθ τ Βοῖο 116, ΟΡ 

οὔθ [δθ ἐπὶθ βοῖϑὸ οἵ ὀνωμο αν Ρεσβανοσίηβ. 
ΟὐμΡ. χὶ. 8; ἴων. χχν. 80; χυΐϊ, 19, 



848 ΤῊΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑῊ. 

4.--]ὦᾧἙ1ὦὧἁἑΕ}᾿  ΡΒΕΒΕΝΤ ΡΟΝΙΒΗΜΕΝΤ ΟΕ ΤῊΒΞ ΡΕΟΌΡ ΜΟΜΕΝ, ΑΝῸ ΤῊΞ ΕὔΤΌΒΕ 
ΟΙΟΒΥ ΟΕ ΤΗῊΗΒ ΝΑΤΙΟΝ. 

ΟἜἬΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙΙ, 9-20. 

9 ἘΕΐδ6 ὉΡ, γ8 ποιιθη ἐμὲ δ. δ΄ 6886; 
ΗΘ ΔΓ ΤΑΥ γοΐςθ, γ8 ΘΔ Γ6]688 ἀΔυρ ὨΓΘΓΒ ; 
Οἶνθ ΘᾺ ὑηἴ0 ΤΩΥ͂ 8 

10 ΠΗ ἄδγβ δηα Υ6818 584} γα 5 σου ]6, γα σδΓῸ 688 ΟΙΆΘΩ : 
Βογί 

11 Τγθιμθ]ο, γο πόσλθὴ {μδὺ Δ.Θ δ 6886 ; 
Βο ἰγου ]6 4, γα ΟΔΓΘΙΘ88 ΟΠΘΒ : 

Θ ψιηΐδρθ 888} {811, (886 ψαίβουϊηρ 888}} ἤοΐ ΘΟΠ16. 

ΒΓΓΡ γοῦ, δῃαἀ πηδῖκα γου θᾶγο, δηὰ ρίναὰ ϑαοζοίοξδ, ὉΡΟῚ ψοῦ ἸοΙ 8. 
12 "ἼΤ ΠΟΥ 5841] Ἰαπιθαΐ Ὁ ὑμ6 ἰθδ,8, 

Εὸν Ἶδο Ρ]οαϑδηῦ 6145, ἔῸγ {86 ἔγυλ ἃ] νἱπθ. 
18 ὕὍροῃ [δθ Ἰαπά οὗἉ ΓΑΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ 5}8}} ὁοσὴθ ἂρ ὑβόσιβ δῃὰ Ὀσίδιβ ; 

ΣῪ 68, ὍΡΟΙ 811] (Π9 Πουιθ68 οὗ ἸοῪ ὑπ {Π6 ἸοΟγουβ Οἱγ : 
14. Β3608.86 [Π6 Ρ4]4608 ᾽888}} Ὀ6 ἔοσβδκθῃ : 

ΤΙ τυ] 46 οὗὨἨ (86 οἰΕΥ ὅ884}1} Ἀὸ Ἰοῖ Φ 
3 

Το “σίβ δπα ἰοῦ 8 81.811} Ὀ6 [ὉΓΣ ἀθῃβ ΦΌΣΟΥΟΣ, 
Α 70γ οὗ Ὑ114 διββοβ, ἃ ραβϑίυσγο οὗ ἤοοϊκϑβ . 

9 

156 Ὁη}}]} {89 βρ᾽τῖϊ Ὀ6 ρουγθᾶ ἀροη ὰ8 ΠΌτα οἢ. ΒΙρΆ, 
Απα [86 Μά ο 685 6 4 ἔργα] 8614, 
Απά δὸ ἔγυϊ 1} Η614 ὈῸ οουπίρα ΤῸΓ 4 ἴοσγοδί. 

160 ἽΤμοη ᾿μαρταθηῦ 58}} ἀ78}1] ἴῃ 086 τ] ΠἀΘστι688, 
Απα στρ δου 8Π 688 ΤΟπλδίη ἴῃ ὑπ6 ἔγα 0] Β6]α, 

17 Απηά (86 ποτὶ οὗ στρα ῦθουϑηθθβ 884}} 6 686 ; 
Αμπὰ {μ6 “οἴἶδοοι οὗ τἱρὐθουβηθ88 αὐϊθίμθβ8 Δ Πα ἈΒΒΌΓΔΙΗΟΘ ΤΌΓΟΨΟΓ, 

18 Απά ΠΥ ΡΘΟΡΪΘ 888}1 ἀ)708}} ἴῃ ἃ. ῬθΆφ68}6 Βαϊ ά θη 
Απά ἴῃ βγθ ἀν ]] ηρ8, δπα ἴῃ αυϊοῦ γοβϑίϊηρ, ΡΪ8Ο6Β ; 

19 Βα 1 884}} μα]}, οοπιῖηρ ἀοσῃ οἡ {86 ἑογεβῦ; 
Απά Ἴδ6 ΟἸΕΥ͂ Β.411 Ὀδ8 ἴῃ 8 Ἰοτ ρ͵δοθ. 

20 ΒΙ]οϑβοὰ αγὸ γὲ {παὺ ΒΟῪ ᾿οϑἰάθ 81} τγίθυβ, 
Τπδὲ βοθα ζοσίι ἐλύδον [μ6 ἴδοι οὗὨ [86 οχ δηᾷ [86 888. 

1 ΗθΌ. Ὺαμε αδουδ αὑεαν. 8 Ἡρ6Ό. ἐλε πεϊὰξδ ὁ 
ΦΟΥ, οὐδ απὰ ἐρατολέοοῦνε, δΟΣ, ἐδ οἱὲν μας 

ἀδείγα. δ0ε, δυγπίησ νΡοΝ, οἴε. 
δο υἱὲξεγὶν αδαβοά. ᾿ 

8 7λον δοαί οἡ ἐλθ δγοαδίδ [0Υ7. δ. φαγ. διαπᾶ, δεεγυίς. {τΤΔΑπὰ ἰὲ υοἱδὲ λαϊζισλοη ἰδ 7οταεὶ 71α 112. 

ἸΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ 

ΨΟΥΓ. 9. ΠῸ3 ἐξ ὮθΙΘ υδοὰ δ-δοϊ υἱοὶν ὃ ἰῃ Φυὰ, χυῇ!. 

Ἵν 10, 37; ὅ9:. τῇ!. 8; Χ1], δ.-----Ἰ ΝΕ} δραΐῃ γϑσβ. 9,11, 18; 
Χχχὶΐ!. 20; χχχν]]. 39. 

τ. 10. ΤῊΘ εἰπρθϊαν 1) τιυδὲ Ὀ6 ἐαῖκοι ἢ ἔῃ 9 Β6 86 
ττ 

οἵ οὨΘ γϑϑῦ, βοοίῃρ {ΠΠ6Γ7Ὸ 18 ποιπίηρς ἔο ἰηαϊσαϊθ ἐπαὲ [ἐ 
[8 8 60] οὐ νθ.--ΑΤΟΣ [ἰΠ0 δροϑοϊβορίίοη οἵ {τὴ ἰὴ 
ΒΩ ΘΩ6Θ ΟὈΚὮ ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ ἰοὸ Ῥγοσοϑὰ πὶ ἢ ἐπ Ῥαν. δομδ860. 
αηὰ ἰδ Ῥοσί, Ὑοὺ ἔῆθγ6 δ.θ 4180 ΘΧβιΏρ͵98 οὔ ἴῃ '.86 
οὗὁἨ {6 ἐπροτί, σὲ ὕαν. (Εχοά. χὶϊ. 3; δοσ. νὴ! 1 
ΚΙ ΙΡἢ) οὐ ψίπουν ἰξ ἐχχυ], 8; νυἱῖ. 8 ΘΟΙΏΡ. χχὶ. 16. 
ὅθ᾽. Υ1.1 Κ͵ ἰ; θη. Χ]. 13, 10). ΤῊΘ δοουβαίγε Ὦ" 
ΤΟΘΡΟΠ 68 ἰο0 (ἢθ ᾳαθϑίίου “ ἢ 6},," ἴο βίον ἐηθ ροϊπὲ 
οὗἁ {ἰπ29 πῆθγθ ἐ; ρὑγϑαϊοίθαὰ ουϑης πὲ] ᾿ῃίοσγθῃθ.--- 

Οου Ὁ. ΘΟΙΏΡ. 8. χίν. 6, 
γον. 11. ὙΠ 6 δδγο [9 Σ8ΒΟΌΪ 6 80 ἐῆο οἰ οῦ 

ἔοττα ἐπα ἱποϊπἀθα (ἢ9 ζογηϊ πίη, δα ἐῆθ ἤδη ΤΌ]οα δπὰ 
ΤΟΡΓΘΒΘΏΙΘ (9 Ἡοτηδῃ : [ἡ 1] 1, ΠΡ, ΤΠ, ΠΆΡΑ, 

ι τι: ι“ 
6 ΠΑΥ͂Θ 8140 ἐὴθ οὨΐοῦ ἴοσγιη οὗ ἐδ ἐπωρογδεῖγο, {. πὴ ΝΙΝ 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ΤΩΔΘΟΌΪη6, τί ἢ ἐπ οομογχγέδείγο Σὲ οὗ τοοϊϊουη ἴονχασγά. 
ΤΊ υ5 ἐπ 686 ἰγρουϑεγοβ οοηίαίη ηο ἰηαἰγίαυ 1 ποαὰ σοτη- 

τλδηᾶ, αὶ οὔθ ἰοσιηθὰ αὐυἱΐθ ΚΟΏΘΥΘΙΥ 88 ἐο σχωβχίοσ, 

πὶιπουΐ τοχαγὰ ἴο ρΡοσϑοὴ δῃὰ ΠΌΓΙΌΘΥ: βίδα ἴο οἷιζ 
ὙΧἍἈΥ ἴῃ κἰνίης οΟτα 8 οὗ οοἸρτηδηά, ογϑίῃ δὲ θαϑὲ το 
τορασὰ ἰ8 μὰ ἰο 9 ΠυΌΟΥ οὗ ἐῆοδο δα σοδαθαὰ ὃ5 6 
Ὧ86 ἐδθ ἰρῆη., οὐ ραδὲ ραγίϊοῖρ. [ἐ80 |Π|αϑέγαξίοι ἴ9 
ἄταν οὗ οουγϑα ἤγοιω ἐδ ὅοττη. ἰαϊοι.--Τ.}. ἘΠ 5 νὸσ.- 
ΒΏΟΥΒ Ὀ] δ᾽ Ἶν ον ἴῃ ΗΘΌγοΥ ἐδ 6 κοῃάοσ οὗ νογὰβ 15 ποΐ 
80 Υἱ κί ἀϊν ἄχοα 88 ἰπ οἰδβϑϑῖοαὶ δῃ ἃ τοοάθσζῃ ἰαπσαρον, 
δηὰ ΠΘΏσ6Θ ἔξ ἠοῦ 50 οοῃδίβέθη εἶν δὰ ποσϑὰ [0.----- κα δὴ 
1865 12.2.2 ΟΛΙΥ ἈΘΓΘ.----ΟὐἨ Ἅ)}} “ πιάμηι 6286 ἮΘ 0563 
[Π9 ῬΙοὶ χχὶϊ!. 13, 

γοσ. 12, ΤΊ Βδ129 ῬΥΘΡΟΒοΣΆΠΟΘ οἵ ἐδ τη8Δ80. σοι δὲ 
ΒΡΡΘΑσΘ ἰὼ Ὁ 9Ό διαί [5 ποϊοοα ἰἢ γοσ. 11, δηθὰ ἢδ5 [9 
ΒΆΣΩΘ ΟΧΡΙΔΩΔΙΪΟΙ.---- Ὁ 68 νοῦῦ ἴῃ Ιδαίδῃ, ον Ὦθσο; 

ΘΟΙΏΡ. χχί!, 12; Ζ26Γ. χ!χ. 8,----Νοῖθ [6 βἰτηἑ]ασῖεν ἰὴ 

βουηά᾽ οὗ ὉΠ Ὁ} διὰ στὸ ».----ΟΓ “ανεοσνίέαε, 

ἀοϊιοῖα δ᾽" ΟἿΪΥ Ὦθτο ἰῃ 1βδίδῃ, οοῖωρ. οὔ χχυϊ. Φ;: Ατωοϑ 
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γ. 11.---Τ ΒΒ οοίρ. χτὶ!. 6; Ῥε. οχχυῖ 8; Ἐῦβοῖ, 
χἰχ. 10, 

Υοτ. 13. Ιὰ “ ΠοΣΏ, ποτ ὈΌσ 65," δααίπ ἰω Ιϑδίδῃ 

ΟἿΪΥ χχχὶϊὶ. 12, διὰ ἰβ Ἰοϊποὰ υἰνἢ ὙΣ ΟἿΪΥ Ὦθτο. 

ἘΥΘΥΣΉΒΟΓΟ οἶδθ [δαΐδὴ [οἱπβ [ἢἷ8 γοζὰ ψ μα ̓ ν ] (νυ. 6; 

Ὑἱ!.. 23 δαᾳ.; ἰχ. 17 ; χ, 17; χυἱἹ 4). ΟὯθ τοὐχῃξ κγϑτω- 

τολιϊολ!} τοζασγὰ ἰμ9 νοσὰδ Ὑ Υ 88 Ὠδνίηξ ἃ κϑῃΐ- 

ἐνο τοϊδιΐοῃ, Βαϊ δ δ πόοσὰδ ἱν Ὑῦ, ΧΧΥΪΙ. 8, οο- 

ΘΌΓ ἴῃ δρροαυϊείοη (Ὑ᾽ ἩΒΙοἢ ἰδ ϑὍ,, ἯΘ ΓΩΔῪ δὲ- 
ΒΌΓῚ6 ἐπ 6 8126 οοΟὨδίσιοίοη Ποτο. πὸ ΚΘΏΘΓΔΙ Ὠοίΐοη 
Ἷ (γεβεοαπάωπι, ἴτζοτω ΤΡ - ὯΡ ΘΟΙΏΡ. ΠῚΝ) 

“Ἰοοῖκβ") [5 Ἰῦοσθ ϑχϑοὶ ἀδβηθα μδ ὙἹ (“ ὑγίοκὶγ 

ἐπ ης)--Τὺο ΟἿ Σ δὲθ ποὶ πΘΟΘΟΔΑΓ]Υ 19 

ἨοῦΔ68 οὗ πρῸν ΤΡ. ΕῸΣ ἴΠ6Γ9 ὅσο δθοἢ Ὠοι568 οὗ 

ῬΙοδϑατο, οὶ ΟἿΪΥ ἴῃ {6 οδρίϊδὶ, Ὀυὶ ἴῃ 41} οἰ6985 δῃὰ 

Υἱ δσ 65 οὗ ἐπ Ἰαπ, ΤἈθσγθίοσο 1 σδῃ 88 ᾿} {1} ἰαἶτο "ΠΩ 

Ὃ ἰα [86 βοηϊείνο τί “Ὁ ΠΡ Ἢ 881 οουἹὰ δϑϑθτωϑ 

ἰῃδὲ οσοῃϑίτυσιίοη χχγΥΪῖ. 1. Αα ἐῆοσο “ ἸΏ, ΒΟ0 ὮΘ6ΓΘ 

ὕ ΝΡ ὶ8 ἀοροῃάθῃϊ οὰ ᾧ. 

γοσ. 14, Τί γϑσϑὸ 15 δυθογαϊξηδιοα ἰο ἔπ 14δὲ οἷἰδυ8θ 

οὗ γοσ. 13, ἴον ὁ οχρὶ αἰ δ μον 180 ΟΥ̓ ἢδ5 ὈΘΟΟΠ)Θ οὐϑσε 

κτον ἩΪς [ΟΣ 8.-----ἼΏ ΘΓ [8 ἃ το ΟΥΓΩΥ ἰῃ ἐδ9 ὁ Χ- 

Ῥτοϑδίοῃ 2] Ἵν» 121, ἐὴ0 οὔροὶ Ὀοΐηρς Ρυὶ ἔοσ {19 

6869, ἐ- 6., Ὕ}» ΠΟΤῚ δἰαμιὰδ (ον ΓΗ} Ὑ }») χχῇ, 2. 
ΟΣ. 16. Τί οχργοβδίοη ΟἸ ΓΤ ΟσΟΌΣΒ ΟὨΪ 

οτθ; ὈΛΪ  οσσυτβ ίη δ᾽ ἢ, ΟὔΘΩ : χχίΐ, 16; χχίγ. 18 ; 

χὶ. 26: ἵν}. 1δ; ἵν}], 4, δέδ. 

ΨοΣ. 11. Π)»){η (οοηηρ. τ. 2; ἱν. 10; Ηδρ. 11}. 17) 15. “ τἢ 9 

τ οΙὰ ;ἢ ΓΔ» ἰὰ 19 δθη89 οἴ “ ἔγιμξ οἵ δοσνίδθ,᾽" δοιῃρ. 

αν γ8, ΟΘΟΌΓΪΒ, 88 ἴδ ὯΒ 1 οδΔῸ 566, ΟὨΪΥ͂ δογθ.---ἼἘ} [πῃ 

89 δῶΙη0 Β6Ώ80 8ἃ86 ἤθῖο χχχίϊὶ. 90; χχχίν. 18; Χσχυ. 
1.----ἧΤΊΟΣ ἴῃ ἰϑδίαῃ ΟὨΪῪ ὨθΣ0.---Ἴ ΠῚ) χὶ. 10; 

ΧΧΥΪ. 12; ΙχυἱἹ.1. 

ον. 19. Το τοσῦ ἫΔΞ ΟΟΟΌΓΣΒ ΟὨΪΥ ὮΘΙΘ: Ὀσὺ ΘΟΙῺΡ. 

χχυ !. 3,11; χχχ, 80 ---- ἢ} Ζ᾽ ἰ9. ἄπ. λεγ.-----Νοῖο ἐμαὶ 
ΔΒ δυὰ ΓΎΛΔ, πο δδά ΧΕ 1.5 οΟὨ ἰὴ 9 Οοὁπῃ6 ἢδῃά, 

δοὰ Ἵ" δὐὰ ἂν δ" οὮ ἐδ οἶδοσ οοϊζοθροῃὰ ἴῃ δββοῦδῃοθ. 

ἘΧΕΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ 

1.ΑᾺΧ8 ᾿π οδαρίον 1ἰΐ. βκο ἢθσο, [π6 Ῥσορδοῖ δᾶ- 
ἀγοβθεθ Ἰβθ δηὰ ΤΌΣΏΘΩ ΒΟΡΑΓΣΔΙΘΪΥ, ΠΗΥΠΙΚ Ια 
τηΐηα ἐβρθοῖδ ]ν (Πο86 οὗἩ 86 ὐρῆογ, αηὰ Ὠἰριοδὶ 
ΤΆ κα. Αοσογαϊηρ ἰο ἴ86 ἰογοροΐηρ Ἵχροσϑιοῃ, 
γοε. 1-ὃ, ηοὲ ἈΞ κυΐδο οὗ ἃ σἰογίουθ Μοβαίδηϊο 
ῬΙΟΡΒΘΟΥ, οοπίδίη ἃ ΒθαγΡ σοργοοῦ ἴὺγ Ῥοποσίι] 
ΟὯ68 ἰῃ «Φογαβαϊοα. ὙΤηθ βοοοπά μαζί οὗ [6 
Οδδρίοσ, οα. ἐμ οἵδορς δπά, ἰβ ἀϊγοοιθα δραΐῃδὶ 
(6 Ῥχουά, Βροῦσθ ΝΟΏΘΏ, ΒΏΠΟΙΠΟΙΠΡ ἃ ΒΕΆΒΟῊ 
οἵ ἀϊβδαῖοσς ἴον (βθυλ (γοσβ. 9-14), [ἀ}1 ὉΥ 8 
ΒΡ6181 αἀἰνίηθ ἰηἤυσδηοθ 8 το] σονοϊυομ 8}}4}} 
ἴδ ρίδοα ἰῃ {86 οπαγδοίοτ, δῃα, 85. ἃ ὨΘΟΘΒΕΔΥΥ͂ 
οσηδοαῦθηοα, ἰπ τ[86 οοηαϊίίοῃ οὗ (6 Ρθορὶο."-- 
ὅ. Α. Α., οἢ γοσ. 167 (νεσβ. 156-20). 

2. ἘΠ69 ὉΡ----αβῖασο οὗ δΒοοῖεα.--- ὅγε. 
9-14. ΤΒ ἴοσγια οἵ ις ἰηϊτοάδυοσίϊοη 681]8 ἴο τηϊπὰ 
Ἶ,2,) χχυὴἱδ, 28, θυ ΤΌΤ ΘΒρθοΐ ΠΥ [86 δά γοβθ 
οἵ ἰνδιθοι ἰο δἰ πίνε θϑη. ἱν. 28, 1 ἀο τοὶ 
(μκ ἐμαὶ “ χῖθο ὑρ᾽᾽ ἀοπηαηάᾶβ ἃ ῬΒγεῖοδὶ τεσ 
ὑρ. ΠΙΚΟ οοΣ (ὐοσιηδῃ “ αἰ} “Ὁρ,᾿ 10 ΤῊΔῪ Β᾽ ΧΗΣ 
[86 ΠΊΘΓΟΙΥ ἐμπασὰ σουβίηρς οὗ ἴμ6 βρίσὶἑ ἰο χὶνθ 
δἰἰοπείοη (οορ. Να). χχίϊ!. 18). ᾿ μ68 
Εἰβοσῃογθ 4180 ἐμ βεθοπ δ γΥ πηθδηΐηρ οὗ ργουά 
Θ,56: Ῥμ. οΧχῆ, 4; Απιοβ τἱ. 1; ΖϑοΣ. 1. 16, 

ΤΊ ἐροοϊβορίζοῃ οὗὨ ἔτθ ἰῃ τ τ» ὈὉ" γον. 10, 
ἄοεδ μοὶ τοϊαίθ ἰο [86 οοπίϊπαδηοο οὗ (86 ἀ680]6- 
(ΟΠ, 88 158 οὐ ἀθηὶ ἔγοηι νοῦ. 16 “ ἀη}} [86 Βριγὶ!," 
εἰς. Αροογάϊης ἴο χχῖχ. 1, μοι 18 τ Δη}]}66}} 7 
Τεϊδίθα (0 ΟἿΌΣ 6 ὈΟΙὰ 85 ἴο πηδίίοσς δηᾶ τω 6 
(368 [88 ἀχροκίοῃ ἔΠπ676), ἰξ ἰ8 Ῥγοθ8 06 ἐμαὶ (89 
Ῥτορἢοὶ 6818 8 ἰπάοβηΐίθ ΠυτηθΕΣ οἵ ἀδγΒβ δά ἀϑὰ 
ἴ0 8 γοᾶγ. (866 Τεχί. απὰ Οτγαπι.). Ἐν᾿ἀΘΠΠΓΥ 
1π6 Ῥτορῃοῖ μᾶ8 ἴῃ πιϊπμὰ ποθ ὑπαὶ βανθ Πθσο- 
ἰοίοτο ἤθυοῦ ΚΗΘ 8ηΥ͂ δηΐ, θυΐ μάν οοπίϊπιι- 
ΑΙΪγ ᾿ἱνοὰ ἰῃ δρυηάδηοθ δηὰ Ἰυχιιγγ. Φυβῖ [ῸΓ 
(8 τεδϑοῦ π }} ἰγο Ὀ] 1; δα αἰ ΒΥ ΑΥ͂ βοΐΖο ἔΠ 6 ῃη. 
Ἐονίμον του] δρβυγοαΥ μοὶ ἤαγνο ἀἰπροηβοα πεῖ 
ἴῃ Ῥγοάυςίθ οἵ ἴΠ6 πίὶηθ δηὰ ἔγιὶς Βαγνοϑί, μδά 
ποῖ 1[Π6 ΘΏΘΙΩΥ͂ Οοσσαρίοἀ (86 ΤΟΥ ΟΥ̓ δοουῦί 6 γ- 
ΒΔ Ϊο δηᾶ τηδὰβ ρδίμοσίηρ δηὰ ῥ᾽ σοκίηρ ἱτηροθ- 
δἰ 016. ΤΆυς {Π6 Βοασ ον οὗ [πόθο Π00]9 ῥγοάαοία, 
ἴο!ε δα ἃ συ γα ἴοκφϑῃ οὔ {πι Θῃ Ια 5 ῬΥΘΘΘΉΘΘ, ποδὶ 
οἵ 4}} ἱπ 1Π6 δρατίπιοηίθ οὐὗἨὁ ποιηθῃ οὗ ΤΏ, Ἠπ|}} 
Ἰρῃίοη (Π6 ποπιθη ουὔἱ οἵ ἐποὶν ϑϑοῦσο δηὰ ῥσοὺ 

ἕο ροϑθθ. Οὐμρ. χυΐ. 7 84. ὙὙ2 “18 τίη μᾶγ- 

γοϑὲ" (οοαρ. χχίν. 18). ἢδΐδ, οἰρονβοσο ἢ ῸΝ 
(Εχοά. χχὶϊὶ. 16: χχχὶν. 22), ἴθ κἼμ6 ἔσαυϊξ αγ- 
ψοδὶ " (Μ|ο. τἱῖ. 1). ΤῊΘ ποχὰ ὁδοῦζβ δρϑίῃ οὨἱΥ͂ 
χΧχχΧῖϊ!. 4, Δηα [Π 6.0 ΟὨΪΥ ἰπ 118 {ὉΠ ἀδιηθη δ] ΒΟΏ86. 
Τμαὶ ποῖ νον, 10 15 ῥσοδοηίθα 885 ἰῃ Ὀγχοβροοί, 5 
δΔηποθπηορα ᾿π γυοσ. 11 85 186 οοχητηδηᾶ, (86 π|}} 
οἴαοα, Ηδφηοα ᾿ξ πϑέ Βάρρρη. ββὲσίῃ γοῦ, 
εἰς. Τμδ6 οομηδηᾶ ἰο ἀἰλεσος 6. {παΐ ματιρθηΐθ 
οὗ τηουχηϊηρ ΤΑΥ͂ σΣϑρΐδοο [ἢ 086 Ὀαΐοτο πόση (7 06] 
ἷ. 18; 188. χυ. 8; χχὶϊ. 12). 
Του ἯΘ6 ΙΏΔΥῪ ἰγδηβίδῖο 3, σοῦ. 18 δ, ὉῪ 

κγο8.᾽ (ἰπιπι0ὴ, 88 τῶογΘ δοοογάβῃηϊ ΜΠ ΟἿΣ 8 , 
5Β.}}} {6 γὸ ἀπο] ἶοα ἰΐ 8 σΔ0.58] τοϊδίϊοη. Τδαὶ ἢ ὁ 
Ἰδῃά ἴα ονογβτόνσῃ ΜΠῈῺ ἐποσὴθ δηὰ {8 ]18|168, π}}} 
ἜΡΡθας ὑπ Το ΟΥΘαΪΌ]6, θὰ ἐὺ 18 Ῥογοοϊνοα 
ὑπαὶ ὄνθη [6 Βοῦδ06 οὗ ρ] ΒδΌζΟ, ἰπἀοοα [6 ΘΓ 
σδΡῚ 4] τον γβηκ ΜΠ βυο) ποϑᾶβ. (8566 Τεσέ. 
απὰ αγαπι.). ΔΘ ᾿ούοτιβ ΟΥΌΥ τθβηβ “6χυ88- 

16πὶ (οοπιρ. χχίϊ. 2; Ζθρᾷ, 1ϊ. 16). 1 Ὁ», δ 'τταβ 
Βθονῃ δἱ χχὶΐϊ, 2, [88 (ἴθ δοοοῃμάδυυ τηθδηϊης 
“ ργοβυτηρίυπουβ,ΟΥ." ΤΟ Ῥσορσίοθίυ οἵ (18 ΘθΏ89 
ἢδόσθ ἴῃ τοίδσόῃοθ ἴο {86 ποὔλθῃ οὗ οδγθ 688 6886 8 
ουἱάθηϊ. (Οἱ (δ Ἰορὶς8ὶ οοπποοίΐοῃ οὗ τεσ. 14 
800 7Τεχί. απὰ Οταηι.). Ἰηδβιγθο 88 “ἦογουϑ 
ΟἿ᾽ διά “τυἹϊτυάο οὗ ἐπο εἰϊγν," (το οχ- 
ῬΓΘδϑίοΩθ ἃγῸ οοη]οϊηρα χχὶΐ. 2), ΟΟΟΌΣ ΟἿ]Υ ἴῃ 
Χχὶΐ. 2 δῃὰ οὔγ ἰθχί, οῊθ ῬΓΟΡΟΣΙΥ ἸΏ ῈΓΒ ἃ σ6]8- 
ομβμΐρ Ὀοίποοα 1686 ΟὨδρίοΣΒ ὈΟΪῈ 88 τοραγαβ 
τηδίϊοσ δηὰ [ἴτ,6. 

ΑΒ ποῖ ΘΥ̓́ΘΣΥ͂ Οἶ(γ δ88 δὴ Ορβεϊ, δηὰ (μὰ ΟρΡΒοὶ 
ΤΊΔΥ͂ ποῖ Ὀ6 (Δ Κ6Ώ 88 ἃ ρεΈῃογαὶ δἰἰγθαΐο οἵ οἰ 68, 
Ὀυΐ 848 Βοιῃθί ἰὴ ἴδτ ἴ0 Φογυβα] 6 λ (ποῦ ἢ 
ποῖ ἰῃ ἀϊδιϊποϊϊοι ἴσαι 811 οἰτἴο5, ἰοῦ ϑαιηαγία Βδὰ 
8 ΟρβΒοὶ, 2 Κίπρβ γ. 24), βο Ἧ πη  υῃάἀογείδπα 
Ὁγ ἴε 186 ἸοσΑ ΠΥ πο οπαά, 2 ΟΒγοη. χχνὶϊ. ὃ ; 
χχχὶϊὶ. 14: Ν ἢ. 11]. 26 μα.; χὶ. 21, κ" τΠ6 βοιίμοστι 
βίθορ, ΤΌΟΚΥ Ῥγοιἑηθηςθ οὗ Μοσδἢ ΠΌτ [Π6 βου ἢ 
οηᾶ οἵ [86 ἰδ: }}6-]8οδ ἰο 118 οχίγοτηρϑδί ροϊηῖ, (ἢ 9 
᾿Οφλᾶ, ᾿Οφλᾶς οὗ ΦΟΒΕΡΗῦ ΒΘ." (ΑἙΝΟΙΡ ἴῃ ΗΕΕ- 
Ζοο Β ΕΒ. που. Ν1ΠΙ., ν. 682).---Ἰ 3 (ἄπ, λεγ.) ἰδ 
ΔΩΥ͂ΝΑΥ Κἰίηἀτοὰ ἰὼ ΠῚΞ οὐ ΠΠῚΞ3 (χχῖϊ!, 18) δηὰ 
τηυδί, δοοοσάΐηρ ἴο {86 Τ᾿ πμἀδγλθηϊαὶ τηοδηϊηρ οὗ 

ἃ] πὸ νοσὺ [Π2 (ργοδαγε, ἐσρίογατο, ἐχαπιῖπαγε) βὶᾳ- 

ὨΪΠῪ 8 Ἰοσδι τ δου Ὁ]6 (ῸΣ ἐδ, ἃ ταῖς }-ἸΟἾΤΟΣ, 



848 ΤΗῈ ῬΒΟΡΗΕΤ' ἸΒΑΙΛΗ. 

Ἰοοίκου. Βαυὶ πμοίμοσ ἰοτοσΒ ἢ ΖΘΏΘΓΘΙ ΟΥ 8 
Ῥαγώουϊασ ἸΟΝΘΣ ἰδ τλοϑηΐ, 18 Ββασὰ ἴο βαᾶαυ. ἴΠ3 

ἄοοϑθ ποὲ ὁοοΌ αἰδονβογο; γοί (86 οοτηθλοῦ ποσὰ 

ἴον “ἰοπον," ὙἼ)5, αἰχηΐβθοβ αἷβο πμαίοϊι -[Οὐσοῦ ἿΣ 
Κίηρε ἰχ. 17; χυὶϊ. 9, εἰ6.), Δῃ ὰ νι} -ἰοτοσβ (Ν οἷ. 
1.11; χίὶ. 38). Ῥογβδρα (6 πουϊὰ μανο ὕθϑα 
ἀϑ6ἀ ΒοΓΘ, ΤΘΓῈ ΟὨΪΥ ἰΟἾΘΓΒ ἴῃ ββηθγαὶ δροΐζθῃ οἵ, 
Ἡδηοο 1 16 σαΐμος ργοῦδῦ]θ ἐμὲ (μἷ8 ποσὰ 12 

πδιηθὰ δἱους πιὰ 2}, δῃὰ οοξαστίηρ ὉΠ] ἴῃ 
εὐετε πριν βἰχοΐβοβ ἃ ἸΟἾΤΟΣ Αἰεῤέγν ἀαεὶμ- 

γ 
Υ 

Ορβοῖ ; μοσβαρβ 

Ορβοεὶϊ δηὰ [2 
8118}} ὉΘ τγο δρεϊιποίὶδ ΟΥ υἱοῦ δρεϊιποαγιιπι. ἍΨ5 

ἩΔ1ΟὮ ΟΥ̓ΟΓΥΎΘΓΘ ἱπγόῖϊγοθ {μ6 ποίΐζοη οὗ Βοιπηθ- 
ΤΗΐηρ βοραγδίΐ πα, πα8 Π6ΓΘ ἴδ6 ᾿λοδηὶης “ ἴοσ, ἰη- 

οἵ ἘΕὸοὸν πᾷδδὶ ᾿πίογνθηοθ (0γ δῃηοίδοσ, ἴῃ ἃ 
ΤΑΘΘΒΌΓΘ Ρα 8 ἰἰ86 1 Ὀϑίοσο ἱϊ, δηὰ 1η (μα ΤΑΥ͂ ΤΌτπΊϑ 
ἃ Ραγ οι Ὀοίτοοη ἰξ δηά (86 οὔδοσνοσ. ἯὙΜ714, 
Ἰοποῖγ, δηὰ δ γϑηγχοίο ἔγοτα 41} ασηδη ἰπίθσοουτβθ 
ταυϑί θ6 (86 σαγο8 ἴῃ πίοι ὑμ6 ἩΠᾺ4 δδα (18 

ΟὨΪΥ ἤογο ἰη [παΔ}} δ88 88 τιῦοῖ ἰΟΥ 88 8 τΏδῃ ἴῃ 
ἷ6 μον Ὀυὲ]ῖ ἀπο ης (νογ. 138). 

8. ὍΏΕΙ 180 ορίτι ----- Δηᾶ [Π0 884.-- 
οετα, 1δ-20. ΑΒ 41} (ῃ0 ρῥγϑοθάϊηρ ῥγορβϑοίοῦ 
δῖ ἀομυθ]ο-8ἀοάὰ, ἱποϊυάϊης δα ἰὲ τόσο ΟΔΥ δηά" 
Ὠἰσί, δα οι ἴοο ἐδ {86 οδϑὸ πὶΐὰ 6 ρῥγοδϑηΐ ΟΠ, 
Βαϊ ογθ, ἴοο, (θ Ῥεορῃϑοὶ ἀθϑβ Ὡοὲ ῥγοιχίεθ ἐπω- 
"ποάΐαίδ Βαϊ γαϊΐοη. Ηδ δθο.8 ἐμ α]οσίουβ Μοϑοϊδηΐο 
ἰδοὶ ἰἰπηθ οὐϑῦ διαίποὶ (6 φῬοσζηϊοίουβ ρῥζγοϑϑης 
κἰηλο, γοῖ 1 8 ΝΑΥ͂ ἰμδὲ ουόυϊθαρα ἰμ9 Ἰοᾷ, οδἢ" 
᾿αγίοθ ἰδὲ ἰπίοτνθηθ, δηὰ δοοθ ἰπδὶ διίαγο ἀἷ- 
τοοῖν θοΒίηά (86 ργοδοῦῖ. Τθυβ Ἢ ἰδδὶ ΠΡΕΙΟΝ 
νοῦ. 16 ἱ Ὀοίδ 8 χοδιγϊοιΐοη οὗ (6 Ὦγρογθο τοδὶ 

ἪΡ ἽΨ (ἰπιυθαϑαγδο!ο οχίθηι οὔ ἰἶπὴ δ 6. 9. 
Ιχὶϊϊ. 16. Ζ26ζ. ἱΐ, 20), δῃὰ « Ὀο]α Ὀὑγιάρμο ἔγοηι 
[86 ῥτγοϑοῶΐ ἐπίο ἔμο σϑυλοῖθ ἔΐατο. Ηθ ΠοΟΥΣΆ 
186 ἰαιίον ἱπ (μδὲ δοροοί ἐμαὶ φοσγοδροιβ ἴο ἐδ 
(ἰηρθ δ6 γχϑργοόυθθ πῃ ἰμ6 ργουθῦ. τχουὰ 80- 
ΟΟΣΙΥ͂ ΠΟῪ τοΐχηβ, ἴογ ψϊσ ΒΟΊΤΘΟΣ ἔπ 6 ΓΘ ἷθ πΠῸ 
Σοϑβοη. Βαϊ ἴῃ ἐμαὶ ἐπι (Πόγο ΜΠ]] γοΐτι ΒοΟΌΓΣΙΙΥ 
δηἃ σϑροβϑθ, γοϑίϊπρ οὐ (16 βοουγοδὶ ἰουπάδίίοι. 
Ἐογ ἴαγδοὶ π|ὶ}} (86 Ὀὸ ἢ]]οὰ ψὶῖ ἴθ δρὶτὶς οὗ 
Οοά, δπὰ βϑογνο ἴῃ {ἷβ ερὶ τι, Όγ τίς ι Ὀο 
δεβυσοὰ ἴο ἰμοαὶ Οαο(᾽ 5 ῥγοίθοϊϊοη διά βαυρροτὶ 
διιαδίηδί 811} θηθπλῖθβ. Τ μὸ οχργοβαίΐοη “}" 18 Ὑϑ 
δίΓΟΊ, τ ΔΏΪΩ ΡΓΟΡΟΥΪΥ: (μ6 βρί τὶς ἔγοτα οὐ 
πὶ γψ1}} Ὀ6 οπιριλοά οὔϊ οὔ 8, ΘὐτΡ]ΘΟΪΥ ρουτοὰ 
οὖῖ (οομαρ. χὶ. 9, δΔηᾶ τοϑροοϊϊαρς ἰπ6 ποσὰ αδθηῃ. 
χχίν. 20 οομιρ. ἴδ. ἐϊ}. 17; χχίϊ!. 6; 111, 12) 
ον ἴδυ-τοδοδιησ δηᾶ ΘΟ ργθἢθηβίγο 8 {Π0 4829 
οὔ ἰ8οὸ Ῥεορδοῖ βοσθὶ Ηὸ {86 ερὶτὶξ ἴτοπι 
ου μἰοα Ὡοΐ ΣΔΘΓΟΙΥ͂ 85 8 οἰ μ1οα] βηὰ ἰα 6 ]]θοίααὶ, 
δυΐ αἶθο 88 ἃ Ρἤ γαισδὶ ΠΡ ῬΠΒΟΙΡΙδ, ΗΘ βροϑίκβ 
Β6Γθ, 88 μὸ ἀοθ8 χί. 2-9, οὗ πδίατο δηὰ οὔ ρϑγβοηβ 
86 ὙΠΟ]ῚῪ ρογνυδάοα ὮΥ δρὶτὶ, δᾶ [86 νἱ!]- 
ἄοειιθδα Ὑ011}1 Ὅο ἃ ἔττιἰ τα] δο]ᾶ, εἰα., ππΐο 
᾿)48 8 Ῥγοόνοῦῦῖ8] βουηά, τουδὶ οογίδίηἷγ ΡῸ ἰδίζοη 
ἐῃ διοῖμος δθῆθθ ἰδδηὶ ἰδὲ οὗ χχὶχ. 17. Τἢθ 
Ἰδιῦον Ῥδβαδρθ βρϑδῖζβ οὗ Ἀρὰ ἀκανεῖ: Ὦ6ΓΘ ὕτὸ- 

ἷδ Ἰηοδης, Τδοτο ἰδ 8 ἀοδουῃάϊηρ οΟἰἰπιαχ, 
Ὀδηοη, ἔγυ [Ὁ] 86], ἰοτοσὶ ; θτο δὴ δδοοηδίηρ, 

ἀρβοσί, ἔγυα τα} β614, Τοτοβὲ, ἰη ποι (86 Ῥτορδοὶ 
ΧΩΔΏΪ ΘΒΕΥ ὑγοδίδ {π6 ἰογοδὶ, ἢοΐ δ γοργοδοηϊζης 
ΔΌΒοΟΙΟΘ οὗ ου]υἱναϊίΐζοη, ὈυΣ 88 σοργοδοηςπρ ἐΐ 9 
χηοδὶ γλμα λον ἀονοϊοριηθηΐ οὗ νοροίδίοη. Ηθ 
Ψου]ὰ ΡΥ: ὙΠδ0 18 ΒΟῊῪ παδίο ἯΠ1 το Ὀο ἔγυἱ- 

ἴα] δοϊὰ, διὰ πδδὲ 5 πον ἐσυξεα] δο]ἃ γ2}} τΠοα 
..: ἠδ 6., 1} τρθὰ ΒΙρ 88 Σ ΟΥΤΕ ἐν τ 
8 ΥΘΟΥΥ͂ ἀἸΠογθουΐ, 8 ΘΓ ὈΓΒΟΙΡΙΘ ΟΥ̓Κ. 
πδίϊηρ ἴζοτι Δθ ἀἰνίῃθ ὁδξα ΣΉ] 
μδίασο. ΟὐὨ οοὐυτθο, ἔμθη, ἰμ6 μὲ 
ΔΘ; 8150. Απὰ δον Ῥεδυ }}Υ (16 Ῥτορβδοὶ ἀ6- 
οἷο 16 Βδυπιοῦν οὗ οί] Ηθ πδεμθθ δραΐη 
86 Ὑ1ΠΙ6Οστθθβ δοὰ (6 ἔγυϊ} βοίὰ (νογ. 16) ἐπ 
ΟΥΔΟΣ ἰο ΒΑΥ ἴδαὶ Ἰυάρτηοαϊ δηὰ σὶχιἰθοιδηοθδα 
Β}.8}} ἀπ 6}} ἴῃ ἴμθτλ (οοπιρ. ἱ. 27; ν. 16; ἰχ. 6; 
Σ. 22: χχγῖϊ!. 17). Απά {ἰδο ἔστι οὗ [ἷ5 ορὶτὶ- 
02] τ χαὺ- θοΐηρ, γιὶ}} ἴῃ ἰαστι τα κθ 115 ἔτρτεβα ΒΥ 
8 τίσμε κἰοσίουβ ουἱπατὰ τ ν πὐσύμοο ιν οἷς, ἴῃ ουοῖ- 

Ρόδ06, τοβὺ δῃά βϑοῦΙΥ. Βδῖ ἃ ρὶοἴυσο 
[οΣ ἰδθ Ῥχου!γ βοοῦσο σψοσθθὰ (γε. 9 864.) 
ΤΉΘΥ ΙΔΔῪ 500 ἩΠΥ (ΠΥ 8.6 680 08116ἀ ἴῃ ἃ τὸ- 

ἱ ΤΟΙΣ οαθὸ δηὰ βοοῦσ Υ ̓ἰδοὸὰκ 

ὝΨῈ6Ω: ἐδ 88]1 οἷο. 1 σδῃ ΟἿΪ τεχαγὰ 
γογ, 109 δδ {δ δουλῦγα [011 πίοι τἴ6 ῬΣΟΡΒοὶ υ805 
ἴο ΘΒ δηοθ (πο δρ]οηᾶον οὗ δαὶ διίασο τ ΐϊοὰ Ὠ6 
ἀϊδρίαγοά ἰο εἶθ ρθορῖίθ. [ϑουια ἰδίηὶς ἰμοσα ἰδ 
Δ Δ]]υδΐοη ὁ 16 μδὶ] ἰῃ Ἐφσγρὶ Ἡλ11]6 ἀοδπθα 
ὙγὙ88 : Βεὲ0 Εχοά, ἰχ, 22-26.--ΤῈὰ]. 6 
ἀπ ομς Ἶ βου γα] ΕἾΝ μουπα οὔ [89 ΠΡ πὶ} 
[ Ῥδοκρτουπὰ (χΙ, 14 5ᾳ.; Χχν. ᾳ.; 
χχνΐ. ὅ 84.) εἰς.). ἘΤΟΙ͂ ὁὯ0 δαπιλί8 ἐμαὶ τὸ α, 
τοϊδθβ ἰο ἄβεγγιδ, ἴδ᾽ ᾿δὰ {Π6 ἔοτοβὶ 88 δ Ὁ] 6 τὶ 
ΟΥ̓ Αβογτία ἰχ, 17; χ. 18, 19, ϑάέ. ΤῊϊ6 Ἰογοβέ 
8.811 (Δ11 ππάθε 8 βίοσιαι οἵ μαϊϊ. Οὐ ΘΟΠ1Ρ.- 
Ὀουί, χχανϊ. δ2; ΖεΟΒ. χὶ. 2. [1 ἰδ ποί βαϊά μὲ 
{86 ἔοτοδὲ β8..8}} ὑγοδῖ ἀόσῃα ὈΥ (ἢ μι}, αὶ ἐμαὶ 
" ἘΠΕῚ 841] ἐν 86 τ λφηὶ τάφο: πῶμα Τηῦϑ 
(116 Ὀγϑδϊκῖηρ ἀΟἾΤῃ ΤΑΥ͂ δοϊρα Ὀγ βου βῖης 
οἶβθ, Β8Ὺ ΟΥ̓ 186 ὈΙΟΤΒ οὗ δὴ 8Χθ. ΑΠΥΝΑΥ͂ [ἢ 6 
ἔογοδὲ ψὶ}} Ὀγοαῖκς ἀΟἾΏ ὉπᾺ Ὁ ἃ δβίοσια οὗ δ.δ]], 
ΒΟΙ1Θ ῬΒΘΠΟΠΊΘΏΟΏ ΘΟΙΛΪΩΩ [ΤῸ ΟὨ ἰχ δηὰ δὸ- 
ογοάϊιοα 88 ἃ ἀϊνίπθ ἱηβίγυιηθηΐς οἵ Ἰυάκηηοηϊ. 
ὝΈΕΙΥ ΤἸΙΔΗΥ ΟΧροκίίοσβ υπαἀοχβίδηα 6 ΟΥΕΥ͂ ἐπ ἃ 
ἸΟῪ ΡΙδοθΘ ἰο πιϑϑὴ «6γυδβῖολ (ΗΕττΖια, ΚΕ νο- 
ΠΕΣ ΟΑΒΡΑΒΙ, ΠΕΙΙΤΖΘΟΗ, δἰ6.). Βυὶ ΜὮγ οὗ 8 
διάδάοῃ (ἷ8 ἀαγὶς ἱγαῖξ ἰὼ ἰδο ρῥἱοίαυχο οὗ ᾿ἰσδὶ 
168. ποὺ πὸ δδδθαιθηὶ οὗ “Ψογυβα θηλ βυ δ ο θεἶγ 
ἀ ἴῃ γεῖβ. 18, 17 ὙΨῈΥ ἃ σχεοροϊου 
ἴδ γο ὅ ον, ἴἴ ποῖ σοροιοι, ΜΕΥ 18 κυ άθη]}Υ 8 
πον Ἰυδρτηοηὶ ἴῃ τ[ἢ6 τϊἀδὲ οὗἨ ἴῃ Ὀ]οαθοα, ορὶτῖι- 
εβδοίρα οοπάϊιίοι οὗ ροδο ῦ 1 (16 ἰὈγοδὲ λθδὴϑ 
(80 που] -Ῥόντοῦ ΞΈΡΕΙΣ, θη (86 Οὗ τουδὲ 
τ, 680 (1:0 οορῃίτα οἵ ἰϊ, ἐμ6 πον] ἀ-οἱἵγ (οορ. χχῖν. 
10-12; χχν. 2, 8, 12; χχνΐ]. δ. 11 186 ποσυτὴγ οὗ 
τοι)δυῖς ἰΠδἰ, ΧΧΥ. 12; χχυὶ. δ, ἰδ Ῥτόορδος ὑδ68 

ὭΛΩΩΣ (πσΐοσ ἴῃ σοίδγθποθ ἴο ἴμο ἠπάρτηοηξ οἡ ἐδ 9 
πον ἀ-οἱἱγ. Τρδὶ 6 ἀοο5 ποὶ οἰ βοοΓΘ ἰῃ ΧΧΥΣΙΪ.. 
χχχῖϊὶ., τοοηϊΐοι ἐπ6 πον] ᾶ- οἰ 18 ὩῸ γοδδοῦ ΜῈ 
Β6 ΤΩΔΥ͂ Ὡοΐἷ ΟὨ66 πιοηίΐου τ Βοτο.Ό ὙΤΕΥ ποοὰ ἢ6 
τηρηἰίοη δΐ οὗὔθηοῦ ἢ [ὁ ἰΐ τόσο ρσοῦδθὶο ἐμ δὲ μο 
ψου]ὰ ποῖ τηριίίοι ἴξ δὲ 4]1, (δ ὑΔδὶ δ6 βιιου 
ἀο 90 οποϑῦ 

Ιη γοσ. 
Ταγϑθὶ. [Ιηῃ 

δηὰ βὸ ἔστ Ὁ] Ἰδηα-αἰγοίομοα πὶ Ρὸ δἱ [αἹσδοῖβ 
βογυΐοθ, δηὰ 1αγϑϑὶ 8ἢ}8]] οϑ] εἰ γαὶο ἐβϑιω, δινὰ σαὶθ. 
ἴωρ οδίδ!θ 88.811 "9 πμἰπάοσεἀ (οοσρ. χχχ. 23). 
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ἴα ὅμοὲ ἔνο δασίδ δΒ}}} Ρὸ ἐποῖσβ, δορὰ (ΠΟῪ τοδῪ 
[0 86 τλυοὲὶ ἰδηὰ 89 ἐπ 6 ἩΠΒὮ [ῸΣ οὐΐπογ. Οδίι]οὸ 
ἸΏΔῚ Ῥαδίατο ἰπ [0}} ἐτοούοπι, υπτοοϊσαϊηοα 
(κάτα ΟΣ θῆοθ. Το γμοὶθ απ “ 58..4}} ὕὉθ ἴὺὸσ 
ι.6 οαάϊης ἰοσὶ οὗ οχει," υἱὲ, 28. 

ὉΟΟΤΕΙΧΑΙ, ΑΝὉ ΣΤΈΠΟΑΙ. 

1. θκ χχχί. 1, 2, “ Αγδίωκ ἐμ ροσνοείϑα οοῦ- 
βάοηοο διμὲ θδ]γ ἰσυδὲ λ Ὠυταδη τ ἰδάοιι, ΡΟΊΤΟΡ 
δὶ τποϊσηξ, Ὀδοδῦθο ἰΠ6 ῬΘΟΡΙΘ ἀουδὲ Οοά᾽ δ ΒοὶΡ, 
διμὶ θεσβδιδο οἵ δύο πὶ οκοά ἀουδὲ ρῥυὶ (μοὶν ἰγυδὶ 
'π Βυηδῃ ροῦγαῦ, νὶϊ διὰ βκ1}}, [ 16 υθ τῃ6 
Βοτίρέυγο ἀοοα ὩΣ ἀρΩΥ {ΠιΔὶ ΟἿ ΤΩΔῪ ὕ80 πλοϑῃθ 
δεν 011} ἰὼ Βυπιδη δἰ 1 ἀδηροσ, γοὶ δὸ ἰδὲ οΥθῃ 
1.6 οαχέ Ἰοοῖκα σδαίμοσ ἰο (“οἂ, δῃὰ πον ἰδμδὶ ἰῇ 
Ἧς: παϊοῖνοϑ ποΐ δηὰ ἰζϑθρθ ποῖ [δβγϑ6], 811 οὐδοῦ 
ΒΡΗΩ ΠΟΙ ΕΣ ἸΏΘΑΤΘ ΔΙῸ ἰῃ νδίηῃ (8. Ἴχχυὶῖ, 

ἱ, δ)" 
Χχχὶ. 8. “Νοίείων αἰϊῖώ 

6 Ἰατοθα ἔγουι ΗΠ6 οὐπηδοὶ ἀραύηϑὲ δ ἐγακα] οαὶ ὈΥ͂ 
ἴβοδα ἔἈΪϑθ μεῖρεσβ, ἰο πῃ οὶ “ Θγπιβδίθω Ἰοοΐίκβ ἴον 

᾿οΌ {19 γνυηὲδητμηθηία ἐπὶ ἰὲ ᾿λ88 
πὰ Ἐν 
Θοπὶ 

186 οἶος μαῃὰ ἰδ [ὉῈΡ 
ἩΪ προ τηοσὲ ἰουσμίη σιν δὰ δε ηρὶγ 

ἰο 0 66 ᾳ}6 πδὶ πἰγοίοϊοα 115 [6δίμοτθ οὐὸσ ἰΐβ 
ἤραπβ ἴο Ῥτοίθεί ἰβοῖὰ (Πδυΐϊ. χχχίϊ. 11) [βθ0 

ἢ. Ὠοΐθ ΟἹ νοῦ. δ]. ΒΙ]οδεοὰ 18 ἢθ δὲ οἱϊβ 
υϑάοσ (9 δ ἰὸς οὗ (ῃ 6 Ηΐἱρδοδὶ, δηὰ δυϊάθα ὑπᾶον 
(80 ἐδδάον οἵ {868 ΑἸ παν (ΒΕ. χοί. 1; ΘΟΏΡ. 
αι... χχχὶν. 27). 

4. Οἡ χχχί. 7. ΕὈΒΈΒΤΕΗ το λγκΒ ΟἹ (ἢ 5 
γεσθο, ἰδὲ 1ὑ 18 υδϑϑα Ὀγ ὑπὸ Βαοίοσιηϑα δ6 ἃ ὑγοοῖ 

δρδίηδι 80 80 οὗ ἐϊηδρθθ ἐπ οΒυτοΒοΒ. 
ἧς ἀϊεκιϊρτιΐβοο Ὀοίγθθη γανήι ἢ ἐμήν τ 
πΒΟδ6 86 6. οὗ τοῦ πο, ᾿ ΠΝ ἐδ πε Ὶ 
ΒΟΉ δυωρεγείἑδίοδας, ἰλ6 11 οὗ ὙΒΙῸΟΒ τ το ουθῃ 
Ῥειταϊἰοὰ δὰ υὑδοὰ ἴῃ {(Π6 τΟΓΒὮΪΡ οἵ Φοδούδῃ, 
ἐ. 9.,ὄ [6 σπαγορίτ δηᾶ οἵμον ἱπγδροθ οἵ δὶ ἰ (8 
Ταρατηδοῖο δηᾶ ἱπ (ἢ ΤοΙρ]6. 

δ. Οἡ χχχὶ. 8. “Οοάἂ 888 τηδῃϊοϊἃ γα ὉΥ 
ψ ΐοι δ ολη μοδᾶ ΟΥ̓ ἰγτβδηίβ, δηὰ ἀοϑα ποὶ πορὰ 
αἰνανβ ἰὸ ἀσταν (6 οποτά ονοῦ ἰβοη. Εὐχϑιη- 
Ρίεοθ : βουβδοδοσῖρ, 2 Κίηρ χίσχ. 86. Νεοῦρυοπδά- 
ΠΟΣΖΑΣ, Ὦδη. ἱν. 80; Ηογοά, Αοἰκ χἰΐ. 23."- 
ΟΕΒΑΜΈΕ. 

6. Οη χχχὶ. 9. Τμδὶ (86 [ΒΡ Βδα ἴῃ Ζίοῃ 
ΗΪδ ὅτο ἀπὰ Ηἰβ βοασίβ ἰῃ 6 σηβδ θα 18 αἴ Θη09 
86 δἰτεησίῃ δηά {π6 πολκηθα οἵ 6 ΟἹὰ Οονο- 
Ὠδηϊ. [1 ἰδ ἰΐ8 ΒῸ ΓᾺΡ δα, οὗ οοῦγρο, ἷἐ ἰδ 
8 ΙΩΒ ῥυίνιϊορθ ἐπὶ Ιβγδθὶ δηΐογβ ὅρον 8]] 
πδίϊοσιβ οἵ 6 ὐεῃ!}]6 ποσὰ, ἰμδὲ ([μ0 γνοϊηὶ οὗ 
186. Φαγ ἢ’ 8 συτίδοο {παὶ (86 ΓΕ} [88 τηδὰβ (ἢ 
Ῥίδοο οἵ Ηΐε σαὶ Ῥγοθοῆοθ ΟἹ δαί ἰβ [ῃ6 Ὄϑῃ- 
ὯΔ γμοΐπὶ οἵ ἐδεὶγ Ἰαπὰ δηὰ οἵ ἐῤεὶ; οοτηπιαηίΐοηῃ. 
Βαϊ 1ὲ ἐπ ἰΐ σθδκηθθθ 80 ΤᾺΣ 88 ἐμιὶβ Ῥγθβθθῆοθ δ 
ΟἿΪΥ 4 ἰγδηῃβίοηίὶ δηὰ ουϊπαγὰ οὔθ, νἰϊοῖ, τ μ θη 
ταὶ συἀογαίοοά, οΔἢ τηΐπἰβίοῦ ΟὨΪΥ ἴο δὴ ουϊπναγὰ 
πογρὲῖρ δηὰ δ ἔαἰϑο οοηβάδθηος ἐδοαίρ: Φ6γ. νἱΐ. 
4) ἐμαὶ αῇογάβ οὨΪΥ ἃ ἰσοβοβϑγοῦβ ροΐηϊ οὗ τῇ ἃ 
ἫΝ μὲ ἴθ ἀδηῆψογουβ ἰο {Π6 βο]. Ηον ἰοίδ! 

Ἐχοηΐ 8 (9 Γ68] ῥγόβθῃοθ οὗ (896 [ΒΡ ἴῃ 

ὈΥ] (δ9 οἴμοῦ δαπὰ {86 

16 οδυχοῖ οὗ (6 Νον Οοναμδηῖ ῖ Τὸ ἰΐ [16 
[ΒΡ 18 ογζδῃΐοα! γ Ἰοϊῃοά 88 8 σβοιη. Γ, Δ8 ΟὨ 

ΒΡ οἿπδ 4]} τρϑθοσθ οὗ 
Ηἶΐο ομυγοῖ γ68}1γ ἰο Ηϊιηδ6}7 Ὀγ Ηἱἷϑ βρίτῖι δηὰ 

.. ΗΝ βΒδουβ ἢ 
1. Οη χχχίς. 1-8.. “Ὑμ6 ρμἱοίαγο πβίο τ[ἢ6 

Ῥτορδοὶ ρδίη(ϑ μοτὸ οὗ (δ οὔυγοιν οὗ [0 ]δδὲ 
ἔλπηο 86 86 ῥἱοίασθ οὗὨ ΘΥ̓ΘΣΥ ἱγὰθ οοῃρτοραίίζοη οἵ 
Ομνίδὶ. ἴὰ ἦτ, (ππ τὶ}} οὗ 16 10} πιυεὶ Ὀ6 (9 
ΟὨΪΥ͂ ἰδ τ δοοογάϊηρ ἴο γι ῖς πηοη ἠυάρο, ἀπά ποὶ 
ΔΩΥ͂ θΎΈ6Η]}Υ οοῃεϊἀογαιίοη οὗ ἊΝ βοτί. ἴω ἧς, (ἢ τὸ 
ΤηῸδέ ὈΘ6 ΟΡΘΏ Ογ686 δηὰ δῖ ίογ αοὐδβ ποις δπὰ 
ποιὰ ; δηὰ ΣΥ ἢ δολο μὲ περ ͵δ Το 
ΔΙΙοποὰ ἰο 116 οἰ ]άνγοῃ οὐ {16 ποι]ά, δι1}} ἴῃ 
βρ εἰ ἰυ4] ἰπΐηρθ 186 ππἀοχαιδηαϊηρ πηυεὶ ΡΒ τὶρδὶ 
δ (Βὸ οἰθαγ. ΕἸΏΔΙ]Υ, ἴῃ 10 ΡΕΣΒΟΏΒ τουδὶ 
ὈῸ γαϊυοάὰ δοοοσάϊηρ ἰο ἐδεὶν ἔπιες ἰδίῃ, 
ΠΙΟΓΆΙ πογίμ, ποὶ δοοοσάϊης ἰο δἀνδπίαρο ἱμδὲ 
θοίογο αοά διὸ σδίϊποῦ 8 σορσοδοῦ [Δ Δ ΒΟΏΟΣ. 
Βιυὶ 186 ρῥἱοίυγο οὗ ἐμ ἰγὰθ οοη (ἴοῃ Δ ΣΤΟΙΒ 
[0 08 ΟΌΓ οὐ ἀοίογι 8, 411 [818 ἐδ ποῖ ἰουμὰ 
ἴῃ υϑ. ἘἸὙΕΙΥΉΙΘΙΟ ΔΡΡΟΔΓΘ που] ]γ οοηβίθγἃ- 
Ὥοῃ, Ἰοοϊκληρ ἴο ἰμ6 που, τοιοῦ θη Κηθθα ἢ 
δρϊσιίυαὶ μα ρτηοηϊ, δηὰ ἴῃ δΡρθθοὶ ΤῈΡ ἴοο ΤῈ 6ἢ ΤῸ- 
δροοὶ ἴον {Π0 δάνδῃίαζεβ ἴμδὲ ποῦ] ἀ]γ ροδὶτοη δὰ 
Ἢ] ρῖνο [Π6 στο Το ΡΟσ. Μαγ (Π6 [0 ΒΡ 
τοοῃὰ ἐποϑὸ ἐδίηρα ἐπ υ8.; δηὰ ἱΐ ΟὨ]Υ αἱ {89 ]δδὲ 
Ηθ ἐγδηβίοσμι ἰπ6 οἱ ΠΡΟ ἴῃ 1ΐ8 (ΟἿ Δ}}} ἰηῖο 
1Π9 ΠΟῪ, Βὸ ἰοὲ οδοῖ οὗ υ8 ῬΓΔΥ ἴπΠ6 [080 δαὶ 
8.}}} Ηδ που]ὰ τογθ δηὰ τοσο ἰγδῃβίοσπι Ἅδοῖἢ 
που] ρ΄ ἰηΐο ἃ ὰνν ἜΤ ΌΕ ταδη."--- ΈΒΕΒ. 
Τῆε ]ραϊαλ, 1878. 

8. Οχ χχχὶϊ. 1- 4. Μη οὗὨ 4]] εἰπ|68 στη δ  ἸθΆσῃ 
ἕγοτα {π6 ΡῬτορδοῦβ πογὰβ Ἡδὶ βοσγὶ οἵ ῬθΊΈΟΏΒ ἴΓι}0 
Ἰεϊηρα, που]δθιηθῃ δηὰ οὔοΐα]θ οὐχὶ ἰο Ὀθ6. ἴὕ- 
ἀοσϊ γὴς (86 τ ΒοΪ]6 αἰδοοῦτδο οἵ 1ββίδῃ :β (86 
1ουρπῖ [πᾶὲ ἰΒουα ἰῃ δι οΥ Ὑ ΔΙῸ ἴποσο ΤῸΣ ἐδ 
Βα Κα οὗ {ἴδ Ῥϑορὶβ [οορ. [πἰκο χχὶϊ. 28, 26.--- 
ΤΕ.], απὰ δαὶ ἐγ δηὰ ΠΟΠΟΣ διὸ (ἢ 6 ἢγβὲ οοῦ- 
ἀϊομα οἵ δουσίβῃϊης σῖ!]θ (ΟΡ. ΗΣΞΕΖ., Ἀ.- 
Ἐπογοῖ. ΧΊ. ν. 24). 
Ου γεῖ. 8. ΟἹὰ ΕἸΔΑΥΤΙΟ οὔοα τοῦ {86 Ὠυΐτθ 

οὗ Υ υὐἱοιθυσα οἱ (86 [δἰνογ᾿Β Ὀἰσί ἀαγ. “ ὟΥ.6]], 
Ετάττιο," ἱπαυϊγοὰ ἰῃ6 ῬΌΚΟ, τμδὶ αἱά γου 
Ῥγοδοῖ ΟἿ ΙΩΥ̓ ὑἱγιῃ-ἀαγ " “ Ὧ6 Βχδηρρε, 
δι ἀϊὰ 1 ρῥγοβϑδοὴ ἢ 1 ͵υδὲ ῥγοδοιεὰ ἰΠδὲ ὑσὶ Ὡοθβ 
οὐκλς ἰο δνθ ῥυΐπο οὶ ᾿πουρθί8.) ΤῈ ὈυΚθο 

9 οὐ ὙΣΙΒοῦΣ τοδίκληρ, ΔΩ ΓΟΡΙΥ.  ΒΟΓΘ ἴΒ6γῸ 
ἦδ ὯΟ ῬΥΣΏΟΟΙΥ Βοασί, ἔμ γθ οδῇ ὁΟΙ6 ἰογ ἢ ΠΟ 
ῬΓΪΏΟΟΙΥ ἱβουρηίθ. Απηά ΟὨΪΥ (πο ἀοθ8 ὁ ᾶνθ 
8 ὈΓΙΏΟΘΙΥ Βοδεὶ Ἡμομ 186 [ΒΡ ἷβ ὑπ0 Βοδσίβ 
ΤΊΠΟΒ. 

" 9. Οη χχχίΐ. 9. “"Οηθ τωῦδὲ οὶ βΌρροθο ἱἐδπαὶ 
ἶϊ τῶϑ ἢΟ ρατὶ οὗ 9 Ῥτορῇῃοιΐδβ οῖοθ ἰο τοίοστῃ 
ποιηθῃ, ϑοοΐηρ αοά ἱποϊιιάθθ 811 τῆθη πηάεσ βίη, 
δὰ [ῃὴ9 ῥγουὰ ἀδυρμίοιβ οἵ Ζίοῃ πὶ {μεσ οδσ 
ἰεπίδίΐοι, τ γθ ἃ ατεδὶ Ἵδῦβθ οἵ (86 ἰδμὰ δεΐπα 
Ἰδάοηῃ πὴ αἷμ (111. 16). --ὉΕΑΜΕΒ. . 

[“ὙΤῊΘ δἰδστα ἰδ ουπαφα ἰο ποπιθῆ,---ἰο ἴδοὰ 
σ]ορ6 Ῥγάθ, υδηὶγ δηὰ ἸυχυγΥ, ἱμοὶγ μυβθαηάβ 
δηα ἔδίἢοτβ πϑγὰ ἰθτιριοα ἰ0 βίδγυϑ ἔβε ροοσ."- 
Μ. ΗΈΝΕΥ, ἐπ ἰοο.]. 

ἩἨΟΜΙΙΣΕΤΊΟΑΙ, ΗἩΙΝΊΤΊΒ. 

1. Οη χχχὶ. 1-4. ὙΤΑΕΈΝΙΝΟ ΑΘΑΙΝΘΤ ΟΟΧ- 
ΕἸΡΙΝΟ ΙΝ ΗὔΜΑΝ ΒΕῚΡ. [) [ἰ ἰθ ἱπβυ ἰηρ ἴο 
(οά. 2) ὶ ῥγονοβ ἰά16 δἱ ἰδδί, ἴοσ α, (ῃ6 ῬΟΟΣ 
οὗ πγϑῆ ἴβ ἴῃ ᾿βοὶ ἡ ποδὶς; ὃ, 16 15. τ ΠΟΙ ΡΟΥΤΟΙ- 
1685 αἰζαϊκοὶ ἔμα εἰγοης ᾿ιδμὰ οὗ Οοὰ. 
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2. Ου χχχὶ. ὅθ. ΤῊΞ ΟῸΒΡ ΑἸΟΝΕ 18 ΤῊΞ 
ΒΗΕΙΧΤΕΒ ΟΕ ΗἸΒ ΟὟΝ. 1) Ηο οἱ θ6 Βασὶὶ (Υ6Σ. 
δ); 2) Ηοπιιωδί Ὁ κυσὶ (γον. 9 ὁ, Ηΐμ ὀπῃ ἰηἰδγοδί 
ἀδιλδηα {113}. 8) Ηδ δἷοπθ δαπ ὃθ ϑυοῖ (τεσ. 
8) : 4) Ης υοὧἱἱϊ θ᾽ Βαδἢ οῃ ὁπε οοπάϊίοη (νον. 6). 

8. [Οἡ χχχὶ. 6.7... Α ΟΝ ΝΕ ΒΕΡΟΒΜΑ- 
ΤΙΟΝ. 1) ΠΝ ὦ σεπεγαὶ : ΘΥΟΥΥ͂ ΟὯΘ 8}18}} οδϑί ΔΎΤΑΥ 
ἷ8 οση 14ο]8 δηὰ δερίη τι ἰμοτὰ Ὀείογο ὑγγίηρ 
ἰο ἀοιλο ἰδῆ πόθο οἵ οΟἶμοῦ ῥθορίο, σα ῖοἢ ἰπογθ 
ὙΠ1 Ὀ6 ἢο πορὰ οὗ ΒΘ ΘΨΟΣΥ͂ 80 ΓΟΪΌΣΙΩΒ ἢ} Π)- 
8617, 2) 1 δ ἰλοτουρ: ἴον (867 588.8}} ραγί στ 
ἐποῖν ἸΔοΙ δίγγ, [μον Ὀο]ογϑᾶ β'η, τηδλθ ΠΟ ΓΘ ῥτθ- 
οἷουβ ΒΥ {πὸ χοϊάὰ δῃά βἰϊνες ἀδνοίθά ἰο ἱξ. 8) 
1 δ ὁπ ἰλα τιρὴέ ργὶποὶρίδ: ἃ Ῥυϊῃοῖ ρθ οἵ Ρἱθιν 
δηὰ ποὺ οἵ ΡΟΙΟΥ ; θϑοδϑυβα 1 Ο]δΙσΥ 188 8 δίπ δηὰ 
οὶ Ὀδσδυβο 1ξ ΜγἯ48 ῬΙΌΒΕοΒ8 ἘΣ τογοϊοᾶ," 
“ΘΙ ΠΓΠΥ τδάθ 1άοἶ8᾽"). ᾿ Μ. ΒΕΝΒΥ͂, ἱπ 

ΤΕ.]. 
4, Οὐ χχχὶΐ. 1-8. κα (ὮθγῈ δ δί σδΥβ ῬΟὺῦ 

ῬΘΟρΡΙΘ, 80 [Π6 6 τηυβὶ ΔΙ ΤΕΥ 0 ῬΘΓΙΒΟΏΒ οὗ ΡΟΎΤΘΓ 
δη βυρογίοῦ σϑῆϊκ. ΤΠ ἰαἰΐου τσϑὲὶ ΚΗΩΟΥ {μαι 
{ΠΟΥ τὸ ἴβοσο ἴου [89 βαῖκο οὗ (6 ροορίθ, 89 
πιιδγά δῃ5 οἵ τη, 88 ̓ νλωματόνν οὗ [86 ροοῦ δηά 
ὙΓΘΆΚ, 80 (0 Βρβαῖίκ, 88 09 θγϑβ, δδγβ δηὰ ἰοῃριθ8 
οὗ ἰῃθ οομαπηοηοδι ἢ. Βαϊ 88 ἴῃ (οὐ Κιηρ- 
ἄοπι ἀοβοθης ἴγοπι ΑὈγαῆδη, οουῃΐβ ἴῸΡ Ὡοί ἢ 
ΔΏΥ͂ ΠΊΟΓΙΘ, δηἀ ἰσὰθ ἩΟΓΒΠΪΡ 8 ὨῸ πλοῦ ὑμδὶ σὶς 
ἦρθ οδογοα ἴῃ ΨΦογυβδίοσα, θυὺ {παι τ Ϊοἢ 18 ἴῺ αρὶτὶϊ 
δηὰ ἰῃ ἰτυῖ, 8ο, ἴοο, {86 ὩοὈ1 ν οἵ 86 Βθβἢ 
ταυσδί Ὑἱεἰ ἃ ργθοθάθηοθ ἴο ποΌ ΠΥ οἵ (πὸ βρί γῖϊ. 
Νοὺ Βα ἐπαΐ 15 Ὡ00]6 δοοογάϊης ἰο ἐμ6 βῆ, Ὀυΐ 8 
ἴοοϊ δοοογάϊηρ ἴο ἴδ6 βρὶτις 5114}1} Ὀ6 ς4]16ἃ ΟὈΪ6. 
Οη]γ δε ἐπὶ 88 Ῥτίποοὶν ἱπουρἢ δ 8.41} 6 οδ)] 
ἃ Ῥυγίηοο; ἴον ἰγαὶ ἐν τὰν ἴῃ {86 Κίηράοιι οἵ (σά. 

δ. [Οἡη χχχῖϊ. 2. ΤΠΪβ ΏΔΥῪ Ὀ6 σινοη ἃ υρ᾽τὶ- 
14] ΔΡΡΙΠςαἰΐοη ΕΥ̓͂ 8 Βρθοῖαὶ γοίδγθῃοο ἰὸ ΟὨγίβί, 
ΔΒ ΘΙΩΣΠΘΏΥ ἱσιθ οὗ Ηΐμπ, 9 Κίηρ οἵ Κίηρ. 
Τΐθ δρρ!] οβίίΐοη ἰβ οἱὰ δῃά ργοοΐουβ. πὰ δπὰ 
τοηλροκί, ταὶῃ δηά 881} δηὰ Ὀυσηΐης ᾿ιθαὶ δύο δη- 

Ὀ]ΘΙ8 ΟΥ̓ [868 σαἰδονὶ(ο6 οἵὗὨ 11ἴ6, δῃα δεροοΐβ}}γ οἵ 
δ )υάρηιοηί οα δἷῃ. 1 ἰβίγοθα δηὰ ἐπὶ 

ἴῃς υάκπιοπέ πλδίςο τθῃ ϑϑεὶς δ ίοσ. ΟἸχίδὲ ἰσ 
116 ΟὨΪΥ δάἀραυδίθ πἰάϊηρ- ]δοθ δηά οονοσί. [,κἰ 
ΤΘΏ ΤΠῺ ἴο Ἧΐτο Μἰ1}} τῃ 9 ΘΕρΌΓΏΘΘδ οὗ ἱγανοῖ!οσβ 
ἴὴ ἴ6 θυτηΐηρ ἀοθογὶ ἰδ κί γοχα ὑπο ἃ στοοῖκ 
ἴτοῖὰ ἴμ6 δολίης βίοσηω. 78 βδ)θ γοοῖς- ο}1Π΄ 
οἴδῃ 888 ἃ Ὀουῃ 1] ϑίγοδιλ ἰββυϊηρ δὲ {πο Γ6 
ὙΓΠΘΓΘ ἀΐβ ΘΑΥΘΓΏΟΙΒ Γθοθαθ δῇογάβ (6 ὑδδὲ βῃοϊἰου. 
ὙΥΒ1|6 [λ9 ἐγαν οὶ ογ '8. βδίθ ἔγοιῃ (86 ἰδιηροϑί, Βδ 
ἸΏΔΥ τοδὶ δῃὰ χοίγοῃ αἰπλθοὶ ἴσο (δ6 αἰδέτοαα 
Πο Θηἀυγοῦ, Το σοοῖς “ποῖ ΟἾΪΥ εχοϊυὰοθ8 
18:6 ΓΑΥΒ οὗ [88 δι, Ὀαΐ ἰξ δ ἰἰθο] 8 ταί γοβαϊης 
ΘΟΟΪΏΘθ8 {πδὲ 18 πχοδῖ σταιοί] ἰο ἃ ΘΔΓΥ ἰγαν  !οσ. 
-ΒΑΒΝΕΒ. “βοηθ οὔθοσνο βοσθ, (δὲ δ ἴδ.6 
οογογί, δηὰ Βἰαϊΐηρ- ]δοο, δηὰ (86 σοοῖ, ἀο τ ϑσ- 
βοῖνοβ σϑοοῖνθ ἴῃ δδιιοσίης οὗ 16 πὶηὰ δηὰ 
βίοστη, ἴο 8 016 ἔποθ6 ἔγοπι 1 (ἢδὶ ἰακο δῇδὶίοσ ἴῃ 

Εον (ΠΟΥ 8΄Θ. ΠΟΘ ΘΒΒΙΪΥ͂ ἘΡΟΙΡΙΟΙ ίο ΕὙ} δὲ 
88 οὔσα ἴδκρη 

ἰαυδοπὰ 
Ρυμπίβῃπιοης [8118 Π6 δαγάοασΐ οὐ ἰβθ. Αδ (89 
ΜΘΆΪΚΟΣ δηὰ τότ ἀο] σεῖο, (ΠΥ βαῖδν δ 6 τηοεὲ 
ἀπάογ {86 δον οὗ σαἱδίοσίθ. 

1. Οὐ χχχί!. 1ὅ ε4ᾳ. ῬΒβθη οὔοθ (88 Ξῃίσιι 
οἵ αοἀ ἰδ ρουγοὰ ουβ οὴ 41} δεβ (Ψ9ο6ἱ 111. 1) 
πο (6 ἽΟΘΌΗΣΙ δηαὰ ἱπιροσγβοῦαὶ ογοδίΐοη σπ}} 
θ6 αἰοτίθοα, ΤΠοα βαίδη π}}} θῸ Ὀουηα, δηὰ ἐδ 
ΓΟΒῸ δίουρ π|ὶ}} στ] ἰῇ τθη, δῃὰ ἰῇ ὨΔΌΙΓΟ. 
ΤΏΘη δὲ 1δ8ὲ π|ὶ}} 1 Ὀ6 Ὀοδας Ὁ] οἡ οασίῃ. ἘῸΓ 
θη τεἰρῆι δηά γα ὐδουδβηοβα ΜΠ} σοΐχη οὐ ϑδτίὶ, 
Δ » 8πὰ (ἢαἱ τοδὶ ὑπαὶ ἰδ ργοῃγχίϑοα ἴο ἐδθ 
ΡΘορὶεβ οὗ αοἂ (Ποῦ. ἐν. 9). 

γ--ΤΗῊΗΕ ΕἸΕΤΗ ὙὯΟΕ. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΧΧΧΙΠ. 

1. ΤῊΕ ΟἸΟΒΙΟΌΘ ΤΌΒΝΙΝΟ ῬΟΙΝΤ: ΤῊΝ ΜῸΕΒ 
ΟΕ ὕρὸν 

ΡΟΝ ΙΒΒΑΕῚ, ΒΕΟΟΜΕΒ Α 
ΑΒΒΎΥΒΙΑ 

σμαρ. ΧΧΧΙΠ. 1. 

1. ΥΟΕ ἴἰο {866 ἐπδὲ Βροὶ ]οϑὺ δηὰ ἕπου τυαδέ ποῖ βροϊ]οᾶ : 
Απᾷ ἀθε]οϑί ὑγθδο ΓΟ ΒΥ, δπα {ΠΟΥ͂ θα]: ποῖ ὑγθδοβογουβῖγ τι ἐμοο] 
Ὑ οα ἰδοὺ 5881} 66856 ἴο 8601], (μοι 5841} 6 βροϊ]οὰ ; 
Απά πβθη ἴμοὺ 58.810 τοβ κα δὰ οηα ἕο 4681] ἐγοδομβθσουῖῃ, (ΠΟΥ 8.811 ἀ641 ᾿ἐγοδοῦοσ- 

ΟἸΒΙΥ τἰτ {1|66. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤ, 

ΤῊ δὰ Ἵλ13 δοπ)οίηϑὰ 68 ἴῃ χχί. 2.---- ΤῊ Ῥγίγοδσυ | 8566 ΕἼσαΣ;, ὃ 114 α, Θκξεν, ὁ 141, 8.--3.}.25 βιδβὰβ [05 
ε ᾿ : Ξ 1 βἰρεονλ ΓΒ θεν τω Ἀθμοθ 3 δὰ ϑογον, [ἰ ἡ ΤΊ, ϑοταρ. {11 8; (μ6 Θαρ. ΚΓ, ἴὰ [Ὡ)6 2 18 βϑοδῦβε οὐ 

ττοθης." Ηθησδο {Π6 Βοοο 81 τηοδηίης οὔ ροσβάϊουκ, Μαὲ Δεδ Ἔγοκ 668, ῬΤΟΡΟΣΊΥ, 
ἰγεϑοῆθγουβ ἀοίηῃρ {Π|τὸ {π 6 βϑοοῃμάδγυ τηϑαπίης οὗ ἰδ ἐν ἐὐνομη "αἱ ἜΠΕΑ ἑὠώϑω δὼ ᾿ 
ἘῸρΙ δὴ. ποτὰ “ἴο οἹοαὶς."---ΤἈ.].- --τ ΟΣ ἰδ ἰμΐ, ἽΘΠΠΞ 



τ ΓΗΑΡ. ΧΧΧΊΤΙ͂. 2.6. - 881 

ἘΧΈῈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤῊ βοδϑοι οὗ ρσορασδίζοῃ ἴον πὶ πβίδπαϊησ [86 
Αμαγχίδηι ἴοθ, ἐπὶ [βγϑοὶ ἰἰ88 βροηΐ ἷἱπ 80 ῥρϑῖ- 
ὕ 80 8 (Ἀβῃΐου, ἰα ραδί. ΤῊΘ ΘὨΘΠΙΥ 18 δὲ μαπὰ 
[ΞῸἢ}Ρ Υ6Γ. μ Βυΐ πον, ἴοο, ἰ8β {ἰπ9 ἴρχ6 ὙΠΟ 

Ὑ1}} 18] Ηα ποσὰ 8 ὁ που]Ἱὰ ἰὸν “ 
Αρεγγίδη (χχσ. 18 βᾳᾳ.; 81] ραᾳ.; χχχὶ. 8 βα.). 
Νον, ἰὨογοϑίογο, [0 Ρεσρβοί ἴσστιθ [ἢ 9 γοΟΘ διϑιῃβὶ 
Αιαυτῖα. Τηὶδ ρόνοῦ, Εἰ οσίο πὑποοηαυογοα, 
ἘΠ Ὀ6 ονοσι τον (γον. 1). Τΐ8 15 {16 ῥυϊηοὶ- 
Ραὶ τμβουφῆὶ οὗ 6 οπαρίον, σῖοι (6 Ῥχορδοῖ 
Ῥυὰ δὶ το μοδὰ γϑσ. 1, 88 ἃ ἱβοῖῆθ. Βυΐ 88 δ 
διθῶθ {γόον ἰηίο ἐπ6 ἩΔΙΟΓ πλϑίτεβ ΜΑΥΘ- 166 
(δὲ αχίθηὰ ἰῃ οοποορηίσὶς οἶτοῖοθ ἩΣάοΣ δηὰ πίάοσ, 

80 ἴμε Ῥτορβοῖ ᾿οΐπβ οὐ ἰο [ΐ8 ῥυιμηΑΓΥ ἸΠοτηθ 
ἴγοθ ἀθοϊδγαίϊομβ π ]ΟὮ, ΘὨ]αγριὴς ἴῃ οχιθης 
δηὰ οοπίοηΐα, κἰαΐο {ῃ6 ᾿μράμρνας οὗ [π6 οοπάϊ- 
ἴου, [89 οοἸαρ!οἴοη δηα οοῃθβοαῦθηοα οὗἉ ἰδμδί δοῖ 
οὗ ἀο! νογαηοθ. Ταΐθ ποῦ [0]]Ὸ͵ὺ 88 ἃ ΒΔ ἰΠοθ6 
οὗ χχΥυϊ. 1; χχῖὶχ. 1; χχσ, 1: χχχὶ. 1. Βαυὶ 
Ὁ511|κὸ (Π6 ρῥγοοράϊΐης, τ ΒΊσΝ ἀχὸ αἰγεοίοά δραϊηκί 
Ιβγϑεὶ, (18. ἱθ δραϊῃδὶ Αβουγία (οοῃρ. ζ. 1, δ). 
Ἐογ, δοοοσάϊης ἴὸ 186 οοηίφηϊδ οὗ εἰ ἙΒδρίογ, 
ΠΟΩ6 Ὀυΐϊ Αδουσὶδ οδῃ ὃὕ6 (ἢ ἀρθοϊδίοσ, ΤῊ]8 δῃ- 

2. ΤῊΕ ΡΒΑΥΕᾺΒ ΟΕ ΕΑΙΤῊ ΟΥΙΟΚΙΥ ἨΕΒΑΒΌ. 

βάρτεε ΧΧΧΙ͂Ι. 2-6. 

2 ΟἾἿΤ0ΒΡ. ὃ6 ρυδοίοιυβ ὑπίο Ὁ8; "͵6 ᾶγθ νδιθα ΤῸΓ 1866: 
Βο ἰθοα ἐμ ῖν Δυτ ΘΥΟΣΥ ΙΛΟΤΏΐηρ, 
Ουὖγ βα  γδίζοῃ 4]80 ἴῃ {86 (πη οἵ ἐγου Ὁ ]6. 

8 Αἴ (86 ποῖβο οὗ {86 ζυταυ] [Π6 ΡΘορ]6 "Ηορὰ ; 
Αὐ {86 ἰδίην ὑν οὗ ΤΠ ΒΟ] Υ [86 ΠΑ] ΟΠ 8 ΓΘ βοδίογοά. 

4 Απά γοὺξ Βρ0]] 888}} θ6 ρδίμογοὰ ἐΐζο ἔπ γβιμοσίηρ οὗἉἨ {{π6 σΑίΟ ΣΡ 1]1ΔΡ ; 
Α5 (16 συπηϊηρ ἰ0 δηά ἴτο οὐ [6 Ἰοσυίβ 804]} 6 τσ Ὁροη {8 612. 

ὃ ΤΟ 1Χ0ΒΡ} [18 δχαϊιθα ; ἴον 6 ἀπο] οὐ οα ὨΙρΡᾺ: 
Ης παῖ 8116 Ζίοη πὶ )υἀ 

θ Απὰ νἱβάομῃ δηα Κηον]οᾶρθ 888}} θῸ [86 
Απά εἰγθηρί οὗὨ ᾿βδ  γϑί!ο : 
ΤΏ ἴδβσ οὐ [86 1ζ0Ε} ' ἢ18 ΠΟ ΒΌΓΣΟ. 

1. Ἠοῦ. ϑαϊραΐξίοτ. 

Φιοῦιοαϊξ. » λ66. 9 γα. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝὉ 

ον. ἢ. 1}}Ἐ" οοἴωρ. Ῥὲ. οχχἕ. 3; [νἱ1. 2; 11. 8, δέε.----α 

ΤΡ οἤδῃ ἴῃ ἐδθ Ῥβ8., τοδί ψίῃ 1ηο0 Αοομδαί. ΠΗ 

Ὁ τοίοττίης ἴο θΘοὰἁ [ἐξ οσσγβ ΟἿΪΥ Ῥκα. οχίσ. 9δ, ΘΟ ΡΔΙΘ 

Ῥε Ἰχῖχ. ζ1. Βαὲὶ Ικδίδῃη οἴὔϑῃ οοῃδίγυθα ἐδ9 πογὰ ἐμαϑ: 
Υἱ. 11; χχυ. 9: ΙΧ. 9. 

ον. 8, 10.) [8 ὕἥγοτα γῺῈ) (ΝΊΡΒι. οὔ ΥῪ Β) Ἰηδϑοίϑά {πὸ 
π6 ΚΑΙ, 82. ρογῆδρϑβ Ὀϑοδῦβο ΥΥ 9 ἄοθδ ῃοὲ ΟΟΟΌΣ 6Χ- 

ἐθρὲ ἴῃ (ἢἷ5 δηὰ [ἢ ἔιτγο δῃδίοροῦβ ΝΊΡὮ Δ] ἤοστωβ (69ῃ. ἸΣ. 

19; 1 Βδτη. χῆ!. 11). 

ΨΥ. 4. δῖ ΤΑΥ͂ ποῖ Ὀθ0 ἐδ ΘΟ ῬΑΒαΙυΟΙν (ἢ ΟἿΡ- 

ῬΈΓ1ΧΒ, ὈΟΧΡΈΚΙ ΒΗ, ὈΚΕΟΉΒΙ ΕΒ, οἴο.), ΔΑ ΘΡΌΘΑΓΒ ΠΌΤ {Π|9 
ἔπᾶχο ἢ δ ἢ, δὰ ἴγοιῃ Ὁ") (ὅπ. λέγ. δοΐρ. 32 Νδῇ. 1. 

π; 2) Απιοα τἱῖ. 1, δογίδ  ὩΥ δ ἤδῖηο οΥ̓͂ ἐδο Ἰοσαδὶ, 8]- 

[πουφὴ οὗ πηοοτγίαϊη ἀογί ναι δη ἃ τηοδηΐη. ΟΟΙΏΡ. 

Ἧσας. Ὁ. ἔπε, ΝΊ. ν. 10). Τηἷδ ᾿Ἰδέῖου ποσὰ 5 ΟΧΡΥΘ ΒΥ 

δοῖνο.--- -Οἡ ηδίς Ὡδγξ οοπιρ. χχίν. 23. ἢ Κ 18. ὮΘΓΙΘ 8 

ΧχΧΗ. 10 ὁ ποπὴ (ΜΊ6. γ}}, 1. 46. ἴο οοπείστιοείοη, 1ὲ [5 
ἴο ὉΘ τοχασάοα δ ἰὴ [9 ας. πιοάαῖίε.------ Ὁ Γ ΟἿΪΥ ὮΘΣΘ 

οηὐ δηα τἰρὨὐΘΟΌΒΠΘΒΒ. 

πουποθηιθηΐ οὗ 118 ἀοδίγυοίζοη 18 ορροθϑὰ ἴἰοὸ ἐμαὶ 
δΔυαδοίουβ ρῥσγοβυιϊρίϊίοη ἰδδὶ οὐ ἀιθ6} δδ ἰῃ- 
γίθοῖθ 6 (χ. δ-14). 

ΒίΔὈΠῚΥ οὗ [6 ΠΠη68, 

ἃ ἅ1ε. 4 ἐγραδυνο.λουθα. 

ΟσΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣ, 

ἴῃ Ιααδίδῃ; 869 906] 1. 4; ἢ, 356.-ορῦ (χχίχ. 8) υδϑοὰ [ἢ 

(ἢ 58Π1|6 5086 Ζοοὶ 1]. 9. Ὁ), “ ἀεεουγοίαἰο,,"" ἄπ. 

λεγ.-----ἼΒ τοΐοσα ἰο ἐῃ9 ΟΘΙΏΡ, πο Ὀσθίοτο Ὡδυηϑα, γοί [ἀ6- 

ΔΙΙΥ φεοδοηΐ. 

ον. δ. 320), 11, 11, 17; χί!ί. 4.--Ὁ 90 δρϑίῃ 

ΟὨΪΥ 1γ]}, 16; ΘοΙΏΡ. ΧΧΧΙ. 18.-- νῷ Ῥίοὶ, δραΐῃ χ σχῇ. 

4. χν. 11, 20. 

Μόν. 6. ΤῊ9 ῬΙαγαῖ Ὁ» οσοῦγδ ὑγποΙρΘΙΥ ἴῃ Ἰαίον 

Ὀοοῖκ8; 9611] αἷδο 00 χχῖν. 1. ΟἸΪΥ͂ Π6.Θ 18 ἴκλϑ. : ΘΟΏΡ. 

Ῥε. χχχί. 16.-Ἴ͵ » ΓΥΘΚᾺ [6 Ῥγϑαϊ!οδίθ, [9 ΤΟ ΠΣ 

ΒαὈϑδηϊν985 ο Γ Ἴ ΔΙΘ δα ὐθοί.----Ἰ Ὁ ΚΟΡέ8, ἐλόϑαυ» 

γα8,"} ΟἿΪΥ ἘΘΤΘ ἰῃ Ιβαΐϊδῃ οοΙΏΡ. ῬΤΟΥ͂. χν. 6; χχυῇ. 24 ; 

ὅον. χα. δ; Ἑζοῖς. χχῇϊ. 36.----ΠΡῸ» χχνί. 18, οἰβθυ ΟΣ 

ΟἿΪΥ ἴῃ ἐδ Ῥβα. χυἕ!. δ] ; χχυἹ!, 8; ΧΙ]. 6, 12, χ ἡ. δ, 

εἰε.-----ΤῊ 9 δι θῖχ ἐπ Υ ΔΝ τοϊδίθθ ἴο [ἢ 6 βδῖὴθ δ 766 ΔΆ 

πο Βυ }ἘΈΕἘΧ ἴῃ ὙΠ. Τηϊογο δῆ ζο οὕ ρούβοῦ οἴἴθη ΟΟΟΌΓΒ 

ἴῃ Ἰβαίδῃ, Ὀπὲ 1 ἴα ποὶ αἰ ΤΆΥΕ ΒΟ ΘΔΒΙῪ ὑγασοα ἰο 1153 Τ20’ 

ἐἶγο 65 ἴῃ τόσ. 3, 60 ὈΘ]ΟΥ ἴῃ Θχορεί. απαὰ ΟΥ̓. 



852 ΤΗῊΗῈ ῬΕΟΡΗῈΤ ΙΒΑΙΑΗ͂, 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

πν ΤΊ Βταὶ πανο-οἱγοϊοῖ [ἢ ε τρία Εϊκιὶ 
6 Ῥεορδοῖϑ Βιδδίοδ ποῦς δίδ 68: 

ΒΘ πᾶονδ τιὸς τα τϑοϑάθ (8 ΟΥ̓ΟΣΒΤΟΝ οἵ 
᾿Απαγτία, (θη {μἷ6 1 θη 18 οομίγαδέ ἰῃ {86 
Σοιηοίο Τα γ6. ΕΌΣ ἼΑΥΙΒΕ 8. ὈΓΑΥ͂ΟΓ ἰηςἰπγαὐοὰ 
ἐΠδὲ 6 ονίηρ ἰσαθέ ἱπ Ζοἤοναιι 16 ἴπ6 οὐπάεέοη, 

εΝ μηδοσύῃ ῥα το δωκε ψεῖτοα ΤιυδαεῚ Υ οοπκοηθοηὶ ΟΥ̓ 'ἴ8 (γ ΤᾺ. 
4). Βα σα ἐῖϑ Ῥτόθθηϊ δ τἢ]}γ βα ναϊΐου [Ὁ]]οτθ 
ἴον 9 Ρτορβοὶ δὶ οὔοϑ {89 Μοβαϊδηΐσ ἰαϊατο τι ἢ 
ἱὼ Ὀ]οβϑίηρ, οὐ πμίομ ἐμ6 ἀο]νοσδῶοθ ἔζοσα Α5- 
ΒΥγὶδ ἰδ ΡΥ ΞΩ͂Σ 
2.0 ---- ἰῖα τοαδυτο.---οτα. 9-6. 

ΤΪδ βδοσγὶ ὑγαγοῦ, (μδὲ ὑποχρϑοίθά!γ ἰηϊοστιρί 
[Π6 ΡΓΟΡἨΘΟΥ͂, 18 ΔΒΘΌΓΣΘΑΪΥ ἢοὲ δ :ΏΥΟΪΠὨΙΔΥΥ 
δἷψῃ, Ὀαὶ ἰξ οσουρίοθ 8 ΡΪδοθ ἰῇ [9 ἀϊϑοουγθο 
οἰόθθη πὶ} ἀ6] ροσαου, ΤᾺΘ Ῥτορῇῃοὶ ἰηϊθηάθ 
ἔνο {πϊῆρθ Ὁγ ἱξ. ΕἾγαὶ 9 που] ργοβοηὶ ἰὸ 189 
ῬΘΟρΪ6 Μηδὲ (ΒΟΥ πιυδὶ ἀο οῃ {πεῖς ρατγί ἰο οδίδίῃ 
(6] νογϑηοθ. ΘΥ͂ πησδὶ δα] ον δὰ οοπῆδο ἴῃ 
ἴΠ6 [ΟΒΡ, δοοουδιηρ ἰο ὴ6 ποι “ 1 γ8 π}} 
Ὠοΐ θο]ονθ, ΒΌΓΟΙΥ γὺ 8}8}} ποῖ θῸ 6βίδὈ] θη οὰ " 
τι 9), διὰ “δ ἰδαῦ Ὀοϊΐονοβθ Ὑ11 οὶ γ161 "ἢ 
ΧΧΥΪΙ;, 16.). Βαϊ 88 (ὴ6 Ῥιορδοὶ ρἶνο τοὶ δ 
ὙΔΙΏΪΩΡ [0 ὈΓΑΥ͂ ΤΊΘΓΘΙΥ, θὰ δὰ ὀχδίρὶθ οὗ Ἢ 
δ Πἰπι56 1 πη θγοθᾶθϑ, ἢ χῖνϑϑ οῃ [38 οὔθ ἤδῃ 
Δῃ ΤΆΠΡΝ ἴο πῆθῃ, 8 οὨ ἰμ6 οἶος δαπά δ 
τοοῖ ἴο (Βδὲ [86 γ6 δἃζσὸ βι}}1} σι χηίϊθουδ τηθῃ ἴῃ 
ΓᾺ6] (οὐ. ὅδθῃ. χτῇϊ!. 24 54.) ἐπιδὶ ἴονε ἐδ 

ῬΘΟΡΪο διὰ ἰγυδὶ ἱπ αἀοά. Α ρθορὶϑ ἤοια νπίος 
ἸΡΒΆΘΘ ΒΟ, ὈΓΑΥ͂ΟΣ ἰβ ὯῸ ἀεβὰ ἤϑδρ οὗ δαῆϑδ, 
ὙΒΟΓΘ ἴδ ἃ οἴου ἴῃ ἰμθπὶ ἐμαὶ οδη 6 Κιηά]οὰ ὕρ 
δραΐη (χ 1. 8). ΤΆΘ γα μ88 [δ ἴοστα οὔ ἐβοθθ 
ἴῃ [80 δ. ΝΥ ἢ χιΐ.). 

ΤῊΘ (συ χ οἵ 116) (ϊτὰ γόγβοι ἴῃ ὈΡ Ἢ “ἐπ οἷν 
τὴ δ το ἰηρν ἣν ἀρμε διΒἢ αἰδβοηδῆοο γέρα 

Θ ΧΕΒΟ 8 ῬΘΙΒΟῚ Ργθοθαϊησ δ 
ΤΟ Π]ονΐης, 18 ἰο 0 οχρίδίμοά, ἱΐ ἐἰἀφθθεισμο ΤΩΘ, 
ὈΥ 180 ποτὰ ΨῸΪ “δτπι᾽ 1156}... ὙΤῆΘ Ῥτορβοὶ 
ΣΩΘΔΏΒ ΠΟΓΙΘ 0680 08116 ὦ ἴο ῥγχγοίθος οἱτγ δπᾷ βίαίθ 
τι (89 ῬΟΤΕΡ οὗὨ ἰμοὶς αι. Ηθ δῃά τὭδῃυ 
οἴμοιβ ἀο πμδὶ [Π6Ὺ οδη σὴ Ἠοατὶ, ἀπά μοϑδα 
δηά οἰβογνίδο Βυΐ Ὑμοὰ ἰδ Θοποοσηθ ἀθίδῃοθ 
δρδιηδὺ Δ ΟΟΣΤΑΓΑ ΘΏΘΙΩΥ, ἰδ τπο86 (δὲ βοσνο 
ὙΠῸ 1116 ΔΙῚ ΔΓΘ ὙΘΥΥ ἱπιροτίδη!. ὙΠογοίοτο {86 
ῬΓΔΥ͂ΘΡ ἰδδὶ ἢ9 [0Ε} Σ᾿ πλθο ταὶραν Ὀ6 {86 δστὰ 

{059 πῆο Βανθ ἀθνοίθὰ ποῦ δγπὶ ἰο ἰδ6 
Οὔ Υ. ΟὐμΡ. Ρκ. ᾿χχχίϊ. 9: Ἰχχχῖχ. 11, 22, 

εἰο. ὌΡ 3) οοπαρ. Ῥα. ᾿χχὶ!!, 14; οἱ, 8. Ν᾿ ὀοίρ. 
χχνΐ. 9; δ. χνΐϊ. 6; χνυίΐὶ. 409, εἰσ. ΑἸβο ΠΡΙΖ" 
18. ὙΟΣῪ ἔγοαυοηὶ ἴῃ (η6 Ῥβα.: ἰχνἱ]]. 20; χχχν. 8: 
[χ]}. 2, εἰ. ΤΣ Π»2, εϑθ Ῥβ. χχχυὶϊ. 809; ὀομιρ. 
Ῥβ. χχ. 2: ]. 1δ. 
Ϊὴ γϑσβ. 8, 4 ἰδ δηπουποοᾶ ἐπ ἢ οὗ (89 

ὕπγος Ϊὴ γϑῪ ἀγαδίίς ἴογω, δυΐ, τὶτ 411 ἴΐα 
ΡΥ Υ͂, 5(}}} υἱνίά, 9 Βίχηι οὗ (89 ἴῃ 

δηὰ [Π9 Ραπάοτίηρ οἵ ἐμοῖς οδπὴρ ατὸ ἀορίοἱοά, 
ΤῊΘ ΘΏΘΙΩΥ Ποδῦ ἃ ἰουὰ ἐππιὶὲ 119 (ἢ οῃβοὲ οἵ 
ΔῺ ἈΓΙΩΥ. Βαί ἰΐ 'β ὯὨΟ Ἀυτηδῃ ΔΙΠΙΥ͂ : [ὉΣ, 88 8Ρ- 
ῬΘΔΓΒ ἴτομλ ἼΠ 2 δηὰ ἔγοπι χχὶχ, 6: χχχ, 80 
54.) 89 ΓῸΒΡ οβϑοίβ ἰμδὲ ποῖβο. δ Ὀγίηρα δρουὶ 
8 Ῥϑηΐο διηοηρ (πολ Ὁγ ]Ἰοἰηρσ ἰποπὶ ἮΘΔΡ 8 
ἰαπλα]} ὑπαὶ μδὰ ὯῸ δοίπδὶ οχίβίθμοθ (οομρ, ῬΒ. 
1, 6; Εχοά. χὶν. 24 βᾳ. ; χν. 16; Φυάς. ἱν, 1 ; 
ν}. 22; 1 δι υἱὶ. 10). ΤῊ δοοίηρ πδιϊοτβ δ. 
οἵἨ ΟοΟΌΓΒΟ (Βοθθ οἵ Αβαυτίδι, ΤῊ6 ἴΟῈΡ δγίβοθβ 
(οοταρ. γοσ. 10; χχχ, 15; Ῥβ. χχὶ, 14; χὶγί. 11, 

ἐἰς.), ἴο διαἱΐα (89 ϑθγ. Τἢ οχργοβδαίοῃ ἷβ δΔΏ- 
{Πτοροιοσρἷο, 86, 80 ἴο ταΐδοϑ Πἰταβοὶ 
ἰαῖι δο. [Ι͂ἢ νὸσ. 4 (δ9 εἰ δάάχοεδοθ {16 
Αϑογτῖασι. ΗἊόσ 6668 ἰδ [πεδοϊϊίθα ρὶυμοσὶβο πο 
ΘΆΠΡ, μαι ποτίηρ [Π0 8 ΟΕἸογ Υ [ἰΚο προ 2}. 

οἰγντοὶ Αγγνέι, ἡ τ’ Ψ Γ Εν, ἀρ αθσει, πὰ ατπέδρετρον. νἱ 8 ἸγὙρθ0 ὯΔ], ΟΣΟΤ Ωρ, ΣΡ 
Φοβοόνδῃ οὐοῦ ἰἶπ6 ποτ ρύπεν, ̓ α οοπίοταρ  δίον 
(ἷβ χίονυ ἰῃ γοσ. δ, σμ οῦγ ἔγοῦλ ἐΐϊδ 'πΠῸΣ αἴας. 
ἐβὲ ἡγε ἐπε δέ δὲ Θ ἀὸ αήμθον ΜΠ μένοι 
κοι, ἐμδὲ ἴδυδοὶ τὶ 6 δοηυὶ Ὶ ὌΤΣ) 
οἱ ὦ ἰγὶ()8] βοσί, 06 πΟσΘ εἰσείοω ἴδὴ (ἢ9 
ξοοᾶε ἰραπὰ ἷπ 180 Αθαυσίδῃ Ἵδῦρ (ΠΡ. ΟΡ. 

; Χχχνὶίϊ. 86, οὐ. 2 Κίηρ Υἱῖ. 16). Οὐ δο- 
οουῃὶ οἵ [15 ἐγρίςδὶ τοϊδιίοη, ἰμ9 ἔτο Ροσί οὰδ δ 
ἰσοαϊϑα δ ἃ οοπηροίοα ὙΒοἷο, τί μοαὶ ἰο 
ἐμοῦ ἰθιροΓαὶ ἀϊδοοπηθοίίοη. [ε (μΐ8 (6 εἰ 
ἀοοϑ ποὶ οοηίγδάϊος τ μδὶ ἢο δὰ βαϊὰ χχχίϊ, 1ὅ οἵ 
(9 οομεϊπυδποο οὗ ἐμ ἀοθοϊδιΐοω 111} ἰμ6 ᾿πϊα- 
ἴοι οὗ [89 ρτοδὶ ἐγ λων μοὶ μας οὗ [πΠ0 ᾿δοὲ εἶτηο. 
Εὸγν ἰμδὲ ροστιοὰ οὗ 6 ἀοθοϊδίίου [4118 ὑγοοΐβεὶ Υ 
πῃ ἴδο ρογοα ἐμπδὲ ἐπ6 Ῥτοροὶ οὐοσ. θα ρα ἔγοπι 
1Π6 σἰδῃα-ροΐηὶ οὗ διἷϑ ΤΏΒΏΠΟΥ οὗ Ἰηρ 180 
ΤΑδῖϊοΡ. ΠΝ 108 5065 ἴῃ9 [,0Ε}Ρ οἰοναίοὰ οὔ Ηἰσἃ 
διὰ πὶ άγανττῃ ἔγουι ΘΥ ΘΓ Βοσίΐ]6 διδοῖς θθοδῦβο 
δἰ τοηρᾶ οὐ μἰσῃ. Ετοπι (μΐ6 Βοὶχπὶ ἰἢ9 [0 Ἐὴ 
β116 Ζίοη τὶ τὶρδὶ δηὰ στ χὐθούβηθδα, π ὶοὴ 
Ῥ᾿ δίῃ χϑοβ}]9 χχχὶϊ, 16,164 1 ΠἸκονδο γοσ. 6 
Τ60811}5 χχσιΐ. 17] 180 ΤΕΥ ἩΥΒΊΔΕΙΒΕ πὶῖὰ ΤῊ 
οοἰπεῖάοβ. Βυΐ “186 πίδθ: 1 γ οὗ ΒΥ Εἶπηοδ ̓̓  οοσ- 
Τοαροιάβ ἰοὸ πρδὲὶ ἱπ χχχίϊ. 17 ρη., ἰδ Ἵδι]οὰ 
δ᾽ φκου ΔΕΘΒΌΓΘΏΟΘ, ΒΌΤΟ ἀπο] ]ηα, αὐἱοὶ τοδί 
»ΐδοο. Τῇυβ τὸ πιυσὲ ρὶνο : ἴοτο (}6 
ταοϑηΐηρ “΄ Βοοῦσ!γ,᾽ 8 οοπαϊίοη [δδὲ ἴδο8 
ῬΘδοΘ, ᾿ἀὐπάς ὑπαὶ ς οομβάρῃοο (γεν. 16). ὙΝΉ δα 
186 ὑἦπηεθ δ΄θ ἐμαὶ (Ποσὸ ἴ8 8ὸ ἀἱ 
οὗ (0 Ρυδ)])ῖς τοϊδρο δρργοβοινάοα, ἰἤθ τἢ 
δανὸ {π6 δι οἵ ΣΙΝ, (ΠΘ ΟἿΘ ΤΑΥ͂ 
οἵ δὴ ΣΡ ΓΟΊΌΜ. Βυὶ οὗ οουξϑο ΣΙ οοσυσα 
ΟὨΪΥ ΒοσΘ ἐπ (μῖ8 βϑῆβο (οοπιρ. [2342 γασ. 16). 
Απ ἴη χχσχίὶϊ. 16 [ἢ φοοῦυσί Υ δὉ 858 ἴἰμ6 ἔγαϊ! 
οὗ πιογαὶ που κῖ ΠρΉ, 50 ΒΟ ΓΘ . ΕΌΪηρδΒ οὗ 
βαϊναιϊΐοῃβ, νσϊδᾶοπι δᾶ κου οᾶκο 6881} 
ὍΘ ἴδ9 διδΌΔ  Υ, εἰ. ΑΔ ἴῃ 10 ὙΒΙΩ1]18᾽ ἀ6- 
οἰδσδίήίοη ἔεπιερίγα ο᾽εδέ ἴα ρας (6 οορυΐα [δ8 δ 
ἰτορὶσδ] θθῶβθ, 80 ᾿6τῸ ἵπογο ἰδ ἐ86 ἔγορο οὗ ἐδ8 
ΤΩΘΙΟΠΥΤΩΥ͂, δἷηοθ {0 (πἰρ5 ἰδὲ δοίυ δ }]γ αἰδπὰ 
πέρρμς, 88 ὁΔ66 δη οἴἶθροϊ ΓΟ, ΔΡΡΑΓΘΏΙΥ, Σά εηιϊ- 
βοὰ ἰῃ αχργορεΐοα. Τμυβ ἰμ6 ΒΘΟΌΣΙΥ οἵ ἰδοθθ 
εἰπη68 ἰα [π6 οὔἶξοῖ οἵ ἐμ6 ἰγοδδῦσο, ἢθ θα] ἢ ἴῃ 
ἰΓΘΑΒΌΓΘΕ οὗ βδ γαϊΐοη. [{ Ὑ1}} ποὶ σοδὲ οἱ δι δήθο- 
ἰἶἷνο ΒυΠπΙ8η ἸΟΏΔ, 85. (ἢ τοϊηθῃ δὲ ϑϑδθ 
(χχχῖϊ. 9) ΒΡ δαί ροα οδ͵οοῖνοα, αοἀ-αΐνεη 
ἰγϑαϑύυσοθ οὗ βαοϊνδίίοῃ. 6 Κη 18 ἀοροϊαγοὰ ἰἢ 
ψἢδὲ ΓΟ] οττα, υἱκ. : ἰηπασὰ, ερὶγί(8] κοοαᾶθ: π|8- 
ἄοια δηὰ Κπον]θᾶρο (οἢ ἰμοδθ ποίζομδ οοιῖρ. χί. 
2). “Το [δδ. οἵ (μ6 [050 ἰδ πδιηϑά ]δϑὲ, δ]- 
(πουρὰ ἰξ ἰ8 {π6 θορτπηΐηρ οἵ τ ϑδάοια (τον. ἱ. 7). 
Βαϊ 1ὺ Θοθα8 ἴο Σὴθ ἴ89 Ῥτορβοὶ που]ὰ ἀϊειϊροϊκἢ 
βοίπθευ ὝΧΙΝ δὰ [ὉΠ. ὙΠῸ ἴδασ οἵ ἰμθ 108ν 
ἷβ [π ἰγοαδυζθιλοιδεὲ (ὙΥΝΕ δα 6. σ. ὅοο] ἱ. 17; 3 
ΟἾ;. χί. 11, εἰθ.) τος ὝΣΊΙΝΣ ΠῚ 7ες. 1, 25, εἰς.) 
{μὲ 1ἀο8 {παὶ ἰγοδβῦσο ἱπ 1. ΟἿἷν ραβεᾶρθ 
ΤΘΟΔ]1]8 χὶ. 2 ἴῃ ΤΏΔΩΥ ἩΔΥΘ: δἷδο ἴπ 1ἢ18 [ἢ8ἱ, 
τἰ ΒΟΥ οουπίοά, δουθῆ βρί τι] ροοὰβ δὸ Ὡδιηϑά: 
1) ἡπάφταρπὶ, 2) ἘΒπίσυπμηεα, 8) δοουσὶ υ, ̓  
τί 686 οὗ βα] νδίΐομβ, ὃ) σίϑάοσω, 6) υοπ]οάρο, 7 
189 ἔδασ οὗ ἰδ [(0ΒΡ. 



ΟΗΑΡ, ΧΧΧΊΤΠ, 7-19. 

8. ΤΒΕΒΕ ΝΕΕΡ 15. ΟΒΕΛΑΤΈΕΗΤ ΗΕῚΡ 15. ΝΕΑΒΕΞΤ, 

ΟΠΑΡΤΈΒ ΧΧΧΤΙΙ, 7--12, 

7 Βοβδοϊά, ἐδμοὶγ 'γα]δηΐ ὁπ68 58}4]] ς 
ΤῊΘ δια θα ββϑάοσβ οὐ Ῥθ806 8881} τγχϑθρ Ἦ 

8 Το ἸΡΉΝΘΥΒ 116 ᾿τϑβίο, 
ΤῊ ὙΔΥΤΆΣΙΠΡ ΤΔῚ ΟΟΆΒΟΘΙΝ : 

ψἱϊδουΐ: 
{6 Σ]γ. 

Ἠδ Βδίἢ βάτοι {86 οογδηδηΐ, δ6 μα ἀοϑρὶβοα (86 οἰτἴθο, 
Ηϑ τορϑγάθί ἢο ἤδη. 

9 ΤΏ οασίδ τουσποίι απὰ ἰδηρυ 5Π6 ἢ : 
ΙΘΌΒΘΠοΟΙ 18 δβδῃδιηθα απὰ πος ἢ ἄοπῃ: 
ΒΆΤΟΣ 15 ΚΘ 8 ὙΪΠΔΟΓΏΘΒΒ : 
Απὰ Βαδβῆδη δα ΟἌστη 6] βῆ κα οὔ ἐλεὶν γυιέ. 

10 Νονν Μ1Π1 το, βαϊ ἢ 86 ΓΟΒΡ ; 
Νον ΜΠ1}11 ὈῸ οχδϊίρα ; 
Νον ΜΠ1 ἢ ὰΡ ταγβο!ς 

11 Υα 5}8}1] οοῃσοῖγο οἸΔΗ͂, 
ὙΟΌΣ ὈτοΘίΝ, αϑ ΓΟ, ἘμΑἢ ἀδνοὺγ γου. 

68 8818]} Ὀσπρ Τοσ βίι ΒὉ]9 : 

12 Απά {86 ῬΘΟΡΪΘ 88} 06 αϑ [86 Ὀαγηῃΐηρ οὗ Ἰἴτη : 
Ας5 ᾿Ἰβοζὴβ ουΐ ὈὉΡ 8141} [86 Υ Ὀ6 θυχῃρά ἴῃ {86 Ητο. 

Δ ΟΥ̓ Μεδεδοηθον. 

ὙΚΧΤΤΙΑΙ, ΑΝῸ 

ον. 1. Το υΧΧΟανθ βοιλθθον ἀοτίνο Ὁ ΝΕ ἼΝ ἔγοτη 
κν 5.(ο ὃ6 εἰγαίὰ,᾽" 105. 6 ἰγϑῃϑίδίο : “ ἐν τῷ φοβῳ ὑμῶν 

αὐτὶ φοβηθήσονται." ΤΊ οἴποτ δῃοίοθηϊ γοσβί ΟἿΒ σϑΐοσ [80 
ποτὰ ἴο ΠΝ. ΤῊ ἴῃ  σεο. ἐεεα υἱάδηίεδ εἰαπιαδιη  }οΥδ. 
δυμν. δ ἃ ΤΉσξον. “ὀφθήσομαι αὑτοῖς." ΑοὐἹῖ : ὁραθήσομαι. 

Τε Ἄρρϑασο ἐηδὲ ἐ9γ σοδὰ ὈΝΜΚΚ 88 ἰ{ ἰὺ τοσὸ ὈΡΝΝ 

ἀγποοραίοά δΔοπι ὈΤῚ ἢ πϑτν, Ἶκὸ Ὁ9}) ὕοα "Ὁ 
Ὁ25). Βα ατῖγ ἐθ6. Ομδ)ὰ. δῃά β5'υτ. (θοωρ. θσδεπ. ἐπ 
ἰοὲλ Βαὲ ἐποϑὸ ἀοσίνδέίοῃϑ δηἀ οχρδηδίΐοηϑ αγὸ ὑἢ- 

ξτιδτωταδιϊοδὶ δὰ ἀο οὶ βυϊύ ὑπο σοηίοχιί. ἴπ 2 βδ). 

ΧχΊ 30 χρὴ ΒΟΟΙῺ5 ἰ0 ΒΟΙΎΘ ὃἃὃ8 ἀοοϊκηδιίοι ἴοσ Ὦθ- 

ΤΌδΑ, διὰ ἴῃ (οὶ 85 πΟΤ᾿. ῬΥΤΌΡΥ. "ποῸ ΚὮἢ κΜι}}} τοί αἴης 118 
Τπἀδτηθηΐαὶ Δρρ6)} αἰΐνθ σι ϑδηΐηκ, βίποθ 1 γϑϑάβ ἔῆθσο 

μὴ ῖκ Ὁ δηὰ ποῖ ΟἿ Ἴκ οἵ ὃκ ὍΝ. Βυι ἤοσω 

κα τΩΥ ὯΘ ἀεγῖνϑα δίεμοσ ὈῚς αἸΚθ ὍΝ ἵγοτω 

ΝΣ Ἢ 1 βδιη. χίν. δ0), δηὰ (ἢ 185 [ουτω πη 6.188 [Π9 ῬΡὰ- 

ἐσοιγτηΐο ὑποκ (ἄθῃ. χινί.16; Νααι. χανὶ. 11); ΟΣ ὑπ 
ἾἾΚο 4. σ,, ΠΟΩΝ ( σβν. γἹ, 8, 32) ἴτοτη ὩΌ ΝΣ Εχοά. 
ΥΊ. 34), ἽΠΟ3Ια ἴτοτα. ἽΠ) "2 (1 βδτὰ. χα Ϊ. 20 8ᾳ., δέξο). 
Ῥτοτα ἩΚἪΝς οΟΙΏ68 οὔ Ῥγοδϑαὶ ποσὰ. Ἤδη -ὶ Θσοὰ δ 

ἸΙοπ," ἐξ, ἦθτο, 6 ἀδοϊηδείοη ἐμπδὲ ὁοοῦσβ ᾿αἶβο ἴῃ {πο 
Ατδθῖς δηὰ Ῥοσβίαῃ (οοΐηρ. αϑαδαϊαλ αὐὰ δολίγ-ολοᾶα. 
ΒΟΘΉΔΛΕΥ Ηΐοτοε. 11... Ὁ. Ἷ, οἀ, Βοσεπευκιῖπκη, δηὰ ΟἾδεν. 
ΤᾺεε. Ῥ. 141). Βαὲ ἰῃΐο ἀοθ8 ποὲ ὀχρίδίη ἰὴ9 ἀδρῇ ἢ 

ζοτίο ἰὼ 1) ἢ. 1 πουϊὰ δἰάθ πίϊὰ ἐπομβο ἐμαέ τϑδὰ 

8 ὁγ, ιοΐέλογοα α'σαν. 

ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

ὈΝΣῚΚ ΟΥ̓ ὈΠΜΕῚΝ ΟΥ̓ ὈΣΚΎΝ, 85 οἰρῃξ οοαΐσοβ δοίυ-- 

ΑΙ Βαγθ Ὁ Ν. Τακίῃς ̓ ὌΟΝΣῚΝ 88 ἰδ τηϑδὴ ὉΘ- 

ἔσϑοη ἰδ 9 Μαδογϑίίο τοδάϊης δὰ ὙὮδὲ [8 ΟΥΟΡΓΎ89 ἀθ-. 
τηδη θα, κγγο τηϑὶ ἴῃ δαἀαἰξίου οοπθίσγαθ ἰἱξ δ οοἸ]ϑοῖγϑ 

(γο Ἡφιἀδηδολαἢ.----Ὑῷ δ (οοτωρ. ν. 20; χχχυί!. 1δ, 11) 

18 86 δοσυδαῖγο ἰο Ὀ9 γοβαγάϑα δ ἀορϑηθῃξῤῤ θη: 1.33" : 

ΠΟΥ͂ ψό9 0 ὈΪΟΥΏ 658," {. 6., ὈλΓΘΥ ἔθ .Β (οοτωρ. Ζορῆ. ἰ. 

14).---- ΤῈ ΤΌΓΣΤΙΩ 1.32. ΟΟΟΘΌΣΒ δραίη ΟὨἹΥῪ Ζοῦ χχχί. 88; 

ΘΟΙΏΡ. 188, χχὶ, 12; χχχί. 8, 

νοΥ. 8. ὈΜῸ σἰξα 10] οσίηρς δοαπδαίϊίπο Φ2οὉ ἰχ. 21; 

ν᾿ 1}. 3, Ζυάρ. ἰχ. 88; 7οὉ χίσ, 18. ΟοιΡ. ΡΒ. ̓ ἰχχχίχ. 80, 

ΠΕ ΎΤΝΝ ΟἸΚΌ ἴθ. υδϑοὰ ἰὴ (ἢ 9 Β8Π16 586}89 88 Γ1)}. 

Ψοσ. 9. Ὧι ἰπ ἐῆο ΤΩΑΒΟΌ η6 88 8 ντοροδέξίνα δηὰ 

τοιῃηοίθ Ῥτϑαϊοδίϑ. Οοτν. χχίν. 4,7; χχυὶ. 8; χίχ. 8.-- 

ΘΓ, αἰτοοὶ οδαυδαῖνο ΕΙρμ ]) -πριάοτγεηι ργοάμοίί, ᾿ἰν. 
4- ΟὩΪΥ δαϑίῃ χίχ. 6, Ῥδιεδῃἢ ἴῃ ῥδῦυ8ο, 6κ. ἢ 6δα. 

Ψοσ. 10, ὈΠῚῚΚΝ βίαμάπ ἴοσ ὈΘΊΠΚ, 860 Ομ Σκν Ογτ., 

ὃ 82, ὅ α. 
ψοσ. 11. ΤΠ 1} ἐπ βδοουϑδίίγο οὗ ΪΏ69Α : ΘΟΙΏΡ. 

ττ 

Ἰἰχ. 4: Ῥδ. υἱ!. 1δ..--- Ὁ Ό 966 νυ. 24. 866 Υ-΄ 24; Χ [ Ἵ 9 -οῦρ ᾿ 

ΧΙ]. 2; χ]νὶ!. 14, 

ψοσ. 12. Ὁ" οοῦδρ. ΟἿ χχχὶϊ. 18.----1ὖὋὸ [8 ἀδδοόρανα, 

αδοοίηονε: ἰὴθ ὙΟΣα ΟἿΪΥ ΠΟΙῸ ἴπ ἰϑαίϑῃ. Οὐρ. 58. 
Ιχχχ. 11.--- ΓΝ, οοίαρ. ἰχ. 17; ὅθτ. Χ]!. δ8; χ]χ, 8,. 

ΟΕΠΕΝ 5 Ογαηι., ἢ Ἀ,, α, 140,1. 

ἘΧΈΕΟΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

1, ΤΏ βοοοπᾶ ὑγανο-οἶτοϊθ. [ΤῈ ἰβ Ὀσόδου 88 ἴο 
εχίδαϊ ἰμδη {16 [Ὀσοροῖπρ, θυΐ 88 ΓΕρΆΓΑΗ 1π ἢ ΕΥ̓͂ 
ἴξ 18 ἸΔΙΤΟΤΟΣ. ΕῸΓΣ 1ζ ἰββο8 ἔτοτα (ἢ9 Βαῖωθ ροϊηϊ 
85 ἴδε ἤτεί, Ὀυΐ οχίθῃ 8 ΟὨΪΥ ἰο [86 να οἵ ἐπ 
ΒΑ Ίηρ δοὶ. ΤᾺ ἀἰπίτεβει οοσββίοποα ὉΥ͂ [Π6 Ὠοβί!]θ 

8 Ῥοσίσαγϑα οοποζοίο!υ δηὰ υ δ γ, δὰ 

ἦπδὲ 88 υἱβί οἷν ἔθη ἄἀο τὸ 860 ἰδ ΤΌΟΒΡ, 88 ἰὲ 
ἭΘΓΘ ῬΓΟνΟΚΟΩ͂ ΟΥ̓ ἴΠ6 ᾿ηίο γα 9 ἀἰδίγοθβ, Θοπηθ. 
ἴο {Π6 τεϑοθ. Αὶ σοβρϑοίδθ]β οι ΌαθΕΥ ἰμδὶ Η6Ζεο- 
Κίδἢ μαα βοηΐ πῖῖῃ ἃ σδηβοιω ᾿8α τοϊυχτιοα Ὑἱίδουΐ 
ΒΟΟΟΙΩΡ ΒΗ ϊηρ δηνίίηρ (νοῦ. 7). ΤΟΥ οοὐἹὰ 
ΟὨΪΥ͂ ΒΔΥ ἱμαὶ [16 Αβϑογτίδη Βαὰ ἰηδοοᾶ δοοοριοα. 



8δ4 ΤῊΕΞ ῬΒΟΡΗΕΊ' ἹΒΑΤΑῊ, 

δο σδηϑοπι, μαΐ ερίΐθ οὗ (μδὲ ταναρεὰ ἰδο ᾿ἰδηὰ 
(νεσβ. 8-9). ΤῊ 6 16 (Π6 ΟΥ̓ΟΣ ΘΟΕ ἢρ 3 δροίκαῃ 

οὗ ἴῃ γοὸσ. 1. ΤΈθη Φόβον ἀροίαγοα ἰδδὲ ΠΟΥ 
Ηὸ Υ͵ἱ]} ανῖϑο δραϊπαὶ ἐῃ86 ΘπθΩΥ (τοῦ. 10). δ 
1Πγοδίθηθ ἵδοῖὰ ἰδὲ ὑποὶς Ρ]δὴ δἢ}8}} οοτὴθ ἰοὸ 
ὩδυρὮΐ, γοδ ἐμαὶ ᾿ξ 8ἢ}8}} ἰυση ἰο τοὶ οὶ ἀ6- 
δἰτυοίίοη (γον. 11), δὰ ἐπδὲ ΠΥ Δ}.Δ}} Ὀυγ ἢ 
ΕΣκο ᾿ἱπιθϑίοπο, γοβ 1|κ ἀσγ Ὀσυδῃποοά (νος. 12). 

2. ΒοΒοϊᾶ ἐδοῖς ναϊδῃῖϊ ΟὨΘΕ ---- Ὀσσχηθα 
Ὑτϊ 8 Βτο.- -ετα. 7-12. ΒΥ ἸΡΡΥ δοὰ 71"33" 
1μο ῬτορβΒοὶ ᾿ηίθηᾶβ ἰο Ἔἐσρσοδδ οοηϊγαβίβ, Ηδθγοοα 
ΥχΑΪ8 ἃ ἰουα ΟΥΥ οἵὗἁὨ Ἰαπηθηΐ ; ΣΤ ΟΒΘΟΏρΌΓΒ οὗ 
ὑπαὶ δου ὰ Ὀγίηρ δηὰ ἴδ] ἴου, πϑϑρ. τηοδί 
8,11 φουλπηθηίδίοτθ δὲ 116 ῬτοΟρμοὲ Τλ6 88 
Ὀγν θεὸ ἤΘΓΌΘΒ δη τῃοθθοΏροῖ οὗ 
Ὀαβδδάοσθ ἐμαὶ Ἡοζοκίδὴ ρβεπὶ ἰοὸ ἰπθ Απεγσὶ 
Κίηρ ἰο 1δοῖβῃ (2 Κίηρβ χνυὶ!!. 14). ὙΏΘΥ τοῦ 
ἰο0 Ρυγολδδο ἐδθ τ] ΠάγαΤΑὶ οὗ ἐπ Αβδογτίδηθ δἱ 
106 οοδὶ οὗ δΒυδ᾽θοίίοη δηᾶ ἃ ΠΟΑΥΥ τδῆδοα. Βοίἢ 
Ὑ6Γ6 δοοορίρα. Βιυὶϊ δον ἰδ9 ἐ θεν. ΕἸομε δύτω οὗ 
ἀμ ἐν ψὴν ἴῃ εἷἶϊνὸν Ἐπ ἐμ τ οηΐ5 ἴῃ αὐτὰ γήρῃ 
Ῥαϊά, [(Π6 Αϑαγγίϑηδ βι}}} που]ά ποὲ χοϊΐγα, ναὶ ἀ6- 
Ἰδηδοα Ὀοαϊάθ {ὴ6 βυσγοπάος οὗ ἰμ6 οδρίίδὶ. 
ΤῊΘ δι δδδεδογ οδιὴθ ὑδοὶς τ τ} ἰἷ8 δϑὰ ἢ 

ΨΟΓΒΟΘ 8, 9 {ΠῸγ ρὶνο ἰπίοτστηαίίοη οὗ [μ6 οοπάϊ οι 
οὗ [6 ἰδῃὰ δὲ {6 ὺ δὰ Ἰουμά ἰΐ πῃ σοῃθοα θη ο9 
οὗ ἴπεθο ἀοθοϊδίϊοπβΌ 7ῆηθ τοδὰβ δῪ ἀοβοϊδῖθ 
(οορ. πᾶ. ν. 201) ΓΒ ἈΪοΩρ ἰβοαι πδὰ 
ἐλϑῃσνι (ΡΒ. νυἱῖϊ. 9; ΧΧΙΙ. 2; ἴδῃ. ἱ, 12; 
ἷϊ. 1δ) ; [679 τὰΘ ὯῸ ΘΟΠΊΓΩΘΓΟΘ ΟΥ̓ΟΣ ἔμοῖα, ἩΗΐ, 
ἐ. 6.. [0 Κίησ οὗ Ακεγτὶδ μβαὰ Ὀσγοΐζθοῃ οογϑηδηϊ, 
ἴῃ τἢδὲ, σρὶ το οὗ 86 σϑῆθοῦι 86 ᾿ιδὰ δοοορίϑὰ, μ9 
δΒι1}} ἀἰὰ ποὶ γχοίγο, Ὀυὶ ταδὰθ ἔσίμον ἀσιηδηάα. 
Ηο ἱγοδιθα (88 οἰϊ:εβ ᾿ἰσδεγ, ἱμαὶ ἰδ, οὶ δ ἀθ- 
δρίβοὰ ἴδοσα, θυξ Β6 Ἤοδρίυγοὰ μοὶ ἘΥ͂ ἷα βῃ- 
Ῥοσίογ ἔογοϑ ἰδὲ ϑῃδ]οά μἷπι ἰὸ στηδῖκο 11{{16 δο- 
οουπί οὗ ἐποἷν χοβἰδίδηοθ Τῆθ νογάβ οοηϊδίῃ δὰ 
ἱπεϊπιαιΐου οὗ {μ6 σδρίυγο οἵ 89 οἰτο5. οὗ δυάδα 
οὗ πηΐϊοῖ χχχγὶ. 1: 1 Κίηρβ χυὶϊὶ, 18. 2 (Ὦγ. 
ΣΧχχὶϊ, 1, βΒροαῖκ. Μίογθονος 86 ἀοϑθ ποῖ σορατὰ 

Ῥ6869 [80 δχγ- [ ΡΘΒΕΥ͂ 
ἴδῃ | Ιασϑϑὶ ἐΐοθ ἄοόπη ἀθορ, Ναὶ ἴον ἰμ9 [0Βὺ ἰδ ἰδ 186 

ΤΑΒῸ " ἵ. 6., ἢθ Βδουίβοοβ. Βυσηδῃ 119 ὉὈΠΘΡΑΣ ΠΟΥ 
(οοπΡ. 2, 22: χὶ! 

ηραυϊδιιοαὰ Ὀγ (ποὶν ΜῈ ἀρ ον εῦεῚ Εἰγοῖ 
ἴο ὁ πὸ τὰ τ (86 Ηοῖΐγ 1,δηὰ, ἰβ παιηϑὰ. [ἰ ἰὼ: 

ἱ ΒΒδγου, στο ἐμ θονοσ, ἰ[Δ9 
Ἰαΐῃ μείνϑεῃ ὥθϑασοα διὰ Ζ2Όρρα, ἰδ Ὀθοοῖηθ 

ἶϊκο ἃ δίερρο (ἰχγ. 10). Τῆθ ὑπὸ ἐτυϊὉ] οἷον 

27; Ῥα. οχχχυΐ. 1δ). 
6 αἰ δὴ οπὰ. [Ιἰονο ἴ[Π6 ποασίϑ οὗ ἰδ6 

εἶσιιδὶ {πδὺ ΠΟ μδο ὀοῦλθ (80 τροπιθῶΐ (0 :ηΐογ- 
ἔετο. Βαὶ πιὰ Ηΐμπι (6 ἰηίοζίοσεμοθ ἐδ Οἱθίος 
δαγιοαὶ. Τΐθ ΔρΡΡΟδΙΒ ἴῃ {π6 {πγϑο- τππεηθογοὰ 
δβοῃίθῃμοθ π|ι18 16 (Πγῖοθ σοροδίδα μοὶ ἐβατημλοῦμ, 
γοσ. 10. ΤῊΘ [ΒΡ δηποῦὔῃοθδ ἰὸ (1:6 Αδεγτίδηδ 
ἐπο νδεηϊΐγ οὗ (οἷν 
Βεῖγοθ. “Ὗο βἢ 

ΓΟΘΘΟΘ ΟΥ̓ ΒΑΥγΪηρ : ΥΟΌΣ ρυΐδην Ρ- 
Κσα, 58 ΝΑΙ γ6 κα ἧτο ἰὸ δογοῦξ γοῦ (ἰ. 81; ἶχ. 
17). ἷθ δ ομαγδοίοσίσοά Ὀγ δ ὑπο- το] ἔπιδσθ 

ΔΙῚ6 (ΟΡ. 276 Γ. χχχῖν. ὅ- 
᾿ ὃ. Βαΐ ἰδοόγηδ ῥαση 

ποι) π|}} τηλκο [ἢ9 αὐ. γὲ πόρος δὲ [89 

4, ΤῊΞ ΑἸΑΒΜ ΟΕ ΗΙΝΝΕΒΝ: ΤῊΒΞ ΟΟΜΕΌΒΤ' ΟΕ ΤῊΕ ΡΙΟΌΆ. 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΧΧΧΊΠΙΙ, 18--22, 

18 Ηἴρδσ, γο ἐλαΐ αγὸ ΤΆΣ ον, ΜΠδὲ 1 Βανο ἀσῃθ . 
Απά, γο ἐλαέ ατγὸ ΠΘΑΡ, ΒΟΚπου]θᾶζ9 ΤᾺΥ ταῖρμί, 

14 ὙΠ ΒΙΠΠΘΙΒ ἴῃ Ζίοη 876 δἵγαϊα " 
ἘΘΑΓΆ]η688 μα βυσρτίθοα 86 "Βμυροοσίίεβ. 
ΤΟ διμοπρ τ.8 
ὝΏΟ ϑδιλοηρ τι8 514]} ἀντ 61} τὶ ΟΥ̓ΟΣ 

18 Ἠο δαὶ τ 

ἀν 611 στ 1.16 ἀονουσίηρ το ἢ 
Ἰαβύϊα ὈΟΓΣΗΪΏρΡΕ ἦ 

οἱ ᾿τἱρὐθουβὶγ, δὰ βρϑα κοί ΡΥ ΒΟΥ 
Ηο ἰδμδὲ ἀοδρίβοιι ἐμ σαΐῃ οὗ μεν μλρασίσ 

ἱηρ οὗἨ Ὀγθ68, Τηδὶ βμδκοίῃ 18 Βδηὰβ ἔγοτῃη ἢο 
ΤΒδὶ βίορροί εἶθ δαγβ ἤἔγοιαη μοατίηρ οὗ “Ῥ]οοά, 
Απά ββαυϊίοί ἷβ ογοθ ἔγοσα βοοίῃρ 6Υ]] ; 

16 Ἠϑθ β8}4}} ἀπ ]]} ὁ ἦμι Ἦ: 
Ηΐβ Ῥῖδοο οὗ ἀοίδῃοθ 
ῬΒνοδα δὯ).4}1 Ὀ6 σίγϑῃ Ἐπὶ ; 
ΗΒ ψδίϑυβ δλαϊὶ δὲ βιγθ, 

Ἱ δὲ ἐδ τηυηὐίοηβ οὗ ΣΌΟΚΒ ς 



ΟΕΑΡ. ΧΧΧΙ͂ΤΙΤΙ. 13-5.. 

17 ΤΉΪΩΘ 6γ685 8}}8]] 806 {86 Κὶ ἪΝ ἀμ θ δι 
ΤΟΥ 8}}8}} Ὀεο]α Ἴδο Ἰαπὰ δαὶ ὶβ γθσγ ἴδ οἱς 

18 ΤὨΐηο Βοδχί 8881] τηραϊαΐο ἴθσσοσ. 
ὝΒΟΙΘ ᾿ς [86 βοτῖρο ἢ ΘΟ ἐδ [Π6 ἾΘΟΟΙΥΟΙ ὃ 
ὝΠΟ ὦ 6 ἐπαὺ οουηίοα ἐδθ ΟὟΤΟΣ ὃ 

19 Του Βμδ]ν ποὺ 860 ἃ ἤθτῸθ ἘΞΡο; 
Α Ρθ0ρ]ὁ οὗ ἄθοροσ βρϑϑοῦ 1Ποὺ οδηδὲ ῬογΟΟῖΥΘ ς 
Οὗ ἃ ᾿βϑιδιηπιουίηρ ἰοηρσυο, ἰδαέ δου, δαπδὲ τοὶ ἀπ ἀεοχείδηά. 

20 Τοκ ὕρου Ζίοη, {μα ΟΥ̓ οὗἁὨ οὔχ βοϊθερῃ 68 : 
ΤΒΪΠΘ ΟΥ̓65 88}8}} θ06 6 ΣΌΒΑ] οὰ ἃ αυἱοὶ μαρἰϊαίΐοη, 
Α ἰδθοσῃδο]ο ἐλαΐ 88.411] ποῖ Ὀ6 ἰδίκθῃ ἄτῃ : 
Νοῖ ομθ οὗ [86 βἰδῖκοβ {βοσϑοῦ 8.81] ουθοσ Ὀθ σοιηουοῦ, 
ΝοΣίμοΣ 8881} δὴγ οὗ [6 οοτάβ ὑμοσοοῦ θ6 Ὀσοίκθῃ, 

21 Βυΐ ἰδογὸ [86 ροτίουβ [080 ευἱδ Ὀθ0 υπΐο ὺ8 
5Α ηΐδοο "Ὁ Ὀσχοδα σίγουβ απα βίγθδΒ ; 
ὙΥΒογοΐη 888]}} ρΡῸ πὸ ψ8]]ΟΥ ΕΠ ΟΔΓΒ, 
ΝοίίδαΣ 5841} γα] δηῦ βλῖρ ῥ8858 {που ΌΥ. 

[80 ΠΟΒΡ 'ϑ ουὖν ἤδλτρῖνοΣ, 22 ΕῸΣ ἐπ9 [0Ε} Φ ουΐ 7ὰ 
ΤῈῸ 10Ε}Ρ ὦ οὖσ Κίπρ ; δ ΜῈ} βᾶγὸ 08. 

ΣΉ ΘΟ. ΜΡ ΜἬΌΜΕΝΘΕΝ. 8 ἨδθΌ. λέπεδε. 8 Οὗ, ἀδοσίξε. 
.« σοῦ. ὃ δ ΗΘΌ, ἡδισλίδ, οἵ, λέσλ ρίαοοι. 4 Ηοῦ. { 7.6Ἦ᾽ ἀἰδίαηποσε. 
Ἷ Ἡοῦ. τοοίσλοτ. 8. Οἱ, γἰαϊουίοιδ. 89 ἩΘΌ. ϑραοοδ, οσ λοπμαῖ. 
Ὁ Ἠϑοῦ. ὁ Α 

δ ὠμοζοαη. ν Ηῖ ὑγοαά. 4 ατοϊὰφ οχίοπεα ἰοπά. 
ἃ ἐλ ἱπεοτίδετ 67} {λ4 ἰοιοονα. 9 ἐλ6 αὐδαοίουδ. Ἔ ἐλαΐ ἀοοε ποὲ ταμάον. 
ε Α »ίαξο οἵ δἰγόαπεδ, οΓ τίυαε ογοαὰ ΟἹ αἰδλον δἰἄβ, 

ἘΕΈΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ 

γος. 14. ΣΊ  ΟἿ]Υ Π6γῸ ἴῃ 1βα] Δ ἢ, Οοόσορ. ῬΒ. 1]. 11 ; 
ΧΊΥΙΣ. 1; 500 ἰν. 14,---).}} τ:(ἢ ἀεουξ. ἴος. σοταρ. “ἀκ. γΥ.17; 
Ρῃι.ν. ὅδ; ὀχχ. ὅδ. ΕἸΘΘΎΘΓΟ 15α δ οομδίσϑα “3. πιῇ 

Ῥιαοροιεοιθ : χί. δ; ΧΥΪ. 4; 1͵γν. 1δ.-----4)Ὁ ἴ5 ἰδ δο- 
᾿ ̓ 

6. ]Π]ο ἀαέίνω εἰλίεμα. ΤΠΟοῦΚὮ ΘΙ ΘΟ 670 (18 ἀδέϊνο σό- 
ἔοτο ἰο ἔδο δοΐδὶ δ] δοῖ (οοταρ. θη. χχί, 16; χχχί. 41: 

154. ἰδ. 23; χχχὶ. 8; χσυχυί. 0, σές.), δοοογάϊηρ ἐο νηϊοἢ [ὁ 

του] πιοϑὰ ἰο τϑρὰ μϑγϑ Ὁ) 22) 9, 16 19 ἐπ {Π|8 ρίδοϑ 
Σοϊλίοὰ ἴο ἔδο [ὧθ4] δυθ])οσὲ, ἔ. 6., ἰο [ἢ 9 δρϑβίκοσβ, το 
ῬΓΟΡΟΥΙΥ αδἔγτα οὗ ἐπϑιρθοῖγοβ ἐδ 18 ἱμΠὲν ἰο ἀπο 
ψιὶῇ “ον, Τηΐ9 ἀδίΐνθ ΘΥΘΥΥΉΎΟΣΙΘ γοργοδοηὶδβ 8 
Ῥῆτσαδο ἐμὲ δἴστσωσ δ ᾿πίθη δῖτο το δέου ἴοὸ 6 πο γοδὺβ 

οὔ ἰο δρϑαξοσ: ἴῃ ἐδπι18 ῃ]Ϊδοθ δᾶ. : δ ἘΠῚ ἀνγϑὶ] (ἸῸ6 Βα Ὺ 
115 ἴῃ γοϊδέίου ἐο οὔ σβο γϑδ, ἰῃ ΟΡ οὐσῷ ἰπίθγοϑὶ) τὶ ἢ 

ἀοτουσίπα ὅζο, εἰς.3---ροιοὸ διζαίῃ οἿἷν Ῥδ. οἱ}, 4.-- 

Δ Ὃ 15 19 Ὀαρκίποϊηρ οὗ ΡΒ. χν. ΜΌΣΘΟΥΘΣ ἐδ ογὰ 8 
ἃ ὦ ϑ 

“ἰσ Ὁ “Ἢ Γ ἽΝ τετ. 1 θοαὶ! Ρα. χυ. 3. 
ΨοΥ. 158. Το υἷυζαι 1 δωδίο 7εἴα ΟΘΟΌΣΕΒ ἀκαῖτι ἴῃ 

166. χἱν. 34; ᾿χῖν. δ.----Ὁ 7). Ἵ οοΏρ. Ῥτονυ. χχῇ!. 
16: ἐπο Ἰαξέος ποτὰ δραΐη ἴῃ ἴδϑα. χχυϊ!. ἢ; χῖν. 19.-- 

ΨΎΞΔ (οοπρ. Ἐχοά. χυἕ!. 21) δχαΐίπ ἴπ 188, ἵν]. 11 ; 11}. 
11. Ὑηδὶ ϑοτί οὗ γῪ2 [8 τηϑοϑδηΐ [5 δα ρ᾽δίηϑα ὈΥ͂ ἐπ λά- 
ἀλείου Πρῦν9 (ορρυφοϑίοπδε, δζδῖῃι Ο]7 Ῥτου. χχυμ!. 

16... }ὸδ 506 τσ. ῶ9.----Ἡ,͵ Πὸ σομπϑίσι σου Ἡ] 1 15 

οονδίῖτ. ργασιαπα. Ἐοτ (ἢ6 Ῥγοροδί θὰ ἀορϑηὰδ οἢ ἐδ 9 
Ζιοῖίου οὔ τούγο πη ρ ἰἀθ4}}ν ργθϑοηΐ ἴῃ 7), “ ἴὸ βῃαϊκο." 

---- -τιῦ' οοτορ. Ῥα. χυ᾿ δ; ἴπ6. 1. 23; νυ. 28; χὶνυ. 13.--- 

ἸΣΤΙΣ Ὀΐκ πιὰ Τ0]οτίηρ [Ὁ οςσατϑ ῬΥΟΥ. χχὶ. 18, ϑοσωρ. 
ὉὁΚ μὰν 

Ῥτον. χυὶϊ, 28.-----Ὁ Ἵ 16. “ ὈΙοοάβῃθάα, πλατάος," (σοΙΏρΡ. 
" Υ͂ 

Ἐσποά. χχί!, 1; 186. ἴν. 4)... } τηγτοίορς τί ὈΔΙΑ, 
νὰ δηὰ Ποῖο ἰῃ Καὶ. νίξ [)6 δα τηϑαηΐης ἰμδὲ 1 ὯΔ48 

ἴω (86 Ρίο] χχῖχ. 10.- Ὁ. ΓΒΕ “10 ἸΟΟΙ ΟὨ 6ΥἹ] υἡ} ἢ 
Ῥλοδδυσε." 

Ψον. 16. ὈΥ Ἴ2, ΥἹΌσαι, ἰὼ 1661 8} ΟὨῪ ἮΘΓΘ ; ΘΟΣΩΡ. 

ΟσΟΒΑΜΜΑΤΊΟΘΑΤ, 

δαάὰᾳ. ν. 18; Ῥχον. τἱ!}}, 3, εἴς.--ὙὙὍχὸ 86 εἰ. οοπεῖν. 

ΘοῖΏρ. 1 βαϊη. χχίν. 1.-- 2}, “ φοψίωοι," “τοΐαβο," 
δΔΑΛΙῺ ΟἿΪΥ ΧΕΥ. 13, 

γον. 11, ΤΏ 3. ῬΟΥΒ. ΤΏ480. δΌ ΠΧ, 826. 1 τόσα. 6 δηὰ 80, 
τοίου ἴο ἔι6 πδίΐοῃ τοχαγἀϑα δ πηϊξ, 

νος. 18. Ὁ, “ἰο [ΐηκ, οομοίάος, τ οὐέαγί " (ΦοΒἢ. 1, 

8; Ῥκ, 1.2; 111, αἶο.; 18. ἸῖχΧ. 13) ΤΩΔῪ τοϊδίο 8180 ἐὸ τδμδὲ 

ἴο νδδί.-- ΠΝ, ἸΘΣΤΟΓ, ΟἿΥ ΠΟΙΟ 3} 1ϑαἰδὴ .---- ὃ 
᾿ καὶ φΦ0. ΓΙ 

δαδίη χχσχνὶ, 8; χχχγυί! 2 .----ἢ σὲ 85 και ῦδίδηεγο ΟἿἹΥ 

ἮΘΓΘ 1Ὼ θ6Ι ΔΉ ; [ἢ γοσῸ “10 νοὶ ἢ οαὐ “ ΤΏΟΔΟΥ χὶνί. 6; 

Ιν. 8, 

Ψον. 19. ΤῊο ἔἴνγτο Παῖνο8 οἵ (16 γοσϑα δορίδίῃ ἐμο δὶ" 

ἐμοδίο οὗ δοοίῃηρς διὰ δου, ΤῊΪ8 Ῥγοόυθδ ἰδὲ ἐἢ9 ὁχ- 

Ῥιδιδίίου οὗ ΤῸ -- σλχ, δαγδανᾳ ἰοσιομα (Ῥ6. οχίν. 1» 

ἄοθϑ ποῖ δᾷτοθ Ὑἱδ (Π9 οοηίοχί. Τπδὶ 1}}}) ΤΩΘΑῺ 8 
“γγιθ Ὀθοϊκοηΐην " δοοοταΐηρ ἰο ἰδ 8 ΑτδΌ. τοααδϑα (Εἰστ- 
κατα) 16 ἀϊδργογοὰ ὉΥ ἀπδεπ. ΤῪεε. Ὁ. 60] θα. ΤΏΘΙΘ Το- 
ταδίμα ἐμπ5 ἐδθ οχρίδηδίΐοῃ ἐμαὶ ἔβῖκθδ δ 88 Ῥατχὶ. 

ΝΊΡΒ, ὕγοτα 1} - ΠΡ (οόταρ, ὉΠ." διὰ ὈΌΤΊ, 2) βοὰ 
οϑο, Ρ διὰ Ἵ δῃὰ δαὶ τί ἐλο τηϑδηϊης “ πασὰ, 

΄΄» ν ἡ ς οὶ 

αὐἀδοϊουπ, ογοσθοηίης οοημἀυοὶ" (ΒΥ. ἀναιδής, ὕ στο. 
ἐπιριάοδηδ). ΤΌΘ Ὑγοχὰ, ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΘΣ, [5 ἅπ. λεγ., Δῃηὰ 10 Υ ἐπ 18 
ΤΟΒΒΟῺ ἔσαν ὈΘ ῬΟΒΒ[Ό]6 ἐπδὲ 186] Δ} Ὠἰη δ δὲ δοῖὴϑθ 45- 
δυτῖδῃ ποτὰ δὲ ργϑβϑοῃὺ ὕῃ ἘΠΟΤΏ ἴο 8. 
ψοσ. 230. ἄπ. λεγ., ΑΣδῦ, ἑαίαπα οἵὗἨ ἐδο σοδυλίηρ οὗ 

ἐδ ποιαδὰβ 
γον. 21. Ὁ" 2 οογγοηρομὰβ ἐο ἰὴ ποραϊίοῃδ οὗ Υγοὸσ. 

η.--..- 2 [ἢ 1θ618Δ} καί ΟἿΪΥ ΣΧ. 34.-----ὈΠΊΓΡΕΒΟΝ δἷ- 

Το Υ 1,πδεδιῖο 86 ργογϑὰ ἰμδί Ὁ 16 ὯὩοϊ ἰο ὈΘ ἴδ κῃ «-«α 

ἴοοο, “ἰπδιοο." ΤῺ Βυ ῆχοΒ ἴῃ 12 δῃὰ 1). δ .’Ὸ τὴ - 

εἰΐοσαν ἰο Ὀ6 τοΐοστοά ἰὸο οΡ0.--οὸόὸῦ ΦΌΩΣ 

(ϑοζωρ. ΟἿΦῸ Ἑσοῖς. ΧΧΥΪ!, 20 δηὰ ΟἿ Ὁ Ἐσοῖς. χχυί!. 6) 



950 ΤῊ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΤΙΑΗ͂, 

5 ἄπ. λεγ...---,͵Ἴ, σοπίγοοίοι ἔγοτι ὝΧ, ὀαυμηι, ΤΟΐΩΣΟ ΜΆ, 

αἰϊσωίά, ἴο ἃ κτοδὲ Ὀ61194-ουξ ΒὨ ΠΡ (Ναπι. χχίν. 36; ὥζοῖ. 

ΧΧΧ.θ; ῬΒ. οὐ. 41). 

γον. 33, Βίῃοϑ ἰὲ ἀο98 τοῖ τοδὰ 3) 9} (χ! 11}. 8; χῖνῇ, 

15, 6ἰε.), 1 που]ὰ δοοοτὰ μι Βττσια, ὴο ἰαἶκθα 122 9. 
1) 3), ὮΣΌΤΓΠ, οὶ δα ργοάϊοδίοβ Ὀσὲ δ δρροαδϊίίοῃ 

χἱὰὰ ΓΤ, 50 ἐμδὲ »ῪΣ 15. ἐπ βοὶθ φῬγϑα!εδὺὶθ οὗ ἔπ 
Γοτοχοίπαᾳ ἔτϑο δα δ᾽ οοὶδ Ἡ ΒΊΟΝ ΔΙΘ ΘοΙΑ ΡΥ ΘΒ θὰ θζ- 

ῬΒαϊίσδν 1 ἐπ 7. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

1. Ηετϑ πὸ μαγὸ ἐμ δηλ] δηὰ Ὀγοδάοεὶ οἰγουϊξ 
οἵ τᾶνοβ Ὀθίοσε 8. Ασοοοτγάϊηρ ἰο γοσ. 10, 29- 
ουδὲ τὰ δρουΐ ἰο αὐῖϑο δη οοπηθ ἴο [ἢ ΓΕΒΟΌΘ. 
116 παβ ἄοπθ βοι, Τ)Θ σϑβοῦθ ἰ8 δοοοπιρ βῃϑὰ ἴῃ 
δῇ δείουπάϊηρ ἰδβίοη. ΤῊΘ ῥγοβοηΐ ῥϑεβᾶρθ Ὀ6- 
Ἰοηρβ ἴο {1π|6 αἴνον {Π6 σοϑοῦθ, [1 κάραν α μείω ΤᾺ 
Ἐογ 1 οομίδίηβ χίδηοοβ ἰηΐο ἐδ ζμΐαγο, (πδὶ τοβὶ 
ὍΡΟΙΣ ἰδαὶ ἃ 85 ἰἰοῖν Ἰουπάαϊΐοη. ΕἾγβὲ (86 
ΓῸΒΡ βυμμπηοῃβ [ἢ οθ6 ἴδγ δῃἀ ὩΘ8Γ ἴο ρ͵ 76 ῬΓΟΡΟΡ 
δἰϊοπίΐοα ἰοὸ τῆδὶ Ηθ ἀοοθ (νοῦ. 13). Τποη [δ6 
Ῥιορμοὶ ἀδθοσῖθοα ἴμ9 οὔῇἴδοϊ οὔ τῆδὺ ᾿889 Ὀθθῃ 
ἄοῃα ου ἰδ Βί πῃ ΓΒ ἴῃ Φογυβδ]οα. ΤΟΥ 8τὸ ἴθγ- 
στοά : {Π6 Υ που]ὰ ἢθο [6 ποῖ οσμοοὰ οὗἉ {15 
ταρσῶν αοά, ον (ΠΟΥ͂ δΓο 111-δί-6δβοὸ ἴῃ 1. Ηδηοθ 
ΠΟῪ δαῖς : πῆο οδὰ δϑΐάθ Ὀγ 118 ἀδνουσὶ 
(νογ. 14). Τὸ {818 18 γορ]ϊϑᾶ : [19 ἢγθ ἷ8 Πᾶγηι- 
1688 ἴον {80 ρῥίουκ, (9 Ἰονοῖβ οὗ γαῖ, [Π6 τἰρμί- 
Θθοὺλ (ΤΟΣ. 1), ἴον βυοῦ ψ1}} ἄντ }} ἰῃ Ψογηβδίοπι 
ἷῃ βϑοι τὶν δηὰ δρυηάδποθ (νον. 16); δηὰ σ|}} 
866 ἴΠ6 Κίηρ οὗ [ϑγδλοὶ βἰἰεηρ ἴῃ πΐῆῦ δηα βἸΟΥ 
δὶ {(Π9 Βοδὰ οἵ ἃ νἱάθ ϑυιρὶγο (νορ. 17). Αϑ οῃδ 
«Εἴη κα οἵ βοπιοι βίηρ ἐπαὶ [88 ἀϊβαρροαγοα ἴγοπι 
ΤΣΩΘΙΊΟΥΥ͂, 80 88} τηϑη γοῆδοξ οα 16 πη οὗ ἨΔΙ᾿Β 
ἀἰδίγοδα (νοῦ. 18), δπὰ οἵ 8 ἰοστῖβα Ῥγϑβϑθῶσθ οὗ 
1Π6 Ὀαγθαγῖο παίΐοη ἴῃ {Π6 απ (γογ. 19). Ζίοῃ 
ἯΠ| 06 8 βθοῦγο ἴοσίγοβα, ἃ χυΐοὶ, δὶ αἰπρ οἷδοθ 
οὗ πογβῆΐρ, δῃἃ 0 τὭΟσο ἃ Βῃ ι Δ Ιηρ ἰΔΌΘΓΏΔΟΙΪΘ 88 
ἴῃ {πο {πι6 οὗ [86 ἠουτηου ἱΠγουρσὶ 1π6 τ|ΔΘΓΏΘΑΒ 
(νον. 20). Εὸν Ζοβονυδὴ 18 ἔβοσο Ηπηβο]Υ ἴῃ Η 8 
ΤΆ] ΘΕΙΥ ; Ῥτοϊθοίηρ τδίοτβ βυσσουπμὰ (η9 ρἾδοθ 
(νον. 21), δηὰ "9 ᾺὉ Ηἰπιβοὶ ἢ 88 ρῖξο, Ἰαν- 
εἰνοῦ Ἅπ Ἰϊηρς ἰδ 1ῃ6 ἀαϊίγετος οὗ ΗΠ8 Ῥθορ]θ 
(νον. 22), 

. 9, Ἐὁα: -----Ἰὴν το ρ --- ον. 18. ΤΉ γΐθοθ 
Βορίηβ τὶ} [6 ΟΥῪ οἵ 4 Βογϑὶ  {παὶ τηδῖζοβ πόσα 
ἴο ἴ.9 Ὑ80]6 που]ὰ (πὸ αοσοπιρίἰδὴδαά ταὶ Ὠ Υ δοί. 
Ἐὸν (μ6 γοσγίεοι "δ ἿΣΝ πίιίμοῦὶ ἀουθδὲ ἀεὶ ρτιαῖοα 
1Π6 δεῖ οὗ τοϑοῦθ δ δοοοιρ] βηῃθα, ἩΒ1ΟὮ ὙΘΓΒΟΘΒ 
1, 8, 10 μοῖ4 ἰπ ῥγοβρροοῖ; δῃὰ το τηυδὲ τορατὰ 

3) (48 οἴδη ἴῃ ἴμ6 Βοοῖβ οὔ Κίηρῃ, ὙΟΓΟ 
2) δὰ ΠῚΣ οοπεπαδ!]Υ βίδηἃ ῥδσα]]8]: 1 
Κίηρε χν. 23; χνὶ. 27. χχὶϊ. 46, εἰς.), ἰῺ {Π6 ὁοοῃ- 
οσζοῖθ ΒΟΏΒΘ 88 Ὁ αἰβρΊαΥ οὗ ρονοσ, δῃὰ, ὑθοδυβο οἵ 
ΣΝ, 88 ΔΙ γθδαν σοῃθ ἰ0 ρῆ88. Βαὶί (Π6 ΠΟΓΑΪ 8 
ΟΥ̓ που]ὰ ἱπιϊπιαίθ {πὲ δὴ δνθηΐ οἵ ψαβὲ δηᾶ 
πιᾶο οἰδοὶ 88 παρροηοϑα, οὗ σοποοσῃ (ο 4}} τηθῃ, 
ουϑῇ ἴἰο {Π|086 ἴδ σχϑοιηοίΐθ. ΕΣ ΠΟΥ ΣΔΥ͂ ΚΏΩΟΥ͂ 
γοτα (818 Πρ. 18 (Π6 ἔστι θ, Δηὰ ἱπογοίογο αἶθο τ μὸ 
ἴη ἑλεῖν Οοά. Ἐὸν Ηο ἰδαὶ ἀἸ4 ψῆδὶ Βαρροπϑά 
ἴο (Π6 Αδβουτΐίδη [ιοϑῦ ἴῃ ἐπ πε οσῃοοά οἵ Φογυ- 
βαΐϑθπλ ἰῃ ΟΖ κἰ Δ 8 ἰἶτθο ταυϑὲ θ6 αοὰ ονοσ 81] 
ξον (ςομΡ. χχχνὶ. 18-20. χχχυὶ. 10-18) δηά 

ἘΡ ΟΥ̓́ΘΡ 81 ἸΙοστάβ. Τῇοθθ ὨΘΆΓ 816 ὈΪΔΙΉΪ (ἢ 6 
Ἰργδθὶ θα, τθο δὰ ἰῃ χγοαὶ Ὀδοη ὙΠ ΓΏ6Β568 
οὗ {πὸ ἀφο, ΤΉοθο βῃοιἹά δοκηοσίθαρο {π6 ἀ6- 
τηοηπίγαίϊοη οὗ [86 1,.0ΟΒΡ᾽Β ροτοσ. Ασοοοσαϊΐηρ ἰο 
{πεῖν ἰηταγὰ οοπαϊίοι ΠΟΥ βου ἃ ἀγα ἤτοι ἱΐ 
οοταίοσί ογ ψαγηϊηρ. 

3. πὸ κἷ'ῃηθεε----δδοίηκ ονἹ-- -ὝοΓ. 
14-15, ΤΠ Ῥτγορμοὺ ἤγβι ργοβοηῖβ (ππὶ ταϊρηιγ 
ἀερα 85 ἃ ναγηΐϊης ἴο (6 πίοκοα, βοὴ ποτο (Π6 

ἤγο ὃ δίγα 

ἰΔοϊαίοτθ τῶῆο δὰ 0 ἸΟῪ ἴῃ δ Ῥτγοοῖῦ δὸ ἱστοῖγαρα- 
Ὁ]0 οἵ (6 5010 ῬΟΥ͂ΟΓ δηὰ ἀϊν]ηἶ οἵἁ “εμόονδῃ. 
ΤΠΟΙΟΙΌΣΘ ἰμο80 δἰπηοσε (ἰ. 28; χὶϊν, 9) δπὰ [Π6 
αποΐοδῃ (ἰχ. 16: χ. 6; χσχχίὶϊὶ. θ---ἰἤϑτο 1168 ἴῃ (9 
ποιὰ δ ἰἰἱηξϊ δἱ ἰάοϊαισγ) ἰὼ Ζίοῃ. δῖὸ ἰοστι ῆϑα, 
Ῥονοία οἵ πο χίχμι Κηονιθάρκο οὗ Οοά, Ὀοοδῦδθ 
(Π6Υ τοιμά ποῖ, ποῦ Ὀδοβαϑθ ΓΠΟΥ οουἹὰ ποὶ μανθ 
ἐν {6 Ὠραγηοβα οὗ (ἢ ἷα δυσίν, δηὰ δῦοτνο «]Ϊ 
οὗ 1818 Βοὶγ αοὰ ΐ5 ἴῃ ἐδ ἱρῃοδὶ ἄερτος Ραγάεη- 
ΒΟΙΏΘ ἴο ἴμοϑθα μρορῖὶθ.0. [1[ἡνἱηρ ἰῃ «ογυκαίθι 
ΠΟΙ (Ππἰ8 αοα 88 Ηἱΐΐβ8 ἔτο δηὰά Ηΐϊβ8 ἕγηδοθ 
(χχχὶ. 9) ἰα ραϊηΐαϊ ἰο πο. Ἡΐδθηοθ ΕΓ ΟΥΥ : 
Ὅ8Ο ΔΠΊΟΏΚ τι, εἰο. [1ἰ 18 τηδηϊοοὶ [μδὲ ὈΥ͂ τδο 
ἅἄονουπηκ Εἢσθ (ΠΟΥ πιοδη Φοἤονδῃ. ἘΥ [ἢ 9 

φέξ Αδεντίογιπι Ηδ δὰ ρῥτγονοὰ Ηϊ θοῇ ἰο ὃ 
βυοῆ. ΑὨα μβ}4}} {Π6ὺ ΘὕΟΓ ΤΟΙΔΙῺ ΠΟΡᾺΣ {πὶα 

ὍῸΡ (δὶ 15 ΔΒ ΓΘ βΕ 1] Ῥγοβοηῦ 88 1 15 ᾿θ Υτὶ- 
δον ΤῈ οχργοαδίοῃ 18 ἰδίκοη ἔτοσα Ὠδαϊ. ν. 24 : 
ἶχ. 8, οοιαρ. 188. χχὶχ. δ; χχχ. 27, 8ῦὸ. 9 ἀ6- 
βἰσηιδίο ἤθσο (πο ρΐδοο τ ποῖο ἰμ6 ὅτ υσῃβ, 
“16 Βεοδγι." ΒΥ οδΠ] ηρ (ἢϊα ἐυεγίαδησ ΠΟΥ͂ 
Ἰαάρσο ἰποιηβοῖνοθ : ἴον (ΠΟΥ ΒΟΥ ὉΥ͂ {μαὶ ἃ Κπον- 
οἄγο, (Πδὺ ἰἰ 'ᾳ ἃ ψουΐ 4016 ἀΐν!ηθ 1πδὶ ὈυΣΏΒ 
{πο γο, ἢοΐ δὴ ἐλαρΊ ΠΔΥΥ͂ οη6. Βιυὶΐ υδὲ τὶ [816 
ἴον οἱ Βανο ποίῃϊηρ ἰο 40. 

Βο Ῥτορδοὶ ἡγε 16) τϑρ θα ἰο ἱμεῖν ἱπααῖτγν, 
8 μαὺ ὁη9 1} Ὅ60}1} ΥΟΥΥ͂ Μ6}} Ὁ {πὶ8 θαταϊηρ 

ἢτα, Βαϊ ἢ {1|ὸ ἨΟ] ὉΒΘ Ὅη6 τηυβὶ ᾿ἶνα ΒοΙγ. 
ΤΒο πᾶσ Ηδ μοδν αν ἴο ἀγδν οὗ δ ΠΟΙΥ ᾿Ἰἴδ 15 
δῇ ΟἹὰ Τορίδιιθηῖ ομθ. ΤῈ ἰγαὶ( οὗ 1ξ δῖὸ σπιοῆν 
(Δ ἰκθ ἴγοϊω ἴῃ 1η6 ῬΕΑΙτὴ8 (666 Ταχέ. απὰ 
Οταηι.). δ κίης (806 Βαηάβ, (5 τεΐγαϊπτος 
1861) ἔγοπι ἱδκίηρ ἃ Ὀσῖθθ, ἰ8 ἃ βίγοηρ βσργοδβίοτι 
ἴον διγι νης ἰο Κϑὸρ δῃηά ῥγοῦϑθ ἰδθ 1ῃίοστ ιν οὗ 
186 Βδῃάβ. 

4, Ἐϊ6 5881} ἅννγ911----Ψ} δανὸ 11 --- 
ὝοΣβ. 106-22. ΤῊ]8Β 18 ἴ86 οοπβργιγδίϊοη ἱμαὶ ΟἿ 6 
ΤΑΔΥ͂ ἀν 61} ΒΔΡΡΙΪΥ 1 [6 ἀονουσίης ἤγο. Ἐὸογ 
{8686 ψ σϑεβ βῃουν πμδὺ Ὀ] εβδίηψῃ [ΠΟΥ͂ 8881} Βανϑ 
Ὑδοὸ [ἰγ9 ΔΕΣΕΣΒΟΙΥ ἴο [πὸ Βοῖὶν θειημς οὗ Οοά. 
Απά εἴποθ ἔπθγθ 881} πϑύῦθῦ 6 τδηϊηρ βΌΟΒ ἴῃ 
Ζίοῃ, {8 βδι γαϊΐοῃ δῃᾶ φίοσγ οὗ Ζίοῃ ἴθ βδεδυσοα 
ἴον δ] ἐϊτιθι ὙΒΒ ἐμ686 ψοζϑοα οοηίδίῃ [ἢ 8 βαχωθϑ 
Προ ὰν μος βφ το [9 ἘΤΟΡ σι ἽΝ, Υ Χχυξσὶϊ, 
1 οὐ ΧχΙχ. 22 βηα.; Χχχ. 1, 19 βαη.; χχχῖ. 
θ μον τε τῆι 1 844.) Ἢ 4., ἰδαὶ ῬΑΤΝ ἀεϊῖνει.- 
ΔὯ66 ἀαροηβ οὴ δῃ Ὀρσεὶσῃὶ δηὰ ἐβοσουρῇ οὐ οσ- 
Βῖ0η ἴο μι [08 ; ἐΠπαὶ οὐ (15 οομάϊ οι, Βονγονοσ, 
1 δ Βοοῦτο ἴογθνον. [3.82 ““πτῆδὶ 15 σοτίδϊ ἢ, πϑυος 
ἀθοοῖνοθ δχροοϊδιου, ΠΟΥ͂ΟΣ [Ἀ118᾽᾽ (οΟσΡ. ψοσ, 
6; 76:. χν. 18; 188. χχὶϊ. 283, 25). ΑἊΑ8 ΠΒΕΡΈΒΕΙΙ 
γοΓα. ὅ, θ, Βο Βοζο, ἔοῦς 86 Ῥτορβδοῖ. ἔπ βαϊ γαϊζου 
οὔ {δ ΠΟᾺΣ ῥὈγοβοηΐ ΤΟΥ68 ἱπίο ὁπό 11} (86 ι, 
ἤηαὶ Μοβρίδηϊΐο ρογϊοά, ἀπά βο, ᾿ἱπδβυθῃ Ῥει- 
8085 ΒΥ͂ {86 [Βϑῃ Τρργοββθὰ Ἰοοὶς οὗ {89 Κη οὗὨ 
Φυάδῆ, πα σοηίοπῃρ  αἴθβ ἐπα Ἰαϊίοῦ Ὀοδληρ 1 1 ἢ 
16 ἸΟΥ͂ οὗ ὙἹΟΙΟΤΥ͂, δηὰ δὲ 1ῃ6 κϑδῖὴθ ἔτ 85 186 
{γρ6 οὗ [0 Μοββι δῇ, σοδρ᾽ πάθης ἰῃ ἴΠ6 δυργθσωηδοὶ 
ΒοΟΔΌΙ δηὰ ρἼοσυ, τ ἢοθ9 ὈΡΒΟΙΣ (86 δυίπον οὗ Ῥα. 
χὶν. (νϑγ. 8) δὰ δἷϑὸ βθοὴ ργεβριγοὰ ἴῃ [86 δρ- 
Ρθᾶσγδῃςο οἵ [89 Ὀγίἀεατοο)- Κρ Ἡδοῦὶ Β6 οεΪ6- 



σΟΒΕΑΡ. ΧΧΧΤΙΠ. 285-24, 8567 

Ὀγδέθὰ, ΤΒδί (6 Ῥγορβοίβ ρίδῃοθ ροῃοίσϑίο ἰῃίο 
Ὧι6 Μοραΐδηὶς Τα ϊΣΘ ΔΡΡοδΓΒ ἤγουῃ ἐἢ 8 Ἔχ γοβϑίοῃ 
ῖδο ἰδ! ἴμδὶ 16 ὙΘΙῪ ἔδτ Ο (νἱ1}}.9.- .ζ}6Γ. Ὑἱϊ!. 
19). ΤὮο ἀχργοθείοη ἰδ ἴοο βίγοηρ ἰὸ Ὀ6 ὑυπάογ- 
δἰοοά τ ΣΟΪΥ οἵ ἔτοο τηοϊΐοη ἰπ ἰπ6 Ἰαπὰ ἱῃ οοη- 
ἰγαδὶ πὶ τΠ6 ἡρααε ΤῊ ἢ βίοζο, οὔγ οὗ {80 ΠΟΓΙῚ8] 
εἐσιθηάϊξηρ οὗὐἨἠ [Ιδγδοὶ  ἰβὴ ἰουσΊ ΝΟΥ δοοοσάϊηρ ἴο 
Ἰθεδαῖ, ἱ. 7; χὶ. 24. ΑΒ σούδὶ ροπὶρ δῃὰ δδδπν 
δἄοχιβ [86 ΨΑΕΗΙ οὗ 1869 Κίηκ, 80 1Π)Π1ΘΑΒΌΓΘΌΪΘ 
εχίθῃϊ ἀο68 δ18 ἰαπά, “Ὁ ΥΝ ἱβ (8 ποῖ ἃ [ΔΓ 
αἰϊκίδεὶ, θαϊ ἃ πὶά6 Ἵχίθηδοα Ἰαηἃ. [Ιὲ 18 (δ6 βαῖλθ 
τβουρῖ ἰμδὲ τωϑϑὶβ υ8 1. 2 βαᾳ.; χ. 7; χὶ. 10; 
χχν. 6 δΒη4. 
ΤΠ6 Ῥγορβδοῖ ἰῃ γοῖβ. 18,.10 οοπηθοίδ Ηἷθ ρ]οσὶ- 

οὔκ ᾿αρο οὗ [δ0 διίυ γα τ ἢ [ἢ}6 ταουγη] οομαΪ- 
ὕσοη οἵ ἴπ6 ργεβοηῖ. ΕῸΡ δ6 ἀδβοῦῖθοδ ἰΐ δα ἃ οδίοῦ 
Ὀ]οθαλης οἵ ἱμαὶ ἔυίαγο, (μαὲ ἴ6 Ὀδα ἐμπίηρθ οὗὨ [9 
Ρτοβοηὶ π|}} θ6 ῥγοβϑηΐ ἰο ἱμβουρμί] οοηίθιαρ]8- 
το. 88 {δι ηχΒ (δ΄ ΟὨΘ Ταὐοΐοθδ ἴο αῦθ ΟΥ̓ΘΙΘΟΙΊΘ. 
Ἐπ ὅσα πιοπιϊπῖβδο λυυαδὶί, ἸῺ Ὦ16 σγαρῆϊο ΜΔῪ 
1.6 Ῥγορμοὶ χίνεθϑ Ὀχουλϊῃθηοθ ἰο μασι! συν 
ζΕΣΤΟΙΒ (μδι τασδὶ ἰὰνο ἰοῖς ἃ ῬΘου ΙΔΥΪῪ ἀθορ ἱπ- 

Ρτοαδίοῃυ. Τὴ ἼΒ., “ πσίϊον," δηά (πῃ ἡρῦ, 
“πεῖρδον, Ὀοίοσγο ποπὶ οὴ6 δα ἴο ΔΡΡΟΔΡ δπὰ 
ῬΑΥ ἰσιθαΐο, δηὰ ψῆο ἴμοη ποὶσ θὰ {Π 9 γ8] 8068 
τϑοοϊνοά, δηα τηδάθ ἃ 1ϊδὶ οὗἨ ΤΠ 6Π|, ΤΟΓῸ ΘΟΥΙΔΙΗΪΥ 
ῬΟΙΒΟΏΒ οὗἨ ἴΘΙΤῸΣ ἴτοτα Πο86 τοῦθ ΠΟΥ Πδα 
οἴδβῃ μδὰ Ὄὀχρογίθησα οὗ ἐμ γε υἱοίϊδ (1 ἰνγ, ὅ, 
48). [ΤΠ Αροβίὶο Ῥαὰ] ἴῃ 1 Οὐοσ. 1. 20, μα8 8 
Βοηΐθηοθ 80 τσοὶ 11 {Π|8, ἴα (Π6 ΤΠ γϑοίο] ἃ σὰ 
πϊοη οὗ {πὸ αποδίοη τοεγέ, ἀπ ἴῃ ἢ υ8θ0 οὗὨ [116 
ποτὰ δογίδε, ἐπδὶ ἰξ οαπποῦ θ6 σορασάβά 88 ἃ ΠΊΘΓΘ 
ἰοτιαἰΐουβ οοἰ πο ἀοηοβ." “1 ΤΑΥ͂ Ὀ6 γα οὰ 
88 8 ΤΟΥ ᾿π)ϊ(δίίοη, 88. ἴο ἴογπιὶ δηά ἀϊοϊϊοη, οἴ 
1η6 ομδ Ὀοΐοσο 8. --ὐ΄. Α. ΑἸΈΧΑΝΘΕΆ, ἐπὶ ἰος.]. 
Αγραΐῃ 1 πλυδὶ ἴαγο τηδᾶθ 8 ἰο τ 016 Σαργοβοίοῃ, 
τ ὑπ ἴγοτλ 16 Ὑχ8}}5. {ΠΟΥ͂ ΒΑῊῪ [8.6 ΘΠΘΙΑΥ͂ (Δἴ ηρ 
(ῃς τοὶ βίϑθρϑ ἰονγαγὰ αδιδοκίηρ (86 οἰζγ ὈΥ οὔθ 
οἵ ἰμ6 Ἰοδάδοιβ στ ἀϊπρ δτουπὰ ἐἰδ6 νὰ}}8, σορασάϊηρ 
186 ἰοτοτβ, οουπίΐης ποτὰ δηα ἰδκίηρ Ὠοΐοθ οὗὨ [15 
οὐθοσνυδίζουβ (οοΡ. Ῥβ. χὶν.λὶ. 18). Ὑμδὶ Βδρ- 
Ῥίμεβα ἴο 06 δῖα ἰο 9811 ουῦΐς “τ ΒΟΥΘ δγο {ΠΟΥ͂ 
ΠΟΥ ἰῃοβα ἔρδγ]} θη 7 ὙΤΠΘΟΥ ἢδνο ἀἰβαρρθασγοα 
ἴογενον ἢ Υμαὶ (6]Ἰοὐ ἐγ ὑο Ὀ6 αἰλὶ οὗ 186 ἰογοῖσῃ, 
ΤΟΡΌΪΕΙγΘ ΒΡ οὗ {}16 ΘΏΘΙΩΥ͂ ; ὨΟ ΣΏΟΓΘ (0 
Βα ὀοοιρο  ]οα ἰο 866 9 ονοσποπίης ἡδίίοῃ ; 80 
τοστο ἴο ἡδαν 1ἰ8 θαγθαγοῦβ βουηθ'] Το 1βγδ6]- 
1068 ΜΠ )Ἴ)0 τἸρόγο ὅφαν “(6 Ὠδίΐοῃ ἰοο ἄἀθορ οὗ 
Ἰρ ἰο Ὀ6 υπάοτγβίοοα " δηά “ βίδπιπηθσίηρ δηά ἷμὉ- 
θασίηρ χὰ {86 ἰοηραθ (οοταΡ. ΟἹ ΧΧΥΪΙΪ, 11. 
χχχνυ!, 22) χιίμουΐ πιοδῃΣηρ.ἢ 
ΤΙ Ρχορμοῦ μανῖης δηυτηογαίοα μα Ὀδα ἰμίη 

ὩΟῊ ἀἰγοοίβ δὲείθηθοῃ ἰο (6 ροοά {μπὲ ἰ8 ἰο 

Β66Ώ ἴῃ δηὰ δρουὶ Φογβδϊοα. Ηρ ἢγβὲ ἀθθουῖθο8 
Ζῖοη 48 ἐμ ΤΡ ΠΕΊΘΩ σΘΏΓ6 οὗ ὑμ6 πδίΐοῃ, ΤΉΘΙΘ 
ἦδ 8:0 ἰδία ρ]θ; ἰδοῦ Φοβουδῃ ἀν 6115 (οοὴρ. οὰ 
σον, 14): 11 τῆν [ἢ6 ἘΡ᾿ ἈΒΘΟΙΏ]6 ἰ0 πογβὰὶ 
180 ΓΟῸΕΡ δῃὰ Κορ ἮΠβ ἴδαβίβ. Τδυβ Ἠδθ τὶν 
186 οἷἷγ ἸΣΣῸ. ΓΡῚΡ (οοαιρ. ἽΨΙ ἽΠ χίν. 18, 
ΘΟΏΡ. ἱ. 14). Τμδὶ μ6 ἰῃπίοηἀβ δὴ δηιμοαὶθ ἰο 
ἽΡΙ ὍΤΤΙ ἀρρϑδτβ ἔτοπι ψοσ. 16. Ιβγβεὶ ἐμθῃ 888 
ὯΟ ΤΠ0Γ6 ἃ ἐαδεγπαοίδ, ἃ οἱΐν ἴου ἰδβίϊ γα] μαι μοσΐης 
(οὗ {πὸ Ρθορὶθ τὶ ὁπθ δηοίδμογ, δῃὰ τὴ} «6- 
ΒοΥδ}}). ΑΒ βύοῃ Ζίοῃ τησδὶ 06 οσρϑοἱδὶ}ν Ἰοοκοά 
ἰο. Αμπὰ ἢ οπμδ Ἰοοῖΐκβ ἸΏΟΣΘ ΠΑΣΤΟΥΪΥ, ἐμ6 ἢ {ἢ 6 
ταϑδηΐηρ οἵἉ {1118 ἀοδίβπδίίοι ΔΡΡΘΔΣΒ ἰἴὸ Ὀ6 ἐμαί 
Φογυβα θαι 111} θ6 8. βϑοῦσγο, αὐ1οῖ δροάθ (σχχχὶ!. 
18), οὗ οουγβο δ.}}} ἃ ἱδθοσηδοῖὶθ, "ὰῦ Ὧο ἸοΏροΣ 80 
ἴῃ ἰδ6 οΥχίηδὶ, ποιηδαΐϊος βθῆβα; τοὶ {π ἰδ9 
ἰγαν ηρ ἴθηὶ οὗὁἨ {ἐπ6 Ὑ] ογτθθα, θαΐ οὴθ [δὲ 
ἄἀοοβ δοῖ τον ρου. Τμὸ Ῥυορδοί βρη θα παῖ 
ἴπογὸ 88}8}} ὨδρΡρθῃ ἴο ἢ ὩΘΙΠΟΓ Δ γΟ] ὨΔΡῪ ὩΟΣ 
ἃ Υἱο]οηὶ μαι σοὰ ἊΡ οὗὨ [86 ἰδθθγῃδοὶο (0) 
ΤΑΘΔΏΒ ἃ γἱο]οηΐ τοηϊηρ, σΟΙΏΡ. Υ. 27, πο: (86 
υ60.8] βἰγἰ Κίηρ οὗ 8 ἰθρηϊ). ΤῊ]8 ρογιηδηθηὶ ἰδ 06 Γ- 
8016 88:81} Ὀ6 αἰἰοηἀρα ψιϊῃ ἃ ρἱοσίουβ χοβὶ ζὺΓ 
1Ἀ86 ΡΘΟρ]9 οὗ αοἀ ἴῃ {δ ξαΐαυτα ἰδαὶ 18 ἀοβοσι θά, 
{μδὲ 5}4}} θ6 ἰουηάρα οὐ [6 Ῥγϑβοῆοθ ἴῃ (ἢ 
ταἱαβὲ οἵ ἱβδπὶ οὗ “6 ονδ, (μ6 ΒΙκΒοϑὲ Μα)οβίγ. 
ΤὴΘ [ΒΡ ἷἰἝ8 σα] θὰ ἃ Ρ]806 οὗἉ ΣἰνΘσΒ, οἵ Θου Γεθ 
ἷἴῃ ἃ ἤχυτο. [ἢ 8] (818 ρυγαίϊγο ἀεβοτιρίοπ 1168 
186 ποίΐοῃ οὗ ἀείεηοορ, τοίαρθ. Ηδῃοθ “ἃ Ὀ]δοθ 
οὗ τίνοσθ᾽᾿ ΤΛΔΥ 88 ΔΡΡΣΟ ΓΊδίο Υ θ6 υϑοᾶ οὗ 296- 
Βονϑδῆ, 88 ““σοοῖκ, ἰοῦχεσ, βῃ 1614, βοσῃ οὗὨ βαῖνδ- 
ἰἴοη," (8. χνἱϊ. 8). Βαϊ οοτπηχηθηϊδίοτβ 8ΓῸ σὶρ ὶ 
ἦη, βαυΐϊην (μδὶ (Π6 Ῥτορἢϑὶ μ88 ἰὴ μλἱηα οἰ(168 11|κ6 
Βαυγϊου, Νίηθνου, Νο- το (Νὰ. 111. 8), 
ἰμαῖ ποῖ ἀοίπάθα Ὁ τοδὶ σίνοβ 84 Υἶτοῦ 
οδηδ8. ΤΏ ρῥγοθοηὺ «ογυβαί θυ ᾿δοκοα βυοὶ ἀο- 
ἴρῃοοθ, θαΐ, δυο 16 ἐδ6 ταϑδηϊηρ, Φοἰονδ ἩΠ]η- 
Βε] ἢ νπ|}} χἱνο-ἀοίρηοοα. Ὁ 72 ΓΑΔΥ͂ 8110 46 
ἰο {86 οἰι165 οἵ Μοεβοροίδιμϊα, δηὰ Ὁ ἴο 186 
Εἰ τα ]ΑΥ]Υ Ἰοοαίοα οἰκε8 οὔ Ἐργρί; ἴον “37 ἷ8 
κατ᾽ ᾿εξοχὴν [6 ΕἸᾺΡΒταίοβ (υὲλ}!. 7; χὶ. 16) διὰ 
Ἵν" πο ΝῚ]Ο (χὶχ. 7, 8; χχὶϊὶ. 10). ὙΤΒορθ 

ΒίΓΟΘΙΏΒ 8ηἃ 08}8]5 ἰΠδὲ Σϑοθάθ τίρμιί δηὰ Ἰοῖ, δῃὰ 
{ππ8 δ΄Ὸ ΥΟΥῪ Ὀγοδά, δύ οδ]] 9 Ὁ ΠῚ (ΘΟ. 
Ῥᾳ. οἷν. 25: 188. χχὶϊ. 18; ἀφο. χχχῖν. 2] ; υὰν. 
χΧΥΪΙ, 10: 1 ΟἸγ. ἰν. 10; Νϑῆ. υἱὰ 4)η. Νοίίμοῦ 
οαΓγοά-8ηΐ, ποῖ β61}-δ1}0 588}8}} 00 δὺ]6 ἴο Ρ888 
{Π686 χορ τδίοσθ. ΤῺθ Ῥσορβοί οπάβ σὰ 
τῆν πὰς ΤΑδῖτΘ (Π6 οοΟποϊαβίοι δβουμα {6 8 
Ἡγιηη. Φομονδῆ, [βγϑ6}}8 ἡυάρο (11. 4; χί. 8, 4), 
Ἰατραῖνοσ (οορ. Πουῖ, χχχὶϊ, 21), δῃὰ Κίηρ, 18 
818οὸ ἱὼω ἀοἰίνοσοσ. 

ἘἩσοαρίὶτυϊδιίου δᾶ Οομοϊαδίος,, 

σμαρ. ΧΧΧΙΠΙ͂Ι, 29, 24. 
282 ΤΥ ἰδοκ]ηρβ αγὸ Ἰοοβοᾶ ; 

ἼΠΟΥ οου]ά ποὺ “6]}] βισοηρίμθη {Ποῖ} σηδδῦ, 
ὙΠΟΥ σου] ποῖ Βργοδα {86 881] : 
ΤΏΘη 8 [Π6 ῬΓΟΥ͂ οὗ 8 ρτοδῦ 8ρΡ01} αἰν! ἀρᾷ ; 
ΤΠ Ἰδπλο ἰδ κο {86 ῬΧοΥ. 

24 Απά (Π9 ἱπμδοἰδηΐ 8881] ποὺ βαύ, 1 δῃὼὶ βίοϊκ : 
ΤῈ6 Ρθορ]6 ἐμαὶ ἄνγ6}} ἐμογοίῃ δλαζ δὲ ἰοσρίνοῃ ἐλοὶν ἸῃἸαα ἐγ. 
1 ον, Του δαυό 9}ογδαζδη ἐλ ῃ ἰαολιίπρα, 
8. 7λεν λοίά ποὲ ἐγ οοὲ ἐλθὶν πιαδέ. ν Μασ. 



ΤΗΕΞ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ΄. 

ΤΈΕΧΤΟΌΑΣ, ΑΝῸ 

οΣ, ἢ. ἯοἋ τσοὶ ἰδῖο 1.0ΪἮὃ0Ὁ) Νίρῃ. δον 9 μωδ- 
ϑἶνο οὗ ἴμο Ὡοΐίοῃ τεέδϑεε 7}οονγα, “ἴο δ᾽ δοῖσθῃ " (ΘΟ Ὁ. 

Ἑχοά, χχὶϊὶ, 11; Ῥγου. χυΐ!Ἱ. 14). ΕἸχροδίζογε ἰδῖκο 3 ίο 

Τηθδῃ ἴδο Ββοοϊκοί ἴω ἩΠΊΙΘἢ [Π τηδδὲ δοΐβ ἰη ἰδ Ὀοΐξίοσῃ 
οἴ εδο δ1Ρ. Βα ἐπδὲ ((Π0 ἐστοιόδη) 5. Ὡοΐ Βοϊὰ ὮὉΥ ἐπ 
ο80᾽198. Αἰὰ ὙὮθη ΝΊΤΕΙΠΘΑ ΒΑΥΒ ἐδμιδὲ ἐγ 080166 πισξωπ 
διείίφιζδι ἰλόοαο δυοουγγωμξ, ἰδὲ 16 οΥϑὴ Ὡοὲ ΡΙΤΙ. οι 

119 πογὰ ἀϑηοίθα νννωπι ταϊάογο, διὰ ΘΔῈ 
ΟἿΪΥ τοϊδίο ἀΐγθοιϊ ἰο ἐδ Σζαρδί, 88 ὀσσισ ἰηῃ ἐπ ἰοχί. 
Ἦθηοο ὕβεοπδιξκ πουἹὰ ἢοἵ [ΔἸκο 680 165 Ὀυὲ [9 δοδυθ θη 
88 δυὺ]οοὶ οἵ ἸΡ|π' ; ἴΏ ὙΒΙΟὮ ο886 [86 πορδέϊνο ΟΧρσοθ- 

βίου ΔΡΡΘΔΣΕ οἰγδηρο. Ηθηο9 1 πη ἐμδὲ 19 ὮθΣ:6 ἰδ 

οὶ ἐπ δι δαιδηςίγο, Ὀπὲ ἰἢ9 δα! οοέϊγο ἀοτνφα ἵγοῦι 122, 

ονϑοίμδ εἰοθϊέ, ΪΟΣ τθϑὴδ γοσίμδ, δὰ του]ὰ Ὦδτθ Ὁ6 

σΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. ; 

ἰδῖκοὺ ἴπ ἔϊο οσ κί δὶ Ῥ, γδίοδὶ 8056, Ποῦ κΚὮ ΟΥΟΣΥπΉΘΣΟ 

οἶδα, ἱπάοοά, 1 ἰ6 υϑοὰ ἐπ ἃ ορ  τἰξαὶ ΟΣ τοεαὶ θ6ῃδ9 (.Ὁ- 

1988, ῬΡοτΒαρα, 1 Είη κε Υἱῖ, 209, 81 ἔοετω οχοορίίοῃο).---- 

ΤὮο δυδῖχ πη Ὁ) ἽΠ (δοΐορ. σχσ, 11) ἰ6 δἱνο ῃῬσοοῦ ἰδδι ἐδ 

οδῦϊοθ δῖο βυ]ϑοί, ἘὸῸὺν ἐξ ἰδ ἐποὲς ομίοῦ αἰσῃ ἔο Ὠοϊὰ [9 
ταϑοὶ (οοσο. Θδε,,, Κωξειγδίον οἷ Ἠσεῖαϑ μὰ ον. 11. 
Ῥ. 197. ΤῊ 9 Δ Ὺ, ἐμπογοζοσο, ὈΘ οδ]]οὰ ἐποῖν τοδοὶ. ΤὮΘ 

ἐδηκὶ οὰ οονϊοο ἰπάοε ἐδθ ἀπέ της οὔ ἐπδο δος (6 ἐπί- 

σῆμον ΟἹ παράσημον, (ΘΟΙΏΡ. Ἐδοῖς. ΧαΥΐϊ!. ἣ--Ὁ ἀὁ- 

ποίΐης “ ῬΟΟΙ͂Σ " ΟΟΟΌΣΒ δθδῖπ ΟἿἹῪ αθῃ. ΧΙ. ΕἾ; ΖΟΡΆ. 

, 8. 
ον. 34. νον. δ διὰ Ἰοῦ γτοδῖκο [ξ οἶθασ ἐμαὶ Ἵ τοῖοι 

ἴο δοτιβαῖθαι.---- μ΄") ΟΘΘΌΓΣΒ ΟὨΪΥ ΒΘΙΘ; Ὀαὶ οοἴαρ. 

Ῥε. χχχίϊ!, 1 διὰ 168. {1}. ἃ; ἰσχ. 14, 

ἘΧΕΟΙΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. 7 οἷ γασ. 22, ἴῃ ἴοστα δῃἃ οοηϊθηίβ, 
88 8 ΠΟΠΟΪΌ5ΙΟΩ οὗ [6 Ῥγορβοίὶς ρογερϑοίϊνο ἱπδὶ 
)οΐδβ οἱ ἴο {86 δοί οὗ ἀο  νσδηοθ βροόίκοῃ οὗ Ὀοίοσθ 
γοΓ, 18, δηἀ Ῥγοβυρροθοδ ἰ. Ὑ1} νοσ. 28 (Π9 
Ῥτορδμοί σχοίμπγηβ ᾿πῖο (μ6 ἐπηπχοάϊδίθ Ὀγοδοηὶ ἀΐδ5- 
ἴγοθθ οσὰ ἩΔΙΟΝ Ῥγοοθϑᾶβ ἴΠ 6 ΘΒ ΓΘ Ῥτορ θα 
ογοῖο οὗ οἢδρβ. χσχυϊ!!.---χχχῖϊ, ΑἹ νοσ. 28 ΜΘ 
βίδῃὰ δραίῃ ἴῃ {Π6 ρεγίοα δε|ίογο {86 ονΈσίΠ ΣΟΥ οἵ 
(Π6 Αβαυγίδηα, ὍΔ ἔδν, γοῖ υἱχοσοὺβ δηὰ οἶθαῦ 
Ἰΐποθ 156 Ῥχγορδοὶ ρογἴγαγβ, ἰη (6 δγαϊ ἴδε 
οἶδυδεβ οὗ σγοσγ. 23, {86 ὑσγοθοηΐ ἀϊδβίγομβ, υκΐηρ δῃ 
ἰηδχο δυχροκίοα ὈΥ γεὰσ. 21. Ηδ οοἴηραγεθ ἰδ 6 
Κίηράουιχ οὗ Φυάδῃ ἰο ἃ β!ΐρ πἤοθο Ἵδῦϊοθ μδηρ 
Ἰοοδθ δῃὰ ποϊὰ ποῖον δαρ ποῦ τηδδὲ [αἱ 566 
οομμταοηΐ Ὀ6] 0]. ΕῸσ ἐλεπ (ἐ, 6., ἱπ μ6 στοδὶ πιο- 
τηθηΐ Τοΐοσσοὰ ἴο, γϑσβ. 1 δηὰ 8, υβοθθ δρρτοδοῖὶ 
δο Βαά οὐτρθς τ μα τὶ ἐπ ἠραυίος γοσ. 10, δῃηὰ ὑγο- 
ΒΌΡΡΟΘΕΒ νοῦ, 18 μᾳα.), ἰπ (ϊ8 στοδῖ πηοπιθηὶ ρζτοδὲ 
ὈοΟΐγ ἰδ ἀἰδισ αΐοα, δηὰ ἱπ ἴλοϊ οἱ υηοσ ἐβ βῸ οδεν 
1πδὲ 186 Ἰ6πλ6 ἰΠποτΏβο γ68 ΟΔῺ Β ἴῃ ἰΐ (γον. 23 
οῃὰ). ΝΟΥ ἴασδοὶ ἰβ τοϊηνὶ χογαίοα ἴο ἃ Βοδ ὮΎΥ, 
βίτοηρ 116. [ΠῚ ἠδϑ ἴῃ πὶ ἀ6! ἔγόγαηοο (μ9 Ρ]οὰ 
τὲ 86 οσρίνθηῃ 1 αἷη, δηὰ ἐμοὶ 19 1ῃ6 
Ῥίοάχο οὗ 411] βαϊγαίΐζοῃ (γοσ. 24). Τπυθ (ἢ 6 ῥσο- 
ῬΒΘΟΥ͂ οοπο]υᾶθθ τῖῖ 4 Ὀχίοῖ ποζὰ δϑ ἱξ Ὀοζβῃ. 
Απᾷ ἰδ ῥ1 οὗὨ ἐΐ ἰβ (δ βαιὸ [δοὶ ἰο ποῖ γοσ. 
1 τοίδιβ ΔΏΟΙΒΟΣ αἷά6, 

2. ΒΥ ἸΔΟΙΚΙ ἢ Κο.-----ἰπατίῖν .---Ἴ 615. 23, 
24, Ἐχροκίίοτβ ἀντ ἰο ΕἼΤΑΙ,, Ἡποτα ὈΒΕΕΟΗΒ- 
1 ἘΠ δα ὈΕΙΤΙΤΥΖΒΟΗ Ἰοΐῃ [80 δ'δο ΒΑΒΝΕΒ, “..Α. 
ΑΙΕΧΑΝΡΕΒ, ΒΙΒΚΒ], υπάοερίδηα (6 ἐπημδρθ οὗἉ 
ἴδο δΐρ ἴο σϑίοσ ἰο ἷδ, δηἃ ἴο ἔοστα δ οοῃηΐϊἷ- 
πυδίΐοη οἵ [89 ΔΙ] ΖΌΓΥ οὗὨ γοσ. 21 : ἀϊὰ {ἢ} ΘΏΘΙΩΥ 
Βαοοθοα ἴῃ ογοδδίηρ ἴπομο ἰγοηοιθα, πο που]Ἱὰ Ὀ6 
υτοοκοῦ, δηὰ 1ργ80] που]ὰ ἀἰνὶἀθ {πὸ βροὶ]. ΤῆΘ 
οἱ οσίπρ οοηδί ἀογαίϊοηβ οοηβὶοὶ τὰ (Πἷδ5 γον : 
1) γοσ, 22 οοποϊυάθβ ἐδ ἢ ἱηρ ἀἰἱδοοῦγθο; 2) 
ΒΟΟΟΓΟΪΏρ ἴο ΥοΣ. 21 ἴπ0 Βοβιῖ]θ βῃ ρα Μῖ}} ποὶ 

πὶ ἰξ ἰ6 (χχσ. 82) (᾿9 γτοδάϊηρ 8 ἀουϊναϊ, αὐὰ 
ἱ 180 τοδάϊηρ Π3 Ὀθ οογτϑεὶ, 8[}}} 86 βυ ῖχ τατιϑὲ 
τοίον ἴο ἰδο ἰαπα οὗ ᾿Αϑογτία, πῖον 'β ᾿τροβαὶ}]9 
ἰῃ οὔυν ἰαχὲ. [ΤῊο Αὐἴδονῦ Παρὰ ὶγ ἀοοδ ᾿υδίῖοο ἴἰο 
109 νἱοῖγ 6 οοῃίσουοσίβ, Ὑδί ον, 85. ρυΐ ΄. Α. 
ΑΙΕΧΑΝΘΕΒ, ἐπ ἰ06.) ΒΟΘΠῚΒ ΣΏΟΓΘ Ὠδ[ΏΓΑΙ (Π5ῃ Ηἷ 
ον. “ὍΤΒΟΊο ἰδ, δἱ ἰ6 δορί πηΐηρς οὗ (Π|8 γοσθο, ἃ 
δυἀάθῃ δροδίσορῃθ ἴο ἔθ ΘΏΘΙΥ͂ ΟΟμΒ᾽ ἀοχοὰ 88 8 
ΒΡ. [ἔτ βαϊὰ (νεσ. 21) (πὶ πο γϑδϑοὶ μῃουἹὰ 
ΔΡΡρσγοδοῖ ὑμ6 ΒΟΙΪΥ οὐΐγ. Βαϊ πον (ἴθ Ῥτορβδοὲ 
ΒΘΘΙῺΒ ἴο ΤΟΏΘΌΟΣ ἰδδὲ οὔθ δα ἀοῃθ βο, ἰδ 
Ῥτουὰ δβΐρ Αϑογγία.0 Βυὶ Ὑμδὶ 88 1 ἰδίο ῦ Ηΐδθ 
μα τς ἱ διὰ δρδαηάἀομῃοά ἴο 1.8 θβῃϑχαΐοβ.ἢ 

ΤΏο βεῖρ οἵ (δο ον δῆ δὐλΐθ Ῥσοϑοηί ἃ ἀθβοϊδῖθ 
δρϑοίδοϊθ. Βαϊ μαδίδοποοί 17δλεη (ἑ. 6., ἴῃ ἴδ6 τιο- 
τηθηϊ, (μδὲ ἴδ Υ Ρῥγοαϊοϊοά, ἡπὰτῇ ΑἸ 
πῃ τ θδὲρ 68), ΒΡοὲ] πὶ}} Ὀ9 ἀϊνταοα, ὙΒΊΟΝ ἰσὰ- 
ῬΙἱοδοοσιρ οῖο υἱοίοσγ. Το δοσυιμυϊδίζου οὗ ποσὶ 

Τὴ αν, νῶν, 12) ἀεωοίεα ἰδ0 σοι 
δουπάδηοο οὗ 1ὲ, δὶ ἷβ βαϊὰ οὗ ἴπο 1δῃιθ ἐπ εὶ- 
Τηδίθβ Ὀ]ΔΙΉΪΥ ϑηουρὰ ὑμαὶ 186 86]4 οἵ τυρὶ 

ὃ ἴδ 

180 18 3 

τηδᾶὰο ἐδ6 Ρἰϑάβο οὗ τὴ ἰβρίδγβ Ἢ αἰνΐῃθ 
βτϑοθ, ΒΟ, 6. 6 παίΐοη 1μδὲ 88 Ἄχ ροσὲ- 
οηοοά μὰς μα βαϊ γαϊοα ἔγοτα Οοα τοδῪ οοπιίοτί ἐξ - 
56} πῖτἢ 1 6 Δρδύσδῃοο οὗ 811] βΒυρροτί οί ἔος τ 9 
ΠΡΟΣ (24 α) [ΡῸΡ. εν. χῖν. 18) δηὰ ἴοσ ἰδ βοὰ] 
(24 δ). ΠδθῈ Οἰοθοὶγ ες (οορ. [π|κΚ9 
γ. 205ηᾳ.). Βιῖ ἰογρίνίηρ δι ἰβ [6 ΟΠ) οῦ τηδὺ- 
(6 Ὁ: ΤῸΓ Βἷῃ 80 δ δὴ : δηὰ 85 δοοῦ; 
ΔΒ ἷξ 158 ἰδ ίκθῃ ΒΎΔΥ, ὈΟΪΒ ΒΓΘ ΟἸΟΘΟΙΥ πῃ ϊιοά, δηὰ 
[0 ὙΔΒΥ 18 οροῃθα ἰοΣ Ὀ]οββίῃ στηθ (ΘΌΣΩΡ. γε. 

ΟΙΟΒΘ ΟΥ̓́ΘΡ (ἴ086 τδίοΣ ἰγθθσῆθδ; (Π6 τηθηίΐοῃ οὗ | δ, 
{ποῖα ἷ8 ἴῃ ΟὨΪΥ οὗ ΡῥΙυηάδοτίηρ δηᾶ ἀο- 
διγυοιΐοι : δὴ 186 ἀοβογί ρίΐοῃ οὗ νϑσγ. 25 ἀοϑ ποὶ 
βαΐ! 8 νϑϑβοὶ αἀἱμβθ]οὰ ἴῃ οοῃῆϊοι, Ὀαὰϊ ΟὨ]Υ ΟὯ6 
Ὁδαὶν οααἱρροὰ ἔον Ὀαι.166:; 4) νῖδὲ ἷβ βαϊά οἵ {μ6 
Ἰδηθ Ρἰυπαοσγίηρ ἐπ ρ]166 ἃ ἸΟΟΔ}}} ἐπδὲ βυοῖ οδῃ 
τοδοῖ, ἐμΠ0Ὺ οδημοῖ 6 βυρροθοὰ ἴο ἰδῖκθ ματὶ ἴῃ δ 

βοδιρς; δ) (Π6 Τουιξηΐηθ δυβχ ἴῃ 1535 τοίδεβ 
ἴο Ζίοη. θοοδῦβθ Αβεγτΐα ἷβ ΠΟΎΒΘΓΟ 6156 τηϑθ ἴδ- 
ταϊηΐηθ, ΕῸΣ ἰὴ [80 8010 ῥμϑδδαρθ αυοίϊοα ἴῃ ῥχοοῦ 

ῬΟΟΤΈΙΧΑΣΙ, ΑΝῸ ΣΤΉΠΟΑΙ, 

1, Οὐ χσχὶϊ. 1, Ῥὲὲγ σιοά φιΐε Ῥεοοαξ, Ῥὲν ὕζενε 
ἱι" εἰ ἔρδϑο. εν. χχχ. 16; οοῃρ. Αἀοπίθοξοῖς, 

υᾶχ. ἱ, δ5η4.;: Μαί. νυἱΐ. 2. 
2. Ου χχχὶϊ. 10. αοὐ δἱοῶθ ἰκζονβ δὴ ἔδϊο 

ταοπηθηΐ [85 οοἴῃθ ἴος Ηΐπὶ ἴο ἱπὶ ΤῸ 
ΤΠ μοη ῊΘΦ ναἱίδ---δὰϊ οὶ ἃ τιηοπιθηϊ Ἰοηροῦ. 
ΤΙ] τθθὰ ἰΐ ἰδ ΟΌΣ ματὶ ἴο ναὶ Σὰ μαίιίεῃοδ. 



ΟΒΑΡ. ΧΧΧΊΙΠ, 423-59. 

ἘΠΕ ΊΕΕ ἘΞ ΣΙΕΗΕΒΡΡΥΔΕΩΙ οὺ δηὰ ἴοὲ (50 ΓΒ» 
ση00 ἐᾶν: “ΝΟῊ ἩΪΠ1]Π1 γχὶϑο,» Ἡδδὲ ἴδ τοὶ οὗ 
Θοά 3116 ἰο γέδοεβ, ἰπθ ἰδ9 πδίξοῦδ τουδὶ ἀοδραὶγ 
διὰ ἰκὶ 44}}; {86 τηῦδὲ Ρ888 ΔΊΓΑΥ 
πιο Ηθ ]Ἰεἰ Ηϊπ)β6]ῇ δ6 Βοιγὰ (Ῥα. χὶνὶ. 7). 
ἐἰσηςι π|9} πιϊάάση ἔσθ οὗ ἀτ ιν Ἂ ὈΘούσλο8 μἰρρδε 
δὲ: Ἢ δΔρΡροδιϑά βίσου 6 δρ Ὴ 
δηᾶ {πο νγοαῖκ δίσουρ ἐμαὶ το ΤΠ ῈΡ εἴσοδον δὲ 
τ δἱ ἐπιδὲ ὕτωθ (1. 11; νυ. 16). 

γεσ. 14. στο τὸ δεῖ 8 τεῸΡ ἐμαῖρῆϊί ἱπίο (δ9 
οδκίλῃμλίο δηὰ ἀδοραϊτίηκ μοατὶ οἵ πιδη, δηἃ σϑοῦβ- 
ὨΪΖ6 ἩΔῪ ἰὺ π|ῦ΄}} ποῖ Θῃυγο ἃ ᾿ἰγίηρ δῃὰ μογβουδὶ 
Θοὰ. Ῥείος βαίὰ : “ Ῥοραγὶ ἴοι 1ηο, ἴον ]Ζ 
δλ ἃ. αἰπία] τηδο, Ο 1ογὰ " ([μκο γν. 8), βο 1807 
ποῦυϊὰ ἰυσπὶ ἐπα ᾿ἰ νης αοἄ ουὔἱ οὗ (6 πον], Ὀ6- 
ολῦδο ΠΟΥ ἴδοὶ (πογηβϑοῖνοθ ἴο Ὀ6 βίη] τβθη, γῆ 
ἐδῆηοῖ ΓΣΟΠΟΌΠΟΘ (Ποἱρ δἷ δ, θθοδῦδο ἴπ6γ Μ1]} ποῖ; 
ἴον ἀϊὰ [ΠῸγ Ὀσπὶ ΘΑστοδιὶν Μ11] ἰο ἀο δο, ἔμϑα ΤΠ 6 Ὺ 
ΘΟ] «]δο. Τ26 ἱππιοδὲ σϑδδοῦ οἵ 811] ργδοίΐοδὶ 
δὰ ἐμοοσοῖῖοδὶ ποδί μοηΐατα ἷ8 ἐπ 6 Ἴδοϊἑηρ οὗ 189 
τιδίυγαὶ τδῃ (δί 6 δηὰ [89 Πο]γ αοἀ οδηποὶ 6χ- 
15 εἰἷδθ ΌΥ αἷάο ἐπ [6 ψοσ] ὰ. Οπθ οὗ οἶβοῦ τηυδὶ 
γἱ61 4. Ἰηείοδά οὗ δάἀορίΐπρ {ἰδ ἨΔῪ δηά σἤϑθδῃδ 
ἙΔοῖ Οοὐ τονθα]β, ΟΥ τδιοῖὶ ἔσομαι πδίυ γα] δηά 
δἰ ἴα τ ἢ ἨΔ ἸΏΔΥ ὈΘΟΟΙΘ ΒΟΙΥ οἱ] άγοη οὗ Οοά, 
ἮΘ ΓΒΟΡ ἀοὴν Π6 ᾿ἰνίηρ αοὐ διὰ πυῤδαι αίθ 
εἶἴ δος ἀοιηοηδ (1 Οογ. χ. 20) οὐ δοδιγβοί 0.8 ἴῸΓ 
Ἡΐϊπι. Βαὶ [9 Ῥτγορξιοὶ βοσθ δ Δ ΚΘῺΒ (ἢ 6 ῬΓΟδΟΏ- 
Ὀπιοηΐ ἐδιδί τὸ ἘΗΑΥ͂ 116 ΒΟΙΥ οἰἑάγοη οὗ Θοὰ 
(νεσ. 1δ); (86 οὗ αοά, Βονονοσ, ἱῃ ἴῃ 6 ΠΘῊ 
οονοηδσιῖ ἰθδοῦο8 ὯΔ {Π|86 πὶ Ῥοσίροι ΟἸΘΑΓΏΘΒ6 
(1 Ῥεῖ. 11. 9 »αᾳ.). 

ἩἨΟΜΙΙΣΤΙΟΑῚΙ, ΗΙΝΤΆ. 
1. γεια. 2.6. Ἡοῖρ ἐπ σγϑαί ἀϊδίτεεδ. 1) ΟἿ τ δὶ 

οοπαϊεῖοι (Ῥοϊἑονίης ᾿σαγοσ, γος. 2); 3) 15 σκτουπὰ 
α. ἴ}6 οὗ οά (γος. '2α) ; δ. (λ6 Ῥότγεν οἵ 
Οοὰ (νας. 8 ὁ, ν. δ α); 8) [ἰ6 ἔνο εἰάθβ, ἴῃ ἐδμδὲ ἱΐ 
15 ἃ. ΘΟΓΡΟΓΑΙ (τόσα. 8, 4); ὁ. δρὶ ἰ Δ] (το σα. ὅ, 6). 

2. [γεν ὅ. Ἵοη Οοὐ᾽ Β Θῃοπιΐοθ δῃὰ ΟὟγτβ ἅτ 
ονεσίπγοπῃ, 01} Ηθ δηὰ νὸ δὸ μογίβοά. “"Ἱ. 
αοά Ἡ111 ανὸ ἐμ ῥσγαΐδο οὗἉ ἱξ (γοσ. ὃ α); 2. Ηἱα 
βεο Ϊθ νἰο ΒδαΥῦο ἔμθ δΙοδεΐηρ οἵ ἐξ (ταν. ὅ δ). 

: ΒΥ]. 
8, νετβ. 10-18, Τῶσ Ζοοναδε αοἱὰ 9, ἀοἰτοοραποα. 

1, ΤΠΟΥ ΘΌΤΩ9 δὲ 6 ἡ εν τιοτιοϑηΐ (γοσ. 10). 2. 
ΤΒΟΥ͂ δσὸ ἱβοσουρᾷ ἴῃ ιοὶν οβδοίβ (τόσα. 11, 12). 
8. ΠΟΥ ἰοδοὶ υ8 ἴο πον δηὰ ῥγδίδο ἀοά, 

4, [Ὗτν. 14, “1. ΤΉ Βγροογίίοθ Ἡ11} Ὀ6 ΖΡΘΘ 
δδσιωϑὰ ἩΒΠΘῺ (ΠΟΥ 8600 Ῥυπίδῃτηθηΐ οομθ ὩΡΟΏ 
186 Ορϑῃ δηὰ δυονθα δῃοπιΐεβ οἵ αοὦ. 2. 1ῃ 
ΒΌΘΝ {1Πη68 {86 ΜΠ αν Ὡοηο οὗ ἴΠ6 δῃὰ 
ἐἰεῖτι οοηδάεῃοθ πο Ηἱΐ ἴσυο ἰτίοθὰθ δυο. 

. Βυοῇ 86 ουνϊάδῃοο οὗ οὐσπϑείου κυ ϊ} δηά 
ἢ . 4, ΤῊΘ Ρεϑζβοῃβ Βϑῖὸ δροΐίκοῃ οἵ μδὰ ἃ 

Ἰοΐ ἴῃ ἐπὸ ἀοοίγί πο οὗ οἰθσῃδαὶ ρυῃἰβδῃτηθηΐ---ἃ 
θ6] οὗ νοι Ὠγροοτίϊοα δηὰ βἰ ἤΠοσΒ δ᾽ δ Παυο, 
686 ΨὙἘΥ δβδῃου αά {Π6 ὺ Ὀ6 δδσιηϑα 7 ὅ. ΤΠ ρυῃ- 
Τρ πλοηΐ οὗ Ὠγροοτγῖίο8 ἰῃ ἴδ οἰυχοῦ Μ1]11 ΡῈ ἀσοδά- 
ἢ.}. Α. ΒΑΒΝΕΒ]. 

δ. [ΤῊΘ ομδυδοίοσ οἵ 8 σἱ βῃῃίοουδ τοδη (γοσ. 1δ). 
ΤΏ τονϑγὰ οὗ τὸ σὶβμίθουβ (νον. 16 ρᾳη.). 8.69 
Μ. ΗΈΝΕΥ δηὰ ΒΑΒΝΕΒ ἐπ ἰο0.--ΤᾺῈ. 

θ. γεν. 20-22. νηὶ Ὃν (δὲ ελυγοὶ ἴῃ, αὐνογ- 
δον. ΤΊ στο οὗ ἴδ6 1, οτὰ εἰδηᾶβ ἔδεσί. ΕῸΣ 
1, [1 ἷ6 (890 ἰδδὶ δῃηὰ δἰμῃοοὶ ἱποιυἰΐοη οὗἠἨ Οοὐά 
(νος. 20). 2. Το 1οσὰ Ηἰπηβο] ἢ ἰδ μαῖρδιγ ἴῃ 1ἱ, 
α. 85 δυο, ὁ. 86 8 Μαδίοσς (Τ᾿ δο6.). 6. δὲ Κίης 
(νοσβ. 21, 22). 

ΕΟΕΒΤΗ ΜΟΒΟΙΝΊΙΞΙΟΝ. 

ΤῊ ΟΟΝΟΙΌΞΒΙΟΝ ΟΕ ΡΑΒῚ ΕἸΒΗ͂Τ. 

(εν. ΧΧΧΙΥΝ.--ΧΧΧΥ, 

ἐὐτν υκον χχχῖίν., ΧΧΣΥ. δ᾿Θ (ἢ 6 ῬΓΟΡΟΙΣ οοῃοΐα- 
βίου οὗ {πὸ ἧτεϊ γασγί οἵ 1δδ'δῃ᾽ε ὑσγορῃϑοΐοβ. ΕῸΓΣ 
Εἶδα. χχχυὶί.--- Χχχῖχ, ΔΥῸ ΟὨΪΥῪ δὴ ἢ ίβίοσὶ δὶ δὰ ρ- 
στοῦ τΠουρὮ 6 ὙΘΥῪ ἱπηιροτίδηϊς οθθ. Ηΐθηοθ 
ἄο ποὶ {πίη ἰμδὲ οὔδρα. χχχῖν., χχχύ. δΓῸ ΟὨ]Υ͂ 
9 ἤπ2]9 οὗ οὔδρα. σχνυ ϊ!.---ΧΧΧΙῆ., (Ὁγ (Πδἴ γθ 
δυϑ δ᾽ γοδαγ ἰουπὰ ἴῃ οδαρ. χχχίϊὶ. ΠδίθοΥ ΟἾΔΡΒ, 
ΣΧχχῖγν., ΧΧΧΥ. ΌΤΙ 8 οοποϊυδίου οὗ πο ὅτεὶ Βα) 
οὔ 106 Ὀοοῖς ἐμαὶ δϑυπιδ ὉΡ δηὰ δηΐδῆοα ἴθ δῃ- 
ἘΘΠΒΟΞΠΊΕΟΙΣ οἵ υὰ ἐν διὰ ἐποβόφα αι οὔ ον: ἄγει 
Ῥαγί, δ! ἃ ὑγορδαγεθδ ον δῃὰ ἰηἰγοάυορ ἴμ066 οὗ ρασί 
δεοοῃᾶ. ΕῸΣ το ποῖΐο9 δ τοδάγ ἴῃ (ἢ 6890 ὑϑων αὶ 
4.6 ἰδηιρτιδρο οὗ χ].---Ἰχνὶ, ΕἸγοί οὗ 41} [89 

ΟΔΥΤΊοΩ Ὁ πῃ οἶδρ. ΧΣΧΧΙ͂Υ. ἰο {Π6 οηὰ οὗ δ 
ἈΒΔ ἱἴ ἴ᾽ὸ πδῖο δῇ οηὰ οοστοεροπαϊΐης ἴο (ἢ 6 Ὡ- 
πἷπρ, ἱ. 2, Βθ δαμιτηοῦδ 89 δαγίμ δηὰ 4]] 1ϊ5 ἴῃ- 
Βιαδιίαπίδ ἴο ποίΐοο (6 δῃηπουποοιηθης οὗ (8μ6 δη4] 
υὐρσταοηὶ {μαΐ ἷε ἴο οὐ ργεβθη μϑανθη δηὰ ϑασί 

ἐχετιτ. 1-4η. Βαϊ δΒο 15 ποῖ ἱῃ σομάϊ 0. ἰο ΣΕρ- 
Τοδοηξ {πο λοι οὗ {86 ποτ] δ ἀοδισυςίίοη. ΑΜΒ τὸ- 
τολεικοα ἴῃ 1Π6 ἰηϊτοἀαοίίου ἴο χχὶν.---Χανυ]., Β6 
Οδσι ΟὨΪΥ Ῥαΐῃὶ {πδὲ χοσοοίδ ᾿υἀριηοηὶ ἴῃ οοἴοσα οὗ 
6 φῬγοβοῆί, Ἦὸ ρῖνοβ δὶ ὁΠ00 ἃ Υυἱνϊἃ δῃὰ δῃ 
δρτθοδϊο γἱοίατο οὗ ἰδ ὈΥ τοργοβοηϊηρ ἰΐ 85 8 
ιυδρυνοιὶ δραϊημδὶ Τ᾿ άοτα. Εὸσ [09 ποχδίἑγο βαθὺ 

οὗ 1ηγ80}}8 ορο οὗ καϊνδίΐοῃ 8 ἐπδὲ Σΐ8 ϑῃθηΐθδ 
ΔὮ.4}} Β6 ἀρείσγογοα, Τβδὶ (ῃ6 Ῥτγορμοῖ τϑϑϑῃα ἢ 6.9 
ἴο οομοϊυδθ Δ}1 δππουποειηοηί οὗ ἰυἀρτηοηὶϊ δραῖ πὶ 
{μοῖνγ ΘΏΘΣΩΣ 8 ΔΡρϑδυβ ἴτοτῃ (πὸ ἀοιηδηά οἱ γὙϑγ. 
16 ἐπδὶ [867 8}}4}} βοδσοῖι κτ6 θοοῖς οὗ ἰδ0 7.0Ὲ»,; 
δη ἃ οογὰ [6 ῥγοὐϊοιΐοη ἴδογο τὶτὰ {π6 ζ118]- 
τηοῃὶϊ, 6 58}8}1 {ΠΥ ἴ0 Βῇον ἐμαὶ (δΐθ Δρρϑαὶ ἰὸ 
“18Π6. θοοῖς οὗ ἴδ 1.0Β} ἐπιρ θα (Π 6 6:70 ἴοσο- 
βοΐῃρ ὈοΟΚ. 

Ιῃ οἶδρ. χχχυ. ἰῃ9 ΘλΝ πρα Ῥγοδοη δ [ἢ 6 οἶον 
εἷάο οὗ ἐπ6 Ἰυάκηιοηὶ οὗ ἰἢ6 ἩοΙ]ά, υἱς., [16 δηδὶ 
τοἀοιιρίίοη οὗ ἴεσδοὶ. [1{ ρΡρϑδῖβ δὲ ἃ σοί! τη 
Βοῶθ ἴο Ζίου ουἷἱιϊ οὗ οχὶΐοθ. Νοῖ ἃ ποσὰ ἱπιϊπιδίοβ 
ἐΠδὲ (6 Ῥσορδοὶ δδ85 ἰῃ σοϊπα οὨ]γ (89 χοίυ τῇ ἔγοπι 
Βδῦγίου. ΗἘδθ Ὡδηλθδ 0 ἰδῃά ; 6 ΒΡΟδΙίκβ ΟὨΪΥ οἵ 
τοίατα {12 0, τὰσ. 10) ἔπ φοῦογαὶ. ΑἸγεδὰυ ἴῃ 
Ῥκυϊ, χχσ. ὅ5ηα. ἰξ ἰδ Ρῥτοχωϊβοὰ ἐμαὶ [9 10Ε»ν 
ὙΠ11 χαίμοσ [86 ἰϊοδ δὰ Ὀσίης τῆ θ πὶ Ὀδοῖς οὐ 
οἵ αἱΐ Ἰκη δ, Ἔνθα ἰπουρὰ ἀτί νοι ουΐ ἴο {86 οπὰ οἵ 
μοδύϑῃ, ἔμθησθ ἰοοὸ [0 [0ΕὉ"} Υ]}} ἰδίου; ἰμῃϑ. Οἱ 
πὸ στουπὰ οὗ (μΐδ ῥδαβαρὸ 1βδίδῃῃ δὰ δ γοδγ 
μ6]4 ουξ Δ δἰ πὶ] ὑγοθροοὶ (χὶ. 11 ϑαᾳ.; χὶχ. ἜΝ: 
ΧΧΥΪΐ, 12 5ᾳ.), δηο ἃ δδοσ ἷπι “ογοσα δ ἢ 14 }ἷγ 
ἀ6818 ταυοῖ ἰῃ (ἷ5 Ραγίϊουϊδν οὗ (δ6 αοτίουδ ἰδϑὶ 



860 ΤΗΕ ῬΡΒΕΟΡΗΕΙῚ ΙΒΑΙΑΗ. 

{π0 (χνυὶϊ. 14 κ5η4.; χχὶϊ!. 8; χχίχ, 14; χχχίὶϊ.  ἱμδΐ ἰξ ἀοββ ποῖ ργοθῦρροθο ἐμ Βδθυ]οιίβῃ 6 χἹ]9, 
87; δὴ ΙΣ; αἰνὶ, 27}. ΤΠογοίογθ ἐπ Ῥορβοὲ Ὀαΐ 106 ϑοοοπά, χτοδὶ δηὰ ἰδδβὶ ἊἽχὶΐο ἰῃ βοηογαὶ, 
Ῥτγομπιΐθοθ ἤθγὸ ροσγίουβ δπᾶ Ἰογίαϊ γϑίαγῃ λοηιθ-- 
(πὶ ἴο [88 ἴβγϑοὶ 16 τηυδὲ Ὀθ ἀφαγοαὶ οὗ 41]--δηά 
{86 οὐ͵]θοὶ οὗ δῖ8 χγϑαίοδί Ἰουρσίηρ (ΡΒ. οσχχν!. ὅ, 
θ), διὰ ἰῃ ἐμδὲ μβοι)θ εἰεγπαὶ ἸΟΥ (γοσ. 10). Ομθ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΑΥ (δὶ ἢθ ἄσγανγγβ Βϑγθ {86 Οχξ] 6 οὗ (86 ῥἷο- 
ἴαγο ἰδὲ 6 δδδσ ψαγὰϑ δυσὶ ουἵ ἱῃ οἰδρθ. χὶ.- 
Ἰχνΐ. ἴῃ 4}} {μ9 ναγίϑίΐθβ οὗ 1.5 ἔΌ ΓΒ. 

Τμοῖν οοηίθηίβ ΒΠΟΥ ἰμαὶ ἴμ6 ἵνο ομδρίοσε "Ὸ- 
Ἰοης ἰοζϑῖμοσ. Οδδρ. χχχνυ. 18 [89 ὨΘΟΘΒΘΑΣΥ ΟΡ» 

γοιροοΐχχχίν. ΤῊΘ ΘΧΡΓΘΕΒΊΟΙΒ “ἢ ὙΥΠῚ Ὁ) 171) 
χχχνυ. 7, ψ ῃ] ἢ τδη δι ν οοη γα δίβ σὰ ἢ ΧΧΧΊΥ. 
18, [ΌΣ; 8 οἷοθο θοῃὰ βοίποοη ἰΐθ {00 ΟὨΔΡΙίοσΕ; 
δῃ [ἴἰ ἴδ ἰο Β6 ποίοὰ ἐμαὶ ὙΠ ἴῃ {Ππ6 βοη86 οὗ ὝΣΤ 
ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ ἴπο66 {0 ΡΪδοθθ. ΑἾἶβοὸ [Π6 πηοίο- 
ἩΥΤΤΑΊΟ 086 οὗ ")}}8 (χχχίν. 1δ; χχχνυ. 6) πϑῖοὰ 
οσσυτθ Ὀοαΐάο ομἱγ ᾿νἱϊ}. 8; ᾿ἰχ. δ, ἰβ ἃ ῬΘΟΌΪ ΔΙῚ ΕΥ̓ 
οὗ ἰδηρύαρο ἰμδὲ ροϊῃὶδ ἴο {π6 οογγοϊδίλου οὗ (6 
το σπδρίογα. “ 
ΕἸΘΗΗΟΕΝ, ΟἾΒΕΝ., ΒΟΒΕΝΜΤΕΙ ΚΕ, 8 ὟΝ. 

Μάασεκ., ΗττζΖισ, ΕἾ, ὕμβε., ΚΝΟΒΕΙ, δηά οἰβοση 
δλοῦῖθο [686 ΟΠ δρίουβ [0 8 ἰδίοσ δυίμποσ ἰμδὲ ᾿ἰγοὰ 
ἴὼ 116 {πιὸ οἵ (86 σαρίνὶγ. ΤΉΘΥ ΟὨἹΥῪ αἰ ΠΣ ἴῃ 
ἐπὶ βοῦλο (ΣΈ ΝτσΒ, ΒΟΘΕΈΝΜΌΕΙ, ΕΒ, ΗΙΤΖΙΟ 
Εν ΑΙ) Ρυΐ (μ͵8 υπἰτζηονσῃ δυίθον δἱ ἰῃ9 οηά οὐ 
1Π6 ΘχΧΊ 6, [89 ΟἾΠΘΙΒ δὲ δὴ θϑυθΐοῦ ροσίοα. 9 
ΜΠ 5ῆΟΥ ἢ [86 Θχροκἰϊίομ, ΌΥ οχϑοὶ ᾿Ἰῃγοϑιϊ αι θη 
οὔ ἴμ6 ἰδηρπαρο, ἰδὲ Ὀοίὰ [86 οομίθηίβ δηὰ (86 
ἴογπι οὗ ἰδηρυδρο οὗ ἰμθ86 ομδρίογβ οουπϑοὺ ἤθη 
Ἰη(ἐπχαίοε ν τῖτε χ].--ὐἰχνὶ., γοῖ ἰμδὺ ἐῃ ὈοΙΒ {660 
ΤοΒρΡΘοΙΒ {μ|6 ΓΘ 18 8180 ἃ δοῃλημλοῃ Ομδσδοίοσς τ 
Ῥατὶ γβί, ΤῊΪ8 νον 18 οοπβτιηοα ΌὈΥ̓ [6 υπάθ- 
ὨΪ40 19 ἔδοὶ (μὲ (ἢ686 ΟΠ δρίθυβ δῦο σδυιουβΥ αυοίοα 
ὈΥ͂ Ργορδοίβ θοίοτο (86 οχὶῖθ. ΤῊΐΒ ψὶ}} Ὀ6 ῥγονϑὰ 
ἴῃ τοαρϑοῖ ἴὸ 26. χὶνὶ. 10 ἰπ 6 οομμτηθηΐ οἵ 
Χχχὶν. ὅβαᾳ. 1 δδᾶνο βῆονῃ ἴδ οοηηθροίΐοῃ ὃ6- 
ὕπθθη ἐμ 680 ΟΠδρίοσβ δηά ζ6Γ. 1. 27, 39; 11. 40, 60 
βηᾳ. ὈΥ δὴ οχίθηάρά ἀχδηιἱηδίϊοη ἴῃ ΤΩΥ πουΐο: 
“εν Ῥγορλεὶ εν. ἀπά Βαδυίοη, Ἐτϊδηροη, 18δ0.᾽ 
ΟὐρΡ. ΚΌΕΡΕΒ, υέγοηι. ἰιδγ. δαδῦ. ἱπίεγρυ. 
υἱπάέχ, Βετοίϊηϊ, 1837, Ῥ. 79 58ᾳᾳαᾳἅ. ΟΑΒΡΑΕΙ, υέ- 
γόηι.,) οἵη, Ζευσε ΠὶΡ ἀ. ΕἸ ἐξ πολ «ει. χχχῖν., εἰο., 
Ζεϊιδολν. νοπ, Ἐωαοϊδαολ ὠπιὰ Οἰυενίοκο, 1843, ΤΡΗ. 
2, Ρ.1846ᾳ. ΤῊΘ ρΡγοοῦ ἱμαὶ 96γ, δ ἀγαγῃ οὔ 
ΟἿ σπδΡΙΟΣΗ͂ οδΥτὶοθ πιὰ 10 [6 ῥγοοῦ ἐπδὶ [ἢ σὸ- 
ΒΟ] δῆ οθ ποἰϊοοά δοίνγθθη 80 οἱ, 7, 8. ἀῃὰ 186. 
χχχὶν. 6, δηά θοΐπϑοῃ ΖΘΡΆ. 11. 14 δῃὰ 184. χχχὶν. 
11, δ ἴο ὃθ οἀ 88 ἃ 186 οὗ (666 ΟΠ δρίοσβ 
ὃν Ζορμδηίΐδῃ, ἰδ6 οἷάογ ἐδ πα β δὶ οὗ Φεχο- 
ἘΠΗ͂Ν δηῃὰ ποῖ 8 αυσίαἰΐοη οὗ Ζορμδηΐδῃ ὮὈΥ ἰμ680 

ΔΡρίορσβ. 
ΤῊΘ ΣΘΆΒΟῺΒ δἀἀυοοα δραΐηβί 16α ἰδ ἢ 5 δα ΠοσβΒἷρ 

οὗ ἴποθ6 ομδρίοση Μ1]1 τοὶ βἰβδηά δχδηνηπδίΐοῃ. 
ΚΝΟΒΕΙῚ, [πἰηἶκ {μ6 μαῖγοά οὗ Εάοια ἴῃ (6 ἀερτθθ 
δοπΝη ἰη χχχῖγν. ὅ δα. ἷα. ἰο Β6 ἰουπά οὨΪγ ἰῃ Ρδ8- 
88 953:68 {πὲ ὈΟΙ]οηρ, ἴο ἴῆ6 ἰΐπι6 ΔΙ͂ΟΣ {86 ἀοδίσυοίίοι 
οἵ Φογύβαί θα ὈὉγ 86 ΟΠ] ἄθαημβ. Βαϊ ποὶ ἰο τηρῃ- 
ιἰἰοη Οὐδάϊδἢ ἰωρμῖοῦ γοσα. 10-14), [6 γ0 διὸ 
ἴουπά ἴῃ 4906] (ἦν. 19) δῃὰ Απιοθ (οβρθοΐδι!υ ἱ. 1] 
8644.) Ῥτοοίβ ὁπουρῇ ἰΠδὲ (μ6γὸ οουϊὰ ὃ ἰῃ 16618}}}8 
{ἰπ16 ἃ μαϊγοὰ {κὸ (δὶ ἀχργοεθϑὰ ἴῃ ον ομδρίοσ 
χχχὶν. 9 Μ1}} ΒΟΥ ἰὼ (Π6 ἀχροεϊ(ίοη οὗ χχχν. 

1ι ἰ6 ἱποοιαργθθαβὶ Ὁ]9 ΠΟῪ 86 δῃηοιυποριηθαί οὗ 
8 τοδὶ Ἰυάριηοηΐ οἡ ἴ86 Βοδίμοη ζο ΣΆ γ (ΧΧχῖν. 
Ἵ} ὅ 5Βη4.; ΧΧΧΥ. 8) σδῃ ἀδηοίθ ἃ ἰδίεσ δαίϊμοῦ- 

ἱρ, βϑοίῃρ ἴ9 βαπλθ ἰ8β δηηουῃορᾶ ἰῃ {116 80- 
κοὺν Ἰούχοα ῬΙΟΡΒοοῖοβ οὗ ἴβ8. ἐἱ. 4, 11] βαα., διὰ 
ΘΥ̓ΘΏ 1 ΧΧΣ. 25 δη64. (806 οοΟἸη[λ. ἐπ ἰος.). Βυὶϊ τὸ 
ΤΑΔΥ͂ ΤΟΙΓ ἴῃ [Π}18 τηδίίοσ (ἰο [6 Θοηξῖτο ἐξδὲγ ἀροοα- 
ἰνρίοια (χχὶν.---Χχυ !.), ὈΥ͂ Δβθδ ἱηρ τ ἢ ἢ 189 
οὔ οὗ οοῦγθο Ὀθοϊουα Ιὸσς ᾿Ἰβοιθοῖνο [8:9 Θοῃ- 
Βρθοίῃβ οὗ [8818}}}8 Β6]ὰ οἵ νυλαείοῃυ. ἮἾ Βδὶ ΚΝΟΒΕΙ, 
αυίμοσ υγχεθ οὗ ἰδ9 οχίσαναρδηϊ ὃχ ΟἿΒ 
(χχχίν. 8, 4,9; χχχυ. 1, 2, δεαᾳ.), ἐν Ἀναμραῦτια 
(89 ἈὈο]ά δηα στγβηὰ ἰπλᾶροθ 1ῃ τ οὶ (Π9 Ῥγορδοὶ 
ὐΐογβ [8.686 ΟΧ (ἰοῦβ. Απὰ ἐποιθ ᾿μὰ ΔΘ 
ἴοο ΡοΪά, ἰοο Βγρογῦο οδὶ [ῸΓ ἰβαῖδῃ ἢ [1{{ὲ6 μο- 
ὨΌΪΏΘΏΘΘΘ οὔοἢ δ. χὶϊὶ., ΧΙν., Χχῖν ΧΧΥΣΙ. 6 ἀοηϊοα, 
(ἤδη {86 βηδιομίοθ ἴον ἰδ6 ἀϊββο ϊ αὔου οὗ (6 ᾿θ8- 
γ6η8 (χχχὶν. 4) δπά (οσ (86 χοῦ] ηβ οὗ εἰσὶ δηὰ 
{11 Ὀοδβίε (χχχῖν. 11--17) τὸ βυγγοηάδοσοα. Ου 
(18 σα Ὀ)θοὶ ψθ σδῃ ΟἿ]Υ γοίϑν δδοῖς ἴο οὰν ἀϑίδησο οὗ 
(869 σομυΐηθηοθθα οὗ Ομ δρ. χὶϊὶ., χῖν. ΕἾΔ Κι νο- 
ΒΕΙ, ΤΙ Ὠ [Ἰ0ΩΒ 8 ΠΌΘΟΣ οὗ ΘΧργοδαίοοβ ἴῃ ἰΐἢθ8θ 
σμδρίοσβ σοὶ ἴῃ ροΏΘΓΑαΙ, ΟΥ δὶ 1ϑδβῖ, ἰὴ (μοῖτ ὑσὸ- 
δοῃΐ τ ΘΔΏἾ ΠΩ, ΟΟΟΌΣ ΟὨΪΥ ἰῃ ἰδίον ττίίογε, ρυτς 
ὰ ἴμ6 [αἰίον οἰ888 βοῖῃθ δχργοθδίομβ (ἢδὶ ἅγὰ ρ6- 
συ] ΔΓ ἰο (μῖ8 δυίθοσ. ΟἿ ΣΩΔΥῪ δα πλὶὶ (μδὶ ΤΏΔΏΥ 
ΘΧΡΓΟββίΟΏΒ ΟΟΟῸΓ ἰῃ 868 ἰῃδὲ ΟὨ]Ὺ δύο Ἡ  ο 
ΘΙΏΏΡΙΟΥ, οὐ ἐμαὶ δ δῃδίορουθ (Ὁ ΘΧΡΓΘΘΒΙΟῺΒ οὗ 
Ἰαῦοσς 86. Βαὶ ἰδ ἰμῖ8 δὴν ῥγοοῖ οὗ {π9 ᾿δίεσ οτῇ- 
δἷῃ οὗ [660 ομαρίθιβ 811 18 80 Ορυ]εῃί ἃ βρὶ- 
τἰϊ, δ στοϊῃβ Ὑ1ΠῸ δυσὶ ογθδίνο ΡΟΝΟΣ ουθὴ ἰῃ 
86 ΒρΒογὸ οὗ ἰδῆρυδαρο, διὰ ἷ8 ΒΠΕΊΠΗ 5. 80 
τοαὶ τὶ ἢ εἶθ Βυασορθθοσε, ἰπδὺ Ἧ ΤΊΔΥῪ ΘΟ ΠἀΘΉΔΥ 
δίδστη, ἰδὲ γΟΓΥ͂ ΣΩΔΩΥ ᾿δίον πΟγὰβ Δα ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ 
ΔΓΘ (ο ὃὈ6 τείοσσεα ἰο ᾿ἷπι 88. 8:9 ϑουγοθ οὐ δχϑῖη- 
Ῥἷασ. Μοσϑονυοῦ (μδ᾽ δυζυμηθηΐ 0668 ἸἩτεϊχῃ τ μη 
ἯΘ ΘΟΏΒΙ ΟΣ ἰμπδὺ ἰῃ ΟΌΓΡ ΟὨδρίθσβ πιυοῦ δηοίθως 
Ἰϊηρυίϊβείο, ἰσθάδαγο οοσῦχα, 6. ., ΜΞ, χχχίν. 8; 
ὈΝῚ, χχχῖν. Τὶ; Ὀδὸ κηὰ Ὀϊγῦ, χχχίν. 8. 

Ἰβδῖδῃ, (μοη, ᾽β ἀου θέ] 66 [ἢ 6 δυῦοΥ οὗ ΟΡ οδδρ- 
ἰοσβ. Βυΐ ο ττοῖο (βθ ἰη ᾿ἷβ Ἰδῖοσς ροσοὰ, τβθη 
Αβδυσὶδ ΜἯῸ8 ἴοσ Εἷπιὶ ἃ βιδη- ροϊῃί Ἰοτρ βίῃοθ β1- 
ταοπηίοα, δῃὰ πμθη, τὶ μάγανσῃ ἔγομι ἰδ 6 ῥγοθθῃί, 
[6 ᾿ϊγοά, νυ ὲτἢ 411 18 ̓ λὐβαλοον ϑοοίης δὰ Κηον- 
ἴηρ, ἰῃ ὑπ6 [πΐαγο. 1 ἀρστοθ Ὑ1 ὈΕΓΙΤΖΒΟΗ πῃ 
ΔΒΘΌΠΙΪηρ ἰμαἱ Ιβαΐδῃ, πῃ ργθραγίωηρ (86 ῬΟΟΪ 88 ἃ 
ὙΠ016 (1ἢ ἢ6 δοίῃδι !υ Βὲπιθοὶ δἰιθηἀοὰ ἴὸ {818 
τοδί), Ρυΐ (ποθ6 ομδρίοσβ ἤΘΓΘ 858 ἃ φοόπο υδῖοα 
οἵ [86 ἔγβι ρματγὶ οἵ [ἷβ ὑγορμοίϊς ἀϊδβοουγτβθη. 
ΟὨΪΥ͂ δα {μδὶ οὐ (μΐβ οοολβίοῃ [βα δὴ πλυμὲ πανθ 
δ θὰ γογβ. 16,17 υἱὰἢ ἸΠοἷν τοίδγθῃοθ (ο [110 ὨΟΙ͂Υ 
σοι ρ] οὐρὰ “Ῥοοκ οὗ ἴδ9 [0Ὰ." 

ΤΏ αἰνίαίοη οὗ (6 ομδρίοσβ 16 εἰ} ]9 :-- 
1, ΤῊ Ἰυδρταθηΐ οἢ 811 παἰίοῃβ, χχχῖν. 1--4. 
2. Τὴ )υάριηφῃϊ οἡ ἘΜΟῚ 88 σοργοθθηιδέοηῃ οὗ 

{π6 τῆθο]6 ἰπ οη6 μῬδγίίου δύ Ἔχδιωρῖθ, οὗ ϑβρβοῖδὶ 
ἰηΐοχαδὶ ἰο [ατϑϑὶ, χχχὶν. ὅ- 1. 

8. ΟΟποΙυάίης τοπηδσεὶς : ΒΌΠΏΤΠΟΏΒ 0 ΘΟ ΡΘΥΘ 
116 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ ψ ΠῚ ἐμ ΠΙ]ΒΙ πηοηὶ, χχχὶν. 16, 17. 

4, Τὴ οὔνοτιθο οὗ (86 ἰπάδερτηοπὶ: [16186}᾽ 5 ΣΘ" - 
ἀερρὕοη δηὰ τοίασῃ Βοιη6, ΧΧΧΥ͂. 
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1. ΤῊΣ 5] 0ΌΟΜΈΕΝΤ' ΟΝ ΑΙ, ΝΑΤΙΟΝΗ͂, 

ΟΒΗΑΡΊΤΣΕΒ ΧΧΧΙ͂Υ, 1-4. 

1 ΟΟΜῈ ποϑὺ, γα Ὠδίϊοῃβ, ἰο ΠΘΔΣ; 
Απὰ Βοδυκθϑη, γὸ ροορὶο: 
1,εἴ 180 οαγὶ Ὦρα, δῃὰ 81} ἐμαὶ 18 ἐποζοίῃη : 
ΤῊ σου], δηα 4]} [αἰηρβ ἰμαὐ οοπιο ἔοσίὰ οὗ 1. 

2 Εὸν "δ6 ἱπαϊρηιιδίοη οὗ ἐμ [ζΕὉ}Ρ ἰβ Ὅροι 811 παίΐομβ, 
ἈΑπάὰ δὼ ΣῪ ὑροι 811 {Ποῖσ δυμΐο8 : 
ΗΘ "βδίῃ υὐξουὶγ ἀοβίτογοα [Πθμι, ΄ 
Ηδ Βαΐδ ἀε] γεγο τμθῖὰ ἴο [86 βΒ]αυρ  ὐογ, 

ὅ ΤΟΙ 8141} 8180 5}4]1] 6 σδβὶ ουΐ, 
Ἀπά {δον πη 8841} οοῖηδ ὕρ ουΐ οὗὨ (Ποῖ ΘΒΤΟΆΒΟΒ, 
Απα ἴδ τηουπίδἽπβ 8588} 6 τπηοὶ ρα τ ῖτ {μοῖρ Ὀ]οοά, 

4 Απα 8]] [ἢ Βοκὶ οὗὨἩἍ ἢοᾶνϑῃ 8}8]} Ὀ6 ἀἰββοϊγοά, 
Απά 186 ΠΟΑΥΘΩΒ 8881} Ὀ6 Το]]οα ἰοροίμοῦ 88 8 8070]] : 
Ἀπα 8]} {πιο ῖν Βοβὲ 8}8}] "[8]] ἀότγῃ, 
ΑΒ 86 Ἰοδῇ ΚἈ]]6ἢ οὔ ἔγοτῃ τῃ6 νίῃθ, 
Ἀπά 88 8 ἸΔ]Π1ηρ ἤσ ἴτομῃ (λ6 ἢ ἰγθ6. 

Δ Ἠϑῦ. ἐλ4 Λιδδδε ἰλόγοο . 

ὁίλο ΧΟΡ λας γαῖ ΟἩ, 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ 

36». [ΤὸῸν ἐδλὲ διιζα 9 δοοποηῖν ἴηι ἰαδον απὰ δραοδ 
ν᾿ τοἱδ οπεῖξ ἕπ ἰλὰ απαὶ διιδοοφιιοιὶ ολαρίετε (δε Αν- 
ἰδοτ᾽8 αδωπάαπὲ απὰ ἰαδοτγίοιιδ οἰαίἑοπϑ οΓ ἐετίβ ἐ1{ιι5- 
ἱταΐοε οὐ 1ϑαΐαλ᾽ε εἰνὶο, απ ἱπυοίυϊπσ Ῥγοοῦ οἵ ἐδε 
ὥπιποπ αὐ λογϑλὶρ οὗ ρατίβ ἢγδὲ απ δοοοηαᾶ, ΤῆἊ 
Αυίδον ἧκε ρμγερατεά α οοτηργελεηδίθοα ἰϊδὲ οὐ (δε 
τογδ απ ἰοτίδ οοποοττιοα ἵπ ἰδεδε οδλαρίονε, ωὐλίολ 
ἀρρεαγδ αἱ ἰδδ οἷοδε οὗἉ (δδ νοἷἴιπις ἀπά, ἐχοορὲ ἦέτο 
ἔλα οοπιπιεπίατῃ ξιγηΐαλεβ αὐαϊ(ἑοναὶ πιαϊίεν, ὧὐ δλαὶϊ 
γοίεν ἰο (λαὶ ἰϊδέ ὃν ἰδδ εἶσαι, 866 ζὲβί.---ΤῈ.]. 

νον. 1. ἸΔῚΡ, Ὁ ὉΜὮ), 2 ΤΡΓῚ καο Μεί.--τ- Ὁ}}} οσδατϑ 
οἴϊϑῃ ἰῃ ὈΟΐῚ ρατίβ, 6. σ.. 1. 4.; 11. 4; χ. 7; χί. 10; χὶ. 15; 

ΧΙ, 2, ὙΠΟ ὀχργοδϑίου ΓΕ) ΥῸΝΚ ὀσοῦτϑ Ὀϑυξ, χχχί!, 
16; Ρα. χχίν. 1; Μ|ςἊ. :. 2, δβῃὰ οἴῃ ; ἰῃ 1βα δῇ ΟὨ]Ὺ ὮθΓθ. 

ΟΡ. ἨΔ) ὈΣΤῚ χΙ.10; νἱ. 8; νἱῖϊ!. 8; χχχί. 4.-} Π 

(φοτῶ. οἵ χῖΐ, 11) ὁσσΌΣΟΘ ΟὨΪΥ ἴῃ ραγὶ βγοὶ.-- τ ΚΥν 
(ραν ἑαπέ.) ἃσε τὰ ἔκγονα, “(8 ργοάυοίκ.᾽" ΤῊΘ ΘΧΡΓΟοδ- 

δου 15 Ὀδϑδοὰ οῃ ὅθ. 1, 12, 94 ὙΚΠ ἘΥῚ). ΤῊΘ Ῥχο- 

Ῥῆοὶ ἐβὰ5 ἀο685 ποῖ γγθϑῃ ΟΠΪΥ͂ ΤΏ ΘΏ, 85 ΤΏΔΩΥ, ἰὩδυθηοοὰ 
ὃγ ἐδο 1ΧΧ, απὰ ΟΠδὶά., βᾶγϑ βυρροδϑά, ΤῺ ποτὰ, 
νοΐης τηράθ ραγα] οὶ τ ἢἢ ΣῊ, ἀθηοίθα ονοσγιππς 
ἰγαϊ 825 ὑχοἀποιϊλίοι οὗ δ ϑαγὶ 819 1. 

ν λαίδ, ομγδεὰ, 4 εοἱζέ. ἃ ΟΣ, τοϊζέοα ἴοι 763. 

ΟσΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ψοτϑ. 3, 8. ΠΥ͂Ρ, ΜΩΥ, ΠΙ2, Ὀ ΤΊ 906 ἰωέ.-- ὉΠ" 
οαϑι8 αδδοϊμζιιδ, ΘΟ Ρ. ΕὟΝΑ;», ὃ 800 ὃ. ΟΝ ΟἿΪΥ ὮθΣσο ἰῃ 

Ἰβαϊδἢ. ΟότΩρΡ. 9706] [ἰ. 20; ΑΥγὴοϑ ἴΥ. 10. 
γον, . Ὦ (8 τοῦῦ ΟὨΪν ΠΟΙ ἴῃ 166[64}}, 15 υδοὰ Ῥϑ. 

χΧχχυ ἱ. 6 οἵα (ϑδιοσίος πουσηά, [ἢ ΖΘΟΉ. χίν. 13 οἵ τοὺ- 

{κ᾿ βΟ8Ὦ, ἐ, 6.,) ὁΥὙ608 δΔηὰ ἰοηρθθδ σχοίη ἰὰ ἰΠοὲγ Ὠδία- 

ΤᾺ] ρἷ'δοθ. [ἢ [,0ν. χσχυΐ. 39; Εσξοϊς. χχίν. 23; χυχ δ, 10 Ὲ 
8 ὉΒοὰ ἴῃ [Π6 ΣΟΥΘ ὥΟΏΘΤΑΪ 8086 οὗ ραδδίης δ'νγαν, ἀ18- 

ΔΡΡρϑασίης; ἴβα. 1Π, 24; ν. 34. Ὁ ἰδ “1ἢδὲ ὙΠΟ} [88 

τοὐίδα, τοουάογοα. Ὁ Ααἀὰ ἴο [ἢΐ8 ἐπα ΕΒ» ῬΆ. ονἱ, 48; 
“Έ 

οὺῦ χχὶν. 94; Εϑο]θϑ. σχ.ἕ 18, ἀϑιοίθο σογγ Τα, οοἰαδὶ ; ἢ) 

Τὸν. χχυ. 26, 8δ, 80, 47 τὴ 688 “ἴ0 60]]Δρδο, ἀθο01 6, ΨὰΣ 
ῬοοΥ," Ὀαῖ 2272 (ΑΣΔΟΒ ἰἱχσ, ὅ, 13 : Ῥβ. Ιχυ. 11, δίς.), αἰδῆμον, 
αἀἰεδοῖυί. ΤὨΏΒ τΘϑ τοῦδῖ γϑοοβηξο 88 τὴο ΓΒ ἀλτηθη δὶ 
τηϑϑδαίῃς οὗ [15 ΤΆΓΩΠΥ οἵ ποότὰβ “ ἀϑοοτωροσιιίου, ἀΐ88ο- 
᾿αείοι, τος, του] τίη κ, ἱστίη ἰο ἀμθι᾽" οοοδδίου θα 
ὉΥ ἰῆο ἀοραγίυτο οὗὁὨ ἐπὸ ερὶτγὶΐ οὔ 186. Βαὲ ἰμἰ6 οἴΠοοῦ 
ΤΩΔΥ ὍΘ νασϊοσδὶν Ὀσουρμῃῦ δρουΐϊ. ἘΕἾΓΘ, δ. 5., ΘΔ ΡΓῸ- 

ἄυσσο ἰὲ ἴῃ ἃ ἔτϑο ὈΨΥ͂ βοογσοβίης ἰ. ΒΌΘΝ ΔΡΡΘΑΓΒ 16 

80.860 ΒΟΣΘ. ΤΏ 2 Ροὶ. ". 13 οὐρανοὶ πνρούμενοι λνθή- 

σονται ΒΟΟΤΩ 5 ἰο ΤΩ ἴο Θοχχοϑροῃὰ ἴο ΟἿΣ 3": Ὁ).----ὸ 

ἴον Ὁ ὃ δ8δ060 ΟἈ ΕΝ Οὐαὶ. ὃ 140,2, ΝΊΡΗ. ΟὨἹΡ ΠΘΓΘ ἸῺ 

Ιβδίδῃ; Ῥοϊαῖ. ἴχ. 4.-τττ 2) οοταρ. ἱ. 80; χχίν, 4; χχυῆ!. 
1,4; αὶ. Ἱ, 8; Ἰχίν, δ, ΘΒ ρϑοίδ!! ῦ Δ8 τοραγὰθ Π73) 566 ΟὨ 
χχνυῖ!, 1, 4, 

ἘΧΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. 1 ἴδ ἃ τηΐρἜ Υ τοδεϊοσ, (86 δομοοση οὗ 81] 
ΒΒΌΟΩ8 {πὲ (86 Ῥτορμοὶ 88 ἴο δῃποῦποθ: ἤθΠΟΟ 
6 ΒΌΣΙΠΟΣΒ 41] ἰο ἤδαΓ ἶβ δα άτεϑ (νον. 1), ΕῸΣ 
ἴδε ττϑὶ οὐὗὁἨὨ [ΠῸ ΘΕ ͵ἰ8 Κίπάϊοα ἀραίηδὲ 81] 
ὨΔΓΠΟῺΒ δηἃ 4]] (πδὶ Ὀοϑίοωρε ἰο (βοῶ. ΤΉΘΥ δ΄ 
Α}1 ἰο δα φίνθῃ ὕρ ἴἰο 189 β᾽δυρμμίον (τορ. 2), δπὰ 

νὲ οδδί ουαΐ βθὸ ἰμιδὲ [86 βίθηοι 6}}4}} τωουπὶ 

Ρ, δῃὰ πῆῇοΐθ τηουηἰδὶηβ 884}} σὰ πὶ Ὀ]οοά 
(γον. 83). Ὑοδ, (ἢ ΠοΑυΘΏΒ 8181} ΓῸ]] ὉΡ 88 ὃγῪ 
ΠΟΡΕ μοδὲ, δῃά 6 βού ΪΥ Ὀοάϊΐοα ] [Αἱ] 
Ἐ1|κ9 Ιεανοθ (νοΣ. 4). 

2, Οοτοο----κ ἴ1690.--- 5. 1-4. ΤῊΘ οχ- 
γοϑαΐοῃ Ὁ ΜΥ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨ]Υ ἴῃ 200 δηᾷὰ [1βαῖ δ ἢ 
800 Οἡ χχὶΐ. 24), ΤῊΘ τ86 ποδτοδί 1κὸ [06 ὑσχθ- 



862 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤΊ ἹΒΑΤΑῊ, 

ταθδὴβ ἰο 8ῃ οὐὰ. ὉΜΩΥ - 9, Βανίῃρ 8 βία ἱ]σ σθ-  ΠΉ 0 ἱ 

Ἰδίζοαυ ἰο ἐμαὶ οἵ ΥΜΥΜΥ -ἢ9 (666 Τε2ι. απὰ Οταπι.), 12; ἔν. ΥἹἱ. 18, 14 διὸ Τοαπάοσαά ἢ 186 Ῥσγοδοηῖϊ 
ἀθηοίοθ ποί ἔδο Βοδὶ πι γεΪυ, θυΐ [86 δορὶ οὗ ταδῃν ᾿ ἰοσί. ΕῸσ (πδὶ (πο Ῥσορμοὶ [δ6 'π υοϊπὰ ἰδ ἀθ- 
Κιπὰ ἰῃ ζαθοσγαὶ, ΑἸγοδάυ, ὈΥ υἱγίαθ οὗ ἴ86 ἀθ- ] σἰγισίίου οὗ ἐδ6 ΟΣ], 15 τηδηϊΐδδὶ ἔγοσα ἐμὲ ἐ6- 
οἴθ6 οἵ πυδίδ ἀοίοτταϊηθα δραϊπδὶ {θη}, [86 [.0ΒὉ} ὶ δεσί ρου σοι ρσοβοηάϊηρ [89 οασὶ δηὰ Βοαυθηδ, 

2. ΤῊΕ σ]] )αμΜεΕΝΤ ΟΝ ἘΡΟΜ, ΑΒ ΒΕΡΒΕΒΕΝΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΜΉΟΙῈΕ ΙΝ ΟΝΧῈ 
ΡΑΒΤΙΟΌΠΑΒ ἘΧΑΜΡΙῈ ΟΕ ΒΡΕΟΙΑΙ, ΙΝΤΕΒΕΞΤ ΤῸ ΙΒΒΑΕῚ, 

ΟΕΔΡΊε ΧΧΧΙ͂Υ. δ-1δ. 

δ "Εν ΤΥ βιποσζά 888]} 6 αι μοᾶ 'π ἤθδύθῃ : 
ΌΣΟΙ ϊ εἴμ 6ς τίς ὌΡΟΩ ὑῶν συ τω 

ηἀ ὕροη [86 ῬΘΟΡΪ6 οὗ ΠΥ οὔτδο, ἴο Ἰυάστηθῃξ, 
6 Το ἐποξὰ οὗ εἶο ἐοπὴ ἰ5 ἘΠοὰ μι ἐ]οσὰ 
1 ἰθ τηϑϑ ἴδιὶ τι δίῃ οβ5, 
Απα σἰτ ἰλ6 Ὀ]οοά οὗἉ Ἰδ 8 δηὰ ρμοαδίδβ, 
Ὑ10ὰ ἰλ6 ἔδι οὗὨ [80 Κιάπογβ οὗἨ ΧΆΠΙΒ : 
ἘῸΡ ἐδ 0Β0 διαὶδ ἃ βδογίῆοο ἴῃ ΒοΖυδῇ, 
Αμὰ 8 γγοδύ βδυρηῦον ἴῃ {Π0 ἰδηὰ οὗἉ Ιάἀυπη68, 

1 Αηάὰ [6 ᾿ῬῬΠΪΙΘΟΓΙΒ 8}}8}} οὐ ἀοτῃ πιΐι ἐδοαι, 
Αμαὰ [μο Ὀυ]ΠΟΟ ΚΒ πὶ [Π6 0118 ; 
Απὰ μοῖρ Ἰαπὰ 8841] "6 οαϊκοαὰ πὶῦι Ὀ]οοά, 
ἈΑπά μοῖρ ἀυδὺ τηδάο λέ τι ἔλίῃοδβ. 

8 Ἔὸον ἐξ ὦ (86 ἀΔΥ οὗ [π69 1.0ΒΡ᾽Β Ὑθηρθᾶποο, 
Απα ἴμ6 γοᾶῦ οἷ ΤΘΟΟΙΏΡΘΠΟΘΒ ζ0Γ {8:0 ΘΟΠ ΣΟΨΘΟΙΕΥ οὗ Ζίοη, 

9 Απὰά {}|6 βέγοϑιῃβ {βυθοῦ 884}} ὈῸ τυσηποᾶ ἱπίο ῥἱΐοι, 
Απὰ ἰδο ἀυϑὶ ἐμογϑοῦ ἱπίο Ὀσγἰπηβίοῃο, 
Απά {80 ἰδπὰ ἱμογοθοῦ 88}81}} Ὀθοοῦλθ θυγηίηρ Ρ ΡΟΝ. 

10 [0 581} ποῖ δ6 φυοπομοα πἰρῃΐ πον ἄδγ ; 
ΤῸΘ διβοϊζο ἐμ σοῦ 88}8}} 2Ὸ Ρ ΖὉΓ ΘΥΘΓ: 
Ἐτοῖὰ ροηογαίίοη [0 ροπογδίίοη ἰΐ 8881] 110 τγαϑὺθ 
ΝοΙΘ 8}8]1} ρ885 {βγουρῇ ἰΐ ΤῸ ΟΥ̓ΘΥ δηὰ ΘΥ̓Ὸσ. 

11 Βαὲύ δ 'οοσιιογαηί δῃά ἴμο “ ἰ ὑὔθστι 8.}8}} ρόββϑεϑ ἱξ; 
Τὴθ ΟὟ] 8150 δηὰ [9 σϑυϑῃ 8881] 78]} ἴῃ 1} : 
Απὰ ἢ 8}}8}} βἰγοίοιῃ ουΐ Ὁροὰὶ 1ΐ [86 11π0 οὗὨἉ οομδιβίοσ,; 
Αμά [86 βἴομοβ οὗ διαρίϊη688. 

12 “ΤΏΘΥ 58}1811] 6811 86 Π0Ὀ]68 βογθοῦ ἴο 86 Κίηράδοῃι, 
Βυΐ ποῃθ δῆαϊ δ6 ἰμ6γο, 
Απά 411 ΒΟΥ ῥσυΐῃοοδ 8881} 06 ποίην, 

18 εΑπὰ (δμοσπβ β8}8}} δοπγθ ὉΡ ἴῃ ΒΟΥ ὈΔΪδ668, 
Νοίῦ]08 διὰ Ὀγϑιλ 68 ἰῃ (ἢ 6 ἔογέγοθθοθ ἐμοσοοῖ 
Ἀμπα ἱξ 8}.4}} Ὀθ δὴ δὶ δίίοῃ οὐὗὁἩ ῬαΓΑΡΌΙΒ, 
Απὰ ἃ οουτὶ ἴον ὁ Ὅ]8. 

14 Ἴο ἡ 1ἃ θοαϑίβ οὐ [ῃ0 ἀοθοσὶ 8}}411 4180 ταϑοὶ πῖτι 6 πὶ ι1ἃ θοαὶ οὗ (διὸ ζοϊδηᾷ, 
Απά {8} ᾿ΒαΙΥΥ 5841} ΟΥΥ ἰο Εἶθ 8 ]1ὸν ; 
ΤῊὴθ Ῥογθϑοῖ οἱ Αἰρο ἀπα]} τοδί ὑπ 6 Γο, 
ἈΑμπὰ ἤπηά ἴὉΓ ΒογβΘ ἢ ἃ ρΪβοο οὗ τοδί. 

16 ὙΒοτο 8881} {89 'χτοδί ΟὟ] τηακο μοὺ ποεὶ, δῃὰ 14γ, 
Απάὰ Βαίοι, δηὰ ψζβδίθμοῦ ὑη ον ΠῈΣ ΒῃδοΥ : 
ΤΏθΓΘ 88.811 (86 συ] Γ68 ͵ 8ὸ θ6 ραϊβοτνοά, 
ἘΣΥΟΥΡΥ͂ ὁῃ6 ἩΠῚῺ ΠῈΣ τηδύθ, 



ΟΒΑΡ. ΧΧΧΙ͂Λ. δ-1δ, 808 

2 Οὗ, γλέποοενγοα. 8 Οὐ, ὀγρωῆζοη. 8 ΟΥ, ροϊέοαν. 
4 ὁΥ, οεἰγίρλδι. ὁ ἩθΌ. ἀαυσλίονε ο7) ἐλ6 οιοῖ. ὁ ΗθΌ. εἰδεν. 
Τ Βοῦ. ζέον. δ ὁσ, πίρλέ πιοηυίαγ. 

8 τιλῦμαρο να" μεινάδᾶ αϑ ὑϑεοηπὲ ἄγωπκοι. » διιδαίοοι. 
. α ο νοπρφαμοθ ἐλουαλ. ομρίμα. 
9 1 ποδίοο---λεγα 676 ἸΟΝ6 ἰο Ῥγοοίαίκε ἰλ6 τιοπανοφ. " ᾿ἡμβαρίινᾳ 
ΤῊΝ τϑ ΒΟΙαρος ΒΡ ΟἰΟΤῚ ἐλόοτηδ. ν 7αοκαὶ. 
τ ἐλαρον Ἰοοπείετ..-ὦ. Α. ὃ αγτοιρομάκα. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

ΟΣ, δ. ΟὨἿΥ ὉΚΥ κτοδὲ ἸΏ ΚΘΏΌΓΥ ὁΔῈ 2 ὃὉ9 οχρίδίμϑα ἰὸ 

ταθδὴ “ΤΟΣ. Ηθηοο Κποδει, οοηϑίζαθ8 1Ἐ 85 ρἰοοῃδϑίίς, 
οοαπθοϊίης ἐλ ἀἰδόουζθο, δὰ δρροαῖς, 4. σ., ἰο Υἱ!. Ὁ. 
Βαυὲ ἰδοῖθ οχίϑδὶϑ δ ἰδίῃ οδι58] οσοῃπϑοίίοῃ ὈΦΘΙΘΘΏ 
γ618. 4 δΔοὰ δ, ὅη}} [9 τε οαμϑαηδ ἰδ ἰῃ γθ 190 4 δηά ποὲ 
ἴῃ γτοσ. δ. Ηθῃοθ  ἈΘΣΘ - “ ὈΘΘΘΔΌΒ9 ̓  δηὰ ποὺ “ἴοτ." 

Βοοδῦϑο ἔθ βνοσὰ οὗ αοα μλϑ Ὀθαοϊὴθ ἀγα κοα 1η ᾿θ8- 

τοῦ ἰὑ οολθδ ἄοναη ἰο δαί (δοΐαρ. ὅθι. 11]. 14) χχχῆ!, 

Ἰ1; Ἐχοά. 1 10, 6ἴ:.).----“ΤῊ Ἴ (σοτΏΡ. χΥϊ, 9) ἰ6 ἀϊτοοὶ οδυ- 

βαϊίγο Ῥίοϊ πὶ φὸγίείαίοι ἧδοονο, “το γχοάσποθ ἀχζθηϊςθη- 
Ὧ668." ΑΔ, 6. σ., ρ..21) ποὺ ΟἿΪΥ ΙΏ08}8 “ ζκεΐθῃ," ἔ. 6., 

ΟἾΒΘΣΒ, Ὀπὲ 4190 “ τωδῖσθ, ὑζοάτοο, χτον ζδὶ," ἦ. 6.,) ΚΤΟῪ 

πὲ ὁ06᾽5-80]1ζ, 80 ἐδ γοΓὉ 980} ποῖ ΟἿΪΥ “ΣΩΔΙΓΘ ΟἿ ΠΘΣΒ 

ἀγαηῖς " (σοΣ. χχχί. 14; Ῥβ. χυ. 11), Ὀὰξ αἷϑο “σηδῖὶςθ 

συο᾽ οϑοὶζ ἀστοῖς." --- Ὁ 072 7-ἰ ὈοΒοοί οἵ δοσοιρ!ϑῃ- 
ἵης Ἰαὰφτηθηι; σοί. Ηαρ. ἱ, 12; Ἑσοῖς. χὶῖν. 24 ΕΊΎ; 
ΘΟΙΏΡ, ἴα. ΧΙ]. 1; ᾿ἰγ. 17, 1Ὼ ΔηοίθοΣ 80η060 88, Υἰὶ Ἴ; 
ΣΧΧΙΙ, 1; χχυϊ!ὶ. 286. 

οι. 6. Ῥαομδι επ σοΐουϑ Ὁ 10 ΠΎΘΩΝ {πο δυη͵οτὰ 

5 ἰο ἐδο ἴζεν ((89 ἴκν "895 ΗΐΪ5 δ'"νγψἱογὰ) ζ.}] οἵ Ὀ]οοά, 
Βυι 16. 1 του]ὰ πθοὰ ἴο τοδὰ ΔΎ, 88 ἰὯο δΒνοτὰ 88 

δἰτοδὰυ Ὅθϑῃ τωϑη ουθὰ. Ἵουα οὨ9 ἰσδ:δὶδίθ: “ ὅϑδο- 
ΥὙδ 85 ἃ δἸὙγοτγὰ ἰδδὶ 15 (0}1 οὗ Ὀϊοοά," ἐπδὶ δραίϊῃῃ ἀοθθ 

ποῖ 81} ἐπ Ῥχγουύυουβ τηϑοίϊίοι οὗ ἐδ 9 δ,ογά γό 789 ὅ, 
ἰδοῦ κἢ ἐμὶδ ᾿Ἰσαποϊδιΐοι που] Ὀοϑὲ σαϊὲ ἐπ ἐὮΣΘΘ ΟΥ̓ ΘΡ 

ἱποίδηοϑθ οὔθ τϑὸ οἵ ΤῊΣ ἴα ἐμ18 δοοιοα (γοσϑϑα 3, 
8,9). ΤῊΘ οοπίοχί σϑαυίτοδ ἐπ σοηοσίηρ “ ἐδο δποτὰ 
οἵδ 1.0 Ὡ} ἴδ 7}}} οὔ ὈΪοοα." ΒῸΣ ΥΟΓΣΒ68 6, ἼΔΕ }951}} 
[611 πδδὲ ἐπο ονοσζγά, (δὲ γϑσ. ὅ τσῶϑ ἰο δοοπιθ ΟἹ Ἐκίοσο), 
ἘΠ ΘῺ Δοξ! Δ !}}} σοΙΏ 9, 889 0.6 ἰο Εάομμ. ΤῊ ἰδ ἰ8 ἰηἰ]- 
Τηδίοα ὈΥ̓͂ ἀοβοσξοίης (ἢ6 ϑνοσγὰ δὴῖοσ ἐὴ9 οχϑουξίοῃ. 
Τα (δ6 Βδῖηθ Β,ΤΟΓα Δ5 Υογ. ὅ [5 τηϑαπὶ. ΤῺΟ δγίϊοῖο ἰδ 

σβοίίης Ὀδόδαδο ΤΉ} 2 ὙΠ, (ἰὈϑιοδὰ οἵ ΤῊ 2 ἼΠ, 
πο ἢ ΟΟΟΌΣΘ ΟἹΪΥ 1 ΟΒχοη. χχί. 12) βϑϑιῃδ ο ὯΘ υοῖῦ δ0- 
ἱεππῖα, (σᾶ. γί! 20; 261. χὶΐ. 12; χΊν 8).- 3 ἴω- 

εἰοδὰ ΟὙΣΘΉΠΠ, Ἡοίδρδαὶ ἴοσω Ἰσ, ΘΟ, Ρ. γορθο Ἶ; 
Ἔν 

ΧΧχ, 28; Ομ σαν δ Ογαηι., ἢ 96, α.---- δῦ 9 Ὀσοίοτο Ὁ 

5 ὑο Ὀ6 ὀχρίδίποα δοοοσήϊηρ ἰο 11. 86, ἀ068 πο ΒΟΘΏΣ Ὁτο- 
85Ὁ1]6. Ἐδέθοσ [ξ σϑϑιὴδ ἐμδὲ (δ 6 ποϊΐοῃ οὗ οδαδα  γ, ἐμ δὲ 

99 ἢ “ὉΠ ΤΣ ὙΓ, 86 ραδδοὰ οὐοὸσ ἰο Ἠδδὲ ζ0]] ον: 
ΒΌΘΝ 88 Ἦ80 ὈΘίοτο [ἰπ|αέθά, [9 Βυοχὰ πδϑ ὈΘΟΟΙῺΘ ἤγοσηῃ 

189 Β)οοὰ οὐ δ δδοσί βοίαὶ Ὀθαδίδ.-----Ὃ δρδίῃ Ὁ] χυϊ. 

σΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

1.--- Ἤ Υ δοίη. ΟἹ] 1. 11; χίν, 9.----- Ὁ δ) δαί ἴω 
ἴ28. 1.11; 1χ. 1. Ὠ23] δοὰ ΓΙ (γοσϑο 8) οοσσοϑδρομὰ [Ὁ 

δθ:89 δῃὰ δουπά, τ [2] 666 ἐἐδέ. 
γος. 8, Το ΡΙασαὶ Ὁ 27} οσοῦτϑ ΟὨΪΥ ὮΘΙΟ : ΘΟΙΏΡ. 

ἐδ δίηρ. Ηοσ, ἰχ. Ἰ; ΜΊο, νἱῇ!, 8.---ἼΓἴδο ροϊπεϊης 2.2 
ἰ6 οοττϑοῖ, ἔπι 2 18 ἰο Ὀ6 ϑοῃδίσαϑα 86 δαρδίβῃ(υθ. 

ἘῸΡ δὲ εκὐοὴ ἰἰ ἴβ ἴῃ ἐἢθ οοδοίσζυοσὶ δἰδιθ δι ἃ Ὧδδ κί γϑῃ [18 

ἰο89 ἴο ἰδ χονοζχῃίης δου ἡ ἐῆθη Ὁ ἄοθδ ποί δἰαπὰ ἀΐ- 
τοείίν δῴονο ἰὯθ το} 9 5γ}1}84 0196. Βαὶ 1 11 18 ἃ τοσῦ, ἴμθὰ ἰξ 

Ὧ88 ἴῃ ἰοπῃο, δηὰ Ὁ [ὴ τηδὲ 6886 σϑοϑίγθϑ Ῥτοίοηΐο Κϑ» 

τηοίδ (ςΟΙΏΡ. 2.) "1. 18). ΑΦ Βοῦρ 2 τωϑϑδὴθ ὀϑμϑαθ 

αεξῖο, ἀεἰοηδίο, ἴῃ ἰδ 6 Βατ 9 80:86 86 ἐδο γογὺ τ] {0110 »ν- 
ἴὰς δοσυδαῖίνο (ἐ, 17; 11. 22) 18 αϑοὰ (σοι. χὶσχ. 30). 

νοτ. 10, ΤΥ) τιν ὺ (ἐλ9 Μαβογχοίίς ἔοστο οὗ πυιεπς 
“γι ΞΘ 

ΓΥ) οσσυγϑ ἕοαν (ἰτλθ8; Ἐ8. ΣΧΙΧ, 830; 1 Βδσω. χυ. 29;.1 

Ομτοῦ. χχὶχ. 11) ὀσθυτϑ ΟὨΪΥ ΔΘΣΘ.---Ἰ  ; ἩΓΠ 266 ἐμέ. 

Ψονσ. 12, ΤΠ ἱβ ρυῖ δ-᾽δοϊ αἱοὶγ Ὀοΐοτοθ.--...112}}Ὁ Σ; 

ὈΘΝΝ, 469 ἰδέ. ἡ 
Ὗοσ. 18. Ὁ κ ΘΟΡ. ΧΧΙΠ, 13; ΧΧΥ. ὃ; Χχχί!. 14.--.-.. 

ὈΝ ὃ; ΟΡ: δοὰ ΠῚ (ἐἰηπάτοὰ πῃ ΧΧΧΥΪ, 39) ο0- 

ΟἿΌΣ ΟἿΪΥ ὯΟ’Φ ἰῃ Ισϑίδῃ, ὝΥ 39, ἴοομα πιωρίξιιϑ ΧΥΪ]. 8; 
ΧΧΥ. 12.-ἱ 866 ἰἐδί. 

Ψοτα. 13, 14,16. Ὁ" Δ, Ἴ2}», 125, ΟΥ̓, ὈΝΝ, ὙΌ, 
σοΙΏΡ. ΟἿ ΧΙ]. 21, 2..---ὙὙΠ (πε ὝΠ, ἔοοιδ δορέιδ) οο- 

ΘΌΥΒ δρδίη ἴῃ [θα δὴ ΟὨΥ ΧΧΧΥ͂. ἴ (806 Οοτητη. ἐπ ἰος.).---ο 

Ὁ ἴὰ Ιδϑί δὴ ΟὨΙΥ͂ ΒΘ τΘ.---Ἴ Ἠ85 ὮΘσΟ δἷϑὸ [δα σϑ τ 

οἰτιοἐΐνο 8086. οη Οκδενσα (ΤΆ66. Ῥ. θ0) ΒΑγ8: ἰδὲ 

10 υἱὲ τενίγίπρονας τοὶδῖθϑ πῸΝ αὐ ρῬγοχίηνωπι δορὰ αὐ 86. 

φιδηδ συοάδαηι νοοαδυΐωηι, διὰ ἐγαμοϊδίθϑ ΒΟσΘ δοσογά- 

ἰηαἷγ : ποη πἰδὶ δροοίγα ἰδί λαδίξαπέ, ποπ πίδί υμέζωγεε (δὲ 

εοπργοσαπξων, ἰμ 6 ἔνγοὸ δἰαϊθπιθηΐδ ὁχοϊυθ Θδοἢ οἶος. 

ἘῸΣ ὙΠοΙΘ οπῖν δρδοῖτα ἀνπ02)}},) (9 νυ] ΓΘ σδηποὶ δἷκὸ 

ἀν 6}}, δῃιὰ υἱόϑ υογϑα. ΤῸ ΘΧΡΓΙΟΒ8 ἰδὲ, [9 ἊΝ τοὰσδὲ Ὁ6 

Ἰοϊμϑὰ ἰο πων; δηὰ ΔἸ Ἵ (τοσδ. 14, 16). Βυὲὶ Ὀοϊἢ εἶτηθϑ 

ἱξ ἰ2 )οϊπϑοὰ ἰο Ὁ. Ἐδθῆοο ὲ δρρϑδσβ ἐδμιδὲ ἔβο Ῥσορμοὶ 

ψοῦΪϊα δΑΥ: οηΐν λόγο ἄοϑα ἴ80 Π10 τϑοδὲ, οηἷν ἔλογα 

ἄοοβ ἐδ τυϊέατο οοπβτοκαίθ : ἡ. 6., ἔθοσο 18 0 οὐδοῦ 

Ῥὶδοϑ βὸ δυϊίδῦϊο ἴος ἐποῖη.---τηΙΡΣ. ΡΣ δεδίη ἢ. Ἢ 

ἴῃ διιοίδοσ ϑοῦδο; ἴῃ ΧΧυ, 12 τὸ Ὠδὰ ἴδ9 ποῦ 2 

“ τροϊίης ρἷδοθ" Αἶδο ΠῚ) “ σοδέϊῃ Ρἷδοϑ," ΟἿ] ΠῚ Ὶ 

1Ὲ 1βδίδη ; οοσὰρ. αθῃ. Υἱ11. 0; Δ τὰ. 1, 8. 

ἘΧΈΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. 7 ἴδοὸ Ῥτορβοί που] ποὶ ἀ68] οἹ]Ὺ ἰπ ἰη- 
ἀοβηϊῖο χοηοσα  ἴοα ἴῃ σοβαρὰ ἴο 186 ἡυριαοηΐ οα 
(6 δέου οὗ ἰδο οατίῃ, δ6 πιυθδὲ σῖνο Ῥχοζηΐ- 

Ἐν π αχ νι ΤΩΟΏΡ Ὦ τσ ομδ Μοδρ, δὴ ΟἹ, 
διὰ Απητηοῦ,, οτῸ πιοσὶ ἀοἰοαίοα ὈΥ͂ [Π|6 Ι6τ8 6] 1068 
(οσαρ. Ὀουΐ. χχὶ, 8-6; Ἐσοϊκ. χχχν. ὅ βαα.-; 
Ατηρ ἱ. 1] : ΟΡδά, 10 μᾳᾳ. ; Ῥβ. σχσχχγυιὶ. 7, εἰο.). 
ΑἈ6 Ἰαδίδῃ οἰδονμοσο, 'π 8 αἰ πλΐϊαν οοπηθοίίοι, 
τορηομ ἰδ9 Μοδθὶίοϑ ὈΥ͂ ΤΥ οὗ ὀχοιρὶἐ βορίΐοι 

(χχυ. 10 μαᾳ.), ἷξ ἰβ παίυσαὶϊ δ9 βῃουϊᾶ ρἶνο αἰπιὶ- 
δ Ὀσοπιξῃθῶοθ δ]5ο ἴο Ἑκίοσα, 88 6 ἀοεθ Βοῖὸ δηὰ 
Ἰχἱ1]. 1 ραᾳ. Νον, θοοδῦθο {86 στοσά οὗ 7ϑθον δα 
88 ΔΙΓΟΔΑΥ͂ ὈΘοΟΩ6 ἀταηίκθα ἰῃ Βοάσθῃ 71 
δ]οοά, Σὲ ἀεδοθμθ ἰὸ Ὀοοδῦδο ἐξ βηᾶβ πὸ 

ὙΓΟΥΪ ΔΌΟΥΘ. 
Ἧι ΕῸΣ ἸὯΥ πννοτᾶ----οἵἱ ΖΊοτι.--- 18. δ-8. 

7Π}λ0 τοϊδέϊουι οἵ (ῖ6 δοοϊίΐοῃῃ. ἰο Ὑμδὶ ργθοθάθβ ἱβ 

ἰι16: [110 Ῥτορδοὶ μὲ βαϊὰ (νϑσβ. 2, 8), μὰ δὲὶ [16 
ὈΟἽΠΠ δοὰ 10ΕὉ ρυγροδέξ ἴὸ ἂο οὐ θδσίῃ. 
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Ὁ) γαῦ. 23 ἃγὸ ἴο ὕῦὉ0 πηάοτβίοοά οὗὨ δοίβ οὗ {16 
Ὑ111, ποὺ οὗ ρογίοττηδῃοθ: γοσ. 8 ἀθθοσῖθοθ Ὡα 
ῬΒοίοδΠν ταὶ 88.4}} οὔθ ἰδίςα ρίδοθ οἡ βαγίἢ ἴῃ 
οοηβααύθηοθ οὗ ὑπαὶ ἀϊνίαθ ἄθογθο Ὑογ. 4 ρῥἷο- 
ἴατοβ ἴμ6 Ἰυλάρηηθηίῦ {δαὶ 814}} Ὀ6 ὀχϑοαϊοα οὐ [86 
᾿ϑαυθηβ, θὰϊ πογὸ [86 Ῥχγορμοὶ οοι ποθ ᾿πίθη- 
τἶἴοη δῃἋΔ Ρογίογιηδῃοθ. 6 οοηίοιμρδίοβ ἴδπὸ 
λυάρστιοης οὗἠἨ Οαοά 88 δερίππίπο ἴθ μοδύϑη, δηὰᾶ 
οοπιϊηποα οἢ φασίῃ. 

[ὁπ 16 οοπδισμοίίοη οὗ Ν3 βος Τεχί. απ Οταπι. 
“4Τ| ΤΑΥ͂ Ὀ6 οοπδίγιοα ἴῃ ἐ(β ἔτοροῦ Β6ΏΒΘΟ, ΟἾἸΠΟΓΡ 
Ὑ{ἘΠῚ γον. 38 (ΗἸΤΖΙαῚ, οσ τὶ ἰμΠ6 ψΠ0]6 οὗ ὑπΠ6 
Ῥτγοοράϊης ἀοβοσὶ ράοῃ. ΑἸ] (818 β8}}8}} οοσίβ ΠΥ 
ἰαΐἴκα Ρ]δοθ 707 πὴῷ διοογὰ (16 Βρθδάῖίοσ ὑοΐηρς αοα 
Ἡπ28610) “8 δίθερεα,," εἰς.---. Α. ΑΙῈΕΧΣ., ἐπ ἰοο.]. 
ΤΟ οὀχργθββίοῃη 15. 8 ὑοϊἃ ρορίϊο οὔθ. [88] 

ΒΡΘδκ οὗ [86 βιυογὰ οὗ 6 [0Β}Ὁ διζαίηῃ χχυὶὶ. 1; 
Ιχνὶ. 16. Βυΐ ΟὨΪΥ ΠΒοῖθ ἀοθθ ἢθ ῬϑΊθο εἶ 1. 
Ηδφ ΠΙΔΥ, 88 γσζοζαγὰβ [88 βθῆβο, ἴδνϑ ἢ πιϊπα θ δαυϊ, 
χχχὶϊ, 41- 43, [ΙὨονἱ140]9 δὰ ἰσγθβϑιϑιὶ}]6 ἀγὸ 186 
)υάρημηοηίβ οὗ (89 1.0ΕΡ. Τῆΐδ ἰῃ0 Ῥγορβοὶ 6χ- 
ῬταΒθ68 ἈΥ͂ βαυίηρ (μα {μ6 βπογὰ οἵ ἴη9 ΓΟ ΒΡ, 
Ἰηἰοχί αιοά ψὶ 8 ἴπ6 ᾿υάσπιοης δοοοια ] βμ θὰ οα 
“4186 ποδὶ οὗ ἴμ9 Βὶριῃ! οὔδθβ ἐμαὶ δἂῖθ οὐ δίψῃ" 
(χχὶν. 21), δὰ ιἰσβης ἴου πιοσγθ ὈΪοοά, ἀφϑοθη 8 
ἴο οδιίῃ, δῃα {ἰιαὰὶ ὅσεὶ οὐ ἙδοῦΣ, ΔΒ ἰπῃ6 παϊΐοη 
δι αῦογνϑ 81} 88 Ὀθοοπγα 8 οδ)]ϑοὶ οὗ [6 ἀϊνὶηθ 
Ῥαη. (ΟΠ (86 δοσγεφαίϊο ἐπίονγηπξεοίοπεπι, 1 
Κίηρβ χχ. 42; [88. χὶ ἱ. 28). Ἄοτα. 6, 7 ἀοβογὶ ὃ 
{6 οβδοίβ οὔ ἐπ6 οχϑουϊΐοη. Τὴθ βινογὰ οὗ (Π9 
ΤῸΒΡ ͵8 ποῖ ΟὨΪΥ͂ ]} οἵ Ὀ]οοά, Ὀυὲ 15 ἐδἰίεηοα, 
ἀτγορρίηρ Δι. ΑΒ ἰῃ (δ βεοοῃά οἴἶδιιβο οὗ νοῦ. 6, 
{ῃ9 ΣΕ ΔΓΘ δ 848 8 βλογϊῆσο, {μῸῪ 
ΔΥῸ ΘΓ σοΟΠΙρΑΙΓοα ἰο ΒῆθΕρ, βοδίβ δηὰ σϑῃλϑ. 

Βοζτϑ βίδῃαβ ἕο Ἐχίοῦ 4180 1χὶλὶ. 1. ΟΟὨΟΘΣΏ- 
ἸΒΕΟΒ ΟἰΥ 860 ο Φ6Γ. ἰχῖχ. 18. 

δ6 ϑῃυπιογαίίΐοη οὗ ὑυΠΆ]οοβ, Ὀυ ] οἶα δηὰ [ἢ 
Ὀ01]8 (νοσ. 7) ἀθηῃοίοβ παῖ ἐπ οηϊῖγθ ἢδίϊοη βἢ4]] 
ῬογβΒῃ, σγοαΐ δηὰ βῃλδ)}, εἰσ δὰ ἰοχΌ ὈΝἘῚ 

(Ομ Βογθ ἴῃ 1βαϊδῃ, οἰβοσῃθγα οἷ Νηλ. χχΙϊὶ. 
22, Ῥουῖ, χχχιϊὶ. 17: Φυῦ χχχίχ. 95ᾳ.; Ρβ. χχίϊ. 
22. χχῖχ. 6; χοὶϊ. 11). [Ι{ ἰβ ΠΟῪ τη ΐγογϑα 
υπαοιθίοοα ἰο ταβδῃ ἐμ6 Βα βΆ]ο (866 ΗΕΖ, Π-- 
Ἐπεγοῖ., ΧΤ. ν. 28). Ὁ ἽΘ 866 οὐ ἱ. 11. Ὑ2Μ 
τη δηΐϊης “ Ὀ0]] "ἢ ὀσοῦχα ΟἿΪῪ χ. 13 πίῃ. ἫΥ 
τηοληΐην “ (ο [6] ἔγϑοβ, θθδβίβ οὐ τηθῃ, 5 - 
Ἰἴΐὰρ ἴο βδίδῃ (800 χχχὶϊ. 19). ΤῸ Ἅ6ζγ. ἦν τ 
15;. 27; 1ῖ. 40 (η6 υδὸ οὗ (:ὸ ποτὰ 8 ποὺ αυΐὶθ 
[Π6 καπηθ. [ἢ Θοῃβοαῦθηοθ οὗ [6 αἰδυρῆίος (Π6 
ὀδγίῃ (86 1 ἱμ ἀσυπὶς ν᾿ ἱτἢ Ὀ]οοά, δηὰ αι πὰ} (αὶ, 
ΘΟΠΡ. ΟἹ γ618. ὅ, 6.ἁ. Τῆδ Ῥᾶγα}} 6] 1θπὶ τοΐζτϑ ἢοὶ 
οηἷν ἰὴ (686 σϑῦβοϑα, δαὶ ἱῃ 186 Θηἰσο ΘΟ Ρ]ΘΧΙΥ͂ 
οὗ νοῦβ 6-8, Εὸν ἴΠ6 ἀοροσὶ ριΐίοα οὗ (86 ἡπάρ- 
ταθηΐ ἴῃ γοῖ. 6 α. Δη γοὺ. 7 οουσοβροῃά, δῃά (ἢ9 
ΤΘΆΒΟΏΒ δαὶ χηϑα νοῦ 6 ὁ. δηά γεοῦ. 8. Βαυὶΐ Ῥτο- 
ὅτοβθ ἈΡῬΘδγΒ ἰη ἔπο ἱπουρῆῦ Ὀδοβδυβθ γοῦ. 8 ρίνοθ 
Ῥαγίο ΑΣΙΥ [Π6 οὐ͵θοῖὶ οὔ {μ6 “ ββογί ῆοϑ ᾿" δηά (86 
“ἰδ ρον." ὙΤῈ6 [ῸῈΡ ΜῈ] {μοσθῦΥ βαϊ μεν 
ΗΐΪΐβ γθηρθϑῆοο, δηὰ ρὶνς Ζίου ῥυβίϊοο ὈΥ 8 σὶρμί- 
Θουβ ΓΟΟΟΙΏΡΘΏΒΘ. ; 

Τηθ οχργοβϑίοη ἔοσ ἴπ0 ὅδ οὗ 189 Τιοτᾶ᾽ 5 
ἐἰς., ΤΘ08118 11. 2 δῃὰ 1χἱϊϊ. 4, Βυξ 186 Ῥτορβμοὶ 
ΒΘΟΙΏΒ ΙΏΟΓΘΟΥ͂ΟΡ ἴο αν ἴῃ σηϊηδ Ὠδαΐϊ, χχχὶὶϊ. 
8ὅ, 41. ΕΣ ἰπ ἰποβθ ραββᾶζθβθ, 88 μιγθ, ἰδ6 
ποίΐοηβ οὗ γϑηρθδηοθ δΔη σθοοσιρρηθο Ὀπάου]ο (6 

ὈΓΡΘ. 
Βαὶ Ῥεαῖάθ {μΐῖβ, ΟἿΣ Ι4Υ Ὀεΐογο “36γο- 

τα. ΕῸΥ 96Γ. χ)νὶ. 10 16 ροηοίγαιθα τὶς 6]6- 
τηρηΐβ ἄγαυγη ἔγοτα 188, χχχὶν. ὅ- 8. ΤΏ 90110τ- 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΊ' ΙΒΑΙΑΗ. 

ἵπρ οομβ  ἀογδίουβ ΒΒΟΥ ἐπὶ ΟἿΣ 8. ἐδ9 
βοῦγοο ἤρου) Μοὶ ζοσ. ἀσεν. 1) Τ8θ ργαπά, 
ἀγαβδίϊος Ὀοϊάποθα δῃὰ Ἰοπίηρθβ οὗ {πὸ οἔ 
ΟΌΓ βϑβεαβο, οἵ ψ οι (86 πογὰβ οἵ δετ., δῆδσ 189 
ἴδδῃϊου οὗ ἰδὲ Ῥσορβοῖ, ὅσο δυΐ δ ἰθοιῃρεγοὰ ἱπλνὶ- 
ἰδίου. 2) [βαΐῖδῃ υ868 [86 Ἔχργοβεΐοῃ ἐΓ Ἢ ἐσ 100 

(νεσα. ὅ, 7); 6. βαγβ, ΠῚ. Ι[κ ἰδ ταῦσοδ ΤΔΟΓΘ 

ἸἸΚοῖγ ἐμδὲ Φεγεμιΐδῃ που] ἀϊ]αἰθ 86 δίγοης ἐχ- 
Ῥγοβαίοῃ οὗ ἃ ργοάθοθδεθον, ἴῃ ιἷ8 ψ6}- πον 
βου (866 ΓΑΥ͂ ΘΦΟΠ1Π1. ΟἹ ΕΝ ]Ιηαδοα. καὶ 8) τλδη 
ἰπαὲ δὴ δυῖμοῦ ᾿ἰνίηρ ᾿ωσο ἢ ἰδίθν πῃ 186 6Χ1]6, 
ΒΒ ου ὰ ἱπθηβι συ [ἢ 6 Πογτη4)] θυΐ ΘΑ ΚΟΥ ἜΣ ΡΓΟΒΕΙΟΏ 
οἵ ὅτ. 8) 56Γ. βαγ8 ΤἼ9) ὉΝ᾽; Ιβαϊδῃ Ὦ) ὮΝ". 
ΝΟΥ ἴῃ βθηοταὶ ὮΡ) ἰ8 (86 οἷον ἴοστω οὗ 186 
πογά, δῃὰ 18 ὑβοὰ ΟἹ]Υ ἰῃ 1ον. χχυΐ. 25; θετῖ" 
χχχὶϊ. 85, 41, 48, Φυάᾳ. χνὶ. 28; ΡΒ. Ἰν:}. 11; 
Ῥγον. νἱ. 84; Μὶο. ν. 14, δμὰ ἴῃ ἴδ. (χχχυ. 4; 
χίν!. 8, Ἰἰχ. 17; Ιχῖ. 2; Ἰχίϊϊ. 4). [πη 16 Ἔχοορ" 

ἰἴομβ σεῖς. χχῖν. 8; χχυ. 12, ὉΡ) ὉΡ) δ ον]- 
ἀΘΏΓΥ βαϊ ἃ ἔον {6 βᾶα οὔ {μ6 οϑδοί οὗ δοαπὰ ; ἴῃ 
Ἐσεῖς, χχν. 1ὅ (π6 Ἔχργεβείοῃ Ὧ}) 1302} 15. πβοὰ 
αἴοπς σπίτι ΠΌΡ). ΟἹ (μ6 οἶμον βαπὰ ΤΊΘΡΣ 18 
(π6 ἴοττα δχοϊιβίψοὶ νυ υβοα ὈΥ “ογθαδῃ, δῃὰ ἴῃ 
ἘΖοϊκί 6} ὲ 18 116 ργδνδίθηὶ ἴοσπι ((π6 Ἄχοορίζουϑ 
Ὀοΐης κίνϑηῃ δρονο) δηα ὑοδὶ 6 (Π686 18 ΟὨΪΥ͂ 
Ποσθ δῃὰ ῆοσο (Νυπι. χχχὶ. 2, 8; [δι᾿. 111. 60; 
Ρᾳ. οχ! ἰχ. 7). Βαϊ ἰδ ἰβ ποῖ ργόῦβθ]ο {πδὶ 8 Ὑσσ τον 
ἰαύον ὑμδὴ “ϑγουχίδη μδ8 ἰηἰγοἀυοοὰ ἔπ ο]α ἔοσιι 
ἰηΐο 8 βοστονοα ἥτοπι  ἐσϑυλδῃ. 

3. Διᾶἃ [ἴδϑ πἰἴτθδ:8---ΘΙ ΡΌ688.--- Ἄ οχα. 
9-11. Ἑάοιι νϑ8 δἰνυδίθα δὲ ἢπ6 βουϊμοστ Ροϊηΐ 
οὗ λ9 εδά 8.4. Τὴ6 0] πος ἀθθοσριίοα σὸ- 
0818 86 ῥ᾽ ἰοἢν δηᾶ βυ]ρυτγοῦν ομαγδοίοσ οὗ {818 
808 δηᾷ 1.8 Βυττουμάΐηρβ. [{ ΒΟΘΙῺΒ 88 1{{πῸ ῬΤο- 
δοῖ που]Ἱὰ 4]]}υἀς ἰο ἰδὲ ονθηὶ πῖον, γθοοσάθα 

1 ὅεῃ. χίχ. 24, 25, 28, δὰ ἱπιργοδβοά ἰπδὶ οσἕδ- 
ΓΔΟΙΟΡ οἢ ἰπ6 σορίοη. Αἱ ᾿Ἰοδδὶ 18 βυϊρῆυτ, 1896 
ονουίαγηίης (Ἴ2171) δηἃ ἰΠ6 δϑοθηϊης βιλοκθ δχὸ 
ἰγαϊ(8 (μὲ 6 ΒΘΘΙῺΒ ἴο αν Ῥοττονγεά ἔγοτα {πδὲ 
Ῥάβδαρθ. ΠΩ͂ Οσουϊβ δραΐη οὐἷ Εχοά. 1ἱ. 8, 
ΠΣ) πὸ δα δ᾽ γοδυ ποτ χχχ. 88 (86 Ῥγεδὶῃ 
οἵ ἀοά ἰδ οΔ]1οἀ “ἃ βἔγϑαπι οὗ Ὀγϊ πιδίομθ" ὙΥΒΘη 
(16 βέγθδῃβ ἂγὸ δονίης οἰ ἰοἢ δηὰ [π6 ἀυδὶ οὗ {π6 
Ἰαηὰ ᾿β βυϊρμαν, (9 ψ8ο]6 Ἰδηὰ Μ}} Ὀθοοῖὰθ 8 
[οατία} Ρ]δοθ οὗ οορηβαρτγαίίοη. ὉδῪ δπᾶ πὐρμς 
([ἢ6 Ἔοχργϑβείοῃ οοοῦσβ Ὠθαϊ. χσχυὶ!ὶ. 66, Ὀοπῖά 6 
ΘΟΙΏΡ. 188. ἦγ. ὅ: χχὶ. 8; Ἰχ᾿ 11), ἰογθυοσγ, ἴογ τ 
8 (π6 ἤδπιθ οὗ [86 Ιδδὲ ἱπαρταεηί, [89 Ὀαγηΐης 
88.8}} οοπίΐπαθ. ΤῊΘ Ὀυτηϊηρ ἰδηὰ 18 (Π6 δα θ)οςὶ 
οὗ 22 πρϊοὶ '8 ἀβοὰ ᾿Ἰη θη γον αἷθὸ σ δ. 17 ; 
Ιχνἱ. 24.--- ες. 10. Οὐ ὙΠ δβ ἀϑῆπιης ἰἰτηθ βὸὲ 

οα χίἱϊ. 20. ) ὝΠΟ ὀοοῦχοθ ΟὨΪΥ Βοσθ.Ό 2Π 
ἐχαγόϑοῦτ 6, ἐχδίοσαγί, ΘΟταΡ. χῖχ. ὅ, 6; χιῖν. 27: 1χ. 
12, ἽΡ ΤΣ ἀρδίπ οὔἹγ ᾿χ. 16. 1ὲ ἀοεβ ποῖ 
ΔΩΤΘΘ ὙἯ6]] ἰο ΒΔ οὗὨ ἴμ6 ββιιθ ἰδηᾶὰ ἐπὶ ὧξ 8}4}} 
Ὀδοοπλ6 8 Ἀθνα Ανς δνὸ θυγηΐηρ, δὰ {Πδὲ ἐλ 8}}8}} 
06 8 ΡΔ(ἢ 1666 ἀοβοσί, Βιι [μ6 Ῥτορμεῖ ἀεβοσῖθεβ 
(86 ζαΐατα ΕΥ̓͂ τπιθδῃβ οὗ [Π6 ῥγοβοηΐῖ, δῃὰ οοῃΐθσω- 
Ηἰδίθβ {116 δαὶ ἢ δβ δὴ Ἑοια ουτθοὰ οὗ αοά, δοὰ 
(ΐη κα οὔτις 1αἰῦον 88 4 βοοσοῃοὰ ἀοβοσί ἰδαπὰ. [ΤἘ6 
Β8Π16 ΤΩΔΥ͂ Ὁ6 Βαϊὰ οἵ [86 δἰ Δ] ]Ατῖγ ἱποοπαϊδιοϊ ἀ6- 
ΟΝ ἴῃ 81} (μδὶ ΤΌ] ἴῃ (ἢἷ8 βοοϊξοσι.-- 

ὕες. 11. Α5 βίοι μ6 Ἰδηὰ ἰΒ ἐπμιαθἰιοὰ οα]γ ΒΥ 
θοδδίβ οὗ ἴπ6 ἀοδβοσί. {Ὁ (π6 ὩδΙη68 οὗ ΘΙ μΒ 
ὀπυχηρχαίοα ἰῃ 1818 δηὰ 1:6 (Ὁ]ΟΝΊΩΣ ΥΟΣθῸ5 860 
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. Α. ΑΙΕΧ,, οὐ. ἱπ ἰοῦ. 18}}γ οὐ Π Ὁ 
ΥΩ. 14-Τι Ἰ. ΓᾺΡ (ὕτομι δ} “το νουαῖὶ ") ἰδ 
6 Ρε]οδα ([μεν. χὶ, 18; δαυϊ. χὶν. 17; Ζορῆ. 
ἷ..14), ἽΡ “186 ροχουρίηθ᾽᾽ (β009 οὨ χίν. 28; 
ζορι. ἃ. 14). ἢ) “ἼΒ6 οἱ ᾽ς (ΟὩ]Υ Βεσθ 
ἦμ [β6. σοι ρ. ἴων. χὶ. 17; σθυι. . 16),.-2} 
“6 τΆύθῃ "ἢ (ἴῃ 1βδίδῃ ΟἿ] Β6ΓΘ). ΑΒ σῖρδὶ 
δι ]ἀϊηρ ἐδ ὉΔΙΥ ὍΘ ἀοῃθ ὈΥ͂ ΣηΘΆΏΒ ΟΥ̓ ᾿Δ6880- 
ἵπρ [ἴη6 δῃά ρἰυτηπιοί (οὉ χχχν ϊὶ. ὅ), δο β4}} 
τσὶ ἀεβιγμοιίοα θ6 ἀϊγθοιθα ΕΥ̓͂ δἱὰ οἵ 18}9 βδπὴθ 
ἱπρ]οπμοπΐα. ΤΒΘ Ἰγηαρθ 18 ἴῃ 6 ΒΑΙη6 88 ΑἿ2ΟΒ 
ΥἹ!. 7-9, οοπρ. 2 Κίηρβ χχὶ. 23, [1,6Δ1ὲ. 1ΐ, 8. 
“Τῇ βίοῃο᾽᾿ 18 ἴ86 πεῖρεὶ {παὶ τ κο8 [86 116 
Ραμ. Τθδ οχργοβδίοη ἸΓ2 2} 18 ἄπ, λὲγ. ; 
δηά ἸΔ2 Τμϑῖδ ἢ τ868 ὯῸ ὙΒΟΓΘ 6]86 (866 (6ῃ. ἱ. 2; 
δεν. ἱν, 23), 
[“ΤΈο βοῆβα οὗ [9 ὙΠΟ0]6 τοῖα ΠΟΥ ΤΉΔῪ ἴΠποη 

Βο--ἰπαὶ Οοἀ ἢδ8 αἱ {π|8 ποσὶς ουΐ ἴοῦ Η1πηβ6} 
δη σ|}]} ενβίμος ἴς (ΒΑΒΝΕΒ),--ἰῃδὶ ὁσθῃ ἴῃ ἀθ- 
οἰ ϑ Ν 6 ὙΠῚΙ ρῥγοοθοὰ ἀδὶ θοσϑ ον, δηὰ ὉΥ 
τ]ὸ (ΚΝΟΒΕΙ,), ποι Ἰαδὶ ἱπουρηὺ ἰ8 ὙἯ6]1 οχ- 
Ρῥτεββεὰ 'ῃ ἘΟΒΈΝΜΌΕΙΩΙ ἘΜ ΒῬΡΑΓΑΡΉΓΑΒΟ (αὦ ηιέη» 
δυγαπι υαδίαδιίαν, αὐ τεσυίαπι ἀερορωϊαδίυν)."- 
ὁ. Α. ΑἸΈΧΑΝΡΡΕ. 

4, ΒΟΥ 5884}} 08]]-----“Ἱἢ ΒΟῸΣ ταδῖ6. -.-ς- 
γειβ, 12-15, ΤῊΘ Ῥσορβοῖ ποῖ ἀδβοσίθεβ [Π6 ἀθ6- 
μοϊδίϊοῃ 88 1ξ δθδοίβ (86 ἰθγγί ον οὗ ἴθ ποῦ! ιγ 
οἵ Εάοτα, δοίδ δὲ ἰο ἐμοῖσ Ῥοιβοῦϑ δῃηά {μϑὶγ 
ολδ]ε8β. ΦΊ Ἢ Ὀοΐηρ ποιιϊπαιῖγο δρρο]αῖθ, [86 
ποτὰβ τοῦδέ δ0 ἐγαπαϊδιοαὰ : "88 ἰὼ ΒΟΥ ΠΟΡΪ68, 
ἴπογθ δΘ6 ὩΟΏΘ ἐθοσο ἰδὲ 98}} ουδ 8 ΠΙΟΏΠΔΙΟΒΥ 
(εἰεσιΐοῃ οἵἉ κίηρ, δοοορϑΐοῃ ἰὸ σαβθῃου)." Α΄ {86 
ῬΓεθεθο οὗ (Π6 ΠΟΙΟΥ͂ 15 (86 ὨΘΟΘΑΒΑΣΥ͂ οοπαϊὶ- 
ἰἴοη οἵ ἃ Κἰρ᾽β οἰϑοϊζοι, δηὰ ποὶ υἱοὶ υόγϑα, ᾧ το- 
κιτὰ 1}18 ΓΔΒ] δίίοη 88 τογο οοτγοοῖ 8 {Π6 
οἴδον πὶοἢ 8 δἷρο φυδιωσαδί ο ΠΠ γ ῬΟΒΆ10]6, υἷΖ. : 
ΠΟΤ ἐδ πὸ Κίηράομῃη ὑπαὶ [ΠΟΥ ΠΊΔΥ ὈΓγΟΟΪΔ᾽ πλ.᾽ 
ΜΟΓΘΟΥΟΣ ἷξ ἰδ Ομ  6Ά}}7 τροσα ουὐγτοοῖ ἰδὲ ᾿η (6 
ῬΆγαβθ πῖῖμ Ὁ (86 ποτὰ ρυλ Ὀείογθ δὺβοϊυ οὶ 
δου ἃ 6 18:9 Βι 07 οοἰ. ΕΟΥΔΙΕΥ ἰπ Εάοτὰ γγ͵δ8 τοί 
μοττοα, Βαϊ Εδδ0᾽ 5 ἀεβοοπάδηιβ ἰοστηθα 8 δἰρ]ὶ 
ΒΟὈΠΠ ιν ἔγοσα τ ῖοἢ {86 Κίπρ ῥτοοθθάθα ὉΥ͂ ο]θο- 
ἴσα (Θοη. χχχυΐ. 15 84. ; 81 βαᾳ.). ὙΠ, ἐἰδεν, 
ἑπφεπιαιδ, ποδιϊὶδ δαϊδἢ ὑβο8 ΟὨΪΥ͂ Π6σθ. ΟὈΠΊΡ. 
Ἐροὶ, χ. 17; Φ6γ. χχυΐἹ. 20 δηά οἴδηῃ. ; 
[0ὴ ΓΤ ἼΠ, 7. Α. ΑἸΙΕΧΑΝΡΕΒ κῖγ 68 8 ΠΟΡΙΟΌΒ 

ΕΥΠΟραῖβ οὐ ἱπίοσργοίδίίοηβ δηά [μοὴ δα: “Τἷ8 
ἐτοδὶ γαυϊοῖγ οὗ οχρ δηδίϊοηβ, δὰ 6 ΠΔΥΒΏΠΘΑΒ 
οἵ οοπαίγαοσιϊίοα τ ῖ ἢ ὙΔΊΟΝ τηοθὶ οὗἩ (ἢ 6 ΔΘ 

ὉΠ, ΤΙΔΥ͂ ΒΕΓΥΘ ΔΒ Δ ΘΧΟΊΒΘ [ὉΓ (86 δηρ- 
ξεβίου οὗ ἃ ὩΘὟῪ ΟΏ6, ποῖ ἃ8 ΟΟΣΔΙΏΪΥ οοχτϑοῖ, μυΐ 
88 ῬΟΒΕΙΌΪΥ δος 10 ἰο οοπβί ἀοσαίίοῃ."" θα άθ 
186 τιδαπΐπα ποῦ ]οβ, Ὁ ΠῚ ἴῃ βου σα] Ὁ “ἐμο 
ἴομα οοσίαϊ ΠΙΥ τρθϑὴδ λοίοβ Οὐ δαῦόδ (860 1 ΞΔ). 
χῖν, 11; Φοῦ χχχ. 6; Νδῇ. 11. 18). Νον ἱΐ ἷ8 
ταλίϊον οὔ Ηἰβίοσυ ἠοΐ ΟὨΪΥ ὑπαὶ δου γγ88 [Ὁ]] οὗ 
ΟΑΥΘΓΏ5, Βαὶ [δὲ (μ686 ογῸ ἱῃῃδοϊοα δπὰ {μαι 

Δροσρίπαὶ ἱῃμαθ ἰαπία, ἐσ ρθ]θὰ ὉΥ Ἐαδι, 
ΤΟΓῸ ΟΧΡΓΕΒΑΙΥ 08116 Ἡοτίΐεε (71) δὲ θοΐῃρ ἰπ- 

ΒΑ ἰληΐα οὗ οανόγη (χὶν. 6; χχχνί. 20; Ὀδαϊ. 
ἶϊ, 12. 22), ΤᾺΐδ Ὀοΐηρ [86 σδβο, {Π|0 φηϊγο ἀ6- 
Ρορυϊαϊίΐζοη οὗἩἨ [π6 Θουμίγ, δηὰ δβρθοίδ! ]υ ἰῃ 6 
ἀοβιτυοίίοι οὗὨ 18 ῥγΐποοα, πιῖμχης ὈΘ παίαγα ΠΥ δηά 
ῬΟε ΘΔ] ἐχργεβθο ὈΥῪ βαγίηρ ἰμαὺ (μ6 Κίηράομπι 
οἵ Ἑάοια βου] δα ἐποποοίοσί α ἃ ίηράοτα οὗ 
ἀορετίοα οανοστια" ΕῸΥ ἰΠ6 Δρρτοργίδίθῃβεβ οἵ 
ἀεροτί ρέζοῃ βθο ἴῃ ἘΟΒΙΝΒΟΝΒ  Ἠξαρι τοῖος "5 106 
δροουπί οὗ ΡείτΑ.--- ΤῈ.]. 

γο:. 13. Τῆο συΐη οὗὨ ἰπ6 ποῦ ἰγ 15 (Ὁ] οτοὰ 
ὈΥ ἰμδὶ οἵ ἰδεῖν ρδίδοοδ. ΤΉΘΥ δζθ βαϊά ἰο ταουῃς 

ὉΡ (πρὸν θυ ΟὨΪΥ ἰγοῃὶ δ! ]}γ, ἴοσ ΓΠΟΥ ΔΡΡΘΔΓ 
Ετραὶ δὰ εἰσ ΟὨΪ]Ὺ ὉΥ ἰδ6 τδηὶς Μ11ὰ σγοπί οἢ 

611. 
Νοῖ ΟἿΪΥ Ὀϑδδὶ οὗ ἰο ἀοϑθοσί, Ὀὰϊ αἷδο σϑθρυ]- 

Βἷνο ἀθμποη8 οὔ (16 ἀοδοσί αἰδρογίὶ ἐποσηβοὶγοθ ἴῃ 
1.6 ἀ6βο]δὶθ συΐῃϑ οὗ Εάομι. ΤῺ Ῥυορδοὶ τωϑθη- 
οὴθ ἃ ἰδίμαὶθ θοϊηρ, ἰδ0 ρἰορί. ΚΘ, σϑϑί 688] 
ὙΒΠαοΣίηρ (οΟΡ. Μαῖί, χιϊ. Ι 111, θαΐ τὶ 
δὲ ἰμογὸ ἱπ ἰμοθθ ἀγοδα αι] μίδοοδ ἥπὴβ δ οοη- 

ΕϑηΐΑ] τοϑιϊηρ ρίδοβ' ΤῊΘ παῖωθ Γ᾽ 27 ΟοΓ ΔΙ Ώ]Υ 
ΘΟΙ16Β ἔγοῦλ ἢ “(86 πἰρχηῖ,᾽ δηὰ ἀδῃοίοβ ἃ Ὀεΐϊηρς 
οὗ ἴδ πἰχδὶ, ἃ αροοίγσθο. Ασοοογάϊηρ ἰο ἰμ6 ΤΑΙ, 
»ὺΡ ἜΝ 1π6 οἰϑϊοῖῦ οὗ 186 ποοϊυχηδὶ ϑολεάϊπι, 

οὗ (88 Ἴμ, ΟΥ̓ ᾿3 (οοσρ. ΒΌΧΤΟΙΕΣ, εχ. 
γαδό., Ῥ- 1140 δῃὰ 877), δῃιὰ Ῥθδῖὶβ [89 ΠΆΤΩΘ 

ΓΟ Γ3 ΓῺΜ, ὦ δ), “Αβταῖβ [89 ((6πι616) 
ἄδποον. Οορ. ΚΟΗΤΤ, 4. Απρεὶ. ὑπὰ Ῥᾶ- 
πιοποί., 186θ, Ρ. 6] δηὰ 86 εβα4. Οεσίδϊη!υ ΓΔ1πῈ 
8 8 ῥγοάυοίίοι οὗ ΡοΟραΪδΣ σδυροχθι οι, ἰο τ 1ο ἢ 
γαιίουβ αἰγὶ θαΐοδ δηθὰ ἔοστωβ οἱ δρρθάσδῃοθ ΓΘ 
Ἀβουὶθοὰ, (ὐορ. ΒΌΧΤΟΒΡ, . 6. ΒΟΟΗΑΕΤ, 
Πίεγος. 11Π1., Ρ. 829, εὐ. ΒΟΒΕΝΜΌΕΙ1ΒΕ, ΟἜΒΕΝ. 
ΤΆξδ. . 1749. [ΒΜΙΤΗ ΒΒ ϊοί. οὐ Βιϑί6, απάϑν (λ9 

πογὰ ΟΥ]]. ΓΟ) Ὁ ἰη ἄπ, λεγ. 
[“Ἴἢ ἐιθ6 1 ἐξ τηθδῶβ ποι αἰπρ ΠΊΟΤΘ ὩΟΓ 1688 ἔμδῃ 

ποοίιγπαῖ, διὰ που]ὰ βθοπὶ ἰο Ὀ6 ΔΡΡ] ς40]6 ἰο δῇ 
ΔΩΪΙΏΔΙ ΟΥ 0 ΔΩΥ Οἵμοῦ οδἦθος Ῥθὶοησίης ἴο {89 
οἷσι. ““ΤΒΙ8 σταϊαϊίου 1ηἰεσρτγείδίίοη οὗ [ῃ6 
ἩΘῦτον ποτὰ" (υἱἷΖ., 88 Τοίεσσίπρ ἰο {886 Βαροχγείϊ- 
ιἰοῦβ τηρπιϊοηοὰ δρονθ) “Κ νδ8 ὑπ οσ  υῃδί 6 Ὁ Β8Π0- 
ἰἰοποά ΒΥ ΒΟΟΗΑΒΤ δηὰ ΥΊΤΈΙΧΟΑ, δηὰ δαορίοα 
ψ ἢ Θδθυτθϑβ ὈΥ͂ ἴΠ6 τηοάοσ (ἀθσχωϑηβ ἯῊῸ ΓΘ- 
ἡοἷοθ ἴῃ δ δ. ορροσίυ ιν οὗἁ ομαγρίηρ ἃ πιϊβίδκο 
ἴῃ ΡΒγβίοθ, ΟἹ ἃ συ ]ραγ Βα ρεγβί θη οἢ 186 βοσῖρ- 
ἰατο8. ΤῊΪΒ ἀἱβροβιιου 18 1.6 ΤΌΤ δρρδζεηΐ 
Β6γθ, βοοδῦβο {μ6 Ὑγίζοσβ οἵ {π18 δοῦοοὶ δα} γ 
Ρΐχιι ἐμποιλθοῖνοα Ὡροῦ {86 οὐ ς8] αἰθοθττιπιθπὶ 
αἰϊὰ π πίοι ΠΟΥ δορδγαίο (πΠ6 Ἔχεβοίῖςδὶ ᾿πνθη- 
ἰἰοηβ οὔ {86 Βδθθῖμα ἔγουι [88 θη ῃθ σρθδῃ τ 
οὔτ Ηδῦτον ἰοχί. ΟΕΒΕΝΙΌΒ ΤΟΣ Ἔχδιωρίο, τὶ} 
ποῖ αὐ γϑηΐ {μδὲ [86 ἀοοίτίηθ οἵ 8. Ῥοσβοῃδὶ 
Μορβίδ 18 80 σαποὶ δ ταθηιἰοηδα ἴῃ (δ 8 ἩΣΙΠΠΏρ8 
οὗ [Ιβαΐαῖι, δ τπουρῆ πο ορίπίομ 188 ὈθθῺ ΙΏΟΣΘ 
αὨΐγ Βα Υ τηδίπἰδί θὰ ΟΥ̓ (16 ὅενβ, ομα (86 
ἄαϊθ οἵ ἐμιεὶν οἱάδβὲ υποδποηΐοαὶ θοο8. [ἢ (μῖ8 
6886, ἐμοῖς υπδηϊπηουβ δηὰ υπίηἰογταρίοα ἰ6ε|- 
ΠΠΟΠΥ͂ 8068 ἴον ποίΐπρ, Ὀϑοδῦβθ 1ΐ ποῦ] οϑί δ] δι 
Δ ΜΘ ΙοοταΘ ἐάἀθπε γ Ὀείεθη ἴμ6 Μοβδίδῃ οὗ 
(86 ΟΙά «ηὰ Νεὲν Τοδίδτηθηι. Βαΐ ψβϑη (Π6 οὕ- 
Ἶθοὶ 18 ἰο λβίθῃ οἱ {86 ἐπ ΣΙ ραιτεε 8 οὐΐουκ δῃὰ 
σοπίοια ρί]6 βαροτγϑι οι, 16 υἱπλοθὲ ἀθίδσθῃοθ 
ἷθ Ῥαϊὰ, ποῖ οὔἱγ ἴο 186 εἰ Ἰερεπᾶβ οἵ {π6 ὅθ 
Βαϊ ἴο ἰμοθθ οὗ 16 ἄτϑεκβ, Βοιηδϑηβ, ΖΑ Ὀ 16:8 δῃ 

Ἐσβοΐδπα." “ Βεβίἀθ {86 ἔδοὶ {πδὶ ΠΤ ταθδὴθ 
ποοίυγπαὶ, ἀρὰ {μαὲ (8 ΔρΡΙϊοδίίοῃ ἰο ἃ βρθοίγθ ἴθ 

οηίγο] αἰΐοιθ, ἯΘ ΙΩΔΥῪ ΔΙΡΌΘ ΠΕΙῸ, 88 ἴῃ 
ΠΝ οἷ, αἱ ψῃοθίβ 88 0761} 88 ἀθιμοῃδβ σου Ἱὰ ὉθΘ 
ὙΠΟ] ουἱ οὗ ρΐδοθ ἴπ ἃ 1ἴδβῖ οἵ ν]]ὰ δπὰ βο]} ἰΑυῪ 
απήίπιαϊδ. [8 τιὴῖβ α' πδίαγαὶ βυσοθβδίοη οὗ 1άθδβῦ 
18 ᾿ξ οὔθ ἐπδὶ οπαδίὶ ἰο 06 δεϑιπηθὰ πλμβουΐ Π6- 
οεβαὶιγ Ὁ... “ΟΥ̓́ Δ]} (μ6 ἄρυγοθ ἱμαὶ σου ὃ0 
εἰ ρ]ογοᾶ, ἐμαὶ οἵ τοϑάπρ βϑϑιὴβ ἰὸ δ6 ἴμθ ᾿ϑϑβδί 
ΔρΡργορσίδία ἰῃ ἐμ ἀεβεσι ρίζοι οὗ ἃ βρβοῖγο.") . ..ὅ 
Τμο αυοίδιΐου οὗ Μίαιϊ. χὶϊ. 48 1ῃ (818 οοπηθοοι 



866 τ ἸῊΒ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΛΗ, 

ἶβ “ὁ βίγδηρο ᾿ δηὰ “ ἱποοηρτυουβ,,) “σοσο ἴδ9 
ΟΥ̓] βρὶγῖϊ 18 ἜΣ γοβαὶν βαα ἴο μδ888 ἰδπγουχ ἀτγ 
ῬΊδοοβ δεεζέπο τοδί απάὰ βιαϊΐης ποῖ... . “ ΤῊΘ 

Β6Ώ86 ἐδ βαββοί εν βοουγοὰ ὉΥ τηδκίηρ ΠῚ) 
ἸΏΘΔΏ 8 ποοίῃγηδὶ! δἱνὰ (ΑΒΕῈΝ ΕΖΕΑ), ΟΥ̓ ΤΏΟΓΘ 
ΒρΘΟΟΙβοἾ ΠΥ, δὴ οὶ ((οσσξιυθ), ΟΣ βογϑϑοῖ-οὐ] 
(στη). Βυὶ (ἰλὴ6 ποσὰ δάιϊί οὗ ἃ βιὶ}}] το 
δαὶ ϑλοίογυ ᾿πἰογργοίδιίίοη, ἰῃ ὄχδοῖ ἀρτοθιθηὶ 
Ὑἰἢ (πὸ ὀχροαίιοη Ἡ ΣΟΝ 888 ΔΊΟΥ Ὀθοη ρίνθη 
οἴ (9 [ΘΓΙΏΒ 85 ΠΈΡΟΤΕΙ ἀοβογριϊοηδ 
χϑίβοῦ ἰπδῃ Βρθοῖβο ἤδῖμθαβ. [1{ [686 ἴδγταδ ΣΟρΓο- 
βοΐ {μ6 δη1η)818 ὁσουργίης [Ιἀυτηοα, ἢγοι 85 ὃ6- 
ἰουρίπα, ἴο (86 πί]ἀογτιοβα (Ὁ Ὑ), ἰμθ ἢ 88 ἀΪἷ9- 
ἜΣ ων ὉΥ (μον δοζοο δηὰ ἘΣ ΈΟΟΥ τὴν 

“Ἦ), δῃὰ ἤθη 88 βασοΥ ἰὼ Δρροδύβδηοο ()}»0ῦ), 
ὩοΟίΒἰτρ οδὰ ὍΘ ΠΔΟΓΘ ὨδίυΓαὶ (μδῃ ἰμδὲ (86 ἴοι 
οριτμοὶ βμου]α δἷδὸ Ὀ6 ὀχργεβεῖγο οὗ ἱμεὶν Βαθὶί 
88 ἃ οἶδαβα. . . ποοίιιγπαὶ οὐ Ὀοϊοηρίης ἴο (89 
πίη." -ὖ. Α. ΑἸ ΈΧΑΝΡΘΕΗ, ἐπ ἰοα.--- ΤῈ.]. 

ΘΓ. 16. ΒΟΟΗΑΒΥ ἰη μἷα Πϊζογος., 11. ἡ. 194 
564., Βα8 ρῥγογϑὰ (πδέ ΠΘΡ τλθδηβ δττουν-βηδίζο. 
ΤῺ ἸΟΠΘΙΥ͂ ῥίδοθθ, ουὐ οὗ ἀἄδηρον ἰδ Βαγῦοτβ δηὰ 

Ϊδγβ ἰΐ οχζϑβ. 99 ΡῬΙοῖ τῖΗῊῖ “1ΓἢἯὉ οδῦδο εἰ ἱρρίπς 

ΑΥΓΑΥ,, 11Κὸ ἴδ ΗΐρΉΗ. ᾿Ιχνἱ. 7: [80 ἐμπιροσγί,, πῖτῖ 
αν οσπδοουξνο τρδκοα τ μδὲ πλυϑὲ ΒΥΡΟΙΔΟΙΘΘΙΙΥ͂ 
Ρ6 τοραγάϑα δὲ ἃ σοροαίϑα ἔδβοϊῖ, ρρθδασ μαγαίβδοί:- 
ΟΔἾΠΥ 88 οοουσείϊῃρ Οὔσ6. »}8 “[ο οοαγο," [Ὁ Σ 

ΕΥ͂ οἱοανίηρ 6 γοῦῃᾳ τὸ ὑγουμδὲ ἴο 
ΟΟΙΡ. ΧΧΧΥ͂. ὅ, 1011], 8; 11χ. ὅ. 2 Ἵ “το μου δ᾽ 
(οὨΥ ΒοΓΘ δηὰ Ψ6γ. χνΐϊ. 11), ομοσίδῃοβ μη γοῦπεσ 
ἴῃ ἀΐϊ δῃιδάον (ὦ, ὁ., οὗ 15 οσῃὶ Ὀοαγ)---Ὁ  “ν}- 
ἴαγο,᾽ δραΐῃ οὔἹῪ καὶ. χὶν. 18, ΤΟ οχργοραΐοσι 
ΠΟΙΡ ΤΣ ΟὐΪγ Ποτο δηῃὰ γογρ. 16 ἰπ 1εαΐδῆἢ. 
ΒΕΟΉΒΙΕΒ ἢ β οομβίγααβ ἐΐ 88 δεγῃαρίου, δηἃ 
88 πῃ Δρροβί(ου τ τ} τμ6 Βα )θοῖ, 88 τουδὶ Ρ6 ἀοῃθ 
8160 γοσ. 16. 

“ΑΒ ἴο [6 γαγίϊου]δν δρϑοῖοα οὗἁ δηΐπιδῖθ σ- 
κἰοὰ ἰο πὶ 15 ψὙ 016 , ἴδοτα 18 ἢ ποοῦ, 
88 ΟΑΙΥῚΝ γ]}} οὔϑογνεβ, οἵ ἐτοῦ]  ρ ΟΌΣΒΟΙ θα 
ταῦοῖὶ δρουὺϊ ἔμοη. (ΝΌΝ ἐδί δον ἐπ ἐΐδ πιασπορεγο 
ἐογχωδαπιμγ). ΤῊΘ βοῦΘΓΑΙ 5680 ΘΥἹἀΘΏΓΥ 16 ταὶ 
ἃ διμδη ρορυ]αίοι βῃου]ὰ Ὀ6 βαοοοοάοα ὈΥ νὴ]ὰ 
δηὰ ἸΟΏΘΙΥ͂ δηΐτ}8}6--ἰ τ ρ] γἱπρ οί] δηὰ οομεϊη- 
υοᾶ ἀεδοϊδίίου."---. Α. ΑἸΈΧΑΝΡΕΒ. ΕῸΣ σῖοΒ 
11υδἰγαίίοη οὗὁἨ (6 Βυρ͵]εοὶ ἴγοιι τηοάογηῃ ἴγανθ! ] σα 
860 ΒΑΒΝΕΒ᾽ Νοίθβ οἡ [βδίδι, ἐπ ἰοο.- - ΤῈ. ]- 

8. ΟΟΝΟΙΌΡΙΝα ΒΕΜΑΒΕΚ: ΒΌΜΜΟΝΗΕ ΤῸ ΟΟΜΡΑΒΕ ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΟΥ ὙΙΤΗ͂,. 
ΙΒ ΕὔΓΕῚΓΜΈΝΤ. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙΝ. 16, 17. 

16 ΒΚΕεκ γο ουὖὐ οὗ [μα ῬΟΟΚ οὗ (86 [0 ΒΡ}, δῃὰ χεϑᾶ, 
Νο ομϑ οὔ {8686 "8[4]] [81], 
ΝΟΩΘ 8841} νδῃΐῦ Ποκ χηδίϑ: 
ἘῸΓ ΤΑΥ͂ ταοῦ( 1 μαι δΘοπιτιδηᾶοά, δηα ᾿ΕΪ8 βρί σι 10 μαί σαι μογοᾶ ἔπ θπὶ, 

17 Απά ἢθ δαίῃ οαϑὲ {μ6 Ἰοὺ [Ὸ7 βοτὰ, 
Απά Βἷδ Ββαπά Βδίῃ αἰνί ἀϑὰ ἰὺ απο ἰβοῖὰ ὈΥ ̓ ἴπὸ: 
ΤΉΘΥ 5888] ῬΟΒΘΟΑΘ 10 [ῸΓ ΘΥῸΣ, 
Ετοπὶ ραπογϑίΐοῃ [0 βεποζϑίϊοῃ 818}} ἔμ6 Ὺ ἄν} ὶ] ἐμοχαΐπ, 

86 κεἰζ, Ν͵οίλοΥ ομΘ ΠΟΥ {δ οὐδλῖῦ ἄοδδ ὁπ γιῖδξ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝὈ 

ὕοσ. 16. Οοσαρ. 503 πιῇ Ὦν ΧΧχΧ, 8; ὅθῖ, ΧΧΧΥΪ. 29 : 

Ὅσαι. χχυ!ί. 8, 8, εἰ6.----Ἰ ὙΠ σοταρ. χχίσ, 11, 13.----- ΤῊ 9 

ἩΣΧΧ. τορὰβ 30.) 1 ἰπδιίϑαὰ οὗ 3:91, δορὰ γοΐοσ ἐδ9 

ποιὰ ἰο δὲ ξο68 Ὀοίοσο. Μογϑουοσς ἴδ δ βοῖῃμθ" 
ΒΟ οοπίουηδοά ἼΡΟ- ΡΌ νυ ἽἼΘΟΏ, δηὰ ἀο.- 

πὐρφις 
σΣῖνοά ῊΡ ἴΤΟΙΩ ΜᾺΡ ΟΟσΌΦΤΟΥΟ, ἴον ἴὲ τοββ {μπ8: ἐκεῖ 

τ 

ἔλαφοι συνήντησαν καὶ ἴδον τὰ πρόσωπα ἀλλήλων ἀριθμῷ 
παρῆλθον. ἴῃ ἔΠ6 παρῇλθον ἰβΒ ἀοιὈ 1988 8 τοίθσϑθῃοθ ἐὸ 
665. 14. 19. ΒέΓδΏ ΘΙ. ὁπουρῆ ᾿δὲθ οχροβίϊοτβ ( ποβει, 
Ἤττκα) δἀορὶ (518 τοῃ ἀϑσίηᾳς ᾿ὩΣΟΌ ἢ τοἰβοοηοορίίοη οὗὮ 
19 Ραδθδβθ.---α5)Ἴ!ἹῃΣ ἀο ποὺ Ὀοίΐονο ἐπδὲ ἐπ ἔτη ηϑα ἐἢ 
ΓΤ ΓΠΝ δὐὰ ΠΠΛΊΡ Ἢ ΤΣ το δἱϑ ὁ}]Υ ἰὸ ἐμ νίης 
Ὀοίη 8 ϑῃυσηογαιθα [ἢ γο ΓΒ. δ:.1δ, ῬῸΣ ἩὮΥ 8.6 ποῖ οἶδοσ 
ἐγαϊίβ οὔ [9 ῥσορῆθϑου, τωυσγάοσ, Ὀαγηίΐίῃᾳ, δέσ., ἐο Ὀ6 Δι]- 
ΠΙΙοα 1 Απὰ ΜὮΥ οοποϑῖγο οἵ 41} [πο ᾿ἰνίπρ Ὀοίηρδ δα 
(οτω]ηη61 ΤΏ6 Ῥγορῆῃϑὲ σἤδηροα ἐπ ζοθάοσ τσ. 17. 1 
δρᾷτοο υ]᾽τὰ ἰΠο86 ὑπαὶ ἰακΚο ἢ η689 Τοχωΐ 99 [ἢ Δ ὨΘυΐΟΣ 
ΒΘΏΒΘ, δηά 88 τοϊ δέῃ ἴο 41} ἐμ ἰσζα (8 οὔ ἐδο υὑγοάϊοίοα 
ἡπἀρταθηΐ, ἩΠΙΟῊ [5 χτδιηζηδέίοανγ ααΐέο ᾿ποἰ 1660} 
(οοΡ. ΣἹ!. 22λ..-.- ὙὍὦὸὃ6ϑ) 15. υϑοὰ ΧΙ], 38, δα ἢθΣ6, ἰὼ (89 

 ἐξς δγοαίδλ. 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΪ,. 

56:89 οὗἉ ἀδείαογατί, Ὧ66886.----- ΑΒ ἩΡῚΠΝ πὶ [5 ϑαξὰ οὗ 
ἰπδηϊπιαίο ἐπί κα (Ὀχοὰ. χανΐ. 8, δ, 8, εἰ.) δο ἰὴ βδιτγγο 19 

ΡΟδ61019 οὐ ΠΟῚΡ Ἢ ΙΖ. (δα γηάοίου 1Π1τὸ γοσ. 1δ). 1 

18 ται "“ ἰο το Ἶ88,᾿" (ὈΓΟΡΟΣΙΥ : ἰο γνοσὶ ἦν ΌΥ ἱπδροοιίίοι 180 
ὨΟΠ-ΟΧἰβίθῃοθ, ΟΡ. 1 βδίω. χχ, 6: χχυύ. 15. ἘΠ 88 
ῬΘΓ. ]υΣ. ἀδηοῖο5 [86 ΤΩ ΡΟγϑομ αὶ κυ Ὀ]θσὲ «ὦ “ ογ6."..- 

Β οοσαδβίοῃβ ετϑδὲ αἰ ἤσουν. Βοτὴθ (0856 ὥπποντει πα) 

ὙΟΌΪ]α σοΐοῦ [Π9 Βυ ἘΣ ἐπ 5 ο ἐῆ9 Ῥγορμοῖ δῃὰ ἴὰχὰ ἩΓΤῚ Ἵ 
ἴο Οοά. Βυὲ οουἱὰ ἐδθ ῬτοΟΡΠοὶ ΒΑΥ͂: ΤΥ ΤΌ Ἦλα 
οοπιπιαπάσα ᾿ς Ἐΐθ δου]ὰ ΟὨΪΥ͂ ΒΔΥ “δηῃοιηοθά," ΟἽ Σ᾽ 

οΥ ἴΠο 111.9)ὲ. ΤΉΌ5 ἐπὸ στα. ἰσϑιβ᾽δθβ : φεοα ἐς οὐ ἃ τῶδο 
Ῥγοοοάϊξ, 16 πιαπάαυϊέ, Βὺι ἰ00 ΥΧ, 86 αἰ πρὶν, ὅτε 
κύριος ἐνετείλατο αὑτοῖς, 1 [6 Ὀοϊέθτ, τ] ἱ ϑονοσγα ἘδΌ- 
δ18 δῃὰ ὈΕΙΤΥΎΞΘΟΗ, ἰο τοῖον ὈοΪἢ δβυῆχοβ ἰο Θοὰ : "“ χὴγ 
τοῦ ἢ 66 οοτητολῃμ θὰ ἰἐ θὰ {8 ερίτῆξ, ἰ. 4, [8 δρῖσίς 

ΟΥ̓ΤΑΥ͂ πλοῦ ἢ διῶ μαϊλιοτθὰ ἔπτη." 8.11} ἐπα 15 ὁ εἴσαωημο 
ἵοττηῃ οὔ ὀχρυϑϑβίοῃ, ΒῸΡ ἴδ ΔΡῬΘΔΤ δα {{ {πὸ Τ,ον» ἀϊἶρ- 
ρου ϊθμϑὰ Ὀείπγοου Ηΐ ορὶσίς δηὰ μὸ δργὲ οὗὐ Ἠΐϊα 
τηουῦίῃ, 86 τέ [ἢ9 ἰδιἐοσ γϑσὸ πος Ηἰδ δρί τὶς; ἃ ἀϊδιξιοίλοι 
δδὲ ἀοθ8 ποῖ ΔΡΡΘΩΣ ῬΒ. χυχἤ 6; 200 χυ. 80. Ἀέοχο. 
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οὔοῦ 6 Ἔχρ᾽δηδίίου οὗ ακακντθα, τΐο που]ὰ ἰδῖκο Μη} 
ἴογ [09 ποιὸν γοροῆδ Ὀοϊοηαίηρς ἰο 3 (οορ. ΕΠ "Ὁ 

Ναὶ, ἰ, 9), ἰ6 ποὲ δαιϊμνίβοίοσυ. Τα οομοιτοοίος 16 
4φυΐθ δὈ πο ουτη δὶ; (ογ Νδῃ. ἢ, 9 6 ποῖ βἰειΐϊασ, ἸΠ Ὦ (890 
ἐσοορείου οἵ {80 ο]Δ 86 “ ΤὉΣ ΤΩΡ Του ἢ-- δὲ καϊμοτοά 
τποπα," ποῖ ΟὨΪΥ ἐμ ΘὨ ΕΓ Ῥσϑοθάϊηρ ὑφ οὗ ἐλ ομαρί, 
δὲ ]βθο γ6 7568 16, 1ἴ ΔΙῸ ΒΡΟΪΚΘ ΟὨῪ ὉΥ͂ [9 Ῥτορῆῃοί. 
Α οοὐππιιρεξου οὗ 19 ἰοχὲ ψὴϑ ΤΟΎ Ῥοϑδίδίο, ἸῺ δὸ τ Ὁ ἢ 
84 ἔ 7, ὉΥ τϑϑδοῦ οἵ 186 δΉ1 αν ἴγ13, οουἹὰ ϑδϑοὶὶυ 

οἴδαβο ἰο 83 8. ἨθΏΟΟΙ (Ὠἰηκ ὑπαὶ τὸ πιυδὲ δέ ΡΥ 

ἐσδιῃι δδίθ “118 τοῦ Β."᾽-πΊΧ3 (ΡΙοἱ, 496 ἐδ) ἰ6 ἴο Ὀ6 

τοίογτοα ἰο 6 βϑῦϑ οΟὈ]οοὶβ 88 ἐδ ἴϑθζω. ϑυδῖχοδ ὑΓθ- 
οοάϊης. 

γος. 17. δ.) ΒΩ ΟἿΪΥ δτθ ἰπ 1βδϊδῇ : οοΐωρ. δ. 

Χαῖϊ. 10; Ἑκοῖς. χχῖγ. 6, δε. 5.1) δου δηὰ Ρ᾿Π 8686 

ἐεἰ.--ὶρ δορὰ ΣΠ 1" διὰ 2 122}, ὁοΐ». οὔ γοσϑθ 

11.-τ τ Ὁ ὝΓΥΝ δοθ υϑγβο 11. 

ἘἙΧΈΕΈΑΥΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Το Ῥχγοόρδοὲ ἰγαμαϊδίοθ Ὦἰπιθοὶ ἴῃ αρίγὶϊ 
ἰπίο ἰπ6 ἔπι χἤθὰ κὲἷ8 ΡΓΟΡΑΘΟΥ 8..4}} Βανθ 
Β]Δ]]οά. Ἐμεμ ἡ τρλέδι  Ὀγόδεῦϊ σοδάϑ οὗ 
1.6 το} ΔΌΣ ΠΥ οἵ δ ργοἀϊοουθ Π6, Βοὸ ἰο βρϑδῖ, 
βίδκοθ Ηἷβ οπῃ δηὰ ΘΟ 5 ΒοΏοσ οἱ ἐμ ζ] ΑΔ] ποηϊ, 
ψθοῖ τουδὶ Ὀ6 οοτηρτοιιδοὰ ΟΥ̓ ἐπῃ9 πομ-[Ὁ]Η]- 
Ἰηθηϊ. ΕῸΣ ἩΜδὲ (πὸ τπιου ἢ οὗ (88 10ΒΡ [88 δῆ- 
πουησοά, {μὲ 6 Βρὶ τις οὗ 86 [0Β»Ρ Μ|1} Ὀχίη 
ἴο ρβαββθὶίΌ ΤμουρὮ (πὸ ἱπιιηοαϊΐαῖθ σϑίθγθηοθ ὁ 
ἴδεϑο νονὰβ ἰδ ἰὸ (δ ῬΧΟΡΒΘΟΥ Ἑάοιι, ἱὶ 
1165 πῃ {μ6 παίτισο οὗ ἰιηρ5 ἴπδὲ ἴΠ6 Ῥγοδοηΐ βιιλ- 
ἸΩΟΏΔ ΟΟΏΟΘΘΣΙΔ ἰῃ δ6 8810 ΤΑΥ͂ 11 Ὀγοάϊοι οὴθ 
οἵ τ180 Ριορβοῖ, 1{ 6 Βασὰ ἴο δ60 ἩΔῪ ΟὨ]Υ͂ (Π6 
μὰ ἀμιο δραϊηοὶ Ἐχίομι βῃου]ά ΡῸ9 ργονϊἀϑὰ πὶ 

ἃ Ροδίβοσιρέ δὲ [86 Ῥγοδοηΐ. [1{ 18 ἐβοζοίοσθ 
ἃ Ὠδίυγα! οοη᾽οοίυγο (Πδὲ {18 ἀν βἰδη δ 
απῃροίοα τὺὶϊῃ {μ6 Ῥοαϊίΐου, δηὰ κῃ ἰ8- 
Θλ006 οὗ 16 ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ δραϊμοὶ οπι.. ΤΙ Ι 
οὐβοϊυάοα ἢγχεϊ : ἴον τ χχχυὶ. (ἢ 9 ᾿ιἰδίοτὶ- 
ΟΑ] ρίοοοθ ὑοχίῶΏ. γε μαγὸ Ἰουῃα, ἴοο, ἐπΐ6 Ῥτὸ- 
ῬΒΟΟΥ͂ δραϊπαὶ Εάἄοτα ἰο θ6 8 Ἔσο Βοδίΐουι ἰπ 
006 πδίου οὗ Ἠδδϑιὶ ἰβ ἰο ἈδΡρϑῃ ἴο 81} (νϑσα. 1--4). 
Ἧ) 6 ΤΔΥ ἰδοη ἰδῖκο {18 μοσίδογι ρὲ 88 Ῥοσίδί πίη 
ἴο 411 ἰἢο Ῥπραχίης ἘΠγοδίθηΐηρ ῬΓΟΡΠοοῖοα, θ6- 

οἵ 1[μ6πὶ ΔΘ, 50 ἰο οοΡσομουδοα 
ἴῃ (18 Ἰαδὲ οὔθ δβδιαίΐμεὶ Ἐμοὶ. ΝΟῊ 858 Ἵἴδρ. 
χχχίν. ἰβ ΘΟΓ ΔΙ ὨΪΥ τοσο γοοθης (ἤδη τηοϑὶ οὗ ἐπ 9 
ἰογοβοίῃρ ρῥίϑθοεασ, ἰξ 19 ρυόρδῦϊο ἰδαὶ [818 Ῥοεὶ- 
δτιρὶ Ἧ81 ἢτεὶ δα ἀοὰ πῆθ {π6 οΟἸ]οοϊο 88 

6, ἴο ὙΜΙοἢ ᾿ράφονς 189 ἀχργοβαΐοῃ “ Βοοῖκ 
οἵ (πο [08 τοίοτβ. Βὰ 
1.16 ἱἸρὲ Ρυὺ δὲ 1ῃ9 ουὰ οὗ χχχτν. 
Υέτθεθ 16, 17 δγὸ ὈΥ͂ {μοὶ οοῃίθηίβ ταοβί ἱπίϊ- 
ΤΩΔΙΟΙΥ οοπποοίοα τι χχχῖν. δὅ-1δ. Βυΐ ὙΒΥ 
ΒΌΟΝ 8 ΔΡΡΘΔΙ Ὁ Εἰὸ ἀν τος 8 

Ὡξ ΡΙῸΡ δῖ, ἴοο, 5 Θ 
εἰσηϊβοδηὶ δὲν “θαποϊὰ [πᾶ νῸ εοἱά χοῦ Ὀοΐοσο 
(Μαι:. χχῖν. 28; Μαγ. χὶἱἱ, 23) δῆϊεσ δῃηπουποίηρ, 
)υἀρτιαοηίθ. Οοὐδ δ βαϊ γαίΐοῃῃ οοπιθβ ἴο ἰδ 6 Ρἱουε, 
διὰ (ἢ οΥ ον ἤσομι ΜΒ οδ6 μαπὰ ἰδ οοΐηθβ.0 Βυὶΐ 
πὸ πίοκοά ν1}} ποῖ μϑὰγ οὔ (1οά᾽ 5 βοηάϊηρ ᾿παρ- 
ΙηΩΘΏα, ΤΉΘΥ δλοσῖῦο ἴθι ἰο δοοίἀθης ΟἹ ἔλ{818- 
εἷς ποορδεῖίγ. ἸὙΒοσγοίοσο ἰδ δρϑοὶδ! ΠΥ ΘΟΠΟΘΓΏΒ 
ποτὰ ἰο ῥσγοόουο, ἰμαὶ ἴπ9 ἡπάρτηθης ἷδ δορί ἰης 
δηπουηορὰ Ὀοίογομβαη, δὰ ἰδ 8 βοπῃοί ῖησ 
ῬΓΟνουαῖγ Ἀπό δηᾶ ἀοίογιιίηο, ἰδὲ ἱξ ἰδ 
ἐδοζοίοτο ἐμ δοὲ οὗ Ηΐπὶ σῆὸ Κπονβ 81} Ηΐδ 
ΜΟΥ ἴγοτα ἴΠ6 ὈορΙ πηΐπρς οὗ ἴπ9 ποτὰ (Αοῷ χνυ. 
18). Αἀάοά ἰο 1τῃΐν, χχχν., ροϊηίϑ ἔοσυσαυὰβ ἸΏΟΓΘ 
δὴ ὑδοκπασάβ [{ 164 τἘ06 Ὀτίάρο ἴο Ομ δρίοσγβ χὶ].-- 
Ιχνί., δα 'ξ σοσϑ, (8 τοοτηΐηρ ἐπ! κι οὗ [86 ἀδΥ 
οἵ κβαϊναιίΐοη, ἘΔ ἢ ἀδσηβ τ] οἤδρ. ΧΙ]. 

2. Βοοϊκ γο---«ἄνεο}} τ᾿Βοσοῖῃ. Ὑοκ. 16, 
11. Ὑῶο κατηωσηοῦβ ἰο σεδὰ ἴῃ ἰδ τ σείθῃ ὈοΟϊς 
ΒΟΟΙΙΦ ἰ0 Τη6 ἴο ἰηάϊοκλίο (πΠαὶ (μ6 Ῥτορμοῖ 85 ῥυδὶ 
Ὀδε ὕΏ8Υ τὰ ἃ θοοῖὶκς δῃὰ δηϊεμοὰ ἐλ, πβῖοδ ΒΘ 

ἴ, ΟηΘ ΣΠΔΥ͂ δεῖς, ΠΕΣ ἱ οὗ μανίηρ ὈΘθΏ 
Θ 

6815 “19 Ὀοοΐκ οὗ ἰΐο 1.08». ΟἾΒΕΝ., διὰ 
ὈΒΈΕΟΗΒΙ,, Ἔχρί δίῃ {8 ἴο τπλθδη {μδὲ 186 Ῥσυορῃοῖ 
“δὰ πῃ υἱηα {μ6 ἱπρογίδοηυ οὗ ἷβ Ἵσδοὶθ 1 8 
οΟἸ]οοίλου οὗ ΒΟΙΥ βοεσείρίυγου ;᾽ ἰδὲ Βὸ “ΚΟΥ ἱΐ 
ἴο ὃ6 ἃ ρμασί οὗ ἃ χγοδίεσ ψοΐθ, ἱπίο υμϊος, ἴῃ 18 
{ἶπλο, 16 πιυδὶ Ὀ6 δἀοριοά. Βυὲ ἰΒοῃ ΜὙἘὮΥῪ 068 
80 ἰμίηῖς (8186 ΟὨΪΥ οὗἨ {818 ῥγορθβοου  Ενθῃ 
(που ἢ Εἰθονῃ ΤῸ ἔπόγο ἷπ πλθηϊίοη οὗ τϑοοσγάϊηρ 
δἰποίδ Ῥτορῃθοίθθ ἕος {89 Ῥάγροβο οὗ δρρεδιῃρ ἴο 
1Π6πὶ δου σαγὰβ (νἱ}}. 1: χχχ. 8), 616 ἰδ 
ΠΟΥ 6γο, Ὀοδῖάθ 186 ῬΕΘΕδΝ ΒΗΥ τηρηϊδοι οὗ δῇ 
οηίγο Ὀοοῖς ὑμδὲ ἀοβογσνοᾶ ἰο ὕ6 Ἷδ]ϑὰ “186 Ὀοοκ 
οὗ ἰ89 10 ΒΡ. Βαϊ νὸ ουἱάθῃι!γ βίδα Ποσα δὶ 8 
δθουμάδατγ. ΤῊΘ ργορβοοῖΐοδ οὗ ρασὶ ὅσβί οοπο 6. 
Ομαρίετθ χχχνΐ -χχχίχ., ΤΌΣΤΑ δὴ ἰκίοσό αὶ δυΡ- 
Ῥἰοηθης, ὙΠῸ χὶ., ἴ36 φοοοπά Ῥατὶ Ὀορίδα. 
Αμὰ δὲ ἐμ εἱἰμυΐβοδηὶ ροὶηΐ ὁ “" δοοῖς οὐ (9 [.0Ὲ} 
αὐ ἰτλᾳ ἐαρα ἜΗΝ ΠΡΟ ἠὸ ἴο ἊΣ: 
Ρ]αϊποὰ ὈΥ βαυϊηρ {μαὺ ἴῃ οἱοοίης ἷβ ῬΥΟΡΒΘΟΥ͂ 
1Π6 ἰὸν υδ Βαρρθησᾶ ἢοσα ἴο τηθηϊίοη ἐς ξήτις 
Βοοῖὶς οὗ πηΐϊοῖ 1ὶ ττϑ ἴο Ὀδθοοίῃηθ ἃ ρασί. 1 ἴθ 
ΤΩ ΟὮ πιοτὸ ἐκεῖν (δαὶ (λ6 Ῥτορβοῖ ῥγονϊ ἀϑὰ ιῖ8 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ πὶθ δυο 86 οομοϊπβῖου, ψβοη ἢ0 Ρυΐ 
ἐῃῖ5. ῬΓΟΡὮΘΟΥ͂ δὲ ἰ80 εηά οἵ 8 ἐ Βοοῖκ, μ8ὲ ἢθ 
“8116 οβούαι δύο, 848 οοπίδίηἷηρ (ἢ οηἰ το 99- 
Βονδῆς-πονὰ δηηουποοὰ ἈὮΥ͂ ἷπι. Τὸ δχρζοθ- 
βίοη ΠΣ ἼΒΌ οοοῦτθ ΟὨ]Υ͂ Βθτθ. ΟἿΪΥ ἃ σψοσκ 
ἴῃ δῖοι Φομονδὰ μδὰ κρδοθ ἰ0ὸ ρἷγο δὴ 8}}- δ ἀοὰ 
τογοϊδιίου οὗ Ηΐ8 παίυγο δηὰ ψ}}}, ἀοϑεγσνοὰ (μἷβ 
Ὥδη6. Απηά ΟἿΪΥ ἃ Ῥιορβμοὶ ἰμδὶ τγδ8 δοῃβοίουβ 

οὐ Β {ΑἸ} ἱπρίγαμαθης ἴῃ 4}} 
ἢ μεαά καϊάὰ δηὰ πχἰιίθη, οου]Ἱὰ ϑοὶ βυοἢ ἃ {{{16 ἰὸ 
μἷα θοοΚ. 
ΤῊΘ ΡῬΓΟΡΆΘΟΥ τησεὶ θ6 {0186]]6ἃ Ὀοοδῦδο Οοά ἰδ 

αὐΐμον οὗ 1. ΤΉΪϊ ἰθ (ἢ9 ζΘΏΘΓΔΙ βοηϑο. Βιυιῖὺ δ8 
ἴο νΡασγίϊςυἶατθ 8. οσοδδίοῃβ αἰ που] γ, οα πο ἢ 
860 Τεχί. απὰ Ογαπι. Το βριτγὶὶ οἵ αοἄ, οΥ ροῖ- 
Ἀδρα τῦογο οογζοοίϊυ (86 Ὀγοδί οὗ Θοά ἀεῖνοα, 
ΟΥ Σϑίμος δον ἰοροίποῦ, ἔγομι 81} αὐλγίοσβ Ὑμδὲ 
(οὐ ποοϑάβ ἰῇ οὐδ Ῥΐδοο ἴον 186 δοοοιῃ } δῃσηθηςξ 
οὗ ΗἱΪδ οουῃδοὶ. ῬΆΓΟ δὴ Διδβίοβουβ ὕδὸ οὗ 

ΥᾺΡ Μίο. 1, 7. ὙΜΒο ναγῖουβ θοΐηρβ ΟΥΎ ῬΟΥΘΓΒ 

ταρηίϊοηοᾶὰ ἴπ, γτοτβ. ὅ-1ὅ τὸ ῬΑΣΊΪΥ ΤΩΘΒΟΌ]ΪΏ6, 
ΒΑΓ ΠΥ οταϊπίπθ. ΤῈ Ῥγορβοὲ σορϑαΐβ ψ ἰ0 ἢ 6." 
Ρδιδοῖβ ἐμαὶ [πο ἰοίΔ] οὗ (Πατὰ, ἑ. 6.. ἔμ ΣΘργεβθῃίδ- 
εἶνοβ οἵ θοαὶ φοηάοσθ δτὸ επαονοὰ ἢ} {π6 ἰαπὰ 
οὔ Ἑάοιι ἱπ εἰθγηα] ἴοη. Ηδ Ἦδῃ β᾽ ἢ Δ ΪΥ 
ὀσργοβεοὰ (μ6 ἀϊ ΠΈσθηοϑ ἴῃ ρεηάεν ὈΥ [Βς ἀἰβετγεηὶ 

ἄσν ἱοσιηϊηδίϊοηβ, 1ἰϊ. 1. 
[Οπ το. 17. “κῃ ενϊάθηὶ δ]πβίοη ἰο [89 

ἀϊνἰαίοη οἵ 86 Ἰαπᾶᾷ οὗὨ δπβδη, θοῖ Ὀγ 1οΐ δηά 
ταρΑρΌτίης 1π6. (860 Νυϊα. χχνὶ. δὅ, δ6; ὕ 
χΧΥΪΪ. . Α, Οδηδδῃ ᾿88 Α]]οιτεά ἴο ἴογδοὶ, 

50 Εἄοπι ᾽8 δ᾽] οἰϊθὰ ἴο {π86 ἀο]οίαϊ οσθαίυσεβ.".--α 
΄. Α. ΑΥΚΧΑΝΡΕΒ.). 



ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΊ' ἸΙΒΑΙΑΗ. 

4, ΟΒΥ̓́ΕΕΞΕ ΟΕ ΤῊΝ 5ΌΌΡΟΜΕΝΤ: ΙΒΒΑΕΙΒ ΒΕΘΕΜΡΤΙΟΝ ΑΝῸ ΒΕΤΌΒΝ ΗΟΜΕ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ 

1 

2 ᾿ς 8841} ὈΪοβθόσα δου Πα ΒΠΠΥ, 
Απά τγοὐοΐοθ ουϑὴ ΜΙ ἸΟΥ͂ ἀπα βἱπρίηρ; 
ΤῊΘ φ]οΥΥ οὗὨ 1 θδποι “888}} ὈΘ 
ΤῊ οχ 
ΤΉΘΥ 58.481} βθ6 ἐμ ζίοσυ οὗ ἴη9 5δξν, 
«Απά [6 Ἔχ θ θη οΥ οὗ ουν αοά. 

8 Βιγοηρίβοθη γα {μ6 πγοαὶς ΒΘ 68, 
Απά οοπβγπὶ {86 ἔ66010 ΚηΘΘ68. 

.ΤῊΕ νυ] ]ἀογπθβα δηὰ ἰδ βο ἐΑ Ύ Ρ]δοθ 5881} Ὁ 
Απά {86 ἀοθογὶ 5}4]] στοϊοΐοθ, δῃὰ Ὀ]Οββοτλ 88 [Π|6΄ ΣΟΒΘ. 

βιτοη 
ΘὨΟΥ͂ οὗ (Ἄγμοὶ δμὰ Κπδγοη, 

ΧΧΧΥ͂. 1-10. 

εἰδα ἴον (δοιὰ ; 

υπίο ἱΐ, 

4 ὅ4. ἴο μοι ἐδαΐ αγὸ οὗ ἃ 18 ΑΓ] μοατί, 
Βο πβίγοηρ, ἴδασ ποῖ: 
Βοδβο]ά, γοῦν σα "ν11] οοπηδ τοὐξδ γϑηρθδηοο, 
νον αοἀ ευἱδἔ, ἃ τοοουιροηβα ; 
Ἠὸδ Μ111 οοὔλθ δῃηὰ βδύθ γοῦ. 

δ Τθρ (δ ὁγ68 οὗ {μ6 ὈΠη4 58.411 Ὀ6 οροῃοί, 
᾿Απά {86 ΘΆγΒ Οὗ [μ6 ἀ6δ8} 884}1 Ὀ6 ππείορροά, 

6 ΤΆρη 5881} (ἴθ ]Ἰαπιο πιᾶπὶ 1Θ8 0 88 8ῃ μασί, 
Απά (86 ἴοηριο οὗἉ (86 ἀυπη βίπρ : 
ΕῸΣ ἴῃ 189 τ] ἀοΥοδ5 884}} παίοσβ Ὀσθᾶκ οὐ, 
Απηὰ πέγοϑιβ ἰῃ 86 ἀσδοσί. 

7 Απά 86 
Αμά {δ6 ἐμ ΓΒ Υ Ἰαπᾶ βρσίηρβ οὗ σψαῦοσ : 

ἐἰρόσνς στουπά 88}}8}} ὈΘΟΘΟΤΩΘ 8. ΡοοΪ, 
(δὶ 

Ἔ]ὴ {88 περ᾽ δίλοη οὗὨ ἀγαροηβ, ΒΘΥΘ ΘΔΟᾺ ἴΔΥ, 
ϑλαϊί δ6 ἴζταββ ψὶτ τοθάβ δηὰ συβἢ 68. 

8 Απά 82ῃ ΒΙρΉ ΝΑΥ͂ 8841} 06 ὑμογο, δῃὰ ἃ ὙΆΥ, 
Απᾶ 10 8588}1} 6 οβ]]οὰ ΤῊΘ ΨΥ οὗ ΒΟ] ΠΘ6Β8 ; 
ΤὮΘ ὑῃοΐοθϑη Β88}}] ποῖ ρ888 οὐδὸν ἰὺ; θα 1 δλαϊζ δ6 ἴον (8086 : 
ΤΙΘ ψΔΥ Ατηρ ταθη, ἐμουρὮ 100]8, 8.}4}1 μοὶ οὐσ ἐῤογοὶπ. . 

9 Νο Ἰΐοῃ 588}} 6 {Π6γο, 
ΝΟΥ ἀπῦ ΤΥ ηΟυ 8 Ὀοαβί 88}8}} ρῸ ἘΡ {βόσθομ, 
Τὺ 58}8}} ποὲ Ὀ6 ἴΟυ πα ἐμ 6Γ9 : 
Βαυὺ 6 τοἀροιηϑὰ βἢ)]}} πα]ὶκ ἐΐδγε 

10 Απά {δο σδῃβοπηρᾶ οὗἉ {μ6 [ἘΠ 858}8]] σοίυσῃ, 
᾿Απά οοτὴθ ἰο Ζίοη τἰϊῃ βοὴ 
μα ὀυθνδβίϊηρ ἸΟΥ̓ ἀροι ἰδεῖν ἈΘΘΒ : 

88.8}} Οὔ δΙη ἸΟΥ̓͂ Δῃά ρἸΒΔΆΠ6Β6, ΠὴΝ 
Απὰ ΒΟΙΤΟῪ δηά βρῃΐηρ 8881} 109 δνσαΥ. 

1 ΗθΌ. λαδίψ. 
5 Βε ρἷαά ἀεδεγί---τ αὐοίδ6 δίορῃα, εἰς 
4 υὐπηδαηοθ σΟΟδ, ΓΡΟΟΤΈ 6,86 ΟΥ̓ 
8 1 ἰδ6 λαδιξαζίοη ΟἹ )αεραῖδ 

»8Β 

ΤΈΧΥΤΑΙ, ΑΝῸ 

ον. 1. [Ὑπὸ Απίδοτν, 11|πὸ ἐμπο ΠΧ Χ.., ἐγαπαϊαίοβ ἐπ ἴπ- 
ἴΓΘ8Β οἴ (ἢ]5. γοσϑθ, (ἀμ 4130 οἵ Υοσ, 2) ἃ5. ἐγη ροσα ν 68. 
Βαί, 85 7. Α. ΑἸξχ. βαυβ, " ἰῃοσο 15 πὸ βυοίοηὐ ΓΘΆ50Υὶ 
ἴοτ ἀϑραγέϊη ρ ἔγοσῃ [86 δβίγί οἱ β6}99 οὗ ἐδ ΓαϊΓο."--- ΤΕ]. 
ΤῊΘ ΔΌΏΟΤΏΙΑΙ ἴοστ 32) τηυδβέ ποὶ Ὀ0 σϑβαγάθα δ8 δῇ 
ΘΥΤῸΡ [ἢ ΘΟΡΥ ΓΗ, 85 ἢ88 ὕθϑθῃ ἀοῇθ ὉΥ ΓΟΉΤΗ, ΕἸΤΓΗΠΟΕΝ, 
Ηϊτσια, ὈΧΒΕκιτ, ΟἸδη. (ατατὰ.). Νον οδὴ ἐδ οπάϊηρς Ὧλ 
ὑθ ἰχοδίθα 89 ἃ ϑυξῆς, 85 18 ἀοῃὴθ ὮΥ ακβσκισα, Βοβεκα., 

8 ΟἵΥἵ, α οουγέ 70 τϑϑάβ, εἰς. 

8 ἐλεῖτ' ὁποαπιρηιοπί, ἀπ σποίοϑι ὁ Τ07 γεεὰβ ἀπϑπὰ τδλοα. 

48 ον, Ὁ» λ6 ΒῈΔΙ] 6 ιοΐέλ ἐλοπε. 

: ζοοπι, δίοοπι ἰδὲ ἰξ. 4 ἰς σίυδη. ἃ αἰξοοποογίοα. 
ΟσΟοά! Ἡδεονιδε ἰλαΐ Ηδ παν ϑαῦα γοιι. τπῖγασα. 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Μλύπεε, ὈΒΕΟΉΒΙΚΕ, ὙΠῸ τοχασά ἴὲ 85 ρὲ ἴος ὉΞ3 πὶ 

ΓΘίογθησο ἴο “ ἐῃ9 ἰο] οἰουβ τουο υποι οἴ α]} ΠΝ δας 

15 δροβδουποθὰ ἰπ δθ ὑγοβοσιὲ οσμδρίοσ." βΒςς ἃ σχϑΐδι- 

Θη66 ἸἩΟΌΪ]ὰ Ὀ6 ΠΑΙΒΉ, δῃηὰ ἃ ἀϑρογίγθ ὕγροσο ἐῆ6 ὩΠΑΙΟΩ͂Υ͂ 

οὔ 9 οσοπδίτγυαίίοη οὗὁὨ γοσὺϑ οὗὨ σο]οϊοίηρ. [ἐ ἰ5 Ὀδίϊος ἡ 

(«ἢ ΑΒεκ Εἶχα, Κινσπι. Επαιν, (ἢ 91, δ), ἔ χοβαι, Ὅς» 

111Σ808} (0 ΘχρΙ αἰ [π6 ΖΌΣΤΩ ΔΒ ΔῺ διλείϊσωλ οἰΐοῃ οὗ {86 Ϊ 



ΟΒΑΡ. ΧΧΧΥ͂. 1-10. 869 -----.--.-- ---Φ--- -------Ὀ------.-. Ὁ ὉΘὉΘὉΘθτθϑΘτΘϑΘϑτϑτϑοϑοϑοϑΘ τ ῸΘὉῸ ὉῸϑῸϑ ϑῦϑῦῸῦ ῦῸῦ ῦφΦΞὖἷἕἷ[ΓῃῪῸΌῸΡ Ὁ Φ ῤ ῤ ῤ ῤ ῇῇῇῦῦ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Φ Θ Φ ΦΟΦΘΘΘ 
ἰ σ᾽ το [δ6 (ο]]ονίης Ὁ : δ ἴω Νυσαρ, {11,40 Ὁ)" 8 

- :" 
ΓΝ διδιάβ οσ (2 11. Ἴ2, δὰ ἃ 68, δοοοσάϊῃᾳ [ο Ῥκσσσαιν 
(αευροια ἴῃ Ὥπειτσεςπ, ᾿. 688), δὲ ἔθ ρῬγοϑοῶξ ἐδὺ ϑύϑῃ 
ἴῃ ἀσίο αὶ Ὀθοοζηθϑ σαὶ Ὀδίοσθ ἃ ἰδθΐα!. 1} Οσϑοῖς αἷδο 
ψὴμ ημτέρα ΟΟΟΌΓΒ [ΟΓ τὴν μητέρα, ΟΣ ἰδ ΣΟΘΌΣΣΘΩΟΟ οὗ 

σγῦ, ΡΥ, ΓᾺΡ ἴὰ Ιραϊαδι, 806 ἐἰδέ. 
ΥῪος, 3. Π) 80ε ἐξδί. Ττο ἰπΐ, 132 δικαία ΟἿ Ρα. 

ΟΧχχὶϊ 16..--ὕὖὉ 125 δοὰ ὙΠ[ 666 ἐξδί. 
ΨοΓ. ἃ. ΤΏΘ τοχαβ Δ͵ΥΘ ΤΔη 05{}}7 Ὀοττοποα ἥἤγοϊῃ Φοὺ 

ἰν. 3,4, ΒΥ ἃ οοτηραγίϑου οὗ ἐῆθ ΗΘΌΓΣΘΥ οσί κί δ] ἱὲ ἱδ 

δϑοϑὴ ἰμδί 1Π6 δγδι οἰδιδο αυἱέο δατϑοῦ Ὑἱ ἢ (Πὴ9 πογὰϑ 
οἵ δοῦ; Ὀδυὲ [9 δοοοῃμὰ ΘοΣρΐγοα ϑἰθγηθ:ϊβ οὗ ἐῆθ ἔτο 

ἰοϊονίας οἸδδοθ ἰῃ “οἷν, διὰ Ἀν) 5 πυεϊἐυϊθὰ ζοΓ 
2. Βυὲ ὑπο ἔψο οχργοβαίοῃδ "Ὁ Ρ'π δῃα 

ἢ) τ ΠῚΡ2) Ὁ"22 ὙΌΣ ὀσδαν ΟΣ] ἴῃ ἐμ 686 
ἔνο ῥἰδοϑα. 

γεν. 4. πποπδικε, ὈΒΙΤΊΤΈΔΟΗ, Ἀ5 δοηθ ἘΔΌΌΪη 8 ὈΘίοΓΟ 
λοι, 9 ὉΡ2 88 ἀοο. τεσ ας (ὈΒΙΟΉΒ.ΕΒ: “ ᾿δολ6Ά8 

ἜΤ 

ἀοπιηκξ ον," ἱ. ε., ΔΒ τη σὴ ἰο ἀο γϑηζϑδῃοθ, 88 8160 ἰῃ γϑΏ- 
ξεδηςα, ἰὰ Θχ ἢ. 0 οὗ θη ζοδ 06). Βυξ ὯῸ ΘΧΘΙΏΡ]θ 
ἐδ ὃ6 εἰἐοά οὗ ἀφοϊκηαίίης, ἐμ οὈἾθοῖ οὗ Θογαίηρς ΌΥ ἐδθ 
δοΟΌδΒαΙΪ 6, οσ οὔ ἰῃ8 86 οὗ Ὁ) δάνοσὈ δ} δὸ ἀϑποιϊίης 

(86 Ἰρόῦῃδς οὗ δρρϑάγαῃοο, {πὸ (ῃ9 89 οἵ ΓῚΧ), 

Π3, ῦ, ὉΣΤΊ, ας. ΤῺΘ ἈΔγ8116] ραϑεδζθβθ ἐῃδὶ δτὸ 
οἰϊοὰ ἔχ. 9; Χχχ. ΖΊ ; ΧΙ. 10) Ῥγονθ οἷν [Πδὲ ὈΣΠΠΝ 
ἔδη ὃ6 ͵οἱποά ἰο δ}. δ 118 ργϑαϊοαῖϊο, βκουγχοι βίης ἐπὶ 
ἴδ ποῖ ἀοηθίδα. ὙῈΘ δοοϑηΐ ἰπἀϑοϑὰ ἔδγοσ ἰἢΐἷ3 ΘΠ 66- 
τίου Ὦθτο, Ὀσΐ ἸΘῪ ἀγὸ Ὠοΐ ὈΙηἀΐηρ. [Ιἢ δὴ δ: (ΓΘΙΥ δ᾽ τη ]- 
αν δ ΘΟ Δ9 ἴο δίγισίιτο (Ψ 6. χα! 19; χχχ. 88) ἐμ οῪ 
ΔΘ ΒΌΟἢ 8 αἰγὶ θα ΠΟ ΔΘ1 ἐπέ: κ 18 απὸ ἐπ οοτζοοῖ 
0 ἤδογο. ὙΠ πιοδὲ Ὄχροβίϊοσϑ, ἐμ θγϑοσθ, 1 ἰδῖζθ 

ὉΠ Ν ΤΩΣ δ ἢγϑὶ οἴδιβο, ὙΠΊοη ἰπσοη 8. 0}]γ ἰα 
Ετδ ΓΔ (1 8}}Ὁ ΡΟΘ510]6 (ΘΟΙΏΡ. 6. σ. χΥἱί. 14; Θϑη, χἰϊ. 19), 
δηὰ Ν)2) Ὁ) 85 1ηὴ0 βοεοπά. Τμι8 Ὦγ ΓΣΣ, δ8 1ξ τσϑῦθ 

σὰ ἐμ ἱπάοχ δηκος, (μ6 Ῥγορῆοὲ ροίϊηίδ ἐἰο Θοά δὲ Ηθ 
ἄγαν πθαν, δ! ὰ ἤθη σίιῃ ἐμ ζο]οπίης ποτὰ οχρ δ ἢ 8 
ΕΪ5 σοτωίηᾳ. Ὑϑηβθαῃο6, βῶγβ Π6 (όσα. Οἢ ΧΧΧΙΥ. 8), 
ὁοίγθ8, ἀἰνίθ σθοοσρθηδο. ἣ᾿ιὲ Ὁ). '5 ἴῃ ἀρροβἰϊίοι 

τὴ ὉΡ). ὈΤῚῸΝ ἀϑηῃοῖθ8 ποὲ ΤΏΘΓΘΟΙΥ πῃ δαῖμοσ, Ὀὰὲ 

4ἴ80 [89 ΤΩΣ οὗἉ [ἢ 8 ΓΘΟΟΙΊΡΘΏΒΘ : 1Ἐ [8 δα οἢ 858 αοὰ 
ΟὨΪ ἐδὴ υἱδίἑ, υὲς., δὧϑ ᾿δὲ ἴῃ ῥσίποὶρ]θ δα 10 [6 οοτωρϊοὲθ 

ἴῃ ὁχϑοπέίομ. ΤῊΦ ὀχργοβϑδίοῃ ἐπογθίοσο σθο! ] ΠΩΠ 

κἴδο ἰόντος οἵ αοα," θη. χαχνυ. δ; 8 Ἢ ῊΝ ῬΒ. ἴχχχ. 
Φ.υ ο. 1: 

τ, Ἦν ῬᾺ, ον, 16, σές.------Ὁ 2 ΜΊΓῚ Θιαρμαϑῖσθϑ 
ἴδο οοἸιίης οὗὨ ἐῆθ [πὺ 7ῸΓ ἃ ροϑίἐίνο οὐ]ϑοί.----- 9 
ἴοττη ὈΣΡΩΣ Βίδχιὰβ ἴῸΓ ὈΞΡὉΣ, 88 ῬΙΟΥ͂. Χχ. 23 "0 

“ὋΣ [ " ᾿ “᾿ς 

ἴοτ 5. ὍὯΘ δρθγονίδέθα (5 88ῖγ9) ἤοστη ἀϑηοίθϑ ἐπδὶ 
ἴδιο οἴδυϑο ἰδ ἴο Ὀ6 οσοῃδίσχῃθα ΔΒ τηδιϊζίηρ ἰπιθῃξοι ; 
“ἸΠδὲ ἢΘ ΤΠΔΥ δδγῦ γοιι.᾽"» 
ον. δ, ΟΠ, δες ἰδέ. 

Υοσ, α. 255 “(ο Βρσγίηβ" (ΡῈ. χυἕ!. 30) δηὰ ὯΝ ΟἿΪΥ 

ΒαΓΘ 1: Ιδαίϑῃ, ΓἹΌΏ ΘΟ. χχχίη, 23.---- ΟΝ ΝΕ, 869 "οί. 

γος. ἴ. ΩΝ δοὰ »Ἱ} (Εοοὶ. χιὶ, 6), 266 ἐἰφί.--ἸἸΚῺΥ 
δραίη ΟὨῪ Ὀϑαὺ, Υἱ 11. 1δ ; ῬΒ. ΟΥ̓]. 88.----Βοίἢ 65 ἴο βθῃ 8 
δηὰ ατδιοΐοδὺ ἰΐ κίγϑθα ἃ βδύδὴ οοῃϑίσαοίίοῃ ἰο [αἴκο 
ΓΙΧΩ Ἢ [ἢ δρροδίἐΐου ψ τ ἢ), ἀῃιὰ ἰο σοίδσ (89 δυδῆχ ἰὸ 
ὉΠ. μαι ᾿ϑϑά [8 ἔμϑτθ οὗ ναυγίηᾷ ἰμδὲ ἐὴο 7}) οὔ ἐδ 
7 ο,καὶ ἰδ αἷβο ἱΐα 720) ΝῸΣ που]Ἱὰ 1, νι Παχοπϑιχα 

τοΐοΣ ἔλ6 Βα δῖχ ἰΒ ΣΧ 2 ἴο Ὁ: ἴοσ Ῥ2Ὕ 16 ἃ ρίδοϑ οἵ 
ΤΘΡΟΒΘ (σΟΓΏΡ. ᾿ἰχγυ. 10; ὅογ. 1. 6; Ῥχου. χχίν. 18. ΤΥ “Ἵ 
[8 το }6 50} ἰ0ὸ Ὀ6 γϑίοστϑα ἰὸ Ἰδγωϑὶ, 1{ ἰ5 ἐγὰθ ταὶ ἰὰ 
ὙὨδὺ ΡΓΘΟΘαΘ8 ΤΕ ΘΣΘ [5 ὯὨῸ πογὰ ἰο γι ΐο ἐὴ9 βυδῆχ ἢ... 

τ 
ΤΆΘΥ 6 ΑἸΔΙΏΓΩΔΙΙΟΔΙΥ τοίοστοὰ. Βα το ἰσθον ἐπ τοδὶ 
Πθογν οὗ ἐηο Βθῦσον, ἴθ Ὠ]Οἢ γοχῦαὶ δα ποτηϊηδὶ 
ϑῃάϊηρα, 88 4180 βυ ἢ χϑυ δῖὸ γοζοσχοα ἰο [468] ποϊΐο.β οἱ 
ΒΌΟΘΝ 85 δ΄ ἱπλρ] θὰ πη {86 ςοπῖοχὲ (οοΙὴρ. οἡ χχχίϊὶ, 4). 
ἢ [8 1ὰ (Βα σδϑ9 ἴο ὈΘ Σϑύϑσσϑα ἴο δοΐὴθ ϑιγίηἷηθ ηοίίοη 
οὔ 1ὴ)6 δυΐοτ᾽5 τη πα, δι 88 Ζίοη οΥ ἀδυρῃίον οἵ Ζίομ, 
ΤΏ ζοΠοὐἱηρ νοσάβ, ἔοο, "᾽ Ὕ ὙΓῚ Δ.Θ δὲ θοῇ οἵ Χχχίν, 

18 δ(Ο ἢ ὙΥΠ). Ηθῶοθ ἴδο Ἰδίίοσ ραβδαβζθ δϑϑῖηϑ 
ἴο τὴ9 ἴο ἰηαϊσαίο τῆδὲ Τα. Ὀ6 ἰὴ ΘΣΧΡΙαμδέίος οἵ ἢ 9 
Ῥγϑδϑῃΐξ, δηὰ ἐδπδὲ γὸ τη υϑὲ ὮΘΙΘ 8180 ἰδῖζο ὙΥΤΓῚ ἰὼ (ἢ 9 
80:89 οὗ ἽΥΓ]. ΤῊΙ5 ἱπύθσοθδημο, ἰπάθϑα, ἀο88 ποὶ οο- 
ΟἿΣ ἰὮ δῺΥ οἰ ᾽ (δῇ 189 Ρϑβδδαχζϑδ Ὡδιηϑὰ, Βαΐ σγωοϊηζηᾶ- 

ἘΘΘῚ 1: ἐδ ποῦ ἸτωροββίὉ]}9 (φοταρ. δ). 9 δὰ Ὁ .}2, }᾽}" 
δυὰ 9}", ΡῊΥ δρᾶ ῬΩΡ. Ἐπλιν, ὃ 149, 6) δῃη ὰ ἐμ8 δϑηϑδ 

ἀοταδῃάβ {1η χχχίν. 18, ἘῸΣ ἴῃ οσὐἰτίοἢ ἀοθ8 Ὠοΐ φαΐ 

ἔταδα. Ἠθηοθ 1 οοῃϑίσῃθ ὝΥΠ ἴα ἐδ 15 ρ'δοθ δὲ ὝΠ 

δῃα [πὶ Δρροβιοη πῆ “ἢ 71}). 

νοΣ. 8. ΤῊΘ Ἷ Ὀεΐοτο ΔΕ τοϊσδὲ ὯὍ6 ἴδκϑῃ ἢ ὁ οδμ δῖ 
ΒΘΏ586 (Ε ΤΑΣ, ὃ 353, α). Βαὶ ᾿ξ ΒΘΘΙῺΒ ἔο ΤῺ ὕἅοσϑ βη{ἔ- 
ΔΌ]6 ἰο τοραγὰ ἐμ οἷδαβϑ 170.) δεἸΓ} αϑ ἱμδ δοραϑίίνο οοῖ- 
τϑἰαἱϊνο οὐ 2 Ἰ)Ἴ2}» ἐκ, δῃιὰ ἴο ἐγαπϑιαἱο Ὑ βοοοτά- 
ἸΏΑῚν ὉΥ “Ὀπ|" (ΕΑΙρ, ἢ 8δ4, α, Ῥ. 845). Νοίδ ὨόΓο, ἴοο, 

ν δὲ γοϑάοσῃ (89 ῬτοΟρδοὲ ἰαἸκοβ ὙΠ τὴ 9 χοηοΓ οὔ ἐπα 

πογάβ, ΤῊΘ ἕριω. 7) δἴδσ ΔῈ Ἴ᾽ [8 ἰτητωθαίαδἰ εν ο]- 
Ἰονγθὰ ὉΥ͂ [6 τηββουηθβ 22} δηά Ἰι.- ἸΤΥῚ 9 
το οδῦ ΘΟΤΏΓΩΟΠΪΥ ΤῊ 86 ΠΠ]ὴ9 (ἔδσω. οὔ͵ν Ὠοαί. Ἰ. 22; ῬΆ. ἰ, 
δ; οχίχ. 33; Εζχὰ υἱΐὶ, 2). Βα 1 [5 ἐπογθα Ὁ]6 τπδὲ ἐμὶν 
᾿η ογοβηᾷ9 οὗ βθηαθσ 15 οοπάϊοηϑαὰ Ὁγ ἐὴ9 ἀοαθ]8 
ΘηαοΓ οὗ 151, ἴογυ ἰδὲ πουἹὰ ποὺ 0. 8ὲ}}Ὁγ ϑο. ἱπέίοτ-. 

ΟμΔΩρΘ ἱῃ Οη9 δπὰ ἰΠ8 δδηϑ ῥραϑβαχζο. Βαὲξ Ἷ) ΤοΪ αἴθ 
᾿), ἵ. δ.. ἴο ἐδ Ὡοἰΐοῃ ΠΟ ἩὮΪΙΘΉ [5 ΑΝ ἵἴῺ δὴ 

ΘΧΟοορἐϊοὉ] ΨὙΑΥ͂ τοργοϑουΐδα ὧν ἐμο ΟἾΝΟΣ νοτὰ,-----Ἴ 

͵8 Ῥαγί. δδδοϊιξωτα, απ Ῥυθροδίεἶγθ δομ ἀἰἐξομ δὶ οἰδι6. [πὰ 
Σοβρϑοῖ ἰο ἢ 9086 ΘΟΙΏΡ. χὶϊί. 18.----ηκ δξαίη ΟὨἿ 
χΙχ. 11. 

ον. 9. ᾿ ΟὨΪΥ ἈδΙΘ ἰη [δϑίδῇῃ."--- -ΤῊ 8 ΡΟΓ8. ἕδη, 
ἴῃ ΜΕΥ Π 15 ἴο "6 σοΐοσσοα ὨΊ Ἴ, ἴοσ ἐμ 18 8ίροσβ. ἤδη. ἰῃ- 

ΤΟΥ͂Θ 5. 8 ἰά68] Ῥ] σαὶ (ΘΟ ΠΡ. οἡ χχχίν. 13) --οὐκ} 
διαί ΟὨΪῪ ἸΪ. 10; 1χ!!. 12; Ῥ8. οὐἹ]. 2; [θὲ 4180, 66 ἐΐπη]. 
γε. 10. ὙἼΒ, 215), 1), ΓΙΓΙΣΝΝ, δθο ἐϊεί, ΤΙΠΙΟΣΊ ἢ, 

ΘΟΏΡ. Χχίϊ, 18; 11. 8.11; 1ΧἹ. 3. 

ἘΧΕΟΘΟΕΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1..ΑΧ5 ἴῃ 8]1 βροοϊΐοῃβ οὐ 1καΐδ ἢ τορΒβοΐθα, βὸ 
[80 ΡῈ εἶν οἸοθοβ τ 1} ἃ ψ]οσιοῦβ αϊατο 

(στρ. χὶ, δῃὰ χὶϊ. χχὶϊὶ. 1ὅ-18. χχανὶϊ.; χχχίδ. 
158-24), ΑΒ 6χί!δ 15 (Π9 βὰπι οὔ 41] ἰδστοῖβ ἴογ (ἢ 6 
Ιβτδο!τίθ, βὸ οχ᾿ θ᾽ 8 οηᾶ, χείαση ἴο Ζίοῃ ἰο δυϑι- 
Ἰδκιϊηρ, Ὀ]ββθὰ γεϑίἄθηοο ἱμοσο ἰ (ἢ δοηθ δηά 
βυτη οὗ 8}] (6 1οἶγ. ὙΠπβ Πότ (ἢ 8 Ῥτοσρθοὶ οὗ 
ἔυγᾶὶ το ίατα Βοιὴθ 15 Ῥγοβοηϊοα ἰο ἴβσγϑοὶ ἴῃ οοῃ- 

ἰγαϑὲ ὙΠ} ἴδ {δια ἩΔΟΒΊΔΒΟΙΕ ἰμδὶ (χχχὶν.) 
ΔΓΘ ἴο ΘΟΙῺΘ ΡΟ (16 Ποδίῃποη, δηὰ δὲ {8 βϑη6 
{1π|6 88 8 ἰγδΏΒ (Ἰ0Ὴ δηα ῥγοϊαὰθ ἴο ομδρίεχβ χὶ.-- 
Ιχυΐ. 

ὙΠῸ ἀορμοσὲ (βτουρὰ ὙΒΙΟΝ {86 παν 1168 β8}} 
Βουτῖβῃ Κ Οασπλοὶ δηὰ ββάσοη (γοσβ. 1, 9). 
ΤΠΟΓΘ 811} ἐἢ 6 ὙΣΘΑΣΥ͂ δῃηὰ Ἰδηρυ θη ΐηρ 884} γο- 
ΟοὗΥΘ ὨΘῪΓ βίσομσίῃ (γοσ, 8). ΤῸ ἰδδυ] δηάή. 
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εἰπιϊὰ 8}}4}} ραΐῃ ἔγεβδῃ οουσαρο δὲ {89 ῥγοβρϑοὶ οἵ 
186 γοηροδῆοο δηὰ ἀο ϊνογαμποθ ἴγοσα ὑμοὶν οὐ 
(νοε. 4. Τῇθ ὈΪΠ πᾶ 8.41} δοθ: ἐπ9 ἀδθαΐῦ ἤθδὺ 
(νας. δ), (6 Ἰαιηθ τ], [ἢ 6 ἀστα δρϑδῖκ ; βρεῖηρβ 
8.81} νγρ}} ἂρ ἰῇ (86 ἀοβοσί (γασ. 6); (Π6 χηΐγαρο 
Βἢ.81}1} Ὀθοοῦλο το  ίγ, (6 Ἰδἱν οὗ ἴδ6 ἰδοῖκαὶ μ}}} 
ὈΘΟΟΙ6 8 ὑΪδοθ οὗ ριϑδὲβ δηὰ τγδαίοσ διίθὰ [Ὁ δὴ 
ὁποδιρμιοηΐ (γογ. 7). Α δἰ Υ ΜΠ Ἀρροδσ 
ὑπδὺ 888}} Ὀ6 ἃ ΠΟΙΥ ΜΔΥ. ἔοι 88, οὔ (89 026 
μιδηά, ποι μίηρ πθοίοδη β8ἢ}8}} ρὸ οἡ 1ΐ, βο, οὐ 186 
οἴμοσ, [86 δἰ ρ]6 οὔϑθ οἵ 18γϑ9] Μ11] ποῖ 1οϑο ἱμοὶν 
ὙΔΥ ΟἹ ἰΐ (γογ. 8). ΝῸ σανϑῃποὺῦβ ὑϑδϑδὶ β}4]}} 
ΤΟηοσ ἰὑ ἰηδοοῦτο. ΟἾὨ]Υ (6 τοἀοοιηθα οὗ ἐδπ6 
1,ῸΒΡ 88}4}} ἱσανοὶ 'ξ (νοσ' 9). ὙΈΟΥ βἢ.8}} τοί σῃ 
οα ἰδ ἰὸ Ζίοηυ πὶ ἶογ. ΤΉΘΏ βἢ8}} Ὄνθυ]δδιϊηρ 
70Υ ζοὸ ἴῃ ἰδοζο, ταὶ ΒΟΙΓΟῪ δηὰ δἰ μίηρ 866 
ΔΎΔΥ (νος. 10). 

2. ἘΒΘ τ ᾶθτηθπε----οἵ οὖν Θοᾶ.--- ἐγ. 
1, 2. Τθοθθ γογβοβ, 88 ᾽ξ 6ΓῸ, ῬσΟρδτθ (11 {ποδί το 
ἐπ ἴον (06 τχοίαγη οὗ Ιογαοὶ. ΤῊΪ8 σοϊγῃ 18 
ἴο ὍΘ ἱΒτουρὴ (δά ἀεϑεγέ, Τθογο ἷβ ποὺ 8 πογὰ ἰο 
᾿ητηδίο ἰδὲ ἰμῃ6 Ῥγορμεὶ "88 ἃ ἀφίπιίδ ἀδβογὶ ἴῃ 
σον. Τηο τηδγοῖ οἵ ἴβγϑοὶ (πγουρσὰ {Π6 Αταθίδλη 
ἀοϑοτὶ σθη σοϊασγηΐηρ ἔτουι (ἢ Ριΐδη οδρ- 
εἰσὶν, 18. 88 πηυοἢ [μ6 ἰνρο ἴον αἱ Ὠομλθ χοϊασηβ 
οἵ Ι8Γ86}, 86 (μδὲ βγσϑὶ οαρ νι ͵8 (86 {γ0ὃ [ῸΓ 8] 
1μαὶ 0]]ον. ἘΕῸΣ 80 βαυβ 188. χὶ. 16: “Απάὰ 
ἴδοΣΟ 888}} ὈΘ δὴ Πίσἢ ΝΑΥ ἴον [86 τοιρηδπὶ οὗ ΒΟῸΣ 
ῬΘΟΡΪΘ, πἰο 8841}1 Ρ6 Ἰο ἴγομι Αβδυγίδ, 1 88 
λῦ Μγ͵ὸ8 ἴο ἴ8γ86] ἰθ ὑπὸ ἀδγ (μπαὺ ἢΘ σδπθ ὕρ οὔἱ 
οὗ {πὸ ἰδπὰ οἵ Ἐφγρι." Τ8ὸ ΝΊ]6 δῃὰ Ευρμγϑύθα 
δἰα}} Ὀθ6 πηϑᾶθ "19 ΗΥ ἀϊνίἀϊης τποῖν θοᾶβ 
1ῃ0 Β6 ΘΠ 8.241] βίγϑδαιηβ (χὶ, 15), δηὰ (16 ἀδϑοσί, 
(δοοογαάϊηρ ἰο 96ζσ. χχχί, 21), ΟΥ̓ βοϊϊϊηρ ὉΡ δῖ 
δΔηα ψΔΥ-τηδύῖζβ, δ ργορδγὶηρ (Π6 τοδά. 
οἶδ! γ ἰἱμ 188. ΧΙ, 19 βᾳ.; χιν!. 21 1ξ δ ῥτο- 
ταϊβοα {πὶ ἰποθθ σοϊατΐηρ ΒοΙὰθ 88}8}} δῃ]ΟΥ͂ 
δυπάδηοθ οὗ ναοῦ ἴῃ (Π 6 ἀοβοσί, ΤΉυΒ ἰΒθὴ ΟΣ 
Ῥ 8668 ἰπ (86 ἩΣΙΔΘΓΏΘΒΑ [ἢ 6 οἰ ἰ6Γ ἰογσ ΟΥΥ 
ον 116 τηδσοὶ οὗ ἴΠ6 Βοπγο-τοϊσηϊηρ [8Γ86]}068. 
ΤΊιο ἀοβοσὶ 8ἢ}4}} οομίοστα ἰοὸ ἴμ6 Ὀἱοβδοά ρϑορὶβ 
{Ππδὶ Ὑδηᾶον ἱβγουρσῃ ἰϊ. 1ὲ μὰ} οὔδηρο 118 πδίαγα. 
ἩΙΒοσίο ἃ Ρΐδοο οὐ οακτὲ δοὰο οἵ ἀοιηομβ (Χχχίν. 
14), 0 ψ 111 Ῥδοοθ 8 ρίδοοθ οἵ δ]θβδίηρ, 8 Ῥαγῆ- 
ἀϊθο. Τῇ ῥγϊποίρὶθ οἵ ὁ δἷρβοσ, βρί γίτιδι, οἴϑγ- 
148] 116, [86 Ῥγίῃςιρ]9 οὗ ρον Ποβίϊοη υἱὲ }} θδοοπλα 
οροσδίνο ἰῃ 1. Τι18 ἰάθδ οὗ [πο ρ]οσὶ βοδίϊοη οὗ 
ὨδίαΓΟ ἱα ΡΘΟυ δ᾽ (ο 1βαῖδῃ (866 ἰγ. 2; Υἱ. ὃ; χὶ. 
7 πΒηᾳ.). ΓΟΥΣΤῚ ἰγαμο]αἰοᾶ “ " ΟΟΌΣΒ ΟἿΪΥ 
Ποτθ δῃά βΒοηρ οἵὨ βΒοϊοπιοη ἰΐ. 1. [ὲ ἰβ νατίουβὶυ 
ἰγδηβϊδίθα σοθο, [ἢ] γ, παγοΐβδυβ, σσοοῦβ8. Τβδαΐ ιἱ 
ἀεποίοβ βοπια βοσὶ οὗ θυ] θοῦ ρ᾽δηξ Δρρϑδσβ ἔγοτλ 
ὃχ3 (ΝΡ. χὶ. δ) τ ῖοῖ πλθαπθ “ οαΐοη. ΠῚ ἰ8 
οἴθηῃ υϑοὰ ἰο όσα αυδάγα] ἰογαὶθ, ΘΟπΡ. 21, 

ΡΤ, ΟΕΒΕν., Τ΄εδ., ν. 436. βόῖμλθ βῦρροβο ἐμαὶ 
τὸ τη οΥ- Βα ἤτοη, οοἰολίσιηι αὐρυπιπαῖδ ἰδ τιθϑηὶ, 
Ὀδοδυβο ὑ86 ϑγχίβο ἰγαπδίδίθβ ἰμ6 πογὰά οἽολαπιζα- 
ἰοϊίο (8606 ΟΕΒΕΝ., Οὔπιπι. ὑπ ἰοο.). Βυΐ 1 βθοπιβ 
ἐπα ροβϑ Ὁ]6 ἰδὲ βυοῖ 8 ῬΟΕΟΡΟΙΣ ψοϑὰ οοὐἹὰ ΡῈ 
τηθδηΐ ΒοΓΘ δηᾶ βοηρ οἵ 80]. ᾿Ϊ. 1. Τῇ δ θα] θοῦ 
Ρίδων ἷδ τηθδηΐ, ἰξΐ ταδὺ (ἀϊδάπραϊειιοα ἀῸπλ ΠΡ), 
{π6 ἰζέυηι οαπάϊάιπι, ἰμ6 λείριον οὗ 1μΠ6 ατοοκα), 
θὲ (Π6 ἐδέίωπι διώδύζτιρη, [μ6 το 111 (οορ. ΡῚ ΙΝ. 
Ἡϊέ παὶ. ΧΧΙ, ὃ, 11, δεὶ εἰ τυδεηβ ἰὐϊίωηι, φιοὰ 
Οταεοὶ κρίνον νοοατ), ΤῊ ἴλοὶ (9 ΧΧ',, ἰγαπβ- 
Ἰδίο ἴξ Β6σθ ᾿Υ κρίνον. αὶ 1 ταϊρας ὄνοη Ὀ6 [ἢ 9 
ἈΔΙΟΐΒΒι18, “{Π6 πιϊγδοῦϊοιιβ ἤοποσ, αἱ ("6 εἰρμξ οὗ 
γι ἰοἢ σοὰβ δηᾶ ποῇ ποπάσυ, [Πδΐ ΓΑἱβεβ ἰ8617 οαἱ 
οὗ (89 οαγίᾳβ χὰ ἃ Βυηάγοα μοδάβ, τ βοβο ἔγα- 

ἔϊκιτς, Αμμμερβδασεν ως Παιμιλίγα, Βαείδη, 1870, ἘΗΝ, 4“. Ηαιιίλίετο, ἴῃ, , 
164). ΑΚΝοΙΡ (ΗΕΒΖ., 1.-πογοὶ., ΧΙ. ν. 25) 

οἷά μὲθ νον. [1386 ἱγαμπδίδίζοη "' σοδο᾽᾽᾽ 8 ἐγ} 
ἰο (Π6 Ροδίσυ ἱἶ ποῖ ἰο {μ6 Ὀοϊδηγ.---ΒΑΒΝΕΒ, ἦ. 
Α. ΑΙΕΧΑΝΘΕΒ]. Βὺϊ Βονονονῦ 1818 ΤΑΥ͂ Ὁ6, (ἢ 6 
ΤΑΟΔΗΪΩρ ἷ8, ἰμαὲ [μ6 δῃίγο δίθρρο, οονογεὰ ὑ11ἢ 
{06 ὈΪ]Ϊοοπλ οὗ {μϊ8 δον, β8}} Ἀρρϑᾶγ ᾿ἰἶζο ομό 
δἰποίε Ἰπαϊν 04] ἤοποσ οὗ ἱμ6 δογ. ἴωθδηοη. 
(δεε ἰἰδ) ΒΒασοι (δὲά.) δηὰ Οαγτηϑῖ δρροδγ υἠϊίοὰ, 
ΧΧΧΊΪ,. 9, 85 ἰΥρ68 οὗ (ἢ τχοεῖ α]οχίουβ γορμοίδίίοη. 
ΤΊΘΓῚ σαυδὶ Β6 τοίεστοὰ ἴο (116 φ)οσίουβὶυ δάογηεά 
τιοδάοτε. ΕῸΣ Ἰυδὶ Ὀοοδυθο ἰΠοΥ τὸ Βοπογοῖ 
πὶ ἢ ΒΕ Βο] ἀΐπρ' 186 σΊΟΓΥ οἵ αοά, (ΠΥ πιυδὶ [Ποτ- 
ΒΕ γ 8 ἈΡΡΘΔΡ 1 δαοσηπιοπΐ ἰο δυϊΐ. 

8. Βισθη κί 91 -----τ[Ὧ)0 ἅἄοσοσι.---  ογπα. 8-Ὁ, 
ΤΏ Ῥχορδοὶ γοσ. 8 δι άγοαϑοβ 8 οσὴ πογὰ οἵ 
οποουγαροιηθηΐ (0 (9 τοϊυγηΐῃρ οὔοθ8, δηὰ ἰμθη 
γοΥ. 4 Ῥγοβοσῖῦοβ ἰο ἰποῖὰ {86 πογάβ ψὶ ἢ ὙΠΟ ἢ 
ἸΒΟΥ͂ ἃ’Θ ἴο Σϑδββυσο ΔΩΥ͂ {πὶ δτὸ αἰβπγδυθὰ (βεθ 
ου χχχὶΐ. 4 σῆοσο ἴῃ6 ψογὰ 18 πβρὰ ἴῸγ ᾿ς ἴῃ 
)αάρίης) ἴο πβοπὶ (69 πα ογίδ Κίς ΤΑΥ͂ δοΟπὶ 
ἰοο ὑοϊά δηὰ ἀδτίηρ. Τὴ τογάβ "'δ6 δίγοην, δα 
Ὡοὐ᾽ἤ δῖ ον  ἀθηι γ Ὀοστονοα ἔγοπι δυϊ. χχχὶ. 6 
(οοσλρ. 2 ΟἾγ. χχχὶϊ. 7). ΗΟΝ οδὴ [δγϑοὶ ἴδαην 
βίποθ (86 [ΟΕ δεῖν (οὐ Πδρϑίθῃθ ἰο ἰΠ6πλ ἴο νἱαὶὶ 
ΟΏΠΈΔΠΟΘ Οἵ ἢ 6 ΘΠΘΙΑΥ͂ Δ ἴο τοσοῦ ΗΒ Ρϑορῖςε! 

Πιδὶ 18 βαϊὰ γοσβ. δ, 6 οἵ ὁρϑηΐϊῃρ οΥϑϑ, ϑασγὅ 
δηᾷ ἰοηρασα, δηά οὗ (πο ἴγοοθ 86 οἵ μευ  Β Ὀοίοσθ 
ογὶρ ἜΕ Μ6 ΜΠὲ ποορὰ ἰο υπάἀογϑίδηα 88 σουοὶ ἴῃ 
8 ΕΤΠΩΕΙ 88 ἰῃ ἃ ΘΟΓΡΟΙΘΆ] βεῆθ6. ΕῸγ {86 “ ΠαΒΥ 
οὗ " γον. 4, ὑγου68β (Π δῇ αἰβοὸ βρὶγὶϊ δῃηὰ βρὶγι - 
04] ἀείδοίβ οἡ (Π6 ρατὶ οὗ [Π9 τεϊυτηϊηρ [ΘΓαΟ] 1168 
ΔΙῸ 5.1}} ἴο ΒΘ σοπιουοά. ἀπά ΠΡὥ ἴα {μ8 βρϑοῖβο 

ῬΘ 1 ἐθοθηῖς81 ἰδ [ῸΓ οροϑηΐηρ ἰμ6 ΕΥ̓́6Β. ΚΟΏΘΓΑΪΙΥ 
(ΟὨΪΥ͂ οποθ οὗ {Π6 6818 χἹἱ. 20) δῃὰ Ὁ. ορϑῃϊηρ 
186 δΒρί γι 4] 6γ68 ἱῃ ραγίίουϊας (χχσυῖ. 17; ΧΙ]. 
7). [48 ΗΈΝΡΕΗΒΟΝ Ἰ0ΒΕ}Υ βαγα, ἰῃθ το 18 ΠΟ 
Ῥτοοῦ Ἡδπδίονοσ [μαι ΟΠ δὶ σοίοσβ Φοῦη [86 Βδρ- 
(ἰσὺ ἰο {816 ῬγοΡ θοῦ (Μαιῖ, χὶ. δ; [μκθ νἱῖ. 22): 
ΗΦο δ: ΡΙΟΥΒ ποΏ6 οὗ ἐδ6 Ἰοσταυ]δβ Ὑμῖοἢ Ηδ πη]- 
ΤΌΣΤΑΙΥ υ868 ὙΠ ΘῺ αἰγοοιίηρσ δἰϊθοίϊίου ἰο 6 Ο]ά 
Τοαίαιηοηὶ (6. σ.»ὄ 1ὰ Μαῖίί. 1χ. 16; χὶ. 10; χιῖϊ. 17; 
ΧΙΪΣ, 14), θαΐ βί παν ἀρρθδ]8 ἰο ἨΐΪ8 σαΐγαοὶεβ ἴῃ 
τοοῖ οὗ Ηἴδ Μορβδι δ ΒδΒῚΡ : (116 δηρταρθ 18 δἰ πα ]δσ, 
αἱ (᾽ὴ6 ππρ᾽οοὶθ ἀϊ δσ. Τὸ ἰδ6 αιιοδίοι, Ἡποίμος 

ιιἷ8 μγοαϊοίίοι 18 πῃ ὯῸ βΒοῆθθ δρρ  }]050]6 ἰο ΟἿΣ 
Βαυϊουτβ Ταΐγϑο] 68, γ͵ὸ ΤΔΔΥ ΣΟΡΙΥ πὶ ΟΑ ΙΝ, 
(μαι [πουρσὴ (ΠΟΥ δγὸ ποὺ αἰ γθοῦ Υ το οποί, (ΠΟΥ͂ 
ὝΘΓΣΘ ΤΟΆ]Ϊγ δὴ δ δ᾽] 6πὶ δὰ ἘΣΡΡΓΙΡ οὗ 186 ρ»τεοαοὶ 
οὔδηχο σΐο 18 Βοῖο ἀοβογὶ θα, 5800, ἴοο, 18 
δβρὶ γίϊυ8] οὔτε οἴοοίοα ᾽ [86 βΌΒΡΕΙ, δοῦρα 
ποί Βρθοΐ βοδ}}ν δἰ τι βοά Ὦγ 1μ 680 πογάβ, δᾶγθ 1η- 
οἰυάοα ἴα (πΠ6 ρσἱοτιουθ σονο]υϊίου Ἡμῖοὰ (ΠῸΥ ἀο 
ἀφρβογῖθ6.--. Α. ΑἸΕΧΑΝΡΕΒΊ]. 

ΤῊΟ οἰαθθο σον. 6 ὁ. ρίγεβ ἃ σϑβϑοῦ, ποὲ 
οἶδ }γ ἴον 1Π|ὸ μα] ηρ οὗ ἰμ6 ἀΌΣΩΡ, ἰΔπι6, δεῖ, δας 
ἴη βϑηογαὶ ἴὸγ (6 ὀχποσίδεοι ἴο θ6 οὗ κοοά σἶθοσ 
ἐμδὺ ἰβ σίνεη ἴο (μοθ6 τοϊαγηίηρ, ἀπά ἰὼ χεοΐοϑθ 
{μαὶ ἰ8 χῖνοι! ἰο {π6 ἀοθογὶ :ίβο ἢ ἴγοια γϑγ. 1 οη- 
γασθ. Αδυπάδπηοο οἵ ψϑίοσ βῃ4}} Ὀ6 ρίνοῃ 1 
ἰὴ ἀεροσί. Τΐβ οχρ αἰπβ ΨΥ ἴμ6 ἀοθοτὶ 15 ἰἴὸ 
βουγίδῃ δηά σχοὐοΐοθ, δηά ἰβοθὸ ἰμαὶ ἸΟΌΣΠΟΥ͂ 
ἐΒγοῦ ἰδ δμου α ὃὉ6 οὗὨ ροοὰ εἶἰοασ. "022 “το 
Ὀγοδὶς ουαἱ ᾽᾽ (οορ. δὲ χὶγαϊ. 21) ἰδ ἰπ ἰδ6 
Μ611-Κηονσῃ Τρϑίογτΐς ΒΕΏΒ6 88 Οἰβοθῃο ΓῸ (866 
ἰζδι). ἘΒυϊΐ {π19 γΟΥΒ6 ἴΌστηΒ δ {86 δαπθ ἔπη 1} 9 
ἰγαποϊἐΐοη ἰο τ᾿ μδὶ 90] ον, υἱΣ. : (}9 τοτὸ ρΡδσίξου- 
ν᾽ ἀεοθογίρίίοα οὗ (6 χτοδά, ὮΥ βίος [86 σχο- 
ἀοομχοὰ 6.}8}} σοία ει, ᾿ . 
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1. Διηᾶ ἴ80 Ρδιοβϑᾶ.----- 60 ΑΥΤΆΥ.--- ΣΕ. 
ὅ-10. [37 ἴὲ ἴθ πον δρτοοὰ ἀδηοίοδ ἐδὸ 111- 
εἶ γα ΔρῬΟδγδηοΘ οἥδῃ πὶϊποδοοὰ οὶ δὲ δοᾶ δηὰ 
Ἰαπά, οαἹ]ϑὰ πὰ Ἐπρ] δ ἰροπαίπσ, ἰὰ 18] δὴ ζαία 
'᾿πόγρανπα, δὰ ἴῃ ΕΥΘΏΟΘΝ τπίγασε. ἴῃ 186 ἀεθογίβ 
οὗ Ατσδθὶδ δηὰ Αἰἴτῖςδ, (9 δρ 66 Ῥγοβοηίοα 
ἐδ Ῥγεοίβοὶυ ἐπαὶ οὔ δὴ οχίθηἀθα βῃϑοὶ οὔ τϑδῖοσ, 
ἰρηαΐηρ ποΐ ΟὨ]Υ ἴἰο τιἱδὶοδά {πΠ6 ἰγδνοὶ]ον, Ὀὰὶ ἰὸ 
δρρτανδὶθ εἶδ ΓΕ Ἰγεῖ Ὀγ αἰδαρροϊηίπιθς, “ Μογὸ 
ἀοοολι] (δῃ γονάς ὃ ̓ (οΥ δεγαδ) ἷβ ἂη Ασδρίδῃ 
τουοῦρ. Τλδ ποιὰ (ὙΠΟ ΟσΟΌΓΒ ἀρδίη ἐπ (Π6 
14 Τοδιδιιθηὶ ΟὨΪΥ χὶῖχ. 10) δι ἀβ δ θοδυϊ 8] 

δίτοῖκο ἴο 6 ἀοροσ ρώοῃ, ἢοΣ ΟὨΪΥ ὉΥ ἰὶὰ ἸοοΔ] 
Ῥτγορσίδϑ, Ὀαϊ ΕΥ̓͂ ἰἰα εἰγὶοὶ δατοοιηθηΐ τ (ἢ {Π6 
ςοηΐοχ. Οοωρ. “. Α. ΑΥΕΧ., ἀηὰ ΒΑΒΝΕΕ, ἐπ 
ἶοο. πεῖ, Ε.- ΧΧΙ, ν. 607. Ουξτισα, 
ΝΠ]. ὅ, 8 δηά 4--- " 
ΤῊ ϊΪ5 ἰογίατο 8}}84}} ηοὶ Ὀ6 μα δ ὐρυμώκος ὃγ {86 

Τεϊπ τοΐηρ [᾿τϑο 166. Τηβίοδά οἱ {86 τηοοκίηρ αί- 
ΤΔοΘΡ ἢ ΟΣΊς ἡ] υδΐοη ἔθ οτο βἢ}4}} θ6 δὴ δοίπδὶ ἰδῖζο, 
δῃὰ (86 ἀτγ τορίοῃ δ4}} Ὀθοοῖηθ ἃ γορίοῃ οὗ δυδ- 
δίΐπο (»122) κρείηρβ. Ὑ Πογο Ὀοίοσθ 88 ΟὨ]Υ͂ (116 
Ἰαῖτ οὐ βδοῖδὶβ, ἰβογο [βγϑρὶ ψ11}} δἱνοῦδο 85 ἰπ ἃ 
Ῥίδοο ψγβογο ΠΟῪ ἷβ ἃ δροὶ ποᾶάροὰ ἰπ ἴογ 
2816 δβη6 τεοὰ. ΤῊΘ Ρσορμοῖ μδὲ ἴῃ τοϊηὰ ᾿ΐβ ΤΥ 
ἀεβοσι οἐΐϊοι χχχὶν. 13 ὃ. 
Ου ΓΙΧΣἽ δὰ ὙὙΠΓῚ βοὸ Τεχί. απὰὦ αναπι. ΒΥ 

{π6 οοῃπίγυοίίοη Δοίρηἀοά (ἤογο τὸ 800 ἴπδί (Π6 
Ῥτορῆοῖ Ὄχρ]δίηβ ΜὮΥ 8 ἴσιο ἰδὶν οὗ 8. κα ]β ἢ 88 
ΠΟΥ ὈΘΓΟΠΊΒ Ηϊ [ὉΣ 8 τοβίϊης ρίδοθ. 1ἴ 88 Ὀθεοοπιθ 
ἃ ἸρΏοΘ δῃοϊοβυτο ἴου τοοὰ δηὰ σϑπθ. ποθ ἀἶζγυ, 
τ 8 ποῦν πλοἰὶϑὲ : 80 τ υ6ἢ 50 {π8ὲ ρ]δηίδ γοαυΐϊτῖηρ 

τη ἰβιγο »,ΥΟὟ ἴἤεγο.  Βογονον (86 τηοΐα- 
ἴυτο οχίοπὰβ ἰπθθθ ῥἰδηὶβ ατον. ΤΊιοῖν βἰδοη 
ἰμογοίοσο, Ὀοΐηρ ββδγρὶγ ἀοδηρά, ΔΥ ὉΘ οδ]]οά 
ΓΟΔΠΥ 8 δερίιπι, ἃ Βοάρο. Βυΐ (Πἰ8 'θ ἃ πδίῃγαὶ 
ἔεῃοα, ποΐ δγίϊβο18] ; ἀθροηάϊηρ οα ογρβηὶς 116, 
ποΐ ΟΠ βίοῃϑ γ81186. [{ ἴθ ψ͵ὸ}} γουγχδυκοὰ ὃγ 6- 
ΒΕΝΤΌΒ (ΤΆκβ. Ρ. 812) μὲ (6 τηοδηΐημ οὗ ὙὙΤῚ 
διὰ ὙὝΥΤΊ δηρ ἰομοίμβοσ. ΒῸΓ ἴπΠ6 ποιηδάϊο ὙΠ 
οχίομἀβ Ἔχ οι Υ 88 (ἊΣ 85 ἴποσο 16 ὙὟΤΓ. 80 δἷϑὸ 
(86 ατοοῖς χόρτος (Ὀγ ποῖ (9 ΓΧ Χ. κοθογα!}ν 
ἰσαηδδίο ὙὙΤῚ) 8 δὲ οὔσο [Ὁ0ἀοΣ, ργϑββ δηὰ ἴϑησο, 
οομτί (οοΏΡ. λογέιδ κῃ ἃ οἦογδ, οοτϑ, οολοτ). Υ 6 τὴ 
πο ἴῃ 1Π6 ἰοχὶ ἰαΚὸ ὙὙΓῚ δὲ βαυϊηρ (᾿6 δαα]- 
[οπδὶ ποίΐοη οἵ [Π6 παίυγαὶ μοάρο, [6 ἀϊκίσ οὶ οὗ 
γεβεοίδιίοη. 1 “σλπ6᾽ 566 χίχ. 6. 432, ῥγο- 
ΡΕΠΣ {6 Ῥδργυγυβ τοϑὰ (βθε οὔ χυῦϊἱ!. 2) κἰδηάη 
ΘΙῸ [ὉΓ ΓΌΒΙ ΘΒ ζοηογα  Υ (Φ0Ὁ νἱῖ. 11). Ὗς. 8. 
ΤΏ 1.0 Ε}᾽8 οᾶΓΘ ἐϑεκα β [τίπογ : Ηδ ν1}} δ 
1 (86 ἀσδοσὶ δὴ οπιθδηϊεοα Πρ ΕΑΥ, ἃ σΔΌΒΟΎΔΥ; 

8) ἵΩΡΟΔΒΙΌΪΟ οοπαίχυοίίοη [Ὁ τηθῃ] ΧΑ Χ1570) 

--ς ΤῊ 7 δὲ ἰδ) ἰ6 ἄπ. λέγ. ΤΊ ἐχργοββίοῃ “8 
ἸΠΒΑΥ δηᾶ ἃ ψΑΥ᾽ ἰδ ΠΟΙ 8 δοηάΐδαγθ. 

ΤΠῚ5 ὙΆΥ 8}}4}} Ὀ6 οῖγ. Το ΓΟῈΡ 681 ἰξ δηά 
ἀοκιΣποὰ ἰἰ ἴο Ἰεδά ἰο ΠῚ ἢουπα. .10 18 δ ρὲ] ατίπι 
πα. Ηδηοθ ποι ἰηρ ὉΠΟΙοδη, πε ΠῸΡ ὑποϊθδη 
ῬΘΓΒΟΏ ὯΟΓ {πίῃ ρ', ΤΩΔΥ͂ ΟΟπ16 ὋΡ οἡ ἰϊ; 10 ὈΘἸ]οηρ5 
ΟὨΪΥ ἰο ἴπθη, ἃ. ἐ., ἰ86 Ιδ6γδο ἰἴοβ, σἤἸοὴ ποιίοη 
Πόσο, 88 ΜΠῸῚ] δα ἰῃ ΓΝ (666 Τεχί. απὰ Οἴταηι.), 
Ὡϊαδὲ ὈΘ ΓΈΡΟΙ 88 ἰά6Α4}Ὺ ργοβοηῖ. Αποΐδογ 
κε ῴννς τ λδ (Πἷ65 οἷα δασγαὰ 16 ὑἰπαὶ ουϑὰ {Π6 βἱῃ)- 
Ἰο-τοϊποὰ (“ Τλυπιδε"), σδῃποῖ ρῸ δβίγαῪ οἱ 
ι. ΕῸΣ ὙΒΟΘΥ͂ΟΣ ρῸ68 ΟἹ ἰΐ 8 8 βδηοί οι οὔθ, 

πρᾶος αο(᾽  ῥτγοίθοϊΐζοη δὰ οᾶγο. {π 6 ἴῃ 

οοὐίσδαὶ τι 2 122)» μα: δὴ ὑποίθδη ῬΟΥβΟη 
Μ1Π τοί σγοϑ (6 ὙΔΥ͂, θυ δ. τοβδγβ Ὠΐηὶ τδὸ 
ἕοοδ, ἵ. 6, ΒΟ δαθ Οὔ00 οὨΐοσθα οἡ {86 ΜΔΥ,͵--- 

ουθ 1008 Μ1111 ποΐ ρῸ αβίσαγ. ΑἹ] [μὲ σδῃ τηδῖκο 
ΠΟΙ ΘΔΏ ΟΥ Οσσδδίοη ἀδηροσ Υ1}} τοπγαΐῃ δὲ ἃ ἀἷ8- 
(Δ Π60 ἴγοιῃ (ἢ ΠΟΙΥ ΜΆ. πων ΘΟ. ΟὨ 
ΧΙ, 20), [ποϊοδὰ οὗ πον οοσηθά, διά ΟἹ] 
{Π 67 8.}81} Ἰουσπου οἡ ἱϊ, Ἡρηοθ (Π6 ΜΠΔΥ Μ|]} θ6 
8) ΟΓ ΣΑΙΠ ον ἐλέ ἩΔῪ οὗ βαϊ νδϊίοῃ. γον. 10, πε ἰοὴ 
ἷ5 ἰάοπιΐοδὶ πιὰ 11, 11, ἀοῆποθ ἴπ6 μοδ] οἵ ἰῃ9 
ἴγδύ 6] γα απὰ (ἢ δυοοοδα οὐ ἱμοῖτ ἰΟΌΓΠΘΥ. 
Το γδηθοιηϑὰ οὗ ἐς [0Β"Ρ Μἰ}] ΤΟΙΌΓΏ ΠΟΙΊΘ. 

ΤΆ ἰάθα 330 ἴῃ 41] [8 τιοά! δοβίΐοτιβ ρ]γβ ἃ ρτοδί 
Ῥατὶ ἴῃ Ιραῖδῃ δηὰ ψεθγοπιΐδῃ. ΟὐΏρΡ. οὐ νἱῖ. 8; 
χ. 20. 22; ὅ96:. δ].1; χχχὶ, 22. ΖΟΥ͂ δηά ροδοθ 
88 1:9 Ῥγομχΐοοα Ὀ]εβαΐηρ (Του. χχ νι. 2, 1 ᾿ τὶ 
τοαἀθοιηθὰ 8}}8}} τϑοοῖτο, Ὀυΐ ΒΟΣΓΟῪ δηὰ βἰρῃΐης 
8.41} οο.0. [05 τποὶσ ἀφαᾶα δὲ δ ΟΧΡΓΟθ- 
βίοῃ: ἀφηοίζηρ ἰδαὶ ἰΟΥ 18 πολι κῶν ἴα (9 ἴδλοα δῃὰ 
δϑρθοῖ, ΟἜΒΕΝΙΟΒ, ΒΑΒΝΕΒ.) 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝΘΌῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Οη χχχῖΐν. 1-4. Βοοδῦβο Βονυ. νυἱ. 12-17 δα 
ΟΧΡΓΟΒ8 γοίροσοηοα ἴο {18 ῥβδδβεδζο, δοῖῦθ πόου]ὰ οοῦ- 
οἴυάα {πδὶ (86 Ῥτορμιοὶ ποτ Βδαβ ἰῃ γον ΟἿΪῪ ἰμαί 
ΒΡΘΟἶΔ] ουθηὶ οὗ ἰῃ6 ποῦ] Δ᾽ 85 Ἰυάρτηοηιϊ (86 ορθῃ- 
ἱπρ οὗ [86 εἰχίῃ β681}).0 Βυΐ (δῖ ἴ8 ποί 75. 1866. 
Εὸγ οΟἶπὸῦ πὰ δῇ οὔ (δε Νεν Τεβίδπιθηϊ ἐμαὶ ἀ0 
Ὡοΐ ΒρΘΟΙ4}}Υ τοϊαίθ ἴο (86 οροηΐης οὗ [π6 εἰχίὰ 
868] ἃῖὸ θαβοά οὐ {18 ἀπε τ (Μϑιῆ. χχίν. 29; 
2 Ῥοεί. 1, 7 βαη.; Βαν. χίν. 1]; χῖχ. 11 βρᾳ4ᾳ.). 1ἰὶ 
ΔΡΡΘΆΓΒ ἔγουι [18 (πὶ ἰῃ6 ργοβθηϊ ῥβϑββδζο 8, 88 
1ξ ΟΥΘ, 8 τηδραζίηθ ἔγοπι ὙΠΟ Νο Ταβίδιηθης 
ΡῬΓΟΡΘΟΥ͂ δ88 ἀγα ἰΐθ τδί 8] [ὉΓΣ τόσα ἰδ δῃ 
9Π6 οὐοηΐ οὗ [8] πηοηί. 

2. Οὐ χχχῖν. 16. ΤΊια ποιὰ οὗ σά Ἷδὴ ὍΘΔΣ 
(16 οΪοδβοδὲ βογυἱηγ. Ἰπάἀρρα 1ὶ ἀρεῖγοα δηά ἀ6- 
τηδηάδ ἰ(. 1 πιδὴ που]ὰ ΟὨΪΥ ὀσχδιΐηο {Ππ6 βοσὶρ- 
ἴαγοβ αἰ σΟ ΠΟΥ δηὰ τ 11} δὴ ὑποϊουάρα μιϊπὰ δηά 
ονα οὗ ἰγυ ἢ, “ΠΟΙῸΣ {8686 (Πἰηρπ ἈΓΘ 80,᾽) 88 
ἀϊὰ ἐὺ Βογϑδιβ (Αςίβ χυῖϊ. 11: ὅπο. ν. 69)} 

8. Οη χχχν. 8. “Τα Ομ γίβιϊδῃ ομησοῖ 18 (86 
ἴσυο 1, ζαγοίίζο ἴῃ ὙΒΊοΝ ΤΥ 6 Τουηάᾷ ἃ οτονάὰ 
οὗ ΘΔΆΓΥ, βἱ οἷς, Ἰαο δηά τγοίομβοα ρϑορὶθ. ΤΒοσο- 
ἴοτο, Ομ σβὶ ᾽ἰ6 186 ῬΗηγαίοίδη ΗΪπιθ6} 7 (Μίδι ἢ. ἰχ. 
12) ψο Ὀἱηάὰβ υΡ δῃὰ ᾿θ8]5 ἔβοθο βυ ἥδσίηρ ἔγοπι 
πορίοος (ζεῖ. χχσχῖν. 16, 188. Ἰχὶ. 1). Απὰ Ηἰβ 
νογὰ οὔτοα 81} (Ὑ18α. χνὶ. 12). ΗΐΪδβ βογυδηία, ἰοο, 
ΔΓΘ σΟΙΔΣ ἰβϑ οηοα ΟΒ ΟἾΔ} ἰο δΔατηοηΐδα [Π6 τυάο, 
ἴο οοπιίοτέ (116 {1π|λϊἀ, ἴο ὈΘΆΓ [π6 το, δηὰ ὃθ 
ἴδηι ψ ἢ 4}} (1 ΤΉ δα. ν. 14). Ὑδαγοίοσγο, ὑεῖ ἡπὰ 
ΟΥΟΡ [6618 ψΟΔΚ, οἱ Σπὶ Ὀοίδὶςο ἢΣτ)θο ἢ ἰο (ἢἷ6 Β6- 
ἰπδηΐδ; {π6γο 6 Μ11}} βπὰ οουηδβ6ὶ [ῸΣ ἐιΐ8 δου]. 
ΟΒΑΜΕΒ. 

4, [Οἡ χσχνυ. 8, 9. “ἼΒΟΥ ΜὙδο οπίον [ῃ6 μβίῃ 
{πὲ ἰοδὰβ ίο 116, δηὰ ἰβόσα ὯῸ οδυδα οὗ δδσιη. 
ΤΒοῖν ἔδασβ βαθεῖ θ; {Πι6ἷν δρρυγββϑθῃβίοῃβ οὗ ρυῃ- 
ΙΒῃτηθηΐῖ οἢ δοοουηὶ οὗ (ποὶν βῖπβ ἀἰα διΑΥ, δηὰ 
{Π6Ὺ ναὶ κ ἰδὲ ῥδίῃῃ τ ἶ βου Υ δηα οορἤάρφηςο. 
ΤΏοτο 15 ποϊμίηρ ἐπ (Βδὶ ὙΔΥ ἴο δ΄ δγῃλ (πο; δηά 
ὑπουρἢ ἴΠΟΓΘ 8ΓΘ ΤΩΔΏΥ ἴ068--- Β(}}γ Υοργοδοηίθα ὈΥ͂ 
Ἰοιβ δηὰ ν1]ὰ βοδδίθ--ἰ Υἱης αδομέ ἴΠ6 πϑΥ, γοῖ ΠΟ 
ΟἿΘ ἷἰβ μογηϊοὰ ἴο “ρὸ ὑὉΡ ἱΒβογοου. 816 ἷ 8 
ταοδὺ Ῥαδα ἢ] ἱπηαρθ οἵ {μ6 βαίθιΥ οἵ ἴῃ Ῥθορὶθ 
οἵ αοἀά, δῃά οὗὨ {μεῖς ἰγοοάοτῃ ἔγομπι 411] θῃθπ 168 
[μδὲ οου]ὰ δῆθου μοι." “ΤῊ ρδίἢ Πογὸ γοίοστοα 
ἴἰο ͵ἷβ ΔΡΡγορσίδίοιυ ἀοεϊρηιθά ΟὨΪΥ ἰὸς (μ6 σχο- 
ἀθομπιρὰ οὗ ἐδ [ΒΡ. [18 ποὶ ἴὸῦ [86 ἡ νεροῦ 
6. Ρο]]υὐοά, (6 ΒΥροογῖίθ. [0 ἷβ ποὶ ἴον {Ππ|᾿080 
πο ᾿ἶγο ἴογ (8 που], οὐ ἴοσ ἔβοδο γὙδὸ ]οῦθ 
ΡΙδδβατο πλοσὸ {μ8ῃ (Π6Υ Ἰονο Οὐ. Τῇ οὔτοι 
Βῃου]ὰ ηοΐ Ὀ6 οπίοσγοὰ Ἵχοορὶ ὉΥ̓͂ ἰβοϑα ψ8ο ἢδγϑθ 



872 ΤΠῈ ΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ͂. 

οὐϊάθποο πὲ [ΠΟΥ ἃγα σεἀδοεηθᾶ. Νόοπο βμου]ά 
ΤΩ8ΚΟ ἃ Ρῥγοίρδββίοη οἵ σε] ίου πρὸ Βα γ6 0 εν]- 
ἄδηος ἐμαὶ {ΠΥ Ῥοϊοηρ ἴο “τῆ6 γοἀθοπιοᾶ," δηὰ 

ἴο γα] ὶς ἴῃ ἐδ γᾺΥ οἵἉ δΒο]ὶ- 
Ὧθθ9. Βαυΐ 20" 811 δυςὰ 1ΐ 18 ἃ ὨἰρητΔΥ οὐ ΜΒΊΟΒ 

ν Ἰονο ηρ 8111 
δηὰ οἰουδίίης γα] 108; δοσοβδ ἰ(ῃ 9 ΒΥ ἀοθοσί δηὰ 

ἯΠῸ 816 ποί ἀϊβροδβοὰ 

160 δῖο ἴο ἰσᾶυθὶ]. [ἰ 18 τηϑδάθ 

{πγουρῆ (88 πὶ] ἀογτθοθ οἵ {1.18 που]ά, ἰπίβαιρὰ 1 Β 
186 οποπχῖοα οἵ αοἀ δπὰ Ηΐδ8 ρϑορὶθβ. [Ιἰ 1κ πρδάϑ 
βίσαϊ ρει δπὰ ρ]αΐη, θὸ (μαὶ ποῇθ θὰ τ; ἷἰ 18 ἀθ- 
ἑοπάοα ἴγουωι θηθηγίθα, Βὸ (Πμδὲ 4}} ἸΏ δΥ Ὀ6 βδίϑ ; Ὀ6- 
οδυβο “Ης, μεῖς Ἰοδάοσ δηὰ ΘΟΔΟΣ, Δ84]}} 
ρὸ ψὶ ἰπθτὰ δηὰ συδτὰ τμδί τὸν." 
ἕη, ἰοο. ; 

ΕἸΕΤΗ ΒΟΒΟΙΨΙΞΙΟΝ. 

ΤΗΕ ΒΙΠΤΟΒΊΟΟΣ ΡΙΕΘΕΒΞ: ΟΟΝΤΑΙΝΙΝΕ ΤΗῊΕ ΟΟΝΟΚΌΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞΒ ΑΞΘΎΕΒΙΑΝ 
ΤΗΕ ΡΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ ΕῸΒ ΤΗΕ ΒΑΒΥΙΟΝΙΑΝ ΡΕΒΙΟΡ. 

ΟΗΑΡΊΕΕΒ ΧΧΧΥῚΙ.- ΧΧΧΙΧ. 

ΤΉ οδΟ ΤΟΌΣ οπδρίοτα συ ῬΆ͵Ά116] πὶ 2 ΚΊηρ 
ΧΥΪΐ, 18---χχ, 19. [0 15 ποὶ διὰ ἰο 8660 ὙΠΥ͂ [ΠΘΥῪ 
ΔΙῸ Ποῦ. Οὑδρβ. χχυχυϊ. δῃὰ χχυχυύϊ. σϑρσγοβοηὶ 
ἴο 5 [6 οοπίοθι ροσϑπθουβ ἢ] ] λοηΐ οὗ (ἢ 6 ῥὑτο- 
ῬὨθοΐοϑ γοϊδιϊηρ ἴο Αβδυσῖα ΟἾδρβϑ. χσχχυ δ. δὰ 
ΧΧχῖχ. δ ΟΥ ΠΟΤ “ἔγτοπι αἴδσ" (ΡΠ 32) νγδϑ Ἠ6- 
σπη {Π6 Βρίπηϊηρ οὗὨ [6 ὅτγαϊὶ [πτοδᾶβ οὗ (μδὲ ψϑὺ 
οἵ Βαρυ]οηΐβ σοτα] οδιίομβ ἰδὲ τ σο δὲ 1851 βΒὸ 
ἴαϊαϊ. ΤΏΘΓο 18 ροοά ᾿ἱπίογηδ] χγουηᾶ ἴῸΣ ρυ ἰὴ ς 
δίἀὁ ὃν δ᾽.6 ἰμοϑ ὑπὸ σοίγοθροοῦγο δηα ῥτΌβρθο- 
ἰἶἰνθ ιἰβίοσῖοβ, τ σῇ ΠΕΙΙΥΖΒΟΗ δΡΕΪν ΘΟΙΡΑΓΘΒ 
ἴο ἰῃ6 ποδαὰ οἵ 9248. [{ 18, ΤΊΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, πδίαγαὶ 
{μαὶ (86 τοϊγοθρθοίϊνο βῃουαὰ οοπθ Ὀϑίογθ 186 
Ῥτγοβροοῦγνρ ρῖϑθοθβ.. Βυΐῦ γοδϑϑῶγοϊιϑβ διιοηρ ἴῃ 6 Α.5- 
ὙΠ ΤΟ 6 η18 ΠΑΥ͂Θ ΘΕ 80 18Π6 ἃ Ραγοηά ἀουδὶ 
ταὶ [Π6 ΟΥ̓ΘΥΓΠΓΟῪ οὗὁἨ βοηηδοδοσὶ ἀϊαὰ ποῖ οσουγ 
πη ἰδ Τουχίεοι δ, θὰϊ ἴῃ (ἢ 6 'σλιὴ, γοδῦ οἵ 
1Γςζοκίδῃ ; ἐμοσοίοσο μοὶ ἰὼ 714 Β. Ο., δυῖϊ 'π 700 
Β.Ο. 

Ασοογάϊηρ ἴο ὑπ 6 δῇηλ]α δηὰ δοοοσάϊηρ ἴο ἰμ9 
ὕδποπ οἵ Ῥιο πὶ, βαγροι δϑοθηἀθὰ αἶβο {Π6 
ἰβγοῦς οἵ ΒαΌΥ]οα ἴῃ 700 Β. Ο. (β6θ0 οὐ χχχυιὶξἕὶ. 
1). ΕῸν ἰδ86 Ἰαιίον 9 8118 (86 γοδὰγ 709 (ῃ6 Βτβὶ οἵ 
᾿Αρκέανος, ἴ. 6ὁ., ϑαγχοῦῆ, ΤΠ θγοΐοσο βθηηδομουὶὺ 
ὁδηηοΐ ΡοΟΒβΙ Ὁ] αᾶγο χεϊχκηθά 88 θαυ ὶῪ 88 7]4. 
Τ|ι6 1158 οὗἩ τερϑῃοΐθβ (οορ. ΒΟΗΒΑΡΕΕ, Ρὑ. 331, 
208 βα4.} 5840 Οἰἰβε Ποῦ ἰμδὶ βοπηδομογῦ, δἤοΥ 
π6 πιατάον οὗ δὲ8 Ψλ0Π6Ὶ οὐ {86 121} 4ὁ (4 0]γ) 
οὗ 1Π6 γοᾶσ 708, δδοοη θα ἰπ6 ἰπσοῦθ.Ό ΓΈΝΟΕ- 
ΜΑΝΎ, 88 ἰδΑτηΘα 88 ἢ 15 Ῥοβὶ(γϑ ἱπ ὮΪΒ ΟΡ ΠΣ ΟΠΒ 
(ἐδ ρτεπι. οὐσία, 11. Ὁ. 257) βαυβ: “1π 1Δοἱ [Π6 δὺ- 
ἰδοῖς οἵ Βοηπδοῆογί δ οα {π6 Κίηρδοηι οἵ Φυάδ ἴμ 
ἄχοά ἴῃ ἃ Ῥγϑοΐβθθ ὙΑΥ͂ δἱ {16 (Πϊγὰ οδιηραὶρῃ οὗ 
{πὶ Κη δπᾶ δἱ {π|6 γϑαὰς 700 Β, Ο. ὃν ἐμὲ ἱεχί 
οὗ (Π6 8Πη}.8]5 οὗ ἢΪ8 γϑῖψη ἱπβογὶ θα οἡ 8 οΥἹ πο Γ 
οἵ Ὀαϊκρὰ βασ: ἢ ἃ Ὀγ [μ6 Βυϊ δ Μυδβοαμ. 
Τι ἰ8 βμαἱ ἃ, ῃ ἰδοῖ, {παὶ 1 ργϑοθάθβθ Υ̓͂ οὔ 6 γϑδρ {6 
ἀπϑιδ) ]δύοη οὗἨ Αδβιηγηδαϊηζαμλ 88 ὙἱοΟΧΟΥ ἴῃ Βα- 
7 θη, δ ανυοηὺ ποῖ, ἱη {Π)}6 Δϑίσοῃουλῖολὶ Οδηοη 
οἵ ῬιοΙθταΥ, ͵ἰβ ἰπβοσὶ θοὰ ἴῃ 699. ΟὈΠπΒΟαΌΘΏΙΙΥ 
{πο ὀχροαϊο αραϊπβὶ Φυἀδἢ ἰοοῖς ΡΪδοθ ἱπ {16 
ἐὐγθηΐγ -οἰ ἢ δῃα ποῖ ἴῃ ἴΠ6 ΤΟατίθοη ἢ γοᾶῦ οὗ 
Ἡοζοκ ἢ." ἷὲ δ ποῖ Οἰθαυ ταδᾶο οὐυΐ 
ὙΠ οῖΠοΥ ΞΟΠ ΠΔΟΠ ΘΓ Ὀ᾽8 οχροάϊοη ἀραϊησὶ πᾶ δ} 
ΟΟΟΟΣΓΘα ἴῃ 701 οὐ ἱπ 700. ΓΙΕΝΟΒΜΑΝΤ β8 
700, αὶ ΒΟΉΒΑΡΕΒ (ἰ. 6.) 15 δἰΣ}} ἴῃ ἄοαδί. Τἢο 
αἰ βδγθηοθ 18 ὑπθεθθηῖ]. [Ὁ ΔΡΡΘΒΙΒ (ο Ὀ6 ο068- 
δἰοημορα ὉΥ ἀἰθβδγθηὶ οοτηρυϊαίΐοηβ οὗ 186 Ῥορίη- 
πίηρδ οὗ (0 γολιθ. 1 με] ἢ ΤΌΠοτ ἰμδὶ οὗ ΠΕΝΟΒ- 
ΜΑΝΤ, 

Νον ψᾺ}|6 ἰδ ἈρΡρϑᾶσβ (μὲ οἶδρδβ. χχχνὶ. δηοὰ 
χχχνυῖὶϊ. τοϊαίο ἴ16 ονυϑηῖ οὗ 700 Β. Ο., ογ οὗ 186 
ὑποηϊγ-οἰχι γοὰῦ οἵ Ηοζεϊκίδ τοῖρη, ἱξ δ 
Θαυδὶΐν οογίδί οἰδρ6. Χχχυ , δὰ χχχιχ. σο]ηίθ 
16 ονθηί οἵ 714, οἵ οἵ (μ6 Ἰουγίοοηι ἢ γοδγῦ οὗ Ηο- 
ζοϊκίδῃ. ΕῸΣ δοοογάϊηρ ἴο ΧΧΧΥ͂Ι ΣΙ. ὃ (566 ΘΟΣΏΠΙ. 
ἐπὶ ἰος.) [6 ΓῸΕΡ ΡΠ ΟΒΕΣ Ηοσεκία ἢ 16 Βἤδθθῃ 
γοατβ. 6 ΕΠΟΝ δ'8δὸ ἴγροιι 2 Κιῃρβ χχὶ. 1 (2 
ΟἿ γ. χχσὶδ!. 1) ἴδ Μδηδαθο ψὰβ ὑπτεῖνθ γα 
οἰὰ βοὴ δ6 δυοοροδοα κῖ5 ἔδίμπος Βοσοϊκί δῆ. 
Ετοῦλ ἰἷβ. τοβυϊια (δὲ 6 οου]α ΟΠΪΥ͂ δνο θθθῃ 
Ὀογῃ δἴξδου (6 βονθηίθθη ἢ γοᾶσ οἱ Ηοσο κὶδ 8 
τοῖρῃ. [ἢ {86 ἐουτίοομί ἰμθ 6 τὰ8 ποὶ γοῖ 
Ῥογσῃ. Απα (μϊ8 Ἔχρ] αἰπβ δοίδ {86 ρτίεἶ οὗ Ηοξο- 
κίδῃ (χχσχυ δ. 8) δῃὰ ᾿ΐδ χγοδί 707 (χχχυλ δ. 19). 
Βαυὶ 86 [0] τίς οοπεί ἀεσαί 9.8 ΒΟΥ (μὲ Ηοσξϑ- 
Ἰ18}1}8 δἰοἴκποθ δηὰ ΤΕΟΟΤΟΙΤ. δορὰ [Π86 δια θΆΒαΥ 
ἴρουα Βδθν]ου ἀἰὰ μοῦ οοοὺγ ᾿ϑίογο βθπηδοβογὶ }Β 
ονθυίμγον: 1) ΤῊ ἰγεδθυγΥ ΟμδιλΌο ΓΒ, 8.1}} 40]], 
ἴῃ οοηίγαβε πὶ 1 2 Κίηρ χυϑμ!. 14 πη. (ες χχχῖχ. 
2 δῃηὰ οομ.)). Ηδὰ {18 θθθῶ ἰδθ 800}]} οὗ δπ 
ΘῃΘΩΥ, Ηοζοϊκίαῃ που]ὰ μανο ἀϊβρίγοα δ 88 
δυοῖ, δηὰ τΠ6 Ῥχγοριοὶ (866 οοῃλτ. δὲ χχχῖσ. 6) 
σπουϊὰ ποὶ μανο οὐ] ϊοά ἐξ “τΠδὲ χοῦ (ὨῪ ἔδίμοσ 
μιᾶνϑ ἰαἰὰ ᾧρ ἴῃ βίογο." 2) ΤῈ ἀδ  γοσγαποθ ἔγοπι 
Αβδυσίϑ ἷβ βρόίκοῃ οἵ δῇ ἴῃ [ἢ Ταΐυτο (ΧΧΧΎΥΙ. 6). 
8) ὁ ἀο ποὶ πὰ πῃ Ἡδζοκῖδ μ᾽ Β ρ88]πὶ (χχχὶσ. 
1054η.) (Π6 811 οδὶ τεΐεγθῃοθ (0 {88 Τα γβοῦ]ουβ 
ἀο] γογαποθ βροΐζθῃ οἵ ἰῇ χχχυῦΐ. δηὰ Χχχυ!. π ἢ 
που] 6 ἱποχρ ο80}]9 ἢ (δὲ ρ]οτίουδ ουθῶϊ σε ῖθ 
8 ἰδἱηρ οὗὨ [86 μεδί. 

ΑσοοΡ ΣΡ ἰδ Δρρθασα (παὲ οἶδρβ. χχχνὶ.--- 
χχχῖχ. ΔΓΘ Ὧοΐ ΘὨΓΟΒΟΪΟΡΊΟΔΙΠΥ δισδηροα, Ὀαὶ 8ο- 
οοτγάϊηρ ἰο {πεΐν οομίοπίη, 88 ΔΙΓΟΒΑΥ͂ Ἔσρ δἰτθα. 
[ἡ 186 τηϊβυπαοτβίδπάϊηρβ ἰο πθῖοῖ [818 μδ5 1οὰ 
δὰ (6 ρμοββῖ]6 οδηρθ οὗ (86 σδρίΐοῃβ, ββα [ωῖσο- 
ἀμοίίου, δ 8,4.1 ὙΤΒδ ᾿πιρογίδηϊ ψαεθίοι ΔΥΊΒ6α : 
ὙὨϊο οὶ οἵ [π686 Τοοοβ ἰα 1π6 οτἱρὶη8] οῃθ--- ἰμὶπ ἢ 
1μ8Α. Χχχνὶ.---ΧΧχὶχ., ΟΥ (᾽6 ῬΆΓΑ]16]Ϊ οὔθ ἔῃ 2 
Κίηρε χνυὶϊὶ. 18-χχ. 107 [κ βθθῦιβ (0 τη6 ἐμαὶ πὸ 
Σπι ΡΑΓΙΪΆΙ] σοδά ον οδη σοιηδίη ἰη ἀοαθί οα {18 δ Ὁ- 
Ἶεεῖ, Τρ ἰοχὲ οἵ ἰμ8ὸ Βοοῖκ οἵ Κίηρβ ἰδ 189 
οἰ ἄοσγ. . 

ΤῊΐθ ἀρρθδῖβ ῬγοῦϑὈ]6 ἴγοτα {πὸ ἴΔοὲ ἐμαὶ δὲ ἴβ 
ΤΔΟΓΘ ΘΟ Ργομβϑηβῖνο πὰ βίδηᾶβ 'π δὴ ἰδίοσ! 8] 
ΒΟΟΚ. ΕῸΓ 88 ΟοΓί ΔΙ ΠΥ 88 ῬΓΟΡΉΘΟΥ ποοὐβ ἢ ἷ8- 
ἸΟΓΣΥ͂, 80 οοσίδί ]γ ὁ ποΘαβ ΟὨ]Υ βυοι ἔδοίβ 88 γετὶ 
1Ϊ2 ὩἸΠΙ] οὶ. Απᾶ [ἢ6 ρῥγχεδατρίΐοι ͵β (δὲ [Ώ}5 
ἴῃ Ιβλίδῃ Ὀοΐπης {Π6 βῃογίον, 885 δουγουϊαιοὰ 
ἴον 189 οῃὰδ οἵ ἃ ῥργορβοίὶς θοοῖς.Ό Μίογθουογ ἱξ ἱδ 
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δείίεν ἴο ἐμτηῖ, ΣΥ ΘΩΥ δ] ὑθσαιϊοηϑ πιυδὶ Ὀ6 δαταϊ- 
εὰ, ιπδὲ ᾿ΠΘΥ δὲ οὗ ἴῃ6 πδίυσο οὗ δοῦσουλα 108, 
τϑίμ ον (Πδὴ δυο ΓΑΓΥ δα αἰ οη8, τ οὶ ἷβ [6 4]- 
ἰογηδίνο, ἢ [06 δμοχίος ἰοχὶ δα τορϑυι θὰ δ 16 
οἷάοσ. Ὅθόδο ῥγοῦδθ 1.8 Ὀδοοῖὴθ οογαἰη ἶε8 
ἩΠΙΘῺ Μ͵δ ΥἹΘῪ (π6 αἰ βδγθηοθ ἰὼ (ἢ6860 65 ἐπ 
οὐπεγείο. ΤΡ αἰ βογοηοθθ οἡ ὑπ6 ρματὶ οὗ ἰβαϊδῇ 
ἴοστη ὑτο οἰιϊοῖ οἰδδβϑοα, δουγουϊαϊϊουβ δα ΟΟΣΓΘΟ- 
ἄομα. Ααἀάϊιίοῃβ, ὦ. 6., Τἤογα ὑπὸ ἰοχὶ ἴῃ [βαΐϊδῃ 
ΕἰτεΒ βοιῃθιἷη τόσο ἴμδη 86 Βοοῖς οὔ Κίηρβ, 
[πο ΓΘ Δ.6 ὩοΠ6, ἀχοδρὺ ἱπ6 ρβδὶπὶ οὗ (μβδηκαρίνιην, 
Χχχν . 9-20. Βυΐῖὶ (ἷ8 Ἔχοορίϊοῃ ὑγοῦεβ [Π6 
τ]6. Ἐὸγ ἰΐ ῥργονεβ ἐμδὲ (Π6 δυίμουῦ οἵ ϑδοὶ Ὀοοῖκ 
δὰ ἴῃ υἱθν ἢ οὐσῃ οὐ͵οςί. ὅϑυςῖ ἃ Ῥ68}1ὶ δ} 

ἴῃ ἃ Ρῥιορβοίίο Ὀοοῖς ἰο πιο βοηρ δηά 
ῬΓΔΥΘΙ δτὸ Ἂἰπάγο εἰοιπηοηίβ, ἰμ 8 ἰο ΒἰδίοτΙς 8ἢ- 
Ὧ8]8. ΜογροΥοΣ (18 Ῥβαϊηὶ 18 80 ἔδγ ἱπιροσγίδηϊ 
(δαὶ τ ργογυϑθ {παΐ, θθα1 46 (6 ὑπο Ὑγιηρβ ὈΘοΓΘ 
τ8, ἔΠ όσα ταυδὺ μαναὰ οχὶβίθα ἃ ἰμἰγὰ, {πδὲ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 
βεσνυ δὰ 88 [89 βΒοῦτοοσ οὗ ὈοίΒ. 
ΤΏ δουσγονιδίΐοηβ ἰῃ 168186}}}8 ἰοχὶ δῖ οὗ ἵσπο 

βοτίβ. ΒΟΥ ΓΘ Ῥβαυ ]Υ [Π6 οπἰδβδίοῃ οὗἉ πἰβίογὶ δὶ 
ἀαία ἐπδὲ βοομϑα υπβυϊίθα ἴο 86 δἷπι οὗ {16 ῥτο- 
Ῥδοεῖς θοοῖκ. Τὸ ὑμῖ8 βογί θοϊοῃρ χχχυί. 1,2; 
ΣΧΧΥ͂Ϊ. 86. χχχυῖϊ!!. 4-7 (τ οτο [ἢ 6 ὙΠ0]6 ἰοχὶ 
δ τη πο οοηϊγδοὶθα). Απὰ ΡΑΠΥ͂ δἷρο ὑπ οΥ δ ΓῸ 
οἴη βο ΟἿδ οὗ γιϑίοσι αὶ δηθὰ στη δίῖ68)] τοάμη- 
ἀδιηοίοα. ϑυοῖ διὸ χχχυῖ. 2, 6, 7, 11, 12, 18, 14, 
17. χχχυὶὶ. 4 (οὐ. νοῦ. 17 δῃηὰ χχχίὶχ. 2), 11, 
21. 25; χχχῖχ. 2. 1 πὶ}} ταίδσ ἴον (6 ρϑγιϊ σα] γα 
ἴο 186 ζο] ονίης οομμταθηίδυΥ. Βιις μοσθ 1 κ}} 
681} αρϑοΐδ] αἰϊϑῃϊίου ἴο ἃ [6 Ὁ . (δῇ δῃγΥ͂ 
ὁΠ6 ἀδφηγ ἰδαὲ [6 δοουπηθ]αίίϊου οὗ ρὑγραϊοδίθθ 1π 

3 Κίηρο χυϊΐ, 17 ὃ ἸΞΣῪ ὮΡῚ ὈΣΥΥ ἸΚΔῚ ἸὉΡὉ 
ὙῸΡ δγὸ οομίγδοίϑα Ἰηο οὔθ Ἰγοχά ἴῃ [88. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 2, 

πποτοΐη, Ὀοβί θα, ΤἼ2}»᾽ τητβὲ θθοοῖαο 72} Ὀθοδυβθ 
1ραϊ8}} ἸΙϑδυοβ ουἵ ὕπνο ΟὗΠ6 ἴῃ γθ0 δὼ δβρεδάοσβ ἢ ΟΥὉ 
οδὰ ἐξ 6 ἀοηΐςα ὑμαιτΒο ρ οἰαγοβαυσ, οἰγουτηδίηί 4] 
ὙΟΝῚ ΤΊ οἵ Κίηρβ 858 βδϑη οοηίχβοίϑα ἰὸ {π6 
Βα 0}]6 ὙὉ}, 168. χχχνὶ. 13) Οὗ τωυβί (πα 66 ]- 
ἰοῦ οἵ 2 Κίηρβ χυἱιὶ. 29 Ββανὸ δα ἀϑά {9 βυγρυίβίην 
ΤΥ 2 Ἀϊὰ τοὶ σϑίμον ἰμ6 βαϊίος οὗ ἰΐ6 1βϑ δῇ 
ἰεχί ἰοανο ἐπὶ πσογὰ ουξ Ὀθοδαθο 1ἰ 1788 Β ρου αουβ 
ἴον Ἠΐπὰ δῃὰ βοθιηθα μὴ ἢ 

Βαὶ 5(1}} τῦογθ οοππλοῃ ἅτ ἐδ6 αἰ δ γοηοοα (μδί 
ΔΙῸ ἀπε ἰο οοτγϑοίζομα. ΤΉΘΥ δ81:ὸ ἐμ 10] οσίηρ: 
χχσχνὶ. ὅ, 7, 10, 11, 18, 1δὅ, 19,21; χχχνὶϊ. 2, 6,9, 
12, 18, 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 27, 29, 80, 32, 
84, 88, 86, 37; χχχΥ]!. 2, ὃ; χχχίχ. 1, 2, 8, δ, 6, 
, 8. 1 νὶ}} ποιΐοθ Βογὸ 186 [Ὁ] νην: χχχνυὶ. ὃ 
τὸ ματα ᾿ἼΑΛΎΘΙΝ ἰπρίεδαὰ οἵ ἈΎΣΝ, ΤΡ ]αἰίοτ--- 
Ἰδοῦ δὲ ἤτεϊ εἶσηιϊ βίσϑδηρο---ἶδ ἀπἀουθ θα] οον- 
τεοῖ (666 οοτληι.). (δη ὈἹΡΏΓΙ μανθ οοσὴθ ὕτοτι 
ΤΧΠ (2 Κίηρβ χυλ!!. 25 δπὰ 188. χχχυΐ. 10), ΟΥ 
ἸΤΊΠ, 2 Κίπρε χυὶἱ. 86, αν οοῖηθ ἴτοιι 
ἸσΣΠ"), [κα. χχχνυὶ. 21) [5 ἐμὸ 2 οἵ χχχὶχ, 8 

εματιροὰ ἱπίο Ὀἠ᾿ ΝὉΣΊ, 2 Κίπρη χχ. 19 ἢ ΤΉΘδο ἴον 
ΘΧΒΙΏΡΪοδ ἀπά ἰΠ6 οΟἰβοσα (πὲ δ.θ σομμτηρηΐοα οἢ 
ἸΏΟΓΘ δἱ ᾿ϑηρί ἰὴ (86 οἱ δαὶ τὸς θα] βοθαλ ἰὸ 
ΡΓΟΥ͂Θ ἐσστοί γα Ὁ] (Πα τὸ ἤν ἴῃ 2 Κα ἢ ρ5 ἃ 2 ΓῸ 
οὐχῖπαὶ ἰοχί, ἈΕΥΙΎΖΒΟΗ (ἰὰ ὈΒΕΟΗΒΙΕΕΒ 
Οπηπι. 11. Ρ. 151 βΒ4α4ᾳ. δῃὰ ἴῃ ἷα οὐ Οὗπιπι., ἢ. 
873) [6 οετίδῖ]ν σὶρ ἴῃ βαγίηρ ἐμαὶ οὔτ ομαρίοσα 
ἍΓΙΟ ποὶ ΟΠ} ΌὈγ ἐδ δυίπον οὗ 29 Βοοῖκ οἵ 
ΚΊΠρΒ Ηὐπαβεὶ, οὐ ἀγάπῃ ἔγοσα (ῃΠ 6 82 η818 οὗ (6 
κιηράοιῃ. [1 ἀρτοο Ροσίθοι  Υ ψ τ} Ηἷ8 ἐχρδηδίϊοῃ 

οἴ ἴδο αἰ βΈτοποσ δοί σθθῃ δῃη δ] βίος δηὰ ῥγορμοῖῖς 
Ωρ οὗἁὨ ιἰρίοσυ, δῃὰ δοοογάϊηρ ἴοὸ πιο ΒΘ 
ὉϑΟΥΪθ68. ΟΡ ΟΠδρίοσβ ἰὼ 8 ργορμοίΐε βοῦχοθ 1 
418οὸ αυΐίο αὶ κἷτλ, (αἴ Δ δοοουῃίΐ ΘΟμὰ- 

ὈΥ͂ Ιβαϊδ τηυβὶ Θββθ 1 4}}Ὑ 06 (Πδὺ ΒΟΙΓΟΒ, 
ΟΥ 6 ) ΒΕ} Υ ΔΡΡ6818 ἰο {16 ἔβοὶ (δῖ, δοοογάϊηρ 

ἰο 2 Οἢγ. χχνυΐ. 22, [βαΐϊδἢ σσοὺθ ἃ ᾿ἰδίουυ οἵ Κίησ 
ὕχείδη, δῃὰ εἰβον ἤθγθ οᾶνοβ Ὠἰβίογὶοδὶ δοοουηίβ 
ἱπίο Ἀ18 ργορ ιθοΐθθ (ΥἹ]]., ν1}}.,) Χχ.), διὰ μὰ (θὰ 
Βρθδῖκβ οἵ πὶ πιβϑὶ ἢ ΡΑΥΕΥ 10 [86 ὑμϊνα Ρμϑσβοη, 88 6 
ἄἀοεβ ἰῇ ΧχχῦϊΪ.-- -ΧΧχῖχ. 1 τοΥθονοῦ ἩΠ|ΠΠΠΡῚΥ 
δάτῖς (δὶ {6 ταθηίίοι οὐ [Π6 ]οσΔ} 1 ἰν χχχνὶ. 2, 
οἢ δοοουηΐ Οὗ δἰτηοθὶ Ἰεἰθγαὶ δρτοοθηΐ, ΘΟ ὨΘΟΐδ 
ὙΠῸ} Ὑἱ]. 8, ἴῃ δος ῬΓΟΒΌΡΡΟΘΟΘ ἱ. Απὰ ἤμπα!ν 1 
ΒδΎθ πο οὈ]θοίζϊοη ἴο (})6 βἰαἰδηιοηί ἰδὲ [86 κυῖβον 
οὗ 2 Κίηρθ μδα 1518 βοοῖς θοίογο Ἀἶτα, δμὰ ἴδαϊ 
2 Κίηρδ χνὶ. ὅ ΤΑΙ ὑποτα τ 188. Υἱῖ. 1, ἸΔῪ ὉΘ 
δαἀάυοσοα δ ργοοῦ, 1 δυθὴ δαἀ ἰο (μΐβ ἐπδὲ (86 ἵν ὸ 
Ῥδββαζοβ ΠΟῪ τουἱονοά ἀγὸ ὑγοοῖ οἵ {μ18. Εὸγ 
86 δυῖῃοσ οὗ 2 Κίηρβ οουἱὰ παν δοοορίοα ἴογ 
ἢ. θοοῖς ἴπ6 δγγδηρομπιθηΐ δοοοχζαΐηρ ἴο (86 ΘοῊ- 
ἰθηΐ8 δηἃ ΘΟὨΙΣΑΓΥ͂ ἰο {Π|0 ΘΠ ΓΟΠΟΙΟΖΎ, ΟὨΪΥ ΟἹ (116 
του οὗὨ ἰμ6 Ὀοοῖὶς οὗ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ (μαι ᾿ΑΥ ὈεΐοτΘ 
ἴλ, Βυΐ  τηυβί οοπίτονοτί (86 υἱοῦ ἰμαὶ 2 

Κίηρθβ χυὶ!!ἱ, 13- ταχχχ. 19 8 ἀσδνῃ ἴγοπ [88. 
ΧΧχΧΥΪ.- χχχῖχ. δα 18 θοῦγοθ. ΕὟΌΣ ΓΘΒΒΟῺΒ δ᾽ γοδὰ 
κἴνϑθη 1 (μἰηκ ὑπ ἰοχὶ οὗ 2 Κίηρε [16 ΙΏΟΣΘ οΥμ]- 
ὯΔ] δηὰ Ὀοίζογ. 

Ιβαϊδ ἢ ΤΩΔΥ πδνὸ γί (θη ἄοτσῃ δ δοοουηὶ οὗ 
(86 τοιδυκαῦ]ο ονοηΐδ οὗ ποῦ ΟΣ σπδρίογθ 
ἰγοδί, ἃ τηδίϊον μὲ 18 δὲ ἰϑδδὶ μἰρὮ!]Υ ῥγοῦδθ ]6. 
Εγοιι {Π18 βΒουγοθ νγ88 ἢγϑὶ ἀγάτσῃ νῆδὶ τὸ πᾶν ἰπ 
χχχνυὶ.---χχχῖίχ. ΤὭορα ΘμδΡίοση ΔΣΘ 80 Β01 806 
δΔηἀ οΥ̓ΘῺ ὨΘΟΘΕΒΑΓῪ ὙΠΟΓΘ (ΠΟΥ 8Γ6, ἰμδὲ Ὑὲ ΠΙΔΥ͂ 
τοῖον {86 ἰάρα οἴ (θαι ἰο {Π6 Ῥτορμαὶ Βἰπιθο]} ἢ, ἀπά 
ονθ δάμπιϊὶ {παῖ μὸ ἀϊγοοίθα 18 δοοουΐ ἰὸ ὑὕθ 
δἀορίοὰ ᾿ηΐο 18 θοοὶς οὗ Ργορῇοαῦ, μοΐ υη4] 
θαῖ ΠῚ ὁ δυϊ8 Ὁ16 ἰγαπβροδί(οη οὗ ουὐθηίβ δῃ 
ΑὐὈτονϊαίϊίΐοη οὗ ἰμ6 ἰαχί. οί ψοσο ἄοῃθ, Ὀαΐ 
(86 Ἰαἰίον ποῖ αυλία ἱπ (86 Βοῆβ86 οὗ [6 Ῥτγορμοί. 
ΤὨΘ τοβυϊὶ γ8 88 ἀθβοσὶ θὰ ἰῃ {π6 [ηἰτοἀυοσίϊοηῃ, 
2ὲ 8,4 (αἱ (6 6εη4). Βαυϊ το πλυδὶ Ὡοΐ ΒΌΡΡΟΒΘΘ 
(6 [1186 ἀδίϑ οὗ χχχνὶ. 1: χχχυἝ. 1; χχχῖχ. 1 
6 ΤῸ Ρυΐ Ὁγ (Πἷ8 Βτγεῖ οαϊίοσ. ΤΠὸ δυίῃοσ οὗ {86 
ΒοοΚ οἵ Κίηρβ, ἴοο, τὸ πτοίθ πὶ (μ6 Ἔχε (ρτοὸ- 
Ῥ40]γ δθ62-ὅ86 Β. 6.) πιυδῦ ᾶνὸ Κηόπτῃ ἐμ τρί 
ΓοΙἰίομβ οὗ ἰμθθ0 ομδρίοσβ δῃὰ ἰμθ Ῥτορεσ ἀβίδα. 
ΕῸΓ 6 Πἀ δἱ 186 βδϑιλθ ἰΐπηθ Ὀδΐοσα ᾿ἰπὶ (μα ἢ15- 
ἰογίοδὶ δοοουπὶ οὗ [ῃ6 Ῥτορμθί ἃ8. ΗΪ8 βοῖσοθ, δῃὰ 
Γοργοἀπορα ἰξ τηογὸ ροσίδοι !Υ δῃὰ τπηδ]ίογοα ἰμδη 
Η1Β ῬΓΘάθορβϑουβ μὲ μδὰ υβοα 1 ἴογ τἴ6 ῥγορβοίϊο 
ὈοοκΚ. ῬΡοββίδ᾽γ, νι 116 1ο]οτίηρ ἴΠ6 ογάϑσ οὗ 
ρα ϊδἢ, ἈΘ ΤΩΔΥ͂ ἰανο τοιαϊποὰ 186 οΥρίηλὶ ἀδίθα 
οὗ ἐμοῖσ σουμμπηοῃ ΒοΟῦσοΘ. Βαὶ ἴῃ ἰἶπι6, δΔῃηὰ [ῸΓ 
ΤΟΆΒΟΏΒ ΘΑΘῚΪΥ οοη)οοίαυγοά, μἷβ ἰοχί ποιὰ οχρο- 
τίθησο [6 Βαῖηθ δἰ ίἰθγαι 8 88 ἴο ἀδίθη 88 414 (86 
ΡΆΓΆ1161 ῥϑδβαροθθ ἴῃ ᾿βαϊδῇ, δῃα ὑϑγῆδρβ ὈΥ͂ (Π 6 
βδῖθ δβαπά. Απηά ἰΐ, ἰῃ τοϑρϑοὶ ἴο σμγοῃ ]ορΊο8] 
διτδηροιοθηΐ οὗ ἰδ6 δοοουηΐ, (μ6 Βοοῖ οὗ ΚΊη 
αἰ δοτοα ἔἴγοπι {μ6 ῥσορβμοίίς θοοῖκ δπᾶ δρτεοὰ σἱὶὶ 
(Ποῖ σοτα ποῦ οτἰρίηδὶ βουγοο, ἔμ ὴ 10 18 Ῥγο 8 Ὁ]0 
(Πδὶ ἃ Ἰαΐον πδηά, ρβογῆδρβ [6 βαῆλο {παῖ ομδηρεα 
{1:16 ἀδίεβ ἰῃ [βαΐ8}, Ὀσουρδῦ (86 Βοοῖς οἵ Κϊηρβ ἰῃὰ 
(18 τοδβρϑοὶ ἱηΐο δοοοσὰ στ (86 Ργορβοίϊο Ὀοοῖς. 

ΤῊυ8 1ἱ ̓ 8 Ἰουπά, μαὲ 1Π6 ἰγαηβροαι(οη οὗ ουθηῖβ 
π (86 ρΡγορβοῖϊο Βοοῖ ἴοσ πηδίϑσὶ δὶ γθᾶβοῃβ [88 Ὀ6- 
οοπιο ἰδ οτἰμίη οἵ (μαὶ ἀὐδογθρδηου Ὀοίτγθθῃ [88 
Αβαγγίδῃ δῃὰ Β10]6 οἰ ΟΠΟΪΟΩΥ͂ οἵἁ (μΐε ἰδίοσὶ δὶ 
δροοῖ. Ἧἴἅ,αν;;-ὶἀθσμανα βθθὴ ἴῃ σαβϑρθοῖ ἴο {μ6 ἰαἰκίηρ οὗ 
βδιωδγὶα (81 (Π686 0 ΒΟΌΓΟΘΒ ΘΟΙΩΡΙΟἰΟΙΥ͂ ἈΩΓΘΘ. 



974 ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΠ' ΙΒΑΙΑΗ. 

ΑἾδὸο ἕο Μδῃδεβοὶ᾿β ἰἶταθ (86 οηϊΐ 18 βδὶ}θ9- 
ἵδοίοσγ. ΟἿΪΥ ἴον Ηΐ}ζοκ δ Β ἰτ6 ποτ οχἰδίοά 
1818 (4.81 αἱ βδγθῆοθ οὗ ἰουσίοοῃ ὙϑΆσβ ἴῃ ΓΟ ΓΘΠΟΘ 
ἴο {16 4}1-ἰτηροτίδηϊ ονθηΐ οὗ βθηηδοῦου 08 ΟΥΟΣ- 
ἴσον. ΤῊ αἰ Βδσθηοθ 'θ βοοταΐϊηρ. [{ ἀΐββοῖ γοβ 
ὙὮΘῺ ΜῸ ΘΟὨΒΙ ΟΡ ἰΠ6 ΤΩἰΒυ ἀογβίδ  ἀρθ Οοοδ- 
εἰοηοα ὈγΓ ἴδιο ἐγαπβροβιοη οὗὨ 86 οπαρίοτα. 
8 1ξ δὴ Βαγὸ θθθῃ. 1.0 ποῖ ΒΔΥ͂ ἰδδῖ 1ξ τημπδβὲ 

αν Ῥδθθὴ 8ο. ΕὉΣ ἴῃ ἰδπο86 δηοίθηϊ τηδίΐοσθ τ 
πὶ! ΒΑΓ 6 8016 αὐον ἴ0 τρδῖθ ουὔΐ ἰὴ6 ἀχδοῖ 
ΟΟΌΓΒΟ ἰηρθ αν ἱακοη. ΟἾΪγ {μα οἴδρ. χχχυῖ. 
-΄χχχῖχ. δ΄6 τοῖ ἀογι να ἔγομι βαῖδῃ ἴῃ Ποἱσ 
Ῥγοβθηΐ ἔοστηῃ, θυὺ δαγὸ Ὠγχοοοοάρα ὈΥ αἰἰοσαίίοω 
8δηἀ Δρουτγονϊαίΐοι ἴτοπι (6 οΥἹρπδ] δοοουηΐ οὗ 
Ἰβδῖ δ ἢ ΒΘ ὨΒ ἴο τη6 οογίαϊῃ. Ἐ 

ΦΕΙΙΤΖΒΟΗ, ἴῃ Ῥτοοΐῖ οὗ [Π6 δυο η ο1Υ οὗὨ [Πα 
τοθοηΐ ἰοχὶ οἵ [ββῖ δ, δὃὉ ἰο 2 Οἤγσγοη. χχχὶϊ. 
2: “1ῃ {86 γἱδΐοῃ οὗὨ βδι δὴ (6 Ῥγορβοὶ, {86 βοὴ 

οὐ Αἴοος, (απ) ἴα ἰδο Ὀοοῖϊκ οἵ ἱμ6 Κίηρ οὗ  υλ ἢ 
δηά [6γδ0]. Ηο βπεβ ἱῃ 118 ἐπ δὲ “δὴ ἰϑίοσί αὶ 
δοοουηΐ οὗ Ἡδζοϊκίδῃ ουἵ οὗ ἴΠ6 οΟἸ]]οοἰΐοῃ οὗ 
18818}}}5 Ῥσοόρἤῇθοῖθβ τὰ 16 βαροτγκοσιρίίοη [}Π 
Ῥδδεθά οὐϑνγ ἰηίο (6 “Ῥοοῖς οὗ (μ6 Κίηρβ οὗ Φυἀδῇ 

4 [ΤῊ τοϑϑνρ γδγβοὰ [πη βία Ὀθ σου κίης ἐο [ἢ6 κὸ- 
ἘΘΓΩΙ δυ δ ]οοὶ οὗ Ιηϊτοδυσίΐοη ψ.}}} Ὀ6 χϑηλ]ηαοα ὃν ἐἰπ9 
οτοχοίης οὗ ἐῆο ὕκρεναηροίίμι, ἰῃ 6 οτί χίμαὶ αοβροϊ, (Π 9 
ἵαδοϊ δέος οὐ Οοσίηδῃ οτί(ο65 οὗ ἐὴθ Νὸνν Τοβίιηθηῖ. 
[6 Τοιυπαδίίοῃ 18 ἐοδιροίάτο, δηὰ ποϊῃπίης Ὀδέοσ ἤδη 
ΤΟΌΔΌΪΙ ἐν δὲ Ὀθβί. βοθκὴ 950 δοσυπιυϊαίθ ἃ Τοῦ ἢ- 
Ὡ οΥ̓ δα οἢ σοη οἴ ΓΆ] ΓΟ Δ  {185. ΠΥ τ }} ΠΟ ΤΏ ΟΓΘ 

διλαίαὶ ἢ ἃ ἴδοὺ Οὗ ΤΏδΚο ἃ ἔπεϊ ἐῃ8ῃ ἃ οἱουὰ γὙ}} δυϑίδίη ἃ 
ὈΌΪΘ ΟΥ̓ σοηάθ86 ἰηΐο 8 ΡΘὈ]6Θ. ΤῊΘ ΒΒ811Θ ΤΏΔῪ ὈΘ 

δβαϊὰ οὔ ΑἸ ΠΟΤ᾽ 8 ὉΠΕΊΘΕΙ ΤΗΝ Ὠ]βίοσγυ. Οἡ {πὸ μ6- 
ὮΘΤΙΤΙ βυθοῦ ἐγοαίθα οὗ ἰῃ ἐῆθ οσοχοίημ, ὅ. Α. ΑἸ Εχαν- 
ῬΕΚ, ἴῃ Ὦ]15 ηἰτοἀῃ Π] 0 ἕο ΟΠΒΡΙ͂ΟΥ χχχνὶ. κανδ: “Τὴ6 
δίτα 6, ΘΟ ΟΏ -96η86 νἱον οὗ [ἢ9 Σηδίϊοσ ἷ, ἴπδι Βη 66 
106 ἰγρβά 98] ροδίϊίου οὗ ἰῆθ680 σπαρίοσβ διηοης ἐἢ9 
ἩτΓΠΊΏ 5 ΟΥ̓ ἰϑα δ ΟΟΥΤΟΒΡΟΣαΒ ΘΧΒΟΙΥ ἰο ἐῆθ Κηοντα 
ἕασοξ οὗ "8 πανίηκ τσὶ ἐἴϑη ἃ ραγὺ οἵ ὑπ ἢίδίουυ οἵ υάδῃ, 
{πο Ῥγοϑυτζηρίίοη ἴῃ ἔδνυοσ οὗ ἢἷ8 αυίηςκς νχἱτθῃ Ὀοΐ᾿ ἐἢ 9 
Ῥαϑδᾶχοβ ἴῃ αὐυθϑίΐϊοη οδηηοὺ Ὀ6 Βῆδϑη ὉΥ ἐὴθ ΤΏΘΓΘῸ 

ἈΒΙΌΪΠΠΥ, ΟΥἹὨ ΘΥ͂Θ ἐπέσίπδοίο ῬγΓΟΒΔΌΪΣ οὗ οἵδοσς Ὦγρο- 
ὮΘΑΘΒ, ἴ0Σ ὙΠ]Οἢ ἐποτθ ἰπ ἢοΐ 6 1οδϑὲ δχῖογῃδὶ ουὶ- 

ἀθῃσθ." Απὰ Ὦ Οἡ χχχνυὶϊί, 1 ἣθ ΒΑΕ: “ ΤΥ ΤΑΥ͂ 
ὙὍὙὸ Ὠοΐ ΒΏΡΡΟΝΘ αὶ ἐγ 8 ΟΥ̓ΘΥΓΠΤΟῊ οὗ ΒΘΏΠΔΟ ΠΟΥ Ὁ οσ- 
ουτγτγϑὰ ἴῃ ἐπὸ ἑπίογυαὶ Ὀϑένθοῃ ΗΠ σοκ δ ἢ βίος ϑδδ δηὰ 
1Π)6 ΘΙΩΌΛΒΕΥ ἤγοτη Μϑγοάδο ῃ- δαϊδάδη [1118 δ οοίθο Σ 
πδίυσαὶ ὑπαὶ [ὴ6 Ῥσορῆῃοὶ, αἴου σαστυίης ἰδ ΒίϑίοΣΥ οὗ 
ΒΘ ΔΟΠοτΙ ἰο ἐϊ8 Θοπο] Βίου, δῃοι]ὰ κὸ 80. ἰο οοσω- 
Ῥὶοίϑ ὑμδὲ οὗ Ἡθϑεξοϊείδῃ αἷδο."-Τὰ.] ΓΝ ον προ ομομοΕἘέψΨἔἘΨέἝΨΨἜἘΚΡἝἜἝΩΝ ΘΟ ον ΒΝ 

διὰ [6.86]. 1 δάταἱ ἐμαὶ ἔπ ποσὰ οἵ ἐπ ΟἿ σο- 
Ὠΐοϊοσς αν {μιΐ8 βϑῆβο, ἩΔΒΙΟΝ 8 δινγογοὰ ὈΥ 2 
Ογοῦ. χχ. 84,1, Βυὶΐ π|ῶδίὶ ἴβ ρμαϊηοὰ Υ͂ ἰδιδεῦ 
ΟἸν ἐμαὶ ἔμεη, πβθη [86 ΟΒγουΐοΙῈΓ τγοίδ, [86 
Βοοΐκβ οὗ 1βαῖδῃ δηὰ Κίηρβ γθγῈ ἴῃ Ἵσί δίεσις, δαὰ 
{μδδὲ δα βυρροβθὰ {6 ἰοχί ἱπ Κίηρβ ἴο ὑθ ἰδίκοῃ 
ἴτοσα 1βαΐδῃῃ. Ηο ταϊρηι μβανὸ ὑθϑὴ πχουϑὰ ἰο ἰδῖκθ 
{18 νον ὈΥ {116 τοοορῃϊζοα ἐν οὗ 5818} ̓8 
θοοῖ,, δηὰ Ὀγ ἰμ6 οοηγτοίΐοι ἰμαὐ Ιβαΐδἢ γγ88 οοσ- 
ἰδίην [86 δαυίδπος οὗ ἰμ6 ἰοχὶ οοπίδιποα ἴῃ [ἷδ 
Ὀοοῖκ. Βιιὶ (μΐ5 νον οὗ (16 ΟΠ γοηΐοϊον ἄοθα ποῖ 
ψΘΑκοη [ἢ 6 [δοὶ ἐμδὲ (16 ἰοχὲὶ ἱη 2 ΚΕὶηρ ἰδ σοσῸ 
οσῖχίηδὶ δα ρῦσοσ ἰδῃ ἐπιαὶ ἰῃ [βδΐδὶ. 

Τι μδ βϑϑὴ οδ)᾽ϑοιθά ἰο (Π:6 οἰδὶ πὶ οὗ οὐχί δ] γ 
ἴοσ ἰδ ἰοχὶ πῃ 2 Κίηρβ, ἰμδὲὶ 2 Κίηρ χσῖν. 18--- 
χχυ. 80, τλβοων ἐπ 1η6 ὝΠΕΡ, ἰοχὲ, 18 8.11}} πγοσϑ 
οοσταρὶ (ἤδη ἰδ6 Ρδγδὶ]οὶ ἰοχί, 76... 1. ΤΈΣΒ 18 
ἴῃ ΖΘΏΘΓΔΙ {ΣῸ6 (866 ΤΥ σου. ΟἹ Φζ6Σ. 111.). Βαϊ 
{Π6 76 016 8668 (Πδὲ (πὸ ἰοχί οὗ 2 Κίημε, Ροΐηρ [86 
ΟΪάοΣ δῃά τροσα ἀἱδὶπίοργαιϑα, 8, ὁοἢ δοοουῃξ οὗ δὰ- 
γ 6780 ΘΧΡΟΓΘΏΟΘΒ, [688 ργοδοσυοαὰ. Βυΐῖδο ίοσχὲὶ οὗ 
88. χχχνὶ.- χχχῖχ. οἡ [16 ΘΟὨΙΓΆΓΤΥ, Π88 ηοΐ δεοοκηα 
ἬΟΙΒΟ ἰΏ ῬΓΟΟΘΘΒΘθ οὗ υἴπιθ δπὰ ὉΥ͂ ὈΠΙΆΛΟΓΔΟΪΘ οἷτ- 
συμηδίδηῃσοα, δαί ἐξ ἰδ ἔγομι 118 οὐ ΌΣΒΟ ἀρνὸς 
189 ΓΔΌ]ΔΥ Θρ᾿οπλϊξίηρ δὰ υπίοσίπηδίθ θπιθμαβ- 
(1008 οὗ 1.6 δΔυῦ ον. 
ΤΒο αἰνίδίου οὗ 6 ομαρύθσα 18 ὙὉΣῪ βίπ ἢ]9. 

ἘΣτΑΌδδαὶοβ ΡΪΔΥ ἃ σγοδΐ ρμασί ἴῃ ποθ. Οδαρῖίοσα 
Χχχγϊ. δῃὰ χχχυϊὶ, οοπίδίη (86 οοποϊ βίο οἵ 86 
Το]δίίοηθ Ὀεΐποοῃ [βσβοὶ δῃὰ Αβευτῖα. Τμἷβ ταὶ 
Ῥαχὶ [88 εὶσχ δι δα υἱδίοηβ. 1) ΤῊΘ Θι θδϑευ οὗ βθἢ- 
ὩΔΟΒΟΥΙΌ ἰο ἩοΣζοϊκίδη, ΟΡ. χχχυΐ. 2) ΤῊΘ ϑσὴ- 
ὈδΕΘΥ οὗ Ἡοζοκίδὴ ἰο βαΐδῃ, χχυχνι. 1-7. 8) 
ΤῊο πειηρ οὗ βοημδοΒοσῦ ἰο Ηοσο δῃ, χχχυῖ:.- 
8-18. 4) τπδξεῖία! ῬΓΆΥΟΙ, ΧΧΧΥΪ!. 14-20. δ) 
Ἰμδ 8} 8 τωόβαδρὸ ἴο Ηθζαϊκιδη, χχχυῖ!. 231-85. 6) 
ΤΒο ἀοΙ Ἰγόγϑηοο, χχχυϊὶ. 86-98. ΤΠ βεοομὰ Ἀατί 
ἰμαὶ' Ῥδυεβθ ἐῃ6 ἯΔΥ 1ὉΓ (86 τοϊδίϊΐοῃβ ἰο Βανουι 
δ Βαϊ νίβίομα: 1) Ηοσοκίδλ δἰ οἶχτιθθα 
διηἃ ΣΘΟΟΥΘΣΥ, οΟδδΔΡ. ΧΧΧΥΪΣΙ. (α. βἰοἴκηθαβ, σοσα. 1-- 
8; δ. ΤΟΟΟΥΘΓΣΥ, ΥΟΙΒ. 4-8; ρεδ]πὶ οὗ (ἢ ἱνὶ 
γόσβ. 9-20 [22]. 2) Τ8Ὸ Βαδγ]ουίδη βει τύποι 
χχσχῖχ, 1-8. 
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1. ΤΗΕΒ ἘΜΒΑΒΒΥ ΟΕ ΒΕΝΝΑΟΗΈΕΈΒΙΒ ΤῸ ἨΕΖΕΚΙΑΗ. 

ΕΔ». ΧΧΧΥ͂Ι. 1-29. 

1 ᾿ 
ἴῃ 

» Απῆ 
ἨοΖοϊκίδῃ ψ 1} 8 

ΝΟΥ͂ [1ζ οΆΤ)6 ἴο Ῥ888 ἰπ (86 Τουσχίοοη ἢ γον οὗ Κίηρ' 
οὗ Αβϑυσῖδ ἬΟΔτὴ6 ὉΡ δραϊπβὶ 411 ἐμ8 
{86 Κῖπρ οὗἨ Αββυυῖα βοπίὶ ΒδΌΒμ οὶ ἔγοτα ΤΟ Β ΒΕ απίο “6 τυβδ]θιη απο Κη 

στοδί ΥΩ. Απα Β6 βίοοα ὈΥ {86 οοπααὶϊΐ οὗἨἩ {86 ὉΡΡΟΓ ΤῸ ἴῃ 
5} ΤῊ Τ᾿ 

Ἡοζοκίδη, ἐλαέ βομΔΟΒΟΥΙ͂Β 
αἰδησορα οἰἰ168 οὗ δυάδῃ, διὰ ἴοοκ ἱδβόσω. 

8 {80 ΒΡΆΔΥ οὗ [86 1116 τ᾽ 5 8614, ΤἬδη οδπι6 ἔσῃ υπΐο μἷπὶ ΕἸ]: αἸκίτα, 
ΒΟΏ, Ὑγ1Ο ἢ 88 ΟΥ̓ΟΡ {86 μουβ6, δὰ βμθθπδ ἐμ6 ᾿βοσῖθθ, δηὰ “οδὲ, Αβδρβ᾿Β βοῇ, (8:9 
ΤΘΟΟΓΙΓΟΘΓ, 

Ἃ4 
δ Κίηρ, [86 Κίηρ οὗ 

Αμπὰ ΒΑΡΒΒΑΚΘΙ βαϊα ἀπίο ἐμοπὶ, βδῪ γ6 ΠΟῪ ἰο Ηοζο κί, ΤῊυβ βαῖ 86 τεθξ 
16,  Βαΐ οΘομἤσοποο 8 {818 ψβθγοΐῃ ἴμβου ᾿συβύεϑι ἢ 51 βαν, 

ϑαγοϑὲ ἕξου,, (Ὀυϊ ἔλόν ατὸ διιδἶ νδΐῃ ποτα 8) ὅ1 λαυό οουπβοὶ διηἀ βύσοθηρτα ΤῸΣ ΤᾺΣ : ΠΟῪ 
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6 οὐ ὑὑβοπὶ ἀοοὶ ἰμοὺ ἰχυθὶ, ἐμαῦ ἕπου το }]]οδὺ αραΐπαὶ το [,0, ἰδοὺ ἐτγιβίοβδι 
ἴῃ {80 δι οὗ [818 θσόκαη τϑϑά, ου Εσγρί; πΒοσθοι 1 ἃ τηδη Ἰθδα, 1 π1}}} ρὸ ἱπίο 

Ἴ Μμῖ8 Βαπά, δῃὰ ρίθγοθ ἰζ : 8ο ὦ ῬΏΔΥΘΟΙ Κὶηρ οὗἩ Εργρί ἴο 4}1 {πα΄ ἰτυβὲ 'π εἶ. Βαϊ 
ἸΓΊΒου ΒΑΥ ἴο πιο, 70 ὑσυδύ 'π (89 [0Ε} οὺν αοα: ὦ ὦ ποὶ μ6, πβοβο Εἱρῇ ρ]δοδβ 
8η4 066 8] 818 Η Ζοκίδἢ δι ἴΔ η ἀπαΥ, δπὰ βαία ἰο Φιυλ} ἀπὰ ἴο ογυβδίοι, 

8 Ὑ8 888}} πουβρ Ὀθίοσο (818 δἰ ἰαῦ ῦ Νοὸν ὑβοχαίοσο "ρῖνο “ρφιθάψοβ, 1 Ῥγδγ (866, (0 
ΤΑΥ͂ τηδϑίοσ [86 Κὶηρ οὗἨ Αββυσὶδ, δῃὰ 1 π}}} σίγο ὑπο ἔπο ὑδουβαπα ΒΟσβεβ, 1 τὰ 

9 ὃ6 8016 Ὅμ (Ὠγ ρμαγί ἴο βού σίἀθσβ Ὁροῃ ἔβοεα, Ηον ἔμθὴ π|10 ἰδοὺ ἔασι δ ΑΥ (86 
ἴλοο οὗ ὁῃ6 οδρίδίῃ οὗ {86 1θαϑί οἵ ΤΩῪ τηδϑίογ᾽ Β βοσυβϑηΐβ, δδμὰ ρυΐ (ὰν ἰγυβύ ου Ἐργρί 

10 ἴον οβιδσίοίβ δῃὰ [ὉΣ πογβοιηθη ἵ ἀπά δὴ 1 ΠΟῪ οοῖηθ ὉΡ πὶϊδουῦ [6 [ΟΕ ἀρδιηβὺ 
18 Ἰαπά ἴο ἀοδβίσου 7 Τμὸ 1[Χ0ΕΡ βδία ὑυμΐο τη, ὅ6Ὁ ὕρ δραϊηϑί {818 Ἰαηά, δῃὰ ἀ6- 
ΒίΓΟΥ 1{. 

11 Ἰΐου Β8᾽ 4 ἘΠ: ΑἸκῖ τι δη Κμοῦπα δηὰ 9088 υπίο ΒΑΡΕΒΔ ΚΟ, ὥροδκ, Τ σαν {{|60, 
ὈΠΙῸ {ΠΥ Βουυδηΐβ πη [89 Θ'ΥΓΙΆΠ ἰδηρύδρο; [ὉΓ ψγ ὑυπαογβίδηα {ΐ: δηα βρϑδκ ποῖ ἴο 

12 Ὁ8 ἴῃ ἴῃ 76 νγ8᾽ Ἰαησυδρο, ἰπ 086 ΘΔ .8 οὗ {Π6 ΡΘΟρΙΘ ἐμαῦ αγὸ ου ἰῃ6 νψ8}}1.. Βυΐ ΒἘΔὉ- 
ΒΔ ἢ βαϊᾶὰ, Ηδίδ ΤΥ τιδβίου βοηὺ [26 ἰοὺ (ΠΥ Τηλβίοσ δηα ἰο ἰμ66 ἰο βροδκ [δμοβ8θ 
ποσὰϑ7 λαί, ἦδ ποὶ δοπέ ἢνὸ ἴο [8.0 τηθῃ ἰμδὺ β10 Ἰροη [86 νὰ]}, ὑπαῦ [ΠΟΥ τδΥ οδὶ 
18 61γ οὐσῃ ἀρ, δηα αἀγίηϊς {πο ΙΣ οσσῃ οἷβ8 τι γοῦ ἢ 

12 ὝὌΎΒου ΒΑΡΕΒΆ ΘΙ βίοοά, δπὰ οὐἱϑὰ ψ Α Ἰουα γοῖσο ἢ 186 «76 γ28᾽ Ἰδηρυαρθ, δπὰ 
14 βοϊὰ, ΗοδΥ γε {86 πογὰβ οὗ ἴμ6 γγοδί Κίηρ, (6 Κίηρ οὗ Αβδβγχία. Τυβ βαῖτ ἢ {86 
16 Κίηρ, 1,δὲ ποὶ ἩοΖοκίδῃ ἀθοοῖνθ γου: ῸΓ ς 8841} ποὺ Ὀ6 8016 ἰο ἀο!ῖνοσ γοὰα. Νοὶ- 

ἴδον Ἰοὺ ΗΖ ἰδ Ιρδ κὸ γοὺ ἰσυβὺ ἰπ ἰμ6 Τ,ΟΕΡ, βαγίπρ, Τὴοθ 1Χ0Ὲ} Μ]}} ΒΌΓΟΙΥ 
αἰ ἑνοῦ τ: {818 ΟἾγΥ ἐμεἷ! Ὡοΐ ΡῈ ἀο]νοσοὰ Ἰηΐο 86 Βδῃά οἵ [88 Κίηρ οὗἨ Αδβευσίδ. 

10 Ἡδδσκθϑὴ ποῦ ἰο Ηοζα κῖδῃ : ἴον 08 βαῖτἢ (86 Κίηρ οὗὨ Αββγτῖδ, "κα απ αργοεπιοηΐ 
ὙΠ τὴ ὃν α ϑηκα 8 Πα οΟγὴ6 ουἷΐ ἴο 126: 8ηα οδὺ γ0 ΘΥΘΟΙῪ ΟΩ6 Οὗ ἈΪ8 ὙΪΠ6, δῃά 
ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΟΠ6 οὗ δι18 ἢρ; ἰγτθθ, ἀῃὰ ἀσπὶς γ0ὺ ΘΨΘΙῪ ΟὯ9 ἴπ86 νδίρθυβ οὗ ̓ ἷβ οσσῃ οἰβίοθσῃ ; 

11 Ὅπ} 1 σοτὴθ δῃὰ ἰδ γοὺ ΔιΑΥ ἴο ἃ ἰδπὰ 116 γοὺγ οση ἰδηά, δ ἰδῃὰ οἵ οοσῃ δηὰ 
18 τίη, ἃ Ἰδηὰ οὗὨἉἍ Ὀγοδὰ δηὰᾶ υἱπογαγάβ. ειυσαγὸ 1εϑὶ Ἡ 6 Ζο ἴδ ᾿ρουβυδαθ γοῦ, εδυϊηρ, 

ΤῊΟ ΓΟΕΒΡ Μ1}} ἀο] νοῦ 8. δίῃ 8ηγ οὗ {86 ροάβ οὗ [16 παίζοηβ ἀθ] νογοα δἰ ἰαπα ουΐ 
19 οὔτδο Βαῃηά οὔ [86 Κίηρ οὗἩ Αβευτίδῦ ὝΒοΓα αγὸ (86 ροάβ οὗ Ηδιηδίῃ δῃὰ Αὐρβδὰ 

ΏΟΓΟ αγὸ ἰῃ6 γοαβ οὗ Βορμαγνδίτη ἢ δῃὰ ἴἤανο μον ἀ δ] νογθα βδιηδγία οἂὐ οὗ ΤΥ 
20 μευὰ ὦ Βο αγὸ ἐΐιδν δπιοης 4}1 (88 γχοὰβ οὗ {μ68θ ἐχο ὲ ἰῃδὺ Βᾶνα ἀθ] γοσοα {μον 

ἰαπὰ ουὔὐ οΟὗἩἨἁ ΤΥ πδῃάᾶ, ἱμαὸ ὑῃ6 1.0ΒΡ Ββου]ὰ ἀο] ῖνον Φοσυβαίθτω ουΐ οὗ ΤΑΥ͂ Βαμα ὃ 
21 Βαυὶ {δμο6γ Βοϊὰ {πεῖν ρεδοθ, δῃὰ δῃδπογοὰ Εἷπὶ ποῦ ἃ ψοσζὰ : ἔοσ [86 Κὶπρ᾿Β Θοτηπιδηᾶ- 
22 τηρηΐ Ὑ88, ΒΑΎΪΩρΡ, ΜΟΥ Ηἰτὰὶ ποῖ. ΤΠΘη οδιη6 ΕἸ] ἸΑ Κίπη, [86 βοὴ οὗ ΠῚ Κίδῃ, ἐμαὶ 

1068 ΟΥ̓ΘΣ (06 Πουβοἢο]α, δηα ϑμοθηα (16 ᾿βοσῖρο, δηαὰ Ψοδὰ, [86 βοὴ οὗ Αβδρῇὴ ἰδ9 
ΤΟΟΟΧάοΣ, ἰο Η Ζο ΚΙ π1ἢ ἐλοὶγ οἸοί 68 τοηΐ, δπα ἰο]α εἶτ [16 τΟΓαΒ οὗ ἘΔ ΌΒΏΔΚΟΙ. 

3 ον, ϑφοσγείαγυ. 8 ἩἨοῦ. α τοογὰὦ 0 : 
4 ΟἵΥ, λοδέαρα8. δ ΟΥ᾽, δοαῖ τὴν ἐ Α ίμν α Ῥγεβεηί. 

5 ἐλ ἐλαποοῖζον. » ἕ 4 1 αν {ἐξ ἐδ πιοτὸ ἄρ τοοῦὰ 
ἃ ὀγεΐδοΐ. 4 “παζό α τυαροῦ. 
ε Απὰ ἐγμείεδέ ἕλου,, εἴξ. ἢ Β ἐπ Αταπιαῖς 

ἘΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝΌ 

γος, 2. ΤῊ ἔοστω Ὴ ΟΟΘΟΘΏΣΒ ΟἿΪΥ Ποῖ δηὰ 3 Κίῃ μϑ8 

ΣΎ]. 17 δὲ δίαί. αδοοῖ. οὶ ΘΟΙηΡ. ὑ. ὙὨΙΟΝ αἰ δοθτα τ 

τηϑοσδίης χχυὶ. 1.-.-- 22 [ἃ (86 βοῆδο οὗὨ “" δοῃβί οσβὈΪ9 

ἴον παι θο τ," σοι ρ. ΝΣ. χα, 20; 1 Εἰημβ 11|.9; χ. 8; 2 

ΚΙορ τί, 14.-----Ἴ2 5 ̓, δοθγου αύθα σοσωραγοὰ τί 2 ΚΙ. 
ΣΥΓ], 17 δ. ; 860 ἰεἰχοάποείοη ἴο ἐδ!18 οΠαρίθσ, 3 Κίημο 

ΧΤΙΠ"!. 18 Ὀορῖηδ τ τ “ Αηὰ ὙΠ ΘῺ (ΠΟΥ Ὠιδὰ οΔ]]οα ἰο [ἢ 6 
κίης," νῃϊοὴ στὸ 'γωπξίηβ ΒόσῸ ἴθ δοοογάδηοο πίῃ ἐμ 
ἰοούάδηον ἐο αθυγουξαίο. 

Μονς. δ. ̓ποίοϑὰ οὗὁ ἸΔΘΝ 2 Κίηρμα δὲ ΠΝ. ἴ το- 
ΤΣ τ 

βασὰ ἰἢθ ἰαέΐον 85 ἐδ οοττοςσὲ σοδαίπρ, βῃὰ ἐπδὲ ἴῃ 158] Δ} 
ἴο Ὀ0 8 οοττοσέΐοη, οοοοδίοηϑθα ὉΥ ποί Κηονίης ἐπδὲ 

ὈΣΟΣ 5 ἽΝ 15 Ῥασϑῃ θοαὶ, πὰ ἐππ8 ποῖ ὑπάθν- 

δίδπάϊηρ μον Ἡθξοϊκίδἢ οου]ὰ Βρϑαῖς τογὰβ ἐπα ἴῃ ἐὴἢθ 

Ἰδοῦ! ἢ οὗ [Ὡ9 Αδϑουσίδα Κίῃς οου]ὰ Ὦλγο βοοὰ δ6ηδ9, Ὀαὲ 

8 Οτ, Ὀπὺ οομηδοῖ απὰ δίγεπσίδ οὐ Γ[ὉΥ ταν. 
4 ἨδΌ. γνιαζε υἱζὰ πιο α δίεδείησ. 

ἐλε οοιῃμ δεῖ απὰ εἰγαησίν ΚΤ οαΥγνίηρ οἡ αν. 
᾿ 70 ̓ν ἐλθ9 (ἰ. ἐ.. ἴον ἰὴ γ δαυδῃίδβθ). ΥΩ 

μααίο. : ἐπ 
κ (ὙΏ6ΓΘ ἮΘΙΘ γοὺςσ κοὐ) ἐλαὲ ἀοίυογ δὰ ϑαπιανία, 6έδ. 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἴῃ Ηοκϑἰκί δ 5 ἢοη6. Ασοοογαάϊημρ ἰο [8 ᾳυθβέίοῃ ΤΟΣ. 4, 
“ γγῃασλσὶ ουῃηδάθῃησο," εἰσ. Ὁ (δ οοηίοθῃίδ οὗ ἰἢ 85 σοηβοοθ 

͵8 8οὲ τόσ : “ἐμοῦ ϑανϑδὲ ὩΔΣΩΟΙΥ : ΘΟΌ86] δηἀ Βέγϑη κει 
ἔον γδσ." Τὴο νοχὰρ ἡ “Ἴ Ἵκ ΔΙῸ Ῥδγϑηϊηοίίοδὶ, δὰ 

πογὰπ οὗ ἐπθ Αδαγγίδῃ, ὉΥ ὙΒ]Οἢ Ὧ6 κίτοαβ ἢ8 ΟΡ] οῈ 
οἵ ἐδ ὀχργοβδδίουῃ ἰτηρυϊϑὰ ἰὸ Ηθκοϊείδη. ΤῊΪΐδ ΘΧΡΤΘδ- 

βίου 18 ρυϊ 89 δῇ ϑχοϊδζηδίίοι, ἔῃ 8 83 ἃ οἰδυβο υἱέμβοῦς 
οχρ] οἱὲ ὑγϑαϊοαίθ ΤὨΏΪδ 15 ἃ δοϊη δύ ραϊῃοίς ΤΌΣΩ 
οὔ βοηΐθῃοθ. ]1ξ ΣΟΥθΆ]8 δὴ θη ἰοη οὗ τηδκίηρ Ηο29- 
᾿κ1Δ 8 τογὰβ δρρϑαωρ ἰο ὈΘ ΘΧΙΩΡΙΥ ρναΐῆοβ, δυδυσὰ Ὀοδδβί- 
ἴα] 88. 1{}{ὴ9 ϑπέξτο ὅσες οἷαυδο οἵ γογ890 δ ΟΓΘ ἰὼ ὈθΘ 
οοπδίσῃθά 85 ἐῆθ υἱΐοσϑῆοο οὗ ἰὴ 9 Αβδυτίδῃ, 9 ἐδ 80- 

οοπὰ οἰδᾷδθ τουδὶ Ῥορβίῃ ὑἱἢ 3 ᾿πβίοδσὰ οὐ Ὦ». Βὸν 

ἔθ ἃ σϑαϑοῦ ποιά πϑϑὰ ἰο (οϊϊονν δονίης Ηοκοῖκ ἢ 8 
ὙΟτὰϑ ἐὸ ὉΘ ΟΤΥΑΡΙΕΥ͂ Ὀοδδὲ, Βαιυὶ ἰΐ υϑσ. δ α οοπίαϊη ἴῃ [8 

ομίοῦ οἰδαβϑθ Ηϑσϑι δ 5 ποζάε, ἔβοῃ ΠΡ 15. ρογίϑοι! 
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ἴῃ ρἴαδοσο. 
Τηοηθά ἴο οβίδ Ὁ] 8ἢ ἢ15 (δο-οα]]9 4) Ὀοαδὲ. ΟὈΣΏ6, ὨΟΥ 1 ἰῃ 

ναί ἀοδὶ που ἐσιιδὲ ἐμαὶ ὑπο γο6 1] 6 δὲ χα ἢ δὲ τη 

οσ. 6. » Ὀθίοσο ΣἼ) 7, διὰ 1 αἴϊοσ ΠΣ δὸ 

τα ἰβϑίπρ ΒΘΣΘ [0 ΘΟ ΓΟΥ ΘΠ ΟὨ 8 Βα 109.-----}} Ἵ 0" ὖκ 

186. Ῥαγαϊδοιο. 
γον. ἢ. ἽΝ ἰοῦ ΝΠ δηὰ [ἢ οπηΐβεϊο οὗ 

Ὁ ΥΥ αὐ ἐμ οῃμὰ οὗ ἰὴ γϑσθ 8.9 ΩΣ ὮΘΓ τατκ οὗἉ 
οἰ ταρ νίηκς δηὰ δυρτγονυϊαι η κ. 

γον. 8. ἢ. ΔΙ͂ΟΣ ΠΤ) ΟΘΥΪΔΘΏΠΥ τθ8ὴ8 “ἴο ΠΥ δό- 
: 

γαηίδμο." [ἐ ἰ6 ἀαί. εογτηπιοαϊ: τηϑϑηΐηκρ, “ ἰΠοα τηδνοδὲ 

056 {Π|656 ὮΟΓΒΘΒ [ὉΓ γοῦΓ δἀνδηΐδθθ ΒΑ δ τηο, [πῃ 6856 

χοῦ σδὴ τ οσπί ἐἤοτὴ τ (ἢ στ άθ γα."" 

νον. 9. 8 Σ᾽. οἰκο ογο στ Θ 8 “ἴο ἐὈΣΏ ΔὟΔΑΥ, 

τοι 56," [ἢ γοΐύργθῃσθ (0 ΒΡ! δηδ (οοΙΡ. 1 Ἐ᾿η κ9 11. 16, 
17, 20). ΟἿΪΥῪ ἤΘΥΟ ἰ8 ἐξ υποὰ οὗ ἱπ ΓῺ ΔΎΔΥ 6 αὐΐβοῖ.. 
Βιυΐὲ δσοΙΏΡ. Σίν. 27. - ΠΡ. ἩΔΙΟὮ ΟσΟΌΓΣΒ ταὶ 1 Κίη 9 

Χ. 1δ, οὗ Βοϊοζηοι 8 γμΠ ἈΊΠΡ, ἐ. 4., Κονόσῃοσ οὗ [Π6 

Ἰδηά, ἢ85 Ὀ6θὴ δίῃοθ ΒσνυεΥ (ΔΜ οπαίδπαηιθη, Ὁ. 195), ἀ6- 

τίνοα ἕγοση ἐμ βΒδῃδογὶξ, ἤγοτι ραζδολα, δοοίμϑ, απιίοι. 

Βιυὶ ΚΒομβαάρκε (Ὁ. 88 54.) ρΐδοϑδ ἐὴο βοιηἶίο ογί χη οὐ ὑπὸ 
πογὰ Ὀογοπὰ ἀουδὶ, Ηδφ Ιαγὰ δίγοϑϑ ΟἹ ἐΐδ ΒΡϑαυϑη 0 

ἴῃ Βυοἢ δῃοίθοι ἩΘΌΓΤΟΥ ἀοσαμοῃίδ, δη ἃ τηδίὐδί 8 ἰῃδὶ 
{ῃ18 15 ὑγχγουϑὰ ΌΥν ἐῃθ Αϑουσγίδῃ ἀοουθηίδ. “1 Αβδν- 
τ δη [η9 ψογὰ [8 υϑοὰ δῃὰ στο ἔοα [16 δὴν οδοσ ποσὰ 
οἴ ραγο Βοχηπἶο οσἰχίη ΕὟἾΟΌΣ ἃ δ σΌΪϊαΓ ραλαί ἰδ ἰοττη θὰ 
8 »ἴυταὶ ραλαΐξ ; ποὺ 1658 ἱτητηοα δ ον ἴγοῦ (η6 σοοὶ 

ἐπο δὐδίγδοὶ ρίλαξ “ὰ δαί γα." ΤΠ6 τοσζγὰ ἀοθδ ποὶ ο6- 
εοαγακχαΐῃ ἰῃ βδίδῖ ; Ὀαὲ ἀοθα ἴῃ ὅζ6Γ. 11. 23, 28, 67: Εξοῖς. 

ΧχΙ, 6, 23; Ηὰρ. 1.1.,14; 14.2.21 ; Μαὶ. 1. 8.---ΚἸ χοοοαϊης 
ΓΙΌΣ Σ[, ἴῆογο [5 ὩῸ Θχρὶῖοϊδ γογΌΔ] ἕοστω ΟἹ ὙδΙοὮ (Ὧ6 
ὕδν οοῃδϑου 79 ΘΔ δυρροτί ἰἰβο]ύ; θὲ ἐπ Ῥχγορῇῃοί 

οοηποοίᾳ [ξ νι ἰὴ 6 ἐτηρ! οἃ αἰβτηλδίίου " ἐποὰ οδηδθὶ 
ΚὨΥβο}Γ ἀο υοϊπίηκ." 

γος. 10. 2 Κίη με χυἕῇ!. 25 Ῥορίηδ πίΐου! ἢ. ΤῊ ΠΠΏΡῚ 

ἤόρο ἰ8 ΠΠ1 πύον τη  δὲθὰ ἕγοτα γοτϑ. Ἰ, 8,9. Βαϊ γοσ. 10 ἰδ 
Ὡοὺ ΡΑΓΣΆ]10] ἢ ὙΠ δὲργθοθαθα. ΕΣ 026 Αδδυσίϑῃ 6 γῸ 
ἔτ Β {ποὲν τϑᾶροῦ δαϊμδὶ ἱμοὰ. Ηθῶσθ ἰΠ6 χοδάϊηρς 
ἴη 2 Κίημδ 16 86 οογχσϑοῖ οὩθ. ΌΥΘΟΥ͂ΟΥ ἐδ ἢγϑὺ οΪδ80 

οἵ τεσ. 10 μα8 Κ᾽ ὝΜΓ. Ὁ» Ἰμοίοδὰ οἵ ὨἸΡΌΓΙ ὉΡ 5 Είοευ 
ΧΥΙ. 25, ἩΠΙΟΝ α180 ΒΡΡΘΔΣα ἰο ὍΘ 8 οογγϑοίίοη, οοσῶ» 
αἰοπθα οὐΐμοῦ Ὁγ ἴῃ ἐπῃουκῆξ ἐΠδὲ ΒοημδοπονγὶὉ ἀἰὰ ποὶ 
ΘΟΙΏΘ ὌΡ ΠΘΓΘῚΥ ρα δὲ ΦογΌ Βα θτΩ, ΟΥ ὉΥ ἰὴ ἰδοὶ ἐπαὶ 
ΤΧΠ βίαῃ ἀβ 4180 [ἢ ἐμ 9 βοοοῃά οἹδῦδβο, οσ, Ὀοίῃ. Τδαὶ 

ν » ἰθ6 ὁχομιδομϑὰ ὮθΓΘ ζ0 Ὁ ὺκ 8 οἵ ἱπίοσίου βχηϊβοδηοο 
(ςΟΙΏΡ. Χχχίχ. 9). 

γος. 12. ΤΏ9 οοῃδομδηΐβ οὗ πο ἘΠ ΌὮ, δοοοσάϊης ἴο 
.ὴ6 γ᾽ 9 ὩΣ Πποσέο Ῥγοναϊθῃῦ (σοτηρ. 6. 5., ΕἼΞΉΘΤ (ἢ ἐδ 9 
Ῥγοργίαοα Μαεοτα,, Ρ.1366), ἂτο ἰο Ὀο ροϊπἰοὰ ὈΣΤΜῊΠ ώ 

ἘΙηκε χυῇ, 27 Ὁ) ὙὩΠΠσἢὴ πογὰ 1π2Ρ}168 8 

ΒίηρΌΪΑΣ ἘΠ. Βαϊ ὈΚΙΤΈΘΟΗ Ῥοίοιε ΘΓ Π ΟΥ̓ 

ὈΠΤ Π, ἰακίης Ἢ 88 πο κτοπηῃὰ ἴοσῃ, ΜαΐοΝ 18 ̓φα! ο 

ῬΟββί οἷ. ΤῊϑ ποτὰ ΟΟΟΌΓΣΒ Ὀθδίάθ ΟὨΪΥ 3 ΚΕίημε υΥἱ. 26, 

ὙΠΘΟΙΘ ῬΘΙΆΔΡΘ δία ΡῚ Ὁ)" ὙΠ [5 ἰο "δ τοδά. ΤῊΘ 
το δ [6 δίοτγοιυξ, δαονοπεδρμδυιηη, ΡΟΣ ἴδο ΜΆΔΟΒΕΤΕ ἰἢ9 

Φχργϑββίου ἰδ ἰπάθοθηὶ. Ἠθηοθ ἐῆοΥ δαδοιϊαΐθ ὈΠΚῚΧ 
(ἔγοϊῃ ΝΥ -- "- ΤΙΝ) εασωπία, οοταΡ. ἵν. 4; χχνἹῇ]. 8; Ῥτον. 

Χχχ. 12); 88 [τατϑά ἰδί ον δρογναγὰβ ίοσ ὉΓ7.)} (ἔτοτα 
19. ῬΙαΣ. Ὁ) 0, ωγίῃα, ΟὨΪΥ Ὦθτ6 δηὰ 2 Κίηκθ χυἑ!. 217) 

[89 Ραΐ ΣΆ Ὁ Ὦ. 
οτβ. 11,12. ᾿ΤῊΘ ἀἰ δΌσθισθα Ὀοίπτοοῃ ἐδ Ῥγοβϑϑηΐ 

Τοδαίημβ δηὰ 2 Κίηρβ διὸ ἱῃοοῃδί θγαθϊθ. [ἢ σϑσϑὸ 11 
“βοὴ οἵ ΗΠ Κίδη " 16 οσαἰτοθὰ, Ἀγ) ὯΝ Ὀοίοσο ΡΣ ἰὉ- 

ἘῸν ἰμθῃ ὉΥ͂ τοϑδηδ οὗ ἰὺ Ἠδσοκίδῃ 16 δύσω-  βίοδᾶ οὐ 1) ἢ (α οοστϑοίίοῃ: Ὀθοδϑῦδο [86 ἰδέλος δοοζωϑᾶ 

ἰοο ζαχα ]ασ). ἴῃ υοσβο 13 ὈΓΤ Σ [6 οταϊευοα Βοίοσω 
ΒΔΌ ΒΑ ΘΕ; τὸ μδυθ 7 ἱπδίεδά οἵ Ὁ »7Ὲ Ὀθίοτϑ 7᾽ ΣῺΣ 
(ἴῃ ογὰϑν ἰο σϑοδίοσο 160} 688 οὔ δχργοαδίοῃ Ἡο: ἐθοσο 

ἰ5 {ΠιΘ 0988 οὗ το οδηίΐηκ; 3 Κίηκχδ ἤονότος ποσὰ δυοΐὰ 

{86 ταβηῦ 0), ὈΣΙ ΚΠ ἰπλίοαὰ οἵ ὈΓΓ ΠῚ (86 δὲ ἴα 
168] Δ Ὀοΐης ἰπξοη θα 1 Κ6 }Υ ἴο τρακο ἐμ δἰγτωοϊοσῦ 
ΤΏΟΓΣΟ ποίίοθϑ]ο). ΒΓ γΘ [ΠΘὩ ΔΡΌΘΩΓΒ ἃ ΘΠ ἀΘΏΟΥ ἰο ΔΌ- 
Ὁσγονίδίθ δὰ οοστοοῖ, 

Ψο γα. 13, 14. 0), Ὁπυδοά ἴἢ Κα], τΊΑΥ ὃΘ ὑϑοἃ ἐπ ἐπ 

Ἡ!ρῆ., δἷϑο ἴῃ ἐδ ἀϊτθοὶ σδαδβαίγο θ6η86, δη ἃ ΘΏΟΘ ΤΩΔΨ{ 
θη "ἴο 6886 0), ἐ. 6., Κγαυάενκ, ἀοοορέίοι," τσ ἢ 

δσχρίδίη ἐῆθ δοπδιγαοοῃ (ἢ τ δηὰ 76ζ. χχῖχ, 8) υὶ τῇ 
ἐῃο ἀδέΐνο, οἱοὴς {Δ [ἰὴ σοησίγαςξοι πὴ [09 δοςιι- 
βοιῖνο (δ. {{|. 18; 560. χχχυῇ!. 9; 23 Κίη κε χίχ, 10, εἔέε.). 

----ἸρῸ τοῦ. 18 ἰ(ὴ0 2 7} οἵὗἨ 2 Κίημδ χυἱῇ 28 οτοϊ ἰθὰ 69 
ΒΌΡοΟΓυοῦ: γ͵ὀὶὺ πανὸ "Δ ἰπδιοοὰ οὗ Ἴ2Ἴ Ὀθοαιλδο 

ΠΟΥ͂ ΔΘ ΓΩΔῺΥ Μοτκ. οτ. 14 ἀοοθα ποΐ θη δ ὃ Εἰ ρ5 
ΧΥΪ. 29 νίτὰ ἸἸ 2, τ Ὠ!σἢ ἰᾳ. οὶ οὈτογίδιο δηα σο- 

τηογαὶ ὁΐ ἐδ 8 ὨΔΙΓΒΏΠ6Β5 οὗ σοπιδίηἶηρς “1οἱ οἱ Ηο5οῖκ Δ ἢ 
ἀοοοῖνο," τ] ἢ ἃγὸ ἰδο πογάβ οὗ ἰῆο Κίηξ δηὰ “ ἴσζοταῃ 

ἈΪ8 Ὠδπὰ,᾽" ὙΠΙΟὮ δΔ.Θ βροΐίκϑῃ ὮΥ͂ ἐπ 6 δι θα ϑαδόογ, 
γον. 1δ.. ὙΠ εἶνοβ δὴ δαϑίοσ. σοῃϑϊσαοίίΐοηῃ ἔπαπ 

ὙΠ ΩΝ 2. Κίηρϑ συ. που ἢ [86 Ἰδίίοσ 15 [9 δοτῖ- 

γΤοοὲ τοδί. Α5 ἰο ἐῃο τἰπἰγὰ Ῥϑύν. ἴϑζῃ. ΣΝ Βδ001 

β8ατι. χαχ δ; 8 Βαΐῃ. χἣἹ. 2; 8. χχχ! 9; ̓ άσω, Σ. 87. 
Ου 62" ΟΟΙΏΡ. ζ26Γ. ΧΧΥΪ!. 15; Χχίχ. 8]. 

γον. 18, δὰ ἐδ Ν τὸ ᾿τηροζγαίίνοα ὉΥ δἰξσβοϊΐοιι οὗὨ 

[0866 ργϑοϑάϊπε δοὰ ΒΌΡΡΙΥ [89 γ»ἷδοο οἵ Βπΐατοα. 

ψοτβ. 17,18, ΤῊ οπὰ οἵ ἴδ 9 γ0γ89 ΒΏΟΥΒ οοππίαογθ 

ΔὈΡτουϊδείου δοιηραγοὰ πιῖὴ 2 Εἰη κα χυῇ!. 33, τ ΠΟ ἢ 

806. [δδί δὴ οσω δ (ἢ9 ἀοθοτίρυίοη οὗ (Π6 ἸΔηὰ οὗ Φχὶϊθ 
ΔΒ ΒΡΟΓθΟυΒ, δηα 6180 ἰῃ 6 τοροιξοη οὗ ἰὴ9 νασυΐης 
δικαϊπδὶ Ἠθσοκίδῇ.----ἰϑ ὈΘαΐπηίη Κ γον. 18, (οσοσαϑ οποα 

ὈΥ [ἢ ογη βϑίοι δδὲ στηϑηϊ ομ δά), βία ἀβ μοσο πη 67.606 - 

ἀδὰὺῦ οΥ̓͂ δὴν Τογοβοίημς τοσῦ, οὗἩ ψὩΐ ἢ ἔπογθ τὸ οἵδμοτ 

ΘΧΆΙΏΡΪΘΒ (]0Ὁ χΧχχγΥϊ. 18; 761. 11, 46).----ΠὍ οΥ ΣΙ ῸΣ 

ῬΓΟΡΘΙΙ͂Υ ΤΘ8Ὲ8 “ εἰἠπμίαγε, ἰο ̓ πο1{6, 89ὁὲ ΟἹ," ἵἴγοτη τ ο ἢ 
ἄϑνοῖορα [86 τηϑϑηΐηρ “ δοάμποορ, ἀθοοῖγνο " (σοῦ. ζοδῆι. 

χν. 18; 1 Βδίω. χχυὶ. 19; 3 βαζη. χχίν. 1)-Ζ.--Τὴο οτωϊδδοέου 

οἴ ὕχῃ Ἰουπὰ ἴῃ [ἢ Ῥασα]])9ὶ οὗ 3 Κίτι κε χυἑ. 88 ἰδ αρσοίη 

8 νἱαΐη ργοοῦ οἵ δ γονυίδοη. 
ον. 19. 1{{ὴ)ὸ ἑοχὺ οὗ [Π9 βδοοοῃηὰ οἰδνο Ὀ6 οοχτοςἐ 

ΟΣ δογο παϊθοδα οὔ (ἢ 6 βἰγῃρ]ο 32 ΚΙΌκ5 χυἑ. 34), 8 ὁ 

οοπϑἰγαοιοῃ 18 Ῥοϊὰ δὰ απαθααὶ, ΤῊ βυ]6ςὲ οἴ ἸΧῚ 

18 θείη δα τηυδβὲ Ὀ6 Βυρρ!οα ἴοτλ γὙ8οὲ ργϑοθάᾶθϑα. 

Τὰ τηϊραι Ὁ6, βαγ τ ὙΠ ΤΣ ΤΡ ογκ Ἴξν 
---- Ἰδβδῖ δὴ οτοί δ (π6 τψογὰϑ τ} ΤΩΣ ἰμδὲ ρρϑδασ ἴὼ 

2 Κίημο χυἹπ. 84. ΤΉΘ8ΘΘ ΟΡ ἃγὸ ἰῃ Ὀοΐὴῃ ἰοχίδ, 166, 
ΧΧχυί!. 13 Δηα 2 Κίη εκ χίχ 8. ὈΚΙΣΤΣΒΟΝ ΒΌΡΡΟΞΘΒ ἐμοῦ 
ΔΙῸ ραϊοῃοὰ ἰπίο ὃ Κίη με ἤγοτῃ 158. χχχυίὶ. 13, Το το ἐὶ 
ΒΟΘΙῺΒ ΤΊΟΣΘ ῬΓΟΌΘΌΪΟ ἰπδὲ ἔ ΠΟΥ ἮΘΙΘ ΡΌΓΡΟΘΟΙΥ οτηϊἐϊρ 
ἴῃ ΟἿΣ γο 186. ΕΌΡ σοηδί ον ἰῃπδὶ χαχυϊ, 10-132 ΗΠ ΘΣΕῈ ἴδ ἢ 
18 οὐ ἀνοπδεοά. ΤὮΘΤΟ 1 [8 βαίϊα : “1,οἱ ἐγ Θοὰ ποξ 46- 
οοἶτνο ἔῆ66; ΠΟΘΙ [5 ἰὴ ἀίησ οὗὨ Ἠδυλδίὴ," εἰς.) ΤΉΝ 

ἦπιθ Βοῆκθ ὑΠ 670 16: [ἃ ΝΠ] Ὁ6 Ὧὸ Ὀοίτοσ ἔοσ ἴδ 66, Ἰκίτς 
Ἡοσοκί δῆ, ἔπ 8 ἴον (δ κίη ς οὗ Ηδγηβδίῃ, οοσ. Βυϊχχχτί. 

14-20 ἰὴ ΡΘΟΡ}]Θ δῖἴο δά ἀσγοδδϑοὰ : ἴ[,οἱ οὶ Ἡρθζοϊκίδῃ ἄο- 

σοῖνο γοῦ ΓΤ νοϊηείης γοὰ ἰο Φοῆοτδη᾽ βΒ ῃοῖρ. Ὕ Πο ΣΟ 
δ ΓΘ ἰδ6 φοάξ οὗ Ἠδπιδίῃ, οἵο. ἢ θδάοτο ἰμδὲ δοπδἰσιαοῦ ἐδώ 
νγοσὰβ 1) ΓΤ 45 υϑυῦβ (669 οἢ χχχυί!. 13) τηυϑί ἤανο 
ἔουμα 1 δ ἰτῆρσοροσ [0 δβαὺ: ὅδοβ ἐσρυμζὶξ εἰ ἐμδυεγ εξ, ὦ 
[6 Υ ἐουῃὰ [ὁ ῬΓΟΡΟΓΙ ἰο ΜῈ Κ᾽ : γτόσοπὶ ἐχρωζε οἱ δυδυογζιέ. 

γοσ. 20. Το ρϊυτγαῖ ὌΠ ἄοθδβ ποὺ οσοῃῇϊοὶ σι Ὦ, 
ον ἐ8 ᾿ἰοττοραῖνθ ἰδ ἔσθ ἃ ΟὨ]Ὺ [ἢ ἰὴ δίῃρκτο ον - ἐΏ 8 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥ͂Ι, 1-22, 877 

εἰ ΌΪΔΙ ΤΊΔῪ ὯΘ6 ἐδίκ θη 88 οοἰἸοοςΐγθ.---ἰ ἢ, ἴδον ἃ α68- 

τίου τούοιτίηκ ἴο ἴδ 6 ἔπ ΓΟ, ΓΏΔΥ ὍΘ ἰαίκο ἰῃ ἐπ 8686 

οἴωξ; ὕυς ΛΙηἀαπ θη δ ἰδ τη θ85 σμοῦ, Δη ἃ ἢδϑ ἃ οδι- 

δ8] Β0ὴ46: ἯΠο ὰ8 ἀθ᾽  Τογϑα ἢ Αγϑ [616 ΔΩΥ ὙΔῪ ζοάϑ 

(Ὀοδίάθ ἐδ Αδογσίδῃ μοὶ) ἐπδὶ ἀδ) τος Ὀδοδαδ86 (80- 
εογάΐηρ ἰο γοῦ ορίπὶο) Φομονδὰ Μψ}}} ἀο] γον Φογυδα- 
ἰδη,.----κὔ Το ρδγα οὶ 3 ἘΙΏ μα χυὶ]. 36 οσηΐία ἐδεδα ὉΘ- 
ἴοτο ἰακίδ; βιοῖῃοῦ οχοθρίίοῃ ἰὸ {09 Κοῆοτδὶ δἰδίοπιθηξ 

δι ἐὴθ πδιγϑείΐγνο οἵ 1βαίδῃ 18 δὴ δυγίἀ ξογηθηΐ.--ὠἱὠ;-. Α. Α.]. 

γε. 21. Ἰῦ5 ὙΠ Ἰπείοοὰ οὐ ὈΣΥ͂ Ἰ7 ὙΠ) οἵ 3 Κίηκ5 
ΧΥΪ ΐ, 836. Ησο κι Δἢ δὰ ϑοπιπηδηάθα δ Σοργοβϑηῖδ- 
εἶνϑα ἐο τπαῖςθ πὸ γοϑροῆϑθο. Ὕ{ ἐμαὶ Ἰ 9 ὝΠ᾽ Ἵ οοττγοο- 
Ῥουάβ. ΤὮθ γοδλάϊηρ οὗ 8 Είηρ5 [5 ὕυ84}}ν ἐγαῃπεϊδιοα : 
“δοάίθον Κορὲ δ] 606, ἐμ Ρϑορὶθ," Ὁ Ὀοίπα οοπδίσυθα 
ἴῃ δρροαϊἰΐοβ, Ἐδιθμοσ ἐδδῃ ἐἢὶ5 εκἰγδοῦκο οοηδίγαοιίίου 1 
τ] οἷς ἃ τη οτο ῥζοῦδοϊθ σομ θείης ἰ6: “ δηὰ ὑπο Ππυδηθὰ 

ἐδ Ῥϑορ]ϑ." δι ΤΩΘΘΏΒ ηομέμηι 6686, δἰϊογε (ΡΒ. χχυ!. 

Δ; χχαχυ. 22; 1, 8, εἰ... ἩΗΪΡὮΣ τοϑδὴβ ἤσδὶ πππέωπι γον 

ἅενε, αὐ εἰἰδιίίμτη γοάίσετο αἰφμεηι. οί 1ἰ ἴΒ ἴσο ἐπιδὲ 1Ὲ 
ΟΟΟΌΤΒ 56] ἄοτῃ 1 ὑἢ 8 560ὴ86 (οὉ χί. 8). Τύδυλι!ν Ἡ ΡΗ1] 

58 ἀἰτϑοὶ δα γ9 .-α “ πεμίἑαΐεξηι ὕά οΥ 6, [Ο ΤΑ 6 5]]6ης6, 
ἴο ὉὈΘ 1161." Ηδτθ, “(ΠΟΥ πι8άθ ἐδθ ρϑορἷθ Ὧθ 58]]1οῃξ"" 
πουϊὰ ἐκ ΡΙῪ ὑπαξς ἸΔΩΥ οὗ δοίη πορηϊδὰ ἴο ΓΟΡΙῪ ἴο (ἢ 9 

πΟΓᾺΒ οὗ γϑγ. 12 βαᾳ4ᾳ., Ὀπὶ ἰδὲ Ἠοσξο κί δ᾽ 5 ΠηΘΒΘΘΏβΟΓΘ, 
ΟΥ̓́Θ Ὀοίοτο ἘΑΌΒΠΔΙΚΘ᾽ ἢδὰ δηίδῃ θα, δὰ σοτητηδηάοα 

δ᾽ 6060 δῃὰ ἐΠΘαιμ νη τὴλθ ὯΟ ΣΟΒΡΟΏδ6. Ασοοτγάϊης 
ἴο {85 ἐπὸ ροτίϑοι Ἰ7 ὝΓΤΠῚ ἀοθθ ποῖ τσ ῖν σοπίίηυ9 
(ἢ9 τοοΐίαὶ, Ὀπΐ δίαϊθα δ δοοοιρδηγίης οἰγοστηβίδησθ 
ἐπδὶ μδὰ δγϑδὰυν οσουγγϑὰ Ὀθήογθ ΒΔΌΘΠΔΙΚΘἢ δὰ ἀοῃθ 
Βρϑακίης. Βαΐὲ [Πὴ9 γον δο Υ οὗ ἴϑαίδ ἢ 5 ἰοχὶ τδϑ ποὺ 86- 
αυδίηιοὰ πίιῖἢ τ 186 τηοδηΐηρς οὐ {πο Ῥογίοοϊ [1]. Η9 
ἡποῦκχῆί (η6 ποτὰ τηϑϑδΐ ΟὨΪΥ ἴο δοπίίηαθ (ἢ γτϑοίδὶ. 
ΤὨογοίοσθο Ὧ6 οπδομοὴ ἰὲ ἰο ἴδ Ιτηρογίθος 1 Ῥαν 
ὁοῆ δες. 
ον. 22. ὉΠ " »ΥΡ. ἐδ Ῥαγι οἱ ρὶο ἴῃ Ὧο δοῃδιίσαοι 

δἰ αἴο γοίδίῃβ πο οοῃδίγιυ οι οὗ 8 γορῦ ἢ ἰδ δοσυ- 

δαὶ γο ; σοΙΏΡ. 2 βδιη. χίΐί, 31. 

ἘΧΈΟΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

1, Ιη ἰδ Ἰουσίθοη! ἢ γοδῦ (αἴδογ (ἢ 6 δ᾽ οἴζηθβα οὔ 
Ἡεξζοκίδῆ Θοηηδομογὶ οοπαυογοά 411 Ζυάεα οχ- 
ορίϊης [6 οἂρὶϊ4]. Ἠδσ βοΐ ΒδΌβθδ οὶ ἴτγοιι 
ΙΔοϊδῃ τὶ ἃ σομβ ἄογα Ὁ] 6 ΔΓ ἰο ἀοφιημαηα ἰῃο 
δυττοπ 6 οὗ ἴΠ6 ]αἰίοσ. ἘΔΌΘΗ αἶκο τὶ βϑοΐχβ ἴὸ 
οοηνίηςοθ [ἢ 6 Τηρεθοηροῦ οἵ Ηοζοίκ αν ἐμαὶ {πο Ὺ 
οου] ἃ ΓΕ ποῖ μοῦ οἡ Ἐμγρὲ (νοῦ. 6), ΠῸΡ οὐ 426- 
μονδὴ (νον. 7), ΒΟΥ οὐ ἴδοὶνρ οπῃ ταϊχας (νογα. 8, 
9), ἐθρθς 8} 85 {Π9 Κίηᾳ οὗ Αρδεγγίδ "δὰ υπάοτ- 
ἰαἴοπ Ἠΐβ ἐχροαϊιίίοη δραΐϊηβί ΨΦυὰοα ὈΓΥ 26- 

δ᾽ ΟΧΡΓΟδα ΘοΙ τ ϊδβδίοῃ (νοῦ. 10). [ι6 66 
πογὰβ ἢ6 Δα δροκϑῃ ἱπ ἰμ9 ἀϊαϊθοὶ οἵ Φυάρα. 
Ἡ Σοκ ΑΒ σὰ ΓΒ Παυϊηρ τοαυοβίθα ᾿ἷπὶ ἰο 
εἶδε ἴῃ Αταπηδῖο (νοσ. 11), Ἐδθβμδκο ἢ δηδυγογοά 

ἷθ. παϊβρβίου Ὑγἃ8 ῬΓΟΡΘΕΙΥ δὲ το {π6 ἀπς}}]- 
ἐτβ οὗἩ ΨΦογΏβα θτι Βοδυιϊκοηϊης ἴθοσο οὐ (ἢ6 οἰ Υ 
ἯΔ]1 (γτοσ. 12). ΤΒοη ἢθ οΔ}}5 ψ| 0} ἃ Ἰουά γοΐοσθ 
ἴο (μαι (νον. 13) ῃοΐ ἰο οὶ Ἡοζοκίδη ἀσοοῖνο 
ίβοπι ΒΥ͂ ΔΩΥ 1]]παΐο δροαῖ (μοὶ ονσα ΩΝ οΥ 
δῦοαί (86 δἷἱά οὐ 9 ϑβόονυδη (νογα. 14, 15). ἴμι 
(βοπὶ γδίμοσς χκὶγο (μποπιβοῖ γα Ρ ἴἰο ἴ86 Κίηπρ οἵ 
Αρεγτία. Ηὼ6 π|]] ἰοῦ {πῃ ῥγοβοηξ Ἰοανὸ ἴμθηι ἴῃ 
Ῥεδοοίῃ] ροκεοβείοη οἵ ἐμεὶν οπὴ (γοσγ. 16), {1}} Η 6 
8841} οοῃὴθ ἴου ἰπ6 ρῦύγροβο οὗ ἀθρογίϊηρ βϑσὰ ἰὸ 
8 βοοά ἰδηὰ ᾿ἰκο ἐμοῖς ον (νοῦ. 17). ΤΉΘΥ παυβὶ 
(6 1658 ἐχ ΒεΙρΡ ἴγοιη Ψεβουδὴ βοοΐηρ πὸ χοά 
μιὰ Ὀροη δὉ]6 ἴο ῥσοίθοι μΐβ Ἰδῃὰ ἔχοι [ῃ6 βουνοῦ 
οἵ Αδαγτῖα (νγοσβ. 18-20)ὲ. Βγυ Ηοζοκὶα μ᾽ Β οομλ- 
ἸΑΔΠ (6 ΤΠ ΘΒΒΘΏΡΘΙΓΕ τηδὰθ ΠῸ ΤΌΡΪΥ, θαΐ πίῖὰ 
Τεηξ ραυιηθηῖα, ἢ ἰοθη οὗ αἰβιδΥ αὐ πῆδὺ ὑπ ῸῪ 
Βεδγά, ἰοὺ οομγεγϑὰ [86 τυθϑβαρθ ἰο (89 Κίῃρ 
(νοιβ. 21, 22). 

2. ῆουν ἰἴ οδιηο-----(οοἷς ἘΒΘΩΙ.--- εν. 1. 
Αοοογάϊηρ ἰ0 19 Αδβδυτίδῃ πιοπαιηθηίβ ϑθηπᾶ- 
οδοτῖρ (Αβογγΐδη δὲπ- αὐῥείγὶδ ον ϑιπιαλίον-δα, ὁ, ε., 
ϑῖα (Ξε Ζλιθα) πιρμἰριϊοας ἔραίγεδ, Ἠο0. ΤΊΣ 
ΟὟ) Ῥδοδῖλο Κίτρ ἴῃ [Π6 γεαν 706 Β. σ.» οἢ [ῃ6 
1218 οὗ {πὸ τβοπί ΑὉ (ΒΟΉΒΑΡΕΗ, ὑῥ. 331). Ησ 
ἯΔ5 (ἢ 800) Δη ΒθΘΟΟΘΘΟΥ οὗ Βαγροη, δηὰ σοϊμπϑὰ 
ἰο (9 γοῶγ 681. Ββδηῃδομοσὶ χοϊδίθβ ἰοὸ υ8 180 
εὐεηίδ οὗ μἷβ ἐῤέγαάἀ οατηραΐμτι ΟὨ ὑντο πιοηππιοηίβ 
ὙΠ ΠΟΑΙΪΥ ἰἀοηίΐ 8] ἱπβοσί ριΐοηα, υἷχ. ς δὴ Ποχδ- 

858. [Ὁ]]οτγ͵8. θη ηδοιοσῖ" πιονοά ἢγαί 
αηϊοῖαΔ. Κίηρς ΕἸυϊδειι οὗ Βίάοη 86ἀ 

γρσγιβ. ΤῈθ Αβεγγῖαῃβ οοπαθογοὰ 8}} Ρ]ιηί- 

οἷα, δηὰ βοηηδομβογί ἰηβία]οἃ ἘϊΟθαΪ] 85 ἰεϊῃρ. 
ΤῊΘ Κίηχα Μοηδῆοαι οἵ βαμπγαγία (7), Εἴορα] οἵ 
Βίάοη, ΑΡΑ 1 οὗὨἨ Ατνδά, ὕγηϊδκὶ οὗ Βυῦ]οβ, 
Μιθηιΐ οὐ Αβμάδοά, Ῥυάμ}] οὗ Αὐγλου, ΕΚ διηοβηδ- 
ἄδὺ οἵ Μοαῦ, Μαϊξκγαμι οὐ Εοπλ, (μ6 στ Βοῖὶς οἵ 
{π6 Κίηρμθ οὗἨ ἴΠ6 πορβι]δηὰ (7) ἀϊά Βοιηαρο δηὰ 
Ὀγουρμὶ ργοϑοηίβ Βυΐϊ ΖΙαΚα οἵ Αβοδίοῃ πσου]ὰ 
ποῖ ὧἀο ποηῆαρθ. Ηδθηοθ ἢθ νὰϑ ἜἼχρο! θά δηὰ 
ΔΠΟΐΠΟΡ ρυΐ ἴῃ δἷβ ρ'δοο. Αἶδο ὑπὸ οἱζΐ6β οὗἁ διΐϑ 
(ον γοΥΥ (7) Βοὺ- ῃ, 20 Βεροθαγδκ, Αζὰν 
ὝΟΤΟ ΘΟΠαθΠοΡοα. Το πῃ δοϊίΔηΐβ οὗ ΕΚτγοη πδαὰ 
ἱπιρτθοπρα {Πποῖν Κίηρ Ῥαάὶ, γβο Βε]ὰ (ἈΠ 1} 
ἰο {δ9 Απδβγυχίδηβ, δηὰ “ἴῃ {ἐπ βηδον οἵ (6 
ἰρη᾽ δά ἀο]ἑ γεγοά μἷπι ἰο Ηοσζοϊκίαῃ. Βυΐ (ἢ 0 
Κίπρη οὗ Εσγρὶ διὰ Μίϑτγοθ, 88 4118 οἵ {π6 Ῥδΐο- 
Βι᾿π|8ῃ ΟΡΡομ ΘΙ οἵ ἌΜΤΡΝ Πα ]οὰ ὃΡ 8 ὅτε 
ΔΙΙΔΥ. [Ιη [6 γ]ἱοίηγ οὗ ΑἸἰίακα (ΕἸ ΘΟ. Ψοβῆ. 
χῖχ. 44, χχὶ. 23 ἴῃ (Π6 ἐοσυιιοῦυ οὗ δ, θείοοῃ 
Τί πιπαὶ δὰ Αβμάοὰ) ἰβθτθ νγᾶβ ἃ δαί[ΐθ6, ΤῊ 
Αβϑυγίδηβ οἰδί πγϑά {86 Ὑἱοίουγ. 

Βὰ8 δ ΔΡΡΟδΙΒ ὑπαὶ σῇμδῦ τψὰϑ Ὁῃαἀογίβ θη 
δρφδίηδέ Φυἀδ ἰοτιηθα ΤΩΘΓΟΙΪΥ δὴ ορίβοάδ οὗ (ἢ 18 
ἐχροαϊίοη. ϑβϑοηηδομοσὶ χοϊδίοβ ἐμαὶ ἢ6 ἰοοῖς 
[οτίγεβὶχ οὔ πο ον θα οὐἰῖε5 οὗ Φπάδῃ, δῃὰ βιιυΐϊ 
ἩοΖοΚΊΔΗ ρ ἰπ εἶθ οαρὶΐαὶ “ἰξὲ α διγὰ ἐπ ἐδ 
οασε." Ἐδῤσ ἰμϑὴ ΣΟῪ ὉΡ ἰοτγ δοβίϊοηβ δραϊπβὶ 
“Ζοτγυβδίθηι δηα οδυβοά {6 οἐχὶΐ οὗ (86 χτεδί ψϑίθ 
ἰο 06 Ῥγοόκθῃ ᾿βσοῦρῃ. ὍΤΒ6 οοῃφυδγθα οἰἰ68 Ἦθ 

νὸ ἰο Μιυπα οὗ Αβῃάδοά, Ῥαάϊ οὗ ἘΚκτγοη, δῃὰ 
8} 10} οὗὐ ααζα. Ἰδπογοῦροα Ησοκίδῃ 188 

{Ἰγ δἰασιηοὰ δηὰ δργοϑὰ ἰὸ δυάδα δηά 
Υ͂ Ηἶδ τηϑϑϑοηροσθ ραγοὰ [δ τιν (80) ἰΔ]θηΐθ οὗἉ 

βοϊὰ δῃὰ εἰκβὲ Βυπάτεά (800) ἰδἰθηὶβ οὗὨ δἰ] γογ. 
8ο ἴαν (9 Αβεγγίδη ἱπβογί ρί οΏβ. 
ΟἿ 8068 ΠΟῪ ΒΟΟΌΓΑΙΘΙΥ (Π6Υ ἀκπὸὸ αὶ ἢ (ἢ 6 

Β1016 δοοουῃὲ, πῃ οἂν ἰοχὶ δῃὰ 1ἢ ΕἸδΕα χΥἹ]. 
Το ΒΙ10]6 δοοουηῖΐ βδγ8 ἰἴγθο δυπαγορα ἰδ θηίδ οὗ 
εἶϊνος (2 Κίηρῃ χυἹ!Ἱ. 14). ΤῊ ἀἰ βΈΣΘΩοΟ 18 ΟὨ]Υ͂ 
Δρραγοηΐ, ΕῸν 800 Αβεγγίδη ἰδ]θηΐϊβ δ δχϑοί] 
δ ἴων ἰο 800 Ῥαϊοδβιϊἰδη (ΒΟΗΒΑΡΣΕΕ, ἐ. ς.) Ρ. 197, 

). - 

Βαὲ πίῖιἢ [18 δατοοιηθηΐ ἴμοσο β ἃ ΘΟΙΒΙ ἀοΓΔΡ]90 
ἀἰδογορδηοῦ ἴῃ ἴπο66 ἔπτὸ δοοουηίθ ἱῃ τοερθοὶ ἰῸ 
ΟΠ γοπΟΪοΩΥ. ΒοΙᾺ δοοουπίβ στο ἰῃ αἰνίηρ (δ6 
γοΑΣ 722 8. Ο., ίον {ΠῸ ΕΗΒ βαιλανδ ὈΥ ΞδΓ- 
ἔοῃ. Βυΐὶ Ὀοΐοτο δῃηὰ δῆϑσν {πὶ8 86 δίϑίοιγθηίβ αἷ- 
γεγο. Αοοογάϊης ἴο (88 χἸλομυπηθηΐθ βθηηϑο ΠΣ Ὁ 
Ῥοσδταθ ἰκῖηρ ΟὨΪγ 70 Β. Ο., Μ 8116 (6 ΒΙΡ]164] 



878 ΤῊΣ ῬΒΟΡΗΣΕΤ' ΙΒΑΤΙΑΗ. 

δοοουηί μΪΔο6ε6 {μ:6 ὀχροάιξΐοη Ὑπϊοῦ 86 ΠἰτηδοΙ 
8116 ᾿ἷ8 τἸϊγνὰ ἴπ ἴ[Π6 γοὰρ 714. ΤΙ δ αἰ Βόσθμοο 
Ῥοίτεθῃ (86 Αβεγτίδῃ δηὰ Β10]1041 ΦἈΓΟΟΙΟΘΥ ἷδ 
Ἰἰμηϊοα ἔον [86 ἔπ δῇσ 722 ἰο (86 ἀδίθ οὗ ὁχ- 
ἐλ α οὶ οὗ Εδηηδομοσὶ ὃ ἀραΐϊηδὶ Ῥαϊοθβέϊηθ δηὰ 

Υρί. Εοῦ, 88 ΒΟΉΒΑΡΕΒ (Ρ 800) ΕΧΡΓΘΒ6] 
ΒΑΥ͂Β, ἴῃ τεβρεοὶ ἴο 16 8 οὐ Μεδηηδοθοῇ Ὁο 
Τοοκοηΐη 8 “ ΔΩΤΘο Βα ϑἰδοίοσ!!ν :᾽᾿ [ΕΣ ἴδ 6 Αὐ- 
ἐπογβ πηοϊποά οὗ ΤΡΡΟΒΟΙ ΗΒ (18 ἀἸΒοΟΣΟΡΘΙΟΥ͂ ἴῃ 
ἀκαίο, 806 μ:9 ρφοῆθγαὶ [ηἰγοά. ἢ 8, δὰ {16 Σηϊσο- 
ἀυοίίοη ἴο ομδρίοιβ χχχνί.- χχχῖχ). Τθ Οχμΐδ- 
βίου οἵ ἰγθθ γοσβοθ 2 Κίῃηρθ χνὶϊ!. 14 644. Το δ- 
ἴῃς ἴο ἴπ6 ρμαγτηθηῖ οὗ γσϑῆβομλ ΒΟΥ [86 ἀοεϊσηοά 
δουγονίδίίοη οἵ (Πϊ8 δοοουῃῖ. 

8. Απᾶ τἴδ9  επᾳ----ἰμὸ σϑοοσᾶάοσ.--- Ὑ 6 ΓῈ. 
2, 8. ΞΟ ΒΑΡΕΒ (Ρ. 199) ΤΟΙΊΔΓΚΒ οἡ ἘΔ ΑΒΑΚΟΙ 
(δὲ {6 6 ὁσσΌ ΓΒ ὯΟ τη 0 οἡ ἐπ 6 τηοηθδηθηΐθ 
οὗ ἰδο οὨϊοῦ συρ-Ό Δ ΓΟΣ, 8 αὶ εἰμὴ αἰ μη ΑΥΥ δοιὰ 
οἴἶοος οἵ δἰδίθβ.1 Βιυΐτγ 18 τηϑρῃηιοηοᾶ, Τμδὶ 
Βοῦονοσ 8 ποὶ ἴπ6 οἰτοῦ οσυρ-ῦοδγοσ. ΕῸΣ δαΐξ 
ἸΩ6ΔῺ8 Οἰίοί, ἔρημα, οΟἸ]οοιϊνο οἰϊοίβ, ΤΆΘΓο- 
ἴοτο γαδ-δαΐξ 18 ἰῃ6 οἰὨϊοῖ οὗ (86 σαρίδίηβ (σοι. 
φαὺ δαγιδίπι, ταῦ ἰαδδαολίπι), Ῥαγ δ ΡρΘ [86 οἰμϊοῦ οὗ 
186 ξεΏΕΓΆ]}}5 βίδῆὶ ΤΉδα ἐμ6 ἕοστα ΠΡ 2 ἰθ 8 
Ἡδορτσαϊσίης οοοδαιοηθὰ ὈΥ δοοοσάδησο οὗ βουπὰ 
πὰ ΠΡΌ αεη. χ]. 1 βᾳᾳ. Ομαὶὰ. Ῥῦ οὐ Ῥῶ 
ΜἘΪΟΒ ΤΆΘ8ὴ86 ρίποεγπα, . ΤῈθ ὨδΙη68 
Τατγίδη δηὰ Εδυδασὶβ 2 Κιηρθ ΧυἹΣ. 17 ἃγὰ οὔχϊἰοὰ 
Βασθ. ἴδοΐδιι, Ὑ ποηοα (ἢ 18 ἀοιδομτηρης οὗ ἰγοὸ 
οΆ 16, 8 (86 τηοάδστι ΤἸπλτα- 1 Δ 18, ἰῃ [86 8., ΥΥ, 
οἵ υᾶοαπθαν (86 Βογάοσ οὗ ῬΕἐ]ἰβέϊα, οα [86 τοδὶ 
ἴτοιῃ 76 Βα] ἰο ὅαζα. ΤῊΐ ταδ {Π6 δχίγοιθ 
Βου ποτ ροΐηὶ ἴο πιο Εἰ δομοτὶν ροποίγαιοα 
αἱ ἰΒαῦ ἰἶπμθ. Οὐ (ἢ 6 ἜΡΡΤΟΞΟΙ οἵ 189 Ράδῃ 
ΔΓΙΩΥ͂ 86 χοϊγοὰ ἴο ΑἸίδίκα (ΕἸ οἶκ6 8} (μαὶ ἰαγ Ν. 
Ε, οὗ 1,δοϊδθ. Το ἰδ ἃ θ88- το] οὐ (ΒΟΗΒΑΡΕΗ, 
Ρ; 170) σἰτὰ ἐδ6 ἱπβουὶρίίοη : “ βοηῃδοποσὶῦ, [6 
ἵηρ οὗ [π6 παϊδομβ, ἰμ Κίηρ οὗἨ[Π6 Ἰαηὰ οἵ Α6- 

ΒΥΤΊΔ, 81(8 ΟὨ 8Π δχδ᾽ θὰ ἰβσοῦθ δηὰ σοοοΐγος 16 
ΒΡΟΪ1 οὔ ἐμὸ οἷϊγ 1,Δοὐ88. 

ἈΑπᾶ Βο δῖοοά, εἰὁ. Το ἸοσΔ] ̓ἰΥ 8 ἀοβοσὶ θοὰ 
Ὀγ Θχδοίὶυ [86 βαῖὴθ πόοσὰβ (Πμδὲ υἱἱ. 8 ἀδϑοσὶδθ 189 
Ηΐδοθ Ἡβοσο 1βα δὴ Μὰ ἰὸ τηοοὲ ΑἾα5. ΤΠ δὶ Ὁ 
{π6 Αδευνδη8 βίδη ἃ ἴῃ δυοῖ (Πγοδίθηϊηρ δἰ 48 
Ὀγ ἰδὸ οοηάυΐὲ οἵ {π8 ὌΡΡΕΓ ΡΟΟΪ ὧδ ἐπ γι! οὗ 
ΑΔδΖ μανίηρ 80 1ΏΒΟΙΘΏΠΥ͂ τεαὐοοίοα {Π 6 Ῥχοχαΐθθ 
εἴν ᾿ἷπὶ δὲ ἐμαὶ ἰἶπηθ, δὰ ἰὼ [ἢ9 βϑῆθ ὑ]δοο, 
δηὰ πανΐηρ ῥγοΐοστοα (0 0811 Αβεγγὶ ἰο ηἷ8 αἱά, 
6 ἀο ποὶ οτι, ἱπογοίοσθ, ἱπ υπἀογβιδηϊηρ ὮΥ͂ 
(88 116 γᾺ} δατϑϑιηθπὶ οὗ ἔπ παπλίηρ οὗ (86 Ρ800 
ἷῃ θοαὶ ῥϑδραροϑθ, [ἢδὲ δὴ ἱηιἰτλδίΐου οὔ [π6 ἀϊνίηθ 
ΠΟηλ6Β18. 8 Ἰηἰοηδοῆῖ. Οπ ΕΠ αἰκίηι {π6 Ομ δταθοῦ- 
Ἰδὶῃ δὰ Βμθῦηδ (Π6 βοσῖθθ 800 χχὶϊ. 1δὅ, 20 ρα. 

ΤΒο ὝΒΌ “ ροσῖβο᾽ δρρϑᾶγβ 88 ἃ είαίο οῖθοσ δγεί 
Ὁμᾶον Ὠενῖά, 2 δι. υἱῖϊ. 17, πίοστο μ6 ἷ5 ἀΐη- 
{συ ΐϊϑηοα ἔγοτα βουεγαὶ οἰμοῦ οβΐοοτα. Ηδθ τῊᾶβ 
(Π6 Κίηρ᾽Β ΒΘΟΓΟΙΑΣΥ, το Ἡχζοίθ 81} {πδὶ ἴῃ Κὶπρ᾽β 
Βοῦυΐοο ἀοιημδηδοά. Τὺ ἷβ οὔἿὝοΘ πουϊὰ ]Ἰοβδὰ 
᾿ἶπλ ἰο παρα 16 τὰ ἢ ΟσΟσῪ Ὀσαποῦ οὗ ρογοσγητηθηΐ, 
δηἃ πὸ ἥπά Ὠΐη) ὈΧΡΕΘΕΪΣ ταρηϊ οηρα ἴῃ τηδίοσβ 
οὗ ἤπδηοθ (2 Κίηρβ χχὶϊ. 8 βαα.), δῃᾷ οὗ πὰρ (2 
Κίηρο αν, 19; δας, Πὶ, 25)... 16 Ὑ310 ΧΧ. 
ὑπομνηματογράφος, ἐπὶ τῶν ὑπομνημάτων, Ἵ στα., α 
ὁοοπιηιεηίαγ δ), 18 ΘΟΥΙΔΙΗΪΥ ποῖ (Π6 τηοηλίον (ΤῊΕ»- 
ΧΙῦΒ), θυΐ 1.6 οηθ ἐμαὶ ψχδβ οἢ ψἰἢ τϑοογά- 
ἰῃρ 86 τόν σεδίαδ οὗ {πο Κίηρ, δῃηὰ οἵ ἴμ6 Κἰηράοῃι), 
8 γγοθοσυΐηρ ἴμοπὶ [ὉΓ Ῥοβίοσ υ (οοταρ. 2 
βδιῃ. υἱῖδ. 16; χχ 24; 2 Κιωρβ ἷν. 8; 2 ΟἿΣ 

Χχχίν. 8). Αα ἰδ πὸ ]]-σπότη, παϊίοηδὶ δτολῖνα 
ΔΙῸ ἰουῃὰ ποὶ ΟὨΪΥ͂ ἀμμοηρ εἰν σοὰ Ὀαϊ 4͵90 
ΔΙΩΟΙΩ υὑηοΐν! ἰσοὰ Ροορὶθ. Οὗἁ “οδῇ, Αβδρδ 
ΒοΏ, ποίπίηκ, τροσὸ 8 κοντα, Βοίδ ἰΠ9 ῃδπιοᾶ 
ἈΓῸ [ον] 08], οοὰρ. 1 ΟἾγ. υἱ. 6; χχίχ. 12: 
χχνΐ. 4. [ῃ 2 ΟἾγ. χχχῖν. 8 ἰθ τηϑπίϊοηοά ἃ Φοδὰ 
ΒΟ οὗ Φοααζ, γῆ τἯδΒ σεοοσάον ἴἰὸ ἰεὶῃρν “οβίδῃ. 

4. Αμὰ ἘΔΌΒΒΑΙΣΘὮ ----ἀθπδῖσζου 11.--- ογα. 
4-10. Οπ {Π6 Αβδυσγίδῃ ᾿ἱποῃυτηθηΐβ (86 ἰκῖηρα 
ἀορὶχηαίθ ἐποιηβοῖνοθ, ΟΣ ἃσο ἀοδϊρηδίοα, “ 
Κίηρ,᾽" “ταϊπῖν Κίηρ,᾽" “ Κίηρ οὗ (86 παδϊϊοηβ." 
ΤῊΘ Αϑαυσίδῃ 866 Κ8 ἴο να ἴο Ηεσοκίδὴ ιΠδἱ ᾿ΐ5 

ΤΟΟΟΌΪΒΘ ἐδ ἰο Υἱ 614 Εἰτηθο] πποοηαϊ 1 0}}8}] 
ἴο ἴδ κχτοδὲ Κίησ. “" ἘΒαδϊ ἴβοῦ σ006]1166:. 1ι 
ΠΊΔΥ Ὀ6 δείκοά : ἀο068 [πΐα χοίδσ ἴο (ἢ 6 τπηδίΐοῦ τη θΏ- 
[᾿ΙἸοποὰ 2 Κίηρϑ χυὶ!. 7, οὐ ἰο ἐπαὶ τη θη οηοα 2 ΚΕ ἵπρϑ 
ΧΥΪΙ. 14 καα., υἷΖ. 116 ΓοΐΠ881 ἴο βσγοπαᾶοσς (ἢ6 
οἰγ ἴῃ δἀα! οι ἴἰο {Π6 ταπβοσ ἢ Βοίῖ ταπδὶ θ6 υπ- 
ἀοτοίοοά. ΕῸνΣ ἰο {86 Αεβεγτίδῃ, [δὶ χοΐιβδὶ τ|ῖῶϑ 
ΟὨΪΥ ἃ δυιηρίουι ἴμδὲ {π6 σϑρϑ! ]ουβ ἀϊδμοδιεῖοι 
ἯᾺ8 Ὠοΐ οὐθηῖγ Ὀσοόΐκοῃ. 

1Ὼ βμοπίηρ ἤσσί 6 ῦ, ΒΟῪ ὨυρδίοΟΙΥ 6 της 
ὙΓΆΒ ΟἹ. ὙΒΊοΣ Ἡοσοϊτῖ δ σοὶ θα, μ9 041]8 δ 
δγαϊΐδβοᾶ χορ, [Ππαὶ Ὀγθαῖκα τ ἤθη ΟἿ Σοβίη οὐ λέ διὰ 
.ππ {119 βαπά. ΤὨΪδ ΣΟΡσοδοῖ τη ν6]}] ἰοππἀοά. 
8812 δἰ Π16 6} ΚΑ ῪΒ {}:6 ΒΔ π͵6 Χχχχ. 8, ὅ, 7 ἴῃ Οἶδαν 

πογὰβ. ἘΖοϊς. χχῖχ, 6, 7, δι ρ]ογα ἰμΐα ἔρυτο, 
ΔΙΆΡΙ  γίηρ 1, [ἢ δποίμοσ βθῆβα δῃἃ οοῃμθοίίοη 
18818ὴ υδ68 186 ἱπηδρσο οὗὨ (86 Ὀσιιϊϊδοα χοᾶ χ]ἕ[ἔδ 8, 

Μμοτο ΤΣ δὰ 9) υροὰ ἰορείδιον ββουν ἐμαὶ 
ἀπ6 ἔοστοος ποσὰ ἀοθθ ποὶ τηϑβϑη “" Ὀσοΐζθῃ ᾽᾽ Βαΐ 
“γι ϊβοῦ." ὙΠιδὲ ἴπ6 Αβεγτίδη βαγδ νοσ. 6 18 δῃ 
υπἀθηΐδθ]θ ἴσα. Βὺΐ ΒΘ ογαΐὶβ τρδἰκῖηρ ἐξ ψοῦ- 
ΘΥδὶ 85 (8 Ῥσορβοίβ ἀϊά. ΕῸΣ πῇἢδὶ τγὰδ ἰστιο οὗ 

Ῥὲ ῬᾺΒ ΘαυΔ}}} ἱγὰθ οὗ Αδαυσία, δῃὰ οὗἁ δὴγ 
οἴδον που] Ῥονος. ΤΟΥ ἀ0 το ἴδγτοσ ἴον ποίησ, 
Ὀυΐ 5611 {Π οἷν δἰὰ βο ἀθδγ, (μδὲ 1ξ Ὀθοολεβ ἀουδί- 
ἴα} τ ϑοῖμον ἤϊθηὰ ΟΣ ἴοθ βδσιὴβ ἰδ τοοδῖ.0 [ΤῈ60 
σἤαγμθ οὗἉ γε γἱπρ οὐ Ἐργρὲ τ ΔΥ 06 ἱσγῦθ, οὐ ἷξ 
ΤΑΔΥ͂ ὉΘ ἃ Π]8]]οἱουβ ΒΟ γϊοδίιου, οὐ ἃ βΒῃτονα χῦθδ 
ἔτομπι δῃδίοργ.---. Α. ΑἸΕΧΑΝΌΕΗ.) 
ὙΕΤ ̓ τῷ υλον τρι ουθῃ ΦοΒουδἢ σδοοῖ δῸ 

ἐχρεοίοα ἰο ποῖὶρ; [86 Αδβαυσΐδη δρροβὶβ ἴο ἐπ 
ἴδοι [μὲ ἩοΣοΚΊϑἢ ἢδ6 ἀοη6 ΔΎΔΥ ἩΠῈΕ 41} ἴ8ο 
᾿ἰρὮ-ῬΙδοοβ δηὰ δ᾽ίδτβ οἵ ϑομουνδῆ, δῃὰ ᾿᾽ δε Ἰοῖ 
ΤΕΓΙΒΠΗΒΕ ΌΒΙΥ͂ ἃ βἰηρ]ο βροὶ ἴον οσβΐρ ἱπ Ζοσυ- 
886 Π|. ἷφ γὲ}1-Κπονσπὶ Ἡδσοκίδῃ αἷά δα 
τὶ ἢ 411 Πἰ σι Ιδοοθ ἰπ συᾶεδ, ονθ ἴμοθο {πδὶ 
ὝΟΣΘ τηοποίδοϊδιϊο, οοῃδοοσαϊθα ἰοὸ Φοβουδῃ (8 
Κίηρα χυἱὶὶ. 4, οορ. “. α. ΜΌΣΤΕπ ἴθ Η ΒΖ. 
Ἢ Ραογοῖ, ΥΙ. νη. 176), δηὰ τῇδ δὰ εἰσὶ ρον 
οαττϊοα ουξ ἴμ6 Ῥτϊποῖρ]θ οὗ ἰπθ οπδ, δῃὰ ΟὨ]Ὺ δῃ- 
ἐμοχίζοά σομίσαὶ βαποίθασγ. [Ι͂η 2 (ΟἿ γ. χχχιξ. 12 
ἦν τοδάὰβ "' γθ 8}}8}} όσβῃρ Ὀοίοσο οὔθ δ᾽ίδσ, διὰ 
ὈΌΣΏ ἐποθῦβθ ὍΡΟΙ ἱξ," ἱπβίοδλα οὗ 88 Βοσθ, “'γὸ 
Β841} τουβῃΐρ Ὀοίΐοσο (μὲ δ] ίδσ." Το τόξα 
ἱσπογδηΐ οὗ 186 δίσθος οοχητηδπάταοης ἐμαὶ ἢ 
πλβυ θαι ἩοζΖοϊκί δ᾽ 5 ΟΡϑάϊθῃοο, ΒΑΓ πῃ (μΐ8 οὐ» 
ποῦ ἃ τοἀυοσίζοῃ, δὴ δυτοαὶ οὗ «ϑμονδ- πσοσβΐρ. 

1,658 Ῥσόρδθ]ο ἴθ (ῃ9 ἐχρίδηδίϊοιι ἐμαὶ 189 Αϑογ- 
τῖδη ἢδ8 ἰὴ σαϊπὰ τ ἢδϊ 5 χοϊαιϊεὰ 2 Καὶ ἱηρη χυὶΐὶ. 1 
17, δηά ἢδ8 οοηίουηθοα Αμας δηὰ Ἡοζοκίδη. ἘῸΣ 
Βα ἢ οοηζηπίοι 8 ΒΔΓΑΪΥ οτοαΐθ]6. ον. 8. Ἠδο 
ποχὺ μοῖἀ8 ἂρ ἰἴο οοῃίθμιρὶ Η ΘΖ  ΚἼ8}}᾽ 8 οὐτὰ ρουγεσ. 
ΗΪ6 ἀογίεῖνο Ῥγοροδίϊοῃ ἱπεϊπηαίθβ 189 
δθυαπάδηοο οὗ Αβευσῖδ᾽ 5 σαν δηᾶ τσ οδασίοι 
(φοιρ. ομδρῃ. γ. 28) δηὰ {86 πχϑαίζῃηοαβ οἵ  υάδῃ 
ἴῃ (μ͵8 τοαρϑοῖὶ. ΟΡ ἰθ “ἰο ρ]οάρε," {πεπ “ τὸ 

. [Ρ]οᾶχο ἕοσς οἰμεσβ,» ἱ. 6.) 9 ϑοουσίυ, δπὰ ἴῃ ἔδοὶ 
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ἦπ (86 ἀου]9 βοειϑὸ οἵ ἃ Ῥοπμϑῆι ἰο ὃ ἀοῃο ἴἰο ἃ 
(μἱνὰ ῬΡδσὶγ (6. 9.,ὄ 23} χχχνῆϊ, 14, ΘΛ εη. 
ΧΙ]. 9) οὐ οὗ ἃ ροσίοσιηδῃσο ἱποαμπηθοηξ οὐ ἃ ἰἰλγὰ 
ΠΣ ἐλαγα ἷδ ἃ υἱοάρσίῃρ τ] θῃ ἔπ ΟΥἩΤΙΟΣΘ 

ΘΙΏΒΟΙΥΟΒ ἴο 8 ΡΟΓίΟσΠ ΔησΘ πῃ ΠΟΙΠΙΠΟΏ, 
ἐνεη ποθῶ ἐδ9 Ρὶ ἴῃρ 8. Ὡοΐ δρθοὶβοβ}} 7 τπδὰθ 
Ῥιοσηϊηοηϊ ΟΣ 1ἸΘΠΕΥ ῥγοδυπιοὰ. Τθυδ [δ9 
ἩοΣὰ δοαυΐγοθ (ἢ ἱ 6 Τροδηϊηρ, “ἰο0 δηΐοσ ἰηίο, ὃὉ6- 
ΘΟπι6 ΟὨ6, ἰο σεὶχ οδθροὶς ἴα νκῤκε τα τὴν ΑὮ 
Βοίΐου δροιιδίο οὐἹάρηϊ: 86 ἰξγϑο 
ἧ. 6.. Ὁη1|6 ἐὐ γαῖ! ΌΥ͂ ἃ τουίϊυδὶ ὁ ϑβητω χὰ (86 
Κιηρ οὗ Αδβεγγτῖδ. Βυΐ 88 ὉΠ0Ἃ6Υ (η6 Ῥγοβθηΐ οἷγ- 
συτηδέδηοεθ (ἢ9 ΟΏΘ ΡΑΓΙΥ Ὀἰοαροά Εἰπιροὶ ἴο οοὩ- 
ἀκ πον 6 δῖ ηϊκο ἘΡΡ 9 Ὁ εν οἶδεν, 180 

αἶτοβ ἐπ εἰρτίβοδηοο οὗ ἃ » ἦῃ 
ΧῈπ, ἣν. λνόν στὰ ΟἸσβισυβ [88 ἱΆκοὰ [86 ποσὰ. 

γος. 9. Τἴπο ἱπίδγοηοοα δζὸ ἄγδυγῃ ἔγοσα {6 Σο΄ 
τοδρηιλεοι οἵ νοχ. 8; [86 Ῥεῖ το {πὶ Ἡδοζο- 
ἴδῃ οδιποὶ ὮΟρΟ ἰὼ γοβὶδὲ ἰῃθ Ἰοδδὶ οδρίδίη οὗ 

Αμαγσῖδ, βηὰ (86 ποχειϊνο, (μδἱ {15 ῬοΣβοη δ] ἰη8- 
ΒΥ οχρ]δῖπα ΒΟῪ Φυάδῃ τρυδὶ θῸ Ἰοδηΐϊηκ οἡ 
Ἐργρὶ. Τῆι τοϊδίΐοη οὗ ὙΠ ΤΠ. ἰοὸ πμδὶ [0118 
δ ποῖ δἰ Ρ]6 ουϊ το οἵ (6 Βυῦ)οοὶ (οοταδη ον 
οὔ (ῃ9 8π:8}} βοσυϑδῃίβ, ΚΝΟΒΕῚ), Ὀαὶ 18 ἃ Ραγ ἶγθ 

ξεἶτο : οὗ οπ6 οδρίδϊη ἔγοπι διλοηρ (Π6 τηοεῖ ἰῃ- 
ΟΥ βοσυδηίΐβ οὗ ΤΥ Ἰογά, ὑ- δ. Ὑδοὸ ὈδΙοη 8 ἴοὸ 

τ᾽ τηοϑί ᾿ηΥΥΪΟΣ βοσυϑηίδ οὗ στ ἰοσά. Ὅοσ. 10. 
Το Αδογγίδη ἰδΐσηθ ἴο ἤαγο σοοοϊγοὰ ἃ Ομ τ8- 
κἷοι ἀἰἱτοοὶ ἔτοπι ὁ ομβονδ ἴὸ Ὸ δραϊηδὶ Φυάδῃ δηὰ 
ἀδοίγοΥ ἰ. Τηδὲ {Π15 ἨΔ86 [3186 ΔΡΡΘΔΙΒ ἴγοηι 
ΧχχΥλὶ, 6, 21] 5εη4., ΤΒοΙο (ῃΠ9 08} Π πη μ6] Γ ῥτοὸ- 
ποῦμοοδ ἴδ 6 τΟΤΩδ οὗ (ῃ9 Αδδυτίδῃ Ὁ] ΘΡὨΘΙΟῺΒ, 
διὰ ἰπῖίκοα 1υάδῃ ἴῃ ρῥτοὐθοϊϊοῃ δῇογ 8 σταπά 
᾿δβῃΐοα. 7Τ)Ὸ Αβδυγίδῃ τΔΥ Ροβαῖθ]γ μαγὸ Ὠοαγὰ 
δουμει εὲτρ οὗ 16418}}}5 ῥῬγοριθοῖββ, πο, ἮΘ ΤρΔΥ͂ 
Βανὸ ζπόνῃ, γγὰ8 [86 1η γΌ84] 6 πη, π οἷ Ρτο- 
Ῥδοοΐοπ ἰγοδίοα οὗ 8 βυ᾽δθοίζοη οὗ Τυάδἢ ἰο Αβεγ- 
τὶδ (οοταρ. υἱΐ. 17 ρα4., χ. ὅ μηᾳ.). Τοδο δηὰ 
αἰταῖϊατ ὑγορῃοῖΐος υἱϊο γα θ8 ΣΩΔΥ͂ παγο δῇόογάρα 
0 οοοσδαίου ἴοσ {18 ργοίοχίι. Βαϊ Ὧο ῬΓΟΡΆΘΟΥ 
“κ5ο ὑς ἐτεώσρησε (δ ἷ5 Ἰαπὰ δηὰ ἀδδίγου 1{,᾽ Ὡοσ δῃγ- 

οἷ, 

.Φ 

6 ἐΐ αχίδίδ ἰῃ [δαϊδῆ, ΟΣ ΔΏΥ οἱρὲσ Ῥσο- 

᾿ ὅδ. ῬΠοΣι δα! ἃ ἘΠῚ ᾿ς τι -----ττοτἄδ οὗ ἘϊΔΌ- 
ΒΚ ΘὮ -- όσα. 11-.22. Ἡοζο κί ἢ 5 τ ΑΘ Ώ ΧΟ ΓΒ 
δὰ βὸ ἔδν Ββοδλυϊοηθαὰ 1η αἱ] θθθ. Βαυΐ δρργομθῃ- 
εἶνο οὗ 80 οἴἶεοί οὗ ἰδ6 πογάδ οὗ νογ. 10 οὐ ἰδ9 
Ῥοορὶθ δεϑϑι}]οὰ οὐ {8:6 γ}}, {Π 6 7 116 τγη68- 
Βοος οὔ Π 9 Απεγτίδη οὶ ἰ0 βρεαῖ πὸ “οΥ Βἢ 
ἰοῦρτιο ναὶ ἴο ἴῃ Ατδιηδίο. ΤῊΘ Ῥθορὶθ 
ἘΠαηὶ ΘΔΔΙΪγ ἴδ {88 Ῥγοίθηιϊοὰ τηδηδεδὶθ [ῸΣ 

ἰγ. Ηδὰ ποῖ [6 [0Ε}Ρ ΗϊΪπιρο  οΔ]] 6 Α6- 
αγτῖα “ἴδὸ τοά οἵ τηἷηο δηρὸν (χ. δ) ἢ ) 19- 
οουγαροτηοηὶ ταῖρῃΐ δυῖθο ἤγοσα {πὶβ διροὴρ ἰδ6 

μόξαΐγο ΕΟ οὔοτὶ δἱ βοϊ -ἀθίθηβοϑ. 
117 ἴ9 ἀϊαϊοςὲ οὗ 86 ἐσθ 

οἵ Φυάκῃ. [Ιὶ τδϑ ἰπυ5 δροκοη ἴῃ “ΘΓ ΒΔ] ΘΙ δηὰ 
ΜῸ8 ἰΠ6 Ῥυγοσὶ δηὰ ὑεδὶ Ἠοῦτον. ἘδΌβμδϊκοῖ 
ἘΠ ΚΘ 6 αἰα]οοῖ, Α οομείἀοσβ Ὁϊθ ἰτπθ ᾿μδὰ 
πο ἘΠΙῸΝ ΤΟΕῚ ΒΓΑ. ΤΘΟΙΟΟΥ ΑἸΙΔΣ ἰο Αμαγγία 

δροΐοη οὔ ἐπ οἶδρ. υἱΐ., οδυίδί Ὡ]Υ Το ἴδῃ 
πο γ- γο γΟ ΣΕ. βαήη κ (Ὠϊ6 ἔἴχηθ (Π6 Αβαυτίδῃ 
ΣΌΪΟΣΒ ὙΟΙΤΘ ἔῃ οοῃαίδηϊ ἰηἰογοοῦτθο τὴ ἢ Φυλῇ, 
δικὶ τεγθ ῬΣΟΡΟΣΙΥ δἰἱοηίΐνο ἰὸ “76 Ν͵8ἢ δηλ γα. 
Τδῖ6 ὀχρίδῖηθ Ὠον ἴμογὸ πουϊὰ ὃ ἴῃ ἐμοῖς οουτί 
᾿πμόνγβει ψὴ οου ἃ αρϑαὶς (6 ἀΐα]οοί οὗ 7υάδ}. 

1466 ἰ8ο Αβοεγγίδη δηὰ Ἠθῦσον ᾿Β βΌΚΘΟΑ ὝΘΓΟ 
ἀδυρῆίοσο οὗἨ {8 βαπιὸ θην εὶς βίθπι, δηθὰ δὴ Α8- 
δγιΐδῃ που]Ἱὰ βηὰ πὸ ρσγοδὶ αἰ βῇου]γ πῃ ἰρασηϊης 

Ἡοῦτον. 69 ἴδ Αδογγίδῃ Οὐσδιηιηγδῖθ οὗ ΟΡΡΕΕΥ. 
1869 δηὰ οἵ ΜΕΝΑΝΊ, 1868. ἘΠ’ αἰκὶ πὶ που]ὰ ἠοὲ 
ἴανο οἈ]]οὰ (6 ἀἰα] θεοὶ οὗ {110 Ὠοσί β ση [δγδο] θα, 
Φον 8} μοά ἘΔΌΘΠΔΙκ ἢ βροΐκθη ἰμδἱ, ΕῸΓ δὲ [μδὲ 
π26 186 Ὡδ)θ Φυάδῃ μοά ποὶ ὑδοοῦμα (᾽6 ὯδΔ- 
Εἰοη8] ὩδπιΘ 88 ἴΐ αἀἱά δος 186 οχὶϊθ. Αἱ {86 
Ἰαίίεσ ροσίοὰ Σ᾽ οοταργίθοα 41} ἐμαὶ νγαβ Η6- 
Ὀγονν, θυθῇ ἴδὶ μιδὰ ρβοσγῆδρβ αἰϊδοιμιοὰ {86} ἴο 
186 ἰσῖθε οὗ υάδι ἔγοιι [Π0 1Ἰϑο]αίθα δ] ουλθηίδ οὗ 
186 οἴδος ἰγῖρεθ (οορ. ΝΟ. χίὶϊὶ. 24). ΒΥ 
ΛΘ ἘΕΠΙακὶπὶ πηάογείοοά, Ὡοὶ ἰδ τωοίδοῖ- 
ἰοῶρθθ οὗ [16 Αδβεγσγίδη, θυΐ (6 Ξ'υσο- Ὁ δ] δἷος 
Αγσδιμδῖο, ὑπ8 (86 ἰδησύδρο τ βο96 ἰδσεί ΟΣ ΙΔΥ͂ 
Ὀοΐνθοη ἱπεΐ οὗ (6 Ηοῦγον απ οὐ [86 Αδευσίδῃ 
δα ἰπδὶ τδδ βυϊ οὰ ἴοσ τηράϊδιίηρ Βείοθη ἐμ θ. 
Αοοογάϊηρ ἰο ΑΙἸΕΧ. ῬΟΣΥΉΙΒΤΟΕ. ἴῃ ΕὍΒΕΒΙΤΒ, 

ατῆι. 1, Ῥ. 48, οθηδομοσῖῦ ογεοοίοὰ 8 
πιοηυτωθηΐ ἴο ΐπ)66 17 τ 11} 8. ΟΒδ) ἀδἷο ἐηθοσὶ 
ἰἰοη, δηὰ πῖῖ (6 Ἰδαῖος Ῥογβίδῃ Κίηρβ ΑΥδιηδιῈ 
ΒΘΘΙΏΒ ἴο πᾶν ὕθϑη ἰὴ ρονοσῃτηοθηΐ Ἰδηρσυαβθ [ῸΣ 
ἸἰΘΤοΟΌΓΣθο ΣῈ (Π6 πδίϊομ οὗ ποβίϑσῃ ᾿βὶα (Εδυ. 
ἷνγ. 7). ΟἿἿΙΓ ῥμδεβαᾷὸ ββονβ ἐμαὶ Ασγδιηδῖο πουϊὰ 
Ὠοΐ Ὀ6 Κπονῃ ἰο 81} ρμεορὶθ οἵ Ψυάδῃ πἰϊβουὶ 
βἰυάν δπὰ οἵ οουγθθ. 

1 ἰκῖ τ Ἀ ΓΘΙΔΟΠΒΊΓΆΠΟΘ ΟὨΪΥ͂ αχροθοὰ δ νϑὰκ 
Ρἶδοοθ, οὗ πῆΐϊοῃ ΒΔΡαΠΆ ΚΟ ᾿πλιγοα δίο}Υ ἰοοῖς δά- 
ΥΔ Ἠδ ποιϊοοά, ἐμαὶ ᾿ἷβ πογὰβ ΟΓΘ σϑ- 
βαγάθα 85 116 ]} ἴο ῥσοᾶιοθ 8 ἱπιρχεβεΐοη διηοηρ, 
(886 Ῥϑορῖὶϑθ ΓΌΥΠΟΙΝ, ἰο Ηοσζοκιδἢ 8 ἰηἰθηί οι, 
δηὰ δἱ ὁῃ09 6 δοὶβ 88 1 Πἷβ τηϊβδΐοῃῃ σα ἴο ἐδ6 
ΡΘΟΡΪΟ, δῃηά ῃοΐ αἱ 4]] ἰο Η οσζοϊκία, ἱβουμῇ σοῦ. 4 
ἃια 2 Κίηρβ χυΐ!. 18, 109 κου (6 ΠΟΠΙΓΑΓΥ. 
ἨϑΦϑ φγοοϑοᾶβ {βοσοίοσο ἴο τγδσῃ (ἢ 6 6 ἴο μδᾶνϑ 
{ποπιβοῖγοα ἴσου ἰπ6 ἀγθδα [Ὁ] ἰδίθ Ἰαρξαίοι, 
δηά ἰο θα σΑΓο οἵ ἰοιἑηρ Ηοσοκίδῃ ἀδοοῖνο (ἢ 6 Π). 
Ιη 22», “νι γοαῦ,᾽ οηὰ οὗ νοῦ. 12, ἱβογα 8 οἵ- 
ὐὐήμρν ἐπι  Υἱπρ ΤΕΡΙΌΔΟΝ ὼς ἰβοδθ δαάγοβθεα, 
ΒΘ Αββυγίδῃ τηθδη8: ἔδοθο αἰτἰἰηρ οὐ (86 γ2]]} 

Ὑ111 ἴΆγο τ|ῷ}} οὐδλ:͵ ἐδ (ΘΟ Ρ. ““οοῃθ οὔξ ἰο πιο ἢ 
σον, 16), Ὀυΐ [Β6Υ ΜῈ παν ἰο επάυτο (86 ἀτεδά- 
{υ]οοὲ ἀϊδίτοεδ οὐδ ψου. Ὅτ. 16,17. Βδθαμδ- 
ΚΘ τα κοα ἀσβηϊθ ῬΓΟΡΟΒδ]8 ἴῃ ἰμ6 πδιὴθ οὗ ἰδ 9 
σης οὗ Αδβαγσΐδ, ἱῃ ἀΣ ὑκκαμς ίο {86 ἀραΐρτ οὗ 
Ἡοσϑκίϑῃ δραϊηδί τ Β6 τᾶγηβ ἔμοση. “Μδκο 
ΜΓ} τὴ ἃ ὈΪοδαίηρ,᾽ ὦ 6.) ΔῺ 81} }5ηο06 οὗ Ὀ]οδαίηρ, 
Ἦθ δᾶγβ. ΤΊ. 2 18 τοὶ ΣΟΓΟΪΥ [δ 6 ΒΠΡΊΩΕ ἐιβο] , 
ναὶ αἰβο, ΌὉΥ σβϑυοη τ, οἰ πος τιμαὶ {86 Ὁ] οβαΐης 
ἱνοϊνοδ (οοιρ. ὅθ. χὶϊ. 2 ΠΛ ΓΤ), οσΣ τβδὶ 
1Π6 Ὀ]οαθῖΣ Ῥγοάσοοβ (6. 6., ἃ τοῦ οἷδ 1 βδιηι. 
χχν. 27, εἰ..). ΤἸπυδ Βοτο ἴΠ6 Δ]}}18δῃ66, ἐπ 0 [ΓΕΔ ΙῪ 
ἴθ ο811ϑἀ ΣΙ 2 Βοοδῦθο, ἰῃ [δ ορὶηΐοη οὗὨ ἴδ6 Α45- 
ϑγχίδη, ἱΐ ψοῦὰ ὃδ 8 δοῦγοθ οὗ ὑ]οβείωσ. ΤῊΘ 
πογὰ ΟΟΟΌΣΒ ἰῃ (8 Β6ΠΔΘ ΠΟΎΒΟΓΟ οἶδο. ἈἾΧ᾽ τ 1} 

ἣγε οἤδῃ ὀοσύτη ἴῃ 86 βϑῆβο οὐ ἀδζο; 1 ὅιδῃπι. χί. 
3:1 Κίηρ χχ. 83]; 56Ὁ. χχὶ 9; χχχυἹ]δθἨ.2,21. ο 
οδὲ Βία νἱῃο δᾶ δἷα δα ἴσθο, δηᾶ ἄσιηῖς 816 
Ὑαῖοχα (πιοίοηγτηΐο Οχργοθδίοηβ, σου. ΟἹ ἱ. 7 ; 
γ. 18) ἰθ ἃ ρειγαίνο ἀοροσὶ ρίϊοη οὗ ἃ ροδορία] δηά 
τἱὴηἀἰδίατθοά οχ᾿θίθποο (οοπρ. Μῖο. ἦν. 4; 1 Κίηρε 
ν. δ). Οπ τοῦ. 17 ΒΟΗΒΑΡΕΞ ΤΟΙΏΆΔΣΚΒ: “ ΒΌΘΝ 
ἃ τοοουμιηοηἀδίΐοῃ οὗ βυσγοηογ ἴο {πὸ Αραγγίδη 
ὝΘΙΟ ΟΥ̓ΘΏ [ῸΣ 8ὴ Αμδυσίδῃ ἃ 11{116 υλδ]δάγοϊι." 1 
οδηῃοὶ 806 μαι. Το ἔδίθ (πὶ ἘΔΌΒΒΔΙΚο ἢ ῥγο- 
Ῥοθοᾶ γψβ τσ δι ἱυ ] Υ 8 σοὐ]ὰ οὔ. ΠΟΘΔΕΥ 
δροδκίηρ, ἰμογθ γα ἢῸ Βορο οὗ Δα] νοσδηοο. 1 
δι ̓Αραυγίδι πουϊὰ σουθῆρο ἰῃ0 τονοῖὶ οἵ Ηοξο- 
Κίδβ οὐ [10 σδρῖίαὶ, τβὸ ποῦ]Ἱά Εἱπάον ᾿ἰπῦ 
Ενϑῃ δῇῆοσ ἃ αἱοσίουβ ἀδίθηοο, πιἰο δὲ βῦγο ἰὸ 
νὲ διιουνι θὰ πιὰ ταῦθ βυβεσίην, (ΒΥ πιυδὶ Ὀγθ- 



380 ΤῊΞΕ ῬΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

ῬΆΤΘ [ὉΣ οηϊἧτο ἀεδίσαοϊοηι αἰνοπάθα πὶ} στοαὶ 
ογαο ἶοα. Τΐδ ον 106 ργοροβίϊίοῃ οὗἉ γϑῦβ. 16, 17 
ὍΟΓΟ ἰδ6 αἰἰογηδίνοβ ἴο ἴΠ6 Αβϑυσίδῃ. [11 οϑὺ- 
(Αἰ ὩΪΥ πόνον οηϊογοά ἰηΐο Ϊ8 ταὶπα ἰο ἰγϑδὶ {Π|θηλ 
ψὶ ἢ βοηθοί] τα] ἄπιοθθ. “Α Ἰαπὰ οὗ Ὀγοδὰ 
ἀπὰ υἱπογαγάβ ᾽" 18 ἃ ΙΏΟΥΘ ΟΟΙΏΡΓΘΉΘΠΒΙΥΘ ΟΧΡΓΘθ- 
εἷοη ἰδ “6 ᾿Ιαηᾶ οὗ οοσῃ δπὰ πὶπθ. ΕῸΓ 
“ θγοδα (866 χχυ δ. 28) σοργοβθηΐβ θΓΘ ΘΥ̓ΘΥΥῪ 
μοῦ οὗ νϑρθίδθ]ο (παὶ χῖνοθ Ὀγοδά, δηὰ ἴῃ νἱηο- 
γαγὰβ ηοΐ ΟὨΪ]Υ͂ γί 68 ζτόΥ, Ὀυΐ δἰϑὸ οἴμαγ ποῦἱθ 
ἰγοθι (οορ. Δ ὉΛ2 Ψυάρ. χν. δ). 

γεγβ. 185-20. ΒΔΟΒμα κοῦ σοροδίβ ἐπ6 ψγηΐῃ 
δραϊηθί {Ππδῖνο ποροβ οὗ μ6]Ρ ἔγοτι ψθῃοναῆ, 8η 
χοῦ] ρῥσγοόνο ὑπαὶ (Π6Υ δτὸ 1] υ6ῖγ9 ΒΥ ἀρρραϊίῃς ἴο 
ἴλοῖβ ἐμαὶ βῃονσοᾶ ὺν [86 Βοδίμοη ροάβ δὰ ὑθϑη 
ὉΠ84]6 ἴο βανα ἱποῖν ἰαπᾶάβ. ΤῊ αυοβίζοη ὑ ΒΘΣΘ 
810 ἴ8ὁ0 βοᾶϑ οὗ Ἐξατηδῖ δῃ ἃ Αυρϑᾶ 7 εἰο., ἴῃ 
ποῖ τηθϑηΐ 845 ἀθηγίηρ (μ6 οχἰβίθηοθ οὗ ἴπ 686 ροὰβ 
ΚΘΏΘΓΑΙΙγ, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ἰο ἀοιποηδίγαίο {ποῖν ᾿ΠΔὈ1}1γ 
δηα ὉΠ ΜΟΥ ΠΏ 688 ἴο 1οἱ {ποιϑοῖ γοβ θ6 Βθθῃ, ἵ. 6., 
ἴο ΒΠΟῪ ἰπδηβοῖνοα ἴῃ ἃ οἶσαν ᾿ἰρηί,. ΤΉΘΥ δ ΓΘ 
Βγουμῆ ἰο βῆαπιο διὰ πιυδὲ πϊάθ πξδυιβδ νος 
Ἠδιλδὶὴ δηα Αγρϑα β60 χ. 9. ἀοοογάϊηρ ἴο {Ππ6 
Απδυσῖδη τροπυπλθηΐϊβ (8606 ΒΟΉΒΑΡΕΒ, Ρ. 152), 
ἥδτρου, ἴῃ {π6 Βοοοῃα γο δῦ οὗ ἢΪ8 γοῖρη, [Πογοίογο 
ἃ ΥΘΔΓ αἴδοσ ἰμ9 οοῃᾳαοαὶ οὗ βδιημδσίδ, οοηαυογοᾶ 

κΚίηρ Πυδίά οὔὗἨ ϑ Ἡατηδίἣ, δπὰ ἰοοῖὶς 848 ἴῃ6 σογαὶ 
ΒΗ ΓΘ οὔ {Ππ|6 βροὶ]θ 200 ομαγίοιβ ἀῃὰ 600 Βογβοίαβη, 
Ετομλ (Πὲ8 16 Ἰηΐογγοα (ῃδὲ μ6 (γαπβροσχίθα τηοδὲ οὗ 
[Π6 τεβύ οὗ [86 ΑΥ̓ΤΉΝ φρδα ΔΝ ἴῃ ἐδοὶ γι ἘΝῚ 
2 Κίηρβ χυῖϊ!. 24 ἰμαἰ, διθοπρ ΟἰοΓΒ, ῬΘΟΡΪΘ ἴτοιλ 
Ηδιδίδι ΜΈΓ Ῥλνάση τήλ, στ Ξεμόβα ΜΝ ; 
ἰδὲ ἰβ Ποσο δηθὰ δχορρί πὴ Ηδιλδίῃ, ἀο068 
Ὠοΐ ΔΡΡροβδὺ Ἷη μ6 ἐγωΝ ἀκ υαριβος Ὁ (ΒΟΗΕΑ- 
ὉΒΕΒ, Ρ. 204). 1Ὲ ΚΟΥ βμαγοὰ ἰδοσοίοσο [86 
ίαϊΘ οἱ Ηδιβδίῃ. Βδθβηδικοι 068 ποὺ πλοδῃ ἰὼ 
Θηυτηοσαίθ Ποτθ (6 σοπαυοδίβ οὗ βοηηδοδβοσγὶῦ. 
Βυϊ δ που]Ἱὰ σειϊπα [μ6 στρ οὗ υάδῃ οὐ ἐ-- 
απιρίἐ8 οὗ ἐταπϑρίαηεα παΐδοηδ τοείϊ- ξηοιση, ἰο ἰλεπι. 
ΒΥ ψῖοῖ Αβαγγίδῃ Κίηρ 1 τᾶ ἀοῃθ πὲ υπΐπὶ- 
Ρογίδης, [ὁ νψϑ ϑηουῃ ἐπὶ Αδβδυγίδηῃ ἰκἰηρη 
οοιά ἀο {μϊ86. Τα σοσαβ γογβ. 18, 19, δγο, Ὀ6- 
βἰ 468 ἃ [0] Π]πηθαΐ οἵἩ {88 ΡΧΟΡΆΘΟΥ χ. 7-11. 

Ἄεγα. 21, 22, Ηοζοίκ δ 8 ργοδί οι οὗ 8ῺΥ 
ΤΟΡΙΥ ἯᾺ8 ἯΠΠ5656.Ό. ΑἍἔὄδπρὶβ ἱποδυαξἝςοουβ πογὰ ταϊχας 
οσοδβίοη Εἴτα δΓΏλ, 88 ἯΔΒ ἴῃ ἔδοῖ ὑσγονοα ὉΥ͂ 
ἘΠ Αἰκ᾽ αλλ Ὀ]απάοείης ᾿ηἰοτττιρίάου γοσ. 11. ΕνοτΥ 

Οὐ | ΣΟΡΙΥ̓ ποοαρὰ ἰο δ0 πηδίατο! Υ οοπαϊἀοτοά Τοθθ 
ὍΟΓΙΘ Βουΐουβ δηὰ βἰρηΐβοδηὶ τηοτηθηίβ ἰῃ το ἢ 
61 μὸ οὐρὲ ἰο βροϑὶς γῇο ψγὰ8 408}186 64, δηὰ 
δυϊδοσῖσρα ἰο χοργοβθηὶ [86 ομεἶσο παίΐοῃ. 

2. ἨΕΖΕΚΙΑΗ 5 ΜΕΞΒΑΘΕ ΤῸ ΙΒΑΙΑΗ. 

Ομάρτεπ ΧΧΧΥΣΙ. 1-7}. 

1. ΑΝ ἴὐ σδ1η6 ἴο Ῥ888, ἤθη Κίηρ Η  Ζοκῖ8 Βοαγά ἐξ, (μαὺ μ6 τϑηΐ ᾿ἷβ οἱοίῃοβ, δηῃὰ 
2 οογογοα Βἰη5861} 1 βδοϊοϊοί, δη4 πϑηΐ ἰπἴΐο ὅπ 6 πουδο οὗ ἰῃ6 ΕΡ. Απά δ βοηϊ 

ἘΠΙαΚίτα, το τῦα8 οὐ {ἐμ6 Βουβομο]ᾶ, δὰ β'μθθηα ἰἢ6 "Βοῦρα, δῃὰ ἰὴ6 οἱ άδυβ 
οὗ 6 ῥγίοϑίβ οονοσθα τ ἢ βδοϊζοϊοί ἃ υηΐο 1βαῖδἢῃ [86 ἐ δοθοῦν ἴπ6 Βοῃ οὗ Αιηοζ. 

8 Απά [Π6γΥ βαϊά υπΐο μἷπ), ΤᾺυΒ βαϊΐθ Ἡζοκίδη, ΤῊ]8 ΑΥ͂ 18 ἃ ἋΔΥ οὗ ἰτουθ]6, δὰ 
οὗ σόρυϊκο, δηὰ οὗἁἨ ̓ Ὀ]ΑΒΡΏΘΙΑΥ : ἴογ {86 οὨἰ]άσθὴ ἃγὸ οοταθ (0 {π6 Ὀϊγίν, δηὰ ἑΐογα ὦ 

4 ποῖ βἰγϑηρίαῃ ἴο Ὀτίηρ του. ᾿Ιΐ τηδύ 6 {π0ὸ ΤΟΒῸ ἰῃγ αοα Μ11 Ποδὺ {πΠ6 τογάβ οὗὨἁ 
ἘΔΌΘΒΔΚοἢ, σσβοσα {μο Κίηρ οὗὨ ̓ Αβϑυσία 18 τηδϑίου μὲ βοηὺ ὕο σθρσόϑοῖ {86 ᾿ἰν την 
αοά, ἀπά π|}} ἄγσοργονθ {μ6 ψοχὰβ ψ βίοι {86 ΤΟῸΒΡ (δ γ αοα Βαϊ μοασὰ : "πβογοίοσθ 

δ ἸΗΐΝ ὉΡ ἐδ ῬΓΆΥΘΟΙ ἴῸΣ {πθ τουλημδηΐῦ (δ δὺ ἰΒ Ἶεῖν. 8.0 86 βοσυδηίβ οὗ Κίηρ Ηθζοκίβῃ 
6. οαπι6 ἴο ᾿βαϊδῃ. ἀπά [βαϊδῃ βαῖα υπΐο ἔπη, ΤΏΙΒ 588}} γ8 ΒΑῪ υπΐο ὙΟῸΓ τηδβίοσ, 
ΤΏ βαῖ ἢ (86 ΤΟΕΡ, Β6 ποὺ δἱγαϊα οὐ [ῃ6 ποσὰβ [δὲ ἴῃου δαϑὺ μοαγα, Ὑβογο } 

7 [6 ογσυϑαυΐβ οὗ πο Κίηρ οὗ Αββϑγυῖδ δυο Ὀ]ΘΒρῃμοιηθα τη6. Ββοϊά, 1 ψ1}] ϑβοπὰ 8 
Ὀ]αδὺ Ὁροη Εἶπα, δηα πο Β84}1} ΠΟΔΓ ἃ ΤΌΠΟΥ, δΔηα τοίυσῃ ἰο δὶβΒ οὐ ἰδπά ; δπὰ 5] 
ΜῚ1 οδυβ6 Εἴτα ἰο 1811 ὈΥ ἴΠ6 βποζὰ ἱῃ δἷβ ον ἰδηα, 

1 Ον, »γουοξσαζίοῃ. 8 ἨΘΌ. 7οιπὰ, 8 ΟΥὙ ;ηνέ α δρίγιὲ ἰηΐο Ἀδπι, 

4 ολαποεῖϊον. Ὅ ρογαδυεπέμγα. 
4 ιυὐἱίλ τιολεον ἐλ6 χἱπῃ οοημη δδίοπδα λέην, ἃ αὐηηιδίεν Ῥωπίεληιαπέ 70 ἐλο ἐὐογάξ. 
ὁ απὰ ἐδοι τοί {ἰ{ αΡ α Ῥγανον. ΐ ἐδ6 δουϑ. 
ε 1 {εὦ λμζγι. ᾿ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

ον. 3. ΠΥ ὍΝ σοΡ. Ῥ6. χχ. 3; 1.15; Οὐδά. χἱΐ, 14: Είηρο χίχ' 8. Βαὲ οοτρ. Ἐοκ, ΧΙ. 18.-.-. 7710 ὑηῖδ ποι. 
Νδῇ. 1. Τ, σίο.----- 9 Θχργθβηίου ΠῚ Ὁ" 18 ἐβϊζ οΏ | οκαΐῃ ΟἿ ὅοσ. χα, “1. 
ἤγοπὶ Ηοϑ. νυ. 9.--ΠἼΧΜΣ ἴτοῖὼ ΤΣ ὁοπἐδηη 78, αδΡΟ᾽- 

πατὶ (1.4: ν. 24; 1Χ. 14), οοπίοηιίιε, ορργοδτίωπι ΟΟΟΌΓΒ ΟἿΪΥ γος. 4. Ἰπὺ ὝΟΝ, πὴ ἢ ἀου]9 δου. Π|κῸ το 

Ὦοτο. [ἴὼ Νϑῆ. ἰχ. 18, 26 ἼΥΝ. 185 ἰουηὰ ἰη ἐπ 8Βθὴ86 οὗ 
ὙΤ 

βλασφημία, ὈΪΔαΡΏΘΙΏΥ. ΟΥτ ργθϑθηΐ πογὰ τησβὲ ὉΘ Δ ἸΚΘΏ 

ἴῃ (15 8086 (Θοσὴρ. τϑῦβο 4).----ΓΠῸ οχργοβδίοῃ ἴῃ 

“ ΟὨΠάΓΘῺ ἃγθ οοΐηθ 2) Ἴ" οσοῦγθ φαίη ΟἿ]Υ 2 

οὔ ἐθϑδορίηρ, σοτηταϑηα κα: σοσορ. ἴν. 11; χοά. ἵν. 328, 

οἰς..----“«Ὑ[ὁο}ἢ} ὈΣΟΝ, ἀχοορὲ ἤοσο δηᾷ τυοϑν. 17, (ἢ ΟΧΡΓΘΟ- 

βίου; αἴττανα τοαάβ ὉΠ ΓΝ (Ὀδυΐ. ν. 93; 1 Βα. χυϊί. 36, 

86: 726 .. χ. 10; χχὶ. 868). ΤῊΘ οοηϑίδης δΌδθῃοϑ οὗ ἰδ 

αὐ ϊοῖθ ἢ ἐμ 6 Οχ ργθϑϑίος ἰ8 ηοϊϑυοσίη νυ. ὙΠῸ 1 ἈΡΡΘασθ 
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ἴο ἴῦ9 ἐὸ ἀοϑίκηδὶο Θοά, οὶ δ ἐλ6 ΟὨῪ ᾿ἰνίης Θοὰ, Ὀυϊ 
ΟἿΪΥ ἰῃ ΚΘΏΟΣΩΙ 88 ἐΐνιπρ αοα [ἢ οοπίγοδὶ τὶ (6 ἀδαά 
ἰάοϊα, ἩΒΟΣΘΌΣ ἰδ ποῖ ΟΧΡΣΘΘΘΙΥ οχοϊυὰ θὰ ἰμδὲ [ΠΘΓΘ ἸΘΔΥ 
Ὀ6 Δ.}}1 οἶος ὉΠ “δὲ (οοσρ. δόξας βλασφημεῖν 386 8). 
--.-.ὦὌὃ Χ50ὃ ἔνοὸ ρμοστίδοία ΓΠ 517] δὰ ΠΕ) οσομρμϑοι ἢ 
86 ἱπιροτίοςς » 9". ΜΔῺΥ ΟἿάθγ θχροβίϊογβ ἤβῦο οχ- 
Ῥιαϊηθὰ Γ 2177) ἴο Ὀθ δῷ ἰπβηΐιίνο, δ ἃ μαγο ἰδίεθα ἰΐ 88 

1869 οορίἰηυδιϊου οὗ ἡ. Βυὲ ἐδ οὯ9 τηυδὲ τηαῖσο 

{ὴὸ πογὰ τϑϑδὴ “ἴο σοῃίοιρῃ," ΜΠἰοἣ ἐξ ἄοοθα Ὡοΐ. Ι1ὲ 

τηῦδὲ ἐπ οτοΐοσο ὃὉ6 δοπδίγυθα 88 ροσίοοϊ,. Ἐπ τηϑδηίΐίης 
ἶν ἀΐγϑοὶ οδιιϑαιγθ: “ ὀχϑγοίϑο σοργοοῦ," (οοσΩρ. ἰἰ. 4; χί, 

4. ΤὮο ρμιοῆχ 3 Ὀθίοσο Ὁ, 2 π86 8 οὁ80.84] 56:86: 

“Δηὴ Ὧο πη] Ὧ“6 τϑργοοῦ (Τα ἀ]οἶδὶ ἀθο! 4[0}} (πλογοὰ) ὉΥ͂ 

ἐδ τόσ, δέο."" Οοταρ.].1; ᾿νἱ!, 11. -- Τὴ 9 ρογύ, ΠΝ) 

(οττα δι! δορηϑοίδ ψΣῈ 106 Ιτοροτί. 159" ΑἸ Ποῦ ΚὮ π)8- 
ἑοσίδ ἢν ἐῃ 6 ΣΟΥΘΓΒΟ 16 ἔθ ῬΣοροσ σοϊαϊοη.---- ΜΟΙ 
ΤΓΊΚΧΣΣ [5 [ὴ6 Τουηηδ ἰὼ ἴδοι δ ορροδϑὰ ἴο ἐμαὶ 

ὙὮΙΘῊ ουὐμδ ἴἰο Ὅθ6. Οὐτρ. χί!. 16; χχὶί!, 8, 
γοεια ἢ ΟΟΟΌΓΡΒ ΟἿΪΥ ἰὼ Ρίοὶ (ΝΌτΩ. χυ. 80; Ῥ5. χἱν. 

17; Ἑκοὶς. χχ, 21: 3 Είηρο χίχ. ὅ, 22); ὁ ΤΘΔῺ8 “ἴὸ 
πουῃά, ἰηδυ]ξ, ὈΪΩΘΡΏ ΘΙ29." 

ὈΙδΓθηοοδ Ὀοί 66} [9 ἴοχὲ οὗ ρα δὴ ἤθτθ δηὰ 3 ΚΙ. 
ΧΥΪΠ, ΔΡΌΘΟΑΣ 1 ὙΟΥΘΟΘ ὃ, 4, 6. πῃ γοῦϑθο 6 1ϑαΐϊδὴ 85 

ὉΠ ἱπδίοδὰ οὗ ὉΓῸ ὈΘοδι)86 [8.9 (ὈΣΠΘΙΓ ἰδ (ἢ ΙΟΓΘ 

04). αἱ ἰοδϑὲ 'ῃ ἐθ99 οπιδρίθσϑ (οοΐρ. 8 Κίηρμβ χυίί. 
19, 22, 26, 26, 27; χίχ. 8,10; Χχ,͵, 8, 14, 16,19). ΤΌΠΟ δ. Π- 

Ρὶθ ᾿ δος ἽΦΜ οσοῦγθ ΟὨΪΥ ΟὨΟ6, 3 Κίηκ χΥ  ἱ. 22, 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ͂, 

1. Διυᾶ [ἰ οδεηο----ΑἸἸἑοΟκ.-- τ. 1, 2. Τὶ 
ἦδ ῬΕσ ΔΡ6 ποὲ πηϊτηρογίδηϊ ἴο ποὶο ἰμιὶ, Θὁχοθρί 
Βογο, τ βθη 1βαῖδὴ θρθακβ οὗ ρυϊἰπρ ο ββοκο οἱ ἢ 
86 0568 ἴΠ0 ἀχργεμββίοη 7 ΔΓ (111, 24; χν. 8; 
ΧΧΙΪ, 12) δῃὰ ὩοΥΘΥ δ ρίουθ ἴἢ 6 ζΘΏΟΓΑΙ δγίΐοὶθ 
(δὲ οοοῦγ ἰῃ Κίπρα, δα οἰθον ματα αἷδὸ (2 Κἰηρ 
γἱ. 30, οὐορ. 1 Κίηρβ χχὶ. 27). Τ86 ὀχργοβαίοῃ 
“ εάογα οὗ [ἢ ῥγίοδίβ ᾽᾿ Ὀοϑὶἀθ ἤθγὸ δηὰ 2 Κίηρη 
Χὶχ. 2, Οσοῦτβ ΟὨ]Υ 61. χίχ. 1. (1: Ἐπ (Η ΒΖ., 
Ἐ- Ἐπουοί., ΧΤΙ. ν. 182 6ᾳ.), ἀϊδιϊηρχυ!δῆοθ Ἴμ686 
Ῥτίεθί-εἸἀθτβ ἔγοτι [89 Ὑ οὐ ὈΣΠΣΙ ὌΝ (2 
(ἢ γ. χχνὶ. 14; Εσνυ. χ. δ; Νϑ 8. χὶϊ. 7), δῃὰ πη- 
ἀοτγβίδηβ Ὀγ ἰδ Ἰδίΐον 86 Οὐ θσβθοῦ οἵ (8 ῥτίθϑι  Υ 
εἶδββ, δῃὰ ΕΥ̓ {Π|6 ΤΌΓΠΊΟΥ ΟὨ]Υ͂ “186 τηοβί γεβρθς 
ῬΓϊοβίβ οἡ δοοουῃΐὶ οὔ {Πποὶν δρμ6." Τῇ ΘΙ ΡΑΒΘΥ͂ 
ἴο Ικαῖὶδ δβὲ ΟὴΘ 8668 ἴγοτα ἰἤοθθ σοπιροδίηρ ἰὲ 
ὍἨΔΒ ΟὯΘ ΟΟΙΙΘηΒαΓΑὶΘ τι ἢ 6 Στ ροσίβῃοθ ὁ 
(86 δυ᾽]οοὶ, δη ἃ 8150 ψΟΥΎ ΒΟΠΟΓΔΌ]6 [0Υ [δα δῇ. 
[“ε;σεϊκίδῃ γοβογίοα ἰο (9 ἐθιιρ]6, ποΐ ΟὨ]Υ͂ 88 

8 ΡΌΝΙΪο Ρ͵δοθ, θυΐ τὶ τοίδγσθηοθ ἰο (δ 6 Ῥχοϊηΐβθ 
πιδάθ ἰο βοϊοπιοη (1 Είηρβ υἱϊ. 29) {πὶ αοά 
ποῦ ἃ δοδν ἐδ ργᾶγοσε οὗ Ηΐμ ρθορὶο ἔγοτα {πὶ 
Ρίδοθ ὙΠΟ ΠΟΥ ΘΟ ἰῃ αἰδίγθθθ." Οπ σοῦ. 2. 
ΤΒΟ Κίηρ δρρίϊεβ ἰο (86 Ῥυορμοῖὶ δα {86 δὺ- 

1βογισοὰ Ἄἐχρουηᾶογ οὗ ἐδ9 πὶ}} οὔ αοά. ββ᾽υδ αν 
ἘΡΡ εσθοην ΔΙῸ ΓοροΓςα 1 Κίηρβ χχίὶΐ. 9: 2 

ἴπρ8 χχὶ!ὶ. 14; 6. χχχυ] 3."--ὡ. Α. ΑΙΕΧ.]. 
2. Απᾶ ἴδον βδὶᾶ.----Ἠἕἰ ἢ 16 οὔσῃ δᾶ --- 

γετα. 3-7. ΟἿθ ΠΊΔῪ ΒΔΥ ἰπαὶ ΓΤ “ δηραυΐ "» 
ΤοΪδίδβα ΟὨ]Υ ἰο ἐμ6 76ντ͵ὶὸ, ΓΙ “γοθυϊκο᾽" ἷ8 γὸ- 

ἰοα ' ἢο τοἱϊ ἤδαν δὰ 

ἴῃ οἵὗὁ (Π6 ἢρυταῖϊλνο ἰδηρύῦδρο. ἴῃ γογ. 4 [6 
ΤΑΘΟΘΘΏΔΕΓΒ Ὀγοϑθῶς ἱμποὶγρ χϑαυοδί. [1 Ὀορίηδ 
(ἰλ αἷγ τ 18 ὔγς, “ Ῥογδάνθηϊυγο.᾽ [1 τοίου ἴὸ 
ἐπο ΤὨϊηρε: 1) [Πδ᾽ Φ ονδὴ Μ1}} ΠΘΆΥ δηα ρυηϊλἢ 
ἐ6 σογὰβ οὗ ἘΔθΑμδ καῖ, 2) (δαὶ 1δαΐδἢ π|}} πα ΚΘ 
ΒΡ ςδίίοη. Τ6 ΟΥΔΘΡ ΓΏΔΥ Βοθαι δὴ ἰηνογιθα 
οη6. Βυὶ (ΠΟΥ Ῥχγοάμῃοο ἴῃ6 {πίηρα βουρῇΐ ἴοσ, 
ῃοΐ ἴῃ ἴπ6 ογάογ ἴῃ πηϊοῖ (ΠΟΥ διὰ ἴἰο 6 γϑδ  ζϑὰ, 
Ῥαυϊ δοοογάϊης ἴο ἐποῖν ηρογίδποθ. ΤῊΘ πχοοί 1π|- 
Ρογίδηϊ ἰβ τμπαὶ Φ ϑῇοναῖ ἤδᾶσβ δηᾶ απ θη 68. ΤῊΘ 
ΤΩΘΔΏ8 ἴο ἰἢ16 ἰ6 [6818 8 Ἰηἰογοοδβίοῃ, [“ΤῈ6 ῥγο- 
ἰοτἰία »ῬΌῸΨ᾽ ἀοποίοθβ ἃ μαβὲ ἰἰπλθ ΟὨ]Υ πῃ τϑίδγθηοθ 
(ο [π6 σΟὨ Εἰ ΩΖΘΏΟΥ͂ ΟΧρτοβδοὰ ὃγ Ὁ. Ῥογῆδρθ 

ἔδει Ρυπΐδβι τη δὶ 6 λδὰὰδ λεαγά. 
ΤῊ ΓΤΟΡΓΟΒΟΝ δηὰ ὈΪΔΒΡΏΘΩΥ οἵ ἰῃ 6 Αβδγτίδη σοἢ- 
βἰβίϑα τηϑῖην ἴῃ δἷδ οοπίουηαϊίηρ Φε μονὴ ψιἢ 
1Π6 α οὗἨ ἰδδ βυτγουηῃαϊης ἡδίΐομβ (2 (ἢγ. 
χχχὶϊ. 19), ἰῃ δηι οαίβ ἰο ὙΠΟΠὶ, 88. θοΐηρ ἰπι- 
Ῥοίοηί δοὰ ᾿16] 6886, Ηὸ 18 ἤοτο δηὰ δἸβο ῃοΥῸ 
οἰ ]οὰ [6 ἐυίπο Οοα.--. Α. ΑἰΕχ.]. Οομρ. 
Ὑ]1. 9, Ῥβ. ονΐ. 28 ; αν. 4 εηα. “ ΤῸ σϑρσοδο 
890 Ἰἐνίπα Θοα," βἰγοη σὴν γοπχΐπβ οὴθ οὗ ἰῃ9 
ὈΙΔΒΡΒοΩΥ οἵ αοἸἰΐδίη, 1 ὅδιη. χυἱἹ 26, 86, 45. 
βατὰ κα ο06 ἴΠ6 Αδδυγίδῃ ἤοα δρρθᾶσβ. “Τῆθ 
τουηηηηὶ οχίδης "ἢ (ρθ66 Τειί. απά ηι..). ΤῊΘ 
ἀεροτγίδιΐου οἵ (6 Το Τιὶθοβ, απ χχχυ!]. 1 ΠΟΥ 
(παι 7 ογυβδ θη τὸ δἱ (δὶ (8 ΟἿΪΥ ἃ μοδὶς 
τοπιηδηΐ οὗ ἴμο [Ὠϑοοσγϑον. 

[γ. δ “18 8 Ὠδίυγδὶ δηὰ βἰπηρ]6 σοβαμιρίίοῃ 
οἴ {86 ΠΑΥΤΘΪγΘ, ΘΟ ΟΠ ἴῃ 81} 1 ΓΕ 1Πο}4] ἢΪ8- 

οεἰνοῦ ἔγουτα [86 [ἘὉ ΚπτοῦρὮ ἐμ6 Αβαγτίδημ, δηὰ ' ἰοσγ. [1 δδογάβ πὸ βτουῃὰ [ὉΓ δϑευϊηϊηρ 8 ἰγβῊ8- 
ἴπ6 οδήοοὶς οὗἨ ΤΙΣ), ““ οοηἰοιρι, 168 ἴδγϑθὶ δηὰ ; Ῥοδϊΐοῃ ἴῃ 86 ἰοχῖ, ΠΟΥ ἴὉΓ δχρ δἰ ηϊηρ ΤΠ) 
ἰδεῖν ὙΒὰβ ᾿ξ Δρρβδσβ, ἱμ6Υ ἱπιϊμλαῖθ {πὶ νϑγ. 8, 88 ἃ βυ δ) υπονε."--α. Α. ΑἸΕΧ.}. Ὑετβ. 
1Π6 πιδίζον ΘΟΏΘΘΓΏΒ, ἢοΐ {Π6 πὶ ΟὨΪΥ, Ὀυΐ 4180 αοά, θ, 7, οοπἰδίη [βαϊ8 8 ἀπβθτσοσ. ΤῊΘ Απαγγίδῃ Τη68- 
δηὰ (Πδὶ ἴῃ δὴ δοίϊν δπὰ ἴῃ ἃ ρβββῖνθ 86 ῃ86. ᾿ΒΘΏΡΟΓΒ 8.6. ΠΟὨἰδΙΩρΡ ΠΟΘ αΙΥ Το] ] Θὰ Ὁ Ὰ}), ἑ. 6.» 
Το πλῷ τὐτ μι {π0 ]αβὲ οἰαῦθθ Ὄχργθεδβθα, ἰῺ 3 “"ῬΟΥΒ, βί τ ρ]]]πρη᾽ οὗὨ {π6 Κίηρ οὗἨ Αβεγγία. ΤῊΘ 
18 πηοβὶ ἱπρ' ΤΩΔΏΠΘΓ, ἰμ6 ἰάθδβ οἵ δχίγοπιθ ἐχργοβείΐοη ΒΘΒοϊᾶ, ἱ δὰ ρας πᾷ 8 δρίσίτ ἴπ 

Ῥαΐη, ᾿Ἀαβ πρό ἐἰνμκὼ οὐ ἶσ6 81 ΘΠΊΘΓΩΌΘΠΟΥ, αἰΐοῦ δὲπη ἀοοΐρπδίοβ (86 Βυθήοσγο κἷὰθ οἵ δ σεβοῖνθ 
τ ἡπηξως. φὴν Θη το ἀοροηάρθηοθ οὐ {δα δἱὰ οὗ ᾿ ΒΟΘΟΠῚ ᾿ἰμοὰ ἴῃ (6 Κιῃρ οἵ Αβαγσγίϑ, δαπὰ ΒΘ 
οἴδοτα.---ὐ. Α. ΑΙ Εχ.]. Φυάκῃ μαὰ ἀοῃθ 4}} ἴῃ. 5.}8}} 'ϑᾶσ ἃ σϑροσῖ (ἢ οὐ᾽θοῖνε οδυβθ. 1 μδά 
1ϊ8 βότεσ ἴο Κϑδρ ΔΉΔΥ {8:6 ΒΌΡΤΟΙΩΙΘ ΡΟΤΘΡ οὗ ΑὉ- 
αγτιΆ. Βυὶΐ ἐπ6 ἰαέίον ἢδα ἰδίκεκῃῃ [Π6 πῇ ο016 ἰδηὰ 
(χχχυϊ. 1) ; Δα ΣΟΥ ΟΥΟΣ ΔῺ ἱπηΠΊ6η866 Βυπὶ οὗ 
Βο] ἃ δα Ὀδθδὴ βδοσ ἢοοὰ (2 Κίηρε χυἱἱ. 14). Βαὶ 
86 Αδογσίδῃ ἀδιηδθὰβ {Π6 σδρ 8] 1186} δὰ 2η- 
ἀδὲ ἱδ ρου θβα ἴο μοϊὰ πὶ Ῥδοκ, ὙΤΉΘΓΘ ἷβ ὯῸ 
δοίη Ὀαοϊςκγαγάμ, ἡ. 6., ταὶ τγὰβ ἀοπθ ἰη ναΐῃ ἴο 
Ὑατὰ οὐ (ἢ6. Αὐδβυγίδῃ οδηποῖ ὈῸ τηδήθ ἃ [μϊηρ ποὶ 
ἄοης; δηὰ ποσὰ 18 0 ροίΐπρ ΤΟΣ νατγάμ, ἱ, ς., ἔπ 6 ΓῸ 
δΙ΄Ὸ ΠΟ Πη68η8 ἰοἢ ἰο ναχγὰ οὔ ἐπ σογθὶ. ΤΒογο- 
ἔοσε [86 γογγ Ἰἱΐδ ἴθ 'ἰπ ρμοσὶ]. βύοι ἰβ [86 τηρδῃ- 

ΤῊΔΏΪ 651] θδοη [6 ῬΡΌΤΡοΛΟ οὗ ἴῃς Κίηρ οὗ Αβ8γ- 
ετίδ ἴο 5ὸ ἱπηπηοά δἴο } γΥ δἱ {παὺ ἰ1π|6 ἀρβϑιηδὶ 76 γ- 
8816). ϑοηάϊηρ Ῥδίθμδκοὰ ὙᾺ5 ἰῃ6 ὑγοϊυάθ ἴο 
ἴι. Οπ [86 γοΐυτγη οὗἩ ἰδ ἰδἰἴοσ ἢ ΠΟΣΟΚΙΆΠ 5 
ΓΘΙΙ88], (6 δάνδῃηοθ οὔ 6 γιβδ] 6 πὶ ΜἯΔ8 ΠΙΆ ΠΥ 
ἴο Ὀ6 τηδ6. Τμΐδ ἷἱΒ οοηῆγΓγηηοαὰ νοσγρ. 9, 10 ὈΥ͂ 
[0 πδεηΐης ἰο Ἡ ζοκίδῃ ποῖ ἴἰἴὸ σἤογ Βἢ ὉΠΎΔΓ- 
ταηίθα οχρϑοίδιϊοηβ ἔροσα {16 υπ]οοῖκοα ἴον αἶγογ- 
βίοῃ τηδᾶδ ΟΥ̓͂ {πὸ ΕΚϊορίδη ἀγαγ. Τἢαβ 186 
Ῥτορδοῖ βαγε ἤοσγο, κ1 ἱπηραχί ἴο ἢΐπὶ ἃ κρ᾿ γι, ἱ. 6. 
Ι οσοδαδίοῃ εἷπι ἃ σηΐπά, ἃ ἰδθῃἄθθου οὗ ἐμ6 ν1}} 
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(οοΡ. χῖχ. 14. χχίχ. 10, εἰ..), δῃὰ ἢθ 884}} βθασ 
ἃ τορογί "ἡ ΤΪ8 ᾽8 [Π6 ἢγεῖ βίαρϑ οἵ (86 ἀεὶ ἶνογ- 
δηοο. [Γγ ᾿πεἰπχαῖοϑ {μαὲ (6 Αββυσίδη δ ποχὶ 1ῃ- 
τοη ἴοι ποὺ αὐ οπο6 ἰο δάναῃοθ οἡ «ογυβαί θα 8881] 
ῃοί ΡῈ γϑϑ ἰζθὰ, Βαυΐ 1μδὲὸ ΟὨΪΥ ψαγὰβ ΟἹ" (Π6 1πι- 
το δῖ ἀλῦρσοσ. Ῥογμαρθ ἴο ΓΤαργίουθ ἐβ ηοὺ ἰο 
Τοὶονο. Τθυβ (86 Αϑϑυγίδῃ δ βο] ἦ δϑθβ ἰὸ 
Βαανα ἱμουρῇί δοοοσάϊηρ ἴο νϑσβ. 10-18, Βαϊ [Π6γ9 
ἦβ ὯΟ ἄδῆροσ. Ηδϑ 8.41} ποὶ οοῆθ ῥαίοσο ψοσυ- 

ΒΔ] 6. δὲ 411 (γογ. 833), Ὀπὶ ε1.4}} σοίασῃ ἰηΐο εἶδ 
Ιαπὰ, δηὰ ἱμεσὸ 18}1 ΒῪ ἴδ6 βποσὰά. [,εἴ ἴδοβο ὃο- 
Ἰΐονο ἐδιδί, "δηά 1 5}} 1611 πἷτα ὈΥ ἰμ6 δ'νογὰ," 
εἰο., ἰα βου βοὰ ἰο [βαϊδιι ΟΥ̓ {Π6 Πδσζδίοσ ϑοδί 
ἐυεπίωπι, πο οδηηοί δοϊΐογο (Πδὲ ἰΠΟΤΘ ΤΏΔῪ ὕῸ 
ΒΌΟΝ ἃ ἰβίηρ 88 8 βρὶσὶὶ οἵ Οοὰ, ἐμαὶ οδῃ ἰοοῖΐ 
ἴτϑοιυ ἰηΐο δ6 πἴυτο, δαὰ, τ οα 10 βοϑεηβ βοοα ἴο 
ἷπι, οδσι ἀθοΐατο ὑπο ζυϊΌΓΣο. 

8. ΤῊΕ ὙΒΙΤΙΝΟΕ ΟΕ ΒΕΝΝΑΟΗΕΒΙΒ ΤῸ ΗΕΖΕΚΊΙΑΗ͂. 

σμαάρτεε ΧΧΧΎΥΙΠΙ. 8-13. 

8 Ξ8Ξ30 Βδθβμδκοῖι σοϊυσηθά, δηὰ ἐουπά (μ6 
9 ἴὸὼγ Βὸ μδα ποασὰ ἐμαὶ "6 ἢνδαϑ ἀδραγίϑα ἔγοιη 

Κίηρ οὗ Αβεαγγίὶδ "χαγτίηρ δραϊηδί 1 θη 8ἢ : 
ΑΝ τα μὰ ἢ6 ΠΟΒΓα ΒΔΥ ΘΟΠΟΘΙΏἷηρ 

Τ ΓΒ ΚΑΒ Κίηρ οὗ ἘΠΗἰορία, Εἴθ 18 οοσμθ ἔοσί ἴο τα πὰρ σι ἰμθ6. Απά στ βθη 
10 δο Βοαχὰ ἐξ, Β6 βοηῦ στηθββθη 
οδ ἢ Κίηρ οὗ Φυάδῃ, ΒΑ ΣΠβ, 
1866, Βαγὶπρ, Φθγυβα]θὴ Βἢ 

1μοἱ ῃυοί 
ποὺ Ὀ6 χίγσοῃ [1ηἴο ἔδπο Βαπὰ οὗ {πο Κὶ 

ογ8 ἴο ΤΕΕΟ ΒΠΡΈΡΤΙΣΕ; ΤῊ 588}} γ0 Βροβκ ἰο Ηδθ2- 
ἴῃ Ὑοὰ ἰδοὺ ἰτυδίοβι, ἀθοοῖνο (δγ 

οὗ Αβϑγσῖδ. 
11 Β6μο]ά, ὑμοὰ μαβὲ βοαγά πβαὶ (86 ἰκἰηρβ οὗ Αβουσία αν ἀοῃθ ἰο 8]} Ἰδπὰβ ὉΥ ἀθ- 
12. βίγουϊηρ; ὑμθτα υὐίο ΣῪ ; ῬΑπα βῆ] ποι "ὸ ἀοἰἑγοσοα ἢ Ηδνο (δ 

ΤΑΥ͂ [Δἴ ΒοΣ8Β μᾶγο ἀοθίγογοα, α8 αΖδη, 8 ἀο!γογοὰ ἰἢθπὶ ΜΠ]ς 
οὗ [0 πδέϊοηβ 

Ἠάδγϑη, δὰ Εδ- 
18 Ζορἢ, δῃὰ {ῃ6 ομ]] άγοη οὗ Ἐάθη ὑΒῖομ τὐόγὸ Ἰὰ ΤΟΙ βθαυ  ΒΘΤΟ ὦ ἴπ6 Ἰκῖησ οὗἁ 

ϑιηϑίῃ, δηὰ [00 Κίηρ οὗ Ατρβδά, δπὰ ἐμ Κίηρ οὗ ἴῃ Οἱ οὗ βορβδγνδῖηι, Η θη, 
δηὰ [νὰ 

ὁ Λρλίίηρ. 

ΤΕΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ 

γον. 0θ. Τὴ νατίδείοῃ ἥγοσῃ 2 ἘΞΙῺ 5 χὶχ. 9 δῖὸ εἰἱχῆξ; 

ὃν Πόσο ἰπϑιθδὰ οἵ ὡκ, δη ἃ δοοοῃὰ 7»737»} ἱποίθαά οἵ 
.ΡῚ 2 Κίπεϑβ χίχ.; ψῃ οι Ἰαϊέοσ 18 ἀοαδέϊοθαϑ ἰδ οογγϑοῖ 
τοδάΐηρ. ΤὨηδὲ βοοοηὰ 7312  βϑϑῖηβ ἴο ὈΘ σϑ σον ἃ 60- 
ῬΥΪσΌΒ ΘΣΤΟΥ, ὉΠ]1688 ἰὴ 6 χουν ΐβοῦ οὗ [Ὧ9 Ιβαίδῃ ἰοχὲ ΟΥΟΣ- 
Ἰοοϊςκοα ἐμ ζασζω δῦ βάν σθΐα] τωοδοίης ἐμαὶ {π6 πογάᾶ 
Ἦδ85 ὮΘΓΟ. 

νοσ. 10. ΟὨ δὲ Σ.)7, σοσωρ. οὔ χσχυὶ, 14.-----ὸ ΠΣ 

869 ΟὉ χχχυῖ. ἴ.-...ἡ ἼΠ)Σ "ὦ 8060 ΟἿ ΧΧΧΥ͂Ι. 1δ. 

Ψον. 11. 5 ἼΠΠῸ (869 χί. 16; χχχίν. δ) 8 ἐπδὲ τοτῦαϊ 
οττῃ ἩΠῚΘἢ πϑ ἐγαποὶδίθ ὈΥ 106 ΔὈϊαἰΐγο οὗ ἐμ σοσαῃά, 

γεσ. 183, Τὴ πογάβ Σ»} ΡΣ τὸ ἀἤοα]Σ. ΤῊΘ Μα- 
ϑοσϑίϑ ϑΌϑ σὰ ἴο ὮΔυθ σορδσ θὰ ἔμβοσῃ 88 γϑσῦθ, δοοίως ἐμδὲ 

ν λαὰ ἀδοαηιρεὰ. 4 απὰ ἕλοι ιυἱέ δε ἀοϊένοαγ οὐ. 

ΘσΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

[ΠΟΥ Βδῦθ ρυποὶπαίοα ἐδ ΤΟΙΤΩΘΥ 868 ροτί. ΗΡΏ., ἀπὰ ἐπ 9 
Ἰαύῖοσς δ ροτί. Ρί6]. βο αἷδο ἐῃ 8 σπαῖν. (ἀρμίεγπξ δ εἴ 
ἐπ᾿ οαρίδυϊίαίεηι, ἀυχετωπί) ἀδὰ βυνπλσεῦυβ (ἀνεστάτωσεν 

καὶ ἐταπείνωσεν). πὲ ἐπ6 οοηίοχὲ ἀοτηδη δ᾽ Ὠδτλθδ οὗ 
Ἰοοα ἶθ8. ΤῊΘ ΤΣ Χ. ἐγδδϑ]δίοα 84 Εἴηρο χὶσ. 18 ᾿"Ανὰ 

καὶ ᾿Αονά: α͵80 (86 ὕυιο. Ὀοΐ᾿ ἃ ἘίηΩΒ δῃὰ οἷνξρ τοσὶ. 

ΪῺ γόσβ. 11-13 ἐὴθ γδγίαι]οῃβ ὕγοση {Πὸ ἰοχὲ ἐπ 2 Εἰ πρ5 
ΧΙΧ. ἃγΘ ἱποουϑί θυ ]6. Βαΐ δυοὴ 88 ἐπΠ6Υ Αγ ἐῆον αοἷοο 
εἶνο ουνἱάθῃσο οὕ δὴ εθοτὲ δὲ βἰι }} βοδιϊί οἢ δ ἃ δοοοζη- 
τηοάδἝϊοιυ ἰο ἰὴ 9 ὑσϑυδιϑηὺ μδιϑ ἱοφμονϊ. ἘῸΓΡ οχδτζηρὶθ 

Τα ΔΉ, ἼΣΟΣ (δοοοσάϊηᾳ ἰο βου) πδίοαὰ οὗ 2 Κίηκο 
τ'ὶι 

ΝΥ ΎΕ (ί ἢ τοῦ]α φογσϑδροιά ἴο ἐμθ Αβεγντίδη Τὼ 
τ “σι 

«ΑΑεδιγί, ἱ. 6., Ὦ1]1 οὗ Αδαγτίδ). 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. 116 [86 οὀνθηΐβ διτταί γοσβ. 1-7 τοσο 
ἐδ κῖπο ΡΪδοο, Ἐδθεμ ΚΘ χοίατηρὰ ἴο σοροσί ἴἰο Ἦΐβ 
Τηϑδίου, Ἡποὰλ Πα ἰουπμά αἱ 1, ἱΡηδῇ. ἔμ ὩΘΎΕ 
ΤΕΟΟΙ γΘα {μ6γο οἵ {86 τπονοιγθηΐ οὗ (86 Κίηρ οἵ 
ἘπΪορία σωδάθ ᾿ξ ἐπηροβαῖὉ]6 ἰο πηάοτίακθ δηγ- 
τὰ πηρ ἀν κύμα “ογβα] θὰ ῥυδὺ (θη, [Ι͂ἢ (ἢ ονϑηὶ 
οἵ ἃ ὑΓῸ πὰ δος βἷαρο, βθηηδοποσῖ τΐσπὶ Βηα ΐπ)- 
Βοὶ ἡ 1π (86 Ὀδὰ π᾽ἰυδίίοῃ οὗ πανΐπρ ἴῃ6 761 ἴῃ 
ἈΪ8 ἴγοηῖ, δπὰ ΤΊ μα κδὴ ἴῃ Ηἷβ σοαρ. ΤῊΪ Β6 
τηπδὲέ ποῖ στρ. Βαϊ ἴο ομοοῖς (δ ἰτἰυταρῃ οἵ 
Ἡσζοῖκῖανι, ἢθ βοπὰβ {μ6 πηρβδαρὸ οὗ γογρ. 10-18, 
ὙΒΊΟΝ 18 Ὑἱγίῃ δ] ἃ σοροϊ οι οὗ ἘΔΡΒ Βα ΚΘ ἢ Β 
νογὰβ χχχυΐ. 18-20, ἐχοορὶ ἐμαὶ ἢ] [86 Ἰδέ 
νϑγηοά {86 "- δζαϊ πὶ Ηοσζο Κῖδἢ ΒΟ ΠΔοΠ Υ Ὁ 
ὙΓΔΓΏΒ Η 6Ζο κἰδῇ τοί (ο οἱ ἷ8 οὐ ἀδοοῖνο Ὠΐμλ. 

2. 80 ἘδΌΒΒΕΙΚΘΕ----σαγίηβ.-- ὕ ἐγα. 8, 9. 
ἘἈΔΌΒΒΑΚΘΙ 1ξ βϑθὴβ αἰὰ ποῖ ἰδυσγ Ιου Ὀαίοσθ 

ΨεΓΌΒΔΙὁσα [ὉΓ 8 τορὶγ. Το εἰἴοποθ (χχχυΐ. 21) 
ἐμαὶ 10] οσθαὰ ἷθ ποσὰβ γγᾶβ ἐΐβεὶ ἢ δὴ ἀπεσοσ. ΗἨσθ 
τοίαγηθι, ἐπογοίογο, ἴο Ἦ18 σηδβίοσς ἴο τοροχὲ ἱμδὲ 
ὩΘΙΓΠΟΡ ἴῃ Κρ ΠΟΥ Ῥϑορίϑ ἀϊὰ ἢδ τηϑοὶ τ 1 ΘΩ͂ 
αἀἱδροβίζϊομ ἴο τββα ἃ γοϊ αῃίδαυγ δυδταϊβδίοι. 1,10- 
δὴ, ἰῃ (π6 βἷορθ οἵ πῇ οἢ ἢ6 ΤΟυπὰ 18 τλϑϑίοῦ 
οπραροά, 88 δῇ δηοίοηξ (δπδδηϊίθ ΤΟΥΔῚ] οἱ 
(Φοβι. χ. 29 βαᾳ.). 1ἰ Ὀεϊοηρεά (Ψοεἢ. χν. 42) 
ἴο 186 ἰοῪ οουλίγ οὗ Φυἀδἢ, βηὰ γγαβ Ἰδῖοσ (7 δὲ. 
χχὶ. 18; 1 ΟἿ. νἱ. 42) ἃ 1,ουϊἰοδὶ δηὰ ἴτθα εἶ. 
Τυταυβὺ μανϑ Ῥ6θΏ ΠΘΆΓ ἴο 1,δοἰδῇ (3 οβῇ. σ. 29 βαᾳ.), 
δηὰ δοίνθοη ἰμδὲ Ρἷδοθ δηὰ Μακίκοάβϑῃ. Ὑἱ 
9Ὲ ΈΠΡΕ πυρρύνοΣ τ 16. ἰάδηιῖ 8] πὶ (86 Τεῖ 
οὗ 'Ανάξ-εἰ- ΑΓεπδολἤ)εδ, Ὀδοδῦθδο “ἐπἰβ ἰθ (89 
ΟἾΪΥ ΡΪδοο ἰῃ 186 ρ]αὶπ θοίποο ϑωπιο (ΝΜ ΔΚ ἾΚκο- 
44}}} δηὰ ἴ7η- Παζὴΐδ, ἰδὲ οδὴ 6 ἰσεὰ δε 
8} δΔιοϊθηὶ ἰογ βοὰ Ὀ]δοθ᾽ (ΗΈΒΖ,, 1. -Επονοῖ., 
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ΧΙ͂Υ. ν». 788). α:. 9. Τη6 δυδ]οοὶ οὗ ““Β6 
Βεοασὰ Ἰηηΐη, τεῦ. 9 ἷδ8, οὗ οουτϑθ, βθῃηδ- 
σμοσῖθ. ΤΊΓΒΑΙΚἢ γδ8 {86 (δἰτὰ δηὰ ἰδδϑὶ ἰεϊης οὗ 
186 ᾿ποοϊγ- ΔῈ οὐ ΕἸ Βϊορὶς ἀγημδλῖγ. δ Όθο, ΟΥ 
Βογθοδοι, ἷ. δηὰ 11., πόσα ἷβ ργθαθοθάβοσβ. Ηθ 
χεαϊάοα ἴῃ ΤΘΡθθ, στ Βθ γα, οὐ ἴΠ6 Ἰος Ὀαηΐς οὗ ἴδ 
ΝΟ, ἴῃ τ[ῃ6 ναίδοθ οὗ Μοαθῃο δρθυ, δου! ρίιτο5 
δ.}}} οχὶβί, ἰδὲ σορσγοθεοηὶ ΤΊγμδδῃ σἱοΐησ [δ 6 
νέρεε στὸν Τα γα ον, τῷ πὸ Ἐπ ὙΥΠΑΚΙΝ, ̓ 
8ονΝ, “Ῥοριιίαν Αοοοιπὲ ποὶεηξ ἐΐαπ,,,Ι. 
Ρ.- 398 βΒα4ᾳ. Ασοοογάϊηᾳς ἰο ΗΈΒΟΡ., 11., 141, ἴΠ6 στὸ 
ΔρΡΡΕΒΓΒ 88 ᾿ΐ8 ΘΟὨΙΘΙΩΡΟΓΆΓΥ, Ῥτοῦ Ὁ] 85 ΒΌΒΟΥ- 
ἀϊηδίο Κίηρ (οορ. ΕΤΑΣΡ, Οεδολ,, ἀ. Κ΄. 1εγ. 111. 
Ῥ. 678), βείδου, ἃ ῥγίεδσίὶ οὔ ΗἩδρμιδδῖοθ, νῆο συ!οά 
ΟΥ̓́ΟΣ πη 6}]9 ἀπὰ ἰόντος Εργρί. Αοοοτάϊηρ ἰο [ἢ 6 
Ααβυτίδη πῃ ομσποηΐ8, βδγσροῦ οομαιογοὰ βονθὰ 
(δονθοδοθ) Κίηρ οὗ Εφγρὶ ἴῃ ἴΠ6 γοᾶς 720 8. ο., 
ὃ ΟΡ ἷδΔ (οορ. οἡ χχ.). Αμαΐῃ ἴῃ 71, (86 
ΘΔ ΠΟ οὗὨ Γορθηϊβ θη [}1008 ἃ ραγηηοηΐ οὗἁ ἰτὶθυῦθ 
Ὀγ {Π6 ῬΠαγδοῖ οὗ (. ἴῃ ἰδ6 ἀγγονγ.βοδαρα 
ἘΠΕ ΚΠΊΡΘΟΗΣ οὗ δοιηδοδοῦ δ᾽ (πιο, (86 Πδτὴθ οἵ 
ΤΊΣ ΚΘ ἢ [85 μοὶ θθοη Ἰουπὰ 8485 σγοί. Βυϊ Αδυτ- 
Ὀδηΐραὶ (βατγάδηδρα!αβ), (μ6 σταμάβοη οἵἨ βεπηδ- 
οὔ οσ, δηὰ βυσοθαθοῦ οὗ ἢἷ8 βοη Ἐβαγῃδάδοῃ, σὸ- 
Ἰαῖθα, ἰμδί "6 αἰτεοῖθα μἷ5 ἔσει οχροάϊιΐοῃ δραϊηβὶ 
86 τοῦθ] ουβ Ταγκα-ὰ οὔ ἘΕσγρίὶ δηὰ Μοσγοο 
(ΒΟΉΒΑΡΕΕ, Ρ. 202 ρβ.). Α8 βοῃηδοβοῦῦ χεϊρηοά 
Ὁ}}} 681, δηὰ τδάάοι {1}1} 668, 1[π8 βιαίεμαθηὶ 
οὗ ΜΑΧΈΕΤΗΟ, {μᾶὶ ΤΊΣ ΚΑΙ δτοόθο 366 γϑαγϑ 
Ὀοίοτο ΑἸοχαπάοσβ οοπασοεὶ οὗ Εφγρί, δργεοβ, οὗ 
οοῦτθο, δαί σι ἰμ6 Αδογγίδη βίδίοιηθηϊς, δο- 
οογα ηρ ἰο σοι Βοπηδομοσὶ Ὁ σϑιηθ ἴο {μ6 ἰΠΓΟΏ 6 
ἴη 705, δηα πηάοτίοοῖς ἴπΠ6 οχροαϊ (οι δραϊηβὶ 
Ἐκγρὶ ἴη 700, (δὰ τὰ} 186 οΒγοηοΐομγ Βἰζμογῖο 
δοοορίοα, [δαὶ Ρ]δοοβ {Π||8 ὀχροάϊου 1η 714 Β. Ο. 

3. Ἐκ 588}8]1} γ6----ηαᾶ ν᾿ 88 72-- γοτα. 10- 
13, [ΤῊ ἀοαῖρῃ ἰο ἀδβίσον, ποί {πὸ Ῥϑορ θ᾽8 οου- 
δάρηςοσ ἰῃ Ἡζοκίδῃ, Ὀαὶ Ἰοζοικί δ β οοηβάθηοο 
1ὴ αοα, τηδῖζοβ ϑιθπηδομοσὶ θ᾽ Οἱ αβρἤ θα τυ 
ΤΩΟΓῈ ΟΡΘῺ δηά αἀϊγοοῖ ἰμδη (μδἰ οἵ ΓΑ ΌΒΒΑΚΚΘ6}}.--- 
ὅ. Α. ΑΥΙΕχ.}]. ΤῈ βογυδηΐ οοὐ]Ἱά ἴη θαι ΥΥ 89- 
ογῖδθ οοπαυδδίβ ἰὸ ἷβ τηδδίεσ (χχχυΐ. 18-20) 
ὙΠΊΟΒ [86 ᾿δίοΣ (γοσ. 11 8ᾳ4.). πιοσθ ΒΟποβΙΪΥ͂ 
δοκη ον οαροβ δ ὑπ0 ἀορά οἱ ̓ἷθ. ῬΥΘαΘΟΘΒΘΟΓΒ. 
[“ΟἸἴβοτθ, τίν τηοτθ ῬγορδὈ  ἰγ, ἰηΐδγ ὑπαὶ (Π6 
μὴ ρρρ ἴοττη, οι ρ]ογϑὰ ὈΥ͂ ἘΔΌΘΗ ΔΚΚΟΒ, 8 1186} 
ἴῖο τη ἀογδίοοα οΟ]]θοἰῖνο]γ, 11 “ Κίηρ οὗ 
ΒΑΡΎ ]οΩ ᾽᾽ ἴῃ οἶαρ. χὶν."--ὖ. Α. ΑἹ ῈΕχ.]. 6ο- 
σϑῃ, ἴῃ [Π6 ἴοσλ ἴυζαπηῃ, ἴ6 οἴθῃ τηοπιϊοηρᾶ ἴῃ 
1:6 Αβαγτίδη ἱπροσὶ ρίΐοηβ, δῃὰ {παὶ 88 ἃ οἷΐγ 
(ΘΟΗΞΒΑΡΈΕΒΕ, Ρ. 828, 9), δηἃ ἃ ρῥγονίησοο (ἐδὺά, ᾿. 
21, 11, 12.» ν. 881, 8). Βιυϊΐ ορίηΐομβ αὐ ΠῈΣ ἃ8 
ἴο 1.8 Ἰοοδιίίοῃ, βοῦῖθ ἰδ κῖηρ ἰ [ῸΣ ἃ Μοροροίδιηϊδῃ 
Ἰοοϑ!γ (ΟΕΒΕΝ., ΚΝΌΟΒΕΙ, οὐ ἴἰδθ δυϊποῦὶῦ οἵ 
ῬΤΟΙΈΜΑΕΟΒ Υ͂. 18, 4, αΑ15ὸ ΒΟΉΒΑΡΕΕ, Ρ. 16], 
Ῥεσδῦβο, 'ῃ δὴ Αββυσίδη 11 οὔ φϑοργδρῆϊολὶ οοη- 
ἰοηΐβ, (ὐυΖϑηδ 18 ἡδηγοὰ δίοηρ πἰϊῃ ΝΊΒΙΡἷ8, δηὰ ἴῃ 
ΟΌΣ ἰοχί χτ Ἡλγαῃ δᾶ ᾿ἜδορΝ. Βαὶ οἰδποτα, 
οὐ 86 δυϊδβουῖῦ οὗ Αγαὺ ψϑορσαρθογβ, βοοῖς [ῸΓ 
Οὐοζαῖ ἴῃ ἰμ6 τηουπίδίπουβ σοσίοῃ πον μοδαὶ οὗ 
ΝΙΠπονθῖ, ΤΉοτΓο ἰδ α χἶνον ΟΠ ΑΡυΣ ἐμεῖο ΠΟΠΊΗΡ 
ἔγοαι δα τηοιηίδίη τορίοη οὗ Ζαζαη. Τἢΐδ ΟΠὰ- 
θηγσ, 8 Ἰοῖ Ῥγταποῦ οὗ ὑπ ΤΊρτίθ, ἀρ θατθ ἰο ΡῈ (ἢ 
Δ ὙΠ) ὙΠ τηοηομοὰ 2 ΚΊηρβ χυ]!. 6; χυἱὶὶ, 

11, δῃὰ τουδὶ 6 ἀϊβιηρτιίεμοά ἔτομι ἴ[μ6 29 οὐ 
ΟΒδροσαβ (Ομ οθαυ) Εοῖὶς. ἱ. 8, εἰο., ὑμαὶ ἱβὶ ἃ 
Ὀγϑῆςἢ οὗ 86 Εὐρἢγαῖοα. Οορ. ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ ἐπ 
ἰος.: ἘΜΜΑΙ,Ό, (ἰδοῦ. ἀ. Υ΄. 1δν. {Π{1. γ. 638, 668: 
“Τῆα Νεοδίοτιαηδ, οὐ ἰδ 1οεὲ ΤΥ ΐδεδ," ὈΥ ΑΒΑΗΕΙ, 
Ομαντ. Δροοσγαΐϊηρς ἰο 2 Κίηρῃ χυὶϊΐ. 6- χυϊἱὶ. 
11, ἀὐοζδῃ Ὀοϊομρβ ἴω {16 Ἰδπὰβ ἰηΐο τβῖοῖὶ (ἢ 6 
Ιβγαθθθ πόσο ἀερογίοα. ΝΟΥ͂ πῷ ἢπὰ {ἢθεθ 
(Εείκς. ἱ. 8; 111. 1δ, 28; χ. 1δ, 22) βοι]οἀ οἱ (89 
39, ὁ 6.,) ΟΒθθασ, Τἢο βα ]θοὶ ἴ6 ηοὶ γοῖ οἰθαγοὰ 
ὮὃὦΡ. Ηδγϑη, οοΟῦΒ οὗθη δ ἤαγγαπ ἰὴ ἰδ ἰη- 
βασι ρίϊοηβ 85. ἃ Μοβοροίδιίδη οΟἱΥ̓ (ΞΒΟΉΒΑΡΕΒ, 
Ρ. 45). [Ιἔ 15. ἃ ν ΥῪ δηοίοηϊ οἷνγ (Θφη. χὶ. 81] : 
χὶϊ, δ; χχνυίϊ. 48, εἰ.), ἀπὰ τ 6}}-ἰζηοότη ἴο Ογθθκβ 
αηὰ οπιδηβ Ὁπὰος ἴῃ86 ὨΒΠΙΘ Κάῤῥαι, Οανγαδ 
τανὰ ον ἴογῦ ἴ[ῃ68 τοδὶ ἀϑίδας οἵ Οτγδαβθυβ.--- ΤῈ ], 
Β60 ΡΙΌΤΑΒΟΗ, υἱΖ, Ογαδεὶ, 25, 27 κα.). ΒοΣορὶ, 

ἴοο, ἱπ α Μοδοροιδιῃίδη οἰΐζγ, ποδὶ οὗ (ῃ0 Κυ- 
ῬΒγαδαίρα, ἰῃδὲ ἰγοα θη γ ΡΡΟδΙΒ ἴῃ (ἢ6 ἰπβοσῖρ- 
ομβ 88. α-δα-αρ-ρα οὐ α-δαρ-ρα. Ἰιδίοσ ἰΐ δρ- 

τ ὉΠ66Γ (ἢ 6 ὨΔΠῚΘ ΟΝ ἰας (ςοΡ. 
ὙΑΙΌ, ἰ. ς. 1Π. Ρ. 689). ἴησ 16 “ΒῺΘ 

Ἑάφθῃ ἴῃ Τοίδαθον," 1ἃ τουδὶ Ὀ6 ποϊρα {μα ΕΣσοὶς. 
Χχνὶὶ. 28 πιοηιΐοηβ 8 Ῥθορὶβ 1}, (μαὶ οσθ πηθῦ- 
ομδηίβ ἀθα]ηρ δοΐγοο 886 θα, ἱ. 4., Ασαῦὶα δηὰ 

Τγτα, δοηρ αὐ [ὙΠ δηὰ 133 (ἐ. ἐ., ἼΡῪΣ: ΟΓ 

Σ: 184. χ. 9). Μογοουοσ Απλοα ἷ. δ πηϑηϊϊοηβ ἃ 
1») [2 ιμαΐ, 28 ρασὶ οὗ 86 ρϑορὶθ οἵ ϑ'γγία, γγ88 

ἴο δπιϊσταὶο ἰο Κὶν. Ὑθίδαθοσ 18 τη θη ] οηθα ΟὨΪΥ͂ 
οὔοΘ ἱπ ἴθ ἱπροσι ρὕώοηδ, τ οτο ἰὰ 18 τγοϊδίοα, (ἢδὲ 
ΤῊ ΙΔ -ῬΊΘθοσ Ὀτουσῃί δὴ οἴεγίηρ ἴῃ Τὰ]- Αβϑαγὶ 
ἰο {86 κοὰ “Μαγάιυκ (ἰ. 6., Μογοάδο!) {μαἱ ἀπτοὶὰ 
αἱ Το αδϑαν᾽" ἘΟΒΒΑΠΕΕ, . 2083 5ᾳ.). Ὑδο τηυβὶ 
{ππ8 οοηβἰ ον ἤδη δηα Το λαβαῦ 88 ΝΜ οβοροίϊδιηΐδῃ 
Ἰοοβ  ἐτῖο5, ἐπουρῇ νίονα αἰ ΒῈΡ τ ἢ 88 10 {πο ὶγῦ 

γτϑοῖβθο ἰοσδίϊοηβ. ΤῊΘ φαοδίλου (νοῦ. 18) “τ ῇογθ 
18 ἐπ6 Ἰώπρ οὗ Ηδιιδίῃ,"" δέδ., 186 ἃ τοροϊ ἴοι οἵ 
χχχυϊ. 19, ὁχοορίηρ ἰΠδὲ γὸ αν ποῦ “ κίηρ "" 
ἱποιοδὰ οἵ “ 16 μοίβ. 10 18 ΤΟΥ ΟΥ̓ Σ ΓΟΙΏΒΓ 

816 (μαὲ Βοτ 1 χεδὰβ : "Ὃ Ὑ7Ὸ Ἴ, ὙΒ6 σϑᾶβοι 
ἴον 1:18 ἔοστα οὗ Ὄσχργοεβδίοῃ, ἱ{ ἴξ ἴθ Ὡοΐ ἃ τῇ 670 
ναγϊαίίου, 18 Ὡοὶ ο68 7. ΕῸΣ δηδιορίοβ βο «0088. 
χιϊ. 18: Ναπι. χχὶϊ. 4, δηὰ ἴπ μὸ πα άθθ Ἐσγϑ. 
ν. 11. [“Αποίμοσ οχρ  δηδίίοη οὗ ἰμθβα ογάβ 18 
ἐμΐ βαρκοαιοὰ ΡΥ [μυξζαιίο, τῆ ταραγὰβ ἔμθτλ 88 
ὩδΙη68 Οἱ (6 ἀοι1658 τΟΥΒΕΙρΡοα δὶ Ηδπιδίῃ, Αὖ- 

Ρδὰ δηὰ βορμασναίπι, ἀπά ἰδ κεθ 99 ἴπ ἴῃ βαθβο 
οὔ ἰά4οἱ ον αΐο]ατυ ἀεἰίγ, τυ οἷ δαὶ ἰᾶθα ἷβ 88 οἱὰ 
88 ΒΙΟσΒ. 8 ἱῃροηΐουβ Ὠγροίοβὶβ 1,02- 
ζαϊΐο οῃάθδαυοσβ ἰο βυδίαϊῃ ΟΥ̓ {Π6 ΔΗΔΙΟΩΥ οὗ 
Αἀγαπιποϊδον, απὰ Απαπιείφον, ἐδλδ σοάδ οὗἨ ϑερῆαγ- 
ναῖι (2 Κίηρ χυὶϊἱ. 81), (6 βοοοηὰ οἵ νῖςοἢ 
ὨΔΙΊ65 ἮΘ ΤΟΡΆΓΑΘα 88 Θβϑθη λα! }ν ἰάθη .8] Ἡ 18 
Ἡεπα. Τὴ ἴαγον οὗ {18 Ἔχρορίίου, θοβ᾽ 468. (ἢ 6 
ἴδοῖ Αἰ γοαάν πιοοϊοησά {Πλαὲ 1.9 Ὠϑ6θ, 88 ὨΔΠλ68 
οἵ ρἴίδοθα, ΟΟΟΌΣ ὩΟΥΒΘΤΘ 6186, 1ξ ΤΏΔΥ ὉΘ ὙΠΡῈΣ 
{πὶ ἰδ ἀρτθθθ ποῖ οὨἱΥ πῆ (μ9 οομίοχὶ ἴῃ (18 
Ὀΐδοο, δυΐ αἶδο τὶ 2 Κίηρθ χυἱὶ. 84, ἴῃ πο ἢ 
{πο οχρ]δηδίζου οὔ {π6 τόσα 88 γουῦβ ΟΥἹΎ Ὡουθ 
δ ἰῃδά πχὲ581010." -αὖ. Δ. ΑΙῈΧχ 
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4, ἨἩΞΕΖΕΚΙΑῊΡΒ ἹΝΤΈΒΟΕΚΘΒΙΟΝ., 

σπάρτα ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 14-20. 

141 Ανν Ησοζεϊκί δε χοοοϊγοα ἐμ Ἰοίνοσ ἔγομα (6 Βαπά οὗὨ ἐἢ 8 Πηθβθοῆρο 8, δηὰ τοδὰ ἰΐ : 
δηὰ Ηοζοϊκίλἢ ποηΐ ὉΡ απίο {86 μουδο οὗ μ6 10 ΕΡ, δηα βργοδὰ 1 Ὀοΐοσο 6 1.0 Ὲ. 

15, 16 Απὰ Ἡοζοκίδῃ ργαγοα υπίο (6 ΟΕ}, βαγίηρ, Ο 1ζ0Ὲ} οὗ μοβίβ, Οοά οὗ [βσϑεὶϊ, 
{μ8ὲ "ἀ τγο]]οβϑὲ δεέισδοηῃ, ἰμ6 ομοσιθὲπι, ἰοὺ αγί πο οὐ, ουέη ἑμου 8] ηο, "οὗ 4}} 186 

17 ΚὶηραοΙη8 οὗ [86 φασί : μου μαϑῦ τηδθ ποάνϑη δηα δαυίῃ. [πο]ϊη6 {ΐη6 δαρ, Ὁ 
ΤΟΕΡ, δηὰ ἤθδῦ ; Ορϑὴ {81η6 ογϑβ, Ὁ [.0ῈἘΡ, δῃα 866: δπα ΒΘΔΓ 811 (80 πογάβ οὗ 

18 βοῃηδοθ ον, Μ ΒΙΟΒ ΒΔΙὮ βοὴΐ ἴοὸ δ ὑῆποὶ “86 ᾿ἱνίηρς αοα, Οὗα ἰσυϊὰ ΤΟΕΡ, (89 
19 κίηρϑ οὗ Αβδυσία ἰᾶνὸ ἰδ] αϑίθ ἃ 

᾿οδϑύ {μοὶν ροάβ 
1] 86 ἰπδίϊοῃβ, δηὰ {Ποΐγ οοιηίγῖοϑ, πὰ μᾶνθ 

ἰηΐο {μ0 ἢτθ: [Ὁ ΠΟΥ 106 γ6 ὯΟ ροάϑ, υ'χὲ [86 τΟΣΚ οὗὁἨ πιθη 8 Β8 68, 
20 ποοά δηά βίομε : ῬΠΟυΘΌσο (ΠΟΥ μανο ἀοϑίσογοα ἰμθ. ΝΟῊῪ ἱμογεΐοσο, Ο ΤῸΕν 

ουὺν αοά, βᾶνϑ υ ἴτομι 18 μδηά, ὑμαύ 411 {89 Κπράοχῃβ οὗ [86 δι σία πιΔῪ ζοῦν ἐμαὶ 
“Ἴδοὰ ατό 9 ΧΟΕΡ, ουόη, (μοὰ ΟὨΪΥ. 

1. Ἠοῦ. ἰαπάε. 

ι - - ὅο. 
ὁ ἔλου ελονα αἰοηό (ατὶ ἴἢ. 

8 ἨΘΌ. σίσεη. 
. βνίμψ ἀλούκίξῃ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑ,,. 

Ψεν. 14. 80, Ῥτγορουῖν δογίρία, βίδη 8, {159 ὑπὸ 1.8. 
εἴα ἐἰέογαδ, ἴον ὁπ τὶ ἰπρ (ΘοτΡ. 1 Κὶἰπρ5 χχί. 8;2 Κἰπρϑ 
ΣΧ. ἴ, ὙΏοΓο Υγὸῖ892 ἼὩΌ ἰπἰοσοθηχοβ τὴ Ὁ 50; 2 
ΕΚίηρϑ χχ. 12, δοῃρ. ἴ38. χχχίχ ). ΤΏ εἰπριίατν βυῆχ 
ζο]]ονίης τοΐοσβ ἴο 9 βίησυϊαν ποίίουῃ ἼΒΌ, δογίρξιιηι. 

γον. 1δ. Τῇ οοπίθῃηίβ οὗ [ἢ19 Ὑ6Γ586 ὕΌΓΤΩδ ἰὼ 2 ίηρ5 

χίχ. ἐμ δεσίημίης οἵ τοσ. 1δ, αϑὰ ἰπϑέοδὰ οἵ 7717" - ιν 
ομὺ, πΉΪΘὮ 8 [9 ΤΏΟΓΥΘ 884] ἔοτι οὗ ΒρΡΘΘΟΝ,, 1 τοϑὰϑ 

ἴη ἃ Κίπεβ ὙΠ) δ᾽ 57). 
γον. 16. ὈΤΌΝΣ ΔΕΠ ΤΠ. Οταιγδείσα!ν [{ 19, οὗ 

δοΌΓΘΟ, Ὡοὺ ᾿τρΟΒΒ[Ὁ]6 ἔο ἔδϊκο ἸΓΠ δ8 ρσγοάϊοδϊο δῃά 

ὈΣΤΟΝ 88 ἴῃ Δρροβίἐΐοη ἢ ἰς. Βυΐ πο ΜΕ 16. ἴῃ 
οἵἴνοοι 4 [ΌΤΤΩΔΙ, τοιουδὶ δι ρ μδϑὶθ οὐὗἤἩ ἴ) ργϑαϊσαίο. 
Βυι 1 15 οοπδβίσυθα ἴῃ δρροδί λοι τὶ ἐπ 6 δι Ὀ]6ςῖ, 
ἐμοὶ ἐξ ἰ8 τη θυ} ν βία βοδηί. Ἐον ἤθη ἰΐ ἀσαυ γθ8 
τηϑοπίης “ ἐοξὶ8,," δ ὰ γχοίστϑ οι Ῥ ΒΔΕ 4} ἴο {πΠ6 Ὀοΐηρ 
οἵ Οοὐ 885 ἰδ ἰηνογὰ ρστουπὰ οὗ Ηἰΐα ψοσῖκθ. ΤῊ 18. θῃ)- 
Ῥβδιϊο ΒΘῺΒΘ (“ ἐαζί8) δ ΓἼ Π25 1} ΣΘίοσθ 99 [0 ΓΔΘῺ Φ0Γ. 
ΣΙΪΧχ. 12. ᾿ 

γον. 11. Ἵ) »)., δοοογχαΐης ἴο ἴδπο Ῥυποίαδίίοῃ δῃὰ δο- 

οογάϊηκ ἰὸ 2 Εἴτα χίχ. 16, Ἦν. 8 ἴ'ἴο Ὀ6 σοπδίτιθϑα 88 

ῬίυΓαὶ. πρΡ 18 δ0Ἁ ΟὨΪΥῪ οὗ Ὀρϑηίης [ἢ9 ΟΥο8 διῃὰ [ῃ9 

ΘΑΓΡΒ χ ἑΐ. 20, οΘοτρ. ὨΔΏ. ἰχ. 18. 

᾿Οοτ. 18. Ιπδίοδὰ οἵ ΠΣ ἽΝ -2- ΠΣ τὸ τοδὰ ἴῃ 9 ΕΙ. 
χῖχ. 1 ὈΔΤΠ ὯΝ. Ι{10ὴ6 τοδάϊης ἴῃ 1δ5ϑ 8) ὍΘ οοΥγτ͵ϑοῖ, 

ἐπθ8 ἔδπο ζοἸ πίῃς ΟΥ̓ Ἴ ΝΊ οδη ΟἿἿΪΥ ΤΘ δὴ ἐπα ἢ 6 
Αβδυτίδῃθ ᾶγο ἀσθφίχογοθα ὑπ 61 οὐ Ἰδη ἃ, δὰ ἐπδὶ “ ὮΥ 
ἀορορυϊαίίοι ἢ σοηδοαῦθποο οὗ σοπείδηξ ΜΩΣ ̓" [σΟΙΏΡ. 
χῖν. 30.-- Τὰ}. Βυὺ ὈΣ ἰοἰσζοάμοθϑ ἃ ΘΟ  σοβδί ἢ οὗ ἰδ 6 

ἐγ οὗ πηδὲ ἰἢ6 Ααϑγγίϑη δαυδ, 8 Ὀοδϑίδ ΟἿΪΥ οἵ υὴδὲ 
{πον πδτο ἀ006 ἰο οὗἶδοῦ παϊίοηδ, [ὃ σημδὲ ἐῆθῃ ὃὉθ δὰ- 
ται ἱοὰ παῖ 2 ἘΊΏρ5 ἢΔ5 Π9 ΤῇοΓ9 σοττοσὶ ζοϑαΐηρ. ΤΉ ΘΥΟ 

ΡΡοδῦα (0 ὍΘ δὴ δἰἰοσγδίϊοῃ ἰἢ 1568}, ῬΓΟΌΘΔΟΪΥ οσολ» 
εἰοποὰ ὉΥ ἐδ 13 ἽΠΠΡΠΠ 1085 υϑοὰ οὗ παίΙοφ ἐπδη οἵ 

Ἰαβ, διὰ ροβδὶ ὉΪΓΚ 4180 ὮὉγ ἐῃο Δ Πη- 520 γοτ, 11.-- 
Ὁ ὙΠΠῚ, τΠΊΘῺ σθαι οὐ ΟἿ ὙΠΓῚ Ὑοσ. 11, ΓΏΘΘΏΒ ὕ͵ο- 

ῬΟΣΙΥ “ἴὸ τρδῖζο πὶ οσθα,"" ἐΠ0. ΚΟΠΟΓΔΗ͂ν “ἰο ναδίοϑ, 
ἀοδοϊαοίθ." Ιῃ 18 τϑάϊοδὶ τωϑδιΐωᾳ δα Ῥσϊγαδυ ν 1 ἰδ 

| 5οα οὗ απ, ἐῇθῃ 4150 οὗἉ παίΐοῃβ (χῖὶσ. 17; 1ΧΖ. 12; 991. 
]. 27). [(ἈΊΧΝ [5 υδοὰ Πόσο ἴῃ ἐῃο Βο180 οὗ Ὠδίο; 5, 82 

[Π9 δία υἶασ 5661Π15 δοτηθέί πιο ἰο ἀοηοὶθ 6 ἱΠμΔΌζι πὶ 9 
οὔ ἐἢθ θαγ ἢ οΥ Ἰαη. ΤὨΪ8 που]Ἱὰ δὲ (9 βδζωϑ ἐΐπλθ δο- 
σουπῃξ ΤῸΣ ἐδ ΙΑ Οοῦ 1πθ βυὯἣχ ἐπ ΟΥ̓ Ν.-- οὐ. ΑΚ Αὐκχ. 

Το Αὐἰμποσ δ Πγροίηθϑἑβ ἰο δοοουηΐ [ὉΓ (Π6 γαγίδξίου ἴῃ 
Ιδαϊδ 8 ἰοχέ 5 ποίίσοθα ὉΥ 2. Α. ΑἸΕΧΣ., ΑΒ υγχοα ὃῪ Οκ- 

ΔΕΝΤΙΟΒ, 85 5 ἴῆο σα86 ὙΠ της ὈΘαϊάο ἐπαὶ το ΑἸΕΠΟΤ 

845 ἰο Ῥγοβϑοῃξ ΟἹ ἐδ βδῖο ϑυυῦ6σι. ἢ γϑίροσγθῃοϑ ἰο {π 
Ῥγοδβοηὶ ἰμπδίδποο ὅ. Α. ΑἸ χ. βαγ5: “ Βοδίάϑθε {1 λποῖζαϊ 
Βηα ΔΙΡΙΣΩΓΥ ΟΠΔΥΔΟΙΟΥ 28 8 [ἼΘΓΘ [8 6-8}Π[ο8ὃᾧ'ἑᾳ απαὶ [(5 
εταϊυἐοὰδ δβϑαπιρίίοη οὗ 96 κτοδδβοδὶὺ βέυρί αἰ  δπὰ ἱμ- 
ΠΟΓΔΏΟΘΘ 89 Ὑ6]] κα ἱραϊίἰοηλίοι ἐπ ἐπ πτίϊοσ, [ὁ 15 εὐυ- 

οἰθην τοίαϊθα ὉΥ 1π6 οζηρμαῖία σοπηθίηδίΐοη οὗὨἨ ἐπα 

ΒΑΠῚΘ ΤΟΥ δη ποῦῃ ἰχ. 12,- - (τῇ 6} Ῥγόυοβ ἐδ πιο δ 
τον σου] ποὺ ἤανο ὈΘ6ΘΠ 80 Βῃοοσϊτοὰ δὲ ἰδ ὄχ ργοθ- 
κἴοῃ 85 ὑ0 ΤηΑἶκ 6 ὨΟΊΒ6Π86 οἵ ἃ Βοῃ οι 68 ΤΩΘΙΟΙΥ ἴον [89 

ῬύΓΡΟΒΟ οὗ δυοίαΐϊης [. ΤΟ σοδάορ πὶ} ἀο ποῖ] ἐο οὈ- 
ΒΟΓΥΟ, ΤΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, ἰδὲ [ἢ 6 5416 ΠῚ ΣΙΏΑΔΓΥ σοΌν [530 [5 Βι10- 
Ῥοκοά, ἴῃ ἀϊδογοπὲ πη σροποίθϑ, ἰο ἤασθ Ὀθοὴ ΨΒΟΙΥ͂ 
πρδοασυδίπϊοαὰ τί τῃ9 ἰάξοπιθ οἵ δ ͵ 5 τηοΐμοῦ ἐοησῦθ 
[οοτΡ. Ὦτ. Ναχοχιδβαση ὅῦθουθ δὲ χχχνΐ. 5] οὐ 1 ἽΓΙΠ. 
Δηὰ αἱ χχχυΐὶ. 9 οἡ 77.7222.}], δῃὰ γοὶ ΘΧΊΓΘΙΩΘΙΥ βοῃβίἐἶνο 

[0 ΔΩΥ͂ Βυρροβοά υἱοϊαίίοῃ οὔ αβαξθ. ΗΟ ΒοΓΌρΙ65 δηὰ 
Βυσῆ ἱχῆογδησθ 816 ηοΐὶ οἴδοη Του ἴἢ οομϊπδέίοη. Α 

ΤΓΔΏΒΟΣΙΌΘΣ ὈΠ8Ό]90 ἐο αἀἰδιϊη χα ἢ Β0 86 ἔγοτχα ΠΟΘ Ώ 56 
ψου]Ἱὰ ποῖ ὈΘ6 δρὺ ἰο ἐδῖο οἴδησθ δὲ Τῇοσϑ ἱττοκυϊανγί εἶθ 5 
ΟΥ δσορῃίσγία  ἶθα ἴῃ ἐἢ6 ῬΏΓΣΑΒΘΟΙΪΟΣΥ ΟΥἩ αἰσὶΐου; οὗ Ὠὶβ 
δουΐπον." Τῇο πἱβάουλ οὗ ἐπι 18 σϑίλαγκ ὙΠ] 0 ἀοι!δὲ ἔῃ 
τηοδὲ τπηϊπὰβ οαϊποῖη 9 σοπδίἀογαιϊοηβ ἐμαὶ ἐδ ΑὉ- 
[ΠΟΥ ΟΠΓΕΞ, 8 (8) ρτόρτοδα οἵ 8 σοζωτηθηΐοτΥ οὗ ἰδ 9 
Ῥτϑϑοηῦ δϑοξίου, ἰἢ Ῥγοοί οἵ οΌΣζ ἰοχὲ Ὀθϑίπς δοοοπὰ μδπὰ, 
“Τὰ. 

γον. 19. ὈΥ ἽΝ ἀσϑδοσῖθθδ, δοσοσάϊΐηρς ἰο 9 8ιο668- 

δἷουι οὗ γνοσὺβ ἸΣΓΗ- ΠΣ, ἐδ οοποϊυάίτις τγϑϑαϊὶ. 

ψον. 30. ΤΠ ΓΕ. [ἢ 8 Κίηκε χίχ. 19 ἔῃο σοδϊηρ ἴα 

ὈῊΣ ἼἸ", θὰ δοσογαάϊης ἴο ἔνθ δοοϑηΐβ ἐἢθδο οσαϑ 
Ῥοϊοτ ας ἐοοῖμοσ, τοὶ ΠΟΥ σοπΒίΣ θα 88 ργϑάϊοδὶθ οὐ δῷ- 
Ῥοδίος πιὰ ἰπ6 Βυθίοος ἌΓ). Μοτοογοσς {89 δυΐδον 

οὔ ὅλ9 Ιβδΐδῃ ἰοχὺ ϑοϑσὼ9 ἐοὸ δυο οοζωδἰ θὰ ἐδοτω, δὰ 



ΓΕΗΑΡ. ΧΧΧΥΎΤΙ. 921-835. 838ὅ 

ἔοτ [15 ΤϑδδοᾺ ἰο ἢδγο ἐσοδαίοὰ Ὁ Ε 858 δυροσῆηουδ. [186 Ἰραίδῃ ἰοχὶ τηῦδὲ ὉΘ 860 Ὁπάοχαίοοά, δηὰ Σ᾽ ὃθ 

πογὰβ δὨὰ ἐδ ῖκθ ὈΠῸΝ 828 Ὁγοϊοδίθ δὸ (πδὲ τγὸ οὈϊαδίη | ποίΐοῃ σὰ ἰδ ΦΌΡΡ119α ἤγοπι ἐδο οομίοχε: “ ἐμαὶ ἐδοι 
[9 56:89 : “ἰδδς δου ΦϑΟΥ̓ΔὮ δ᾽ οΏΘ δὲ αοά." Τθα | Φοῃονυδῇ, δου δσὶ (ἰ , υἱς, Οοἀ)." 

ἘΧΈῈΟΘΣΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂,, 

1, Αδᾶ Εοκοϊεϊ δ .-----δογίηξ.-- ὕοτα. 14, 
16. ἯὙε Ἰοδπὶ βοσὸ ἴον ἐμ τοι {πὶ [86 πιθ8- 
ΒΕΏΘΌΙΒ ΘΓ ἴο οἶνον ἃ Ὑσίτθῃ τὼ ν ἴον 
Υοσα. 9, 10 βροῖζθ ΟὨΪΥ οὗ δὴ οὔβϑὶ οοπιημ)αΐοη. 
Το βργοδϊηρ ουὖἱ οἵ ἐπ Ἰοίΐου γγὰϑ ἃ βγῇ. 6 
ἰγδηδδοίΐοη, [}ἀ γογίβοὰ οὐ (6 οὔὸ βδηά, ἐδθ 
ΤοΔ τ ν οὗ (86 ῥγοϑθηΐς Ὠθοθδδὶΐγ, οὐ ἔθ οἴδμου, ἰΐ 
που!ά, 88 ἰΐ πόσο, 1186] ΟΥὙ ἴο ἰβδδνθ, 50 0]45- 
ῬΒΘΩΥ οὗ ἰἱξ βου ά 16] ο8}} ἀοπτη ἰμο ἀϊνίῃθ 
γεηροδῆςο, [ἐ Σ6 0815 81] 86 ρϑβϑασϑθ τ ΘΙῸ Τ]6ἢ- 
ὕοα ἰβ τηδα οὗ ἱτηρί οἱ ἐπδὶ οτἱοὰ ἴο Βοδᾶυθῃ: 
ΘΟΠ2Ρ. 6. 5.) ὅθῃ. ἷν. 10; Φοῦ χνυὶ. 18; χχὶν. 12; 
Χτχι. 88, ΗΔ. 11}. 1]. 

2. Ο :ΟΕΒΡ--- ἴδοι οὨ]γ.--Ἄετα. 16-20. 
Τιδὶ 16 Ομογαδίπι διὸ οπίν βυιωροϊς δπὰ ποῖ 
ῬΟΙΒΟΙΑΪ δηροὶ ἴΌσπηλ, 86 ΓΑΝΟΒ που]ά μαγο ἰΐ 
(δη. 111. 24) '6 μαγὰ ἰο Ὀοϊῖουθ. Ὑμδί Εσζοκὶοὶ 
ΒΔΓ (ἰ. 4 ρηᾳ.; ἰχ. 8; χ. 2544.), ὙΘΙΘ Ποῖ Π16ΓῸ ΒΥ Τ.- 
θ0]8, [Ὁ Βα 08 ἀγὸ 1  κοῆθαθοβ, ἴὰ τ: ἢ ἴγοια ἃ 
Κηοπη φγεδίηθεβ 056 ἰηΐθγα ἴῃ6 Ὀθονη. Τα 
ῬΑΓΙΙΆ ΠΥ αστοοβ πὶ (Π6 ΕΣοῖκίοὶ υἱβίοθβ. ΕὉΓ 
(6 χτοϑὲ {π686 ἃτὸ οὗ 8 ἰγαηβοοπάθηίὶ Ὠδίατγο. 
ΤΏΘΥ ὀρθῇ ἴο τ ρ  τρθοα ἱπίο (6 ἀθρίμβ οἵ ἰμ8 
αἀἰνίη 7, ΘΟὨβοαΌΘΏΙ]Υ πο τϑδ] (168. 1η [Δοἱ, Ὀαὶ 
ἷπῖο δὰ 
(μιδὲ 8 ἴῃ ἰοησυοα. 6 τριιβὲ Ἰῃ Ο 65|1Υ Τοίο 
{6 σπου δὲτα ἴο ἐμ οἶδβα οὗ συ ἀ]98 (μδὶ π}}} ποῖ 
να σοβοϊ γοά υὑπι}} (16 ποχὶ 1186. [{ ἰ8 ἃ σοβεϑοίϊίου 
οὗ ἴμοδθ ἈΘΑΥΘΗΪΥ ἐπηοίοηβ οἵ [ἢ σμθσΌ ἾΏ, 88 
μοῪ δ ἀοϑθογ υοὰ ἴῃ ἘΖοίκῖοὶ, πῆ θῃ το θθ0 [ἢ 6 
ἐδογα δῖ πὶ ΌΣΙΩΒ ΔΡῬ ΔΓ οὐ [9 ἂτῖκ οἵ 86 οοΥο- 
πδηΐ 85 1:6 Ὀδδγοσβ οὗ ἰῃ6 Ῥγόβοηῆσο οὗ αοἄ ἴῃ ἐπ6 
Ττηϊἀβὲ οἵ {16 οοῃρτορδίζοη οὗ πὸ ΟἹὰ Τοσίδιηοηὶ 
(Εχοά. χσχυ. 18 βρα4ᾳ.). Ετοπὶ {86 Καρροτζοίβ, 
πολ οὧοὐ {π6 δρδοὺ ὑεΐπγοοα ἢ ὑχο σῃογυἷ πὶ 
(Φιία. 22) το [0 πὶ}} σονϑδὶ Η 861. Ἡδηςθ 
Ης ἴδ τορεδίθα!ν ἀοείρηδίθα 48 (86 Ὁ 2 Ἴ2Π 2) 
(1 ὅδιι. ἰν. 4; μ βρεν, τί 2. χχὶϊ, 11, 1 (ἢν. 
ΧΙ. 6. Ῥβ. Ιχχχ. 2; χοῖχ. 1). Τὴ δου ατὶ 
ἴ8δ9 οᾶ, ονοθῖ δου ἨροΖοϊκίδῃ ἰοοῖὶ ἴσοι [}9 

Βείογο πιο τὸ δίαπα 88 Ὀεΐοσο οὔθ Ϊ βοίβ, 

Ἰοσίουβ ἤσᾶυοσ οὗἨ ἐπδηϊκερί νίηρ οἵ μἷθ δῃηοοδίοσς 
ῥαν!ὰ 2 Βδαπ.. Υἱΐ, 28) 1ῃ ψΐοι ἐδ ἰδὲῖος τϑδὰρ 
Κηόνα ἢἷδ ἴδ ἢ ἐπ (86 ρ᾽ογίουθ Ῥγοπλῖβο ρίνθη ἰὸ 
ἢἷ5 ἤουθθ (ἰδία, νοσ. 12 βῃ4.). [866 7εχί. απὰ 
Οταπι.). ἴῃ τοΐογομοο ἰο 606, οομιρ. ῬΒβ. χἰΐν. δ. 
ΜΌΥΘΟΥ͂ΘΣ ΟὯ6 Π6Θα8 ἴο ΘΧΆΤἷΠ6 οἰ 066}γ ἴῃ ᾿ΐ8 ΘΟῊ- 
ἰοχὶ ΘΥΟΣῪ δίῃρ]θ ῥδδβαῦο ἩΠΊΟΝΒ ΤΩΔῪ δοαίἀοθ Ὁ6 
ἄγαπη Σίμπος (Ὠοαϊ, χχχὶϊ. 89, [68. Χ]]. 4: χΠἶ!. 
10, 13, 25; χΙνῖ. 12; ᾿΄.ὄ 12; ΝΘΆ, ἐχ. 6, 7), κθ6 
οἡ χὶΐ, 4. Ηβσεϊκίδῃ ουϊάθηῦ ἰβ αἱ ραΐδβ τἰρεῃὶ 
{ΠΟΓΟΌΡὮΪΥ ἰο δια ρ ἢ δ8129 ἐ|6 δἰοῃθηθθα οἵ ἀοά. 
ΒΑΌΒΒΔΚΟΝ δηα βθηηδοβοῦὶ Εἰπηθ 7 (νος. 12) 
ἢδαὰ τηοοὶ ἱποίβί γο] Υ Ἔσχρσοδοοὰ ἴῃ9 δοδίμοη ἰάρα 
μὲ ΘΥΘΓΥ απ ἢδρ 1(8 ἸῺ οοηίσαδὶ πὶῖῃ 
{15 ΗΖ ΚΙ Άἢ πιοδί ἀθοΐβι ν] Υ τηδὶτοβ Ὀχοιηϊηθηὶ 
(παὺ 7 πονδὰ ͵'β ποῖ ἸΏ ΓΟ α Οοά, μυὲὶ ἐδε αοἀ 
αἴοπ ἴον 41} πδίϊοῃβ οἵ ἴὸ δαγίῃ : δηά ἰμαὶ δ6- 
οδ.86 6 Ιηδ46 ποανοθη βηὰ θαυ (6 εη. ἱ. 1 ; [κ8. 
χ]ῖν. 24. Ἰϊ, 13, εἰε.). 
ΤΙ οδυβα] οἴἰδιιθο ΤῸ Σ ἘΠΘΥ 916 Ὡ0 κοᾶκ, εἴο. 

γῸΓ. 19, κἰνοϑ δὶ οὔοθ 6 σϑδϑοὴ σῶν (ἢοθα γνἱο- 
ἰοσὶθϑ οὔὐ [6 Αβϑυγίδῃβ ἯΘΓΘ 1016, δηὰ {ἐδ6 
ποραίνο στουπα οἵ οομλίοτέ ΙῸΓ [8γ86}}8 Ἦορδ. 
ΤΉΘΥ οοὐ]α ἀφδθο]αίο ὑἢοθθ Ἰδηἀ8 δα ἀοβίγου ἐμοῖσ 

Ὀδοοδῦθθ (6 ἰδίζου ΤῸΓΘ ΟὨ]Υ͂ πη 8 ποσὶς οὗ 
ΜοΟΩ δηᾶ βίοθθ. Βαϊ ἱπογοΐῃ ΔΚ (16 Σθϑθοῦ ῸΓ 
16γ86}}8 Βορθ. ΕῸΣ [8γ86}}8 αοα νγὰβ βοπιείΐηρ 
ΨΟΙΥ αἰ βδγοηὶ: ἱμογοίοσο 86 ν᾽οίοσυ οὐοσγ ἴῃοθθ 
αν 0 ατουηά ἴον ἰηΐδγσίηρ ἰδ Αβδυσγὶα που]Ἱὰ 
ΘΟΠΠΌΘΓ 8180 {Π9 (ἀοὰ οὗ ἰδγαεὶ. Ὗσ. 20 οομίδίῃβ 
116 ΡγΆγοσ ἐἰβοὶῇ, 

[“ὙΒο δάνογ ποισ '8β οαᾳυϊνδιοηὶ ἕο ἐλεγοίογε, οσ 
δ΄'ησθ ἐδεδε ἰλίπηρφαε ατὸ ἐΝΩ ΤΠΟ ἴδοὶ δαὶ βδηηδ- 
οΒογί δα ἀεβίγογθα οἰ οσ ὨδΙΪΟΠΒ, 18 τπγχοα 88 ἃ 
ΤΟΆΒΟΩ τ ἢν ἰἢ6 Τ.ΟΒΡ Βῃου]ὰ ᾿ἰηΐδγροθθ ἴ0 γοβοὺθ 
ΗΪΐδ ον ῬΘΟΡ]6 ἔγοιι ἃ ᾿'κὸ ἀοϑίτποίἑ οη : δηὰ [86 
ἴαοϊ {πὶ Ηδ δὰ τϑϑ}]}7ν ἰσυτρηθὰ ΟΥοσ οἱδοσ 
βοάβ, ἃ8Θ ἃ Γθδθοὴ ΜΠΥ Ηθ βῃουϊὰ ὃὸ ἰδεῖ ἰο 
ον 189 ἀϊ δτοῃοθ θοΐποοι μοὶ δηὰ Ψϑμουδ.". 
-ὖ. Α. ΑΙΕΧΣ.].- 

δ. ἸΒΑΙΑΗῈ ΜΕΩΒΑΘΟΕ ΤῸ ΗΕΖΕΚΙΑῊ ΟΟΝΟΕΕΝΙΝΟ ΤῊΕΞ ΘΑΝΟΕΒ ΤΗΒΕΑΊ-. 
ἘΝΕῸ ΒΥ ΒΕΝΝΑΟΗΕΒΙΒ. 

ΟΕ ΆΡΤΕα ΧΧΧΥΊΤΙ. 91--8ὅ. 
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Απά Ἰδυρηοά {Π66 ἴο ΒΟΟΤΉ ; 

ΤῊΣΝ [βδἰ δὴ (ἢ Βοη ΟΥὨ ΑἸη02 βοηΐ αηΐο Ηοζο κί ἢ, 
ΟΘοά οὗὨἍ Τβγβϑεὶ, "ἜΤ Β6σθδβ ἔμοὰ μαϑῦ ρσγαγϑα ἴο τη6 δϑφαϊηδί : 

ἴα. : {815 15 (890 ποτζὰ ποῖ {πο ΓΟΒΡ Βαίδι βροΐίκθῃ "οοῃοοσηίηρ ἷτὰ; 
6 Ψηγρίη, ἰδ ἀδυρῃ ον οὗἁ Ζίου διὰ ἀρορίροι α 

ΒΑΥΪρ, ΤῊῸΒ Βα: ἢ μ6 ΤΓ,ῸΕὉ 
Εν αμδι σεν Κιηρ οὗ 49-- 

[Π66, 

ΤῊΟ ἀδυρδίον οὗ 96 γυβα!οτλ ΒδΙἢ ΒΒ ΑἸ κθη ΒΡ μοδα "αὐ (166. 
25  Βοπι μαβί (ποῖ σϑρσοδομϑα δηᾶ Ὁ] βρβοπιθ 

ἈΑπὰ δρδϊηϑί Ὑβόσὰ ἢαϑὲ (ῃου οχαϊ ρα ἐἦψ γοΐοθ, 
Απα ἶοα ὑΡ ἐδΐηθ δγεβ ου Β!ρῃῦ 
Ἐρτι δραϊηβί (6 ΗΟΪΥ Ομο οὗ 



386 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

24 ΒΥ (ΒΥ βοσυδῃηίβ μαϑὺ ἵμοὺ τορτοϑοβοᾶ {86 ΤΟΕΡ, δῃὰ μαϑὶ βαϊά, 
ΒΥ {86 του] 46 οὗ ΤΥ ομδσιοίβ ἃτὰ 1 οΟΠλ6 Ἵ 
Τὸ {δα μοίσῃιῦ οὗ [86 πιουπίδίηβ, ἰο [86 βἰ468 οὗ ϑῦϑμοι ; 
Αμάϊ κψι}} ουὐ ἄογχαι Ἶδα 1811 οοάδιβ ἐμογοοῦ, απὰ {μ6 ομοῖοο ΗΣ ἔγϑοα ἱποσϑοῦ; 
ΑμάΙ Μ1}} οαΐοσ ἱπίο {86 Βοῖρμῖ οὗὨ μῖ8 Ῥογάοσ, απ ἴδο ἔοσαδί "οὗ μἷβ Οδστηεὶ. 

25 1 Βᾶνδ αἱ Δηα ἀσυῖκ Μδίοσ ; 
Απὰ {0 [6 8016 Οὗ ΤΩΥ ἔδεῦ Βανο 1 ἀτὶθὰ Ρ 811 (86 χίνϑιβ κοῦ [μ6 θβεβιθρϑα ρ]βοββ. 

26 δβί ἰδοὺ πο "μεβασὰ Ἰοηρ δρὸ, ἔοισ 1 μανὸ ἀ016 ἴΐ; 
Απά οἵὗἙ διοϊοηὶ ἰτηςβ, {μα 1 πανθ ἔοστηϑα 1 ἢ 
Νοῦν δᾶγο 1 Ὀγουρμί 1 ὕο ΡΆ88, 
ΤΗδὺ ἰοὺ βμου]άσδὶ θ6 ἤο ἰδῪ πνϑδβίο ἀοΐβὺποϑα οἰὐθ5 ὑπο συ ΟἿ μοδρϑ. 

27 ὍΓΒογοίοσο ὑπο ῖσ ἸΏ ΒΔ ΙΔ 8 Ἰ06 76 "Οὗ 8118}} ΡΟΎΘΓ, 
ΤΉΘΥ ΜοΓῸ αἰδπηαγοα δηὰ οομέουπαρα: 
ΤΆΘΥ ΤΟΙΘ αϑ [86 γτα88 οὗ ἰμ6 86]4, δἀπὰ α8 [π6 στθθῃ ΒΟΓΡ, 
Ας ΝΆ ξτδδβ οἢ. ἰ86 Βοιιβοίορϑ, 
Απὰ ’α8 οογπ ὈΪαβίθα Ὀοΐογο 1ὖ ΡῈ στόῦσι ὕρ, 

28 'Βυ 1 Κηον (ΕΥ̓ ἴδθοάθ, δἀπὰ ἐδ ροΐηρ ουαὖ, ἀῃὰ {ῃγ οοτηΐηρ ἴῃ, 
Απα ΩΥ Γαρὸ βρδὶπδβὺ τη6. 

29 Βϑοδυβο ΚΙὮΥ σὰρθ ἀρδϊηβὺ τη6, Δῃα (8 γ ᾿ὰπιι]ῦ, 18 ΘΟΙΏ6 ὉΡ 1πΐο ΤΪΠ6 ΘΆΙΒ, 
ΤΒΟΓοίοσΘ Μ111 ρΡυΐ ΝΣ ΒΟΟΙΚ ἴῃ ῃγ Ποβ6, ᾿ 
Απα ΠΥ Ὀ11α]9 ἴῃ [ᾺΥ 1105, 
ΑΠΑῚΙ ψ1}} ἴυση ἴμθ6 Ὁδοκ ὈΥ [Π6 ΜΑΥ ὉΥ͂ ψ  ΙΟΣ ἰδοὺ οδιμοβῖ. 

80 Απὰά {815 δλαϊί δ6 ἃ. Βῖσῃ πηΐο [Π 66, 
Ὑ8 888]] οδὺ ἐλὶδ γὙϑδὺ ΒΌΟΒ 88 στον οὗἉ 1.861; 
Απὰ {ἢ6 Βοοοηα γϑδὺ ἐμαὺ τ ῖ οι βρυϊηροίι οὗ (ἢ. ΒΆΙῺΘ : 
᾿Αμὰ ἴπ [86 (μ1τὰ γοδῦ ΒΟῪ γθ, 8Πα Τ6ΒΡ, 
Αμπὰ ρΡ]δηὺ νἱπουαγάβ, δπα οδῦ {86 ἔγυϊδ ἰμογϑοῦ. 

81 Απὰ ἐπμὸ τοοηδηΐ ὑδαὺ 15 6Βοδ ρα οὗἉ (16 πουϑο οὗ δυ 8} 
5881] ἀραίῃ "ἴδκο σοοῦ ἀονγηναζα, 
Απά Ἀθδᾶγ ἔτυϊν Ὁρπατὰ: ; 

82 ΕῸΣ ουὲ οὗἨἬ Φογύβα θὰ 8}8]] ρὸ ἴοσίἢ ἃ τοϊηηδηΐ, 
Απά "ΠΟΥ ἰμιδΐ ἐβοᾶρθ ουὐ οὗ Μουπὺ Ζίοῃ : 
ΤῊΘ 264] οὗ {π|ὸ ΣῈ} οὗ Ποδὲβ 881} ἀο (818. 

88 ΤΒογοίοσο ἐδ βαῖ ἢ ἴῃ6 Γ.ΟῈΡ Θοποοχηίηρ [86 Κίπρ οὗ Αβεγσία, 
Ηδ 8881] ποὺ οοτμθ ἱπίο (ἢ 18 οἰἐγ, 
ΝῸΓ βιιοοῦ 8 ΔΙΓΟῪ ἮΓΏΘΙΟ, 
ΝΟΥ͂ οοῃθ Ὀοίοχο ἰδ ψῖ ἢ ᾿ΒΆΙΘΙἋΒ, 
ΝΟΥ οαϑὶ ἃ ὕὑδὴκ δρϑιηβί ἰΐ, 

84 ΒΥ {δθ τΑῪ ἰμδί μ6 σϑπι6, ΕΥ̓͂ {86 ΒΑΠΙΘ 5881] ἢΘ Τα ΣΙ, 
Ἀπ 5})8}} ποῦ δοζὴθ ἱηΐο {818 οἱζγ, βαῖῖ (86 1,ΟΒΡ. 

856 ΕΌΓΙ «111 ἀοίδηα {15 ΟἱΥ͂ ἴο Ββανο 1{ 
ΕῸΓ Τηΐῃθ ΟὟ Β81Κ6, Δηα ὉΓ ΤΩΥ͂ Βοσυϑδηὺ ΠΥ 58 ΚΘ. 

Δ Ἠσοῦ. Βν ἐλ6 λαπὰ οΥ ἐδυ δεγυαηίξ. 
8 Ἡοῦ. ἑαϊίπεδε ο7 ἐλ οϑά τα ἐδογοοί, Διὰ ἐδ ολοῖοο ο7 {δ ΚΡ ἰγδοδ (λον θο, 
8 ΟΥ, Δα Ὺλέε 7γἰ{{ὲὶ : 

: ΟΡ ἢ ἜΝ ΤΣ ἘαΝ 1 λαυε πιαίο {ξ ἴοησ ἃ 7οτηιδὰ {! ΟΥ̓ ᾽ ἐλοιιϊὰ 7 ποιὸ δτέπσ τ, Ηας πο ΟΥ̓́ Ὅδ {ξ ΔὨ ἐ οὗ αποὶεπὶ {ἰπηι68 Υ 8 ποῖ 
ἐξ ἰο δα ἰαϊα τοαδίς, διιὰ ἀφίεποσα οἰέΐεα ἴο τλμ φαρότα ἜΣ 

8 ἨΘθΌ. δλοτὶ 7 λαπὰ ΤΟΣ, βἐξέίῃσ. 
δ ἨΘΌ. ἐλδ ἐδοαρὶης 7 {λ6 Ἀοιιδο 67 συιάδαλ ἐλαΐ τουκαίηείλ. 9 Ἠδ60. ἐλ6 ἐδοαρίπς. 

10 Ἠοῦ. δλίοϊα. 7 7 

8 γεσαταϊηρ ἰδλαὲ ἐμαΐ δου δαδὲ οἷ ἰο πια ταβρεοίζίπα ϑοτνασλονίδ. 
ν αθαίπει " ἠδ, αὐἰεν. ἃ γουϊϊοά. Φ εἰπέ. 
ἔ δ πιοεί ἰωχγίαπὶ Τογεδῖ. ς ΟἹ Εσν»ί. 
᾿Σ ΤΤῊ [5 Γ ὅδος 1. Μᾶνε Ο05Ὲ 00 Τροῦι ἀποίοδε 88),» 1 δΑδέ Τύτηνοα, εξ, 1 Απά. 
9 α βοιὰ δείογτο ἐλο δίαϊκ. κ᾿ ἐὦδνν τασιησ. 1 (δυκσῃίγ) δοσυγεξμ. - αὐὰ, Ἀ ἑηΐο ἐξ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

γον. 91. πὸ 15. ὮθΓΘ, ποῖ ἸΏΘΡΟΙΥ “(ο δοη σϑῃθτ- ] ὉΘ σοπδίχεθα ρσγβιητηα  ο8}}} 85 ἐδθ Ῥχϑιαΐδθ ἰο ἐδ ἃρο- 

δἰῖν, αὶ ὑο δοηὰ 8 τϑβθαζθ, 8δὃ ὥρρϑδσβ ἴγοτΣ 05»: ἀοϑ8 4} ὙΣῪΠ ΠῚ τοῦ. 22, Οὐ 88 ἃ γοϊδεῖνο οχρίδῃϑτοσν 

ΦΟΙΩΡ. ὅθῃ. Χχχ , 2δ᾽; 2 Βα. χίν. 82. 1 Κίημρε χχ. δ; Ϊ οἷδιϑο ἰὸ “ δὺς ΤΊ τον. 21. ΤῈΘ Ἰαΐϊίον 15 ροειθῖθὶθ 

8 Είηκη ν. 8, εἰ0.----- Τὴ οἴδῦβο ΩΔἹ ΠΥ ΕΥ̓ ΟΝ οδὰ | ῬοοδΏ990 ἰὼ ΗΘΌΣΟΝ, ὉΥ ἃ Ῥτοροαὶἐἰνο Ὑ)ξ, Θτοῃ ἐμοὸ οαδιεϑ 
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οὐφμέ οἵ [9 Ῥτοποῦδδ οἴ [ἢ6 ὅσαι δη ἃ βοοοθ ἃ ῬΘΣΒΟΙΙΕ 
ὁΔἢ ΓΟΟΟΐγΘ 8 σοϊδέίνο πιϑδηΐπ. ΟΡ. χὶὶ. 8,9; ᾿χὶν, 

10; ὅθ. χὶν. 4ὅ. Βυΐ [9 ἰδέξοσ ὀχ ρἱαπαὶ: Ὁ ΒΟΘΙΏΒ (Ο 6 

πηδυξίὉ]6 ὈΘΟΘΌ86 8 οἰδῦδο {πὸ ἜΙ ἰο ποτα ποῦ Πδϑί 

Ργαγοὰ," ἀοθϑ ποὲ δουπὰ Ἐ6]] ἰπ [89 τηουϊὰ οὗ ἀοἄ. ΕῸΣ 

ἄοο5 ποὲ ἰδαΐ δδΈῪυτηθ ἰμδὲ Ἠοξοικίδη τη δ παῦο ργαγϑὰ 

ἐο ϑο! οἷο, Βυὲ ἰδο ὨΘΙΒΏΏΘ88 οἴ ὴ6 Βτϑβί ὀχρ]δηδ- 

ἴσος, δοσογάϊης ἕο πῆϊο ἢ ἱπ ἐμ ῥσϑιοΐθο ὅϑῃουδη ΗΪπ|- 

8611 ϑρϑαῖκα, νυ ἢ 116 ἰὼ ὑπο οοποϊπαίοη Ηθ [9 δροΐεθῃ οὗὨ 18 
8Ὰ Οὐὐθοϊίοη ἴο ἐξ. Ηθηοθ ἐἰδ6 τοδαϊηκ οὗ 2 Κίῃρμϑθ χίχ. 
35. δ (π οῃὰ, "ΡΥ, τ Β]ο 8 ἐΠ6 Ἰδαίϑῃ ἰοχὺ ογωῖθ 85 
Ὡδοά] 988, 18 [Π9 Τῇογο οογζγϑοῖ; ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ 88 6 ΓῸ ΒΡ- 
ῬΕΔΙ ἴο ὉΘ 8Δη ἰπὐθη ! οηΔ] Θοἢο οὗ αοα 8 ρῥγοϊλϑο ἴο 8ο- 
Ἰοο! 1 ΚΕ μα ἴχ. 8. 
ες. 22. ΤῊΘ δοοϑοῖδ ἀδδίχηωδιο (06 τοτὺ 5113 δ ΜΊΪΓγ. 

ττ 

Αοοοσχάξης ἴο ἰδὲ, 1 ψουϊὰ 6 οἰξῆοσ ρασί. ἴϑιλ. ἴγοι) 

ὮΞ, ΟΥἩ 3 ΡΟΣ. τῶδης, ΚΑῚ ἴγοῦλ ΣἼ3. Τὴο Ἰδὲύοσς που]ὰ 
τι 

Ὀ6 σταχητζηβ 68 }} ΡΟΒ810]16, 50 ΤᾺΣ 88 ΓἼ12 οδῃ "ο γοβασχαϑὰ 
88 ῥγοροδιξίινο ὑσγϑαϊοδίθ Βαϊ, δ πουχ 2 δηὰ 12 

68 ἐδ ΒΔΙΏΘ, 8.11} ἐμο Ἰαξίον 19 ΟΥ9 γα ΠΥ οἱ πθὰ 
πὶ τ[ὴ9 δοουξαίίνο δὰ (ἢ 9 ἔοστωοῦ τὐ} ἐπ ἀδέίγο. ἘῸΣ 

ΤΣ οσοῦΣσα ἩΪῸ υ ΟἿΪῪ 3. ββιῃ. Υἱ, 16 (1[ Οἤτοι, σύ. 49), 
Ι 

ἩΠΟΙΘΔΒ 112 ΣΟ ΒΕ ρρθαγ οἰ ϑὰ τ ἢ ὃ (Ρτον. γἱ]. 30; 
8 

χἱ 12. χὶ δὶ. 13; χὶν. 21; χχὶἱ, 9: ΧΧΧ, 17; ΖΟΟὮ, ἵν. 10; 

Βοῃκ οἵ 801. γ. 1, 7. Βοβίθβ {89 1712 οσουχϑ ΟὨΪΥ͂ 

ῬτοΟΥ. ἱ. Ἴ ; χχὶῇ!, 22. ΑΔ ἴ:9 Μαβογοίίο ροϊπείης 18 οὶ 
δἱπάϊης, 1 τουἹὰ χαΐποσ τοραγὰ ΟἿΌΣ ΤἼ]2 88 3 ὑοῦ. δι. 

Καὶ. ἴσοϊα 112, οοσεοδρομάϊηρ ἴο ΡΣ ὙΥΓ λ» "ΠῚ 

τροδὶν Ἰοΐποά τψῖθι ἢ); Ῥβ. "1. 4; ἰχ.ἕ ὃ; ἰχχχ, Τ; Ῥσου. 
: 

χυ!, δ; χχχ, 11; ὅθτ, χσ. Ἶ, εἔο.-------ὐὐγκ Ἢ ῬΤΊ ἃ ξοδίασε 
οἵ ἀογίβίο 88 ἴῃ δ. χχίί, 8; οἷχ, 26, ΦοὉ χυΐ. 4; ἴσο. 
118. 

νον. 2. ἽἼΠ δῃὰ ἢ Ἵ) ΘΟΥΩΡ. γΟΣΒ. 4 δῃὰ 6,-- Ρ 

͵ϑ ἃ Βρϑο ἔσα! Ἐν 1βϑίαυΐο ἜΧΡΥΘ ΒΘ ΟΣ. 
γον. 94. ΤῊΪΒ γοσβο ΘοΟὨἑΔ1Π5 ἃ ΠΌΓΩΌΘΣ οὗἁ ναγί δ! 00} 8 

οὨ 2 Κίημβ χῖὶχ. 23, παῖ, ὕγοσω ἐδθ βίδηα-ροϊῃὲ οὕ οὐσ 

ΔυίΟΓ, τοργοϑοηῦ οι θη δι [0}8.-----Οἡ ΠῚ 866 Χ. 83, 

--- ΠΡ) 2 ν᾽ οὔ δὰ δάϊϑοίίνϑ ποίου 18 τηϑᾶο ἃ ΒΒ» 

βιδλυϊ το. ΕῸΓΣ ΚΣ ἢ25 ὮΘΙΘ 1ἐδ ΔΡΌΘΙἸδέιτὸ ΘΓ: 

“ἐγαϊεα] βοΙὰ οΥ χαγάϑῃ." 

γογ. 95. ὙἸΧῸ "ἼἾΝ σΟΙΏΡ. ΟἹ χίχ. 1 απὰ 6. 

ψοτ. 28. ΟἸΓΠ 2 ἰδ, {Π1ὸ ὈἽΡ Ἰ2Ὶ (οἰταρ!!δοὰ ἴτοτα 
Ὧ 5 8 Κίημβ χίχ. 26), ἰο Ὀ6 τοίϑιτϑα ἰο Ὑϑδὲ (0108. 
Ῥτγοροσὶγ ἐμ Ῥγορ. ΙΌ Ὀθίοσϑ ΡΠ πουἹὰ 8066; Ὀαὲ 

[6 ΗἩΘΌΣΘΥ ἴδυοσθ ἴῃ9 ουτηυϊδίίοη οὗὨ Ῥσοροθί!οιθ 
(οοτορ. 3 ββδιω. νΥἱὶ. 19; οὉ χχσχνί. 9; 3 Οῃ σου. σχχυί. 1δ. 

εἴς... ΒΥ ἴἰδ6 γτοῆχοᾶ ν 15 οχρχϑεβοὰ (9 ὑποῦρδι (μδὲ 
; 

ἐῃο αἰγίηο ἀοΐηρ το] αίθβ ἰο 8 ροσίοα θορίμηίηκς ἴων Ὀ8οῖς. 

“-οὐ ὈἽΡ " οοσωρ. χχ !. Τ; 1}, 9.--δν ΠΝ ΠΡ 

(δοτορ. χὶνὶ. 11) ἐ6 ῬΥορῃηθέ δΙΡΣΤΩΒ ἢ δὲ Ῥγϑοΐθο  Ἡδδὲ 
39 Αϑαγτίβδηι ὑσοίοπ θὰ ἢὮθ δὰ ἀομο ὃν ἢϊ8 ΟὟ ῬΡΟΤΟΓΣ, 
ἮΒ5 ΟἿΪΥ ἐπ δοσοιῃρ βυηοηὺ οὗ Φοθ ον 5 ὑἐποῦκηί. 
Ηθηοο ΠῚ υλυδὲ αἷ6ο ὍΘ οοῃδίγῃαθα 88 2 ῬΟΥΔ. 1880. 

διὰ χοίογσοά ἰο ἐμ Αδαγτιίδη, ΓΤ τ ἢ Ὁ Το] ονίης [8 
] 

Ὀδοὰ ἰπ (ἢ 5οΏϑ8ο οὗ " ἴο ΒοσῪθ 70. βΒοπηοί ὨΙΩΡ  Ὧ5 1Ὼ τ. 

δ; χῆν, 1δ.----- ΠΕΣ 15 ΗΙΡΉ. ὕγοστα ΓΕ εἰγόρεγα, ἰὼ- 
φικίμασί. Βαϊ τὴο τοῦ ΤΏΘΔ.κΚ 8180 [ἢ ἢ οἶδ6, {ἢ} 6 ΟΓΒΟΙΚ- 
ἴηρ οἵ δοτηϑίίης 1ΔΠ|πρ [Ώ, δπὰ ἤοη66 τοί ΟἿΪΥῪ Καὶ (νί. 
11) ἀπὰ ἐπ δοιτοβροπάϊηρ ΝΙΡΏ. (ἰδία.) δοὰ Ηρ. (οὔτ 
ἐοχὲ δηὰ 2 Κίηρ") βδγτο [η6 τησδρΐης “ ἴο 741] ἴῃ τα 8, ἰο 
Ὁο ἰαϊὰ ταδί," Ὀαὲ δἷδο ἐῆϑ βα δίῃ ινθ Ἰπυ ΤΩΘΘῺ8 ἱπ- 

ἕαγίξε, Ῥογηξείεα (ῬᾺ. χὶ. 8; 67. χὶνΐ. 11)--ῦτηο ποτὰϑ 

ὈῸ) Ὁ), δοοογάϊηρς ἰο ἨΘΌ. πδορο, ἀχρτθθδ ἔπ 6 τοδὶ]! 

οἵ ἐδο ἀδδίστισο [η ἐδ ἔοτηι οὗ δρροβδ οῃ τὴ ἰδ 9 

της ἴο Ὀ6 ἀδδίγογϑα ; οστὰρ. Υἱ, 11 ; χχίν, 12. Ὁ) [8 

φαγί. ΝΙρῃη. δοτω ΠΥ), δῇ ἃ οσοῦζα ἢ ἔπ ΘΘῺδ6 οἵ “ τγαβίθ " 
ΟἾΪΥ ἤθγο δηὰ 279:. ἔγνγ. Ἰ. 

γον. 31. Το οχργοϑδαίου Ἴ)Υ “ΒΒοσί Βδηαθα," ἐ, 

6., ὙΟΔΙς, οτἱκίηδὶ ἰἢ ΝΌχΩ, χί. 28, οσσΣΒ ἃσχαίη ομν ]. 2; 
11χ. 1, ἐλ δά οοίένο ὝΧ Ὁ ΟἹ] μΘΓθ.----- 793} ἸΓΙΓῚ 68 ἴὰ 
ΧΧ. δ.----- ΕΥΟΥΥΎΘΥΘ ἶδβθ᾽ ἐῃ 8 ΟΧΡυθδβίοη “" ρ,Ίδδβ οὔ ἴῃ9 
Βο1α᾽" χϑωὰβ ΠᾺ κι οὖν 68 ἰῃ θα. ἰΐ. δ; {{|. 18, Φέρτε. 

ἘΣΣῚ ΟἿ ΟἿΪ ἦοχο; ΘΟΙΏΡ. Ῥϑ χχχνὶϊ, 2..-----Ἴἰο 2 ΚΊΉμ85 

χίχ. 26 ἰὴ ἐουγὲ οομηραγίϑοῃ (86 ΓΘ Ἴ᾽ “ ὈΙαυ η ," οΥ 
τ φΘαυ : 

“ Ὀϊδρίϑα 8614," ἰηδίοδαὰ οὗ [5 1) "4 δο]4," [ὲ ἰδ το 
Υ Θ 

ἀουδί 8 βίζοῃ μον βογο, δηὰ 88 ἃ οἰ τηδχ, ΤΩ ΟΥ̓Θ ἴῃ Η͵δοο. 
1 8 ἴᾺΓ πιογο ΠἸχ ον ἐμαὺ ὃ ἰ5 19 ὑσίσα ἶνο γοδαϊῃρ δὰ 

ὑῃαῦ Οὖγ ἰοχὺ 15 βϑοοομ δ συ. 
Ψοσ. 39. Οὐ 19" Βτϑὲ ἀορομᾶβ ἐδ 'πδπ., πιο ἢ ἐμ οη 

ΔΒ ἴῃ χσχχ. 12, σοῃείπθα ἴῃ ἰδθ υδγὸ ".-----ἰ βίδα οὔ 
ἼΕῸ 2 Κίημε χίχ, 21 μδ8 ἽΝ. [18 βοζὴθ οἀϊιίοπβ 

{τ 18. Ῥγϑοίβϑιῦ ἐδ σϑυθσγβθ.- [β.} Ασὸ οί 1πβῃ. 85 
ΟἸἰδϑαῦϑδεν (2 181, α δῃὰ ᾧ 251, ὃ, ἢ. δδ2) ταδί ἰδ 8 ; οὐ 5 
ΟὨΥ [δ ἴοστωοτ, δ ΕἸΝΔΕΡ βϑϑσηβ ἰὸ Θ58ΌΣ)9 ( ἢ 157, ὃ, 
ΘΟ ΏΡ. ὃ 190, α) [180 ΟἾΚΚΝ, 8606 ἃ 122, 1 δπὰ 187,1, ἀ.-- 
Τι]} ΤῸ τ29 [89 Ἰαύϊου ΒΘΘΙ 5 ΤΏΟΓΘ ῬΤΟΌΔΌΪΘ, 0Υ1 ἀο 

Ὠοΐ 866 ἨὮΥ, τ μθἢ δ ἰ6 ἰηδη., ἰξ του]ά Ὀὸ ροϊηΐθα 

Ἴ)) 7, τθότθδϑ ἐμ18 [8 φαῖἔο Θαθ.}Υ ὀχρίαἰποὰ ἐὔ δ 
ἐτ σι : ἢ 

06 ἀοῃνϑα ἴγοτη ἐμ δἀδοϊίνο ὩΝ “ αὐοί." 

Ψον. 80. ὙΔΩΠ ἴω ἐμθ ὧν, αὐδοῖ. Ῥγοβδοηΐθ ἐμ γϑυῦδὶ 

Ὡοίοα αἰπουῦ ἀθέοστηϊπίπα 486 εἶτιθ ΟΥ ΤΟΥ, ΤΏΘ 

Ῥγορδοῖ ἐμποΣΘΌΥ δἰἤ στη 8 δἰ ΡΥ δὲ δοίῃδ!]ν 18,  μαὶ 

οϑοῦζθ βαοοχάϊης ἰο ἀρίατο.--- ΟΊ ἰ8 ἄπ. λεγ. 2 Κίημε 

χίχ. 29 δῶ Ὁ 7. ΤΠ Ἰαϊίος ποτὰ 15 ἀδυοίἃ οἴ δὴν 
“ΟΡ. 

ϑἐγταοϊορίοαι Ὀδϑίβ, 88 ἔμϑσο [8 0 τοοί Ὁ7ΠΌ οἱἕβϑσ 'ῃ 

Ἡοῦτον οὐ ἐδ ἰπαγοὰ ἀἰαϊοοίθ. ΜΟΣΘΟΥΟΣ ἵμϑσθ [5 ὯΟ 

δατοοτηθηὶ δροαΐ ἐπ τοοῦ οὔ τ8ο ἤοστιω Ὁ ΤΊ. ὙΠοσθ 15 

ὯΟ τοοί ὉΠ}  ἰὰ Ηϑῦγον. ΟΥ̓ ναγίουβ οχρ᾽δηδίίοηϑ, ἰμδύ 

ΤΔΥ ἀδβοενό (ῃ6 Ῥτοίδσθῃοθ Μῃ ἢ σοηηϑοὶδ ΟὟ Σ τι 

{η:6 Ατϑυίο δολαλίδ, πο τθαμθ “" βοδίίογϑά, δίβηάίηρ 

(Ὠΐἢ,᾽ 1Π|688 ῬοσὮδρ6 (ἢ πᾳ πἀδτηδηΐαὶ τϑϑηΐηᾷ 18 “ ἴοὸ 

ἀἰνίάο {ἰ8912, ἐο δ Ἰοοδο ἔγογα," 80 ἰμδὲ ΟἿ Ζ νου]ὰ 

ΤΘ8Ὲ “(ηδὲ ἩὩΪΘὮ βοραγαῖθϑ [86] ἔγοτῃ Π9 τοοῦ, 5ΤΟΥ͂ΤΒ 

ουὲ οὔτε, ΟἿ πουϊὰ θη Ὀ6 {πὸ ϑρτγοιίβ οἵ ἐπ τστοοῖ 

(Ααστα διὰ ΤΉσον. ἰγδηδἰδὶθ αὐτοφνῆ).---Ἴὰο ἐπ ροσῶν 

εἐἶνο ἴῃ 42}. ΡΤ ᾿πυ ον 98 80 Δ Σ δΏ δχδογίαιϊίζου (πδὲ ὑΠ 9 

Ῥγορῆϑὲ που]ὰ βαὺ ὑὸ ἐπι 1ϑγϑθ] 0085 0 ἸΔΥ͂ Δ6146 4}} βῃχ- 

ἰοὶγ δῦους ἐδ ΘΏΘΙΩΥ ἴον ἐΐο ἐμϊγὰ γϑαῦ, διὰ ΟΔΥΣΥ ΟὉὨ 

διατί οσυϊέατο οοηβάθηι!ν.--οἸμ δἰθδὰ οἵ ἱγομὶ ἘΠῚ δδϑ 

γ)9ΜΊ πριοὴ, [δ αἰθο ἐμ τοδάϊηρ οὔ 2 Κίῃβ χῖχ. "9, δυὰ 

ΒΟ ΠῚ8 Ὁ δ ἐδ ΤῇοΓ6 ογἱἰχίημδι, ΕῸΓ ΣΝ) ΤΩΘΥ͂ ὉΘ 8808» 

Ῥϑοϊϑὰ οἵ θοίῃ αὶ σα αὐἰϑὰ ἔγοτη [89 βαῖηθ ψογὰ Ὀθρίπηίης 

ἐπ γοΣ89, δῃᾷ τρόγϑουοσ ἰξ σου]Ἱὰ ἰπγοῖνθ 6 οϑγίδί ἢ θγα- 

ΡΠ 515 ΜΠο, ΒΟΘΌΓΑΙΘΙΥ οομπδίἀογοὰ, πουϊὰ ὈθΘ οὔ οὗ 

Ρίδοθ βϑζα. 1 νου]ὰ .- “ δῃηά---ἰῃ βῃογύ- θα γουγ ἔγαϊ!;" 

ἐπ 8 ἰξ που]ὰ τοοαρίξα! αἴθ δηθὰ δα ἴῃ Ὀγίϑῦ. 10 σλῃ, δοτ- 

Ἔοὐοσ, Ὡδίαγα!!ν γοίϑσ ΟὨΪἹῪ ἴο Ὁ 22 (θ τ. ΙΧΥ, 21 ; ὅ6Γ. 

Χχῖχ. δ, 238; ΑΙἴΏΟΒ ἰχ. 14). ᾿ 

ΨΥ. 32, ΤΏο ποτὰ ΊΜΥ ἰθ παηϊίης ἴὰ ἘΠ ἸΠΙΌΝ οὗ 3 

Είηρε χίχ. 81. Ὑπὸ ὈΟΟΚΘ οὐ Κίημϑ πανὸ μι ἰδ σογὰ οὗ 

[μ6 ἀϊνίπᾳ πϑαιθ ΟὨΪΥ͂ ὮΣ69 ἩΤΏΘ8, υἱΣ., 1 ΚιΏρε ΧΥΠ]. 1δ; 

χίχ. 10 δηὰ 14; 2 Κίηρβ 1. 14 ἰὴ (ἢ ΠἰδίΟΥΥ οὗ (ἢ ῬὉΓῸ- 

Ῥμϑί ΕἸ] πα ἘΠΘμα. [ἢ 1βαΐϑῃ, οἢ [ἢ 6 οἴδον Βδβῃά, ἱξ 

ἰκ οἵ ἴγοαυϑῃξ ὁοοΌΣΤΘΏΟΘ ; 866 ἰχ. θ (1) {886 ΡΑΓΑ]6] Ρδ8- 

βαζὸ δῃὰ ΟἹ ]. 9. 

Ψον. 38. Ὁ ἤόσθ δίδη δ 707 ποῦ 85 ἴῃ 1 Βαῖι. 11,14; 1 

Κίηρβ χυτὴ. ἸΟ; ον. χἰχ. 14.----Ἴ [δ πο Ύ τ παϑοὰ [ἢ ἰὴ 9 

{χα ῖνο 56280 "-α “ἰο ΤΩ ΚΘ σοΙὰ ὈΘίΌΣΘ, ΟΔΌΒΘΘ ᾽Ὸ 
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τηθϑὶ," 80 822 ἰο δοῃϑέσυο 9 τογὰ ὙΠ} ἃ ἀου]9 δοοῦβ8- 

ἐἶνο οὗ ἐπὸ ὑἷδοθ διὰ ἐδθ ἌΘδσΟΣ οὈ͵θοί. Βυΐ 88 αἰἴΐδοσ 

ΟἾΟΥ ὙοΓὉδ [09 ᾿πδίγυχηθῃς ὁδὴ ὯὈθ ἀθοϊχηδιθα ὮΥ ἐδ6 

δοοσαδβαεϊνθ (θ τ. 1. 20), 88 'Μ6]] 88 (9 189 οἵ 3, 60 4130 

ὈῈῚΡ 685 Ὅο υδοὰ τίς 3 (οοταρ. Ὅϑαί. χχὶϊ!. δ; ἴρ8. χχὶ. 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕῚ' ἸΒΑΙΑΗ. 

14; Ῥα. χου. 2) δηὰ υἱϊαηι ἐδ δἰ }}]9 σόόμϑ. ἐπείτι νη. Δ5 ἰὼ 
Ῥβ. χχί. ἡἉ, Ἧἴἴἷἴο δυο ἤδῖο ἃ ἀοι]θ9 βοουδβϑῖίγο οὗ τὴϑ 
ΡῬΪδοο δηὰ οἵ τῇ9 ἰπδίστιπηϑῃῖ. 

νον. 84.ὄ 3 ἰηδἰτηδίθα ἐπαὶ (ἢ6 Αϑογυίδη τοῦδέ Ὀ6 
ἐδβουρῆςλ οὗ 88 ἢοΐ ἴῃ ἔδο Ἰδαη, ὈὰᾺϊ οα ἐπ ἯΔῪ ἰο Φοσα» 
8810. 

ψοσ. 356. Οἱ "Π)2 8606 ΟἹ χχσχί. δ; χχυχυῇ! 6. 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

1. Τὸ ἩδρζοκΙβ ἢ ΒΒ ῬΓΔΥΟΣΡ (γοσα. 16-20)ὴ (86 
ΤῸΒΡ καἶνϑθ δὴ ΒΏβυοῦ [Πσου με 1βαϊδῆ, πϊοῖ δη- 
ὨΟυΏΟΘΒ 89 ΓΙ ΌΤΩΡὮ οὗἉ 6 γυβδίθαι (νοῦ. 22), οου- 
υἱοίϑ (9 Αβρυσίδῃ οἵ Ὀ]δρ ΘΙΩΥ δραϊηϑὲ αοὰ, ἰῃ 
{π8ὲ ἢ6 βροῖζο ΒϑΌρΡΒΟΙΥ ἴηδὺ 16 ΗοὶΪγ Ομς 
οἵ ἴπγϑ6], δ δβο ἴο ἰπηβοϊζ ἰδ6 φἸΟΣΥῪ οὗ 
οοηᾳυοδίβ ἴῃ πος Ἦἢθ τγγ88 ΟἾΪΥ {86 ᾿πβίγυτησθηὶ 
(νοτβ. 238-27). Βυὶ {9 10ΕΡ πον πίμ {[10- 
ΤΟΟΖΉΪΥ, δηα Ὑ}111 τηάῖζο ἷ τι ἰζΠΟῪ ἰιΣπ5 6} ΕΥ̓ υἢ- 
τη ϑί  κ80]9 ἰγοδίπηθης {γοσβ. 28, 20). Τὸ Φυάδῃ 
ἃ ἴῃ 8 σίνϑη, {πὶ ἰΐ 18 ἰο 06 ἴγεθ ἵΌΤΘΥοΡ ἔγοτα 
186 Αβδυσίδὴ (γοβ. 830-82). ΕῸν ἴ86 ἱπηηοάϊαϊα 
ζαΐαγο 1 18 δηπουηορα (μδαὲ [Π6 Αβδυσίδη 8}}8}} ηοί 
ΟΥ̓ ἢ ΘΟΠ1Θ Π6ΆΓ 6 ΓΌΒ8] τ, Ὀυΐ 8.8}] γοϊα τη Ποιῃθ 
ὈΥ (80 ἮΔΥ 86 οδιηο; δπὰ ἀοὰ ἰ8 ἀδοϊατοὰ ἴο Ὀ6 
1.16 ῥγοίθοίοσ οὗ Φογυβαίθ (νο γα. 38--35). 

2. ἘΒΘΩ Ιαδὶδἢ .----αἴ [806--- τα, 21, 22, 
806 Τεχί. απᾶὰ Οταιι. «Φ6γιβα]θπι 88}8}} βοθ (Π6 
᾿Αβδυσίδη σχοίγοδί ἱηρ τΙ(Β δἰ 8 ὉΠΔΟΟΟΙΩΡ δἰ θα. 
ΤΒθα ἐξ Μ11] Ἰυοῖς δἴδν λεῖα (1 ὙΠ) τι ἀοτί- 
βίου. [ς"ΗΙΤΖΙΟ βυρροβοθ (πὲ [86 κἰακίηρ οὗ 
{μ6 μοδα, πὶ ὑΠ6 ΗΘΌΓΘΥΒ 88 ὙΪΓῈ τα, ΔΒ 8 ζ686- 
ἴατο οὗ πορϑιίίοη, δηὰ ἴῃδὶ (ῃ9 οχρτγοβείοη οὗ βοογῃ 
οοηῃκὶδίοα 1 ἃ ἰδοὶϊῖ ἀ6η181 {μὲ θη δομο τ μδὰ 
Ὀοθη 8016 ἴο οἴἶδοῖ ἷ8 ραγροθθο. ΤΉυΒ ὑπάοΓ- 
βίοοἁ, {μ6 δοίΐοῃ 'β δαυΐνα]θηΐ ἰο βαυΐηρ ἱῃ πόσα, 
πο, πο ἧ, 6., 6 οουἱὰ ποῦ ἀοἷ. Α δ) 1}}18 οχ- 
Ρἰδηδίϊοῃ 18 σίγοῃ ὉΥῪ ΗἩἨΈΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ, οἡ ΡΒ. 
Χχὶϊ. 8." --ὐ,ὄ ΑΚ. ΑΙΕΧ. ἙΕῸΓΣ δποίμοσς Υἱοῦ 860 
ἘΛΕΙ͂ΕΙ οὔ 2 Κίηρβ χίχ. 3]1.-- -ΤῈ.]. 

8. Βοσὰ δδὲ ἴμοῖ ΣΘΡσοβοδϑθά.----Ὀο- 
δΒιίϑβοᾶ ρ]8οϑδ.---  ογθ. 323-25, ΤῊ υοδίίου 
οσχίθῃαβ ἰο “ἰβἴηθ δυεβ ;) δηὰ ἰδ “ δραϊηδὲ (ἢ 
ἨΟΪΥ,᾽ εἰδ., ἴα (ἢ ΔΒΎΓΟΣ (0 411 (86 ῥγϑοβάϊως 
αὐοβίοηβ (ΥἼΤΕΙΧΝΟΑ, ΟἜΘΕΝ., ΠΕΙ,11Ζ.). ΟΙΘΓΒ 
ΘΟΠΒέΓΌ6 “΄ ἀϑαϊηβὲ {π6 ΗοΪγ,᾽ εἰο., τ ἰτἢ (86 ἴοτο- 
Βοΐϊηρ πογὰβ “ δηὰ "Ποὰ ὑρ,᾽ δἴο., δ (ἢ6 ΔΏΒΊΟΓ; 
ΒΟ ὑπαὶ (86 αποβίΐοη οηάὰβ πὶϊ “ νοΐςθ." Βυϊΐ 
δρδιηδί (86 Ἰδίίον ἱξ τΑΥ 06 ὑτροά ἐμαὶ (ἢ α168- 
[ἰἴοῃ δπα δῆβυγοσ ἦο μοὶ οογσγοθρομῃὰ ; 18 ᾳυοδιίοῃ 
ἐβ ποῖ δηθνγοΓοά, δηὰ {π6 ΔΏΒΥΟΣ αΊγοη ΓΟΐοσβ ἰὸ 
βοιμοι ἱηρ δρουαΐ πΐοῖ ποι ίπα 18. δεκοὰ. Αο- 
οογάϊηρ ἴο οὐγ οοπβίσποίίοη ἰὲ ἰ8 δεϊκοά : “ ἯΒοσα 
Μμιαϑὲ ποὺ ὈΙΔΒΡρμοπχοά, δηά ἰηβὲ σπβοτὶ δὶ 
{ἰτοιϊ ᾿ΠΔΟΙΘΏΓΥ σαὶβοα σοΐοθ Ἀ με ἡμείμνν (οορ. δ. 
χν δ, 28; οἱ. δ; Ῥτονυ. νἱ. 17; χχὶ. 4, ὙὍὙῆ6 
ΔΏΒΥΘΙ 8: “ἀραϊπϑῖ ἴΠ6 Ηο]γ,᾽" εἰο.; πθβοτεΐη, 
ΒΟΟΟΙΌΪΩ ἰ0 ΤΆΠΔ} 1. ὑβαρο, [86 ἴοτια οὗ (ῃθ δη- 
ΒΊΟΣ ΟΟΥΤΟΒΡΟΏΩ ἴο ἰπ6 πα] ρθδοΓ οὗ συσπίοηῃ. 
ΤΕΐδ ΔΡΡΘΆΓΣΒ τόσο ουϊάθηϊ ἰῃ 2 Κίηρβ χῖχ. 22, 88 

ὡ ϑτρτὸ» ΘΟὨΠΘοΐβ ΠΟΓῸ ΘΧΔΟΙΪΥ πὶ ΤΊ τὸν. 
[“ἘΑΙ οδετῖοδ (86 ᾿ηἰοετορδίίοη ἱμῃγουμῆ {86 
γοῦθθ, δηὰ Σοηάογβ Ἶ δὲ {86 δορί πηΐηρ οἵ (δ δὶ 
οἰδιιβθ, ἐδαξοῦ δὸ (δαί, ἈΠῸ ΗΊΤΖΙΟ πδῖκοα (ἢ 6 
ὙΠ016 οἵ πὶ οἰδιθθ δὴ δχοϊδιγδίίοη. ΤῊΪ8 οοη- 
Βί γα οἑοη ἦβ ΤΌΘ ΠαίΏΓΑ]---ἰἢ 9 ΔΠμττοῦ Βορίηβ πὶ ι ἢ 
{Π.9 ποχὺ γθσϑθ ὙὙΠΟΓΘ [6 18 ΘΧΌΓΟΒΑΪΥ οματρεὰ πίῃ 
ὈΙΑΒΡΒΘΠΙΥ ἀρδίπεὶ Ζθμονδῃ."---Ὁ ..Α. ΑἹ,Ὲχ.].--- 
Ὕοτθ. 24, 20 ΟΧΡΓΘΘΒ ΙΏΟΓΘ ΟΣΘΟΙΪΥ ΠΟῪ [6 [88 

ΒΙΔΘΡμοπιοά. [ΐ τδα ἄοῃο ὮΥ͂ δἷβ βοσυδηίβ. (ΤῊΘ 
“ῃδηά οἵ" βΒρυγαῖδνο ὌἼχσργοββίοῃ ἴῸΓ “ἿὉσζδῃ, βοῖ- 
γἱοθ, Π.ΘΔῺΕ᾽᾽ ΖΘΟΏΠΟΘΓΑΙΙΥ Χχ. 2; 96 ΓὙ. χχχυϊ. 2 ; ]. 
1; Ταχ. 1.1, 8; 11. 1)... ΤΟ διιρδμαῖίο (μουρθῖ ἴθ 
(Πδὶ δεγυαπέδ οὗ τηϑθῆ δνο Ὀ]δθρῃοιθὰ (μ6 10 ΒῸ 
οἴ [86 ποσὰ. 
ΤῊ ΒΙΑΒΡ ΤΥ οομεϊβίοα τηδίηἷν (χχχυΐ. 7, 15, 

18) ἴῃ γσοργοθοηηρ ἰγυδί ἰῃ μον δἢ 88 70]}γ, απὰ 
ἴῃ (89 ἑηίογοηοοθ (Πδΐ, Ὀδοδυθο {Π6Υ δα οοπαυοχοά 
Βοδίμοη πδίϊοῃβ, ἢ γ8 ἸορίοΆ 7 ἢ δὶ 
86 Ρ6ΟΡΪ6 οὗ αοἀ τοϊρδὲ θα οομαυογοί, δηὰ ἰἢτι5 
ἴῃ δ ἈΝΆ Φεδονδὴ οἢ 8 ἰονοὶ 1 Ἰάοἶδθ. Μουχο- 
ΟΥ̓́ΘΡ Μδδὶ (πογ 14, ΠΟΥ͂ Βαρροθοά {86} δὰ ἀῶ 
ΟΥ̓ ἐποὶν οτῃ τϊχδὶ, δα ὑπδὲὶ τ μδὶ ττδϑ ἴο 0 ἀοτθ 
γεῖ οουἹὰ ΡῈ ἀοῃβ ἴῃ 16 βαᾶπὴθ γΑὺ. [Ιβαΐδἢῃ οχ- 
δλονον {18 ἱβουκς ἰῃ γογβ. 24, 25, σ τ ο]0986 δα- 
ΘΓΘΠΟΘ ἰο [80 οἰΓουπιδίδῃοοθ, ΒῸ 88 ἴο αἰ γί ἀθ δα ἱΐ 

676 {86 ἴδ5!κ οὗ (86 Αβϑγγίδῃ ἰηἴο ἧτο μασίβ. ΤῊΘ 
ἔτβιὶ ρατὶ νγὰθ (Π6 οοηαυσεὶ οὗ (16 ϑγτίδη, ΡῬμα- " 
Ὠϊοΐδη δηὰ Ῥαοδιϊηΐδη αἱδβισοίβ, Α}} τῃοθ6 δ 5 
116 δρουῖὶ ᾿δδηοη. Ομ ἰγδυο]ηρ ἴγοαλ ΝΊΠον ἢ 
ὈΥ Ολγοβοιαῖβῃ ἰο ῬΠοηϊοΐδ τηπβὶ ἱῃ ΒΩΥ͂ ο886 ψΨῸ 
Ῥαδὲ 1 ϑυδηοη, πίοι, ΌῪ 1 ἸΟΗ͂Υ, βῃοπ-οονογοὰ 
Βυ τ τ ἰ(8, ρῖγοθ ἀἰδίδηϊ ποίΐοθ οὗ [886 Ἰοσδ! ΠΥ οὗὨ 
(Πι686 ῬΕΙ μὲ 1, ΘὈαποῦ {πο ΓΘίΌΓΘ ΤΩΔΥ ΒΟΙΥΘ 88 δ 
ΘΙΩὈ]οη, Μογθονοσς ἴῃ ἴδ βου ρίαγοθ ἰξ ἰδ ποῖ 
ὨΒΟΟΙΩΙΊΟΏ ἴο0 ΓΕργοθοηΐ Ζίοη ὕὑπάογ {Π6 ᾿ἱπιᾶρο οὗ 
1 Ὀδηομ (οΟΙΏΡ. «{6Γ. χχὶϊ. 6,7, 28; Ἐσχοϊκ. χν]ἱ. 
8), ΡΆΓΟΠΥ Ὀθοδῦβθ ἰῃ βΈΠΘΓΑΙ Τῥαμοη ἰβ ἐμ τα ρθ 
οὗ νϑδὶ 18 ΙΟΝΥ δηά δαχαΐγα]ο (οορ. ἱἰΐ. 18; χ. 
838 α.; ΧΧΧΥ͂. 2; Ιχ. 18; Ηομκ. χὶγν. 6 βα4.; Ζεοῖ. 
χὶ. 1 5ᾳ.), Ῥ͵Σ δηὰ πο νρθρη, βου μοον 16 Κρ 8 

δὰ χτούσῃ οἡ ἱ,ϑυδηοῃ, ἑ ἐ., 88 μα 1η Ζίοῃ 
αἷς οὗ ΘΟ ΔΓ οὗ 1 θδηοῦ, (οοταΡ. 1 Κίηρε γἱΐὶ. 2 

“ἬσαΒβο οὗ [6 ἴογαβί οὗ 1ϑθαθοη," οΥ “δουθε οὗ 
186 Τοτεαδὶ,᾽ 184. χχὶΐ. 8). [1018 ἱηοοηοοῖναθ]ο ἐμαὶ 
ΒΘ ΉΔΟΠΟΣ ΟΥ οὨ6 οὗ ἰδ ῬΓΘαΘΟΘΒΘΟΙΒ ΘΟ Γ βοδ] θὰ 
Γϑῦδηοη τὶ} ΠΟΙΘΘ δηα οἽμαγὶοῖ, δὰ ἀρβίσουοα 
186 οράδσβ ὅθ Ῥγορδοῖ σδίθοσ δ ο ἢΐτῃ Ὀοδδὶ 
(δὲ ἢὸ δα οομαυεγοα {πΠ6 Ἰδηᾶάδ οὗ 1 ϑῦδηοιυ. 
Αμὰ Ηδιαίῃ, Αὐρμδά, ϑ'ιγτία, Ῥμοωηϊςοΐβ, 180 
τἸΌμηῦδι οὗτδο Το Τιΐθο8, [ἢ 6 Ἔπιες Ρατὶ οἵ 
Φυάδῃ δηὰ ῬἘΣ]δι8, οσθ δοία δι ]γ ἴῃ 18 ροθ- 
βοαβίοῃ. ὟΝ γοίογθοηοθ ἴο τὨΐα, οὔθ χηΐσξ πὸ}]} 
γοργοβϑοηὺ ἰπὶ 88 βαυΐηρ : 1 Βδνθ δϑοθῃ δά Ὦρ 1Π0 
Βοιρμίδ οὗ [86 τηουηίδιηβ, ὉΡ 86 5465 (ΡΟ ρΡ εν 
106 Βῃδῃ ΚΒ, ΘΟΙΏΡ. οὔ χὶγ. 18) οὗ 1 ϑθδηοη. ΤἘ89 
οΒί οἵ πόοσκ βοοιηθᾶ ἄοῃοθ, 86 οὐδοῦ βυμημιὶὶϑ γοσα 
μαστιηουηΐοα, [10 ΟἾΪΥ Γομηδὶποά ἰο ροποίγαϊε πο 
{π6 ἱπτηοθὺ ρασῖ, δηὰ ἴῃοσο ἀσθϑίσου [86 ογπδιηθῶςξ 
οὗ Σβθδμοῃ, 118 α]ουϊουβ βίδα ϊηρ ἰἰαροῦ οὗ οοάδς 

Δα ΟΥ̓Ρτοβα. ΒΥ ΠΡ τδο Ῥτγορβοῖ σηβῃ θεν 
τοίοσο ἴο δὶ 88 ὈθΘη ΔΟΟΟΙΩΡ ἸΒμ θα, ἑ. 6., ἐδὸ 
οοουρδίίοη οὔ 8 Ιοθαποι ἀϊδιγίοια. Βυὲ ΠΞΗΕΙ 
δηα ΕἸΜΊ γοίου ἰο δαὶ σοιηδ᾽ηβ ἴο ΡῈ ἄἀοῃθ. ΟὨ]Υ 
ΨοΓΌΒΑΙ ΘΙ σουηδὶ θα ἴοσ ΘΔ Βοσ  ἴ0 ΘΟΠΟΌΟΣ 
(οὐ. οὔ χχχνὶ. 1). ΤΏ (Π6 θοαὶ, 16 οΥ- 
Ὡδιηθηΐ, ἴΠ6 ὀργαὶ ροϊηϊ οἵ ἰῃ6 Ῥα]οδιἰηΐδη 1,9 Ὁ- 
ΔΏΟΩ ἰδηὰβ 188 ἢοὶ γοῖ ἰδ. Φογυβδί θη τ 1ἃ 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΥΠ. 21-88. 

ἰοιρἶο δηὰ ἰἰ εἰν ἀρ ἴ[δ6 ἵπο Ιβθδηοη 
Βοῦθοβ (Ὀθοδυθο ἩΠῚ ὈΟἢ οἵ [ϑθαμου δα 
80 τῇ (ἢ ἴο ἄο, οὐ. 1 Κίηρβ νἱ. 9 5α4.; Υἱϊ. 2 
864.) ταὐχπϊ γὸὶ}} Ὀ6 οοταρασθὰ ἰο 86 ὡόπῃ οὗ 

οὐ ὙΓΠΕ ἰΐ8 ογηδιηθηΐ οὗ οεάδιβ ϑᾳΓ ἢ ἰδ 
{πε ππάεογοίδηάϊηρ οὐ ΤῊΕΝΙΌΒ δηὰ ΒΑΞΗΒ, πἰὶὶ 
ἩΒοΙ ἢ6 ΟΧΡΓοβαΐοη “ (811-χτόνσί οὗ 
1135 οδάδσε, ομοΐοϑ οὗ 18 ουρσϑεβ,"" φυΐϊνο ἀργϑοθ ψ] ἢ 
86 [τὴ τηοᾶθ οὗ Ἔσχργορββίοῃ, ὈΥ͂ βίος οδῃ ὃδ6 
8814 ε. φ. εἴδυπι ρατίϊπι μπσιΐαπι ἰεπαοίία (ὁ αττίρὺ 

μετ α ὐὐπετί αι ογυωτογιμ" ΟἿο, Τότ, Νεῖ. 
11. 47, 122). Οορ. ΕἜΙΕΡΕ. ΝΑΞΟΕΙΞΒΑΘΗ Β 
1αἰοῖη. διδίνδιῖκ, ἢ 14.; 1βα. 1.16; χχί!. 7; χχν. 12; 
Χχχ. 806. ΤΠ Ῥτορποὶ ἄοεοβ ποῖ δβοσιθο ἰ0 [89 
Αβδυτίδῃ ἴῃ ἰηἰθηίου οὗ ἀσδίσογϊ πα {μ6 μεὶρῃι 
οὔ [86 σράκτα, τ ἢ 116 μΒ6 πουϊ]ὰ ᾿Ἰρανο βοῶ {π6ὶγ 
οἶδοῦ 4υ8} 1168, Βαϊ ἴπαὶ ΒΘ χοῦυ]ὰ υἱἱοσὶγ σα ἀοτῃ 
το ἀἰρὴ ὀράδγβ 88 (Β6Ὺ 8γε.-----Ου 72, ἰμ6. 6γ- 
Ῥτ.οΒΒ, ΘΟΙΏΡ. Οοἢ χὶν. Η “7Π}ι6 Βεΐρῆϊ οὗ μἷβ οῃὰ 
ΟΥ ΒΟΓΟΓ ᾽"ἢ 18 8160 ἢ0 ἴῶοσο ἰμδη Βὲβ εἰρβοδὶ βυ1- 
ταῖι. Το ποίου Βοϊρσιί 1 ποὶ ΔΙ γοδαῦ οχργοεθοά 
ἔῃ “16 υἱοτγηοαῖ,)) 8δὲ ΒΑΈΗΕΒ δυρροδβοβ. ΕῸΣ 8 
ΤΩ] 888 δὴ υἱϊογτχηοδὲὶ ἰῃ ΟΥ̓ΘΡΥ αἰϊτγθοίΐοῃ. 
ΟἿ ΣΩΔΥ {πογοίογο βρθὰκ οὗ δὴ υἱναγηχοθὶ ἰῃ (86 
ἀϊτγοοίίοη πρνδσά, δῃμά οὗ ἃ ποίσῃ οὗ 186 υἱίοτ- 
Σαοϑὶ.--- Το ἴογοδὶ οὗ ἷθ χζαγάθη-δηα 15 βοὴ {11 
Τοτγοδὲ ἐμδὲ, δὲ.1} ποθ, ἔοσῃλβ (86 μκεασγάϑηῃ οὗ 1,6 08- 
ὩΟΏ, (δὲ δάοσηβ Ἰϑῦδηοη [1ἶκθ ἃ ρ] θα βῦγο Ῥδασῖκ. 
Τῆι τοδὶ Ἰαχυγίδηι, χἸογίουθ δβίδμαϊηρς ἰογοβϑὶ οὗ 
1, οὈδΔποΟΙ ἷβ πηοδῃῖ, 

Ϊὴ γοσ. 25 {ἰὸ Ῥιορβοὶ 8 οὗ {{π᾿ βοοουά 
ἴδϑὶς ργοβοηίθα ἰο ϑεπηδομοσὶῦ, ποῖ γα8 [0 οοη- 
ηπυοῖ Εργρί, Τῇδὲ ΘΟῃοογηθα ἃ οογίδί ἢ σαι ρδίζῃ, 
ποῖ ἰῃ ἃ ᾿ηουῃ δ᾽ ΠΟᾺ8 τορίοη, Βαϊ ἰῃ ἃ ἰον αὶ Ἰαηα, 

Ιγ τνδϑίθ δῃὰ πίϊμπουΐ γδίθγ, ραυ γ δρουπάϊης 
1η δου. ὙΥΠ116 θα: δοδουὶ Ὁ βίοοά οα {μ6 βουϊῃ 
οὗ Ῥα]οϑίϊηϑ ἰΠ6 ἱ ΔΙΊΩΥ Βαά πὸ Ββυρογδθιιπά- 
ΔΏΟΘ οὗ πδίοσ. Ἀ6Ώ, ἐ- 9.,) ἯΘ ΓαΔα οὗ Μοϑδου σὸ- 
αυσϑῖ ἰο Εδοπι (ΝΌπι, χχ. 17 δαᾳ.}) ἰζ σδῃηοί βϑοπλ 
βίγδηρο ἰμαϊ (6 Ῥτορἢοί ἐτηρυϊθα ἴο βοηηδοδογὶθ 
Π6 Ὀοαδβίία] δοροσζοη ἰμδὺ 8ο ἴδ 6 ᾿δ6 ργονἰ ἀϑά 
ἢ18 τα σ  Υ Βοσὶ τὶ ἢ τδίοσ ἰῃ ἃ βίγαηρο ἰδηά, (μαὲ 
ἢθ 88 ἀν π]18, Ὀθοδυβο {86 οχὶθίϊηρ ΟΠ68. ὝΘΓΘ 
Δηβο ἢ οἰοηΐ, ἀπὰ ἢδα ἀγηκ ΑΝΑΥ {μοῖγ αὐου ἴσου 
ὯἼΠ6 ΣΩΒΔΟ δηΐα, ΕῸΓΡ δυο ͵ἰ8 [6 τηθδπηίης οὗ 
ὈἿΣ Ὁ 2 Κίηρεβ χίχ. 24, ποῦ ΟἿἿΤ δυῖθμοῦ 88 
οταἱ ρα ον (89 κδκο οὗ δἰ πιρ!!οἰΐγ. Ηδά {86 Α5- 
δΥτδ ἢ ἰγανοσβοα {μ6 ἀδβοσί ἐΓΊΙΝ αἰχαΐης ν6}}8 
ποῦ ]ὰ, οὗ οουγβο, ῃανθ Ὀθθη 8 βι}]} [6Γ ποορα- 
εἰϊγ. Βαϊΐ οἡ ὑδο θογάον οὗ ἰΐ, σι ῖθον Βοηηδοῇο- 
τὴ γοηοίγαίοα, ἰΐ ΙΏΔΥ πδυθ ὕδθὴ ποοάΐῃ]. Ηξς 
Ὀοδβίβ, ΤΩΟΘΟΥΟΣ, (πδὲ ΠΟΙ ἔῃΠ6ΧῸ 18 το ἢ πσδίοι, 
δη (Π6 Δίου 18 ἃ ὈυΪ τ αῦῖς ἴον ἰδ 6 ἐπ Δ Ὀ Δί, 85 
(6 ΝῊ] τὰ 118 ο8η8}8 18 ἰ. Ἐφγρί, 6 π|}} 
ΘΆΒΙ]Υ͂ ΠαδίΓΟΥ {π18 Βα Τατκ. ΕῸΣ ὉΥ {πΠ6 βο]6 οὗ 
18 ἸΥΔῚΡ 8}}8}] (Π δίγοϑιηβ οὗ Εγυρὶ "Ὲ ἀσίὰ ὕ}. 
ΤῊῦΒ 15 ὙΓΑΣΤΊΟΥΕ Ὑ111} ἀΥῪ ἢ {116 Βίγθδῃι οὗ Εαγρὶ 
1|κ6 ἃ ρυάάϊο, σροσοὶῦ Ὀγν (π6 ἰσγϑὴρ οὗ {μοὶν ἴθοΐ, 
ΤῊ ἜΣΡΓγοβδῖομ “8016 οὗἩ {πα ἴγϑτὼρ "7 18 Ἰουῃα ΟὨΪΥ͂ 
Βοσθ. [ΐ 16 χηϑίοηγηγ. 8.11] ἴῃ σοαρϑοεῖ ἴὸ 186 δοὶ 
οἵ δίερρίῃης, “ βίθρ᾽᾿ δῃὰ “1Ὁοἱ᾽᾽ διὸ οἴδη ἱπίεγ- 
ς ΟομΡ. ΡΒ. οχὶ. ὅ νὴ [νὶ.14:; οχνὶ. 8; 
Ῥὰ χυῖϊ. δ ψὑὶ χχχυ δι. 17, εἰο. [“ ΤΟ ἀτγίης 
ὮΡ οἵ (πο τένοσβ τὶ [86 0168 οὗ (80 ἴδοὶ 18 ὑΠ 46 Ὁ- 
διοοὰ ΡΥ ΨΙΤΒΙΤΟΑ 88 δὴ δἰ] υδίοῃ ἴὸ 16 ἘΔΥΡ᾽ 
ὕδῃ πιοᾶο οἵ ἀγταπίηκ ταῖοσ πὶ ἃ ἰτοδά- τ Πθ6] 
(Ὀδυϊ. χὶ. 10)."--. Α. ΑΙ Εχ.]. 
4 Ἡῖαῖ του ποῖ Ὠθασά-- -ἰποῦυ οασαθδῖ 

--ὁΟὅαιο. 26-29. ΤΊιο Αβδγγίδη ἱπηδρίηρα ἐμαὶ ἢ6 
Ῥυββοά, δῃα ἢ γ͵γδ8 ρυβμοά, Ηᾶδ τοραγάϑὰ 8]1 δ 
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ἀϊὰ 88 (9 ργοάυοί οὗὨ μἷβ οὔτι ἴζοϑ ἴδῃς, δηὰ οὗ 
δἷθ ῬΟΥΤΘΥ ἴοὸ ἀοθ. ΤῆΘ Ῥτορμοῖ ΒΟΝΟΥΟΣ ΒΔΥΒ ἴὸ 
τα (μοὶ ἢ6 δα ΟὨΪΥ ὈΘΘ δὴ ἱπϑίσυμπιθης ἴῃ [Ὧ6 
Βεηάδ οὗ ἀοά. Σὰ “ Βαϑὶ (μου ποῖ Ὠοαγα,)7 [86 
ῬτΟΡΆΘί, δβὸ ἴο βρϑδϑίκ, δρρϑβδὶβ ἴο ἴμὸ Ὀοίζεν μά θγ- 
βἰδηάϊημ οἵ [6 Αβδαυσίδη. Ηδ8 1ὺ ποὶ δΒΟΙ ΘΠΟΥ͂, 
1 ποὶ ἔγουι πὶιμουΐ, 8ι}}} ἔγουι πὶ ΐη, σοῦ ἰο [ΠΥ 
Βοδιίῃρ (οοσορ. ῬΒ. ᾿χῖϊ. 12) (δὲ 1ἰ 18 ποῦ 88 ἱποὰ 
τ Κοοὶ ἢ οοβ ποὶ (ΒΥ οομβοΐθῃςο, {μ6 νοΐοα οὗ 
αοὐ πη (ἢ 66 Β4Υ [δὶ 11 τἋδϑ ποῖ μου (Πδὶ μδδί 
Ρἰδῃηοά δηὰ οαγτγὶ δα ουὔἱ 841} (ἢἷ5, θαΐὶ παῖ 1, (89 
ΑἸ ν αοά, Ἰομς ἀρὸ (χχὶϊ. 11; χχυ. 1) ἰαἱά 
ἦϊ οαἱ ἀηὰ Βαᾶγθ δοοοιρ  βμοα ἰ{ ἸΒογοίογο (86 
Αββύ σίδῃ γγδ8 ἴο 6 ἃ ἱπογουρῇ ἀεβίσογον οὗ ἐλίηφα. 
Βυΐ πβθῃ αοὐ ἀεδβίσγουγβ πὸ ἰμΐηρ, Ηδ ἰηίθηαβ 
ΔΙ Υ8 8 οογσοβροπάϊηρ οἤδοί οἡ (16 ἸΣΠΟΙΣ Το 
Ἰαίϊος ἐδ (6 τΒουρῆὶ οὗ νοῦ. 272. ΤΟΙ ᾿ΠΗΔὈ]- 
ἰδηῖδ (ἰ. 4., οὗ ἴπο οἰξἶοα παπιβὰ νοῦ. 26), 88 ββογί- 
᾿Βδηάοα, (ὁ. 6., 68 κ)» ΔΓ ἀϊβηγαγθα δὰ οοῃίουπα- 
εἀ. Τἤοη πἰϊῃ βίσους θρύγεβ [Πΐ8 εῇξοὶ ἰβ ΠΟ ΓΘ 
ὨΘΑΓΙΥ οΠαγδοίοσισοὰ. ΤΠ ΒΟΓΟΙΥ νἱβὶ θα ̓ η 8 Ὀ]- 
ἰδηΐβ δ οοιηραγοὰ ἰο ἔθ “ ζγϑββ οὗ {μ6 Β6]α," 
“1ἢὴ6 φτϑϑὴ ΒογΌ,᾽ “τι6 ζτϑβθ ΟἹ {118 Ποῦ ἴο008 ἢ 
(ἰπ βἤδ!]ον βοΐ], πϑαῖς στοοϊϑὰ ; (ἢ8 ἜΧΡγεββῖ οι 
δραΐῃ ΟΠ]Ὺ ῬΒ. οχχίχ. 6), “ 116 σταίη 8614 Ὀοίοσθ 
ἰδ πίδηάϊης ἔγυΐν᾽) (ἐ 6.) 81} Β]δάς δῃά πο βί8]Κ), 
δηά (μπ βοὴ απὰ ἰθηάθγ |1Κ γταββ.---- Βαΐ ποί 
ΟὨΪΥ͂ '8 {86 ἴογεροίΐηᾳ γὰρ οὗ (86 Αβδυσίδῃ δ [86 
ἐπαίγυμαοης οἵ αοἀ᾽ 5 ρυτροβα, Ὀαϊ 811 μἷα ἀοἴπρ δπὰ 
ποὶ ἀοΐηςς μδ8 Ὀθθὴ ἀϊγεοίοα 186 08} πῆϊποαῦι 
Ηἷδ Κποπίηρς ἰἰ : πρδὶ μ6 Ργοροβθά δὶ Βοπιθ, νὲ8 
ΤΆΔΥΟΒ ἑογίι, πἷβ οοπαΐηρς ἰηΐο (6 ΗοΙὶγν [Δηᾶ, δηὰ 
Ηἷθ Βοβίῖ]6 ταχίης δραϊπεὶ {Π6 ῥῬθορὶθ οὗ αοά, 81} 
γΓ88 ὉΠ66Γ [86 ποίΐοθ οἵ (6 [0ῈἘΡ, δῃὰ χωπβὶ τῦῃ 
{π6 σοῦτβα ἀοἰοστοϊμθὰ Ὀγ Ηἰἷπι. “ ἘΠΗΣΕ, κοὶ 
ἔοσί ἢ, οουιίηρ μοιλθ, ἡ ΔΓ ΘΧΡΊΘΒΒΊΟΏβ ἴοσ ἴῃ ἴο 
οι οὗ 8 τὴ ἰθθπῃ}: αἱ. χχγΣὶὶ. 6; Ρκ. 

οχχὶ. ὃ. ; οχχχίχ. 2). ἸΔ αἰδηὰβ ἴὉΣ ἜυΥ  σεπο- 
ταθηξ Θαιοίίου ἩΒοΙΒΟΣ οἵ ἔδαγ, οἵ δῆρον, οἵ οὗ )ΟΥ͂ 
(οοπρ. γ. 25; χὶϊ!. 18. χῖν. 9, 16; χχὶϊὶ. 11; 
ΧΧΥΪΙ. 21, εἰε.). ΤΠΘ ἨΐρΡ. ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ΠΕΓΘ 
αηἃ τνοῦ. 29. Βοοδυθα 86 ᾿βδυσίδη ΠῚ {μὲ 
ἸΏ μεά κἰπποὰ διχαὶϊπεὶ (ἢ 8 [Ε} δῃὰ σϑρε]]οά, 
δηὰ πουϊά ποῖ μϑᾶγ οὔ Ηἷβ θεΐηρ ἀθρεπάδηί οἡ 186 
ΤΡ, Ὀυΐ ΟΠ]Υ (μ6 τεροτί οὗ πα ὑγουὰ βου Υ͂ 
σϑηλθ ἰο μ6 [0 ἘΡ, 6 πηιιϑὺ ἴδε] μἷ8 ἀθρθῃάθηοο ἴῃ 
186 πιοβὶ ἱποίδίνθ ψ8Υ. ΕΗ τουδὶ τοίαγη Βοχῆθ Ὁ 
ἢ: ΜΑΥ͂ ἢΘ ΟΔΓΩ6, 88 1ἢ ποτα, ἰϑὰ ὈΥ͂ ἃ γίπρ ἱβγουρ 
6 πόθο κὸ 8 νἱ]ὰ θοδϑὲ (οοσαρ. Εσοὶ. χὶχ. 4, 

9: χχίχ. 4; χχχυΐὶ. 4), οὐ ὉΥ 8 Ὀγῖα]6 Ὀείπτθοῃ 
(86 1ΐρθ, 1 ἃ ἰδῖηθ βϑδβί. Οἱ {86 γσυΐῃβ οὗ (βογ- 
βαθιὰ διὸ ἤχυγεβ οὗ ργίβομθιβ σβοπὶ (80 “ ΤΟΥΑ] 
σἱοίου ΒΟ] 8 ἰο 8 το ρϑ ὈΥ͂ Π.68}8 οἵ 8 τπρ ἰλϑίβηαὰ 
ἴη ποεῖν 1106. τρ. ΤΉΕΣΝΙΌΒ οη 2 ΕΚίηρβ 
χῖχ. 28. 

δ. Απᾶιμίο 68411----ἄο 18 16.---  ετο. 80-92. 
ΤῊΣ Ρτορῃεὶ ἰσπα ἰο Ηοζαϊκίαμβ. [ἢ γογβ. 22, 29. 

[6 δά ἰῃ 8 βθῆεγαὶ ἨΔ μο]α ουἱ (π6 Ὀγοβρθοὶ οὗ 
186 γἱε1ι] τοιγοαὶ οἵ [6 Αβεγγίδη ουἵΐ οὔ μ6 ΗΟΪΥ͂ 

ἼΡΕ ΝΟΥ [6 πδπιθδ 8 βίρτι ἴ0 (6 Κίπρ ιδδὶ 

Βἢ8}} 6 8 Ρ] οἵ [86 ῥχοτηΐβα χίνϑη δῃα Ἀ]δοθ 

τ ἴὰ 186 ται ἴρμθ, 10 ΤΩΔΥ 6 δεϊκθὰ : ποὺ οδῃ 

(εἶδ εἰχη, (πὶ γϑαυΐγοβ ὑπὸῸ ΥΘΆΓΒ ἴοΥ 118 ΔΟοοτα- 

Ῥ ἰβμτηθηί, Β6 8 ρίϑάρο ἴοσ δὴ ϑυεηΐ ἱμαϊ 1810 [8 Κ6 

Ὀΐδοθ δέ 09; 8000 ἐξ ἰο 2 Κίηρεβ χὶχ. 8, ἐσθ 

1ῃαἱ ὙΟΓΥ͂ πἰρμι Ι Ὀεϊΐονθ {πδὶ ὕπο (ΠἱῃρΒ ἈΓΘ 

ἰο δ6 οοπεϊβογθὰ βογθ. ΕἾγεϊ : [8Γ86] γβοεῖνϑ [ἢ 9 

Ῥτγοπιῖβθ, ποῦ ΠΔΟΓΟΙΥ͂ οὗ ἃ Ἱηο ΠΛ ΠΙΆΓΥ, Βαϊ οὗ 8 ἀ6ῆ- 
ηἰΐϊα ἀο ἔσοσαποθ ἔγοτα [π9 ρόνον οἵ Αβεγσίδ. ΤΠὶδ 
ἈΡΡΘΔΙΒ οὐἱάθηὶ ἤγοτα ΟἿΣ ῬσΟρΆΘΟΥ ἰἰ86, ΤᾺΘ 
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ΒΟΟΙΏ ΜΠ 1 οἢ Ζίοη ᾿πρν [86 τοἰϊτοδὶ οὗ ἐδ9 
Αβϑυσγίδη (νοσ. 22) σοι]α δὲ 1}1-[1πηοὰ 1 δὲ οουὰ 
ΤοίΓ ἰο ἰακο γεῆσθαηοθ, Ασοοσαϊῃρ ἰοὸ γοσ. 29 
ἢ 8 80 ἐβογουχῃ!ν ἰοά οβ ἰδὲ ἢ9 18 οογίδίῃ ἴὸ 
ἤδΥθ ὯῸ ὙΠ8} ἴῸ ΟΟλθ διδοῖς. Αὐοοσαϊηρ ἴο γοΥΒ, 
98, 8δ [16 ἷβΒ ῃοξ ἴο οοῦλο Ὀδίοσο “ ϑγιβαιθα. [{ 18 
ποὶ βαὶὰ, βονϑνοσ, ἰμδὲ {ἰ8 88}8}} μοὶ ὨΔΡΡΘΏ ΟὨ]Υ 
{π18 ιἰπιθ δῃὰ ἴῃ ἐμ ργθϑθηῦ ἀδῆσοσ. ΤΠ6 Αβεγ- 
τἰ δὴ 8}18}] πόυϑτ ΘΟ ΔΏΥ͂ ΠΟΓΘ. ΑΕΒΥΤΙΔ 18 ἀοη6 
ΔΑΊ. ΤῈ ΤΒΘΟΟΓΔΟΥ 88 ποίμὶῃρ ΓΟΙῸ ἰο ἴδαῦ 
ἴγοτα ἰ, Ὑ7ο Βαγθ ββόνῃ δθονθ ἐδπδῖ {Π18 ἱμουρὶ 
ΟΟΟΌΓα ἴῃ ΟἤδρΒ. ΧανΊ11.---ΧΧΧΙΪ!., ΘΒρθοΐδ! } ἴῃ 
ΧΧΧΊΪ [11 οαπηοί ΒΌΓΡρΣὶβ6 ΟΩ6 (μδὲ ἃ ᾿γοπ ἶθθ 80 
81-ἰπηροσίδηϊ, (αὶ Αϑϑγγία 8818}} πευόγπιοῦό Ὠατί 
ἴπ6 ΤΉ ΘΟΟΤΔΟΥ, ἰ6 χυδτγβηϊθοα ὈΥ 8 ἷσιι γοαυϊλγίης 
Υ̓ΘΑΥΒ ἴοσ 1(8 ΓΟΔΙζαίίοη. Α Ρῥγογηἶϑθο ἰὸ ὃ6 10}- 
ἈΠ1οα αἴθ θοπηθ Βοῦγβ ΡΓΟΡΘΓΙΥ͂ γθαυΐγοβ πο ρθάρθ. 

ἴῃ {86 δβϑοοηὰ ρμἷδοθ: 11 8 ἴο 06 ποιίορα ἰδαὶ 
{Π6Γ6 18 Π0 δχδοὶ βίβίθιηθῃΐ ἰῇ ΟἿΓ ΡΓΟΡΘΟΥ͂ 88 (0 
[Π6 ὙΑΆΥ ἴῃ πῃϊοῦ Αβϑυγία 1θ ἴοὸ Ὀ6 Ἔχρβὶ]οα ἤἴγοια 
υάαῃ. [{ ἴβ πϑῖίμοῦ βαϊα ἐμδὶ ἱξ ββα}} 86 8ὸ βιιά- 
ἄἀθη]γ, πον ἴῃ ἐμΐθ ββϑῃίοη, Ηδηοα ἰμθ αυδδίίοη 
μλὶρς ἀγῖβο δδυ {86 δνθηὶ, τ βοίμον (8 βυάάθῃ 
Θχρυϊδβίοη ἰβ ἴο θ6 ἀχρ͵αἰμθα ὃν δοοϊἀθῃίαὶ οὕ ἢδ- 
ἰαγαὶ οδ868, ΟΣ 88 ἴΠ6 ορογβίίοη οὗ ἀϊνίηθ οπηΐ- 
Ῥοίθῃοθ. 1 {π6 [ΒΕ κἶνϑ ἃ βίζη δῃὰ (8 βίζη 
ΘΟπ16 δϑουΐ, ἰξ του ὰ ῥτοόνο ἐ} δὶ ἐμαὶ ἢγβὶ τὰ 
Ὀ]ον οαγγῖθα ουἱ ἀραϊηδὶ Αβϑυγίδ νγ88 4180 ἰηἰθη θα 
Ὀγ τ88 'οβρ. Βαΐ ᾿ξ πᾶν Ὀ6 δβὶζθα : ΠΟΥ͂ Ἵδῃ 8 80- 
Υὶθ8 οὗ Ἔουθῃϊβ Β6ΥγῸ ἴὉΓ 8 βίψιι, νυ ϊοῦ ἰῃ 1δοὶ ἰδἰκθ 
ἃ ΥΘΓΥ ὨδίαγαΙ οΟῦγβα, Το οοὐ]ὰ ποὺ ὨδΡΡΘἢ 
οἰμογνῖβο ἢ [Ιἐὲ πιρῃῦ θ6 υγροὰ ὑμαὲ ἱξ ἰοοῖς 

. ΔΙ 1016 Ρτορμϑιὶς ἱπαίσῃῦ ἰο πον (μὲ πὸ 
ΤΟΊ] Ρ βοοϑαϊηρ δηὰ Βαγνοϑὶ σου] Ὀ6 ροββὶ 016 θ0- 
ἔογϑ ὑπὸ ἰἱγὰ γοασ, Τἢδὶ ἷβ ἰταθ. Ὑϑί οὔ]γ Ηθ 
ἴον τποηλ {ΠΘ ΓΘ 18 ΡΥΟΡΘΥΪΥ πο ἰυΐατο οουὰ ΚΩΟΝ 
Ὀοίογομδηά παὶ ἴῃ ἰδ ἰμἱτὰ γοᾶν ἔπαγο που]ὰ 
οογίδ  ὩΥ ὍΘ ἃ βοοραϊπρ δηὰ μαγνουί. ΕὉΓ ἰὺ νγὰϑ 
αυἰύθ ρΡοβϑίὉ]9 ἐμαί ἰδ Αδογγίδη ἰηνδδΐοη πουϊὰ 
Ἰαθὺ [Ὁ ὙΘΔΙῊ 8.4}}}, Ὑμαὶ [89 Ῥτορδιοὶ ργϑάϊοἰβ 
ἈΘΓΘ 18 [δ 6 Δ ΟΓΣΆΒ]6 δϑρϑοΐ οἵ (6 ζαΐατο ὑμδὲ τῦϑϑ 
ἴῃ βΘΏΘΧΆΙ Ροβαὶῦ]6. Βοίίοσ οουἹὰ ποῖ πδρρϑῃ. 
Ι οοηδίγιθ νϑγ. 80 οββθη 1 Ά}} 7 88 ὈΒΕΟΉΞΙ ΕΒ ἐάθει 
δηὰ ὑπῖηκ (μδὲ (Π6 Βυ ) θοῦ 68 Ὀδθη ὨΘΘα 6Β5ΙγΥ 
πιδθ Παγα, ἀπ τ γλανα " ἰο ἐπ Αββυυίδῃ πποης- 
ταθηίβ, ἰδ6 Ἔχ ροαϊ ίοη οἱ Βεηπδοβογῖῦ δραίηϑι 3γ- 
τα, Ῥαϊεβίϊηθ δῃὰ Εμκγρὲ οοουρί θα ΟὨ]Υ͂ ἐπ οπό 
γοὰγ, 700 Β. Ὁ, Ἐὸγ ἱἢ [86 γοδγ 699 τὸ 8πά τὰ 
οἢ δηοίμονς ἐβϑαίγθ οὔ πᾶσ, θιωρ ογϑὰ δραϊηβὶ ὅ- 
ξυῦ οὗ ΒΑΌγ]οη. ΤΩΡ, [6 σδδοη οὗ Ὠἰ5 ἴῃ 
ΒΟΗΒΑΡΕΒ, Ρ. 8319, δηα ΟἿΣ Ταιλδ τ ὁῃ χχχῖχ. ]. 
10, (μθη, {18 οδιηρδίρτι ἰδαίθα ὯῸ ἸοΏσοσ ἰμδη 8 
ΥΘΆΓ, 81}1 1. οοτίδί ἢ] ἀρθιδηάοα (μ6 πἤοῖο οὗ {0 
εἶἰπλθ οὗ 8 Υϑ8Γ βι 6 [ὉΣ ψαγίδσο. ΤἈργοΐοτο 
ΒΘΠΏΔΟΒΘΓΙ Ὁ Θογί ΔΙ ΠΥ ΜτᾺ8 ἰπ Ῥα]οϑιΐηθ ἴῃ βρτίης 
θϑίογϑ (89 παγνββί, βῃὰ πιθα ἰΐ ττὰϑ σὶ ρθ βοϊζθὰ οἡ 
ἱϊ, [0 ἷ8 ἱπλπηθηθθ δΥ. Ηθ οοπαυοτοά ἴῃ 
ἔλοῦ ἴῃ6 σ016 Ἰαπά, δηὰ βῃαξ ἃν Ηεζοϊίδι ἴῃ 
Φοτγυβδίθια καἶ κο 6 Οἱτὰ ἴῃ {8 ολχο. Βαυῖ 6 
ἴηαδὲὶ μαν γϑηγδί πο ἰὰ Οδηδδη {111 Ἰδΐθ ἴῃ ἐμ 
πρὶ Εὸγ ψβθῇ οὔθ οομαιθτβ ἐμὲ ἰῃ ἐπε γϑᾶσ 
8 πιδθ (μ6 οοπαυοεί οὗ Ῥῃοηϊοΐα, βονογαὶ Ῥμΐ- 

Ἰπὴ6 οἰἐοΒ (Βοιἢ- ἢ, Φορρα, Β᾽ π6-Βαγακ, 
ΑΖυτ), Ἰοτίγ-οἷὶχ Ἰογιῆ θα οὐίΐοθ οἵ 7 υάδῃ, Ὀοαάοθ 
ΘΟΙὨ (1688 οαϑί]6 5 δηα 8π141}6Γ Ὁ]δοθβ, δηὰ [ἤθη αἶθὸ 
ἰουρῃϊ 8 οοηβί ἀθγαῦ]θ θδὶι]9 πὶῖμ (μ6 ΕΒ ορὶς 
ΔΙΙΙΥ͂, ἰπΠΘΓῈ ἷβ ὈΓθβθηϊθα ἃ Ιδθογῦ ἴῸΓ ἢ 086 δοοοιὰ- 
ἰδ πλθαὶ ἐπ γθο- αυμ γίθιβ οὐ ἃ γϑαγ 4068 ποὶ 8ρ- 
Εν ἴοο ποἢ πη6, Βαΐ ψ ἢ [μαι [86 ἱηνϑαίοη 

ἰοὰ 80 Ἰοῃς {πὶ [16 ϑράβοι ἴῸ ργοραγίηρ ἃ ἢδγ- 

ΤῊΗΕ ῬΒΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ΄. 

σψοϑὶ πδα ρμαβοοὰ ὉΥ ; Ὄδβρϑοΐδι!ν πο Σξ ἰδ οοτδὶ- 
ἀοτοὰ {δα ἐδ αν οὐ μπαω ποοάθὰ ἔσγβὶ ἰοὺ δβδοπν- 
016 δζαΐη, μαὶ {μοὶ ουθο8 ἴο σ ἰιίδ, δηὰ ργονίάθ 
Ὀοδδβία οἵ ἰαῦοσ, 88 ἐδιοῖγ βίοοϊς πημδὲ σοί δ: ΠΥ μαγο 
[16 8 ῬΓΟΥ͂ 0 ἐδ ΘΏθαΥ. Οὐοιαρ. χσχῖϊ. 10, 12, 
18 δμὰ χχχηῖϊ. 8, 9, στο ΤΙΑΥ 6 ἰδ ίκθῃ 88 ἃ βυϊὺ- 
Δ01ο ἀοβογί ρου οἵ ἰμ6 οοπάϊίοι Ὀσουσῃέ δϑουὶ 
Ὁγ (18 ἱμπνδβίοῃ ΕῸΓ {86 Υγὸδσ δῖϊοσ [Π6 Ἰωυδδίοῃ, 
ἐμογοίοτα, (βογ δὲ Ὡ0 ῥιοάυοὶ οὗ (6 Ἰδμὰ ἰο ὃ9 
χρϑοῖρα ἴῃ ζϑηογαὶ, Ὀυΐ βυο 86 σου] 80 Ρ 
οὗ δα! , Νοὶ θαίοσθ ἴ[μ6 ὑδὲγαὰ γϑᾶσγ οοὐἱὰ τες 
Ὀ6 ἰὰν οὐ νδίίοη δηά ἃ οογγεβροπάϊηρ δδι- 
τὰν Ἀπ ΔΒ ΔΙΤΟΔΟῪ βδὶα, {πδὶ γαϑ τυ, ἴῃ 
ἴδοῖ, [6 Ὀοδὲ δὶ οουϊὰ ἤάρρθῆ 8δ8 ἐδίηρα ἐπθη 
σογο. ΕῸσ ἰμδὶ οπὰ 1ἰὶ ποῦ ]α ὃ6 Ὡ 1Πδἱ (86 
Αβογγίδη Ὁγ ἴδ δηὰ οἵ (6 βοοοῃά γϑῶγ βῃου])ὰ πὸ 
τότ Ὀ6 ἴῃ ἰΠ6 Ἰδηά, ἀῃἃὰ ΠδᾶΥΘ ὯῸ ΠΙΟΙῸ ΡΟΣ ἰ0 
Ηἰπάος δβοἰ ἀ-Ἰαῦοσ, Αοοογαάϊηρς ἰοὸ ἐμ 18 Ἔχ ῃ]δῃδ- 
τἴοη, Ἧο πᾶῦθ Ὡ0 πϑϑὰ οἵ ϑββιιυαϊηρ ἃ βαῦθαδῖιῖς 
ΥΘΆΣ, ὨΟΓ 8 Υδδν οὗὨ 700 11]66, ὯῸΓ ἃ σϑίυσῃι οὗ [86 
᾿Αϑεγγίδη ουἱ οὗ Ευρί ἴο Ῥαδ]οδίηθ, ποῦ δὴ ἔωνα- 
Βίοῃ ἰβδδίληρ (γὸ6 ὙΘΆΓΒ, ΠΟΥ ἰΠδὶ Δργὶ στα ἴῃ 
Ῥᾳ]οβίληθ δὲ (πα ἐπδ νγδβ οαστὶ θα οἢ ἴῃ [86 58 Π16 
σΟΓΘΙ]ΟηΪου8 ὙΑΥ ἰδδί, δοοοιάϊης ἴο ὙΥΕΊΞΤΕΙΝ 
(1π ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ, Ρ. 889 5α.), 18 86 6886 Ὠοντ-8- ἄλγα. 
Ναίυγα!!γ, ἀυγηρ ἴπ6 ἰηνδβίοη, ἴῃ ἴΠ6 ταὶ γοϑτ, 
ΠΡΟ Ὑ͵δ8 ὯῸ ἴγυϊὶ οὗ παγνϑϑὶ ἰο δὲ, βίῃοα 116 4.5- 
ΒΥγίδη δὰ οαγγιοὰ ἰΐ οἱ θὰ οὐἱγ ΠΟ ([κν. 
χχνύ. δ,]11]: Ζοὺῦ χὶν. 19). Τὴ6 που οομθ8 ἔγομλ 
ΠΡΌ, παϊοῖ ἀπἀουδιθά!γ ταθᾶπδ εἤμπάετο, ργοΐίων- 

ἐπωπάοεγε (ἨαὉ. 11. 1δ; Φοῦ χχχ. 7; [8β8. ν. 
7), ἴῃ ΝΊΡΗ. δηὰ ΗΐὮΡ.: ““ἴἢο μουν" (οὗ ΥἴνθΣ8), 
“ἴο πηουΐῃ, ἀοθομοῖ," ὦ, 4.» 8ὲ αἀλιιησετο, αἀλμπσὲ 
(χῖν. 1; 1 δ χχυΐϊ. 19). ΓΙΌ, (πογοίογθ, 15 
ἐβιδίο, “ἰἢο οαἱροῦν, Ἡπδὶ 18 ρουτοὰ οαἱ, 501}. 
ἢ 4}} 618 ρΡγοάποο ἰ8 πηοδηΐ ἐπαὺ σομη68 ἴγοιι 

ΒΡ Πρ δὲ ΟΡ Βασγαδί, οὐῦ' (δὲ οοπηθ8 ἔγοπι 
Β ΟΣ ΒΡῚ]Σ ἔγαϊί, 186 Ὀγοβθῃξ οδβο ἰΐ που]ὰ ὃ6 
ἤγδι [86 ΤΌΤΙΔΘΣ, ᾿Σἶκθ ΟΥΌΆΤΩΡ5 τοσα (86 χίοἢ τ δηἘΒ 
(2016, δηά ἱμοη {6 ]αἰΐογ, οὐ πιΐοι (Π6 1Βτβο] 168 
σι] ἃ μοὶ ἰπ6 Ὀοηοᾶί. Οη ΟἿΊΦ᾽ βοο Τεχέ. απὰ 
σταπι. 8,66 ἴῃ ΟΕΒΕΝ. δπὰ ὑδάνο ἠδ λιν οΝ ̓ 
ὙΓΆΓΙΑ ΘΟ ΣἾ68 ρτδίη Ὀγοραραίοδ 1 Υ ΌΥ 
ΒΡ11 βοϑάβ δηά τ πτῦν ΕΥ̓ ΒΒοοίβ ἔγοπλ {πθ χοοῖ. 
[ΤὨ6 ΟΟΠΠΕ ΟΣ ἩΪΠΙΘΥ ὙΠοδὺ 18 ἔμβαλ ας ἰο ἀρτὶ- 
ουἱτασίδἰε.---Β.] 

Βαΐ (μ6 Ῥτορβοί [84 ποὺ οἹΪΥ ἀΟΙ νοῦ ο ἔγοτα 
ΤΌΪΠ ἴο δημοῦποο ἴὸ Φυάδῃ, ναὶ 4150 ποῦν ρτοόπίῃ. 

ΤῊ οβοδροᾶ (δ, δ πΡ ἦν. 2; χ. 20: χν. 9) 
οὔ {86 Βουθθ οἵ δυάδα (“) Γ᾽3, δψαΐῃ οὨἹῪ χχίϊ. 21), 
(86 τοιαηδηΐ (οοΙΡ. χὶ, 11, 16), 8841} δἀὰ οῃ σοοὲ 
ἀοπηνανάβ (χχνὶϊ. 6). [ὲ 884}}, βονγονοῦ, δ͵8ὸ 
θ6ΔῚ ἔγυϊς ἀρναγάρ, ὑμπ8 δ6 86 δσιυ-τοοίθα δηὰ 
γα] ἴσο. [ὑ 16 ἔσῃ ἰδὲ Φυάδῃ βοπιον ας 
ΙΏΟΓΘ ἤδη δῷ Βυπαγοα γϑϑῦθ ἰδίου ᾿γὰβ υρτοοϊοά. 
5611} 16 νδϑ ποὶ, {Κὸ 1, φυϊο δηὰ ἴὍγονοσ 
Ἡγοαίρα ΔΎΔΥ ἔγοϊῃ (8 ἐπα θῃοιθ βοΐ, θὰϊ ΟὨΪΥ͂ 
ἰγδηβρἰδηίοα [ῸΣ ἃ τ 116, ἰο Ὀ6 τϑρ δηϊρὰ ΐ 
ἱῃ ογάθγ ἰο ὺ δῃὰ τηϑοὶ ἃ ΠΟῪ δηὰ βπδ] Ἰυπὰρ- 
τηθηΐ, Ὑ1Ὶ} τ ΙοΒ, Βοοσοσ, 88 850 οοιαἱηθά ἃ 
ἈΓΔΏΒΙ ΠΟ ἰπὶο 8 ὨΘῪ δηᾶ Πἰρῆοῦ βίϑρο οὗ οχίοί- 
6ῃ66, Αῃηά ῥγϑοΐββὶγ ἴον {πἰ8 Ηἰσιοσ βίαρθ οἵ 6Χ- 
ἰδίδηοο ἴπ6 Τοιηδηΐ, δοοογάϊηρ ἰο ΟΣ δὰ 
ἴοσιλοσ βίαἰειηθηίβ οὗ ἴῃ Ῥγορποὶ (1ν. 8; νἱ. 18 - 
χ. 20 544.), ἰοττηοὰ (μθ Ῥοϊηὶ οὗ οοπηθοῖΐοη. ΒΥ 
νοῦ. 82 α ἰῃ6 Ῥτορποὶ οσρ δῖ μὸν ἐπὶ σονῖνοα- 
οθηο06 οὗ υάδῃ 568} 06 Ὀγουσδὶ δῦοαὶ. ΑἹ] δι1- 
ἀδἢὰ 16}1 ἰηίο {πὸ μδῃηὰ οὗ ἐδ ϑηθᾶν, δηᾶ ὈΥ͂ Εἶτα 
ἮΔ8 ΒΟΒΙΙΘΙΥ ἰγοδίθα δηὰ ἃ : Οπΐγ ει 
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ΘΔΡὶ(Δ] τοπιδϊποὰ ὑδυτί. Τμογοίοσε ἴπ 1ὁ μδὰ 
Ὀοθὴ Ῥγοθοσυθὰ δὴ υπίουομοα πυοίουβ, ἑοτταϑά 
ΡῬ8ΠΠΥ οὗ ἰδ9 ἱπμαρίϊδηίθ οἵ Φογυβαιθπιὶ ἰμϑα- 
Β0|068, ΡΑΙΕΥ οὗ δασὶ πηθη οὗ Φυάδἢ 88 δὰ ἰδίζϑῃ 
τείχα ἴῃ ἰδ οδρὶιΔ]. Ηρθαησο ἰμ6 Ῥτορβοϑῖ οδῃ 
ΒΑΥ͂ : “ουξ οἵ εγθκδϊθαι β.8}} ρῸ [Ογἢ ἃ τεπιηδηϊῖ, 
δηὰ {π6 οϑοδροὰ ἔγομι τουηῖ ΖΙΟΩ.᾽ ΕῸΣ οὗ ΟΟΌΓΕΘ 
[16 Σορθορ ης δηὰ σοδίοσδιοη οὗ ἰμθ ἰδμὰ μχυδὶ 
Ῥιοοθοὰ ἔγυτλ ζογιβ8}6πὶ, 88 ἔγοιαι ἴμ6 ᾿ηἰδοὶ ΟΟΥΘ 
διῇ μοδτὶ οἵ ἰμ6 ἱπθὰ, ΟἹ 186 15δὲ οἰβίθθ οἵ γ81γ. 
82 βδοὸ0 οὐ ἶχ. 6. Τῶὴο πσογὰβ βοσθ δΓῸ δου θη} Υ 
ἱπιοη θὰ 'ἰῃ 8. οοῃβοΟΪ  δίογυ δ6η86, δῃηὰ ἰο ἰηϊηιαῖθ 
ιδδὲὶ ψιδὲ ἰδ 9 [ΒΡ ἢ88 ῥχοιωϊδοά, Η ψ1}} ροσίογωι. 
πιιὰ 26 ὰ]. 

θ. Ῥμοτσοίοσο ἴδ πα δαὶ --- - αν ᾶ᾽ 6 ΘΑ ]κο. 
-- ἈΥεσα. 33-356. Ιῃ ἰμοθα γοσϑοβ, τ δὲ γἃ8 ρίνϑῃ 
ἴῃ [86 ἰοσεροῖπρ, ἴῃ ἃ βθΏο ΓΑΙ ΜΔΥ͂ 1Β ὨΟΥ͂ ἀο 106} 
(οὐτηυ]αϊθὰ ἀπά δρρ θά ἰο 86 ῥσϑϑθηΐ βἰϊ δι ὶοη. 
ΤῊ Ρτορδοῖ αϑέστη ποεῖ ροβιἰ νον (μδὲ Ψ Θγυβα θα 
8.:4}} ποῖ Ὀ6 Ὀ6βὶ Αἱ ἰμ6 Αβδυγίδῃ, [0 18 ϑοτι- 
τοηΐν δοθιιθα ἱ 6 Αββυγίδῃ οὗὨ οουγβθ θῇ- 
οἰ Φογυβδίοαι, δὰ {πὶ πο πιοί ἴπ ἔδασίᾳ 
ΟΥ̓ΟΓΕΠΓΟῪ πεδία γοσ. 86 Ὀοΐοσο 18 γ4}18. Βαυΐ 
πίοη Βδηηδοβοῦῖρ τοοοϊγοὰ ἰη οἴ χθηοθ οὗ ἰῃς 
ΔΡΡΤΌΔΟΝ οὗἉἩ ἴμ6 ΕἸΒΙορίδῃ ΔΥΙΩΥ͂, μ6 νγγχὰ8 δἱ 1,10- 
Ἐλὴ Ετοιὰ ἰπογθ ἢ9 χοι γᾶ ἃ 11{|16 ἔσασίμοσ πουίῃ 
ἰο ΑἸ αϊκαὶ (ΕἸ 066), πόσο οσουγγοὰ {86 Ὀδί(6. 
Εν! ἀ ΠΕ Β6 δνυοϊἀθα οποουπίογίηρ ἴμ6 ΕἸ ορίδῃ 
ποᾶσ, δῃ οβρϑοΐδι!]γ ΟὈ] 4ιιοὶν βουΐῃ οἵ δε [νὴ 
80 88 ῃοἱ ἴο ἰοτηρὺ [Π6 796 718 ἰο δἱα {ἢ} ΘΏΘΙΑΥ͂, ἀπά 
ἰο δνοϊά μανίηρ ἰο βυβίδὶ πα {ποῖγ διἰίδοῖς οὐ ΗΪ8 
τοᾶγ. Ἐυὶϊ ἱἰ 18 ᾿ἰβουρδῦ {πὶ (Π9 “ χγϑδί ἈΓΠῚΥ ᾿ἢ 
(χχχνυΐ. 2) πὶῖὶὰ πολ ΒΑθα μα οι ἀρροαγοὰ 

ἴοτο Φοζυβδίοζι σοιηδίποα ποτ τ 8116 Β6 σοϊαγηϑὰ 
ἴο 186 Κίῃρ (νογ. 8). Τῇ ἰοχί, ΒΟΥΤΟΥ͂ΘΣ, Βα Υ8 π0- 

οὗ (δῖε, δηὰ ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, Ὁ 16 ἰπίΘΣΏΔΙΥ ἠοῖ 
Ῥγοῦθθ!]6. Εὸν τὲ [86 Ῥγοθρθοί οὗ δῃοουηίογίης, 
80 τοδὶ ἃ ποδὶ 88 [Π6 ΒΓΙΩΥ͂ οὗ Εργρί δηὰ ΕἸ ἢ]10- 
»ἷα ἀουθθοδα νγαβ, ϑϑθηδοῆθγι που ποί ἰᾶνο 
πθαἰκοηοα ΕἼ η861{ ὈΥ ΒοΠαΐτ ΔΥΔΥ 8 ξγθδὶ ρατὶ 
οὗ 8 ΟΥ̓ ΔΙΏΥ. Ηδ τηϊχμέ μᾶνο βοηΐ 8 8118}} 
οοτρθ οὗ οὐδογνδίίοη : δυΐ ἰμ9 18δ,000 πλθὰ οὗ 
ὙΓΒΙΟἷ γον, 86 ΒρΟδΪκΒ οογίδ Η]Υ αἀἱὰ ηοἱ 116 ὈοίοΓτΘ 
]ογυδαϊθηα. ΤΉΘΙΘ 18 ἐμγθίοσθ ἃ οἰἑπιδχ ἴῃ Υ6γ. 
88, ΕἾγβί 1ἱ βαγβ, ΒΘ ΠΏ ΔΟΒ οσὶ "Ὁ 8811 ποὶ οοπλ ἵπίο 
186 οἷϊγ. Τθα, Β6 8}}8}1} ποῖ βῃοοὶ δῃ ἈΓΓΟῪ ἱπίο 
ἧς, [πῃ εἷἴορεθα διθοὴχ [8 δηῃοϊθηΐβ, {8ὸ βμϊοϊὰ 
Ρἰαγοὰ ἃ στοδὶ ραγί 88 ἃ ὑγοίθοϊΐοη ἀραὶ πδὶ ΒρθϑΓΒ, 
ΒίΟΠΘΆ5, εἰο., {πδὲ τ γ πυρὶ οα ἀοπη ἔγοηλ [16 Μ78}8, 
88 81λῸ δρδί ηδὶ γγ6] 16 ρἱϊοῆ (οοαρΡ. ΗΕΒΖ. ᾿εαί- 

οἱ. ΙΥ. Ρ. 392 84ᾳ.). ΤΠ} 79, “1.6. Ὀδαΐαμοτρ 
ψ 811 (2 ὅδπι. σχ. 15. 26Γγονϊ. 6; Εζοῖϊς, 'ν. 2, είο.). 
γογ. 80 18 σϑυβαὶ 88 ἰο 1 οοηίθηϑβ,. Τῇ γοὶ 
οἴδυθθ Ὡβπη68, 85 {1} 0 ΣΘΘΒΟῸῺ οὗ ἴΠ6 Αβδυγίδῃβ 6Χ- 
πρῦνις Δ μ ον μ᾽ Β ΡύΓΡρΟΒΟ ἴο ρσχοίθοί «ϑγυβ8] θαι. 
αἱ (88 ΤΕρ50ἢ ἴον 1ιΐ8 ῥγοἰθοιίοη 18 (ἢ} 6 ργοχαΐβθ 

αἴνει ἰο Ὀανἰὰ (2 ὅδμι. νυἱὶ. 12 θαᾳ.; οοῶρ. 1 ΚΙ. 
Χν. 4) τ ΠΟΓΘΌΥ ἴδ6 ποῦον οἵ ἴῃ [Χ0ΒΡ} ἰἰβϑὶ  ννἃ8 
δὶ βίαϊχο (οοσιρ. χ 1. 25; χὶνἹ]. 11) δῃὰ ἰδυ8 [89 
Ῥγορογυδίίοη οὗ Ψογυβαίθα ͵ὰϑ ἢ . [18 
ἔγαο {Βα Φοττιβαίοπι γγ88 ἀοαίσογοα, δῆμοι 81], δ ἃ 
Ἰαίον ροτϊοὰ, δηὰ ἐμ6 Κίηράοιι οὗ Τλανίάἁ ἄθτμο]- 
ἰβῃοὰ : Βαὶ [18 οοουγτοᾶ ὑη46} οἱ γουπιδίληοοβ ἱμαὺ 
ἀϊά ηοὶ οχοϊιάσδ ἃ σορίογαιίοη, Ηδα ΨΦυάδὰ ἤδθη 
ἀοείτογοά αἱ ἐμαὶ ἐΐπηθ ΌὉΥ ϑοῃηδομοσίρ, 1 πόυ]α 
Βαγβϑ διαά ἰδ βαιηθ [δ 88 ἔμ κίηράοπι οὗ [βγϑϑὶ. 

θ. ΤΗΕ ὈΕΙΓΝΈΒΑΝΟΕ, σμάρτεε ΧΧΧΥΊΤΙ. 86-88. 

88 ΤῊΕΝ [86 δηρεὶ οὗ ἔμ ;0ΚῈΡ τοὺ συ, δῃὰ βπιοίο ἴῃ [86 οδτὰρ οὗἁἨ [86 Α Αβυτῖϑηβ 

8 Βυπαγοα δηά ἔθυγβοοτο δπὰ ἔνο ἱπουβαηὰ : δπὰ β θη {ΠΘῪ ΔΓΟΒΘ ΘΆΥΙΥ ἴῃ {{| ἸΩΟΓΠ- 

87 ἱῃρ;,, Ὀ680]4, {Π6Υ τοῦθ 811 ἀθδα ΘΟΥΡΒ868. βο β'οηῃβοβουῖ Κίηρ οἵ Αβεγσῖδ ἀθραγίθα, 

88 αῃὰ νοὶ δηθὰ σοϊασποα, δηᾶ ἀποὶὶ δἱ Νίπονο. Απα ἴὉ σᾶπιθ 0 ῬΆ88, 88 Π6 ΜΒ 

ΠΟΙΒΌΤΡΡΙΩΝ ΤΕ [86 Βουδο οὗ Νίβσοοι Ηἷβ μοᾶ, ἐμὲ Αἀγδιηπθίθο δηᾶ ΘΒδυΌΖαῦ ἢ 8 

ΒΟΠ5 Βηῃοῖα 

1. Ἠοῦ. Αταγαί. 

αἰ (6 ποτά ; δῃά {ΠΟΥ͂ οδοδροᾶ ἰηΐο (890 Ιδπὰ οὗ ᾿Ατῃιθπΐδ : διὰ 

Ἐδδσ- βδάδοῃ δ18 βοῇ σοϊρῃβα ἴῃ Ηἷ8 βίθδα 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑῚΙ, 

1. ῬΏΘΩ τδο δΒΏ ((6] ----ἴη ὮΪα αἴθ8ᾶ.---Ὑ τη. 
836-38. Τη 2 Κίηρ χίχ. 8ὅ ἰξ ἴβ βαΐϊᾶ: “᾿Απά [1 
ολπιθ ἰ0 ῬΆδ8 (Πδί ηἰσῃὶ ἐμαὶ 86 δῃροὶ,» εἰο. 1 
{πεπ66 δααϊθοηδὶ ποτὰ ποσὸ βαρ θὰ ΌΥ͂ ΒΟΙΔΘ 
Ἰδαίου οοργἐδὲ οὐ μἰ οαβαγίδί, 1 ἰβ ᾿ποοιργθθηβὶ Ὁ]6 
ον ἐπον ἀο ποῖ ἀρρϑδγ ἰη Ὀοίι ἰοχίβ. Εοὸν γῆο- 
ἜΥῸΣ τηδήο {86 Δαάϊιίοη τηῦβὲ ἤανο τἰδιιθα ἰο Ὀ6 
οτοάϊἰοὰ. Βαϊ πὶ ογάογ ἰο ογθ Ὁ 1} ὈοΙα ἀοσιι- 
ἘΙΡΕΙΝ ΤΟΌΡΕ ἈΚΤῸΘ "ἘΠ ΜΙ} ΠΡΕΡΟΡ. ον " ἴΐ θ6 88- 
ματαοὰ ἱμδὶ ἐῆοθϑο ποὰβ σοῦ οὐἱμίπα! ]γ ἴῃ [86 
Ἰρδῖδῃ ἰοχί, Βαϊ τόσο ουἱτοὰ ΒΥ Βοπ]8 056 ἯὮΟ 
οοη]ἀ ποὶ παγηοπίζο ἰμθπὶ 1} ἴη6 ΥἹΘῪ οὗὨ ψΘΓ. 
29; (Ὡδη {Π6 αυρηϊΐοη αγῖβθα : ΠΥ ἀἰὰ ποῖ 1Π6 
δδῖη6 0Π6 οὐιχΐξ ἴ86 πογὰβ δὲ 2 Κίηρ χίχ. ΥὙ79 
τηυδὶ [ποτγοίοτο ΠοΪὰ (παὶ (6 πογὰάβ ἰῃ 2 Κίηρβ 
χῖχ. ἃσὸ ροῃαΐηο, 8δηἀ {παῖ {π6 Αὐυΐποτ οὗ οὔχ ἰοχί 
οταϊτἰοὰ τ 6), 88 ἣ6 89 ἀοηθ ταυοΐ δ 65166, Ὀ6- 
οὔῦβο ἴδ 8} δρρϑαγοὰ ἴο Ηἶτη βυροσῆυσουθ οἵ οὔ- 

βοῦτο. ΟΥ̓ δοῦϊδο, οἢ 8 ἢτνεὶ υἱον, (815 ἀδίαπι 

ΤΩΔΥ͂ ἈΡΡΘΆΓ βίγσβηρθ. Τὴ δὐβηίθ παγτγαίθαὰ ἴῃ 

γΟ 18. θδδ ΔΥῸ πητηδυκοὰ ᾿ ΔΏΥ ἀδίδ ἴο ἱπάϊοδὶθ 

(6 εἰπι (ΠῸΥ τοαμίϊγοά, ΤῊΠΒ ἰΐ ΤΛΑΥ ἈΡΡΘΑΓ 

ἐμαὶ [πο [Ο]νοὰ ἴῃ χαΐϊοῖ βυοοοδαίομ, δηὰ (μὲ 

μ6γθ ἱβ Ἰοῖ πὸ τοοῖι ἴοῦ (6 Ὀδι(16 Ὀείγθθη ϑ6ῃ- 

ὩΔΟΒουὶ δαὰ Τίτμαϊκα, ἱ (μ6 18δ,000 τεσθ ἀο- 

εἰγτογϑὰ 186 οἷσμὶ ΤΟ] οπίηρ [βαῖδ μ᾽ Β ΓΕΒΡΟΏΒΘ. 

Ὑ οἱ ἰμδὲ θαι116 τωυσὶ μαγο οοουγγοὰ Ὀούπϑθη {Π6 

ἀπηοαποοιχοηὶ οὗ ΤΊ ΓΒ αἰ ᾽Β Δρρσοδοὶ (Υ6σ. 9) δῃὰ 

186 ἀερίττιοϊΐοη οὗ (86 18δ,000. 
Αοοογάϊηρ ἴο ἐμ ἱπβογί ριΐομβ οἡ [86 ποχδροὴ 

οΥἹϊπάον (ΘΟΗΒΑΡΕΚ, Ρ. 171) δὰ οὐ [86 Κι» 

διανλοολίοϊξ Ὀ0118 (ἐδέά. Ῥ. 184), [86 δθαι116 οἵ Α]- 

ἴακα ἰοοὶς Ρ͵8606 ΘΥ̓ΘῺ δείογο (89 ραγπιθηΐ οἵ ἰσίθυιθ 

ΒΥ Ηοζοκιδῃ. Βυΐ ΒΟΒΒΑΡΕΒ ἰδ υπάουθίο Υ 

οὐττθοῖ ἴῃ τομδυκιης (Ρ. 190): “86 (βθῃῃδ- 

ἙΒοΣ ΒΡ) Ῥατροβοὶυ ἀἰβρίδοοεβ (88 ομροποϊορῖοαὶ 
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ΟΥ̓ΔῸΣ δηὰ οοποϊαοα τι (86 βἰδίοιμθηὶϊ οἵ ἰμ6 
τὶοἢ {τὶ θυΐο, 88. 1 118 ϑίδιιροα 118 βΒ681] οἡ (δ6 
Π016, ΤΠΟΣΘΆΒ Ἧ6 ΚΠΗΟΥ ἔγοια ἴῃ6 Βὶ0]6 ἰδὲ (8 
ἐὐϊθυΐϊθ ττὰ8 Ῥαϊὰ ὙἘ110Ὸ 1.6 γστοδὶ ἰηρ ν8 δῃ- 
οϑιαροά δὲ 1,δοϊβῃ, δῃά δοίογε (πὸ Ὀδί(]8 οἵ ΑἸια- 
κα (2 Κίηρε χνὶ!. 14). ΤῬὯΤῃὸ Αδβδουσίδῃ ἀοοῦ- 
τηθηΐβ, {ποσγοίοσθ, σβῃηοΐῖ ὑσγουϑηΐ 18 ἔγοι ρ] δοίης 
(16 Ὀδὲε16 ἴὰ {π6 ρΡοσίοα Ὀοίποθη νοσβ. 9. δ. Βαϊ 
ἦι σου] ποῦ αν θδϑϑῇ δἰἰθηἀοὰ πὶ ἀδοϊεῖγο τὸ- 
δ}15. ΕῸν δᾶ Ββοηηδοβοσὶρ βυρίαἰποα ἃ ἀφοίεῖ να 
ἀοίοαι, Βο τιυδὲ ἤᾶγνο τοἰϊσοαδίθα, δηὰ {16 ἀοδίγαο- 
ὕοηῃ οὗ ἴπ6 18δ,000 που]ὰ ποῖ αγοὸ Ὀθθῃ πθοθθ- 
ΒΑΙΎ. Ου ἴβδο ΟΟὨΙΓΆΓΥ, μαὰ ἴδ οοπαιϊιοτγοά, ΒΘ ῃ 
180 ΕΥΡΙ ΐΔῺΒ ταῦθ ἤδγο χοιγοδίθα, οἵ νι] οἢ τ 
Πδᾶῦθ 0 ἴσχϑοθ. Μόγοουοσς (86 Αβογγίδῃ δοοουῃὶ 
οἵ 186 θαι116 βου ημᾶβ σον τηοάοβί, ΕῸΣ ἱμβουρἢ 
ἦν Βρθδῖκβ οὗ ἃ ἀοἔεδί οὗ 86 Εργρίίδῃε, δηὰ οἵ ἰδ 9 
οδρίυσο οὗ “ ἐπ ομδυϊοίθος δῃά 8005 οὗ (16 
ιἰδῃ Κίηρ, δπὰ οἵ (89 ομαγίοίθοσ οἵ πὸ Κίης οὗ 
Μετοο;," γοῖ ἱμοσθ 15 τδηϊηρ μδὲ ζασίμοῦ βίδίθ- 
τηρηΐ οὗ {Π9 ὨυΓΟΣ ΟΥὗἁ ΡΓΙΒΟΏοτΒ ἰδίκθη, ἴ[π6 οἢδ- 
τὶοίβΒ 68 , Εἰξ., βΒιδιθιηθηΐβ (πδὲ οἰ ΠΟΥ 86 
ὭΘΡΟΡ [1] ἰο Ὀ6 τηδάθ. ΒΟΡΒΑΡΕΒ 8.80 οοῦ- 
οἰυάοα ἔγομι 1818 ἐμαὶ ἐξ χηυδὶ πανα ὈθΘῃ 8 Ῥγγγῃυβ 
Ὑ]ἹούοΥΥ, 1 δ νἱοίουυ δὲ 4]}}.0 Αοοογάϊηρς ἰο χχχὶ. 
8, Ααδυτὶϑ γ88 δυϑῃ Ὡοΐ 0 [11 Ὀγ (ῃ6 βπογά οἵ 
ταϑῃ. ΤΠὸ [ΒΡ πιὰ χοβοσυϑᾶ 1 ἴοσ ΗΣ πλβ6 1, 

ΠῚ (6 Βδιι]6 οὗ ΑἸίδκα οσουττοᾶ 88 τὸ δυθ 
881, ἱμϑη ἰΐ 90]]}ονγ ἐμαὶ [86 ονθηΐβ μαγσγαίοα, γοσβ. 
9-86, οσαπηοὶ μαῦο οσουγγοὰ ἴῃ βυοῖὶ ὙΟΣῪ ταρὶὰ 
βυσοοβθίοη. “[Ἶ1Ἃἡ ἐμδὲ ηἰχπν" 2 Κίηρε χὶχ. 85, 
ἰΒεγϑίοσο 4οοβ ποὶ σοί ἰὸ ἃ ροίΐηϊ οὗ (ἰπ|6ὸ ἱπ- 
τ αἱ Δί Ι Υ ὩΘΑΡ [Π6 ἰοί8] ουθηί ῬγΘΥΪΟΌΑΙΥ ὨΔΙ- 
Ταῖθά, [0 ΒΘΘΠῚΒ ἰ0 Π16 ἰ0ὸ χοϊβϑίθ ΟὨ]Υ ἴο ἴῃ 6 δὺ 
ἴῃ πδίοἷι [βαῖ8ῃ χαγο ἷβ σοῦροῦβθο. ἮΒοη ββη- 
ὩΔΟΒΘΣΙΡ Πποασὰ οἵ {86 Δρρσοβοὴ οὗ ΤΊγμδία (γοσ. 
9) Βοὸ ἀϊά ποῖ ὨΘοΘββΑσΙ]Υ βοηὰ οἱ δἵ ὁμοῦ [8 πιθ8- 
Β8ρ6 ἰο Ηοζοιίδη. Ἐξ μδὰ 11Ἰκο]γ τπλοσο ἱπιροτίδης 
Ταϑίΐουβ ΟἹ δδπά, [10 ευβέιορα ἴον εἰ οδ᾽οοὶ 17 [6 
βοΐ ἢΐ8 ΤΘΒΑΘΏΡΟΓΒ {Π70Ὸ ΟΥ ἰἴγθο ἀδΥβ ἰδίοσ. ΤὭθη 
186 ΤρΘΘΘΘΏΖΘΙΒ που] τοαυΐγθ βουσὶ ἀδΥρ ἴο 
ΤΌΔΟΒ Φογυβδίθα. [1 {]Πθη, οἡ [π6 βαῖὴθ ἀαΥ͂ [οΓ 
1.8 χϑοοὶρι} Ηζοκίδῃ βργοδᾶ {Π6 ἰοἰίοσ οἵ ἰῃ 6 
Βυσίδῃ Ὀθίοτθ (86 [,ΟΒΡ, 5ι}}} 1 ἰβ ποὶ αἱ 81} ἰο ὃ6 
ΔΕβΠλ6α (ἢ δύ (ἢ) ΣΟΒΡΟΏΘ6 ἱπηπιρά δαί] γ [0] οττϑά. 
ΤΗδὶ οου]ά ποὶ (0]1Ὁ ϑοοῆος ἰμδη ἐμ 6 ἴω ΒΡ οοτι- 
Ταἰβδ οπϑᾶ {86 Ῥτορῇῃοῖ. Βαϊ 1|6 Γ[ῸΒΡ ἐβοῤμεν 
15} ὯδΘ ἴο {π6 τηομηθηὶ ΒΒ Θη (ἢ 6 ὮΝ τηθηΐ 
οοὐ]Ἱά [Ὁ]]οτ οα (86 [οοὶβ οὗ ἰῃ9 ὑσοιηΐθθ. [έ ἴ8 
ΔΡΡασγϑηΐ ἱπαΐ, δίϊονς ἀδυβ οὗ δηχίοιιβ ψαϊἴηρ, ἰ16 
ἴλοία οἵ (88 οοπχίογίἱηρ' αβδυσϑηου δῃὰ οὗ (ἢ υἢ- 
ΒΡΘΑΚΑΌΙΥ͂ ρἸοτῖουβ μοῖρ, οοπιΐης ΒΙΟῪ οἡ ὈΪΟΥ, 
τησϑί Βα γθ Πα 8 ααἰνθ ονγδγρουεγίηρ εδοί. 1 ἐκ, 
δίϊοσ 4}1, θυΐ (π0 1.0Ὲ}᾽8 ψ|80 δηά 08] γΔΥ, ἴῃ 
ΟΥΘΣ 0 δχοχζοῖβο τπθη ἴῃ ζδίιἢ δηᾶ ραίΐθηοο, ἴο 
Ἰοὲ ὑΠ6πλ τοαϊέ ἴον ΗΠ 5 δΔέρνγοσ, [μδὲ, μος ΠΟΥ μᾶνθ 
εὔφας 189 υὐεν [μὰ ΤΑΆΥ ἴἤθη Ἰοὐὲ Ηἱΐδβ Βοὶρ Βυγεί τὰ 
οἢ ἰπ6πλ ΤΩ ὨΟΪΥ, (0 μον συθδίδς ἸΟΥ (οι. Ῥβ. 
ΧχΙ!. 8; γον. ΧΙ. 12; Ζ6Γ. ΧΙ ὶ!. ἦ Ἶ ἔξω χῖν. 
37, 41 κ54., εἰο.). 
ΤΏ τοηΐϊΐοη οὗ “ τΓ86 8 656] οἵ ἴ8ο ΣὩΟΞΒὮ 

ΤῈ ἣν ρας ἀν ὑαμι με δ {πμ0 γβί- Ὀοσῃ ἴῃ 
ἱ (Εχ. χίΐ. 12 βρᾳ4.}), διά [Π ρίασυθ ἰῃ Ζ6γὰ- 

τὐΡδΣ (2 ὅδηι. χχὶν. ἜΣ Β44.). Ιῃ τούτη πὰ Ῥίδοοβ 
ἐπι ΔΏρΕΙ 8 βαία ““ [ο ϑυαιίο " (1371 Εἰχοά. χίϊ. 12 
Βᾳ.; 2 8διι. χχὶν. 17 οὐ ἢ2) Εχοά, χὶΐ, 13, 28; 2 
ὅδ). χχὶν. 21, 258). ΗἨδ ἷβ ἐπογοίογο ἀϑαεϊσηαίθα 88 
ΓΘ “ ἀεδισυοιέοι  (Εχοά, χί!, 18, 28; 2 
βδλῃι. χχῖν. 21, 28), Ἐαὶ ἰῃ 2 βὅδη,, χχίν. 15 (ἢ 

ΤΗῊΗΕ ῬΒΟΡΗῈΤ' ΙΒΑΤΑΗ͂, 

ἀοειγυσίίΐοη πτουρδὶ ὈΥ ἰδ6 5 ΘΧΡΓΌΒΑΪΥ 
ς811οὰ 3, “ ροϑβὶ,᾽ πὶ αν Ρἱογοά ὉΥ͂ 
Ατὴοϑ ἦν. 10, ῬυοῦδΌ]Υ πίιἢ τοίδσθησθ ἰο ἐμαὶ 46- 
βιγυοίίοη οὗ ἴῃ6 βγαί-θοση. Τδυς, ἤθη, ἱπ ΟἿΣ 
ῬδΒΕΆΡΟ ἃ ροϑί 'α ἴο Ὅ6 υπἀοταίοοα 85 [Π6 δυννοτὰ 
μι τ ἰοῖ τΠ6 Δηρθ] βυλοῖθ ἴδ6 μοοὶ οὗ Αβεγτίδ ; 
ἴο 16 Σεϊδοίζοη οὗ οἴποσ ὀχρ δῃδίίοηβ, συσῃ 85 ἃ 
ἰοιροδί, 8 ἀοἴοδε Ὁν (6 ΘΏΘΙΏΥ, ΟΥ ἸΌγθοοὶῃ ροϊϑοῦ- 
ἱηρ (οορ. ἮΥΊΧΈΒ, Δ. Κ΄’. Ἔ., Ατί. Ἠοζεκὶ8}). 
Ενϑη ὑμδί ρίασιο ἰη ᾿αν δ {1π|6 οσΑγτὶοα οἱ ̓ ῃ 8 
Βμοσγί βΒρδοθ (ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἱπ ]ορ8 ἰμδῃ 8 ἀδυ, δοοογά- 
ἱῃρ δα ὁὴ9 υῃάδογοίδηα Ἵ)} ὯΡ 2 8δῃ. χχὶν. 
16) 70,000 τηϑῃ ἐμ Ῥαϊοβίίηθ. ΟἿΟΣ ὀχδιαρ]ο οὗ 
τοδὶ ρῬοδὺ-σδίδβίιγορμθθ ἰῃ δποῖθηϊς δηὰ ταοάθττ 
ἐἰπιθ8, ΠοὴΘ οὗ πβΐο ἢ ΒονΟνΟΓ Θαῦ08] τ] δὲ 15 ἰο] ἃ 
ΒΟΓΟ, 806 ἰῇ ΟΙΒΕΝ. δῃηὰ ΠΕΙΤΎΖΘΟΗ, ΥΥ̓́ΒδΣ ͵8 
ἰοἱΪἃἁ μοσθ σϑοοῖγοβ ἱπάϊγοοὶ οοιβνυτωδίΐοη ἔγοτα 

Ἐργρ- [ΗΈΒον. (11. 141), πιο παγγαίοβ 1μαὶ “ βδηῆδοῆδ 
τῖῦοβ, Κίηρς οὗ 86 Αὐγδθίδηβ δηά 1Δ}}8 ΜΠΩῚΒ 
σοι ρο ]ϑὰ ἰο σοίγοδὶ θοίοσο Κίηρ βοίῃοβ δὲ Ῥο]υ- 
δ᾽ 11, ὈΘΟΔΒ6 Βνδτ8 οὗ β6] ἃ πχῖοθ ξυδπτοά 
ΔΎΓΑΥ {19 ΘΔ ΠΟ ποκ οὔ 86 Αβαγγίδη δβ. Αϑ 
ἃ τιοηυτηθηΐ οὗἁὨ (18 ὙἹοίοΥΥ ἰποσο βίδηβ ἴῃ (ἢθ 
ἴθ} ]6 οὗ Ηδορβδοθίοβ [ ]ςΔ}}, ποθ μγίεβὺ 
ϑϑίμοβ τῶϑ, ἃ δίοῃϑ βίδίυθ οὗ {}18 Κίης Ὑ1 ἢ 8 
γίουβα οὐ ᾿ιἷβ μαπα, δπὰ [86 βυρογθοσί ρίζοη “ ἐς 
ἐμέ τις ὁρέων εὐσεβῆς ἔστω" ΤΪδ8 Βυρογθοσι ρου 
ΗΈΒΟΡΟΤΥΒ δοοουηὶβ ἔοσ, ΕΥ̓͂ βαγσαϊϊης μδὶ εἰιῖ9 
Κίηρ ἱπ 8 Ὠθοοββὶ υ Ὀαίοτο ἐμ 6 Ὀδι}16 ρσγαυϑὰ ἴὸ 
ἢ18 μοά, δηὰά γχεοοϊνοα (6 δϑδδαῦσδηοο οὗ αἱνγ]ηθ 
Βε]ρ. ἦγ (λΐα θ6 ΡΟΓΠΔΡ85 8 ἰγϑοθ ἰδδί ἰμ6 ονοῦ- 
(ΤΟΥ οὗἉ βθῃμδοβοσὶθ γγ88 τθοορμη ρα 88 οὐ ΘΠ] 
ἃ ἀοιηοπείγαιἑοη οἵ ἀϊνπο Π6]Ρ, 80, ἰοο, 86 γου8θ 
ἴθ ῬΓΟΡΘΡΙΥ͂ 8. γϑιλίη ΪΒοθΏ 9 οὗ (9 τεβουϊηρ' ΡΙαρυθ. 
Εὸν [86 ἈΙΘΟΤΟΡΙΥΡὮΐ68 ΘΙΏΡΙΟΥ ἰἢ6 πιοῦθθ 85 16 
ΒΥτΩΌΟΪ] οἵὗὨ ιτραδίϊπσ δηὰ ἀεείγιιοίΐοι ̓  5ὸ ἰμδὲ [86 
Ὠδτταϊϊνα οὔ ἩΈΒΟΡΟΤΟΒ οομίδίῃβ ὈγΟΌΔΌΙΪΥ ΟὨΪΥ͂ 
[86 εἰρηϊδοδίίοη οὗὨ [1.6 Ιηοῦ8θ ΒΌΡΡογπα δβίδϊυθ 
αϑουὶ δοὰ ἰο 1ὲξ Ὀγ ὑδοθο οὗ ἰδίθς π)εϑ. ΤῊ 8 ΘΟΠ}"» 
δἱπαίίοη 88 πλδὰθ Ὦγ ὦ. ἢ. ΜΙΟΗΑΕΙ͂ΣΙΒ, 
ΜὮΟ 888 Ὀθοη 10] οσοὰ ὈΥ ΟΕΞΕΝ. [7], ΗΙΤΖια, 
ΤΉΣΝισΒ [ΒΑΒΝΕΒ, ὁ. Α. ΑΥΕΧ,, ΡῈ" δοπέγα 860 
ΒΑΡΗΒ, 2 Κίηρβ χὶχ)Ἕ Οὐμρ. ΓΕΥ̓ΒΕΒ ἰπ 
ΗῈΒΖ., Κ.-πονοῖ. ΧῚ. ". 411. 

ΤὨουρὰ [δ6 ρῥίασυο ἰ8β 8 Ὡδίυγαὶ δροηὶ, δ81}}} [6 
ἡὴμα ὨΌΠΡΟΣ οδιτὶοὰ ΟΥ̓ πῃ ὁη6 πἰχθὶ 18 βοπλθ- 

ἱηρ ποπάογα!. 10 ἀρρθατγβ 1 δ ἢ}1581 016 ὑο ὯΔ 9 
ἴο δϑβτη τὶ ΗΈΝΕΒΙ, ΕΒ δηὰ οἰμοσᾷ (ΠὨΕΙΤΤΖΘΟΗ, 
ἴο0,) 8 ἸοΏΚΟΓ ῥγϑυδίθῃοο οἵ ἴμ6 ρδατιθ. Τ8ὸ ἀ6- 
᾿Σγογϑῶςθ οἵ [βγϑθ] ψ8 ἢοὶ ἴο οοὴθ δουΐ ὈΥ̓͂ (88 
ΒΟ οὗ Εσγρί, ΒοΣ ΕΥ̓͂ ἃ Ὠδίιγα! ονϑηὶ οὗ ἃ οοἴὰ- 
ΤΟ Ββογί. ᾿ ι᾿ πῆρ ὍΝ (19 Βοδίδοῃ χαυδὲ 

29 μ6 ποεν οἵ , ἰῃαὶ ΘΥ̓ΕΣΥ͂ ΟΏΘ ΤΑΥ͂ 
ἴδδσ Ἦϊτα δηὰ “Σ ἱηῃ Ηΐπι αἰοθθ Οομρ. χ. 24 
844.; χῖν. 24-27., χνὶ!. 12-14; χχὶχ, 1-8; χχχ. 
7-1δ βαᾳ., 80 βαᾳ.; χχχὶ. 1-9; χχχὶϊὶ, ͵.4 10 
8644., 22 ρᾳᾳ. ΤΈο βυθ]οοὶ οἵ ἸΌ 2 ἰ5 116 δὺτ- 
ΙΝ ΠΩ ΑΒντΐδ πη, 88 ἴμ0860 ἯΒΟ δοίπδ! Εν ἐπ 180 
ΤΩΟΓΏΪΏΩ ΟΑΠ16 ΡΟΣ (ἢ 6 ΟΟΥΡΘοΒ. ἴῃ Ὁ ΠΌ ἷ8 ονὶ- 
ἙΕΠΗΥ ἴο Ὀ6 πιὰ μερίσαι ὡς ππόθοη οὗ 1η8- 
1 ἴἰο δεῖ, 14}}γ ἰο ἄμμι, ἃ σἰΓΟΏβ ὙΔΥ- 

ἀταυῇ οὗ βοηῃδομοῦῖῦ ψΟΓῸ Ὀϑοοῦλθ ;ο ΟΏ]68α, 

ΒΑΙΤΆΪ δα οοῦρθοβ. Τῆς 25 17} ΚΌ", δὲ Ἀδὰ οἷς 
ἴθ Ὀδοη σϑιηδγίςοα, γθοδ δ ΟἹΟΕΒΟΒ αδὲξ, Ἵ 
ἐχοσδεῖς, ἐγιιρίί. ΤΌΘ ἰτθο γογῦα ἀορὶςὲ ἰδ6 πδεῖθ ο 
1Π| τεϊτεδί. [πη “απᾶ ἅνοϊϊ δὶ ΝΜ πον" 
186. νοτρ 3993.) [88 σηβη ἔθ] [86 ταοδηΐηρ οἵ τό- 
πιαϊηπίπς, οοαρ. ὅθη. χχί. 16; χχίϊ. δ; χχῖν. δὅ ; 
Ἐχοά, χχῖὶν. 14, εἰο. 1η 1Δοὶ, δἴδογ {18 ΟΥ̓ΕΣΙΒΓΟΉ, 



ΓΗΑΡ. ΧΧΧΎΤΙ. 386-88, 3908 

Βεθμδοδογὶ δ τοϊχηθα 8.1}} ὑπο γοᾶτθ, δηά πη- 
ἀοηίοοῖς ἔνθ ποτο οδιηραίμια. Βαΐ ἰμ6θ0 ΤΟΤῸ 81} 
ἀϊτοοϊοά ἰοταγὰ {πὸ ποσί οΥὁ βου οὗἩ ΝΙΏΘΥΘὮ. 
Ἠὸ οδπιθ 0 ΓΔΟΧῸ ἴο ἔπ πγοϑὲ (ΞΘΟΗΒΑΡΕΒ, ἰ, 6. Ρ. 
205). δὲ ἷ'β παγγδιοά, ἱμογοίοσθ, θὰ σοῦ. 88, 
ἀϊὰ ποὺ οοσὺΣ {111 ὑσὶ γοδτο δῆογ (δὶ 

Ἀσοογϊηρς ἰο ΟΡΡΕΒΥ (Ἐχρεά. δοϊδηξ. ὁπ. Μεϑορ. 
ΤΙ. Ρ. 839) 1022) Ἰωϑδῆβ “ δἱηάοσ, Ἰοΐμον," δηά δ8 
ἐδ ργδγοτβ ἔπαὶ ἤανθ ὕδο ἰουπὰ βδαἀάγοεβοα ἰο 
δἷπὶ Βανα ἴον ἐμεὶν βυδ]οοὶ οἱ ον {π6 Ὀ]οβοίηρ οἵ 
ΤΩΛΤΤΙΑρΘ, (ἢ 6 ΘΟΟΙ ΑΙ ΟΠ ΒΘ δι 18. (μαι Νὶυ- 
ΤΌΟΝ οΟ πὰοά ἴο Ηγθη οὗ ἰἰθ Οτγροῖκ δπὰ 
Βουιδπα, ἨΒΑΘΕΒ δηϑεηΐβ 0 {{ι18 Ὑἱ θυ, ΟὨΪΥ 
1μδὶ, ΔΟΟΟΣΪ Ωρ ἴο ἷπι, [89 σοοὶ “δαγαξ᾽" ἴῃ Α8- 

Δ ΠῚ 6818 “το γουσῃμαίο, ἰο ἀἰβρϑηβθ," γδίι δ 
ι τ παν πυφλβ αν ΤΑΙ 1.02) ποι]ά ΒΟ τς 
ῬΕΙ͂ 8 , ἴδ6 φστδοίουβ᾽" ΟΣ 6 ἀΪθ- 

ἢ Αἢ ἱηροτίρίίοη οἵ Αβυγυδηϊραὶ, (ἢ 6 βοῃ 
δι Βυσοθαδοῦ οἵ Ἐδδ- μβαάάοη, 'ἰῃ πῃϊοῖ ἢ ὯδΓ- 
ταῖο8 ἷβ τηουσῃίΐηρ ἴμ6 ᾿Ὠγοὴθ 1 [6 σροηίὰ [γ- 
3: 6818 (Π}15 τηοη ἢ “ (6 πιοηί οὗἩ ΝΊβγοο, ἐδ 6 
οτὰ οὗ ᾿νατΔη ΠΥ (ΘΟΗΒΑΡΕΒ, Ρ. 208). Ιῃ 
τι 116ὲ οὗὁἨ σχοάξ Τουηά 1 [86 ΠΠΌΓΑΓΥ οἵ Αϑυγθαηΐ- 
ῬΡΆΪ (οορ. οὐ χ]νὶ. 1, δῃὰ ΒΟΗΒΑΡΕΒ ἴῃ (Π6 
διά. απὰ Κτίί., 1874, ἫΝ 336 Βα.), [86 πδιηθ οὗ 
Νιδγοοῦ ἐθ ἤοΐ ἰουμά, ἢ1]16 βϑηηδομοῦὶ γοΥ- 
βηϊρροϑὰ ἱῃ {6 μουθο οὗ δ ΐ8 ἢΐδ ἔνχο 8008 816 
ἢ. Αἢ δυίῃ] ἀοοὰ: Ραυτίοϊ 9 Δα βδογ]ορο δἱ 
1Π6 886 χηομηθηΐ, ΘΔΟ ἢ ταυδίϊηρ (μ6 οἰ ΘΓ. 
δυο νὰβ 1:9 οπὰ οὗ ἰμθ παυσὰϊ αν βογὶ 
ἯΠῸ δὰ ἀαγοὰ ἰο ὈΪδβρῆθιμθ 89 οὗ [δγδοὶ. 
Ης, πο μδὰ μα ΠῸ μοὰ Ποῖ ῬΘΟΡΙθΘ 
οΟ.] ἃ τοδὶ εἶπι, πηπδὲ 14}1 Ὀδΐοσθ ἰῆ6 βιγογὰβ οὗ 
δῖ8 δοπβ. Ηο (ἢδὶ Θα Βὲπη86 1 πποοηαυογα- 
8]6 Ὀγ {Π6 παρ οἵ Ηΐῳ 1015, πυυβὲ βυθοσ ἀθαὶ ἴῃ 
186 ἴθ ρ]9 δῃὰ ἰπ {π6 Ὀγθαβθῆοθ οὗ ἢΪ814ο]. [ΗἶοΥ 
ἀἰδγοηΐ ἴῃ6 Ἔχροσίθποο οἵ Ἡδζοϊκίδῃ ἔῃ τΠ6 ὑδηι- 
ΡΪ]6 οὗ Φοβονδῇ, δῃὰ 6 ἴδίθ οἵ βοῃηηδοβοσγὶ Ὁ ἴῃ 
16 ἰοπιρὶς οὗ ἷἰβ ἴαο] 1--ΤῊῈ.]. ΗΕΝΡΕΜΨΕΒΕ 
εἶνεα, 88 Ρ4Γ8}16] ἱπβίδῃοεβ οὗ πῃοπᾶγοῖιβ ππυγάογοάᾶ 
ὙΠῚ16 δὲ Ῥσαύθυ, (ἢ οΆ865 οὗ Οα]ἱρῃ Οπιδᾶγ, δπά 
10 ΘΙΏΡΘΓΟΓ Ὑ. ΝΥο πηρηίΐοη π88 Ὀθϑθῃ Ἃ15- 
ΟΟΥ ἴδυθ ἔαγ, ἰὼ (86 Αβδυγίδη ἱηβογίρίϊοῃβ οὗ 
886 τηῦχαάον οὗ βομηδομογίθ, τ ΓοδΒ (ΠΥ ἀο ἰη- 
ἴοττο υ5 οὔ ἰῃ)6 τοῦγαοῦ οἵ Ηἷδ λίπος βαγροῃ. 
ῬΟΣΥΒΥΒΤΟΒ, διηοηρ Ρῥτοίδῃθ εἰδίογίδηβ, τοϊαὐθβ 
(ἰῃ ἘΒ. Αγπιθη. Οἶγοη. οὐ. Μαϊ, ν. 19) ἢ 
ἸῦΓάον οὗ Βοπηδομοτὶρ. Βαϊ ἢ6 ΟὨ]Υ͂ Ὡδιηθ8 Ατ- 
ἀππιυβαπβ, ἑ. 6.,ὄ Αἀγϑιητλθ θο ἢ δα [η6 πηηγάογον. 
ΑΒΥΡΕΝΥΒ, οὐ {86 ΟἶΒεῖ παπὰ (ἰδία, Ρ. 25) πηᾶκοθ 
ΝοΡΊΙΒ ἐπΠ6 δβοῦ οἵ βδῃπδομοσὶ Ὁ βυοοοοὰ {Π6 
ἰδίϊοσ. ΤῊΐθ οὴθ 88 τηυγάογοά Ὁγ Ἦΐβ Ὀσοίθοσ 
Αὐἀγατροΐα, δηὰ {86 ἰαὐἰΐοτς ἴῃ ἔαστι ΌῪ ᾿ἷβ Ὀσοί μοῦ 
Αχογάϊβ. Ηδοσο Αἀγδηλοηβ ἰ8 ον θη} ξπὸ Αἀ- 
Γδιη πιθοῦ, Αχογὰΐϊβ τς Ἐδβαυ δου. Νονρί]υθ, 
Ββοπονεσ, δοοουάϊηρ ἰο ΒΟΉΒΑΡ ΕΒ βασδοίουβ οοη- 

ΤῸ, Ξε Ξδιδσξεσ. ΕΣ βδζοσ ἰπ Αβαυιΐδῃ ἰβ 
ὦ ΕἸ Ττθεεοι ἴλ6 Κίηρσ. Βαυὶ ἴο ἐ8ὲθ [πὲ- 

Ῥεγδίλυθ 18 ργοϊ χϑα [ἢ Ὥδιηδ οὔ [π6 ροὰ ὑπαὶ ρσο- 
ἰεσίβ, δὸ [μαὲὶ 106 οοϊωρ οί Ὡδίηθ ΤΥ βουπά, 
βοιῃηθίἑηε8. Β 1-ϑαγ- δι", δοτηοίΐηιοθ, Αδυγ-ϑαν-εδιιν, 
βοιηθπιοδ δίγσαίγδαγ- ἀδυ, Εἰἴο. Βυὶ (80 Ὡδίὴθ 

ΤΑΔΥ αἷἶκο Ὀ6 υδοὰ ἰπ δὴ δϑργουϊδαίθα [ΌΓΏῚ, υἱζ. : 
πὰ [86 ΟἸαΐβαίοη οὗ (86 πδιὴθ οὗ (ἢ 6 : 80 
παῖ τ 8 {Π|8 βασοζου θη ἴπ6 δα ἴῃ 
ΒΡΟΪΚΘΏ, ΤΔῪ μδνο ὈΘΘῺ Δ γα . ΑΒΥΡΕ» 
ΝὺΒ ἴΠΘ ΤΩΔῪ Πᾶνα ῥγοθοσνθα (86 ἢτβί 4] οὗ 
(818 ἤδηγ6, 8116 (8:6 Β:0]9 ρῥγοθογσγοὰ [89 Ἰδέϊοτ 
ΒΑΓ (ΒΟΗΒΑΡΕΒ, Ρ. 206.) Αἀγαπιηλο] θοῦ ΟΟΟΌΣΒ 
88 ἴῃ9 δῖ οὗ 8 δοὰ 2 Κἴηρβ χυϊ!. 81. ΤῊ ποσὰ 
ἰὴ Αβδυγίδῃ ἰ6θ Αἀδγεση δ ς, ἐ, 6. ΑΟΔΥ ͵8 ῥγίῃοθ. 
(ΘΟΉΒΑΡΕΒ, Ρ. 168). 

Αοοροσάϊης ἴο Ασιηοπίλη ἰγδαϊίοη, [86 ἔνσο θΟΏ8 
οἵ βϑμπδομοτῖ τογο ἴο ἢαγο θθθὴ οἤξσγοὰ ἴῃ ββοσὶ- 
βοο ὈΥ ἐποῖν ἔαμον (θο0 ὨΕΙ ΤΖΒΟΗ ἐπ ἰος.). Α6- 
οογαάϊΐηρ ἰο 186 Ὀοοῖς οἵ Τοῦὶϊ (ἰ. 18 ρα4.), ϑθπὴ)δ- 
σΒοτῖ πγθαϊκοὰ ἢ18 γθηβοδηοθ [Ὁ 186 ΟΥ̓ΟΣΙΒΣΤΟῪ 
86 βυβογθα οὐ ἴμ6 οδρίϊνεβ οἵ ἴμ6 Τϑη ΤΥθθα. 
Οἱ ἰδ9 οἶποσ Ββαηὰ ἦέ νγ88 ἃ μαίϑὰ ρϑσβοῦ ὈΥ (6 
εν, ἩΒβΘΏΟΘ αἷἰδὸ (μον [6] εἶα ἸῃΓάΘΓΟΙΒ ἴῃ 
ὮΣΙ Βοηοσ. [1,δίοσς Βδοθίηβ τ σθ οὗ (ἢ ορίῃΐοῃ 
ἰδδὲ (π680 Ὀδθοδὴθ {ὁν8, δῃὰ ἴῃ 1Π6 τη] 16 δρθ8 
(ἰοῖν ἑοαῦθ σογο ροϊηἰοαὰ οὐ ἰπ 68]11}66 (ΘΟ Ρ. 
ΕΜΑΙΌ, Ηἶὐϊ. α. Υ. 1εν. 111. 0». 690, 4ππ.). ΟυΥ 
ἰαχί βδυβ [26 1ο468 ἐβοβρϑὰ ἰὼ ἐμ ἰδπὰ οἵ 
Αγδγϑῖ, ἵ. 6. Οθηῖσγαὶ Αὐγθηΐα, Τῇ Αβαγσίδῃ [ῸΣ 
Αταγαὶ ἰ6 ἔγοατοιῖ, ΤῊΘ ποτὰ οἴθῃ ὁοοῦσβ ἐπ [86 
1ἰδἰ8 οὗ χονογῃτηθηὶΐ 858 6 ἀφεϊρηδίΐοῃ οὗ Αὐτηθηὶδ 
(οοΡ. εμμόδμνα Ρ. 10, 824, 1ἴπεδ 87-40, 42, 44; 
Ῥ. 829, 11ηε8 81, 39). Αοοοσαϊηρ ἴο Ατηηθηΐδη ἢ18- 
ἰοτίδη, {86 ἰοσὶν οὗ ἰδοδοὸ ἱνὸ βοῃδ οὗ [89 
Κη Ἰοης οχἱβιοὰ ἰῃ 86 ὑπττοὸ ὈΣΪΠΟΘΙΥ Γδοαδ οὗ (86 
Ββαββαῃίδηβ, δηἃ ΑὙΖοσυηῖδηβ. ΕἼΟΙΏ [86 ἰαίίος 
ἀεοβοθπάραὰ {μ6 Βυζδηίηθ ἘΏΡΕΤΕ Ι.ο 6 Αὖ- 
τηθηΐδη, ἴσοσῃ ᾿δοδι ἰῃ ἰΌΣη 8 Ἰοης ΓΟῪ οἵ ΒγυΖβῃ- 
{ἰπ6 ΣΌΪΟΣΒ πόσο ἀοδοομάθά. “Νοί 1686 ἰδδπ ίθῃ 
Βγζϑηϊΐπθ ἘΔ ΙΡΕΙΌΣΒ, ἀῖ βυοῖ ΟΓΘ Πι|0 ΟΆ86, ΤΩΔΥ͂ 
ΌΘ οὰ δ8 (8.6 Ῥοβίεσ Υ οἵ βθρῃδοβο σιν : μῸ 
ιμαὶ ἰδ {86 Ρσόορβθου οἵ Νδῇ. 1. 14 χεοεϊνοα 1.8 
(] ΔΙ θη ΟὨΪΥ γοῦν ἰαἰθ. ἈΕῚ ΙΤΊΒΟΗ, ἐπ ἰος. ; 
ΕΙΤΤΕΕ, Ἔν μιά, ἄς. Ρ. δ8δ ε6ᾳ. δατ-λααάοη, 
ἴῃ Αβδυτίδῃ 18 Αδυγ-αλ-ιααϊη, ἱ, ἐ., ΑΒῸΣ ρἶνεβ ἃ 
Ὀγοῖποῦ ( ΕΕΛΈΕΕΙ ἄν Αοοοταΐηρ ἴο {110 
σΆΠ0Ὲ οὗ τοροηίβ (ἰδία. Ρ. 320), Ἐδδυῃδαάοῃ 88- 
οομαοά (μα (τοῦθ ἴῃ 186 γοᾶσς 681 Β. 6. ΕΤΑΙ 
Ρίδοεθ ἰμ6 ἀδίβ οὗ 1κ8᾽8}}᾽ 8 θη γϑῆοθ ΟὉ Ϊ8 ΟἹΟΘ 
πἀπᾶον ΤἸΣΖίδ ἰῃ ἰδθ γον 757, μἷ8δ ἀθδίβ ὑπάοσ 
Μδηδεβοὶι ἰπ 86 γερὰ 696 ((Οἰεδεΐ. ἀ. γ΄. 1εν. 111. 
Ῥ. 844, 8460). ῬΕΓΙΙΤΖΒΟΗ, 10] πίη ὈυΝΟΚΕΒ 
βοίβ {88 θοριπηΐης οἵ Εδβδτ- δά 0 σεῖρῃ ἴῃ [89 
ΘΔ Ὶ 698, δῃὰ δάτηΐί ἰμαὶ ᾽ (μὴ ο886 [β618}} τηπβῦ 

ἐκρεῖ θαθη δἰπιοδὶ πἰμου γεδῖ οἷἁ. ΝΟΥ ἴῃ 88 
ΤΩΌΘΝ 88, δοοοσάϊηρ ἰο [Π6 ΨΟΙΥ οοσίαίη ἀδία οὗ (ἢ 9 
Αβαγσίδῃ ἀοουχηοηία, [βϑΐδι, ἱ{ μὲ ᾿ἱνοὰ σῃθα 
Ἐλδγ- δ οη 8 τοῖρη Ὀερδη, τυπϑύ αν ὈΘΟΟΠῚΘ 
αἰτηοθὲ 100 γοαγβ οἷά, οὔθ πιυβὲ σϑοοβῃΐζθ δἱ ἰθβεί 
η γοσβ. 37 ρᾳ., δ)ὰ δα αἰ ου ὑγ ἃ Ἰαίες βδηὰ, πῃ ἢ 
αἰϑθὸ ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ δαάιΐία. [186 τεβάοσ (πὶ ἀθαῖγοθ 
ἴο ἰῃΐοσιῃ ἢ} τΏ586] ΙΏΟΓΘ ΤΤΟΣΙΣ οἢ ἴβμεβε 468- 
ἰἰοπβ οὗ ΘΒ σοβοϊομῦ, δηὰ ἰο 866 ἃ ἀείθρηοο οἵ [8βδ]- 
Δ} ἀδία, 18 βοσεῦγ τοίοσσεα ἰο ΒΙΒΕ᾿ Β (ὔπιηι. οπ 
1μα., Α ἰ 1 Υ̓ “ΤΗΞ ΑΒΒΥΒΙΑΝ ΒΕΙΟΝΒῚΙΝ 
ΙΒΑΙΑ." Το βᾶπὶθ αγίΐο]6 ΜΠὲ] βΌσυθ 88 8ἢ 10- 
ἰγοἀυοίΐοη ἰὼ ἰ80 Ἐπ 8 Ἰἰοσϑίασθ οἱ (6 δῦ» 
)εεἰ.--ΤΕ.]. 



ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΕ ΙΒΑΙΑΗ΄ 

Π.--ΤΗῊΗΣ ΜΑΥ ΡΕΕΡΑΒΕ. ΕῸΒ ΤΗΕ ΒΕΠΑΤΙΟΝΒ ὙΠΤΠΗ ΒΑΒΥΤΙΟΝ. 
ἨΕΖΕΚΙΑΗΒ ΒΙΟΚΝΕΘΚΒ ΑΝῸ ΒΕΟΟΨΕΒΥ, ΑΝῸ ΤῊΝ ἘΜΒΑΚΘΥ 
ΒΈΟΜ ΒΑΒΥΙΟΝ ΤΗΙΒ ΟΟΟΛΔΒΙΟΝΕΘΟ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ5 ΧΧΧΥΠΙΙ. ΧΧΧΙ͂Χ, 

1, ἨΕΖΕΚΙΑΗΡΒ ΒΙΟΚΝΕΞΘ ΑΝῸ ΒΕΟΟΥΈΕΒΥ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧΧΥΊΤΙ͂Ι. 

8) ἘΠοὸ Βιοθαα. ΧΧΧΥΤΠΗ͂, 1-8. 

1 ΙΝ ἴδο86 ἄδΥ8 νγὰϑ ΕΤοζα ἰδῇ βίο απο ἀθαίμ. Απά Ἰβδίδῃ (86 Ῥτορβοί 186 8οῃ 
οὗ ΑἸηοΖ οϑῖὴθ ππΐο δΐπι, πὰ βαϊα αηΐο εἰμι, ΤᾺᾺΒ βαῖίῃ ἐμ6 ΤΘἘΡ, Ἰβθδὲ ἐΐτιο μουϑ6 

2 ἴῃ ΟΓΥΘΓ: 1[ὉΓΣ ἴδοὰ Β})Α]} ἀΐθ, δῃὰ ποὺ ᾿'γο. Τθθη ΗοζΖοκίδῃ ἰυχηρά ΗἷΒβ ἴβοο ἱοναγὰ 
8 [86 Μ8]}, δαπὰ ρῥγαυϑᾶ υπΐο [86 ζ0ΒΡ, δηἉ βα1, Ἐϑιρθπαθαῦ πον, Ο ἴῷΟΕΡ, 1 Ὀαβϑθθοὶ 

ἰηθο, βοῦν 1 Βαυθ τ8|κοα Ὀοΐοσο {Π66 ἴῃ σαϊῃ δὰ σι ἃ ροσΐίθοι μραχί, δηά δβδνυθ 
ἄοπο ἐλαΐ ευλϊοΐ, ἐδ σοοά ἴῃ ΕΥ̓ βίραθ. Απὰ ἩΖο ΚΔ ψορὺ ΒΟΤΘ. 

1 ΗἨθΌ. Οἷνε ὁδλαγοο οοποογηΐπρ ἰὴὴυ λοιι86. 

ΤΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ 

Ὑαν.1. [ἢ ΡΥ ὍῸ ἮὮΔΥΘ Ὁ οοἰμίγμοίο Ῥγασπαῆδ, ἴῃ 88 

ΤῸ ἢ 8ᾳ ἔδο ὑῬτοροδιοη ἀθρθῃ 5 οἡ ἃ Ὠοϊΐοη οὗ ταοτϑ- 

ταϑῃὺ οανγαγά, Ὡϑδσίημρ, ἐπδὶ ἰ5 Ἰαἰϑηῦ ἰπ (ὴ6 γοσὉ τῊ τ]. 

ὕηϊοβα ν) Ὀθ χοραγαθα 85 ἃ ραγίοἷο ἀδῃοίίηρ ἀσδίκη; ὨΘ 
: 

Ὅδ8 εἰοὶς ἢ ὁσάϑγὺ ἰοὸ ἀϊο, ἴῃ ὙΠ] σὮ 6886 [ἢ 6 ΘδΟὨΒΟΘαΌΘΙΟΘ 
Ὑου]ὰ Ὀ6 ΣοΟρΡγοδοηϊθα δὲ ἐπ θηϊου, 85 οἰ ΘΟ ὮΘΣΘ δἰ Πχἷ- 
Ἰασὶν ἰὴ. 8 σθϑϑοὴ [8 δα Ὀϑυ υϊοὰ 8.5 δὲ οὐ͵αοὺ ἰῃ οἷδυ508 

σι} 13. ὃν, 2. 1 [5 καϊὰ 1 1|χ6 τηδηηοῦ Ζυὰά, χγὶ. 16, 

ΓλὉ ἸΖ9) ὝΣΡΙΔΝ. Ιὼ (δ) Ρατα!]οὶ Ρίβοθ ἃ σῆισ. χαχί. 
Τ ὁ“ 1: π 

οι ΓΚ ϑίδῃ δ [ῸὉΓ ΟἿΓ Ὠ2), ΜὮΙΘΙ ΘΟΥΥΘΗΡΟΙ ὧδ 
τ τ 

ΘΒ8 6} Έ14}}γ γί ἢ [89 Βτϑὲ οὐ ἴῃ ἔνγο ὀχρίδηδιίοηβ κχίγϑῃ 

ΔΡονΘθ. ----ΤῊ 9 οχργοϑβίοη “ (0 σοσηζηδηὰ ἷ8 ΠΟῦ80, [ῸΣ 
“ [0 Τηδῖζο ἷκ Ἰαϑύ ὙΠῚ κοντα ἴὸ ὮΐΪ8 ὨσαΒ6᾽ 5 Ἰοθα 
δραΐη ΟἿΪΥ 2 Βα. χυὶΐ, 23, πῦοσο, μουσονοσ, ἐδ 9 ῥσοροϑὶ- 

οι ὃκ 9 υϑοα ᾿ηδίοοα οὗ ὡ Τὴ6 οχρχγοβϑϑίοῃ Π 2 νὰ 
ΓΕ Α 78 "ἢ ΓΊΠΝ ἀομῃοῖοβ {μ6 ἁγίης 845 σοσίϑίη, ΒΌΓΣΟΙΥ 

ἀοίογτηϊησά, ὮὈΥ͂ βίης (19 ροδίἐὐγο διττὴ μῬασχίϊο  ρ]9 
(νϊ ἢ ὑσοδϑηΐβ ἀθδίῃ 845 δρϑίταοξ, ἐἱπλθ190885 ἔδοὲ, (88 ἃ 

ἔμλοι ἀοιοσιηϊηδα 88 ἰο Βυ ϑίδηοο, ἐμοῦ υπαοίοτειϊηοα 
88 ἴ0 ΖΌΣΙΩ, ΘΟΙΏΡ. Θθῃ. Χχ. 8) δηὰ ἰΠ9 Ὡορεέΐγο οἰδῦβθ 
ΤΊΠΣ κἢ) [δῦ Θχοϊυ 68 ἰὴ ΘΟΠΣΑΣΥ. ΑΒ ΔΩΒΙΟΧΟΌΒ 

ἰο (86 τοοϑηίῃρ “το χσϑσηδίη Εἰν|Ὡ,᾽" ον. ΠΡ πα “ ἴὸ 
«." 

τοίαϊηῃ δἱἷνο," υἱῖ. 31 δη)ὰ ἰὴ Θοτησηθῃς. 

ΤῊ αἰδθγθησοθα Ὀσένγθθῃ ΟἿΣ ἰοχὲ δηἃ 3 Κίηῃββ Χζ. 1- 
δ ΓΘ ἱΠΟΟΠΒ᾽ ἀΘΥΔΌΪΘ 85 ἐο Β6ΏΞ59, δηὰ γοῦ ΓΘ ομαγβοίθυ- 
ἰδία: ἸΠΟΤΙ͂ οτηϊ θὰ δὲ ἐμ Ὀοσίπηΐηρ οὗὨ γϑσ. 3, δὰ 

κὺ δα ὐδ α θα αὐ ὑπο θα ἕο ον Ὑ 8} Ὀοαίππίης 

ΥοΓ, 2. ΗΘΥΘ ΟἿΚ ρμῆβϑδρὸ δχζαίῃ κίνοβϑ ϑουίάθηοϑ οὗὨ δῇ 
διηοπαεᾷ ἰοχέ, ΤῊΘ Δθκομο6 οἴ ἃ Β ]θοὲ ἕο 30}, πϑῃ 
ῬΓΣΟΥΪΟΌΒΙΥ Ηθξοκίδῃ δπὰ [βαίδὲ δηὰ Φϑῃουδῃ μαὰ Ὀθθα 

3 ἨθΌ. ῬΑ στοαὶ ϑεερίπο. 

ΟΕΚΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

πδΙηΘΩ͂, 6ηα ΠΗ κοκ ἢ ἴῃ ὕδοὶ [ὴ9 δαγεποδὲ ἤσοτῃ ἐἢ 6 Ῥτο- 
ἀ!οδίο, 168 ἰδ ὈΘ6 Ῥοββϑίδὶο (που κἢ ΟὨῪ κιαγπηδιοα!]} γ)} 
ἴο ὑπ π]ς οἵ Ἰβαίδἢ οὐ θῇ οΥδὴ δ5 βυ ]οοῖ. Απὰ ἐπ δην» 

Ῥμδίο ἼΩΝ Ν᾽") υϑσ. 8 ΘΟσΥΘΒ ΡΟ; 8 ἰο ἐῆθ ἱτηροσίδῃδϑ οἵ 

(9 ὈΓΙ ΘΓ ῬΓΑΥΟΣ ΤΟ ὈοέϊοΣ (ἢ 8 ἰδ βῃοτί ἽΝΝὮ), ἑἙῃμδὶ 

ἐπ ΟὨΪῪ Θαυϊγαϊθηὺ ἰο οὔτ αἰοϊαίίος ρα κ8. ΤΉ πὸ 5606 
ὮΘΣΘ δροΐη ἰδ 3 ΕἸ 85 [9 Τηογθ οτί χἱηδὶ ἰοχὲ, ΕῸΣ 
{{ 18 ἰποοροϑίγδο]θ ἐμδῖ (ἢ 6 ΘΟΥΤΘΟΙΟΓ δηὰ σοϊμρ]οῖϊοσ οχὲ 
8.45 ὈΘΘΏ δμδηβϑοα ἰῃἴο ἰδὲ τδὶοἢ 18 1958 οογγϑοῖ δά 
δοταρὶϑίθ. [789 ἰοσγομοίῃβ Σϑδβδοῃὶηβ οὴ ἐῃο αἰ ΥΘ ΠΟ 68 
οὔ ὑπο ἔτγο ἰαχίϑ σηιϑὶ βέγ 9 τηοϑὲ ΓοϑοΓ8 88 ΒΤ ΡΥ ἘΠ 6 
ἔτυὲ οὗ ἃ ἰογϑζοῶθ οομοϊυβίοα. ἤΘΏ, ΤΔΟΥΘΟΥ͂ΘΣ, ΟὨΘ 

ἐδ |κ65 [9 ἰαἰύοσ βἰδίοσηϑῃς δοβοθσηΐης Ἴ22} δπὰ ἽΝ. 

δια σοΟΙΏΡΑΓΡΘ5 [06 ὑχὸ ἰοχίβ δὲ [εϑ. χχχυῖί. 1ὅ πὰ 3 ΚΕὶ, 
χίχ. 1δ, (δ ͵8 ἱἰχηργϑβϑίου ἰ8 οοῃπῆστηθα 866 ἰὴθ9 Αὐξδογ᾽ 8 
οοζῆτῃ. ΟἹ ΣΧχχυϊ, 1ὅ ὑπᾶὰοσ Τασέ. ἀπά Οτασα. ΤΏοτο ψγὸ 
δη ἃ ΡἈγθοίβοὶν ὑ1:9 Γούθσϑο οὗ νῆδὺ ἰῃ9 Αὐΐῃοσ Γοσλδγῖκο 
ὮΘΙΘ ΟἿ ἔμ ΟΘΟΌΓΤΤΥΘΩΟΘ οἴ [Π9 ἔνο ποσὰϑ ἰπ ἐῃθ ρμασα]) οὶ 
ἐἑοχίβ. ἴπ υϑίης ἘΠ ΡΓ Ὺ] ΧΧΧΥΊΪΪ. 156, ἰηδιοδὰ οὕ ἐπ ἽΝ Ἵ 
Τουμὰ ἰη 3 ΚΕίηρπ, ἄοϑϑ (ῃ9 ᾿βϑαΐδῃ ἰοχὲ ἀο ἐηϊυδβέδοοθ (ἰὼ 
ἴδ ἱπιροσίδῃοο οἵ ἐδ Βοϊθσρῃ Ῥσαγοσ οὗ ΗἩδεοκίαῃ ἴῃ ἰδ 
ΤοΙΩΡΙ6 1 Αμὰ ἀοοθδ Ὧ6 1411 ἐο ΟΌΒΟΣΥΘ ΔΟῪ ΓΟ ἢ Ὀδέϊοσ 
“9 ο Ρἢδἰΐο ΙΝ} ΘΟΥΓΘΒΡΟΙ δ ἰο ὑμμδὲ το ροτίδῃρο γ᾽ 

ΤΠ γα οΥ [8 8130 χοίοσσοα ἰοὺ ἐδ ΘΟΙΩΡΑΣ ΒΟ ὈΘένξοθῃ 

Υἱ 1.1 (ἐπ ἰο64.) ἀπὰ 8 Κίηκ» 8 χνΐὶ. δ. ΏΘΩ Αἱ ἐπ ἀοίδὶ!θ 
οὔ 1}18 αγχζασωθῃί, (υἱς. ἴοσ [ῃ9 ἑαχὲ οὗ 2 Είηρβ Ὀθί:ξ ΟΓΘ 
οσἰ κίηαὶ δηὰ ἰὴ9 1ϑαίδῃ ἰοχὺὶ Ὀϑίης διΐθῃ ἀϑὰ ἔγζοσωη ἐἔϊδς, 
δηὰ 80 8}}} γ2οσϑ γϑχοΐὶθ ἤγζοσῃ 8 ζϑηυη6 [Β6 [88 οχὲλ, 
ᾶγο ὈΘΘῺ ΖΟΩΘ ΟΥ̓́ΘΣ, ἯΘ ΙῺΔῪ δηἰεἰραίθ ἰμδὲ ἐμλ9 οὐ» 

ο]υδίου οὗ πγοδὲ δέῃ θη 18 11 αστθὸ {ἢ 186 ορἱῃΐοι οἶ 
7. Α.Αἰξχ., (606 ἷ8 σοτηγηθηὺ οἢ Χχχυϊὶ. 11, 18), πἢο 
ομαγδοίοσίζθ πηοϑὲ οὗ ἱξ 88 “ ΒΡΘοίδὶ ρϑδάϊηκ ἢ μὰ “ ροΣ- 
γοσθο ἰηροηυϊ."-- Τὰ... 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1, Τὰ (86 ἰοατγίοοης ἢ γϑαν οἵ μἰβ γεΐρτι, Η6Ζο- 
ΕἰΔΒ [611] ἀδηρθγουβιν 1}. ΙΓ γγὰβ ὯῸ ἀοαθὶ Α 
Ῥτοοῦ οἵ 641 αἰν!ηθ σγδοα σἤθη [βϑϊδὴ 8η- 
ὨΟΠΠΟΘά ἰο Ὠΐτα ἷβ Δρργοδοβίηρ οπα, δῃὰ ἐμου Ὁ 
ἕδγνο αἷμ ἰἴτπη6 ἴ0 ΘομμτηΔηα ἢΐβ ουδο. Βαϊ Η6Ζο- 

Κἰδἢ νγαβ ἰευτὶ θα δὲ (πα 1ηὐ6] σοῦοο. Ηΐδ ὑπτα 
ὙοΟρΐηρ ἰο ἴμ6 ΠΟΒΡ, δηὰ ρρθϑαϊΐης ἰο Ὧὲβ 119 
βρϑηΐ ἴῃ (π6 ἴδαν οἵ αοά. 

2. ΤΏ ἴδοδο ἄδγε------τορῖὶ ΒΟΙΟ.--- 615. 1-- 
8. ο Βᾶγο, δρουβ ἴῃ (Πο Ἰηἰγοἀυοίίοι ἰο οἶδα. 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΧΧΥΤΙΙ͂. 4-.. 

Χχχνὶ.- χχχῖχ, βυδοίοηι Υ οονσῃ Ἡμαὶ ἰδ (Π6 Τὸ- 
Ἰαιΐου οὗ οὔδρα. χχυχυὶ.- χχχῖχ. ἰο ἐμ ὑπὸ {μπδὶ 
Ῥγϑοεᾶθὶζ. 11 οἽδῇ 80 ἰσωρον 06 ἃ πλδίίον οὗ ἀουδὲ 
1μδὲ ἴδ6 πηι οὗ Η οσοϊτ: 8} 8 αἰοἰζθαεβ ργϑοθάϑα ἰἴ6 
ΟΥ̓ΟΣΙΌΓΤΟΥ οὗ βθηηδομοσῖθ. ΤῊΘ ΤΌΥΠΙΟΥ 88. ΟΘ6Γ- 
᾿διηὶγ Ὀοϊοηρσοα ἰο ἰῃ6 γϑᾶῶγ 714 δδ (Π9 ]Ἰδιίοσ ἰὸ 
186 γεβν 700. ΤῺΘ ἐσγαπβροαί οι οὗ τὸ σμερίογα, 
ὙΔοΝ δι [ὉΣ (Π6 βαῖκο οὗ [89 οοπηθοίίοη οὗ [86 
βυ δ εοί τρδίδαν ἰῃ ἰμοαλ ὙΠ} [6 ΖΘΏΘΓΔΙ οοῃίοηϊθ 
οἵ ἰδ μοοῖκ,, οοσβαϊοηθὰ (86 Ὀοϊϊοῦ ἐμδὺ (6 ονγοσ- 
[ΒΓΟ οὗ ϑομηδοβογὶ 4180 ἢδρροηθὰ ἰῃ {86 Υὰσ 
14. Ἰῃ οοπροαύδηοο οὗ {μ18, Θχροδίίοσθ ΟὨΪΥ͂ 
ἀἰβδον ἴῃ (18 τοβρϑοῖ, ἐμδὺ βϑοῖὴθ ρυὶ 811} (μ9 ουϑῃΐβ 
Ὠδιταϊοὰ χχχνὶ.- χχχυὶ. Ὀοίογθ ἰβοθο παγγδιοα 
ΣΧΧΥΪ.-χχχῖχ. ΜΠ116 ΟἸΒΟΥΒ ρυΐ ἰμ6 βἰοκῆοθθ οὗἉ 
Ἡοσοκῖδῃ Ὀοίοτο χχχνὶ.- χχχυῖϊ. Ὀυΐ [86 ΘΙ ΆΒΟΥ 
αῆοσ ἰμοὴ. ΑἩ οῃὰ 8 τηδάδ ἰὸ 8}} {8186 ὃν 186 
ἴλοῖ, ΠΟῪ μὰ Ὀογομα ἀουδέ, (μδὶ 86 ΠΣ) 
ΟἾΪΥ Ὀογδὴ ἴὸ σοῖρτι ἴῃ {π6 γοδᾶγ 70, δηὰ τηϑδὰθ 
8 ὅτβι δῃα ΟἿ]ἹῪ οδηχραΐίρηι ἀραϊπδὶ ῬΗωηϊοία, 
Φυάοα «ηὰ ὑ ἴῃ 6 γοὰσγ 700. ΕῸΓ (1686 
ΤΟΆΘΟΏΒ “ἰῃ ἴποθθ ἀδυβ᾽᾽ γοσ, 1 δηά “ δἱ {μδί 
ἔἰπη6,᾽" χχχῖχ. 1 δτὸ δαυδι}]ν ππβυϊῃοηίο δηὰ τοὶ 
ξομαΐηθ. Βοίδ τηυβὶ ΟΥὟΘ δον οὔἱψίη ἴο ϑιρθπάδλ- 
ου. [8566 ἰηϊτοαυοίίΐοη Ὀοίοτο χχχνὶ. Οορ. 
ΒΜΙΤΉΗ Β [ οί. οὐ ἰδὲ Βιδία, ατὶὶο]α ἩοζΖοϊκίδῃ. ]. 
1 οδπμποὶ δ6 ΟΟΥΔΙΏΪΥ ἀοίοσιλϊποὰ τῆ δὲ ττὰ8 ἰἢ6 

πδίυτο οὗ Ηοξο κἰ Δ 8 βἰοίζηθδθ Μίδηγ μδυθ ἴῃ- 

[οστεὰ ἴγουι 1 ΤΙΘ γοσ, 21; 2 Κίηρθ χχ. 7, ἰμδὶ 
Βο δὰ {86 Οἶδξαε, ΛΠ ΠαγΘ δεβδοοϊδίθα (ἢΐβ τὶ} 
πο ρΡἴαρτιθ τὼ [Π6 Αβϑυσίδη οδαρ. (χχχνὶΐ. 86), 
δια οὐ θὴ πϑϑἀ [}}18 85 ῥσοοῖ (μδὶ Η 626 |ς18}}}8 βίοἰκ- 

89 

Ὧ6088 ΟΟΟΌΣτοα αὔον βϑηηδομοσ δ᾽ 5 ονουίμσον. Βαϊ 
᾿πῦὋ {πῦ;, ἃ τοοὶ παυροὰ ἱῃ Ηορσεν, Ὀαὶ πιοβη- 
ἱῃρ ἴῃ {16 ἀἰα! οί (“ἑποαζι, οαἰζάωδ [μἰ1) βἰδη 8 
Ὠοὶ ΟὨΪΥ͂ ἴον ἴπ6 ῥίασιιθ ΟῚ] (δὲιδο), Ὀυϊ 4180 ἴοσ 
ΟἾΒΟΣ θυτηϊηρ Ὀ]ΘΟΙΒ, 88 ἰΐ ΟΟΟΌΓΒ 1 χοίδγοποα ἴοὸ 
ἸΘΡΓΟΔΥ͂ (Ἰμεν. χὶϊν!. 18 κᾳᾳ.) δά οὐμος ᾿ηβατηπηδ- 
Ὁ]6 ουϊιδηοοῦβ ἀΐβθαβοα (Ὀχοά. ἰχ, 9 βαα.; Ὠδαΐ. 
ΧΧΥΪΙ, 27, ὃδ᾽; 20} 11. 7). 1 ΥΤΊΤῚ γϑγ. 21 ὃθ 
Βοΐ (Δ Κϑὴ οο]]θονοϊυ, βο ἐμὲ (π6γΘ 88 ΟὨ]Υ 056 
ὈΟΪ], (θη [6 Ὡδχὶ ᾿οδηΐηρ που]ὰ Ὀ6 8 σδυθυποὶθ 
(ὦ 4.) ἃ Θὐῃρ]οεαθγδίίοη οὗ υἱοογοῦβ γοοίθ). [ἢ σὸ- 
Βρϑοί ἰο (οα᾽ Β ργοιαΐβοβ δῃά (πγοδιθπίηρθ Ὀοΐηρ, 
88 1ἴ τοῦθ, ἀορεμάθηΐς οἢ {86 βυδ᾽θοῖϊνθ ἀδρογί- 
τυρὶ οὗ πιθῃ, ἴογ ὑμοὶγ σϑδ] ζαϊΐοη, σοι. 76Γ. 
χΥΪὶ. 7 βα4.; ΤΟΣ ΘΒρθοί}}Υ (86 »ΠῪ, οοὐπηθοΐ» 
ἴῃς ὙΠ} (6 ΘΟ] ΟΥ Υ ΠῚ ΒΊΟΝ ἐδ ροίοΣ ἰγϑησ- 
ἴογτωβ 1:6 οἶδυ, ἀοθηοίοβ (μ6 οδί οσγ τὶ! ποῖ 
1π6 [ΟἘΡ, ὑπάου οἰγουσηβίβηη65 8] 6γ8 Η8 ἄθογθοϑβ. 
ΟΟμΏΡ. ΤΥ ΓΟΙΏΔΓΚΒ ἐπὶ ἰοο. ἩοΖοϊκί ἢ ἰατηρὰ ἰιὶθ 
ἴδοϑ ἴο 86 ν]}} θδθοδύβο δ (ῃ8( τηοτηθηΐ ἢ ὨΘΙ ΠΟΥ 
ἩΘΠΘα 0 866 {π6 ἴδοθ οὗ πιθῇ, ὨΟΣΓ ἴο ΒΒΟΥ ἷ8 
οουπίθηδηοθ 0 θη. Ηδθ που]ά, 85 τηῦσοῖ 88 
Ῥοβαὶ 16, δρθαὰκ πιὰ μῖ6 αοα δἰοηθ.. 10 γγχὰ8 αἱ 

(ατϑτὶ πὶ ΑΒΡ, 1 Κίηρε χχὶ, 4. ὈΝὉ' 20 18 
ἀπήηνιδ ἐπίορεν, ἵ. 6). ἃ σὮ0]6, [0]], υπάϊν! ἀρὰ 
Βοαχί (1 Κιηρθ Υἱΐ. 6]; χὶ. 4). [0 ἰθ δὴ ΟἹἱά 
Τοσϊδιηθηὶ Ἴτετη; τδλὶ Ἡζοκίδη τοῖο. ἃ 
ΟὨγδδη οου]ὰ ποῖ 8ὸ βροδὶς ἰο ἀοά. Ἡδζοκίδῃ 
ἈΡΡΠῈΝ ἰο ᾿ὲπλθ6 1 [86 εἰδηάδαγὰ ἰπδὲ Ῥβ. χνυ. οβδυιβ, 
8ηα (μι ΟἸ σῖδὲ Ῥγοόροβοβ ἰῃ ἰδθ ϑϑσζωοῃ οὐ ἰδ9 
τουτὶ (Μίδις, ν. 21 βαᾳ.). 

Ὁ) 80 Ἐοοονοῖυ. ΟἨΑΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΠ. 4-8. 

4,85 ΤῊΕΝ σβιὴ6 δα ποτὰ οὗ ἰδ ΤΕ} ἰο 1βδίδῃ, βαγίηρ, 60, ἀπ Β8Υ ἰο Ἠζοκίδῃ, 
Ταυβ βαῖι ἰδ6 ΤΟΕΡ, ὑμ6 αοα οἵ Τανία ἈῪ ἔδίμοσ, 

6. ανὸ βϑϑὰ (ΠΥ ὕθασβ : ὈθΠο]α, " ν1}} δά υπῦο [ὮΥ ἀδγα 
ἢδγοὸ ἢ [γ Ὀγδυον, ὦ 
Βθθη ὙοΒΙΒ. λιὰ Ϊ Μ{1}} 

ἀοἰ νον 160 δηα (ἷ5 ΟΥ̓ οαέξ οὗὁἨ [Π6 μαῃὰ οὗ [86 Κίπρ οὗἨ ᾿Αβδυγίδα:: δῃηὰ 1 «111 ἀθ- 
Ἱ ἰδπα {ἢ]5 οἱ 

1π6 ἀθρτθοθθ, ταὶ 

. ΑἈμπα ἰ}15 δδλαϊΐ δ6 ἃ εῖρψῃι 
8 51}} ἀο [8158 "Βΐηρ [μδὺ ἢ6 Πα βροΐκθῃ ; 

18 βοῃθ ἀονῃ “ἢ {π6 ᾿βΒι αἷα] οὗ ΑῇδΖ, ἴθὴ ἄορτϑοθ Ὀϑοίχασα. 

υπΐο ἰδ66 ἔγοτα ἐΐθὸ ΟΕΡ, [δαὶ 86 ΤῸ ΒὉ 
Βο}ο]α, 1 ψ1}}} Ὀτίηρ δρδίη {16 βΏδαοΥ οὗ 

80 [186 βὰπ τοίατηρα θη ἀθρτθοθ, ΕΥ̓ ὙΓΙΟΪ ἀορτθοθ 10 88 ρΌμ6 ἀοψη. 

1 Ἠοῦ. ἀξργέεϑ ὃν, οὐ, τοΐίλ ἐλ εμπ. 

47 αἀά, ν τοογὰ, ὁ αιψ' ἄον ϑιιμζεπιδν Αοδαρ' ΠΕΡ ἌσΉΝο. ΟΥ̓, ΘΠ Ἐλειαύρτ θα, ̓  
ΟΥ̓́ΔίοΡ6 97 ΑλαΣ υὐἱέλ ἐλ διη.--ὅ. Α. 

ΤΈΧΤΙΌΑΛΙ, ΑΝῸ 

ΨοΣ, δ. ΟΣ ἔθ σορδέστιιοίου οὗ Ὁ 2) 7[ΠΠὺ 8096 οἢ 

ΧΧΥΪ 16; χχίχ, 14. 

γετ. 21. Τιιο ποσὰ Γ 7, δέ. οοπεύν. ΤἹ 7 ἽἼ, Ὀδδἰ 49 [89 
τοι τες ῇ 

[οχί, δηὰ 3 ἘΠΏμβ5 Χχχ. Ἷ, ΟΟσΌΣΒ ΟὨΪἹΥ ἴ ΠΩΝ Χχχ, 12:1} 
σῇν. χἰϊ, 40. Τῆθ Ογϑοὶς πογτὰ παλάθη, ἡ ἰΟὮ ΤΏΘΔΠΒ 8 
οΑἸκο οὗ ἀτίοα ζγΐ δ, δα ρϑοῖδῈγ οὗ ὅκχ8, βθοΐωβθ ἐο δΥ͂Θ 

Ὅθδῃ ἀοτίνϑα ἔτοτη Τ5 πσουρὰ ἐμ Ασϑτα. δὲ) 3. 
μ τι δι 

ΤΠ6 8 γόχα. Ρῥἷασ. Μ) .)δ8 ἴον δ ᾽]θοὶ ἰμο080 ὙΠῸ 8» 

ΚΌΤΔΙΪΥ ραγίοσττοϑθὰ ἔπ 9 βϑοσνῖοθ ἰὴ αὐυοϑίίοη. Ὅ76 τ86 [π 
ΒΌΘἮΝ οποο5 ἐΠ0 ἱπάῆμθ δα] θοῦ {Π6 γ (Θθστη. " σίαη "): 
(δούωρ, ὅοσ. 111}. 16 μᾳ.; 58, χχχίν. 1θ).--ὐὙὶ 5 οὐσατδ 

ΘΙ ΘΟΎ ΒΟΥΘ ΟἿ]Υ ἰπ ἐπ συῤϑίδηξίνο ἤοστω ΤῊ 2 (οοπέτίἑω 
Ν -- 7 

ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

βεἰΐ, ἐδείἑσιῖοα οοπέντέοδ λαδέηδ, ἴον. χχὶ. 20.) ΤῊΘ τϑϑδηϊηρ 

6 ““1το ογτιδὴι, ἐσ  ἑαταίο." Ιξ ἰδ 9 ἃ οοπδέγμοίίο ῬγΟδυ» 

παηπδ: Ἰοὲ ἐμπο  ΟΥΌΒΗ γχδ (Δα 1ΔΥ ὑπό τ) οἱ ἐμ6 Ὀοἱϊϊ, 

θη ΤΥ. 869 ΟἹ ΥΥ. 1. 

ΙΔ 2 Κίημε χχ. Ἶ δὲ ἐδ οῃᾷὰ οὗ [ἢ 6 γογβθ ἱΐ τοϑὰβ ἮΝ 

“πη Ποὸ ᾿ἰνοα," ἐ. 6., τοοογοχϑα, ἰπϑέϑϑὰ οὗ ὧδ ὮΘ.Θ ΝΑ 

“(δὲ Ἦθ ΠΊΑΥ 1ΐγο." ΟἿΓ αχὲ ΔΌΌΘΔΙΒ ἰο ὈΘ Δῃ οἤοτὶ ἐο 
τοῖον 8 αἰ ουγ, ΒῸΓΣ ὯΝ ΒΘΟΙΏΒ ΥΩ ΔΙ ἴο θα 

ἐδαὲ Ηακοιείδῃ ἰσοταϑαΐδίθὶν στοοουοτθῆ. Βαΐξ ἐμαὶ δ ο ἢ 
ϑ ποῖ ἰΐῆθ 6850 ἰδ 500 (ῸΤ ἐῃὸ Εἰ 5 δϑισίηρ: 

“γαῖ 514}} Ὀ6 ἴδ δρῃ ἐπδὲ ἢ 6 ἴωοαν νν }}} ἢθ 8) 9, πὰ 

ἐπαὲ 1 6. 4}} χὸ Ἂρ ἴὸο ἐπ ὑθῖρ]9 ὑῃ8 ὑμπιτὰ ἀδν 1" (2) ΚΙ. 

ΧΧ. 8). [ἐ πτδϑ, ἐποζϑίοσγθ, πὸ ἱπϑιδηίβηθοῦβ οὐτθ; δῃὰ 
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τΐ8 οὔχ ἰοχὺ που]ὰ 1ηὐπαδὲθ ὉΥῪ Ἧ". Βαὲ ἐπο ποτὰ ἰπ 

4 Κίηρε χχ. 8 ΟὨΪΥ δὰ δηϊξίεἰραϊίοι οὐ ἔῃ παστσαίου, 
ὙΓῚῸ βίδίθβ ἴηο οἵαρος ἰτητ θα αίθ!ν δὐοσ ἴπ6 δρρι οδίΐοι 

οΟΥ̓́Τὴ9 ἸΏ6888 Αἰ ΠοῦΘὮ οὐ ον ουϑηίδ ἰηἰοσνοπϑά. 

οτβ. 21, 22, δῦ δὴ δορί οτηθ οὗ 3 Είηκβ χχ. Ἷ, 8, πίίιἢ 
[8:6 οτηἰ βίοις οὗ Ὑπαὺ 18. 1086 οββοηίίαιὶ. Βυὲ 1 ἰ5 ἰο Ὀ6 

ποἰοα, 845 ἃ ΓὈΣΈΠΟΣΥ Ῥγοοῦ οὗ [86 βοοου-Ὡδηὰ πδέσσχο οἵ 

οὖν ἰοχί, μα (Π6 τογὰβ “ ἩΠδὲ ἰδ (η6 βίη," εἴθ. 5) ΚΙ. 
ΧΧ 8 Ὦδγθ ἔξοτο ἴποῖν ῬΣΤΟΡΟΥ Ἰουῃ ἀαιο ἴῃ ἐδαὲ ἐἢ 6 ὑγο- 
ΤΩ Ἶ86 [8 ΘΧΡΥΘΒΗΙν βίνθῃ (2 Κίημο χχ. δ) ἐμαὶ ἐπ ἰκίῃκς 
Βηου] ἃ 50 ΠΡ ἴο δ ἰοιηρῖο, Ἡδοτθδϑ ἐμαὶ ἰἔϑσῃ 18 τδηΐς 
ἴῃ ἴῃ ΟἿΥ νΟΥ. ὅ.----Ἐ ἢ ΘΙΒΘΥ ΟΥἩ Ἰοὺ ΟἿΤ γ6 ΓΒ. 91, 29 ἮΘΓΘ 
[ΘΕ ΠΟΠΘΙΥ ΟΥ δοοίἀϑηΐωῦν ΡῬαΐ ὙΠΟΙΘ ἐΠΟΥ ὯγΘ ὉΥ͂ 
ΒΟΙῚΘ ἴαίοσ οσορνῖδὶ ὁδηποὲ 6 σογίαί η)ν ἀδίθστηϊ θα, δοὰ 
ἦα 1 8617 πᾶ Πόσο, Βυὲ [{ βϑϑιὴβ ἐο πὴ τηοδὲ πδίῃσαὶ 
ἴο Δ58ΌΤΩΘ ἰ᾿ϑὲ ΒΟΙῺΘ ἰαΐοσ ρϑύδοι, υἱὲ τ ἐμ ὕδϑ ̓ ς ἐπαὲ 
ἴΠ9Σ6 89 8 ἀἰ δια γΌΣης κ8Ρ, (ποσχἢϊ ἢ6 πηυδὲ δαρρὶν ἰὲ 
ἕγοτι 2 Κίηρβ. Αἡ ἰηἰογροϊδέίοη Ὀθίτθϑη σϑσα. θ, ὕ πσουϊὰ 
Ἦδγτθ ἱπυοϊγθὰ ἃ ομδησθ ἴῃ ἢΐθ δοΐῃδὶ ἑδχί, πη 8 ἮθΘ ΒῈΡ- 
Ῥὶοστηθηϊθα οὐ ἐδο οῃη, Α8 (ΠΟῪ δῖ ἴουηὰ ἴῃ ἐῆο τυῶῦχ. 
189 Δα! 0. τα δὲ Ὁ ΥΘΙΥ δηοίθης, ΤΉΘΥ ἃχθ ἱτηροχίδαηϊ, 

ἴοο, 85 ὑῬσοοῦ 'ῃ βοΏοσαὶ ἐπαὐ (ἢθ ἰοχέ ζ2 ΟΌΓ ΟἾδρϑ. δ 88 
βιαβογϑα δἰ οσα 8; δηὰ ϑρϑοίδ!ν ἐπδὲ ἐλ 6 ἀδὺδϑ ΔΥῸ 

ὈΘΘΏ οῃδηρθά. 
Οκπ ἐλο ἰεχί αἱ νον. 8 ὃ. Απ ἱπηρογίδῃί αἰβθτοηο [8 [0 

ὯΘθ ποίοά Ὀοΐνγοθα ἐπ8 πὰ 2 Κίηξε χχ, 9-11, Ουὖν ἰοχὲ 
ΔΗΒΌΓΙΩΊΘΒ δὴ δοίθδὶ βοΐ Ὀδοϊζγαζὰ οὗ (ἢ9 δύῃ, ΡΓΟΌΔΌΪ, 

Δα ἰ6 αἷβο δδοϑυϊωθὰ ΌΥ ΤΏΔΏΥ ΘΧΡΟΒΊΟΥΒ, ὈΘΟΔΏδ6 ἴξ 'τδὸϑ 

«ποῦυμῆϊ ὑπδὺ {ἢ|8 τηΐταοῖθ τησϑὺ ὍΘ ναξ οἱ 8 Ἰονοὶ σι 
ἐῆ βΒῦῃ βἰδησΐης 81}}} αἱ αἰθδου (Φοβῇῃ, χ. 19). [ὴ ἐδ 

ΒοΟΙκ οἴ Βίγσγδοῃ (δοϊαβ. χυτὴ, 23) 16 18 ΟΣΡΙΓΘΟΒΕΙΥ καἰά: 

“ἴῃ Ἠ18 ἀΑΥ̓9 (86 δῦῃ ποηὶ ὑδοκνδγαὰ δοιὰ Ἦθ Ἰοηρσί οποὰ 
ἐῃ9 Καὶ ρ᾽ 8 6." ΤῊ οἷθ Σ᾽ δῃη ἃ οὐ ψίηδὶ ἰοχὲ οἵ "9 Βοοῖς 

οὗ Κίηκϑ ἱζῆονε ποίπίης οὗ {π18 οΘοπδιττιοίϊοη. δ 

Φ[ΤῊ85 η86 οἵ Εσο]18. χ]ν 1|. 23 οοδοἐδ τι τὯ6 δΡ- 
ῬΘ6] [πὴ Αὐἰδογῦ ΣΑΙ 685 ἐο ἐῃθ Βαιὴθ ἑϑχὲ [ἢ ἢ [ηἰγοάθο- 

τίου, ὃ ἐ (δὲ 1Ππ 8 θη 4), ἴῃ Βαρροτὲ οὗ {π6 Κορ ΏΘΏ688 οὗ 
ἔῃ 9 1βδίδῃ ἰοχῖὶ. [{{{ [ἴΘΓῸ ΒΟΥΥΘΒ ἐο ὕτόύο ἐδας δὴ 6ῃ- 
Ἐγ͵Θ βοοιίίοῃ, υἱζ., η6 ᾿ιἰϑίογίοδὶ ρασί, χα χυί.--- ασχίσ. ἰΒ 
1βα]α ἢ 8 οὐγῃ τοσὶς, 18 τησδὲ οδογία ὩἿῪ Ῥτονο 86 τη ΠΟ ἢ ἴοῦ 
π9 Ῥαγίου]ῶσ ἰδηκύῦλχο ἐμαὶ Βίγο δον σϑίοσο 
10.--Τὰ Ψ.. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1, ΒΘ οὐΐὴθ ἴ86 τνοσχᾶ------σὰῦ ΚΟΩΘ 
ἄονν. -- γεγα. 4-8. Ιῃ 2 Κίηρβ χχ. 4 γὸ τὸ ἰοἰὰ 
(880 (μ6 ποιὰ οὗ {πΠ6 [ΒΡ οϑιίῃὴθ ἰο ἰμ9 Ῥσορβοὶ 
ὙΠ6η μ6 δὰ δαγάϊγ Ἰοῖ ἐμθ Κίηρ, πβθὴ 8 μδά 
ποί γοὺ ἰχανογβοά ἰμ 71)2.}} Ὕ», ον, δβ 186 Κι τὶ 
δηά (η6 δηοίθηϊ γδγβίοῃβ αν ἰΐ ῬγΟΡΔΟΙΥ͂ ΤΏΟΣΘ 
οοστθοῖν, Γ᾽ Ὁ ὝΨΗ, ἃ 6., (λ6 πον οουγί οὗὨ [86 
τοϑίἀθηοθ ὙΒογοίοσα δοίπα!!}υ » Δ (“ εγ. χυι1. 7), 
ὁ. 6.) Βυ ἀ θην, Φομουδὴ τϑοϑ]]οα [86 δηποῦμοθ. 
Ἰηθηῦ 80 σδίορΟΓΙΟΔ]}Υ τηδθ γογ. 1. «δὲ {μδῖ 50 
ΒΑΣΘῺ βου ηρ ἀππουποθηχθαΐ μδὰ Ὀτοιρδὲ ἰογία 
(μδὲ ἑδγνθηὶ βίῃ οὗ ῥγᾶγοσ ἔγοτι (μ8 ἀδβρίδβ οὔ Ηο- 
ΞοκῖαΒ Βοαστί. Ῥχγθοίβοϊ γ ἐμὶρ τα ἱπίοπάθα, Νο- 
ΠΣ παι ἰολοῖ ΗθΖε κί ἰο ὑγαυ. Τὴ6 [ΒΡ 
0818 ἩΠπιβ6 1 “6 αοἀ οἵ ἐμγ ἴδιον θεν ά᾽ ἴῃ 
ΟΥΟΡ ἰο ἘΠΕ ἨζΖοϊκίδι;) οπθ σωογθ οοπηίοσίης 
ῬΙοαρθ οἵ ἀ6] ̓σογαῆοο Εογ Ηδ ἱπιϊπιδίοα ἐμαὶ ΗΘ 
Μ111 Ὧθ 8.1}} 1.6 βαπιθ ἰο πἶαι ἐμαὶ Η6 μαά βεϑη ἰο 
Ὠανά. Τὸ ΤΟᾺΡ Βαὰ Ποαγά ἐμ ργαγογ, Ηθ 
Πα βϑϑὴ ἐπ6 ἴθαγη, Βοίῇῃ ποῖθ γ6}} ῥ᾽ οδβίπα ἰὼ 
Ηἴτα, Ηθ τορασγάθα βοίβ. Απά ἰδ Ηἶ ῥσοπιΐϑεβ 
ἱπε Κἴηρ ἰμαὲ Ηθ νἢ}} δὰ γοὶ δϑοῃ γϑᾶγβ ἰο δἷβ 

8, 
Ι εβδηηοὶ ΡΝ, ΤῊΝ με ἐπΠδὶ ὁ χρόνον δ Ἀπδον 

Ο ΟἿἿΚ ὈϑΒΒΕρΘ (866 ὑπο γοϊ]. οἡ 2 Κίηρϑ Χχ. γ)ν 
ΒυΓΙ ἀστοθ τί εἶπ ποθ ἢθ ἀπ α δ ὰ Ἐμο Ρίο, 
τὰ ΔΠΩΟΌΏΘΘΒ (0 [80 Βυρρ]ΐδηϊ (μὲ αοά [88 
ϑαγὰ Ὠΐτη, δῃ ἃ ρχομπιῖβθα ἰτὰ Ὡοΐ ΟὨ]Υ ἱτητηοάϊδίθ 

ΤΕΟΟΥΘΤΥ͂, Ὀυΐ, ἴῃ ἔβοϊ, (μαὶ Ἀ9 8}}8}} σεΐρτι δ Ἰοὴς 
ἴῃ 88 86 δᾶ8 δΙγεδαν σοϊρηϑ." Αοοογάϊηρὶν 

ἐσθ εἶδ τασδὶ ΔΙ δὰ γ ἯδΥΘ ταϊρτιοά ἢ θθη γϑᾶγβ. 
ΤΗΪ8 οου]ὰ φαβ]γ δ6 {π6 οδ80 1 {δ Ηἰδέοσίδῃ 
ΧΥΧΥΣΪ. 1) τεοϊκοηοά ἐπὸ Τϑυτγίθοῃ γϑατβ ἔγοσι (ἢ 6 
ταὶ ἀφ  οὗὨ [86 οδεπάαν γοαν, θερὶπηΐπρ δῆοσ 

Ἡο το κί Β Ὀθοοουιίηρ ἰκΐης, 8116 186 1.0 ΒΡ σϑοῖς- 
οῃθα 5βὸ ΤἈγογαθΥ ἴον Ἡοθζοκίδῃ ἐμαὶ Ηδ οουπίοά 
{λι6 ἱγαρτηθηί οἵ ἴῃ ἤτβὲ οδ] σπᾶδν γϑὰν τῆθη δ6 

ἴο σεῖρστι δηὰ (86 ἵγαρτηθηὶ οἵ ἐπ οαχτοηὶ 
ΥΘΆΓ 88 ἃ ὙΠ0Ἷ9 γϑασ, ΤΏρη ἰδ Θχρ]αἰηϑα ΠΟΥ ὈΥ͂ 
αἀἰνίπθ σϑοκοηίΐηρ Ἡσοκίδῃ ΤοΙρποα 15-}. 1 
τρὸς, πεν ὈΥ Βυτηδη χϑοϊκοηΐπρ οἱ 14-} 1. 

1 2 Κίηρε χχ, ὅ ἐπ6 δα ϊξίομδὶ ργοπιῖθθ (Ὁ ἐδ 
ἐπα πλοϊαΐο ἔχθητο 18 ρίγϑη: “ Βοβοϊὰ, 1 π|ὶ}} ἢθαὶ 
(δθ0 : ου 180 (μἱτὰ ἀδγ ἐβοῦ βδδὶὲ δο ὕνΡ υπίο [ἢ9 

μοῦθθ οὗ {86 10Ε»Ρ. ΤῆΪΐα ἰδ τηδη  βαι γ οὐἱοά 
πῃ Οὐν ἰοχί Ὀθεδοδῦβθ ἱποϊυδοα ἴῃ 86 ἸεΓΡῸΣ ῥτὸ- 
τοῖβθο. Τὸ ῥγοιλίθα οὐ σοῦ. 6 ἱβ οὗ δοῦσβο οοῦ- 
οοὗγ80]9 ουθῃ αν {6 ονουίητον οὗ Βομδομογίθ. 
Εὸγν [86 ᾿δίίορ τναϑ ἰο 186 Αϑϑυτίδηρ, ἐβουρῇ 8 5β6- 
τίουθ, γϑῖ ΟΥ̓ ΠΟ ΠΙΘΔΠΒ 8 δἰ ]αἴϊησ Ό]0Ν. 
ΤΟΥ͂ οοὐ] ΥΘΟΟΥΟΡ ἐμ λβοῖ γε αἴλοσ ἱΐ, δηὰ (4}] 
οὨ “ζυάδῃῃ τῖι δυριηοηϊρα ἴοσοθ δηᾶ σγοἀδουδ]οὰ 
Τασο. Βυϊΐ οὖν Θ Βίδῃ 8 ῬΣΪΠΩΔΓΙΥ ἴῃ υηάο- 
ὨΪ8016 οοπηθοίϊοι ὙΠῊ χχχυὶ, 35, φαροοΐδ!]}ῦ 
6 6 τὰ 11 ἴῃ (ἢ οοηβίγαοίίοη οὗ 2 Κίηρϑ 
(σοιΡ. 2 88 χὶχ, 84 πὶ χχ. θ, τ μΟσΘ Οὐ] Υ 

ἣκ ἴογ ὧν δηὰ 186 ΠΡ ΠΣ τδηΐϊηρ ἴῃ χχ, 6 
ΤΑΔΚΘ5 86 ἀἱ βδτεμοο). 1 τἨΘ 8Χ6 οογζοςξ ἴῃ οοη- 
βίγυαΐηρ [86 ἰθηρογαὶ σοϊδίλομβ οὔ χχχυ,, χχχίχ,, 
ἴο χχχνΐ., χχχυϊ!. (900 οὐ χχχυῖίὶ. 1), ἱῃθ ΟἿΣ 
ῬΑβδαρΘ 18 οἷάοσ ἴδῃ χχχνίὶ. 8ὅ. Βυΐ (ἢ Ἰδαίου 
Ῥᾶδβαῦθ ῬΓΌΠΙΪθ68 ἀ 6] ἔνογδηοθ ἤτοπι Θθηηδομοσὶ ὃ 
ἸῺ ὝΟΓΘ ον! θη Π ἰδίζθη ΟἹ ῬΌΣΡΟΘΟ ἔτογη οὺς 
ῥββλδθρ, 80 ἐπαῖ (Π9 ῬΓΟΙηΪδ86 ἔπ 6γ6 σίγοη ἰο Ηροζο- 
Δ} ἄρρβθδβ 88 ἃ Γθῃ6 781 δηᾷ γοϑροϊξτίου οὗ (μας 
6 Τοοογοα γον ἰὈυγίθθῃ γϑᾶγε Ὀοίογο, 
Ιῃ δααϊιίοη ἰο ἐπ ΐθ, θοΪἢ ΟΌΓ δΔηὰ χχχνὶϊ. 
8ὅ πᾶγθ {πεῖν οοσμπιοῦ σοοῦ ἰἢ χχχὶ, ὅ, ΤΏΘΙΟ δ 
ΒΘ [22 δῃὰ ΧΗ ΟΟΟΌΡ ἱοροίπον; ἔδοσο, ἰοο, 
1.22 1β Πυβιγαιθα ΒΥ 16 τουοβίηρ ἰπλαρο οὗ ἃ Βο- 
γοτΐπρ Ὀἰχά, ΤΉΘΓΘ ἐξ ἰβ ΘΧΡ ΈΒΒΙΥ βαΐα ἐμαὶ, ποὶ 
Ἐφγρῖ 58.8}} ῥσχοίθοὶ 1ῃ 6 βθορὶθ οἵ Ιβγβοὶ, βυΐ 76- 
Βονυδὴ [88 σϑβοσνϑᾶ (μϊ8 ὄαγο ἴοσ Ηΐτοβο Απὰ 
1818 ἀ6] ἔνϑσδηοα οὗ Ψυάδὴ ἴτουι Αβαγτὶβ τγβα ἴῃ ἐβοὶ 
ἀοβηϊιίνοὶν δηὰ ἔογονον ἀθοϊ θὰ ὈΥ͂ [6 ἀοίοαὶ οἵ 
ΒοημδοΒοσθ. Αβηυτῖδ, ΔΘ 16 ἮΑΥ͂Θ ΔΙΓΟΔγ βϑθ, 
8 ἀοηθ ἀνα. ΤῈ ἀδοροτίδιίοη οἵ Μδηδβϑθὴ (2. 
ΟὨγ. χχχίϊἹ.) ττσᾶϑ τῆοσθ 8 βαπϑῆϊ ἴον ᾿υάδῃ ἰῃδῃ 
ἃ Ῥυπίβῃιηθηί, ΟἿΘ ΠΙΔΥ ΒΑΥ: ΒΘηΠδοδ ΟΣ δ᾽ 8 
Ἰοδιηρ ΗΪ8 δύτωυ, ποὶ Ὀγ (Π6 βπνοσγὰ οἵ δαϊ 
Ὀγ (Π6 Βαπὰ οἵ [86 ΟΕ, ἰβ (ἢ8 ἐγ δῇ τὰ 
[Ὁ] Β]πιϑαὶ οὗ {Π6 Ῥχοχηΐβοβ, χχχὶ. δ; χχχνιί. 85: 
ΧΧΧΥΪΙ. 6. ΕῸΓΣ ἴῃθ86 σϑββοῆβ 1 δοϊΐονο (πὶ ΟΣ 
ἀμρς δύδῳ ὧς ὃ τοίδυτοα ἰο βθηηδομοσγὶ δ᾽8 ἀοἴεδς 
δηὰ, 80 ἐπὶ γγῶβ ἀθοΐεῖνα ἴοσ συ 68}8 σοΐδ- 
[018 ἰο Αβαγτΐδ, ἰο πο Ἰδίοσ ουθηῖ. Βαϊ ἰἤθῃ οὖσ 
μπ-πὸ Ῥαυΐδ ἃ ἀροίδῖνο νεῖ ὶ ἴῃ ἴΠ6 βοδία ἴῃ 
ΥῸΣ οὗ [80 δρθοσίίοῃ (μδὲ (6 ουδηίβ πατταιοὰ 



ΓΗΑΡ, ΧΧΧΥΤΙΙ 4.5. 807 

ΧΧΧΥ͂ΪΪ. ῥσϑοϑᾶθ (μι ουεηΐδ πασταίθα χχχυΐ. δὰ 
ΧΧΧΥ͂ΪΙ. 

Ιὰ οὖς ἰοχίὶ δῖὸ τδηϊϊηβ δῆδσ γον. 6 ἴ89 ποσὰβ 
ἴιδι 2 ΚΙ. χχ. 7, 8 δσὸ ἑουπὰ ἴῃ 86 ὑσΌΡΟῚσ ῥΐΪδοθ, 
να; “Απὰ βαῖδὴ βαϊὰ, Τάκο δ 'υὼρ οἵ ἤμ8,᾽" δία. 
Ἱποίοβὰ νγὸ μβδᾶγὸ ἴῃ σϑγϑ, 21, 22 δὴ δρίϊοιῃθ οἵ 
μηδὲ ἰὴ ἔθ οσο δαϊὰ. 76 π|}}, (πογοίοσο, δη οὶ ρδῖο 
μιοτο 186 ἐχροαϊίου οὗ [686 γὙθσϑϑᾶ. τὴ Ῥτορβμοὶ 
Ῥγοοθϑβ δὲ οὔδὸ ἰὸ {86 0] 8] θηὶ οὗ [6 ῬΤΟΠλΒ6 
οἵ τεῦ. δ, 6. Τὸ 815 εῃὰ μθ οσ6: ἃ ρίϑοϑ οὗ ἔᾳ- 

οἶκε ἰο δο Ἰαϊὰ ου 186 ἀϊπμοαβϑὰ βροί. ΤῊ) Ἵ πιθϑηβ 
8 Τουηή (δοιποίϊ λο8 ΤΟ Σ- ΟΥ̓ Γοα) οδἶκο οὗ ἀχὶθα 
ΒΌΓΩΠΊΘΡ (δὲ πόσα ρουπάοα ἴῃ 8 τηογίϑν δηὰ 
Ρυδ ἢ ἰπ τμΐ6 ἴογιαι ἴον Ὀοίίοῦ Ὀγοβεσνδίίοη δῃὰ 
ὑδηβροτίδιΐου (866 ΊΝΕΒ, 1.- "7.-Β. αγί. Ἐεῖρον- 
ῥαυπι [ΘΜΙΤῊ Β Βιδ. 1) .οῖ. ατί. ΕἾ967). 11 16 π|}} 
Καοτῃ ἐπαὶ δηοίθηι !υ, δ8 Ὡου-δ'άδγα, ἰοο, ἢμ 
ΜΈΓ ἈΡΡΙΪοὰ 85 δᾺ θη} 0] πὶ ἰο Βαϑίθῃ (μ6 μᾺ- 
ἐποσίηρς οὗ ἃ οὶ}. Οοπιρ. ΟἜΈΒΕΝΙῦΒ οἡ γῸΓ. 1 δηὰ 
ΒΑΕΗΒ οὐ 2 ΕΚίηρε χχ. 7. ΑἸΓΘΔΑΥ͂ ΦΈΒΟΜΕ 
τιοηθοηβ μ6 ορίηΐοη ἰμδὺ {86 διννοοὶ βρ᾽ 17Ὑὰ8 ἃ 005. 
ἐσαγίμηι, ἵ. 6.) Δ αρατανδῖίου οὗ {116 6Υ1]}, δηὰ δά (8: 
“Ἔτοο, ὦ ])εὶ ροίεηεΐα πιοπδίγατοίιγ, ῬῈῚ τὲ8 ποχίαϑ 
εἰ αὐνεγϑαδ ϑαπίίαδ τοδίϊέιέα ἐοι.) Ασοογάϊηρ ἰο 
8ΕΒ. δ ἀὐρθθμη εἰ λα ἀλαδε ὁ οὐρα τ ΟἈγιδίϊαπο- 
τὰτς συΐαη (ἐ. 6., ΟΒΟΤΙῦΒ) βῆδγο {818 ορἱ πίοῃ. 
Ἦ8 δὲ ἰοἱά ἴῃ ὅτ Βοσιρίασοθ οὗ ἐοεπίεις ταῖτἃ- 
Οοὐ]οὰ8 σαγοΒ ἴῃ πιο αἰγίηθ οπληΐροΐθησο τηδαθ 
Ὧ0 86 οὗ ὨΔίΌΓΑΙ τη68η86. ΝΥ δυο ἢ ΠΊΘΔΏΒ ὙΘΓΘ 
811}} βοπιρι ποι ΐτοθ οι ρ]ογοὰ (οορ. Μαγ, υἱϊ. 
88; νἱῖϊ. 25; Ζηο. ἰχ. θ 84.) πὸ ὙὙ1}} δα Ϊϊγ ὈΘ 
δῦϊο τὸ αίβοῃβ. [1 Π6 τθδη8 υδοᾶ ἴῃ {|16 ῥγοβοηὶ 
οἍδ0 ὙΟΓΘ ἈΠΕπΟΥ Κηότῃ αἱ παῖ (πὶ 88 ἃ ΟΌΓΘ 
οἵ (λίε ἀΐδθαϑο, ὮῪ αἰ ποῖ {Π6 ΡΗ γα οἰδηβ ΔΡΡΙΥ͂ 
17 Οἵ γγδβ {818 οὕΓΘ 8.[}}} η κονη δἱ ὑμαὶ ἐ1π|6 
ὧὖν ἀϊὰ 86 Ρῇἢγϑίοίδηϑ ποῖ ῃπάογαίδηὰ (ἢ ἀἰβοαδβο 
Οὐγγροι! ν Οἵ βαὰ ἰἣθ [ΟΒΡ, Ὀορίἀ6 (16 οὈ]θοὶ 
οἵ τ86 μοά!!ν ΘΌΓΘ, Βοπ16 Οἴ6Γ Ὠἰχῃοῦ οδ]θοὶβ ἴὸ 
πη οι {π8ὲ ΤΊΘΔΠ5 βίοοὰ ἴῃ ἃ χοἰ δίῃ ἴο υ8 ἅη- 
Κποσηῦ ϑυσῖ ἃγὸ {πὸ ααρβίϊοηβ (Πδὺ πηθῃ σϑὶδο 
διογα, θαΐ δαὶ ΒΑΣΟΪΥ ΘΏΒΊΙ [0 βαἰβίδοίζοη. 

Ααἰκίηρ δῃὰ κἱνίπα εἴρη 18 βοι ἴηκ υπαπα8)] ἴῃ 
(06 ΟΙὰ Τοβιδιηοπί, δηα Θδρϑοΐ δ! ἰΥ ἰη (ἢ 6 Ἰἰ6 οὗἉ 
Οὔ Ρτυορδβοί. ΤῊθ τόσο (πο 1116 οὗ (18 οἰδη 
ἴη 1πΠ6 σταάδ οὗ Ομ] Ποοά, (Π6 πιοτὸ ἰγοασϑῃί ἰΐ 18. 
Οὐγίδι που]ὰ χῖνο Ὧο βἴψτι οη ἀθιλδηὰ (Μ δίῃ. χὶἹ. 
85 κ4ᾳ.;: χυ], 1 644.; [Κο χὶ. 16; ΦοΒη ἰϊ. 18 νἱ. 
80). Βυΐὶ Δέοθεοβ σϑοοϊγοα δῃηὰ χαγϑ ἰμϑῖ ἴῃ δρυῃ- 
ἄσποε (Εχοά. ἱν.). ΑἾδο ἴῃ ἐμ {{πλθ6 οὗ ἐμ 
᾿νϑχα δηὰ οὗ ἴμ6 Κίηρβ {Π6Υ στ το ἐγοαυοηΐ 
ταν γΥἹ. 17, 86 »α4.; 1 βδιη. 11, 84, χ. 1 5αα.). 
ΟΣ εδίπμεῖς ΥΓΔ8 ποτε 1Π8ὴ ΟὯ66 86 ᾿η6 0 10 
οἵ κοβ εἱ ΥἹ. 11 ραᾳ.; νἱ}. 1 βα4.; Χχ. 85α.; 
ΧΧΧΥΪΙ. 0). ΤΉΘΥ͂ 80 ΆφΗ αὐ ἐγ ξιὐύβι βου 
ΒΟΙΔΘΙἸΠ165 ΟΣ ΟΥ̓ ρ ἰπ (Βοἷνγ ὈΓΟΠΊ ΒΘΟΥΥ͂ ΘΟΏ- 
ἰοηίδ, Δ 8.θ, δοοογα ρΥ, αἴνθῃ ὩΟῪ ἴο ἐπ 
γ᾽ οΚοα 85 8 ἩΔΓΉΪ Πρ, ΠΟΤ ἰο {π 9 ῥίουβ ον οοταίοτί 
διὰ (ὁ δἰγεηρίμθη (ποὶν Βοροθ. ὙῆῦΒ ΗΘΖΟ ΚΙ Β 
βαγ τεοαῖνεβ (89 βϑοοῃα δοιηΐογιἑηρ βἷρτι. Ὑῇμαὶ 
δἴα 1}{8 84}} 6 ῥχσοϊοηρϑὰ [μ6 1,.0ἘΡ ταδῖκοβ ΚΏΟνΤΩ 
ἴο μἷπι ΒΥ τη θδὴδ οὗἨ δῃ ἱτηρ]οπηθηὺ ὑδϑὰ ἴον πιθᾶ- 

ἔμπ)6. Αἱ Ηοσο κί ἢ γοαποϑὶ (ἢ6 ΓῸΒΡ 
δοίυ Δ} σδυθο5 (ἢθ βΒῃδάον οὐ (16 κυη-ἀ͵4] ἴο 5Ὸὸ 
βροϊςπαγὰ ἰθὴ βέθρα οὐ ἄβωατοεαε. Ηδτθ νγὸ τηυδί 
ποῖ [Π6 ποὲ ἱποοπαί θυ ϊο αἰ ἤδγθηοθ Ὀοίγθθη 
ΟἿ ἰεχί δῃὰ ἐμαὶ οἵ 2 Κίῃρβ χχ. 9ε4η. Αοοοτά- 
ἴηᾳ ἰο οἂν ἱεχί, (6 Ῥτοροὶ ἀο68 ηοΐ ΡΓῸ ἴο 
[π6 Κίπα (86 οἰοΐοθ τμοίθος (86 βδάον βἢ4]} χὸ 

ΟΥ ὈΔΟΚΤΑΓΒ; ΤΩΟΣΘΟΥ͂ΟΣ δ6 ἄορθ ποὶ 

68}} οὐ ἴδο 1,οτὰ ἰο ἀο [ἢ πιΐτϑοϊθ. Βαὶ (86 Ῥχο- 
Ρμοὶ ἀϑοίδγοθ δ οὔποθ ἰμδὶ 6 ν}}} (οἵ οοῦσβο ὈΥ͂ 
ἐπ μόνος οὗ ἀοἀ) ἰθσῃ (Π6 διιδάου ὑδοῖς.Ό ΕἾΏΑ]]} 
ΟἿΓ ἰοχὶ βϑγβ, γῸ Σ. 8, ἐπαὶ {π6 δυη γχοϊυγηοά ὕδοῖ 
[ἢὴ9 ἴοι ἀορτθοβ ἐμαὶ 1 δὰ ροῦθ ἀοτῃ, ΤΠ ΘΓΘδΒ 2 
Κίηρδ ΧΧ, Βρϑδῖκβ ΟὨ]Υ οἵ ([:6 τοϊασῃ οὗ μ6 δλαάοισ 

(Σ ὉΥΤΝ 2,95). ὙᾺΘ Ιαϑὲ τηθπιομοά αἰ Ὲτ- 
666 5 Β0 ΔΣ ΘΡΡΘΟΙΔΙΪΥ ἱτηρογίδηι Ὀοοδῦθο ἰΐ ἰῃ- 
(6 51866 [86 τηΐγϑοϊο, γε δΥ6 ΒΕΠ]οτῖο Ἰορατηρά, 
ἴῃ Δ Οὔασδοίορ οὗ δὴ δρείγσδοι ἰῃπδΐ {(πΠ6 158188 
ἰοχί Ὀδδγ, ἰῸ ΤΡΟΌΕΤΙΣΟ 8 ΤΑΙ οἵ 18 Ἰαίοσ οἱ βίῃ. 
ΤΙΐδ τπιδρηϊγἱηρς [ἢ 6 χη ΓΔΟῸ]ΟΌΒ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 τοχασαθά 
88 ἃ ΤΣΙΒΟΙ δγιηρίουλ οὗ {μ6 Βδῖὴθ (μὴ. 860 
Τεχὶ. απ Οταπι. 

Τι 5 ἸΟΥ δά ἰο ὮΥ 811 [πὶ ὮὉΥ ΓΛ} πὸ ὅτ 
ἴο υηάδοχβίδηἀ 84 βῃη-ἀἷλ. ΤῈ δηοϊθηὶ ποιοῦ 
Ἰουπὰ ἰῃ ἴ6 ΧΧ., ἴῃ ΖΟΒΕΡΗῦΒ (Απέϊρο. Χ. 2, 
1), (Π6 ΒΥΕ., νδχϊουῦβ ἘδΌΡΙδ, ΘΟΑΊΙΘΕΒ (γαξί. αα 
δαπ, οἰγοποὶ.) τῶ ἰμδὶ [86 κἴθρβθ ΤΈΓΘ 8 βίρ]θ 
βιχαι οὗ δίδὶτβ ὃχ ἈΥΒΗΒΥΘΙΒΟΙΥ ἴο {86 δύῃ. 
Βυΐ ἰο {π:8 1ΐ ἷ8 οὐ͵θοιϊοὰ (μπαὶ ΟὨΘ ΤΟΔῪ ᾿τηδρὶηῃθ 
{πὸ πίι μάχαν αὶ οἵ ἴῃ κμδᾶον ΠΌΣΩ ἴθῃ βίδὶγ ἴθ ρ8 
δὺς οὶ {Π6 μκοίῃρ ἀονῃ. ἘΕῸΓ (86 Β0} χηππὶ εἰδπά 
Βο {μα 86 ὑργ καὶ [Ἀ068 ΟΥ τίβοσβ οἵ ἴΠ6 βίδὶσ Ἵδϑὶ 
(ποὲν βῃδάονβ ου (Π6 αἱ βίορβ. Βυϊῖ ΤΒθὴ αἱ (80 
βαΐθ τουδὶ ὑ6 δῃδάρα δα Ὁ Δ}}Ὁ ἔγοσῃ [ῃι6 ἴορ ἰο (86 
Ῥοιϊίοῃ. ΟἿΘ ΣΩΔΥ οὗ οοῦχεθα ῥἰοίασα {πὶ [86 ἴ6 
ἸΟΙ͂ΤΕΣ βίθῃρβ ἰοδί ἱποῖν β!δάθ, Ὀὰϊ ποὶ {μδι {πὸ 8}18- 
ἀον ἀοβοοπά θά ἰθὴ βίορβα ἤυσί ΠΟ σ, 88 811 [86 βίθρβ 
τουδὶ ΔΙ γεν μανο (Π6 1} δηδαον. Τ]ν)[,λᾷ δβοθῃϊΐϊ οὐ 
ἀδκοθηὶ οὔ (8 δα ΟὟ ἰδ ΟὨ]Υ͂ βναρθει ΝΉΘΓΟ ΤΠΟΥΘ 
͵8 ὁη6 οδΐοοι ἰο οδδαὶ 6 βηδήου, δῃα ξεσν 88 δὴ 
ἱπαϊσβίογ, Ἡπδίονοσ ΤΩΘΥ ὃθ ἐϊδ ἔοττθ. Ηθῃςθ 8]] 
ΟΧΡΟΒΙΪΟΙΒ ὑπαογϑίδη ἃ 8 βῃ-ἷδ] ἰο Ὀ6 τηρϑηΐ. 
Ἴλιο τοχὰβ ἴῃ (6 Ηροῦγον ᾿ἰ ΘΓ] ]Υ πηθδη “(ἢ 0 
ΘῷτοΘ ΟΥἹ δβίερθ οἵ ΑἸδ ἴῃ (ογ ὈΥ) [86 βυη." 

ΓΛ ΡῸ, Πκὸ τΔ6 1ιδιΐῃ στα, πτεῖ ΠΊΘΔΠΒ δίορβ, 
δηὰ ἱπθὴ ἀεργόεβ. ΤΏο ποδγοδῖ ΔΡΡΥΌΔΟΙ ἴἰοὸ (ἢ 6 
ἀεδογὶ ρίϊοι οὗ ἃ α14] ἱβ ἴῃ 186 πογὰβ: “ἀορτοοθ οὗ 
ΑΠΔ2," σοι ΘΟΣΙΔΙΏΪΥ ἀο ποῖ ον ου ΒΥ ταθδῃ 8 
ἀΐα]. ΑΒ ἱῃνεδ χαϊζοι βῆονβ, ἰἤογο 18. ἢῸ Ὠϊρίοσὶ- 
ὁ8] πϑοοβϑὶ [ῸΣ δεβμϊης {Πμδὺ ἃ 414] οοιμἑά ποί ὉΘ 
τηθϑῃῖ, δηά ἐμαὶ πιὸ πειιδέ δββίθ ἰμαὶ [ἢ6 ΒΔ ΟἿ 
Π6ΙΘ ταοϑδηὶ 88 (Π6 ΘΔΟΟῪ οδδί ὕροῦ ἰδ 6 βίδὶ ΓΒ 
οὔ Αἰδζ. “Τὴ ΟἿΪΥ αυρϑίίοη 18, μοί ΠῈΣ 1818 
(ἰδἰλογ) 8 ῃοὲ ἴμ6 δἰ ρ]οβὶ δηά τηοαὶ ΟὈΥ]ΟῸΒ 6Χ- 
Ῥἰδηδίίου οἵ [86 πογάβ, δά οὔὐβ τ ιΐο Θη τον 
Θχδυδία ἐποὶν τηοδηΐηρ. [ΙΓ 50, ἯΘ ΤΩΔΥ ΘΔΒΙΪΥ͂ 
ΒΌΡΡΟΘΘ ἴμο ϑῃδάου ἰὸ ἢᾶνθ Ὀδθῃ υἱβ ]6 ἵτῸμὶ 
Ἡοζοϊκί δ ἢ 8 οὔδίηθοσ, δηὰ {86 οἴἴἶεγοι εἰρη ἰο ἢδυθ 
Ὀϑο ϑυρχοδιθά ἰὸ [6 Ῥχσορμοὶ ΒΥ 186 εἰρῃὶ οὗ ἰϊ. 
ΤΙ ΐβ Ἀγ Ροι μοβὶβ γϑ  ανοβ 18 ἔγοτα [8:6 ὩΘΟΘΒΑΙΥ οὗἁ 
δοοουηίΐης ἴον 86 αἰνίκίου ἰπίο ἴθ, ΟΥΓ τίμιο 
ΤΟ ἀορτοοθ, 88 Ηοσοκίδῃ τδ8 δἰἰοποά ἰο 
οἤόοοθα θαίθθη 8 Ῥγοοθββίοῃ Δ} ἃ χοἰ γοσθββίοῃ οὗ 
[6 βαπιθ οχίϑηι." 7. Α. ΑἸἘχ. Α πο μθοσίης 
Ὑ78}1 τηϊσδὶ ἢᾶγα οδϑὶ ἐΐβ ΒΒΔΔΟΥ οἡ βυσῦ 8 βίδϊγ, 
ποῖ ταὶ 06 ο8116ἀ {86 ΒΔ ΟἿ οὗ Π6 δία! γ, 88 

οὔ βμδᾶον ἰθ οδ  Ιοὰ “1Ὦγ ββμδάονυ." ἢν, Ῥε. 

αχσχὶ. δ; δου. Ὀὗν, Νυμ. χῖὶν. 9. ΤἬΘ δβίδὶγ ΩΑΥ͂ 

δυο βοσυοὰ ἀθδί τιν οὐ υπάραϊρηοαϊν ἴον ἃ τυᾶθ 
ΟΥ ΘΥ̓ΘΏ ΘΟΙΩΡΑΓΔΙΪΥΟΙΥ δοοῦγαϊο κϑυβα οἱ Ππ|6, ΟΣ 

1 ΤΩΔΥ ποῖ.--  Ε.] 

Ἧ75 Ιοαγῇ ἔγοτα Ηδεγοάοίιδ (11. 109) μὲ (86 
Οτθοῖκε σοοοϊνοὰ ἰπ6 βυπ-ἀἷ8] ἴτοπλ (δ6 ΒΕ τ: 
Ἰοπΐδπη, δὰ Ἀ6 βϑΥ8 ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἰμδί {86 ΟΓΘα 
Ἰοβγηϑὰ ἔτοτα ἰβοτα τὰ δυώδεκα μέρεα τῆς ἡμέρης. 
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ΤὨυκβ ἴΠ6 ΒΕ Υ]ΟΠ ΒΒ βθόσὰ ΔΙ σου ἴο αν Κποῦσῃ 
ἐμ αἰνίβίου ἰηίο ἔποὶγο ἀδὺ δῃὰ ἱποῖνα πἰρπὶ 
Βοῦσβ. Τὴ βυῃ- ἀϊοδίοσ οὗ ΑἾΒΣ ΓΏΔΥ δἷβὸ ἤδυθ 
μιδὰ {ϊ8 αἰ γνἱδίοη. ἘῸΣ (Π6 πγχεηϊΐοη οὗ ἴθ ἀσργθοβ 
068 ποὶ παγγδηὶ [6 ᾿πίθγθηοο ἰμαΐ ἰΐ γα ἀϊ νἀ θα 
δοοογάϊηρ ἴο ἰμ6 ἀθοΐπ)δὶ βυβίθπι. Τῃ βυῃ-α]8] 
οου]ὰ ΘΆ51}}7 Ρ4858 ἔγοιχ (16 ΒΟΥ οηΐ δ ἰο (6 833.γ- 
ΤΊΔΏ8, αηα ἔγουῃ ἐῃ9 Ἰδίΐζοσ ἴο {86 ὅθ. ΑἸδΖ2 γ8 
αἰδροβοὰ ἴο ἰπίχοάυοο οσγοῖμη πον! ἦθ8 (οοΙαΡ. 2 
Κίηρβ χνΐὶ. 10544.), δηά τηδὺ ἢδνθ ἱπίτοἀπορά 
(818 ψ ἢ οἴπον ΤὨϊησα ἔγοαι γστῖα. Βυΐ {118 18 
ΟὨΪΥ σοη]͵θοίῃΓΘ. ἴμο Β8ΙῚ0 8 τ|οΟὍὐ οὗ ΒΩΥ͂ 
ίηρ (μα΄ πηᾶῦ Ὀ6 οἤευθὰ οοποθσγηΐηρ {π6 ἔοστα οὗ 
ἈΠΑ2᾽8. βιῃ- 414] [500 ΒΑΒΝῈΒ ὑπ ἰοοο; ΒΜΙΤΗΒ 

ΑΒ {Π| Ῥτγορδοῖ οἤδογοά {πὸ σδοῖοο οὗ Ἡρρα ἀρας 
ΒΏΔΟΟΥ Υἶβο ΟΣ [41] ἴδῃ ἀθστθεβ, 1( πχυδὺ Βᾶνο ὈΘΘῺ 
αἱ 8 ἰἴτπθ οὗ ἀΑΥ ἰμαὶ δ] οσοα στοοῖὰ ἴοὸς Ομ οἡ 
(λ6 ἀΐα]. ΟΥ̓ ἥοὐυτθὸ {18 Τοοὰ ν88 τηϑδβυσοὰ ὈΥῪ 
πὸ Ἰοηρί οὗὨ ἰἴπὴθ τοργοβοηίθα ΟΥ̓ {πὸ ἀθρτθϑοα. 
Τι1ἃ {ΠΟῪ τοργοθϑηὶ ΠΟΌΓΒ ΟΣ 8 11|κ6 ΆΣΖΟΣ ἐβακυνόν 
θη ἃ ζῃοιηοη διγδηροὰ (ῸὉΣ ΟὨΪΥ ἵνα ποῦ] 
ποῖ αν βυϊδοοα, Βυΐ ψμδὶ 88 Ῥγοροθθὰ οου]Ἱὰ 
πᾶν ὕδθοῃ ἄομο ἀϊά (86 ἀδρτθοβ τηδυὶς 817 ΟΣ 
πδίοῦ δοῦτθ, ἈΕῚ ΥΖΒΟΗ δαγ8: “1 (δ 6 ΝΑ 
ὈΣΙΏΔΏΟΘ οὗ [86 εἶρτι ἰοοὶς 806 8η Βοὺγ Ὀοίοσθ 
βαηπάονψῃ, θη [ἢ 6 βῆδά ον, βοιης Ὀ80Κ ἰθὴ ἀθρτοαβ, 
οὗ Πδ]ῇ δὴ Βοὺγ δδοὶι, σᾶ ἴο ὙὮΘΙΘ ἐΐ νὰ8 δἱ 
ὩΟΟῺ." Βυΐ ΠΟῪ (ποθὴ οουἹὰ ἐμ6 βῃδάον δἱ ὅ 
ο᾽ οἰοοῖ, Ρ. Μ., ῶὸ δ'βδο ἴθ ἄδρτϑοθ γον ἄτη 
Οου]ὰ {δμ6 αἰαὶ τηδτὶς ἰἢ6 ἰθπὶ δ ΒΟῸΣ δῇοσ ποοῃῦ 
Τὶ 15 (8 τόσο Ῥγοῦθῦ ]6 ὑπαὺ {πὸ Ῥτορῇοὺ σϑθ 
ἰο ἰμ0 Κίπρ' ὭδδΓοΡ πιά -ἀΔγ. [Αὐσοογάϊηρ ἴο {Π6 
οἷά νἱον ἀοίοῃἀοα δρονϑ, 1 που]Ἱὰ 6, Βα Ὺ [4]}- 
ὙΑΥ͂, Ὀοίγγοθη βυησίβο δῃ ἃ του] 18)..--- ΤῈ. 

ΤΊΘ Ἔχργοβαῖοῦ ΟΡα ἴα ΙΩΒ} }Ὸ66 Εν υϑοα πὶ ἢ 
ἀἰβοσγοηϊ τηοδηΐηρβ. [ἰ ἀφο χηδίοβ ἔσθ (π6 ἄσρτοοβ 
ΟΥ βίβρβ, ΒΟΊΈΥΟΣ ΒΟΥ ΤΑΥ͂ μᾶνὸ Ὀθθ τηδγῖκθά. 
Απά, 1ἢ ΠΥ ορίαΐου, 1 85 [818 Βοῆθ86 ἴοὰσ ουΐ οὗ 
186 ἔνο ἰἴπι68 ἐπὶ 1 ΟΟΟΌΣΒ ἱῃ ΟἿΌΣ ρᾶδβϑδαρθ. έοτο- 

ονοῦ ΓΛ») ὋΥ Θαθιῶβ ἴο τὴϑ ἰο δ ἐἰδο ἐπδᾶου οἵ 
1.9 ἄορτοοθ," ποὶ "ἴθ βῃδαοι οὗ {6 ψποιπιοῃ.)" 
ἘῸΥ 1016 ποΐ οογχϑοῖ ἴο 580: “186 ΒΟΥ οὗ ἰπ6 
Βυοαοῃ ἐπὶ 18 βοὴθ ἄονγῃ οἢ ἴμ6 σῃοιοι οὗ 

ΑΜ .᾽ Εὸγν {τ ΓΊΣΡῸ Βὸ ἰβίκαη ἐπ ἴμ6 οοποζοίο 
Β6ΏΘΘ, ΘΒ μλης ἰμδὺ ΡΥ ου Δ σποσηοι, ἰμδὲ πουἹὰ 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ΄. 

δ6 ἴο ἀϊδηρτι ἢ τῆδὲ ἴῃ ἤδοί ἰδ Ἰἀθηιΐσα). Βαὶ 1ἴ 
(15 πτογὰά Ὀδ ἰδίζθῃ φϑμοσα ] γεεείμθ βυη- 14] δῃδ- 

ἄον ἰπδὶ ἰβ οὔ δύὕΟΣῪ 4] ἰῃ φοποσαὶ, ἱπ θη ΠΡΌ 
8 ᾳυϊΐο δυρογἥπουΒ. ἨδηοθΘΙ (μὲηκ ἰπδι ΠΡΌ 
ἸΔΘΔΏΒ ΠοΓῸ ἴα ἀσρτοοθβ, δὰ κ 86 μΠδαοΥ οὗ {δ6 
ἀορστοοβ᾽ ἴθ (Π6 βιδάου (μαί, οοπηθοίοα πῆι 1π6 
ἀεᾳ ΤΩΔΤΚΒ 186 Πουχβ, Ὀ6 ἀξ ἰμαὶ (6 ἀοζτθοβ 
{πϑιθοῖγοθ οαδὲ ἐμ 6 Βῃδίον, οὐ (μδὲ (8 Βῃδ 05 
βίσῖκοα (86 ἀορτοοθ (06 ἐποῪ 1ΐη68, ροϊηΐα, οἴτοῖ ρα, 
οΥ 186 |11[κ6), δηὰ {ΠΟΓΘΟΥ πλάσκβ ἴπ6 ροαὶΐοη οὗ 
1π0 δὰ οὐ (δ6 (ἔπη οὗ ἄδυ. Μοσϑουοσ, ἴδ (μὲτὰ, 
Ιουτίἢ δηὰ ὮΝ (πη {π6 ποτγὰ πιοδηβ ὑ ἀσρτθοβ." 
ἘῸΣ ἴῃ (Πθ86 10 ἱβ ΟὨΪῪ βαϊὰ (μδὶ (ῃ9 κῃ ἢ 85 τοῦ 
τορτδαϑα οὐοὸσ ἴδ βδηθ ἀορτθοδ οἡ πὨΊΟΣ 1 ποαΐ 

ἄοτι. Βαὶ ἐδ6 οχργοβείου ἵΓὲ ΠΡ ἴθ τωδωηΐ- 
(ΒΕ ἰο Ὀ6 ὑλκοῃ 88 ἃ ᾿ῃθίοῃ την, 88 (ΔΓ 85 ἰΐ ἰδ 
Ραγ8 Ὁ ἰοίο. Τμο Ἰδηρυδρθο δα πο πδηλα ἴον [Π6 
ΠΟΥΘΙγ. [11 διδὰ ΟἿΪΥ ἃ ποσὰ ἕοσ (86 ομϊοῖ ἔθβδ- 
ἰᾳτοϑ οὗ 1, ἀῃά (δ Ὀοοδηλθ ἴΠ6 πδερο οὗ ἐδθ 

σῃοϊο. ΠΡ ὙΣΝ ἴα Βοῖἢ εἰπιθβ ἐμθ δοουεαδίδνο 
οὗ τηϑᾶϑυῦσο. 92.0Ὁ0ὁ[2 βίδηάβ ἱπ δὴ δωρμαίίς δηιὶ- 
{Π|6 618: Υ̓͂ ΤαΘ8:8 οὗ ἰμ δ} τηονετηοηΐὶ, (μ6 ἴη 
ΘΟὨΒΘαυΘΏΟΘ οὗ 8 παίυγαὶ οδυδβο, ἴΠ6 βῆδάον δωὰ 
ἔομο ἄονῃ; δὶ [| βᾶνβ ἰἢ9 Ῥτορδοὶ ἴῃ {16 οοῦ- 
Βοϊουθηθβα οὗ [Π6 π|ὶ}ξ}} δῃὰ ρονος οὗ Φοϊιονδ, ὦα 
Ὀχίηρ ἰὸ δῦουϊ τῇ, ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἰ0 πδίαχο, ἰΐ τηυδί χο- 
ἰΌΣΩ ἰδ ἄορτθεβ. ΤῊ οου]ὰ ΠδρΡθη ᾿πα γθοίὶν 
᾿Υ̓ τοϊγβοίοη οἵἉ [86 Ββι1λ᾿8 τᾶῦβ (οοπιρ. ΚΈΙΙ, οα 2 

ἴηρβ χχ, 9), οΥὗὍἨἁ ῬΟΓΏΔΡΒ ἀΙΓΘΟΙΥ ὈΥ δὴ ορίϊολὶ 
οβδοῖ, [0 σουιδῖηθβ ἃ ΓΑΙΓΔΟΙΘ ΔΗ͂ ὰΥ. [866 
ΒΑΒΝΕΒ ἐπ ἰοῦ. ἴογ ἃ {0}} ργοβοηϊίδιώοῃ οἱ ἰῃΐα βυ - 
766..1 αγίουθ πδίυσαὶ ὀχρί δηδίϊοηβ 866 πῃ Ὑ:- 
ΝΈΒ, Κ᾿.."»..Β. 4τῖι, κα. ἸΤΒΈΝισΒ (οη 2 
ΚΊηρΒ ΣΧ. 9) ΒΌΡΡΟΒΘΒ 8 ΘΟ] 1066 οὗ 1[}}6 Βυπ, τῆ ϊοῖ, 
δοοοσάϊης ἰο ΒΕΥΕΒΆΒΤΗ, ἰοοῖ Ρ]8οῈ δορίθι θοῦ 
261", 718 Β. Ὁ. Βυΐ(μἷβ ἀδὺθ ἀο0688 ῃοὺ Βυ Π οὐ ΘΠΕῪ 
ἄρτοο ἩΠῚ ΟἿΣ ουθηΐ, ΠΟ Γ που] 8ῃ ΘΟ] 086 οχ ρἰδπ 
186 χοϊτοοοθθίοη οὗ ἰΠ6 Βηδάονγ, 1 6] ἴον (μδὲ ἐῃ 9 
ΤῸΒΡ (εἰρεϊγοὰ ἰο χῖνθ ἰο Η]8 δῃοϊηϊοά, δὲ ἃ γεῖγ 
ἱπιρογίδηϊ Θροοῦ οὗ Ηἷβ Ῥϑγβοῦδὶ δηά οπῆ οἷα] 116, 
{8} ΔΒθΌΓΤΑΠοο (μα ΗΘ, [πὸ ΠΟΒΌ, οου]ἀ δα οοσίδίη}Υ 
Ταβίοσθ {πὸ εδηᾶβ οὗ Ηοσζο ἰδ 8 116 τ1πδὲ ποτο 
ὨΘΑΓΙΥ͂ Τὴ οὐΐ, δΔηα πἰσοηρίμοη πολ (0 ΓΟΠΘῪ 
{πεῖν συ πηϊηρ, 88 Ηθ πον ἰοΐβ (ἢ6 βδῆδάον οἵ 186 
Β}- 18] σοίαισῃ ἃ χίνθη ΠΌΤΟΌΟΣ οὗ 

9) Ἐϊοσο τα ἢ 5 Ῥααῖηὶ οὗ ῬΒδηϊεοκίνη. 

ΟἨΑΡΤΕΒΒ ΧΧΧΥΠΙ. 9-20. 

“ Νὸο οὔϑ ἀουδὶθ ἰδ6 σοηυϊηθηοθθ οὗἩ (ιἷ8. βοη. 
Τρδὺ 1 88 ποῖ οοπηροθοά ἀυγίηρ [Π6 Β᾽ ΟἴΚΏ68α, ἃ 

ἔγοτα [9 βοοοηά μ4]}7, πϊοῖι οοπίδἰηβ ἰμ8ὴ 
ὉΓ ΤΘΟΟΥΘΙΥ. Βαΐ ἰὲ 18 ΡγΌῦδ0 16, ἰοο ἰδὲ (ἢ6 
ΒΟΏ ὙΔΒ Ὧ0 ἱηγ ] ηΐΑ ΣῪ Ὀυγαὶ οἵ Ἰογία] δηά ργαίθ- 
ἴᾳ] δ6]Ἰρ, δυο 88 ταὶρῆϊ πὸ} ἰουί ἢ ἴγοιῃ ἱμ6 
μιοαγὶ ἴῃ (π6 ὅτβί τηοταθηΐβ δῇνον ἀ 6 ἱγοσδηοο. ΕῸΣ, 
88. ΠΕΙΥΖΒΟῊ ἢ88 σοιηδγκοά, [ἢ Βοηρ Ὀοδσα ονὶ- 
ἀοπὲ πιδγβ οὗ δγί, δῃά οἵ ομοῖοθ, δῃὰ Ῥϑυν οἵ 
δηϊαυδίοα οχρτγοβδαίοῃ. ϑυοἷ ἸΌστΩβ οἵ δσργοβαΐοῃ 
διὸ: ΤΡ (ἀραίῃ ΟΠἹΥ Εχοά. χα συ. 21) δὰ 

ΠῚ (ὅπ. λεγ.) γοσ. 11, Ὑ ἰῃ [86 βϑηβα οἵ 

“ἀπε ]ης " (ΡοΣμᾶρα δραΐη Ῥβ, χ]ΐχ, 20), »Ὰ 

(αἀ)οσέϊνο ἕοστα ομγ Β6σθ), ἼΘ᾽ απὰ ΠΏ Ἵ τηοδῦ- 
ἰῃρ “ἰδού (ἄπ, λεγ.} γον. 12; Πλζ τροβοΐπρ 
Ἢ 1“ απίηναπι ἴῃ ΟἿΪΥ Ῥκ. οχχχὶ. 2 
γον, 18; ὍΔ ὈὉ το υκα ΘΓ. Υἱἱἱ, 7) Ἰὶ 
ΠΡΟ (ἄπ. λεγ.} γεν. 14; Ἡϊΐρ. ΠῚ ΠῚ (ἀραία 
οὨΪγ ΡΒ. χἹἱἑ. δ) νον. 1δ: ΡΠ γογ, 17 δηὰ 1} 
γογ. 20 πὶ [ὴ6 δοουδαίγο ἱπβίοδα οὗ ἐπ υδυδὶ 
οοποίσυοοη πιὰ 3; Ὧ3 8... Βυὺϊκίαμπεϊνο ΞξΞ ἐμέογι 
ἐωδ, δῃὰ ἰοϊποὰ πὴ ΠΣ (ΟὨ]Υ Βοτθ) σνοσ. 17. 
Αἀάρά ἴο {πὲ8 δτὸ βοῖοββ ἔγοπι 700, οδρϑοῖδ!ῦ ἱπ 
{86 ἢγεῖ, Ἰδπιοηϊίηρ ρατί οὗ ἐδοὸ βοῦς: "»ΌὉ) ΝΊρΒ, 
γοΣ. 12 (αχαίῃ ΟὨἹῪ ἰὼ 9οὉ ἷν. 21). 2 γε. 
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15, οοαρ. 200 νἱ. 9 (οβδρ. σχχνὶ!. 8); ΟΠ 

γεγ. 12, ὁοσαρ. 70} χχί,. 14, δ ὙΓἼΡ ΟΥ̓Ὁ τοσ. 

12, οὐ ἷν. 20; 52) 45 γοΣ. 14, οὐοαιρ. οῦ χυὶ. 

20; 2 Ψ ταῦ. 14, οοιρ. δοῦ χνίϊ. 8; Ὁ. ταν. 
16, φορ. 900 χχχίχ. 4. Οοιραγο (μο Ἰδὲ Ὁ 
ῬΕΙΤΥΖΒΟΗ 

Υ 
ἰπ ὈΒΕΟΉΗΒΙΕΒ᾿Β οπηι. 11. Ρ. 620 

8ᾳ. [{ἷ6, (πετείοσο, οοηϊθοίαγοα, ποὺ πίϊμουΐ τϑα- 
ΒΟ, ἰπαὶ {μ6 Ἰοαγηθα Κίηρ, Ν6}} δοᾳυδιηϊθα τ ἢ 
(16 δηοίοηϊ ᾿Σἰογαίατο οὗ πὶ ΡΘΟΡΙΘ, ργοἀυορά ἐμΐδ 
ΒΟΩΩ ἰδοῦ 88 ἢ6 δδὰ {1π2|0 διὰ Ἰθἰβυσα [ῸΓΣ ἰΐ, 88 ἃ 
ταοηυτηοηΐ Ὀοίὶι οὗ κἷβ αὐτὶ δηά ᾿ἰοασηΐηρ. Αρδγὶ 
ἤτοι ἰΐ9 Βυρογβογι ρίζοη νοῦ. 9, [6 Βοπρ 885 οὐΐ- 
ἀθηι]ν τὸ ; 8 ἰαπιοηΐ (γοσβ. 10-14), ἀμὰ ἃ 
)ογίῳῃ! ἡφβ πέρ κα (νοξβ. 1δ-20. 

α) ΘΟΡΕΙΒΘΟΕΒΙΡΤΙΟΝ. ΧΧΧΥΤΙ. 9. 

9 ΤῈο υτϊεηρ οὗ ἩΖοκίδα, κίηρ οἵ δυάδῃ, πο Β6 δα Ὀθθῃ βἱοἷῖς, δῃὰ τϑ σϑοοογοσοὰα 
 ἔοια ΒΒ ΒΚ 688. 

ἘΧΈΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

ΤΕ 6 ἀουθεία! ἱΓ 39 -- 29. Εν διμουρῃ 

ὃ. αὰ πε. 8.6 ἴῃ ζοῦογαὶ κί πάγοά βουπάβμ, δι 1}} δὴ 

ἰπίοσομδηρθ βρθοίδ!}Υ οὗ [89 τοοίβ 3} διά ὈΠ2 

ΠΕΥ͂ΕΥ ΟΟσΌΤΒ. ΕῸΓΣ ποῖον ὉΠ) (εν. ἰϊ. 22, 860 
ΤΑΥ͂ ΤΟΙΛΆΓΙΚΒ ἐπ ἴθ6.), πος (86 ποῦ ὉΓΘ δα δῃγ- 

ἰδίην ἰο ἀο νὰ 29, 76 μανϑ βεδβίἀϑθ, δα ἀθ- 
τἰνοὰ ἔσομαι 86 πηυθοὰ τοοὶ ὉΓ9 οὨἹ]Ὺ ὉΓΛ99 ἴῃ 
[80 δαγοτβοσίράουσ οὗ Ῥβ. χνὶ. ἵν].-ἰἰχ.ὄ ὙΨΜῺῈΣ 
βου ἃ [89 ὁχοδδηρο οὗ 3 δὰ Ὁ ὃθ τρδὴθ ᾿υδὲ [Ὁ ΓΣ 
1819 βροοῖεβ οὔ Ῥβδ] ἢ ὙΥ πὸ ποῖ 23..32 υροὰ 
ἴῃ [860 δαρογβοσ ριίοῃ οὗ [βοδϑθ Ῥδδ]πὶ8 85 Ὑ6] 88 
ῸΓ ΟἿΓ 1 θοϊ σογὰβ δὰ δοίυδ]} Ὁ οἵἉ [{|κ6 
τηοδηΐης ἢ ἰΔ6 2Γ9 οοοῦχα οἰθονμοσο, δηὰ 
ἸΏΘΔΏΒ Οὐ ὮΟΓ δὐδίσαοι 86 τὶ ηρ, τηοάθ οὗ 
σὶρ (ΕΧοά, χχχὶϊ, 16; χχχίχ. 80; ρουΐ. χ. 
4. 2 ΟἾγν. χχχυὶ. 22. Εζγβ. ἱ, 1), οὐῦ ἴῃ [86 οοῃ- 
Ἄοζοίθ βϑῆβθ, ἃ βοῃλοίπἰηρ πτὶ (θη, οΐθοθ οὗ Βοτίρ- 
ἴπτο, ΟΟΡΥ (2 ΟἾγ. χχὶ. 12; χχχνυ. 4). Ἡδρσο, ἰοο, 
Τὸ πι68ὴ8 8 ΧΙ ηρ, ἃ τὶ θη ἀοουπιοηΐ ΟΥ Σϑοοσα. 
Το ποσὰ που]ὰ χἷγο τ8 ἴο ΚπΟῪ ἰμδὲ δηοίμοῦ 
δΟΌΓΟΟ ἴῸΓ [Π18 βοηκ ἰΔγ Ὀαΐοσο (6 δυΐδμον (δῇ [ὉΓ 
οἶδεν ρασίβ οὗ ὁμαρίοιβ χχχνὶ. -χχχῖὶσ Τα Βοοῖς 
οἵ Κίηρβ ἀοο8 ποῖ οοπίδίη ὑπ βοὴν οὗ Ηοζοϊκίδῃ. 
Ἑτοι ἐπὶ {πογοΐοσο {86 δ μοῦ οοι]ὰ ποῖί ἰδῖκα ἰἱ. 
Το ἰΔγ Βαίοσα Βἷπι ἃ ἀοουπγχοηΐ (μὲ γγαβ οἰ ΠΟΥ 
Πο]ὰ ἰὸ ἃ την οὗ ΖΘ Δ᾽ 8 οὐ δοίι δ] 
Ἧ88 ΤᾺ ἴδοὶ ἯΘ ἸΏΔΥ ἰδ κοὸ ἴ86 πογὰ “πχὶϊ- 

ἴῃς" ἴῃ (86 βοῆδθ οὗ οτ χίῃδὶ τηδηυβοσίρί. ΕῸΣ 
{π6 υπυδυκὶ πογὰ, 3222, ἀου (]6θ6 ομόβοθ οα ρὺΓ- 
ΡΟθθ, δηἀ οἢ ῬΌΓΡΟΒΟ ρυΐὺ ἢγαί, ᾿πεϊπιδίθβ (μαΐ ποῖ 
ΟΠΪΥ͂ (86 οοπίοη!(β οὗ (δ6 τεϊιϊης σδῆο ἔσο) Η 6ξθ- 
Κίδα, Ὀυΐ αἰ8ο 1μδἱ [86 τηδῃπδοσὶρί οἵ Ὁ γψδθ ἢ Ϊδ. 
ΙΓ ΤΔῪ ὃὉ6 τοι ΔΓ ΚΟ 88 ἃ σατίομι ιν, (πδὶ αΒοτίῦϑ 
οοπ͵θοίαγοβ ἰμαὶ [Π6 βοὴ γγδϑ ἀϊοίαϊφα ἰο (Π6 Κίην 
Ὀγ ᾿βαίδῃ, ἰυκ γγ88 ῬΌΡΟΣΥ [μα ῥγοδυοίίοη οἵ (ἢ 6 
Ἰαϊίοσ. Εὐχοθρίης {Π}8 Ὡο οὔθ δ88 ἀουδιοα Ηδοζο- 
ἴα δυϊἹιοτβὶρ. Ηδ ἐμ Κῆονπι ἴο ἤδνο ὕθθη 8 
ΥΕΙΥ δον τθϑῃ ἴῃ [Π6 Βρἢ 619 οὗ δὶ δηὰ ]1 6 γα- 
ἴατο. Ηδ ᾿τδϑ ἴΠ9 τοδίοσονς οὗ 86 76 βονδη-ου 08 
ἴῃ βοηοσαὶ, δηὰ οὐἨ ἰδ6 ἰῃπβίγαμλθηίδὶ δηὰ σνόοοὺδὶ 
ἰϑρ 6 τηυδὶς οἱ Πανὶ ἰπ μαγίϊουϊαν (2 (ἢν. 
χχῖὶχ.). Αοοογάϊης ἴο ΡτοΥ. χχσ. 1, μὸ μὰ 8 οο]- 
Ἰοζβ ΟΣ σουιπιίββίοη, οΆ116ἀ 186 ΤΡ ΟΙΤῚ ὍΝ, τ ῖ ἢ 
ΔΡΡΘΑΙΒ ἰο βανῦὸ ὈθοῺ οἰδυροά πὶῖἢ οΟἸ]οοιημ δηὰ 
Ῥτοβοσνϊηρ δηοϊθηὶ ἀοουπιοηΐθ οὗ (86 παίΐοῃδὶ 11{- 
δζγαίασο. ὅθε ΘΕΙΤΖΒΟΗ ἴῃ Κοπιηι. 

Π. 2, Ρ. 221. Ἑτοῖὰ 6 ποσάβ ἸΠΤΙ2 δηὰ ὙΠ 

ΥὟΤΙ τὸ 860 ἰμαὶ {86 αἱ οἴκῃοδσα δυὰ ΤΟΟΟΥΟΓΥ͂ Δ1Ὸ 
ἰγοδίθα 86 ἃ ἰοίδ], [Ι͂ἢ {πὸ βοοοῃὰ οὗ {μ686 ρογὶ- 
υᾶβ, ἱποχδοίὶγ ἀοδηρά, [δ βοηρ οτἰ κί παϊοα. ΤῈ6 
βοοοηὰ ποῖα 6 Ὡδηηθα, ποί ΕΥ̓͂ 1π6ὸ ᾿ηβηϊιῖνο 88 
186 δσβί, Ὀαΐ ΕΥ̓ τλ6818 οὗ {π6 πυεγδ. βη., δοοοσάϊ πα 
ἰο δαὶ ἰγοαυοηΐ ΗΘΌΓΟΝ ὑβαρο, ἰῃ τ ἰοῦ {86 ἀΪ8- 
ΘΟΌγΒο 4ΌΪΟΚΙΥ γοΐατηθ ἤοπι δυδογάϊηδίο ἰο (δ9 
ῬτίθοΡΑ] ἴοσα. Οὐτωρ. χυϊὶὶ. ὅ. 

β) ΤΉΕ ὉΙΘΤΈΕΘΘ. Ολρτεβ ΧΧΧΥΤΙΠΠ. 10-14, 

10 1 εαἰά ἴῃ "ἴδ σαϊϊηρ; οδ᾽ οὗὨ τιν ἄδγε, 
1 5}.4}1] ροὸ ἴο ἴδ ραίοθ οὗ (π6 σγᾶνϑ: 
Ι 81 Ὁ ΑΝ οὗ 186 τεβῖπι6 οὗ ΠΥ ΥΟΆΓΕ. 

111 514,1 581] ποΐ 866 [0 0ΕΡ, 
Ἐνοπ 16 ΤΕ, ἰπ (89 Ἰαπᾶ οὗὨἨ 1π6 ᾿ἰνίηρ : 
Ι5}4}} θϑβο ἃ 8 ὩΟ ΤΏΟΥΘ 
1 {6 ΒΔ Ὀἰ δηΐβ οὗ τΠ6 ὑποΥΪὰ, 

12 “Μίηϑ δρϑ ἴθ ἀδβρατγίοά, δὰ ἷβ σοπιονϑᾶ ἔζοσω 126 88 8 βῃθρῃθυὰ Β ἰδθηΐ 
[να δουΐ ΟΝ Π|Κ6 ἃ ΕΔΥΟΣ ΤῺ [{{6: 
ΗΘ Υ]}] ουΐ τμ6 ΟΥ̓ ἱπῖ ἢ οἱπΐηρ᾽ Β[ οἰ 668: 
Εγοτὴ ἀΔΥ δύόπ, ἰο πἰρηὶ Μὴ] Ώ 

80 Ὑ}}} 86 ὈΧΟΆΪΚ 811 τ ΟΠ: 

Οἵ! Σ816 8ῃ Θηά οἵ "6. 
18. Ἵ τϑοκοηϑά {111 πηοτηΐηρ, ἐλαΐ, 88 ἃ Ἰίοι, 

Ετοπα ἀΔΥ οὐόπ ἴο πἰρῃῦ ψ11} (Ποπ πιρῖτο δὴ οῃὰ οἵ τη6, 
14 ΤΑκο '8 ΟΥΆ 6 ΟΥ 8 ΒΑ ον, 80 αἰὰ 1 οἰαίθοσ : 

Ι αἰὰ του 88 ἃ ἀογο; 
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ΜΊηΘ 6γοβ 541] εὐἱέδ, ἰοοζίπσ ρνατὰ : 
ΟἾἿΟΕΡ,Ι δῃλ ΟρΡΡργοβδβθὰ ; Ῥυπαοσίακο [ῸΣ ΤΩΘ. 

1 ἴροηι ἢ 4 
Σ ἐπ εδο ραμιοο ΑΓ τιν ἄαψο. ΣΤ ΉΝΝΝ « Χμ ἀιοεΐζησ (56 δνΟΚΘΗ ὡ,, 
γοϊεα ωρ. . : α διραίίοιυ, ἃ γα" 4. 

ε ἰαηρυϊρμοα μρισαγὰ, ιε Γ Ἀρίαι, δου οὐ τμς 

ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ὕον. 10, ον αἰΛῸΣ ΥΟΥῪ τσ οἢ δοοαϊ "2" Ὁ. ΤῊΘ 

Αποίοηϊ ογϑί οῺ 9 ρσζύθβο δὲ ἰζ. ΤὴῸ ὌΧΧ. ΒΑΤΘ ἂν 
ὕψει (ΠΟῪ ῬΣΟΌΘΔΟΌΪΝ τορὰ ᾽..); ἴηὴ9  σίΑΥΒ, “ἐπὶ ας 
φηἰαϊο" (18 γῶβ ποὺ ἴοσ ἐδο βαῖκο οὗ γοβοιῃθδίδηοο ἴῃ 

βουπὰ Ὀοίχορθη 5 δηὰ αἱηιίαϊεηι, ἱπΠθὴ ἰ{ 'ννῶ8 ἵἔγοχη 

8 σδ]ουϊαιίίοα ἰπαὶ πὸ ρΡοίηϊ οὗὨ συϊτηϊηδίΐου ἰΒ δὲ ἢ 9 
ΒΆΤΩΘ ἰΐηγο δοἰδίξέϊιι πηι). Ὑη6 ΒΎΒΙΑΝ, 4180, ΌΥ̓͂ ΓϑθαδΟῦ οὗ 

{Π)6 καθ σοτη δἰ ηδίΐοῃ, Ὧ68 ἐπ πιεαξὶ αἀἰεδμδηπιεῖδ;" ΤΆΒΟ. 

ΦΌΝΑΤΑΝ δλ8 ἐπ πιοθτΌ Τα αἰογώπι περογῶπι; Ααῦ. δηὰ ΒΥ. 

Ὦδαγο ἐν ἀσθενείᾳ ((ὯΟΥ ἰδῖκο (ἢ σχοοί ΟἽ - 1); [9 

ΑἸΔΒ. δη γαγίουϑ ΠΔΟΌΪΏΒ ἰγαηβίαῖο “ ἐπ αὐδηϊίίομδ, ὡ» 
εἰδίοπς ἀἰοτυ πιϑονγηι,," ἸῺ Ἡ Ἐπ ΙΟῊ ὑΠῸΥ Ῥχοοσθοα ἥγοι ἐμ 

τηθδηΐης “ἰο ἀοδίσον," πὶ οὴ ΠΣ Ἵ σοι ἈΪΥ 686, ΘθΡ6- 

οἷδ!ν ἴῃ (η)6 ΝΙΡΏ. (οοτρ. Ἦολ. χ 18; 186, Υἱ. ὅδ; χΧΥ.1, 
6ίε.. ΜΔῺΥ το 6ΥΧ7Ὲ ΘΣΡΟΒΙΓΟΓΒ, (Ο]] ονίηκς [η9 Ργοοθαθης 
οὔ Εβχβη. 5.βκιρ (δ έδ,. ρλξίοὶ. ἐχερ. αὖ Οαπέ. Ἡΐεκ. Σαισά. 
Βα. 1169), ἰσχαμιδὶδίϑ {πο τοσζά δὲ ἀο ἐδο γυιϊα. αμὰ 8γκ., 

υἱΣ., ἐπ ἀδηϊάϊο, πιϑάϊο (ΟΟΤΩΡ. νὰ ὟΠ3 Ῥα. οἱἹ, 25. ΤᾺ 

Τησδηΐηρ 19 δυρρογίοα ὮΨ τϑίοσθυιοϑ (ο (ἢ ϑφυφρροδδά 
8.11. αη ἃ οὗ ἐπ βμῃ πὰ {δ τηϊαδὲ οὗ [5 ὀοῦγϑο : Ὀπὺι ἰὲ 
5 ΟΥ̓́Θ᾽ ἱπχϑηϊοῦβ δηὰ ϑηί γοὶν ἰδοϊαίοα Ἦθγο ἘὸῸσ ἴῃ 
οὐ Ὁ ρΐδοθβ οὗ 118 ὁσοῦύγγοῃσθ 5 υπαὰοαυδιθαϊν ΤῊΘΟΑΠΑ : 
“δοίης 50}}1, ρδῦδο " (χί!, 6, 7; Ῥβ. ᾿Ιχχχ  , 2). Μοϑὲ 6χ- 
Ροϑίζοσβ ΠΟῪ δαορὲ τπιῖ5 Β611π6 (ΟΣ πιῦα, Μαῦμει, ἴ7κ- 
ΒΕΕΙΤ, ὈΒΙΟΉΔΙΚΗ, ἘΝΟΒΕΙ, ὈΞΙΤΤΕΒΟΗ), οί ἐῆπογ αἰ ῸΣ 
ΑἾδο; Βοὴθ παογδίδηαίηρ ὈΥ {{|6 8.1110.6885 1ὴ6 Ρο᾽ 164] 
8.}}1-5ϑδηὰ οοηϑοαυθηΐ ὁ ΒΟ ΒΟ οΥ Ὁ 8 ἀοίοας (ακακπ., 
Μασκ., ὈΚΣΟΉΒΙ ΚΕ), ΟΥὙἩ [Πδὺ ΡῬΓοση 864 ἰο ζοΟ]]οῪ ἐῃ9 οροά- 
70 τοϊγϑδαὶ οἵ ἐδθ Αβαυτίδηβ (ΝΟΣ). ΟΥΠΘΙΒ Γοΐοσ ἴὸ 

9 ΘΧΡρτοβδί οἢ ΘΠ (“1 [λ9 ἀΑΥ8 οἵ ΤΥ Πᾶγυθδι" 

Φοῦ χσχίχ, 4), δη ὰ ΒΡ ροδβο [86 τῃηοϑδηΐηρ ἰοὸ 6 “(6 ἐἶτη9 
οὗ τήδηϊν τηδίυγγ τῇ θη (ἢθ δρίτγὶ οὗἩ τθη Ὀομκίδδ ἴο 6 
Οἴδατον δηάᾶ αυἱοίον " (π8585.), οὐ “"ἐὴθ αυἷοὲ σοΌΓΒΟ οὗ 

οι 10] 1109" (Ὁ τ...) ΤΏυδ Δ}} {π6896 ὀχροβί(οσβ [αϊσὸ 
") Ἵ ἴῃ ἃ βοοα 50Ώ86, ἑ, 6., οὗ αὐἱοί, ὮΔΡΡΌΥ σοπα! ο, οὗ 
Γοϑὺ οὗ δρίσὶϊ, οὐ τέο οὗ 16, νἱσογ. Βαὶ 1 οαπποίῦ ἰδ] πἰς 

Δὲ 6885 [ἢ 5 μοϑίεἰνο δϑηϊηζ. ΟἿΘ τηῦδῖ ποἱ ἰΣΓΘΏΒΙΟΣ ἴο 

ΤῊΣ ἰδ 6 60:89 οἵὗ [73). ΤΈΘ τοοῖ ΜΡ; 88 [89 ρΡγϑάο- 

τηϊηδηὺ ΣΤ ΘΔΠΪΠρ, " ποῖ ἰο Ὅ6, ἔο Ὀτίος ἴο Ὡοῦρῆξ, ὑο Δ !- 
Ὠ ]αἰθ.᾽" ὙΘΙΠΟΓ {Π|8 ΘΟΙΏΘΒ ἤγοτῃ ἐπ Ὡοΐίοη οἵ τηακίηκ 
ἸΠκὸ (ἔπ θαι ἢ), ΟΥ 6] δον μοσο. Ἐὸν ΤΠ Ἵ ΠΘΔΠ5 “10 ἀ6- 

δίΓΟΥ," ΟὨΟΘ ἴῃ Καὶ. (Ηοϑ. ἰν. δ), αἱ γγ ἴῃ Νίρῃ. (Εο8. 
ἶγ. 6; χ. Ἶ, 1δ; 188. χΥ.1; γΥἱ. δ᾽; 201. χὶνί!. δ; Οὐδὰα. δ; 

ΖΘΡΏ. |. 11}; ἴῃ ῬΊΘΙ ἴῃ (ὴ9 δο] ΠΤἸΑΓΥῪ ᾿μδῖδῃ 66 οὗ ἐπὶ 60» 

ἡπρδιος (2 δι. χχί. δ). ἘΑ]. οσσῦγο 6816 ΟΡ [ἢ ἢ: 6 
ΒΘΏ56 οὕ ηορδίΐγο γοδὶ, οὔ Ὀϑίης 0 Τηοτθ, οϑδβδίηκ (6έ8- 

δατε): ὅοτ. χὶν. 17; 1, ὅτω. [1]. 49ϑ. Απὰ δ]50 "ὉἽ, ἴὰ τῆ 
ἴῃ Σ66 ἰπδίβῃσοδβ ὙΠΟΓΙΘ [ἴ οσσοιΓδ (Ἰχὶ]. 6,7; Ῥὰ. ἰχχχὶΐ. ὦ, 

15 ῬΓΪΓΏΔΣΙΪΥ͂ ΟἿἹΥῪ ἃ ἀοείχηαϊίοη ἴοτ σοδϑίηςκ ἰο δρϑαδῖ, 

Ὀοΐης 5116οἱ, 88 Γ ΕΙΤΤΣΘΟΗ ὨἰΠΊΔοΙΓ σοπγαγῖκβ Ὁ ᾿χὶ!. 6. 
Ασςογα ὨΧῪ 1 ἐίεἰκ ἐππδὲ 2 Ὁ ἽἼ Πρ Δη 5 γαίῃοῦ “ Ὀοΐη 

8.}}1, κἰαπά τ δ80}}}, ἐδ ααθη πε οὔ ἢ }6- ρον." ΤΉ 
{πο ίηκ που Ἱὰ ΒΑΥ: “4851 ποἰοὰ ἐπδὲ ἐδ οἱοοῖ οὗ ΓΩΥ͂ 
"Πἶ ἐταάυδ!}ν δἰορροά, 1 ἐποῦκη!: πον ἰὲ ζοοα ἔῃ ἐΠ6 
ξαίο οὐ Ἡδάθβ." 1 19 ρ]δίη ἐπδὶ, τ τ ἐπ 9 δομαιγαοιίοη 
5 "5 τοῦβὲ Ὀθ τοΐοττοὰ ἰο "ΠΝ, Ὑοσθδδ ἢ 086 ἨΏΟ 
ΘΟ ΒέΓΠ6 "5 Ἵ Ροβ  γ 6] τηπαὲ τοΐον ὶ ἴο ἼΣΟΝ. Ῥὸτ ἵὲ 
15 βοϊ γον  ἀϑηξ [δὲ οὔθ γἤοσο ἢ] Γ6-οἹοοὶς αἴδρβ τηῦδὲ 6ῃ- 
ἴον [ἢ 6 πΠ 188 οἵ δήθ,  ογοδβ ἰξ ἤθοαἋ ἰὼ ὈΘ τηϑαθ 61- 
Ῥίναϊίο ἐμβαῦ ΟὨΘ, 511} ἰῷ τῈ9 γἱίχοσ οἵ 19, τλυδὲ τοδῖσθ ὉΡ 

Ἦ]8 τηϊηὰ ἰο 116 διίδὶ ϑείσυ. Το Μαδογοίδ υπάδογδίοοάσ 
(ἢ 6 ὙΟΓᾺΒ ἦῃ (6 Ἰαϊἐο Γ 8Β0η80 ; ὮΘΏΟΟ ἐἢ9 ρμ8)}80 ἰῃ ἼΞΗΝ 

ἰπἀϊ!οαέθά ὉΥ Τίρμμμδ. Ομ ἐβ πθοθδδἰδίϑὰ ἐμβογθῸν ἰὼ 
οΟΠδΙΣΓΌΘ 108 ΦΙΏΡ ΒΔΕ ΟΔΙ “10 8ο ΟΠ" οῃὰ ἰὴ ΘὐυῃὩςαο- 

εἶἰοα νὰ ἢ ΡΟ δὲ δ ργϑξιδηὲ οοῃδίσυοιίου, τ πίοι 
[8 Ὡϑϑά]θθ5 1 ΟΌΣ οχροδί(οη. ΤὨ6 οοποτίδιΐγο ἔοσσω 

ἴῃ ΠΩ κ ΒΘΘΙῺΒ ἰ0 τὴ ἴο χΩΘϑ ἰπδὶ ἰὴ 9 Βρϑδίσοσ, δ ἰδ 

ἯὟΟΓΣΘ, ΒΡΌΓΒ Πἰτη5ο  Γ οὐ ἰ0 ὅο πὴδὲ ἢ τηπδὶ ὅο, αὶ ἀοοθθ 
ὍΝ ΠΠΠΡῚΥ (οοσὰρ. Εἶναι, 228, α).----ῬΌΔΙ] ἽΡϑ οΟσῦΣΒ 

δαὶ ΟὨἿΥ Ἐχοά. χχχυὶ!, Ζ1, πόσο 18 τοϑδὴβ “ἐὸ ὯὉΘ 
ταυδίοσϑοα, ἱπδοχίθα, ἰηγϑθηίοσί θα." [{ ἰδ μἱδίνι (Πδὲ ἴὲ 

οδηποῖ 680 ἐδ 18 ἤοτο. ΗθηοΘ ΒΟΙ16 ἰδῖχο ἰϊ .ὦ “χηδα0 
ἴο πιίπ5, ἀοργίνοα οὗ ἡωσέγαγί." Βὺϊ Ὅκιιτε. 50} τὸ- 

ΤΑΟΥΪΓ 5 ὑπαὲ ἔδοὼ ἰξ οὔκῆϊ ἴο τγοδὰ ἜΤΡθη (δσορ. οὔ 

Σεῖχ. 6) Οδεν. ὑσαηδδίθβ : “ 1 δὴ τη ΐββοὰ [σοι κῆ ἢ 9 
Τοδί ΟΥ̓ ΤΩΥ γϑδγα," στϑίωτη δ 8} οοστοςὶ Ὀυς ἥδ, ΤΏΘ 
τηοδὲ ᾿ην ἢ Ὡς 6 ἰὴ τοηἀστίηξ : 1 δὴ Πησθα (ἢθ τοσίπϑ 
οὗ ΤΩΣ γὙϑδγβ," πΏ ἢ ἰδ ΚΥ̓ΔΙΏΤΩΔΕΟΔΙΥ ΡοδϑίΌ]6 αἰ σο 
9 οοοῦτβ υἱδὰι ἴπΠ9 δοουδοῖγο οἵὗ [δὸ ρογϑοῦ εὐοδιιΐῃς 

“«[ο γἱδ!ξ, ρθη (76. υἱ. 1δ; χηῖχ, 8; Ῥα. Πχ. δ). 
γον. 11. Οοποοσηίηρ Γ᾽ 8090 ΟὨ χὶ!. 3.---ἸΓ 6 ψογὰδ 

ὉΤῚ 39. ὉΡ ατὸ ἰαΐκοιι Ὧρ ραγα!]οὶ σία Ὁ ΤΊΓῚ ὙὝΜΕΣ, 
[68 οὗ ΘΟΌΓΘΘ ΟἿΘ ΓηὈδὲ οδδὲ ἀοαῦὺέ ΡΟΣ δ 1Π (ἅπ. λ4γ.) 

Δ8 ΟἜΞΥΧΕ, ὈΞΙΓΊΣΘΟΝ, Ὀτποται, Δη ἃ ΟἰθΓ5 ἀο, δοὰ τοοὰ 

Ὦπ, :.8., “ τογὶὰ ἴῃ (0)0 5680 οὗ ΘΑΓΙΠΥ ῬΓΟΘΘΏΟΘΟ "ἢ 

(αἰὼν οὗτος) ῬΕ. χΥ]].14; ΧΙ. 2; Ιχχχῖσ. 48. Βαὶ Ἡ πὸ 
ΔΙῸ ΟΟΥζοοὶ ἰὴ γοίοστίς ΤΠ ΤῊ ἴο ἔθ οδῖϑθοξ δηὰ 

ποῖ ἴο ἴΠ9 Ῥγϑαϊοαὶθ (586 σοτῆτ, Ὁ6]0Ὲ), διὰ {ἶ, Θσοοτα 
ἰο ἴπθ Ῥγποίρὶθ οὐ Ῥαγω  ο] δια, ἔπ ϑδῖὴθ οοῃδίγαοξῖΐου 
οὈὐδίῃ ἴῃ [Π6 δϑοοῃὰ δἰ οἴ [ἢ γ6Γ39, [ἤθη [δ ροαίϊίοι 
οἵ Ἣ» αδος ΟἽΝ. διὰ ἐμὴ δἷδο [8 ἀἰ βου! οἵ οΘομθο- 

ΤΥ 

ἱπρ ΤΠ ΥἽ32 διὰ αἷϑο ὙΠ ὉΡ ὈἽΝ, δον τας 

ἽΠ "2955 ὉΡ 16 τοὶ ἰο Ὀ6 )οἰποὰ ἴο ἐμο οὔοοῖ θὰὲ ἰο 
[Π9 Ῥγοαϊοδίο, ὑπαὶ ἐλο ϑίοο [ὮΘΣΘ 158 ΔῺ δηξ θεῖο] ν»8- 

τδ]] οἰ δτα. ΤῊ θγοίοσφ [7 ἰε οοστϑοὶ, δῃὰ [8 [0 Β6 ἔδῖζθιι 
τῷ ἴῃ 80:89 μὴ εἶνοι, οἵ Δ τοϊαἰῖγο ποὲ δοίη, οΣ Ὀοίηκς 
ὯΟ ΠΊΟΪΘ. 

ΨΥ. 19. 1 ὙΥἽ ΞΘ ο ἰδίκουι ἴῺ 1:8 Ὁσῦδὶ βϑιιδο οὗ “ σσίαξ, 
ἐτηθ, 11{6-{{π9 " (πβότδι. Ἐπ) ἔΠΟΥΘ Θδῦο8 ἰδ αἀ588ἀ- 

γδηίαξο ἐπδὲ ἔμ ργϑάϊοαίθβ ΤΠ ).}} ΡΌ) ἀο ποὲ δὲ ἴο ἴξ. 
ἘῸΓ {ΠῸΥ οοπέδίῃ ἐπ ποίδοῃῃ Ὀγοαϊκίης ΟἹ, τουτονὶ ἰὰ 
τοδρϑοῖ ἰοὸ Βρϑοθ, πο ἢ [5 ἀΡΡΠ680}]96 ἰο ἀπο Π]Ὡρ-δὍασα, 
ἦφΦοοῦ, Ὀπὲ ποῦ ἰο ἐπ ἕμπό οἵ ἀψοιρσ. Ηθηοο τηοδὲ οΣ- 

ῬΟδίζΟΣΒ ΓΣΘΟΌΡ ἰο {Π9 ἀϊδλοοία πβογοίη ὙΠ Ποῖ ὍὈο- 
οαῦ89 οὗ ἃ τοϊδέϊοῃ ὑὸ 32) δ.8ϑ Ὑ61Ὺ οοπδίδηξν ἐμ 9 ϑϑσι δ 
οὔ “ ἀπο ἢ ς." ΤὨῦ5 ἔπ Ομ ἀθο Ἢ 16 ἃ ΤΟ ΥῪ δοξαξε ἢ 

ποιὰ ἴοσ “ἀσοπΠίηα,," δη. ἢ, 88; 111. 851; ἵν. 9, 18, 839. 

ΤΉΏΘΏΟΘ ΟΟΙ19 ἴῃ ΟΧΡΓΘΒΘΪΟῺ οὗ ἔπ9 ΤἜΣΚΌΙΩ να “9 

ΤΠ ὨΔΌΙ δος, ΜΕΥ “ [89 ἁνοὶ η." ΙῚ βντίοο, ἴοο, αένο, 

ἄαοτο, ἀαίγοπο 18 “ἰὴ ἀνγο! ΠὩς ;"" δηὰ ἰπ Αγδοῖο ἄων. ἢ 
ΒΟΘΙῺ8 ἰπδὲ ἐπ χδάϊοοὶ δα “γοζωπάυπι, ογδὶδ" Ὧδη 10 
ἩἨΟΘΌΣΘΥ ἀογο)ορϑὰ ΤηΟΓΘ ἰο ἐδ τηϑδηΐης “ οἰσοῦϊξ, φϑνύ- 
οὐδ, Ῥοτί οὐ, δρ6,," ὙΠΟΓΘαΒ ἴῃ ἐη6 ἀἰαἸ]θοίβ 1 δῶ Ὀδθϑὴ 

γοϑβίσίοἴϑά σοσο ἰὸ ἐῃο τηϑδηΐης οὗ [Π6 τομπά ἰδϑη το} 
ἰηᾳ. 8811 {πῆ ΓΘ δγὸ οὶ ψϑης ΘΧΑΓΙΡΙ 69 ἴο Ῥσουθ δὲ 
ἰ8 Ἤοῦτον 4150 (9 ποξὰ ὯΔ5 κα ἰδ 5629 
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οὔ“ Ὀοίηᾷ τοσῃ ἃ ἴῃ γοίθσθοοϑ ἴο πη κα οὗδραοο. ΤΏυΣ 
Σχίΐ. 11 Ἢ τοϑδοδ “ Ὁ4]} ;" χχίχ, 8 2 “-- σιγοωνοίγοα ; 

Ἐεοῖ. χχὶγ δ “,)Ἵ «- ΉΤΟ [6 ποοά-ΡΠ9Ὸ ἢ στουπὰ 
ἰαγθγδ." Ιπὰἀοϑα ΡΒ. χ!χ. ὃ0 ἽΥἽ τ ΓῪ ΠΟΥ πγδδῃϑ 3ρ9- 
εἰβοοὶ!ν “ ἀν 6}}} πᾳ." [16 ΤΟΓῪ ργοῦδοϊο ἐμαὶ Βοκοικίδη, 
8 ἰοδσηϑα ῥείῃοθ δηὰ γὸ]} δρᾳυδἰῖθαὰ πτίϊ [ἢ 6 δῃοίϑας 
ΤΟΣ ΘῺΏΪ8 οὗ [ἢ ἠδἰίομαὶ ἐοω καθ, ἰῺ δοϊθιωῃ ΡοΘίσγ, 
δυαὶϊθα πἰτηδοὶΐ οὗ δὴ δηιᾳυδιοα ΘΧΡγθϑβϑίοῃ..--ὐ"ῷῦ} 

υϑϑὰ (0Γ ΡΠ Ως Ρ ἴδ9 ἐδ ρομβε, χχχ , 30; ΝΙρὮ, (οαπὰ 
δεαΐϊῃ ΟἿ Φοῦ ἰγ. 21, δη ὰ σἱξὶ [ἢ δαῦλθ τῃθϑῃίῃκ.--- 

ΠῚ) ἔτοτῃ ἀν “1 ὕΟΟΥ͂ΟΣ," “[0 οἷοδς οὔ ἐδο ἰδηὰ, 

φνσομαγα," ἰΠ6ὴ Βροοί 6 4}}ν “φρησγατο," ΝΡ. “ὦ “ πεύ- 
ϑγατο [αείμα, ἀεροτίαξωε.----" » ἰδ ΔῊ δα) θοξίνο ἰοττηδι θη 
ἤοπὶ ΣΡ -- ραδίογίοίωδ: ἰὰ ΟΟΘΌΣΘ ΟὨΪΥ θτθ. ΤΏδὶ 
ἽΡΡ (ἄπ. λ6γ.) ἀοϑϑ ποὲ τρϑϑῃ “ἰο οαὶ ο" δϑθτῃϑ ρο- 
Βδῦ! ὑο π9 δἷϑο. ΕὉΓ Δ}} κη ἀγϑὰ σοοῖϑ ἈΡΡ, ἘΠ ΥΡΡ, 
85 αἷδὸ (Π9 ἀοειγδιίνο Ἴ9.0 “(λ9 Ῥοσουρίῃο," 
ἰδιδὲ ἰέ πγϑϑῶβ “ ἰο οοπέγδοϊ, σγρ ἑοφοίῃϑυ, ἰδῪ ἰοφοίδον." 
ΤΉ ΓΊΘΣΥ ΤΟάΘΓΏΒ ἰχγϑηβίδίθ: “1 αν νουμά ὮΡ ὯὮΓ 
1{6." Βαὲ ἰζ οὔθ 8ὸ υπάθσϑίδηὰφ ἰξ : κ1 σομδγὰ τὼν Πἴο 
86 ποπηὰ ὕρ.," ἐ. 6., ἀοῃδ, δη δ :9ά, 1 ἤαγο δυίδηθα ψίξῃ 
᾿,6, ἐμ θα ἰξ ΘΘΘτ.8 ἰ0 τὴ οὶ [0 δυϊ ἐπ9 τὲ βϑύϑοι, ὨῸΣ 
10 ῬΓΠΏΔΣΥ 8ΘΏ 20 οὗ ΤΊΡΡ. Ἀγ τοπαογίηρ (806 Ζώχορ. 
δηὰ Ονίξ. ΘΙ ΟὟ) το δῖζοβ ρ]αΐπ ΠΥ πὸ πὰ (ὴ9 βιοί δηὰ 
ἴλ60 Π9 8 ͵τὰ Ρογβοη. ΡΥ 2) (γϑγηΐῃ δ βίγοη μὴν οὔ οῦ 

γί. 9, σόα Ρ. χαυἱ!. 8).----- 7}. Ἴ» ὈΥ Ὁ τοδὶ] σοῦ ἵν. 
Φ; διὰ 1) 7 Ὁ 7οῦ χχη!. 14. 

ΨοΣ. 18. τη ἴϑ. “ οοτιροίόγα, οοπιρίαπαν ὁ." ΤΟ δα [ἢ9 

ποτὰ πὶ ἃ ῬὮΥΒΙ1ΟΔΙ δοη86 χσχυΐ!. 25; ὮσΤΟ [δ ἢΔ5 ἃ τηο- 
ΤᾺ] Θ6Ώ56 ᾿Π|π ῬΒ. οΧχχί, 3, ΤΏΘΓΟ [δ [6808 ὀοπροδμέ σὲ 
οοπηθεδοιέ ἀπέπιωπι. ἴῃ ΟἿΥ ἰοχὶ "2.2 [8 δηιϊης. 1 [5 
8600} ἔγοτὼ ἐπι[8 ἐπδὶ (ἢ ροοῖ ὑδπθ08 ἐδ ποτὰ  ἐδπδὲ ἅ!- 
τοοῖ οδυυϑαιυθ 5689, 50 ἰγοαποηὶ ἰη Ἡοῦτον, δοσογάϊηᾳ 
10 ψΒῖοὰ Γ 7.) ὁδὶ πιϑδῇ, ποὶ ΟὨ]Ὺ “ ἰ0 τραἶκο δἰ ἶχθ, θυθῃ, ξἄυνς 
το], φυίοι," Ὀχὲ αἷδο “ἴο οῇθοὶ ϑαυδι ἐγ, ΘΥΘΏΠ 689 
(αερυίέαίοια ἀπὲ), Θαυδο τ, αυθέῃθ88."---- ἽἼΜ3 

“Ἴτ 
(ροϊπ δὰ ψ ἢ ἐπ τὲ. {|| Ῥβ. χχὶ!, 10), τῃοῦκ γοίοσγοα 
ὉΥ [η0 Μαδοτοὶθ ἴο "7, 5|{}] τ δῃ δε, δα ἴο 5086, 
δοϊοηβο ἰο νυμδὲ ἰο]οψη. ῬῸΡ ἐπ Ἰίοῃ ἰβ Ὡ0 ϑχωζωρὶθ 
οἵ ἰιδὶ ἀπέρνμηι ΦΟΡΡΟΉΘΥα.----- Το ΓΟ Γοδρϑοιγθ 13 δον 

43 ἰτητηθ Δ έ0 1} Ῥσϑοθάϊηρ οσσΌΣΒ ὮΘΓΘ ᾿ἶϊχο [8 ἀοο8 ἀ!- 
ΤΟΟΙΥ αν, δὲ ἐμ Ὀορίποϊος οἵ τον. 14.. 

γεγ. 14. ΤῊ ψοσχιϑ 2» ΟἸ2 ἂἵὸ ἔσο, ΕἸ τβὲ, δὼ 
ἰο 830, ἰὲ ἰθ ἰο θ6 τϑγηδσκοα ἐδαὶ σοῦ. υἱ. 7, ἐῆ θ᾽ ΟὨΪΥ 
Οἰδοῦ οἷδοθ ῆθσθ ἐπ ψοσάβ οοουγ, Κ᾽ τὶ πουϊὰ τοδὰ 

8’ ΤἈίδ βίον ἐπδὲ 9 ποεὰ μδϑ Ὡ Ε ἴο ἀο ψίἢ 
30 “ Βογδθ," τ Ὠδίθυου ΤΩΔῪ ὉΘ (ἢ ΘΕγτΩΟΙΟΔΥ οἵ (δ ἰαἱ- 
ἰοῦ νοζά. ΤῺΘ σοῃοοΐιγο οὗ νκιτεῦδεΣΝ (Βοξίγαρ τιν Αὦ»- 
"κιαονγυηρ ἀεε ̓ ανκλιίθάεα Ἡκίαο κων Βῳοενάφγωηπο ἐλοοί. 
Τοπαίπέδδο νοῊ ἢ. Α. Οπκανππ, Ρ. 1. Ὁ. 61 ποί.), ΒΘΘΣῺ8 ἐὸ τὴ 
ΓΘΑΒΟΏΔΌ]Θ, ἰπδὲ (9 Μαδροσζοίβ, Ὀθβίἀθ ἰὯὩθ ρχγοῃαμηοία- 
Το δωδ, ἰμεἰγμηδῖθ δροῖμο ν᾽ εὯ8 ΟΥ δίς, Ὀθοϑιδο ἐῃθ Ἰαΐξίον 
Ὀοίΐθν ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ δ ἰῸ 86 δου ἀ- ΠΛ ΓΛΙΟΥΥ οὗὨ ἐπο ποσὰ. 
Ἐν 10 ἰ8 ΤΘΣῪ Ῥγοῦδοϊο ἐμδὲ ἐῃο Ὀἱγὰ σϑοϑίγϑοθ [15 Ὠ8ῃ)9 
ἔγοπὶ [ὴ9 δουῃὰ 1{ πιαῖζθϑ (πὸ ουοίκοο, ὕλε “ ΟὟ," σέε.}. 
--ἼΔ». ὙΤοῖθ [8 ὯὩο τοοὶ Δ» ἴῃ Ἠοῦχον. [( ἰ8 σϑ- 

ξανθά δα οοσηίῃκ ὉΥ ἐγδηδροαδίἰίοη ἔσο Ἢ 1) ἱπογόραγα, 

ναὶ πρίοι ἴα ἘΙΒΙορίο ἰϑ δαϊὰ ἐο πηϑδὴ “ ἰο δ βἢ," ἴῃ τω στ 
Ὀ16 “ἴἸ᾽ο ἰγορίοσο μ᾽ δίπεἰνοὶν." ΒΟΚΤΤΟΗΣΒ (Δολγοηίδεο, Ρ. 
88) ἰδκοθ Ὑ)} ἴοσ ἃ βδοϊοωϑὰ ὍΣ -- “ αἰδίαγυθα, 
ἰτοῦ 16," δπὰ {π18 “ 2ο ἐἢ 6 ῥῬΘΟΌΪ ΔΓ ταδεῖς οἵ ἢ γοϑέϊδες 
Β.ΘΙΙΟΥ ἴδδὶ 6166 Ὀδοῖς δηὰ οσί ἢ." Βαΐ ἐπ ἰδ ἀοθα ἠοῖ 
Βαϊ ὅογ. τι}}. 1, πῆοτο 18 18 ῬΡΌΓΘ ΑΥΌΪ ΣΑΣ ἢ 655 ἰὼ οτηϊξ 
1.“ Ί|6 σοτί ΔΩ Ὧο δοοίἀθῃς (Πδὲ ἰῃ ἸΏΘΗΥ Ἰδηχύλκοθ 

ἐδθ ΟΓΔΩΘ [5 ἀοϑίρβηδίοα ὈΓ ἃ ψογὰ δομίδίηΐῃς ἴπ6 δουηὰ 
σ (Κ) δῃὰ ν, δηὰ ἐξ βδῆονβ [δι 41} 1ὴ 989 ἀϑθηῃηοπιί δε οΏ 8 
ΔΙΘ ᾿ονοματοποιητικά. ΤΏΘ ΠοΙη9 ἴῃ Αταῦ, ἰΘ Κωγχί; 
Ασϑσζηῃ., χυγῖφα; Οτϑοῖ, γέρανος: 1,δἱ, σγυδ, οἰο. ΤῊ δ 
ταδί Βυ118 ὙΟΥΥ͂ νῬῸ6ΪΪ 9691. Υγ1}. 7, ὈὰΣ 5 1655 δα ϊΔὺ}6 
ἴῃ οἂν ἰοχί.----Ἴἢνἷῃ" Ὁ Ὁ 2 [5 1ὺπ6 βδίῃὴθ δ5 2 Ὁ 9 
(Ρυκπεδι): ΤΏΘ δδογπάοίοῃ ((ὴ9 ᾿{ἰππὺ οσοΌΓα ΝῺ. [{.1.2: 
ΗδΌ. Π|. 11) κῖνϑβ οϊρῆθαίδ: κ1{κὸ αὶ Β,ΎΔΙΙΟΝ, (81}}} 
ΤΏΟΓΘ) ᾿ἰἶκ9 ἃ ΟΓΒΏΘΪ] δ᾽ κἢ." ΤΉΏΘΓΟ ΔΙῸ οδδοα ΤὮοσο, Ὠοΐ 
1ὴ9 δροοΐοα, θα. (Π9 ἱπάϊγί 8] ἔογτηδ (ἢ0 Ὀδεαΐ8 οὗ οοπι-. 
Ῥαιίβροη. ΤΏυδ [Ὧ0 γυϊθ τὲ που]ὰ τϑαυΐγο ἰἐ, ἐὼ σοδὰ 

Ὁ. 9 ΓΔ} ἰϑ οο-ογάϊπαίθ δα ποὺ βαδογάϊπδίο, οδῃῃοί. 

ὉΘ Βίγί ον σαγτθὰ ουἱ. Βθδῖάὰο [89 ΘχαιΡ]98 δὲ αἴτγοῃ,,. 
οοΏΡ. Νυα. χα. 24; χχίγ. 9,6; ΦΖοὉ χυϊ. 14--Π} Π' 

[6 υδϑὰ ἴον 19 ποΐθ οἵ [ὴ9 ἀογο αἷβο ᾿ίσ. 11, ὁόοσωρ. Ἐδοῖς.. 

ὙΠ}. 16; ΝΆ. 1, 8..-- ἢ τῇ ΟΝ : 50 ναποιυκιοὰ ΠΡ" 
ΘΔ ΟἿἹΥῪ ὃθΘ ροτί, δα Ρ6Γ. ἔϑτη., δῃηὰ {πο ἔϑιι., ἰϑ ἴο ὈΘ 6οὩ-- 

δβἰγιοα δα ἡϑαΐθῦ. Βαὺ Ὁ)» ΟΟσΌΤΘ ὯΟ ΨΠ6ΓΘ 6189 ἰῃ δῆ: 
ἰηἰγαηδἰἐἶνθ 6086. Ηδθηο6, Δηἃ (οΣ ἐδ βεῖσθ οἵ δηΐϊΐ- 
ἐμοὶ ἰο 2 (85 ΠυΙΌΕΣΑΤΤΟ ΜῪΠ|Ὶ1] τοτηδεῖζθ, 806 ἰῃ 

Ὀπιτεδ08), {ἰ ἰο ὈοῖίοΣ ἰο τομὰ Π . τ ΟὉ τηῦδὲ θη 

Ὅ6 ἰδίκϑῃ δ δυδίδηΐδιγθ «ὦ. κ᾿ ορργοδείο, διιχί ον, Ἶ------ 

05 “ὁ δὴ ἀονῃ ᾿ἰπρ,." ΦοὉ χχν [, 4, [Πθπ, ζθῃ-. 

ὁγαΐν, “Ἰαπσιΐάωπι, ἀεδίΐδηι 6886," ΠΟΤΩΡ. χίχ. 6; Ῥβ. Ιχχίχ. 

8; ΟΧΥ͂Ϊ. 6; οχ] . Το) » 18. δροπᾶδ ῬὍγο πι6ὲ.0 ΤῊΘ- 
οοπδίγυοιϊίοη τὰ ἢ (Π6 δοσυβαίγο οὗἨ ἐπ ΡΘΙΒΟΏ |ἐϊςθ΄ 
9}. χ δ. 9; χ]ΐν. 82; ῬΙΟΥ͂. ΧΙ. 16. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

Ἰ. Ὑιιο Ῥοοὲ ἀορὶ οἶδ ον ἢ [611 ἴπ {π6 ταοπιϑηὶ 
οἵ Ἔχίγοιηβ ρεχγὶ] οἵ 116, πβδη μο ἱπουχδὶ Β6 πιυδὶ 
δπίεν [Π 6 ργαΐοε οἵ Ηδᾶρδ, δῃᾷ, δ ἱΐ τθσθ, ῬΑῪ ἰδ 
ΕΠ οἵ (6 σοιηηδηΐ οὐ ἢΐδ πα ὡς (τον. 10). 
βεη ἢ δεϊϊονοὰ πθ που]Ἱὰ ἔον ονοσ νθ τουυϑὰ οὗ 

{δ δ] οδεΐηρ (μας ἴδ δπϊογοᾶ ἴῃ οοῃἑετηρ]δίίηρ' {89 
ΤΟ οἵ ΦοΒβόν δῇ κοὰ 1 86 ΘΟ ΡΔΗΪΟΠΑἢΙΡ οὗἁ 
Ἰηθῃ, ὃν ἢἷθ οχϊο ἴῃ ἰῃὴ6 ἰαηὰ οἵ υπρυδαίδοιἑαὶ 
Μιδὰεβ (γοσ. 11), ΗἜ βοοβ ᾿ἷβ Ὀοὰγ δἰγεδαγ 

ἐἢ ὉΡ δια τοιηονοὰ ἅπαν [ἰἰκὸ (Π6 ἰσηΐ οὗ ἃ 
ἘΔ οΥησ ΒῃορΒογά ; Βα νδβ ἴῃ 186 τοϊάδὶ οὗ [86 
δον οἵ ποαυΐηρ ᾿ΐα 1Π|{6 δπὰ στο] ἕηρ ἰΐαρ, 1Ἐθ 
(Π8 τϑΆνοῦ Ηἷβ γϑῦ οὐ 186 τοανοτβ ὈθΆπὶ; δαί ἴῃ 
ἴδε πιϊ δὲ οἵ [ἰδ Ιαῦος ἢδ βϑοα ἢΐβ "8 ΒΌΘΠΑΘΗΪΥ 
ααὶ οὐ ΒΥ ἄΔΥ 5.}}} ππιοιοποά, ἱξ ἐπ τηοσί δ! }Υ 
ποι ίρη δοίοτο πἰρβῆς σοπιοα (τον. 12). [ἢ δηχίουα 
φχρεοίδιΐοη ἢ6 ΕΥ̓ΟΩ͂Σ οῃ {1}] τηοσγΐῃᾳ. Βαϊ [μδἱ 

26 

Ὀτΐηρθ ΟὨΪΥ͂ ΠΟ βυονίηρ. ΓΚὸ ἃ Ἰΐοη (π 6 ἀϊκ- 
6686 [4115 Ὡροῦ Ηἷπι (0 ΟΥΌΒΗ 5 θΟΏΘΑ, δηα δον ἰΐ 
ΒΟΟΙΏΒ 88 1 Ὀοϊποοη ἀδΥ δηὰ ηἰμηὶ ἢἷβ ᾿ἰ 86 τηυδὶ 
οηὰ (νον. 13). Μονυίδι!ν βἷοκ, Β6 σδῃ ΟὨΪΥ͂ υἱΐατ 
ΘΔ ΓΌΤΤΩΏΓΕ δηὰ ρτΌδηρ, Κα (6 σοπηρ]δἰ ἴῃς 
βΒοηπαβ οἵ (π6 Βτδ] ον, 11:6 ογδῃσ, ἰῃ6 ἄογθ. Ὑαεΐ 
[εἷῖ8 ἰδησυϊθΐηρ ογο8 Ἰοοῖ ὑρυϑΓΩθ; ἢ6 ἢδ8 μτοδί 
δησυΐδῃ, Ὀυΐ "0 ͵β 8016 8ι}}} ἴο 0411 οὐ ἴμ6 [0 Ἀ} 
ἐὸ δὲ ΒΌΓΟΙΥ ἰοσ Εἶπ (νοσ. 14). 

9.ΟΕΞᾷξΖ εαἰᾶ----οὐὁἨ ἴ8ο0 ὙνοΙ]ᾶ.---ογ8. 10, 11. 
ὯΝ Ὀαοΐοτο ΟΝ, Ῥορίηηΐπα τόσ. 10, βϑοῖὴβ ἰὸ 
βιδῃᾷὰ ἴῃ δηι  οδῖ8 ἰο ὝΜΊ, γοσ. 1ὅ. 7 (που ρἢῃ; 
ἐπ Ροοὲ που] βδυ, ἰμδὲ 81} τγᾶϑ ὑρ; Ρυΐ ([Π6 [ΒΡ 
ἰΒβουχῆϊξ οἰμογνίθβο Ἡϑὺδ δἰδηὰβ ἴοσ τρί οη6 
Β8Υ͂8, ἑ. 6.,) {18 ᾿ππεαγὰ]γ ἰο ἰτηβοὶ ἢ (οομρΡ. α6ῃι 
χχυΐ, 9; χὶῖν. 28; 1 βδι. χσς. 8, εἰρ.).- 
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ΤῊΘ οχργοδείοῃ βδῖθο οἵ Ἐξβθ8 οσοῖ ΟὨΪΥ 
Βοσο : φυρΡ. ΒΒ. ἰσχ. 14; ονἱϊ, 18. Φοῦ χχχνυὶὶι. 
Βγ ἴδ80 τοδὶ οὗ Ὁ ὅδε Ἡσσεχίδῃ τ ΘΔΏ8, οὗ 
οΟύΣθο, [06 οχίοηὶϊ οἵ [6 δ6 Ὠοροα ἴον δοοοσάϊηρς 
ἴο [6 παέωγαὶ οοπαϊτίοτδ οὗ 116. [{ ἰα {80 δΆ1)6 
8 5 ΕΧργοθθϑὰ πῃ “ ἰ86 6] οὗ τ ἀδγβ᾽ (δ. οἷΐ. 
25; 96. χνὶϊ. 11). Ηδνίης τοοηοηοα (Π9 οΥἹ]ὶ 
1μδὶ ναβ ἴῃ ῥγοβροϑοὺ (10 α), δηά παδπιοὰ (δ6 
ἦῃ δ ζϑΏογαὶ τὰν οὗ τ ΟὮ μ6 γχδϑ ἴο δ6 ἀορτινοὰ 
(106), Ηοσεκὶ ᾿τλρσσῃ ἰῃ νοσ. 11 ἰὸ ΤΡΘΟΙ 
"9 ἤπῖθ οι ἐπ οἵ (πῖ6 χοοὰ. Ηο ρμυϊϑ ἔχοι ἰῃδί ἢθ 
Β ὯΟ [ΏΟΓΘ 866 45, Ὠδλοῖγ, ΔῊ ἰῃ ἴδο ἰδηὰ 
οὗ {μ6 νίηρ. Βυΐ ολπ ΟἿΘ ΔΗΥ͂ ΝΔΥ͂ Β00 ΔΗ 
ΗΝ (6 ὈΟΑΣΪΥ ἀγο, οουίδἱ ὩΥ ησὶ, δηὰ Ιοαδὶ οἵ 
8}1} ἴῃ 1860 ᾿Δπὰ οἵ [9 ᾿ἰνγίησ. Βαυὶ ἴο 6600 9 ὁ ουδὴ 
ΤΩΘΔ}8 ΠΟ(Βίηρ οἶδ (ἤδη ἰ0 Οῦβεσνο δηὰ 6ῃ])0Ὺ (ἢ 9 
ἴγδοο οὗ Ηΐδ δοίης δηὰ ϑϑβθῦοθ. ΕῸΣ ““ἴο 866 
δίδη ἀβ ΒΟΓΘ, 88 οἴϊθη, ἱη ἐπ πάθε ϑαῆλθ οὗ ρϑσοθρ- 
ἔοι οὗ ἰῃ9 δδΏδοβ χη τ ΠΥ (ΘΙ Ρ. ΡΒ. χχχυῖὶ. 
18: χχχὶἷν. 13; 26γ. χχὶχ. 32; Ἐκοοϊ. :ἰΐ. 183. ἰχ, 
9, εἰ..). [{0 16 ΟΝ χοσο οὐγίουη δηα ποῖ 66 ]- 
ἔγΐπα, δῃα ποῦ ἰο {86 πόθος οὗ Η οσοκίδῃ, ἰο οχ- 
Ἰαὶῃ (ἷ5 ϑοοίηρ 6 μονδὴ ὉΥ ἃ γοΐθγθῃοο ἴο Ῥβδὶυμ 
ΧΙ, 4}}}7 γοῦβ. 2,6; οοἱϊ. γϑσ. 20 οἵ [6 

Τῆθ τ ῖ01]6 Ῥβα πὶ πιρίαξ. παπαῖ. ΠΥ ὉΘ 
ΔΘ 88 ἴδο δι}ρ] 1 βοδιίοη οὗ ΟἿΣ σοῦ. 11] α; ΟΥ, 
τοῦ υετϑα, 11 α ΤΑΔΥ ὍΘ ἰΔίκοη 88 Ηζοίτῖ δ᾽ ορὶ- 
Ἰοτλθ οἵ ΡΒ. ᾿χὶΐ!., τ ἢ οἢ ΤΊΔΥ πδνο Ὀδο ἢ 16 βοΐδοθ 
ἴῃ (δὲ Ἰαπρσυϊβηϊης πἰσηῦ- πτδίομοθ. [ἐ ἰδ βίτουρ, 
οοπῆγηιδίοη οὔ [Π18 ὀχρ  δηδίίοη οὗ “186 βοοϊηρ,ἢ 
ἐμαὶ [βαἰδῖὶ οοταπιυ οδίο8 ἰο ΗΘΣΖΟΚΙΔΗ ἰνἷθ ὩΘΔΓ 
ΤΟΟΟΥΘΓΡΥ͂ ὈΥ͂ ῥΓοπἰβίης μὲ ἴῃ ἴθ γθο ἀδγ8 ἢ6 8ἢ}8]] 
ΘΠ)ΟΥ̓ δὲ Π6 ΠΘΙΘ ΤΟΡΓΟδΘΏ(Θ 88 [ἢ 6 ῥγΐπιο ὈΪθδα- 
ἰὴ οὔ 6 : “186 ἰῃἰτὰ ἀΔΥ ἵππου βμαὶῖ βὸ ὉΡ υηΐο 
6 ἤουβο οὗ ἴδ6 [0Β0᾽ (2 Κίηρε χχ. δ). ΤῈθ 
ῬΓΟΙΩἾ86 ΤΩΔῪ Ὁ6 οοταρ!οἰοα ἴῃ ἰμ6 πογάδ οὗ Ῥβδ]1λ 

Ιχὶϊ!. 2: “ἰο 866 (ΠπᾺ 1) ΨοΠον ἢ ΒΒ ῬΡΟΤΟΣ δὰ 
ΕἴΟΥΥ, 88 ἴμου ᾿ιδδὲὶ ϑδοοῃ Ηΐπὶ ἴῃ (μθ Ἂ 
Ἀσοογάϊηρ ἰο ἰ86 ἐχροκίὔου ἰμαὶ [0]]οτβ, “ἴ89 
ἐΠἰγὰ ἀδγ᾽ τηϊρὶ θ6 ἴγοα ἰμ6 Ὀορίπηίηρ οὗ ἰδ6 
αἰδθ6869.--- ΤῈ. 
ΤΊ οἰδυβο ἐπ ἴδ 16Δπᾶἃ οὗ [80 νϊηᾳ ἰκ 4 1}- 

τηϊϊδύώοη δηὰ ποδτοὸρ ἀοβηϊοη. Νοὶ δαὶ ἢθ 
ΤΩ68η8 (μδί Του δὴ ἷἰ8 ποὶ ἰο Ὀ6 οδεοσνοὰ 1ῃ {80 
Ἰδηὰ οἵ (6 ἀοδά, δῃα 88 1 {Ππδὲ ἰαη ΑΥ̓͂ ουϊεῖά 6 
οἵ Φοπονδ" ρονοῦ δηα ἀοτηϊηΐοη. ΗΟ ΘΟΠΙΓΆΓΥ 
ο ΟΙά Τοοίδιηοθηὶ βογὶρίυγο [μδὲ βοηϊπχοπὶ του ]Ἱα 
Ὧ6 ΔΡΡΘΑΙΒ ἔγοτ ΔΠη08 ἷχ. 2; ὅοῦ χχνὶ. 6; Ῥβμδὶπι 
οχχχίχ. 8: Ῥγονυ. χυ. 1]. Ηδηοο (ῃ6 Ῥοοὶ ἀοῆποδ 
᾿ἷβ πηϑδηϊηρ: 1 ΠΟ ΠΟΥΘΡ ΙΏΟΓΘ ἴο 866 
ΦΑῊ ΜΠῸ ΓΤ Υ68186 Ηἱπιθ6] ἢ ἴῃ {Π6 Ἰαπὰ οἵ ἰδ6 
Ἰϊνίηρ." ΤῊΪΐδ 16 ἐμ6 ἤὅγοιϊ δηὰ ρτεδίοδι ροοὰ 1Πδί 
τὸ ἀροοδϑοὰ ἰοϑθβ, Βυὶ ἢθ 10668 δἰδὸ [86 οομιρδ- 

Ὡἱομδμΐρ οἵ πῶ, Αὐτὸ {μἴ6, αραίῃ, ἰδ οὶ 9 Ὀ9 
υπάοτοίοοὰ Δροδοϊυίοῖγ, Ὀυὶ τοϊδείνοὶγυ. ον ἴῃ 
Ηδάοα {6 ἀοδὰ μοβοῦ ᾿5 π|ὶῖϊ οἱ 
Βαϊ [Π6} δ΄ὸ οὐδθῶ 80 σίρῃὶ δηὰ 
ΤΏΟΓΟ, Ὀπΐ ΟὨἹΥ δδάοα, Οὐσορ. ΝΑΞΚΟΕΙΕΒΑΟΘΗ: 
Ἡοπιον Τῆοοί. ΥΙΙ. ἃ 25, ἡ. 398 να4ᾳ.; 226 παελλο- 
πίον, Τλροὶ, ἄτα ργϑροῖ. Ῥυοϊξοσίαυλόπο Υ͂ 
418 καα. (θε6 7εχί. απα Οἴταπι.). ; 

εν αὐ τανν στρ πδν την χποτεῖν οἱ 1 ἰσίδ ἴῃ {πε80 σ γβεβ, ὈΥ ἃ σὰ 
ἰτηδροθα, [6 Ὀτορβγοδα οὗ 8ιἷθ δ᾽ οἰκηθαβ ἴο 1.8 οὐ] πγΐ- 
υδιΐοι, με (Π6 ἰαχῃ Ὁ ἱ δοῦὶ ὉΥ δὶ8 Ὀ6- 

ες ἀοδὰ ᾿βεῷ. 

Υ͂ 
Οὐγ. νυν. 1,4; 2 Ῥεῖ. ἱ, 18,14). ὙΠπουρ ἴπ 186 
ὈΟΟΥ 6ι}}1], ΒΘ οοπίθιιρ᾽δίθα {πὸ δορδαγαίίου οὗ Ὀοὰν 
διὰ 800}} 88 δι γθδαγ δοοο:ιρ)] δηθὰ. Οοιηρασγίηα 
(86 ὈΟοαγ ἴο ἃ βθρμο δ ἰοηϊ, πο ἢ δῇοσ ἃ ἩἘ1]6 
18 δίγυοκ, βὸ Ηἷα ἴοηΐϊ 6 Το ΓΒ 88 ΔΙΓΟΔΑῪΥ δίσγυοῖκ 
δηᾶ τοπιουοά. Τα ποχὶ ἱπιδρθ ἐα ἀγα ἢ 180 
ὝΘΔΥΟΣ (866 Τετί. απαὰ Οταηι.). 1 πηδογοίδηα τῃ}0 
πογὰδ ἴἢπ: 1 εἰὶ δὲ ἴῃ Ἰοοπὶ δηὰ σοὶ] ὉΡ ΠΥ 119 
ΘΟΠΠΌΟΌΑΙΥ οὐ ἴπ6 ΜΕΑΥΕΙΓΒ θεδι ; ἢ σαϊδ 9 

ΟΠ ἤἴουι [86 ἰσχύι (πἶγι, ὦ. 4. (86 ομάδ οὗ {9 
(Ὠγοδβ αἰϊἰδομοαὰ ἰο ἐμ Ὀοδ). Τη6 [0ἘΡ, ΌΥ 
ΗΪ8 ουμίηρ ΟἹ, ἱπίοσταρ [86 ἴδῦον οὗ Πόσο ῖδῃ, 
00 ἴα, 50 ἴο Βρϑδῖκ, σοδυίηρ δἷμβ 116, “ Ετοῖὰ ἀδΥ 
ἴο πἰσμῦ ἰοὺ δΒηΐδῃοαὶ τη 6. ΤῊ 8 βοοπι ἴο ἀερὶοὶ 
10 δοἰΐπρ οὗ [Π6 ροοὶ δὲ (μ6 οἷοϑο οὗ πἷκ ἔγχεϊ ἀΔΥ 
οὗ δυβδτίησ. δυοῖ πῶϑ (6 σαρϊὰ οἵ {9 
ἀΐρϑαδο ἱμδὶ 1 βοϑιιϑὰ δροῦϊ ἴο 40 115 ποτὶς 'ῃ 09 
ΕΥ̓: ΒΥ ονοηΐης, ἱπάοοα, 6 τἯδ8 ποὶ ἀεβδά, Ραὶ 
οὐἷγ ὈΓ {86 ὀλόκυμᾳ οἤοτί [ῃΠ9 γνδίθηιὶ νδιάβ οὗ 
ἀοαραῖγ. “1 οοτηροδοὰ σηγθοὶἦ ἴο {86 τηοτηΐης 
[58 ΠΣ βθο Τεσί. απὰ Ογαπι.). Οπ ἴδο [0]]1οὸν- 
Ὡ ἀδΔγὺ {Π6 ἰοττηθηία οὗ ἴδε αἴδοδβο οοῃίυθ. Ηθ 
ἴοοἷβ ἐξ ροτοσ [:Κοὸ ιπδὶ οἵ ἃ ᾿ΐοῃ ἰμδὲ οσυποβ δ [19 
ὈΟδ66 οἵ ἐΐδ ὈΓΘΥ͂ (ΘΟ Ρ. Ῥ͵ον. χχυ. 15, πβοσο ἰδ 
ἃ αἰ βογοηὶ βοῦθο). Α δοοοῃὰ [π|6 πο ἱδίηϊκα {86 
ογθηὶ ὯΝ επὰ δῖ προ ἀρὴν ὰν, δὰ διγαὶἰβ [89 
ἰδδθ ὙΠῸ τυσιυγίηρβ δηἀ ρτοδηΐηρδ ΘΟ ΡΔΓ- 
016 ἴο (860 ᾳυοστυ]οῦυδ ἠοΐοα οὗ {Π|6 δβυγδι ον, Οσδθ 
διὰ ἄονο. 

ΤῊΏΘ βϑοοῃά οἶδῦβο οὗ νοσ. 14 ἴΌσπιδ [Π6 ἰπγηης 
Ῥοΐη. ὙΊῺ ραϊηΐαϊ Ἰοηρίη, ὑπ ον βανοσὸ Ο 
Ῥγοβαίου, [86 ροοὶ 13 ἢΪ8 Ἔγϑα ἴο (86 ΓΟ». Η]δ 
ῬΓΔΑΥ͂ΘΡ ἱ8 ΟὨΪΥ 8 βῃοσὶ οὔθ. Ηβ δὲ μηθο 
Δ5 8 ἀΘδίοῦ Παγὰ ρῥσοαϑοὰ ὃν πὶ σγοδϊον, πα ῬΓΑΥΒ 

ἐδ6 [ ἰ(ῃ0 ῸὉἘῸ ἴο 6 ΒΌΓΟΙΥ ἴον ἶηη. 22 Ὁ ἐβ, τιογε- 
ΟΥ̓͂ΟΣ, 8 116 ΣᾺ] αυοίδιίΐου ἔγοπι οὉ χνἱἱ. 8. Ἡδοξο- 
ἰχδἢ (μη οὗ δϑυβδοτνίηρς 700, δὰ οοποϊυᾶδ ἃ εὲ- 
ΣΑῖΪΑσ ονοης πὶ [Π6 δδιὴ 0 ΔΡΡαδὶ. 

7) ΤΉΕ ῬΕΙΙΨΈΒΑΧΟΕ. 
15 ὙΥ͵Βδὶ 8881} 1 88ὺ 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΧΧΥΤΙΙ͂Ι, 156-22, 

Ηδο Βιδί ὈΟΐ βροΐίκθοῃ υπίο τη6, δηᾶ Εἰτηθοὶ δὲ} 016 {ΐ 
ΙΓ 58}8}} ΤΩΝ ΒΟΥ 411 ΤΑΥ͂ ΥΘΆΤΒ 
ὙΙῺ [Πη6 ὈΪΓΡΘΓΏΘΒΒ οὗἁ ΤΩΥ βου]. 

16 Ο ἴωοδν, ὈΥ͂ {8680 ἐλίηισϑ πιο, ᾿ἶνγϑ, 
“Απὰ ἴῃ 81] {8666 ἐλέπιρϑ ἐδ {8 118 οὗἉ ΤΥ σι 
5ο ὙΠ μποὰ ΤΘΟΟΥΘΟΥ 16, Δ τλδἶκθ σὰθ ἰο }:γ6. 

17 “ΒοΙο]α, ἴοσ ρϑδοὺ 1 "δά στοδὺ ὈΓΓΘΓΏΘΕΒ : 
Βα δου Βαδὺ ἴῃ ον ἴο ΠΥ 800] ἀοζέυνογοα ἐξ ἔτοτα [86 ροἱξ οὗὨ ᾿ΟΟΥΤΌΡΕΟΩΣ : 
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Ἐὸγ ἰδοὺ μαδὲ οαβὺ 8]] ΤΩΥ βἷῃβ θη [ΠΥ ὈΔΟΚ. 
18 ΕῸΣ [86 γστανθ σδηποί ρσϑῖθο ἴμ66, 
θα Ε τὰν ποῖ οοἰοῦγαίο ἴ866: 
ΤΟΥ “1δδὲ 

19 Το ᾿ἰνίηρ, [80 ᾿ἱ ν᾽ 
ΤΏΘ ἤΕμαν ἴο [86 κε 

20 ΤΏ ΠΟῈΡ διυαϑ τϑαν ὕ0 ΒΔῪΘ [η6: 

ἢ6 8 
σοὸ ἄοντῃ ἰηΐο ἰδ οἷ σδπῃοῖ ΒΟΡΟ ὉΓ (Ὦγ ἰσα ἢ. 

] ῥγαΐβο ἴπθϑ, 881 ἀο (μΐβ ἀΔῪ : 
ἄχθη ΚΤ 8 ΚΟ Κηονγῃ ἰδγ (τυ. 

ἜΒΟΡΘΙΟΤΟ δὴ 6 ὙΠ} β' πρ' ΤΟΥ͂ ΒΟΠΡΒ (0 {λπ δέτϊηροα ἱπδίσαταθη( 
ΑΙ] ἐῆ6 ἄδγπ οὗ ουὺν }ὲ 

2.2 {86 ὈΟΪΪ], δηὰ ἢδ 5}8}}] ΓΘΟΟΥΘΓ. 
8.18}} γὸ ὑρ ἴο ἰδ6 ουδϑο οὗ 89 08} ἢ 

10 Σ, ΟΝ τῶψ Ῥϑαθθ ΟΘΣΩΘ σγοθαΐ διξίοΥΉ 668. 

ὁ Βολοία Ἵ “τ εἰρῥωο τς ἰο ΟΥ “ΜΝ. 
{ἐλαΐ αΤὸ σ0η6 ε ἰδ ρτοδϑῃί. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΥ̓ΌὉ 

ΨοΣ, 16. Το Ηἱνῆ. Ἡ ΤΊ (ἀσηοίϊης [Π6 ΒοΪοΤΩ ΔΙῚ τας 
οἵ ἰποϑὸ ν᾽ ϑλείης ἔῃ ὑδϑυα 19), ὁσσῦζα δρϑίη ΟἿἹῪ Ῥδ. χὶ. 
δ. Το ἰδῖο ἰξ δα τηϑδηΐπα ἴΠ 6 τλ]ὶς οὔ {0 ΒΘΘΙΠῚΒ ἴο ἴὯ 0 
ΠΟΑΓτδηϊοα ἴῃ τίου οὗ ἰδὲ Ῥδβϑϑαβο, δβηά ἰη [ὴ)6 Θη|19 
ΔΌΘΟΙ6Θ οὔ ΔῺΥ ΒΌΡΡΟΣΗ ΙΒ ρϑδδβαβθ. ΤὨΘ δδὴθ ΤΩΔΥ ὉθΘ 

Βαϊ οὗὔἩ ἰαϊκίηκ Ὁ ἮΘΓΘ, 458 ἰῃ ΟἾΠΟΥ Ῥϑβδαοδ δἴοσ του Ὁϑ 

ΟΓ ποῦ ἀθϑεοίίης ουπιυϊαιίουῃ (χα χχνί!. δ: χχχίϊ!. 10; 

μον. χνυ. 25), ἰπ ἐῆθ 8086 οὗ “ Δοοοταϊηκ 0." ΝῸΓ ΤὨΔΥ͂ 
πὸ ἰακο ἢ) »Ἥ “ὦ “δρί[9 οὗ" Ὑ8ΙῸῈ [ἢ ὭΘΥ͂ΟΣ τηθϑηβ. 1 [δ 
ΒΘΓῸ Βίγ ΡΙν σδαβα). 

γος. 16. Τὴο Βυεῇχ ἴῃ ὉΠῸῸν Δ} ΟἿΪ Γοΐύδυ ἰο ἰἢ9 
ἵπὸ Ὠοϊίομϑ Σ»)Ὶ) ἼΩΝ. ὙΤὴθ ῥ]υσ, πιδδα., Ὡθϑὰ ποῖ 

ΦΌΓΡΣΙΔΟ: οοϊηρ. Εδοῖς, χυἑἱ. 36; χσυχ !, 18, 19.----ῦ 

)οἰποὰ ἰο ΤΥ ΤΊ ἀοποίοα ἐδ ο Κτουπᾶ ΟΥἩ 6886 οὔ 6; δά 
ττ 

[9 ἴο θ6 ποῖθά (δὲ α ἨΘΌΓΘΥ τορατβ 88 (Ὧ6 Ὀδδίδ οἵ 
Ἰ9 τῆδὲ το Σοχαγὰ 88 ὑῆὴο ΤΩΘΔῺ οὗ νης. Ἐθη69 ἐδδὶ 

ἤγοτα πο ἢ ὁ06 ᾿ἴγοβ ἴῃ (Π9 804] βοηθ6, ἐ. δ., 15 δΌΡ- 

Ῥοτί, [8 )οϊποὰ σία Ὁ» (Θθῃ. χχαυῇ, 40; ϑαὶ, γῇ" 8. 
ΜΌςὮ τόσο αλλ, ΤΩΩΥ οἰδηὰ τ ἢ ἣν ὙὮΘ6Ὼ ἰδ Δοθο]αΐθ 

ἰουηάδείοη οἵ Ἶϊο ἰδ ο Ὀ6 ἀδδίαπαίθα. ΤῊΘ Ρίαγαὶι 1.7" 

ὯἈΔ6 [0 δαν]οκὲ (6 Ἰἰνπρ μοθογαν, ἴοσ ὙΠΙΘὮ ΜἯΘ6 ἸΏΔΥ 
96 “ ΟὨΘ."---Ο-ΟἜΟΑἈὈἸΣΟῺΏκΚ ἴ᾽6 ΤΊΘΔΏΥ ΟΧΡΙΔη Δ ΟΏ 8, ΤΏΟΙΘ ΟΣ 

Ἶοδϑο ἰογοϑά, οὗ πο ἴο]]οπτίης οἴδαδο, ἰὴ 6 τηοϑὲ βατη δ8ί- 

16 δοϑυὴβ ἴο Ὀ6 ὑπαὶ οἵ ἀκδεκπῖῦπ, αὔοσνασά δι ἢ Βοὰ 
Ὁ Ῥαπονδικα. [ἐ ἰαῖκοδ 4}} ἤτοση 2.) ἰο "2 ΠῚ δ ὁπθ 
οἶδαδο, βηὰ ἐπ 86 ἴπο ἀουδ]ο δἀνδπίαρο οἵ οὐέδίῃίης 

ἴοτ 520] 8 Β{{ΑὉ16 Γοίθυθησο δηα ἴῸΣ ἰὴ γογῦβ δὲ ἐὴ9 
Οἷοβθ 8 βΒυ 80]6 οοηηθοίίοη. “Απα ἴο ἐπ ἐοίδι ἐν, ἡ. α., 
ἴδιο. σοτηρίϑέθῃθβα, 711} ΡΟΎΤΟΣ ΟΥ̓ ἰδ 118 οΥ̓ΤΩΥ δρίτίς 
τηανϑαὶ ἑῃοα ὉΥ (ἢ9 δ8π|60 Ὀοίῆ δι γοη κί θη δῇ ἃ τω αἶκθ τὴ 
Ἰϊνο.» 113 ΤΟΙ τ τὸ Ἴ)») ὝΩΙΣ το. 16. ὙὴΘ σἤδηβο 
οἵ ξοπάοσ ἰ8 οοΐωωοῃ ἰῃ Ἠρῦτον ΤΉ6 ἰηβογέϊοη 
οἵ Ἷ2 ΠΣ ΣΦ )ὴ 8. δὰ "ΤΊ οοστοδροηὰβ ἴἰο ἐπ ἔγο- 
φυθὰὶ ἰρθοσγήοῃ οὗ Ἢ»ἍἉ δίϑυ 2, ἃ ἴοστω οὗ οχργϑοδίοῃ 
1πδὲ ΟΟΟΌΓΣΒ ΟὨ69 ἴῃ Ηοδ, χίγ. 8 ἰῃ τοίθγθῃοϑ ἴο Ν10)). δηὰ 
ἴῃ Ἰβδίδῃ δϑύϑῃ χὶ, 12 [ἢ σοίθυθῃοῦ ἴὸ ν᾽ Ψ3. ὈΣΤῚ 21. 
τηδὲ τοοδηΐης ὑπδὲ δοηο δυϊὲα ὮΘΤΘ ὀοουτβ ΟἿΪΥ ἴῃ [ἢ19 
ἩΓΡΉ, δηὰ δραίη ἰπ Καὶ, οὉ χχχίχ. 4, ΤΉ Ταϑϑηϊηᾷ οἴ 
Καὶ [5 “ ρίπρεϊδ, Κζονεΐδ γιΐξ ;," [5 ἩΓΡΗ. του ]ὰ τηϑϑη “ἰὸ 
ΤΏΔΚΟ ἴδὲ, βίγοηβς, Ἀθα ἢν." Ιπηδἰοδὰ οὗ "1 ἴδο 
το. δηὰ Ταινῦν δϑόζω ἐο ἤανο τοδὰ ΠΏ. Ομ Οο- 
ἄεχ τοδάβ [ἢπ8, απὰ τω λν Ὄχροϑίζοτα δάορεξ, [Ι͂Ἢ ζδοὶ 
ἴδογο [5 πο δ! ἰοσηδίϊνο Ὀα οἰ ἐποχίο τοϑὰ ὙΠΔ [ον τ], 
ΟΣ ἴο ἰαἶκὸ ; Ῥοΐοτο ΙΔ ἴῃ ἰδὲ ἀρτρομβέγαείγ ῖ6- 

ἰῃ ἰῆ6 Ποῦδο οὗ {0 [.0Β}. 
91 ΕῸΣ βα'δὴ δα βαὶά, 1,εἱ [πὶ ἰδ κ6 8, 'υτὰ 

9 ΟῚ ΦΓ Δ 
οὗ ἤρβ, δῃὰ Ἰδὺ ἐξ [ῸΓ ἃ ΡὈ]αἰβῦου ἅρΟῚ 
μὰ μι, Ἡ μεν ὦ μι διρα ΔΕῚ 

8 Ἡοδ, ἐλοι Δλαεί ἰουοὰ νῶν δοιῖ ἴγοηι ἐλ γμίξ. 

Φ Αηπὰ ἴο ἰλο Μιϊ τ πν τ το δε ΤΡ ΟΝ: πεν ΜΕΊΩΝ; 
ἐἥοπ, οἵ ποίλ 

δὲ ΩΣ όνΝ ἐδο βοκβκην ἘΥΞΒΒΕΝ τ 

ΟΕΞΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἰγοσρθοΐίνο δοὴ89 ἴῃ ἩΠΙΟΉ ΜγῊΘ δὰ 1 χχχυῖῇ 96; ΧΥ], 
14; ΙΣ. 4, δη ἃ νη οἢ,, ἴη ζασῖ, ΟΟΟΌΓΣΞ ΚΟΘΏΘΓΔΙΥ 1 οἰδῦμο 
ἐπδὲὶ δὸ οχραπῃὰδοὰ οἰϊῃον οχίθηοίνοι Υ οΥ ἰῃ θη δέν οἾγ. 
ΘΟ». ῶὶ βδ:ι. χίυ. 10; Ῥσου, χχἑἹἹ. 24; Νατω. χχ δ, 8; 188. 

Ἰνγ1. 6 μα4ᾳ. Αοοοτάϊηρ ἴο ἰῃΐκ [ἢ 9 Ὶ νουὰ γοΐδυ ἰο [ἢ9 

Τοϊηοίθ Ὁ3.).. Βυὶ ΠῚ που]ὰ ᾿ᾶϑῃοίθ ΠΥ ΣΤ ιν 11} 2 

1Π6 οἠϊοῦ τόβαὶὲ οοηἰδιηρ] αἰθὰ ὃν ἐἰῆ9 Ῥοοῖ, Ηοσοικ δ 

Ὅ65 ΘοΟΠγδΙοδοθς ἩΠΟῺ ἢ σομηῃηροδοα ἐδί8 βοῆς. Ηδθ 
σου]ὰ ἐπογοίογο τῖδῃ τδὲ ἢο γηΐκἢϊ Ὀ6 τοβίοσζοά ἰο {ἢ 9 

211 ρόονοσ οἵ "8 ορίσί(. Βα! Ν, ἰμοίθαὰ οὗὨ ἐπ19 ἱπιρϑσ» 
ἐΐνο, οὔ γοϑδάφ "Δ, ἔπθῃ ὑπὸ ἀουῦ]ο αν Ὀθίοσο (ἢ 9 
γΟΙΓῸΒ «ὦ ρζ--αἰ, 86 ἰῃ ΥΟΙ. 18. ΤΏΘ 6186 ΣΘΙΏΔΙ 8 Θ53860}"» 

4} ἐδ ΒΆΣΩΘ. 

Ψψοτσ. 11. Ὁ ΟΣ 16 τοὶ -ο Οὐ). Βαΐ ἐδο τωϑδηίπα 
[9 “ ΤῸ Ῥ6866, 0 κοοὰ ἰὲ νϑϑ Ὁ ογ [0 τη 6.» [11 [5 ἠοὶ ἴο 
Ὀ6 οὐ] θοίθα ἰο ἐπ ἐπδύ θη ΤΠ ΤΠ οὐκῆϊ ποῖ ἰο Ὀ6 τδῃῦς 
ἴῃ, ἴοτγ, δρασὲ ἔγουτῃ [8 δῦθϑῃϑο Ὀϑίηςρ φυ]ὺθ ὨΟΥΤΩΔΙ ὮΘΣΘ 
(ΘοιΏΡ. γον. 29), 2. τ δῪ ἰἰϑοϊ Ὀ6 τορασγάθὰ 88 8 γοσχὺ 

[“ η»γοίοσ ἰο Καὶ οἵ 3, ποὶ δ᾽ βου οῦθ υδοὰ, ποῦ κὮἢ ἐδ 9 
Η!ρΏ. 19 οὗ ἰγοᾳᾳϑηξ ΟσΟΌΣΙΘΙΟ6Θ6."---α!. Α. ΑἱΣχ.]. (Οοιρ. 
χχίν. 9: 9200 χχί!, ἃ; Βυίῆ 1. 20) Βυς Εἰ [5 τοῦθ 1ἰἸς 6} 
ἐμοὶ ὙἼ ἰ8 δαὐθούίνο 804 848 Ὠου δοίη Βα 1, 13; ΔΤ. 

ῖ,4, Οὐ». ἢ ἢ Ὧν, νου. 14.-----αοαοογάϊηρ [0 ΟἿΣ 601- 

εἰτυοίίοη οὗ Ὁ᾽ 70. ττὸ τουδὶ σοκασγὰ γρῦπὶ ΤΊΣΙΝ ὁ οδὰ- 

Β8] οἰδδο οχργϑϑδίγο οὔ (ἢ6 αἰϊπτδέξοη. “Ἂ “-- “10 

Ὅο Ἰογίησ δδοποα "" (Ῥοαυΐϊ. νἱῖ. Τ; χ. 16, εἶδ); Ὀὰὲ 
116 οἰ δοπθτο οοηδίσυοα τὲ} 3, ἐν ἰ6 ὮΘΥΘ (οοτΡ. 112 

τοῦ, 20, ψ τ ἢ [6 δοσῦβαξ. που ἢ Θ᾽ πΘΥ ὮΘΓΘ ΑἸΤΑγα ὙΪῊ 
3) ]οἰηοά πί(ἢ [δ δοουβαί. οὗ ἴδ οὈ]θοῖ, δὰ Ὀθ5α9 ἐἢ8 

πίΐὰ 3 ἀοοίχηδίο ἐμ ἐεγνέπι α συο οἵ ἐ86 ὙΔΥ οὗ 

ἀοϊνοσγεηοο (οομδίγιοί. Ῥγωσπαη8) [60]}. ΗΘ Ὁ. ν. Ἷ, καὶ 
εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας.--Τκ.}. ---““- ΤῊΘ σοιῃ 8» 

εἴου Ὁ ππ “1μὸ φίε οἵ ἀοδιστοίίοι," οσοῦτϑ ΟὨΪΥ 
ὮΘΓΘΟ;:; οὐϑὴ {Π6 δυῦοίδηξγο 180 οὗ ὯΣ ἄοοα ποὺ ΟΟσΌ» 
ΘΙΦΟΉ ΠΟΤ. 

ψονσ. 18. ἢ Ὀοίοτο “Ἢ ΝΕ), ὉΥ 6 ἌΓΩΠΙΟΡ ἀβαᾷο, 
(χχί!. 4;1 βαση. 1]. 8, δ.) οχύθῃ δ ἴο ὑπο το] νης 
δἰαηθο,- ὙΤμὸ ἸΣ ΤῊ)" (6ο.Ρ. χίν. 19; Ῥβ. σχυ . 1; 
Ἰχχχνί . δ, 6,2.) ἂγὸ ποῖ ἰπο806 κοΐϊῃᾷ ἀοτῃ, Ὀσὲ [080 
ἔξουο ἀογῃ. ἙὉῸΡ ἴῃ ἩθΌταν (ἢ9 Ῥασίίο  ρ]ο 15 ἐπ ἐδ 

ἁἀονο ἃ οἴ ἐθυθο οἰ ϊβοδίίου, ἩΠ|Θἢ τηυδὶ Ὀ6 δδοοσίδίηϑα 
ἔγοτῃ δ Ὡδίυγο οὔ πῇῆδὲ [9 δἰ τιηθὰ ΟΥ̓ ἴζοσω ἐμ δοηίθχί, 
ΠΕΓῸ (86 Ἠοροίϑϑεμϑδδ 8 ἀυγίης (6 θη 1688 δίδὺ ἴῃ 
ΓΟ 
ον. 19. »ἼἘΠΠΠν ἢ ὃκ αὐίδοβ ὕγοτῃ πο αἶτοοῖ οδυδδ. 

εἶνο υ99 οἵ ἰμ2 Ηΐρῃ. Ἐὸν »ΟΠρὺ-ι “ ἴ᾽0 τλακο, ῬΓΟΡΑΣΘ 
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ΤΥ, ἱκαονίηρ, ρον] οακ 6." Ασοογάϊηκὴν 6 ἴον ἩἤΟΤΩ 

186 ΠΟΥ] ΘάΚθ ἰδ ργϑραγοά, ἐ. α., ἰο ΤΏΟΤΙΩ ἰὲ 15 ἰτηραγίϑα 

τουδὶ Ὀο6 ἴῃ ἐπο ἀδέίτο ΤῊ οὔ͵θοὶ οὗ Ἰτζηονϊθαμο ἰ4 ἀθ- 

εἰκιδιϑα ὉΓΥ͂ ὃκ ἴῃ δοσογάδησο τὲ {6 γοασθηὶ 186 οὗ 

ἐδί8 ρεοροδέξίου σίξῃ νογδίς ἀδοσπὰξ (οοαρ. Ο6Θῃ. χα. 8; 1 
Βατη. ἱν. 19; 3 Κίημο χίχ. 9, εἔε.λ. 

ΜΟΥ. 20. ἴὴ ") γυνὴ ΓΠΊΣ τ͵͵όο δ᾽9 ἰο δυρρΡ ΤΗ 

(οοτΏΡ. γϑσ. 11; χχί. 1: χχχυῇ. 26). Ἧγ7ὁ τησαέ σέ ἰγδῃ8- 

Ἰαϊο: “ Φοϑμῃουδῇ ιϑαϑ ἐλέγο ἰο Β6 079 1η6,᾽"ὄ (Ὁ ἨοΣΟἰκΙ ἢ ὁ6Σ- 
1δίη!υ ἀἱὰ τοὶ 66] ἐο δαυίῃρ Ὠδμὰ οὗ Θὰ 88 ϑοχηϑιηης 

ἔδει νἱῆάγον δἴοσ δοοοιωρ βίης ἰὼ νγοτῖς. Ηθ (οἷ ἴἘ 
88 δοιηϑίδίης 81}}} ργοϑοηῖὶ. Ηδ βι}}} πϑοαϑὰ 1, 85 ἌρΡῬΘδσ 8 
ἵγοτϊωη υϑσγ. 16. ΤῊ 5 16 Ὀγϑοίβοιν ἐὴ0 9086 οὗ ἐδίβ ροσί" 
ῬὨγδαδεία σομδισοοῃ, ας ἰ{ ἀοθ6 ποῖ Σορτοδϑοηΐξ ἰἢ 9 
τοτῦδὶ ποιϊΐοι δίγαρὶν, Ὀπὲ τὶ (6 δα ϊομδὶ ποέέου οὗ 
οοπεπαθαὰ οοουραίίου Μὴ ἢ δοτηθίμίπρ..-----ἰ ἰδ νωΐδατε, 

δηὰ ἰδ υϑθἀὰ οἵ ῥ᾽ αγἝ κα εἰσί κοὰ ᾿ὨΞΙΣΌΓΑΘΏἰΔ(1 δα. χυί. 

16, 23, σίς.). Ηθῶοθ ΠῚ}"}) ἰδ ἰο Ὀ6 υπαογείοοὰ οἵ ἐπεέτω- 
“ξ 

φιονέωνι ρωϊφαίνε, (ποὲ οαπἐμδ), 86 ἰῃ ἢ Βυ ροσθοσι ροὉ 

ΟΥ̓ΤΏΔΩΥ δα πμδ: ἱγ., Υἱ., ᾿ἰγ., σέο. ; ΗδΌ. ὃ. 19. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. ἴῃ τῆΐθ ϑοοοηἃ ματι οἵ ἷβ βοὴρ Ἡσζοϊκῖ δὴ 
ΘΧΡγοαθοθ ἢἷ8 ψγϑίἰυ4θ ἰο 19 [0ΒΡ. “ἯἯ7;[εαὶ 
Β.41} βὰν Ῥ᾽ πα δορίῃβ, 88 ᾿ἴ 6 οουἹἱὰ ποὶ Βπὰ 
1Π6 Ῥγόροῦ ποσὰ ἴο Οχρῦγοβδ ἰῃ ἃ β 8 0]0 ΤΩΔΏΠΘΡ 
τ ἰδὲ μα ῃδὰ οθὴ Ῥογηχιἰοὰ ἴο Ἔχροσίθῃοθ. ἴῃ 
ἵπο ὑγιεῖ πογάβ, ἢθ ὅγβὶ Ὄχργοθθοθ ΘΟΙ ΓΘ ΘΏ- 
δΙΎΟΙΥ Ὑἢδὲ Π6 ἢ 88 ἴο Β4Υ. “ΠΘ ρῥγομῖβοά ἱΐ, δηὰ 
[89 δἷβο ἄοῃοϑ 1} Βαὶ Ϊ, 88 Ἰοὴρ 85 1 ᾿ἵνο, ν1}} 
ψαὶϊς Ὀοΐοτο ἰἢ9 ΓΟΈΡ, ἰῃ ται ηαθ ἴον Ηἰδ ἱπ)- 
Ῥδυίίΐηρ ἴο το ΟΥ͂ τροδῃβ οὗ ὑἱ((οΣ βυ ΣΙ Πρ 80 
ΤΩΌΟἢ ἸΟΥ͂ (νοῦ. 1δ). ϑββο ἰδ, 88 1ξ πόσο, (09 
1Π6ῃ.6. ἷ» πμδὶ ΓΟ] {Π6 ἀοἰ4116 διὸ δι}ρ]}- 
βοά. ΕἸγχεῖ, (89 Κίηρ Ἔχργοδθοδ ἴΠ6 στοδὶ συ τἢ 
{πὲ ΟοὐδΒ ποτὰ δηὰ βδοῖ δὸ ἰμὸ ἑοιιπάδιϊοη 
οἵ 10 ἴογσ 41}, δῃὰ δὰ β {16 μοί ἴοη ἰδὲ αοά 
σου ὈΥ ποτὰ δπά δοὶ, δἷβο ἤχ ἰγ τοδίοσθ ᾿ΐμπὰ ἴο 
116 (νον. 16). ΤὨΪἷ8 ροϊλῖοη ἔοστῃβ {πΠ6 ἰγϑηβιι!οη 
ἴο ΓΙ ΠΟΥ ἐπξ} ΚΕΡΊΤΙΩΒ' ΤῊ ροοὶ δοκηοπ)οαμοβ 
{πὲ ἷθ8 βυῆογης Ππδὰ ἱπυσγοα ἴοὸ ἢ18 βδ᾽ γδου : 
1η6 [ΒΡ δὰ Ῥσγθοίβοὶ! Υ ἴῃ (89 ΟῚ οὗ βυβογίης 
τηϑδάςσ ἢΐα ἰὸ ΠΟῪ ἴῃ 6 Ποΐκ! οὗὁὨ ΗΠ: ἰογο. Βυὶ 
ΠΟΥ οου]ὰ 800} Βα ̓ νδίϊου ΒΟΟΓΌΘ ἴο {6 κἴῆπον 
Βοοδυρο ἴμ6 [ῸΕΡ Ἰουδὶν ἴογρανο [ιΐ8 ἀθδὶ 
(νον. 17). Βαὶΐ δ]5οὸ 86 1 8 1 8 ΤηΘΑΒΌΣΘ 
ἡπηροτγίδηϊ ἰο {86 [0Ε}Ρ ΗΪ τ θ6] Γ ἰο Ῥγόβοῦνθ στη 
Αἰἷνο. Εὸν 'η Ηδάθβ {Π6γὸ ἰ8β πὸ ὑμδηϊκερί γἱηρ ἰῸ 
σὰ ΠΟΥ ΔΗΥ͂ ΓΟΤῸ ἰγυδίίηρ ἰπ Ηΐπι (νον. 18 
ΟἿΪΥ ἴδ9 νης οδη ἀο ἐπ|8. Ἀπ (δὲ ὈοΙ᾿ ἴῸΓ 
τποιϑοῖνοθ, δα Ὀγ πδηαϊηρ ἀοσῃ ἰδ9 Ὀγαΐθο οὗ 
(6 ἀϊνίηθ ἰδ θ]μοδα ἰὸ {Ποὶνγ ῥοδίοσι γ (νοσ. 
19). Βοσδαθο δ6 κοῦ ἰῃ9 ΓΟΒῸ ἴο ὍΘ ὨΘΆΓΡ 88 
ἢβ τοάδθοιηοσ δηὰ βανίουσ, δ Μ|}}, 'η [16 σμυτοῦ 
δηὰ ἴῃ (Π6 ἢουδα οὗ {Πθ 1.0Β}, Ἰοἱ ἢΐβ βοῆρ βουηὰ 
88 ἰοῃρ 88 ἢ6 ᾿ἴνοθ (γογ. 20), εσβοβ 21, 22 
ὙΠῚῸ]ϊ ΔΙῸ ΠαΙΘ οὔὖΐῤ οὗ Ρ͵δοθ, ὙῸ1Θ ἀχρί δἰηϑὰ 
δῦονα δὶ νοῦ. 6. 

2. αὶ 688}41} 1 βαν-----Ὧν δου].--- ον. 
16. ΤῊ βοηϊπηχοηὶ 6, ἰξδιὶ {πογὸ 18 ὨΓΟΡΟΣΙΥ 8 
ἰηδηΐϊθ διπουηὶ ἴὸ μβᾶαυ, Ὑμδὺ 8}8}} (89 ροοὶ 
86 ]θοὶ ἔτοπὶ στμδθ οὗ πηδίουϊδὶ. Οπ ΠΙΔΥ ΘΟΠ}- 
Ῥδῖὸ 2 δδι). Υἱῖ. 20. Ηοζοκίδϑὶι τοϑόϊγοθ ἴο 8 Κ6 
ἵνο ἰπίηρα Ὀγσγοπιϊηθηΐ: 1) ἐἰπδὲ ἐπ ΓΟΒΡ ὙΔ8 δὰ 
ξοοά 45 Ηϊβ ποσὰ. 2) [πδί ἢθ, ἴοσ ἷβ ρμαγῖί, ν1}} 
ἷγο βοϊθιῃ ἐπδη καρ τἰηρ δὲ Ἰοηρ 86. ἢ6 ᾿ἶνοβ. 

ἴμο οοπίγαοίίοη “}) ΝΠ) ὝῚ τουδὶ ποῖ 6 ἵδκθῃ 
88 αἰ ς 8 σοδϑοῦ. Τῆ6 δης ἰπρβῖ6 οὗ “ βαυίηρ ̓" 
δηα “ ἀοϊηρ ᾽ ΓΟΥ68]8 (μδὲὶ τὸ ἴανα ΠΟΤ {ὐχὸ ΟΟΓ- 
ΤΟΪαἰδνθ τοθτρογα, δηὰ ἐμαὶ Ἶ θεΐοσο 9 ἀοαθ 
ποῖ Ῥοΐηΐ Ὀδοκπταγά, Ρὰΐ ἰογσασὰ, ΤΒο 1-- ἴα 
Ἰνογθ εἰ ΡΥ Ξεξεί- εἰ. ΤῊ ἰδ βοοοῃὰ πυσθοσ ΤΊ 
“ ἡάεπι ᾽ 18 δἀ ἀϑὰ ἴῸΣ θα ρἢδβίβ. ΕῸΥΣ {16 “(τυ ἢ ἢ 
{πὶ ἱβ 80 ἰδυάοαὰ σψογα. 18, 19 ΟἿἹ]ἹῪ οσχ βία τ θη 
1Π6 ῬΟΓΙΌΣΤΩΟΣ 18 ἰάθη 8] πὶ [η6 Ῥτοπ δον 
(οορ. Να πι. χχὶϊ!. 19). ὙΠογοίοσο ἼΘΙ “ἢθ 
᾿ιδιἢ δαὶ ᾿᾿ τοίογβ Ὀδοῖς ἴο νϑσ. ὅ, δηὰ βίδμὰβ ἴῃ 
δὲ ΘΙ δίς δβθῆδβε, 88 ἰΏ ζϑηογαὶ ἰμ6 Ὠοϊΐου ὙΝ 

6 σΒρδῦ]ο οἵὗὁἨ νδυΐουβ οι ρῃδηΐβ (οοηρ. 2 ΟὨν. 
χχχὶι, 24). Το βοοοῃὰ οἵ (Π6 γεσβα ὃχ- 
Ῥγϑδθοθ ἴῃ Ὀχγίοῦ {Π6 {Π8ηο (παι Ἡοσοκίδἢ πιθδπ5 
ἴο Ραυ. Ηδ Ῥγοῃιέΐβοβ ξζοδίουβ Φ 9 ον. ἩΟΓΒΕΪ 
(ου ΣΝ ροο 7ετί. ακαὰ Οταηι.), 88. ὑγοοῖ οἵ Ὠ18 
(ΠΏ 8 ἰῸΣ (6 τοϊοίογίυηθ βοὴ ἢἷπὶ (παὶ δά 
θϑοοδθ (6 δβοῦυσοθ οὗ δ8ὸ σζωυοῖ ροοα ἰογίυηθ ἴο 
Ὠΐπι, 88 ἮΘ ΟΧΡΓΘΒΘΙΥ οοὨΐδαδοθ υοσ. 1. Το 
1βουρῆιὶ σθο}]8 χὶὶ. 2, πόσο ἴΠ9 Ῥτορῃοὶ ᾿μΔΏ Κα 
Φοδονδὴ [ῸΣ θοῺ ΔΏΡΤΥ δἱ Ὠΐμ. 

8. Ὁ ΣΟΞ᾽ ----ἰο |ἴνο.-- ες. 16. ΤΉρΡο 
πογὰβ οΟὨ ἰδίῃ ἃ Ὥρδσοσ ἀοδηϊίίοη οὗ “δ βαϊὰ δηὰ 
860 ἀϊα," γοσ. 1δ, ἔγοπι ἩΠΙΟΝ ἰδ βοθῦ {παὶ 18 
Ῥοϑὲ διίδομοδ τοδὶ ἱπιροσζίδῃοθ ἴο {μ18 ἐπουσῆίῖ. 

ΒΥ (δ6 ποτάβ 1Π' ὉΓΤ Ὁ» μ0 βτεὶ ὑὔοσθ (86 
ξϑηοΓΆΪ βεηίθηοο, ἐπὶ 4]1} {9 τοδί οἡ αοά᾿ δ ποσὰ 
διὰ ἀρεὰ (ΠΒΕΟΗΒΙΕΒ ΔρΡγοργίδίεὶυ γθίεσβ ἴο 
[86 ογοαίΐγϑ τοπι ταν εοὶ ἀπφδηῃ. 1.). ᾿ ἀρ ϑνόον 
ἱπρ οἰαθα δρρ]}68 (818 υῃΐνογααὶ ἰχσυϊ ἰοὸ ἴΠ6 ῥοοῖ 
Βέρλβεῖς, (ἔκ Τεχί. απαὰ Οταπι). 

4, ΒοΒοϊᾶ, ἔοσ Ρόδοο -“---- [ΒΥ ἴση ῖῈ .--- 
ψοτα. 17-190. [ἢ (Πόδ6 τόσροα [ἢ ροεῖ ψίγοβδ ἰπ 
Ὀχίοῖ οὐ] (ἢ 9 δίοσυ οἵ Ηἷβ βυεσίηρ δὰ Π6 
ἀο  νογδηςθ ἔγοια ἴϊ. ἐπ δον αἰδβίγεββ οὗ ἀθδῖἢ 
Βοσνοβ ἢΐπὰ 88 ἃ [οἷ] τμδὶ ἰοἰβ {πὸ μῆς οὗὨἨ (ῃ6 ἀ6- 
ἸΣνοσϑῆςθ βῃἷηο 8]} (μ6 Ὀσὶμῃίοσ. Ηδθ ρῥγαΐδβοα (88 
ΤΑΪΣΔΟΌΪΟΟΒ ῬΟΙΤΟΣ οὗ Οοα (μδὲὶ [85 ὑγουρῃὶ ἱἱ 
δῦουϊ (μδὲ Ῥγθοΐβοὶυ συ] δὶ Ἧ88 ὈἱΓῸΡ δοογαθα ἰοὸ 
Ηἷδ βαϊ ναϊΐοῃ. Τποσγοίοσγο ἢ6 σοροδίθ είς }}} 7 
ἽΦ “ὈἰοσΏ 688" (οορ. Ὦ ΤΊ νοῦ. 19; χχῖίν. 
16; χχυϊϊ. δ). ΤΉ 8 ατδοίουβ ἀ 6] σογϑῆοΘ ΟΣ 68 
ἔτοσα [89 1,Χ0ΒΡ᾽Β ὯΟ ΙΏΟΣΘ σοι οσίης ἴῃ 6 Ροοῖ 8 
εἷῃδ (8. χο. 8), δῃὰ οδβιϊπρ ἴμεσὰ δ ΤΗΝ Ηϊνα 
(Ρε. 1. 11; Μὶις, νἱϊ, 19). 

Ιὴ σεσβ. 18,19 9 βου ἀο] ἑνογδῦοθ 8 οχ- 
Ἰαϊποά ἔγοσιι δῃοίμοσ βἰάθ, [{ ἰδ ἐμβοσῃ {πὶ (86 
ἘΡ Ηἰπιβο δ δὴ ἱηϊογοὶ ἴῃ ΒΕΡΕΕΥ ΒΑ, 

Ἡεοίτὶ ἢ αἰΐνο. Τὸ Βἢ)601 (πιοϊοποιῃῦ : ἴμ6 ἴο 
ἴον 186 ἱπάϊν ἀι418 ἐμαὶ οοπδίϊϊαΐα 11) ἀοοθβ τοὶ 
Ῥγδῖθο πὸ 10ΒΡ ; ἀοδίῃ (αἶβο τωθίοῃοϊο Υ) ἄοϑβ 
ποῖ οοἸ]οῦχαϊο Ηΐμ : (μοθο (πδὶ πανθ 0. ἄοπῃ 
ἰηο ἴ86 νἱὰ πορο ποὺ ἰῃ Ηἰβ δἰ: μπιίηθθα, Ὑ76 
ἢδνο 619 αυΐϊα (86 ΟἹὰ Τοθίδσηθηὶ στοργεθοηία- 
κἰίοῃ οἵ ἴπ6 οοπάϊιίοη οἵ [πΠ6 ἀοδα δὲ βου ϊη 
[μα ὁχοϊυάθβ 411} ἔσεθ δῃὰ οσηβοῖουβ δοϊΐίοβ. ἙΉ 8 
ἴῃ Ῥα. νἱ. 6 (δ). ““Ἐοον ἴῃ ἀθδίῃῃ {μεσθ ἷἰβ πὸ σο- 
ΤΩΘΙΔΌΓΔΏΟΘ οὗ ἴΠ66; ἰῃ (88 ρτανθ ΠΟ 5884}} ρῖνϑ 
1806 (μΔη κα Ῥ᾽ Βείηρ ἰορείμεσ δἷδϑο ἴῃ οὔθ οοῦ- 
Βρθοῖβ 1:9 δχργοβδίοωβ Β. Ιχχχυ. 11--18; 
χχχ. 10; Ἐκοϊ. ἰχ. δ, 6 δῃὰ οοπῖρ. ΦΖοῦ χὶν. 10 

οὐ Ρβ. οχυ. 17. Οὔ βρεοϑ ὑπαὶ {86 βρί γϊτυδὶ 
δοι νυ ἐγ οὗ ἰΠ6 ἀοδὰ ναβ Ἰοοκοᾶ Ὡροῦ 8 Ῥασδ) γσοὰ 
ὈΥ 6 διδᾶφε οὗ ἀραῖ!. ΒΟΥ οαμοῖ ΒΟΡΘ, 
εἶδ. Ροϊπίϑ ἰο {π6 ἔαϊατα 88 πῆδί ργθοβάβ ἄοθ ἴο [86 
Ῥδδί, ΤῈο ἀοδὰ βανθ δ {1116 τοι θη σβηοα οὗ 
1μ6 Ἀεποῆί τεοοϊγοὰ ἔγοτα αἀοὰ ἴῃ [ϊἴδ, δβ ΤῸ Ὺ 
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μανὸ πορα ἴῃ ἐμ (ἐμ ] ποδα οἵὐ αἀοἂ (δαί συ ]68 
οΥοσ ἰμθηι δηά ῥργοιχίβοθ 8 Ὀϑίοσ αίπτο. [“ΤὨ6 
(τῦς6 Ἔχρίδηδιίοα οὗ (6 ποχὰβ ἰς μίγοη ὈῪ ΟΑ1ὶ" 
ΥΨΙΝ, υἱΖ., εἸες ρθη ἡ πὶ τβα οἵ εὐ φλσαν: 

ἰδίου δηὰ αἱ ἴὼ ΥὙἱὶ 9 ΡῬζοϑρϑοὶ 
ἰζο ἕαΐϊαχο ἰ6 δὐυϑογυοὰ ἴῃ οουίθαιρίδίϊοη οὗ ἐῃ9 
Γοβϑθῆϊ, δηὰ αἷϑοὸ (δὲ, 80 [ΔΓ δϑ ἢθ ἀο68 1ἢ1ηκ οὗ 

ἔματην, ἰς ἴα Ὁροὴ [86 βυρροδί[οῃ οὗ Οαοαὐἶβ 
ὙΓΔΙΉ. αταΐϊηρ ἀσθδίῃ, ἰῃ [8 σβρ, 86 ἃ ὑγοοῦ 
οἵ ι6 ἀϊνίηο αἰθρίοθαδασο, Ὦθ σδηποῖ δαὶ Ἰοοῖ 
ὍΡΟΙ ἰΐ 85 (πο ἰογηχϊπδίίΐοη οὗ εἷδ ΒΟ] θπλη ῥγαίβοβ.᾽" 
--Ἃ.Ἃ. Α. ΑΥΕΧ.]. 
1} ἸΡΉΒοι οαϊοίξοηπ, Ηοζοῖκ δὰ ἴοοΐβ ἰδὲ 

ἢδ δραΐη δου ἴο ἴῃ 9 Ἰτῖπα, ὨΘΏΟΘ [6 τοροί- 
ου οὗ Τ το ᾿ἰνϑα, στδο ᾿ἶνοα, 6 Ῥσδίϑϑι,, 
εἰΩ., δηὰ ἰπ6 ἰογουδ ΟΥ̓ΤΊ 2,232 86 1 {μ16 ὅδΥ, 
ἴῃ τ 1] ἢ. ἀρροδγᾷ ΠΟΥ τηυοἢ ἴπ6 οοηΐγαδὲ ὈΘΓ ΤΟ ἢ 
(πὸ τιουτη Ὁ] γοδίοτάδυ, δὰ (6 Ὀ᾽οδβδοὰ ἰο- δ 
ἸΔΟΥ͂ΘΒ (ἢ 6 μοδτὶ οὗ 89 ροοε. ΤΠ6 πογάβ ἔβῖοι 
ἴο δο ΟὨ]] ἄσϑα, εἰο., αν ἃ ρου ΔΓ εἰρη βοδησθ 
ἰη Ηοζοϊκῖ ἢ 8 που. Ηΐπ βυοοθαθοῦ Μδηδδδθῆ, 
δοοογάϊηρ ἰο 2 Κίηρϑ χχὶ. 1, δοοοηἀοῆ ἰδ τ γΟηΘ 
δῖ ἔοῖνο γαῖ οὗ ᾶζο6. ΟὈΟὨΒΟΘαΌΘΏΥ δ σδηηοὶ 
Ββανθ θθθὴ ὕογῃ δὲ {μ186 ἰΐηχθ. [Ιμημάἀοοά, βἰποθ ἱὶ 
Ὑ83 ΟὈΒΙΟΙΊΔΕΥ ἴον {Π6 οἰἄθϑὲ βοὴ ἰο βυσοροα, ἱΐ 18 
ΨΟΓΥ͂ ῥγοῦδοϊο {παῖ δἱ {πὶ {1π|6 Η εζε κὶδὰ πδὰ Ὧο 
Β00 δὲ 81}, ποῖ βθοηβ 0 Ὅ6 οοημῆτγπιοα ὃγ ἸἈΧΣ 
42), χχχῖχ, 7. Οὐμείἀοτοὰ ἔγου (δ ῖδ ἐΡόιαι οὔ 
υἱὸν οὖν ποθ ΒΡΡΟΔΓ Ῥιορῃοίΐο. Ὑοί, νῇϑη 
086 Τοβοοίβ Ἡμδὲ βοσί οὗ ἃ βοὴ Μδῃδαάαδοὴ πδ8, ἰΐ 
ΜΟΙ] αἰπιοθὲ βθοῦ ἰῸ πᾶσα θθοη ὑὈοίίον ἢδὰ Ηδοζο- 
Κίαϊι ἀοῃθ ἠοϊπΐηζ ἰο ἀνοσὶ 80 δοηίθηοοθ οὗ ἀϑδὲβ | χυ. 1 : χχίϊὶ. 
γοσ. 1, 

δ. ἘΠο ΣΟ ----Βοῦδὸ οὗ ἴΠ6 ΤΟΣ -- 
ψαου. 206. Οὐποϊυάΐηρ γϑσβθ, οοπίδίηἶηρ ΟἿΟΘ 
δαδὶη (μ9 οἰϊοῦ ᾿μουχῃϊ, δηὰ ἃ βυπηπιο.Β ἰο οΟΏ- 
ἄμυδ] ρῥγαΐῖθο οὗ Φεβονδῃ. “6 βονδ ἐδ ργεδοηξ 
ἴο Βᾶγ9 Π16,᾽ Δ06 7ετ,. απὰ Οαἴταπι. Ἐδο Ὑ111}} υσϑ 
ξου ἢ ΣῺΚ διεηβοάᾶ ἰπδιτα θη, ὁ. ΤῈ 
ΒΟΏ δοοοιρδηγυΐης ἴΠ6 δίσϊροὰ ἱπδίσυτηθηϊ 18 πο 
μουν πΡΕἢ οὐυρὰ ἰδο ]Ἰαιίοῦ 8] οῃθ 18 πλοηϊομρά. 
ΤΟ Ρῥ]ΌΓΣΑΙ μλὲ ὑδοὲ υὑγχεὰ 848 ἰδνοσίης ἰῃ}6 τη 8ῃ- 
ἱπα “ βοηρ." Βυΐ οουἹᾶ ποὶ {86 τηυδῖο8] Κρ 
Ἡοσοϊκῖδῃ ππάἀογείδηὰ τυαγίουβ βοσίϑ οὗ ῥ]αγίπρ 
οἱ βισϊηζοά ἱπβίισασθη 7 Οσ, ΕΥ̓͂ οὶ {818, ΠΏΔῪ 
ποὲ (86 ρίαγαὶ Ὀ0 {πδὶ οὗ (πΠ6 φοῃμθγαὶ ποίου 

βοῦλθ ΒΌρροβο, ἰμΒαί ὉΥ͂ (Π6 ρίυγαὶ 1.2 “γὸ {1}} 

ἰοῦο," Ηζοκίδη βοΐ ἰπηροὶ ἢ 85. (Π9 οβοτγαθ- 
Ἰεδάθν οὗ ιἷβ ἿἈπ}}}Υ. Βιι οὨθ τωυδὺ ποί ἴογροὶ 
{πὸ 1,ονἱιῖςαὶ πιυείοΐδηδ (δὶ ἢ6 ὐπηβοὶ ἢ δὰ 1η- 
βἐἐιυϊοὰ ἴος (6 μογνίοθ οἵ οὐδ Βοιιβὸ (2 ΟἸ"γ. 
χχῖχ. 30). ΟὐΟγγοθροπαϊης ἴο {Π6 ΣΥΤῚΝ γοσγ. 16, 
Ἡζοϊκί δὰ ἐπ᾿ κα μθγὸ ποὶ οὗὨ ρτγἰναίθ αἱνἱὴθ βοὺ- 
νίοο, θὰὶ οὗἨ (6 ποσβῃϊρ οἵ Φεβουδὴ ἴῃ [86 

ἰοαρῖθ. Ὑμὸ ῥσγοροδιοῃ Ὁ ἰδ ΒΌΓΡτ βίης. ογ- 
Βδρα ΟἿΘ ΤΙΔῪ ΘΟΠΊΡΑΓΟ Ηοβ. χὶ. 11. Ῥεσῆδρϑ, 
ἰοο, ἴδ ῥγθροδίἰΐοῃ ἢδ8 γοίθγθῃοϑ ἰο [Π9 οἱ δναίϑαά 
ἯΔΥ ἩΠίοΝ, δοοογάϊηρ ἰο 2 Κίηρβ χυὶ. 18, 1οὰ (Π9 
Κίηρς ἰηίο {86 ἰδ ρ]6, δηὰ αδοζαθὰ ἢΐπὶ δῇ εἷθ- 
ναϊορὰ ρἷδο ἔσο ψῃΐϊοῖ ἢ6 εδὺν (09 ψγθδίοσ ῥμδγὶ 
οὗ (16 ἢοῦδο θθποδίῃ ἴα, Μίογθονυον ἰΐ 18 ἰὸ ὃ6 
τοιρλαικοα, ἐμαὶ ἰδυγγίης ἴῃ ἴδ μουδθ οὗ {6 
[ΒΡ ἢ85 ἃ ῬΓΟ ΠΘΗΙ Ρἶδοθ ἰῇ ᾿ΏΔΩΥ ῬΕΔΙμ8: 

: ΧΙ. δ; ΧΙ. 4; Ιχχχὶν. 2 644. 
11, ἀο. 

2, ΤῊΕ ΒΑΒΥΙΓΟΝΊΒΗ ἘΜΒΑΒΒΥ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΧΧΙ͂Σ. 1-8. 

1. Ατ᾽  [δαὲ ἔπι Μογούδον- 6] δάβη, [86 ϑοὴ οὐὗἔὨἩ Βαϊδαδῃ, Κίη 
Ἰοιίοσβ ἀῃμὰ 8 ῥγοβθηῦ ἰο Ηθζθκίβῃ : [Ὁ μὸ δὰ μοασὰ ἰδδὶ ἢθ 

οὗ ΒΔΌΎ]οΣ, βοηὶ 
ὈΘΘῺ βἱοϊκ, δὰ ννδ8 

2 τϑοονογοά. ἀμπὰ Ἠοζοίκίδ ψδ8 ρ] δα οὗ ἴμ6πὶ, δηὰ βμοπδα ἰμθπὶ 86 ἤουθθ οὗἉ δἷ8 Ἶρτο- 
οἷουβ {πηρΒ, ἐΠ6 511 6 ., δῃὰ [86 ρο]ἃ, δῃὰ {86 βρίοοβ, δῃὰ [86 ργϑοΐουβ οἰηἰταθηΐ, Δηα 41] 
[186 Βουδβο οὗ δὶβ Ἶ᾽ ̓ἈΓΤουΣ, δηα 41} ἐμαὶ ταβ ουηᾶ ἴῃ ἷβ ἰγθαβΌσοΒ : ἴμοσθ Ῥ88 
ποίμίηρ ἴῃ 18 ΠΟΙ1Β6, ΠΟΙ ἴῃ 411 ὨΪβ ἀομηϊηΐοη, ἐμαὺ ΗΖ δῃ βμοποα (ποτ ηοί. 

ΤΒΘη οδηθ 1βαῖδ (λ6 ῥσοόρῃδὶ υπίο Κίηρ Ηροζοκίβη, δῃὰ βαϊάὰ υπΐο μἷπι, Ἦ μα 
ΒΑΙ ἃ (686 ἸΏΘὴ 7 δπὰ ἴγοπι ΨΏΘΩΟΘ ΟΆΠ16 (ΠΩΥ υἀπίο ἰΒ667 Απάᾶ ΗΖ ῖδῃ βαὶά, 

4 ΤΉΟΥ Δ΄Θ ΘΟΙῺΘ ΤΟΠῚ ἃ ΔΓ ΟΟΌΠΕΥ ὕπο τη6, οὐεν ἴτοῖη ΒΑΌΎ]οη. ΤΏΘη Βαϊ Ἠ6, 
δῖ μβαγὸ {ΠΟΥ͂ βοὴ ἴῃ (ῃΐηθ Βουδοῦ Απάὰ Ἡρζοκίδῃ δηδμπνοσοά, Α1] ἐμαὶ ἐδ ἴὴ 

δ τηῖηθ Βοῦθθ ἤᾶῦθ {ΟΥ̓ Β66ῃ: {ΠογΘ ᾽β ποίμἱπρ ΔΙΔΟΙΡ᾽ ΤΟΥ͂ ἰγοαϑυγοθ ἐμαὶ 1 αν πο 
6 ειοτοά ἐμϑηλ. ΤΏοη βαϊὰ Ιβαϊδὴ ἰο Ἡοζοκίδη, ΘΓ 6 ψογά οὗ 86 0Ε} οὗ μοβίδ: 

Βομο]4, [λ9 ἀδύβ ὁοπιθ, ἱμδΐ 411} {πὲ ἐθ ἴῃ (μῖηθ Βουβθ, δηά ἐλαΐ νι οι (ΠΥ ΔΕ Π 6.8 
ἰανο ἰδ] ἃ ἊΡ ἴῃ βίοτο ὑῃῈ}] {π|8 ἀδυ, 8β8}} θὸ οαυτὶ οὶ ἴο ΒδΌΎ] οι : ποίμηρ 58.811 Ὀθ 

1 Ἰεῖδ, Βα ἢ (π6 ΓΒ Ρ. Απὰ οὗἹὨ (ΠΥ βοιιβ ἐπα 88}4}} ἰβϑυια ἔγοιω [ἢ θ6, Ὑιὶοἢ ἰδοὺ Βἢ δ]ὲ 

οὗ ΒΑΡΥ]οΩ, 
ι, 888}} ΠΡ Ὁ τὸ παρε, 8Πα {πΠ6Υ 5}8]1 θ6 "δι ῃυοβ ἴῃ [86 

6 βϑϊὰ Ἡρζοϊκίδῃ ἴὸ [βαΐϊδῃ, αοοὰ 8 {π6 ψογὰά οὗ 16 [Ὲ} νὶς 
Ῥδίδοθ οὗ {μ6 Κἰπρ' 

8 ἴδοὺὰ παδῦ βροῖθὴῃ. Ηο βαϊά τηροσγϑουοῦ, ΕῸΣ ὑμοσθ 8881} Ὧ6 ρεϑοθ δηὰ ἔσυϊὰ ἰὰ 
ΤΑΥ͂ ἄγε. 

1 ον, δρίοονῳ. 

δ ολανεδογίοί. 

80 γ, }οιοοῖδ. 8 Η.90. υϑεδοεῖδ ΟΥ̓, ἐπεί ρριθη 6. 



ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΉ. 

ἘΧΤΡΟΈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

Οὐ γοξ. 1, ΤΏ ἰοχί οὗ ὃ Είῃ 5 χχ' 12 θ4., ζοϑδὰδ 

ΓΞ ΤῊΝῚΞ ἰπϑιορά οἵὁἨ ΤΉΚΥΟ. Αοοοτγάϊης ἐο ἐδ 
᾿ σα, Ὁ τὰς 'γῷ ξ: πε 8 

ΣΩΟΒυΙ ΘΙ 8 186 χοραϊηᾳ οὗ δαἰα ΒΡΡΘΔΣΒ ἴο ὯΘ ἀ9- 
οἰάοα!ν 86 οοσχσϑοὺ θΏ9. ΕΣ ἐὴ9 ὨΔ)Θ ἰῃ Αϑαγγίδῃ [8 
“ Μδγάὰυ- 804]-ἰ Δα], ἐ. 6. Μογοάδοῦ κὰγ9 Δ (ΟΥ (89) 
ΒΟῺ (ΘΟΗΒΑΡΚΕ, Ὁ. 313)». Τ}Ὸ ἴοστω ὙΚ2 Βθοθιῃϑ ἴο ἤδγθ 

βρτυης ἴγομλ ἔπο δἰἐγδοιίίοῃ οὗ δουμὰ οὗ ἴμ9 ἰῃχθ96 70]- 

Ἰοσίης ποσὰ, ἩὨ ο ἢ Ὀοκίη τίν 3. δὲ μὰ 5 ὈΘΘῺ βαϊὰ 

βίον ἐμαὶ Μογϑάδο-Βαϊδάδη ἀοθὰ Ὡοὺ τϑϑῃ "“ λέοσγο- 

ἄαοια Βαϊαδαηπὶ βἰξιιδ,," Δ οἿν ἰοχὶ δῃὰ 3 Είημθ 8301 ἴὸ 

Ὡπάοχϑιδπὰ {{. [ΤἈῖί8 ἐτωραϊθα πιἰβυα μα οχϑίδηαϊῃβ δθθ [8 

4υΐθ ατδι ουθϑ ἴθ [6 Αὐαἴδος.-Ἴκ.)}. 9 Βδυθ Ὦθχο, 

αἰϑο, δὴ ϑυίάϑποῦ οὗ δ᾽ αίοσ σίου ὙδῸ νγγδϑ ᾿πὰ ΗΠ ΤΘΏΕΙΥ 

δοαυδίηἰοα σὶϊὰ ἰὴ 9 80 ]96..--Οἡ ὉΣΒΌ ΘΟΥΩΡ. ὁὉ 

χχχυὶϊ. 14.----Οὐν ἰοχὶ ἀἰβῖοσα ἴγοσα 3 Κίημα χσ. 12, ἴῃ 

τοδάϊης γ᾽) διὰ Ὁ77"}. Βο(Ὰ δόϑζὰ ἰο τὴ9 ἰσϑοθϑῦ 9 

ἐο δοστϑοϊίοῃ. Το ϑάϊϊος οὗ τη ἰοχὲ ἰῃ 1[βδίδῃ σταϊσῆί 

ἐαῖκο οδδιηοο δἱ ἐμ9 ἀου]θ 3, διὰ ἐδ Βαγὸ σϑρίδοθα 

ἐὴο ὅνϑέ Ὁν ἢ. Βιυὶ ἢ6 δ'8ο δὐυτωιοα δὲ ἐΐ8 οἷν Ὀοίης 

βα!ὰ 5 Εἰπρϑ: “ἢθ ἢβά μϑαγὰ ἐμαὶ Ἡθξθῖ δὴ Ὑ788 58[οἸς."" 
ἘρΥ ἴν βοοιηϑᾶ ἰο ἢΐτὰ ἐπδαὺ Ἐἰ|6 οηάου} ΓΘΟΟΥ͂ΘΤΥ οἴ 

Ἡδξοκίδη, διὰ ἐμθ ῥγοοῦ [ἃ χαῦοὸ οἵ 8 Ὀοίῃρ 8 γϊοῦ 

Ὁπάογ τπ6 Ὁτοἰθοϊίοι οὗ ἃ τα κῃ νγ μκοὰ, δὰ 8ἃ9 τωῦο ἰο 
ἂο ψ ἢ ἐδο Βεαυ)]οη δ ΒΟΉ ἀἸηκ Δ ΘΙΔΌΒΒΒΥ. 

Ου νοῦ. 2. Βοσϑ, ἴοο, ἐμο ἔνγο ἰοσχὶβ ἀϊδθι. ΤΈΘ 

ῬΌΌ οἵ 2 Κίηξϑ χχ. 18, ἰ5. (ἰὴ τῆοσγο αἰδῖοα!! τοδάϊηρ, 
οοτηρατοὰ νἱἋἢ τι οἢ ΓΠ 9} ΔρῬϑασβ δὴ ϑεωθῃ δέοι : 
Ὀοΐπα ἐπ 9 Θαθίοσ ἀπ ὰ τόσο ὩΔίΌΓΡΑΙ σοδαηρ. 

Οη γνοσ. 8. Αἰ {δο ϑηᾷ οὗ [6 γϑσβϑθ οὖσ ἐθχὺ ᾿)88 ἐὃκ 

δΔΙοΥ ἸΝΩ, ὙΒΊοἢ 18 τδηϊτης ἴῃ 3 ΚίημκΒ χχ. 14, 
Οη τόσ. ὅδ. Ουσ ἰοχὲ 88 ΠΊΜΩΥ οἱ ἐμθ οπὰ, τ Ὠ ἢ 15 

ποριίηκ 2 Κίηβδ χχ. 16. [Ὁ ΤΩ ΔῪ ὈΘ ΒΟΣΘ (89 Β8Π|6 85 [ἢ 

(Ὧ9 0650 οὗ οἶδρ. ΧΧΧΥΪ;. 82, οοπιρασοά τί 2 Κίηρε 
Χίχ, 81, 
ΟἿ γοζ. 6, Ουὖὺ ίοχὲ θὰ 5.5, 2 ΚΙηρ χσ. 1ἴ, Δ25»". 
Οὺ γοζ. 1. Οὖὺνκ ἰοχὲ ἢδϑ ἹΠΡ᾽; 2 Κίηρμβ χχ. 18 ΟὨΪΥ 

ΕῸῪ Ὧδ8 (8 γοδάϊηρ, σῆθγθαωσ ΚΕ ἸΠΙΌΣ στοοὰθ ΤΠ", 

Οοείδ)Υ ἐμ9 ἰαέΐος 19 ὑλ6 χιοσοὸ αἰουϊι, δηὰ ἹΠΡ᾽ 8Ρ- 

ῬΘΔΙΒ 88 δὴ οδϑηααιίου. ΤῊΘ οἵα. τῆν ὈΘ ἰαἰκοη οἰ Ὁ 
86 9 ῥὑγϑάϊθαίθ οὗ δὴ ἰβάϑῆμπῆο βαθ᾽ϑοὶ (ο}6) ΟΥ̓, ἵΏΟΣΘ 
ΘΟΓΣΤΘΟΟΥ, 88 ΒΘΘΙΏΒ ἰο0 ΙΏΘ, 886 ργϑαίοδίθ οὗ ἃ ἀοδηίιθ 
δου θήϑοῖ, ΤὨ]ΟὮ, Δοτθυοσ, ἰδ ργθϑϑαὺ ΟΣ ἴῃ ἰάθ8, υἱε.: 
ὃχο κείηρς οὗ Βδῦθν]οη. 

ΟΣ γϑγ. 8. 3 Κίηρε Χχχ. 19 ὯΑ8 ΌΝ »ἶπὶ ὍΠΟΙΘ ΟἿΣ 

ἰαχὰ ΠΔΒ δίτορῚΥ ν2. ὈΝὲ ΝΣ ἄοθο τοὶ οΟΌΣ οἶδβθ- 
ὙΠΟΤΘ. παι» (ἢ 824 δ), ὑαϊς 98 1ὲ ἔπ [ἢ 8086 οὗ “ 
1{ οὐἱν." Βαῦ ἐδδὲ ἰθ ποίἐποῖ σγϑπτ δε οδ)ν ̓ υδε οα, 
ὯΟΣ αὐθ8 { ρἷντθ ἃ οἶθῶσ τηϑδηῃΐηρ. ἀὐουταϊὴς ἴο ΓΩ͂ 

γίον οὗ [9 οοπίοχὺ (πβ09 ᾿ἴχοσ. απα ΟΥξ. Ὀθ]οΟΥ) μἢ. - 
ποῆθα. 1, (Ποροίοσο, ἰδ ῖκθ ὈΪΛ ποῦ 28 8 ρϑγίΐ9]9 Ὄσργθϑ- 

βῖνο οὗ ἀοβῖγθ, δῷ τΔην ἀο, Ὀπὲ ἴξ 859 [15 οοῃα !ἴΐοηδὶ 
τοϑδηΐῃ, “ΠΥ [ἢ 80 ἕ 88.) Τῇο 2 ἴη. 1:6 ἰοχι οὗ 

ΙἸδαϊδῃ 888 ΘβΘΘῺ ΕΠ [6 δϑὴ 6 ΣΩΘΘΏΪΩΡ, 88 ὈΈΠΙΤΣΘΟΝ 
4180 Ὧ85 δα πλἰἐἰθ., ἘΕῸΓ 1 Βαυβ8, ἰῃδί Ὀοΐνγοϑῃ (ἢ9 Ββοηί"- 
τηϑηΐβ (μλαὲ Ἡθκο κί δα ὈθιΣΑγοα ἢ σοΐοσϑησο ἴἰὸ [ἢ 

ΔΙΩΌΘΘΕΔΟΟΣΕ δὰ ἢ18 δἰ ΣΙ δι Οη “ οοὰ [8 ἰῃῆ9 ποὰ," 
σίο., Δ ΘΥΘ ΔΒ ὯὨο σοπίγδαϊοίίοι, Ὀθοδαθο, ἰῃ ἕδσὶ, τ }}1}6 
δά Ἰίνθὰ ροϑοθ δηὰ δον του]ὰ οογίαίηῖϊν Ὀ6 υπάαϊν-- 
τυαγῦθὰ. Αἱ Ἰδαβϑὲ, οὧὖγὔὐῦ λἰοχὶ ὁὰπ ὮὯΘ 80 υυμάογσπίοού. 

ὝΠΟ ΟΥ ἰϊ8 ΔΪΠΟΥ ΓΟΔΠῪ τηοδὴης (ἢἶδ, 5 δῃοΐπος 4865- 

ἐἴοῃ. ἘῸΣ 1 Ἰγοτθ Ῥοϑδίῦϊο, οο, μὲ Ὧἣθ διυ αι τπἰϑά ΤῸΓ 

{π 6 ΟΌθαῦΓο Ὀδὲ Ὁ) [6 κορθραὶ, ἰμπἀοδηϊΐο "2 μοσ- 

ὮδΡΘ ΟἿΪΥ ἴῃ [8 ρῥἰϑοπδϑίίο 6:86, ἰπδὲ ἰπίσοάυοθδ [ἢ9 

οταίΐο τεοΐα. 

-" 

ἘΧΕΟΘΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. ΑΘ πο ἰοχέ ποοᾶβ 3ὸ βρϑοΐδὶ οοιῃηοηί, ἱΐ 
ΤΩΔΥ ὃ6 γ6}} ἴον ἴπ6 θεοί Σ᾽ Ὁ ἀοσβίδπαηρς οὗἁὨ [6 
εἰγουπιδίδησοβ ἰηνοϊγοά, ἴο ῥγοϑοηὶ ὈσΘΗ͂Υ (86 
οἰϊοῦ ροϊῃηίβ οὔ Βδργυ]οηΐδῃ ἰδίουυ σοϊδηρ ἰὸ 
μοι, δοοοσάϊΐηρ ἰο 86 ἀδία οὗ ἱῃ6 ἀβδγσίδῃ 
ἹΏΟΘὨΤΩΘΩΪΒ 88 ἴᾺΓ ἃ8Β ἴμ6 ἰαϊίασ βᾶγθ θθθῃ ἀο- 
οἱ 
δ Μοχοάδοι- Βαϊδάδῃ, πὸ δϑοιΐ [29 ΘΙ ΒΒΟΥ 
δηὰ Βαϊδάδῃ ἢἷ8 ἰδίμοσ. Ὑοὐ ἴποῦθ ΔΡρθᾶδσβ ἰῃ 
τ ΐβ ἃ τοϊδυπαογβίδηἀϊησ, Αοοοσάϊης ἴο {π6 Α.8- 
δΥτδη πιοηυτηθηΐβ (ΟΡ. ᾿ΕΝΟΒΜΑΝΎ, ἰδ8 Ῥ»Τ6- 
πρίδγσε, σἰσίιαείοπα, ἐλην 1874, π τ, Ἢ τὴ 6 
ΘΕΒΑΥ͂ “πη Ῥαίΐγίοίε ᾿͵οπῖδη,") ν. 210) ον Μοτο- 
ἀδοῦ Βαϊκάκη ΑΒ ἃ 8Β0ὴ οὗ χέκια. Οοτρ. 4180 
1πὸ οδἰθηίδίϊουθ ἰηρβογι ρίΐοη οὗ ΤΙ και ΡΠ δρον 
τλθη Ἰοη6α ρον δἱ χχὶ. 1, ὙΠΟ δἰδίοβ ἰδὲ ἢ6 
τοοεϊνοὰ (μ6 Βοπιδϑο οἵ “ Μεγοάδομ- Βαϊδάδῃ, βοῃ 
οὗ 6 κΚίη, κίηρ οὗὨ ἴδ βοβ, ἴῃ ἰδ οἱἵγ οὗ βαρῖρα." 

γγο ΤΟΙ Ϊοα δῦονο δὲ χχὶ, 1, ἐπὶ ὉΥ ἐΐλανιία 

(ΟΥ̓, “μββϑ, β68- 1 πα) ἰβ 0 6 πυῃᾶοτειοοῦ 
βου ΟΠ δ] θα, [6 ταίοτ ταρίοη δὶ ἰπ9 τοῦτ 
οὔ [ἢὴ6 πηϊοά τίγοσα ΤΊ ρτίβ διὰ ἘΌΡσαίθθ. Μοτσο- 
ἀδο- Βα δάβδη, σ ἤθη ἢ6 ἀϊὰ Βοιηδμο ἰο ΤὶρἸδ(ἢ- 
ῬΊΊΟβοσ, νῶϑ Κίπρ οΥ̓͂ Βἰἐ-2ακΚίη (πο γα {86 
Ὧ 8118 οὗἁ {Π6 τϑαϊδῆοθα δηὰ οὗ [Π|6 8:4}} ἰθτίίοτν 
οἵ δἷβ (6 .), δῃὰ βὸ τοπιδίηϑα {111 [π6 γϑᾶν 72]. 
ΙῃῺ (ῃ6 γοδὰρ 721, θη ΚΑΓβΟη δϑοομἀοα ἰδθ 
(Πγοῦθ, (18 ὁπουχοῖΐο πιδη, το νὰ δῇ δὶ μυ- 
κἷαβί (τ [Π6 ἱηδοροηάθποο οὗ Βαθγίοη, βαοοοοᾶοα 
ἷᾳ πιοπηησ [86 ἰΒγοῦθ οὗ 811 Ομ] θα ἰῃ ΒδΡργ" 

εγοὰ. ΟἿΣ οἤδρίο᾽ βρϑϑξκβ οὗ ἱτὸ Βδίδάδηε,. 

ἴοῆ. ὙΤῈΘ οδῃοη, οὗ ῬιΟΪΘΠΙΥ πδηο8 Μαγὰοο- 
οἰαρϑά, ΟΡ {18 γᾶ 88 Κιῃρ οὗ Βαδθγίοῃ, 8 
ὭΔΙΩΘ ἰδα 18 ὑῃί γ ΓΒΔ ]}Υ οἷ δ8 ἰάἀθηϊίοιὶ 
ψὶ Μοσοάδο- Βαϊδάδῃ. ϑββδυροῃ δἰδίθβ, ἱπαὶ πὶ 
(86 βγϑί σου] οίθ γϑασ οὗ μἷβ τοΐμῃ (ἑ, 6., ἰη δα 
γοδν 721), δἰϊοσῦ βαυΐηρ ἴῃ (ἢ6 ΥΟΔΡ 722 Ο00Π1- 
Ῥ]οίοὰ 8 οοπαυσεῖ οὗ ϑδιρδσία, 6 τμδσοβοα 
διυλὶπεὶ Μοσγοάύδλου- Βαϊ δάδῃ. Βυϊΐ ἢΐ6 υῃάοσίακ- 
πα δ ποὶ βυοοθβαίαὶ. ΕῸΣ Μογούδοι- Βα] δάδιι 
τηλἰηἰδίηοὰ Ηἰτθο] ὦ δηα σεϊμηθά, κὐλμδε δν": ἴο 
π6 ΟὕὐῳἝηοῦ, γοὶ ἔνοῖνθ υοδῖβ 88 δοκηονὶ ἔα 
Κίηρ οἵ Βαῦγίοη. Νοὶ 1}} π6 νϑᾶσ 710 ἀἱὰ δ84σ- 
ἔοι αραΐῃ ἴδῖκο {16 ἤ6]4 αραϊπβέ δΐπι. ΤΏ δίσυρ- 
κ'ο οχίοινὰοα ἰηΐο ἐμ 6 γϑδγ 709, δηάϊηρ ἰπ ἴπ6 ἀθ- 
Ἰβσοηοιοηΐ οὗ Μοῦ -«Βαϊδάδῃ (θα ἴπα 1ἢ- 
(ογοδίϊωρ ἀοθοσὶ ρίζοη οὗ (816 οατηραίστι ἴῃ ΓΠΕΝΟΕ- 
ΜΑΝΤ, ἷ. 6. Ρ. 248 βη4ᾳ.). Ιῃ 1ἢ]8 ΩΣ βϑαγροι 
Ἡἐαθο ἢ τιουπίοα (μ6 ἰἤτοηα οὗ Βαῦυ]οη. Τῆθ 
Οαποη, ἔτοπι ἴῃ 6 γϑαρ 709 ΟΠ ΝΆΓαΒ, Πδπιο8 ̓ Αρκέα- 
νος, ὦ. 6, ϑαιτυκίη οὐ βδγροῖ, 88 Ἰπρς οἵ Βαῦγ- 

Ἰοη. Βαὶ ἐδιο οουγαρο οὔ Μογούβδοι- Βαϊδάδῃ νδ8 
᾿μοῖ γοὶ Ὀγοίκοῃ. Ηθ Βοα ὕδοκ ἰπίο Ηἷβ οτσῃ Βεσγε- 
αἀϊίατν Ἰδαηᾷ Βἰι- δα κίη, 8 ὭΔσΤΟΥ βἰγρ οὗ Ἰδηᾶ οἱ 
6 Ῥοχαΐδη ψυϊί οσίοηάῖηρ ἴροπι δεδαί-εἰ-αταδ ἴο 
Ἐ]Δπ. βδυροη τηδγοῃοά ἀραϊπβὶ Ἀΐπὶ ἀραῖπ δηὰ 
εἰοττηοὰ ἢταὶ (᾿ 6 δἰγοωρὶν ἑοττ δοα ρΡοκϊοη νώ..... 

Μογοάδο- Βαϊδάδηῃ δπνδιιθὰ ἢΐπ), ἰμοπ τ᾿ ς ΟἿ 
Ῥατ- αἰκίη, ἰδ ὁρροπθηι  ἰδβὶ τοῆιρθ ου [ἢ πηδίη- 
Ἰαηά. Μοζοάδοι:- Βαϊδάδη οϑοοδρο νι} ζγοδὶ αἰ ΐ- 
βουϊιγ. Βαϊ 8|}}} 86 ἀϊά ποῖ βυρδηιΐς. ϑαγρὸπ 
ψ88 Ομ ρ61164, ἴὰ (86 θορίπηΐηρ οἵ [λ6 γοδτ 705, 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙ͂Χ, 1-8, 

1ο βκομὰ ἢΐν δοὴ βϑωσδοδβουὶο δκαΐποι [πὸ οδαϊληδίο 
τοῦοὶ, Βαϊ οἱ Ἰοηρ δῆοσ, βοιδοδμοσι Ὁ σοοοϊνοα 
ἷῃ σδρ [86 ΠΑΝῚ δε πόθοι οὗ (56 τὴῦυγάοῦ οὗ ᾿ἷδ 
ἴδιος ὈΥ ἃ οοσίδὶῃ ἱ, ὈΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ρδισί οἷο 
ΟΒαδιάθδῃ δηά δαάδμογοοὶ οὗ Μογοάδοϊ- Βα] δά δη 8. 

ἙΒοα ἰπετο [0] ονοα ἃ ρογὶοὰ οἵ νόὸ ΟΓ ἴδ γθθ 
γοδιβ, δΠ1οὰ ὑρ πὶ ([Β6 εἰγιίοα οὐ νδγίουβ ὕγο- 
ἰθπάθε ἰο ἴΠ6 ογόνῃ, δηὰ ἤθηοο ἀραὶ ὃγ (;6 
Οὐδδοῦ δὲ καιρὸς ἀβισίλευτος, ΤΒυδ 15 ΔΡΡΟΔΙΒ ὮὉΥ 
πὸ δοοουηΐ οἵ ῬΟΨΥΗΙΒΤΟΒ ἰῃ ΕΥΒΕΒΙΌΒ (ολεοη. 
αγπιέν. εα. ΜΑΙ, ν". 19), ἰδὲ δσ Ὠ5 ἀθδίἢ. 
ῖφ δοὴ δηὰ δ Ὀγοίδοσς οὗ ϑοηῃδοβοσιὺ δδοοουάϑα 
[πὸ Βεαργὶουίδη ἰἤγοῦθ. Βαὶ δῇεσ ἃ δῃογί (θστ 
1Ππί6 οὔθ νγ88 οὐ ροὰ ἰο χίνο ρ͵δοο ἰο ἃ οοσίδὶῃ 
δαΐεδ, ἯΠο, δῇοσ ποὶ πὶ γγ ἀδγα τοῖχο, τῶθ 

Κις Ὀγ Μεσοάδο"- Βαϊδάδῃ. Ἴ ΠΩΣ ἯΔ8 ΟἿΓ 
Μεγοάδοι- Βαϊδάδῃ 082} δοδγϑοῖυ ὕε ἀουδίοα, Το 
δπλρ] Δ Δ }9 ΘΠΘΙΩΥ οὗ ἴμ6 Αδδυγίδηδ ρο] ἢν γδὶδοα 
Ἠΐβ οδὰ δῆϑν. θη ῦ Ὁ τδρομοὰ Ἵ 
Ηἷπι δηὰ οοπαυογοά ἢΐπὶ αἱ Καὶ ἰδ, ἃ οὐἱγ πὶ Νοῦυ- 
ΟὈΔΟΠΘΣΣΑΡ δἰογπαγβ ἱποογρογαιοὰ ἴῃ {Π6 οἱὶ 
τοστίογυ οὔ Βδθυ]ου ὈΥ το οὗ Ηἷδ ρτοδὶ Μ]]. 
ἐγῤήαμψῇ ΦυΗ κινὸ ἴπ6 ἰβσοηθ οὗ Βαγίου ἴο ἃ ὁ0:- 
ἰδία Βεὶϊ θυ οὐ ΕἸ θυ8, (μ6 βοῇ οἵ δ “ νὶβϑ τῇ δῃ,᾽" 

Ναΐ 4 δαδοτγαϊποίο Κίηρ ἀμν ύρας ὮὈΥ δβοβῆδοιθ- 
τ δϑβὲσ ἰμ9 δχρυϊδέου οἵ Μοσγοιίδοι- Βαϊ δάδῃ. 
Αδοο ἰο 19 Οδηοῖ οὗ γτοβροηῖ (ΘΒΟΉΒΑΡΕΒ, 
δ, ΨῈ9) 6 ΟΧφοα! ἰοα ἀραΐπος Μογοάδοι- Βδὶ δ. 

(εἶ! ἐπ 106 γοῶν 704 Β.Ο. [ῃ {Π0 γοαρ 700 
10 δοοοιῃ ἰθμοα Πα υπίοσίηδίθ Ἔχρο- 

ἀϊδου δρδϊηπὲ ᾿δῇ δὰ Βαγρί, δοοοσζαάϊης ἴο [Π6 
Θη(ἶγοῖν Ἑγοα Ὁ0]9 ἰοϑιϊ ΠΩ ΟΩΥ οἱ {6 Αδαυσίδῃ τηοῃῦ- 
τηρηίΒ. Το ποτ οἵ Πὶα ἀοίθαϊ δρρόδιβ ἴο ἢδνθ 
Ὀοεη ἐδ δὲρτ8ὶ [ὉΣ ἃ ὨΘῪ ἱπβυγγοοίζοη ἴο {πὸ 
ΟμδἸάσοδβη ἰοϊβ. ΕῸΥ ἴῃ ἰμ9 (Οἰ]ονίπρ γὸδγ 
(699), δοοογάξηρς ἴο [86 ΤΆΥ]ΟΓ ΟΥ] ηοΣ (ΠΟΗΒΑ- 
ῬΕΒ, Ρ. 224), νγὸ πὰ βοηηδομογὶ Ὁ οὐ {89 τηδσοὴ 
δχδϊηϑε (Π6 τοῦθ] ουβ Βδηγ!οηΐδηβ. Ἀογούβοι- 
Βαϊδάδη δὰ δ}}16ϑὰ ἰπμδοὶ ἢ τὶ ἃ γουσηρ Ὀγίπμοθ 
ΒυΣσιὺ, δοη οὗ (δι), οὗ Π6 τδοῦ οὗ Κα  ὕβδῃ, δῃὰ 
Βοϊίθυδ ἰουπά ἴδ δοπὲ ἴο οδϊοῦ ἰηΐο ἡσρο(ἐδίΐοηβ 
πὶ (Ποδο ορροηθηθ. ΕῸΣ (ἰιΐπ, δοοοσάϊηρ ἴο 
Βεπβοαῦβ, ΒΘ νδὴ ἀδροδοᾶ δηὰ οδγγί ϑα Ῥυϊβοηογ ἴο 
Αδαγτίὶδ. Βορηδοδοῦ!ῦ ἔχοι διδοικοα ϑυζσαῦὺ, τ οθθ 
ἐγοορβ πογὸ ἀοίοδίοῦ ; 6 Ὠϊπ)56 1 οδοαροὰ. ΤΏρθη 
Βοπηδοδοσῖρ ἰπτηοα δραϊηδὶ Μογοάδοι- Βαϊδάδῃ, 
ΠΟ ῶνθ ἩΔῪ ὑοίοσθ ἴθ (ἢ ἱῃρ ἀδηρον. 
Ης Βοἀ ὈΥ 58Βὲρ ἴο ὑπο οἱὲν Ναρὶν- » δἰἐιδιοὰ 
οἢ λῃ ἰδβἰδηὰ ἴῃ 119 Ῥογάδη ρυ]!, ΤὍΤὴο ἰϑυσὶ [ΟΥ 
οἵ Βίυ δ αἰκίη νδα ἀοδοϊαίϑὰ. ββοῃηδομοῦ τηδθ 
δἷε θοῦ Εψλαγ- Ἠδήδοη κΚίηρς οἵ Ακικδὰ δηά ϑαυιηΐν, 
ἑ. ε.. Βαυγίου (699). ΑΠοΥ ἐπδὲὺ 6 ΓΘ Θ᾽ ον θη γθ δ ΓΒ 
οἵ φυΐοί. δαγίηρ (ἢἷα ρότοα, Μοτοάδο"- Βαϊ δάδη, 
σοι ἴδ Κίηρ οὗ Εἰδηι, Κυάἶν- ΝΑ ΚΗ, ἢδὰ 
τη8ά6 Ἰοτὰ οἵ ἃ πιγὶρ οἵ {π6 οοαδδῖ, ῃδὰ τηογοά (6 
ἀϊδοοηϊοει σα οἸοπιοηΐα οὗ Βαδγίοη δά ΟΠ δ] θα ἰὸ 
οαχίσγαῖθ ἰῺ Πη886 ἰπίο ᾿ΐ8 ἰαθά. Τὶ Ἰοὰ ϑθηπδ- 
ματι ἰο ῥυϊ!ὰ 4 ἤθοϊ ἴῃ ΝΊΩονοα. (6 Ὺ τπετὸ 
ἐδ οὰ “ Βγγίδη μῇρθ᾽ θοσβδυβο ῬΒοωη οῖδ βοδηθη 
τηδηηποῦ ), πῖῖὰ ποῦ 6 διιδοϊκοὰ {Π6 ἰδ δηὰ 
δηὰ ἰδ6 οοδαὶ ροβδοαβροὰ ὉγῪ Μογοάδος- Βαϊδάδῃη, 
διὰ οηἰΐτγοῖυ ἀονδοίδιοα [ἢθπὶ (566 1Π|6 ΓΘΙΊΔΥῖκο οἡ 
ΧΙ. 14). ΑΙὶ επΐδ ροϊηὶ Μογοάδος- Βαϊδλάδη ἀϊθ- 
ΦΡΡΘΟΆΓΒ ἔγοι Πιἰβίοῦυ. [ἐ ἷ8 γοϊδίεα (ἢδὲ ἐμὸ ἰῃ- 
βιιοηιῖαὶ Βαου]οηΐδηδ {πο ἰογκοοῖς εἶπ. Οχ {πὰ 
οἶδας αηά, (Π6Υ τπλονϑὰ ἰδ ἰκίηρ οὗ ΕἸ4πὶ ἴο βορὰ 
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δαὶ Βαξεῦ ἰο Βανγίου. ὅβυσον, ἱπάοοί, δδοδοοσμήϑὰ 
180 Τπγοῦθ οὗ Βαῦγὶσῃη. ΤΒΟΙΡ ἯΓ85 ἴο ουἱϊ 
Βοθδοδοσὶ Ὁ ἔγου ἷδ ον ἰδπὰ. Βυΐὶ ἴΠ6 [Διο ῦ 
τοίυχηοα ἴῃ ἰἶτηθ διὰ ἀοίοδιοὰ ἰδ Ορροῃθῃίβ ἰῃ 
πο θαι]οα, Ηο ἰουΐ ϑυξὰν ῥσγίβοηθνγ, Ὀυϊ δραγοὰ 
ἰδ ἴθ. ΤῊ μαρροποὰ ἴῃ ἴμ6 γοᾶρ 687. Βυϊ 
ἴῃ 9 Ὁ] ον ς γοαγ ϑυζοὺ οδολροα ἔγοπι ὑσίβοῃ, 
26 δικδίη ᾿ταοὰ Κίηρ 'π ΒΔΌγ]οη, δηὰ, ἰῃ 
8]}]δποθ πίττῃ (ὐτητηδη- ΜοΏδη, Κίηρς οὗ ΕἸδη,, [ἢ 9 
ΒΌΘΟΘΟΔΟΥ οὗ Κα ἱτ- ΝΑΚΗυηίϊδ, «1 ΝΑθυβιι- 
τηϊοκί τ, (η9 6] ἀοαὶ δϑοὴ οὗ Μοτοάδοῃ- Βαϊ δάδη, ὁ 
ορρονοά 8 ΟΟὨΔΙἀΘΓΒΌΪΘ ΔΙΙΩΥ ἴἰ0 ϑΘοηηδομβοσὶ δἱ 

810] οὐ [Π6 Τίμτιδ. βθηηδοδοσὶ οομαυογοὰ 
δαδίη, δηὰ 8(}}} δχαὶῃ ἰῇ δῃοίμοῦ ὑδ1]6, ὈΥ ὙΒΊΟΝ 
86 εέο εν ἀοοιγογϑὰ (89 ῬΟΥ͂Σ οὗ [εἷ8 Ορροῃθηῶῦς. 
Ηο [θὴ ΓοδΟΪΥ λίβα ἐο ἀεείτον Βαῤγίοπ: ἀρὰ 
(μΐθ τοϑοῖγο ΜῺΔ8 δοίῃ δ! }γ οχοουϊοὰ (688). Ὑεἰ 
ΟὨΪΥ ἔριν γοδγα δίϊογ, [Π6 οἱἱγ νγδβ γῦυ}. δ6η- 

ἰῦ αἰοα 681, δηὰ Πὲβ βοῇ δῃα δυυοοοβροσ ἀθ- 
ἰοσηχίῃοὰ ἴο Ρυΐ δὴ οπὰ ἰο [86 ϑνεογδδίληρ δι γι 
ὙΠ [86 ΒΔΌΥ]ο, Δ Ὑ 8 ΟΡΡΟΑΪΐΘ ἐβοιθοΣ, ΗΘ 
γαϊθοὰ ΒδΌγίοη ἴὸ ϑαυδὶ γσϑηὶς τὶ} ΝΊΠονοΙ, δηὰ 
τ δὰθ ἷξ 6 γοϑ ἀθῃο9. 
Το οἰἀοαϊ δοη οἵ Μοζοάδοι- Βαϊδάδη, Νῦθυκιι- 

το δἰκυη, γ1γχ88 (ΆΚΘῺ ὈΓΙΒΟΏΟΥ δἰ {π6 ὃδ.116 οὗ  4]υὶ 
δηὰ Ὀεποδάθα Ὀγ ϑϑηηδομογθ. Ηἰἷδ Ὀτοί ΠΣ ποχὶ 
οὗ δᾷὸ ἴο πΐη;, Νδθοσξι γηδρβαδι δαῖτ, γοϊχηϑαὰ δου 
Βἷπὶ ἴῃ δ Ἰαπὰ Βἰι-Φακίη. Α ἐπἱγὰ Ὀγοίμοσ, Νὰ- 
Β1Ρ-. Μανράυκ, δυθηιιοα ἰο {π6 Ακδγεγίδηβ οὐ {0 
οοηάϊ οι (μὲ Βα θῈ Ραὶ ἴῃ ἰοῦ οἵ {π6 Ἰνπὰ 
Βιι-Φ4Κη. ρα. Ἡδάάοιι, ἰῃ (μ6 γοδσ 676, δοὶυ- 
8}1}γ Ἰηνδάρα {μ6 Ἰδαπὰ δηὰ Ἵοοπᾳθογοὰ ᾿ξ. Ῥχγοῦα- 
1γ Ναδοζίγῃδραβδί δῦ [ἤθη Ἰοϑὶ ἰἷα 116 (ἘΝΟΕΒ- 
ΜΑΧΎ, ἰ. ο.,. Ρ. 303. Ναί Μαγάυἶ᾽ 5 βοη, Ναὰ- 
Ὀοδο δα, γοιαγηοά ἰο ἴπ 6 δοης᾿πχοηίδ οὗ ἰδ στδηδ- 
ἔδίμοσ. Ηδ ἴοοκ ραγί ἰῇ 186 ᾿πβυγτθοϊΐο τηδὰϑ 
ὈΥ ΒΒ Π0]βιμλα κίη, [86 βοοοῃα δϑοὴ οὗ ἔδδυ- Ηδά- 
ἀοῃ δηὰ νἱϑθσου οἵ Βαδγυίοῃ, δχδϊμδὶ ἢΐ8 οἱ ἀον 
ὈγοίθοΣ Ασα δηρδὶ, στοδὶ Κίης οἵ τα (651). 
Αβινγθδηΐραὶ οοπαπορθᾶ, δι) αἰδυπυκίη δυτηοά 
Ηἰμβο6 ἰῃ ἷ8 διδῶ " ἐρορὸ ὡς ἀρ δεινῷ 
ΤΆΔΩΥ Ὠορο([Δὔοῃα, δηα ἤΏΔ}} δῦ δὴ Ὄχ ρου τοῦ 
ἰῃδι "δε κει αιεὰ 16 πδο]6 ἰαλὰ οἵ ΕἸ δηι, (6 Κίης 
οὔ ἘἸδαι, ὑὐπληλδη 8] 88, τγδϑ οὐ χα ἴὸ Ῥγοιηΐδο 
μαὶ πα που]ὰ βυττοηάον Νρθοδοϊβπα. Το ᾿δίῦοῦ 
Ρ ἢΐβ ἀϑαίῃ δἱ {6 Πδῆααε οἵ ἃ πηδβίου οἵ ἴῃ 9 
οὔϑθ. Αδιγυδηΐραὶ, τ βθη 186 μορά οἵ (6 ΘΟῦμ89 

ΜΔ8 βοηΐ ἰὸ ἢἷπι, μδα ἱΐ τ ρὰρεδγνα ἰη μα. ἃ 
8:,Ά}} 046-61 οΐ, ἰουπά ἴῃ ἰἢ6 Ρδϊδος οἵ Κυϊαηῃά- 
βολ κ, ἀϊσρίαγε Αβοσθδηὶ παρα δεῖ ηε ἴῃ 8 58 - 
ἄφη σὶϊ πἷρ ψὶνοθ, δηὰ (9 μοδὰ οὗὐἠἨ Νααθοθα]βι πὶ 
Βδηρίης Ὀοίοσο ἢΐπὶ οἢ ἃ (γθΘ. ΟἿΪγυ {Π|γίγ-νο 
γΘΔΓΒ ἰαΐον ΝΊΏον ἢ δὰ ἀοαϊσογοα ΕΥ̓ ΝΟ Οἢδα- 
ὭΟΣΖΔΡ δη Ογάχαγοθ (605) 

Αοοογάϊΐης ἰο ΟΡ οἰδρίοσ, (6 ΘΙ ΑΛΟΥ οὗ Μο- 
τοὐἀδο;- Βαϊδάδη ὶο ἩοκἼοϊκί δὴ [6}} ἰῃ 186 εἶτὴθ γῇ θ 
(86 ἔογπλοῦ τοϊμηοὰ υπάϊερυϊοα Κίηρ οὗ γ]0Ὲ. 
ΑΘ ββοπνῃ δδονϑ, {πἷβ δ ἃ ροχϊοά οὗ ἵνϑὶνο 
ΥΘΘΓΆ, τοδο ἰηρ ἤροι 721-709. 0 πυδὶ ποὶ Ὀθ 
βαρροθοά ἐμδὲὶ Μογοάδοι- Βαϊδάδῃ ποῦ ]ὰ μοὶ μανθ 
βουσὶ (Π6 ἐγοηἀοιίρ οὐ Ηεξοίκδῃ πδὰ 6 ποῖ 
Βοδιὰ οἵ Ηἷδ υἱοίοσυ οὐϑῦ διθηηδοβουῖῦ. ΑἩ ἰη- 
βοτ ριΐου οἵ βαγροιβ (ΠΒΕΝΟΒΜΑΝΎ, ἐ, 6.) 291} Β8 γ8 
οἵ Μέοιοίδςν, Βεϊδάκῃ: “ἘῸΣ ἵνψεϊ γο γθ 878 δα ἢ6 
δϑηΐ ὀπιδαδδίθα ΠΈΛΕΙ ε (9 ψ1ὶ}} οἱ 106 μοάε οὗἉ 
Βαῦγ]οπ, ἐδ οἱἐγ οἵ Β6), (9 ᾿υάρο οἵ (9 χοάκ." 
ΤΠοθθ ἔποῖνθ γοδῖβ ΓΘ ΤΩΒΏΪ (ἜΘΕΙ ἰἢ6 ἱποῖὶνο 
οδτη οἵ Μογοσδοὶ- Βα δάδη ΒΒ υπάϊβρυϊοα τοῖρε. 

τἷηρς {6 νεγ οὐ [ἢ Ἰαίίον ἢδὰ βουιραί 8}}165 [ῸΓ 
186 ονθῆϊ οὗ πτῶσ Ὀσϑδκίης οὔἱ δραίη. [8 1ϊ ἴο ὉΘ 
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ποηδογοά 1ζ υπάον [ἢ 686 οἰγσυτακίδηοοβ, ἢ6 βῃου]ὰ 
Βοῃἀ δ ο ἢ Δ ΘΙΏΌΒΒΩΥ ἰὼ ΗΖΟἰκ ΙΔ ἢ Αοοογάϊηρ 
ἰο 2 ΟΒτοῃ. χχχὶδ. 51, [ἢ τ ΟΒΘΘΏΡῸΓ 816 ἔΤΌΓΩ 
Βαθγίου ἴο Ηοζεκῖδῃ “ἴο ἱπααΐτο οἵ [86 το οΣ 
ταὶ τᾶβ ἀοηθ ἴῃ πὸ Ἰδηἀ." Ὁῆο οοῃίοχὶ βῆονγη 
1τῆδι ΗΟ ΔΒ τοὶ γδου Ο8 ΤΘΟΟΥΘΥΥ δηὰ (Π6 ταὶ- 
Τϑοῖο οἵ {π6 βυη-ἀΐ4]} δγὸ πιοδῃῖ, [1 :β, ἱμογοῖο 
ῬτΤΟΌΔΌ]6 (μδὲ [Π6 γϑροτὶ οὗ [μΐ8 ταῖγδοὶα ρθῇθ 
ἴο ἀἰπίδηϊ ἰδηάβ, [110 Θ8π|0 ἰο δεισοϊοριοδλι Βδὺγ- 
Ιοπ, τ ῆδὲ ποηάον 1 ἴΠ6 Κίς οὗ [818 οἷν δα ἷβ 
αἰἰοηθίου ἄγδτῃ ἴο {μ6 Κρ οὗἨ Τυάεα, φαρθοΐδὶν 
85 1ὶ ν8 πόση οἵἨ {μ͵5 ΡοΟρὶΘ ἐΠδι τΏΟΓΘ ἰπ8ῃ ΟὨΟΘ 
1Π6Υ δὰ Ὀδθὴ 8ἢ ορροῃθηϊ οσ 8} Δ1}γ οὗ [86 Αδαγ- 
τίδηβ ὑπαὶ 88 ποῖ ἰὸ Ὀ9 ἀοδρὶβοα. 

2. Ατ ταὶ 1:26----μοννθᾶ ΒΘ. ΠΟΙ .--- 
Ψετβ. 1, 2. ΤῊΘ δυίδοσ που]ὰ βδὺ ἰδὲ Ἡ σε κί δὴ 
ξᾶνο ΘΆΓ ἰοὸ 6 πογάβ οὗἁὨ ἴῃοϑθ δι αβαδύοσβ (868 
Τεχὶ. απαὰ αταπι.). ῬΥΟΌΔΌΙΥ (μ6γὸ ἰβ ἴῃ (Πΐβ δῇ 
ἱπεἰπηαϊίοη τΠ8ὲ (ΠΟΥ͂ ΔΙΓΟΔΟΥῪ τηδ40 ργοροάὶ "08 
οἵ ρος 8] πδίιισο ποὺ ἀρ οδαίηρ ἴο Η σε κί δῇ. 
Απὰά 88 δ ν͵δβ ρἰϑδδϑὰ ἴο ἦφαγ νῃλὶ ἴΠ6Υ Βαϊ, 80 
δ πὶβηοᾶά (μ6πὶ ἴο δὲ6 {86 {πίηρη (πδὶ σαν ἢΐμὰ 
ἦογ. ΤΊΟΓΘ ΔΡΡΟΑΓΒ 0 Π)6, [πογοίογα, ἰῃ (ἢ 18 δη- 
εἰ ορἷ8 οὐὗὁἨ Βοδυηρ δηὰ βῃοπίηρ, ἴο ὃ6 ἃ πἰηὶ οὗ 
ἩΖο κ᾽  β'ὶη. 1.22 18 δὴ οὔϑθουγο πογὰ Ὀοϊῇ δ8 
ἴο ἀογί γαϊϊοη δῃᾶ τηϑδηΐηρ. [}ἢ ἀδεη,. χχχνὶϊ. 28. 
ΧΙ. 11 ΓΙΚΩ2 οἶμον πλθθΏ8 βρίοοθβ ἰῃ βθῆογαὶ, οσ, 
ὙΠ οἢ ἴθ τοτο ΕἸ ΚΟΙΥ, 6 ραγίϊουϊαν βοχί οἵ βρὶςθ 
(Δ(ΟΥΆΣ ---ΟΥ τ Αρι ρ Σιραρὶ ἄυ. ΟὐΏΡ. ΥΒΕΒ ἴῃ 
ἩΕΒΕΖΟΘ᾽ Β Ἐ νγονοῖίορ. ΧΙΝ. ν. 664. Μϑδῃγ 
ΟΧΡΟβἱΐοΓΒ ἃΓὸ ἀϊβροβοά ἴο σϑοοζηϊσο ἰῃ οὖν ΠΠ22 
(Κ τὶ, 2 Κίηρϑ χχ. 18, 1122) {80 βδπ|ὸ πογὰ, διὰ 

ἴο υπάοτείδηα Ὀγ “42 Γ᾽ 3 ἃ Βρῖοϑθ τηλραζί 6: ΟὮ 
«Μαΐου ΠΕΥΒΕΒ, ἷ, 6.) τοταδτῖκα {μὲ (μΐ5 που]ά ἱπι- 
ἵν ἃ ρτοδὶ τηοποροὶν οδιτῖθὰ οὐ ὈΥ ὑπὸ Κίηρδ οὗ 
παι ἴῃ {18 ραγίζου]ασ. ΟΥ̓ 6σβ ζϑηθγα ἶσο [Π6 
τοοδηΐηρ δᾶ “ ΒΡΊΘΟΓΥ͂ Πουθο᾽" 88 8 ἀδηο- 
τεϊπαίϊο α Ῥοϊτοτὶ ἴον “ Ῥτονϊβίοῃ μοῦΒ6᾽ 10 βΘΏΕΓΑΙ. 
Οἰδοσβ, ὅπΆ}}γ, ἀογῖνο 12), ποὶ ἔγουν 432) (““ἴο 
Ὀοδί, ρουηα,᾽ Βοποο ΠΝ), “ἰδὲ πὶοὶ ἰα ρουπάοά 
πῃ ἃ πιοσίδσ ᾽}, θυΐ ἔγου 8 τοοὶ 33, ποὶ ὑυδβοὰ ἰπ 
Ἡδοῦτον, Ὀαΐ ποῖ 6 Κἰηάγοά ἰο Ό32), “το μδίῃοσ, 
Ῥγοβοσυο,) βηὰ ἴῃ Αὐδθὶο τλοδηβ (Ρὶ. ζα))γαία) ““ἴο 
ογδαι, αἰ Η (11. ΟΥ̓ ΐ8 Π22 που]ὰ 6 ἃ ΝΡ) 
ἴοσι (χσχ. 12), δῃὰ πγηϑϑδῇ “" ὑγονϊβίοῃ, ἰγϑδβισο." 
Τῆυβ ΗττΖια, ΚΝΟΒΕῚ, ΕὝΞΒΕΒΤΥ (ΙῈΧ. ὑπο ν 

033 δηὰ Π33), ΘΕΙ ΤΥΖΒΟῊ (οοΏΡ. ΕἾΤΑΙ,Ρ, Οεεοδ. 
ἀ. Υ΄. [δν. 11Π1. Ρ. 690, 4πη». 1). ὙὍῶὴὸ 1ἰθη8 {πδὶ 
ἴΌ]]ονν, ἰὰ νοῦ, Ὀοδ᾽ἀθ χο]ά, βἰϊνοσς δῃὰ βρίοοσῖθβ 
(Ὁ 53, [16 πηοϑὲ ζϑῆθγδὶ ὀχ ργοβδΐοῃ [ὉΣ διοιηδίϊε 
Βῃ Ὀαίβηοθα, ΘΟ. ΠΕΥΒΕΕ, ἐ. 6.,) Ρ. 661) διὸ ραῖ- 
τἰου ΑΥ παπιοϑά, οὗὨ οουγβθ οοσσοδροηὰ δοαὶ τ (ἢ ἃ 
ψοχά οἵ δυο ἢ σΘΠΘΓΆ] δἰ βρη βοθΏο6 88 “ ργον βίο." 
5.111 [πΠ6 βαδ]οοὶ ἷβ ποὶ βαιἰβϑίβοίου: υ οἰθασϑά Ὁρ. 
Οὐ “1δ6 ργϑοϊοιιβ οἰπίμλοθης,᾽) ΜΟΥΕΒΒ (Ὑ80 ἰγδπο- 
Ἰαίοβ 32 Γ2 “ αἰντδχ Ὠουβθ᾽)) τηδῖζοβ ἴπὸ [0110 τ- 
ἧπρ τοιηδικ: “δῖ Φονίδῃ ὀχ ροαίΐογβ, πὸ ἀουδί 
οὐ (δ Ὀοδὶ στουπάκ, πραἀογείδηα ἴΠ6 δαίθαπι οὐἱ βοὶ 
ἤγοτῃ ἐπ του] χδιάθῃβ, οοπιρ. 2 Οἤτγοη. χχχὶϊ. 27. 
ΟἸΐνο οἱἷϊ, (παι νγᾶβ οδίαϊ πρὰ ἴῃ 411} ὁ υάδϑ, γγ88 ἢοΐ 
βίογοά ἴῃ 186 ἰγοβδϑατὶθα δίοηρ τ ἢ χοϊα, βι νον πὰ 
Διοπηδίοα, αὶ 'ῃ βρϑοΐδὶ βἰοσγο- βουβθδ, 2 (σοη. 

χχχίὶϊ, 28" (Ρλδη. 11. 8, Ρ. 227 Απη..). Ὁ 2 Π3 
͵ᾳ ΠΚοῖγ “ἢ αταθηδὶ," δὲ Ὁ 72 οἤθῃ εἰρη ΐβοβ δ]]} 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ἸΒΑΙΑΗ. 

ΑΒ Οὗ ῥσίτηθ ᾿τροσίδῃοο ἴὸ ἰποδὸ δι δδβδάοσθ. 

[ἢ {πὲ8 σαδο Ὁ 3 18 Ἰἀδηςίσαὶ τῖτ [μ6 ἽΡ ΤΙ Π2 
οἴ χχὶὶ. 8. 1 δρ (πὶ Ηοσοϊκίλ ἢ ἴῃ (μὲ5 ἀ15- 
ΡΙαν ορβϑοσνοϑα ἃ οἰΐηιαζ ἀσδοσάξηβ, Ὀοσὶπηΐης ΣΉ 
[89 Ῥγϑοΐοιιβ δγίΐοὶθβ οὗ ᾿ἸΌΧΌΓΥ δηὰ οπάϊηρ πὶῖῃ᾿ 
(9 (μίηρα οὗἨ ργϑοῖίῖοδὶ πθροὰ. ΠΥΧΝ (ργοΟ Δ Ό]Υ 
1Π6 δύογο- βοῦδοβ 1{ὸ 6. σ. 9068]. 17; 2 ΟΠ γοη. χὶ.» 
ἐ(2.}) ἴἰο οοπίδί ἢ βίογϑδ ἢ σβ86 οἵ βία. [{ 18 ἴο Ὀ6 
ἠοίοα ἐμαὶ δα τ} 18 ΘΠ ὈΒΒΑΥ͂ οΟπ6 δου [Π6 οΥοῦ- 
ΚΠΓΤΟῪ οὗὁἨ ἁ ΒομΏδομοσὶρ, Ηοζοκῖδῃ που]ὰ του ν 
αν δᾶ ποιμβίηρ ἴο ΒΟΥ ““ἴη ἷβ ἀοπιϊηΐοη ᾽ 
ουΐδὶ ὁ οἵ ἐγ Βα! 6 π. ἘῸτ ἴΠ6 ἩΠοῖὶο Ἰδηά οὐδ᾽ 6 
οὗ ἔπ σδρ 18] δὰ Ὀθϑη ἴῃ (6 ροόνγοῦ οὗ 1Π6 ΘΏΘ Ων, 
ὙΠῸ πουϊὰ παν Ἰοῖν 11:1}160 πότ βεοΐηρ. “Ἢ 8 
δβίογο- οῦθα, ἴΠ6 βρίοοσῖοθθ, [89 ἔπος οἱ], ἀο ποὶ ἴη- 
εἰπιαὶθ βρϑοίδ!γ ταῦ Ὀοογ. Μογϑονοσ ἴὑ ποιὰ 
(θὴ ποοὰ ἴο τοδά : Ηοζοϊξίδἢ βῃοποά {μ6π [6 
8ροὶ] ἐπ δὰ ἰδίκοῃ ἔγοτλ {86 Αρεγγΐίδῃβ, Οὐ. 
ΟἾΨΟΣ. 6. 

8. ΒΘ οδ:6 σα, ΔῊ ----- ΤΥ ὅδ γΥ8.--- ὁγα. 
8-8, Αρϑτγὶ ἔγοτ ἴδ ἱπίοσηδὶ ρτοπαὈ} }γ οὗἉ ἱϊ, οΏ6 
ΠΙΔΥ͂ ΘΟὨΟΪυἀθ ἔγοπι 122 (πὶ 1βαϊ δ οϑιὴθ ἴὸ {π6 
Κίηρ σἱτ 186 ἱπααΐνυ οὗἨ νϑγ. 8 πἢ}]6 186 ἀπιθδρ- 
βϑυγα ὝΘΙΘ δι}}} ἴ «6ΓΌ 88] 6 πηι, ἘῸΡ {18 [τ ροῦ- 
ἴδοϊ οδ ΟὨΪΥ πάνθ ἰδ τηϑαῃίηρ {μδὶ (86 σομϊης; 
Ἧ88 ἴῃ ἃ οουίδἑῃ Β6ΏΒΟ 8.}}} δῇ ἱποοιηρ]οίθα ἰγϑηδ- 
δοϊΐου, διβουρὴ (86 Κίηρ πδὰ (μδη ββοπτη ἰπθῖὰ 
ΘΥΘΙΥ (δίηρ (νος. 4). ΤῊ Ῥεορβοὶ τοραγάοα {[π6πὶ 
88 αὐνεπαδ, Υτῖγ δ, δὰ {μπαὶ 18 ἃ αὐδι (ΒΟΥ 
ἢδνο 88] 8Β ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ἴῃ Ψογυβδίθπ) (οοξ ιν. 
χχχνυὶὶ. 84 ἢ} 2 ΚΊηρε χὶχ. 83, Ζοβὴ. ἰχ. 8 σι ἢ 
αφω. ΧΙ] , 7). Βιιΐ 10 δἷβο βϑϑιλθ ΣῪ ργοῦδθ] ἰὸ 
τὴ6 ἰπαὶ {π6 Ῥτορ]ιοῖ δἀάγορροα 1115 ἱπαυΐϊγὶθα ἴο 
186 εἴη ἰῃ [86 ργοθθῆοο οὗ ἰμ6 διιὺ ΟΣσβ, δη. 
(δὲ “τόθ τπιθη᾽᾽ 18 ἴο ὃὉ6 υπάἀοχρέοοά δεικτεκῶς, 
Τα ΐδ δαϊϊβ οη ίγοὶυ (ἢ 6 ἴτοο διὰ οχαϊ θα ρμοαϊιϊοῃ 
ἐπὶ (16 ργορβοίβ δεδυπηϑὰ 88 (Βς ἱ ἰδῖο πηθη- 
ΒΘΏΘΔΟΙΒ Δα 1ηδίΓυϊ 8 οὗ 9 ἐῃονδῆ, ουθὴ ἰοπσασά 
6 Κίηρθ ἰποιίρβεῖνοθ Οὐμρ. οὐ νἱΐ. 14. [Ιἔ 
κκιθλμον [Ποθ6 δι Ὀϑββδοσβ οηὐογοὰ (86 ορροσίυ- 
ὨΪΥ οἱ οὐδοσνίησ [ὉΣ Οὔθ6 8 ροπυΐηο ΡῬτορδοῖ οὗ 
(ὴ6 ἔσο αοα ἴῃ {Π6 ὀχογοῖρα οἵ Εἱ οο, δηὰ 1 
{ΠΟ ΓΘΌΥ [86 ἰτὰο αοὐ Ηἱπηβο 1 ἄγον Ὥρας ἰὸ (Πόσο, 
ἐϊ γδ8 ΟὨΘ οἵ ἰδοδ6 σϑυοϊδιϊουβ οὗ Ηΐβ μεΐῃρ δυοὴ 
85 ἰΒ6 [ΟΚὉ δἱ ἰΐπηθα νους βαίοα ἰο (86 μοδί θῇ, 
6. 5.,) Μοδεοβ Ὀεοίογο Ῥμαγβοῖ, Βαϊδαια ὑείοσο Βδ- 
ἴα ἘΠῚδἢα Ὀείογο Νααδιηδη, ᾿δηΐοὶ Ὀεοίοσο 1μ6 
κίηρ οὗ Βδῦυϊοη. Τὸ {πὰ αυοδοη νυδαῖ δοἰἃ 
[6986 ὩΘη ἡ ΗσΣοϊκὶ Δ αἰνοα ὯῸ ΔΗΒΉΕΙ, δηὰ 
Ἰβδ δὴ ὈΓΘΒΛΘΒ ἐὺ π0Ὸ ἔατί μου. ΤΉΘΙΣ ΥΟΙῪ ὈΓΟΘΘΏΟΘ 
ἴ6γο δῃηὰ (16 τϑοορίϊοη (6 Υ ἰουπα πο στο δάἀραθδὶθ 
Ῥτοοῖ ἐμαὶ Ηοσε κι δὴ Δ᾽] ονγθὰ ἢ ϊπλη6} ἴο ἐτοαὶ στ ἢ 
ἴποπι, (δὶ οὔοθ δραὶη, 85 ἢ6 μδὰ ἀοῃθ Ὀγ ἰδ 
Ἐρυρεδη 8]]}1}δῆο (χχνὶὶ.- χχχὶ), Β6 Βδᾶ οχ- 
ἰομάοά ἰο ἴπ6 πον] ῬΟΥΤΣ δἱ Ἰϑδδὶ {(π6 11{||6 ὅη- 
μοῦ. ΤΠπαὶ, ἰὴ ἢἷθ δῆϑσοῦ, 6 1δγ βίγοθβ. οὐ δ 6 
ἔα ΟΟῸΒΌΥ, Ὀείγαγη δῃ δἰίοηρὶ ἴο Ἔχοῦβο Πΐτὰ- 
Β0. ΟἿθ οϑηηῃοὶ ΒΠΟῪ τιθῇ {86 ἀοοῦ ὙΠΟ οοϊῃϑ 
ἤτοπι ἃ αἀϊδίδηοθ ἴο ΒΏΟῪ ΟὯΘ ΟΏΟΥΡ δηὰ ἔγιοπα- 
βῃΐρ. Απὰ Ηδσεοϊκίδἢ οὐρῆϊ ποὶ ἴο ἀο παι. Νεῖ- 
πὸ ῦ οὔχῃς ἢθ ἰο ἱπάυϊρο ᾿π ναΐῃ Ὀοδλίησ πογ ἴὸ 
ΒΘ Κ [186 δαρροσία. Βεαὰ 6 ΟἹ] ἱκπονῃ ΠΟῪ 
11-οὰ Ὀοθ ποτ ἰῃ πο οαϑὲ οὗ Βδυγίοη " ΗΟ 
σπου ϊὰ βγεῖ, τἰτμπουΐ νἱοϊδίης [μ6 ἀυ(ε5 οὗ Βοδ- 
Ρἰἰα} γ, μανο γεῖ ἀνοϊαἀϑὰ τὰ [ἢ δ χίουβ οᾶγα ἜΥ̓ΘΓῪ 
ΔΡΡΌΓΟΔΟΝ ἰο τότ ἰηϊϊπιδίθ σοϊδίΐοηβ. Ἐμδὶ 6 
ΝῊ 19 ἢδίὴθ ΒΑΌΥ]ΟΩ 80 Ὀγαῆγ ἴο 86 ργοοοάϊησ 
“Π6Υ 8ΓῈ Θ0ΠῚΘ ἴτοια 8 ΤΆΤ ΘΟΟΠΙΣΥ͂ ΜΝ η86 ̓ ΘΘΕΤΩΒ 

δοσγίβ οὗ ταῦ ἱπιρ] οιμοηίβ, δηὰ [Π6 δεϑοηδὶ ἀου θε16π8 ᾿ ἰο ὈΘΙΣΑΥ ἃ οοσγίδί ἢ θα Βσγαβδιηθηΐ, ἃ ργοθοηϊϊλοης 
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οἵ Ββανίηρ οομμπ ρα ἃ ὅλ]. [83.960 ΤΟΙΏΔΕΚΒ οἵ 
Τα. Ὀοίον. 
Νο Β6ΙΘ ΟἹ ἃ ὈουϊάδτΥ οὗ ἱτητη οδαῦγαὈ]9 

ἱπιρογίδῃηοθ. αδουσγὶϑ 18 ἀοὴθ δισαυ, Ὀυϊ Βδθυ]οη 
τίθοα δοῖ. ΑἸδΣ μιδὰ ἰογιιδι]ῦ ἰπἰγοάποοα Αβδγ- 
τίδ ὉΥ βοοκίηρ ἐΐϊδ ε]ὶρ. Ηρογο Βαῦγίου οὔδγ 1}- 
μι. ὙΠῺῈ οδθῖῖκο ἐγ θα ἰὰ ογθορθ ὉΡ. 
Ἠεεοκίδη οὐχ ἴο παν πρδἰηἰδἰηϑα δὴ δι(ἱτἀ9 οὗὨ 
Ρο το γοΐσβαὶ. Ηΐὸ σδηϊν θοιγαγοϑὰ Εἰμὶ ἰηΐο Ὀοδεῦ- 
Ἰη5} δηὰ οοαποίιϊηᾳ. 8111 ΒΥ 70δὲ ικἷδ μὸ γα] οὰ 
᾿ἰπιβο  ( ἰο τι9 πογἀ-ρονοσ. Το ΤὨΘΟΟΣΒΟΥ͂ γὸϑ 
ἰδίοσ, θοῦ Ζοδοκίκα, Ἔρθηδι ἴο Ρΐϑοθβ ὑοῦ 

ἰ δὰ Βαδῦγυ]οη. Ὀγ ἰοαδησηρ, δο 6} Ὁ «πὰ 
ἘΠῚ οὐ (6 ἴ.0ΒΡ οου]ά ἰδ πρδἰηίδιῃ ἱ δ6- 
ἵπϑθῦ (Π6 δου μβογ δηὰ [μῃ6 πουίβϑγη ποῦ] ἀ- ΡΟΥΤΟΓ 
δείπτϑθῃ {Π6 Ν ]ς Κὶ οὔ ἴΐ6 ΟΏΘ 8δὴ 
τ6 ΕἸΡΒ γα θαβ- ΤΙ κτὶδ ἰϊηχάοια οὐ ἴΠ9 οἶμοσ. Ηο- 
ξοιδῃ δδὰ πηίοειδίο! Υ ἱπάυϊροά ἰη ἱπιϊαιδοῖοβ 
Ὀοὶ ψ ἢ Εσγρι δηὰ τὶ Βαῦγιοι. ΤῊΘ ὨθοθδβαγΥ 
ΘΟὨΔΟαΠΘΏΟΘ ὙΔ44 ἰῃδὲὶ ἰῃ9 ΤΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ σδυοσουπιῦθα 
ἴο (Β6 ελἱρ δον οὗ ἰποθο, Ηθῆσο ἰὐὺ ἰΒ δηηουηοοα 
ἴο πἰπὶ ἐμαὶ ἐπο ῥγϑοίουθ (πίαμα, οὗ ψ]οἢ πὸ μδὰ 
Τη8(16 ἃ ὈοΘΘΕ] ἀἰκρ δ, πλαδὶ ρκὸ ἴο ΒΑΌΥ]ΟΌ, γοδ, 
{ππὲὶ [Π6 Ῥοβίογιγ ἐμαὶ γγὰϑ ἴο ἰβϑβὰ ἔγοπι ἰἷπὶ ὙΠῸ 
85 γοὶ 88 σὨ ἰἀἶοθα, ποιὰ οὔοθ 40 οἐπδιιδογ δίῃ 
Βοῖγὶοϑ πὰ ἴδ0 μαΐδοθ οἵ ἴΠ6 Κίηρε οἵ Βαδῦγίοη. 
τὰ ιπἷ5 [86 Ῥτορδοὶ ροΐαῖ ἰο ἃ ΠΟῪ δηὰ βία] 
[αϊυτο. Ηρα, θοίσοοη (Π96 δτηὶ δὰ δοοοῦ ρϑγίβ 
οἵ [καϊδἢ, τὸ δέδῃὰ οὐ 6 Ὀγὶάσθ Ὀοίσοο Νὶηθ- 
γεῖ δηὰ Βαθυ]οη. Εν πῆδὶ ΝΙΏοΥο δα ἴου (ἢ 6 
ἄιπὶ μασὶ οὗ ἵραίδι, ΒΔΌΥ]οΣ ἴα ἴοσ [Π6 βοοοῃί, 
μὲ ἴς Ὀ6 ρῥδυι!ου δῦ ποιϑα ἐμδὶ [δαἷ δὴ ΒΑΥΒ: 

δῖ το ἢ ΤΥ δῖοι δανο ἰδιᾶ ὑρ ἐπ 
δῖοσθ Ὁ} τμ16 ἄδλγ (νον. 6). Ηδὰ Ηδξο κί δ Β 
ἐγοδδυτοδ ὕθθῃ οπιριϊοὰ ὃγ [86 δγοηὶ πδισγαιϑὰ 2 
Κίηρε χνυὶϊὶ. 14 οραᾳ., (89 Ῥτγορμῃοί οου]Ἱά ποῖ μαγθ 

Κορ δο. Εν (ἴθ πἢδὶ ἐῃ6 ἔβίμοτα ἢδὰ 
ΠΔ116 ἰηίο ἐπα αηάδ οὗ ϑοῃηδομογίῦ; δηὰ 

ἩΠοίποΣ, ΔΙ͂ΟΣ τΠ6 ἀοίοδι οἵ {πὸ ἰδἰΐον, 81} ταῶϑ 
Ἰουῃὰ δχαΐῃ, οὔθ πηυπϑὲ ἀου δὲ ΤΟΙ τοῦοῃ. Ηθηηδ- 
εδοσῖθ, γο Κηθν ἐπαὶ ἢ6 που] ἢοὶ ὃ6 ρυγπυθά, 
οου α δίκα 4}] ἰὴ βροῖ δ τὶ πὶ, ὙΠογϑίογο [ἢ 9 
ὀχργορδαίοη : “τολαὶ ἦν [αἰλότε ἠανο ἰαϊὰ ὦ 5841} Ὀ6 
ελιτὶϑὰ οδρίϊνο ἰο Βδθυ]οη᾽ ἴδνοιβ ἰδ υἱὸν ἐπαὶ 
Ἡρεοκίδη εμον δὰ ἰδ διιθδδϑδάοτ ἐδα φαξλογίποε 
6 δ: ζαέλεγε, ἰμδὶ ᾿μογοίογθ [πΐβ ϑυιθθβαυ ἀϊὰ ποὶ 
μεθ δῆτ᾿ {ιο τες οἵ ΤΕΘΕΜΡΉΕΠΟ, ἢ [{{ 16 

ΤΟΡΟΪΏΡ ἢ88 ΔΩΥ ἕογοο, ἰξ ᾿οι υ8 ΤΟΥ͂Θ 
ἐμδὶ ἴμ6 ΒαυΥ]ΟΒ ΡΝ ςαρίἑνἐγ ταυδὶ τ κα τὐβέ δῆ μ 
86 ἱπνδδίοη οὗ βοιηδομοῦὶ, “ ον ἰμθη, δίϊον ἐπ 6 
ἰδίϊον ονεηΐ, τὶδὲ ἴμ9 δίμογ δὰ μαι μογθὰ οαπιθ 
ἐς ἰὼ μιδπάβ οὗ Ξϑηηδομοσὶῦ,᾽ δίο., 88 1υδὲ ΔΌΟΥΘ. 

Τμδὶ Ὁ" Ἢ ἰδ ποῖ αἴ τρὶν (86 “ΘαπΌοΣ ἢ ΔΡΡΟΔΙΘ 
πο Οοῃ. χχχνὶϊ. 386: χχχῖχ 1, Το ποτὰ οἥβη 
Μδηα (ογ οουτί οἸοΕΡ, ομδηλ ρου δίῃ ΖΘΏΘΓΑΙΥ (1 
ΚΙ, χχὶϊ, 9; 2 ΚΙ. υἱϊ. 6; ἰχ. 82; χχν. 19, δίε.). 
Ιι ἰφ οἷοαν ἐμδὲ 7.232 τοποὶ ποὶ δ6 υπάοταιοοά οἵ ἀϊΐ- 
Τοοῖ ροπογβέϊοῃ, δηὰ {παὶ ἰδ δρτθοδθὶθ ἰἴ0Ὸ πκδρο. 
Η. ἰν8 βοὴ Μδηδβθο τϑηΐ, ἰπἀοοά, 86 ῥτί- 
ὍΠΕΡ ἴο Βαυγίοη (2 Οἤτου. χχχίϊὶ. 11), θα Π6 
ἀϊὰ ποῖ δοὲ 85 ομιδιιμδοτ δίῃ. Ὑοὶ (86 ργορῇῆθου 
τὰς []6]]6 ἡ Ὁγ πἢδὲ ἰδ τοϊαϊοὰ Ὅδῃ. ]. 8. 
Ηεξοκίδ ΠΏ Ό]Υ βυδθηἱία Ηἰπιμοὶ ἴο (Πα ἀ6- 

εἰαταϊίου οὔ 16 ΓθπΡ. Τδο ὀχργοβαίοη Θοοᾶ 16 
ἴθ9 ννοσᾶ, εἴο. ἱγοῖνοβ ἰῃ ροπογαὶ {Π|6 βρῆβο οὗ 
ΔΡΡτοΟΥυδὶ δηΐ δοαυϊοδοθῆςθ (οορ. 1 Κίηρθ χυ]]ἱ. 
24), ἐκρϑοΐδ!!γ ἰπδὶ οὗἁ εκαδπιϊδοϊοῦ πάθον ἃ βαυ το 
ὁπάφιηεηι, Ὀπὲ οὔθ ἐμαὶ ἰβ γϑοορμηϊζοὰ δ8 ἰπεὶ 

(οορ. 1 Κίηρ 1ἰ. 88, 42). ον [0 πιρδηΐηρς οὗ 

9 (οἱ μῦ τι, 2 Κίηρο χχ. 19), δοθ Τασέ. απὰὶ αγαπι. 
Ι(Ἀ}} θαοκ οὐ 1} οοπ͵θοίατο σίνθη δῦουϑ, ἱμδὶ [89 
δια θα δεδύοσβ ΘΓῸ Ὀγοδοὶ οἱ [186 ἰηίογνίον. 1 
ΟἿΘ ἔμοη οοποίάογα (μδὶ [Π 6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ οὗὨ γογθ. 6, 7 
ῬΓΟΒΌΡΡοδοθ νᾶγ θοίποεῃ ΒδΌγίου δηὰ Ψυάβῃ, 
διὰ ἧμι {π18. ῬΟΟΥΙΥ οογγοθροηάδ τϊΐ ἴδ δββ0- 
ταῦσοα οὗ ζτἰθηἀβῃΐρ 70δὲ ἱπίογομβαηροά Ὀείνθοη 
Ἡοσοκίδῃ δηὰ 189 διιθδδβδάουβ, ἢ6 σϑῃ 806 παῖ 
πὸ νογὰ οἵ 6 Ῥγορποῖ σουἹὰ διθαγγαθθ {Π| 686 
Ραγίίοβ. [0 που]Ἱά 88 ἰκίῃρ, Ὀξοδυθα 10 πιυδὶ βθθῦλ 
βίγδαηχο (δὶ ἢ6, δἱ (Πὸ τηοπλθηΐ ὙΠ ΘΏ 8 ΠΟΠΟΓΆ- 
016 δ θαδοΥ Πδὲὶ προ εἶπ Οἤδσβ οὗ ρϑᾶσθ δηὰ 
ἔτ οηἀρβμΐρ, βῃου ἃ οδὶϊ (π6 δῃῃοιποριμρηί οἵ (ἢ9 
ἰοσταϊηδίίοῃ οὗ (ἢθ ἐγιθηδὶρ ((ποῦμἢ 'ς Βπουϊὰ 
ἰυγῃ ἴἰο [ἰδ νἀ ταν ἐέπολτς ἀεὶ 8 “ ὙΌΣ." [εἰ 
τα κῃϊ ΒΡΡΘΑΣ 88 ἰΐ λς, Η οζοκίδϊι, γχ6 79 δ ψγϑϑί 88 - 
τοις, Δ ὉΠ γ0}18016 δ, ὙΠῸ 10 ἰυγηΐηρ δὐουΐ 
ΚηΘ ΠΟΥ͂ ἴο ἐγαηθίοσιι ἢ ̓πη86] ἴσοι ἃ ἔγϊθῃὰ ἰηϊο 
ΔΏ ΘΏΘΏΥ. Τὸ ναγὰ οδ (μῖ8 6Υ}} δρρϑαῦβδῃσα ἔγοπλ 
Ηἰπλδο} ἢ, Ηοσζο κῖδἢ δροα κα ἰἤθθ0 πόσάβ, Ἡἰοἢ 8 ΓΘ 
Ῥε δεν δὰ ἴο ἴΠ9 διηλυδδοθάοθ. Ἦδθ 
ΠΟΙ]ὰ ΒΆΥ: ἷἰβ 1ἢ ποὶ βοϊ-ονίοηὶ ἐμαὶ [ 68}} (86 
Ῥγορμοίίς ποσὰ μοοά ΟὨΪΥ οὐ ἰΠ6 δϑαυμηρίϊου ἰπδὶ 
Ῥεδ06 δηά ἰγυΐ} 818}} οοηϊ 8 Μγ}}}161 ᾿νοῦ ΒΥ 
τἷ6 οοποίγυοίίοη αἰθαρρθαγθ δἰ8δὸ ἰμ6 οὐ]θοϊΐοη 
ἐμὲ 868 Ὀθθῃ πηδὰθ ἴο Ἡϑσζεικβ}, δ {{Ππ Ὀεϊγαυϑὰ 
ὈΥ (μὲδ Ἔχργϑοδαίοῃ 8 δβοη(ἐταθηΐ {|κ6 (μδὺ ἀδργανθα 
πιοίϊο: “ πιοὶ ἰ6 αἀεἰιιρε.᾽" 
1 ΠΑῪ Ὧθ βθθὴ ἤτοι 1 Κίηρε χχί. 27 βαα. {πὶ 

[6 [ΒΡ ἰοἰδ ΗΪἰπδ6] Γ δ6 τηονϑὰ ὉΥ͂ ἃ ρρηϊίδθης 
ταϊηὰ ἴο ροβίροῃϑ ραηίδημηθης Ὀογοηὰ ἰδ6 [|ἱ8- 
(πιο οὗ {πὸ τηδη ὙΒΟΩΣ ἐξ ΓΙ ΠΊΔΙΙΥ {Π ΓΟ ΘΏ8.--- 
ΠΛΌΜῚ ΟΥ̓ ὁοοῦτθ δραίπ 76:. χχχιΐ, ὃ; σοίιρ. 
χὶν. 18; Εδίμος 'χ. 80. [Γ᾿ πλοδὴβ ΒΟΓΟ, δ ῃ 681} 
Ρδθδοθ δηά (Δ [Ὁ]Ώθεθ ἴῃ (Π6 δϑῆδο οὗ ρμο] 
ῬΘδοθβδ]θηθαθ δηὰ Βα 6}1Υ ἰο Δ} }δηοοδ." 

9 (1 ἢ[59 σοῃ ]θσξιΓα] [ηὐοτργοίδιίοη οὔ Η ϑκοϊκία 8 δοη- 
ἀποὺ δηὰ ἰϊα γοϊδέϊοη ἴἰο [58 18 8 ργορῆθον {56 ΑὈΓΠΟΥ 
ἮΔΝ ΟἾΪΥ ὑυ] οἡ ἃ ἰουπάκδιίου ἀἰδεῖπα τ ἴο [ὴ9 
θα γ 68. ἰσρα οἰ ομΘΥῪ οχροβίτίοη. Απὰ [Πο Ὀυμαΐηκ, οὨΘ 
τοῦδ δα γηυ, ἀρτϑϑε Ὑἢ (Π6 Ἰοιπάδίίοη, Ηδθ ἢδ8 ΟὨΪΥ͂ 
0 (ἀτέπον ἰδ: οἴπογα, δῖ ἰπ ἐπ βϑπηθ δέγίθ Υοῖ, 
ἩὙΠ6ΘῺ 80 τ 0ἢ ἰ8 Ὀυΐ, Δη ἃ οΥ̓͂ ΞΌΟΝ 4 δογί, ΟὴΘ ἰβ. 6ο0ἢ»- 
οἰγαίηϑὰ ἰο Ἰοοὶς αὖ ἐῃθ Τοπηαἰίου ἴο δοο {7 μι οἢ 6 ϑἴγι)6- 
ἴυγο ἰδ [υδἐἰδοα, ΤηΘ Αὐὐπον δα δ ὑπαὶ ἢ6 γϑβοχίβ ἰὸ 
οοπἰϑοῖαγθ; ἢΪ8 δοη ἤάθη69 [5 [ἢ ἔπ 6 πδίιγαὶ! γοδδοῦδὺϊο- 
688 οὗ ἰδ. Βυὶ ΠἰΒ ΟΥς ΤΩΔΥ Ὀ6 ΘΠ Δ] ομχοὰ ἀονη ἴο 
[ἢ 9 νΟΣῪ Ἰουηήδίίοη ὅ5, οὶ ΟΠ σι τουΐ ᾿ψαυγαηὶ ἰη 
δογίρέεινγο, Ὀαὲ δΟΠΒΗΝ ΕΠ Βογίρίασο. 866 Βλκῆδ, 
οἢ2 Κίηκε χΣ. ρ. 211. Αἡηά {015 ΔΡΡΘΑΣ ἴο ὉὈΘ 80, ἤθη ἐπ 8 

ΒΙΪΟΓΑ ρα ποὺ Ηξοίείδῃ, που κῃ ἴτ 0 υὰἀρηηοηΐ οὕ ὁχΧ 
δὲ ἠαάβτοθηε οΥ̓͂ αὔϑβ, τηῦϑὶ Ὁ τγογογβοά. 
Τῆο οηἷν βοτγίρίυγο ὑμπδῦ οδῇ δϑϑὴ ἴο κἰνο ρμοδίεϊνο 

τίου νἱ ον ΒΉΡΡΟΣΙ ἰο ἐπ (80 δοπητ  ΟἿἿΪΥ δοοορίϑὰ 
οἴ Ἡφεοικίδ ἢ 8 οομ οὶ ἔῃ ἢ οδδὸ Ὀθίοτο 5 ἰβ 2 ΟἾΓ. 
Χχχίϊ. 2δ, 81. Ψογ. 81 οἰδϑηυῖν γοϊαύθε ἰο ἔθ ἐγδαῃϑδοί, ουϑ 
οἵ ουγ ἰοχὲ. Βυΐ το σ. 26 85 οἰϑαγὶν ἀοϑο ηοὶ, δηὰ τηυοὲ 
Ὡοΐ Ὀθ6 Ὀτοῦρδ! ἴῃ ἰο δηθὰ Πρ οἡ ἔῆϑιη. [{ ἰβ. 1 τἢ9 
οοηϊοχῦ μδραγϑιί δὰ ἤγογῃ ἔθη ὮΥ [πο δἰδέογηθῃς οἵ γϑυ. 
μᾷν υἱΖ. : ἰῃδι " Ἠοδοϊκ ἢ Ὠυτ ὈΪοα Ὠἰμδοϊ ον (Π6 ῥγὰθ 

8 ὮθΘΑΓ δηὰ {Π6 πη ἰδ οὗ ΦοΓΌΒΑΙΟΤΏ, οὔ ἢθ ἢοαγῖ, ὈοΓἢ ἢ δηὰ 1Π6 ἱππδοϊ Δηϊ οὗ ] 
80 ἰδὲ (ὴ6 τγϑίῃ οὗ ὑὴ9 [κὴῷ ὀδὴο Ὡοΐ προῦ ἔοι ἴῃ 
[η9 ἀδγε οὗ Ηοσοκίδη." ὮΝ Πδὲ Τ0]} 00 ὑπ γόγθο ἰβ αι 
ἀθϑδοσίριϊνο ργοοῦ οὗ (6 ᾿αδὲ κἰαἰθιηθηὶ ἢ ἰΐ, δπὰ ἐη- 
εἰωάοα ἐπ ἐλίδ ῬγΟΟΥ͂ δ τον. ϑ8ῖ. 806 ἰῆο δοπηη. οὗ δ. 
Ο. Ζοξοκιβα ἰη ὑπὸ 1,Ἀπο8, Β. Ὗ. ἐπ ἰοα. Ὁ. 31. ΤῺΘ γϑῃ- 
ἀοεγίημς οἵὨἨ 109 Εηᾳ. ΝΟΣ, " Ηονῦοίς᾽" [0 13) ΤΟΣ. 81 [6 

(οτοϑὰ, δὴ ἰπδὲὶ Ὁν 6 ργοβδῦγο οὗ (ἢ9 ΤΟΙ ὉΡΙθ1Οἢ 
ὮΘΓΘ σοπιθαϊδὰ. [τ θᾶ " Αϑὰ ο᾽" οὗ “ ἴη ἐδὶ5 Πηδῃ- 
Ὠθγ." ΤΠΘ ρατίἝοἷο ἱπέγοάσποθα ἰδ οὐ ἰοι δ) δἐδιθτηρηὶ 
οἵ ο ἐ Ἠοδοκίδη ὑπάογγοηΐ, δηὰ γούρυϑ ἴο ἰἢθ 
ΒΓΟΕΡΘΣῚΣ ].8ὲ ἀοδογί θὰ δὲ Ἡδνίης ργογν  ἀθηκίδ!ν 1οα 

ἐς. ΥΟΣ. 81 ἀοθα οὐ [ΠὩΡῚῪ Γορσοβοῦ οὗ Ηθξο τ ϑ ἢ ΟΥ 
δον ΠΩ ΘΟΠΕΡΑΓΥ ἴ0 ἢ δῦ ΠΑ ἰηο! πα θὰ υηᾶθΡ ἰὴ 9 
διϑιοτηϑηὺ οὗ γϑῦ, 36, 12, “ἸῸΩὴ Ὠΐτη,᾽" ἄοθϑα ἠοῖ, 
ἘῸὺν ἰΐ τουπηδίῃβ ὕο Ὀ6 ἀοίογπ θα ἰο ψῃκὶ Ὧ6 Ἰοῖϊ ὨΠίτῃ. 
ΤῊΘ οοπίοχι ταῦσϑὲ δυρρὶν ἰδ, Δηὰ ν͵ὸο τηδὲ ποὲὶ πη ἀθ1- 



410 ΤῊ ῬΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΤΑΗ͂, 

ῬΟΟΥΞΒΙ͂ΝΑΙ, ΑΝ ἘΤΗΙΟΑῚΙ, 

1. Ου χχχνΐ. 4 βαα. “ἥαϑδο [6 68. ϑαίαπαδ 
᾿ αἱ δυπὲ ἈΟᾺ Ὶ ὑρϑιδδιηνὶ 7) λαδοίς 

φυΐδιυιδ ἸῸΝ πιωγοῦ ὠγδὶδ, τιεαιμίαπι Εἶκό- 

αἰδπὰ δἰ ἀϊνίηο ἀϑδογίίο ἴῃ κϑδθγαὶ, ὀσρϑοίδ! ῦ 88 
ἐηδιῖ οομδίοϊδ ψἱυἢ) δι} (ὴ6 τρουγάθα ἔλοίθ.Ό πὴ γϑγϑθ 
ἐιϑοῖῦ οὨν δαρρ! 685 ἴ6 ϑυθὴν οἵ ἴπ ΒδΌυ)οη δη 6Πὶ- 
ὈΔΒΗΥ, 880 ἯΘ ΤΔῪ πο] Δ 6 οὗἨὨ ΘΟΌΓΒΘ 16Θἰ 8 Π᾽ 5 ἱπΌΘΣΡΓΘ- 
τδιίοῃ οἵ ἰξ. Το 16 [εν ἰοῖδ Ηοδοϊείδη. οί 
ῷ ΟἿ Γ. χἰΐ. δ “" αρὰ ᾿ΠοΓΟΐοσθ 1 δδγο Ἰοῖς (21})) γοῦ 
ἐὴο δηὰ οὔ Βῃ 8}4}.." 1 15: ΙΔ ΤΟΩΣΒ ἴο ἰηΐοῦ (δὶ 
οὐ ἰοΐ Ηοξοκίδῃ ἴὸ (ἢ 9 πογϊκίηκε οὗ Ὠἰβ οσῇ ἤοασὶ. ὲ 
458. ϑαῦδι!!ν 80 ἴο ἰηΐον ἰπδὲ, Ὀθοδϑοὸ Θοὰ 80 ἰϑῆϊ Εοδο- 
Ἰείδ, ἐποτοίοσο Ηθσξοκίδῃ θυ Βγϑὲ ἤαγο οἷς (οά, 88 ἐπ 
Ὧπ6 σβδθ [υϑὲ οἰϊοα, Ὑιοαῦ ον ΘΟοα οΥ πὶβ οσῃ 
Βα ΠΥ (τον. 36) Ηοκοϊείδο ταΐζης Ὀ6 ἐυ Ἰοῶ οὔὗἤἨἩ Θοα 
ἕο τΚτἰ86 οχίξζδο Ῥεογίάθῃοθ, Οοΐωρ. δ. χχὶϊΐ. 1 

νὴ Μαιὶ, αχνῇ, 46. 4}} ἸΏΊΟ 2 “το ἐγγ Πέτα," δία. 
ἃοόα Ὡοΐ ἰΠΡῚῪ τγορχοϑοῦ ΘΩΥ πιο ἐμὴ ἰδ ἐγίαὶ οἱ 
ΑὈτγδδδα θη. χχὶΐ. 1. Τὰθ δοηϊηλθηὶ οὗ ἔἴμρδὸ ψογὰν 
Διῃὰ οὐϑῃ (ἢ ΥΟΥῪ Ὑογὰβ δΔὸ ἀγδυὴ ἴσοιῃ ἴθαϊ, γἱ!]. 2, 
16. ΑΘ δὴ οὐγίουθ αυοϊδιίοη ἴγοηι [η6 τηοδὶ ζδγ ἰδ Γ 
Ῥασγὶ οὔ ϊο [ᾶΔν,, [16 ΟἿΪΥῪ ργοροζς Ἵοομπηρ]οιίοῃ οὗ Ἂμοὶν 
δοηῃιτϑηὺ τῦσδὲ ὈὉ9 ἰουηά ἱἰῃ ἐδ9 σοτηρίοίοη οὗ ἰῃ86 
ποιϊδιίοη, Τδδῖ τωυϑὺ ὈΘ: “ἰο ἰκηον ψῇδὲ νδ8 ἰῃ ἢ 
δαγὶ ἴο ον Ὑποίῃον ἢ6 σοπὶὰ Κϑορ ἰδ .(Θοα 8) σοτὰ- 

τηδηδιηθηῦ ΟΓ ποῖ" ΤῈΘ ΓΘοΟσαδ οὗ ἴδα. χχχίχ. 8, δηὰ 
2 Κίημε Χχ. 19 [Γη8} 106 ὉΩΙΣ ἀοσιιηθηίαεΥ ἰΐοτγτηδ- 
κἰοη οἵ ψὙῃδὲ γ͵Ἢξϑ᾽ ΤΟΥ ΑΙ ὉΥ ᾿ς ἐγίαὶ ἴο "6 ἰη Ηοσζο- 
κίδη᾽ α οαγί. [τ ψαϑ ποι πίη Ὀδὲ χοροί κηδίίοη δηα δό- 
υϊοδοθηοο ἰῃ ἴῃ 9 Υ}} οἵ [89 ΟὨΪΥ ἴογλ οὗ οὐοαϊ- 
Θη09 δπηὰ ἱκοορίημ Οοἀ δ σοτηπμηδηἀπιομΐ ἐμὲ ἴὴ0 6880 
βατηϊἰοὰ. [τ 4, πογούογϑ, οἱ ΟὨΪΥ πγαϊυίοιια ἐὸ ἱπίου 
ὅπδὲὶ ἴΠ6 ἐτὶδὶ γουϑδιοὰ τὴ δἰ ἧι! γασὶΐν οὗ Ἡοσοϊκ 8 ἢ 
Βοδσί, 11 8 ΘΟΏΓΓΗΣΥ ἴο ἐδ) ΥΟΡῪ τϑοοζὰ. Τηδὶ ἢ βῃοχοὰ 
Ἦϊδ8 ἰγσϑαϑυγοδ ἰ8 ὑἱπουφηΐ ἴο Ὀ9 ον  ἀθῆ09 οὗ Βιιοἢ γαηΐίγ. 
Βυῖ 116 18 ΟΕ Ῥγο αΐἶοο ατονίης ουαἱ οὗ [86 ὙΟΓΥ 86- 
Βυτηρὶ 08 ΠΟῊ ΟΟΠηὈαϊΘ. ἍΓΉΥ βῃουϊὰ τα Ποδρὶ- 
ἐδ !ν ὉΘ 8ο ὈδΘὰ ἰη Ηοεομκίδῃ, τ θη ἰΠδὲ οὗ ϑοϊοπιοῃ ἰο 
4η6 αὕθθῃ οὗ Βηθδῦβ, δυδίϑητα!}ν [110 βάτο, ἰ8 Ὠγθῃ- 
τἰοθθα ΟὨΪΥ τὶ ΒΡΌΓΣΟΥ͂ΔΙ, ἀμ ἰ6 ὀυ θη οἱοναϊοα ἰο ἐγγὶ- 
ΘΑ] ἱπαρογίϑῃοοθ 

ΑΒ ἔογ ἐῃ9 τοϑί οὗ Ηδσο κί δ᾽ Β δῆδνος [δἃ. Σχχίχ. 8 ὃ; 
4 Κίημϑ χχ.' 1θ ὁ, “" Θοοἂὐ [8 ἔμο ψογὰ οὔ 89 10Ἀ»," εἴόδ., 
1 ΊΔΑΥ ὑὕὑθ ἰπίιογργοῖθα Ὀθϑὶ ἰπ ὑπο ᾿ἰχὴξ οὗἨ Ὠθαί. νὴ !. 16. 
Α Ργοιἶδβϑ οἵ κοοὰ ἰ5 κίνϑῃ ἰἢθγθ 110Γ ἴΠ0 ἰδίξος ἀδγο οἵ 
1086 ἐῃδὺ δίδηα ἴ86 ῥγοοΐ οὗ Οοἀ᾽ 8 ἰγίαϊϑ δῃηὰ ἱσϑϑθρ Ηἰβ 
σομπμηδηστηθηῖδ. Ηοσοκίδη πὰ [ἢ6 σοηδβοϊουμηοδθ οἵ 
Βα ἢ ἰρἐο κα ([86. χχχνυνὶ!. 8), ἢ ἐπ οτοίογο ΕΛ 
χοϑίϑὰ ἰῃ ἴπΠ9 οχροοίαδιίοη οὗ βύοῃ χοοὰ ἔογ ἢϊπ Ἰαΐξίοσς 
ἀαγδ. ἰὮ ΜΙ 6 Ὑ8Ὸθπ,5 4150 [5114 Ὁ Ὦν [Π6 Τοστὴϑ οὗ 
ἵμδί δῇ 5 ΡτοΡΠ ον, {{ ποῦ ὉΨΡ ΒΟΠ)Θ ΤΏΟΓΘ ΟχΧρ!ἰοὶς δῃ- 
ὨοΟθσοΙΘηΐ (2 ΟἾγ. χχχίΐ, 96). 
ὙΠ6 ογϑηΐ οὗ 6 ΒΑΌΥνοηΐδη ΟΕ ΜΆΒΕΥ, ἂἃ5 10 ΔΌΡΘΘΥΙΒ 

ἴῃ οὖσ Ὀοοῖς, τυϑὲὶ Ὀ6 νίδνσθα 88 ϑυι υποσνίοηΐξ ἰοὸ (ἢ6 Θη δ 
οὔ ριόρῆοου. [Ὁ ἕἰα ἰο]ὰ ἴος ὑπ 9 καῖκο οἵ Γ}9 ῬγορὮ οΥ͂ 
ἦν Υ0Υ5. ὅ-Ἰ. ΟἿ ΑὐἴΠῸΥ Πἰτ5617 Μν 6} σοπιασίςβ (δὲ ὑῃ9 
Ὀθρππιος οὗ ἐπ ἱἰηϊγοαποιίίοηῃ ἴο ομδρίουδ χχχυί.- 
χχχίχ.), ἴπδὲ ΟἿΣ σπδρίθιθ “ΘΟ ΠΟῪ "ἴτοιη, δἷἰἴδγ᾽ 
(Ὁ Δ 2) ἯΔ8 Ὀςσκύυη (6 δρίπηΐηρ οὗ (86 γϑῦ ἑῃοδὰκ 

οἴ ἰδῇ τοῦ οἵ σοι ]}]σδίίοπβ, δὲ όγὸ αἱ Ἰω πὶ 8ὸ ἔκὲα]." 
ΤῊ οὐϑηΐ οὗ [9 ΘΙΩ ΌΔΑΒΥ ΜὙ8Ὼ8 ὈΓΟΥΙΟΘΠΘΘΝ ογαογοὰ 
ἴον Ῥγορῃϑίο ᾿ΑἸδιαιμρδες ι ΤΑΥ͂ σοῖὴ ἴο δυσὴ 
ογϑηΐθ 85 Μο] οἢϊσϑάθο, Εδδι δοΠ]!]Πηρ 6 ὈΐΡΓΠ-τί χες, {ῃ6 
ύθθῃ οὗ ΒΗ ΘΌΒ᾽α νἱπίξ, πο Ὀἰγέἢ οὗ ΜΑΠΘτ- 4.41.4], ἐῃ 9 
γγίβθ ΤΩ9} οὔ [Π6Ὸ οδαὲ δὲ ἔπι ογἱὉ οὐὁἨ Οσηγὶϑ, ἐῆο ἱπαυϊτίη 
τοῖα, πο. χὶ!. 380-24. ΤῊΘ αὐδϑιίοηδ οὗ βδίδῃ, βῇ 
ἐπ γορὶΐθ8 οὗ Ηφθβοϊκίδῃ αδ γοοοταδὰ, με ὐνῳ εἰ οἂὲ ἘΤΟΟΙΒΘΙΥ 
ὅπ ἐσγα θ ῃϑοάϑά ἴον πὸ ῬγορθθοΥ βϑουΐ [0 τηδάθ. 
ΤῊ “ 71ῸΠ| 8 (ΔΓ σΟΌΒΥΓΥ " Ὑγδὲ5 ἃ ργογ  ἀθηξία! πα! θα 
οχργϑοδαίοῃ, ᾿ἐἶτο ἐμὲ οὐ δαίαρηδβ πο. χὶ, 49, βᾳᾳ, Ῥτο- 
γίου ῬΓΟΡΉΘΟΥ, ᾿ΣΙΚΟΙΥῪ Ἰαιη Π[δῦ ἰο Ηοποϊείαῃ, δα δὰ θ 
Κηόνῃ ἐπὶ δ νἱο ἰδείοη οὗ Ἡγαΐῃ ὙΜ᾿Δῤ8 ΟΟΊΠΙῺΚ οὔ δυάαῇ 
“ ἴγοῖη [ὩΣ χ. 8, χχχ. 22. ΝΟΥ [ἢἷ8. ὀνϑη 

. δΔηὰ 
τη ἐπα οηναγὰ ἐἢ6 Βϑὺγ- 

ἴδὴα Ὀθοοΐῃθ 2079 ἀἰ 60} 016 ἔῃ ΘΓῺ6 οὗ ΒΓΟΡΉΘΟΥ, 
8 Ὑ9]} τηογί δὰ 

τοῦυϊτο, Ὀὰ1 Π|Ξὸ Μοβϑθο ἤθη ἔδθ ρῥϑορὶθ ποότῖὸ ἐπγηοὰ 
ἩΑΟΙς ΓΓοτ Ἐδήθαῃ- θῶ, ΑἹ] ἰπδὶ ΑὐἸΠΟΣ Θαγα 
δΔΌου! πορκοιπιίοημα Ἰοοϊκίης ἰοὸ αἰϊΐδθοθ Ὀούνψοοῃ Ἐθεο- 
Κἰ Δ δηα ψ]οΏ, 0685 ποὺ ργϑίοῃὰἀ [9 Ὁθ πηοῦο ᾿ῃρΏ 
Βηγονα οοηθοΐυγο,. Αἰ ἀοθυ ποῖ πὰ οὯθ ποτὰ οἵ 007- 
ΤΟὈοτβεου ἴῃ [ἢ 6 ϑοτίρίατο, ἰξ που]α Ὁθ νγν}} ὕο πηδῖζο ἢ1{1}9 
οἵ 0 δΔοοουπὶ οἵ ἃ, Οομῃρ. ἐδ ΑὐἰΠο γ᾽ Θοπ)θοΐιτοϑ 
ΟὨ Υἱ, 10.-16, δη ἃ (0 διά οὴ8 Ὁγ ΤᾺ. δαὶ {0110ν--Τα.] 

ἐοπειτααι 
ΓΟΎΤΗΣΒ. “ἴὴ (6 δά άγθαο (0 
βδίδῃ ροσίοσμιδ ἰῃ [6 ὙΔΥ 6 υδδ6 ὙΒ6Ώ Βο που]ά 
ὑσίηᾳ δυουϊ οὖν δροδῖδου. 1) Ηὄὀ ὑγχοδ ἴδμδὶ πὸ 
ΔΙῸ αἰ τοοιοά οὗ 811 Ὠυμηδη βυρροτί, γοσ. ὅ:; ᾿ 
ὟΝ δῖὸ ἀορχίνοα οὗ ἀϊνίπο δυρροσί, νεσ. 7; ὃ 
Ὅς δ ΊΒΒΕῊ ΨΊΕΙ ὧν 6 Βαγὸ ζτοϑῖν 
ρῥγεογοκοὰ Πιμ ὈΥ ΟἿΣ αἷπα, τοῦ. 7; 4) Ηο ἀθοῖΐκβ 

ολέίας, ἀο0 οὐ, βάδι ἜΠΡΌΟΘΕΕ Ξ 

ουλῖ [Π6 ορίοπαοσ, διὰ ροόνοσς οἵ (πο υἱοϊκοα, τϑγα. 
8, ὃ; δ) Ηδ ἂρ ἰο αοά᾽ δ ποσὰ, διὰ ἰχῆονβ 
δον ἴο ἰυτῃ δὰ ὑπ ϊδὶ ἰδ ἰο εἶδ πϑοα., Βηὸμ μοὶ- 

Ὶ ; ἢ , 
διζδϊησὶ βϑαίδη᾽ 8 δἰἱδοῖς ὈὉγ αοὐ᾽ δ νογὰ, δῃὰ ἴο 

Κεδοσί ἴἰο οοῃδίδης ποίησ δὰ ὑγαδγοσ."- 
ΟΒΑΜΕΒΕ. 

ἘΒΠ6 ὌΡΡῸΙ ἴσου βδτιϊοαϊατα ΌΥ νΒ 108 
᾽9 που]ὰ ἀοείτοΥ Ποσοικίδη᾽ α οοηβάθηοο, ἴῃ ἵτο 
οὗ πίοι μ6 νδϑ σίβῃὶ δηὰ ἰπ ἱνὸ προς. Ηθ 
88 τρὶς ἰῃ τορζοθοηιηρ ἰμδιὶ Ηεσοίκίδη οου]ὰ 
ΓΟ ποῖ Ποῦ οὐ ΕΑΎΡΙ, ΠΟΥ ΟὨ [εἷ8 ΟὟ ΡΟΥ͂ΤΕΣ. 
ἴῃ ἰπἷδ τοαρϑοὶ Ὧθ Ἧ88 ἃ Τρ οδρΘΏροΣ οὗ Θοὰ δοὰ 
διιποῦποοσ οἵ ἀϊνίηο ἰγαϊ ἢ. ΕῸΣ ΘΥΟΓΥΉΤΒΟΣΟ ἐΠ6 
πογὰ οὗ (Ἰοἀ 66 19 ϑδιίωο (χχχ. 1-ὃ; χχχὶ. 
1-3; δα. χνυιὶ. δ᾽; Ρκ. οσυὶὶ. 8, 9; αχϊνΐ. 8, αἰε.). 
Βυι ἰξ ἰδ ὁ πιογιϊϑὰ οἰδαιἰθευυθης 1 συὰθ δηὰ 
ἢοδί]6 ργθδοδοσα πηι δὲ ἢ ἴο υκ ψῇηϑδὲ τὸ ΕΣῸ 
ΠΝ ἰηρ ἴο θοἰΐονο δὶ ἐμ 9 τ]ὰ δοιὰ ἔγίθα !γ τοῖοθ 
οὗ αἀοὰ. Βαϊ ἰπ ἵπο ἰουϊατα ἰμ6 Αδαγτίδη 
ν88 ἩΤΟΏΡ, δῃὰ ἐποεοΐῃ ἰδ Ἡόσο κὶδῃ 5 διγοηρί. 
ἘΣ ἦυδὲ οἱ τμὶδ δοοουπὶ ἰδ [.0Β0 ἱδ ίοσς εἷτι δὰ 
ΒΕΡ ΙΝ 19 Αδαγείδη. ΤΉ οδο ἵνὸ ἱμί πρδ δῦ, (μδὲ 

Αδβαγγίδῃ δδβουίβ ἴμδὲ Ἡεσοκίδη σδηποὶ ρΡὺϊ 
διΐδ ἰτυσὶ ἴῃ 89 [0Β}Ρ, Ὀὰι ταῖμον δ, (86 Γ 
ἷλ σοφοῖ Ὀγ (9 [ΒΡ δβαίπεὶ Ηθσοκιαὶ 
ΤΒδὶ, Βονοναγ, 88 ἃ 116, δικὰ Ὀϑοδῦβο οὗ (δῖ 116, 
180 οοττουροπαΐηρ ἰγαῖι πιδῖκοο 4}} {86 ἃ ἐπι. 
Ργοδεύοῃ οὐ Ηοσζοκίδη, δηὰ συλ ὰβ δὲπὰ ΠΟῪ 86. 
ΒΓ 86 τΏΔΥ δυϊ ἃ οὐ 1896 ΓῸΒΡ δηὰ ἱτωροῦ- 
6 Ηἱ Αμὰ σῆθῶ (16 ΘΏΘΙΩΥ ἀΑΣῸδ ἴο ΘΔΥ͂, 
ἐμαὶ ΒΘ ἰδ οοζηπιίδεϊοποὰ ὈΥ̓ ἰμ6 ΧΟ0ΒῸ ἴο ἀφϑί τοῦ 
(86 Ηοὶγ 1.Δηὰ, ᾿μδὶ ἰδὲ τηυδὲ Ὀτίηρ ἴο ᾿ὑν6]Υ τ" 
ΓΑΘΙΏΌΓΒΏΟΘΟ ἰῃ ἴΠ 6 [αγϑοὶ θα, (μδὶ (6 [0ΒὉ, τδοὸ 
οδηποὲ ᾿ΐθ, 66}}6 ἴδιο Ἰδηὰ οἵ Ἡὰ ἰανὰ ( οοϊὶ. 
ἷν. 2: ζ26:. ἱἰ. 7; χνΐ. 18, οἰε.), δηά [Π6 Ρϑορὶθ οὗ 
Ἰαγδοὶ Ηἱς ῥβορὶθ (βαοα, τν ΤῸ 1ον τ 1, εἰ6.}. 

ὥ. Οὐ χχχυὶ. 12. [“" [ἢ χοχαγὰ ἴὸ 89 ἱῃαθ  οδοῦΥ 
οἵ ειΐα Ῥαδϑαρθ ὙΟ ΤΩΔῪ οὔδοσγε: 1) Τἴμο Μδ- 
ϑοζοίδ ἰῇ (10 ΗθΌτΟΝ ἰοχὶ δύο 80 ἰοὰ 186 
ποσὰ υδοὰ, ἐμαὶ ἴῃ σοδαϊηρ ἰὲ 1Π|0 ὁ ΨΟΏΘΕΘ 
που]ὰ ὈῸ οομαϊάογδῦΥ δνοϊἀοὰ. 2) Τδ σθαίοξηδ, 
Βαρίι δηὰ τηοάοη οἵ ὀχργεβαίυῃ οὗ ρθορὶθ ἴῃ ἀξ 
ἴδγοως Ὠδιίΐοῃρ διὰ ἰἐπιθα, αἰ Βα γ, δὲ ἌΡΡδδΙΒ 
ἰηὰο]οαίο δἱ ὁμ6 ὑἰπι|θ ΟΥ ἐπ ὁ} ΟΟΌΠΙΓΥ, ΤΟΔῪ ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ Ρὲ ἰοϊογαιοϑὰ, Ὀαϊ φοσατροῃ 1 δΔῃοῖμοσ. 8) 
Ιϑαϊδὴ ἰβ ποῖ δἱ 811 τοβροῃδῖθ]θ ἴον {π9 ἱπὰο  ΘΔΟΥ͂ 
οὔ τῃ Ἰδησθδρο μοσθ. Εἴ ἰδ δἰ ΡΥ δ ᾿λδίοσιδσι, 
4ὴ Ιεὲ τῶϑ οὗ ἱπιρογίδηοο ἴ0ὸ κῖνο [86 ἐγωδ οὐα- 
γαοίαν οἵ (86 αἰδοῖ πο δ πδὰθ οἱ ὅοσε- 
βαϊοιη. ΤμῸ οομΐης οὗ οσὶ Ὁ τῶβ δἱ- 
ἐἰοἀοὰ τὶιἢ ῥτάθ, ἑμβοϊθαοθ δηὰ Ὀ᾽δαρθθμον ; δοὰ 
ἐξ ττδϑ ἱτωροτσίδωϊ ἴο δβίδίϑ (π6 ἱσ6 οαγδοῖοσ οὗ 186 

ἄοκπο. ἴωοὶ ἶπι ψο υδοὰ (ἢ9 Ἰδισύαβο, δβὰ τοι 

εὲπὰ το τοουγαδά ᾿ξ Ὀθδι ἰδθ Β]διβθ." ---ΒΑῈ ΕΒ 
ἣν ἰοο.]. 
π κεβρδιεῦ ΕΗ 4. ἐκ φημι οίαρθνρρθην φυοὰ 
αρυᾶ φεπίεε οἶδα σἱσμεγιὶ πολ εἰα αὐἶοο, υἱ συαενϊα 

αὐαπι υτὸϑ δ οιωι ἐωίείατοιι. 



ΟΗΑΡ. ΧΧΧΙΣ, 1-8. 411 

ΟΥ̓ ἐὐνεδανι πρίωθι υἱσις εἰ ἐρίταηα αὐλιο] ἑοε. ΤΣ λαδο ἀΐχεναξ . . . . συπὶ 

ἐμά, «ζετεπιῖαο: Οιοὶ οἰοίίαίεε εἰδὶ, ἰοί οἰδαπι 
θεὲ (7 6γ. 11, 28). -- ἸΟΕΒΕΒΤΕΒ. 
4, Οχ χχχνὶ. 21. Αμπδισεγ ποΐ δ ἴοοὶ δοοοσάϊης 

ἴο ἷδ (0}}γ (του. χχνὶ. 4), πειιοὶ Ἰϑβ (86 0ϊδβ- 
Ρθοχμοσ, ἰϑαὶ (8 βαπιο οἵ ἰδ νυἱοκθάμοθδο δ6 Ὀ]οτα 
λῃῖο [80 στοδίοσς σαρὸ (Εκοὶυβ, νἱῖδ. 8). Ὠἱὰ ποὶ 
ΟὨεῖδς ἰδ :γά δηβισοῦ Ηδ ϑῃθῃλίεα, ποὶ δ αυα 
ὙΠῸ πογάβ, Ὀὰϊ δἰ8δὸ πὶ δι ]θῆοθ (Μαῖϊ. χχνὶ. [ ὑϑῖ 
62; χχνὶϊ, 14, εἰο.) ἢ Οπθ τωιβὲ ποὶ οδδοὶ Ῥθδγὶϑ 
Βεαίοσγθ δινΐηο (Μαδῖιὶ. υἱῖ. 6). Αἶοσ ΕΟΕΕΞΤΕΒ 
διε (ἜΛΜΕΒ. 

φυαογογα, χυθηι 
πανη. Τυμβίρεί- 

ΕΒ. 
6. [0ῃ χχχνὶϊ. 1-. “ Βδθαμδικοῖ ἑμξοηοά ἰο 

τι αλίδη Ἡοσεκίδῃ ἔσο ἐμ ΓΟΒΡ, Ὀαΐ τ ργονοδ 
ἔδιδιὶ δ ἔγὶ  ἴθηβ μλ ἰο 10 [ὉΒΡ. Το πὶπά, 
ληκίεδα οἵ ἰοσοίῃρ 186 ἰχανο] τ᾽ 8 οοδὲ ἔγοιῃ Ὠΐτ, 
ΤΑΆΚΟΒ ἷπλ τΤᾺΡ ἰζ [09 ΟἸΟΘῈΣ δοιαὶ Ὠΐω, ΤῊΘ 
ξΟΤΟ ΒΔΑ ο ΓορσΌδομοβ Οοά, 6 τοῦθ Ηοξο- 
ἰκϊδι δἰυάϊοθ ἴο δοηος Ηΐηλ.᾽) Οὐ τογ. 8. “ὙΒδθη 
ἯὍῸ6 ΔΙῸ [Γγοθξ δί ἃ ΕΪυηρθ γ͵ὸ βῃουϊὰ ὃδ0 πηοαὶ 
δδσγηθοί ἴἢ ργΔΥογ. 0Ὼ Ῥδὶ 8 Δα πηοθὶ δέσοη, 
Ιοῖ ἰὸν ἐμὸν 06 πηοδὶ ᾿ἴνοὶγ. Ργβδυύϑσγ ἰβ δ τηϊά- 
ἰε οἱ ΠΊΘΡΟΥ͂, ἐμαὶ Β6ΙΡ6 ἴο Ὀσιηρ ἐλ ἰοσι."-- 
Δ, ΗΈΝΒΥ, ἱπ ἰοο.} 

7. Οδ χχχυ. 2 44. Ἡοσοκίδἢ ΠΟΥῸ αἾΎο 6 ἃ 
Βοοὰ ἀχδιωρίθ. Ηο ΒΟΥ 8}} ργίποϑϑθ, γι ]θεθ δὰ 
Ῥεορίθθ πμδὲὶ οὔθ οὐρῆΐ ἴο ἀο πβθῃ ἔθοσο ἷἱβ ἃ 
δτοδλὶ δὰ οοωοῦ αἱ διὰ ἐγϊθυϊδίίου. ΟὨθ 

ὙΠ. βδο κοι οί, ἰ, 6.) σι δ ροηϊύθπι Βαμα εν, [ἢ 
(ο Ὀγίηρ ῬγΆγοτθ, Δα ἰηἰθγοοθοίοηβ ἰοὸ ἰΐθ [.0Β»Ὁ 
μαι Ηδ πουϊ]ά Ἰοοῖς οη δῃά δε]ρ. 

8. Ου χχχυὶϊϊ. 6 βᾳ. ““Αοἀ ἰδἴκοα ἰο ΗΪ 8617 
811 1160 ΟΥἱ] ἀοῃα ἴο Ηΐβ ρϑορὶθ. Ἐς δ8 νβϑῃ 
086 0685 ἃ Κιηάποββ ἴὸ ἐῃ6 βδἰηίβ, Οοά δρ- 
ΡῬτορσίδίεβ ὁ ἰο Ηἰπιβοὶᾧ κο, ἴοο, βῆ οὔθ ἴοσ- 
τοοηία ἔδο δβαϊηιδ, ᾿ξ 18 ΔὮ 1 ΌΣΥ ἀοηο ἴο Θοά, δηὰ 
Ηε ἰγοδὶβ εἷη τὸ οἶος ΑῪ ἔπδΔῺ 88 ἱ{ ἀοῃο ἰο Ηΐηλ- 
μοὶ. Ης ἰδεῖ ἰοστηθηδ {Π6Πλ ἰογτηθηίβ Η πὶ (Ἰχὶγν. 
9). Ἰμεζοίοσο (μ6 βαϊῃἰβ ὑγᾶυ: "Ατίβοε, Ο αοά, 
δά (ΐὴ6 ΟἾΤΏ ΟΔ1186: βαρ  ὑέα θὲ ΒΟΥ͂ ἰδ ἴὈο] 188 

ΓΤ 1 (66 ἀδὲ γ᾽ (8. Ιχχΐν. 22)."- 

9. Οὐ χσχχυῖ, 7. “(οὐ γαΐβοο ὮΡ δρδίηδὶ Ηἰΐβ 
ΘΏΘΣΩΪΟ65 ΟἾΠΘΥ ΘΏΘΙΔ16Β, δηὰ ἰμ8 ῥΥΘραγοθ χοδί 
ἴος ΤῊΣ ὑπο ῬεΌρΙο. ΤΩΡΪ6 Ἶ [829 Ρμὶ  ριΐη 68 
δααὶηαὶ ἯΠῸ ρμυχευοὰ αν, 1 ὅδε. χχὶϊὶ. 
21." -- ΟΒΑΆΧΕΘΙ. 
εν θκ ππένλς πλα ὙΠΡΙΟΣ Π6Σ6 οἶΐθα ἰὴ 
Ἰοπίηρ ἔτολ ΒΟΝΕῚΝ ἤέγυηι Εἶωηραν, 66. 11]. 

1.6. ΥἹ. νυ. 464, αὐ ἀπνώπὶ 1444... Ἀπιργαίλοι, 
ἑαδοταρο οαγπετεέ εἰ αὖ Ῥίασέδίαο τορα πον 

ἐπξς δαπείδεμηα ἐτρίϊεαὶ ἐπ ἐπ εϊ8 ἵπ 606- 
ἔπιε οοιἶίε. Ἰαδο δυπί, ἱπηχιῖε ἱπρεηνίπαηε, 
Ν "Ἢ ταν ἤρσῖσο, φιαδ ΟἸγιδέἑατυὶ ἐμὶ πχδοιιτα 
ῬαγοιδθαΡα. Γ ἨΙΜΗΔΉ ἰμυπι ϑαπδίιπι ἡ Γαγαη, 
πέσει ρόδον πΟηνπ δ ἐμ βθοι ἀρρρήρίινο ἡδῥιφα 
δια αὐποσαγωπ. Νηηδ Οὐγίδίε, δὲ ΠῚ 
(ὁ αὐωπέ δἰ ποθ λαϊἰιοίπαηιιν), ἔμαδ πηρασχιιδ λὶς 
φαῤασιαε, ἐὰ συαέδο, υμἱοίδοογε εἰ ἠΐα, ψιΐὶ ϑαηοίνινη, ἐμαν 
ἈΘΒΟῚ, ποηδμοι ἀσπούεζα, υἱοίαίας βαεὶ 

Ῥγοοίζιμη, 
9  ᾧ ̓αήαον ἀΐω Μιόγαί, Ἰποίἑπαγό βύδανη ἐμαῖς 

[186 ἀξκεῖτο οἵ Ἡζείκί ἢ τβ ποῖ ῬῬΠΏΝΠΗΣ 
κἷθ οὐ ῬΟΓΘΟΠΑ] βαίειυ, οὐ (89 βδίθιυ οὗ 8 ἰκϊηρ- 
ἄομι. [ἴ πτδο μδὶ Φϑουδὴ τΐμης νἱπάϊοαϊο Η]δ 
τοδὶ δὰ μοὶν Ὠδρ6 ἔγοωι γοργοδοῖ, δηὰ (πδὶ τῃ 9 
πὰ ταΐρῃς πον (δὶ Ηθ νᾶϑ 1ἴΠ6 ΟὨΪΥ ίσυο (σά, 
Ἧγο μανὸ βεῖθ ἃ θαυ }} τηοάθὶ οὗὐ (πὸ οδ͵θοῖ 
ΜΠ γ͵ὸο δῃου]ὰ μανὸ ἴῃ ν᾽ Ὁ ΤΒΘΏ ὙῸὋ6 ΘΟΙῚΘ 

Ὅτο αοα. ΤῊ πιοῖλνο οὗ ὈΥΑΥΟΓ 18 ΟὨ6 ἐδιδὶ ἰδ 
ὙΠ} ἤρθαυθῃοῦ ρΡχεθοηϊϑι ἰῃ ἴ[Π6 ΒΙΌ]6. ΟοιΩρ. 
ΧΙ, 8. χΙΐ, 10, 13, 2δ, δας. χχχὶΐϊ. 89; ΡΒ. 
Ιχχχὶϊ!. 18: χὶυϊ. 10: Νοῆ, ἰχ. 6; 8. ἰχ. 18, 19. 
Ῥοσθλρα (Πμοτὸ οου]ὰ ἰνανο ὕθθα ἕωγηϊβηϑα Ὡ0 τΏοτΘ 
δι γι κίηρ Ῥχοοῖ {πδὶ Φοπουδὴ γ͵δ}ὲε ἴθο σὰ Οοί, 
ἰμδὰ πουϊὰ Ὀ6 ὈΥ ἴΠο ἀοέίοδί οἵ βοῃῃδοδοσθ. 
Το ἰἰθ μαὰ οοὐῆθ βοὴ [86 στοδὶ Φοβονυδῇ 
οου]ά βὲγίϊκο ἃ Ὀ]ον πΐο που]ὰ ἴο]: οη δἱὶ 
ὩδΔιϊοηβ, δη ἃ ΟΔΓΓΥ (86 ΘΥΓΟΥ οὗ ΗΪἶβ Ὥδγηο, δηὰ 
186 γτοροσὶ οὗ Ηΐδ ροτοῦ ἱμγουρποαυΐ (16 Θδτίδι. 
Ῥογῆδρο (18 ψγ88 06 οὗ {Π6 τιδὶῇ πηοίΐνοι οἵ τἢ9 
ἀεπιτυσίοη οὗ ἐμδὶ ταλσῃ ιν δγγ."-- ΒΑΒΝΕΒ, 
ΟὮ ΤΟΣ. 2]. 

τ. Αὐἄδὸ πιασπα υἱδ υεγδὶ ἐδί, αἱ ἰοπρὸ αἰΐιωα 
μὐῤόνα γχυοὰ «εδα)αδ οἱ πωποϊαγὶ }ιδεῖϊ, [αοίιιδ εἴ» 
--ἼσΤΗΕΕ 

12. Οὐ χχχνὶϊ. 17. [“1ὸ ἰβ Ὀαὰ ἰο (ΑἸ 
ῬΤΟΌΔΙΪΥ δηα ρῥγοίδηου, δι 1ἰ 19 Οσθο ἰὼ ΓΘ 
80, ἴον (Πιΐ8 68 ΣΟΙ Θἀο] θογαίΐοη δηὰ ἀσοεδῖρο, 
δηὰ Ἡμαὶ ἱβ γί θη βργοδάβ ἔαγτίμος δηὰ ἰδϑίβ 
Ἰοῆχοῦ, δβῃὰ ἄἀσοβ {Π6 τγογθ χηΐϊβοῃβίοῦ,, Αἰδμοΐδηλ 
δηὰ ᾿ἰγγο  χίοη, τ υιύθῃ, τὶ}} οοσίδί Υ Ὀ6 σοοκοηρά 
ἴοΥ δῃοίδεν ἀΔγ."--Μ. ἩΚΚΕΥῚ 

18. Οἡ χχχνὶΐ. 21] βὴ6ᾳ. [“ΤΠορο γῆο γϑοοῖνθ 
ΤΆΘΒΘΑΘΘ Οὗ ἰοΥΤῸΓ ἴγοῦλ θη ὙΠ} ρδίΐοηοο, δηὰ 
βοῃαὰ τηρεβαροθ οὗ ἴδ ἰο αοἀ ὈΥ ̓ ΓΑΥΘΣ, ΠΙΔΥ 
οχροοὶ τ οὗ χζτϑοθ δηά ἔτοαι αοὰ [ὉΣ 
(οἷν οοπιίογι, οὐθ θη) ΠΟΥ ΔΙΘ τηοθὶ οδβί 
ἀοχψῃ. [86] 8Δῇ βοηΐ ἃ ἰοπβ ΒΏΘΥΟΡ ἰοὸ ΠΗ Σο 8} 8 
ῬΓΔΥΟΣ ἴῃ ΘΟ Β Ὥδιμθ, βεηὶ ἐΐ ἴῃ πεϊτηρς (ἰὸν ᾿ς 
Ἧ88 ἴοο Ἰοης ἴο Ὀ6 βοΐ ὈῪ πογὰ οἵ τῃουΐ), δπὰ 
Βοηὶ ἰΐ ὈΥ ΜΔΥ οὗ Τοϊυσ ἴο 118 ὈΓΑΥΘΓ, το δου 
Ὀεΐηρ (Πογουηΐο μδὰ: “ Ῥλεγδαδ 
ἰο πιὸ, ΠΟΥ͂, ἴον (ΠΥ οοπηίοτί, ἰμδὲ ὑἱμῪ ὈΓΑΥ͂ΘΓ 18 
Βοαγὰ.᾽ Ιβδϊδὴ αἰ χε ᾶνο τοίοστοα ἢΐπὶ ἴο [86 
ῬΓΟΡἨθοΐθβ ἢ δὰ ἀφ᾽ νογοα Γρδγι ου ]ΑΥ] ἴο ἰπ αὶ 
οἵ οὔδρ. χ.), δηὰ δὰ Εΐμ ῥΐοἰκ οἷἱὲ 8} ΒΏΒΥΟΥ ἔγοπλ 
(ἰθῦοθ. Το οοττοθροπάρηοο δοίη θαγῇ δηὰ 
Ββοδαύθηῃ 8 ὩΘΥΟΣ οὶ [Ἀ}} οὐ Οοὐ᾽Β 514.,"--Μ. 
ΗΕΝΕΥ.]. 

14, Ου χχχυϊϊ. 381 βηᾳ. “ΤῊϊθ ἷβ 8 μῆναν οὗ 
ατοδὶ οχίθηὶ. ΕῸΣ ἰδ δρρ]θβ ῃοὶ ΟὨΪΥ ἰοὸ {1080 
ἰ(μδὲ 16 η τοεηδὶηθα, δηα ὙΕΙῸ ἐέδρυα (86 ἱτ- 
θη ἀσδίγυοίΐοη δὰ οαρίἑνὶγ ὈΥ {πΠ6 Αϑϑυ- 
τίδΏΒ, Ὀὰϊ ἴο 81} δα μῃοθααθῃί ἰΐπηο5, π ἤθη {Ππ|0 0 βου] ὰ 
ΘΏΪΟΥ ἃ ἀοἰἑγοσδηοο; 88 δῆς 186 Βδν]οηἑδα 
οαρνἑ ιν, δοὰ δον 116 ρϑσϑοου οηβ οὗ Αμ]οοἤΒ. 
Υοα, ἰὶ ΔΡρΙΐο ουϑὰ ἰὸ Νονν Τοβίδιθθηϊ {1Π|68 
ἴτοτα 89 ἤγοξ ἴο 1π6 1δβὲ, κἴῃοθ ἱπαγοΐη, ἴῃ [110 
ογάοσ οἵ οοηγογείοη ἰο Ὁ γίβε, [ἢ ΨΦ 8 νγ8 πὶ} ἴα Κὸ 
τοοῦ δῃὰ ὑγίηρ ἔοσί ἔγυϊῖ, αθὰ ἐμ ἷπ (6 ὅον8 
(48 4'δο ἰῃ [16 οοῃνοτίοὰ (θη 1166) ΜΠ Δρρϑᾶσ ἴῃ 
ἃ Βρί γἰ ἐπ] διὰ Θοσροσϑὶ δθῆβο, σμδὶ αοα δἱ {πὶ 
ἔπι ἀϊὰ ἴο (μεῖς β6148 ἐπ ἰιθ ἴγθο [Ὁ] πίη 
γελ β." --ΞΞΤ ΑΒ ΚΕ. 

1δ. Ου χσχχυῖί. 1.. “ Ιβαϊαῖι, δἰ δουσῃ οὗ ἃ ἢο- 
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016 τϑδοθ δῃὰ οοπάϊιΐοη, ἀοεβ ηοΐ ἴον ἔπδὶ τοχασὰ ἱΐ 
ἘΡΈΤΑΣΕΓΩΝ, δυΐ τδίμοῦ δὴ Βοῆοσ, ἰο 6 ἃ μαδίοσ 
δηά νἱδίίοῦ οὗ [Π6 εἷοκ, 1 νου ]ὰ δαγ, ἃ ργορδοί, 
ἰοδοῦοῦ δηὰ οοπιίοσίοσ οὔ ἐδ βἰοἰς. Οαοα βαγϑ (δ 8 
ΔΚ Ηον [45 (π6 ποῦ]ὰ Ὀδοοπιθ δὸ ἀϊβοσγοης ἰῃ 
οὺγ ἄδγ, ΤΡΕΤΕΙΥ ἴῃ ΟΡ Θνδηρο! σαὶ οἰ αγοῆ. 
Ια ἃ δυλν θ6 86 11{116 ὩΟΌ]6, δηὰ ἐὲ ἰ8 τοχασάϑα 
88 8 ΓΟΡΙΌΔΟΝ δηὰ ἰΠΌΓΥ ἴοὸ ἢν δ οἰ υ ἢ 
διηοης 118 το  δίΐοδ δηὰ {τ θη δ, ηοΐ ἴο δροαζ οἵ ἃ 
ΒΟΏ δἰυάγἕης ΚΠΘΟ]ΟΩῪ δηὰ ἜΟΝΙΒΕ ἃ δΒογνδηΐ 
οὗ {86 οὔτοι. 1 βροαὶς ποὶ οὗ 4}}: ἵ Κῆον (δαὶ 
ΒΟΏΘ δᾶνθ δ Ὀοίίοῦ χΐηά. γεῖ δο ἰ8 ἴδ6 
ΘΟΙΏΠΠΟΏ ΟΟΌΣΒΘΟ, «Φθ.Οθοδπιβ τηπχίϊη πχυεὶ τὰ- 
(δὸς οδίαΐη, ψἢο τηδὰθ ρῥγίθβία οὗ ἴῃ 9 ᾿ονγοαὶ οὗ (ῃ8 
Ῥοορὶα (1 Κίηρε χὶΐ. 81). Εοὺ ἐππ6 (ἢ 6 ̓ μηάροαι 
ΤῊΔΥ͂ ὉΘ ἤΣΤΑΪΥ ἢ 614 ἴῃ γοΐῃ (δυδ ῥογεμα) δῃὰ ἰῃ ρο- 
1ἰ168] δαθηιίθαοη. [1 ἰ6 Ὠοΐ δἱ 8}} κοοὰ πῆογο ἴῃ 
ΟἸΕΓΡῪ ΑΨ 8 ΒΘΥ͂, ΒΑΥΒ 8 Οἷἀ Βίδῦθ- Ὁ]9 οὔ ΟἿΓ 
«Ῥοἰϑιμοονυπι." ἘΈΟΒΈΧΕΙΝ, ραδίοῦ ἱπ ΝΌΓοΏΒοτΩ, 
ἷῃ ἷθ Νιουϊδείπιογιη, ῥγίπνωηι, 1694, Ρ. δδ8. ΤΠΘ 
88Π16 αυοίοθ ΞΘΡΕΝΕΈΒ: “18 ἰϊ οὶ 5Βο, ἱμδὲ διγοῃρ 
160 Βοπμδῃ (δίΠο  ἷο8 ἰδ μγοδίθεϊ Ἰοσὰβ διὸ ποὶ 
Δδμδιηθα ἰο βίδπα ἴη {ῃη9 ερὶ εἰσ 4] οἷἶοο, δηὰ {}δὶ 
ΤΏΔῺΥ οὗ ἤθη οὐθῃ ἀϊβοιαγρο {ἢ 6 δβρὶγἰϊυδὶ ἴχηο- 
ἰοηθῦ Απιοηρ ἴΠ6 Βαοίοσιμθά, ἴοο, ρογϑοῃδ ὈΟσῃ 
οὔ 116 πολ] εβὲ ἔδῃλ}}168 δγθ ἢοὶ βεμβαιμθὰ οἵ (πθ οἵ- 
βοθ οἵ ργϑδοβοσ, Βυΐ, ἰδ ϑϑϑιηβ, το [ΠΟ ΓΔ ἢ 8 
8.6 {86 ΟὨΪΥ ΟὨ68 (ἢδὲ Πο] (Π6 βουνῖοθ οἵ (86 ζοθ- 
ΡΕΪ 80 ἴον, {πδὶ, ΒΓ ἔγοπι ἃ ὩΟὉ]6 ΟΣ οἰ βου Τἶ80 
Ῥγομηϊηθηὶ ΓΆΠΣΥ δὴ ἑπσοπίωπι ἢδ88 δὴ ἰπο] δι οο 
ἰο {προ ] ορῖο8] βέυαν, αἰπγοθί ΘΥ̓ΘΓΥ ο6 866 8 ἴο 
᾿ΐπάον ἢ πὶ, ογ, ᾿πάθθα, αἴοσσαγάβ 18 δημδιηθὰ οὗ 
Ἠΐθ ἐγ ἀΒῃ 10, 88 1 ἢι τ γο δορί πίηρσ λυ ἴοθο 
Ῥα86 ἴον βῦοῃῃ ρϑορὶθ, ΕΥ̓ τ μΐο ἢ σηογο ἤδγπι ΘΟμλ68 
ἴο οὔὖῦ οἔυτοῦ ἐβδη ὁὴ6 ταὶρἢϊ δυῦρροβο. Τμδὶ ἰδ 
ἴο Ὀ6 δβῃδιγοὰ οἵ {86 Ἢ 

,. 10, Οὐ χσχχυῦ δ. 1. [“Ὑ76 βθο ἤοσγο (6 δοϊἀπθβα 
ἀηὰ δή6}}} οὗ ἃ χηδη οἵ Ιβαϊδἢ γὰ8 τοί 
δἰταϊα ἰο χὸ ἴῃ ἔγθοὶν δηὰ ἰ6}} οὐϑῇ 8 ὩΣΟΠ ΓΝ 
μδὶ πὸ τπηυδὲ ἀἰ6.,. Τμδ βυϊυθοφυθης ρδτί οἵ {ῃ6 
ὨΔΡΓΔΙΪγ 6 ΜΟῸ]ά ᾿οαα ὑκ ἴο βΒυρροβο {Παΐ, πηι} (ἢ ΐ5 
ΔὨΠοιποδηχοηΐ, Η 6 Ζο ἰδ ἢ ἀϊὰ ποί τοχυγὰ ἢἰΠαβο] 
88 ἴῃ ἱπηπλοαάϊαΐο ἀδῆχογ, [ὑ ἰδ ουτάθηϊ ἤθσγθ, ἐπδὶ 
το ρἠνδιοίαη, οὗὐἨ Βοζοκῖδη πδὰ οὶ ἱπίοστηθά ᾿ΐπὰ 
οἵ ἰϊ---ρεγλαρβ ἴτοτι [86 δρργοῃθηβίοη {μπδὶ μἷ8 
ἀἰβοαβα πουϊὰ Ὀ0 εὐ οδθλμον. ὈΥ {6 δρί᾿δίϊοῃ οἱ 
Ηἷ8. πηϊμὰ οὐ (δ κυ δ)]οοί. ΤῊ ἀν! πτϑι, ἴῃ γο- 
ἴοτο, Ἰοῆ, 88 ἰϊ 8 οἴβῃ, ἴο {π6 πιΐηΐβῖον οὗ σοὶ ἱίοη 
--Ὃδ ἀυ πῆ ]οῖ αυθῃ ΤΩΔΗΥ͂ ὨλΪ ἰδία γβ ἃγθ βἰοὺν ἴο 
Ῥοσίογμι, δῃὰ νυ ἢ οἢ ΠΏΔΩΥ͂ ΡΠ γβίοὐδηβ τὸ γοϊ υοίδηὶ 
ἰο λαυὲ ρογίοσιηθα. 
Νο ἀβῆρογ ἷἰβ ἰο θ6 δρργοποηᾶδοὰ δοϊῃπηοηυ 

ἔγοιῃ δῃηουμοίης ἰο ἴποθ6 0 δγα βίοϊκ ἱμοῖσ σι | ἐπεὶ 
οομαϊ το. ῬῬδγεϊοίδηβ δηᾶ (τἰοηὰβ οἴθῃ ουσ ἰῃ 
116, ΤΉΘΓΘ 18 ΠῸ Βρθοΐθβ οἵ ογυ οὶ δ ραν βόα ; 

υηάοσ ἃ ἴο ΒΕ ΠῈΣ ἃ ἔγθηα ἰο [16 οὔ ἃ ἀγίης 
ἀοϊαδίοη. ΤΉΘΓΟ ἴθ ΠΟ δἱ ἢ ἸΏΟΓΘ ἀρστανδίοα (δὴ 
1παὶ οἵὗἨ ἀραὶ ρηθα γ ἀθοοϊνίησ ἃ ἀγίηρ ἴδῃ, δηὰ 
βαϊιοσίπρ ἷπι πὶ 186 ΠορΘ οἵ ΤΘΟΌν ΟΣ, ἤθη 
{ΠΟΥ ἷἰβ 8 ΟΓᾺΪ οογίδί ΠΥ (πδὲ ἢθ π|ὶ}} οὶ δῃὰ 
Ἄσδηηοΐ γοοῦυογ. Απὰ {Π6ΓῸ ἰβ οὐ ἀθΏΕ}Υ ὯΟ ἄδρσοῦ 
ἴο δ6 δρργεβοῃοὰ ἔγοπι. οοπιπιυηϊοδίίηρ ἰο (86 
κἱ οἷς (μοῖν ἱσὰρ οοπαϊ(ίοη, [{ δῃουϊὰ Ὀ6 ἄοῃα ἰβη- 
ἀονῖγ δηὰ ψ 1} αἰδοίου: δαὶ ἰϊ δου] ἃ Ὀ6 ἄοῃθ 
ἔα (Π ι}]γ. [πα νὸ Βδὰ τηϑην ορροτίαηϊῖοα οΥ̓ τὶῖ- 
ποραΐηρ ἴπ6 οἤδοὶ οὗἨ δρρυΐβιης 16 βἷοῖς οὗ ἐποὶγ 
εἰἰυδύίοη, 84 οἵἨ (9 ΠπιογΆ] οοσγίδι ΠΥ {πδὲ ἸΠΟΥ 
τουδὶ ἀἴ6, ΑἸΑ 1 οδηηοί ΠΟΥ ΓΘΟΔ]] δῃ ἱπείδῃοθ 
ἐπ τ 1οἢ ἴΠ6 Ἀππουποβιηθηὶ π 88 μδὰ ΔΩΥ ΠΟΠΔΡΡΥ 
εθξδοῖ οὐ ἴΠ ἀΐδεαθθο. Οἤβδῃ, οἡ [6 ΘΟὨ ΤΑΙ, ΛΜ 

εἴἶδῪσὶ ἴ6 ἴο 6811 (Π6 τοϊη, δπὰ ἰοὸ Ἰοδὰ ἢ ἀγίηρ 
(ο Ιοοῖκ ὕνΡ ἴο Οοά, διὰ μοβοθῆ}!γ ἰὸ τὸ οῃ 
Ηἰἷπι. Απά (μ6 εβξδοὶ οὗ ΤΗΑΤΊ 8 αὐοαψξ Βα] αἴαΓγ.᾽" 
ΒΑΒΝῈΒ ἐπ ἰος.] 

17. ΟὨ χΧχΧχυΣ!. 2. [ἰ 'Β δὴ οἹὰ ορἱπίου, ἰουπὰ 
δσθῃ ἰῃ (Π6 ΟΑΙἹὉ., [πδὲ Ὀγ [ἢ 6 τΔΙ] 18 πχοδηὶ (ἢ 6 
ἯΑ]] οἵ (6 ἰδ }}}6 88 ἃ ἢοἿΥ αἰγϑοίζου ἰῇ τιΐοὶ ἴο 
ΡΓΔΆΥ, 856. ἴῃ 6 Μαβοχηθίδῃθ ὕσδὺ ἴῃ ἰδ ἀϊγθοϊίοη 
οὗ Μεοοα. Βυὶ ὙῬΙ͂ σδδηοί πρθϑῃ ιμδὲ. Βδίμογ 
ἰῃδὺ 8 οοτγγθοῖ ὙΔΙΟΝ ἰβ βαϊὰ ὈΓΥ ΕὈΒΕΒΙΟΒ: 
“ Νοίωπὲ ρὶλ ἀοπιΐηξδ ἰεδίεβ δαδετε δυαγαπι 
γαπὶ, οὐ ἐα8 ἰἰδεγίιδ βιπαάαηί, πέγια ϑέηδῳ ἀἱκτγαλὲὶ, 
δυπι ΟΥαγῈ ἤευπι ἐς απίηιο υοἰωπί." 

18. Ουῃ χχχυῖ. 8 :- 

“ΔοΙ ουδ 6δ[ πωπιοη Ῥαγοαγῶι δα να οἰσιδωνι. 
φιιαίε ρμίαδαίων Θἰοίοια 6686 Ὅδμδ, 

16 μοίεκὶ δοίίδ συτδυλ ἰπλίδεν υοἱαπΐδα, 
Αἱ υοἱμξὶ εοοριεἰοε βωιπίμα δίατο 7αεὶ(.᾽" 

-- ΜΕΚΙΙΑΝΘΗΤΉΟΝ. 

19. Ου σχχχνὶϊὶ. 12. “Βοδυϊ πὴ] Ῥαγδ θα {παὶ 
Ἰοσίυτα ἴο υθ8 ἴῃ ὑγδηαιοσ θ 88 οὗ (16 ἰδ Ροσαὶ 
19. ον τ ραγϑῦΐο οὐ ἢ ΒΡ ΒΟΡ Β ἴθηϊ πηοδῶς 
ΠΟΥ τ δι θθβ δ εἰϊῖηρ ὲ 6 τιῖ τ8, (παῖ τὸ Βδγα 
ἤογα ὯΟ αὐϊάϊης ῥΪδοθ, θαΐ δ ἀγίνϑη ἔγοζω 006 
Ἰοσβ ἐν ἰο δηοῖμπογ, ἀπὲ} δἱ ἰδδὲ τὰ δηὰ δ γοειϊηρ- 
βροῦ η (8 συγ Β-γαγτὰ. ΤῈ6 οἶμον ρᾶΆτα]6 οὗ (Π6 
ὙΓΟΔΥΘΥΒ (ἢ ΓΆΘΆΠΒ ΠΟΥ͂ ὑποογίδίῃ 18 οὐχ [ἰδ 
Οὔ οδγί.1. ΕΓ ΠΟ ΘΑΒΙΪΥ {π0 ἰδγοβὰ ὕγθαϊκβ.᾽" 
Ομ εΗ. “θη ἰΠ6 αν ΓΒ πογὶς 16 ρΡσορτοδθν 
ἴῃς δοεῖ, (86 ἐμτοδὰ Ὀγοδῖκα Ὀθίοσο ἢθ ἱβ δΓΑΓΕ. 
Τῆυθ πο ἃ πιδὴ 18 ἴῃ ᾿ἷβ δεδὶ ποσίς, δῃα βρ- 

ἢθ ΠΟΥ͂ δἰ ἰαβὲ Ὀορίῃβ γϑδὴὶν ἰο ᾿ἶνο, Οοὰ 
ἰπεαν 6 (Ὠγοδὰ οἵ ἢἷβ 1} δῃά ]Ἰοία Βΐπι ἀΐο. 
ΤῊ σϑιοῃδ) Βοδίἤθη 6 δοπηοι ἰπρ οὗ (δ τ Βοπ 
{ΒΘ Υ,, δο ἴο Βρϑδξ, ἱπνεηίθα ἴΠ 6 ἰἴτθθ ροάάοπβαβ οἵ 
18 (16 ἐἤτοο άγοαδ πιϊπέπιθ ραγοαδ) διὰ ἱποϊυάοὰ 
(6 πὶ ἰῃ (μῖ5 11{|16 γΟΓΒ6 : 

ΟἸοίλο οοἴωηι σεείαί, Ταελαδῖδ ἰγαλίξ, 
Αἰἴγοροῦ οοοαΐ. 

Βυΐϊ πίιαὶ ἀοοβ ἔπ 6 ΤΘΑΥΟΡ πθοη (6 τ τοδὰ 
Ὀτοα κα οθα ἢ δίορ δἷδ νογῖ δὶ οῃοθ ἢ Ο το] 
Ης Κηονβ ΠΟῪ ἴο τδῖκο ἃ οἰθυοσ οδυοτ ἰκηοῖ, 80 
ἰδὲ οὔθ σδημοὶ οὔδογσνθ {6 Ὀγοδῖς.Ό Ἐθλθσαθοῦ 

ΔΙ Ϊ5Δη τσ 
οῖθοΥ αχδίῃ δἱ {πὸ ἰδδὶ ἄδυ. Ηδ ἩΪΐ|1 πηαῖζο βθςῃ 
δῆ ἀτεοῦ καϊτίο ἩΟΔΥΘΙ δ. Κηοὶ 85 8Π84}} δ κα υὰ 
ποθοῦν [Ὠτουρῇ 41} οἰθγηϊγ. [10 Ὑ}] ἀο τυ8 Ὧ0 
ὨδΤλ ἴο ΔΩ 1οά." 1δια.--- Οπιπία δϑυπὶ λοιαϊπιἙ 

Ον ἐπ τὸ 85 106 ἰοηὶ οὗ ἃ Βιορδοσὰ ἱ8 
ἰδίκοῃ ἀόνη, ἰο] ἀοὰ ὯΠ' δηὰ ἰσδπδίοστοα ἰὸ δῃοῖδοῦ 
ὈἾδοθ. Ὑθεσο 18 ἀουθι1688 ἴδ 6 ἰάθα μεσ ἐμδὶ Ἦθ 
που]ὰ οοηϊΐηθθ ἴο εχύϑέ, Ὀὰϊ ἴῃ δηοίῃος Ρ]8οο, 85 
(86 βῃορῃογὰ που]ὰ μὰ ἷβ ἰθῶς ἴῃ δῖον 

Ἰαθοο. Ἦτ πβ ἴο ὃθ αι οδ᾽ ἔγοπῃ ἴῃ οαγίῃ, δαὶ 
6 Ἔχρϑοϊοά ἴο ἀνε}} διλοὴρ (6 ἀοδά. ΤΒὸ τβοΐὶθ 

ΘΟΏΨΟΥΒ ἰδ6 ἰάοβ {πδὶ δ 6 [π 
᾿ἼΡΑΣ ἴῃ δηοίμοῦ βἰαίθ." ΒΑΙΝῈΒ ἐπ ἰοο.]. 

20. Οὐ χχχυΐϊὶ. 17. [“ Νοῖε 1) θη αοὰ ρμαν- 
ἀοηδ βἷῃ, Ηθ οδβίβ ἰΐ δθιϊπὰ Ηἷδβ Ὀδοῖ δὲ ποῖ ἀθ- 
εἱφηίΐης ἴο Ἰοοῖκ ἁροῦ ἱδ τ τ δῃ ογ9 οἵ ̓ υδῖάοε διὰ 
Ἰοδίουμυ. Ηδ τι θιθεγβ ἰΐ ΠΟ ΤΩΟΓῸ, ἴο ΥἹδὲϊ (0 Σ 
ῖἴ. ΤΠ ραγάοῃ ἀοϑα ῃοὶ τῆδκα δ εἷῃ οὶ ἰὸ 
μᾶνϑ Ὀθθῃ, ΟΥ οί ἰο πανθ ὑδθ ἴῃ, Ὀαΐ ποῖ ἴἰο θῈ 

ἰδηοὰ δὲ ἷ1 ἀοβϑοσνοβ. ὮΠΘη ὙΘ οδδὶ ΟἿΣ εἷπα 
[ἰπὰ ΟἿΌΣ Ὀδοῖκ, δῃὰ ἰδῖκο Ὡ0 οᾶσγε ἴο σϑρεηὶ οὗ 
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ἔδοτα, αοά ροῖδ ἴθ τ Ὀείοσο ΗΒ ἴλοο, δηὰ 'β σου 
ἴο γϑοΐκοη ἴοσ (ποθ ; θαὶϊ ἤθη γγὸ δβοῖ ἐπϑηὰ Ὀοίουθ 
ΟἿΣ ἴδοο ἴῃ ἱσὰο σοροηίδηοθ, 88 ᾿δνυἹὰ αἰάὰ σι μθη 
εἶα εἷἰπ τδϑ ουοῦ Ὀοίογο πίη, αοά οδδίβ ἔθ Ὀ6- 
πὰ Ηἰβ ὕδοκ. 2) πο οἷ Ῥδιάοπβ εἷη, Η 6 
Ῥαιγάοῃθ 4]}}, οδδοίβ ἱβοπιὶ 811 Ὀοπὶπαὰ Ηϊ8 ὑδοῖ, 
πῆς. ὦ ΠΟΥ πάν Ὀδθη 88 βοδυϊοὶ δηὰ ογί πηβο. 
8) Τδο ραγαοηΐης οἵ εἰ ἰδ 186 ἀοΙ νοσίην [86 δοὰ] 
ἔτοεω ἐδο ρμἱϊ οἵ οοτγυρίίοη. 4) [ἰ 8 ῥ᾽ ϑδδαηὶ ἰη- 
ἀεοὰ ἰο ἰδίηκ οὐἠἨ οὖν σϑοονοσίοβ ἔγοπιὶ βίο κηθβρ 
ὙὮ6Π ὙΘ 866 ἰμοῖὰ δονίης ἔγοσα {Π6 τοιαϊβοίοη οὗ 
βίῃ ; ἰβθη (δα σδῖδβο ἰδ γοιμονθά, δηά μη ἐξ ἰθ ἴῃ 
ονο ἰο ἴπ6 δου]. Μ. ΗΈΝΕΥ ἐπ ἰοο.] 

21, Ου χχχυῖ δ. 18. [Οππποί ἀορε ῥον ἐδ ην ἐσ. 
“ ΤΉΘΥ δῖὸ δαὶ ουαἱϊ οπι 411} [ἢ πιοβῃβ ΕΥ̓͂ ποῖ 
ΤῊΥ σα ἰδ Ὀγουχθῖ ἰο ταϊηὰ, δηά (ῃ6 οῇδιβ οὗ 
Βδ  νδίξοι Δγὸ ργοδβθηίθά. Τμοὶς ργοραδίϊου ἰδ δί δὴ 
εηὰ; {μοῖγ ὑγινί!οροθ τὸ οἱοθϑα ; {πεῖν ἀρβίζηυ ἰβ 
βοδ οὰ ὑΡ. ΤῊο ἰάρα ἴδ, ἱὲ ἰβ ἃ Ὀσῖν! ]ορο ἰο ᾿ἶνθ 
Ὀθοδῦβο ἰμΐ8 ἰϑ ἃ που] ἃ σθογο ἐπ οἥδσθ οὗ βδ]να- 
οι 8.6 τηδάρ, δηἀ σῇ ογο [ἢο86 ἩΐῸ δ ΘΟὨΘΟΙΟ.8 
οἵὗ χ1] ΤὩΔΥ δΟΡ6 ἴῃ [6 ΤΩΘΓΙΟΥ͂ οὗ οὐ." ΒΑΒΝῈΒ 
ἦπ ἰοα.}] Οοά ἰβ ποὶ Υὶ Πρ ἰδ δὲ ΔὴΥ βμου]ὰ ρμε- 
τῖβῃ, Ὀπὲ [δὲ 41} βῃουἹὰ οοπλὸ (ὁ τρϑῃίδηοθ (2 
Ῥεῖ. 11. 90). Βιυςοῇ 16 (6 Νεονν Τοϑίδηχγθηϊ βθῆρβθ οὗ 
ἴποθ6 ΟἹά Τοδίδπιθηΐ πόογάβ. Εν ἱπουρῃ ΗοΖο- 
Κίϑ ἢ μδ8 ῥ γί πη ΓΙ ]Υ ἴῃ ταϊπά (Π6 ρμγϑίθσαίθηαθβ οὗ 
1138 ἴῃ ἰμ6 οδυίῃ γ θΟΑΥῪ ἴο ἐμο 116 ἱῃ ΗἩδάββ, γοί 
115. τ ὴἢ016 ἸΏΒ ΠΏΘΓ οὗ ταργοβθηϊδί ἰοῦ ρᾶ8868 Δ 8 
ψίι} Ηδάθα ᾿ἰ8615 Βυΐ Ηοζο κί ΒΒ τογάβ 86}}} 
ΓΟΙΔΔΪΏ {Γ6 ΒΟῸ (ἌΣ 88 ΠΟΥ ΔΡΡΙΥ ἴο ποδανθὴ δπὰ 
ἢ6}}1. ἘῸΥΣ οὗ οουγδο ἴῃ Μη} ὧδε Ρΐδοο οὗ ἰδ6 
ἀαταποα, ομα ἀο68 ηοἱ ῥὑγαΐβ αἀοὰ. Βαϊ (μοθθ {μδὶ 
Ηἴνε ὑταῖϑο Ηἰα.  οβο, ΒοΟσΈυ Γ, ΓΘ ἰὴ Πα Ώ. 
Βῖμοο ἐποπ αοα πὶ}]5 σαί θοῦ {πὲ ηθἢ ῥγϑΐβθ Η1πὸ 
188 ποῖ ῥσγαΐϑο Ηϊω, ρο Ηδ ἷβ ποὶ Ἡ1ΠΙῊρς [Π δὲ 
ΤΘῈ Βμου]ὰ τε ναΐ ιμᾶΐ 8411 δου ]ὰ ἱᾳ χη ἰο Γο- 

γα. 

το πον 
Ῥύάδε ἱρίδιι" λῖο, συῖα δὶ αὐιοίϊο- 
ὑβοεπὲ ϑδοϊδοοὶ δατηεπι, χυῶθ πον 

Ῥοίεδέ τε8 ἔεστ δεσπμαϑ." ΤΌΤΉΕΒ. 
23. Οἡη χχχίχ. 7. " ἀοὰ αἱβο ῬΌΘΙΕΠΙΕ 116 τλΐδ- 

ἀεοράβ οὗ 188 ραγϑηΐβ οῃ ἴ6 οἰσάγοη (Εἰχοά. χχ. 
δ) Ὀοοδῦβο [86 ΟΠ ἄγθη ποῖ ΟὨΪΥ [Ὁ]]Ο (19 τα ΐἷ8- 
ἀοοάδ οὔ {Ποἷτ᾽ ρασγϑηίβ, Ὀαΐ ΒΟΥ 8180 ἱπόσγθδβθ δηὰ 
ἘΡ {π6Π| ὉΡ, 88 8 βΒοϑὴ ἴῃ [86 ροσίου!Υ οὗ Η626- 

ἩΟΜΤΙΙΤΊΟΑΙ, ἩΤΝΤΒ, 

υἱῶ. : διὰ Απιοη." ---ΟἜΕ Ά ΜΕΒ. 

[718 τϑδάοσ ἴη τούογσγοα ἐο ἔῃ διρῖθ δἰ πὲ οονοτίης 
1Π0 βΒαῦ}9 τϑτον ἰ0 Ὁ6 Του πα ἰπ ἐῃθ γοϊατηο οὐ 2 Κίημδ, 
δρλρίοτα χΥ χα. [1 [8 ὀχροαϊθηξ ἰο ἴθ δαναηίδχθ 
οἵ ἐμαὶ ἴογ 180 βακὸ οὗ Κοορίυμ ἢΠ9 Ῥγϑηϑηΐ νοϊ Πη9 
ὙΠ} ΓΟΒ5ΞΟΉ ΘΌ]6 ὈΟΌΠ 8. ϑγϑίογο ὈὺπὺῚ 4 σὰ ἱ]Τηττἢ 
[8 ὮΘΓΘ κίνϑῃ οἵ ψῇδὶ (ἢ Απΐπον οἤΐδγα, τη σὴ οὐ ὙΠίοἢ 
ἰηάοθα 15 Ὀπι ἐδθ τοροιίου ἴῃ ΘροῦοΓ ουτ οὗ τλδίου 

Υ εἰνοη.--Τὰ} 

1, Οὐ χχχυῖϊ. 86. “.1) ΤΊιο κοοστὶ δηὰἃ πο συ 
οὔ (86 νἱκῖ}]6 που], 2) Τὴ βοοσγῃ δηᾶ το κοῦ 
οἵ ἔθ ὑπβοθη που]. βοστθοη οἵ ᾿οπεργοα σαν 
ΖΛῊΝ ἴῃ Ηδ1]16, 1870. 

2. Οἡ {86 Θηϊΐτο χχχνῖϊϊ. ομδρίοσ, θϑδὶάθ (86 
22 ΒΕΓΙΠΟΏΒ 1ὴ ΨΈΞΒΕΙΕΙΝ Β ιουϊδδίπιοτιηι Ὀγύ- 
πθρῃ, (Β6ΓΘ θ ἃ χτοδὶ ὨσΩΡΟΓ οἵ Βοιμρ]οιλοδὶ οἷ8- 

δογδίϊομβ οἵ δὴ ϑασὶγ ἀδίς; ΑΊΤΉΕΒ Μάοιπσβ, 
1ἀφὰ πιοτίϊδ δὲ υἱέας ἰθν ἵτχοὸ Ρϑσία, [6 δοοοηὰ οὗ 
ΜΓ ΙΟΝ οοηίδίηθ 20 ρῬοῃϊίθης81] δηὰ σοῃβοϊδίογ 
ΒΟΣΙΠΟῺΒ ΟἹ 88. ΧχχνἹ!. Ὠαηζὶρ, 1640 δὰ 1642. 
ὈΑΝΊΕΙΊ, ΒΟΒΑΙΓΕΒ (ΒΊΕΝΡΑΙ,) 4 δβαγῃοηβ Οἵ 
{ῃς βἰοἰς Ηθζοκίδῃ, οἢ ἴβα. χχυχυ ὁ. Μαράοθθυγω, 

ξρλὶς ηγοαλανρτοάνρεε,» Βοτίλη, 170], ἃ τοτένοτα, : γ]η, . 4 ΒΟΓΙΟΏΆ. 
ΠΡΡΑΣ ̓ ἀρρμαυμαρῆς ΤΥ ΟΕ αν κίας Αὐγιολείρ- 
ζεὶξ δεισΐεδεπ ἵν, Οεδιπαλεῖι, Κταπζλεὶξ πὰ Οἰεπέ- 
διπς, 18 ΒΟΥΠΊΟΏΒ Οἡ ἴβ8. χχχνὶ!. (ΠυΉ}), ΟΔῃ)- 
Ρο, 1686. ΤΠ οθ6 δζῸ ΟὨΪΥ (ἢ 6 ἈΓΙΠοἾρΑ] ΟὨΘΆ. 

8. ΟὨ χχχυϊ!. 1. “1 ν|}} βοΐ σῇ πουβο ἴῃ 
ογάἄοσ. Τμΐθ, ἰμἀοοά, τὰ} ποῖ Ὀ6 Βασὰ [Ὁς πιο ἰο 
Ὧο. ΜΥ ἀεδὶ δοοουηὶ ἰδ ογοβδοὰ ουῖΐ ; ΤΩΥ Ὀαοδὶ 
Ροβδοβδβίοῃ 1 δΚ δ᾽ουρ Ὑἱὰ 16; ΓᾺΥ οὨλ]άγοη [ 
οοσλταΐῦ ἰο {86 ατοδὶ ΕδΙΠῸΡ οὗ ΟΓΡἤΔΏΒ, ἰο ὙΠΒΟΠΔ 
Ποδύθη δηὰ θα θοϊοηρδ, δηὰ Υ 6ο} ἰοὸ (δ6 
Τοτά, ψἢο [88 διιοὰ ἴον 1ἴ ἸΟΏΧΟΓ ἰμδὴ ἃ δυϊηλη 
δῴο, δη θουχἣ ἰδ πὶ ΗἾ6 ὈΙοοά. ΤυΒ [ δπὶ 

Δ ΥΓΟΔΑΥ͂ [ὉΓ {Π6 ἸΟΌΣΠΟΥ.᾽" ΤΒΟΧΌΟΚ, ϑίμ- 
ἄτη ἀἐν Απααοΐί, ὑ. 620. 

4, Οἡ ΧΧχυ. 1. “ΝΟΥ ἰδοῦ βῃου]ἀοϑὶ ΠΟῪ 
(δὶ οὖὧἦν πογὰ “ΓΟ ἰδ Πουδο᾽ ᾿α8 8 ΥνΟΓΥ͂ 
Ὀτοβδα τποδηΐηρ. [τ σοι ρυθ θη β σϑοοποὶ δι ο 
ἰο Θοά ὃγ ἰβἰιἢ, ([Π6 θηδὶ ροηίρεβδίοῃ οἵ δὶ, ἴῃ 9 
ἰαδὶ [οταὰ β βαρρεοῦγ, (1.6 υμ Ὁ]6 σοτρτἑἰπρ οὗ 
{88 δοὰ] ἰο 186 χγδοὺ οὗ {86 [ογὰ, δηὰ ἰο ἀρδὶἢ 
δηὰ ἐπ ρσύᾶγνα ἰἢ 186 ΠΟρΡ6 οἵ 1Π9 τοϑιγγθοίοη. ἴῃ 
οπ6 ποτὰ : ΤΏΟΤΘ 8 δὴ ογάρσίηρ οὗ (μ6 ἢουθα 
δῦονθ. ἴῃ γϑ᾽δῆσα οἡ {86 ῥγϑοΐουβ ποσὶν οὗἁὨ πὶ 
Βανϊουγ, 1 Ογοσ Υ͂ Βουδα δῦονα ἴῃ ΒΊΟΝ 1 πῖβ 
ἰο ἅν61}}]1. Μογϑουογ ἰβκίηρ ἰθανθ οὗ Ἰονθά οἕδβ, 
δηὰ τἘΠ6 ὈΪοβρίηρ οὗ [6 ῃλ Ὀ6]ΟΠμΒ ἴο ογάοσίης [ἢ 6 
ἢουδθ6. Ἀπᾶὰ βηδ}} οτάογ ταιβὲ θ6 δίκῃ οοῃ- 
σογαϊης ἴΠ6 χυδγα Δ: ΒὮ 1 οἵἉ οἰ] άτοη, [86 δοϊάϊης 
οὗ ἐμ6 νίάον, δηὰ ὑπὸ ἔτι οπὰ οὐ σι οπι βὴι6 χῃηυδὲ 
Θβρϑοίδ  ]ν Ἰοδη ἴῃ 6 ἸΟΠΘ] ἢ Π 688, ἃ 80 σοποογηΐηα 

υθϑ.8. ΛΗΓΡΕΕΙ, 2.6. 1, οὔεη, ἴτὰ 
1,Δεἶμδ ἀε8 Ἡγογίεβ Οοἰέεδ, Εἴ4116, 1867, ». δ22. 

δ. Οχυ χχσχνὶϊ. 2-8. Τιΐβ δοοουηὶ ΤΩ Οἢ 
(δαὶ βθοπῖβ κἰγαῆβο ἰο ὺ5 ΟΠ γι ίδηβ, Ὀὰϊ τηυςῇ, 
ἴοο, {δαὶ φαΐϊ6 σογγθαροπὰβ ἴο οἂγ ΟἸ τρί δῃ οου- 
βοϊουδηεθα. [,εἴ ὺ8. οοῃίοιηρ δίο ἐς αἰβεέγεπος δὲ- 
ἐυέδη αη Οἰά Τξεδίαπιεηί, απὰ α Νεὺ Τεδίαηιεηξ 
δυρρίϊαπί, ὉΥ ποι᾿οἰης (ῃ6 αἀὐθεγόποεβ ἀθὰ ὑΠ6 τὸ- 

πθθ8. ἴ. ΤῊΕΒ ἘΕΒΕΜΒΙΆΝΟΕΒ. 1) 11 Βίγθαθ 
δηᾶ ρτίοῦ ἰμβοσθ ἃῖὸ ἴῃ (19 ΟἹά, 88 ἰη ἰὴ Νὸν 
Τεοίδιμθηὶ (γοσ. 8). 2) ΒΟΔΑῪ δά Ἡ]]]Πἔἐὴν ἴο 
ΠΕΡ Ὀογοηα ΟΌΓ ὈΓΔΥΘΓΒ ΟΥ ΘΟ ρσϑμθηβίοη (νο γβ. 
δ, 6) ἰ8 (9 Ι0ΒΡ ἴῃ τἴ9 ΟΪὰ 88 ἴῃ {π6 Νὸν 
Τερίδιηθηι. 11. ΤῊΞ ΡΙΕΕΕΒΕΝΟΕΒ. 1) Το ΟἹὰ 
Τορίδιηθηΐ ΒΡ] ἰδηΐ ἀρροδ]ϑᾶ ἴο ἢἷβ βανὶπρ ἀοηθ 
ῃοϊπίης 88 (νον. 3). Τἢδ Νοὸν Ταορίδιηθηϊ βὰΡ- 
ΡΙϊδηὶ βαυβ: “ Οοά ὃθ τηργοὶ ἢ] ἤἢο ἢ16 ἃ βἰπηογ,ἢ 
δηα “ Οἴτνο τὴ8 {Ππγουἢ ρτᾶοθ ἴοσ (ἢ τ δι 8 μα κθ 
ΝΗδί 1 ρ]οαβοβ Τῆθο ἰοὸ ργῖγο τη6. 2) ΤΙ ΟἹά 
Τορίδιχθηὺ β ρΡ] δὴ ἀοιηδηαβ ἃ δἷρτι (γ 68. 7,8 ; 
ΟΟΠΡ. ΥΟΥ. 22); ἴ6 Νὸν Τοθίδιμθηὶ βρΡΡ] δῆς 
Γοαιΐγοθ πὸ βίη αὶ {πᾶὶ οὗὨ {ῃ ογυοϊ θα ϑοη οἵ 
τηδῃ, ἴον Ηδ Κποτβ ἐμαὶ ἰο ποθ τῆο Ὀ6ΒΓ ἰἢ18 
εἴη ἰ8 χίσθῃ [πΠ6 Ῥγοτηΐβο οὗ ἴπ6 βοαγίηρς οἵ 4]]} 
1μεὲσ Ῥγϑυϑσα (πο. χυΐὶ. 28). 8) ἴῃ Ηοζο κί Β 
ΟΆΒ6, Ν ΓΆΥΟΣ οὗ {π6 ΟἹὰ Ταθίδιημοηὶ βυρρ!]ἰδηὶ 
ἷβ Ἰραοεῖ ποατ (νοσ. δ), γοϑῖ 1 ΒβΌΠΘΓΑΙ 1ΐ ἰἸ88 ποῖ 
ἐπ6 οογίδίμιΥ οὗ ᾿εϊῃρ Ὠοασγά, ψβθγο88 116 Νον 
Τορίδιηθαὶ βυρρ]ἰδηΐ ἢΔ8 (Βἷρ οογίδιηΐγ. 

ΘΑΤΉ]Υ 
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ΠΙ.--ΤῊΕ δΕΟΟΝῺ ῬΛΕΤ, 

ΤΗΕ ΤΌΤΑΙ, ΒΑΙ ΨΑΤΙΟΝ ΤῸ ΟΟΜῈΕ, ΒΕΟΙΝΝΙΝῸ ὙΠ ΒΕΌΕΜΡ.- 
ΤΙΟΝ ΕᾺΕΟΜ ΤῊΝ ΒΑΒΥΙΟΝΙΑΝ ΕἘΧΠΙῚ ΑΝῸ ΟΟΝΟᾺΌΘΙΝΕ 
ΙΗ ΤΗΒΕ ΟΕΕΑΤΙΟΝ ΟΕ Α ΝΕῊΝ ἩΕΒΑΝΕῈΝ ΑΝῸ Α ΝΕ ἘΛΕΤΗ. 

ΟΗΑΡΤΈΒΕ ΧΙ,ΤΧΥΙ. 

ΤῊΉΪΒ βοοοηα Ῥσΐποῖραὶ ρμαγὲ 8 οοσυρίοα π}} ὙὍ[ὸ Βσαὶ Ἐηποβα (οπαρίει χ].-χΙνἶ1.), [88 
ἴῃ τοἀοιωριΐοι οἵ [εγ86]. Απὰ (6 Ῥτγορβεὶ οοη-  Κζογεδ (Ογτιδ) ἴον ἰζ5. ταϊἀ16 ροϊηΐ ; [π8 βϑοοπὰ 
ἰειιρ᾽αίο8 (18 τεἀθπιρίοῃ δ δ ἰοίδὶ, δ μουα  (οἰαρύετθ σ]ῖχ.-Ἱν.), ἐλε ρετϑοπαὶ ϑεγυαπὲ οὐ 6: 
ἴγοιι 1186 Βορ πη ηρ, τ ὨΙΟἢ σοἰο1 468 τὶ το πΡ- ;» ἴδο υὐἱνὰ (οδαρίοσγβ ᾿Υἱ1].-ἰχνΐ.), ἐδλε πεῖ 
ἰΐοη ἴτοπι [6 Βδου]οηΐδη οχὶϊθ, ἰο 18 ΘΟ ο] αβίοη, ἰ ογεαΐμγε. 
1ϊ [Δ κο8 Ἂρ ἰβουβαηάβ οἵ γρασβ.0 ΕῸΓΣ ἴὸ 86 βᾶζοΪ  [|η σοχδτὰ ἴο (π6 οὐ οι] αποϑίϊοϑ, 806 ἴδ [π- 
οἵ ἴ186 Ῥτορβεῖ, {Πδῖ, πΒ]οἢ ἴῃ ρμοὶπί οὗ {πι6, 18 ἰτοαποίίοη. 
Τηοβί Τοπιοῖθ, 18 7υδὲ 88 ὯΘΆΣ ἂἃθ ἱμαΐί σοὶ 8) [ἢ τοχζασὰ ἴο ἴδ δθοόονα αἰνἱβίοῃ [86 10]]σπίηρ 
Ὠοδ͵γοδὺ ἰη ροϊηὶ οὗ ἰἰπ|6δ. Ηδ βθοβ ἀοβτγθοα, ἐὶ ἰβ [ Δ 6 ΔΡΡσοργίδί ψὰιϊοῦ Ὀκ. 7. Α. Ατ]χ- 
{γα ; δῖ ἴ.6 ᾿ῃΐοσναὶβ οὗ ἐἰπιθ [Πδἱ Βεραγβίθ [86] ΑΝΘΕΒ βΒ8γγ8 σοῃποοσζηϊηρ (Πο ἀἰν βίου ἘΓΟΡΟΘΙΣ ὃγ 
ἄἀοργθοθ ΟὯ6 πὶ δηοίμοσς ἢ6 ἷἰβ ὕῃ80]6 ἰο τηϑᾶ-  πἰπιβοὶ δηὰ πο ἀοοβ οὶ τηδίοσ Δ} }γ αἶβδοῦ 
ΒΌΓο. ΤΑΐηρβ οὗἩἉ 16 βᾶπὶὸ Κἰμα μ6 δθθ8 δ]οὴρ  ἔγουι [9 οὁὴθ δθονϑ, ἱπουχῃ 1ΐ τρᾶκοϑ ἢ γοο μοδὰβ 
Βἰάβ οὗὁἨ οὔθ δηοίβον, δἰἱβουρῆῇ 88 ἴὸ ἔδοί, ἴμ6} οὗ πρδὶ αὔονθ ἷβ οουργίβοα ἴῃ ἴμ6 ξτεῖ (χ].-- 
βία τιοπιθηΐβ οὗ ἰμεΐγ τϑδ] ζαίίοῃ ἰαῖκο ρΐδοο  χἹνἱἱἹ.). “ὙἾ 666 ἀγὸ {μ6 βυ᾽]θοὶβ οὗ ἴπ0 Ῥτο- 
016 8.6: δῃόῖμοσ. ΟὈπθραυθηςοθ {πὲ ϑυόϊγα ουἱ [ ῥΒοῦ δ. σμοὶς ἀἰβοοῦσδθ, απ τοδὺ 6 ἀεβοσ θὰ 85 
οὗ (μοῖν Ῥγθι ῖθοθ ΟὨ]Υ͂ δοσ ἃ Ἰοηρ ἔτηθ 86 οοῦ-  ργεϑθηΐ [0 ἷβ πιϊπὰ (Ὠτουρδοαῖ; Ὀαϊ [86 ἄερτεθ 
ἰοι ρ] αὔθ δος τὶτὰ {Π6 Δί Γ, ΤΠ 06 ΠΑΡΡθῃβ | 18 ψ ΏΪΟΝ (ΠΟῪ ΓΘ ΤΕΒΡ ΘΟ  γΟΙΥ στηδὰθ Ῥσομιϊηρηϊ 
(δὶ 1π6 τοργοθοηϊδιοηβ οὗ ἐπ Ῥχορμοὶ πανα 
οἴδθῃ {6 δρρϑάσγδηοθ οὗ αἰβοσάοσ. [Ὸ {μΐ8 ἰβ 
)οϊηρα 8.11} δῃοῖμον ἰμΐηρ. ΑἸΣΒουρὮ, ἴῃ ροηογαὶ, 
1πΠ6 ῬγΟρΡἢοΙΒ νἱον ροϊηὶ ἰ6 ἴῃ ἰμ6 τηϊάδὶ οὗ {μ6 
ῬΘΟΡΙΘ 88 δἰγοβαυ βυβεγίηρ ῥυῃίβμιηθηΐ δηὰ 
ΔΎΔΙ Ως {π8ῖν τοἀοπιρίίου οὐἱ οὗ ἰϊ, (ἢ π18 786 νίον- 
Ῥοΐηϊ οὔ τῃ86 ἘΧΙ]6, γοῦ δὲ ἰἰπηθθ (μΐβ σοὶ αἰδνο | θυὶϊ οἵ δ᾽ ἰοσῃηδίίοη. [{ ἰδ 8:}}} ἔσὰϑ, μβοσγϑνοσ, ὑπαὶ 
(146 8], ρσορβιβίῖ6) ργοϑθῃϊ ὕλθγμεθ ἱπῖο [89 δ08ο- {π6 τοϊδτε ρχγοπιίμθηοα οἵ ἴμμθ86 στοαὶ {π6πλ68 "ΤῚ 

ἰθ ἀ:βδγοης ἴῃ αἰ βδγοηῖ ρασθ. ὍὙῃ6 αἰἴοτηρίξ 

Ἰαῖθ, ὦ. 6., δοί! 81} Β.βίοσυ οὗ Ηἶβ οσῶὰ ἔτηθ ὙΒΘΓΘῚ ἴδ ἔγοπι θθιηρ οομβίδηῖ.Ό ΑΒ ἃ βΘΏ6ΓΆ] ἔδει, ἰἐ 

πηΐο ἤδνα ὈΘΘΏ τηδϑάς ἴο βου (δὲ (Π6Υ δῖθ 
ἱΔΚϑὴ ἊΡ βυοοραβίνοὶυ, δηὰ ἰγοδίθα οἣβ ΌΥ͂ ΟΏ6, 816 
᾿ΠΒΟΟΟΘΒΒΙΙ], Βοοδυδο ἱηοοπείβίοης τὶ ὑδ6 ἴτο- 
υαθηῖὶ Οἴἴοη δὰ σοουσγοηοθ οὗ ἴπ β8πὶ0 

(ἢ6πχ6, Τὴ6 ογὰθῃ ἰβ οὶ {μαι οὗ βἰσίοὲ βυυσοοϑαίοῃ, 

ὈοΙΒ πᾶνθ δὴ ἱπῆογοηὶ ΠἰΚϑῆθαβΌ Βαΐ (18 ἐπῆ6-  πηδΥ Ὀ6 καϊὰ ἱμδῖ (ποὶγ στο αινο ροαϊτοπα ἴῃ [δἷ8 
γοηΐ ᾿ΙΚϑηθαβ ὈΘΟΟΠλ65 Θβρθοί ἢ ]Υ Ῥχουιποηὶ Ἡ᾿ΒΘΓΘ ] τοβροοῖ ΒΟΥ ἴο (ἰἸ086 ΠΟῪ ΠΟ] ἰπ ἴδε δηῦ- ' 
186 ῬΒΠΙΒηπηθηΐ οὗ βἰῃ ἴθ οοποογηθϑα, Ὑπΐοἢ ἴα ἴῃ ] ταογαϊΐοη ρον ρίνοῃ. Τὴ οΒδγδοίοῦ οὗ [δτδεὶ, 
φοοογῃ οἵ Ὀοῖἢ ΘροοἢΒ ἴῃ οομηπιοη, {πὲ 8 189 ] ΒΟ 88 ἃ πδίΐοῃ δῃὰ δ οπυγοῖ, 18 οἢἰοΗῪ Ῥγοσαὶ- 
δροοῖ ἴῃ σοι τμ6 Ῥσορδοῖ ᾿γοά, δῃὰ {8Ὧ6 ρος | ποιηΐ ἴῃ 86 δορὶ πηΐης, [με Εχἑϊα δηὰ μ6 Αἀγνεηὶ 
οἵ {π6 ΕχΙ]6. ἴῃ (6 πιά ά]ο, [6 οοηίγασὶ δηα οἰδησα οὗ αἰ» 

ΤΉΘΒ6 δ. ἴῃς οὨϊ οὗ ρμοὶπίβ οἵ νίον, πίοι τισδβὲ ᾿ ροηβαίϊοηβ δ ἴμ9 οσπὰ. Ὑ 1 τι18 ροοταὶ οοῦ- 
6 Πο]ὰ ἴβδι ἴῃ ογάὰθσ ἴο τῶδκα ἱὶ 016 ἴο πη-] οορίου οἵ ἴπθὸ ῬσοΡΒΘΟΥ, {86 τοϑοῦ δῇ ἢδνθ 
ἀεγβίδηα {18 χγδηά Ἵυοΐο οὗ ργορῇθον. ΥΘΥΥ {{π|16 αἱ ΘΠ πῃ Ροσγοοϊ νΐηρ [86 Ὁ οἵ 
ΤΠ ὑπθηϊν ϑανθὴ οπαρίοσθ ἴμδξ σοηροθα [818 (86 ἀἰδοοῦγθα, δηὰ πιδΥ ἱπᾷ ἦϊ5 ΔΩ ΠΙΟΤΒ ΤῸΡ 

Ογο16 βάν, 6 ἰηίο ἰπσθθ ῥασζίβ οοηίβίϊηρ 680} | Ηἰπιθοῖ, Αὐτίασεά Ἐά. Ῥοΐ. 11. Ῥ. 18.]. 
ὯΪὴ86 Οπαρίοτη. (ΤῊΪΒ νὰ βὅτεὶ ποίϊοοὰ ὃγ --- τ τ μαβητα τόπον: ΤᾺ β' 

ΕΈΤΕΡΒΙΟΗ ΕΟΕΟΚΕΒΤ, Ἡοδ. Ῥγορλείει, ὥδετϑ, ἁ. ἀεσα καὶ τὴς το ονίπα ποαίοχος ΠΩ͂Σ δι ρεεϊτα το ἕος 
εγίιμεγί, 1881.) ἐλ τ86 σοτηζαοι ζΌγτλ.-- 

Α.--ΚΟΒΕΒ. ΟΠΑΡΤΕΒΒ ΧΙ,.--ΧΊ ΥΙΠ. 
ΤῊΣ ἔτει Ἐπησβὰ οἵ Ομ 6. χ].-᾿χνΐ. μ86 ἔπο ομδ- 1 Βοά ]γ ἀοἰἑνεσαποο ὈῪ ΟΥτβ ; ναΐ Βεοοῃὰ, [8 ἀ6- 

τλοίοσίβιϊο θ]θπμθηΐβ ἐπὶ αἰπιϊηρσαϊβῃ ἱλ ἔγοα 186 ᾿ἰνογᾶῃςθ αἾ80 ἔγομῃ ἴμ8 ψοσβῃὶρ οἵ ἑάοϊα 84}} 06 
τὸ [Ὁ] ονίηρς Εωμοδάβ: 1) ΤῊ6 Ῥτοιηΐβο οἵ δ᾽ πιδὰβ ροββί 816 ΕΥ͂ τηϑδῃβ οἵ [μδὶ ῥτγοπιῖθε. ΕῸΓ 
Ἡρτο ἐμὲ τῇ] οοπλθ ἤγοπι ἐδ δαϑὶ, (πδὲ πῖὶ!} σθ- [ [86 ΓΟΕΡ ἰπίοπαβ ἴο τα8Κθ ᾿ξ 8ὸ ουϊάθηὶ {πδὲ [80 
ἄδοπι [δγβϑθὶ οαἱ οἵ {π6 Βα γ]οηίδη οαρνίεγ, δὰ | ἀοἰἐσθγαποθ ὉΥ Ογτυβ ἰ8Β Ηΐ ποῖ, δηὰ δἱ [88 
ὙΠῸ ἴῃ (αοὶ ἰβ οδ]]θἃ ὉΥ Νὶθ ἤδηθ “ Κογθα᾽  βᾶτηθ ἔἴπι6 ΗΒ ν᾽ οίουυ ΟΥ̓ΘΡ [0 10.018 πδὲ Σετδοὶ 
Χ]ῖν. 28: χὶγ 1: 2) ΤῊΘ δῇβγηκίίοη ἰπαὶ 96- [ οδΔΏ ΠΟ ἸΟΡΡΣ Τοβὶβὲ Δοκ οσ]οα ἴὴρ Ηΐῃ 85 ΔΙΟΠΘ 

Βονδ, ἔτοπι {86 [118] ποθὴ οὗ ("18 ἔποῖ ργοαϊοιοὰ ᾿ ἀἰνἶηθ. 666 Ε{Π{Ὺᾧ᾿Ὸ δ΄ τὴ8 ταδηὶ δι ϊγ ροὸ μαμὰ ἴα 
Ὁ Ηἰπι, πιιδὶ 4180 ὨΘΟΘββαΥΣΥ θ6 δοκηοπ]ϑαροά  παά. Βυΐ ποτ 4 Τηϊγά ἰβ δά ἀθὰ ἴο ἴβεπι. 
88 1π6 ΟὨΪΥ γι αοα, 88 αἷβο, Ὁῃ 188 οἴμορ μπᾶ, ἰ Οστὰβ δῃὰ 1αγαοὶ δσὸ {μϑταβοὶ γα Ῥσορ θεῖο {ΥΡῸΘ 
ἥγοτα [86 ΏΔΟΙΠΠΥ οἵὍὨ 4018 ἰο Ῥτορῆθαυ δπὰ ἰο (δὲ ροϊπιί ἴο ἃ (μἱτὰ δπὰ μἰβῆεσ οπθ. Εδοὶ οἵ 
Ὰ]Η] τπαυβὶ ον  ἀθηΕγ θ6 τὐυοιαῦ {πδὲ {ΠῸΥ ἀτὸ ] ἰμθπὰ τοργεϑεπία ὁπ δοίοσ οἵ (88 ἀενεϊορταθῃί οἵ 
ὯΟ ροάβ. Οπὸ βθθ8 ἤοπὶ ἰπἰβ (μδὲ ἐπ Ῥτορβμεὶ ᾿ βαϊγαιίου, [πμδὲ {μἰγὰ Ομ ἐβοίοσα ππᾶ 1ΒΕΙ͂Σ 
ὙΓΙΒΏΘ6Θ ὈΣΙΠΊΑΤΙΪΥ ἰ0 δἰἰδίη ἃ ἀου]ο οὐ͵οοῖ Υ [89 ] οογαγμοι {8] ΗΠ] πηθηΐξ, Ὁπῶν ἷβ. ΟὨἹΥ [86 ἔπι δῖον 
Βταὶ πἰῃς τὐττν οὔ {μΐ8 Ὀοοῖὶκ οὗ οομβοϊδίίου : | οἵ (86 τϑἀοπηρίίοη, ΗΘ Ὀτγίηρθ ἴο δὴ επὰ ἴδ6 
Εἰχβί, Ιϑγβεὶ β84}} μαγο 18 ῥσοθροοὶ ρχοβοιιϑα οἵ ἱ βουθῃίῦ γαδγθ᾽ οχὶϊθ, δῃ ἃ ὀρθῆβ ἂρ [Π6 ἐγα οὗ 58" 
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ΤΡ ΣΝ Ὁ ΜΠῚ τα τ Σ δε τὐημεῖν. δ τὸς Δίου Ὀγίηκθ ἰδ 6ἰ}}} ΟὨ]ΥῪ ἃ ἐδίηι ἐπὶ δι. 
ὶ μἰπαδοὶ οοῃδβιἀοσοὰ, Οὐσδ ἱβ ἃ 

ΕΙΘΠΝ 5|πῚ ΚἸΟΠΙΟῸΣ ἘΡΡΡΑΥΡΙΚα Ηὸο Ὀδαδιηδ 1ἰἷνο 
6 δῇῃ ἰῃ 106 Βοδνθηδ, (πδί ἰδ ὑποδοοῦσει Ὁγ 

εἰουάθ, ἀρὰ μδὶ, ἱπάθοά, ποὶ ΟὨΪΥ ἰῷ ΟΥΓ Ρῖὸ- 
ῬἤΘΟΥ, Ὀὰὲ δἰθὸ ἰῃ ῥγοίδῃθ ᾿ἰἰδίοσγ. [π᾿ ἰδ ἷ6 χϑ- 

ἸοΏ. 
8 6 ΓΕΒ ἴ6 Θἰοχηθηΐ οὗ 
ἘΣ ΡΣ δ δ τος οὗ γϑάθῃ ἴω οἃ 

γ. 1 Ηε ἰβ οδἱοὰ Π Ὁ ( αν με, 
Ἧο 5 (πογείοτο {Π|6 τρϑδαὶδ ἰῇ 8 ἰοῦ ἀορτθο. 
1π]ϊηοβα, Τὸ , Βυβοσίης, ποι ηρ οὗὐἠἨ {{ῖ6 
δοῖ 6 ἰουηὰ 1ῃ πἶτ. (ὐὴ (80 ΘΟὨΙΓΑΓΥ [Δγ80] ἰδ 
ἰ)6 Ἰονῖὶν, ἀοαρίδοα, ταῦσοῖ ἐπ υτίηρ ϑεγυαη οἵ [6- 
μβονδβ, πῆο, Βότουογ, ἰῃ ἰδ ἸΟΝΙΣμ688 ἰδ δι}}} 
βτοηρ,, δηὰ ἴῃ (86 μαπὰ οὗ ψεβονδὴ δ σωαΐρ μεν ἰη- 
διΓυηθηΐ, ΔΙῚ ἴο μαηΐδη 9 Ποδίμοη ὨΔΙΊΟΏΒ, 
δὶ ρμαγίϊν ἴὸ βανε ἵἴῃο. ΤῊ Ῥδυιου δῦ δ᾽βὸ 
διϊδ᾽ 8 1186 Θοποϊυδίοη ἰη Ηΐη ψ8ο [1818 ἰῃ9 χὸ- 
θειηρίΐοη. ἸΤΒογοίοσο Ηθ ἷ δ ]Ἱοὰ δίεβοιαλ δὰ 
δεγναη οἵἩἨ “ελοναῖλ ἴῃ οπε ροσϑοῦ. ΕΗ υηΐίθρ ὈοῚ ἢ 
ἸῺ 086: 6 ΠΊΟΥΥ͂ δηὰ (6 ᾿ον] 68, (ἢ 9 ΚΙΘΕῚΣ 
ἴοπτη δῃὰ ἴδ βοσύδηί ἴοσω. ΤΈ8 ἐΐ Πδρροῦδ, (δδὲ 
ἷῃ χ].-χ ν . Ὀοοῖάθ (ἢ Ῥτοζωΐδο οἵ 
88 1ΐ τοϊδίθα ἰο (86 ἀο᾽ νογδῆθθ ουϊ οὗ 9 Βδῦγ- 
Ἰοοΐδῃ οχἹ 6), δηὰ 1116 [ οἵ ἀϊνἐηἱὶγ (ἀγα 
ἴτοῦ) ΡΓΟΡΏΘΟΥ δηῃὰ (1 Π] ποῖ) τ ῃΐοῖς ἴογι 1Π6 
ῬΘΟΌΪΙΔΓ δυ )οοίβ οὗ μΠ6δὸ ομαρίογα, γο 866 ἔῃοδθ 
ἵπο ΟΡ 6] ΘὨ 8 ΔΡΡΘΑΣ ἰῃ δ ἢ ἔνθ ΜὙΑῪ : 

ΤῸΒ (ΔΒ ΤΆΓ 

1.6 εἰοιηοὶ οὗ “ΙΟΣΥ τερσοβουιοα 8 
6 ἴοστη οὗ {π6 βογυδοϊ οὗ αοά ὈῪ ἰῃ9 ῥθορὶθ 
ἴετδοὶ. ὙΆοδο ἤχει πδιηθᾶ βιι᾽θοίβ δτὸ Αλά γγα Ἐν 
Ἶῃ Σ].-Σ]Υ Δ}. ΕῸΣ δήσ χὶν. ποι μη ΤΏΟΣΘ ἐβ 
μα εἰεμες δϑουΐ Ογσιιβ οὐ δδοῦΐ ῥγορβθοῦ διὰ 
[18] πιο. Βαὶΐ ἐμαὶ ἴῃ Ογτὰβ δηά ἴῃ ἡτὸ ΡΙο 
(τεραγάϑὰ δ (ῃ9 βογνδπὶ οἵ Φϑβονδ) πῇ οὶ ἐδ 
ἐγριοαὶ 88 Δΐθ υηίο]ἀΐηρσ ἰὼ 1μΠ6 ἔπο τ] ονὶ 

οδάβ, οὗ τ αϊο ἢ ἐῃ9 ἰοττηθσ ἰδ ΟὨ ΘΗ ἀονοιοῖ 
ἰο (86 ϑεγυδηΐ οἵ (οὐ, δηά (9 ]Ἰαἰΐον ἴο [86 “ΊΟΥΥ 
οἵ (88 ΠΟῪ οτεδίίοῃ. ΤΉπβ, ἰμογοίογο, ἘΘ6 ΤΊΔΥ͂ 
ΒΆΥ : ἴΠ6 ἢγεϊ Επηοδα [ΌΓΠ16 ἴπ 6 Ὀαδῖ8 οὗ (Π6 ἵπο 
1ῃδἱ [0]]ονν, ἰῃ 88 τηυοὴ δα ἰΐ οδυτίοβ οὐξ ἴο οομ)- 
Ρἰεοῃ ἴ[Π6 ἵἔνγο μά δπιοηίδὶ δοίογ οὗ ἴΠ9 ἰηϊ18- 
ἴοι οὗ (π6 τοἀοιηρίίοῃ ὈΥ͂ Ουσῦδ, δὰ (ἢ9 Ῥχζοοῦ 
οἵ [80 ἀν᾽ ΠΥ οἵ Φπονδὴ ἄσαπη ἰπογοίγομ), Ὀαὶ 
ῬΑΠΪΥ, ἰοο, ἴῃ ἰμδὲ ἐϊ]ὰγ8 1πΠ6 Τουπάδιζοη ἴον [86 
Τερτοβοηίϊδίζοη οὗ Ηΐμπ ΤΟ ἰπ ἴπ6 Βἰσηθεὶ ἀοστοθ 
15 (Π6 βοσνδηΐ οἵ αοἂ δά Κίηρ. 

[δὶ Ὧ6 ὨΟῊ Οὔθβοσνα ΠΟΥ ἴΠ6 Ρτορῆθέ οδισὶοβ 
οαἱ 'ἰπ ἀοῖδ!] [86 ἈΪδῃ σΐϊοῦθ τὸ μαγὸ ἰπδὶ 
βκοίοπροα ἱπ ἐΐα οὐ ΠΏ 68. 
ἴῃ οὔδρ. χ]. δῆεγμο ργοϊοραο, [6 ῬτορΒοὶ ὑσγο - 

βεη8 ἤτεϊ [Π9 οὐ᾽εοίέοδ ἴθ (86 διιδ᾽οίίοα δαδὶδ οὗ 
18 γοΔεπερίς Ἐὸνγ [δ ϊ6 σπδρίοσ, δ ἃ χζϑῆθγαὶ 
Ἰηϊτοἀποίοη ({γογβ. 1--11) χοίοστίης ἰο (ῃ6 το ]6 
ὈΟΟΚ, δῃὰ τ αἷθὸ ἴο {6 βυῤδθοαυθηὶ {π οὗ 
οδδρ. Χ]., οοπίαΐ πα ἢγαὶ ἃ ῥργοθεηίδίίοη οἵ {πὸ δῦκο- 
Ἰαῖὶθ ροπτεσ δῃὰ πίβάοιῃ οὐ αοὰ, ἔγοτι σψπϊοῖ [0]- 
Ἰοτβ αἰδο 186 ἐπ ροβαί ὉΠ ΕΥ̓ οὗὨ τοργοδαπείης Ηΐπὶ 
Ὀγ ΔΗΥ Ὡδίυτδὶ ἱπηαϑο (γοτβ. 123-26). 1 ἴθ τὸ- 
ἀεπηρίΐοι '6 οὐδ) οοίέσείψ οοἀἰἰοηοά Ὀγ ἐμθ οτηηί- 
Ῥοΐθῃοθ δηὰ πϊβάοαι οἵ Οοά, βὸ ἐξ ἐβ διιδῥοοίἐφεῖὶν ὈΥ 
{μδι ἰγασὶ ἰΠδὲ [αγϑοὶ πηπεὲ σοροδα ἴῃ 18 Οοά (γνοσα, 
21-21). Τηΐα ΟΒδρΡ. οουίαίηδ, ἐπογοίογϑ, ἰἤτϑο ρατίρ, 
δηὰ [δὴ ΠΟΥ ἰἢ9 Ομ γδοίον οἵ ἃ Ἰοαπάπιίοῃ. 
Τὸ οδδρίοσς χὶ]ὶ. τ: εἶνο 16 κυροιρασὶριίου : 

ἐδο ΤΠδμ, τρὶς θορίηβ ὉΥ Ὀγίπρίηρ οσσατὰ δα [09 
Ῥγίῃοῖραὶ ρβοσβοη οἵ ̓ εἷβ καλὰ ἀγαῖοδ [Ππ9 ΤΌΣΑ 
οὗ εἶπ ἮΠΟ 88 δεσὺ ἐλε Ὁ. Ὦδ8 [0 
βιδῃὰ ἴῃ ἴΠο ἰοσγοχεουῃὰ οὗ 186 Βγοὶ Ηο 
ἀοθα ποὲ γεῖ ἤδῆῖο εἶπ), θυ ἢς ἄγαν μἷπη ψ18 
τραὶϊὶ ποὶ ἴο Ὀ6 πκἱδίδκοη, δῃὰ ἀραὶ χηδύθα ἢΐπ 88 
[86 ὁ «ς0]]οὰ οὗ Οοά, κηὰ κεἰ οδἰ ἰηρ ἃ ἰδδὶ οἵ 
ἀἰϊνίη!εγ Ὑ Βοἢ ἰδ ἰβ ἐπιροδαὶ Ὁ]6 ἕοσ ἰάοὶα ἴο αἷνο 
(χὶὶ. 1-7). Ιεπτοαΐδιοὶγ δον [19 τϑάθϑιηιοσ (ἢ 6 

Ιοδ 1:6 τεἀθειηθὰ δρρϑδασγ, οἱξ.: [6 
Ῥοορὶβ ἴδγδεὶ, πβοῖὴ πα ᾿ἰπίγοάυοθβ δὲ “"βοσυδηΐϊ 
οἵ Φοβόναμ᾽" ἰῃ οοπίγαδὶ ] 18 ἰδ9 αἰογίουθ Ρο- 
ἰοηϊδίο ἔγοῃ 8:6 θϑδί, (ὉΓ 10 πὶπὶ τουδὶ ἃ Υ̓ 
ι(μδὲ οἵου ἰγρίςοϑὶ οἰοιιθηὶ, ῬΟΥΘΓῪ δηὰ ἸΟῪ ἰ- 
Ὧδαθ, ἩΠΙΟΝ δι}}} ἀοθα Ὧο ἀοίγιηθης ἰοὸ ΐ8 

. ΤΏ Ρτορβοὶ ομδσδοθεσίξοβ (ἷδ βοσυδηὶ 
οὗ Φοδονδ ὈΥτΑΥΥ δὲ 6 ολόϑοη οπ οὗ Οοα, 
σοῦ Οοὰ πὶ]} ηοὶ τοΐοοὶ Ὀσὶ ν1}} εἰγοηρίποη ἴὸ 
Υἱοίουυ (χ]. 8-18), (ἰοἢὴ δραΐῃ δ ρυὸῦ απὰ 

πο, ποι ϑιδινΐης, 11} θ6 ἃ ταῖλιν 
ἱποϊγυτηθηί οὗ ᾿υἀρηγοηὶ δηὰ σίολ ἴῃ δαξυαδίον, 8} 
ἐποιοίοάρε (χὶϊ. 14-20). ΑΔΟΡ Πα [88 ἴῃ ἀθ- 
βου υθὰ [16 τούφοπιον δὰ (μ9 τοἀθοπι θα δογυαπέ οὐ 
οὐ, ἣθ οπιρίογα ἐπ οοῃο υδΐοῃ Ὀγθοΐβοὶυ (μΐ8 Ῥτο- 
ῬἕΘΟΥ͂ οὗ τοἀοιιρίΐοη ἃ δοοοῃά ἐΐπιθ 88. (6 ὑδβίϑ 
οἵ δη τηρηὶ ψὨΐοΝ ἢδη (ν ἰΐα Θομο υδἱοη [ἢ 6 
Β0]6 ΟΥΟΙΣ οὗ Φεμονδῆ, δηὰ [6 Ὠοϊ ἰηρτθβδ οὗ 
ἰάο]α (χ]ὶ. 21--29). 

Ιῃ (Βαρίον χ δὶ. {6 ἐλίγα ργίποῖραϊ Ῥέγϑοη ἈΡ- 
ΡΘΔΥΒ Οἡ [ἢ Β06Ώ6, υἱΖ., {πΠ6 ρογβοηδὶ ϑεγυαηΐέ οὐ αΟοά 
ἴο Ποῖ ὈοΙἢ (6 ΘΠ ἸοΥ ΡΟΥΒΟΏΔΡΟΒ ὈΘίογθ τηθη- 
ἰοποὰ ροϊηϊρὰ : πὸ ἢγαϊ οὗ ἰῃεπὶ ῥγοβρυτίηρ ΗΪ8 
εἴοτυ, ἴῃ βοοοηὰ Ἠ8 Ἰον]ΐηθθθ. Ηθδθ ἰδ σεργο- 
βοηίϑα ἢγοϊ δα σηθοῖς, Ὑπὸ δἱ {6 βϑῆ)θ {16 Μ|ὶ}}] 
6 8 βίγοῃξ γϑῆιρο οἵ τἱρῃίθουβηθαβ (χ ΐ. 1-4); 
πο 858 (00 ΡῬΟΥΒΟΠΔΪ ταργαβοηϊδίνο οὗ ἃ ΠΟῪ 
οονρθηδηΐ, Μ»ἢΟ 8}]} τηϑ αἰθ [Ὁ 8}} ἡδίίοηβ ᾿ἰρῆς 
διὰ τίρῃι; διά δἱ (86 καθ τηθ {818 ἰβ {π0 {πϊγὰ 

ΤΟΡΉΘΟΥ Ὑἰοῖ ἴῃ ΓΟῈΡ Ὀγοδθηίβ δα ρϑᾶρε οὗ 
πε ἀἱνίηο ἀϊχηλιγ (χ]ΐ. δ-9). ΤὭοδο ἔπνο δίγο- 
ῬἢΘ68 816 ᾿Κὸ ἃ ἰδ ογ {θὲ Ἰοδάβ 'ρ ἴο 186 ουὐΪ- 
ταϊπδίίΐοη, ΕῸΣ οπδρίοσ χἱἱ. 8 ἃ Ῥυγδι)ῖα 8] 
δἰγποίασο. [Ϊἷἢ σόσροθ 10-17 [50 Ῥιόρμοὶ [88 
γοδοβοὰ (86 ρΡοΐηϊ οὗ (6 ὑυσδιηϊά, [πῃ {ποπὶ 1890 
Θχργοθδίοῃ “ βογυδηίΐ οὗ "ἰδ ὯὩΟ ἸοῆοΣ υϑοᾶ, 
Αηὰ γεοὶ 86 αἰδοοῦσθο δ σοῃοθγηἑηρ [86 ΒΔ πὶ 
ἐμαὶ γοὺ. 1 γὍβ ἀφεϊμηδίβα 85 ἴπ 6 ϑοσυδηὶ οὗ .6- 
Βογϑῖ. Ηδ δρροδγθ Ποῖθ πη Ηΐβ πη Ὑ ὙΠ} .}6- 
Βονδὴ ἴῃ νοι Ηδ Ηϊμηβο ΙΓ ἰ6 ΕἸ -ΟἿΡ ον [Οὐά 
α πιϊρλίν ο.4]. ΑΒ Βυοῇ, 116 ἰβαῦθβ ουὖἱΐ οὗ [8γ86] 
ἰηῖο (89 δΙΣηἃ Βοδίμθη ψουἹὰ ἰῇ ΟΥ̓ΔῸΣ ΡῬΑΓΙΪΥ ἴο 
υαάχο, Ῥασὶὶν ἰο ὑσῖης [ποῖα ἴο {Π6 ᾿ἰσμΐ οὗ Κηου- 
ἰρῶξε δη4 οὗ βδϊγαίδοῃ. ΕΒΎοπι {πἰ8 δ᾽ ονδίΐοῃ {116 
[0] τις δίγοριοβ σοοθάθ δραΐη. ἀπά ἴῃ γϑυβ. 
198-91 (μ6 Βεογνδηὲὶ οὗ 96 μόναῖν, ὙΠῸ δρρϑδῦβ ἤθσθ 
αραίη υπᾶον {118 πδηλ6, 16 ροτίγαγοιὶ 86 οὔθ, πῇ 
οδη ἐπάθοά τθδκο Οἱ ΒΟΥ θοὸ0 δῃὰ ἤϑδγ, Ὀυὶ Ηΐπ|- 
8617 δὲ οπὸ Ὀ]ἑηὰ αηὰ ἀοαί, ροοϑ ἰο πηϑοῖ ΗΪδ8 49- 
εἰγυοιίίοη, γοὶ ῬΓΘΟΐθΟΙΥ ἐΠΟΓΘΟΥ͂ βοοῦγεθ [06 ἵΆΥΟΥ 
οἴ Οοὰ, απὰ Ὀδϑοοιμοα [μ6 Ἰουπάον οὗ ἃ πον Τοόγα 
(ἰαω). Τὐμδρρίϊυ [818 πον ᾿πειιαϊλοι οὗὨ βδῖ να" 
ἰοι ἷϑ ποὶ δοοορῖθά ὈΥ ῃδοϊουὶηρ [αγϑο]. ἘῸΡ 
1ῖ8 γοδδοὴ ἰὸ Ῥγορ οὶ βοο 1δγαθὶ 88 ἃ Ῥδορίϑ 
τοῦδοά, ὑ᾽υπάογοά, απὰ ᾿δηρτι βίην ἴῃ ΚΟ 6]8 
Δηὰ ῥγίβοηρ (χ] δὶ. 22-28). Ἐτοπὶ ἢἷ8 Ποατῖ ἢ6 
ΒΒ 66 τῃδὶ 16.868] τηΐρἢϊ ἰδ ΔΓ ηρ ἴγοια (ἢ 5 
τιγοδίθηΐηρ ἴῃ (ἴπηθ. δηὰ (ἢ 6 βοοῆθῦ {6 Ὀοίζογ, 
Βαυϊΐῖ, 4168, {πη6 Ῥγορθβοῖ Κπονβ ἰπαὶ Ιαγδοὶ, βρὶῖθ 
οἵ (πΠ6 Εχῆϊο, 'ἰπ σ οι ὁ ᾿δ8 δἰ γοδαῦ μὸ διῃ- 

ἐσ 8}1} ἐχροσίοηοθα [86 οἰιαδίθηΐης μαμὰ οὗ 



«-- 

φοάσπι 

416 ΤῊ ῬΡΒΕΟΡΗΕΤ' [ΒΑΙΑΉ΄ὔ 

ἐξ αοά, 211] ποὲὶ γοῖ ἰδῪ ἴο μιοατὶ {15 τ δΥΏτης. 
Ὑ1 τ 18 1Π6 βΒοοοη ἀΐβοοῦτδο οοῃοϊυάο8. 

Ἡανίης ἴῃ χὶ!.- χὶ δ. ἰαἰγοάυοσοα ορρθοΐδ!]γ (Π6 
οδίοΥ ρεγϑδοῦδ οἵ ἴμ6 τεαἀοπρίίΐοῃ, υἱϑ. : 186 το- 
ἀθϑιηθν ἤτρου ἴΠ6 οδβὶ, ἰὴ ἰῃ6 τράἀθοιηθα Οὐ δοὺ- 
γδηΐ (ρ60ρ]ς) οὗ αοά, ἤη.41}γ {116 Ῥθγβοῃδὶ ϑογνυδηί 
οἵ αοα, ἴῃ πθοτὰ ἰδ {πὸ ἰΌΣΙΘΡ Ομ Ὀἷη6, 1Π6 
Ῥτορβοῖ ΠΟῪ ῬΟΥΙΓΑΥΘ ἰη χ  ἶ. οὨἰοϑγ [ῃ6 τοάεηερ- 
ἐρη, ἰϊμε!. Ηδ αἶνοβ βγεῖ α διιγῦεν οἵ (δὰ οὐῖοί Ῥατ- 
ἐϊοιιίατα οὐ ἰδὲ τοἀεπιρίΐοηα, (Ὑοτα. 1-8). Ηδνὶηρ 
ΥΟΓ. 1 διδίκηϑα (6 γέαδοπ ἴον (6 τοδοιηρίίοη, δ 
ἀορϊοίβ δ, γϑῦ. 2, 88 6 ἐπί 58}}8}} οοῦηθ ἴο Ῥδλθ 
ΒΡΙἰ6 οἵ 8}1 αἰ ΒΒ ου ἶοα; ἴῃ γογρ. 8, 4, δα διιοῖ ἱπαὶ 
ἦϊ τιυδὶ οοἴη6 (0 Ρ888 {που ούθη Ποδίπϑη Ὡδίϊουβ 
τρμδὶ Ὀ6 βδογι βορὰ ἴον {πὸ βδίκα οὗ ἷϊ ; ἢ σϑγα, ὅ- 
88 8ἃ11- ΟΠ ργομοηἀΐηρ, ἡ. 6., 85 δύο ἰπδὶ τ ψ}}} 
Ἰοδὰ μαςκ 1ηἴο ἐμοὶ Ὠοπια ουΐ οὗἉ αἰΐ ἸΔῃ 48 οἵ {Π9 
ϑαγίἢ) ἰῃ6 ΠΟΙ ΌΕΙΒ οὗ (ἂἢς »ὶ6 οὗ [1«γϑεὶ; 
ΒΔ, ἱῃ νον. 8, 5 ἱπάϊοβιοά ἊΝ οοπαϊοη {Βδί 
Ιδγδοὶ τηῦσδὶ {0144} ἰῃ ογάδσ ἴἰο ραγίδκο οὐ {18 
Βαϊ ναίζοῃ, υἱδ. : (ἢδὶ 1ἴ τηυδὶ αν ὀρθὴ δὙϑδ δῃὰ 
ΘΔ ἴῃ 8 βρί γι 04] βθῦβϑθο. ΤῸ {μΐ8 Γοργοδο; Δί] 08 
οὗ 116 τϑἀθιηρος ἐπ φεπογαΐ, ἴ1Π6 Ῥτορβμοὶ δα ὰβ 
(νοσα. 9-13) 6 δβιδίοσηθηῖ, (πδὶ σϑοῦγθ (ἢ [ὉΓ 
186 [συγ ἔππηο, ἰμπαὶ ῬΓΟΡΏΘΟΥ δὰ [0] Β]τδηὶ δα 
ἃ ἰοεὶ οἵ αἀἰνὶηἶῖν, δηὰ ὑΠδὶ ἴβγϑοὶ ἴῃ 1:8 σα ρδοῖ ιν 
88 Βοσυδηί οἵ αὐὰ ἰβ οδ᾽Ἱοὰ ἴὸ 6 εὐΐπεόδβ ὮΥ͂ ἢι- 
Εἰβΐπρ (κἷ8 ἰεβί. Αἶδσ σδυτγίηρ οὐἱ 1 ΐ8 Γ[πουρῆϊ, 
(Πα τοουτθ 8ὸ "ἶκα ἃ γοΐγαϊη, (ας Ῥγορῇοὶ ἰυγηΒ 
δααΐη ἰο ἴπ6 ομϊοῖ που οἵ ομαρίεν χἹ]. Ηθ 
ἀοβουῖῦοδ [πὸ σοίασῃ ποθ οὗ [ἴβ3γ86] δβρϑοΐδν 
ουὖῖ οἵ (Π6 ΒαῦΌΥ]οηΐδη οδρίϊνιγ. Υ οἱ ποῖ υἱϊδουΐϊ 
βηάϊηρ ἴῃ [1Π6 ΧΟΒΡ᾽Β Ἰηδηηοῦ οὗ Ὀσϊηρίηρ (μὲ 
Αδουΐ ἃ γοίβσθηοθ (ὁ ἴῃ ἀϊδίδηι Μθβδίδῃ!ς 88}γ8- 
ἰἴοι, ἴῃ γϑαρθοῖ ἴο 118 Ἐἐσϑγοϊβί πρὶ δἰβδο 8 ἐγδῃβίοστω- 
ἐς Ἰηβυσηοα ὈΡΟῺ Ὡδίυγο (τ ΓΒ, 14-21). Ιπ (Π6 
Τουτὶ δίγορμο οὗ {86 οπδρίοσς (νοσβ. 22-28) (6 
Ῥτοριοῖ ἐγοαίβ 89 ἰμουριὶ οὗ ἴ86 ἱπιοραγά, πιοταὶ 

ἰοπ, υἷΣ. Σ 186 τοαοιηρίίου 8150 ἴγοῖ δίῃ. 
Ης Ἰοὶβ ἐξ Ὀ6 Κποσῃ ποτ ἴμαὶ (ηΐ8 ἰηπαιγὰ τὸ- 
ἀοιηρίϊοη ν1}} Ὁ ὯῸ πιδϑηβ (ΟἸ ον οἷοθθ οὐ ἴ86 
ἴοοί οἵ ἴπ6 ουϊγεαγά το οι ρ δ ἔγοπι 6χ]]ῖ6. ἘῸγ 
ἴργδοὶ [88 Πϑυοὺ Κορὶ {δ6 ἴᾶὰν. ΤῊΘ ἼΔΕΙ [88 
ΑἸ ΒΙΙΠοτίο ὄογπο 18γ86}}8 αἷη, δῃηὰ μ|}} ἴῃ 
ζαίϊαγα δίοέ οὐΐ {πὸ σι οἵ ἴ, Βαϊ {Π6 [δγδ0] (μδὶ 
οοηἰΘΣῺΒ (ἢ 6 λρθα οὗ αἀοἀ ἴῃ γῬγουὰ βε] τὶ ρῃί- 
ΘοΟυβη 688 ὙΠ} ἤάανθ ἰο θῈ ἀρεϊσογθρα, Τῇ ΓΟ ΕΡ, 
ον νον, γ01}} Ῥσοακ 1116 ροῖοεγ οὗ βίῃ ὈΥ (86 τῖοι 
οὔυδίοη οἵ (9 ΠΟΙΥ δηὰ ᾿ιοἷγ- δῖ ησ βρὶτὶϊ ΡΟ 
1Ππδϊ φορὰ οὗ [8 {παΐ 8}}4}} 06 οὐοδεθ ἴο βΒ6υνθ 
1Π6 [ΟΕ δὲ Ηἰἶβ δεγυαπέ; δῃὰ (ἢ ΐβ ἰβ (6 ἱπβουσῆὶ 
οὗ ἰλ6 ΔῈ βορο ἰμδὶ ἱποϊυο8 χ]ῖν. 1-ὃ. 

Ἡανίηρ Ροχίγαγοὶ ἴῃ χ]ὶ, (Π6 βγεί γοάδεηιον διὰ 
ἴποη [ῃ9 τεαδοπιεά, ἱ, 6.., [ἢ9 Βογνϑδηΐ (ρθορ]6) οἵ 
Θοά, (6 ἴῃ χ δὶ, 1.86 δη γρ6 οἵ δοίιι, ἴμ6 δεοοπά 
Ταἰδεπιεν δηὰ βοσνυδηῖ οὗ ἴῃ 8 ῬΘΙΒΟΏΔ] ΚΘΏΒΘ, 
16 ἴῃ χἹ. 1116 τοασηιρίϊοπ 1186}, δηὰ 411 (818 ἴῃ 
δυο ἢ 8 ΜᾺΥ (παῖ, ἰηϊοτηρογεοά, Ηθ Ππ δρροϑ]οά 
ἴουγς (ἰπλθα, ἴῃ ἃ χοίγαϊη [ἰκθ γοροι του, (ὁ [ἢ 6 
ΔΌΙΠΥ οὗ Φομουδὰ ἴο Ῥγορ ΠΟ ΘΥ ἴῃ οοπίγαβι τ 
{π6 1 ΔΌ11γ οὗ ἰ40]8, 88 ὑσοοῖ οὗ ΗΪδ8 ἀϊνϊηἰίν, [86 
Ῥτορῃοῖ ὨΟῪ χ]ῖν. ὁ Β44.. τη8Κε8 ἃ ἀοοϊ θά υβ6 
οὗ (Ὠὲδβ Ἰδδὶ εἰθσηθηὶ ἴον σ πῖοῃ Ηδ 88 τηδάθ βυςἢ 
ΡΓορδγδίίοη, Τμΐθ οπίΐγο οὨδρίοσ ἰβ δη δὰ οθ 
ὙΠ066 Βυθδιγποίαγθ οοπβίβίβ οὗ {π9 τηθι ογα οἵ 
ἡυδὲ ἰδὲς ἀτρυπιοηίδίίοη, ἰμδὲ ἩΠΟΘΥΟΡ 68 Ἐς 
ῬΒΟΘΑΥ͂ ἱβ αοά, δηὰ ἴΠ6 οσονηϊης Ροΐϊηὶ οὗ πΐοὶ 
ἌΡΡΕΝ ἴο υ8 ἴῃ πδιιΐης ἴΠ6 ἤδη)6 “Κογοβ᾽᾽ 
(ὕγγυβ), [6 ψΑΥ͂ [ὉΓ ἡδιρίηρ ὁ θείης πον ν6]} 
Ῥγορασγοὰ, αμὰ {Π6 πηοῖΐγε βυβιοίοηι, Τμδὶ ἰδ ἰὸ 

ΒΑΥ͂, ἴῃ χὶΐν. 6-20, (ον ἰδέ ἡδιλ᾽ ἔπι, ἴθ ἃ ἀγαντη- 
ουλ τρολρίτυἱδιίοση οσίονάϊηκ ἱβγουμἢ {ΠΓΘΟ δῖτο- 
ΡΒθδ, ἰδ ἰβ μεὶ ἔοσί (μδὲ ϑϑβονδ, 85. {86 οὐ] 
συο σά, οδῃ δ᾽οὔθ ῬΚΟΡΒΟΒΥ, δηὰ {πὶ Ηθ ἢν 
Ωοά Ηος Υἱ]}] ὩΟῪ γον ὮΥ͂ ἃ ργβπὰ ρῥιορμοίΐς 
ἐγαπβδσιίοη ἴον ἴῃη6 βαϊνδίζοη οἵ ἴπγαθὶ. Αςοοτγά- 
ἴησ]γ, ἴῃ τη ἤγδὶ βίγορῃο (χὶῖν. 6-11) (ῃς Ῥτορβοὶ 
ΔῃΟνΒ (μὲ [δγδοὶ ροδρϑδθδοθ ἰδ δίγοηρῃοϊαὰ οἵ 11: 
Βδ᾽ γδιίοη ἴῃ 118 ἰνίηρ, ἘΥΕΤΙΆΠΙΩΕ ΟΘοά, ν]ιο εδη 
ῬΓΟΡΒΘΕΥ, δῃὰ ἣδα ργορμοαὶθα, νϊςῖ [δγϑοὶ αἷδὸ 
88 ἃ ΥἹἱΙΏΘδ5 τυδὶ ἐθ6 ΠΥ ἴο, ὙΠΘΓΟΔΒ (Π6 ΘοΏδ6  6μ8 
ΤΩΆΚΟΙΘ οὗ 1016 τησεὶ δῸ ἰο ἀεδιπιοίοη. [1 ἰδ6 

δίσορῃο (χ]ῖν, 12-17), ἢ ογάδσ ἴἰὸ βοὲὶ ἔοσί 
[26 δοῃβο] θββΏθαβ οἵ ἰάοὶ υγϑ}}ρ τοδὶ ΘΟΏΨΊ- 
οἰηκαῖν, (86 τυδηυΐδοίυγα οὗ ἰάοἷβ ᾽5 ἀοβογι δοα ἴῃ ὁ 
ἀτγαβῇς γᾶὺ. ἴῃ 86 (Ὠἱνά δίτορῃο (χ ϊν. 18--20) 
ἰῃ ογάοσ οὔ ἴδε οπο μδηὰ ἰο Ἵσρί δίῃ: {136 Ῥοβεὶ- 
ὉΠ οὗὨ βυοῖ βΒθΏβθ]6ββ δοίβ 86 στρα κί ην ἴοις κι 
ἄορ σϑδϑβοῃ οἵ ἱξ 8 ροϊηϊοαὰ ἰο, νἱξ. : ἴ[Π6 ὈΪ πά- 
688 οὗ ΤΩ6Π᾽8 ποατίβ δηὰ σρἱηβ;: οὐ ἴμ6 ΟἰΠΟΓ 
πδηὰ μόονόνοῦ ἴΠ6 Ῥτορβοί ροΐηίδ ἰο {86 ἀεδίσυο- 
εἶνο οβξεοίο οἵ (ἰδ ἰῶβδηο Ὀομανίουγ. [ἡ (86 ἰουπὶ 
ΒΕΓΌΡἢΟ (χ ΐν. 21-28) (86 ΤΕΡΟΝ δἰίδὶρ βΒ0.4}}γ 
(86 ουἱιιϊῃαϊίοη. Ηδ ὅγοιὶ ἀοϑάυοοα ὑγίοδγ [86 
ΘΟὨΒΘα ΘΏΟ668 ἴτομι (Β6 ἰογοροίηρ. Βαίογο 8}} [68 
τουιΐηβ ἐμαὶ ἴαγϑὸὶ ἰδ Φοπονυδὴ  δογνδῃϊ, ὁ. 6. 
Ῥτορετίν, προ ἰἢ9 ΒΡ μ88 Ὀουρδὶ ίος Ηϊΐπι- 
86 1 1 ΕΥ͂ αγδοίουβὶυ Ὀ]οιρ οὧὖἱ ἷ8 συλ. Ταΐφ 
ΓΔΏΒΟΙΙοα βογυδηΐ ΓΔ γοίαστῃ δοεὴθ (ποῖθ {16 

ΒΙΧὮΪΥ οἰχηϊδοδηὶ πϑῦ χἸΐν. 22). ΤΏοη ΤΠ οτὸ ἰδ 

ἃ δοοοπὰ ὑτγίοἴ τουχϊπάον οὗ δ βονδῆ᾽β οὐμηϊ ροίθηϊ 
ἀἰνίπἰῖγ, ἀπά, ἴῃ οουίγαβὶ τ} ἴτ, οὗ (ἢ 6 ΠΘΟΘΒΕΑΔΕΥ͂ 
ἀΐερσταςο οὔ 40} δῃὰ (μοἷν βοοί δάγοσβ. [π οοηϊγαξ 
σ«ἰ τῃο Ἰαιίον ἐς ἰδ Βη81}}γ ἀδοϊαγοα πιῖὴ 4}} θσαρἢα- 
κἷα: δοθονδῇ τ δἶκοβ γα ἰΒ6 ποτγά οὗ πα ργορδοῦι. 
ΤΠογοΐογα [αγϑοὶ ὙΠ δπᾶ τασδὶ αν 8 ΠΑΡΡΥ͂ ΓΕ- 
τη Βοπιο, ἀπὰ Ουγυβ 8}}8}} 186 ῥσγίποβ θὲ Ἵδι])ο 
ὙΠ 8}}8}} δοοοιι [88 [16 ἄθογθε οὗ Φε βου δῆ. 

Ὑ1Ὲ τὴ τὸ Βανο [86 συ]πιϊπδίίου οἵ [86 
ὁγοῖα οὗἉ ΡΤΟΡΗΘΟΥ͂ ἰὼ οἰαρίοτβ χ].--χ  ν"}]. δηὰ πὶ 
τοβρεοῖ οἵ βρᾶθθ ἤν σοδοιϑὰ (86 πιϊἀἀ]ς οἵ ἴἰ. 
Ἐὸογ, ἢ τὸ Ἰοαᾶνο δαΐάβ χ]., 88 8 βοπδσγαὶ ἰδυΐπν 
οἵ ἃ Ἰυυπάδἰίοῃ, δηὰ τϑιηθαθον {μαἰ [86 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
τοϊαϊϊης ἴἰο Ογτὰβ θομῖπθ πὶ} χΙ!., τὸ αν 
Ἠ6ΙΟ δὲ (ἴθ οἱοβο οἵ χἶΐν., ἴουνῦ ἀἰδοουγβοβ ὃθ- 
Ἀἱηά ὑκ, δηὰ 5.1}} ἔοιιν ἀἰϑοουγθοθ δθίοσε ὑ8. 

Τὴ οδαρίογ χὶν., ἰἢ6 ὈΣΟΡΒΘΟΥ͂ ΓΕ δἴηθ αἱ [86 

εἱονδίΐοη νοι ᾽ξ διἰαϊηθα δὲ (μ6 οἷορε οἵ σμδρίονγ 
χ]ῖὶν. ἯΤ 6 ΤΥ ἰβογοίογο ἀθαϊχηδίθ (816 ἀϊκοοῦγηθ 

8Ά ἴδο οιμηιπαίέοπ οὗ (6 σγοὶα οἵ ῬσορΏ οΥ 1π 

χ].- αὶ νἱϊϊ. δηὰ ἰΐ οοπίθηϊθ δ “ Ὄνγμδ απὰ 

εἴεοίε οἱἠὁ δὲ α ποι." ἘῸΣ τθ δζὸ ἰηίοσταϑὰ 
ἰὼ χὶν. 1- ἡ ἐς ἘΕ} ῬΕ ΟΠΕ προ βινω 

[8 σοι {86 [ΟΕ Π88 σποθθῇ 8 

δὴ ἐπιὰ δηοϊηιοὰ (ΠῚ 59), δηὰ πθβδὶ (Ὡγθο-οἹά 

οδίοοὶ νὶ} Ὅ6 πβοουσοὰ ἐμβογοῦυ. Βυὶ νὰ ᾿ἰδθδγῃ 

Ἵπ 8-18 ἰμδἱ Ογσὺβ 18 (δ δεβίηποτ δοὰ ἰουηάοΥῦ 

οἵ {π6 οἵδ οἵ βαϊναϊίίοη Ῥγοπιϊθοὰ ἴο [βγϑεὶ, δἱ- 

(πού δοοογάϊηρ ἴῸὸ ΔΡρθδσδῆοθ {π|8 θοθῖηβ ποῖ 

ἴο 06, διὰ δο δ᾽ ηὐ- μΠοαυίθάποβδ οὗ ἴρσδοὶ γϑητῖγεβ 

(8 ἀδβύσβμοθ ἰμδΐὶ ΟΥγαβ ἐβ οετίδίη!]ν οδ]θὰ ἰὸ 

Δοοοια ρ ἰ8 [86 οαὐπαιὰ τοδίογδοη οἵ 10 ΒΟΙΪΥ͂ 

ῬΘΟΡΪΕ δπὰ οἵ {{πθ ΒΟΙΥ εἰΐγ. ΤῊΘ Ῥιορβεὶ Ἄνεῃ 

αἶνοα ἴἰῃ6 ζπγίμονυ δϑδυΓΘΏΟΘ, (παι, Ὀεαάο {μδὶ 

πουίβοτη πουϊάσροτος ἀϊτεοιγ τα]οὰ αβο»Αδιν" 

Θυθῃ ἰδ ΒΟΌΪΒΘΓΏ, ἵ. 6.» ΩΝ ὙἸᾺ 1Π6 οὗ 

8 ἀοπιϊπίοπ, οοινίη Υ 1:6 Βα  νδιΐοῃ δοοστι 

ἴῃᾳ ἰο [Ιβγϑϑὶ ἔγοταυ ΟΥστιβ, δ8}} 6 οοηνοτίϑα ἴο 

7 αἰ ον δὴ δὰ πὶ}} ἰοΐῃ ἰϊδε!ἴ το Ηἷΐθ ρϑορὶο (σῖν. 
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14-17). ἘΪΏΔΙ]Υ, Βοπονοσ, πὶ οΘοηβεαῦθηοθ οἵ (δ 6 
βαυϊηρ εἴδοι ργοοθοάϊηρ ἴγοπι Ογγυβ, (ΐ8 χγϑαίθδαι 
πρέυθα ἢ Β8}8}} ονοηίϊιδίο, σἷς. : [δὲ [βγδϑὶ, συ βθῃ 
ἦξ δθ66 ἴπ6 Ὠοδίμϑη ποσί δὰ ϑουτῃ οοηγοσίοα ἰὸ 
Φοδόνϑη, 88}8}} δὲ 138ὲ δηὰ ἀθβη  Ἴν6 }] 7γ θ) ΓΟ 
Ἰάοἱβ, αμὰ γῖνο ἐίβοὶ ἢ ὮΡ ἩΒΟΙΪΥ δηὰ θη σεν ἰὸ 
[8 80 ἐδδῖ ἔγοια ἰμδὲ ὐπῆθ ΟἹ ΠΟΙΔΗΪΥ 
ΚΡ: μον δνὸ ὈΘοομλΘ α δρίγίαὶ ]εγαοὶ (χὶν. 

οαὐτίοα ὈΥ Ὀοδδί οὗ θατάρῃ ἰῃῖο οδρανΣΥ (χινὶ!. 
1-4)., 1π ἔδεϊ ἴβγδοὶ ν'}} ἰκηον, ἴοο, στ θῖοῖ ͵πδί 
δυοῖ 4 αἰ θδγοοθ οχὶδία Ὀοίνθοη Φομονδὴ δηά 
(86 ἱπηᾶροβ ὑπαὶ 8ΓΘ πιϑδηΐ ἴο σεργοθθηὶ Ηΐπὶ (οὗ 
ὙΠ ΠΙΊΟΝ χὶ. 18, 25 [88 ἀϊβοουτγθοα), ἴοῦ ἴῃ:9 Ἰδίίοσ 
4150 δ΄.ὸ 4018 (πὶ ῃθϑὰ (0 ὃθ οαγγίδά (χὶνὶ. ὅ-7). 
Ιδεδοὶ πὶ }} δούυδν ἄγαν (δ9 οοποϊηβίοη {πὶ [ἢ 
ΒΡ ᾿οσγΘ ῬὈγοββθθβ Ὠοπηθ 90 ἐδδ δἰν(ἦ, ἰΐηνο, υἷα. : 
πὲ [86 αοἀ γᾷ οδῃ ῬΓΟΡΒΘΕΥ͂ δηά {1]ΠΕ{]}]}, τ ΠΟ, 
ἴῃ Ῥατίϊουϊαν, ἢ88 ΘΟΤΓΘΟΙΥ δηπουπορα Ὀεΐοχο- 
Βδηῃά 16 τανοῆουμ δἰγὰ ἔγοπι [6 δαϑί, πιυβὶ Ὀθ 
ἴῃ9 γῖχζις Οοά (χὶνὶ. 8-11). Βυὺ (μ6 Ῥχορδοι 
ἴοτοβοοθ [μδὲ ποὲ 81} [5γδϑὶ θα ψ1} ἄγαν ἴγοια [ἢ 6 
ἴασιβ 80 ἴδ τηρηϊοηρὰ ἰμδὲ δαἀνδηίδβρθ [9 ἰδποὶγ 
τοὶ σίου [6 ἐμαὶ, δοοογάϊηρ ἴο 6 μον δῆ ἰηίθη- 
(ἴοη, 1Π6Υ οὐρη. Ὑ1|1 ποῖ {μῖβ ταί ὑγὸο- 
Ὀ]Θ μαι δ] [Π6 γοδ] ζαίΐου οὗ (Π6 Ῥγουχίαρα βαῖνα- 
ἰἰοη 7 Ηδϑ σορ]ΐοβ ἰο {μἷ8 αὐοαίοη, “ Νο. ΕΣ 
86 Σἱσῃίδουδηοθα δηα βαϊναιΐοη οὐ Οαοα τηυδὶ 
ΟΟπ16 10 βρὶ[6 οὗ ἴπΠ9 μαγα-ϑαγίθάηοϑα οὗ ἴβγϑοὶ 
(χ]νὶ, 12, 13). ὙΠῸ εἰσλέ, ἀϊθοουτθθ 18 οσοι- 
Ρὶεα πο Υ στὰ Βδθγ]οα. Ιὲ ραΐηϊβ ἰῃ ἀγδβιΐο 
Ἰαᾶσο85 ἴΠ6 ἀοισπίαϊ οὗἉ 1ἴ, ἐχροβθβ {π6 τόα- 
δο ((ἢ9 688 ἰη8ὺ [Ιβγϑθ] ἰσαηβοθηᾶ- 
ἴῃς (86 τηϑάϑαγο ἐπα ἀοὰ συ] Παγυο, δηὰ ἐμ 
ΒΟΟΌΣΘ ΔΙΤΟΡΔΏΟΘ ΧΙ], 1-7), δὰ ΒΏΟΥΒ [86 ι,86- 
ἐξδϑηέ88 οὗ 411 ἴῃ9 πιεαπϑ οϑιηρἰογθὰ ἰοὺ γέϑοιμδ 
Βαρυϊου, Ῥοίῃ ἐῃοβθ ἀογινοὰ ἴσοι 86 ᾿οσβῃϊ 
οὗ ἀφεβοῦθ δηά (ποθθ τ Βῖολ ἰδ οΘοπηθοι 8 πὶ 

οἶον πδίΐομβ βϑοῦι ἰα οΥδν (χὶνὶ. 8-1δ). ΤῊΘ 
πἰηλ ἀϊδοουγεο, ἤπ4}}γ, (χ] ν 111.) ἰθ τοραρι ει αξι 
δηα οοποίμδίοπ. ΑἴΟΥ δὴ αὐάγέβ8 ἴο Ιβγϑρὶ {Πδῖ 
ἀΐθρίαυβ [Π|6 πιοξίνεα [πὶ ργοταρὶ ψϑιοναμΒ ἰη- 
ἰογοδὶ ἰῃ {Π6 ηδίΐζοη (χὶν!. 1, 2) {πὸ Ῥτορ]ιοὶ 
ΤΏΔΙΚ6Β ῥγοχϊηθηΐ ἰΓ (6 δευσπίλ ἐΐπιό ἐδ6 ἱπιροτί- 
απο οὐ Ῥγορῆδον ἴον ἴμ6 ἀποιοίορασε οὐ αοά. Ἠδρ 
Ῥοϊπίβ ἴβγαβὶ ἴο {μ6 ἔμ] Β] τ θηΐ οὗ (86 οἰά ῥτὸ 
οἶδα, {πὶ (6 δὰ Ἴχρογϊθηοθα δηὰ νοσιῆθα ἰῃ 
ογάογ ἴὸ πιονο ἐδ οπὶ ἰο (Δ 1} ἰῃ ἴ86 πεῖ ὑμαὺ οοη- 
οοσῃ [86 τϑάἀοιμρίοη ἔτοπι 6χῖ] (χ ἢ]. 8-11). 
ΤΏθη ἴδ οὨἱοΥ οοηίοῃίβ οὗ [18 πόὶσ ῬΓΟΡΉΘΟΥ 18 
τοροδίϑα : σμδὲ 14.018 οδηποὶ, δομονδη οδῃ ἀο, 
ἴον δ ῥχοιηἶβοβ δηα ὈΓΙΠΩῸ ΟἹ 8 χϑάθοσσοσ (αἱ 
8}} δοοοι ρ ἰδ {Π6 ψ.}} οὐ αοἂ οὐ Βαρυ]οη 
(χ νι}. 12-1δὅ,.. Βυΐϊ 1αγϑδ6] 18 βυτηπμηοηοα ἰὼ 9Ὸ 
ουΐ οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ 88 ουὖΐ οἵ ἢ οροηθα ῥγίβοῃ ἤοῦβο, 
δΔηἀ το Ῥγοοϊδὶπιὶ ἴο 4}} [86 που]Ἱὰ (δαὶ {π0ὸ 10 Ὲ}Ὁ 
ὈΥ Ογτὰβ ἢδ8 ἰοὰ Ηἷβ ρβεορὶδ ουἵ οὗ Βδθγ]οη δηά 
Ποπιθ, 88 Ηο ἀϊὰ ὈΥ Μοβοα ου οὗ Ερφγρὺ (χὶν} 1}. 
20-21). Ἧ͵ε ͵οἷπ (686 νϑῦβοβ οἷοθθ οἢ ψοσ. 15 
Ὀοοδιδο ἴπ6 οοηίθηίβ οἵ οί ραββαᾶροβ ἀοιηδῃηὰ 11. 
ΤῊ γοῦβοβ 16 δᾶ 17--19 ὅσο ἵπτο ᾿πβογίΐομβ. ΤῊΘ 
ἔτβί, ψ ]Οἢ 8 ΤΟΥ͂ ΟΌΒΟΌΓΟ, ΔΡ ἴο 6 8 146 
ΤΟΥ οὗ (86 χορ ιοί᾽β, ἰοὸ ὑπὸ εἰδοὶ (μαὶ ἐδ 
ποηάογίι] ἑῖηρΒ αἀἰβοουτβοα ἰῃ χ].-- ΣΧ] νυ]. το σα ἴο 
Ηἰπηβ6 ἢ οὶ Καονη ἔγοῃ {π6 Ὀορὶπηΐηρ, ὑυὶ 
Ιφρασπθα οὨ]Ὺ ἴῃ {π6 πιοπμροηϊ οὗ ἰποῖγ ογϑαίίοη (ἴῃ 
ἃ Ῥτορδοίϊο Ἰὐυμα ΡΝ Σ ΟὨ χἰνἑ]. 6), θυ ΟΝ 
ὈΥ {86 Στ ρυ]βα οὗ ἴπ6 Ερὶ τ ἢ6 πδ8 τηδάθ ἴμεπὶ 
Κηονῃ. δίοιβοβ 17-19 δῖ οὗ ἃ σχοίσγοβρθοίϊγϑ 
Ὠδίιτο. ΤΠοΥ οοπίδίη πο Ἰδηχοηὶ οὗ 86 [,ΟΒΡ- 
(πὶ 1βγ86] ἀϊά ποῖ βοοῦδν χἷνθ μορὰ ἴο Ηἰβ οοϊὼ- 
τῆλ ηβ ; ἴος {πο Ὁ ἰδ ποῦ ὰ ἤδνο ρῥαγίβκοη οἵ 
{πὸ δ] οβδίης σίνεη ἰο (ἢ9 Ῥδίσίδσονθ τοὐδλοιώ ἰἢ8 
ΟΠ δδί θη; ΔΖΘΠΟΥ οὗ ἴπΠ0 ὕχῖ]θ. εν. 22 θη 4}}γ 
(τς ἢ ΟΟουΥΒ ἀρ 88 ἰ0 ἐῃ6 ΤΟΣΩΒ δὲ (6 οἹοβϑ- 
οὗ οἴδρ. 1ν11}., δηα ἴῃ στοαρθοῖ ἴο Βοῆβ6 δὲ {}16 ο]οϑθ 
οὔἨ οἰδρ. ᾿ἰχυἱ.) 18 ἃ γοίγαϊ-ἰὸ οοποϊυβίοι ἰη- 
ἰϑηἀοὰ (1 οοηϊγακὶ ὙΠ} (ἢ 6 ΘΟΠΒΟ]ΔίΟΙΥ ποράβ 
{πδὺ Ὀδρια {Π6 δη ἦγ ὈΟΟΚ οὗ οΘομβοϊαἰΐοῃ ομαρίοσ. 
α].-Ἰχν]. δηὰ 115 ῥυϊηςῖραὶ ρασίδ) ἴο 981} ἰὸ τοϊπά 
{π6 ᾿πιροτίδηςξ ἰσγυῖῃ, ἐμδὺ [ἢ 18 ΘΟὨ ΒΟ] αἰΐοη ἷἰβ ποὶ 
υῃοοῃα  ἰοη 8 }}γ οἴδτοά ἰο 411. ΕἘὸσς ἰδ υἱοϊκοὰ 
Π8Ώ ΠΑΥ͂Θ Π0 ΒΔΓ ἰῃ ἱἰΐ. 
ΤΆ, ἴῃ 118. οββθῃ 818, 18. ΤΥ ορίπἷομ οὗἨ (89 

Ρὶδῃ δῃὰ οτάδσγ οὗ οδβδρίοσε χὶ.--χ]ν!. 

Ι--ΤῊ ΕἸΒΙΤ ΘΙΒΟΟΌΕΒΒΕ. 
ἘΠῸ Ῥτοϊοβκυθ: 186 ΟὈ͵θοοῖδννο δηᾶἃ Βυρίθοινο Ὀδ885.6 οὗ Ἐξοᾶδοεηρίίοι. 

ΟἜΑΡΤΕΚ ΧΙ, 
1. ΤῊΒΞ ῬΡΕΒΟΙΟΟΌΕ ΟΕ ΤῊΗῈ ΒΕΟΟΝῸ ΡΑΒΤ ΑΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΊΒΞΤ ὈΙΒΟΟΌΞΘΕ.. 

ΟἬΑΡΤΕΒ ΧΙ, 1-1]1. 

1 ΟὈΜΕΌΕΤΥ γο, οομλξοσί γ8 ΙῺῪ ]6, 
ΒΞδι ἢ γον αοά. ει ἘΠῚ 

2 ββρϑβδξκ γοὸ 'δοπη ΣΈ] ἴο “926 Γ5616πι, δηα ΟΥ̓ υπίΐο ΒΘΓ, 
ΤΗδὲ ΠΟΥ ᾿ΝΑΓΆΓΟ 15 ΘΟοΟΙΡ] ἸΒμοᾶ, 
Τμαῦ "ΒΥ ἸΠΙΔΌΣΟΥ 8 Ῥταοῃοά: 
ῬΕῸΣ βῃ6 Παδὶἢ χοοοὶν 
θοῦ ]9 ἴοσ 411 ΒΟῸΣ βἷῃβ. 

οὗὨ ἰδ6 Τ.ΟΒ᾽ 5. δβδπά 

8 ΤΒ6 νοΐοϑ οὗ ᾿ἷπι ἰμδὲ οὐδ οἴη [86 τ] ΟγΏ6α6, 
Ῥτο γ8 [Π0 ὙΑΆΥ͂ Οὗ (}69 Π,ΟΕΡ, 
Μακ 

4 ἘΝΟΙΥ νΔ]]ΟΥ͂ 8Π81} Ὀ6 Ἔχε] θα, 
Θ βέγδῖραι ᾿π ἰῃθ ἀοβοτί ἃ ΒΙΡΏΜΑΥ [Ὁ οὐ αοά.. 

πρλὼ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ τηουῃίαίη δηα ἢ1}1} 58.411 Ὀ6 ταϑάο ἸΟῪ: 
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Απμὰ δ οσζοοκοα 88}8}} 6 τηδὰθ ᾿βίσαϊ ῃύ, 
Απά “δο του ρῇ ΡΙδοθβ “ρ] ἷῃ : 

Αμὰ {δ6 δ] οΥΥ οὗ {86 ζΕ} 58}181}1 θ6 σουβδϑά, 
ἈΑμπὰ 8]] βοβῇ 88.8}} βθθ ἐ ἱορϑίδογ: 
ἘῸγ {86 τοῦ οὗ [86 [Ζ00Ε} Βδίἢ βροόκθη ὦ. 
“ΤῊ γοΐοοϑ βαϊᾷ, Οὐγ. Απὰ ἢ βαϊά,  μαΐ β)811 1 οὐγ ἢ 

ΑἹ] Π68} 18 
Αμὰ 8}} [86 ροοά]δηθ88 ἐμ σθοῦ ὦ 88 [86 βουνοῦ οὗἩ ἰδο δοϊὰ: 

ΤῊΘ ργτδβθ πὶ Βογοίῃ, ἰμ6 ἤοτον [Δ 6(ἢ : 
ἀρολορ θβαὺ ἘΠ οὗ ἰμο ΠΕΡ ὈΙοποία ὌΡΟΣ ἰὸς: 
ΒΌΓΟΙΥ [86 Θ ὦ ζ͵ΙΆΒΒ. 
ΤΟ ἀμ πν αὲ τὰ {80 βοτον Δα ἢ : 

Βυΐ [6 ποτὰ οὗἩ ουν αοἀ κ5}8]}} βίδῃα ζΌΓΘΥΟΥ. 
0 Ζίοῃ, [μα Ὀτϊπροδί ροοά [ϊαΐπρθ, ρϑὺ ἴπ66 ὉΡ ἰπύο {86 Βἷρῃι τιοπηίδϊῃ ; 

40 Φογυβαίθ, ἰμδί ἸΠπρτε σοοὰ Παΐηρβ, 
ΤῊΣ ἀρ [ΒΥ νοΐοο ΙΒ βύσθηρία ; 
Ιλ τδ ρ, Ἀ6 ποὶ δἴναϊα ; 
8 

10 
Απα ἨΪΐβ δύτὰ 58}8}] σα ἴῸΣ ῃἶτὰ : 
ΒΘ ΠΟ] Ηἰ59 σονασγα ὑδ ὙΪΓ τα, 

᾿ Αμὰ ὅἢ18 ψοῦῖΐ Ὀοΐοτγο Ηἰτα. 
1 

απΐο [86 οἰξίεθ οὗ συάδῃ, Βοδο]ὰ γοῦν Οοά] 
ο]4, (0 1,οτὰ αοὰ ὙΠ] οοταο δ βίσοηρ λαπά, 

ΗΘ 5}}8}} ξδβεὰ 8 βοοὶς 1 ἃ ββορβογά: 
Ηϑ 858}81} γσϑίμον [86 Ἰδταδβ τὰ Ὦ18 ΔΣΊΩ, 

ἐΐσην ἰῃ Ὦ15 ὈΟΒΟΙα, ΡΣ 
πὰ διε, ΦΟΔΌΤΥ Ἰοδα ἴΒο86 δύ διὸ σι γοῦῃρ. 
κι τττὸ ὑε 8 ΟΥ, σρροϊπέοα ἰἰηι6. 

Τα 

8 ὁ γ, ΟΡΝΑ ἡβηῇ ἐοἶϊοεέ σοοα ἐἰΐπρ8 ἴο ογιιδαῖσηι. 
8 ΟΥὖ, γοοομιροηδο Ὁ λίδ ἰροῦκ. 
Ρ ΤΟ ὙΑ μολφλιστω μρορρ κὰν τών κα 

γτίαρὸδ θ0δὴ8 ταῖν ἑξοπιδ. 
ἦ ἐμ ὑγεαίλ Ὄιψοες Αὐγκλα ψυλοίρδν 

ΤΈΧΤΤΑΙ, ΑΝῸ 

ον. 1. Το σγῃοίου δὶ ἔοττη οὔ δηδαΐ ]οδ5 (ϑρϑῆδ- 
Ἰοραίβ, ϑρίσϑια χ β) οσοῦτγθ, μη ἀθοά, Ῥγηοίρα!ν πὰ ὑπ 
δβοοοῃὰ ρμϑγί (χὶ. 1; σχῇ 27; χΧἹ Ἱ, 11, 25; χῖνῆ!, 11,1δ 9.11. 
9, 12,11; 1. 1,11; [ν. 6, 14,19; Ιχὶ]. 10; Ιχγ. 1)... Βυὺ ἱξ 
ΟΟΟΘΌΣΒ 8180 Ὡοῦ ππίγθα θ: ἶῦ ἢ Ῥαβδαχοθ οὗἩ (ἢ9 ἤγϑὺ 
Ῥαγὶ ἰμαὲ δο ἐπὸ δοϊσηον θα κοὰ ρῥγοάυοέίοηδ οὗ 188. 
(11,9; χΥ, 2,1; χχί, 11; χχυὶ[, 10,13; χχὶχ. 1. Οοσορ., 
Ὀοδίάθ χΥ. 1: χχί. 9; χχίν. 16; χχυί. 8,1δ: χχυϊἱ. δ; 

ΧΙΧΥΪ]. 11, 17,19. ΑΘΥΘΟΔΌΪ ἰο ἐηὴ6 οδασγβδοίου οὗ ἐῃ18 
βοοϊΐοι, ἐμὸ Ῥίοὶ ὉΓΠ) οοσῦσθ οἴδῃος ἴω ἐὴ9 βϑοοῃὰ 

Ῥατί: χῖἹ 1; χ]χ. 18; 11. 8,12, 19; 111. 9; [1|. 8; Ἰχυΐ. 18 
(Ρδὶ 1ἰν. 11; Ιχυί 18). ῬΙ9] οδοῦγθ {π|606 ἴῃ ἰμ6 δγοϊ 
Ῥατὺ: χίί. 1; Χχί!. 4, ΤῊΘ ρϑδαδρθθ Χ]χ. 13 ; 11|. 8,12; 
4, 9; ΙχυἹ. 13, δῖ τοδηϊΐοορὶ δοῦοθα οὗ ἰὴ Ῥγοβϑηΐ 
Ῥδββαβο---ἈὉ" τὶ 0ἢ ὑδὸ βυδὴχ σοίοστίηρ [0 ΦοΠουΔἢ, 88 

8118 89 οοπίθῃίδ οὗ (9 δϑθοοηὰ ρμαγί, 18 ουυπὰ ἐῆθτθ 
οἴϊξδομον ἤδη ἴῃ ἔμο ἦχϑι: σον, 11Π|, 12; χ, 23,24; χχχί!. 
13,18, ψ ἢ ΧΙ. 1; χΙὶ, 20; χΙΡνὶ. 6; 11, 4, 16; ΜΗ, δ Βαᾳ.; 

χχΥϊϊἱ. δ; χχχ. 36; 1011}. 1; Ιχνυ΄. 10, 19, δέδ. 

ΤὯ6 Θχργθϑϑίος Ὡξ δ), δ δὴ τηἰγοἀυοίοεῃ ἴοστ- 

Ὧ]6, [8 ῬΘΘΌΪΔΡ ἰο 1βα ἰδῇ ; ζ0 1 [5 Τοπὰ οἷν ἰΏ Δα Δ ἢ, 
διὰ ἐμὲ ἴῃ Ὀοΐὰ ρασίβ: 1, 11, 18; χχχ δ 10; χ]. 1, 26; 
ΧΙ, 41: Ιχυἱ. 9 (οοπιρ. Ἐτπιπποτ, Ἐολίλεϊξ ἀδν 7εεαΐαη, 
Ἡρείδεασ, ἵἴ. Ῥ. 2389 5Β4ᾳᾳ.. ΤΏΘ προχΐϑος ἌἼ2}λ᾽ ΟΟΥΤΘΘ- 
Ῥοπὰβ ἰο ἐπθ δἷπι οὗ οπαρίθσε χὶ.-ἶχυὶ, Οοΐωρ., ἢ 9 

Ζοστησὶα τ ἢ τ] Θἢ ἐδο Ῥτγορδοῖὲ ᾿ηἐγοάτ698 [ἢ 9 ῬΓΟΡἢ6- 
α[65 6 δά άτοϑϑοβ ἰο (ἢ ργϑϑϑῃηΐ σβασοι (() Ἵ5Ἴ "»Ὸ 

1. 10; δ᾽ ὉΚΝ) 1. 34; Δ] ΠΠΠ Ὑὖκ 21 Μ1, δέξ,, 
οοτρΡ. Υἱ!. 8, Ἵ, 10; γ111.1,δ,11: Ἰ χιν. ὅδ᾽ ἰχχ. τς οἰ6.). 38", 
Δ Κθο Ἵχδοῦυ, ἰ9 ὅοσ ὯΒ δὴ υπ σδη δ᾽ αἰ Ὁ}]9 γοσῦαὶ ΌΣΤΩ, 

ν ἐλαΐ. 9 

ὁ Ογσ, ἃ κίγαΐᾳ ΤΡΊΤΟΣ 
Ἐῶ ἐς μὐφρι 1 ἐοἰλοεὶ σοοὰ ἑϊάΐησε ἕο ΖίοΆ. 
᾿ Οὖὗ, σσαιπδί ἐΐλδ δίγοησ. 
8 ὁζυ, ἐλαὲ σίυε διιοχ, 

ἴῃ, ἐλ Ῥγεέραγα οὐ γΉ688. 
9 Παγκ! ἰδότα δρϑαζδ, οὟν ] Ακπὰ ἔδοτε τίίεε: “ῳλαξ" αἴξ. 
ξ α8α δίγοπῦ οπ6. 

ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
(ηδὲ, δοσοσαΐης ἰο 8 οὐκ) 4)] δοηδο, ἀϑαοίσηδῖθβ [9 

ἐδουχῃῦ ΠΟΙ ΘΓ ἃΘ Ῥγθδθηΐ ΠΟΣ ζυ ΓΘ, ΟΣ ἴπ ΔΠΡ ἩΆΥ͂ 

88 26 ἰο Ὁ6 οΒἐϊτηαίοα ὈΥ̓͂ ἐπ 6 τηϑϑασο, θὲ οὔθ ἴο ὃΘ 
οβιτηαιοθα ὉΨ ἐπ ΤηΘΆΘΏΓΟ οὗ 118 τηοὰθ οὗ οχίϑίθηοο. 
ΤῊδι 18, (ὴ6 πιρογίϑοϊ ἀϑεϊ χιδίθ, ποὺ ἰδὲ τσ ἢ ἢ δὲ 
ΟὈϊθοίγοὶν οογὴθ ἰηΐο βοῖαα] οχίϑίθηοο, Ὀᾳὶ Ὑῇῆαὶ 15 ΟὨἹΚ 
Ῥγοβϑοῃΐ βοὴ 9 ὙΔῪ 50] οὐ γ6]7γ. ΤῸ οἵδον πογὰβ, ΟΝ", 
ἰδ αΐπς δὲ [ὴ6 Ὀοχίπηΐης οὗ ἰδθ δοοοῃὰ ὑῬασγξ, 68. 
τϑοίογίσζοιυ 10 858 βἀγοβεϑὰ ἰὸ δὴ ἐώδαξ συ ο. [ἢ 1τδβε]ΐ, 
ἰπάοορα, ἼΣΙΝ οδη τηθδῃ, “Ὧθ εοὐἱξζξ Βροαῖ." Τηὺθ ἐξ 18 

ἰαἸκθῸ ὉΥ ὅτ, ν. ΠΌΣΜΑΧΝ (ϑολτγύδοιο. 11. 1. Ρ. 91, ΑἸ. 
τ. ζ΄. 1868), δηἃ ΕἸΟΕΤΕΒΜΛΔΗΝ (Ζεϊδολτίς Γ. Σλλ. ΤᾺ. ὦ1 

Κ΄. 1818,1. Ῥ». 24 βᾳᾳ.); (9 Ιαδὺ παιηθϑθὰ οὗ γῇοσα, ΠΟΊσΘΥΟΥ, 
Θατβ ἰὼ ὑπ πἰκίης ὑπαὶ ἐὴ6 ΤΟ] νης; ἀἰΘΟΟΌΓΣΒΘ γΟΓΒ. 3-1} 

εἶνοα ἐπθ [τηροχζθοὶ ἰὴ αἰσχοοϊίου ἰονδγὰ ἐμ 9 ἔπξαγο. 
ΕῸΣ ψῇῆαὶ ΤΟ]ΙΟΥ͂Β, απ 18 βορασαίϑαὰ ὃὉγ ἰὩἰϊοστηθαϊαὶδ 
ΤΩΘΙΏΌΘΙΒ ἈΠ ΠΟΥΟΣ ἀοίογτηΐμο ἐδ ϑρϑοῖθο Β0ΏΒΘ οὗ 8 
ἩΘΌΓΘΥ γοτῦθδ] ἔοσαι. “δ᾽ οΔΠ, 6180 πη {561 τϑϑὴ ἔγθ- 

αυϑηῦ τορουοη (σι σβση). Βαυΐ 41}1} {8689 δ βη ῆἔοο 
ἐΐοτβ ἃγθ ἴοο βρϑοΐδὶ. ΤΩ βυθήεοοίἑ γο ἴοσοθ οὗ ἐμ) 1τ- 
Ῥογζοοὺ [8 σδραῦῖο οὔ γασίουϑβϑ βἰκυϊβοαιίοι δοοογάϊης ἰο 
ἔῃ δοπίοχὲ, Ηδτο οὐ [ὴ9 Ὀορὶ πη ἨἘό0ΊΘΤΘ ΤΌ] ΘὮ ἰοῸ 

ππ||19 σὰ 7αἰέ, ἐο δϑοδίψῃ ἴἰο (ἢ 9 ποσὰ ἃ σοῃδίστοιίοι δΝ ἀ6- 

Δηΐ6 δ οβϑο ὀχροβίίοτβε που]ὰ ἀο. Β 679 Ὑὸ Κηονν ἔγοσω 

ἐπ ὝΙΝΝ᾽ ΟἹΥ ἐμ18 τῇ ὑς ἢ, ἰμδὲ δι ΤΟΙ] ον [8 ἕο ὍΘ χδ- 

κατά ϑὰ, οὐ 88 δοτηϑί εἴης ᾿ἰμ6ἱ ἢ88 ͵υϑὺ οὨ9 [οτί ἢ, ϑοσαθ- 

(πΐπς ἰο Ὀ6 οχϑουϊθὰ δὲ οὔσϑ ἴὸσ ἐπθ Ῥγϑβδϑῃξ συ σος, 

Ὀυσὲ 85 δῇ ἰάϑαὶ ψοσζὰ οὗ Θοἂ δοοοσάϊηρ ἴο 115 ροϊῃλ οὗ ἀ6- 

Ῥδγίῃσο δῃὰ δἰ π1.-----ὴο μανο βαα δῦονο ἔπαι Ὁ τ ῖ( ὁ 

δυχ τοϊοττίης ἰο 0 ΠΟΥΔῊ ΟΟΟΌΓΒ ΠΟ ἢ οὔθηοσ ἴῃ ἢ 9 

δοοοῃὰ ραχὶ ἰμδὴ ἴῃ ἐμ δτεὶ. ΤῺ βατο ἰ5 ἰ09 ὈΘ6 561} 
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οἵ Ὁ ῊΣ πῆ 86 σαδὶχ τοϊουτίως ἰο Ιδγϑοὶ. ΝΑ χρς ο0- 
Οὔτ ἐπίοϑ ἰὼ ἰη6 ἤγαοί ραγί (νυ. 13: χχνυύ. 1), ὅνο εἴταδο 1η 

18} βοοοῃὰ (χὶ). 37; χἱἱχ. 4, δ; ᾿011. 21; 1χὶ. 10); ἸΣ ΤῊΝ 
δβὶχ ἐἰπηϑα ἰῃ [9 ὅγοὶ ρατγὶ (ἰ. 10; σχυ. 9; ΧΧΥ͂Ϊ, 18; Χχχυ. 

8; Χχχυὶ Τ; χχχυἝ,. 230), οἰφὶ ἐΐπηοϑ ἰὼ ἐμ δοοοηὰ (Χὶ]. 

3,8; ΧΙ. 17 1. 10; 1ν. ΤΊ Πα, 18; Ιχ!, 3, 6); ΤῊΝ ἴῃ 
δ ταὶ ρασὶ ρεορουὶν ΟὨΥ ΟὨΟΘ ἢ ἐμ 50Ώ56 ἢθτὸ ὕπο Σ 
τονυίον (Υἱ1. 11; Ὀθοΐάο ἐπὶ8 χα χυί, 4, 10), δἱχ ἐἰγδϑϑ ἰὴ ἰἢ 9 

δϑοοομὰ (χ)ὶ. 10, 13; ΣΙ, 8; ΧΙΥΙ]. 17; 1], 1δ; [γν. δ); 

Ὑ1|0κ ΟΟσΌζϊΒ ποὲ δἱ 81} ἰὼ ἐδθ ἢγοὶ ρασί, οὐ ἐδ οὐῇϑογ 

μδηοὰ ὨΪΏΘ γωϑϑ ἰὼ τ[86 βοοουὰ (11. 30, 22; 11. 7; 1ἰν΄ν 6 

Ιχ. 9, 19; ᾿χὶ!. 8, δ; ᾿χυί. 9); ὈΣΤΉΝΣ ἰὼ ἐπ ἤγοὶ τὐτὶ 
ΟὨΪΥ Χχχν. 4, ἰῃ ἐῃ δοοοῃὰ χὶ. 1,9; ᾿ἰχ. ἃ; ὉΤ Σ [α ἐδ 
ΒΘΏ96 Ιηθδηΐῤ ὮΔΓΘ ΟἿΪΥ ἰ. 10: [γἱ}}. 2; ἢ »»ῃκ δοὰ 

ἜΑ ΧΆ, ΟσσυΓ ἴῃ ἐπ 8 5056 ἱῃ ὨΘΙ ΠΟΥ ρασγί, 10 ἰδ αυἱύθ 
ΠΦΔΙΌΓΔΙ ἱπῶὲὶ ἰῃ9 δῆϑοϊοπαίθ τοσὰβ οἵ ϑῃἀδδγτηθηΐ 
δῃου ἃ οσσαν οἴἶδηθσ ἴῃ τη) Ὀοοῖὶς οὗ δοιηΐοσὶ ἐδ ἴῃ (δ9 
Ὀοοῖκ οὗ ἐβγϑαίθη ηβ. 
γεγ. Δ. ΤῊὴο ᾳπαοδέίοι τοίμῆξ Ὀ6 ταϊδοὰ προίδοῦ ἰδ 

ἰο δ6 σοηδέστιοα 46 ἃ Δ 54)! μαγίίοἱθ'ι Βυὲ ἴῃ ὑπδὶ οδαθ 
ἨΛῪΡ τοῦκι Ὀὸ γοίϑοιτοάα ἰὸ ψὙῃδὲ ργϑαϑάϑα, διὰ ἐπδί, βαν, 

5 ἰδο ϑϑηϑο οἵ "9 ΜΕᾺΡ (ὅτ. 1τ. δὴ ἔπι οτάδσ εἶδε "ὶ 
ΤΗΔῪ Ὠοὲ εκἰδηὰ δ δαὶ δὰ μυρογτδυουῦα. ΤῊ οουθίσιιο- 
Ποῦ ἐπ οὐ δ] ον Ὁ ]9 ἤθ τ Ὀθοδιδ6 ἸΣ Ἴ ̓ )υυσδὲ Ὀ6 ΟἸΟ56}Υ 

ςοπῃοοίθα {ἢ ἐπ Ῥχγϑοοϑάϊης ἢν ἸΔ2Ἴ. 

Ἧ:. τηυδὺ (Ππουθίοσο σοίου Ἰ)δ Ἴ ἰο γῆ" ζο] 1 οπα, δὰ 

3. ἴὸ ἐδθ δθῆϑο οὐ “ὑμπαὶ," Ἰηϊγοάποοβ ἐδ οδ᾽ϑοίίγθ 

οἰδ89.----ΚΩΥ ΟἿΥ Ἰότὸ δηὰ ἤδη. τῇ. 12 16 τἰοὰ δα 

Τοτηϊη 6. Τ86 ΓΘΩΒΟΏ ΒΘΟΏΣΒ (0 Τ6 ἴὸ 1ἰ6 ἴῃ ἐπί, ὑπ δὲ 
ἴῃ ὈοΓἢ μρδββακον [6 νοτὰ [58 σοῃσοίγοα δὲ οοἰϊοοίίγα, ἐ, 
4., δ ἀοδίμηπαίίοῃ, ποὺ οἵ ἃ αεἰημῖὶθ σοηῃϑίοί, Ὀαὶ οἵ ἃ τηυ]- 
τᾶς οἱ σοηδβίοίδ, οὗ ἃ Ἰοῶρ σοπεϊηαθά ροργίοα οἵ οοῦ- 

Βῖοι.---. δὴ οἴ ἐΐπιο (οοερ. ὅθι. χχν. 234 : χχίχ. 21: 961. 
ΧΧΥ͂. 12) ΟΟΟΌΣΒ δραίη ἰπ 1δβαίδῃ ΟἿΪΥ ἰσχν. 20 ἰῃ τὴο Ρίοϊ, 

----Τῇο οσργοβδίοῃ Ὁ 29 ΟΟΟΌΓΒ 6] ον ΓΘ ΟΣἿΪΥ Φο0Ὁ 

χί. 6; ἐδο αἰπχῦϊδσ, 4180, 83, ἀμρίϊοαΐίο, ΟὨΪΥ ΨΦΟῸ 

ΧΙ]. 4. 

γετ. 8. ῬΙ6] 195, “ τηδῖκο βίσαίβης," ὁσσῦσα δρδίῃ ΟἹ] 
χὶν. 2, 13..-- ΠΣ ἪΡ, τερίο αγίάα, ἀρατὶ ἵτοϊω χχχυ. 1, 6, 
ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ μαζὶ ἤγαεί ΟΡ χχχίἱἹ 9; υοσθδδ [ἢ ραγὲ 
βεοοῃα, Ὀθαΐὰθ [9 ργϑδβϑῃς ἰξ οδοῦγδ χἱΐ. 19; 1], 8.----- 
ΓΕ ΠΟΤ. ΟΟΟΌΓΣΒ ἴῃ {10 ΒΔΙΏΘ ΒΘΏΒΟ 85 ΠΕΙῸ χί. 16; σῖσχ, 28: 
ἰχἰξ 10; δοΐῃρ. χχχί . 8; ΧΙίχ. 11 : 1ἰχ. 7. [{ Οσοῦγα ᾿δ- 
βἰάο Υἱὶ. 3; χχχυί. 3, [ὲ 15 “ 1Ὧ9 ὮΙ ΚΏΨΔΥ, ϑτη δ Κτηθης 
τοοΐ, ελαιεδεε." 

νες. 4. ἡρῦ ἃ ποτὰ οἵὗὨ ἴγοαυθηὺ Τοουστθηοο, ο8ρ6- 
οἷδιν ἴα τ86 βοοοηά ἰπίτοάιοσίίοι : 11. 9, 11, 12, 17; γ.1δ; 
ἔλθῃ Χ. 33; χχίχ, 4; χχχίΐ. 18; δίϑο {86 βηξῃθϑίς οὗ 
ἽΠ δηὰ ΠΣ» ἴῃ Ῥδγδὶ 19] β. ΟΟΟΌΥΒ ΥΘΓῪ οἔθη ἰἢ ραγί 
ἤἦγβε: 1]. τ Σ. 82; χχχ, 1, 3δ; χχχῖ, 4, αῃηα βϑοϊωθν ας 
ΟἴΘΏΘΓ 5|{}1 ἴῃ μαζὶ βοοο;ά: χὶ, 4,12; χἢ, 1δ.: ΧΙ, 16: 

ἢν. 10; 1ν. 12; ἰχυ΄ ἰπαν. ἴῃ [Π9 ργϑδϑῃὺ βΘΏ66 ΟὨΪΥ 
ΒΟΣΘ; σΟΙΏΡ. ὅον. χυῇ. 9.---Ὑ Ὁ Ὁ σι. 4 ἸῺ 186 οἰδίςαὶ 
8686: χΙ 16.---ὐθὴ ἁ ἅπ. λεγ., ἴγοῖα 0595 αἰραυίέ ἡχοὰ. 
ΧΧΥΙΙ. 98; χχαχὶχ. 8]. {Π|πὸ υσιηπ ἴσγοτω ἡμήρονα, “ {ἢ ο]- 
δα," μασι δσὶ Υ [9 υμίοῃ Ὀοίτϑθα ἐνο τηουπῃίαίπδ, 
“6 γοῖκο." 

Ψον. 5. ΠΡΡ Ἃ δεδῖη [ἢ Ἰδδίδη ΟἹ] χἱ!. 18; Ἱχἱ ἢ, 14. 
---Τῖιο ὀχργϑβϑίοῃ " Ὑ23 ἴ6 Τοαῃὰ ἴῃ Ιβαἰδῇ δραὶῃ 
ΟΟΙγῪ χχχυ, 2; [νἱ1}, 8; 1Χχ. 1, » Ἴ59 ΓΙΌΣ ἃοσθδ ποΐ οὕ» 

ΟἿΣ δρδίῃ ἰῃ Ιξαίδῃ ΤΏ ὀχρχοδοίοῃ: ΜΝ ἴο οοπῃθοὶ 

ἰὴ ΟΣ ΣΕ ἰὼ 0 Ῥομίδιϑαοῃ : Εχοά, χυὶ. 10; 

Γ[ον. ἰχ. 6; Ναιτῶ. χίν. 10, δίς.--τ "7 2- Ὁ ἴουπά δρδίη 
ΟὨΙΥ χΙΐχ, 26; ᾿ἰχνΐ, 16, 28, 24; τί (οοσίης ἽΤ᾽" ἀρδίῃ 

ΟὨΪΥ ἰὼ 200 χχχίγ. 1δ.---.Τὴο οἰδυθο ἈΝ τὸ ΥἽΠ" 5 ἴὸ 

ὃ6 τοίοεγϑα ἰοὸ ψῇδι ργϑοϑάθβ, δηὰ ἠοΐ ἰοὸ ψῇδὶ ἕο ον. 
Εον ΙΓ τόγοὸ ἰοὸ 6 ἰδἰςζοῃ πῃ ἴη)6 6686 οὗὨ δρίτίϊυα! 
δοοίῃκς, οὐ ἱκηονίην, δ8.1}} 10 του] ὉΘ 8 δοσομ ΔΥῸ ὑπουκῃς 

δαὶ αἰ] βοϑὴ 5ἢ4}} ΚΟΥ ἐπδὲ γον] δοη 48 ΟΏὯΘ ἔδδὶ νγυ88 

Διο ουησοα Ὀοζογθηδηά. ΤὨΟ οἢίοῦ (πη ψι}} Ὀ6 ἐπδς 
πον γἱ]} τουϊν υἱδ 6 ΟῚ Ογ06 ἰδέ γχϑγοϊδιίοη, 
Αμὰ ὑμὶθ δοοίη κα 8ὴ4}} τίη ἐῆθια ἴο 9 οαΡ. Μογϑονοῦ 

ἸΝ ονἀθ: εν σοστοϑρομὰβ ἰὸ (π6 ρῥσχγϑοθάϊῃᾳκ αν )). 

ΤὨογοίοτο ἐῆθ Ῥχοῃοτϊηίηαι οὔ͵θος τοῦδέ ὈΘ0 δυρριἰοὰ ῖο 
ἘΞ Ἢ δοὸο οἴϑῃ (δ9 οδδο. Το οδϑιυδαὶ) οἶδιδο “Ἴ κ᾽ ἢ "2 
ΓΟ] αῖθδ ἰὼ 2}} ἐμδὲ Ῥγϑοϑάβθβ. 

γοσ. 6. Νοίδσο ἰὴ τουδὶ ἔογτη ἜΣ Ὑἱἢ ἃ δἴσωρ]θ 
Ῥαν οορωϊαξίσωπι. 1ὶ ἀοθ8 ποὶ 5840 Ὑ2 2). Τμδὶ που]ὰ 

6 ἰο ρσϑβϑῃΐ {118 βαυίῃκ 88 ἃ ΠΟῪ σοῦ το ον οὔ [ἢ 
εοπδοομίίο τογιη, οὗ [1ὸ βυσοσοβδίοῃ οὗ ἔδοίβ. ἐμαὶ Ὡδΐ- 

ὌΓΑΙΥ υπίο]ὰ ὑποιβοῖνοθ. Τπαΐ στοϊρηὺ δηὰ ρογῆδρο 
ψου!ὰ ἤδνθ Ὠδρροηϑθὰ Μγότὸ {ὐ ἃ ΤΏΘΥΘΙ͂Υ ΘΑΣ  ὮῪ ἰγηϑδδο- 
ἴοι ἐπαῦ 18 ὑγοαϊθὰ, Τὸ γσοργοδοῃί Βύσἢ ἰῃ ἰδ σοζωρ]οίο- 
Ὧ088 οὗ [8 δυσοοδδίγο ρμοϊπΐδ, ἰὃ τσϑὲ ἤδγο σχοδᾶ: 

ἊΣ 0 ΚΡ ΤῸ ἼΘΙ Ἴρίς ὙΡ γούνι. Βαι 
ἐπ Ῥγορῃοδί ἰγϑμρίαίοϑ 15 ἰηἴο ἐπ δρίσγί: που] 1 ΤΒΘΓΘ 
πὸ δηἃ ρ800 ὁο0θ8206. ΤΏΘΣΟ ἩὙδδΐ Μὲ 08 6 6 1008 οἢ 9 
δον δῃοίποσ 15 δἰὰθ ὮὉΥ δίδου Ἐὸγ ὑπ 18 γοάποι ἐἢθ Ῥτχο- 

Ῥμοϑὲ ὮΘΓΘ ΓΔΙΚΘ6 [166 οὗ ἃ ότι οὗ Βρϑϑοὴ 8 ]|6ἢ οὐδθσ- 
γὶδο ΒΟΥΎΘΒ ΟἿΪΥ (0 Π]] οὔὲΐ δοζὴϑ ἰσγδαὶῖ ΟΥ ἴο τῃηϑῃηξίοη 86- 

ΓΟΙΏΡΘΌΥΏκ οἰΓουΣη ΙΔ 068: ΘΟΙΏΡ. Υἱ. 8; Χχί, Ἰ; χχίχ, 

11 δᾳ.; ἴχνυ. 8 --- 3 3: Ἅ55 ἐν ταϑαδὲ οο] οι γ 
ΟΥ 88 ἀϑεϊχηδίίοη δ ΒΟ ξϑηβ: ἩΏΘΓΟΔΒ ἴῃ 5)- Ὁ} 

ΥΟΥ. δ (ΘΔ ἢ 8θ65}}} ἰδ δδ5 ἱρά ἰν[ἀυ4] δἰ χηὶ δοαίζος, 

Ψοχ. Ἰ. ΤῊΘ νουύϑοία 1932) δηὰ 3) πιαϑὲ ποὲ Ὀ6 δοζω πὰ ΡΣ 
Ῥαγοὰ πίνῃ ἐπ αἀογίδίωδ σποηευ οὗὐὠἨ ἰδ Ογϑοῖσθ (ΠῸΣ 
Ἔν ΧΧΥ͂Ϊ. 9; ΘΟΙΏΡ. ΓΩΥ̓ ΣΘΩΊΟΣὶς9 ἐπ ἰος.). ἘῸΓ ΟἿΪΥ ἐδαῖ 

Ἡοῦτον γοτῦδὶ ίοστη ὑπαὶ ἢ 88, ἰοο, ἐῆο Ὠοΐίος οὗὨ βιιϑοϑε- 

Ββίοῃ, ἐμπογϑίογθ πο] υάθδ ἰῃδὶ οἵ {ΐπηο, υἱξ. ; (16 ἱτοροτγί,, 

νὴ Ῥαὺ οοπδ., ΘΔ ὍΘ σοτηραγοὰ τὴ ἴη6 Οτοοῖς δογίβι. 

ΗδοτΘ, ἃβ ἰῃ χσχυΐ. 9, ἰη0 μογί., ἀθαδίζηδίθϑ ἐἰτρθ] 985 οὔ- 
6 οὐ τ γ δὰ γϑα] εν. 52. ἰ6 οὶ “(οσ," Ὀυς “ ψδΘΏ."» 
Ὕ γα ἰΐ ἰαΐίκοη ἰὼ ὑ}0 8686 οὗ “ ἴοτ,᾽" ἴῆ6η ἰὴ 8 πδίυτθ οΥ̓͂ 

ἴδ πίρπα πουὰ Ὀ6 ἀοδὶ χηοίοα δ ἐῆο οοημείαπί οαιιδθ οὗ 

ἐπ τὶ ογίης οὗ τοχοϊδιίοη, Βυὶΐ [ἐ πίίθγα δ'ϑὸ γῆ 6 ἢ 
ἰΐα ἐπι οοϊθβ, ἩΣ ποὺ νἱηὰ. Βυΐ ἤθη ἃ Ὠοὶ ἀοδβοσὶ 

πίηα (χν !. 4; 56 Γγ. ἐν. 11) ὈΪοτθ. ἤθη ἰν τε γθ ὁπ ρ6- 

οἰα!ν ᾳαΐοῖς. 2.09) Μαυίί, ἑηβαυιέ, οοουτϑ ἰΏ ΚΔ] ΟἿΥ Πθγο. 

ΗΪρῆὮ. ὅϑῃ. χν. τΐ; Ῥε. οχῖν!. 18..---- ΤΉ 6Γ6 [15 Ἰησοῦ Ὁυ- 
σοσίδι εν δϑουΐ δ6 ογἱἰκίῃ οὗ ἔλθ ρασγίίο] 133. Οεααν. 

(ΤΆει. Ῥ- 008 ὡπόδν 132), Ῥσκαετ. (Σεχ. ὑπὰεν 193} απά 

13) δηὰ Ἑπλιν ἢ 306 ἀ βϑϑζῃ 0 τὴϑ ὑὸ 6 τβμι [ἢ τρδίη- 
ἰαϊπίης ἰμδί 133ὲ, ου δοοουῃὺ οὗἉ 16 ἀοτγναϊοη ὕγοσω 13, 

ἮΔδβ σοδί θη ἰὴ 1Ὁ δῇ αὐρυτηθηίϊδιῖνγο τηοδηΐη. ΤΉυ8 
ΕΞΒΒΤ. τοχαγὰδ ἰΐ ΣΙ ΠΊΑΣΠΥ 80 “ἃ εἰγϑηρίῃθηθα 12 “-- 

ἐλογαίοντα ἴῃ ἃ τοδαγηρὶϊνο δροάδοβίβ." ΗΜ τοίου 1 Ῥγοοῦ 

ἰο Ἐχοά. ἰ1, 14 δηὰ ἰο ΟΟΣ ρββδϑαβο. Αῃὰὰ ἰὼ ἔβοὺ Εχοά. {|. 
14 5ϑοίῃβ ἰὸ ἔχγοτθ ἔπ ἀτασίηρ οὗ ἃ Θσομοϊ]υδίοη, ΕῸΡ 
ΑΙΟΥ Μοβοβ ροσγοοίγοα ἴῆ9 ἀϑβδηὺ δῆσνονς οὗ ἐπ Ησο- 
Ὀγονῦ τηϑῃ, ἢΘ ογίο8 οὔ: ἽΣἼΤΙ ΚΓ) 128. Του] ποι 
1η16 Ὀ6 τηοδὲ ΘΟΥΤΘΟΙΥ͂ τϑηάογοα : “16 ὑπθ τηδέῖοσ ἐῆοσο- 
ἴοΣΘ Το δῖ ν Κη ον 1" --͵ 16. οἴοας [Πδὲ ἴ)6 οτηΐβδβίοη οὗ 
νοῦ. 7 ἰπ ἐὴ9 ΑἸοχδηά. δὰ Μαῖα. τοσχὲ οὔ ἰδ υ8χ χΧ. 18 
οπΐης ἰο δγοϊγασίῃοδα, {7 ποὶ ἴο ογουδίης. Κορρξ, 

αεκδκπιῖσῦα, Ηττεια, πο τοβασζὰ ἐδ ΠΏ ΟΪ]9 γ γ86, ΟΥ δὲ ᾿ἰϑαβϑὲ 

Ἵ ὃ 088 φίοδδ, Δ “6 ὙδὉγ αἰυϊθά, 5οη89.ἀἰδίο γος 
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τηουκ,," 85. “ δὴ ο͵]δουϊεϊίοη οὗ ἃ τοδάθσ," ΟὨΪΥ ἤγουθ 
ἘΠΟΓΘΌΥ ἢον {{0{|6Ὸ (ΠΟΥ Ὦᾶγο υπάἀοτϑίοοα (ἢΘ 86,289 Δηὰ 

οοπηῃθοῖίοι οὗ ἰῃ6 ργορῃοίίο ἀϊἰβοοῦζθο. 
νοῦ. 8. Το σόοσὰδ Ἢ ὙΠ 1932 διὸ ἴδικϑῃ υογδαΐξένη ἴγουῃ 

ΧΥ. 6, |κ6 ΥῪ 85) (το σχν ϊὶ. 1, ποθ γο τὸ δηὰ ΥῪ 

023. Τὴ οχργοϑδίοῃ ἀρὰ 2 οσσυχθ ἰῃ [88. Υἱ !. 10, 

οοηῖΡ. ΥἷιΙ, Ἴ. 
νου. 9. Ρίοὶ ἽΝ ἰο οχοϊυ βίον ρΘοῦ δ ἰο ραγὶ 

δοοοῃά: ΣΙΐ. 21; 1]. 7; 1Χ. 6; Ιχὶ. 1, ἃ ἕμροὺὶ ἔμδὲ Ὡθϑθἀ οὐ- 

ουϑίου 20 δΒυγργίθθ. ΕῸΓΣ ἰξ 58. πδίιγαὶ ἐπδὲ 6 ποχά, 

ΜἘὨίοἢ ΙΏΘΔ.5 εὐαγγελίζειν, Βηου ἃ Ὀ6 ἰουπα οίοθν ἰα 

{6 εὐαγγέλιον οὗ {Π6 ΟἹά Τοβίαταϑηί.---ρ πὰ ἢ χΧΙΪ!. 

δ, 1νῚ}1. 1. ΤΊ33 οοτορ. ὙὙ) Τ33 α- 18. ὙΠΕΝ ἐμαὶ θχ- 
οορίΐου Τ3 οσδοιγθ ΟἿΪΥ ἰῃ ἐμθ δοοοῃὰ ρματγὶ: (χχχγί,. 

8; χ], 26,29, 81; αἱ! 1; χν. 12; χιχ. ἀ; 1. δ: ἹΧΙΠ. 1, 
-- - Το Θχργϑββίου 35 ὃς ἰ8 ΥΘΣῪ ἔγθαυθῃϊ Ποὺ ΟὨ]Υ 

ἔῃ ϑαΐϊδῃ Ὀσὶ δ'ϑὸ ἴῃ ἴπο 010 ΟΙὰ Τοβίδιηθοῦ; Υἱΐ, 4; 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΤΑΗ. 

8α4ᾳ.), ἰδΐ τΏΟΥΘ Ῥγϑοίδβον οχρί αἰ 9 Ὠοΐίοη Ρ'Π3. 

---ὐὖὦοΕὔὕΡϑ ῬΣορ σΙν δαί. οονεηιοαΐ, Ὠοὶ τηθτθ Φαΐ. εἰλίομα 

885 ἴῃ 70 ὦ 9 τον. 9, ὙὨἰςἢ ἰ58. ΠΟΓΘΟΥ͂ΘΙ, ἴο ὯΘ 506} ἔγοϊῃ 

189 τλϑΔΟΌ ἐπ τ. ΒῸΓ ψοτθὸ ἱὲ δαΐ. εἰδίοεμε, (Ὡθ, οοε- 

τοϑροηάίηρ ἴο τ[ἢ9 βοπάοσ οἵ 90), [ξ τοῦδβὲ γοδὰ "Ὁ. 

νοῦ. 11. 10 ἰο γϑιμδσίςδῦ]θ ἐπὶ (ἢ γοτῦ ΠΡ. ἰ9 Ὥογος 

ϑὸά [πη ραγὶ ἤτϑι ἴῃ (9 50}86 ΟΥ̓ “ἰο Ῥαϑίιγθ," ἰἢ9 δο- 

τίου οὔτ βμϑθρβοσά, αἴ: ποι βῃ 19. }»Ὕ “ δῃΘρμοτὰ δ" οο- 
ΘΌΓΣΒ χχχὶ. 4 (χχαχν !. 12), (σοταρ. Υ. 17: χὶ. Ἴ; χίν. 80; 
Χχν]. 10; χχχ. 23). [0 γμαγὶ βϑϑοοῃή, δἱβο, ἐδ ποσὰ. 
ΤΉΘΘΠΒ “ῬΑΒίΌΣΘ᾽" ἰπ [Π90 Δοι γϑ βϑΏλϑ ΟἿΪΥ οὔσο: ἰχΐ. δ, 
{Ππ πγθ06 ἐἶπηθ5 “" ΡαβίΏΓο ᾿ οὗ Ὀδθδαίδ: χὶΐν. 20; χ χ. 9; ἶχν. 

238.---τ  Ἰ» “ Θμορδθγὰ " ἴῃ ρασὶ δοοοῃὰ : χἱίν. 28; ἵν, 
11; ἸχΧ|...11.--ὄ ΟἹ» “(η6 δοοῖς " ἰοιπὰ ἀραίη συ! 2; 
Σχχί!. 14.----ΟΚ - Ὁ δ. ἔτοτὰ ἐχ).) οὐφυγα ἴῃ 

1588} ΟἿΪΥ ἈΘΓΘ (δοπερ. 1 ἤδτη. χν. 4). ᾿Βεδίἀθ [ΥΓ 

υἱ ἢ. 13; χ, 24; χχχυ. (; χσυχυῖϊ 6; σὶ. 9; χἹἹ 10, 13,14; χ)" ἶχν. 25.--- ΟἸὙΏ οσσῦτη αρδίῃ ΟὨἿῪ ἰχνυ. 6, 7.--- 

χη, 1. δ; σιν. ἃς 1,. τὶ {|τ. 4, 14.τ|ττΌ ΠΣ 
ΑἸΓΟΏΖΙΥ τοχηΐμ ὰβ ομθ, δηὰ ]υ5ὲ ὉΥ γϑϑδοὺ οὗ ψἢδὺ 70]- 

Ἰον8, οὗ Χχχύ. 4. Οὐἴῶρ. Ὀοδίἀθ χχυ. 9. ΤΏΘ θχργϑβϑίοῃ 

. (οιἱπὰ ἰῃ 80 οἶος Ῥγορῆῃθί, 

ον. 10. 13, Ἃ δεοηίϊαα. ΡΠ ΟΘΟΌΣΒ δροῖ:, ΧΧΥΪ. ᾿ 

τ; χχτη. 3.-- ΤΊΣ" Ὁ. ὁσσῦγα ἰοπ ἔτωθβ ἰῃ ἴμ9 ἢγδὲ 
Ῥαγὶ: {Π|.15; νὴ, 1; σ. 22, δέον Δῃὰ ἐμ γίθοη εἰπλθα ἰῃ ἐἢ 9 

βοσοῃὰ γματγί: ΧΙΥ. 16; χιχ. 22; |. 4, δ, 9, εἰε.-----ΤΏο ᾿ 

οἰδυθθ 11) ΓἹ ) 5 οὶ οο-ογάϊηδίο πὶ (ἢ ἴογο-' 
ξοίης οῃίοῦ οἰδαδο, Ὀιϊὲ δυθοτάϊποίο ἰο ἰιϊ, [{ἰ5.4 οἰδαϑο ἱ 
ΘΧΡρτοδβὶυθ οὗ δἰϊυδιίοῃ (οοηρ. Επλιν, ὃ 806,6; 84] α, ! 

Τὴϑ ποτὰ ΓῺΡι Ἰοϊπϑὰ ὥθι. σχχί!. 18 πίὰ ΚΣ οοά 
ἽΡ2; 156 δοα ἐπογϑίογο οὗ δυοϊείπα Ὀδόνθὺ δηὰ βῆ ϑορ, 

1 βδζη. Υἱ. ἴ, 10 οὗ δυσκίηβ ὈΘΟΥΘΒ δίοηθ, Ῥε. ᾿χχυηέἕ[, τὶ 

8Β ὨδτΘ δϑοὰ οἱ Ὀοίῃ νὶϊπουὶ δα αἰέίοη. ΤῺ τογὰ οο- 

ΟΌΓΒ ΟἿΪΥ ἤοτθ ἴπ [βαΐδῃ. Βαϊ σοῺΡ Ἄν, “4[ἢ9 βοῖς- 

᾿ς" χιχ. 16; ἰχνυ. 20.---ττ 1), ΜὨΐσἢ ὨΔ8 ἰὩ δ}. χἰνὶΐ. 

17 1ὴ6 πιρδηΐϊηςς “ἴὸ Ὀγΐης ἐπγου ἢ," δυδέεπέατα, 8 ΟἸ τ. 
Ι χχχῆϊ. 223, ἰὴ πηοδηΐηςς “ἰο ρῥγοϊθοῖ, ἢϑάμκο δϑουϊ," δηοάὰ 
αἶδο 158. ᾿ὶ. 18 (ὴ6 πιοραηΐημ “ σΑγοία! κυϊα  ρ,᾿" ΟΟΟΌΓΒ [ἢ 
᾿καῖϑ ἢ ὈοοαΙὰθ ἤογΘ δῃὰ ΓΠ6 ρδϑβαβο [δὲ Ὠδιηθα, ΟὨΪ 
ΣΙ ῖχ. 10. 

ἘΧΕῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. 7ὸ δνο ἤοσο Ὀοίοτο υ8 6 Ῥγοϊοσιο Ὀο(ἢ 
οὔ τ6 ἢγεὶ ἀϊδοουγβο δηὰ οὗ ἴμ9 οπίΐγο ὑσγορδοιῖα 
ΟΥο]6 οὗ χ]. 12---Ἰχνὶ. 24. ἘῸΣ (ἢ τοργοβθηϊδίίοῃ 
οἵ Φομονδὴ 88 1:6 οοπηίοσίον δήοσ ὑγοϊγβοιθα βυΐ- 
ογῖηρς (νογβ. 1, 2), 88 ἴη6 ἔσθ Οπθ, ποβο ποὰ 
αὐϊά68 τ ἤρθη 8]1 {Πδἱ 18 ΘδγίΗΪΥ 18 ἀοδίγονϑα (γοσα. 
θ-8), δῃηὰ δ8 186 ἰσιιθ ϑῃορμογά ἐμαὶ ᾿ἰοδὰβ Η]β ρθο- 
ΡΙ6 τ Ῥϑίθγῃδὶ σδΙΘ ἐπνὴ 11) ΘοΥγοϑρομαβ ἴο 
Ὑ{Π81 ΤΠ] (χ]. 12 δηα οη γΓγ08), ἡ βογοίῃ 6 }ο- 
υδὴ ἰδ ρογίγαγϑα δὲ [86 ᾿πμβηΐϊθ, ἱποοι ραγαῦ 6, 
αἰπιΐ ιν αοα, δηὰ (Πμ6 τοβίογοσ οἵ Ηΐβ ρθορὶϑθ, βοὸ 
πὶ τὸ Βηά ἴῃ ΟἿΣ 16 Καογπηοίο οὗ [868 
ψοἷ6 οὗ ρδγὶ ϑθοοῃά οἵ 18818}}}8 ρσορῃϑοῖθ. Τδοὶγ 
οομ θηΐβ ΔΓΘ ῬΓΘαΟΠΣΠΔΏΓΥ ΘΟὨΒΟΪΔΙΟΤΥ ; Ὀπὶ ΟἿἿΓ 
ῬΆ 18 1|κ6 {π6 οὐ] πο οὗ [86 ἱμβουρ νβ οἵ 
ἈΠ ογθῖ ὑπο] ἀφο, ΤΈΘ ουϊπατγά ίογι οὗἩὨ {Π6 ἀ}5- 
ΘΟΌΓΕΘ, ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, ὈθδτΒ (ἢ 6 ἐπ ρτίηι οὗἉ (Π15 ᾿ππσαγὰ 
οΟΥΤθροηάθηοθ. ΤῊΘ οδηζτο βοοοῃά ρδσὶ ͵8 ἀοιηΐ- 
πδίοαά ΟΥ̓ ἴΠ6 πηδατηφηίαὶ ΠΌΡΟΥ Εν 1ἴ 
ἷα οΘοπηροβρα οἵ ἰἢσϑο βυδαλνυἰβίοηβ, οὔ πο 68 ἢ 
οομβὶβ οὔ ἴἄγθθ {ἶπιοα (ἢ τϑα, ἐπογοίοσο πΐπο αἶδθ- 
οούτβοβ, Βυΐ ον Ῥτοϊοραθ οομβὶϑίβ ταὶ οὗ δῃ 1Ὁ- 
ἰτοδυοιίΐοη ἐπδὲ οοπίβί δ ὑπίοο (ἢ τοο οἰδῦβοθ. Β 
ἴἢγθο ἱπηρογαίνοθ, ΠδπΔ 6 (“ οομίοτί γ6,᾽ τῖροὸ 
γα, “αγγ 1 186 δῃηπουπορὰ {πᾶὶ ἐπ [ΟῈΡ ἢδΔ8 ἃ 
οοτηοτεϊῃρ᾽ τηοβααρὸ ἴοῦ ΗἾβ ῬθΌρ]ς, δηὰ ΕΥ̓͂ [ἢ γθθ 
οἰδαθοθ, ϑδοὴ οὗ πε ΐοι θορὶηβ τὰ 2 (“δι 
“ἢδὶ,᾿ “{0γ᾽ 8 εἰαίοἃ πῇῆδὶ 8 ἐῆ6 οοηίοηΐα οὗἁ 
«πΐπ ἸΟΥΪΌΪ τηϑϑσαρθ (τοσβ. 1, 2). ἨΛῊΝ ψ88 (ἢ 6 
ἄταιϊ ἰο πηαϊηἰδίη (πῆδὲ ΠὈΕΙΙΤΖΒΟΗ, ἰοο, ἤπαᾶβ 
“ηοἱ Ἡἰϊδουΐὶ (συ, ν. 408) ἐμαὶ (μοδὸ (ἢΣ60 
οἴδιβοβ Ὀοχίπηΐϊηρ πὶ 32. ΘΟΥΤΟδΡΟΙα ἰο ἴμ6 [ἢ ΓΘ6 
ΟΔ}16 [πὲ [Ὁ] (νοσβ. 8.-.δ, 6.8, 9-.11) δῃὰ ἰο [86 
Ἧπγοθ μασίβ οὗ (9 Ὀοοῖ, ποὶ ΟὨΪΥ ἴῃ τοθροοὶ ἴο 

ΠΌΡΟΥ θυ δἷβὸ ἰποἷν οοπίοα. Τῆαί ἔμοτο ἰδ ἃ 
οοΥτοβροηάθῃοο ἰῇ στοὰ ἴο ΠΡ ΕΓ σδη ΠΡ ΪΥ 
Ὀ6 ἀοιιθιοά. Βαϊ ἰμδὲ ἰ)6 οοπίθηίβ οοσσεβροπάδ ίο 
1π6 (ἢ γοα {ἰπ|68 ἰδ το οουσοβροηαϊηρ ἀοζτγοεθ οδἢ 
ΟὨΪΥ 6 πιδάδ ουὖἱΐ ὈΥ στοδὶ ἱῃροηυΐίγ. 

Αὔογ [86 ῥγοϊοσαο οὗ τ Ῥγοϊοριθ, ἱμβόσο ἴοϊ- 
ἸΟΥ͂Τ, 88. Το δγκοα, ἰἤγοο 6818, ὁδοῦ οἵ ψ ἢ ΐοἢ σοπι- 
Γἶβοβ ἴσο Μδβογοι!ο σοσβοα. Βιυιϊὶ Ὁγ 186 δἰ τῖ]δν 

δοπίπυίηξε οὔτΠ9 ἴἢγοθ 608118, δῃα ὉΥ (μοὶ ἰηΐοῦ- 
Ὠδὶ Διτηροπηθηΐ, ᾿ὑ ΔΡΡΘΔΙΒ οογίδϊη ἰμδὲ 1μ6 Μ4- 
βογείὶς ἀἰνιβίοη ἱηο ὙΘΓΒΟΒ ΘΟΥΤῸΒ 
ἤοῖο ἰο 1Πδἱ ἀν᾽ βίοη ᾿ηΐο ροσοάβ ἱπιθηαοᾶὰ δἷμὸ 
Ὀγ ἐμ8 δυῖμογ. ΟἾ]γΥ ἴῃ ἴο ἐδ ὅτβι ΠΣ) 
(Ὀ68ο]4) δἱ {π6 οἷοθε οἵ νϑγ. 9 (οορ. θϑῖον) {μ γ 
ΤΩΔΥ Ὀ6 8 αἀἰνογβοηοθ. Εδοῖὶ οὗ ἴθ ἰῃγϑὸ ς8}}6 
θορίηβ Ὑ1} ἃ νἱ ν ἃ ἀταπγδίϊο δπποιηοοιηοηί, Αὐὰ 
Β6ΓΘ, ἰὴ ἔδοί, ὁσσυ ΓΒ ἃ ΓΟΙΑΣΪ 8]6 στδἀδίϊοη. ΤῊΘ 

βτϑὶ 9811 8. ἰεἰγοδυοοα ὈΥ [86 βἴπιρ]ο ἘῊῚἢῦ ἪΡ 

(“ Ηδικ! ἃ ο811). ὙΏ6 βοοοῃὰ ς8}} θορίηβ τι 
()6 οχίοηάρα ἰοστηυΐα, οομ δι Πρ 5 ΒΟ ΠΟ .:8 ἴο 

οἈ} ΡΣ ΤῸ ἼΟΚῚ ΚῪΡ Ὃκ ἪΡ. ὙΜο τμϊγὰ 
(Ά}1, ὅπα]Πν, θοσίπα πὶ τ ἃ δ8|}}} τλοσα οοσι ργθΒθῦ-- 
βἶνϑ ἰοσταυΐδ οἵ βυπιιαοηθ. [{ οοηίδί:β ἴἤτθα ὑλοτω - 
ῬεΙΒ: 1) 90 ἃ οἡ α ἤϊσῇ πιουπίαΐπ ευαπρεῖλεί Ζίον ; 
2) ταῖϑο υἱδλι πυΐσλέ ἰὰν υοἱοῦ ἐυαπρεῖτεί «]εγιιραίεηι ; 
8) παῖδα {{, ἔφαν ποὶ, δαν ἰο ἐδ οὐδε οἡ ὕμάαλ. Ηστε- 
σι] 1ε '8 ΤΟΣΓῊΥ οὗὨ ποϊοϑ ἐμαὶ (π6 ταὐτὰ προαῖῦον 
Ἐιβ6 1} 7 88 ἴα ἰμγοθ σοῦ ((ταὶθο, “δ6 ποῖ 
αἰγαϊὰ," ““βδῪ " ΤΉοτΟ ΦὉ]οτα μοῦ οὐ τἢ 15 
{γϑοίο! ἁ ἴοστωυΐα οὗ βιυτηπιοηβ ἃ ἰμγεοίοϊὰ ΣΤ 
(θ6ο! 4) γογβ. 9,10. Ἡδγο, ροσῆδρβ, (6 Μδο- 
τοιῖΐος ἀἰνίρίοη ἰηΐο ὙΟΓΘΟΒ ΤΩΔΥῪ Ποῖ 4116 οοττοῦ- 
Ῥοῃὰ ἰο (86 ταοδηΐηρ οὗ πὸ Ῥγορμοῖ. Εοσ ἐξ ἴδ! 9 

πα ἴῃ ζοῆθσγαὶ 
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ἄγει ΓΣΣἼ οοττοβρομ δ ἰο (6 ἔπο (δὲ ΤΟἸ]ΟΥ, (μοη 
1Π6 οἰδῦδο Ἰηἰσοαυοσοά ὉΥ 1ϊ ουρῇὶ γί Ὁ Ὁ ἴο ὈΘ ΓΟ- 
ἰοστοὰ ἰο τῆδὲ ΦὉ]οτϑ. ογϑο 9, δοοογαΐηρίν, 
οὐαὶ ἰο ἐμὰ πίιμ 109 ποτὰ ΨΦυάδῃ. Τῆὸ οου- 
οἰυάϊης γοτθο (11) αἷϑὸ οοῃίδίηθ ἐπ γθΘ ΤΟΙ ὈΟΙΈῈ: 
1) λε ,“κεὰ λὲς οεξ ἐἶξκε α ελερλενὰ ; 32) δ δλαϊὶ 
φαίδεν ------ δοϑοῆς; 8) δὐλαϊξ σεπέϊν ἰεαά ------- οὐἷἱὰ 

. Ασοοράϊηρς ἴἰο (Πἷ6 (πὸ αἰ γρίου ἰηΐο (ἢ ΓΘ65 
1Ὰ ἠοῖ 80δοϊυἱ6 }γ σαγγίϑὰ ουὖΐ ἰῃ [86 ῥτοϊοψαοσ, θυ 
ΟὨΪΥ }1ι8ὲ 80 [ΔΓ 88 1ΐ οου]Ἱὰ θ6 ἀομῃο Ὑἱιμουὶ ορὶτίϊ- 
1688, ουϊναγαὰ τπλοοϊδηΐθπ,, δ ἃ ΕἸ ΓΟΒΟΙΘ ΠΟΠΟΐΟΏΥ, 
δηα τ: καῖ ἀ6] 650 ἐἰαι ἴι τονβα]β {86} ῥα 
ἴο οἰοθα οὐβογναϊΐοη διὰ ἠοΐ δἱ 8]] ἰὴ 8 ἀἰβαργϑο- 
40}]50 τῶῦ. ὙΒΟΓΘΌΥ ἰμ9 Ῥχορίιος [88 ρῥσγονοά 
᾿ἰθο 1 ἢ ἰο 06 8 γοδὶ δείϊ δὶ, Μοεογες εἶ (τὶ: 

1:6 αἰ νἹϑοῦ Πι88 118 σοι Ὁ]6ῖ6 ΘΩΔΙΟΟΥ͂ ἰῃ [δβαὶ- 
8} 8 δ} ]6 ἴῃ ἐπὶ ἱνοίο] α αἀἰνί βίου (δὶ νὰ ποιϊοραὰ 
ἴῃ [Π6 βεοοπὰ ἰηἰγοἀποίάοη δηά ἰῃ οἶδρθ. χχίν.- 
Χχνυὶϊ. 

Ιπ τορδρὰ ἴο ἔθ ογάοσς οὗ (μουραὶ, (86 {ἶγθα 
6816 οοπίδ ἢ ἃ (ἢ γοοΐο]ὰ βροοϊβοβίζοῃ οἵ [πδὲ φϑῆ- 
6ΓᾺΪ δΔηπουποοηιρηΐ οὗἉ βαϊ νϑίϊώοη οοηϊαληθά ἴῃ γ6Γ8. 
1 δηά 2. ΤῊς θτεὶ 94}} (νογβ. 8-5) Ἄσχρσοββθα [ἢ 6 
1 που ἰμδὶ πον 5 (Π6 {ἰπλ9 ἴο χοῦ ουἱ οὗ (86 ΜΑΥ͂ 
ΘΥΕΣΥ͂ ουὐϊπνατὰ δηᾶ ἱππγαγα οὐϑίδοϊθ ἐμ δὺ τη δῪ οὔ- 
αἰγυοὶ (Π6 ῥτομιϊδοα σονοϊδίίοη οὗ κίοσγ. Τδο θ86- 
οομά ς8}] (νοτα. 6-8) ἀθοίαγοβ (Π 8] 41} ἐδ ἢ] Υ ΚΙΟΓΥ 
-ονϑὴ οἵ 186 οἷδοῖ ρϑορὶο--σβὲ θ6 ἀοδίτογοα 
θεΐογο δῃὰ ἴῃ ογάορ (δὲ Φομβονδὴ 8 ̓γοιαΐβο οὗ 
ΚΊοΟΥΥ τρΔΥ θ6 ἔπ|8}16 ἰπ 1168 οΘοταρ] οἰ βεθθ. Τὴ6 
ε: τα, βη41}γ, (γογβ. 9-11} βυτητμοηδ ἴδγαοὶ, 
ὙΓΠΊΟΝ ἴ6 ἴῃ 6Χ!]ο, ἰο Γ8}}Υ ἴο 118 [,ΟΒΡ, ἮΒΟ σουλθβ 
85 Βράθοιηοσ, Δη6 ἴο σου μἱί ἰδ. ἰο ΗΠ 16 1 1800], 
Ῥδζοηίαδὶ συϊάδποο. 

2. Οορίοτ------8}} ΒΟΥ αἰηδ.--- 18. 1, 2. 
ὍΝ (ἄγθα σα ΡΠ Δ [1 68}}7 οοτογιης τογάβ 186 
Ῥτορδεοῖ θερίῃβ. ΕῸΣ [πὸ ὑπὶοο-οροδίοα Ἰ271), 
τδί κβίδιἀβ βῖρτ; βολη ΠΥ δὲ ὑπ 6 Ποδα, 88 [Π6 βίβιρ, 
ΒΟ ἰο Βρϑβκ, οἵ 86 δῃςΓ6 βοοοῃα ρμϑγί, 18 ποῖ αἰοπέ 
οοτηίογιηρ. ΤΒῸ οδ]θοὶ “ ΣῪ ΡΘΟΡ]6,᾽ ἰδμδὲ ἀο- 
Ῥοπάδβοη ἱΐ, ἰα αυλίο δα χα οἢ θοθ. ΑἸΒουρὮ )υἀ 
διιά σΣΠ Κα, ρῶν ἐς ῃοὶ πόνον ΔῊΝ ὐδῦνς { 

Ὁ]6, (π6 οἰοοί 8 ῬΘΟΡΙθ. [Ιὲ 16 πδι8] ἴο 
Τα βπεαν ιμ6 ἱοριεῖδ ἰο ὑθ {86 ομϑὰ δά ἀγοβδβοὰ. 
Βαϊ Σὶ τὰϑ ποῖ Ῥόδβὶ }]6 [0 ΘΥ̓ΘΤΥῪ [Βγ8 6} 106 ἰο ἈΘΔΓ 
16 νοΐοϑ οὗ ἃ ὑχγορῃοὶ ἀϊχοοῖΐψ. Π]Θηοο ἴδ 6γὸ 1168 
αἶϑο ἰπ (π6 πογὰβ ἃ βυτῃ ΠΟ 8 (0 1(Π6 ῥγο- 
Ῥμοιίς ποσὰ ἔπγίμογ. ΕΨΕΓΥ οπ6 88|8}} δεὶ]ρ ἰὸ 
οομχίοστ. Ἐδοῖ οη6 5ἢ.4}} οοηϊγὶ θυΐ6 ἷ8 ῥασί, βὸ 
ἰδὲ {Π6 σοπιίοτίιἱπρ πογὰ οὗ αοὐ τΤΔΥ σοπλ6 ἴο 4]} 
1Π6 τι ΘΙ 15 οὗ [Π9 ῬΘΟΡ]6. Νοϊ οπδό ΟὨΪΥ π|}} 
[δ6 [0ΒἘῸ δεδῦσο 16γϑοὶ οἵ ΗἾ8 οοῃβοϊδοη. 11} 
οἰ Ρ Βμαδὶβ ἱῃ νοῦ. 2 Ηθ δυπηηοῦδ ἴἢ6 Β8Π16 ΟΠ 68 
σοὶ Ηδ δά δγθδαῦ οοτηιδπαθα ἴῃ σοσ. 1 ἰο 
οοπίογέ Ηΐ8 Ρϑορὶθ, ἰο βροαῖς ἰο {Π|0 Βοασί οὗ δοσυ- 
βΆΪΘτὰ ( ὨΣΒοβθου δηή ἜΕΙΟΟΤΥ δί {Ππ6 ΒΑ 6 
ὕπο, ΘΟΙΡ. ἶν. 4; χ]. 9; χὶὶ. 27). ΤῊΘ ῥἤγῆθο 

»γ» (ἰο σροδκ ουἱ ονοῦ ἴμ9 μοασί, ἰο οἤδσῃι 
[86 ποδί, ἰο οονὸς ὙΠ πογάβ, ἴο βοοίιι, ἰὸ αὐ]61) 
ΟΟΘΟΌΣΕ οΟἰβοοσο οἷ ἰἰπλοβ ἴπ 186 ΟΙΪα Τοεί.: 
ἄεη. χχχῖΐίν. 8; 1. 2]; ΨΦυά. χὶχ, 8; Ευ1 1]. 18; 
2 Βδτη. χὶχ. 8; 2 Οἤτοῃ. χχχ. 22; χχχὶϊ. 6 ; Ησοβ. 
1.16. ὙΠογθδβ “ προδῖὶς γα ἴο (6 μοδιί᾽" ἐπιρ}168 
ΔΒεςσέηρ δά άγεβθα, ἸἼΝὋ (64}} γ6) ἰῶνοϊνθθ σϑίμοσ 
(89 ποίΐοῃ οὗ Ἰουά, δέσοις δπὰ οἱ θα σ ΡΕΛΚΊΩΚ: ΒΥ 
ΘΥΟΣΥ τη681:8 ἰδ οοην] οἴου ταυδὲ 06 Ὀγουραξ ἴο 
88 ΚΟΟΡΙΒ {παῇ πΟΥ [86 {ἰτηθ οὗ ζ1809 18 δὖὺ πδηά. 

ὩΥ, ποέιία, “ παδτίδτο᾽" ἷθ ὑδοὰ Ἀθγθ ἤρτιγα- 
εἶνε }γ δὲ ἰῃ Φοῦ νἱΐἱ. 1; χ. 17; χίν. 14. ΑΔ ἰῃ 

ΘΠΘΓΆΪ ἰδ6 {γ14}8 δηᾶ ἰγοῦ Ὁ]68 οὗ {μῖ5 118 ὁδη Ὀθ 
βοί ἔοσι ἢ 85 οοῃϑ]ὶοία (οορ. ΕΡ᾿.. νἱ. 11] βαᾳ. ; 1 
Τί. νἱ. 12. 2 Τί. 11. 8 ραᾳ. ; ἷν. 7), Βο Β6γθ ἴῃ 9 
“016 (πη οἵ [6.868 Δ]! οἰἴοη δηα βυβδγίηρ δηὰ 
ΘΕρθοΐα ]γ [16 6χὶ]ὸ ἰθ ἀφεὶρηδίθά 88 ἃ ἰἴπλ6 οὗ 
οοπῇϊοί, 

ΤῊΘ βοοοηὰ οἴδυδο 7} ΠΥ ἋΣ 332 (“ἴος Βοὺ 
Βαϊ ἰ8 ἸΒογουρὮ!γ ἰδοιοὰ ἢ), 18 αἰ ῆου]:. ΕἸταὶ 
οἵ 81} ἱξ πυυδὶ θ6 ποίδα {μδὲ 86 Ῥτορμοῖ μδ8 Βϑσθ 
ἐῃ πυϊηὰ {86 ραββαροβ ἴον. χχνυΐ. 84,41,43, 118 
βαϊὰ ἰῆθσο ἴμδὶ ἤθη {δ6 ἱπαρτηρηὶ οὗ 6Χ1]6 8}}4}} 
ΘΟΠ16 ὉΡΟῚ ἢ 6 ΡΘΟΡΪΘ [δ6γ86] [8μ6 ἰαπὰ κ1}} θ6 ἀθ- 
Βοσί, δηὰ ὈΥ ἰδδὲὶ τζϑϑῃβ βΒἢ8}}] Θῃ])ΟΥ 106 χοδὲ 
ὙΠ οἢ 10 οουἹα ηοὶ δηϊοῦ 80 Ἰοῃρ 85 {86 Ἰδηὰ νδΐβ 
ἱμμαθιθα Ὁγ 84 αἰδβοροαϊοηὶ ΡΙο ἐπαὶ ποι ]ὰ 
ῃοῤ οὔδϑοσυθ ἴπ Ῥγοϑθογὶ ΒΑ ΌΡδἢΒ βοϑβοῦ8 

ΟΡ ὈΘΡΩΡΒ ὈΡΠΛΒΟΒ ΠΠορέ Ὁ Ὑν ΓΝ 
ων. χχνί. 385). ὙΒο ἰδῃὰ μ|}} ἰμθη δη)ον {18 ἐἶσηθ 

οὔ εδὶ (ΠΠΞΟΤΩΝ ΤΠΙΥᾺΡ νον, 84). ΠΙᾺ ῚῪ ππὰ 
186 δοσυβδίῖνθ ἱβ “ ἴοὸ ἤδνϑ ρΙ] ΘαϑΌτο ἰῃ βοιηθίΐηρ, 
ΘΠΊΟΥ͂ βοιαθί βίην, ἀεἰδοίατὶ αἰϊχυατε." ΤῆΘ Ηΐρῆ. 
ΠΣ ἐπα βία ἀ5 ρᾶγα]] 6} τ ῖἢ ΤῊ ΠῚ ἰβ ποίη 

686 ἰ8δῃ ἃ ἀϊσεοῖ σδυβαίϊγο ΗΙΙΡΉΙ] πο ἢ τηθϑη8 
“ἀεϊεοίαἰΐοπεηι ασετα, ἴο Ῥυσθηθ ρθδβυγα," {π08 εἷς- 
πἰῆοα οομεἰπαρα, υηα ἰδία το ΘΠ) ΟΥπιθηΐ ; 88 ἐ. σ. 
ΘΩ͂ ἴρ Ὧοξ τροχοὶ φιύρίιην ἴαφεγα Ὀὰξ φωύοίιιηι 
αἀφέγα (Υἱὶ. 4), δηὰ [1 δχργχοββίοῃβ, βυυοἢ 88 

᾿ὩΤΊ, [30 π|, ἐΐο.) εἰ στιν ποῖ ΤΏ ΘΓΟΙΥ “πιαζε ἴαὶϊ, 
πιαζε πὨὶϊο, Ὀυϊ ἃ σομε! πυρά δοιἱν} τῆοβ6 ῥσὸ- 
ἀιυοὶ 18 “0 δε [δϊ, ἰο ὃς “ἰιϊϊ6." 1 οομίγϑαεὶ συ ἢ ἢ 
(8 τουρῆς (μαι (Π6 ᾿δηὰ 6.41} δῃ)ου ἴΐα μεσ οά 
οἵ γσεβί βίδῃη δ ΠΟῪ ἰΠ9 οἶδοὺῦ (1ν. χχνὶ. 41, 43) 
{πὲ (Π6 ἫΣ ἴΏ 6Χ}]6 81.811} ΘΙ, )ΟΥ ἱἐμοὶν σαϊ]ε: 
“[ἢ6 ἸδΔῃ 81.8}} θὸ Ἰοῆ᾽ οὗ ἴδηι, δηὰ 58}8}} 
ΘΠ])ΟΥ͂ ΒΟΡ εδῦρδι δ, τ 1]6 886 116. ἀοβοϊδίθ τ τἢ- 
ουὔῦ ἱδοῖὰ ; δηῃὰ {ΠΥ 6δ.}8}} δοοορί οὗ [86 ραῃίβῃ- 
πιθη( οὔ Βοῖς ἰπί αν" (ΟΣ ΤΙ ἸΧῪ ὉΠ) “ἸΔΟῪ 
58.411 δηΐου ἐμοῖν 18Δ0}},᾿ σονγ. 43). ΤῊΪ8 οχρυεθ- 
Β'οῃ “ΘΠ͵ΟΥ͂ ἐποὶν ρα." 16. τηδη θαι] ἱγοηΐςαὶ. 
ΒΟ Ρ δα {Π9 δῦδοηοο οἱ ἰπ6 πὶοϊοα ΡῬΘΟΡ]ο ἷβ ἴὺ 
186 Ἰδῃὰ 4 Ὀοηθῆϊ, δὴ. Θη)ογταθηΐ, {ἢ 0 9 ἰῃ 
ΘΧἕϊο τημδὲ ΘηἾΟΥ [86 ἔγυΐϊτ οὗ {Πποὶν ἀἸβοθοα θη ςα. 
ΤΏΉΘΥ τουδὶ δί ]δεὶ ἐδδίο ον Ὀἱ(ἴ6Γ δηὰ δὰ ἱὶ 18 ἴο 
ἔοτβακο ἴΠ9 ΓῸΕΡ (6 Γ. 11. 190), Αἴ. παυϊης Ὀθοη 
ὈΠῪΠΏρ ἴο ὈοΙ ον [Πα ΔρΡοΒίδου ἴσοι ἴΠ6 [0 ἘῸ 
γγδ8 ταΐπουβ. Ππον ἢ} ΤΙΧ 18 γγεΐ σιώρα, ἀοϊοοίατὶ 
συΐρα, ἴμ6η Γ᾽ ΛΥ ἋΣ 'θ (86 ρμακεῖνο οἵ 1ἴ, δῃὰ πλθϑβ 
“180 ἴδυ]ξ ἐδ οη)ογοά, Βοσορ} ἰδοίοα." ΝΊΡΒ. 
ΤῊΣ Ἢ), 16 ἰδ ἔγ6, ΟΘΟΌΓΒ ἰῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΙΔΟ68 ΜΓ ΉΘΙΘ ἰΐ 18 
υδοα οὗ [πὸ ἴδνοσγαθϊο δοζορίδηοο οὗ βδογί ἔσθ. 
Βυΐ ἰδογο ὧδ τρθδηθ “δηϊογοά," ““δοοορίθαἃ δ 
Ιου οὶ φδηϊογτηοηὶ,,, “ἰὸ ΤΟΠΟῸΠοοα Μ͵6]- 
οοπΠ16. Μογθονοῦ {{ιἰ8 υ86 18 Ἰουηά ΟὨΪΥ ἴῃ 1,6- 
νἱ συ: ἱ. 4. υἱΐ. 18, χὶχ. 7; χχὶϊ. 23, 25, 27. 

ΤῚ ἸῺ νος βδὰ (86 τιοδηΐηρ “ κυλ οὔεγίπο,» 
{πὰ {16 πλαίζος που]ά 6 αυϊΐο δίσ]θ. ἘῸΡ ἰβθῃ 
ΧΥ) Γ2Ὲ}» που] πγηϑϑδὴ “{ποῖν κὰ}}} οβδσίης ἰδ ἴα» 
ΨΟΓΣΔΘΙΥ δοοορίοα. Βυὶΐ ᾿ξ ΠΟΡΟΣ [88 (ἢ]15 τη 68}- 
ἴῃ. 6 68} ΟἿΪΥ ΒΑΥ͂ ἱποζοίογο (ῃδὶ (89 Ρτορῃϑὲ 
ΘΟὨΒΙΓΌΟΒ ἹΤΥ ἋΣ) ἰπ (Π6 Β6Ώθ6 οὗ “18 οη]ογοά,᾽" δοὸ 
{παὶ 1ὲ ἴοστηβ (6 δῃῦ ῃ6518 οὗὐ 2» ἸΧῪ, 1ονὶϊϊ, 
χχνὶ. 41, 48. 

ΤΒαῖὶ ππουτγΏ ἢ] ἰπλ6 το [βγϑα] τηῦπί ΘΉ͵]ΟΥ ἰΠ6 



422 ΤῊΕ ῬΡΕΟΡΗΈΕΤ' ΙΒΑΤΑΗ. 

Ὀιιίον Γτυϊὰ οὗ ἰα βἰη δ ὩὨΟῪ βόῃθ. Τὴ ὈΘΟΌΪΑΓ 
ἐγοῃΐοαὶ δηι οϑὶθ οὗ “189 ᾿ἰδηὰ 68}14}} ΘΩΊΟΥ͂ ΒΟΥ 
Βα ὈΔι}}8,, δηὰ “1Π 6 8.8}} ΘΏ ΟΥ (8 6} Ὁ ΕΝ ̓ μδ8 
(86 οθξδοι ἰδὲ νγὸ δ΄ὸ πδοθρεὶ ἰδἰθὰ ἴὸ βϑᾶγ ΠΟῪ οὗ 
δῇ Θη͵ογοά, ἱΒβογου!} Υ ἰδαίθα ρυ]-Ὀσοίῃ ἐπηίο 
νὰ] ο ἢ εἶεν Βαγο Ὀγοκθῃ οσυ 8 [ῸΓ ἐβοσηθαὶγοθ 
δηὰ βανὸ ΠΟΝ οδίϑθῃ ἰςΐὺρ. Τμο ἰδἰγὰ οἰδυθθ Ὀ6- 

εἰποΐης τὰ 32 18 θοϑὲ οοπδίσυοα 88 δῷ οὐὐοοίΐνθ 
οἴδιθο Ρϑγ8}]6] πῖῖ [86 πὸ ῥγϑοϑάϊωρ οὐ͵οοϊδνο 
οἰαυδοβ. Εν ἱΓ 1 ΟΓΘ ἃ Ολ088] οἰδυθθ, 85 ΠΑῊΝ 
ὙΟΌ]α μανα ἰἰ, 1 πιυδὲ ὈΘ6 8οὸ ἰηαἀϊοδίθα ὈΥ͂ Δὴ πη- 
Τα θία Κ80]6 οαυ88] ρδγίῖ016 ΟΡ ἰο [86 ἵνο οὉ- 
θοίνο ρασιο]68 ργοοθάΐηρν. Βυὶ ἐμαὶ ἴμΠ6 Ῥεσίθοϊ 

ππρἢ ἷ ποῖ ἴο 6 ἰδίτθῃ ἰῃ 8 ἰαϊγο βθΏ80 (“ ἴῃ 

ἰἰπγο ἰο οοπια γοοοῖνοα," ἨΑΗΝ) ἷδ ρῥἱαίῃ ἤγοπι ἐδ 6 
ῬΆΓΔΙ]16] 1βὴ πα ἢ [6 ἰοχοροίης Ροσγίοοσι. ΝΟΣ οδῇ 

Ὁ 599 Ἰθϑ ἰδὸ ἀουδὶθ διμουπί οὗ βαϊγαίϊϊοῃ 

(ΗΛΗΝ, σοιαρ. ᾿χΐ. 7), ἴοσ οἱ ο Σ ππρῦ, ΠΟΥ͂ 

ΠΛΝΌΣΤ 22 θυ (μαι. ΤῊΘ ἴοττηοσ ἀοββ ποῖ ἴοσ 
[6 ΓΟΆΒΟΏΒ ΔΙΓΟΔαῪ ρσίνγοη ; (86 ἰδίίου ἀο068 ποῖ θῸ- 
ΟδιΒ6 ἰὲ τουδὶ ἰῃ (πδΐ ο880 τοδὰ ΠΠ. ἘῸΓΣ ΠΟῪ 

ἩΑῊΝ οδῃ ΒΑΥ {παὶ (86 β'ηϑ δσὸ 10:6 πιϑδηβ ΚΥ͂ 
ὙΓΠΊΟΝ ΨοΥΌΒ8] ΘΙ οοτλοθ ἰηἴο ροδββϑϑδίοῃ οὗ 8 ἰοη- 
16 διηουπὺ οὗ βηϊ ναίάοῃ 8 ἱπῃοοιι ργθθηδίθ]θ. [1 
“9 γιιβα τα μδα ποῖ οομπισαὶ (θὰ ἐπ θθ6 δἰ η5, σου ]ά ἐὶ 
{πο δυο θθθη (ἢ 8 ΟΓΒΟ ΟΥ̓ ἴον 7 ΤΠ Ργορδοί 
ολῃ ἰπογοίογα ΟὨ]Υ τ θδη ἴο βᾶγ δεῖ Φ γυβδ] 6 τ 88 
Τοροὶνϑα ἀουῦ]θ Ρυηἰβῃτηθηϊ, ἢ88 ὈθοῺ οἰ δείἰβεὰ 
σι ἀου]6 τοάβ. ΤΏ θη 3 ἰβ (Ἀ6 ργθροβέιίοη οἵ σο- 
ΘΟΠΊΡΘΏΒ6, 88 {ἢ ΤΟΟΟΠΊΡΘΏΒ6 ΤΩΔΥ ὃ0 τοχαγάοα 
88 ἴῃ8 ΙΩΘΔῺΒ ἴῃ ΟΓἋΘΣ ἴο δοαυϊσίηρ (ἢ6 (μην 

[“οοΡ. ὕϑῃ. χχίχ. 18, ΤᾺΣ, ῬΓΟΡΟΣΪΙ͂Υ ΟΥ̓ ΤΩΘΔ 18 

οἵ Βδοῇεὶ, 88 ἴῃ: Ῥυῖοθ ἴη (μ6 τηϑδῃβ ὈΥ͂ Πίος 0Π6 
δοησῦΐταβ (ἢ 9 ΠΌΤΕ ΟΣ [86 Μψδσοβ." ἔγοπι ἢν. Ν.᾽8 
Οταπιηι.--- ΓΤ Ὲ.]. 

Βαυὶ ΠΟΥ͂ οδῃ ἰΐ ὃ6 καϊὰά {παῖ Το πονῇ ἢδ8 Ἰαϊὰ 
οὐ ἀου]ο (ἢ Ριιηϊβῃτηθηὶ ἀεϑοσυοὰ ἢ Ηον ἀο068 
τ)18 δετοο ΜΠ} Ηἰὸ Ἰυδιοο ἢ Οπο χηυδέ ΓΟΙΔΘΙΏΒΟΓ 
ἢτβι ἰῃδί [86 ὀχρουίοτθ οὗ (π6 ᾿υὰρτηρηίβ δραίηκὶ 
]βγϑοὶ ἀἰὰ ποὲ 6 ΓΘῚῪ σοϑίσὶοἱ ἐμποιυβοῖνοβ ἰὼ [86 
ΤηΘΑΒΌΓΟ Οὗ ἙσἰΠδαι ἰϑοσηθης ἀοίοστοϊποὰ ὃν Φομονυδῆ, 
δὶ ἐς ργοργδ Ἰιαϊοπαὶ Βοα ἐξ, δηὰ ἐμὺ8 Ὀγουρῆΐ οἡ 
Ἰρσγϑεὶ ἃ ᾿ηϑδΌΣΟ οὗ ρυῃἰδῃπηοπί ργοββοὰ ἀόπτῃ δπὰ 
βῆ δίκοη ἱοροίμοσ (σ. 7; ζ56γ.]. 7, 11, 17, εἰω.). Ὑοἱ 
1{ “6 Βουδῇ ροσπιϊθὰ 116, ΗΘ 15 8ι}}} δοοοπηίδθ]θ 
ἴον 1, βεοεϊῃρ Ηθ οουὐἹὰ Βἰπάον 1, Απὰ Δοτ. χνΐ. 
18: “Απαὰ ἤγβε 1 ψ1}} τϑοοιυρθηθο {πεῖν ἱπί αυ γ 
δηά {Ποὶγ βίη ἀοα 6 βου ἐπὶ (ἢ ΐ8 βεύθγα ἴηθδ- 
ΒΌΓΤΘ Μὰδ8 ἱπίθοηἀοα ὃγ Οοἄ. Βυὶΐ νδϑ ἴξ γθδ}}γ ἴοο. 
ΡΟΥΘ ΠΕΙΠΎΖΒΟῊ ἰδ χὴρμί ἴῃ βαγίηρ ἰμδὶ [86 
ΘΧΌΓΘΒΒΙΟΙ 18 Ὠοῖ ἴο ὈΘ ἰδίκθῃ ἴῃ ἃ 7αγὶβίϊς β6ῆ86, 
118 γϑίμοσ ἴο 6 ἰβίκεῃ γβδίοσί δ! ]γ. [{ ἴα δῇ ἢγ- 

τΌοΪα, πιθδηΐ ἴο βοΐ (Ὁστὶ {8:6 οοπηραβεϊοηδιίϊης 
ἴονϑ οἵ ἀοἀ ἴῃ (δο εἰδαγεβὶ ᾿ἰρμι. Τὸν (μΐδ Ιονθ 
8 ἃ ΟὨ6Θ 80 ἡ τ δὰ βὸ Πυπ}ῦ]6 ἰδὲ ἱξ δοοῦβοβ 
Δα ΘΧουΒ68 1ίβο] 85 1 ἰξὲ δὰ ἀοῃθ ἴοο τωυοὶ ἴῃ 
{Π6 ὙΔΥ͂ οὗ ΡῬπηβῃπγοηί. ΤΠΟΓΘΌΥ, ἴοο, ἰξ ὈοίσαγΒ 
{6 τηοῖϊνα ἴὉΣ ἰδὲ ονογβονίηρ βα] νδαιΐοη ἱΐ ὑτο- 
ῬΟΘαβ ἴο οὶ γοθ ΕῸΣ ᾿Υ ομθ δ88 ρίνϑῃ οἰ ῖβ δὸ 
ΤΩΌΘὮ Ρβίῃ, 89 {11} α] ΠΥ τηδῖκθ ἐξ ὉΡ ὉΥ͂ 50 ταῦοι 
1Π χτοδίοσς Ὀθηδίδοιί οῃ. 
0 ἴδ ἰἴο Ὀ6 ποιί᾿οεὰ ἐπδὲ ἴῃ νοσα. 1. 23, διαὶ (86 

Ῥτορβδῖ βρϑδῖζρα ἘῸΣ ὉΥ͂ τηθδῃβ οὗ "'ββϑὲῖἢ ΥὙΟῸΓ 
" Ἠο ἰδκο8 ρ 186 πογὰ πἰπ)βοὶῦ ἰῃ ογάοσ ἴἰο 

ληϊγοδυοθ ἴῃ6 ΙΒ δ8 βροακίηρ (ἢ τοπιαϊ πίη 
ποσὰ ἰο 1}. [Ιὴ 1} ἰαίοχ μα]7 οὗ γϑσ. 2 (89 

Ῥτορδοὶ ἱπλροὶ δζδΐῃ 8 88 ἌΡ ΡΘΔΓΒ ἔτοσι 
ἦτ Βαηῃα οἵ ἀρὴν Β)." Το Ῥιορβοὶ ἱδμοσο- 
ὍΓΘ ῬΑΓΙΟῪ οἰΐοθ (8 νεγδα ἐρεδίδείμια οἵ Φεδονδῆ, 
ΡΔΓΓῪ εἰδίοβ ναὶ (86 [0Β} μ88 ἀοῆθ. ΤῊΪδ ἰδ 
[Π6 διαί ᾿ρΔΏΠΟΡ οὗ ἘΓΟΡηΕΠΙΟ ΔΩΠΟυΒΟοπλοΐΒ. 
10 18 ἩΘΟΘΒΘΘΆΓΥ ἰο ποίο ἐμ Βοσθ, θοοδῦβδα ἰῃ π|μδὲ 
[0]]ονβ [ΘΓ 16 Ἰοϊποὰ ἰπ οΟἰϊπηαχ δ δηΐου τῇ τ,» 
μδιαί ἴοστη οὗ δΔῃηπουποριιθηΐ, 

2. 6 νοἱΐοθ----ὨΔῈ σροΐκθὴ ἰΐ.--- ογα. 
8-ὅ6. Το Ῥτχορβεῖ ἤθδῖβ ἃ γοΐοσθ. Ηδ ἀοοβ ῃοὶ 
ΒΑΥ͂ ΘΠ ΟΘ ΟΥ του Ἡῇοαι {Π6 γοΐοθ οδῖθ. Τῆΐδ 
14 ἀπυδυδ). ΕῸν ἱΐ ΠΟῪ δηὰ (βδϑὴ ἴῃ οἴΠΟΡ σΆ868 
156 Ρτγορῇῃοίβ ἤΘΑΡ ἰδυσεδίγϊδὶ ΟΣ βΌρον-[οστεθιγὶδὶ 
σψοΐοοθθ, 811}} ἱῃ ΘΥΟΣΥ οα86 186 βοῦσγρο οἵὗἁ 1 16 6χ- 
Ρἰαἰμοα. ὙΤῆδ οοηίοχὶ τηδῖκοϑ κπόντι ὙΠ ΘΠΟΘ δηὰ 
ΨὮΥ (6 γοΐοο βουμάβ (οορ. χχὶ. 11]; Εζοῖ. 1. 
28. ὭὍδη. χ. 9). Ἠδτο ομδ ᾿ἰθδγῶβ ΟὨΪΥ ἰμδὶ ἃ 
ψοῖοα βουπάρἃ. ΤῊ '8 τοδη βί] Υ δ σποίοσγὶ δὶ 
οἰ ΡΟ] οί. Ὑπὸ Ῥτορμοὶ που]ὰ πιαῖκο Ὁ 
ταϊποηΐ {ΠΟΥΘΌΥ ἰδ6 ᾿τωροτίδηοο οὗ Ἡδπδὶ ο] ]ονϑ 
ὈΥ βαγίηρ ἰμδὶ ἰξ τδϑ ᾿ἱπιροσίδηξ ἴο δἷηι ἴῃ δὴ 
ΘΒΡθοΐδ!ἘΥ βοϊθὴ ἩΔΥ͂ ΟΥ̓ 8 Βρθοΐὶδὶ βυροσίοι- 

τεβίσῖδὶ γοῖοθι ΜΡ Ὁ σβ ἰπ ἐϊροιΓ σωθβα: 
“8, γοΐοο ΟΥἦο6᾽ (οοΙΏ Ὁ. 4. 5. Μ|ς. νἱ. 9). Βαϊ 1 
ἦθ ΙΏΟΓΘ ἀγαβδίῖο δηὰ οοηδοηδηΐ Μ 118 Οἰ ΠΟΥ δ 8]0- 
κἰε5 ἴο 86 (86 πογὰβ 88 8ῃ δχο  απηδίοσυ ῬὮΓΤΔΒΘ 
ΔΩ Δ8 ἃ ζοηϊνο γα διΐου (οοτρ. νἱ. 4; χὶὶ. 4: 11]. 
8; ᾿Ιχνί. 6). Α ΒΘΑΨΘΏΪΥ τρϑβθοηρογ, ἰμοῃ, ὈΓῚΠρ8 
16 σοπῃητηδηά ἰο ΡΥΘΡΘΣ:Θ ἴοσ [89 Ἰωοσ ἃ ἴδ Ὁ 
ΚὨσοῦυ ἢ ἴδ ἄοπδοτῖ (νοι. 8, 4). ΤὨΪδΒ σοπ- 
ΙΔ 88 ΟΥ̓ ΘΏΓ}Υ ἃ ἀοιῦ]9 βοθθο. ΕῸΣ ἴῃ (ἢΠ0 
βταὶ ρ]δοθ 186 Ῥθορὶϑ β8}} ἰῃ βοὶ ὃ χοἀθοιωϑᾶ 
ουὲ οἵ οχῖϊο δὰ 6 ὑγουρῆς δοὶς Βοβα. Απά 
Φοδονδὴ Ηϊπδ6 1 7 π}} οοπάποσὶ ἐμΐ6 χοίυση, 85 
ΔΡΡΘδτΒ δογοῃὰ ἀοιιδὶ ἔγοτη νεῖβ. 9- 11. Βυὶΐῖ (δ 
ΒΡ ΝῚ1] Ἰοαὰ ἐμοπι ἐπ οσγὰοσ {1Π|2ὲ (86 ἡΟΌΓΠΟΥ οὗ 
(80 ὈΘΟΡΙΘ ΙΗΔῪ θ6 Τηϑὰθ ΘΑΔΥ δηά ρχοερεζοῦθβ 
στΠοοΣ ο τε ΟΣ ἈΠπος ἐοομῦν: ἘΠΡΗΤ 8η6.; 
ΧΙ]. 1 Βαᾳ.» 4.; χῖνεῖ. 20 »ᾳ.; χ ἶχ. 9 αᾳ.; 
Ἰν. 12 πα. ; [ν]}. ἜΝ βϑυοὶ ἐδ οΟΣΔΙὨΪΥ πε ἴων 
τηθαϊδίθ θθη96 οὗ ΟΣ Ῥϑδβᾶχθ. [ἢ ἰδεῖ, 186 Ὑδο]ο 
οοηΐοχὲ, Θβρθοΐδ! ]γ Ἰη 18 ἱπιπγοάϊαὶο οοηῃθοϊΐου 
μι ἢ 186 σοτοίοσης οίορυο, ῬΓΟΥ͂ΘΒ ἰπδί ἰὲ οοῦ- 
ἰΔἷπ8 ἃ Ῥχγοιηἶθο δῃὰ Ὡοῖ δὴ ὀχβοσγίδίου ἴο σὸ- 

ἴἰδῆοθ. ἘΣ {19 δτθον νοσ. ὃ, τοῦ Ρ δ΄ 
Θοΐαγοα ὑπαὶ γοσβ. 8, 4 δῃηποῦποο ἴδο Φ]Π] οηΐ, 

ονἱάθῃὶ ἰο 811 (89 ποσ]ά, οὗ ἃ ὑσοιπιῖδο αίνθ ἸοΩς 
Ὀοίοσθ ὉΥ ἴἈ86 0ΕΡ. Βαϊ οὗ οουτθθ 1{ σἀπηοὶ Ὀ8 
ἀουδίοα (μδὶ 1πΠ6 οἱ ἤρπγαιϊνε τροδληΐηρ οίνοα 
δἰγοδάγ ὈῪ ϑοόοδὴ [86 Βαδρί δὲ ἰ8 δ]βὸ δι 18ο. Εὸν 
ἴῃ 186 Βγεὶ ρἷδοθ 1ὲ οοιωροσῖ τὴῖμ 1Π6 πηΐγοσβδὶ 
δηὰ ἜΥΟΓΥΎΒΟΓα ἴο Ὀ0 Δεδυτηθα ῥσϊποῖρ!εβ οἵ {π0 
ἀϊνίηο ροάδρορν, (μὲ (δὲ ρῆγϑιοδὶ ἀσδβοϊαϊΐου οὗ 
16 ὙΔΥ Βοιηϑνψαγαφ τ τὸ ποὶ ροββῖθ]6 Ποῦ δῷ 
δἰ ἰςδὶ ἀθϑοϊαἰΐοῃ οὗ {π6 ψᾶγβ οὔἴμ6 Βοατί, απὰ 
ἴῃ [ῃ6 δβεοοηά ρΐβ8οθ, κἴποα. ἴ86 ἰδηρύαρο 16 βιιοῖ 
μαι ἐξ σδῇ τχθδη Ὀοίἢ, (δῖ8 ροεκείδ εν οὗ ἀοῦ}]6- 
ΤηοδὨΐηρ ΤΠ ΚΟ6Β ἐξ ἃ παῖυΓ8] σοη᾽δοίυγ9 ἰμδὲ δαοῖ 
ὙΓ88 δΟΙΌΔΙΙΥ ἰηϊοηἀδοά, [ἢ 1Π6 τΕἰγὰ Ρ]δοθ ἐἰ 16 ἴὸ 
θῸ ποιϊορα ἰμαὲ {18 ται νοΐοα δηηῃουθοοβ (ἢ 9 
οἤϊοῖ πηδέϊον, τεἀοιωρίϊοη δηὰ σοίσση μοπιο, ἴῃ α 
φεηεγαὶ ταν. ΤΠ6 βεοοπα (γοσβ. δ-8) ρῖνοι οχ- 
ῬΙδηδίΐοη τεβρϑοϊΐηρ ἴμθ τἦοπ οὗἨ 118 δοοοιωρ λδα- 
τηρηξ. ΤΉ ἰπἰτά (νοσα. 9-11) ἀεῆηοο (6 πρδῇ- 
Ὧ6Γ οὗ [18] ηοηΐ, δὰ σοί δἰ ηβ ΟὨ]ΥῪ ἰπ ({ 18 
ἰμοδο ἵἔπτο μοϊηίΐίβ, ὁῃ6 αἴεγ {80 οἴποῦ, ὙΒἱοἢ 1 
γοῦβ. 8-ὃ πὸ ΟΌΘΟΙΥΘ ἡπ ὁη6 δηοίμου, ΕῸΣ Ἡδδὶ 
5 τπαὶ ““ὈομοΪά γοῦν Οοὐ,᾽ νοῦ. 9, θὰε (6 δῃ- 
Ὠουποριηθηϊ ἰμδὶ [6 ΤῸΒΡ Υ τοροθίδηοο διὰ 



ΟΕΑΡ. ΧῚ, 1-11. 

ἔδϊι} ψ}} οοἴθ ἐο Ηΐ ρϑορὶ9ῦ Απὰ νῆδὲ δῖ 
γοῖα, 10 δηὰ 11 θὺΐ [10 εἰδιθιηθηΐ ἱπδὶ [86 [Χ0Β}» 
Ἡ]Ἰπϊδε} δβ8 ἃ ρβασζϑῃίδὶ χυϊάθ γ1}} οοῦγθ βοσὴθ ωἱδ 
ἩΪ5 ρϑορὶ]οῦ 
2123 γεν. 816 τοίοστοα Ὀγ π6 1, [80 υτο. 

δι} 09 Ενδηροϊοίς (Μαΐ. 1. 8: Μανὶς ἱ. 8; 
1μλκο 111. 4) ἰο νβδὲ ργθοοάθα, Τὶς δ Ὡοὲ ΟΠΪΥ 

ἴο (19 δοοθηΐβ, Ὀαξ ἴο ἐδ γϑΥῪ δουῃὰ οἵ 
Ὧιὸ ποχάε, εἰποθ 2 Ἴ22 οὐ ἀθῃ ]γ ΘΟΥγοθροηβ ἴο 
τς [0] ς [3.)3, δηὰ υημδὲ μθῸ οοῃδίσγιοα 11|κ6 
πὸ Ἰαἰῖοσ. Φόομπ ἰδ6 Βδ ΕΗ Ὁ 1ῃὴ9 δρρ!]ϊοδίϊου 
οἵ [ε80 τοσΩβ, σ8}} ρ΄ Ὠληλθοὶῇ ἃ ὥντος ἐν 
τῇ ἐρήμῳ (Φοδη 1. 28), ἰο]ονοὰ [80 0ΧΧ. Ηδθ 
ἑουμὰ ἴῃ ἰμδὶ δουπὰ οἵ πογάβ ἴδῃ αρ ἴο ἷ8 
ΒΘΑΡΟΓΒ, ὙΠΟ ΟἿΣ παρα Β88 ἴῃ ἰμπδὲ ἰγϑῃδ]δ- 
τίου, 8 Εἰ ἰπρ ἐχργοθοίοη ἴοσ ψιδὲ ἢθ που]Ἱὰ ΒδΥ, 
πὶιπουϊ ἡπδηροίνι ἰο γσὶνϑ ἀπλϑ δ ἐπ ΠΈθΗς 'ῃ- 
ἱεγργοίαϊοη οἵ [6 ογὶρ᾽π Δ) ἰαχὶ (οορ. ΤῊ ΓΚ, 
Τὴε Οἰα Τεβίαπιεηξ ἐπι ἰδε Νέει, ἴ858,,. δ). ἘΕὸς 
τ Βεη ΠῚ ΤΤΖΒΟΗ ΒΆΥΒ : “ΟΠ ΓΩΔΥ͂, ἱπά οϑὰ οὐρδϊὶ, 
88. ἰ ἂν ἰ0 Τοργοϑοηὶ ἰο λπηβο] ἢ {Π|2ὲ [89 
ΟἈ]]οΡ, ροϊηρ οὐδ ᾿ηΐο (89 ἀοθογί, δυο πη68 
ἴο πλδῖςθ 8 σοβὰ ἴῃ 1, 1 οδῃ βπά πο ροϊηὶ οἵ βυρ- 
Ῥοσὶ (οὺ (μ]8 βιδίθυγχοηϊ ἴῃ ἰῃ6 Ἡοῦτον ἰοχί. ΤῊΘ 
ΘΟΙΩΠΙΔΠα ἴο τηδῖζο 8 σοδὰ ἴῃ ἰῃ6 ἀοθοσγί ἀοδ8 Ὡοὶ 
οὗ προΘβΑ Υ δουπά οαΐ οἵ ἰΠ6 ἀεδοτί 1166, 1 ἢ 6 
τηϑέϊον Σἰβο  ργοδθηὶβ ΠΟ ὨΘΟΌββ ἐν ἴοὸσ {μΐ8 νον, ὦ 
866 ΒΟΙΒἰηρ 6]86 ἴῃ 86 ΗδθσΕΝ ἰοχὶ ἰο ᾿ἱπάϊςοβίο 
ἐμαὶ [89 σοϊοθ ψΒῖοῖ [86 Ῥτορμοὶ δα βουηπάοά 
ουἱ ἔτοτμλ (ῃ6 ἀοβεσὶ, ὙἸμογείοσο (πα τρθδηϊης 
ὙΠ ΔΊΟΒ [86 Βαρίλδι, [Ο]οπίηρς 89 ΤΧΧ',, ρἶνεβ ἰὼ 

1:9 ποτὰβ 2122 ΜΡ χὰ ΚΘΟΙῺΒ ἰ0 τη6 ἰο Ὀ6- 

Ἰοὴζ ἴο {πὸ σδίοΡΌΓΥ οὗ ἰΐοβο ἴγοο οἰίδίϊοηβ ἐμαὶ 
ΟσοῸΓ 50 οἤδῃ ἴῃ ἴΠ6 Ν νν Τορίδιχοηΐ ἰῃ ΣΟΙ ΓΘ 0 
ἴο ΟἸΪὰ Τοβίδιημοηὶ Δη6 πῇ ]οἢ οοπϑιϊαΐθ 
ΟὯΘ οὗ ἴ[ῃοβ86 ἀδραγίαθηίβ οὗ Ὁ1011. 4] Βογι)θηθαίῖοθ 
1μδ δἰ1}} τεπηδίη 1Π6 χηοϑὲ οὐὔβοῦγθ. Οὐ οοῦσβθ 
ἔγοτὰ οἂν ροϊηὶ οὗἉ ΥἹΘῪ πο ΟὈ] οἱ ΟΏ Αγίβοβ δραϊηβί 
186 τηοδηΐης δηα ἃ ΤΙ ΠΊΟΝ Εἴτε ὉΥ (6 Ἐνλη- 
Εε πῷ (οαρϑοΐδ! γ ζκο ἶν. 8-6) ἴο {86 πογάὰϑ (διαὶ 

ΠΠοτν 2122. 
Τμο [6] ΤΊΣΏ, πβοὰ δἸβθΒ το αἶθο οἵ οἰ βασίῃρ 

οὔξ ἃ οιδο (Ο6Ὡ, χχὶν. 81; 1ν. χῖν. 80) οοσιτβ 
δαεΐη ἴῃ τοίογοηοθ ἴὸ 8 γ8, 1 [0.6 ΒΟΏΒ6 οἵ “΄ πιλ]ς- 
Ἰὴρ οἴοαγ, ἰχμϊ, οροηϊηρ ἃ σοδα .)) [ν]]. 14; [χὶϊ. 
10; ΜαΑ4]. 1..1, ἰῃ9 Ἰαϑὲ οὐ ψμὶο δ ρδββαροθ ἰδ 
ἸΠΚΟΙῪ ὁ τσϑίθγοποο ἰο {8π9 ργεϑεπῖ, “9 βυδ᾽θοῖ 
οὔ ἵν]. 14 διὰ ᾿ἰχὶϊ. 10 18 αἶϑο ἰῃδὶ τοδὰ οὔ ψ δ] οὶ 
1: ῬΘΟΡΪΘ 888}} σείασι ουἱ οὗ 6χ 116 ἰο ἐμοῖγ ΒοιμΘ. 
1 6 ουδίουΥΥ τουΐθ ἔσοσα Βδῦγίοη ἴο δηδδῃ 
ἀϊὰ ποὶ Ρδβ8 ἐβγοῦυσα [86 ἀοθοσί, γοὺ (ἢ 9 ῬΓΟΡΟΣΙΥ͂ 
πεδσεαὶ ὁ06 ἀἰά. Αηά ἔτοπι 1) διὰ γϑσ. 4 ἰΐ ἰβ 
δοθῇ (δὲ [6ΓᾺ 6] γγυ88 ἴο ρῸ ΔΙοηβ, ποῖ ΟὨΪΥ͂ [86 τηοαΐ 
ἐοηνεηϊοπί, θυΐ δ18ὸ ἴμ6 αϊγοοίοσπὶ ῬὙΔΥ ΒΟΠΊΘ. 
Ετοτα Εργρί, δἱρο, [6 Ῥθορ]ο μιδὰ ἰο ἐγαυϑσβθ ἴῃ 6 
ἀοθοσὶ ἴῃ ΟΥ̓ΔῸΣ ἴ0 Σοβδοῦ (δῆβδδῃ. Τῇο ποίΐοη 
“ ἀρβεῦὶ" Ἀ]αΥβΒ δὴ ἱπηροσίδηϊ Ῥδγί ἱπ 81} (6 
ΡἰεἴΓο8 οὗ 16 χίατο ἰπδὲ τοϊαΐο ἴο ἰδ ἀοἰἑγοῖ- 
δῆς οὔ οἵ 6χῖ]θ6. ΗΟ οοηϑθοηδηΐ ἴὸ βαΐϊδῃ᾽ 8 
δΒίγ]ο 10 ἰδ ἴο Τοργοδοηΐῖ, ἐμαὶ οἡ ἰποΐτ σοί στη ΒΟΠ.θ 
Δ]|λὸ ἔσοπι ἴδ δοοοη οχὶϊο ἴβσβϑὶ Μ1}} τη οῦ 
τπτοῦρη (μΠ6 ἀεροσί, ΏΔῪ θ0 θθθ ἤγτοι χὶ. 1ὅ, 16. 
ΤΏ τοοδηΐηρ οὐ Ὑ) ἐβ ουϊάθηι]γ ἰμδὲ (86 ὙΔΥ οἵ 
186 ῬΘΟΡΪΘ Η[4]] ρῸ οὔἱ κἰταίμἢί, δηὰ (πε 0 δα βῃοτὶ 
δι μααίδς. Τὸ Ὀοπυοῖ, 10 ταυϑί τλδῖςθ μῸ ἀον:δίϊοηβ 
οἱ ἷῃ ΒοΙΙΖΟΏΪΔ] οὐ γογίΐσαὶ ἀἰτοοϊΐουβ. ΤῊΘ 
ΤΌΓΤΩΟΣ ἈΠΡΘΆΓΒ ἰὼ Ὀθ0 ἰῃ9 πιρδηΐηρς οἵ γοσ. 8 ὁ; 
[0,0 ἰδίΐος 16 Ἰδάο ργοχαϊηθηὶ γοσ, 4, ΤῺΘ νᾶ]19γ8 
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(186 ἔοτσα ΜΔ᾽} ΘὨ]Ὺ Βογθ) 8881} ταὶ δο ̓βϑιζδβοῖνϑα 

(ἈΚ|5) ποοὰ δεθείς α! πὶμι Β᾽ 11,12; δοπιρ. 
11. 2, 13, 14; νἱ. 1: χχχ. 258; χχχὶϊὶ. 10; 11]. 18; 
1νἱϊ. 7,16), δ ἃ 61} πλοπηταίῃ δ δῷ ἃ 8111 6 

Ἰονσοσ ἔθϑισδοινϑα [Ἴ, οϑο Τεχί. ἀπά ΟΣ [δ 6 
τυακ αοᾶ ὑ]δοϑᾶ 688]} Ὀϑοοζῶϑθ θ0ῦ98 δ ἃ ἴῃ 9 
οοπποοϊίος οὗ τωουσπίοίηα [32 Βεγαᾳ)οολ Β6θ 
Τοχί. απὰ Οταηι.} 68}8}} Ὀθοοπιο γ8]16 Ὁ ἀορίπβ. ΤῊΘ 
Ῥτορδοὶ που] θ68Υ, ἐμβογοίογο, (παι (6 οναίδο 68 (μα 
ουἱά ρῥγονϑηὶ (86 οογμλΐηρ οὗ 9 ῸῈὉΡ ἱπίο {89 

ιοδτί οἵ ΗΒ Ρϑορ!ο, δηὰ {μουν πἰπάϑγ [μ6 οογλϊηκ 
οὗ [6 ροϑορΐίο ἱπίο ἐποὶν ἰδηὰ, 8}4}} δ6 τὶ ἃ αἴγδυ. 
Αῃὰ βδου]ὰ ποὶ {που Όγ [ἢ 9 εἷο οὗ δε βονδὰ Ὀ6- 
σΟΙ!9 Πηδ δῖ ἰο (16 ποτ] 7 Ὑ͵μοῖ (80 Ὡδίϊοηϑ 
866 ΠΟΥ͂ ρΙοΓΙΟἸΒΙΥ ἐπ ῥΘΟρ]Ὲ [βγδθὶ βεῦνϑ {ῃεῖγ 
Αοά δῃὰ δον φ]ογιοαεγ Ποβοσνοθ ΗἶΪβ ρϑορῖο, ψὶ}] 
18ΟΥ͂ Ὡοὺ τγαῖκο οβοτί ἰο δια ἴΐθ στὶς θουβῆοβδ 
δΔηα κα] γδίζου οὗ [μΐ8 Ῥθορὶθ δηὰ βοοὶς (ῆ6 [0 Ὲἢ"Ὁ 
ὙΠΟ ἷ8 (Π6 δυῖμοσν οὗ Ὀοίὰῃ (οοιαρ. ἰϊ. 2 5ᾳ.)]; ΤῈ 
τοι, φ]οσίουβ ῥγοηἶβθ, προ (86 Ῥτορβοῖ 88 
}.8ῖ Δηῃουπορά, τηυϑὲ ὃὉ6 [18]164, ἴοτ [89 πλοῦ ἢ 
οὗ ἴ89 Τιοτᾶ παῖ δροΐξθῃ 1ϊ, δῃὰ ἴῃ 9 του ἢ οἵ 
(89 ΠΕ} ἀοοβ ποῖ 116. Τἢ6 Οχ ργοββίοῃ ὁσσῦτβ ἰῃ 
Ιδαϊδὴ ἀρϑῖῃ ἱ. 20; 1ν]1}.ὄ 14, ΟοΏΡ. οῃ ὶ. 2. 

4. ΤῈ. νοἱΐοῦο-----αἴαῃ!ἃ ἔοτονθοι. --- Ἵοτα. 
θ6-8. Τδο γμοίοσίοδὶ ἄγοθῃ οἵ {ἰμΐ8 βοοοπά ο8]], 
σοηίδίηβ πῃ τοϊδίΐοη ἴο πὸ ἢγεὶ 8 οἱ πῆᾶχ. ΕῸΓ 
ἴἤογο 1 18. δἰ ΡΙῚῪ βαία : “"σοΐοϑ οὔ οὔθ οὐγίηρ." 
Βαΐ Βοῖθ: ““νοϊοϑ οὗ οῃ9 βαυϊῃρ, οΥ} Απά βῃ- 
ΒΟΥ : Ὑἢδὲ ΒΠ8}}  οσγῦ" Τηυβ 8 βοοοῃὰ γοΐοθ 
ΒΟΥΘ Ῥγϑοδάθβ [89 γοΐοο οὗ {πΠ6 οὔθ οδ᾽ ἰηρ, δηὰ 
ΒΌΠΙΓΔΟΠΒ ἮΙ (0 ΟΥ. ΤὨΐβ 18. ἰηἀθρά ὈΥΩΑγ Ὁ 
ΓΒοίογὶ σδὶ δι ο]]}]} δῆτηφηῖ. Ὑοὲ (ἢ 8 6} 6}}18}}- 
ταθηϊ 85 118 τι (6 Υ18] σρδδοῆ. [Ι͂ἢ [89 ἢτβί ρΐδος, 
Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἷ5 186 ᾿τηρογίδῃηοθ οὗ [8:6 08}} δαί ἴῃ 1ἢ9 
οἰοδγοθῖ Ἰὲρδι, θυΐ αἷθο 15 ἀϊνίηθ δοῦγοοθ, 85 τὸ 

ἴα ο ΔΙ ΓΟΒΑΥ͂ ΒΟΘΏ ὙΓᾺΒ 8180 {86 αἰπὶ οἵὗἨ ΝΡ χὰ 
νοῦ, 8. [Ι͂ὴ {Π6 βοοοπά ρΪδοθ γὸ δυο (ἢπΐβ δὰ ὰ]- 
ἐἰοηδὶ, ἐπὶ [ἢ 6 68116ΓΥ χηυδὲ Ὀ6 Βυϊητηοηθα ἴἰο ο8]]. 
ΤΠ6 ΧΟΒΔΟῚ ΤῸΓΣ (118 ΘΟΘτ8 ἴ0 126 ἴο ὑο, ἰπδὲ 9 
βϑοοῃά οδὶ] ΟΣ ΡΓΕΡΕΣ ΡῬΓΙΟΡΟΣΙΥ 88 18 ἱπχπιθάϊαῖθ 
1πουσῶς δομπμοι ἰης υπρ]οδβδηὶ. 10 ἰδ 11|κὸ ἃ βῃδ- 
ἄον τῃδὲ ποῖ ΟὨ]Υ͂ βυάδαρηϊγ, Ὀαὲ ἰδοὺ δ οαὶ ἰῃ- 
ΘΟΙΩΡΓΟ ἸΘΏΒΙ Ὀ]Υ ὈΤΘΑΪκΒ 'ῃ οἢ (86 7.]1 Ἰίχῆς οἵ {116 
ἰογοχοίης δηηουποθιηθηὶ οὗ οομβοϊδίΐοη. ΕῸΓΣ .8 
ἢν ποῖ δῇ ὈΡΓΡθΝυ τὸ ᾿πουρῆϊ, {Π᾿ι4ὲ ποῖ ΟὨ]Υ αἱ 
ΚἸΟΥΥ οὗ ἰῃ9 ληρσάοτῃθ οὗὨ (8 ποι] ((Πδὲ δ᾽οῃθ 
ΜΟΓΟ ἰηἀοοα οομβοϊδίΐοῃ ἴοσ [βγδ6]), Ὀμὲ α]θοὸ {μδὶ 
811 ΤΏΟΓΟΙΥ ΘΑΣΙΒΙΥ οἿΟΣΥ οὗ ἰῃ6 οἰϑοί ῬΘΟρΪΟ ἐδ 
Ββιι͵οοὶ ἴο Ερρρεια τ ἢ οὶ ἃ ἃ ΠΡ ΑΠ ΑΥ̓ Τα 
{πδὲ ΘΟμ168 8180 οὨ (ἢ ὑΘΟρ]6 οἵ ἀοά, ἐμαὶ ἱξ ἰβ8 
βδϊὰ ἰο ἴμοπι, ἰΠ6Υ τοῦδέ 06 αἱγοαίθα οὗ 4}} ἐῃοῖγ 
οἾΏ Βυμδη δι γοησί δηὰ δἀοσημλοηί, δηὰ (8 βΒγαὶ 
Βδῖθ ἴῃ6 (δἴο οὗ {Π6 ἰοίΔ 1 οὗ Ῥσχοίδηθ βθβῆ, Ὀθ- 
ἴοτο 189 ἀϊνίηθ ὑχγοῃλῖβο σδῃ Ρ6 [018]]6 ἃ ἰο μι ἢ 
ΒΟΒΣα 106 σΆ116 Ὁ, ἱΠπογοίοσο, ἰμ6 ΓΘ ἈΡΡΘΒΓΒ δῃοί ὁ Σ 
(δὲ σοτητδηαβ Ὠΐτη ἰὸ ουΐ τῇῖῆμδῖ, οὗ ἰπλ56] Ὁ, 
9 που]ὰ ποί μανὸ οδἹὶϑὰ. Τὴ Εγεῖϊ 981} 16 ᾳυλὶθ 
Βρορίδηθουῦβ: {86 δοοομὰ ἰ8 ὈΥ̓͂ Ερθοΐδὶ οοτησηδῃηά. 
ΣΝ 1ΧΧ. δυὰ γυτσ. ἰδακο 86 νἱεν, ἐμὲ (86 
ΒΌΓΩΓΊΟΩΒ ἰ0 081} ἴ6 αἰτοοίοα ἰο ἐμ Ῥτορβοῖ, 
ὙΠΘΏΟΘ (ΒΟΥ ἰγαπεϊαίθ ὙΜΊ ὈῪ καὶ εἶπα͵ οἱ αἰσὶ. 
Βαὲ {δῖα ἷβ Ἀ] ΑΙ ΠΥ σαρτίοθ. ΤῊ Ῥτορμοὶ ἀθ- 
ΒοΥΪθ686 8. Ὑ᾽ΒΙΟΏΔΣΥ τ βδοίϊου Σ Β6 Γοἰαίοβ ΟὨΪΥ͂ 
ὙΠαΐ Π6 [88 βοθῦ δῃὰ μοαστά, Ὑ9.) [βθὸ 7εχέ. 
απὰ Οταηι.} ταῦ ἰμοτγοίοτο δἰροϊέν [μδἱ 411 (μα ἰδ 
χοϊδιοὰ βεσθ ἰοοὶς ρὶδοθὸ δι ιδηθοῦδυ, δά 
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τοχοίδον, δῃὰ ποὺ ὁῃ6 86. δῃοίμεσ. ΤὨΐβ δαΐίβ 
σαρ 1} (10 Ργορτδηΐ τον ΜΔ ]Θἢ {πὸ ῬΓο- 
Ῥβοῖ βιυαϊουβὶΥ οὔθογψοθ ΒΘΓΘ ογα γ. Ηὸ 
ἸᾶΓΚΒ ουὐ {86 οἰϊοῖ ἐοδίαυγοθ ΜῊ ΟὨ]Υ͂ 8 6 Ὁ 
ΒίΓΟῺ ἰουοϊοθ οὗ [16 σύβῃ. Ηδποθ Β6 ᾿θαγοθ 

πῃποίοα ὙΠΟΙΠΟΓ Ἧ6 ΔΓΘ ἴὸ σορασὰ 52} Ὑσο τη -ἢ9 
84 ἴμο ἰδηρταρθο οὗ ἴπΠ6 οὔθ οδ] ]ὴρ ΟΥ̓ οὗ 186 
χυοσϑιίοαον. [ἐ οοὐἹὰ Ὀ6 οί. Τὴθ αιοβίζοποῦ 
οουϊὰ Ἰιανο ἠοὐοοά 1[π6 δῆβνγοσ πιϊμουΐ (6 Ῥ͵ο- 
Ρίιοὶ πιοατίηρ 11. ΟΥ̓ τπ6 οδ1]16Γ οΟυ]α ΔΏΒΥΟΓ 
δ Σ} το 180 Ῥχορμοῖ. [{ δὲ [ῃθὴ ὑπη 
10 τηᾶῖκο [π6 αυθθίϊο με Γ ΒΑῪ ἀραΐη τδὶ γγ1ἃ8 μοδγά. 
1 βῃογί, 6 Ῥσορβδοῖ (6119 υ}κ ΟὨΪΥ͂ οὔ 6 ἡ δὲ ἴγοτι 
(119 Ὡδίυτο οὗ (86 οα8θ τηυδὲ βᾶνθ θθθῆ δϑροΐζθη 
ἱνἰοα. 

Α8 γϑῖβ. 8, 4 δῖὸ Ὡ0 δχπογίδιἷοῃ ἰοὸ σορϑηίδῃοσ, 
ΒΟ ἴοο γνοτΆ. δ- ὃ ἀγὸ ποῖ τρϑδηΐ ἰο 6 ἃ βθσῇοῦ Οἵ 
116 ῬΟΣΙΒΏΔΌΪΘΙ θα οὗ εὐ ἐμαὶ 18 δϑυῖ]γ, ΕΌὉΓ 
γἢδὶ αἰποαθ Το τΘ ἐΠ 6 ΓΘ ἰἢ δι Οἢ ἃ ΒογΠΔΟη ΠΟΓΟ 
1ασαθ] 18 ἴο θ6 οοῃχίογίοα ; ἴ86 ἀοπηία!] οὗὨ [ἢ 
πον ἀ- ΡΟ ΟΡ δὶ ᾿ηλρίονι 80 Βουγ βίην, ([Π6 δηὰ οἵ 
τ ποὶν γογιοά οἵ οοηβίςοϊ, δηὰ 8 οὐττοβροηαΐης 
Ῥογίοα οἵ ρβίοσυ δηὰ ἰσϊυμρα 8 ἴο "6 με] α ὑρ ἴο 
νἱον. Βυΐ δἱ 19 βδηθ [ἰπ|ὸ [ασϑδὶ ἷβ ἴοὸ Ὀ6 
ΜΑΓΏΘΩ, ἰῃ τοίοσθηοθ ἴο ἐἰβ δηΐσγϑησθ ὈΡοη {11666, 
ποῖ ἰ0 ΒαΣΓΟ ΠΟ Γ ἐϊβο ὑο γϑϑὴι, βθβ ἢ] ἤοροα. ΕὉΓΡ Ρ 
1.6 Ῥχγοιαΐθοα οὔ (μδὲ {ἰπ16 οὗ ρΊΟΡΥ π|}1 ποὺ ὈΘ 80 
υἱοὶ (1811. 4. ἴδγϑθὶ {δῖ κ8, Ῥογμδρα, ἐμαί 

(ἶο ργοβοηὶ μοπεγβίοη, {πδὺ (Π6 πδίϊοη 88 δὶ ὑγθ- 
βοηὶ οοπριϊταϊοὰ, (μδὲ [Π6 ῥγοδοηΐ γοϊριΐηρ Πανιά]ο 
ἀγηβαλίῃ, (μαὶ {86 Ῥγοβθηὺ ΘΓ 8816 πὶ 88 ΠΟῪ οδχ ἰβί- 
ἴῃ ἰβ ἴο ὈΘΠο]ὰ ἐμαὶ ρἴοτυ. «{υ8ὲ 18 ἷπ [4156 
ορθ. ΕῸγ 411} {686 8ΓΘ δοβῇ, δπὰ ἱπογϑίοσο γζτϑββ 
δὰ ἥοπον οὗ ἰμ6 δοὶά, δηᾷ 88 δυο Μ1Π] δπὰ 
τηυδὲ ρΡοτῖδι. ὙΒογοιροη, πδίασα!]γ, (86 θ6ΒΒ}Ὺ 
]αγδθὶ δδίζα : ΠΟῪ οδ ἔμποη ἴῃ6 Ῥτογαηΐβοα οὗἉ (ἢ6 
ΤΡ Ρὸ 18]]ο 1 Φογύβαί οι πὶ ἢ ἴ[Π6 ἴον ]ς 
58 ἀοδίσογοα, δῃὰ 86 μοβίου!υ οἵ Πανὶ ά οσιϊποὶ, 
τῆ πϑιϊοῃ ἀϊββοϊγθὰ κ8 ἃ βίδίο δῃὰ βοβδί(ογοὰ ἴῃ 
ΑἸ] Ἰαπά8, ψμογο ἸΠθ ἄοοϑ ἴΠ6Γ6 γουγϑίῃ σοῦ δηὰ 

1011 ον (80 τοδ) ζαίΐοῃ οὗ ἐπαὶ πο αοάὰ 
[αν υὐοπιιβεα ἢ ΤῊ ποτγὰ οὗ πο [080 κίδῃάοι 
ἴογουθγ, τορ 168 Π6 ἀρονῤαν Το μου βῃΐης οὗ 4]} 
{δὲ 16 68 ἴῃ 106 ῬΘΟΡΙ6 οὗ αοἀἂ ἰδ ῃο οὈδῖδο]6 ἰοὸ 
18:9 τοδὶ ἰζαίΐοη οὔ νμδῖὶ αοὐ 1146 ργοαχίβοά. Οἡ 
186 ὁοοἢ Ι Τῆο Ῥχγορμοῖὶ τηδῖκοβ υ8 σοδαὰ δ6- 
ἱποϑη ἴΠ6 1πο8. ἰῃαἴ [86 ποτὰ οὗ (πΠ6 [.0ΒΡ, ὑτϑ- 
οἴβθὶγ Ὀθοδυβο οὗ 15 οπνῃ ἱταροῦβῃ 8 Ὁ]9 Πδίαγο, 
βηὰδ ἰη πνῆδὲ Ῥοσῖβοθ σαί μοῦ 8 δἰ μάθγδηοθ (ἤδη 8 
οοπαϊίοη οἵ Σἰ8 ονῃ 1] 8] ποῖ. δ ΟὮ ἰδ 'Ώ χοῃο- 
ταὶ (πΠ6 Β6ῃ86 οὗ ΟΡ Ῥᾶβθαρθ. Π{{π ἤδΎο ΘΟΣΤΘΟΙΥ 
ἹΟΡτοβοηθοὰ ἱξ, (Βοη {|6 Ῥτορβοῖ πηοδηβ {ΠΟΘ ΌΥ 
ἴο Ῥγονϑηΐ ΘΥΤΟΏΘΟΙΒ ΤΟΡΓοδοη Δ(: 008 ἰῃ ἴο 
{|| πιο δηᾷ ᾿βηηοῦ οὗὈ [18] }}1ὴκ ταί 6 ἢ δ8 θ6- 
ἴοτο, δῃὰ δβρϑοδ ΠΥ ἰπ γεν. ὅ, μοϊὰ ἢ ργοβρϑοί. 

αΓΆΒΒ 88 Δ ἰτηθρο οὗ (86 ΡΘΓΙΒ84]6, Ῥρ χχχνυὶῖ, 
2: χο. ὅ5ᾳ.; οἰϊϊ.1δ; οσχῖχ. ὁ ; 900 υἱῖϊ. 12, ΑἸβοὸ 
βοποτα: 920} χὶν. 2; Ρβ. οἱ1].1ὅ, Το πογὰ ἽΟΠ 
ΟὐΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ΠοΙΘ ἴῃ (6 Β60Ώ86 οὗ Ρἢγθῖολὶ ἰονο}}- 
Ὧδβα, ΔΟΤΘΟΔΌΪΘΘΒθ. ΕἸΒΘΉΎΠΟΓΟ 1 ἱβ ΔΙ τ γ8 υδοὰ 
οὗ πὸ οἰ ῖςΆ] ἐγ ο ἀ] 1688, ΓΆΥΟΥ, σΟμ Ρ]ΒΟΘΏΟΥ͂ οὗ 
ῬΘΙΒΟΩΒ (πιθῃ δὰ αοα). Βπί 88 ποῖ {86 ροοσὶ ἃ 
τεῦ ἰο Ῥεγβοηϊίν (δὶ δηα ἰο Τορτγοβοηὶ ἸονοΪυ, 
δτδοΐουβ ΔΡΡΟΒΓΒΏΟΘ ΔΆ ἰἢ6 ἴλνον δηὰ {γἰ ομ] 6588 
(πὶ [Π6Υ δῆονν ποῦ ὍΒθηοο ἰπ6 τοηἀογίηρς δόξα 
(ΧΧ.), σίοτία (Ὑ Ὑτ..) ᾽8 ἱποχδοῖ (τοῦθ δ 180] 
εὐπρέπεια, Ἅ48. 1. 11), θαΐ ἴο χοίαΐϊῃ (16 πιοδηΐηρ 
«ΕΣ " που]ὰ ΡῈ ροάδηϊγΥ. 17 (8 Ἰονε! πθδβ 

Βιαηγδη [Βἰπρ8 18 {κὸ (δ0 κτϑδβα διὰ [86 βουνοῦ 

οὗ {π6 Βο]ὰ, ἐμοη 10 τπυσβὲ γοθοσ 6 [8.686 ποὶ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ Ὀ]οθβοιληρ, Ὀαΐ 8190 ἴῃ οδδίξηρ 1 Ὁ] οβϑομλα. 
ΤὮο οορίϊηυδπορ οὗ Ὀ]οοπλ Π6ΓΘ κ8 ἯῸ]] δ (ῃ6σὸ 15 
βιιογί, Ιηἀροα χγαθε δηα ον ἀο ποὶ Ἔευύϑῇ οοσ- 
Ρἰοῖα (μ6 Ὀτιοῖ ρογὶοὰ οἵ υἱοοῖι δρροϊηϊδὰ (ἢ θτι ὉΥ͂ 
Ὠδίυγο. ΤΉΟΥ υἱίμον Ὀοίογα {ποῖγ (τὴ  Βοη [86 
[ΒΡ Ὀγοδίοβ οὐ ἔδϑῦι 0} ἰδ 6 δοοσοδῖηρ πιθὰ 
88 ὙΠ} ἃ ποῖ Ὀσθδῖ}. ΤῊο πιηὰ ἴδ ο]]οὰ “ ["--- 
ποῖ ΟὨἹΥ Ὀοοδῦθο ἰΐ 16 Φοϊονδῖι (δὶ Ομ ΔΥρῈΒ ἱὲ 
ΜΠ ἰἰ8. ταϊβαΐοη, Ὀαϊ Ὀδοδιθθ, δα Ὀγοδίῃ, δ 11|6 
Τοβρί σαϊΐου οὗ παίυγο, ᾿ΐ ἢδ8 ἃ 1 ϊχϑῆθϑδ ἰο {πὸ ὅδ ρἷ- 
τὶ οἴ σοά. Τδυθ ἰῃ οἶος ρἰδοδβ ποὶ ΟὨΪΥῪ ͵β (ἢ 8 
ϑρίγιι οἵ οὐ (μαι ορογδϑίθβ ἰἶκο 186 νἱπὰ εἶ κιπεα 
χΧΥΪΙ. 12, 2 Κίηρε 1ϊ. 16) ἀφεϊρηαιοὰ “ ΓΙ, Βυΐ 
αἶθο (6 νὶηὰ (μδὶ ορογδαίοβ {π|κ6 189 βρίσγιἙ οἵ 
αοάὐ {Ηξοκ. χὶϊ!. 1δ; 188. 1ἴχ. 19). 
Ετοῖ ἴδ6 δη πο βὶ8 ἴο {86 οοποϊυδίης πογάα, 

[Πὸ τ οζσᾶ οὗ ἴδ9 Τωοχᾶ 8884}}] διαῃ! ἃ ἔοσγονθυ, 
6 ΠΔΥ͂ ἐπίον (πδὲ ἴῃ6 Ῥτορβοῖ ἰῃ νοσα. 6- ὃ 88 ἴῃ 
τηϊηὰ ᾿γἰπλδγΥ ἐπα Ρεορὶα Ϊεγαεὶ. ΕῸΡ που]ὰ 
τ16 ΡγορΒοῖ (μ8 Πογὸ ἴῃ (Π6 ῥγοϊορυθ ἰο 8 δε 
ΘΟ ΒΟΪ δίοσυ ἀἰβοοῦσβα σοπιίογι [86 Βεδίμθῃ ἢ 
μο ποὶ Ὀοσίῃ πίῖ [Π6 πογὰβ: “ οοπγίογῖ, οοτηΐοτὶ 
γ6 πῖν Ρ' Τιῦε πνὸ τηῦσδὶ ὑπαογβίδηα ὃν 
“ὍΠ86 ποτά (παῖ κἰδηβ᾽) ὈΥἱ ΓΙ Υ (μδὲ ποτὰ οὗ 
τοῦαΐθο ρίνθη ἰὸ ἴβτϑϑὶ. Τὴ6 οοπίϊουδποθ οὗ ἐλῥδ 

18 τηϑαθ ΓΟ ΙΒΕΕῚ ἴῃ οοηἰγδεὶ τ ἢ [π6 ΡΟΣ ΒὨἷηρ᾽ 
οἵ αἰ βοὴ ; ἴἢ, δἰδβο, οἵ {πῸ ουϊναγα, ΠΟΒὮΪΥ 18- 
ΤΆ6]. τοῦ (Π6 ροῆογαὶ πἰδίοσηθηΐ, “αἱ βεβίι 18 
ὅτ888,᾽ σοῦ. θ, {μὸ Ῥτορβεὶ ἄγατβ [Π6 φοποϊ υαΐοῦ, 
γογ, 7: 1ποσοίοσο, νυν, [ῃ6 ῬΘΟρ]6 ἴδ χγαδθ, διά 
ἴ(ο ἐπα 16 Ἰοϊηοὰ {μ6 βισίποσ οοπϑοαυθηοθ {πᾶὶ 
(Βαγείογο (ἢ 6 Ῥϑορὶδ 858 ρζγδβδβ δηὰ βουνοῦ τασδὶ πὶ- 
(ον δηὰ ἴλάο (νοσ. 8). Ηδποθ ἔμ6 [ἰἰογαὶ σερεῖ- 
ἰἰοη οὗ “10 χταεβ πὶ ογοίμ, {6 θόντες ἐλ 61}. 
Ετοπὶ τ μδὶ ἢδ8 Ὀθθῃ βαὶὰ δ᾽ γ}δα νυ, 10 τεβα} 5 οὗ 
οοῦγαα (Ππδὲ νὰ πιυδὲ υπἀοτγβίδηα ΟΥ̓ ὈΣΣΊ, νον. 7, 
[8γ86] δηὰ ποὲ Βυμπηδῃ ἰκϊηὰ (χ]Σϊ. δ). ΑΙ ἴπιϑ δατὴθ 
(πιο ἴἰ ἰ8 τηδὰθ οἰοδν πδὶ ἰμογα 8 ποι αἰ ην ΒΌ ροΓ- 
βυοῦβ ἴῃ ἴΠ6 ἰαχί, ναὶ γϑίμον [μδὺ Π6 ῬΙορδΒοὶῖ δ- 
ὩΣ ΟἿΪν τα 18 ποοα }] ἰο Ἐχργεβδ ἰδ (Βουρμέ. 

6 που]ὰ »αγ ἰδὲ, ουύθὴ ἰΐ ἐπ ἴμ τοπιοίβ ζαϊ το 
41}1} ἐπαὲ ᾽θ ΘαυίΒ]γ, δά Ἄυθὴ νη δί ἰδ θαι} ]}Υ 1 [ἢ 6 
ΠΟΙΥ ὈΘΟΡΙΘ, ψ1}} βανο ρογίβῃθϑα, 8βι1}} 86 ποσὰ οὗ 
06 ΠΟΒᾺΡ Μὶ}} χεηδίη δηὰ ἀδιηοηδίγαίο 19 ἰσ ἢ 
Ὀγ ἰδὲ ἢ] Β] τ οηὶ οἵ 1.8 οοπίθηϊα. 

δ. Ο Ζιοι----τἰδῖ στὸ υυὲ τ γοῦυῃᾷ.---  ογα. 
9-11. ΤῺ (μϊγὰ ς8}} θερίπθ δἱθὸ τὲ 8 βοϊοιθ 
ΒΌΣΩΠΙΟΏΒ ἰο 1οὲ 186 681] οπῃᾷ ἑοτίἢ, δηὰ (8 τπϊτὰ 
[οτταῦϊδ οὗ βυϊητηοῦβ 5 {π6 τηοσὶ οορίοῦδ οἵ 81], μὸ 
ἐμαὶ ἰπ (8 τοερϑοὶ ἃ στδάδιΐοῃ οοσῦτε. Τμ6 Ῥτο- 
Ῥμοὲ βὸ 7 δὰ Βεδγὰ [86 βυτητηοῃβ [0 68}} δηά 
186 οοπίρηίβ οἵ [86 81] ἔγοτο δρονοϑ, δο ἱπδὶ 6 οὔ] 
εἰιεὰ ἰο ἷθ τοδάθσβ ἰπἰηρβ μβοασά; Ὀυΐ Βοτὸ ἰΐ 16 
Ηἰταβοῖ ἐμαὶ δαιΐίβ {86 βυϊησηοτβ ἴο 608]1, Δῃὰ ἀ6- 
ἤποβ ἰὴ οοπίοηίβ οἵ Μ8δὲ ͵θ ἰο θῸ οδιίοὰ, Α8 δ 
ΙΔ ἢδ6 ἰυχη8 ἰο, 8η :ά681 ρδγβοῃ, ἰὺ 1θ ἰσυς, γῖ 
οὔθ οοποοίγοὰ 88 πυμπιδη, ἰο Ζίοῃ οὐ «“6ΓΌΒΑΙ 6πὶ 

βε, αῃὰ οομπιπλἱβδίομβ ἐξ ᾽ο βδβϑοῖι Ὁ] 4} 
ἴα οἰ] το, (μὲ ΤΉΘΥ ΤΑΥ͂ Το ΠΥ δροὺΐ {86 ΠΕ] 

ἀρροδτίηρ, εἰγσοης βανϊοῦγ, δῃα σοτωσαῖὶ ἐμεταθεῖν ον 

ἴο Ηἰἷδβ δι] μυίΐάαποο ἱπίο (πεὶγ βοπιθ. ΤΠ6 

τοϊδίίοη οἵ (μἰβ 9411 ἱμβογείογε ἰο ἴπ9 ὑπὸ {πὶ Ῥσε- 

οδάσ, ἰβ {πὲ 11 ροϊαίβ ἰο 1π6 ρει μεγίηρ ἴος (86 7οῦτ- 
ὨΩΥ͂ δηὰ (80 ρυϊάδηοο δὰ ργουΐάβηοο ἀυσίηρ (80 
ἸΟΌΓΏΘΥ͂, δῖε γ ἐμδὲ τη ἤχει 0811 δὰ ἰγϑαθα οὗ [8:9 

ἰηπαγά δηά ουπασὰ ργοραγδίίου οὗ (86 γᾶν, δηὰ 
(δο ϑοοοηᾷ δὰ ἀραὶ πῖτ ἰμ6 ρετὶοὰ οὗ [86 )ουτ- 
Ὧ6Υ. Τῇ ἔγκὶ δηπουποοιμθηὶ οἵ δ 68}}, γεσ. ὃ, 

οοπίδέμοα ομθ τλθριῦοσ; ἰδ ϑοοοπὰ, δὶ {πο 
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ΒΆτηο ἰΐπηθ 8 8 ΒυΠ) Π018 [0 68]], γογ. 6, οομίαἰηοα 
ἴτο πιο ῦοῖα: ἰἢ6 ἰΔβῖ, σοῦ, 9, δὶ σοηίδίηδ {πὸ 
και οῦδ, 88 ἴἢγθθ τηρθογθ.Ό ΤΠ ὙῸ 566 (8 
τη πδζὰ οοιΐου οὗ μ6 ΡΙΟΡΒΘὶ σ͵ΊΟΥΤΒ ΏΟΓΘ ἰὨθ 86 
δοὰ δοοκβ 18 ὀχ ργοββίοῃ ἰῇ ἃ οἰϊπηδχ. ΕῸγ (ἢ18 
Ρα (86 γΡοτγϑοηϊβοδίίου οὗ {86 οδηίσαὶ ροΐπὶ 
ΟΥ̓ ἰ)6 ῃδίΐοη ἰβ αἰδιγὶ δαϊοα, {πὸ 18 ἰ0 βᾶῦ, (ἢ 9 
{ιηοίζοη ͵θ δϑβαϊρτιοα ἰο 8 ἐποίοϊ ὰ ρεσβοῃὶ βοδιίίοη, 
Ζῖου δι ἃ οι δα θη, αἰ (πους ἢ ὁδοῦ οἵ (680 ἵν Ὸ 
διὰ οί Ἰοχοί πο σ τορζοθοπΐ ΟὨΪΥ ὁπό βυ)εοί, υἱς., 
6 1468] οσομίσο οὗ (π6 ηδίΐοῃ ἰδὲ πλυδὲ ΠΟῪ δρδίη 
ὈοοΟπ6 βείνο δηα μοδὰ (Π6 οἰκὶοα οὗ δ υἀ4}., ΤΉΪΒ 
αἰϊειγὶ Βαϊΐοη οὗ {Π6 το] οὗἨ τσεργοβϑηϊδίΐοη διηοης 
16 ἔπο ποϊϊοηθ Ζίοη δὰ «ΘΓ βΆ] 6 πὰ 18 ἰγοαυοηίΐ ἴῃ 
Βοΐδ ρμαγίδ οὕ ουγ Ὀοοΐς: ἱϊ. 8; ἱν, 8, 4; χ, 12, 82. 
χχῖν. 23; χχχί. 9: χχχὶϊὶ, 20: χχχυὶϊ. 22, 32 : 
χὶ!. 27. χῖνὶ. 18. τ. 1, 2; Ιχὶϊ. 1, ᾿χὶν. 10. ἵἰ 
ἦβ ἩΟΓΙΒΥ οἵ ποῖΐοο, {μδὲ (Πΐ ἰοτια οὗ Ἔὀχργοββίοη ἰδ 
ὈΥ ὯΟ 6818 Τουπά ἴῃ δΔ}} (μι Ῥιορβοία, ΕἾγαῖὶ τὸ 
δη1 ἰξ ἴῃ 906}: 111, δ; ἰν. 16, 17; ποχί ἴῃ Ἀπ|οθ: 
Ἰ. 2; (πο ἴῃ Μ|Ίοδῆι, (86 Θομ οι ΡΟΓΔΑΓΥ οἵ ἰβαϊ δῇ : 
111. 10,12; 1ν. 2. [ἐ ἴθ τοιιδι τ Ὁ]9 {μα Φογοπιῖδἢ 
Ὧ,365 (9 Ἔχργθηβίοῃ ΟὨΪΥ ἴῃ ἵνο ρίδοο : χχνὶ. 18, 
8.5. 8. οἰϊδιΐίοῃ ἴγομλ ΜΊΟΔὮ δἰ}. 12), δηὰ 11. 856. [Ιη 
Τ δταθηιδίϊουθ [6 οχργοβοΐ ἢ ΟΟΟΌΓΒ ἐῆΓΘΘ {ἰΠΊ68 : 
1.17; ἰδ. 10,18. [16 Ἰοαπὰ Ὀοδίάο ΖορΆ. 111. 14, 
16 δπὰ Ζϑοῆ. ἱ. 14, 17; υἱὴῖϊ. 8. ἰχ. 9. 
Ζίοι πηυδὶ ΔδοΘ ἃ ἃ ἰκ ἢ ὩΟΌ ἴδ᾽ ἴῃ οτἶον 

ἴο Ὀ6 Ποδγὰ δίδν (οορ. χὶὶὶ. 11. 116 Ὄχργθβαίοῃ 
ΓΔ. ὙΠ δρδίη χχχ, 25; [ν]1, 7). Ζίοῃ δηὰ σεογυβα- 
Ἰεπι δ’ὸ δι ἀσεβθοὰ δὲ 1552. ΤΗΐβ ποσὰ {μογοΐοσο 
᾿ιδη ποῖ (86 ζϑηξεῖ νο σοϊδιΐοη ἰοὸ Ζίου δηὰ  ογυβαίθπι 
Ξε" Ζῖοπ᾿β μογϑ]α οὔ )ου." βυς ἢ 1ἴ 18 ἔθη ἰο ὃὉθ ὉΥ͂ 
106 ΧΧ. γυτ. ΤΑΒα., δηὰ δἴθοῦ ἰἤοδο Ὁγ ΟΕ- 
ΒΕΝΤΟΕ, ΗΐἴτΖια, ΚΝΟΒΕΙ, ΗΛΗΝ, εἰς. [ὶ 16 {Π6 
διι γι ραΐθ οὗ Ζίου ἀδῃὰ “6 σι β8]6π), 88 (δ [0] οπίπς 
ΤΕΆΘΟΏΒ ΒΥ : 1) Ασοογάϊηρ ἴο (Π9 νἱ ον οὗὨ ἰδοθθ 
(δδὲ λββιτλθ ἴμ6 ροηϊἶνο γεϊδίίοη, Π732 15 ἴο Βθ 
οοππίγι θα ΠΟ] ἰΘ οί ν6}γ, δα ἀδδίμιδῖθ {Π 6 τχθββθη- 
Κοτβ οὗἩ β νϑίζου ἃ8 ἃ τοί] {γ, 8οῸ {μπδὲ 1ΐ βίβη ἀ8 ΤῸΓ 
Ὁ Λ53Ὁ δηὰ χηθδηβ [86 “ ΘΙΏΡΒΒΕΥ οἵ δα] ναἰίοη" 
(Ηειαδοἰεπδολαῇ, ἘΝΟΒΕΙ,). Βυϊ ὀνθη ἱἢ σταπ)- 
ΧΑΔΙΪΟΑΙΠΠΥ͂ (8 18 Δ]]Ο 40]6, δι1}} βυοῖὶ ἃ οο]]θοίῖγο 
ἀεαϊρπδίοι οὗ ΤῊΘΑΒΘΏΖΟΙΒ ΟΥ οὗ λ ἢιοίβ ἰ5 αυϊΐο 
ΘΟΠΊΓΕΣΥ ἰο (6 μδὲϑ ἰοσμσπαϊ,. 1η (Ὠΐθ βϑρῆβθϑ τἢ 9 
εἷπρ. τηδδο. 639 ἴθ πϑοὰ 164. 111. 7; Νδῃ. 11. 1, 
Μογθουεῦ οπὸ που]ά οχροοῖ, ἰΏ ογάοσ ἰο οὐνἱδίο 
ἀπάϊαιϊποίπεβα, [μαὶ (ἢ 9 σοῦρα που]ὰ ΡῈ ἴῃ (δ9 ρΡ]ὰ- 

ταὶ (1). Ἐ2 ὝΠ, εἴο.). ΓΟΤΙΡ, πβίομ ἰα φαοιοὰ δε 
ΔΏΔΙΟρΌΟΙΙΒ, ΤΩΘΆΠΒ, δοοοράϊηρ ἰο ΕπΕϊ, ἱ. 1, ποὶ 8 
Ῥίαγαι ἶγ, θηὶ ἃ βίπρβ]θ μβϑσβοῦ. 2) ἩΛῊΝ μαγβὶ 
ΓΘ ““ Ση ΔΎ Π}1651}}]0 ἴο 056 «“6γυβδίθηχ πε ποιῖ- 
ΟἈΠΥ ἰο (Π6 οεἰϊΐε5 οἵὗὁ Φυάδῇ, βοοϊηρ 1 ΒΟΙοηρδ ἰϊ- 
86] τὸ {π6π|.. Βαϊ ἰΐ ἐκ υδξ (ἢ οοπβίαη!ϊ τιδὺδ ἰο- 

ὁ ΠῚ Ιδαΐδῃ ἴο αἰπίϊη συ ἢ 9 Ἔστιβαίολ δὰ 
πάῃ (πιοδηΐης {μ6 οὐκ δε οὗ  υἀ8}}} : ἱ.1 ; 1]. 1; 

111.1, 8; γ΄. 28; χχῖϊ, 2] χχχνί. 7; χίϊν. 26, 
ΤΙ δηάα, ἰοο, 118 Θοῆο ἐπ Ἰδίογ Ὀοοΐκα: ΦΖ6γ. ἦν. 
δι; ἶχ, 10; χὶ. 12; χχν, 18. ΖοοΝ. 1. 12 ; Ῥβδίηι 
[χῖχ. 86. Ῥχγϑοίβοῖγ {ΐ ῥγοιαϊποηί Ῥατί, στ Βῖο ἢ 
νῸθ ἰπ5 860 «ΦὈΥΆΒΆΙοΙ. ΡΪΔΥ, ᾿υβι1ῆ68 τ8 ἰη 
Σηδ᾽ ηἰδίἷης ἰπδὺ [η9 Ῥτγορὶιδὲ πηθδηβ Ὠοΐ ἴο γαηΐς 
Φοσαρδίθση ὙΠῈῺῈ {μ6 οἰξίοο οὗ Φυάμῃ, θὰ! που]ὰ 
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ΒΠΏΠΊΟΩ ἱξ ἴ0 Θχοροῖθθ ἰΐ8 ὈΓΪΠΊΔΟΥ͂ ΟΥ̓ΘΣ ἱῆθτ,, 
ΙΖι ἴδ δυθῃ 8 γοῦν ἱπιρογίδηϊ ροΐηϊ ἴῃ βαϊνδιίου, 
{πὶ δὲ οποϑ, βὲ}Ϊ ἴῃ ἐμ δχῖϊθ, (16 οἱά ἀοτωρβιῖο 
οοηκβιϊται 084] ογχδηΐβαι βου] α μανὸ οἴἶδοί. .6- 
Γυβδ 6 πὶ πγυβὲ δ Οη66 Θχθγοΐβθ 6 Σ᾽ πηδίθγηδὶ σἱμῆὶ 
οΥὔον Βεῦ ἀδυράψεογβ (οοσιρ. 6. σφ. ΕΖοὶς. χνὶ. 48, δδ). 
880 τηυπὶ μαίπογ ποῖ ᾿ἰἶτ ἃ ἤθῶ ψαίθοσβ ΠΟΥ 
σὨοΚ8 ἀπάθν ποῦ νίηρπ, δα γοαυΐγο ἐμθαλ ἰο χο- 
οοῖν6 16}} ἱμοῖν ΓΟΒῸ δηα γα] υπάον Ηΐδ ἰοδἀ- 
ΘΥΒΪρΡ ἴογ (ῃ9 τοίυστῃ ἤοῶθ. ]ῃνο] πίε! 0 
ἅτ γϑηληαἀϑα Βογὸ οἵ {π6 ἴδοί, (μαὶ 6 χγοδὶ ματγί οὗ 
86 [κγϑο 168, θη (Π6Υ γϑοαϊνοα (6 ρεγπκίϑίοῃ 
ΟΥ ΓΑΙΠΟΣ ΒΟΓΏΙΊΟΠΔ ἰὼ γοίυγῃ Βομλ6 ἰο αἰ οϑιΐηο, 
Ργοίοσγοα ἰοὸ γϑπλδῖη ἴῃ ἰδ ἰαπὰ οὗ 6χ]ϊθ. Τθηθ 
αἰά ποῖ τϑοορηὶζα {Π6 νἱβιἰδἰΐοη οὗ πος αοά ἴῃ 
(Πδὲ αἰϊοσθά βοηιποηὶ οὗ ἰῃ 6 που] ἀ-ΡΟΎΟΓ ἰοπαγὰ 
86 Κίπράοπι οὗ ἀοά, ἱη (μδὺ ποπαάογίμυ! ϑυγαηοηϑ 
ἰο γοίασῃ Ποπιθ, 88 ἷθο ἰδίου, ἤθη (86 0 ΒΡ σϑιθ 
ἴῃ Ῥογβοῃ ἰο Ηΐβ ονη, Ηΐθ οσῃ αἰὰ ποὶ τϑοοὶτθ 
Ηΐπι (Φοιπ ἰ. 11). [866 ΠΑΝΟΒ οὐ Φοόδη ἱ. 1, 
ὙΠ ΠΊΟΝ Π6 ΓΕΟίριΒ ἰο ἐἰπ6 ἰμοοογας δάνοηϊ ἰη (ἢ 9 
ΟΙὰ κὐαρθαὸ μον, Δηὰ (ἢ π8 Ἔχϑοὶν ἰο 1:6 ρῥγοβοης 
Β δ] 6οῦ δα ἰηοϊιἀοά.--ΤῊ. ΒΥ ΒοδοΙᾶ γουὺς 
οὐ, ιΒὸ [δῦ 8, 85 δΐ τοῦ, Ῥγοθοηίθαὰ ἰο Ηΐ8 
βθῸΡ 9. Υ͂Βαι δο [0ΒΡ, νἢο 88 ἐπ δρ 
1ῃ ἰἢ6 τχϊάει οὗ Ηἶβ ροορ]θ, σου] ποὺ ἴαγί μοῦ γθ- 
Ψψ64], ΠΟῪ δερθοΐα! ]γ Η6 που] δον ΗΪπηβοὶ ἢ ἰὸ- 
πατα (86 ΡΘΟΡΪΘ6, [Πἰ8 18 ποῦν ἀθβοσὶ θβὰ ΟΥ̓ ἃ βογίθβ 
οὗ ἱπηρογίθοίϑ οὐ, θθοδᾶδο ἔἤ686 ὙΟΓῸ 81}}} ρυγοὶ Υ 
Ιαϊθηιὶ ἔβοίβ. ΕἸγϑῖ, 1 18 ἐδ ἃ Γ8Π9 ογᾶἃ οοὔθα 88 
8 δζοΟ!ΚΚ ΟΘ. Νοῖ ΟὨ]Υ Μ1|]} 6 ΟῸῈΡ δ μανὸν ἢ 
νυϊ ΗΘ νη}}} 8160 δἦοισ Η Ἰπιβο Γ αἰγοης. Ηἰδβ ἄστὰ γ1}} 
80 ΣΟ (δὲ 1 8.}8}} Ὀοηρῆι ΗΠ σι, ἢοΐ ΟἾΠ6ΓΒ, 88 18 
π6 οδ86 Ὁποῦ ἃ ταῖς σοροηί. Α8 {Π6Γ0 1ἴ65 ἴῃ 
6 ἴοτ Βίτὰ (μ9 ἰάοα [αὶ Ηθ υπάογίδιοβ [ῸΣ 
ἩΪὨιβ6]ζ, δο (ἢ [0] οπνίηρ οἰδιιθθ Οσργθδβοθ (Πδί, 
ΟὈΡροϑθά ἰο οἰδογθ, 6 ξονβ 490 ΠΟΥ ἰο ὑγθθεσυο 
1Π6 διιπ σεΐψια, Ἠδ [ιδ8 ον ἐγ οηὰ δηὰ ἴοϑ [86 γὸ» 
ΜΑΓα ὈῬγοραγοὰ [μδἱ θθσοπγ68 Θ80}. Οηο Ν1]}} ποῖ δσῚ 
ἴῃ ἰακίηρς 2), τ Βῖοἢ ἰδ πόνον υϑθἀ ἐπ πιαίαπι Ῥαν- 

ίεηι, ἴῃ ἃ ψοοὰ βορῆθθ. Οὐ {86 οἶβὲρ μαπηά, πῆ γ9, 
ΜἬΙΟΝ ΟΟΟΙΓΒ αἷδοὸ οὗἩ τοἰγ δυιϊΐϊνα ρυηϊβηπιοηὶ (κα, 
εἶχ. 20; 188. Ιχύ. 7), Τὺ Ὀ6 υπάογείοοά ἴῃ 8 ὑδὰ 

βδοηθ06. ΓΘ ἰβ ῬΓΪΏΑΥΥ ἴαδοτα ρατίιι, ἰῃδὶ 
πο ἢ 18 ττουρδί ουἱ, ἰΠ6η, ΚοΏΘΓΔ]γ, γυμδὲ ὧδ δὸ- 
αυϊτοά, ἀἰροιοι, τοϊσ υιϊΐου (1,ογ. χῖχ. 138; [βαϊ δῇ 
ΣΙΪχ. 4. οὐ. Φοῦ νἱῖ. 2: Φ6γ. χχὶὶ. 13). ΤῊΘ 
Μοτὰβ 12[,,ἍΚ 2 ΤΣ σον ἰἴνοσϑι δρδίῃ ᾿χὶϊ. 11. 
) ὀοσυχτβ ἐπ [ἢ6 βυταθο } 1681 ΒΘΏΘΘ χχχὶ!, 2, 
γοῦ τη υοἢ ΟὔΘΠΟΣ ἰῃ ρατί βροοοῃᾶ: χὶ]. 10; χ͵νὶ. 
14. 1]. δ, 9; 111.10; 11}}.1; Ὡ|χ. 16; 1χ}}]. δ, 12, 
ΤῊ6 μαβϑδροβ]χ, 16; ᾿χὶΐ, ὅ ΔΓ ΘΒρθο δ ΠΥ ΤΟΣ 
οὗ ποιΐοθ, θϑοδῦθο [80 ἕοστα οὗ δχργοβείου »Ό 

Ἢ Ὁ ὀσσασθ ἰβοσο σοιαϊηϊης τ οἵ ἸἾ ΓΙ. 
Ἄε Βα 11 χρδῖίκο (86 ᾿ἱπηργοβδίοη 88 17 (ΠΟΣΘΌΥ ἐμ6 
Ῥγορβοὺ που]ὰ ον δίθ ἰἰιθ ἀγεβϑα οὗ ([9 γα βῃ 08 
οὔ (Π6 τοϊαγη ᾿ΟΌΓΠΘΥ, ΘΒρΘΟΙ Δ ΪΥ ̓ ῃ Τοίδγθῃοθ ἴο 
0 ἀο]οδίο ποπιθὴ δηα οἰἱ]άγθη. Ἠθηοο ἰΐ ἰ8 
βαϊά ἐπεὶ ἴῃ 6 [ΒΡ π|}} ἰοδὰ Ηἱβ ρϑορὶθ 88 ἃ σοοὰ 
δμορμογὰ Ἰοδάὰθ ἢΐ8 βοοῖ. ΤῊΘ ἰθηάὰοσ ἰϑπλῦβ ἰμ δὲ 
σδηποῖ ΜΚ, (Π9 ροοά δμδρμθγὰ ραίθιθβ ἴῃ κἷ8 
βίγοη δγηὶ δηὰ ολγγίοβ ἴἤθηι ἴῃ [118 θοθοπι---ἰ αὶ 
ἦα, 'ἴὰ ἴδλο θοθομλ οἵ 18 ψαγιωβῃί, 
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2. ΖΕΗΠΟΥΑΗΡΒ ἹΝΕΙΝΙΤΌΘΕ ΑΝῸ ΙΝΟΟΜΡΑΒΑΒΙ ΕΝΈΞΒ ΤῊ ΟΒΠΕΟΤΙΥῈ ΒΑΒῚΒ 
ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΡΕΜΡΤΊΙΟΝ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΕ ΧΙ, 12.-926. 

12 ΗΟ Βδιἢ τηοδϑυτοά ἐδο ψαίοσβ ἰπ [86 ΒΟΙΙοτ οὗ εἰ διά, 
Απα "τοοίρα ουὔὖ πονϑ ὙΠῸ [ῃ6 Βρϑῃ, 
Απαᾶ δοοιρσθῃοηάορα {86 ἀυδί οΥὗὨ [6 φαγί ἴῃ 8 ᾿ἸΩΘΒΒΌΓΟ, 
Αμὰ νοὶ [μὰ 86 ΤΟ ΔΙῺΒ 1ῃ 808168, 
Απὰ (δ δ1118 ἰὴ 8. ὑδίδῃσθ ὃ 

18 ΥὨο διδίῃ "αἰγϑοίθα {πὸ ϑριτγιξ οὐ [6 1,0 ῈΡ, 
Οσ δοΐπο ᾿ὶθ σου 86 1}0Υ Βδίῃ ἰδυρθὶ Βΐμα 

14 ὙΥ1} ποτὰ ἰοοῖς ἢ οουηδβοὶ, δηὰ τὐἦο ᾿Ιπδἰχυοίοα Ἀΐπι, 
Ἀπά ἰδυρδί Ηἷπὶ ἰη 86 ρδὶ οὗ Ἰυάρτηθηῦ, 
Αμὰ ἰδυρῇΐ πὶ πον]θαᾶρο, 
Αμὰ βδονδα ἰο κὶπ (86 ΨΔΥ οὗὨ ὉΠ οΓε Δ" ἀΐηρ ἢ 

1δ ΒΘΒο]ά, {δ παίϊοηϑ αὔὸ 88 ἃ αστῸρ οὗ 8 Ὀυοϊοῦ, 
Αμά δγ6 οουηΐρα 88 16 5π18]] ἀιιδὺ οΥὁὨ {86 Ὀ6ΙΔΠ06 : 
Β6Π014, 6 ἰδ κοί ἢ ὉΡ (86 18168 88 8. Ὑ ΣῪ 11{|16 ὑμίηρ. 

16 Αμπὰ 1 ῦδηοῃ ὦ ποὶ βυοϊοηΐ ἰο ὈυΤη, 
ΝΟΥ [86 Ὀοδβίβ ὑἐμοσοοῦ βυ οϊθηὺὶ [Ὁ 8 δυτπὶ οδουίην. 

17 ΑἹ] πδύϊομβ Ὀθίοσθ ἴσῃ αγὸ 88 ποίμϊηρ ; 
Απᾷ {ΠΟΥ δῖα οουηϊρά ἰο Ηἷπὶ 1688 ἰΒδὴ ποίμιίηρ,, δηα Ὑδη 1. 

18 Τὸ σοι (μθὴ ν1}} γα κοὴ αοα 
Οἵν σηδὺ ΠΠἸ Κη 688 γ11}} γ8 ΘΟ Ρδτο ἀηΐο ἈΪπὶ 

19 Το πογκιηδη Ἰροὶ ἰϑί ἃ σάν ᾿πηΒρῸ, 
Απά [86 μο] ἀβην ἢ Βργθδάθιι 10 οὐοῦ ψἱ ἢ ρο]ά, 
Απαὰ οκϑβίθι ἢ βέ ἵν ῦ δίῃ. 

20 Ηο ἰμδῖ ᾿ 8ὸ πῃ ρουθγβῃϑᾶ ἐἰμαὺ ἢο μαι πὸ οὈἸΔΟΏ 
ΟἸοοβοίῃ ἃ ἰγὸθ Μ{1}} ποί σοῦ ; 
ΗΘ ἐναμὸ μὰ ὑπ τὴ ἃ οαπηΐηρ πΟΥκαδη ὕο ΡΤΘΡΆΓΟ ἃ ζύϑύϑη ἱπιδρ0, ἐδαΐ 584}} ποῖ 

6 πιογαᾶ, 
21 ῇ]ανοὸ γο ποὺ Κπότῃ ἢ ᾶνο γὺ οἱ ἨΘΑΓ͵α 

Ἡδὶὰ 1ὑ ποῦ Ὀθθη ἰο]α γου ἔγομα π6 δορί ππΐηρ 
Ηδνο γο ποὺ υπἀογβίοοά δέτοπι {86 ζουπάδιϊοπβ οὗ [86 ΘΑ ὗ 

22 41. ὦ Ὧ6 ὑπαὶ δἰἐὑοῦ ἀροη {6 οἶγο]6 οὗ 186 δδσί, 
Απά {Π6 ᾿ ΒΔ  ἰδηΐ8 [μογθοῦ γα 88 βτΑΒΒΠΟΡΡΘΙΒ ; 
Τηδί βιγοιομοίῃ ουὔὐ {86 ΒοΑΎΘηΣ 88 ἃ ουγίδιῃ, 
Απά βργοδάβι ἐμθῖὰ ουὖ 85 8 ἰθηὐ ἰο αὙ6]] ἴῃ: 

28 Τμαὶ ὈγΙΠρΟΙἢ {86 Ἀυΐποοβ ἰοὸ ποίμίηρ; 
ΗΘ τδίκοία {πο ᾿υάρεβ οὗἉ [86 δασὶ 88 υδῃϊίγ. 

24 Ὕ68, [ΠΟΥ ᾽8}811] πού Ὀ6 ρ]δηίαοα ; 
68, ὑΠ6Υ ᾽8}4}} ποί ὈΘ ΒΟΨΏ : 
Υ 68, {Π6ῚΓ βίοοϊς [881] πο ἰδῖκο σοοῦ 'π 6 ϑαυί ἢ : ᾿ 
Απαὰ δ 888] 8180 ὈΪΟΥ ἀροη ἰμ6πι, δηα ὑΠ6Υ ἤ8}}8}} Ὑ]ΊΠ6Γ,. 
Απᾶ [δὸ ψ ΕΣ] νη "58.411 (ΔΚ ὑπο πὶ ΔΎΘΥ 88 βία 016. 

20 Τὸ σΒοπὶ ἴμοὴ Μ11] γα 1 Κθ τὴ6, 
Οὐ 58}}8]}1 ὃ δαυλὶ Ὶ 
βδἢ 10 ΗΟΪΥ Ομο. 

20 ΤΠ ὉΡ ΥΟῸΣ 6γ68 οἡ ἰρῇ, δηα Ὀομο]ά 
Ὕο [ἀμ ογοδίρα [ῃ686 ἐλύπησε, 
Ταδὺ Ὀσϊηρσοίῃ οὖἱ {πεῖν Βοϑί Ἷ ὨΌΤΩΒΟΥ 
ΗΘ ΟΠ]. ὑμθπὶ 81} ΕΥ̓͂ πᾶπηοβ ΕΥ̓ (80 στοδίῃοϑθ οὗἁ δἷ8 τρῖρί, ἴον ἔπαν ὧδ ὦ βίσουι 

ἴῃ ΡΟΥ͂ΟΣ ; 
Νοῖῦ ομο [81] ἱἢ. 
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1 ἩδΌ. α ἐξογοδ. 83 ΗἨδΌ. νιοη ο7 λίβ οομηδοῖ. 8 ἨθΌ. ππαᾶε λέηε ὠπἀογδίαηά. 

4 Η6Ὁ. ὠκάον ἰαπάϊηρο δ θ᾽. ἩραῖΩ 97 οδἰαἰδοηπα. 4 οΟεἱ, μη ἐλαὲ δἰεἰείλ, εἴα. 

δ οοὐμρνεδκομν δα. » αἷΖ. 9 οογϊμοί ἃ ἥπε ἀμεί. 
ο λας τηομϊαδά. ἔ ἰοίίδν. ε ἀποιῦ νὸ ποι ἀϑᾶσ ψ6 ποὲῇ Ἀ οχηῖ! ἵγορΆ. 
Ε λείλαΐ εἰξξεΐλ. 3 τοέγὸ ποΐ. ἀ αἰὰ πὸ, 1 λολιμεί δίσιο. 

τὰ 8. ἐροῖ. 4 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

8660 ἐδοὸ ΖΣέδέ ἔίοσ ἔῃ ΓΘΟΌΣΥΘΙΟΟ οὗ (89 ποτάδ: Ὗοτ. 18. 

τιο-γῦ- τ -1ρ.-ὐῦ)ν-- 5. -.Πο. ον. 
13. ΠΥΡΊ. Υοσ. 16. Υγ»})- 131}. Μαν. 16, 77}- 

Ό" ὑ-Ὅ»κ- ρ-- ὑπ -ρπῦ -- 3. -ὍὉ). Μοτ. 16... 
Ψοτ. 11. γπ) -Ο ΒΝ - ΠΡ. νυ. 18. ὭΣ »--ΓΆῸ 
ΨοΣ. 19. 08.-Ἴ0).--Θη τε -ἢὴν --Ρ ΡῈ -τριῆσ. ον. 
40. ΤΘΥΎΠ Ρ.- ΘΝ9᾽- ὑὐ. τ. 31. Οὐ Ὑ9--ΓΥΊΟΌ. 
ον. 23. ΞΓ1-- Ὁ). -ΟῪ - ΤΊ. οτ. 38. μὴν -ΟϑΊσὶ. 

ον. 24. ηκ--Ὁ5--σ.-τηλρο --ὐρ. γον. 36, ὈΥΎ-- 

1013--35--Ὀ}Κ. 

Υοσ. 12. ΤΏΘ Ῥογίοσί9 12, [32Π, Ὅρ᾽᾽ ἀο ποῖ ταϑβῃ: 
ὙΠΟ ο8ὴ ΟΥἹ ἨΠῚ Ττηθαϑίιγο, σέο.7 Βαυΐξ: γῦο λα τηοδδυγοᾶ, 

αἰε. Το ἴλοΐ (Πδὲ Ὧ0 ΟἿΘ δ88 66} δΌ]9 οδὴ (ροοί!ςα}]ν) 

δοτγο ἴον ὑγοοΐ [ἢδὲ ἰξ ἰβ οὰὰ ἐδ Ὑΐο]6 ᾿τ ροβϑίθϊο. Ὑ12, 
ἩΠΙΘῊ ΟΟΟΌΤΗ ΟὨΪ ὑσίοο ἴῃ 1βαίϑδῃ, ἰα ὑδοὰ ὉΥ Εἰζοϊςι οὶ 
ἐπ τον οἱχ {{Π|68 5 8 Ῥ»γσοού ἐπδὶ ἰὴ0 ;560 οὗ ἃ γοσζὰ οἴϑθῃ 
ἀρροηάβ, πο οἢ ἰδ δ] οι γ᾽ ἐν οὗ 89 δαυΐδοσ, Ὀὰς αἶδο 
ΟἿ ἐξιο οὈΪ] οι ἐγ οὗ ἔθ σοηἰρηΐϑ. - 13}, Τοϊαϊθὰ ἰὸ 

ΙΡΒ ΟἹ ἐδ οὴ9 ἢδηῃά, δηά ἰο 112 ΟἹ ἐδἢ6 οἰἧον, ἱὭγΟΙΘα 

ἐδο πηὐδεηθηίαὶ τϑαηΐῃρ “ ἰο ΘΒ ἢ} 15}. Γἢ {18 Θ6Π596 
{ ἰ5 υδϑϑὰ πὰ γασίουδ γοϊ δου Ἡποσοίη [ὃ σΟΏΘΟΓΏΒ ἀ6- 

ἑοττωϊο ορ ἃ ἰουοὶ, ΘΥΘΏΏΘ85, ΠΠἸΚΘΏΘου. ΡΙοϊ 138 6 υδοὰ 

Ῥδ. Ιχχυ΄. 4 οἵ βοίϊϊης Ὁὃ᾿ ῬΠἔδγα δοοοσαάϊηρ ἴο {πο Ὅα]- 

86Θ; 4150 οὗ ταϊ τὴς δηὰ ἰόν οὶ ης 4 σοαὰ (ΕζΖοῖς. χυῇ!, 
45. 29; ΧχχΙϊ, 11, 20), ὑῃ 6} οὐ ποϊχηΐης ἰἰθ6 1 (ΦΟῸ χχνῆ. 
45), ἐπ θη οὗ 6581 2 ὮΥ͂ ΤΏ 68}8 οὗ οίχΐηρς (ΡΤοΥ͂. χγί. 2; 

χχί. 3: χυχίῖν, 12), δ 8150 οἵ ψοϊζῃηΐης οοὐ τοθον (1 ΕΊ. 
χὶ!. 2. Βαυὺ ψὮθῃ “ ἀοίοστηϊπίης ἴπ6 ᾿θνοὶ," Π88. ΟἿ 69 

διηυϊγοα [86 τηϑδηΐηρ “ ἰο ἐθ5,,"" 11 ΤῊΔΥ αἰδηα (οΣ δ]] 
Κη 5 οὐ τρδϊκί πη ρ ἰτῖδὶ, ΘυΘ ΒΌΘὮ 85 οσοῦυχϑ τὶν ποῦΐ υϑἷπρ 
ἘΠ0 5868105, ΤῊΠ8 ἰδ αἰδπβ ΠΘΙΘ ἴοῦ ἃ ἱϑβίίης ὈΥ͂ Πηθ8- 
ΒΌΤΣΟΙΠΘΩς ὉΨΡ ΤΩ Θ88 οὗ [06 θΡ0δῃ, δῃὰ πη ἰἢ9 δ8 6 βΘῃὴ 89 

γον. 13 οὔ ἰοϑ πα δηὰ οχαγηϊηΐης {π9 ἀϊνίηο δρίτ!. θη ο6 
{Ὁ γο ἔῃ ὈΟΓῺ Ρ͵8Δ6085 ἰχϑῃδἰαἰθὰ 121 ὉΥ͂ “ σοι ρσϑῃϑῃά," 

Ὀοοδῦδο ἐδ ζοσγθῦ (ΒΡΘΏΏΪῊ α) [5 ἃ ῬΏγβΙοαΙ, πὰ ἐδ 16» 

δῖ (ὁχδιηϊη η) 18 8 δρὶ Δ] ΘΟΤΏΡΓΘΉΘΩ αἱ ρ.----- Νοίΐσο 

ἐπιδὲ αἴδὸ Δ Ἵ»» 79 ἀθρϑῃὰβ δὲ ουϑοὶ οὔ 13}. Οἱ ἐδ 
1ποογίΐος οὗὮ πν . αἴοσ Ὁ» 66 ΧΧΧΥΪΙ]. 16. [Οκδενιῦβ 

οοῃδίσυθα ν 88“ ἰἢ6 ΜὙΠ0167 πὰ ἢ5 ζΖελγσεδάμαα. Βυὲ 
Υ 

μανίηξ δ!μοσνωογάδ οὐβοσγυϑὰ ἐπαὶ ἐῃθ ἨΘΌΓΘΥ ἐθχὲ ἢΔ8 

Σ ψι(ἢ δ σοῃ ποιό δοοϑηΐ, ὯΘ σογγοούθα [ῃ9 ΟΙΓΟΥ ἰῃ 

ἊΜ Ττοχίσου δηα ΟΟΙΏΓΘΏ(ΔΣΥ, δηὰ γοΐοσγοα πα πογὰ ἕο 

1 τοοΐ 2, ὙΠΙΟΝ ἄοθθ ποὺ ΟΟΟΌΣ Θ᾽ ΒΟΥ ΤῸ ἰῃ δὶ, 

δαϊ ἐῃπΠ6 οαδοηϊίαὶ ἰάθα οὗὕ ὙὨσῆ, ΔῈ ΔΌΡΘΩΑΓΆ τό (ἢ9 
Ομδὶ ἄϑθο δηὰ Αγρρὶς δηδίομυ, δ Ὑ6}] 88 ἤζοσω [(8 οσσῃ ἀ6- 
τἰταιίοησ ἴῃ ΗΘΌΓΘΎ, ἰδ Ἰαὺ οὗ τηϑαβυσίηκβ, ΟΣ σϑέπον (δὲ 
οἵ μΒοϊάΐηρ δηὰ σοηϊαἰηίης, ἩΠΙΘἢ ἀρστθοδ ἢ 0η6 σοΙΏ- 

ἴοχ Εν] 8 Ὑογϑοίου (σε ργελοπαδα).--ὦ. Α.. Α. 866 
Ἐσχκετ, ζόΣ. ἃ. υ---Τπ.} 

γος. 13, ΤΌΘ οἴδαδθ }}}» " ἸΏΥ» ΟἹ) 15 ἀοροπάϑης 
ΟὨ ἰδ ἰῃέθττοκδίίου 7) 195 . ὙΤὮο ἰτοροσί [8 ἴο Ὁθ 

ςοιδἰζιιοα 85 ᾿πδϑῖγα, δηὰ {Π 9 ραγδίδοια Ῥαν. οορμῖ. 15 ἰο 
μ6 ἐγαηβὶαἰθαὰ ἰῃ οὔτ δγηῃίδοίϊοαὶ Ὑδὺ στ “ ἐπαὶ,᾽" 49 δ'8δὸ 

αἴδονναγαάβ πη ἐηθ ͵δ8ὲ οἷδυσο οἵ τοζ. 14. 
γον. 14. 1 (πίπὶς ἐαὲ 9 Β...12 15 το Ὀ6 δίκοῃ 'η ἴῃ πὶὰθ 

8056 τηρδηΐῃρ (δ ΟΣ ἰμδὸ ΚΟΥΘΓΏΒ (Π9 Π|6 οἵὗὨ 
ΘΥ̓ΘΣῪ ἐπίπης, ἢ ἴῃ δ οοσίαϊῃ δβϑῶδο, ἐπθ δίῃ γαὶ ΔῈ 

διὰ χἱρμὶ οὗ ονοσγίμίης (οοαρ. 4. 9. ΟΝ ὈΘ 

Φον. Χχχ. 18; οοΐρ, Ἐξ χοα. χσχυΐ. 30; 2 Είηρβ '. 7; δυά. 

χί!. 12). - τοῦ δἰκηὰθ ΜΠ 3. ΟἿ ἮΘΓΘ; ΤΩΟΤΟ ἴγο- 
αυθ! Εἶν Δλὶὰ 18 80 οομϑίγαθά: 1 Βαπα, χἥ!. 28... ῬΒ. ΧΧΥ. 

8,14; χαχί!. 8, σέο.---- Ἵ δοὰ ΠΣ. οοπϊοϊπθὰ αἴ80 

ΧΙ ν. 19 (οομρ. Εἰχοά, χχχί. 3; χχχν. Ἤ; ῬΥΟΥ͂. ἰ|. 6). 

γον. 15. Ὁ)" [6 Ἰτοροτί, Καὶ ἴτοτω 8) “α “ ἑοϊίοτα, ἰο. 
παν." 

γον. 18. 5 Ἵ ΡΙοΪ οΘΟΌΣΒ ἴῃ 1538., τωϑδης “ ἰο ἑπίοΙκ, 
τ 

σογρίμο, πιρϊέανὶ" χ Ἴ; χὶν. 94: τηϑδηΐῃς “0 ΤΏ ΚΘ 
|11κ6,᾽» 1} οσουσο τοβοχίνοΥ χὶν. 14 ἰὴ ΗΪ ρδοὶ; ἰῺ μασχὶ 

βθοοῃά χὶ. 35 ; χἰτί. δι ΤΙΣ [6 ἸΙοίπϑά μοτθ πῆἢ 8 88 
5 ΩΣ χῖν. 10; Θ᾽ δοσῆθσο ἰὺ [8 ϑοὰ ψι 0} ̓ : χ)νί. δὶ 

1,Δ0λ. {., 18; Βοῃκ 80ο]. 1. 9. 

γον. 19. ΟΣΠ (υβ8οὰ Ἐπχοά. χε. 4: Ὠουῖξ, γ. 8; ἴῃ [54. 

800 78.) βἰδη 8 ἤγϑι θὰ ρ ἢ δον 825 ἐπ 6 οἰοῦ οί οη, 

--»Ρρὴ “[οὁ ρουῃὰ, Ὀθαὺ" (Εσοῖς. νἱ. 11; 2 δ). χχὶίϊ. 
στ 

43) πο η “ἰο Ὀσδδὲ αὶ," νυ (ἢ ἐπ 8 ΠΔΙΤΊΘΣ, ἰο οχιϑηὰ (ΧΙ Ϊΐ, 

δ; χὶὶν. 24, αἴϑὸ Ῥ[οὶ ἢδ8 {π|ν τηοδηΐης ΕἸΧοά. χσχχίχ. 8 : 

ΝΠ. χυἱὶ. 4), δοαφυΐτοα ἰη οὐν ὑοχὶ 6 τηϑϑοΐηρ “ ἴο 6ο- 
γ6 Γ ὙΠ βοσηϑίηϊης Ὀδαίθῃ οὔ αὶ," δὸ τηδἱ »»" ΤῆΘ8 3 

“το Ῥίαίθ ονοτ."----ὴῦν δἰδαη ὰβ 1δϑί ϑρϑῃδ)θρ σα 1} γ.-- 

Οἱ ἴδο ἔγοαυϑηΐξ οπΐϑϑίοη οὔ ἔπ Ῥγοποιαί δὶ 5 αὈ]θοὺ ὈΥ͂ 

1ϑα δὴ σογρ. 11.6; χχίν. ἃ; χχίσχ. 8; χχχί,. 132, είς. 

Ψον. 20. [“ Ὁ ΤΩΔΥ οἰΐπονῦ Ὅ6 Τοδοχίτο (Ὁγ λίπιδει ἢ), 88 

Βοηθ οοηϑίαου [Ὁ ἰῃ Υοσ. 11, διὰ 85 81] δά υηἱΐ! ΕΝ ἰο Ὀθ ἴῃ 

ψοΙ, 9, οὐ 1 ΓΩΔΥ ὈΘ τοΐζοχτϑά ἰο Υ» Ἡανΐης βϑουσθά .ὴ9 

οἰ, ἢΘ6 ΒΟΟΙΚα ῸΓ 1ξ ἃ διαὶ τ οσκγωδπ, ΑΒ δ" 15. δὰ 

οὈνίουδ δηϊθοθάθηϊςξ, Δη ἃ 368 (Π6 γοῆοχὶνθ 536 οὗ (86 ὕχο- 
ΠΟ [8 Θοτη ραΓΘ 6} Τασϑ, {Π|8 16δὲ οοηθί οἴ Ο. ΕΘΘΙΩΘ 
θη 16 ο ῬΓΟΐθγθ69."--᾿΄ὐὖ. Α, 4.} 

ΨοΓΆ. 23,23 τὸ σ που ρτοάϊοαίο. 3.7, 227, ἸΠ 

ΔΘ θχοϊαγηδέίουϑ ὙΠοδθ ῥγοαϊσαϊθ ϑγδί 6 Βαρρ θά, 
ΤῊΘ οοπίθηία οὗ ἔῃ γογθο8 βηἃ ηδὶ ὑγΘΟΘαά 68 (γ6 Τα. 10- 
41) ΒΟΥ ἰδὲ 1:18 τησϑδὲ ὍΘ “85 πιδὰϑ ἐῃ8 ϑαγίῃ."---- 

᾿Αοοοτγάϊης ἰο ἨἩΘΌΓΤΘΥ δᾶ, [ἢ 6 ΒΟΟΟΠΔΙΎ ἔοττηβ (ἰηΥ, 

δὰ γναγίς.) σοϊασ ἰὸ {π9 Ὀυίηοραὶ ἕοττηδ (ὉΠ 2} 
ΥοΣ50 32 διὰ ΣΤ» τοῦ. πὰ ΟοτΡ. Υ. 8, 23; χχχί. 1; 
χαχὶ!. 6. 

ὝοΣ. 36. ΟΕ 5 8 Ὥοᾶγοσς ἀοβη  ΐοη ; ΥΝ 

(χχνίΐ, 2) [5 ἰῃ δρροδιἐΐοῃ πὶξ ΔΕ ΥἸΩΣΤῚ δοὰ πίθ [80 
δ. Ὁ]9οὲ οὗ Ἁ" 



ΤΗῊΗΕΒ ΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1, ΤῊ οχοοροάϊηρ οοτγαίοτίϊης ἱπἰγοάἀποίίΐοη γογβ. ἢ μ6 βρϑῆδ δηᾶ ἔγοπι 81} εἰάοβ ἰηδηθποοα ἃ. Τῆς 
1-11 ἀοοβ οὶ δἱ ὁὔοθ σἤδθουῦ ὉΡ ἴβσαθὶ. Ῥουδίϑ 
ατῖθθ. [6 (86 [ΠΡ ἴῃ οαγηοϑὶ ψίθη Ηο ῥζγο- 
τλϊροϑῦ Απα οδη Ηδς ἀὁ ᾿ξ ἰοοῦ 84}} Ηδ τῇαὶ 
αἰὰ πο ρμο]ὰ υ8 τ Ὠ θη πὸ βἰοοά, 1 τ ὋΡ ἀραΐῃ 
Ὑ [θη Ν͵ὸ μάνα δ] ]6 ἢ ἀοπηῦ 7 [ἢ θμθ ἀουθία, 
ὑ πὶ οι ΒΘ ὈἰΘΓΒ ἸῺ ἜΧΡτοδ8 πογὰβ νον, 27, [μ6 Ῥτο- 
ἀὐτῶν ΤΡ ἴθ8 1π 6 Ῥγοβοηὶ βοοϊΐοη. Ηδ διρ! ῆἔθα 
6ΓΘ [ἢ ἰΠΟΟΙΩΡΆΓΆΡΙΘΏΘΒΒ, [ἢ 6 ΔΙΟΏΘΠΘΕΕ δηα ἰπῆ- 

ὨΪΐΘ Β Ὀ] πλὶν οὐ ἀοα. ΤᾺΪΐΒ ἰάθα υὑπάογ ϊοϑ (ἢ 6 
ΜΠ ιοΪ]6 Ῥαββαρθ, 

2. Ὅὕἷ)ιο δΒεαιἢ τηϑεαδοτοά------- Ἐ ἀθχδιδῃ ἅ- 
ἰηρ.--- ότι. 12-14. ΕἾτοι ἃ εἰδπάδσὰά 18 ρίνεπ Ὁ 
το ΟἿΘ ΤΑΥ͂ Θβ ταδί αο᾽Β εἰοναίίομ αθονθ 
811 Βυηδὰ ΔΡ}ΠΥ ἰο ΤΟΙ ρσομομὰ Ηΐμ). ΤῊΘ 
ΒΟΙΊονν μδηΐ, {86 βρδῃ, (ἢ}8 τῃθϑβῦϊ, [Π 6 Β08168 
ΓΘ Πυμηδῃ τηθαϑυγοα, ΠΟ ἀοεδβ ποὶ ἱπείδηι 
Β06 ἰὑδλθ ᾿πιροββὶ ΒΥ οὗἁ τηξβδβυγίηρ τ[ῃ6 αἰνίῃο 
σοτῖτ8. οὗὨ ογϑαϊϊοη ψἱ ἢ ἴπορα τηδδρυσοβῦ [ἐ ἐδ 
ποῖ τηϑδηῦ (αὶ Οοἄ Πδ8 ἀοπο ἰἷα, ἃ8 ΤΩΔΩΥ 6χ- 
Ῥοβίνοσβ σοι] οὀχρ]αΐμ, ΕῸΣ δὐθὴ 1 ΔρΡρθ8] ἷβ 
τηθᾶθ ἰο ἐπ βαβὲχ ἰῃ ὯΡΦ᾽ δὴ τοίδστίης ἴο [ῃ6 
αϊυΐπα ματιὰ, δηὰ ἱβουρὰ (Π6 βυ ἔχ πᾶν ὃθ βὰρ- 
ΡΙἰοά το Δ; δηά ἰμὺθ 6 ἀἰ νη δρδὴ ὃ ὑπάοι- 
βίοοα, 5111} {πὶ8 σδημοὶ Ὀ6 ἀοῃθ ἱῃ σοίδγθησθ ἰο (ἢ 6 
τλθαβιιγοβ (αὶ (Ὁ]]ον, τ Β]οἢ δα οὗ δυτηδη ἀ6- 
νἱβίησ δηἀ πιλῖο. 68 {Π| Ῥευρἢοῖ πηθδῃ ἴο β8 
1Πδἱ ἰἤθγα 18 ἃ αἰ νίηθ “' ΤΑ 30}Γ6, 868 168, θα ]8 66 ἢ 
οἵ πῆ ΐοι αοα τηδἀθ 86 δὲ ὑμ6 ογϑαϊΐοῃ ἢ Οογ- 
ἰαἰηγ μοὶ. Βαϊ 6 που] βαΥ: ψηδὲ τηδῃ ἷβ 806 
ἴο πλοβϑατο ἐδ ἀϊνὶηθ πογΐβ τ τ ἷα λυπιαπ πιδα- 
δΊΓΟΣ, ἰ. 6.. ἰο Βαθτλ τ΄ (6 πὶ ἴο ϑ8ιι γυν ἰῃ- 
δροοϊΐοῃ δῃά ὑδβὶ ἰμοῖν οοσγθοίῃθθῦ ΤΙΐβ 8 οου- 
βγπιθά ὈΥ συ. 13, 14 τβοσο 1 18 ΘΧΡΓΘΕΘΙΥ βθαϊὰ 
δὶ ΠῸ δὴ δείογσγε 6 οστοδίίοη ἐηθβιιοησοὰ [ἢ 9 
ἀἰνίηο ογοδίλνο ᾿μουρῃίθ ἴῃ [86 ὙΔΥ οὗἩ σομηξ6]- 
ἴῃς δηὰ βυϊάϊης (8ο ΟἜΒΕΝΙσΒ, ΗΑΗΝ, εἰο.). 
ΤῊ6 ἐπι ΒΓ Ἰθηθηβ οἵ ἀοα ἰβ Ἔχργοαθοὰ ᾿Υ͂ 
26. χ. 6, 7 ἴῃ {18 ψΔΥ, τ σ᾿ 6 Θβρϑοίδ!] ν 
ἴῃ νοῦ. ὃ 86.» ὉΠΙΩ ΒΔ ΙΚΔΌΙΥ ἸΟΟΚΒ Ὀδοῖς ἴο ουΐ 

ἰοχὲ (8θθ Ῥοϊον). ϑ 8 ῬΤΟΌΔΟΌΙΥ τη6 (μἱτὰ 
Ρατί οὗ δ ἘΡδιδ, δῃᾷᾶὰ ἐμὺβ 1κὸ {16 ΤΙΝΟ ““δεαλ, 
Ταραβατο ἡ (σάτον), οὗ πε ΐϊοῦ (86 Ἐρῆδ οοη- 
Ταϊποά ἰπγθθ, δοοοσαϊηρ ἰοὸ (Π6 ΒΔΌΡΙ8, πθησθ (ἢ 9 
1 ΧΧ,. οἴξῃ ἰχδμβίαἰοα ΣΠΙΒῚΣ “ΘΡΗΔᾺ "ἢ ὉΥ τρία 

μέτρα (Εχοά. χτυὶ. 836: [κ8. νυ. 10). Οὐμρ. 
ΠΕΒΖ. Ἀ.- πονεῖ. 1Χ. τ. 149θ.ὡ. Ὁπυδῖ οὗ ἴδο 
ΘαΙΙΒ 18 δὴ οχργοδβϑίου οὗ ἐμ Ῥϑηϊδίθυοι, αθη. 
ΧΙ, 16; χχυι. 14, Εχοά. Υἱϊ!. 12, 13. Βοβὶ ὁ 

1686 ΘΟἸΏΡ. ΦοὉ χὶγν. 19; 2 ἥδπι. χχὶϊ. 48. Ὁ 

ἀϊσιϊησυϊδηοὰ ἔτοαχ Ὁ 27,22, δῃἃ οογίδϊηϊν ἐδ6 
ϑελπείξυασε [8 ἀρραταίυβ 1{|κὸ (16 βἰοοϊ γαγά ], οο- 
ουτ8 Ῥγου. χνὶ. 11. Οὐ ὉΠ δηὰ Π19"932 οοουγ- 
Σἰηρ ἰορϑίμορ, 866 ΟἹ γον. 4. 

Α8 (Πδγθ ὑπάθγ!ϊοβ γον. 12 (Π6 ἐβουρδί ἐπα ὩῸ 
ΟΠ6 ἷβ ἰῃ ἃ ροβίτΐου ἰο ἑπεροοὶ δὰ ἰδϑὲ ἐμ 6 Ογοαίοσ᾽β 
ψοτκ σον 1ϊ8 οοιμρ]οίίοη, βο γογβ. 18, 14 που]ὰ 
ἀοοίασο ὑπαὶ πὸ οπ6 οου]Ἱὰ ἱπδβρίσο δπὰ ἀϊγοοὶ (ἢ 6 
Οτοδίοσ ὄφίοσο δ πσογκοᾶ. Τὰ 86 Ῥτορἢοθί βαῖκβ: 
ὟΒο οοτηρεθθθηᾶοᾶ ἴμ6 Ερίτς οὗ 98ο- 
ΔΒ ΤΉ οοπίοχί βου ἰδὲ ἰῃ9 ϑρίτῖς δ5 {6 
Βριτγὶν οὗἨ Ογϑδαίίοηυ (θη. 1. 2) 18 πιοδηῖ. Τὸ οοπι- 
Ρτγθβοηά {86 βρίτὶιε οἵ αοἄ, δοοοτάϊηρ ἴο νου. 12, 
ΤΩΘΑΏΒ ΠΟΙἰηρ 6189 ἰπδη ἰο ρστδαρ ἱί, Βο ἐμαὶ ἢθ 
ἰμδῖὶ φταβρβ 18 ζγϑδαίεσς ἔθδη ἰὸ βρίγιὶ οὐ αοά; 

ἷᾳ οἰἱιρὰ Ηοαι. χὶ. 84- 1 (ον. ἱϊ. 16. Αἱ 
Ὦγβι βισιι γοσ. 14 ἃ ἰο δ ΟὨΪΥ 85 8:1Ρ}18- 
οϑίϊοη οἵ νοσρ. 13 ὁ. Βυὶ οι σὲ ἢ τ οσὰ τοοὶς 
Ἀ6 ΟΟΌΏ86] 1ΐ Δρ} 681 (δὲ 1π6 ῬΓΟΡΠοὶ πλαῖςθβ 8 
αἰδιϊηοὔοη. Τδόγο ἃγὸ οουβο  Π0Ὑ8 ὙΠῸ 8.6 οοη- 
δ] θὰ ἃ8. ϑα ΠΟΥ δηὰ οχροσίβ, ἡ μοθα ΟΣ 18 
ἴὰν ἰο δ6 ζοϊ]ονθὰ. 1ὴ {818 βοηῆβο, νὰ ϊο οοτ- 

Γεϑρομάβ δἷβθὸ ἰο 9, νοῦ. 12 βϑοπιδ ἱπίοπ θα. 
Βαὶ {δογθ δΐο δἰδὸ οουῃβοιοσβ Ὑϊ ποτὰ ΟὔΘ 
ΘΟΏΒ.Π18 ΟἹ 8ὴ δαμα]ϊίν, θυΐ τῆο, 5.1}}, {ποι ἢ 
Θαᾳυδῖα, ἰῃ ΟὯΘ ΟΥ Οἶοσ χοερϑοῖ, ὈΥ ἰωβίγυοίί οι, 
οογγοοίίομ, ἀοδηΐης, ἰηἤπδησο [Π6 ἀείοτταϊ ἡδιῖοι 
(δὲ ἰβ ἰο θα τηὩϑδάθ, ΤῊ 8 βθοβ ἱπίθηἀορα ΌΥ͂ νοῦ. 
14. ΤῊ Ῥιορβδοεὶ που]ὰ βϑὺ (μδὶ ποῖ ποῦ ἰῃ [86 
ΟΠΘ ΟΡ ἰῃ {ῃ6 ΟΥΠΟΙ βϑῆβθ ἀϊὰ (μΠ9 ἴῈ} Βανὸ 
ΘΟΙΏΒΟΙΙΟΒ. Τῆθ Ἰαβὲ οἶδυβο οὗ τοὸσγ. 14 διπὰἃ 
ΒΗ Θυσοα ἴο Βὲπι τ. 6 νΥὯῦ οὗ πη δοσαῖδῃ ἄϊῃ κα 
Βἰ χη} 68 [186 σοηδοαύθηοο οὗ [86 ἴγθο Ῥγοοβάϊηρς 
ΥΟΓΌΒ οὗὁἨ ἰθδοβίηρ: 80 {πεῖ Ηθ ἰδυρσιιὶ Εἶτα ἴὸ 
ΚΗΟῊῪ [6 ΜὙΔΥ οὗἉ )ιἀϊοεΐουδ οοηἀαοί, 

8. Βοδο]ά-----πηᾶἃ νϑηΐὶΥ.--οτα. 155-17. 
ΤῊΘ Δρθο]υΐο βυ ] ἐπὶ γ οἵ αοἀ ἐμαὶ 88 ὕθοθῃ τὸ- 
γοδ]ϑὰ ἴῃ (86 ογοϑδίζοῃ, 15 γε υθδ] θὰ 8]50ὸ ἴῃ λθίογν. 
1 {86 ἴοτγλοῦ [86 ϑρὶτνιὶ οὗ αοὐ βῃονεὰ 186] ἴὸ 
θὲ οοπάϊιϊομοα ὈΥ 80 οῃ6. ἴῃ (Π6 ἰδίίοσ (6 δρβο- 
Ἰαΐϊθ ἀδρεηάθμοθ οὗ ζῶ οὐ ἀοὰ δρροᾶσβ. Νοὶί 
ΓΔΘΓΟΙΥ δἰηρίο τηθῃ, Ὀυϊ πΠ01]6 πδίϊοηβ οουηὶ [ῸΓ 
ὯΟ τόσο Ὀθίογο ἴμ6 δ] ταὶ ν αοα ἰδ δη [ἢ 6 50λ4}} 
ἄγορ οἵ ἃ διιοκεὶ (μδὲ 186 Ὀδᾶγοσ ἀοεβ οὶ ποῖϊοβ, 
οΥγ ἴδῃ {μ6 11 {16 οσυπιῦ ἴῃ ἐδ 8.8]6 (δὲ ἀοδβα ποῖ 
ἰηῇυσθῃοθ {ἢ 6 ποῖσῃῖ. ον. 16 πιυδὶ ΡῈ τοχαγάδά 
83 3 ἰ6ρῖ54. ΕῸν ἱΐ δἰδηάδβ θείπτοοθη νϑσβ. 14, 
16 οῃ ἰδ οὁῃ6 παπᾶ, δῃα γϑῖῦγ. 17 οἱ ἰδ οἴ οσ, 81} 
ὙΒ1Οἢ Θοπιρδγο {86 στεδίηοεβ οὗ ἀοα τ: ἐΑτίΒ]ν 
ϑτοδίηθθα, τ ἰι μουν 1186] ρσθβθηιη ΒΩΥ͂ ὑὰο τα 
80η, Βαίμογ σοῦ. 16 ἄγαν 86 οοῃο αβοη ἴγοτλ 
{αὶ ᾿ΠΟΟΠΙΡΆΓΔΌ]6 Βυ] τλϊγ οἵ αοἀ : θεοδυβα Ηδ 
8 8ο στϑαΐ, 411 (6 Τοσϑβϑίϑ οὗ 1ϑθδπου ἀο ποῖ βυΐς- 
ἤοθ ἴῸΓ ἃ ΜΟΥ βδοσίβοϊαὶ ἔσθ, ΠΟΥ 81} (86 
μοδδβίβ οὗ ἰῃοβο ἴογοβίβ [Ὁ α ΟΣ ΠΥ Ὀυτη -ΟἸθεϊησ. 
Οὐ οουχπο {18 ΥΟΣΥ͂ ΘΟΠΟΙ] κί ΟΏ ΒΕΡΥΘΒ [ὉΓ ἃ πηθ6ᾶ- 
ΒΌΓΘ οὗ 16 ργδδίῃμε οἵ Οοά, δηὰ 1ΐ βϑετὴβ ἴο πιὸ 
(δαὶ 86 Ῥτορμοὶῖ, δος πὶ 186 ὨδίΐοῃΒ᾽᾽" δηά 
“[ῃ9 8168, (9 τηοβὲ Ὑ]ΟΙΥ οχιοηάοα δηὰ [86 
ΓυγιΠοεὶ, (οοιαρ. ᾿Ιχνὶἱ. 19; ὅεγ. χχχὶ. 10), σουϊά 
ΔΡΡΙΥ͂ 88 8 ΙὩΘΑΒΌΓΟ 8180 16 ΘΑΓΙΒΪΥ Εἰρμοδι, 
Βυὶ τουϊὰ Ηδ δἷθὸο στηδΐῖὸ ῥγογηϊποηΐ δραΐη (6 
Μοὶ τ2855 οἵ {9 τηουπίδίη ἢ Η που]ὰ ἴΒοῃ 
ἴον ἴῃ ἔουτί {ἰπ|0 Βαν τηϑδάθ υ86 οὗ [6 58:16 
ἔρυτο. Ἠδηοσθο, ποῖ ὑμ6 Ῥοῃμάδγουβ τη888 οὗ ἴδθ 
πχουπίαϊη ἐἰβο], θὲ 88 τυυοἢ οἵ 118 το 68 ἰῃ γορο- 
ἰδίϊοη δηὰ βηΐηλα]ὶ [16 88 18 βι} δ ]6 ΤῸΣ [8.9 θῈῖ- 
Υἱοῦ οὗ (6 [0Ε}Ρ, τυυδὲὶ βοῦν Ηΐπι [ὉΣ ἃ ἔσυτο. 

Ἢ ἰο ὁ κυβοϊσηεϊα, οσρία ἡ «δ Ἵν πιοὴν απ 
ΞΞΞ: ἱενέΐα, οορία διιβέοῖδτιδ, ἵ. 6.,) 8 α ἔ 8 ἐποεηαϊῆ, 
παρέ είς. Τὴδ ἐοποίτοίίοῃ 5 {16 Γατὶ ν. ἢ “ἱ 
ἢἷ8 πβαῃὰ σδῃηοί γόδοῦ {πο εὐ οἰ ΘΠΟΥ͂ οἵ ἃ 18: Ὁ,᾿" 
ἧ. 6., 1 ἢ6 σδηποὺ Ὀγίηρ οπουχὰ ἴο ὈΌΥ 8 δι. 
Οορ. [μον. χὶΐ. 8: ρυί. χν. 8. εν. 17 σι ἢ 
81} ΗΝ Βϑτίο 8 ἰοΐηϑ οἷοβα πῖῖὶ “΄ ἡδίϊοη 5 γεγ. 
156, ἀπὰ γοοδρί(]δίθβ δηὰ ἰηὐθηβὶ θα (πΠ6 οοηϊοηϊδ 
οὗ 1, Μοάοτγῃ δχροβίζοτβ ἴοὸσ τ τποαὶ ρατὶ οοῦ- 
βίγα Ἵ ὈΣΝ ἱῃ ἃ ρδυίξ ιν βθῆϑθο, Ὀθοϑπθθ ἰξ 18 
ὨΟΠΒΘΏΘΘ ἰ0 ΒΔΥ͂ : [688 ἴδῃ ποίμίηρ, δπὰ Ὀεδοδῦθθ 
ὈΣΝΝ2 που]ὰ ΡΓΟΡΘΟΣΙΥ Ἰαθδὴ “τόσο ἔδπδὴ Ὠ0- 
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(της. Βαὶ τ οκθ δγὸ δέγδῶβθ δογρ]εβ. ὈΘΙΣ ἰδ 
“4186 οοδδίης ἴο Ὁ6, ἩΘΓΘ ἰμ 6.9 8 ποι ηρ ΠΊΟΓῸ, 

186 ποὶ Ῥεΐηρ:" ἸΔΩ͂ ἰς “ ἱπαπίέαδ, οἸαρ ἢ 688, 
τοϊὰ." ΝΟΥ Ο16 ΤΩΔΥῪ 5ΔΥ [δὶ δθθβοϊ αὐθ Π1}}}} 18}, 
(6 Βοστονῦ οὗ δὴ δϑβοϊυἱθ θπιρίξηοαθ, γοΐϊὰ ἰδ βι.}}} 
ἸΏΟΓΕ ᾿πηργαβαῖνθ (ἢ 8ηι ἃ Βοϊπρ [αἱ ὈΥ͂ 18 ταΐϑογα- 
ὈΠ6 Ὡοι  ρηοβΒ 28 Κο8 ποὶ οὔθ δὴ ἐπ ργοββίοῃ. 
Αἰὐὰ οἵ οοὔγθο 4 ΣΝ τς πιογὲ ἴῃ πη, υἱζ. : ἴῃ 8 
ποχϑιΐῖγα βθῆβο. Τῆο Ριορδοῖ, γῆοὸ ἱπαάθοὰ ἰδ 
ξονοσηοᾶ ἢογο ΨΒΟΙΥ ὈΥ ἴμ9 Ἰάοα οὗἁ σογχιραγίϑβοτι, 
ΘΟσΊΡΩΓΟΘ ἴπ6 ἡδίΐουβ διὰ (86 ποιίηρ, δηὰ βηάβ 
δὲ τ1Π6 παίζοῃϑ ἰῃ στοβρεοὶ ἰο ἰῃβί μη βοδῃοθ ποσὰ 

ἄστη πιοσο ἰμδη ὈΘΝ δπὰ ἹΠΗ, 
4 ο σοῦ τ186}----ποῖ Ομ 1611618} --- 

γεῖβ. 18-26. Ηδνίηρ δοπντῃ ἰμδὲ ἢο0 δ 6 Βρὶ τὶς 
[ΛΔΥ͂ ΘΟΙΏΡΔΙΕ πιῖ ἀοά (το. 12-18), (ῃ6 Ῥτο- 
μοὶ ΘΏοΟνΒ ἰὴ ἴΠ 656 γοσβοβ (δὲ ἰξ 18 8130 ἱπῃροκβὶ- 
ἰθ ἴο τρβῖκθ ΒΩΥ͂ ἱπλδ9θ ΟΥ 1ἴζθῆθβ οἵ αοά. Βο- 

οδυθα σα λα ποί Η 8 {ἰϊκο, ἐπογοίοσο ὑπο σθ 18 Ὧ0 
ογοδίασο ἔόστῃ ἰμδὲ ἰδ ̓ ἶἶσο Η πὰ, δα ὑπο ῦ τ ΐο86 
᾿ΠῚΔ 06 ΟἿὯΘ ΓΗΔΥ Σορσγοθθηΐ Ηἰτὰ υἱδίδγ. 1 {819 
(που, οογαΐηρ ἴῃ 86 τα α]6 Ὀοίοθη {86 ῥγο- 
ΤΑΪ86 ΥΟ ΓΑ. 1- 11, πὰ ἐπ ἱπαυΐγυ σοῦ. 27, που]ὰ 
δΈγνο, οὐ ἴ6 οὯθ Πδῃᾷ, ἰ0 δέβιιγθ 16γδ0] ἐμαὶ .}6- 
Βονδὴ 88 {89 ΡΟΣ ἰο Κοὸρ παῖ Ηδ πᾶβ ῥτοὸ- 
Ταϊβοα, 80, οὐ ἰδ οἰμογ, π|8 γαϊης πα ὉΡ ἰδ6 
τοδηπίβοίυγο οὗ 1ἀ018 Δρρϑᾶσβ ἰπίθπαθα ἰὸ γϑρσϑ- 
βοΐ ἴο ἴδσδοὶ ἰῃ ρ᾽ασίηρ Ππρῃϊ, ὑπο [011γ δῃὰ ττοηρ 
οἵ βῃςἢ 8 ἃ αἰϊοῦ οὗ αν ηγ ἴὸ ([Π 6 ΒΡΏ ΓΘ 
οἵ σΘουλιοῃ ογοαίυγοα, [0 ἷδ ἴο Ὀ6 ὨοϊθΘα Π]ΟΤΘΟΥ͂ΘΡ 
ἰΒδὲ ἐΠ15 ναγηΐϊηρ ἰῃ [πὸ τοὶ Επηοδα οἵ οἵν θοοὶς 
ΔΡΘΔΓΒ ἴῃ ἐπ 9 ἔοστ οὔ δΔῃ δβοθῃϊηρ δηα ἀθβοοηά- 
ἵπῷ οἰϊπιαχ; (89 Ῥγορμεὶ Ῥορίππίης τι {Π0 
ΙΏΟΥΘ ΣΟ πο ἴογωῃ οἵ ᾿πηδρθ τοσϑΐρ, 85 θη Ὧ8. ἴὸ 
186 σΟδΣΒοΣ ΧΙ ν. 8 Βα4., Δηὰ χῖν. 16, δῃα οἰομβαα 
δσαϊη ὙΣῚῈ {6 Τγοτο χοβηοα χ]ν!. ὅ-7. [1,κἱ ἰδ ὃ6 
ποίοά, ἴοο, ἐμαὶ (6 ΕἶΧ᾿]Θ ΔΩ ΜΑΥ͂ Ὀτουρΐ δυουΐ 
ἴδ ρτοδὶ οτἱβὶβ (ἢδὲ μΒδὰ ἴ0᾽ 1.8 τοϑ δ δὴ θη ἶγο 
Ὀγοακίπρ τὰ ἢ ἐ οἸδίΓΥ οὐ 18.618 ραστί, Βοίογθ 
86 ΕχΊ]9 ἘΠΟΥ͂ ΤΈΓΘ ἐβίω: δΔηὰ γοὶ δὲ (6 8816 
ἴἰπι6 ϑασσοά 14ο]5.. Αἴογ (ἢ Εὔχ!]ο, 411} μὲ ψγῶ9 
οἱ Ἱοὰ “ον τϑῃουποοὰ ἰάοϊαίσγ. ὙΠΟΘΥΟΣ δι} 
πογβϊρροά 1409 ορλβϑα 8190 ἴὸ Ὀ6 ἃ 069} δηῇ α15- 
δῇ ΒΙΏΟΩΡ ἴδ Ὠοδίμοῃη. ΟἿΓ Ῥδβϑβαγθ, 88 
811 οἰ οτβ οὗ [Π|κὸ οοηἰθηΐβ ἐῃ (π6 βοοσοηα μαζὶ οἵ 
᾿βαϊδῃ, αἰίδοϊκα 8ι1}} τ ίιιἢ νίροσς (μ6 οοαγβο ἰα οἰ δί συ, 
διοῖδ δ 1Ὁ ΜἯῸ8 ἴῃ ἰδ (ἰπ|0 οὗ βαἰδῃ. Αἱ (5 
εἶοδθ οἵ 6 Εχὶ]ο βυοῖὶ α' ροϊθῃῖο ᾶ8 ΠῸ ΠΊΟΓΘ 
ἸῺ Ρἶδοθ. Εορ ἴθ βυϑθὶ γὰβ δογοπα {μιῖ8. βίῃ 
οἵ τῖ8 γουϊῃ, Τὸ (6 ονοσγοοπιίης οὗ ἰὲ {μ6 πογὰ 
οὗ {1π6 τοἀουδίαῦ]ο Ῥγορμοὶ ἤὸ ἀουδὶ τα }Υ 
οὐ σίδαϊοά, 
, ΤΒδὶ ἴῃ βϑηογδὶ ηῸ ὁ16 5 1 [6 [ΘῈ οἰϊποῦ 
ἴα ποαύϑῃ οἵ ἰῃ θδσίῃ, οἰποῦ διλοηρ (86 φοάθ οὗ 
ΔιΠΟΏΡ ἰδ τοοὺ οὗἨ ογεδλίῃγεβ, 18 ἴπ6 οοπαίβηϊ 
ἰοδοβίης οὗ {πΠ6 ΟἿ Τοβίδπηθηΐ, οἡ [μΠ6 στουηά οὗ 
Ἐχοά. χγ. 11; Ῥοαϊ. 111. 24 (οοπιρ. Ῥβ. χχχν. 
10; ᾿Ιχχί. 19; ἰχχχνΐ, 8: Ἰχχχίχ. 9: Μῖὶς. νἱΐ. 
18 διὰ Ολβραει, ἴδολα εν Δοναδιϊίο, Ρ. 16). 
Βαϊ ἔγοσα (18 ἀοοίσιπϑ τηυδί μ6 ἀϊβιϊηρυϊδῃοα [ἢ 6 
οἴμοτν, οὗ δοῦσθο οσβοὶγ οοπποοίρα ψῖῈ ἰδ, ἐπί 
ΟὯ6 Ο8Π δηἀ τηυδῖ ΓΔΔΪΚΘ ΠΟ ν᾽βὶ Ὁ]6 ἱπιαρο οὗ 11ϊκθ- 
Ὧθμθ οὗ (ὑοὐ, Ὀεοδῦθο τ] (μδὶ 18 ρίνϑη {Π.6 Τῆογο 
τοβηρα ἴοστα οὗ ᾿άο]δίγυ, ἰμδὲ πογβμΐρθ Φοιονδὰ 
Ἠ προ ΙΓ ὑπάθν δὴ ἱπιᾶρθ (οορ. οὐ χῖνὶ, δ). 
ΤΗΐΒ 15. ΘΙ ρῃ δι 64}}γΥ οπὐοϊποὰ ἰῃ (ῃ6 Ποοδϊοσυθ 
(Εχοά. χχ. 4; Ἀδυϊ. ν. 8), δηὰ ἱπ Ὦσπι. ἱν. 19 
Βη6., 1Π6 ΤΟΔΕΔΟῚ ἰδ ρίγοη, ἑδαὶ οἡ Μουπὶ Κ΄᾽ηαὶ, 
ἴδτδϑὶ ορβογγϑὰ ποι ΐπρ οογροόσθαὶ οἵ αοά δχοορὶ 

186 γοῖοϑἭ Τδθ ϑπω ΒΟΙΘ )οἷῃβ οὐ ἰο ἰ᾿θαθ 
τοροδιιἱοηϑ οὗ {πΠ0 . Ηδϑ βίον, ὈΥ ἀσθοσὶ-. 

ἴῃς ἰμ6 ΕΕΠΕΣΕ οὗ βυοῖ 4018, ΒΟΥ Βθῆβθίθϑβ ἷΐ ἷ8 
ἴο Γαχᾶσα ἰπηᾶρο8 οὗ 16 Π} 5 Τηδίζο 85 δαραιαδίθ σο- 
ὈΓγοθοηίδίϊομβ οὗ [86 αἰνϊὐίγ. Ηδ ββονβ ον 4] 
ἐμεῖς ραγίϑ ἃσθ Ὀγουρμῖ ᾿οροίμ ον ἴῃ βιιοοθβδίοῃ, ἈΥ 
Βυϊηδη ἸΔΟΥ͂, Ἂ" ὯΒ ΒΗΥ͂ ΟΙΒΟΓ ρῥχοάυςὶ οἵ [ῃ- 
ἀυδίσγ. Ηον αἰδρτδοοίῃ! ἴθ (6 ογισίη οὗ βδυρἢ δῇ 
1άο1} α Μϑοη δζἴὸ :ΐ9 οζσοδίοσβε Τμὸ οχίοσίοσ ἰξ 

Ἰὰ, δαὶ (86 ᾿ηίογίοῦ συ ϊρμαῦ τηοία]. ΤῸ ἱκθορ 1ἰ 
τοι [Δ1ξηρ᾿, 1ϊ τουδὶ Ὀ6 ἰββίθῃρα ἴο (Π8 νΔ]}} ψὶῖἢ 
οἰαΐῃ9. Ὑμθα (86 ἰάο] 18 οὗ ποοΐ, Θβρϑοΐβὶ οδγϑ 
τουδὶ Ὀ6 ἰδίζοῃῃ δραϊηδὶ (6 ποοὰ χοϊζ πα. Απὰ 
8.11 δον οὔρη ἰΐ ἀοε8 τοῦ 'ὶ, Τὸ Κθερ ἴδθ ἰάοὶ 
ἔτοτα [4}}}πρ' 1 ταυδὶ Ρ6 στ. Υ Ῥγορογιοηρα πὰ 
γ76}} ἰβοίοηθοα. Τθυβ 8 χοά σομοθγηιης ψἢΐο 6χ- 
[ΓΘπ1Θ οΑΓΘ τασαὶ 6 ἰδ ἴο Κορ ἰὺ (ἰππταγὰ]γ) 
ἔτοιη του, δβηἃ (ουΐννογ! }γ) ἔσομαι (Ἀ}}1ὴρ ἀονη ] 
1392 19 κ1δ9 τοάυορά, ἱπιρονεγίβμθα." ἘΕῸγ 130, 

τοϊαιοὰ ἰο 130, 18. “ δεάδγε, ἀδδίάσγε," 1302, ἔμεσο- 
ἴογτβ, 18 “ ἀεδδιάογε [αοῖι8,,) ἃ, 6., οἵϑ {πὶ ἔγοηι 
βίδηϊηρ 18 πιδὰθ ἰο εἱΐ, (ῃυ Ὀγουρδὶ ἀοπῃ. 
ΑἸκο 186 Αγδαρίο τιδοζίη τς. οὔθ Ὀσοιρῆΐ ἰο βἰΐ 
Β.}11, ἡ 6.. [0 Ἰῃδον Υ, Ῥουου ᾿Θϑϑηθθη (σΟΠΏμ. 
ΕἸΣΕΙΒΟΗΕΕ ἴῃ ΠΕΙΎΖΒΟΗ, ἐπὶ ἰος.).0 ΤΕΪα πλϑδη- 
πα ΔρΡῬοδῖβ 'ῃ 1909 “ ρμοογ" (γον. ἱν. 18; ἰχ. 
1ὅ 54.) αηὰ ΠΊ290 5 ““γονογίγ " (ϑαϊ, Υἱῖί, 9). 
ΣΙΝ ΓΙ ἷβ [186 οοπβοογδίοὰ μ᾽, (ῃ6 νου ΠίΔΥΥ οἵ- 
Τογῖηρ ῥγοβοηϊρα (ῸΣ (86 βούνΐοο οὗἉ (ἢ βδποίῃαγ ; 
[γοαιθαὺ ἴῃ (π6 Ῥοηίβίοποι δον ὅδη,, ἱξ οσουγθ 
ΟὨΪΥ Βοῖθ ἴῃ βαΐδῃ, [271 18 ἐγίσετα, δαίμονα, δία- 

διίγα; 8606 71,16. [Ιὰ ἰδ ἱποοιργθῃθηβὶ Ὁ] ΠΟῪ 
{Π6 ΓΘ σϑῃ 6 Ρ6οΟρΪθ διηοης ἴμ6 ᾿Βγαο 165. ἰο χὶνθ 
ἴο ἰάο]5 186 Βοῃοῦ {παὶ Ὀθοοηλθ8 ἀϊνἱηϊίγ. ΕἸΣΉΙΥ 
(16 Ῥτορ ιοῖ ἐσ ΓΒ ἴο δυο οἢ τ [6 ἱπαυῦϊΥ; δτῸ 
γοῦ ποῖ ἢ ἃ ροβίϊίοῃ ἰο ΚΠΟῪ Ὀαοίον ἢ ΤΒΪ8 αυ.68- 
(ἰοη ἢθ Ῥγορουηᾶβ ἱη ἔουγ οἰδυδοα. ὙΠ θη ἃ τηδῃ 
Δοηυΐτοθ 8 Κηομ)οάρο οὗ δηυ ΐπα, ἔθ ογο τιιϑὶ 
βγβὶ "6 τωδ69 ἴο μὶπι [6 δ: 4 0Ὁ]6 σουμηπιυπϊοδίΐοο, 
δα ἢΘ πγαβῖ ΘΟΓΡΟΓΘΔΙΪΥ πολ ἰΐ, δηὰ βρϊγιϊαδ}}ν 
απἀοτθίδηὰ ᾿{, Ηδποθ (ῃ6 Ῥτγορμῇοϑὲ αβίκα ἱΓ δἱ! 
(Π18. 188 ηοῖ ΟσσηΓΓΘα, ΟὨΪΥ ἢΠ6 δεΐςβ ἰῇ ἃ γονογβορα 
ογάοσ. ΤΠ βρι για] υπαἀογβιδηαίης ἰ8 ὑΠ6 ἀοοὶ- 
βἶνϑ δπὰ οἰἱθί οοποςσῃ ; μθῆοθ Β6 ρΡυΐβ (1118 βγϑΐ, 
τι κίηρ {ἰμ6 τὸ οοηάξίϊοπβ οὗ Βοαυῖηρ δηα οομι- 
ταυηϊοδίίηρσ ἴο] ον. Νοῖδοο (Βδὶ ἴμὸ Ἰτηροτγίοοί ἰδ 
ὈΒΘΩ͂ ἴον [Π)8 βι 0] 6 οἰΐνο ἐγδηβδοίίοη οὗ μθαγὶπηρ δηὰ 
υπαἀογοίδηάίηρ, πἱ]6 ἕοσ {86 οδ͵θοιϊἑ να ἐγᾶῃηδο- 
οι οὗ οοπηπηαηϊοδιϊηρν (9 Ῥαγίθος 8 πδοά. [1η 
ἴμε89 ἴῃγθθ χυθγαοῖβ [η9 Ῥγορμεὶ [ι8β, 88 γεῖ, 
ΠΆΠλΘα η0 οὐ͵δοοί. ΤῊ ἷ8 ΤΌ] ον ἢη {86 Ἰουτία πὶ 
ἴΠ9 Τουπδεῖίοηδ οὗ ἴδ θϑασῖὰ, Ἠδτο, ίοο, 
ἢθ 0865 ἰῃ6 Ῥογίβοι, θϑοοϑδῦβθ 6 20 ἰοηρογ ἀἷ8- 
συ 68. {π6 βυ᾽οοῖλγα δηα οδ)θοίϊνο ἔγϑῃβδο- 
(ἴοπβ, θὰ: πτοῦ]αὰ ΟὨΪΥ Ἰοδσ ἩΒοίμοΣ {(πΠ6 Κηον- 
Ἰράρο ἰῃ χυρσδίΐοη 18 Δ δοίυ] ἴδοϊ οὐ πο. ὙΠ ἢ 
ΟΕΒΕΝΙῦΒ, ἽΤΙΕΒ, ἩΛΗΝ, 1 ῥγοίεσ ἴο ἐγβῃβὶδῖθ 
ΓΥΤΟΥΣ μιπαάαξίο ταῖμον ἴμδὴ ὃν μιπααηπιοπέιπι, ἴῸ 
ΜΈΙΘΝ {ποτ ͵8 δάθαυδίο ἰυβι  βοαί Ιου στϑηχπλδιὶ- 

οΑΠγ. Εον (μο ποτὰ, {πὸ ΠΥ, ΓΙ 5, Ἵκ 0, 
ΓΡὩΌ, Εἰο., οδ Βαῦο ὈΓΙΓΔΑΣΙΥ δὴ δὐδίσδοι 
τοσδηΐηρ (οοιιρ. ΕἸγΑΣὉ ἢ 160 δ). ΤΆ δ δρείγδοῖ 
ταοδηΐηρ ὈδΙΟΣ δα ἐμ 6 οοηίοχί, ἴοσ ᾿ὃ ΘΟΠΟΘΙΏΒ, 
ποῖ {π9 παῖς ἃ οὗ (6 ἸὈυηἀαίϊουη {ἢ ΘΙΊΒΕΙΥ ΘΒ, 
Ῥαὺ [ἢ πᾶν ἴῃ το ἢ ΠΟΥ οτἱσί παρα. ΤΠ6 Ῥτο- 
Ρἢδὲ τηϑηΐἐθβι!] γοίθτη Ὀδοῖς ἰοὸ γογὰ. 12, 138. ον 
186 ἰουηάδιίϊομα οὗ (16 ϑαγί τοσθ ἰαϊα, δὰ Ὑ8Ὸ 
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Ἰαϊά ἐβεηι, τεβρϑοίίηρ (18 τὸ βανϑ, οὗ σοῦγθε, σϑ- 
οοἰνοὰ ἱπίο]]σθηοο {93} 9) ἤτομη ἴμθ Βορίπηΐης. 
1 ἴα (ῃδὲ ψ τοὶ 85. Ὀθθη ἐγδηβια 6 ἴγομι Αἀδσὰ 
οὔ ἀονη, δηὰ τ μΐο τῷ πᾶν ἴῃ ἐϊδ ῥυγοβί ἔογιι 
ἴῃ [Π6 Μοβαῖο δοοουηῖὶ οὗ {δ οσοαϊΐοῃ. Τὴ ῥσο- 
Ῥδϑὺ οογίδί ΠΥ σθδῃ8 (ἢ 186 ̓ δίίογ ᾿ϊοττηδίζοη, Ὀ6- 
Οδ1186 [ὉΓ Εἷηιλ 1ΐ ταϑ (0 δυιῃϑηϊο ομο, ἀϊνίηο} 
διϊοδί δα. 

[Βρδερθοϊξηρς ἰπ6 ἀϊβδγοηῖ ἰθηδοθ οἵ (ἢ 6 γοσῦα ἴῃ 
ἐπ6 γϑὶ οἰδῦδβο οὔ γοσ. 2]; “. Α. Α., βαυϑ: “"ΤΠ6 
χηοβὺ βϑδιϊβίβοίοσυ, Ὀθοδυδ ἰδ δδίδαδί δῃᾶ σηοβί 

Ἰᾶσ οοῃβίγυοί οι, 18 ἐμ 6 βίσϊοῖ οὴθ χίνϑῃ ἴῃ (86 
1ΧΧ. (οὗ λνώσεσϑὲ ; οὐκ ἀκούσεσϑε ") τονϊνοὰ 
Ὀγ Τόντη (υἱἱἱ γου πο ἐπου3 οὐδ νου, πιοὶ ἀξατ) 
δια δρργονοὰ ὉγΥ ΕἾΑΣ,". Ὑ6 οἶδιθα ἷβ8 ἐδοα 
8 ΘΧΡΓΟβδίοη οὗ οοησογῃ οὗ ἰράἀϊρηδίίοη δὲ {Ποῦ 
Ὀοῖηρς ἀν] ρ ἴο Κον. ὙΠΟ ἰδ ῃ0 ἱποοη- 
δἰβίθπου δείπθθῃ (μΐβ οχ ῥ᾽ δηδίΐου οὗ ἔμ ἔτεϊ ἐνὸ 
αιτοδίϊομβ δηὰ {μ6 ορυίουβ τηϑδηΐϊηρ οἵ {86 {μϊτά, 
ὈῬεσβῦβα [Π6 ῥγοοῖ οὗ μοὶ ΠΝ] σηοδθ ἰο ᾿ΘΑΣ 
δὰ ΚΩΟΥ Μ͵ὲ5 (86 1Δοὲ οἵ (οἷν πανίηρς Ὀθεῶ ἰη- 
ἰογπηϑὰ ἔγοια ἐμ6 δορί πηΐηρ." Το δγρυτηθηῖ, ΒΘ 
δάάβ, 18 ἰ0 βῇον ἰδαὶ {ΠῸῪ τοτὸ οὐδδοιέ ἐχοιιδο, 
1κὸ (δαὶ οἵ Ῥδι] ἴῃ Βοαι. 1. 20 ; οορ. οί χὶγ. 
17; χνὶϊ. 24.--ΤῈ.]. 

Ιη σϑῖβ. 22, 28 (ν μοἢ δα πἰϊποαυΐ 6 ῥγοάϊοδίο, 
866 Τ7Τεχὶ. δηαὰ Οταπι.), (ῃ9 ΕΒ ΝΟΥ] ΒΑΥ: 
ποῖ {86 14.015 (γετβ. 19, 20) ἀγὸ [6 ογἱρί πδίοσβ οὗ 
(86 φασί, Ὀυῖ Ηθ πὲ εἰϊθ αῦονο (ἢ οἴγο 6 οὗ [6 
δίῃ, βργοδάβ ουΐ (6 μββαυθῆβ δῃὰ βϑδπάοηβ [86 
ΤΌΪΘΓΒ ἴ0 ποϊιίηρ. 227 “Ἰοουδί," ἴδ σἤοβθ ἤθγθ 

οἱ δοοουηῖ οἵ ᾿᾿Ἰκοηοβα ἱῃ κουῃά ἰο 2 ; 1 ὁσσα ΓΒ 
δραΐῃ ΟὨΪΥ [εγ. χὶ. 12; Νυπι. χἰΐὶ. 88; 2 ΟἿ. 

γἱΪ. 18; Ἐπεὶ. χὶΐ. δ. ΡῚ, δοοοτάϊηρς ἰο (6 οοῃ- 

ἰοχὶ “6 ἰπΐμ ἰδθτίο, οἱοι μ᾽ (σορ. [7 γοσ, 1ὅ, 

“ἴα ἀυδι᾽)) 860 Ζι δὶ, Ὑογ. 24. ἴπ οὐγάεσς ἴο 
ΤΩΔΙΚΘ 5.11} πόσο ἱτηργοβεῖνα {π6 πο έηϑτιθβα οὗ 
ταθῃ οἵ πιϊρμὶ 88 οοπιραγοὰ πὶ τ ὑπὸ ΑἸπλρμΥ, 8 
Βογῖοβ οἵ ἀγαϑιῖο ἐπηαροβ 18 υϑοὰ ἰο ραΐηί 86 οοπι- 
ΡΪοίθῃθβα δηὰ ᾿βογουρμηεβδ οὗ ἐμὲ ὑγϊηρίηρ ἰμ 6 πὶ 

ἴο πουσμὶ οἵ πϑῖομ γον. 23 3 ἣΝ οο- 

ἴῃ 80 τοροι οι, ἀγὸ (89 ποραίλγε ἢ" --πκ (χ|νῖ. 
11). 4.5 18}6 ᾿δίδοῦ σεοού-εέ, 80 ἔπ: ΤΌΣΤΩΟΣ τες 
ποχιδ, ΟΥ Π1ΟΥΘ ΟΟΓΤΘΟΙΙΥ Ξες δὲ ποπ---ἰ ποη. ΕῸΓΣ 
(10 ΒΘΏΔΟ ἰδ: ὈΟΙᾺ (πο Ρἰδηίΐηρ δηὰ {86 δβοδιϊοσ- 
ἰηρ οἵ {ποὶν δοϑὰ, δῃὰ (μοὲν ἰαἰκίηρ τοοὶ ἰδ ποὶ γοί 
οομαρ]οἰθά, πθῃ Ηδ Π88 δἰ γοδὰν δον οὐ ἰδεῖ, 
ἐἰθ. Οἵ τροχὸ ῥ᾽ δίη]ν : {μ6 Ὁ ἀγθ Βδγάὶγ ρἰδοιοά, 
ΒΑΙΑΙΥ βοόονγῃ, ΠΡΪΥ σοοίθὰ, δυί, εὁ. 00, 
“ταάίρεδ ἀφέγθ," ΟἿΪΥ ἤθτὸ δῃὰ 96γ. χῖδ, 2; (6 

ἴῃ 76 Γ, ΒΕΘτιΒ ἰ0 χοδὲ οὔ οἂγ ἰεχί. ἴέκθ 
1μ0 Βιηοοῦ οὗ 16 ἀεδβοσὶ (οοΐρ. τσ. 7) οδῆβοθ 
(80 γουῃρ βτοθῃ μοῦ ἰο ἩΠΊΠΟΓ δυἀά6Ώ]γ, βὸ (86 

ἮΓ βυάάφηυ πιο. ϑ ΒΕ οὔοα δηὰ 
Πλ 0 186 πιηά-θίογτω οδγγῖθβ (ἢ 6 

Τὸ (6 τε ἰπαυΐτυ “ἰο ποπὶ τ]]]} "ἡ 
τὴ Θ᾽ (νοσ. 18) ἴῃς Ῥτορποὶ μδ8 τορ! οὰ ὉΥ σοΐεσ- 
της ἴο {π6 μόνο οἵ αοά οτοὶ {86 εδγίδι δηὰ ἰὼ 
ἐδ Ὀἰ δῆ (γοσβ. 21-24. ΝΟΝ Π6 δαῖκβ ἰῃθ 
αιιοδιϊοῃ ρδΐη, νοῦ. 2δ, δῃα στο ρ] θα ΕΥ͂ 8 γοίδσθῃοθ 
ἰο οὐδ ρΡογγεσ οὐδὸν (6 μου ΠΥ ΟΠ δἰ δι] οῈ8 
γος. 26. Τμο Ῥιορβοὶ 868 ἐμ γογὺ Τ᾽ ἰπ ὁ 
ῬτΘΟΙβοΙΥ δἰ πλλ]8ν οοπηθοίίοη χ]νὶ. ὅς. Ηδ δια 
υϑοὰ {186 ποσὰ Ὀοίοσο 'π γδγίουβ εἰ χη οδίομδ 
8065 Ζιἴε). Ιῃ τῆς βοῆβο οὗ “11κο, δάθῃ 
(ὑπ "ἢ 1ξ ὀοουσβ ΟὨΙοΗῪ ᾿π Φοὺ (Σχχὶὶξ. 27) 

ἴπ Ῥχου. (1. 1δ; υἱῖδ. 11; χχνΐ. 4). ΨΥ, 

Ροοίΐο δ! πιϊμουὶ αγίῖοϊθ, ΟΟΟΌΣΒ ΟὨ]Ὺ ΘΟ 88 δὺ- 

Βγονἰαἰΐοη οὗ {86 1βαἰδηΐος ΕΖ ΟΥ̓, πίοι οα 
ἰΐα ρατὶ τοδί οὔ υἱ. 8,  ἰςο ἢ δθ6. [Ὁ ἈΡΡΟΔΙΒ ἴὸ 
τὴ6 Βυϊίαῦ]6 ἰο (6 οοῃίοχὲ ἰο ἰδῖκο μβαῖ Ὀσίπαοὶβ 
οὔϊ τποῖσ ποῖ, εέα., ΔΒ 1:6 ΔΩΒΎΓΟΣ ἴῺ (0 468- 
ἰομ “πὸ Βδίῃ Ἴογοα θα," εἰὅ6. ΕῸΓΣ ἴξ 16 ΨΘΙΥ 8 
ΨΕΥΥ͂ ἈΓΗΠΑ͂ ἀεπιοηδίταίο αα οοδιιΐοδ ἰὼ ΒΔ}: ἴδ 
δδτὴ6 ὙΠῸ ἀδὺ ὈΥ ἀδΥ 6818 ἰθθπι 811 ὈΥ Ὡδῆλε διὰ 
αἰ Ππουΐ οὨ6 οἵ ἑδθτα {δ Ἰπρ, ἐυόπ Ηἶδ ταϑὰς ἴμοπὶ. 
Ηε (δαὶ οδῃ ἀο 189 οὔθ, οἂῃ (ὁ ἴμ6 οἴβεσ. Ηθ 
ἐμὲ Ἰοδάᾳ οαὐ “ἐἰοὶγ μοει᾽) (ὈΝΩΣ Ομ ρ. ΧΧὶγν. 
2]; χχχῖν. 4) δοοογσάϊηρς ἰὸ ποῖγ ἤσπροσ Ὁ 
ΠΆΠ26, ἰμαὶ 8 ὑπδὶ (ῃ9 10ΒΕΡ οὗ Βοπῖδβ, ϑεδμον 
Βδθδοιῃ. Τὴ6 οχργοαβίοα [12 ΥΣ ὀοσασο δοῦὺ 

ΟἿΣΒ ΟὨΪΥ Βασα ; Ναὶ [Ἢ ἢ οοουτα χὶΐ, 26, Βοίδ, ἰἐχ 4, ὙἹ92 κ σὴ κ ὀορ. χχσίνυ. 16. 
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ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΙ, 27-8]. 

2] ὙΨᾺΥ βαγοβί δου, Ὸ δοῦν, δῃηᾶ βροδκεϑὶ, Ο [βγϑεὶ, 
ΜΥ ΨΑΥ ἷβ μά ἔγοτα (86 [ΟῸΕΡ, 
Αμὰ 1 ἠπάρτηοηῦ 15 ῥαββοθα οὐῸσ ἔγοτῃι ταῦ αοα 

28 Ἠκβίὶ που ποὶ κόψῃ ἢ Παβὶ ἱμποὰ ηοῦ ποαχά, 
"7Τλαΐ ἰῃ6 ὀνογϊ δίηρ αοά, {πὸ ΟΡ, 
ΤὮδ Οτοδῖοσς οὗ [Π6 δπὰβ οὗ ἴῃ ϑδσίῃ, 
Ἑδιηίθί ἢ ποί, ποῖ 6 Ὁ 18 ΘΔ ἢ 
Τῆγο ἰΒ ὯΟ Βοδυοίηρ οὗὨ ἷ8 ὑπο βίην. 

29 δος ρἵνοι ἢ Ρονοῦ ἴο [86 ἴδϊηΐ; 
Απά ἴο ἐλεπι ἐλαὲ κανα πο ταὶρ εὐ ἢθ ἱποσθδβοίμ βιγοηρία, 

80 Ενγϑη {86 γου!ῃβ β8}8}} ἕαϊηὶ δῃὰ 6 ὝΘΔΓΥ, 
Ἀπὰ [86 γουπρ τη 8}}8}} υἱοσ]γ 1811:. 
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81 Βυὶ τα 
ΤΉΟΥ 
ΤΉΘΥ 888]} τυ, δπὰ δηοί ὈΘ ὝΘΔΆΙΥ ; 
Απά ὑπο Υ 8}8}} τ}, δηὰ ποῖ ζαϊηί. 

1 ΗἨόΌ. ολαηφα. 

ὃ εἰογαϊ ἀἱοίπέέν ἱὰ “ὁλουαλ ἰλαξ ογοαίοα, 54 ἄοδδ ποὶ ἐΐγο, οἴε. 
ἃ ἀς ποί 'φφϑανγ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝὉ 

β66 {6 Ζἐδὲ ἴον [89 ΓΘΟΌΓΤΘΙΟΘΟ Οὕπ6 ποτάδ: Ὅν. 38. 

ΥΝΠ ΠΥ -» ΡΠ: 2,25. νον. 2. ἢ») 

τον τΥοΥ Ρ--ΤΙΒΎΤΊ. γ6:. 80. Ὁ ἬΓΙ5.--ἰγυ5. ον 
:. ρ-Ὡ9 ἢ. : 

Μαν. 41. ΟΝ δοὰ Δ ἴῃ Ῥδυδι] οί ἰατ 85 ὮΦΣΘ ἀοθ5 ηοὲ 

δεγοίῃ σοῦ; Ὀ0 ΧΧΙΣ. 4 Αὔἴογ(άδ Δῃ Δ ΔΊΟΚΥ. ΒΡ ν.21)ἅ 

[3 ἰ (6 θ860}}86 οὗ “ἰο ἀοραγὶ ὈΠΟΌΒΟΣΥΘα, θβοδρο,᾽" οο- 

ΟὔΥ8 ΟἿΪΥ Ὠοσο. Υἴοϊ σοι. ἴῺ 8 ῬΏΥΒΙΟΔΙ 5650 ἽΞ» 

ψη} ὮΡΌ 668. χυίῃ. 8. 
Το. 23. Οἱ ἴδ μαγέιο. ῬγῸ υογὸο ΠΝ. ΘΟΤΩΡΟΓΘ οἷ᾽ γο γ80 

19 (ἢ). 
ον. 80, ΤΠ τοῦ πὶ ἐὴο ἤἦγαὶ οἴδυβο ρυΐ ἥγϑι βΠΟΥΆΑ, 

8δὲ Ὀχιτεδοε Μ6}} ΓΙΑΤ 5, ἐπαῦ ἐπ οἸδύθο ἰδ ὑο Ὀ6 60}- 

ἰδὲ ναὶ θροὴ ἴδ6 ΤΟ ῈΡ 8881} ΘΟῊΝ ἐλεῖν βίσθπρί " 
81 τηουμπῦ ὉρΡ τὶ ἩΠΏΡΒ 85 Θϑρ]68 ; 

» μαίδον ἰλοηιδοῖνοϑ ἀπδιο. Φ οζτην ελαϊζ. 

σΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

εἰταθα 68 ἃ δοτὲ οὗ δἀνογβαίγθ οἷδῦκο, ἐἰπαὶ 19, 88 60. 

σοϑαῖγο : δβῃὰ (ΠΟ ἢ γΟΌΣΣ ΤΠ ΘΠ Κ)ΤΟῊῪ ΘΔ. ΤΠ6 86- 
σομάᾷ οἴδιδ8ο γος ΓΒ ἤγοτῃ [815 Ῥοϊοηζία! σοηϑίγασίίοῃ ἴο 
{16 αἴταρ]θ, οἰ ΔΌΪ ἰο ἩΘΌτονν ὕδαρο, ἰΠαὺ ἀδιηδηβ 
[Π6 Ῥτοιϊηρὲ γοΐατη ὕγοπι 41} ἰύθηδίνο αἰ ΒοοῦΌΓΒΘ δη ἃ γοὸΣ- 
ὯΔ4] [Οστ5 ἴο ἔῃ δἰτηρῖο οσῃίοῦ ἴοόσιη. 

Ψοτ. 81, Το οχργοβαίοῃ Δ “5 οσοΌΣΒ διζδίη ομἷν Ῥδβ. 

χχχνυΐ. 9. ἴῃ οἵ ἰοχί ἰΐ 8, δεοογτάϊης ἰῸὸ {ἢ8 Ραποίαδ- 
(ἴοι, ἰο Ὀθ δροΐξκθῃ Ζζο 6, Ἡόγοδδ ἴῃ ἰἢ9 ῬΒΔΙΓῚΒ ἰΐ 18 ἴὸ 

ὯΘ ΒΡΟΪΚΟῺ Ζζουα (οΟΙΏΡ. ὈΞΙΙΤΈΘΟΗ ΟἿ ΟἿΡΣ ἰοχί), ΝΠ 
“τ 

(σοϊαΡ. .Π, ἀντί, ΝΌ τη, χυἱ, φι : ΤΊ “ἐδὸ ΠΌΤ 

οὔ «Ἰοϊπίης ") 185 “ἴο οἴδβηχο," δαῃὰ [5 υϑοὰ ῬΑσΕν οὗ 
οἸδηρίης ὑἷδοο (ἐγαπδίγο, Ὑ1|. 8; ταὶ. 1; χχίν. δ), ῬΑσ 
οὗ οἤβημρο οὔ σοπαϊίοη ἐπ Ῥῴυδ (ρεγῖγε, Ῥ858 ΔΨΑΥ, 11, 18) 
ΟΥ ἐπ πιοϊμϑ (ΏΘη66 γευίγόξοογα, ἸΧ. 9; χ]ΐ. 1). 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

Δ πτὶφυνετ ε ποῖ ΠΊΒΕ Ύ ΕΠ, ΤῸ. 
ὃ 8668 Πεγθ ἈΪδίη]ν [Π6 Ῥυγροδθ ἱπίθῃ Υ͂ 

ἴ8}6 Ῥτγοοοάϊην ἀἴρτον οα ΠΟΠΟΟΓΗ τ ἴΠ6 ᾿ποοι- 
τ Ὀ]ομοαδ οὗ Θοά. Τηο Ῥτορῇδὶ βθε8 ἰμδὲ 189 

σμαβεϊδοπχοηΐ οὗ ἴ6 Ἐχ1]6 πουϊὰ ο8]}} 0 
ἀουδίε ἴῃ Ὧπ6 δρὶ 8 οὗ ἰδι6 1αγδϑὶ θα. Οδγτὶ 
οὔ᾽ Ἰηῖο 4 ποαίποη ἰδηά, ἐπῸῪ ν1}} βαρ τη δι 
αοαδβ οαυγϑβ ἀο οὶ ροποίγϑίο ἰ0 ἔΠπ6π|, δηα (αἱ (ἢ 6 
ἩΤΟΏΣ ΠΟΥ͂ ΔΌΣ ἐβοδροθ Ηΐδ ποιΐοθ (νος. 27). 
θη 186 ΡἈΔγα}1 6} 'στὴ οἵ δοὸῦ δηὰ Ἰβσγδοὶ βθὸ ἰχ. 7, 
δηὰ (9 1͵,δὲ. ΤῊ ΪΝ ράγΆ}16]16πὶ 18 8 Ομ δυδοίου βίος 
οἵ Ἰραϊδηιῖϊσ Ἰδηρύδρθ, (Ὁ. ἰΐ ΟΟΟΌΓΒ πῃ 20 ΟἰΠΟΡ 
ΡΌΡΒος 8ὸ οἥθῃ. [{ ἷβ τιδηϊίοοὶ (παῖ ἰξ 18 {Π9 
ῬΘΟρΪα ἰῃ Ὅσο {πδὶ ροακ. Ψυεὲ Ὀοσδῦδβο οἵ ὑποῖγ 
τοιηοίρποθα ἔσγομι (6 ΗΟΪΥ ]Ἰδηά, (6 ἰοΥΓ [ΟΥῪ οὗὨ 
δεδονδὴ (οοιρ. ἰῃ9 ἐπορξεὶ Φομδ ἢ) {ΠΟΥ {ΠῚ Κ 
μεῖς τύ, ἡ. 6.» {π6 οὐυτθο οὗ ἐμεῖς }} 6 ἴθ ἰάθη 
ἴτοαι ἴ6 ΓΟἘΡ, δηὰ (μοῖν τἱρὰϊ, ἡ, 6.) [86 ὙΤΟΩ 
ἄοπο ἴμοπὶ ὈΥ͂ ἰμοὶν ΟΡΡγοββοσβ, ρλδββ υπηοίὶ 

τοῖν α ΤΙῊῖθ ἀουδὲ οὗ 1116 18 ἰΠ6 Ῥτο- 
Ῥβοί σοργονϑβ ὈΥ τείεστίηρ ἰοὸ ἰμ6 ᾿ἰπβηϊπαθ δηὰ 
ἸΠΟΟΙΕΡΘΓΔΌΪΘΏΘΒ οὗ ἀοἀ κεῖ ἑοσίῃ ἱῃ γοτα. 12-26. 
ΤΊ νοσάβ, νοῦ. 28, βαδὲ ἴοι οϊ ᾿ς πΟ , εἰσ. 
ΔΙῸ 8Δὴ ΘΟἢΟ οἵ γογ. 21. ΦΖοπονδῖ 18 δὴ εἰεγπαΐ 
Θοά, ἰπογοίοσο Ηο πιδὰ πὸ θορίπηΐηρ' 85 {πὸ 14.015 
᾿δά, πηϊοῖ Ὀοίοτο {Ππ6 πογκηηθη σχδθ ἰἤ δ: (ν 6 ΓΒ. 
19,20) τόσο οΐ. Φεδονυδὴ αἷ8ο 2886 ἴδ 9 6. 8 
οἵ [86 ΘΕΣΈΒ ; {Ππογοίοσο ἰμ 67 πιυδὲ 6 Κπόνῃ ἴο 
Ηΐπι, δὰ τβοσονοῦ [ϑγϑοὶ τΏΔΥ ἀπ 6 }} ἱπ οχὶϊο, ἱὶ 
ἐδληῃοὶ ΠΥ ἐπὶ 118 ΤΑΥ͂ 15 Βἰαἄφη ἔγομῃ Οοἀὐ (γον. 
21). Ψυδὶ 88 1110 ΤἸΔΔῪ ΟἿ6 ΒαῪ οὗ Οοά, π].οῸ 
οτοαίρα 41} {πὶ 1πδὲ 18 8 ἴοο 8 ἰδῦου [ἴὉΓ 
Ηΐμι, οὐ ἐμαὶ Ηδ ρονγοῦ ἴα ποί δβαθαυδίθ ἴο με] 
Ὀαπίομοὰ [6γαὰ]. ΕῸς Ηθ ἀοοβ ποὶ μοὶ ἰἰγοά, 
Νοῦν οδὴ ἱὲ ὈῸ βαϊὰ ἰμδὲ Ηδ τδηΐβ (ἢ. ὨΘΟΘΒΘΑΣΥ͂ 
Ῥοποίγβοη, (9 ὩΘΟΘΡΑΔΙῪ ἘΚποπὶοάρο οὗ [9 
ΤΩΘΆΒΌΓΟΒ ἰο Ὀ6 δύο ; ἴον Ηἰἴβ8 ἀϊβοοσῃγηθηΐ ἴδ 
ἰηδη δ, Ὡποδ το δ οΐο. ΤἸΣΔΓ ὀοουγθ Πουϊ. χχχὶ!. 
28, πα οἴδῃ ἱπ Ρτονυ. (11. 2, 8, 6 ; 111. 18, εἰ6.) δῃὰ 
Ἰὼ ΦοὉ (χὶῖ, 12, 18; χχνὶΐ. 12; χχχὶϊ, 11). Ὗς. 

29: Φεμονδῇ ἷβ βὸ ΤᾺΥ ἴτῸΠλ 
ἰο ἀο τηογο, ἰμαὶ Ησ 18 γαῖ Ποὺ 
Η!ϊ 8 ἱποχβαυδί Ὁ1]9 ἰγοαβῦτο αἶνοϑ βίγεηριἢ ἰοὸ 41] 
(δὲ ΔΙῸ ΤΘΔΙΓΥ. ὙοΥ. 80: ΜοΓΟΙΥ παίυΓαϊ [ΌΓῸΘ 
ἄοοϑβ ποὶ μο!ά οαὲ ῃ {Π6 Ιοπᾳ τη. Οὗ ἰῃἷ6 (ἢ9 
οὐ αγὸ οχϑρἶοθ. Βυὶΐϊ ἰπορο ἰμαΐ πορα ἰῃ (ἢ 6 
ὑπ εν ΤΟΟΟΙγα ὩΘῊῪ πἰσορίν, εἰσ. ὙΒμογοίογο 496- 
Βονυδὴ ͵8 [Π6 ἀϊθρθηβο οὗ βοόνοσ, θαΐ ΟὨΪΥ οὐ ἴΠ9 
οοπαϊτου ἰπαὺ οη6 ὉΥ͂ ἰγΓυδῦ ΣλΑῖκ685 1 Ῥοδαὶ Ὁ]6 [Ὁ 
Ηἰπι ἴο Ὀεδίον ΗΪ8 ἰγοδδΌγοα οὗ ζγτᾶςθ. ΠΟΥ͂ 
ἤθδῖμοσ ᾿θεδοὶνθα δίγοσ! δα Θαβῖθα, γνόσ. 
81. βίηοο (6 ΧΧ. δθὰ ΨΦΈΒΟΜΒΕ, δίθ.,) ΨΟΥΥ 
ἸΏΔΩΥ οχροκίίοσα, ἰηβυθηοοά ὈΥῪ “ ἰἶογ ΤΕΠΟΙ͂Ρ 
(μεἷν βἰσοηρίῃ," υπάαοτβίδηὰ ἴποθ6 σόσαβ οὗ [89 
ΔΠΏ0.8] σ᾿] ΟΌ Ϊ (ἰης οὗὨ 68 0}68 ; οἢ Ἡ ΙΟΝ βοϑῖαβ ἰο θ6 
Βαδοά {86 ορὶπίομβ οὗ 186 δηοϊθηίβ ἰδὲ {ηἷ8. δἱγὰ 
Ῥουϊο σΔΠ}Υ τοπουθα 118 { ΟὐπΡ. Ῥη. οἷ. ὅ 
δηἀ ΒΟΟΗΑΒΎ, Ἠϊΐετος. 11]., Ὁ. 715 5βαᾳ., εα. 1 ἷρε8 
ψ 0 Θπυπλογδίοβ ἴΠ6 ΤΔΡΌ]Ο.Β ΣΟρΓΟβθη δ 08 οὗ 
16 δηοίθηια οἱ (Πἷ8 ροΐηί. ΗΊΤΖΙΟ οΟδ]θοίδ ἰο (μιϊ8 

ἐχροαϊίΐοῃ ἐμδὲ ποΡἢ 858 σϑυδαίἑ γο οὗ Ἂν)" 88 
ὑκοὰ ν. 6, ἀο68 ποὺ ΟΟΟΌΣ ΘἸβο 6 Γο, δηὰ (μὲ ἰὲ 

ταυδὲ τεδὰ ΤΙΥῚ) ἱποίεδὰ οἵ ἼΣΝ, Βαὲ ΠᾺΡΗ, 
1Ππουρἢ ποῖ ἴῃ τη δὲ βοῆβο, ὁσοῦσβ οὔθ ἴῃ δῃοι Π 
ΠΌΘΟΝ ΤΔΟΓΘ ΠΘΑΓΙΥ ΓοΪδίθα ἰ0 ΟἿἹΓ Ῥϑββαᾶρθ. ΕῸΡ 
ποὶ ἴο τηρηϊΐου Ὑμοτο ἱΐ ἰβ δρᾶ οὗ ρυϊὩρ ἢ 
βδοίζοϊ οί βΒ (Απηο υἱλξἐὸ, 10) δῃᾶ οὗὁὨ οοδίϊῃρ οὐ ᾧ 
ΜῈ ρμοϊὰ (1 Κίηρθ χ. 17), δ δἷβὸ βίδῃὰβ ἴῸΣ 
οονοσίηρ ἴθ θοηοθ τϊι βορὴ δηά βίη (Εζοῖ. 
χχχυὶ. 6). Απα ἐπὶβ ΠΊΔΥ (ἢ ΤΏοΓΘ Ὀ6 ἰδίζθη 88 
ΔΏΔΙορουβ ἰο οονοσίηρς [ἢ 6 πδκοα δ᾽γά- ὈΟαγ πτῇ 
τοδί ΓΒ, ϑϑοΐηρς ἰμδἱ 186 ἴο]ΐᾶροθ οἵ ἴσθεβ 158 οδ]οά 

ΠῸΡ “6 χπουπεϊης ὑρ, Κτουηρ ὉΡ οὐ γ᾽ (οοτΡ. 
γεάειιπὶ ἦαπι σγαπιῖπα οαπερίδ, αὐδογίδιιδχωα οοπιαε). 
Βερατγάϊΐηρς (6 βεοοῃμὰ σευ οἵ ΗΙΤΥΖΙΟἮ, 10 18 
ἰτὰθ ἐπα ὁ86 τηΐρμῦ σαίμον Ἴχρϑοὶ ΤΙΝ), βίηοθ ἱΐ 
ἈΡΡΟδΙΒ υηάἀουρίοα ἔσο ΕΖεὶς. χυὶὶ. ὃ, 7 (μὲ ἫΝ 

ΤῸ ἴο ἐμ 1} 
6 οπὸ Ὑὖο οὔϊ οὗ 
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ἦμ (86 ρἱπίου, ΤΙΧ) (πὸ ἔδδίοσβ ἴῃ φοῃοσγαὶ. Βαΐ 
ΟἿΓ Ῥαβθᾶζο ἀσεβ ποὶ ἀραὶ ἴῃ ΖΟΟΪορίοδΙ οχδοίῃθββ. 
ΜογθοΥον [826 οοηϊοχὶ πδ8 ΠΟΤῈ ΘΒρθοΐ Αγ ἰοὸ ἀο 
σι Ρἱπϊοηδ δὲ {86 Ἑομϊοῦ ογζδη ἴον Βυϊηρ. 716 
ΒΕσΟΠα οἶδυδβο ἀοβοσῖθοβ ἐμ Ἰηἰοηἀοα οἴἶδξοιϊ: σταρὶα, 
υπιἰτίης ἰογναγαὰ οὔοτί. Τηδ ἢγβὶ οἶδμα δ γ8 
ὙΠ Πα τηλῖκο (18 εἴἴδβοί ροβαὶ Ὁ]6 : ουΥ̓ῸΓ ΠΟΘ ῬΟΊΨΘΓ, 
ΟΥΟΓ ὨΘΥ, ΘΔ 516- 1|κ9 το υνθηθϑοοσθ, Ταῦ {6 
Το) αν θηθβοθησο οἵ {Π|6 οαρὶθ οχιθηαοα ἴο 1Π6 Θπεϊγο 
ΒΟΥ ΒΟΟΗΛΕΤ, ἰ. δ.» ΕΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ ΒΒΟνΒ (0 Βανα Ὀθθῃ 
8 ΥἹΟῪ οὗ ἴΠ6 ΗἩδῦγονβ ἰῃ αἰδιϊποίΐοι ἵγομ ἴῃ 6 
Οτὕόοοκβ. ΕῸΓ ἢδ Βδγβ ἴῃ σοΐδγθηοα ἰο Μὶίο. ;, 16: 
“Ἴὰηι αταφοῖ, φυαπι εταεὶ οαἰνίίζιπι αὐἱδυ ἐγὶ- 
δυιπί. 1ία, αὐ ἀος δοίο αἰδεταηΐ, ἀπαι ουηι αὐωπι 
εοαἰυδέιπι Ἰεσία Οταροοδβ ρετίϊπϑαὶ αὐ δοίωπι σαριυΐ, ἑὰ 
Ποδταεὶ οαἰτίίνιπι ἐχίεπαάιυξ αὐ ἰοίμπι οογριι δ." Τῆυ8 
Ὑ6 ΤΊΔΥ ἈΒΒΌΓΩΘ (ἢ αὐ {πΠ6 Ῥτορβοῖ, τ μοί οΥ οοσγεοὶ 
ΟΥ̓ ποί δοοοσάϊηρ ἴο παίισγαὶ ὨἸβίουυ ἴῃ ἐπ) πγδίοσὶαὶ, 
Τοίδστοα [9 σϑῆθναὶ ἰο ἰπ6 μῥἱηΐοῃβ. ΝΟῊ δὰ 
ΦΊΒΟΥ͂ [οδίμογ ἐμ ΠΊ861 69 Δίγεβἢ ᾽" βαγ8 ρυγαίίνοὶ Ἷ 
18:6 βᾶτηθ [δὲ “ (ΠΟΥ 5}18}} ΣΘΏΘῪ {Ποῖ βιγοηρί ἢ 
ΒΑΥ͂Β 1 [6 ΓΆΙ1Υ, γὸ Ὠθρα ποῖ ποῃᾶογ (μαὐ τῃ6 Ββοοοηά 
ἢιΔ1 οἵ (π6 νϑτβὸ ἀοδθϑ Ὡοΐ ΘΆΓΓΥ ουἱ {π6 ἥρυγε δὰ 
ΒΑΥ: {Π6Υ 58}8]} τίη, εἰδ.ν [ΠΟῪ 684}} ἤν, εἰς. ΤΠΘ 
Ῥτορδοῖ δ ρἤδαῖσζοθ [86 ῥγουγίβο οὗ υηποαγιοὰ 
ΡΟΥΘ (ο τὰ δηὰ νγ]κ, ἀου θ.16βα, θθοδυθθ μ6 88 
1ῃ ΤΠ ΓΙ ΤΔΔΓΥ {Π|6 ΡΘΟΡ]6 σοϊυγαϊηρ ἴγομι (ἢ 6 
ἘΧΙ]Ὸ δηὰ {ἰ ἰοϊϊβοηβθ ᾿ΟΌΓΏΘΥ ἰῃσουρῃ ἰδ6 
ἀεβεσί, Τῇ (Π6 οοποϊυδίοη οὗ ἐπ6 ἀἰβοοῦτβα 
ΘΟΥΓΟΘΡΟΠ8 αυΐὶΘ ΘΧΔΟΙΥ ἰο (86 οοπο]υδίοι οἵ {16 
Ῥτχοϊοζο γοϑσ. 11. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, 

1, ἐφ μία δλαες ροδίεγίοτ' ρατὸ (ργορλείϊαγιπι «εϑα- 
2α6) Ῥτορλείϊα ἐδ, ἐς ΟἾ τίδῖο εἰ ευαπιρεῖϊο, ρεγίπεί αὐ 
ποδίγα φιοσμό ἰεπηροτα, ἵἴπαπιο ἐδέ ὑτορτιό ποϑδίτα. 
Θυαγὸ ποδιδ σοπιηιθπ αΠἼΟΥ ἐδδὲ ΨΩ ΙΠΌΤΒΕΕ. 

2. Ου νϑγ. 1. “δὶ πιαπάἀαίιπι αὐ αροείοἰοϑ, 
φιΐδιυιδ πουυπὶ Ῥταξαϊοαξοπΐξ σεπιδ πιαπαάαίωγ. Οὐιαδὶ 
αἴδαΐ: ες Ῥγαεαϊοαυϊξ λαοσίδηιιδ ἰεγγοτεδ, τοδ οοπβοία- 
“πἰηϊ, ἡνίας ἀοοίτίπαπι, Ῥγακαϊοαίδ 
οοτάϊαπι δὲ τοπιϊδοιοπθηι "" ΜΌΤΗΕΒ. 

8. Οὐ νοῦ. ἌΡΑ οὐ εὐθές ἐαπένπι, δεά οογαϊ 
8 δοποίοπαπάτπι, ἐδ, περ δἰδὶ υἱἶ ὕελονυα, 

Ἀνὰ αἴ: 7 ον αα ΘΟΥ ἽΠ,πεοοοίγπίαν. Ἐπ ἴμιὸ 
γχυιογιις ρεγίϊπεί ἐϊιμὰ ἰγίατι; πὶδὲ ὑπίμδ δὶϊ, φυὶ 
φταεδάϊοαί, ᾿γυδίτα ἀοοοπίϊδ ἰΐπσια ἰαδογαὶ." ἘΌΕΕ- 
ΒΤΈΒ. 

4. Οπ νϑγῦ. 8 βαα. “ Φόοβηῃ (ῃ6 Βαρίϊεὶ ταβ ἰδ 
ἢγοὶ οὗ ἰποδὸ τυ ΘΘΟΏΟΙ5 δηκὶ Ποσα  ὰβ οὗ οὔὐσ ΤῸ- 
ἀοιαρίίΐοη οὗ ποτα [86 τοἀοιηρίίοη ἤοπι ΒΑΡΎ ]οΩ 
ΔΒ ΟἿ]Υ 8 ἰγρ6. Βυὺΐ {δ6 Ἰαίίοῦ οι ργθοπάβ 81} 
ΟἴδΟΣ Πυϊη βίο οὗ (ὴ6 ποτὰ ἰμαὲ αοά ἢδ8 βοπὶ 
δηά Μ1}} βοηά ἰο {86 οῃὰ οὗ ἴπ9 νοῦ ἃ ἰο οοπά ποι 
ἩτοίΟἢα Β00]8 ουὔΐ οὗὨ {Π18 παι ΐβεγδ Ὁ ]8 ἀφροσί, δηὰ 
ουϊ οἵ (᾿9 ὼς οὗ 06 ᾿δ'Ξν ἴο ἐμ Ἀϑαυθηὶν ΟΥ̓ 
οἵ αοἀά. πο ΜΑΥ ἷβ8 ργοραγοὰ ἴοσ (ἴθ ἴοΕῦ 
ἤθη Ἧ οαδβὺ ΤΑΥ͂ ἴΠ6 στοαῖΐ βίοῃϑβ δῃὰ ἱπιλονο- 
ΔΌ]6 1άοἿα, νἱΖ., ὑσῖἀθ δῃᾷ ἰγυδβὶ ἴῃ ποσῖζα, δὰ δο- 
Κυον]θάρθ ΟἿΣ δἷπ. ΕὉσ (ΠΟΥ αἰίουΥ θδΓ ἰμ6 6ῃ- 
ἴγβῆσα οὗ ρζτδορ." ΗΈΙΜ δηά ἨἩΟΕΈ ΜΑΝΝ. 

δ. Οη γογσ. 8 βᾳᾳ. “ θη π διίεπιΐ μοὶ οὐ- 
ΒΟΓΥ͂Θ (9 ααϊοῖ, γοὺ τι ρἢ Ὑ τηονεοηθηὶ οὗ ἐδ6 
ΤῸΕΡ ἰΠγουρ (Π6 ποῦ] β Ηἰρίουσυ, τγ δὲ. ΠΟῪ 
θείογε Ηἶβ ροΐπρ [86 γδ]} 168 οἱ ονδίθ {ἢ θιβοὶ γο5 
δηά (Πδ τηοπηίαὶπ βἰηἶς ἀπ, ΠΟῪ βίθρ ἀθοϊ}νὶ- 
(169 Ὀθοοχηθ 8 ρ͵δπθ, δῃὰ οἰ 68. Ὀϑοοῖμθ ἤδίβ. [οἱ 
τι5 ποῖ 687 ἴ0 μ888 ἰβγουρῃ ἐμο ἀθβοτίβ οἵ 116 {ἢ 
αοὰ "6 υἱϊτὰ υ8] [{ ἰβ αὶ νδ]κ δἱοὴρ Ἰονεῖν, Ἰονοὶ 
Ρδι8." ὈΜΒΒΕΙΤ. 

ἴαπι, πιϊδετ» ) 1Ὁ 

6. Οη νεῖ. 8. [“ κα ἀὐενν ἰο ἴμ9 Μοεκβαίδῃ, ἱὲ 
ΤΏΘΔΠ8 ἰΠδὲ αοα ν͵ϑ δῦουϊ ἰο οοΐμο ἰο Η8 ρϑορὶθ 
ἰο τοράθοῃῃι ἐβοω. ΤῊΪ8 ᾿ἰδησύυαρθ Ὠδίυ σα ἢν δηὰ 
ΟὈν ουΒΙΥ͂ ἱμ 0] 168, ἐμαὶ ΗΘ ἩμοδΘ ὙΠῚῚ Μπ8 8 
ἰο Ὀ6 Ρῥγοραγθὰ μψῶϑβ ΦΞΈΗΟΥΑΗ, (6 ἔτὰα (Οοά. 
Τπῃδὶ Φοδη {16 Βαριίΐαὶ δὰ βιοἢ 4 νἱενν οἵ Ηὐπι 
18 ΔΡραγοηί ἴσοι {δὶ ἷβ βαϊὰ οἵ ἰπωα. Φοδῃ ὶ. 54, 
σΟΙΏΡ. ἱ, 1ὅ, 18; 11}. 81; χ. 80, 88, 86. Ὑπουρὶι 
(μΐβ ἰδ ποῖ 016 οἵἉἩ [μ8 πιοϑὲ αἰγοοὶ δῃᾶ οοσίδίῃ 
Ρτοοξίοχίβ οἵ {86 ἀἰνἱηϊγ οἵ (ἢ 6 ἜΟΕΙΒῸ Το. τ 8 
οὴθ ΜΔΙΟΝ ΙΩΔΥ͂ 06 Δρρ[ἰοα ἰο Ηϊπ ψθ {δαὶ 
αἰνίηῖγ 19 ἀδιχοηδίταίθα ἰγοιαὰ οἷος μὶδορβ." 
ΒΑΒΝΕΒ. 

7. Οἱ νογ. 8 δ. Βγ {ἢ ποσὰ οἵ (86 [08 γὙ83 
(16 ποσὰ τοωδάο (6 ϑ.ῃ. ἱ. ; Φοόοδὴ ἱ. 8; Ῥὰ. χχχιϊὶ. 
6), διὰ Ηδ ὕρβο]άβ 4}} (ΐηρβ Ὁγ [Π6 πογὰ οὗ Η]6 
ρονψος (ΒΗ. 1. 83). ΒΥ ΗΒ ποσὰ, ἴοο, βεανεῃ 
δὰ δῦ δῖ ἱκορὶ ἴὉγ ἴμ9 ἀδύ οὗ ἀγα ἡγωαὶν 
(2 Ῥεῖ. ἐϊ. 7). Ἐὼγρῖ Βοανθῇ δηὰ οδγί ἢ 8:1} μδ»8 
ΔΉΑΥ, ὑυἱ Ηἰ ποτὰ π|1}} οὶ πὶ} ἰπαὶ δἷδὸ 

ΔΉΔΥ ([ε8. 11. 6. Ῥβ. οἱϊ. 27; ΜΆΠΗ. ν. 18; 
ἴωκο αὶ 88). Ἀδίδος (δὸ ποσὰ οἵ ἐμ [Εν 
Μ111 ποί τοίυ τη ΘΙΩΡΙΥ ἰο Η πὶ, θαυὺὶ Σὲ 8}4}} δο- 
ΘΟ 8} (δαὲ ποῖ Ηδ ρῥ]εδδοβ, δηά ἰΐ 4}}4}} 
ῬΓΟΒΡΟΣ ἴῃ (μ6 {πὶπρ Ὑβογοίο Ηδ βοηί ἱἱ (188. ἶν. 
11). Απὰ νῆρθῃ 81} βαγίμ!γ ἴοστωρ, ἰὴ ποι {86 
ποχὰ οἵ (6 [0ΚὉ0 ἰηνεβίβ ᾿ἰο] , ατὸν ο]α διὰ 
ΡδῈΒ ΔΑΥ [Πὸ ἃ ψασττηθηΐ, δβι1}}} ([Πὴ6 οἴοσγηδὶ γα ἢ 
οοΟὨοραἸθα ἴῃ [Πι686 ΤΌΓΣΩΒ 1 ζββῆθ ἰοστί ΟὨΪΥ ἴ86 
ΤΏΟΓΘ αἰογίοιιβ ἔγοπι {πεῖν ἀθπ)0}}8ῃ 64 Βῆδρεβ, δηὰ 
811 (μδὶ μανὸ ᾿ἱνοὰ ἐμοιηβοῖνο ἰηΐο ἰδ6 νοτὰ οὗ 
Οοὰ δηά παν ἰσυβίθὰ ἴῃ Ηΐπι μ}8}} γῖϑο ὙΠ 
Ηϊτα ἰο ὨΘῊ 116. 

οπιπίυηι δία νεγδο 1)εὶ ἐπ ραραίε 
ῥιπὶ: εἶν Μἀὐμ δ, σώμα πιΐαϑα, ἀρ τούτν δαξιεασέϊο, 

ὁπαζίοπεξ, ᾿ 

9. Ου γεκ. 10,11. ὙΒδῖ αὶ υζο οοῃίσγδας ὕε- 
ἔγϑοι ποθ ἵντὸ τογθεδί ἴῃ γεγ. 10 τ 8686 ἐμ 
ΤῸῈΡ οομλΐηρ δὲ 186 δἰγηΐρῃι ΒΌΪΟΣΙ δῃα δίοστι 
Ψψυάφα ; θυΐ νεσ. 11 Ηθ εὐ πο 85 ἴπ6 ἰτῃ 586 ρ- 
μεστά (μδὺ οσαγτίοβ [6 ἰαπῖρ ἰὰ Ηἰἷβ νοόβοῖὰ, δηὰ 
Ιοδάβ βοῦν 186 ββθορ ρίνίης βυοῖς. ὅϑ'πδὶ δι 
Οοϊχοίια! Τῆς ἰοιηροεῖ ἰδδὶ σονάβ [πῸ6 τηοσῃ- 
ἰαΐῃβ δῃὰ οἰόανεβ [86 σοοῖ, (6 εαὐιπαυδῖοο δηά 
16 ἔγβ, δῃὰ ἱποὴ εἴοσγπδγὰβ (μ6 αὐϊοῖ, Κ6Ώ1]9 
ὨΔΙΣΙσϊηρ (1 Κίηρβ χὶσχ. 1] πΩ.}} ον Ηὶε 
ἀοορεβὶ Βεϊησ 185--τὶοτὸ (1[Κ6 ἐχ. δὅ ρᾳ.; 1 δοδπ 
ἷν. 8). 
Ὃ Οα γοσ. 11. “" Οῇλγίδίιιδ οὐεβ διιαβ τεάβηαιδ Ῥτε- 

ἐΐοδε, ραδοὶξ ἰαιμε, ἀμοὶξ δοϊϊϑολίον οοἰίοοαί φοσυτε." 
ΒΕΝΝΗΛῈΡ ΟΡ ΟἸΔΙΒΥΑΌΣ. 

11. Ου σοῦ. 165. “"ΕΆΠΟΥ ὭΘΥΟΣ ἱπυεηϊεα ἃ 
τα μεος βδογῖῆοο Μαρπΐβοοης ϑθαθου ἴθ 
ΔΙίας ἴῃ ἰς Ὀουηά]οδβα ἰθῖορ]6 οὗ πδίυγο---8]} 15 
Ἰογίουβ οοάδτα (86 ποοᾶὰ ἴου ἐμὲ ἢγθ--ηὰ [89 

ἸαμΡᾺ οὗ 1 Ἰοτοδὲ (ἢ βλοσβο}." ὈΜΒΒΕΙΤ. 

19. Ου νογ. 16. ΤῊ σοδαϊηρ οἵ (δὲβ Ό]δοθ ἴπ 
Οδαυτοῖι,, ΟΠ τϊβίταδ Α. Ὁ. 814 τυουϑὰ {86 ἔτη ΡΟΓΟΓ 
1,.ο Υ. ἴθ Ατιηθηΐδη ἴο ἰδῖκθ 6 Ύ ΓῈ Πη ΘΒ ΒΕΤΕΒ 
δααΐπι τ[Π6 {τἰοπᾶβ οὐἨ ἱπιδαρεβι ΤᾺΘ ῬΘΑΒΔΡῸ 
ἸΊΟνεΒ ΕὈΡΈΘΤΕΒ ἰο ΡῥΓΌρΡοθΘ ἰΐθ απεαίοῃ 
ΜΒοίμον ἰξ ἰφ ρογγ θὰ [0 τηδῖκο ῥἱοἴαυτεθ οἵ αοά 
ΔΏΔ ἰο Ροδβθββ ραϊῃίϊπρβ τοργολοηιπρ αἰ ΠΕ. 
ΗΘ ἀϊειϊηρυΐδηοβ 1 τοπροςῖ τὸ (18 θοισθεῃ οὐσία 

διὰ ἐπιφάνεια οἵ τευοίαίδο, διὰ ΒΔγ8, ὯὨῸ 080 ΟΆ5 



ΟΗΑΡ, ΧΙ, 27-81. 

Βἰοίατο Θοὰ κατ᾽ οὐσίαν, Ὀὰϊ κατ᾽ ἐπιφάνειαν, τ, 6. 
τ ἴῃ τεδυδ, σχυΐδιιδ δὲ τευείαυϊξ ΟὟ σδῃὴ δηα ΤΏΔΥ 
ἰσίατο ΗΠ. ΤῊ 8 ΠΡΙΤΝ ΤΑΒῊ ΘΙ ὉΠ588118- 
μον. ΕῸΣ ἱὲ ἷ8β ποῖ αϑουϊ τόδ, συΐδιιδ ει 8ὲ 
γενείαυὶ! ἰῃαὶ ὁπ6 ἱμαυΐγοβ. ΤΠΑΪ ΟἿ ΤΩΔΥῪ ὈἱοίιΓΘ 
(ρα Ὁ το ἢ, οὐ ἰη πηΐο αοα [88 χετοδ]οὰ 
ΗϊΩβοΙ, ὑπ π8 ΟΥ̓ ΔΙΏΪΥ οτοδιοα ἐπῖηρα, οδηηοί Ὀ0 
ὁοσηίοδῖοα ἔγοτα ἰμ9 δἰδπάροϊηϊ οὗ ΟΝ τἰαίΐδη οοη- 
βοϊουστιοθα. Βυὶ ἴΠ0 αυοδίίοη ἷβ: 8 11 Δ᾽] ΟἾ8]9 
ἰο ρἰαίατο πὸ Ῥϑγβοῦ οὗ Θὁ(, ΟΥ ΤΏΟΓΘ ΘΧϑοῖΪυ, (80 
Ροβοη οἵ αοὐ 186 Εδίμον ἢ ΕῸΓ 10 Βα8 Ἰοῃρ Ὀδθη 
βε 16 εἶἰναὺ 11 18 ΔΙ]ΊΟΔΌ]Θ ἰο Ρἱοίασο ΟἸγίδὲ 89 
δῆ. Βαϊ ἰΠπουρἢ [ΠΟΓΘ 8ΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ ραἱηεηρΒ οὗ 
Οοά τδς Εαῖΐ ον, 811}} 10 16. πο νοι ϑν [Βδὲ ποῖ ΟὨΪΥ 
δι σι οἱ Βείοσιιοά, δαΐϊ {μδὲ δαγηραῖ ΟΝ γι βιἰδὴθ οὗ 
ἤπο δε] ϊηρ σοΠΘΓΑΙΪ Δ Κὸ οβδηοο δὲ ἤθη, [ἱ 
ΒΟΘΙΠῚ8 ἰὼ [16 ἰο ἀοροηά οἡ Ἡδοίδοσ (ἢΐθ ΟΠῬΠοΘ ἰδ 
Δυβοϊυἱο οὐ το δῆνο. [5 ἱΐ ποῖ 31] ΟὐγδὉ]6 ἴο σορτο- 
βοηΐ ἴῃ ΟΟἸΟΥ, ἢ δῇ (86 Ρτορμοὶ δηΐθ] γοργεβοηιθα 
ἴῃ πογὰβ ἴθ ἰμδὶ νἱϑίοη οἵ [86 ἴουγ Ὀϑδβίβ, υἱΐ. 9 
δηᾳ.7 ΜΑΥ οπ8 ποὶ τῷ [89 “Αποΐθης οὗἁ 
ἀλγε"}7 Απὰ 1 ἴ ΡῈ αοἂὐ {86 Εδίμοῦ ἐμαὶ ἃ 
ῬόδΙΒ 66 πηὰθὺ {Π]18 Ὡδπιο6, ἩΠΙΟΝ ἷδ οοτίδίη 
τηοϑὲ ῬγΟΌΔΌΪΘ, ΠΔΥ Οη6 ποῖ μαΐηὶ Ηΐπι ἴῃ {}}}5 
ἴογι ἐμαὶ Ηδ ρίνεβ ΗΠ π2861 868 ΔΙ] ΟΔΌΪΥ 85 ΟἿὨΘ 
ἸΔΔΥ Ῥραΐπὶ {16 Ὀαρίΐδπι οἵὗἨ ΟἾ τὶβί ἴῃ 186 Ζοτάδῃ, 
ἐμεὶ πὶ ἰΠδὶὺ Ραιηῦ [86 ΗοΥ βνῖτγῖν ἰῃ (Π6 ἴΌτΙΩ 
οδ ἀογοῦ Βαὶ πῶο 18 8019 ἰο ἀο ἰμεϊ ῶ ὙΠΟ 18 
Δὺ]Ὲ ἰο ποτέ ι!] γ σοργοβθηΐ {π6 Αποϊθης οὗ ἀαγεῦ 
Ϊ τορατά (᾿δὶ 48 ὑπ6 τηοϑὺ αἰ Που]ς ἰδθκ οἵ αὐτὶ. ΤῸ 
᾿ἴπὶ {πὲ σαπ ἀὁ ἴτ, Σξ ἰ8 Δ] 8019 α]θοθ. δ ἐμαὶ 
αἰϊοπιρίβ 1 ἀπ σδπηοῦ ἀο ᾿ξ ποοὰ ποί ποπάοσ ἴἴ 
ἸΩ6ἢ ἰδῖκο Οἤδηος δὲ ἢ18 ρὶοίαγο 50 [ΔΓ ὯΟῸ ΟἿΘ 
ἰδ θθθὴ 80]6 ἰο ἀο ἰΐ, δηὰ ΠΑΡ ΪΥ Μ|}}} ΔΩΥ ΟἿ6 
ἘΠῚ ΠΟ ΈΡΙΕΣ Ἡδηοθ ἴμ6 Ἀεδὲ (μϊηρ ἰθ ἰο ἶκ ἱι 
ὁΠ6. ' 
18, Οη νεσ. 26. [“1ἰ ἰβ ῥργοοῦ οὗ πηδηβ ο᾽οναίοα 

πδίατο (μδὲ ἢ σαπ ἴπυ8 Ἰοοὶς ἀρ ιταγὰ δηὰ ἔγδοθ {116 
ἐν] άθςο5 οὗ (86 ΡΟΊΤΟΣ δῃὰ πϊϑάοι οἵ αοἀ ἰη {86 
ποδυθηβ, ἰδὲ ἢ σα ἢχ ἢΐβ δἰϊθηϊΐου οἡ (ἢ6 
πογκΒ οὗ αοάὐ ἱη ἀϊβίδηϊ που ἀβ. ΤΙ ΐθ Ἰπουρῆϊ 
ἮᾺ8 τηροῦ ὈοΘΌ ΠΥ Ἐχργεβοθὰ ΕΥ̓ οὁη6 οὗὨ ἰδθ 
διυοιθηΐ ΡοΘίβ: 

εὐτῆ δρεοίοπί απἰγπαῖΐία οασίογα ἰόγγαπι; Ῥγοπαγιμβ 
ΟΚ8 μοπιϊπὶ διιδίένιο ἀοραϊΐί; σοοίαπεχια ἐμετί, 
ιδδοιὲ εἰ ἀὐεσίον αἁ εἰάετγα ἰοἰΐεγα νεϊέμδ. 

Ονιν Τεί. 1,18. 1. 81:-.-86. 

ἴπ (δος βετίρίιτοα, αοα ποῖ πηΐγϑαυοην ΔΡΡΘΔΪ8 
ἴο (ἢ ΕἰΔΥΤΥ ΠΟΘ 5 ἰῃ ργοοῦ οἵ ΗΪβ εχίβίθηςσθ 
δηὦ ρμογίθοϊοηβ, δῃὰ 88 {16 τηοβὲ βΌ] πὴ Ἔχ Ηἱ δὶ- 
ἴἴου οἵ ΗἰδΒ ρταοδίπθεβ δηὰ ροτϑυ, Ρῃ. χὶχ, 1-6. 
Απά ἴξ τηᾶὺ Ὀ6 χοιμλαυικοά {πὲ (μ15 ἀγχυτηθηὶ ἰδ 
ΟὯ6 {Ππ8ὺ ἱΟΓΘΑΒ68 ἴῃ βίγοηρίῃ, ἴῃ [86 Υἱοῦ οἵ πηθῃ, 
ἴτοπι ἃ56 ἴο αρ6, }υδί 'ῃ ῥγοροτίΐοη ἰο {π6 δἄνδηςοβ 
ΨΠΙΟΝ Ἀγ6 χηδ6 1η [89 δοίθῃσθ οὐἉ δϑίγοῃοωυ. [ 
16 ΠΟῪ (ΔΓ ἸΏΟΓΟ βίγ  Κίηρ (δὴ 1 88 ἰῃ [816 ἰὐπλοα 
οἵ [εαἰδῃ."" ΒΑΒΜ.5.] 

ἩἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ἩΙΝΊΒ. 

1. θη γοσα. 1-ὅ. “ὙῊΥ 5 ἴΠ6 δάἄνρηΐ οἵ “6818 
ΟἹ ἐγ ἢ ἰο-ἀΔῪ 6.11] 8 στοιηά οὗἉ οοπιΐοσί δηὰ ἦογ 
᾿ Βγ Ηΐπι {16 βοδβοὴ οὗ βοηάδρο ϑῃμάβ (νοῦ. ἢ; 
2) (86 συχδο οἵ βἷπ ἰϑ σγεῃῃονθὰ (γνοτα. 2, 3): 8) (Π6 
Ρτουηϊβοὰ ὩΘῊῪ οτθδίϊοῃ ͵ἰθ ἱπίγοάμοθα (γογ. 4) ; 
4) [86 τοῦτ οὗὐ 116 ΒΟΕΡ 88 γουθαὶθᾶ ἰὴ 
δἰοιγ." Αἀνεοπέ βοσίζοῃ ὉΥ ΕἸ. ΒΑΌΈΕΕ, ἰὰ Μαποῖ. 
Ο. ω. Εἴ Ο. αλτ. 11. ». 85. 

2, Οα γϑγβ, 1-ὃ, σ᾿ ἼΠμα ργϑοίουβ οομμμἱβαίοῃ οὗ 
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αοά ἴο ἐδ χτηϊηϊδίογε οὗὨ (86 ποτγὰ : Οοταΐοσὶ γΡ 
οοπιίοτὶ γ6 ΜῪ Ῥεορὶοΐ ὁ ἱπαυΐτο: 1) Τὸ 
ἩΒΟΣΩ, δοοοσάϊηρ ἴο δ ΟΣ, 888}} (ἢ 6 οομ- 
ἵοτὶ Ὀ6 Ὀγουρῦ 2) Ὑ μαὶ βοσί οἵ οοτηΐογί 18 ἱξ 
ἐμ δοοοσάϊηρς ἰο αἀοὐ᾽ 5 ποτὰ βῃουϊὰ ΡῈ Ὀσουρῃὶ τ» 
Τσαξκ. Οἶργίδίωυδ ὑπϑὲν ]δέα. Οδιην, 1870. 

8. Οχ γεσβ. 1-9. “ Ὑ μαὶ ρῥγοραγδαίίοη ἄἀοεβ αἀοὰ 
ἀοτηδῃά οὗ υ8 [μ8ὲ ἯΘ ΙΩΔΥ͂ ΤῺ6 Ῥδγίβ κοῖβ οἵ 
186 οοχΐοσί ̓η ΟΕ γϑυ ἢ 1) Ῥγορᾶσθ {80 πΥ οἵ 
{86 10Ε»Ρ. 2) ἴϑᾶγτ ἴο ΚΟΥ γοι}Ὁ" ὨΟΙΒ Ὠρτιεβα.ἢ 
ΕΠ ΚΝ Ἔστο Ο.υ. Ἐπ Ο. 1868 ". ἣν 

“10 18 8 φοοᾶ εἴρῃ ἐμαὶ ΠΊΘΤΟΥ 8 Ῥγδρδυίηρ ἰὸν 
υ8 1 νὸ δηὰ Ασα ζγᾶοθ λύτο δ 18 [0 1. 
Ῥᾳ. χ. 17. Τὸ Ρτὸ 186 τδλυ οἵ ἴθ [0Ὲ}Ρ τ 
τοῦδέ ὍΘ οοηνὶποοα. 1) Οὗ (6 υδῃΐϊγ οἵ 86 
ογοδίασο 2) Οἵ (ὴ9 νδαν οὗ [86 ρχγομλΐβθ οὗ 
αοά." Μ. ΗῈΝΕΥ.} 

4. Οη νογβ. θ- 8. “ Ὑ,αῖ 5888}} ὑγοδοῖῖ 1) 80 
1 δρίκοὰ ψἱὰ ἰμθ Ῥγορμοῖ, διὰ Ἰοοϊκεά ᾿ηΐο {86 
ίδλοϑ οὗ ἐλὶδ ταοίϊου, τι} 1-Οττωθᾶ ἐΐπιθ. 2) 80 
δϑδίη 1 δβικοα, δῃὰ ἰοοκοά ἱπίο 189 ἀορίπδ οὗ πιῖν 
σιῦπ φοραῖς δοιὶ. 8) ο 1 δδίκοά οὔσθ ἴηὸ 
δηὰ Ἰοοϊοα ἰο ἐδδό, πῖν οδατσα ἰπαὶ ἴπ6 Ιοστὰ ὁ 
120 ΟΒυγοῖ ἢδΔ8 σίνθῃ τὴ6 ἰο 168." ΚΊΙΕΡΌΤΗ. 
Τη5ἰ4]]δἰΐοη βουηοη δἱ Ζμαωυϊσείιδί, μῥτὶηιθα ἴῃ 
Ζειισηΐδε ἀδν ϑεοίο, Ῥατομίια ὑηὰ Γυυσπὶμαὶαεῖ, 
1845. 

δ. Οπ γεσ. 11. [“Οοά ἱἰ8 πο Ξδορμοσγά οὗ 
16γ86] (ΡΒ. Ιχχχ. 1) ; ΟἸσῖβι 18 (9 ροοὰ Βῃορβμοκὶ, 
ϑοβη χ.ὄ ἥ1]1. 1) Ηοσ ἰλκεβ οᾶγο οὗ 4}1 ΗΪ8 ἤοοῖς. 
2) Ηὸ ἰδἶἴκθβ ραγίϊο]ας οᾶσο οὗ ἴποβο ἐπδὶ τποϑῖ 
Ὡρρα ᾿ξ: οὗ Ἰαταρα, ἰμοδο ἐμαὺ σδηποῖ 8610 (Πθπ}- 
βαῖνε, χοῦς ΟὨἸ]άγοῃ, γουηρ οοηγοσίβ, σαῖς θ6- 
᾿ΐοσοσθ, ΒΟΓΓΟΥ͂Γ.] βρί γί 8. [1] Ηθ π|}} ραίμοῦ 
ἰἤθια 1η {ῃ6 αὐτὴ οὗ Ηἰ8 ροχοῦ [2] Ηὸ υἱ}} 
ΘΆΣΤΥ δοιὰ ἐπ (ἢ θοβοῖὰ οἵ ΠῚΒ Ἰογϑ δπὰ οπογίβῃ 
ἰΒοῖ ἱποῦθ. [83] Ηθ 11] σϑηῦ νυ ᾿οδα ἰμθπι. 
Αἶον Μ. ΗΈΝΕΥ. 

6. Οἡ γεϑῖβ. 12-17. Τὸ πῆδὶ 9 οσοῃίθιαρ]δ- 
(ἰοῃ οἴ [ἢ β Ὀ] πα" Υ οὗ αοα δαἀπιομίβηθα 8. 1). 
ΤῊΘ οομείογαίίοη οὗ Ηἰβ ἱηβηΐϊθ ψγοδίηοβη δά- 
ΤΑΟΉἾ51168 υ8 ἰο θ6 Βα 016, 2) Τὴ οομδί ἀογαίϊοη 
οἵ Ηἰ5 ἱπβηΐίο βοῦσεν δάτῃοῃ βῆ 68 υ8 ἰο ἰγυδὶ ΗἾ. 
8) ΤῊΘ οοπείἀογαίίοη οὗ Ηἶδ ἱπῆηϊθ πίϑάοιῃ δὰ- 
ΤΟ 5168 08 ἴο 6 ΟΡοαϊοηΐ, 

7. Ου γεῖβ. 22-.24, Προ παϊρηὶ ἔα κοα ῥγο-- 
οϑάθηοθ οὗ σίρῃν δὰ (6 πησὶ κῃ ἰθουβηθβθ οὗ {6 
ΟΥΓΪ ροίβ ἰῃ9 ὈΡΡΟΣ αηά, {1ΠἸοὸη τὸ οὐρμΐ 1) 

ΓῸ σοηϑίαοσ ὑπαὶ ΟΌΣ οδιβθο 18 πο οἴδοῦ ἐῃδη ἰπδὶ 
οὔ αοά; 2) ἐμαὶ ουθῃ ἴὴ9 τοϊρἤἢ ΐοϑὲ ἀγὸ Ὀοίογθ 
Ηΐπὶ ΟἿ]Ὺ ᾿ἶἶχο Ἰοουδίθ, οὐ 11|κ6 [6 ἴγϑοθ {πδὲ (ἢ 9 
ὙΠ ΘΎΘΟΡΒ ΔΑ; 3) τἀ [ μαίϊοη γ {{}} ἰδ. 
ΒΟῸΓΡ σοομλο8 ΤῸΓ (ἢ6 [0Ε} ἰο βῆου ΗΪ8 ρονγοσ. 

8. Οἡ γοσβ. 258-31. “ωδίίαίς "ἡ 1) ΗΟΙΥ ἰκ 
16 ΓῸΒΡ οὺὐὖν αοἂ ἰῃ Ηἱθ τᾶγ8 (νον. 25). 2) 
ΑἸ ΣΠ 8 (Π0 ΠῸΒΡ οὖν αοἀ πη Ηΐκ πογβ 
(νοσβ. 26- 28). 8) ΒΙΟΒ ἰβ 16 [0Β}Ρ οἂὺν αοά ἴῃ 
ΗΪδ8 ρκἷῆα ὁ (νουβ. 29--91)" ΒΟΒΕΕΒΕΒ. 
Μαπολ. Ο. ε. ΥᾺ Ο., 1868. 

9. Οη νοσα. 27-81. [Βδϑργοοῦ οἵ ἀο)θοϊΐοῃ. δῃὰ 
ΠΕΠΡΟΠΩΡΠΟΥ ὉΠΩΟΓ δῇ] οἰοηΒ. 1. Τα 1]1 τόκα 
οὗ ἀδδβραὶν ὑπάδγ ῥγθβαηΐ οι {γεγ. 27). 11. 
Το ε{|168 αοα χίνοβ ΗΙβ ροορίϑθ ἃγθ δῃοιρῇ ἰο 
Β 816 ἔποπ οὐυἱ οὗὁἨ πεῖν ἀϊδίγαβίθ. Ο “αεοοῦ---Ο 
Ἰβναοὶ. Ιιοὶ [θὰ οοπεί ον τ Βθηοθ {πον ἴοοῖκ (μι 686 
ὨΒΙΏΘΒ, πα ΜΕΥ (ΠΟΥ ῬΟΓΟ {δοση. Ἴπι. Ηο το-. 
τοϊηὰβ ἔμοπῖὶ οὗ ἰμδὲ πϊοῖ, ἢ ἀΔΌΪΥ οομἰἀετοά,. 
γ͵8 βι βηοϊοηὐ (0 β']θῆοθ 8}} {πο ῖν ἴθαυβ δα ἀἷε- 
ἰγυδίβ (γον. 28). Ηθδθ οοτμπηθσηϊοαίοα ταὶ Ηδ ͵δ᾽ 
ἩϊιλβοὶΓ ἰο οἰ οσβ, οἰιοοβίημ δβρθοίδ! γ ἴἢ6 πτρδὶς. 
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ἴοσ ἴδο ἀϊδρίδυ οἵ [μἷ6 μοδυϑη- πρδγίοα αἰγοηρίῃ 7, 9, 834; ᾿χὶχ, 8: 168. Υἱϊΐ. 17; χΧχχ. 18." 11, 
(νοσ. 29). Οομιρ. 1 ον. '. 27-29ὅ.. Ν. Το μἰο-  κ1ὐ ἀοο8 ἢ ἐρὰ ̓ μϑοῦ Υ  Υ ΟΣ πδπὶ οὗ Ῥϑυβοῦ δ] 
σίου οἴἶδοῖ: είγοηρσίη μεγίθοιθα πῃ ποδίκηςεβα, ἰ οχοσίϊοῃ.ἢ . “ὙἬΒΟΥ οὐΐγ ναῖϊ οὔ πῃ 
ΘΟΙΏΡ. 2 Οὐος. χὶϊ. 9, 10; δηὰ ϑῃβαημοθά ὈῪ ἴδ  ὕΥΟΡΟΣΥ ΤΏΔΏΏΟΥ ἯΒΟ ΟΣ Ἡϊδ Ὀϊαδείης ἰη 86 
1Α}]γεθ οὗ ποθ Ὡδίυγα!]Υ οἰσοῦς (τόσο. 29-31).  οοαοῃ τηοᾶο ἐὰ τμϊοῖ Ηθ ἐπηρασγίβ ἱξ ἴο τηοη--- 
Αϑἢον Μ. ΗἘνβυ.) ἴῃ (Π6 τδὸ οὗ ἰοδὸ πλϑϑηδ δηὰ οὔοσί πῆϊο Ηδ 

10. Οη νεσ. 81. []. “ Βοϊϊχίου 5 οἴδῃ 6χ- [ 88 δρροΐῃ διὰ πδῖοΒ Ηὸ ἰδ δοουδίοσηοά ἴὸ 
Ῥτγεδθοὰ ἴῃ (86 βοσίρίασοα Ὦγ “ταὶ προ οὐ “96 8ο- 1668." Τμθ ΟΡ ἀοο5 ποί τοαῖξ ἴος ΘΟοά ἰο 
τ ἢ," ἐ. 6., ΕῪ Ἰοοϊκίηρ ἰο Ηΐπὶ ἴοσ μοῖρ, αχρϑοίϊης [ ῬΡ]ΟΝ διὰ βον ιἷ8 βεϊὰ ; θὰ Ββαυΐησ ρμἰοποᾷ διά 
ἀο᾽νοσαποθ ἰπγουρὰ Ηἰθ δἰἷά, ρυϊιμηρ ἰγυδὲ ἴῃ | βοσῃ Β6 ΜΙ ἴοσ ἰμο δἰοδεῖης. Αὔοσς ΒΑΌΥΕΒ, 
Ηΐμι. Κ690 Ρκβ. χχυ. 8, ὅ, 21] ; χχανὶὶϊ. 14; χχχνὶϊ, ἱ ὧς ἰοο.} 

Π.--ΤῊ ΒΕΟΟΝῸ ὈΙΒΟΟΒΒΕῈ, 

ἘΒο ΕἸσοῖ Αρῇθϑασα:οο οὗ ἴδο Ἑξοάϑθοιηοι ἔγοσ ἴ86 Εἰδδοῖ δι οὗ ἴδο βοσνδηῖϊ οὗ 98ο- 
ΔΉ, διιᾶ αἷδο ἴ8ο ΕἾσαοϊ απᾶ ἐδοοοπἃ Οομνοσαίοι οὗ ἴ86 ῬΣΟΡΌΏΘΟΥ σοϊδίίης ἴο 816 
ἐπῖο ἃ Ῥτοοί οὗ ἴδο Ὠϊνίνγ οὗ δϑοβονδδ. 

ΟἜΔΡΤΕΒ ΧΙ, 

1, ΤῊΕ ΕἸΒΩ͂Τ ΟΕΠΕΕ ΕἸΟΌΒΕ: ΤῊΝ ΕΙΙΨΕΝΕΙΕ ΟΑἸΔῈ ἙΈΒΟΜ ΤῊΝ ἘΛΒΤ. 
ΤΗΕ ΕἸΒ5Τ ΑΡΡΙΠΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕΒΕ ΡΒΟΡΗΕΕΟΥ ΑΒ Α ΤΈΞΤ ΟΕ ὈΓΝΙΝΙΤΎ. 

ΟΕἜΑΡΊΕΒ ΧΙ]. 1-}. 

1 ἘΚΕῈΡ 5]]οποο Βοΐοσο πιο, Ο 19] πα; δηὰ Ἰοὺ [8:6 Ῥ600]6 "ἸΘΏΘΥ ἐλαὶν Βίσοησία ; 
κοὐ {Ποπὶ οοῖαθ μθᾶῦ; ἰμδη Ἰοὐ {Ποτὰ Βρθᾶκ: 
μοῦ υμ ΘΟ πραγ ἑοροίμον ἰο Ἰυαρτηθηΐ. 

2 0 ταϊβοὰ ὑρ 'ἔδιο τρμύθουβ πιαπὶ ἔγοσα [89 Θδδ, 
ΟΔ]1οἀ Ηἷπι ἰο ἷδ ἴοοῦ, 
Οδνο ἰπ6 παίϊοῃβ Ὀθεΐοσο Εἷπὶ, 
Αμπά τρδάϑ λΐπιὶ σΣῸ]Ὸ οΥὐοσ ἘΠ δ 
Ἢ σαν ἐΐοην 8 {86 ἀυδί ἴο .ἷ8 βινοσά, 
«Απὰ 88 ἀτίγϑῃ βία Ὁ0]6 ἴο 8 ὈΟΥ, 

8 Ηο ρυγβυσά ἰδοῖη, απα ραββοὰ ἘΔΙΟΙΥ; 
“Ενεπ ὈΥ ἴη6 ψΑΥ ἐδαΐ 6 δὰ ποῦ ρομθ ὙΠ} Η18 ἔδοῖ. 

4 Ὕ7ηο Βαίῃῃ στουρὺ δπὰ ἀομθ ἐδ, ̓ ΓοΑ]]ρ [16 χομοσδώοηβ ἤτοσα ἴμ0 Ὀορπηϊηρῦ 
6 1,.0ΕΡ, {86 ἢχεί, 
Ἀπά 1 ἐδ ]αβὲ; 1 απὶ Β6. 

ὅδ ΤΉ [5168 ΒΔ 1, δηὰ δαγοὰ: 
ΤΠ 668 οὗἁὨ [86 ΘΑ τ Το σο δγαϊά, 
ῬΥΙΘῊ ΠΘΔΓ, δηἀ ΟἈΠη6. 

6 Ἶ ΒΕΙΡοα ΘΥΘΣΥ͂ ΟὨΘ ΗΪδβ ποὶρῃ ΡΟΣ; 
Αμπά ὀυόγῳ οὴ6 βαϊὰ ἴο ἷθ Ὀγοίδμοσ, Βο οὗ ροοὰ οουγαρθ. 

Ἵ 80 (6 δοδγρϑηΐοσ δποουγαρβά {86 “ρο] ἀβταῖτα, 
Απὰ ἢο ἐμαὶ βιβοοίοι εοὐξλ, [86 Βδτώσηοῦ δμῖπὰ ἰμαὲ Βπιοὺθ [86 δΔηγ]}, 
Ῥαγίηρ,, 1 ἐδ ΤΕΔΑΥ [ῸΓ [86 βοἀεσίπρ: 
Ἀμπά ἢ ἰδϑίθηοσά 1ὲ τ} 1,4115, ἐδαέ 10 βου] ποὶ Ὀ6 ταογοϑά. 

1 ἨδΌ. γισ  δοιδῆθ8ξ, 8 ἨσδΌ. ἐπ 8 Ἠοῦ. δὲ : 
4 Ὁ, ζοωχάστ: ὁ 0ν ἐλούπαυ: ὁ δι δαί ΟἹ ἦλο οᾶον, ΤΕ ὧν ϑοοᾶ, 
8 ελαϊϊ τοπδιο ν Τῆξευ ελαῖΐ οοῃια, δλαϊῖ ἐροαλ. 
Φ Ἧὔ- υὧνίϊἃ οονηά. ΑΕ μιν ἀλρας᾽ ὁ ἀρ ῥ γι φαθ καρ ΗΕ ΡΗΣ ἜΕΤῊ 
4 Ηο τοίυτηδ ποῖ ἐλ6 τοῦν οὐ λίθ Τ0οἱ-Ῥτίηξε. 7 κο ἰλαὶ εαἰίοὰ. ε ἐν ἐποϊίλ. 

ΤΈΧΤΙΑΙ, ΑΚ ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

806 Ζιέδὲ ἴον ἰδ τοδύστοῃοο οὗ ἐδ ποτὰβ: γοσ. 1.}] οσ. 1. Ἧ9 Ὧδῦο ἃ ρσορῃδηὶ οοποιτυοίου ἴῃ ὙΠ 

ΠΥ --. Μόν. 5 Ὑ»Π-- ΤΥ. ον. 8. ὙῚ. εἶχε ὁοτωρ. ὅοῦ χῆ!, 18. 

ἌΡ απ ΜΕΜΉΚΤΝ ρλωχο τὴν Οῖς παν τλσυς ἜΣ κα ει : ῬῸ τοργοδορ ΐης ἰδ9 

ἘΓΕ ἐών ΡΠ. Ὑ65 7. 8 Τ ἧς --δ τιο ἐπα }ν Ῥδοὶ, Ὀυὲ δὸ δοίην οογίαϊῃ, ἑ. 4., Δ] τῇ} ϑδζῇθ 89 

-οὐοὺ--ὐ. Βερρουδὰ, [ ἰμάϊοδίοο τθαϑ ἐμο ουῤοοῖίίτο σϑδὶηγ, Ὀαὲ 
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ποἱ ἐδο ἐἶτηο, δα ἰπάϑοὰ ϑΏΘΣΑΙΥ ἰμ6 ΗΘΌΓΘΥ πο ΟΧ- 

Ρἴθβ8 Ὀχίγλυν ποὶ ἐδ 6 ἔταθ Ὀαὶ ἢ) 9 τοι Δ! ἰν οἵἁ Ὀδίῃᾳ. 

ΤῊῈΘ βδσὰθ ἰδ ἴσο οὐ "ἸΎΡῈ᾽Ὲ τόσ. 38..---ΟῸ δὲ 16 [ῃ6 οὉ- 

7οοῖ οἵ ὝΨΠΙ Μοάσσῃ οχροδίΐοσα, εδίῃοο ΝΊΤΒΙΝΟΔ, 80 

ΔΓ δὲ ἴ 8606, 810 811 οὗ λοι οὗ ἐδο ορίείου ἰδ δὺ ἔμο πογὰϑ 

Υ).Χ}}) ἘΠῚ » ἴο Ὀ6 δομδίστιοα δὲ ἃ τοϊδεῖνο 

εἰδῦφο, 8.9 ἐν : δῖ'πὶ νοῦ τἱρδὲ (Θα γδι οι, Υἱο- 
107) τηϑοίδ δὲ των ἈρῚ ΤῊΪ6 οχροδίηου γοϑὶδ οὐ ἐπ 
Ῥεδκοτοῖίο ρυποίθδείο αὶ ἢ ἀο68 Ὡοὲ κίνγο δὴ δὺ- 
βοϊοὶο στ ϊθ. [Ιὲ δα {86 κτοδὲ ἀἰδοσάνδηίδρο ἰδμδὲ 1ὲ δοϊω- 

Ῥεῖ υ8 ἰο ἰδῖκο Μὲ 3 ἢ ἐδ 66:99 οὗ ΤΡ δοὰ 15)... 

δοοογάϊηρίὶν, ἰπ ἐδθ 8689 οὗ " Ὀοΐίοσο Ὠΐτὰ," “ σηέδ ροάδηι 
φι.." Νον ὑδὸ τοὺ σουἹὰ Ῥγοδοηὶ πὸ ἀἐῆου εν, βίη οο 
Δ οσοῦσδ οἴἶδῃῃ Θοουκἢ ἴῃ ἰδ 6 58δοηϑὸ οὗ ἥΡ. Βυϊ 

{9 ἰδίου [6 ὙΟΣΥῪ βοσζίουϑ βίῃηοϑθ Ἰδαν, ἴῃ 41} οἱδὸσ ρίδοθ 

οὔ 5 ὁο ΥΘΏΘ6Θ ΤΩ 688 “το 7οϊοιο ὉὉ ἰδ ἴϑοὶ οὔ" ἴῃ 

σθῃ. χχχ. 30 ἰἱ δίδῃ δ ἀΐγθοι ἴὰ δ μοδ5 πιὰ 28}: 
“116 δά δὲ ἔποῦ δεν το, Ὀυὲ [ὁ σργοδὰδ ουὔἱ ἰο δἴηι)- 

πιιπὴ6 δελέπα τὴ 0" (0) ΤΩΥ͂ ζοοῦ ἈΣΑΥΝ ὕσουι, χχχὶϊ!. 

8 ἘΚΡΆΣ, 9} [δ “ΕΠΘΥ ἑαχηθά αίροσ ἐδ  ἰοοξ τί,» 
(ΘΟ. βδοππαῦκκ ἐπ ἴος.).,. Οοτηραγο ἐδ9 ὕδ58κ6 ἴῃ 1 βδγῃ. 

χχυ. 42: 70Ὁ χΧΥἹ!. 11 ; ΗδῸ, {Π| δ. ΟἿΪΥ ἰὴ ἴπο89 Ρδ85- 

δλξ68 068 ὈΣᾺ οὐοὺς τὴ ἢ ̓  ἀοποίϊηκ ρἷασθο ΤμὰΝ ἢ 9 

οὐὐοοξίου ἐο ἑαϊκίης 4.λ.} ἰῷ ἐδ 5 δο οἵ " οδυίαιε, ἰο 

δὲ 8,,"ὄ (8 οοσέδίη]γ ᾿.οδ0, ΤΉΘΏ ΜΔ τηλδί (ΔἸκῸ ἈῚΡ 

δηὰ ὝΣ αν: ἴῃ τῆ ον σΟΙΏΤΩΟΏ τηθϑδηΐηκ, “ ἰ0 6811, ἀπ ὰ 

“δίϊοσς Ὠΐτη." ἩΜο͵ΘΟΥ͂ΟΣ γὼ πιδὲ ἰδ ΟἿΑΥ δο οὐ θοαὶ 

οὐ ὙΥΤΙ͂ 885 δ] ἐπ δι οίϑῃυ ἐσ β᾽ δυο 8. δῃ ἃ ΤΔΩΥ Ἰδίοσ 
ΟΣΧροδίίοσβ μβᾶνθ ἀοῃθ. Ὑπὸ ΟΕΧΧ.: τίσ ἐξήγειρεν ἀπὸ 
ἀνατολῶν δικαιοσύνην, ἐκάλεσεν αὑτὴν κατὰ πόδας αὐτοῦ; 
ὕσια. σμές δευϑδοϊίαυίϊξ αὖ ογίοπξα δίνη, υοοαυϊξ φῆ, μὲ 86- 

φμογείων 86, εἴ0.-.---- Ὡ  ΟΧΡτδβοίοι ΣΤ; ἸΠ" τοιηΐη 8 

οη9 οὔ ὕθα!ξ. χΧΥΡ, Ἱ, 94, 26... πᾶ ἰδ κὸ τ 88 ἨΪρὮ. 

οἵ ἽὙῚ, “ οοποιΐξαν 6, (6 10 ΣΩΘΑΏΦ “ εοπσιιδατ9 7}κεἰει." 

Οἴ οὐῦτηθ "30 [5 οδίϑοι : 86 Ψ|1 τβκο Βἰπὶ ἐγδτηρὶθ 
ἄτη εἰ κ5." Τβαε τι τηΐϊχὺ 6 ἐδίκο 88 Κα]. σὺ ἰῃ- 

εἰοδὰ οὗ Ὑ οἱ δοσουῃηὸῖ οὔθ ρα 46). ΤΉῊΘ ΟἿΪΥ ̓ διῆου- 

δὮ6Θ ἔπ 5ΘΏ96 Ὑγουῃ]ὰ 6: “ Ἦ9 Ψ}]1 Π πιο] ἐγδιῖρ]ο ἀονγῃ." 
“τ ἋΘ,»9 Π. ἐὺ ϑϑθῖαβ ἴ0 τὴ οὐθγοϊπαϑηίουϑ, 
ΜΘ ὈΕΣΣΥΣΘΟΣ ΟΣ πΌΝΝ ἐπ δ. 88 ἴῃ9 τῇ ογο ἱπιϊτπδυΐοη 

οἵα οοιηρασίβου ἐπα [5 195 ἐο ἐμ τϑϑέῖϑι᾽ Β ΆΏΟΥ ἰο 6 
δοπηρὶ θὰ, ΑΙ] ἀθρϑῃᾶδβ οὨ ταδϊείης Ὁ ἽΠΠ δπὰ ἸΠ 

κοὐ οοι, Τθμδὲ {{ ἄοσθα Ὠοΐ τοδὰ ΙΔ Ὀοϑοδῦδθ ΔᾺΠ οπὰ 

ΤΌ κτὸ (ϑταϊιῖηθ, πλαίςθο Ὡοὲ ἔπ Ἰοαϑέ ἀἰ δου! ἐγ. ΕῸΣ 
188 ἰάθδὶ βυδήοςέ ἰδ “ Β6" ἐπα ποῖα ἴῃ σποσὰ διά δον. 
Οοα!ρ. χνὶΐ. ὅ : 1ϊ, δ. Ἐυπσκεπτ, Εποβκι, δ ἃ οἴθτο πθ6- 
0] ΒΌΡΡΙΥ ὙνΝ Ὀοίοτο 1". Αδον 1 ὁδθ τηδῪ δὰρ- 

ῬΙγ ὉΠΛΗ͂Σ, 45 οἶδῃ ἐμ Ῥιομοζωΐηδὶ οὐ]ϑοὲ 'ϑ. οχαϊ θὰ 
(οοπρ. α6α. ἢ. 19; τί, 19 καᾳ., δη ἃ οβρϑοία!υ 1 Κἰηρϑ 
ΧΧΙΙ. 6, 16, ἩΒΟΓΘΟ 6190 ἐδο οὐ]οοὺ ἰν οὐχγἱεϊθαὰ οὐὝον 1.2) : 

ον, 5ὲ}}} τβοσϑ δἰ γω Ρἱγ, ΟἿ Τηδὺ σορασὰ Ἵ9}}9 δυὰ ϑρ9 
86 {ἢ Ἰτηπιϑάϊοίο οὔ᾽ϑοὶ οἵ 10): “Ἠἰ9 δγοΓΣα 5ἢ4]1] ἸΏ ΚΘ 

ἯΚε ἀυσὲ, ἰδ Ὀονν Π|κὸ βοδιϊογθα δῇ 66" (, 6., ϑυνογὰ δηὰ 
ΒΟΉ πδθ8 9οὲ ἰο νοτῖς ὙΠῚΕ ργοάυοο ἴπαὶ οὔδοὶ, ΚΘ 888 

ἴο ἀπδὲ δμὰ οβαδῆ'----Νοίο 186 δϑδοῆβῆσοο ἴῃ 3" δπὰ 

ὈΘΤΎ", ἢ) ἀρὰ ὈΒΤΎ, ΟΡ κὐά Ἰιῦρ. 
γαῖ. 3. τ χυ ΑΨΥΝ δἀϊοοίίνο οΥ δαυθγθΐδὶ δοσῦδα- 

{γε.------ἴ ΒεΙοτο ἐμαὶ ἼΞ7). δηὰ ΝῚ δἰαπὰ ἴῃ δηξῃ6- 

εἰν. ΚΓ, 85 5. γὋ}} Κπον, ΓΙᾺ οἴθα π68 (ἢθ βθηθ6 οἵ 
ξοίης δαοῖ [Ὡ δι εἰ 6818 ὑο γοσὺθ τωϑδιίης “ ἰο κοὸ ἐμέϊδοτ, 

ἄο οὔ" Τῆυ8 ΜΕΝ οἠὰ ἸῈΕ12 δῖὸ οὔϑῃ υδοὰ ἴῃ δηϊῃ6- 

δἰδ᾽; οοωρ. δοθῆ. υἱ. 1; Κίημδ 1. 1, Ηδϑῃοθ [ΠΟῪ ΔΙῸ 
πυδϑὰ οὔ ἐδμο γίδίηᾳ δὰ βοιείημ οἵ ἐῃ9 δβῦῃ (ὕϑῃ, χίχ. 23; 
1.6. χἱ]. 19, Δ ἃ ΘφΏ. ΧΥ. 12, 17; χυ , 11, σέ}. Οοιῃρ. 

χχχτίΐ, 8; Νατη. χαυϊ!, 11: 1 βδῖη. χσχίσχ. δ;1 Κίημδ χυ. 
17; 2 ΟἼσοα. 1. 10, εἰα.). Βαυὶ ἘΠῚ αἷδὸο δβίδῃ ἀβ ἴῃ δηι ἢ 6- 
αἷθ ἐἰο οὐδοὸξ τοσὺσ ἐπ ἐμ16 5086; ἐδῦὺ5 ῬΒ. ΟΧΥΥ͂Ϊ. 6, 

“ Ῥογίν κοϑο (89 Ὀϑδσοὸῦ οὔ ἢ σοϑάϊημ, λίέλον δόῦλθβ τΠῈ 

το]οϊοίης ἐδ Ὀθασοσ οἵ 19 δῆϑανοδ." Οοημί ον ἴῃ δα αὶ- 

ἰἰοὩ ἐμδὲ Ῥσοῦδοὶν ΙΔ σΟΥΤΟδρο δ ἰο 5).λ}} ΥΟΥ. 3. 

Εὸν ὦ ὉᾺΣ δ ἰο ἰ)ο ᾳφυορέΐου " ἩΏΘΓΣΘ ᾽᾽" [ἢ δδιὴο ἐμαὶ 

“3 ΟΣ] 16 ἴο ἐδ ποίου “ πο" ΤΏσυθ ἴο βὸ 

9 ὍΠᾺΞ ΥΘΙΥ ΟἾἾΘΩ τη 68} 8 “ [0 (Ὁ ΟἿ ἴδ ἰΓΔΟΙς οὗ οὔ δ᾽ 

(ϑοιρΡ. Εχοὰ, χὶ, 8; δυάᾳ. ἱν. 10; Υἱιϊ. δ; 1 βατῃ. χχυ. 

Φ; 2 Ββδίῃ. χυύ. 11, εἴς). ΟἿὯΘ ἴΩΔΥ, ἰπἀδοὰ, ἐτδηδἷδὺθ 

γ 55 ἴῃ οὖξ ἰοχὶ: κδο νἢ}} ποὶ τοϑαβαγο ὑβοϊζνασὰθ 

ψὶϊῃ Ηἰφ ἔροῦ ἰὴ 9 ΜΑΔΥ;" (ὉῸΣ ἴω ἰἰ86}7 ἰδ τῶδν ΥὙ ΣῪ ΜΠ] 

τθδὰ ἰδ (οοῖρ. ΝΌμ. χχ. 19; ᾿ϑουὼὺ, 11. 28; δυάᾳ, ἰν. 

16, 17; Ῥτου. χίχ. 2, οἰο.). ἘΒαὺ ΘΥΘΙΥ ΟἿΘ 7166]8 ἴπδὲ ἐδ [9 

ΒΘΘ6 ὮΘ6ΙῸ ἮΘΓ6 βυροσῆήσου. [ὁ την ὉΘ ατχοα ἴῃ τθ- 

{ΕΘΏΟΘ ἴο ἑακίος 112 10 ἐδ σ0.89 οἵ τοὐέγο, (λ6ὲ ἐμ 6}, 

ἴου, ΣΡ. σογο δυροτῆηουδ. Βυὲ ἐδ βηὐεμομὶθ οἴ 

ΩΡ δυὰ με} [6 πιοὲ δο ργοχζωδῃὶ 88 ἐπδὶ οὔ δέγ" δηὰ εξ ἾΣ, 

δηὰ ἤδῆοο ἐῆο Ῥγορδοί β᾽οἰθη θα τϑδηΐηᾷ οὗ ἐπ 5 ψοτγὰ 

(8 Ὡοΐ 80 ΡίδίὩν τϑοοχηίζϑΌ]ο, μὰ ἱπάοϑα, δὸ ἴδ δ8 1 

Ἰκποῖν, ὨΟ 029 ᾽δ8 σοοοκηϊεϑοὰ ἰξ. Τα, ἰὸ μκίνο ἃ μίηξ 
ἰο ἐλ σϑϑᾶοσ οὔ ἔδο δ0ῆ80 Ὧ6 ποιὰ ΟΟΏΥΘΥ ὮὉΡ δε}, [89 

Ρτορδοὲ δάάϑ γ)) 2. 
νος. 4. θη ΕΣ ἰδ ἀβ σα ρ δ ΟΠ} ἴον αοά, δ 10 

ἀοοθβ Βοσγϑ,ἱ αἰανβ τοίογα Ὀδοϊενδγά, οἰΐθοσ ἔο δὴ ὑη- 

Ὠδιηϑὰ δη ὉΠΏΔΙΩΘΔΌ]6 δοτηοι ΐης ἴῃ ἐἢ6 φῬγϑοθαϊης 
οοπίοχέ, γοὺ ΟΝ 8δ8 δδδυτηϑὰ, ἐπαὶ λυ οῖγοθ ἐῃ9 ἢ0- 
οι [9 ΟὨ6-Α}} τῆο ὕρῃο]ὰβ 81} ἐἰηρθ διὰ οοργο. 
Πϑηάο ονοσγί πίη. Βο 1ἰ βϑοοιὴδ ἴο 20 ὑο Ὀ6 ᾿ϑδοὰ Ὠϑηΐ, 
χχχί!, 39; 188. ΧΙΠῚἔ 10; χΙν, 13, [Π δυσἢ ἃ οΔ89 283} 
ἰδ Ῥγϑήϊ!οδίθ. Οὐ ἐξ 8ο γϑίουβ Ὁδοῖ ἴο ἰμδὶ κγϑδὶ Ὁππδτηθά, 
ἐηδὲ 15 ἱκῶοντῃ (0 6 ἰΔΚΘῊ ΤῸΣ βκτϑηϊϑα, ἐπὶ ἐδ ΔΡΌΘΔΣΒ Δ6 
ἴῃ δρροδιου σι ἰ)6 Βυ θα, ὙΠθη ἰἐ καὶ ἑαϊίφ. 287 ἰδ 
υπϑὰ ἐμὰδ οἵ τωϑῃ, ὅθσ. χιχ. 12, δὰ δἴλον Ἶ 186.]. 0, οἱσ. 

Βαξὶὲ αἰδη ἴον σοά ἴῃ ἐπ|α βοσιϑα, 8 ϑδη). Υἱἱ, 28. 168. 
χχχυὶ. 16; Νϑἢ. ἰχ. 6,7. Βυὺύ ἰδ δα 150 Ὁ6 ρῥχγϑάϊοδίϑ ἰἢ 
π|5 ναῦν, ἐπα 10 ΟὨἹΥ ἰοἰγοάθποορδ 9 ῥχοάξοδίο Ὡοΐίοη Δ8 

006 δἱγοδὰν ποόοσῃ. ΤΏθῃ ἰἐ 18 .--. ἐϊ6, ἰδ, δῃ ἃ δἰ γ8 

488 μογίϊοἰρ]6 ααὐδου 1 (ροὸ δῆς ἐδϊ6, γε, δοταρ. 11. 9, 10, 
ἘΤΓΡΙΟ: ΧΊΠΣ, 26; 11. 12,---Βαΐ ΓΙ ΟΣ ΝΕ ἌΡΡϑδσθ 

αἰϑὸ ιο ὈῸ 1756 πἰγηρίο οοῃῃδοίϊηρ “11, ΟΝ δαγα ἐμὲ 
ἐὴ6 ργϑοϑάϊηᾳ δίδίοτηϑηῦ δρροσίαϊ ῃϑβ δ ὑγοαϊοδίθ ἰο (ἢ 

δα οσί τοργοβϑωίθα ὉΥ πΡΝ ΟΣ δ: ΧΙ, 13; ὅ6ε. χίν. 

22. Ῥα. χἰν. δ, Βαυΐί ΔΏΔΙΥ ΔΕ δοῦνοϑ ἐῃθ ῬύΓΡοΒο οὗ 
ἀὐπιεδιίης (16 ἰἀοηείεν οὗ (6 ρῥγϑάϊοαίθ οἴδαϑο πίῃ (ἢ 9 

Ῥγϑαϊοδὶο οὗ ργοοϑαΐως οἰδυδο ἰμαί 'ἱπ ὀχρσγθδβοὰ ΟἹ ἰτ- 
Ρ!]94. ΤΈΏΘθΩ ἰὲ δοαυίγοδ ἐδ πηϑδηίηκ ἑάδηι. 80 Πότ δηὰ 
Ρα. 1016 85 ἸἘΟΤΟΡ. Φοῦ [1.19 ; ΗΘΌ. χί!. 8). Ιῃ οὖν ραδδβαρθ 
ΔΕ) Το η ΒΕ} δἰ στ 8 πὴ ὕϑθβόυλῃ ἐβ πίῃ ἐποβο ἐπδς 
ΓΙῸ Ἰαδὺ ἰμαὺ οϑ ἐῃδὺ ἐφ Ὑ8 8ἃ5 6 γβὺ, ἑ. 6., {116 Βδτωθ. 

Ψοσ. δ. ΛΝ θύο γογ.1; δῃὰ οὐ Υ πὰ ἈΊΥ 566 ΧΙ. 28. 

Ψος. 1. Ὀγαπνίης ἐδο δοσοηὲ Ὀδοκ ἴῃ ὈΣ ἴο ἀνγοίά ἐμ 
οοἸ] βίοι οἵ ἔνο 06 δ. 4 0168 15 Πογτηδῖ, Ὀπὲ [ἢ 9 Θἤδηβθ 
ΟΥ̓ Ίβοσο ἴο Βοζῇο]) [8 οὶ ΒΟΣΠΊΑΙ ΤΟΟῸΡ. ΧΙ Ϊχ. Τ; ᾿χνἱ. 8: 
Νυτ). χνὶϊ. "8; χχῖὶν, 22: Ἐζοὶς. χχὶ!ὶ. 25). ΤῸΘ Ἰαξῖου ἰδ 
ΤΟΌΔΟΌΪΥ οοοδοίοποά ὮΥ 1ῃὴ9 οὔογί ἰο Ὀοίθν ἰπιἰἰαὶθ (ἢ 6 

δδει οὗ [ὴ0 ἈΔΙΏΤΩΘΣ ΒίΓΟΙΣΘ8.----Ὀ ὃ ἴῃ ἴῃ [6 Β0η56 οὗἁ 

“ ΔΏΥ]] " ΟὨΪΥ 6 Γ6..---Ο͵θ πϑϑὰ ποὺ οοῃβίτιιο οὐ 9 ἃ 

τί οἰ ρῖθ. 1ἰ ΕΎΛΑΥ, δἰαπα ἴἢ [ἢ9 50:86 οἵ 4 δηϊΐ6 γοσὺ 
σας: ἱ,6. ; Χχίχ. 8; χχχὶ!, 19)..-.-- 2 αἀλαο- 

δἰο, ασσίωεϊπαϊίο πραϊδὸυ ἐπδὲ τ ΠΟΙΘΌΥ ἐδ6 ποῦς οἵ ἐδθ 

ΠΣ 1ο Ἰοϊηθά ἰο ἐδπιαὲ οὔ ἐβο ΦὝΠ; ἢ) -ο “ἴω σοίοσοσιο 
0" (γ. 1; 661}. ΧΣ, 18, 6(6.). 



ΤΗῈΕ ῬΡΒΟΡΗΕΊ' ἸΒΑΙΑΗ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

1. Οοὰ ΜΒᾶ8 8 ἱποίοϊ ἃ οὐ͵οθοὶ ἰῃ υἱον: 1) Ης 
πουϊὰ δῃπουηοθ ἴμαὶ Ηδ Ὑ1}} ταΐβα ὑὉ ἴῸΣ Ηϊ8 
ῬΘΟρ]9 ἃ ἀδινασοῦ ἔγοπι (μ6 Εδβῖ; μ18 8 1π6 
οὨϊοῖ οοηὐδηίβ οὗ ἔπ ἔτθὶ Ἐπποδά. 2) ΒΥ ἐιῖ8 
δοὶ οἵ ἀφο] νογδῆοθ Ηθ ποιυ]Ἱὰ ἀοιλομδίσαϊθ Η8 
ἀἰνιπὶῖν ἰμ οομῖγαδὲ ψ ἢ [6 ΠΟΙ Εἰ Ὠρτ 658 οὗ 1608. 
ΤῊ ἱνοίο!α οὐ͵]οοὶ Ηδ αδἰίαϊηβ ὈΥ͂ δα πιοπίης (86 
Βοδίμοη πδίϊοηβ ἴο 8 ὑγἷ8] πὶ ποι Ηδ ρχῖνοβ (ἢ9 
Ῥτοοΐβ οἵ Ηἰβ αἰνίηι (νοτβ. 1-8); θυΐ ΤΠ6Ὺ οὦ 
πον μαᾶγὶ 40 ποῖ Τεβροῃηὰ, [Ὁ Υ ἴῃ μον ΓΙ βθη 688 
οἵ {ποῖν 14.018 ἰ8 Βῃονῃ ὈΥ̓͂ 8. ὈτὶοΥ σϑίοσοηο ἴο 186 
ΤΩΔΏΠΘΡ ἴῃ τ ΐοὶι ΠΟΥ οτἰπαΐθ (ν ΓΒ. 6, 7). 

Ὁ, ἘΘοΡ βὲ161:06----υὐβτηθηῖ.---εσ. 1. 

ΠΗ στανογθηίῖδὶ β]θθοθ (οοιαρ. οἡ “ 117:2)) τωηυδὶ 
(6 ἰρίδιῃ 8 (οοιαρ. οη χὶ. 15) οοιὴθ ἰο (π6 [0 ῈἘΡ. 
Εοὸν μὲ Ηϑθ 15 {{πῸ Βρθδκοῦ ἈΡΡΘΆΣΒ ἔγοπι υοσα. 1, 
2, δὰ οβρϑοΐδ!γ ἴσοηι γοσ. 4. ΤῈ οχργθββίοῃ 

Π9 ΙΒ), ΠΟΥ͂ ΒΠ.8}1 ΤΟΏΘῊῪ ὑπο ῖγ βἰγοηρίῃ," 
βίδῃ 45 ΠΟΘ 80 Πδδγ ἰο χὶ. 8], (δὶ γ6 πχυδὶ τερατὰ 
1 88 ἃ 1ηκ {παι Ὀ᾽η48 [86 ἴπὸ ἙσΠδρίοσβ ἀπο Γ. 
ΤῊ [ΒΡ που]ὰ ᾿εϊίτηδίδ ὈὉΥ ἴμ686 πογάβ ἰἢδὲ (ἢ 6 
ἰδϑὶς (6 Ὠδίϊομη Μ|} δῦ ἰο ρογίογιῃη Ὀείογθ ἴῃ 6 
᾿αάμπιοαὶ, 184 ἀ᾿ Ἔ σα] ομο, {Ππ4ᾶ| [Π Θτοίοτο (ΠΘῪ πλιδὶ 
“Ἷ γοβρϑοῦ ἴο βίγοηρι ἢ τραΐζο οδηρο,"» {. δ., ΓΘΠΘΥ 
βίγοησίῃ, Ρρυΐϊ ΟἹ ΠΟῪ βίγθηρίῃ. [' Α58 1 Ηδ μαεὰ 
Βαϊ : {Π6. δ΄ ΠΟΡΘ6 ἴῃ Φϑβονδὰ βΒ84}} σθῆθν {πο ὶγ 
βιγθηρίῃ ; Ῥυΐὶ μόδα μὲ γοῖιδο ΣΟΠΘῊῪ (ἢ ΓΒ 88 
{πον οδη." --ἶπΨΛΓΛ Α. 4.1] ΤῊΘ ΠῸΕΡ ἀοιηδηάᾶβ 
᾿ἸΓΘΠΘΗΗ, ΓΟΥΘΓΘΏΘΘ ἔγομι {Π 6 πδίϊοηβ ὄσθη Ὀοίογο 
(Π6 ΘΟΠΙΓΟΘΙΒΥ 8 ἀροϊἀοα, 80 οεγίδίη 18 Ηδ {μαεὶ 
Ἦδ ν1}} ραΐϊῃ 11. ΤΆΘΥ ταυδϑὺ ποῖ οομηθ οὐ Ὑ11Ὲ 

τυᾶο ποΐβο, θαὶ τη 680} Ὁ δη ὑπο Βρϑᾶκ. Π ΟΧᾺ 
“ἴο }υ 61 οἶα} ἐτ14],," 18. προὰ ἤδγο ᾽δ8 ἴῃ ἰἶν. 17; 
Νυῃπ,. χχχυ. 12, Ψοβῇ. χχ. 6; Ψυἀ. ἱν. δ; 2 ϑδη). 
χυ. 2,6. 1} ΦοΠονδὴ 18 Η Ἰ πι86 1 ἃ ραγίυ, Ὑ80 8 
16 {μ6 ᾿υάροῦῖ Τὸ (18 αποβίίοη ΒΟΘΈΝΜΟΕΣΙ, 
17Ὲ8Β (τι τ οπὶ ὨΕΙΙΤΎΖΒΟΗ δρτθ68) νγ}6}] ΓΟΡ 68: 
“ Ῥοραγιῦ σεηίε8 ἴηι 7μαϊοίιπι ααἀ ἰγίδυπαὶ ποπ οὶ 
δε( ταξιοη δ." 

8. ὟΒἘο γχαϊποᾶ------ῖῖ ἢ Ὠ16 [661.--- 68. 
2,8. 1 [Π680 πογάβ ἰπ6 ΓΒ ἀοροβοὶ θ6- 
ἴοτο ἴπ6 ἠυδρταθηΐ 8 ῥγοοῦ οἵ Ηΐβ ἀἰνίηϊγ. 1 
ἄοοβ8 ποὺ δοῃϑιϑὺ πΘΓΟΥ ἴῃ {86 ἔδοὶ ἰδὲ (μ6 ἀδοάβ 
οἵ {Π6 Πδσοὸ δπῃουποοά δ θγῸ βἢ}4}} ρῖνα (μεὶγ σἱρῆὶ 
ἴο (Π0 ΡΘορ]ο οὗ αοά, ὦ. 4., 46] νογᾶῆσα ἔγοπι [ἢ 8 
τ μθοῦβ ΕΥ̓ΓΆΠΩΥ οὗ {16 Ποδίμοη, Μ111160 Ηθ 
Ὑ11 ἀοβίσου (Π6 Ἰδοῦ; Ὀυὶ δῦονϑ 81] 1ΐ σοῃβὶβίθ 
πη 16 ἔδοί ὑπαὶ {(π6 ΓΟΒΡ Ῥσγορἢῃοβῖθα [26 Δρρθβϑδι- 
δΔη090 οὗ (Π6 ΠοΙο, 8ηἀ (μὺ8 βίδίκεβ ΗἾ8 ΒΟΏΟΥ Οἢ 
ἴπ6 18] ηθηΐ οὗἉ 10. ΕῸν [μδὲὶ {π18 Ποτὸ Ὀχίηρβ 
ἀοἸ γογϑθοθ ἰο [Π6 ῬΘΟρΡΪΘ ;ηΔΥ͂ Ὀ6 δοοϊάθηΐ, δη 
οἴἶδοι οἵ ΗΪΐ8 δῃου, οἵ δυο  Γασί ποθ, οὗ ἃ συ Β 
σλρτῖοθ. [ἴῃ παῖ που {Πογοίοσθ ᾿ΐ6 0 βίγιοὶ 
Ῥγοοῦ οὗἁ ἐδὸ αἰνὶηἰγ οὗ Φοῆοναι. Βαὶ 1 2 6}ο- 
ΔΕ ῬΓΟΡΒΘβὶθβ (ἢ 6 ἈρῬΘΆΓΘΏΟΘ δῃᾶ ἀοΐῃρ' οἵ {πὶ 
ἤθτο, δηὰ 11 ΠΡ ΘὴδΒ δοοογαϊηδὶγν, {θη ἰδ 18 ργον θα 
{ὶ {Π6 ΓΟΒΡ ἷἱβ ἃ ᾿ἰνηρ, οἰμηΐϊθοϊοηΐ, δηα 8]- 
τσ γ αοα, Οπθ πὴᾶνὺ ποῖ οὐ͵ϑοὶ ἰδὲ “ νυ]δί 18 
{γα δὰ υὑπδι] 616 που]ὰ Ὀ6 ὶῖπουΐ ργοβοπὶ 
ῬΟΥ͂ΘΓ ἴο ῥγονϑ᾽᾽ (ΠΕΙΧΤΖΒΟΗ), ΕῸτ (δ ἰοχὺὶ Π85 
ποιπΐηρ ἴο ἀο Ὑῖῖ δὴ ἰβίογ σαὶ, δοῖα] ἀϊθραίδ- 
[ἰοῦ ψ ἢ Βοδί ἢ η, ἴῃ τ ΐοἢ, οὗ Θαυ 8, ἃ Ργορ θοῦ 
σοῦ] 6 πὸ ργοού. Βιιὶ [πθ δαρροβοὰ ἀϊδβριινδ- 
«ἰοἢ ἰδ ΟὨΪΥ͂ 8 γῃεοίογϊ δὶ ἴοσηι ἰμ δὲ [ἢ 6 Ργορῇῃδί υ868 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο ΙΔ Κα {π|0 [8γϑϑ] 68. βϑηβὶ ὉΪ6 οἵ ἐμοὶγ 
ΤΟΥ δρὰ τοῦ, γπο, ἱπουχῆ (ΒΟΥ ΚπΟν (89 

᾿νίηρ αἰνίηἶγ οὗἨ Ζεομποναῖ, δμὰ ἔμπαὶ ἰάοϊα τόσα 
σὶ ουῦ 116, ᾿ὰτηφὰ ἰο 186 Ἰαἰίοσ ποιπιμαίαπάϊην. 
ΤῊΪ8 τλοδηϊηρ ΒΡΡΘΆΓΒ ΟΥ̓ 8 οοτηρατίβου πὶ νοσ. 
21 8Β8αᾳ. ΕῸΓ ἰδεσὸ ἰμ9 14οἱβ δσθ ΥὙδ.Ὺ Ὄχρσθβεὶυ 
ΟμΔΙΘηρεα ἴο ῬΓΟΡΒΕΘΥ ξαϊαγο ουθηίβ, μα ἴτοϊα 
με ῖγ ΡΟΥΘ ]ββῆθεβ ἰῸ ἀο βὸ ἴβ ἰῃίοστεἃ {Π6]ν 
ΒΟ Ώρτιθθθ. Απᾶ ἤθηοθ ἱξ ἂρ ἴο πὶ {δαὶ 
1Π6 γΘΓΡαΒ 1--Ἶ βίδα ὅγβὶ δ8 'ἸβΒϑοθβ. ΤᾺ τεάβωρ- 
(ἴοι, ἐπαὺ ἰῃ {6 πὶ 1β ΟὨ]Υ ἰηιτηδἰεὰ, ἰβ ταοτα ὟΝ 
ἰἶοα ΑΥΪΥ ἀφβοσῖ θα, ψοσΒ. 8-290, ψ Ὦ1]6 νοσα. 21-29 
ΔΙΔΡΙΠΥ͂ 1Ώ τοβρθοὶ ἴο (086 ὙΑΥ ἴῃ πιο [86 δρ- 
ῬΘΆΣΆΏΟΟ οὗἩ ἴῃ 6 ἀΘ] γ ΤΟΣ ψ11}} Ὀ6 ἃ ῥγοοῦ ον 99}ο- 
γ ἢ 80 Π8α Τοτεο]α ᾿τ, ἀπά αρδίπδι ἢ 14.015 τ ΐο ἢ 
ὝΟΓΘ ὉΠΔΌ]Θ ἰο ἔογοίς]]} 1. Τὰ 1 ἀο ποὶ θα] ονθ 
{πδι {Π6 τηρηίδίϊου οἵ (ῃ6 ῬΙΟρΡοΥ ΡΓΟΒΌρΡοβθοδθ 
186 νἱοίοσι ουΒ ΟΑΓΘΟΓ οὗ ΟὙΤΌΒ 88 τ, οἰτ πο σαῖῃ 
ΔῊ 1468] ΟΥ ἴῃ 8 Σ68] βοῆβθ. 10 ἰβ ὙΠΟΪ]Υ ἃ (ἰηρ 
οὔ [86 ζαΐαχο, δῃὰ τουδὶ Ὀ6 Βο οοῃίθιηρίαἰθἃ. ἙῸΣ 
δον οἰ μοῦ ῖβο οου]Ἱὰ 186 Ῥτορβμοῖ ῬσΣΟρΡΊΘΒΘΥ ἰἰ 
1 18 ρ᾽αῖα ἐμαὶ ΟΥσὺβ 18 [86 ἈΘΙῸ χτοίογγθα ἰο, 

δὰ ποὺ Αγδῆδῃι, οσ ΟΠ τἱδὶ, οὐ ουθῃ 1Π6 Αροβί!θ 
Ῥϑυ], δ8, υ8{}1 ΥἹΤΕΙΝΟ,Α, τ ἴμ6 ορἱ πίοη οὗ [86 
αποίθηξ οσροβίϊοσβυ ΤῊΘ ΜΑΥ͂ [Ὁ0Γ Ὡδιηΐηρ (818 
Ὠ8Ππ16, «ΓΑ ΐου ἰΒ ῥγοἀμποθα δὲ Ἶδβὲ ἴῃ χἰϊν. 28, 
ῥγερασεὰ ἢ τους ἀτὶ. ὙΠῸ Εἰηίβ οἵ 118 οοπι- 
ἸΏ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΘΟΙΩΡΑΓΘΑ ἰο {88 ρ΄εδπιδ οἵ Πρί υὐδον 
θορίμηληρς (ΘΈὈ]γ, διὰ ᾿πογθδβίηρ ἴῃ βιγθηρί ἢ δ: 
οχίοηϊ, ργθοθάθ 186 βυῃσῖβθ. Πα ἔτθί Ὠϊηὶ 18 
ἰΠαἱ (πὸ Εδεὶ ἰβ ἰο θ6 (8 ρμοΐπὶ ἤθποο ἴῃ σταθμὰ 
ΔΡΡΟΆΓΘΏΟΘ 58}}8}} ἰδθθ. Ῥογβία ἴῃ δοῖ 1168. δϑαξ 
εἰ Βαυγ]οηΐδ. [0 δοοογὰβ αἷβο πὶ (86 Ῥυγροβα 
οὗ Ὀορὶπηΐῃρ κτῺ8}} ἰμαὶ {π6ὸ Ῥτορμεῖ ἀοδβ ηοὶ 
ΟὨσΟΘ δι 8 ἀοῆηϊίθ, ῬΟΥΒΟΩΔ] οδ᾽]οοὶ οὗ ὍΣ». 
6 υυυδὶ ίακα ἽΝ 88 ἰῃαι οὐ͵]εοὶ (θ66 Τεσί. απὰ 

Οταπι.) Βορδγαϊΐηρς [Π6 τηοδηΐηρ οὗ ΟὝΣ, 1 που]ά 

γοροδὲ {π6 σϑιηδυῖκ ΔΙΓΟΔΟῪ πιά, {πὸ ΟΙὰ 
Τεβίδηγχθηΐ σἰ ἢ ὐδθουβηθθδ 18 ἢοῦ ἰῃ!6 δηι 6518 οἵ 
εῖδοο, θαϊ οὗ νἱοϊέπὶ ορργεββίοῃ, δα βθῆοθ [δὲ 

8 ΡΣ, “ τὶ μίθουβ πιδῃ,᾽ 18 ὁπ6 Μῆο, ἐποῦρἢ 6 

Ὧ88 (86 γότοῦ ἰο 86 ΘΟΠΙΓΆΓΣΥ, 8.1}}1 1εἴ8. τρὶς 
ΣΟΙΡΉ, ἘἾΝῚ {ΠΟΓΘΌΥ ΒοΙἢ ἀδθα ρα ]θη655 δηὰ αἷσ- 
Ῥεπβεβ πδρρίποεβ, βδ γϑίϊοη, δῃὰ Ὀ]θβαῖπρ [860 
ΘΟΠ1π1. ΟἹ 1. 21, 26, ΤῊᾺ.]. [Ιδγϑϑὶ ἴῃ οχ]α γγὰ8 ὁρ- 
τϑαβϑα ΕΥ̓͂ 18 θῃθιΐθβ, δῃὰ ἱπουρἢ ἦπ τοβρεθοὶ ἴο 
δ οπ ον {18 ν88 8 ἀεβεγυβὰ μῬυῃίβσηθηί, 8ι1}} 
{Ποἷγ θποιηῖοβ μδὰ, ἐς ργοργιλβ, ἀρυταγαίθα 1ἰ, ἀπά 
{ΠοΓΘΌΥ ἄοῃθ ἃ π͵ΟΏΡ; ἴο0 1άγϑεὶ (οΟΠΡ. Σ. ὅ 844.). 
Τ πον {86 Βοτοὸ ἤγοηι [πὸ Εἰδϑὶ δοίβ 1υ80}}7 ἰονγαγὰ 
Ἰθγδοῖ, Βθ βίον Πἱπηβο ἢ ἴο 06 ἃ χὰ ἰογὰ, βῃὰ 
Π6}ρ8 [8γ86] ἴο 18 στ ίθ δρϑίπεὶ {89 ορργεβαῖσῃ 
οἵ ἴῆ6 Βοδίμϑῃ, δηὰ ὑπογθΌν ἰο ΒΔΡΡΊΏ688 δῃὰ κβ8]- 
γαϊΐΐοη. ΗφησθΙ Ὀο]ονο 1ῃδί 411 {8688 πηοδηϊηρθ 

816 Σιηρ]οὰ ἴῃ ΡΣ, Βαϊ [Β6Ὺ σλῺ ΟὨΪΥ ῬΘΟΌΣΙΘ 

ορδγδιῖνο ἰΒτοῦρ ἢ ἃ Ρεσβοῃ, 8 ΡΣ, “ σἱρβμίθομε 

ταδη." Τὸ (18 Ἰδἰϑηΐ ποίου ἦι ὟΝ, οὗ ἃ τῖρδιι- 

Θοῦβ πη8}, ἰἢ)6 ΤΌΠΟ ΤΊΡΕ ΒΕ ΧοΒ [ῬΡΓΟΠΟΒΏ8] τοὶ 
6 τοΐεσγοά. [10 βυϊῖ (ἢ ργροβϑ οἵ [6 Ῥγορβοὶ 
δἰσοδαν ποιϊἰοοᾶ, ἰο 1εὲ ἔμ6 γρϑγβοῃ οὗ (88 ἀ δ] ἴνθσεγ 
ΔΡΡΟΑΡ ΒΥ ἄερτϑεβ δηά ταὐ!0]α [ἰ861. ΟἿΘ ΠΛΔΥ 
ΒΆΥ͂ ὑμαΐ ἢἰδ ΠΑ] ἄθνθὶορβ 1186] ἤοτθ, 88 1ἱ 
ΜΌ͵ΓΟ, ουΐδ οὗ δῇ ἱπηροσβοῦδὶ ρόσθ. ΤΗΐδ ΟἿθ 
ΑὙΔ Κορ ἰο ἀο τὶ χὐἰθουδηθθα ἰμ 6 [ΒΡ (8118 αἰτοῦ 
Ἡΐ (οορ. χὶὶ!. 6, ψ ἰο ἢ {6 Μαθϑοτοῖβ 
ῬοΓΒΔρα ᾿ιδὰ ἴῃ πυϊηά ἤθη (Π6Υ οοπηροίεἀ ΡῪΣ 

πὶῖὰ ἸΔΙΕ 0), ὑ. 6.,) 86 Ιοδἀ8 λιῖπι ζισί ποῖ δὰ ἕὰΣ- 
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ἰμον [Δ , βοο ΤΈχί. απὰ Ογαπιπι.)}. 18. {π6τθ 
ἰθὺ ἴα ΛὙΣ ἸΠΙΕῚΡ᾽ δ ἕοστιαὶ ἀοβηϊίοη οἵ ὙΠ, 
8δὸ ἰὼ 1 (δόγο ἰδ ἃ ἀοδηϊοι 88 ἰο τηδίίοσ. Τὴθ 
«ΟΓΩΒ Ὡδιηθὰ δα ὺ ὙΠδὲ (Π6 ἰοτο, ὈΥ οχίθη- 
ως ὶβ ρόποσ, ὙΠ} ἀο. ΑΧΚ1}} [μο89 οἰδίθθϑ βίδπὰ 
ὕπάοσΣ ἰδ ἰηδαθρηοο οὗ ἔἶ6 ἰηἰοττοχδίλνο 3: Ναὰ- 
(ἰοΏΒ ΔΓ ῬγΟΡΟΥΪΥ Ὠοΐ (Β᾿Ὼχ ἰΠ δὲ οΠ6 σῖγα ΔΎΔΥ, 
8η4 Κίηρβ γῦ]6 δῃὰ ἃγὸ μοὶ ἰβθῦβαὶνεβ συϊθὰ, Βαὶ 
᾿θγὸ ἷβ δὴ Ἄεχοορίοη. Φθιονδῃ αἶναοβ ἰο ἰπϊμ ὮΘΙῸ 
Πδιϊοῦβ ἰο ἀο 85. 6 0] θββοβ πὶ μου, δπὰ καὺ- 
Ἰοοὶ Κίηγχα ἰο μἰτι βὸ (μιδὲ ΠΟΥ πλυϑὶ βοσνθ Εἶμ. 
ἔἰς δυτοτὰ τηϑᾶθ 682 88 ἀπῖ, εἰο., ἀοδογῖθο8 
(0 ἄσρτοθ ἰο πιϊοὰ ἰμΠ 6 Υ ἃγὸ αίγοη ἰο πἷπι π ῖοΒ 
Ὅ85 ὑὈσίοτο βδϊά ἴῃ 11 δηὰ Ἴ, ἨἯϊδ εποζγὰ δηά 
δονν, οὔσο δβοῖ ἰὸ πογίς, πὶ}} ἀο βαοῖ νοεῖς {πδὲ {ἢ 
Τοδ  ἩΠ11 θ6 (86 11 Κοηθ88 οὗ ἀυδὶ δὰ οἰ δ (μθο 

Τεκέ. απὰ Οἴτγαπι.) Οπ 0 βθὸ οὔ χ]. 24; ἢ). 
ΘΟΙΆΡ. χὶχ. 7. Βυΐϊ ἠοῖ ΤΩΘΓΟΪΥ ἃ ᾿αι1]6 ἢ ΟΠ6 
{πἰ 584}} οὐσσιγ, Ὀαϊ 8180 Ραγβαυὶϊὶ οὗ (Π6 } τ ν 68. 

6, 6 σοοπαυουίης ΒΕΓΟ, 88}8}} ὸ οὐ τ 8}]-ρτθ- 

βοσυοά (Οὐ γ), δηὰ ΔΙ ΎΔΥΒ [ΟΣ ΔΓΟΚ, ΠΟΥ͂ΟΣ Ὀδοῖκ- 

παρα (πο Ταῖῖ. απὰ ταπι. οὐ Ὁ ΓΝ, εἰο.). 
Ηος νὑὶ}} ηοΐ ροὸ δεῖς ἴῃ ἰδ ον ἰοοὶ-ρυϊηὶβ ({ πὸ 
φευϊεπαγα ΡῬα8 δὺν 8δὲδ ραδ). [. Α. Α. τ ἢ 
Εν ΑΙ, 186 οἴαυθο ἀσβοσῖθε5 {πὸ βισὶ ἴμοηβ οὗὨ Βἷ5 
τυοίΐοηβ, 88 βγίηρ ταῖμοῦ {πη ταὶ Κηρς οἱ ἰοοί,᾽ 
δηά οἰΐεα ἴῃ βιιρροσγὶ ὕδῃ. υἱὶ!. δι. “ΤΕΊ1. 

4, Ὅ8ο Βεῖδ υτουρδί--- -αηᾶ Ο58516 -- 
γετα. 4, δ. Τὴ ΓΟῈΡ 888 δῃποιιπορὰ 8 στηδ)θβί!ο 
ΔΡΡοδσγαποθ οἵ που] α-πῖὰθ εἰρηϊβοδηοο, Βα], 
Ἰδοῦ ἱἰ ἰδ ΤΟ ΡΕΝΙΒΕ ἵμὼ ἀπ τὰς τὸ Αρῷ Ἰεὲ ἢ 
Ά 85 80 ἰτηδσὸ οὗ (ἢ 6 ραβϑὶ θείοσο [86 6Υ68 οὗ 
ἡ πεῖ ἐμαὶ 6 ΓΘ βρρὰ ὡρ να ἀκ 88 γε 5 Η-ς 
δαϊκοὰ : ἦῬθο λδὲὰδ δυδκοηρα Ῥ᾽ βο Ηδ ΠΟῪ δϑίςβ, 
δὶς [.6 γΡαβὲ ἰθη86, ὙΠῸ λαϑ Ῥγοραγοα δηὰ πηδὰθ 
{η167 ΟΥ̓́ οοὐγδὸ (Π6 βδῖὴθ [δαὶ Ἰογοίςη ον δηά ὑγο- 
ἀϊοιοα ἱϊ, δὰ πῆπο οου]ά ἀο {818 Ὀδοδυθο ΠΘ6 18 (ῃ9 
Οὔ {0 ἔγοσῃ [Π9 ὈΘρΊ πη ηρ 64116 ἃ [89 ΟΠ ΘΙ] ΟΏΒ 
οἵ Ὥς ἰπίο Ἔχ βίθῃοθ, Δηἀ ἤθΏΟΘ Δ} ΒΆΥ οὗ ΗΪπ- 
εοἸ: 1 ΦεΒόνδὰ (Ππ6 ἄτθὶ δηὰ 1 8πὶ βι}}} ψ τὰ [Π6 
Ἰδ8ὶ (θε6 Τεχί. απὰ αταπι.). Τῆὴθ [ΒΡ βυπιηοποά 
16 Βοβδίμβοα ἰο 8 οοῃί σον ΓΕ (Υ6Γ. 1). Ηθ [88 
αῖὰ ἄοσιη {πὸ Ῥτοοΐ οὗ Ηϊΐε ἀὐνη {(νοτβ. 2--4). 
Νον ἰϊ 16 ἴπ6 τὑτη οὗ (Π6 Βοδίμϑη ἴο Ῥγοάτοθ 8 δὶ- 
ΤΆΤ ΡΟΥΪοστϑησο οἱ {Π6 ρατὶ οὔ {πον ἰάοἶα. Νο- 
οο ἐμαὶ 6 Ῥτορβοῖ ορ {86 μοδίμοη παέϊονϑ 
ἴο αοά, δῃά ποὶ ἰμοὶν 14οἷα. Τ 8 ἐκ αυϊῦα παίυγαὶ. 
Ἐὸγ ἐμὸ 1ᾳοἷ8 βαῦθ Ὡ0 δοίυ] Ἔχ βίθῃςθ. Ἡθηοθ 
ἐξ οοπλοα δαὶ (89 μοδίμοη ταυμὶ ἀοίδηᾳ (88 ΘσΔ1186 
οὗ ἐμπεῖν ἰάοἶβ, Ὑμογθδδ [8γ80}᾽ 8 αοἀ ἀείεμαβ {86 
οδρα οὗ Ηΐβ ρθορὶθβ. Τβοτγείοσο, οροαϊθηὶ ἰο ἴῃ 6 
ΒηΙΓΔΟΏΒ οὗ νοῦ. 1, (Π 6 οβί ΒΘ ἢ παίΐοηβ δρρτοδοῆ. 
ΤΏΟΥ 866 {πὸ ῥγοοῦ (πδὲ [πΠ9 ΓΟΒΡ 1188 ργοδβοηϊρα 
ἴῃ Ηἰδ5 οὐ ἕδνον, δῃὰ νι τἢ ἀϊβπιδυ, ἴον ἐΠΘΥ͂ ΚΠΟῊῪ 
δὶ Ὅὔοθ ἐδδὺ ΠΟΥ͂ οδπηοὶ τηδίον (Π6 ρογίοσταδῃοθ 
σἰἢ ΒΥ ἱμπίηρ οἰ πιῖϊασ. Απά βὸ (Π6 Ὁ ΔΡργοβοὶ 
τοι Ὁ] ἸὩρ, 88 1 τογα, ἴο Ἰοοῖ αὐ {818 κϑς -ΒΔΠ1}0]6 
οἵ Φο μονα Β ο 811 εἰάεβ, Τῇδὲ (867 του] μαᾶνθ «οσαιαι τστνιτν.:.ὍΧ0π......σν........................................ὕ...... .....τ.9θ.θβ115 οὕ. 7ὉῦὑῦὑΠῸ1τὕ,ι,ὕὕ,,.......5..........Ὁ. ὕ...θϑ.Ψ1ὕϑ....0.......ι.»..τὕὦΣὕΨὕΨΣΨ5..ὺ0ὸ):Ψ0Ψ.0ὕ0..Ψὕ..........ὕ..5.Ψ..βθ....ὕ.0..ὕ..ὕ.........-..ΘΞοΘ:ὃ..-.Θθ -.... 

βαὶϊὰ μοσῃϑί ἰηρ ἰ8 οί ἀροϊαγοά. 3 Ὦ]688 {Π 6 
ἴκθορ βδίϊϑῃοθ ὑθίοσθ (δ) πιδ᾿θβέυ οὗ Θθ 08}. 

δ. ον 8ο1ρ6ά.-.----Ὀ6 πχονϑᾶ --- ογα. 6,7. 
Τι 18 ἴοο ἱπογϑα δ] δὲ (86 Πραίβρθη, βεϊζοά πιὰ 
ἴβασ, δῃὰ ἴῃ ογῶοσ ἰο Βπα μ6}Ρ δρδὶπεὶ {πῸ ᾿πγοδύ- 
ΘὨἰηρ ἈΡΡΘΗΕΠΟ οὗ 1ἴὸ φγοαϊοιθα ἔθτο, ἰσση ἴῃ 
Βαβίο ἰο πο ἰδ τϊοδίίοη οἵ 140] ἱπλαροθ (ΠΏ Ε1,112.), 
ΟΣ (δὲ (Π6Υ Π81]64 δϑὶ (Ποβὸ ἐμγεδιθηθα Ὀγ Ογσγυβ 
(ΗἰτΖιθ). Νο, [1666 ὙΘγΆθα σου ἃ δμον, ὈΥ͂ {Π6 
ἸΔΏΠΟΓ 1η ποῖ ἰά0]8 ογἰ κί μδίο, ἰμδὲ ΠΟΥ Ἵδηῃοὶ 
Ῥοδβί ΟΪΥ σι υτα ΡὮἢ ἴῃ [6 ΘΟΠΙΓΟΥΘΣΕΥ͂ ἴο ΤἩ ΊΟΝ {ΠῸΥ 
ΒΙΘ μὐνῃ { ϑὐῤπος (νος. 1). ον οδὴ βαοἢ ὑσχοάυοσίΐοηθ 
οὔ πηθ 8 πδηάβ πιαϊηίδί πὶ ἰμοιηθοῖνοα ρα δὶ ΗΪτὰ 
ἯΟ οδ δβδροαϑὶς οὗ Η :π|66}{ δα ἰη σοῦ. 47 1 δοοοσα- 
ἸΏΧΙΥ οοηηθοὶ τοῦ. 6 τὴ τ δὶ [0] τα, δὰ ποῖ 
Μἰ τ δὲ ρῥγθοοάρα. ΕῸΓΣ ὑοῦ. ὅ δου ἀθΏ }} οοστο- 
ἈΡΟΠκ ἰο νοῦ. 1. ΕῸγ ἰἤογο [86 Ὡδίϊοῃβ δγΓθ σὸ- 
αἱγοά ἰο ΔρΡυυβοῦ ΤΟ ΓΟ δηά :η δ ]θποθ; [ῸΓ 
15 ὙΘΣΥ͂ ΤΟΔΒΟΏ ΠΟΥ͂ ΔΥῸ ὕη80 9 ἰο Σοβρομῃά ἰο {6 

“ΠΟΥ͂ 8218}} βρϑδὶ ̓" (γνοσ. 1) : [6 Γ6 [86 Ὠδίϊοη8Β δ ΓΘ 
0816 οὐ ἰο μοὲ πἰγοηρίῃ, δα νοσ. ὅ πὸ 866 ἱῆϑθηι 
ΟΥΑῊ Ὡσαῦ, δίσαϊ ἃ δῃὰ ἰγοι] ησ; κἸΠῸΥ ἄγον 
ὩΘΆΓ᾽ἢ δηὰ “ οδιηθ᾽ οὗἉ νοῦ. ὅ ΘΟΥΓΤΟΒΡΟΠ (8 ἴο “ἐπ 6 γ 
Β[}8}1 ΔΡΡτΌΔΟΙ," “τὸ ΜΠ] ἄγαν πϑασ᾿ (2) 
Ἰ }} οὔ νου. 1. Ὑ1 (μΐ8 186 σε οἵ Ἰπβουρῆ! ὃ6- 
ΠΠῸΡ ὙΠῚΠ σοῦ. 1 18 οοῃροϊιάοα, Τῆυβ γνογ, ὅ 

8 Ὀδοκνδγὰβ, σοῦ 6 ἰογνασάβ. Τὴ ]αἰΐον 
ΒΔΥ͂Β 1 ΖΘΠΘΓΆΙ {Π6 ββδῆῖθ (Ππδὲ γε γ. 7 α ΒΆΥΒ ἰῃ χὸ- 
ἴδγθῃσθ ἴο ἸΡΡΠΘΙΩΣ Το] αἰΐοηβ. οί γσϑῦβοβ ἤανθ 
ἴον ἱμοῖν οἰτοῖ 168 {μ4ἱ 140]-ἸΔ ΔΚ] 18 ἃ ἰδιἰσυϊης 
Ἰαῦον, οοδέδης μοὶ ΟΠΪΥ͂ τυοἷι ἸΩΟΏΘΥ (χ]. 19), θυς 
8150 πιποὶ βυγολὶ, ἰῃ Ἡ ΒΙΟἢ ΟΠ6 πγυδῖ ΘηοοΌΓΣδρο δηά 
δὰ 116 ΟἾΠΟΡ ἱῃ ον ἴο μοὶ ἱΐ ἀοησ. μεὶ ἃ 
ΤΠΑΙΠΕΡΙ: αἀἰθδγθηοο ᾿πθ θείποοι ἰάο]86 δηῃὰ .9- 

ΟΥ̓ 

Τιο ΟΠ, “δια ι,) ῥσαραγοθ (89 ὈοὰΥ͂ οἵ {11 

᾿τηᾶρο; (86 ἡ, “ΠουΠἀ6Γ,) Τ,Δ,Κ68 ΣΟΔαΥ (Πὸ οο- 

γψογίηρ. ὙΤὨ6 (οστ Σ βίγεησίμβοηβ ἢ ]Ἰδίίοσ ὉΥ͂ 
δοοά ρῥγερδγδαίοσυ τοσὶς δὰ ομθοσίηρ πογάβ. “ΤΟ 
βιῃοοίδονρ τ τὰ (μὴ 6 ΠΔΙΆΠΛΘΙ ἢ ΒΘΘΙΏΒ ἴ0 116 ἰο ὈΘ 
ἰάοηιίοαὶ τὶ τ 6 ἩΥ, ἴον 189 πηεῖδ] σου] βυγεΥ 
6 διπηοοίμβοὰ δΥ͂ Ἰυΐπι Ἦδο τηου]άοα ἐξ. Οη (Ἐ9 

οἶος μδηᾶ, (9 ὉΣ9 ὉΠ, “1ἢ}9 συλὶίοῦ οὐ (ἢ 9 
δον ΐ),» ἐδ ἰβοπεῖςαὶ τὶ ἴἰἢ9 ΤΙ ; ἴον. 9 ἰμαὶ 
ΜΟΥΒ δἱ {ἢ ΒΏΥ 1] τοι [ἢ ἴτοη ΒΟΥ, τπηαῖζο8 
16 παΐ]α, δά ἰβδίθηβ {Π6 ἐπηδρο πὶ ἢ ἰμοπι. “ΤΠΘ 
Βιλοοίμορ πίρ [Π9 ΒδΙωσοΣ ἢ 18 (16 δβυδ)]οοὶ οὗ 
Ὑϑὲς, ῸΣ 6 85 τηδάθ [86 βοϊΔογίηρ, δὰ ὈῪ τῆθ 
6811 ““ἷξ 15 σοοά᾽ δα Θἔθοσβ “186 βη}1 ἢ ̓ ἴο οοη- 
ἴΐηυθ δηα σοπιρ]οὶο {ἢ 6 ποῦκ {Πδὺ οοπβὶδίβ ἴῃ ἴαδί- 
οῃϊης (86 ἱπηαρα πὶ ἢ 4118 ἰο (86 Ρ͵δοθ ππογα ἱΐ 
ἷδ ἴο δθ βοὺ υνρ. “1ἰ ἷθ ροοᾶ,7 οομαρ. Εχοά, 11. 2; 
6εη. ἷ. 4, 8, εἰς. Ὁ ὙΔΌΪ, “ οἰαυὶ,᾽ ΟἾΪΥ ποτα ἴῃ 
1δαῖδῃ. ΟομΡ. 76Σ. Χ. 3-ὅ, νπΐομ ῬϑδΘαρῸ 8 ονὶ- 
ἀθπε! οορίοα αὖος οὔσα δηὰ χὶ. 19 54.; χ]ῖν. 9-- 
17; χΙνὶ, ὁ βᾳ δι μ )γγνοοιαρ. χ]. 20. 
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2. ΤῊΒ ΒΕΟΟΝῸ ΟΗἸΙΕΕ ΕἸΟΌΒΕ: ΤῊΣ ΒΕΒΨΑΝΊΤΊ' ΟΕ ΧΕΗΟΨΑΗ͂ ἸΒΒΑΤΕΙ͂, ΟΠΟΒῈΚΝ 
ΙΝ ΑΒΒΑΗΑΜ ΑΝῸ ΟΑΙΠΓΕΡ ΙΝ ΟΙΟΒΙΟΥΒ ΥἹΟΙΌΒΥ. ' 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙ, 8-13. 

8 Βυτ (δου, [δβγβοὶ, "αγέ ΤΥ βοσυδηΐ, 
δοοῦ ψ βοΐ 1 ἢδνθ οἤοΒΘη, 
ΤΆο βορὰ οὗ ἀρσγδβδιῃ σὰγ ἔγϊθηᾶ, 

9 Τλοιι οπὶ 1 μαᾶνθ δ θη ἔγοια ἐδο 645 οὗἉ ἴδο φασί, 
ἈΑμά ο8]1ο [δθ6 ἔγοσῃ (ἢ9 “οἱ πάθη ἐμογοοῦ, 
Απὰ μκαϊὰ υπίο 866, ΤΠοῦ ατί ΤΩ βοεγυδηῖ; 
1 μᾶνθ ομόβθθῃ ἴμ66, δηα ηοΐ οδϑί [Π66 ΔΨΤΆΥ 

10 Εδδαγ ἰδοὺ ποῖ; ἴογ 1 πὶ πὶ} (δ 66: 
4Β6 ποὶ ἀϊδτηαυθά ; ὉΓ 1 απὶ (ἢγ Οαοά: 
15 .1}}} βίσϑῃ Θἢ {δΐθ0; γοδ, 1 ἵψ1}1 Π61Ρ 866; 
Ὑα68, 1 'ψ1}} ὑρμο]ὰ ἐμθ0 τὴ ἴ86 σῖσμὺ Βαπὰ οὗ ΤΥ τἰρ ὐθοῦπηοδα, 

11 Βεβοϊά, 4}1 ὑμῪ ὑμαῦ τοῦ ἱποθηβοα δὶ ηδὶ (Π 69 
5411 θ6 δβϑῃδιηθα δῃηα οοπίουπαρα᾽" 
ΤΠΟΥ 588}41} θ6 88 ποίην; 
Απάὰ ἾμοΥ ἰδ βίσῖγο τὶ [866 814]] ἜΠΗ: 

ἃ ἰσπι, 12 Του Βμῃα]ἐ βοοῖς ἔμθωι, πὰ βἢ δ]ὲ μοὶ 
Ἐνόη, μοπι (Πδὲ οοηξοηαοα πιὰ (8.66: 
ὅΤΠοΥ τῃδὶ ΜᾺΣ δραϊηβὺ {}|66 
5.411 θ6 88 ποίβίηρ, δῃηὰ 88 ἃ ἰδπρ οὗἩ πουρῆϊ. 

18 Ἐὸν 1 [86 ΠῸ0ΒΡ (ἢ 
βαγίηρ υαμΐοὸ ἰδ66, Εθαγ ποῖ; [1 ν}}} ἃ 

1. δῦ. ἐδλό πολ Ὁ, ἐν εἰγὕ. 

8 ογλίὶ ανί. ν 

ἃ Ζοοκ ποΐ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Βοο ζΖίεέ ἴοτ ἰὴ γοούτγοῃοθ οὗ ἐπ πτοσγὰβ: Υόοσ. 8. 

Ἴ13-- δε. νος. 9. γγς. ον. 10. πγῦ--Ὑοιι. νον. 
π Ψ ὃ “ Τ “τ 

11. ὉἼ3. Υον. 13. ὉΒΙΝ. 
Υοτ. 9. Οὐ ΥΝῚ ΔῚΡ 809 ΧΙ. 38. 
γος. 10, Ῥ , ΒΣρ. ἔσο ἢ Ὁ εἰατιὰδ ΔθσΘ ἰπ [89 

8686 οἵ “ ἐο Ιοοἷς ΔΩΧΙΟΌΔΙΥ δὐοαί."----Ἴ ὃὦκ ἙΝ 15 

ΟὐΟΌΓΒ ΟὨΪΥῪ ΒΘΓΘ; 8996 Υγοσ, 13 δηὰ 1. 1δ.. τ πο ᾿}" 8096. 

ψοΣ. 6. 

3 Ηοῦ. ἐδ πολ 97 ἐὴψ οοπέσπξου 

δοίεοα. 
αγοιπά. Φ λαυοηηαὰθ ἔδεα 

ε Τλον ἐμαϊξ δ6 αἬε ποίλίπρ απὰ ἀδευγονοα ἐὴν αὐὐεγϑαν δε 

Οαοά Υ1]}1} μοὶ] ἰὰΥ τῖξ ἐ Βδυά, 

Ρ Θ6Θ. 

8 Ἠσοῦ, ἐλα πιϑν ῳ' ἐλῳ σαν 

Φ ἐδλοὶν 
(6 Ὀΐηο οἰοοί0}}} ϑωγά. ζ ομαίέ τονὲ. 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

γον. 11. ὉΠ ἽΠ) δαδίῃ ΟἹ χὶν. 94..--- ἢ ὌΣΣΕ ΟἿ 

ὮθΤΟ ἴῃ 1βαίδῃ; δοΐζαρ. δυάς. χί!. 3; Φ0Ὁ χαχί. 86: δος. 
χυ. 10. 

γος. 12. ΠΊΝ “μγρίνιηι, ἄπ. λεγι; οοταρ. ἸΥΠ]}. 4, διά 

ΤΊ) τίρανί, χχχυὶ, 46 -----Πὸὴ5 ὙΣΝ ΟἿ Ὠεῖο ἰπ 158. 
ΟΟΣΏΡ. χὶϊὶ, 13; δος. 1. 80; Εδοὶκ. χχυΐὶ. 10. 

γον. 18. Ἵ7 Ὁ) ῬῚΠΟ ΟἿΪΥ ΠΟΓΘ : ΘΟΙΩΡ. ΧΙΥ. 1; [ἰ, 18, 

ἘΧΈΕΈΟΘΟΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

1, Βυϊ ἴδοῦ Ταχδο1 ----- Τῶν .---ὕογα. 8, 9. 
Τὰ [Π6 Ῥτθοραϊης βοοίΐοῃ (γοσα. 1--7) τ86 Ῥτγο- 
Ρμθὲ 885 ἑπϊγοἀπορα ἐπθ Ῥυϊῃοὶ το οὗ (89 
τοΡροιΐο ογο]θ, ομδρβ. χ].--σ ν ἢ]. 1 (18. δ 

Τιητηϑαΐδίο] Υ σοῃηθοῖθα δηοίμος : [86 ΒΕΒΥΑΧΝΤ 
ΟΕ ΦΕΗΟΥΑΗ ἴἢ ἃ Ὠδίϊοηδὶ β6Ώ 86. 

Βαν τΒου 1δγ89] ἱα ον ἀθη!!Υ οουἰγαδίθα τὴῖτἢ 
“]δηβ δηὰ ρθορ]α,᾽ νϑγ. 1]. 9 Ῥτορβοῦ (ΣῊ 8 
ἴο ἴδπγδοὶ Ὑ ἢ τὸ }}-ἰοαῃμάοα δοιὰ ρσ᾽οτίουβ σοΏ80]8- 
ιἰἰοη. Τῦθ [ῸΒΡ 68115 Ηἰβ ρϑορὶθ ζασϑοὶ τῶν 
βοινδῃῖ. ὔ7ὸ Θποουηΐοσ ΠΟΤ ἔοσ {89 ἤγμι {πὴ 
{μϊ6 εἰχηϊ βοδηὶ ποίΐοη οὔἰμο Γ᾽ Ἴ2)». Ὑο ποῖ 
{πὸ δυ δ) θοῖγο, θα [86 οὐὐοοϊδνο βἰάθ οὔ [μ9 ποΐζοῃ 
ἦδ τοδάθ ργοιιΐποηῖ, Τὴ ἡδίΐοῃ ἰβ ποὶ 8ὸ παπᾶ 
Ὀθοδῦθα 1ἱ π88 ομόοδθῃ ἴ᾽6 Γ,.0ῈΡ ἴοσς ἐπ αοἀ ουὲ 
οὗ (π9 ψτϑδὶ τωδαθ οὗ μοᾶβ ἱμαί, δοοουϊηρ ἴο 
Βοδίμοη 1άθδα, ἃτὸ ἷπ ὀχ βίθποοθ, ἰμοσθίοσο ἢοΐ Ὀθ- 

οδῦβο “ ΦοΒονδὴ γγ͵ὰ5 118 πδίΐοῃδὶ ροὰ ἰῃ οοπίγαδὲ 
αὐτὰ οἶμον παϊΐομα, (ἢ βογσνυδοίβ οὔ Βδαὶ, Μοϊοοϊ," 
εἰο. (ἨττΖια)ὴ. Οη [λ}6 ΘΟ. ΓΆΣΥ (ΠΟΥ 81Ὸ 80 παιηϑᾶ 
Βδοδῦδβα ἐμ8 [ΒΡ 888 οδόβθὴ ἶβγβοὶ ἕος Ηΐδβ Ῥον- 
βοαβίου, ΗἾἶθ ἰῃβισυπιοηί, Ηΐθ βασνδηῖ. ἘῸΓ 8 βεῖ- 
νδηΐ ἷἰβ [Π6 ῬΓΟΡΘΓΙΥ οἵ ἷ8 ἰοτά, δῃὰ [εσβϑεὶ ἰδ 116 
“Ῥϑου ας Ῥεορ] Θ᾽" (Εχοὰ. χίχ. δ᾽ Ῥουΐ. νἱἱ. 6; 
χῖν. 2; Ῥμ. σχχχυ. 4: Μα]. 1}. 17). Βυ 1 
18 οβοθθα ἴῃ [8 δῃηοοβίοσ ΑἸ γδμδτα, ἘΒΌτΩ, ΔΙ σοβαγ, 
{6 ΓΟΒΡ 68}15. “ΤΩΥ̓ βοσνδηὶ" δ. ΧχΥυϊ. 24, 
να ποῖ Ῥδρβαμθ ΘδΒῚΪΥ ΘΟΠ168 ἰ0 ταΐῃἀ, αἴποθ ΥὙῈΓ. 10 
68. ονἹάθῃι] ὌΡΗ ἊΝ ΤᾺ ΒΑ πάραετος 
Ἧ88 Ὡοΐ ΟὮ ΟΒΘΙ [ὉΓ 18 ῬὈΘΓΒΟΏ, 1δουρ μ 

6 ὙΔ8Β ΣμαΙγ ὈΥ αοὐδβ ξτδοα, διιθὰ πὰ ἴο ὃ9 
ἴον 41}1 ὕπιοβ ἃ ραίζβιῃ οἵ {86 σὶρμὶ ϑοσὶ οἵ “' βϑοσυδηΐ 
οὗ ΖοονδΒ," ὀυθῆ ἰῃ βυδ᾽θοῖδνθ 8. Ηδηοθ 
Βὸ ἰ8 οΙ]Ἱοὰ ΜΎ πίϑπᾶ. ἘῸσΣ Ιογὸ ἰβ ἴδ δι" 
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αὐνὰ ἰἱηνοῖγοου ἔασι (αοῃ. χτ. 6 ; 
4 ΟἿ}. χχὶϊ. 7 Αι δ [86 

ΣΕ τῖς ἃ. 6.) “ο0 ἱ 
εἶδ βορὰ 

15. οηξῖτο δοίης δηὰ 
ἐεληκαὶ ΟΥ ἜΡΡΟῚ δοά ἼΡΟΟΡ δὲν δ. ἘΠ ὰ ᾿ 

1 χτοδὲ δα ρμδαὶς ὑπ Ρ ἀλύφαι ἷπ 

γασίουβ ἕοσηι ἴλ6 ἐμβουρᾷὶ ἐδιδὶ [5γδο] 18 ὑϑ μου Β 

ὁδοδοὰ βούυβηὶ. Ὅν Βοσα ΣΦ Βᾶνο ἰδΊεθ, [ογ 

“ αταβροὶ"} ΠΡΙΓΠ (ροθ γθτβ. 6, 7) ΟΧΡΓΟΘΘΘδ 

ἐδδὲ 86 1.5} δπἰτοίομοὰ οαὐ Ηΐ6 μαηὰ δον [εγϑο] 
1ο δεΐζο ἰΐ (οοίαρ. γοσ. 13. χὶϊὶ, Θ ; χὶν. 1; 1ἰ. 18) 
διὰ ὕχίης ἰὲ ἰο Ηΐη ; δῦ ᾿μδὶ Ηθ δἱοῃθ ὙΓ88 
δοίνο ἴῃ ἐμὲδ, τ 116 [δγδοὶ πδϑ ἷγο. ΒΥ ἴδ6 
Θυιᾶα οὗ τδο δῖ (6 Ῥτορίει ἩὮΟΒΟ Υἱ6 π- 

ἰηὶ ἴα Ῥαϊοδιϊπο, τλϑϑηδ ἐμ ἀϊρίδαϊ Ἰδπὰδ οὗ [ἢ9 

ἐραραταῖοι. Οοποοτηΐης ἰμὸ εἰϊυδλέίοη οὗὐ ὕν 
᾿Καεράϊπι βοα ΒΟΗΒΑΡΕΈ, Ὁ. Κειϊιπϑοῦτ. υ. ἀ. Α. Τ. 

Ρ. 388. Τδὴὸ ταοῃυπηθηίθ ὈγοΥθ [δαὶ ἔπ ῥγεθϑηὶ 
ταὶ οἵ Δέισλοὶν (οα [9 τίρῃὶ Ὀδηὶς οἵὗὁὠἨ [86 
Ἐλιρμγαίοθ δομίλ - οαδέ ΠΝ ) πὸ ὕε. 

ἴα ἰγ τοϊδίοὰ Ὀοΐδ ἰο ὙΝ Εχοά. χχῖν. 
11, ἰδ, ὈΥΒΘΕΡΘ---ῬΥΟΡΟΣΙΥ ἴΠ|6 αχίγοπηθβί, ἐζ- 

ἔγοηνμα, ἰχυα ἴῃ ΒΟΠ1Θ ΒΘΏΦΟ, ΔΪΘῸ διιηηπμιδ, μήνα τ 
ΥΠ ὭΞ, αιὰ αἷϑο ἴο ἼΧΝῈ ἰαίιο, ἡμσία. ἷὲ 
ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ Βοζο. Υοῖ {ΠῚ1 090 ἢ, τοσ. 9, ̓ ξ 18 

«(Πτιαοὰ ἰἶδὶ ἰπ οδοοκίηρ [δγδϑὶ Φϑμονδὶὶ 8] 06 

88 δοῖῖγο. ΟἼ00 ὑγῖ Βανθ οδἹἹϑάᾶ ἴΒ66, διὰ 
ἰμοὰ ὈΥ 1 μανῷ οὔοδϑιὺ ἴ896. ΕἾΏΔΙΥ ἴδ0 
ἐπουρὰξ ἰδ οομδτπιοά ὈΥ [16 ποραίϊνο θσργοβαβίοῃ 

1 δνο ποῖ οὐδὲ ἴ8:96 αὐ. Εν ΊΠΘΏΠΥ υὑη- 

ἀοιϊ νης ἰμΐ8 δαὶ ἰδ ἴῃ 9 ἰπουρδὶ {μὲ [86 1.0Ὲ» 

ταῖσβὶ ἱπάοοά μανο τεῤθοίθα [βγδ86], ἰῃ ἴδοι ἐμδὶ ΗΘ 
ΜΒ Ὡσὰν ἀοΐηρ ἰξ (οορ. Ὠκαὶ. νἱΐ. 7 5ᾳ.}, Βαϊ 

δας Ηο ἀϊὰ ποὶ ἀο ἱῖι. Ὑδογοῖοσθ. βρὶ(θ οὗ οου- 

δἀοταιίουσ ἐμαὶ οχὶσιοά, Ηἴ6 Βδ6 δβι}}} ουῃ σαβοοϊΐοι 

διὰ οἢ ῬΡύζφοϑο οἴβόϑϑὶ [δγϑθ]. 

8. ΤῊΕ 

ΚΝΟΜΓΕΡΘΕ, 

ΒΕΒΥΑΝΤ ΟΕ 6ΟΡ, ΜΈΛΚ ΑΝῸ ΤΟΥ͂Σ, 
ῬΕΩΟΡΙῈ ΟΕ ΙΒΒΑΕῚ, ΒΙΟΗΓΠΥ ΒΙΕΒΒΕΡ 

9. Ἐας ἰδοῦ ποῖ----- γ6}} ΒΟΙΡ 1866. 

-- ον, 10-18. Ηδνίηρς δοὶ ἰογτίΒ (π6 οἰθοίλοι οὗ 
Τατϑοὶ ἰῃ ΑὈσδιιαπὶ 886 θα ρμδίΐοα! Υ 186 θδ818 οὗ 
(86 τεϊδιίΐοῃ θαοίποο Ηἰπιβο δηὰ Ηΐδ8 Ρθορ]ϑ, 
(86 10} ΠΟ ἰηΐοτβ (86 δυβρυρε μοφαθ ΤὮοθθ 

Ι ποοὰ ποῖ ἴδδ, δ΄θ ρθανῃ δῃὰ πορδῖδννο: 
186 [βῃ μοῖρα ἰμαπὶ; [μοὲν οῃθιηΐθθ τουδὶ Ὀ6 ἀ6- 
βἰτογϑὰ, ΤΒο ποσὰ ἴϑασ ποῖ ἴοσ 1 ὅσα νυνὶ τ 
1186 «τὸ αὐυοϊοὰ ἔγτομι οΏ. χχνὶ. 24 ψὶϊἢ ὉΗ 
ἼΏΣ) ον ἼΡΕ. Οἱ ΦΘΑΥ ποῖ᾽ οορ. χΧὶ. 9. 

ΤῊο οοηίοχὲ δον ἐμαὶ ᾿ΠΛΥΘΝΣ ἴα πδοὰ ΒοΓΘ 88 ἴῃ 

χΙν. 14; Ῥε. Ιχχχ. 18 τ τ (86 ταοδηΐϊῃρ “ ἴο 
τῆδῖο ὅση, βυ το, υἱζ., ἰῃ6 οποΐοθ οὗ ὁῃ8 οδήοοί ουὔὲ 

Γ] οἴ βοναοσδι. Τδο ἰάθδ ἰβ ποὶ δὴ ἰῃν:ροζαίίου ἷπι- 
τἱοὰ ἰὸ [ογϑοὶ, θα ἐμ οἰθοϊζίοη ταδα9 βυζο (οοΙΏΡ. 
Ῥοῖ. 1. 10, βεβαίαν ποιεῖσϑαι τὴν ἐκλογήν). Ἵ2 

δ Αἶδοὸ υϑοὰ ἰῃ ἃ βία δῦ βεῦϑθ. ΟΡ. χ ϊὶ. 1 δηὰ 

δ. χίϊ, 18, πβοσο Ἴ9 7) ἱα τοηἀογοῦ αἱρετίζειν͵ 

Το οχργοδείου ΤῚΣ 113) ὀσσΌχα ΟὨΥ μοσθ. Ιὶ 

ΟΔῺ ΟὨΪΥ τλθδ ἰδ9 τρί μδηπὰ (μδὲ ἀοο8 σὶ χα ἰπ᾿ 

(86 ΟἹὰ Τοαϊδελοιΐ βθη80, ΟἹ Ἡ ΙΟἢ ΘΟΠΔΡ. ΥΟΣ. 2. 

ΤῊ τοϊαϊΐου οὗ ἴμ0 ἴὮτοο γεοτὺϑ οὗ (89 βοοοπα 

οἰδιθο οὗ γϑσ. 10 βϑϑῖωδ ἰὸ 120 ἴο Ὀ6 (8:6 10] πίη : 
ΥΌΝ εἰχηῖβοθ [μ6 βυγθ εἰϑοίΐοῃ, ἔγοσα τ ΐ οὶ (0]- 

ἴοτα, οὐ ἴθ οὔθ δαπᾶ, (89 Βοὶρίηρ, ὁπ [89 Οἶδεσ, 
186 ποὺ Ἰεἰἶπρ ηὐρίῶ ΤῸθ οογτοϊδέγο οὗ 
1818 Ῥγοιιίβθ 8 ἴὴ9 ἰῃγεδὺ (τον. 11) οὗ ἀοδβίσυο- 
οι ἰο ἐμεῖν ἀποπιΐοβ. Τΐβ Ἰμοῦρ ἰβ ῥγοδοηϊθά 
ἴῃ γαγίουβ ἴόσγιηβ ἢ δαὶ [Ὁ] ον (νοσβ. 11, 12). 
γε ες. 11 α ἰϊ ΔΡΡΘΔΓΒ 88 ἃ ἰβοϑιθθ, δῃὰ γϑσβ. 11 ὁ--12 ὁ 
εἶνο ἰΐ 6 Ἰἢγθο- Ὁ] δι}: βοδίίου : ὅταὶ {Π6 ορρο- 
ποτίδ 6.Θ οδ  οὰ 2. ΚΝ (οοπὐθαίδηίβ, ΟΡΡοπθῃΐα 
ἴῃ {πετ)) δηὰ ἰΐ ἴθ βαϊὰ “ (ΠΟῪ 8}14}} θ6 ποίμίηρ 
διὰ 8}}4}} ροσγίβα;" ἴθ [ΠΟῪ δτὸ οδ]οὰ ὩΣΝ 
ΓΙΧῸ (γίχαίογεε, οδ)ιγσαίοτε8) {πὶ οὨς 8}141} βδϑαὶς 

αἰνὰ ποὶ βδηὰ : δη4}}}7 [Π6} ἃτὸ οδ ]Ἱοὰ ΠΌΓ 9 “δ 
(οποιλΐθθ ἰπ ΜΑΓ, λοσίε8), βηὰ ἰξ 1 βαϊά οἵ ἐπθπ 
(παῖ, ποξ ΟὨΪΥ 1ΠῸγ δ:θ ποῦ 0 ὃθ ἑουηά, ὑὈαὲ (παι 
[Β6Υ 5..4}} δὉβοϊυ!ο] Υ πὸ πῆοσθ οχίδί. [ἢ οοῃοὶα- 
βίοι, νοῦ. 18, {86 Ὀγοὐθοιπρ' δῃὰ πο ρίπρ Ῥγθϑεμοθ 
ΔΙΓΟΔαΥ ῥσοιμϊδοὰ γοσ. 10 15 στεροδίϑαά ἰο 186 πδ- 
ἐἰοη 88 ἔπ στουπαὰ οἵ 18 ἐχροοηρ υἱοίογ. Τῶδὲ 
γοσ. 18 μδα (6 ομδιδοίονς οὗ 8 ἀὐπδιτυδίον τοροιϊ- 
οα ΔΡΡΘΑΙΒ ἔγολ “)] ΚΠ, Εὸν ὝΕΣ ὌΧΡΓΟΘΕΙΥ 

τοίοσα ἰο [86 οομίοτιίς ποσάδ “' ἴδ ηοὶ,) “1 

δύ Βοϊροὰ {π60,᾽ δο διδυίηρ Ῥϑθα ὑδοὰ ὉΥ [89 
[ὼὸβὺν (νας. 10). 

, ὙΕΤ ΙΝ ΘΟ ΤῊΉΞΒ ΗΤΒΟΝΟ 
ΨΙΤΗ ΒΑΙΜΨΑΤΙΟΝ ΑΝ ὈΓΥΙΝΕ 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙ}. 14-20. 

14 ἘῈΔΛΕ ποί, ἴμου τόση 800}, απα γ8 Ἰαθὴ οὗ [εγϑοὶ ; 
1 "51}} μοῖρ {δθ6, βίῃ ἐμ ΖΘ ΕΡ, 
Απά (᾿γ τοάθοιμον, μο ΗΟΙΥ Ομ οὗ Ιρσϑοὶ. 

15 Βεδοϊὰ, 1 νὶ}} ταϑῖκο {860 ἃ ὩΘῪ ΒΏΔΥΡ ὑπ γοβΐπηρ' ἱπδίσυπιοηί 
Ἡδνυΐην Ἶἰοοίἢ: 
ΤΏου 8 
Αμπὰ β.)8]} σωδῖίκο (86 81}1]8 85. δῇς 

ἰ [Ὠσοδῃ 6 του δ1η8, δη( δοδὺ ἑΐδηι ΒΙ18]], 
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16 ΤΏου 5μ4]} "ἴδῃ οι, δηὰ ἰδ πὶπὰ 58}.4]}} 
Απά ἰδ6 ψ ὮΙ] πα 884}} βοδίίο {μιὰ : 
Απὰ ἔδουῦ κι} το]οῖοα πη {π6 [0 ΒΡ, 

ΤῊΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ἸΒΑΙΑΗ. 
ο΄ 

ΟΔΥΤΥ͂ ὕπ6 1} ΔΙΊΎΑΥ, 

Απα βμαὶϊῖ β]οσυΥ ἰὼ ἰδ ΗΟΪΥ Ομο οὗἉ [6γβϑοὶ]. 
17 ΔἼρῆθη, [86 ΡΟΟΥ δπα ὨΘΘΑΥ͂ ἜΘ6Κ παίοσ, δῃὰ ἐλθγο 8 ΠΟΏΘ, 

Απά ἰμοὶν ἰοηρῖο ΤΆ} ἢ ῸΣ ἰδ τοί, 
16 ΒΡ Μ1}} ΠΟΆΓ {6 γι, 
1 16 Οοἀ οὗὨ [αγϑο] ψ.1}} ποὶ ἔόγβαϊα ἐἤθη. 

18 1 ψ1}} ὀρθὴ σῖνϑγβ ἰῃ ᾿Βῖρἢ Ῥ]8ο68, 
Απά ἤουμπίαϊπβ ἴῃ [86 τηϊαβὲ οὗὨ {Π6 γ4]]6γ8: 
Ι ν1} τπγαῖκο [6 ψΠ] ΘΓΏΘΒ8 ἃ. ΡΟ] οὗ ψϑίοσ, 
Απᾶ {6 ἀγῪ ᾿ἰδῃα βρτίηρβ οὗ νψαΐογ. 

191 ν1}} ρῥἰδῃῦ ἴῃ ἴῃ6 τ] σποϑα ἔμ6 σου, 
Απά [δ χταγτί]θ δὰ ἮΓΠ6 ο1] ἰτθα ; 
Ιτι}} βοῖ ἴῃ {86 ἀοβογί {86 [ΗΓ ἰγοο, 

{86 ΘΔ 8 ἰ66, 

Απά ἰδ ἡρίπο, δῃὰ {86 ἔοχ ἰγθθ ἱορϑίδου: 
20 Τὺ {ΠΟΥ͂ ΠΠΔΥ 5866, δΔη4 ΚΩΟΥ͂, 

Απα οομβι ον, δηα υπηαἀογβίδηα ἰοροίμοῦ, 
ΤῊδῦ [Π6 Πδῃηὰ οὗἉ (ῃ6 ΖΕ} δαί ἄοπο (ἢ18, 
Απά τ86 ΗΟΙΪΥ Ομ οὗ ἴβγϑὲὶ μδί οσγοδαίβα 1. 

1 ΟΣ, 7ειο πιϑῃ. 8 ἨδὉ. "πομέλε. 

ὁ οτηϊίί ιοίϊὶ. ν ΒΌΡΡ 48. 4 φοηζίον. 
ε αοαοία. δ ιοὶ ἐυδ. . ὄΤειξ. 

ΤΈΧΤΥΟΑΙ, ΑΝΌ 

βΒ66 ἐδο Ζέδέ ἴον {6 ΓΘΟΏΌΣΤΘΏΟΟ ΟΥ̓́. ὙΟΓᾺ8: ὕοτ. 14. 

ΡΛ -ΟΠΡ-- ὈΝΣ το) -ὙΚΉσ᾽ ΟΥΡ. Μοτ. 16. 
ΤῊ} --ἰηι γο--ο τι. γον. 18. Ὀ2Ν--ὐ ΣἸῸ. τ. 19, ΤῊ 
-τιϑῦ-- ΟἹ - Οὐ 3. νοσ. 30. γ,3.}-- 1.8. 

ψον. 14, 1 18 ἴο Ὁ9 ποἰϑὰ ἐπδὲ ἐπ ἴοπν δἀάγϑϑαϑϑθ 18- 

τοὶ 858 ἃ τοδῖς ψοϊωδῇ, γ9Γ3. 14, 16 α ἰπ ([ἢ6 δοοοῃά ρῥϑγβ. 

ἴϑπ.; πιότθδδ ΤΟΣ. 1δ ὁ, 16, ἐθ ὁὴ6 ἀδδθίης ἀονῃ ἐδ 6 
Θηθϑηχΐοβ 15 χη ἀν δα ἀγοϑδϑοὰ ἰῃ ἰὴ ΔΘ ΔΟΌ 6 88 8 
τδῇ. [Τ 8 βθοῖβ οὐϑσ. σϑδποηθηί, ΤῊ ἕδη. ἕἴοσῃ οὗ 
τῆο νοῦ δηὰ βυβῖχοθ δὸ ργοϊηρίϑα ὃν ἰδ ῥυἱποίραὶ 

ποῦ χΡΡ; ἴῃ ἐδ τη δϑοῦ ηθ ἔοστηϑ (ΟἹ οτίηκς, ἔπο ἰάθα, 

οὔ ἢ ρούβϑοῦ δὰ ἀσοβδοὰ 5 σοϑυσηθα, δοοοτάϊοκ ὑὸ σοῦ» 
ΤΩΟἢ ὕδᾶκ6.--.]. 

γον. 17. ΟΝ ὈΝΔΡῚ ναὶ τε δῆλοννη ἐμαὺ ἐπ 6 
810 ἴο Ὁ τοξαγὰϑὰ 85 οαδμδ αὐεοίμζί. 10 16 δὲ.}} πποοσίδίη 

Ὑποίμον ΓΠΩΣ 18 ἀοτί θὰ ἕγοσα ΣἼ0., τ) οΓ ἴχοΐω 
ΤΙΤΤ τῶ 

ΠΙύ. Το ἰαΐδον ϑϑϑζαδ ἐο 9 ἐδο ἰοδ8ὲ ΠΠἸκοῖγ, δἰποο ἢ 
ΟΥ̓. 

ΤΆΘΔΙΒ ροποῦο, Ϊπάαγα, εἰα τα, ἴτοτα ΤΟ ἐῆθ 68» 

ἃ οτοΐὶ λοι. Φ : ἴ δανο Ἀδ1ε. 
ὁ ρίαποδ-.ῦγοα. Ἢ μγγοών: ἡ ἜΤΕΙ 

ΟΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ, 

ἴπᾳ ἀφίεοιξ, ἀκαγμδξ οϑᾺ ὍΘ κοὶ ΟὨΪΥ ὉΥ Βέγαϊπίηρσ. Ἧ 9 
τησδὺ ΘΟ. ΧΙ χ. δ; ὅοσ. 11.380. 1 Ππαὰ σαϊῇοσ, πὶ Οὐ- 

ΜΑΌΒΕΝ, αϑϑυτϊτηθ 8 σοοῦ 9) «« ἀχαγωμίέ, ἀφίεοίς, εἰ ἀτοὰ 
“τ 

ἴο τ. ΤΏθΩ χ.. 2] νουϊὰ θ6 ἐπνὰ Ῥοσβοῦ ἕδδι, 

Καὶ, ἰῃ ρῬρδβαὶ) ἔόοστω, νυ δ αροϑοῖ, αἴοοίμοδωνι.----Ἴὰ (Ὁ 
δοοοῃα οἶδΔ89 οἵ ΥΟΣ, 1, ὍΝ ἰ6 ἰὴ οογητηοῦ δα ῦ͵θοξ οὗ 

ἐδ)ο ἐνο οἰδιϑϑα, πίε Ὀοί ΤῊ αθὰ δ᾽ ΠΣ ἴπὶ ἀρροαῖ- 
ἰοῦ, δῃὰ ἰὐ ἰβ ἰο ὕ6 ῃοϊθαὰ ἐπαὶ [6 ᾿δξίοσ δίαπμαβ ἰῃ 86» 
ΤΆ}] 6} 8τὰ ἴον ἐπ (ΌΣΤΏΘΣ, 26 ἱπάοοάα ἰὴ6 Οοὰ οἵὨ ἴδ:τδοὶ ἐδ 
ϑοί Δ} οδ ϑὰ Φοῃουδὴ, 

γον. 30. Αἴοσ 319 75 [6 ἰο ὃ6 σαρρι!οὰ, Ὧοξ ΟἿ 2} ἐϑ 4 
(σορ. τοῦ. 22), πὶ 3 ὃν (χἸ ι, 26; χ ν, Τ; ἵν]}. 1 

11; σον. χ]ίν. 19). ΤΌ (89 ῥγόοροσ ογὰοσρ οἵ ἐμπουρῆςι 
8 τοαϊογϑά : ἔπδὲ ὑπὸ 866, ἸΚΏΟΥΝ, ἰαἶζο τὸ Ὠϑασὶ δ κὰ καΐῃ 
ΔῈ ἰηππί χη ἰηίο. Μογοουοῦ (δ 8 ἕοστο οὗὕ ὀχργϑεϑίος ὁ0- 
ΟΌΓΒ ἰη 18δἰδῇῃ ΟἿΪΥ ἰπ ἐδ6 ρυἴδοοβδ οἱἰϊϑά. ΤὮθ οπιίβϑί οΏ 

οἵ 2 Οὐσαγβ πῃ ΨΩΣΙΟΌΒ Βοιι598, ΡΒ. 1. 23; Ζοῦ ἰγν. 30 : 

ΧχΙΙ!. ὁ; ΧΧΧΙΥ, 33; χχσυί. 16; Φυάᾳ. χΊΧ. 80. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,, 

1. Τηο βογγυδηί οὗ Οοἂ ͵ἰβ Ποσὸ 5111} [ἢ 8 Ῥθορὶθ 
Ἰετϑεὶ; Ῥαὺ τμδΐ 'β ῬὈΓΟΡΕΣΙΥ͂ ομαγβοίογί βίο οὗ 
{8 ποίου 8 τηδθ Ῥγουλιποιί, υἱδ. ; ἐδ διιβετίπρ 
απὰ ἰοιυϊίπεξε. αὶ δἰ ἰμ6 κδῆλδ {ἰπ|6ὸ (Π6 Ῥτορβοὲ 
ἀοο68 ποὺ οπιῖξ [ο ΒΑΥ ΨΟΣῪ ΘΙ ΡΒ Δ 1 Ο8}}Υ (μαὶ {μὲ 

Γ βοσναηΐ οὗ αοἀ π|}} Ὀ6 Αἷδο 84 ταὶ ὨΥ δηά 
ἸΡΓΟΒΙ8{1816 ἱπβίσαυτηοηΐ οὗ Ἰυδρηηοηὶ ἴῃ ἵϊιο Βδῃηά 
οὗ Φεδονδῆ. Τδυβ Ταϑεῖ ἷ8 δα ἀγοβθοὰ ““πογιὰ 
ὅδοοῦ, “11Ὲ16 Ῥϑορῖὶθ Ιαγδοὶ," δηὰ (παὶ τῖτὰ τῃ9 
1186 οὗ ἃ ἔδιιϊηΐϊηθ ψοῦῦδ] ἴοσ, τ ἤομλ, ΒΟΊΤΟΥΟΣ, 
1πΠ6 ΓῸΒΡ π|ῦ ἢ μοῖρ ἰο τί ἐϊβοϊῇ οὗ 1ϊ8 οηθηχΐοα 
(νϑυβ. 14-16), δηά πὶ 1] Ὀ]688 τὶ ἀϑυπάδηοο οὗἁ 

(ἰηρα (νοσβ. 17-19), ἴῃ ογάθυ ἐπὶ 4}1} ἸΏ δΥ 
ὨΟΥ͂ ὑπαὶ Ηδ δ᾽οῃο 18 αοἂ (νοῦ. 20). 
2. Εδασ ποῖ----οὗ [ΙαΓ89].--- τα. 14-16. 

Τθ Ἔχργεβαίουβ “ 1116 πογη," “11:10 Ρϑορὶθ᾽" 

ΔΙῸ ΟΥ̓ ἀΘΏΠΠΥ ἱπίοηάοα ἰο Ραΐπὶ (86 πτεϊομβοάηοβθ 
δηῃὰ ποαϊζηθαβ οὗ ἴβγσϑθὶ. ΤῊΘ ἰὈΣΤΊΩΟΡ Γ6081}5 ῬᾺ. 
χχὶΐϊ. 6 “Ι δῖ ἃ ΤΌΤΏΣ, δηἃ ὯῸ0 τοδην" δηα ηἶδο 
(Π6 ἀοϑογϊ ριΐοῃ οὗ ἐπ6 βυβογίηρ ϑογσνδηὶ οὐ αοὰ, 
158. 1111. 2 ρᾳᾳ. ΟὐμΡ. ἴοο, οὗ χσχνυ. 6. Υεὶ οῃθ 
σπῃηοΐ δὰΐ 866 ἴῃ (ἐδ “σόστὰ Φ96Δ00Ὁ [86 ἰγδῃξὶ- 
τίοῃ οὗ 86 βεγνδηὶ οἵ αοὰ ἴἰο ἴδιο “ ἴοστω οἵ ἃ β6σ- 

γϑδηὶ," δηὰ ἰπὰ8 σοοοζηΐξο δὴ ᾿ηἰπλδίΐοη ἰμδὲ (88 

βαβδοτίηρ Ρϑορὶθ οὗ αοἂ ἰδ αἷϑο ἃ ὑὺρ6 οὗ ἴμ6 βυΐ- 

ξοτΐης βαυίουσ. ΤῊΘ οχρσοβαίου 3 19. "Ὁ αἱδο, 
πεΐςδ σθ 8116 ἼΒΟ "ΠΏ, ἡ 6), 8 761 ΡΘΟΡ]6, ἰμδι 

ΤΩΔΥ ὃὉ6 οουἰοὰ (6οη. χχχὶν. 80; εαξ. ἵν. 27; 

Ῥε. ον. 12; 1 Οἴτ. σχνΐ, 19, οοιρ. ἈΦ Ζοὺ χί. 
11: Ρβ. χχυΐ. 4), ἱῶνοϊ γοβ ἐμ τλϑδηΐης οἵ πεαὶι- 
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ὯΘθΔ, ἱποοηδὶ ἀ γα Ὁ] οηθθθ, ἸΟΥ]ΣΏΘΒΑ, ΧΩ 6 1Π6 
δηϊὶ (ἰεδὶθ οὔ Ἅ3 (οοτρ. [κν. χχυ. 25, 48). 'ΓΒ6 
ποιὰ γθαυθηι Υ ΟΟΟΌΓΒ ἷπ ἃ γυγίβιΐϊσ δοΏ86 ; Ὀαὶ 
δα Ὠ]Υ, ἴοο, οὗὐἠἨ ΨΦοδονδῆ, σῇο 348 ποχὶ οἵ 
Κἰπάτοα, θο ἰο βροαῖ, τοάθοη)β Ηΐβ Ῥθορ]θ μδὶ 
885 ὈΘΘῃ βο]4 ἰηῖο ἴμ6 ἢδηά οὔ {Ποὶγ Θῃθη 68. 
γε πθδὶ ἃ οοηίγαδὶ  ΤΠ6 ΒΡ τρδῖκοβ (ἢ 8 

ποῖα ὅδοοῦ δ ταὶ ηΥ ἱπδισυϊηόπὶ οὗ Ἰυάρπιοηὶ 
δρδίϊηδὶ ἰῃ6 παίϊομβ. ΥἹ ΤΠ, (μαὺ ὁσουΓ χ. 22 ἴῃ 
ἃ ἔσυγαίῖνο βοῆβθ, δῃἀ χχυδ. 27 8δη ἀδαεϊμηδίϊοη 
οἵ ἰδ ὑπγοβῃϊης ΓΟΪ]Ὸν 1ι8ο] ἢ, εἰ σηΐβοθ ἤοσο ἃ 
4ηλ!"ν οὗ 186 Ἰαίίον, υἷι: (6 Βοΐης βαρ. βδαυρ, 
ΠΕ, δηὦ ἀου]ο-οἀ (ΔΘ ΟὨΪΥ Βοῦθ 'η 
Ἰκαϊδιι, οορ. Ῥβ. οχὶἶχ. 6) β.141} {86 τσ ]] ον Ὀσ6. 
18 βυο ἢ ἃ τον ἰδοογδίον {ἰπ8 Ὀυπάϊοθ οἵ ργδΐῃ, 
διὰ δὲ ἐπ δἰ πὶ αυῖ ἰοσι θα ΒΑΓΓΟῪ ΟΓΏΌΒΙΗ ΘΒ 
{86 εἱ 80 8841] ἴβγϑοὶ τοηὰ δηὰ ογυβῇ τηουη- 
Ἰλϊὴ8 δηὰ τρδῖο ἢ1}}58. Π|1ὸ Ομ ΔΗ͂; εἰοθ. ΤῊΪΐβ ῥγο- 
ῬΆΘΟΥ 88 ποὶ Ὀδοη {1816 ὈΥῚ (πὸ ΗΘΑὮ]Υ [Εγδοὶ, 
οΓ δῖ ἰοδιΐὶ ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ ὨΟΒΡῸΡ ἯΔΥ, [86 Ὀαβὲ ΘΧϑΠῚ- 
Ὁ: θείης {πΠ6 Μδασσολῦθοα Βυΐ ὈΥ {πμ6 βρὶ για) 
διδοὶ 1 648 οὰ κχἰοτίουβ 1] Β] πλθης 'ῃ δρίὶ τα] 

υἱοίογῖοα. 
8. 6 Ροοι------οτϑαϊοᾶ 11.--- γε. 17.--20. 

Ετο (86 ῥτοοοῆϊηρ νοσα. 14-16, πῇ οι δγὸ ρδγ- 
8116] τι (Πι666, 10 ΔρΡρϑασβ ἰῃδὲ ἴΠ680 γϑῦβθθ ὁ 
Ὠοΐ ῥτουλΐδο ἴο (86 τορι ηθ, Ἔχ ]ο 8 ΤΏΘΓΟΪΥ {π6 

ι] τοίγοθηθηΐ ἱπγουρ [6 ἀορογί, ἐπι 
Οὐπῃρο Ὡρ ΒῈΥ ὙΠ|Ὶ χ]. 10,11. Ψέετα. 14-16 ἀο 
τοὶ ἀοδογὶδο βοιμοίῖης (δὲ (ἢ Ἔχ ]ο8 ἀΓῸ ἴο οἵ- 
δος Ὀοίοτο ἰΠῸῪ οδὴ Ὀθίδικθ ἰμϑιβοῖγοβ ΒΟΠῚΘ: 
δηὰ 7υδὲ 458. 111{10 ἀο νοῦ, 17 βαᾳ., βρεαὶς οἵ βοπιϑ- 
(Ὠἰηρ τοϊδίϊης ΟἿἹΥῪ ἰο (86 τοϊθτῃη. ίεῖβ. 14-20 
ἀοκογῖίθο [μ6 σοπάιτοη οὗ δαϊ ναϊζοῃ ἴῃ μοποσζαϑὶ, 
πὮΙΟἢ [βγ8 6] βἢ}8}} Ἴχροσίθῃηοθ δδσ (6 οχὶϊο, 
γεν. 17 βα4ᾳ., οδη ΟἿΪΥ τγοΐδσ ἰο {86 σοίαγη ἴγοτη 
ΕΣῚΪ6 8ὸ (ΔΓ 85 {πδὶ Ὀοϊοηρβ ἰο ὑπαὶ οουάϊοι. 
Τακίηρς ἴ[80 υυτοϊομοᾶ ἴμαἱ 5Β69}]ς νυϑῖθϑυ, εἰς., 88 
ΡΆΣΔ 116] τ ἢ ““πόγηὶ Ψδοοῦ͵᾽ εἰδ., τὸ υπάοτγβίδηα 
νοῖα, 17-20 ἰο ἀσδβοῦῖθθ 41} {86 οοπάϊιϊομβ ἐμαὶ 
ὁδυθοά ἰδ δχίβίθποθ οὗ ἴβγϑδοὶ θεΐογο 118 σϑάδιῃ 
ἴἴοα ἰο Δρροδγ ἰ{κὸ δ 116 ἴῃ [π6 ἀοθβοσί. Αβ 1η 
γος, 145α. (Π|᾿6 ““ ποτ᾽" 18 δυσάθῃ]Υ ἰγβηβίογπχοα 
ἰπίο 8 τισὶν {ΠΡΟ πρ 6]6, δο βθγὸ συ ρβοθα 
ΔΓ ΒΘᾺΘΗΪΥῪ ἰγδηβίοσιλθα ἰηΐο σΣὶ ΟὨ]Υ πνϑδίοσοά 
Ρίδοθα, οουογοὰ ψἱτἢ οἱογίουα γοροϊδιΐοη. 

γεγα. 18, 19 Βα ΠΟῪ (6 108} ΜΠ] ἤοδν [ἢ6 
ῬΓΆΥΕΙ οὗ ἐπα ᾿δηρσυ ϊβηϊης. Ηὸ ν.}} ορϑὴ [ἢ6 
δα ἢ (οοταρ. δ. οὐ. 41) (ΠΏΞ, ὈΥ πηοίοποιωυ, 
ἴδ6 οδῦδβο ἱπδίοδα οὗ [Π6 οβϑδοὶ, 86 οἴβῃ, οοτῃρ. 
χίν. 17; Φ6γ. χὶ. 4) ἰο 1οξ βίγοδιβ ὑδυγοὶ [ογίἢ 
οὐδ οα 414 1116, διὰ ἴῃ σδι]ογβ, εἰο. ἈΧῚῸ 
“ίαδε οὗ ἰπδιι6᾽" ἱν111.. 11, οοαρ. β. οὐἱἱ. 86 δπὰ 
158. χχχν. 1, 7. 

ἴῃ ἀδδοσίθίης ἰμ6 νοροίδιΐουι βαυθῃ ἔγθαβ ἴῃ 41] 
δῖ πατηθα, ὙΠΊΟΝ ΡΟΓΒΔΡΒ ἰβ ποὶ δοοϊἀθηίαὶ. 1, ] Κα 
“οράδτ᾽ 16 μοπετῖο: ΠΙΘΖ (τόσ 2, “ἴο ΒΘ 
Ροϊηἰοά, ἰο ῥσίοἰ " Ατδδὶο βαπί, Ἐυρίίδη 
ΟΡ. ΗΒΗΖ. Π.- πονεῖ. ΧΥ. Ρ. 9ὅ, δηὰ ΦΕΒΟΜΕ 
ΟὮ ΟἿΓ 6565 656) [Π6 δοδοῖδ.;᾽" ΟἿΪΥ Ποσο ἰῃ 158. 
Ὁ “1010 τα τ] 6, (δὲ σζτονβ δ ἃ ἔγεθ ἰη Αἢ- 
ἰογίον- Αδἷβ, δηὰ ἴῃ ασοθοθ (8οο ΨΊΟΤΟΙ ΗΈΗΝ, 
Κυϊατρίαπζεπ ει. Ηαιυοιλίονο, Ῥ. 143 5η4ᾳ. : ΗΕΖ. 
Ἐ-Ἐκονεὶ, Χ. 142). Ἐγ ἸῸΨ Υ, ἴῃ οοπίσαδι τὴ 
Ὁ ΛῚ (δαὶ. νἱϊῖ. 8), 15 σοπα ΠΠΟΩΪΥ υπάοτειοοά 
ἴδο πιὰ οἱἶνο, οἰδαδίεν, ἀγριέλαιος (Ἔοπ;. χὶ. 17, 
24). ΤΒο ΤΙΧΧ, ἐτδηβ]δίδα κυπάρισσον; ΟΕΙΒΌΒ 

ΒΌΡΡΟΘΟΒ τοβίῃουβ ἴγθὲ8 ἴῃ βθΠΟΤΑΙ. ΤὨΪΡθ δαὶ 
ποῦ α 86 8 κοοὰ νΑΥ οἵ ρει ονοῦ {86 ἀἰ8|- 
οὐ] ἐν, ϑϑοΐης 1πΠ6 Ἔχργεθαίοῃ ἷἰδ βίγβηρθ ἴῸ (Π6 
ΜΠ οἱἷνθ. ΕῸν ἰΐ χίνεβ πὸ Οἱ], ἈΠΕ Ρδιι] 
πὶϊμους ἔγαϊέ (φρο Η ΗΝ, ἰ. 6. Ρ. 49) Ρδιο γ γὶοὶ 
ἔγαϊι {πᾶ 18 ΔΡΡΙ σΔ0]. [ῸΓ τρακίπρ βα]νο δῃὰ ποί 
οἱ! (ΗΕΒΖ. ἘΠ Επονε. Χ. ν. δ47). Βυὶ 68 ἱῃ 

ΝΒ. υἱῖ. 16 ΠῚ ὯΣ διὰ ἱοΦ [δ Ὁ ΔΘ Ιη6ἢ- 
οηορά ἰοροίμοῦ δὲ πϑρὰ τὰ} ἴοσ οοπβίγυοίηρ' [80 
Ἰοδῖν Ὀοοίδι8, οὔ δ πησβὲ Βα ρροθθ 86 ν1]4 οἷν ἰπ 
τηϑδηΐ. ΤῊΘ Θχργοββίοη ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ 1 Κίηρβ νἱ. 

23, 81, 32, 838, πιοτὸ [9 [59 ὙΣ ἀγὸ πιϑηιϊοηθὰ 
88 τηϑίουϊδὶ ἴον (6 σπογυροῆρυγοθ, δηὰ (ἢ 6 ἄοοτβ 
δα φοαῖθ οὗ [86 Ἠοϊΐοθῖ. Τὴ ΦΖ0]υσίηρς πογήβ 
ἐ8ὸ δσ," εἰα., οοσυν γογραϊίηα ἰχ. 18. 
{πὸ ΟΥΡργοβδ᾽᾽ (δοοογάϊΐηρ ἰο ΜΟΥΕΒΒ δλοεη. 1. 
Ρ. δ78 Ὴ ἐγοί, Βεγιᾷ ἰΒ (6 πδπ|9 οὗ (86 
αἰνίθγ οἱ πδίυσο πὶ νγὰβ δα ρροθεα ἰο ἀνθ ]] ἰπ 
ἰγθθβ). Οορ. ΗΞΗΝ, ἰ. σ. Ρ. 192 ρᾳᾳβ. ΤῊΘ 
πον ὙΓΠΊΣ δοὰ ὙΜΩ τοπιδίη ἰὸ ἐῃθ ργεϑοηὶ 
ὈΠποχρ αίηθά,. ΤΏΘΥ οσσῦῦ δρδΐῃ ΟὨ]Υ͂ ἰχ. 18, 
ποῖ 6 ἴο ὃΘ τοροτἀοα 858 8 Τοροίἰἴΐοη οὗ [ἢ 6 
Ῥγαβοηΐ ραβϑαρθ, ὙΠ 18 4 Ηδῦτον ποσὰ, Υ7ο 
τοδᾶ ὙΠ Ὁ20 “189 ρϑ]]ορίηρ Βοτβο," ΝΕ, 111. 2, 
δυὰ συάρ. ν. 22 ραΐηια ΥὝ 3 ΠΥ ΓΊΆΣΤΟ αἹ- 
ταοβὲ 1|πὸ συαάγιρεάαπίς ριίτεπι δου χυαίϊξ υπ- 
συΐα οαπιρυπι. Βαϊ ἀαλν ἷῃ ΑΥ̓ΘΌΪΟ πλθβῃ8 “ ἐδπιριιδ, 

δεσυζωη,." ΙΕ ἰδ 89 Ηθτον ἽΝ Ἵ (οοιαρ. Ὧ δυὰ 

Ὁ7|9, Ἢ δηὰ ὝΠ5, Ἃ3) διὰ ὙΠ), εἰ..). Ηοπονες 
ΟἿΘ Π8Υ᾽ πιοάϊδίθ (ἢ ὩοίϊΟη8 “ σΌΓΤΕΓΘ, οἰ Γδιιδ᾽ἢ 
δηά “ ἐεπιριιδ, δεουζιπι," π ἢ οΙΠΟΣ ΟΥ̓ ἰΠ6 ποίϊοῃ οἵ 
Παδίο οὗ ἐπὶ οὗ εἰγουϊξ, 8ι1}} 186 τηοδηίηρ οὗ Ἰδδϑὺ- 
ἱην, οοῃεϊῃυδηοα, ΟΠ ΘΘΥΥ͂ ΒΘΟ [18 8160 ἴο Ὀδ]οὴς 
ἴο 186 Βρβετθ οἵ ἰδ στοοΐ ὙΠ, Απὰ μογβδρθ 
{η18 ͵8 8111} τγοσα {6 οδδο ἴῃ ἰῆ αἀἱαϊθοίθ (πη ἴῃ 
Ἡδθγον ἰἰβεὶ; οορ. 89 Ομδιάθε ἘΔ οἱν- 
σαύΐδιδ, ρετρείιϊίαϑ τι ὙΌΓΑ, αὶ π οι δ που]ά 

δᾶτοο ἐπὶ ὙΓΓΊΏ, προ ἀοοβ ποὺ ΘἰΘΘΎ ΠΕΣΤΘ ΟΟΟΌΓΣ 
ἷη Ἠδοῦτον, ἰβ ῬΤΟΌΔΟΙΥ ἃ ἴθ ἰοσγεΐχῃ πογὰ, 
ἑ. 6., Ὀο]οησίηρ ἴο 4 Κιπάγοά ἀϊα!θοὶ, Τὴ ρ]δηθ- 
ἴγϑθ δρΡρθαγθ ποῖ ἴο Ρὸ ἱπαϊρϑηουβ ἰῃ Ῥα]οβίϊηθ, 
(ῸΥ ἴὰ 18. ΠΟ ὙΠΟ6ΓΘ τιθη ]ο θα δοθῆ ἰΓ668 (Πδὲ 
ὅτο ἰμθγο. 1 15} 18. σϑδ!γ [86 Ρ]δηθ-ῖγοο, ἰὲ 
βρη βοθ ἃ ἰγθὸ μοὶ χτοπίηρ ἴῃ Ῥα]οϑίΐϊηθ δὲ 8ρ- 
ΘΑ. ἤγοτι {π6 οοιίαχὶ οὗ ἔπ 6 ἔνγο ῥΙδοθδ οὗ 118 οὺ- 
σύτγοηοο (αεῃ. χχχ. 37; Εσζοκ. χχχὶ, 8). ὙΠῚΣ 
ταὶϊχῃῦ ἰμυ8, ἴῃ ἐδ 6 Ῥτορῥιοῦβ ἀδΥ, Ὀ6 8 ὨΔΠ1Θ6 [ὉΓ 
16 ῥ]αηο-ἔσθο θοσγογοα ἔγοπι βοῶ Κὶ πάγοὰ ἀΐα- 
Ἰθοἱ, δῃά ἐμαὶ νὰθ ρίνοῃ ἰο ἰδ Ὀθοδιιβ οἵ ἱὲ8 
Ἰοηχον. οβοσ ρθομβ οὗ ρίδηΐϊ δρϑοϊῃλθῃβ οἵ 
[πὸ Ρ]δηθ-γθα ϑυοῇ 85 (μδί οἵ ΗΈΗΝ, ἐ. 6. Ρ. 198 

4.» ὕγοῦο ἰδδὶ ἐξ δἰίδὶηβ 8 βτοαὶ δρβο, δηὰ Ῥγο- 
ἀιχίοιιβ βἰ'σθβ. ἩΞΗΝ βαγβ: “Ἴὴ0 Ὀγαΐβο οἵ (8 
ΡΙδηο-ῖγθο 8116 411 δηϊαυΐϊιγ." Ακϑίη: “ ἄσγϑθϑθοθ 
τοοοϊνοα {πὸ ρῥ]δηθ-ῖγοο δηα ἴπθ Ἰδβῃΐοη οὗ 69- 
ἰοοσιΐηρ ἱξ ἴγοτι Αεἷδ, πίογο [86 ρ]δηθεῖγθο 1ἰΚθ 
186 σγργϑβδ ἴσοσῃ δηοϊθηϊ ἐἰπλο8 τδδ τορδγὰ θα 1} 
το] ριουβ σοπογαίοη ὈΥ [ἢ9 ἐγοθ ϊονίπα ΙΓΔᾺ ΔῊ 8 
86 ἰὴ6 ΙγαΏ Δ ΓΑΟ68 οὗἨ Αβ'6- Μίηον," ἊΑσοοοσά- 
ἷηρ ἴο (Βΐθ, ὁπ6 πχίρεις αἰ πχοαὺ ἐμληἰκς 1 βίγδηρσα ἴἴ 
[π6 ρῥ]δηθ.ῖγθθ ογο οὐἱ θα ἴτοτλ τηθηϊου πὶ 
(6 ΟΥ̓́ΡΓΘΕΒ πῃ δὴ δηυτμηογαίΐοῃ οὗ [ἢ ρογίουθ 
ἰγθ68 ὑπαὶ ΤΟ͵Θ ἴο δήόοσῃ ἴμ6 ἀδβογὶ γτοδὰ οἱ [βγϑ6] 
τοϊυτηϊηρ ἔγοτω (86 Ιγϑηΐδῃ ἰουσ  ΟΥὙ (ἰὸς ὑμαῖ τὸ 
ΤΔΔΥ ἰπο] 49 4150 (86 1468 οὗ ἴπ6 τοϊα τη Ἧ88 τ 6» 
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ἰομοὰ δρουϑ). Ηΐθ;οθὶ δὶ ἰποϊξποα, πος] Ὀθέξεσ 
ἰηοισυοίοα, ἰο τοραστὰ ἰδὸ ἽΠΊΣ, νι ΒΆαρια, 
ΟΕΒΈΝΙσΒ, ὈΕΙΧΤΖΒΟΗ δηά οἴδοσα, δὲ ἔμ ρ]δῆθἊ 
θ6. ἬΦΝΩ, ἔτοαα ὍΝ “γεσίωθ, ογοοίιιϑ ιδέ, ἰδ 
Βο]α Ὀγ {86 δηοϊθηίδ ὑο Ὀ0 οἰἴ μοῦ “ τὴο θοχ-ἰγθθ"" 
ΟΥ “ἰδμο βῃογθΐῃ οδαδγ." ἩΗΞΗΝ, δραϊηρὶ (ἢ 6 
Ἰηοδηΐηρ θοχ- 66, ΔΡΡ6816 ἰοὸ ΤΗΞΟΡΗΒΑΒΤ ἨΐΠῸ 
ΣΔΏΪΒ ἴῃ πύξος διηοῦς [86 φιλόψυχρα, ἱ. 6., ἀιλοης 
[86 νοροϊδιϊοη ἰμδὲ σδηηοῖ ΘΠ ἀῸγΘ 8 ψδγτὰ οἷ!- 
Ἰηδῖθ. Α ἀεεϊγηδίίοῃ [1|κ6 “΄ τοοία, ἀγϑοία " δα ΐίδ 

6 ] “ 41} ργίυμδσι!γ ἐπ τοἀοοιηοί, 

ΤΗῈ ῬΒΟΡΗΈῈΠ' ἸΒΑΙΑΗ͂. 

6 (11, ἄθορ δηὰ δὐἱάϊηρ ΚηΟΥ] οὶ Τ᾿ 886 
εβροιοὰ τι εἰΐηρεα, ἀνὰ ἐπὶ μον ΚΝ δἷσοθο ἱβ ἰὸ 
Ὀ9 σουοσϑὰ δ . πὸ [0Β}Ρ δὰ οἴδῃ Ὀοίοτο 
σοπάοσία!]}γ ἀοἰϊ νοτοὰ Ηΐδ ρϑορ]θ, δηὰ ὑδπογ δὰ 
οἴξῃ χείυγηθα ἰο Ηἰπι ἐμθὴ δα ἐμοῖς αοὰ. Βαΐ 
1π|86 Κηον] θάχο δα ΠΟΥΘΡ ὈΘΟῺ τῖρδὲὶ οοαρσοξρῶ- 
εἷνο δηὰ ἱμβογσουμρῆ. ΤΟΥ [δὰ Δ᾽ 'τᾶγὰ ἰπ ἃ 11.116 
ιν }]6 ἰυτηοὰ δραὶπ ἰο 1401. Ἦοῶ ἰδ9 105» 
ἰοττηϊπδίοβ [6 στοδὶ Βδου]Ἱοηΐδη Ἴὀδραγιγ, ἰμθ 
(0.6 πδίζοῃ ν1}} γοῃοῦυηοο ᾿οἷ8 ἔΌΣΘΥΟΣ δηα βοῦγθ 
ἴ89 [ΒΡ δἰοπθ. ΤῊ αἷδοὸ Ἴϑσθθ ἰὸ μαδα, ὙῊΠ: 
(οοωρ. χὶ. δ) τοϊαίοβα ἰο ἰΐ μυν᾽οοῖ : αἷξ 984}} 
Κηον ἰδ. Βυὲ ἱΐ 1:86 Ῥτορδοὶ τβϑϑῃδ Υ̓͂ ἰδεδο 

1ο80 ῬΟῸΣ διὰ 
Ἡτοιοδοα (γεσ. 17) ἰμδὶ ποοδοὰ (ποθ ποθάοσε οὗ 
6οά, εἐ}}} ἴῃ (Πὲδ θαι ρμδίῖο ΤΙ" (Β6ΓΘ βϑοῖμδ ἰο ὃ 
δἷϑο ἃ σοίδγθῃοο ἰο αἰ ἰῃ (86 πτῖΙἀοαϊ βορῆβο ἰὸ τβοῦλ 
18 Καον]οάμο που!ὰ ὃὈθ γσοροσ. ΠΡ οοσρ. ΑΙ] οδο α]οσίουβ δοίῷ ψὙ111 ἰὴ9 ΓΟΒὉ δοοοιι- 

ἷ Χῖν. 8. Ρ δι ἰοσ [16 ρυγροϑοὸ οὗ Ὀσχίησίην Ηἰἱ ῥϑορὶς ἴο 

4, ΤΉΕ ΒΕΟΟΝῸ ΟΟΝΨΕΒΒΞΙΟΝ ΟΕ ΡΕΟΡΗΕΟΥ ΓΝΤΟῸ Α ΤΈΞΙ ΟΕ ὈΓΥΙΝΙΤΥ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙ. 21-29. 

21 ΤΡΒΟΡΌΟΘΕ ΥὙΟῸΓ σδυ86, Βαῖίῃ ἰδ Τ,ΟΕΡ; 
Βτίηρ ἴοσ γοῦν "βίγσοης τγϑαδοηδ, βαῖ τι (μ6 ΕΊηρ᾽ οὗἉ δοοῦ. 

22 1,εἱ ἴδια Ὀσιης ἐΐσην Τοτί, απ βου ὰ8 τ μδὺ 88.8}} ΒΑρΡΡ δῇ : 
1,οὐ ἰΒθπὶ Βῃο [16 ἴΌστλοΥ ἐπΐηρβ, τ μαῦ ὑΠ6Υ ὅο, ' 
Τμαῦ τὸ ΤΩΔῪ ᾿δομβί ον ἔμοῖι, δηὰ κηον {86 Ἰαίίον οπὰ οὗ ἔδιοῖα ; 
Οἵ 'ἀθοϊαγο υ8 {πίηρΒ [ῸΓ ὕο ΘΟΙΊΘ. 

29 ΒΒΟῪ ἔδο (ῖηρβ ἐμὲ ἀγὸ ἴο οοσὴθ Βουθδῖου, 
Τηδὶ γ17ὸ ΤΩΔΥῪ δπιν [πδὲ γ0 αγό ζοάβ: 
Ὑ68, ἀο ροοά, οΓ ἀο ΟΥ]], 
ὝΒδῦ Μγ6 ἸΔῪ 6 ἀἰδηιαγοᾶ, δῃὰ Ὀθμο ]α {ζ ἰορεῖδμογ. 

24 Βοβο]ά, γὸ δΓὸ "οὗ ποίδβιηρ, ' 
Αμὰ γοῦν σοῦ “οὗ δπουρῆῃῦ: 
Ἀπ δρομχϊηδίίου ὁ λό ἐμαξ ομοοβοίἑ γοῦ, 

20 1 Ββανὸ σαϊβοα ὉΡ οπδ ἔσομαι (86 ποσί, δῃᾷ Ἀ6 ἘΠ81] οοτῃθ: 
Ετοῖὰ [86 τἱβίηρ οὗἉ [1|ὸ δι 88}8}1} ἢ6 681} ὩΡΟῊ ΤΥ ὨδΙῺΘ: 
Αμά Β6 8841} οοσθ ροῖ ᾿ρυΐίῃοοβ 88 ὩρΟΠ, ΤΩΟΥΒΓ, 
Απά 88 [86 ροΐϊος ὑγοδάθι ἢ οἶδγ. 

26 ΒΟ δαί ἀθοϊαγοα ἔγοτη [86 Ὀδορίπηϊην, ἐπδὶ τὸ ΔΥ Κηον 
Αμὰ Ὀοῤογοίϊστωο, [μα ἯὙ ΤΏΔῪ ΒΔΥ, 5176 ἐδ τἱρῃ οουδῦ 
Ύ 68, ἑλόντα ἰδ Ἀομ6 {μὲ ΒΒΒοποίῃ, γοδ, ἑδσγα Ὲ ἤοηο {μδὺ ᾿ἀΘοϊδγοίξ, 
Ὑ68, ἑλογό ἰδ ἀοηο ἐδδὺ μοδγοί ἢ γΟῸΣ πΟΓαβ. 

21] ὌὕὃΜμε ἢγειί δλαϊί ϑαψ ἰο Ζίοῃ, Βοβμοϊά, Ὀ68ο]ἀ {μθπὶ: 
ΑΒΑΙ ψ1}} σῖνο ἰο “6 γυ Βα] 6 πὶ ομθ ἰπδὺ Ὀγηροίι ροοά [αἴ ρΆ, 

28 ἘῸΥ 1 Ὀ6Π6]4, ἀπὰ ἐΐογδ τσα8 ὯὨΟ ΙΔ} ; 
Εγοη διθοηρ ἔμοπι, δῃα ἐδέγα τῦαϑ ΠΟ ΟΟΌΏΒ6]]ΟΣ, 
ΤὨδί, ἀ απο δδϊκοά οὗ ἴδοι, οοὐ]Ἱά 'ΒΏΒΤΟΣ 8 ποσὰ. 

29 ΒοΠο] {πο Υ αγὸ 81] υδηϊίγ ; 
ΤΏΘΙΡ ΜΟΣΚΒ αγό ποίμίηρ: 
ΤΠοῖν προ] θη ἱπηαροθ αγὸ πὶπαὰ δηἃ οοηἤηικίο, 

8 Ἠοῦ. 26ὲ οὗν Ἀφϑαγέ ὍΡΟΙ ἔπ Θαι, 8 ΟΥ, ᾿όοξϑο ἕλοι ποέλένρ. 
δ ΗἨδοῦΌ. γείωνΆ. 

2. ἨδΌ. ὅστε δε ἰο δοημ6 π δα. 
4 Οὐ, τόοσθο ἐλαπ α υἱρον. 

8 δωδποαγχα, ν “2Ἰαζἴόὸ : ὁ Απὰ οὐ υἱῇ ἐ ον6 ἀποίλεν. απᾶ φῳέξλ ον ἀποέδεν. 
ἂ ἡβπβργή Φ λαξ. “ἫΝ Ἡ Ἡρριαθδωρς ον λ γρεβδεμα θὲ εγιροῤνεν λοαγά. 
.Α βεει7γυὲ ἰο Ζίονν--δδα, 806 [2 δοη68---α κεδεεξησετ ΟΥ̓ ον 1 υἱὲ σίυο ἰο Φεγωϑαΐοια. 3 Βυὶ. 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 21-29. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Βοο Σίεὶ ἴον ἰὴ τϑοηστίηκ οὗ ἐπ πογάβ: ὙΨογυ. 321. 

4)..ῦ -.΄. ον. 2. ΠΝ --ΠΊΚ2. ΓοΣ. 38. ΠΥΝ 
τ ᾿ . «τις ὙΥοτ. 26. ἼΠΤΥ-ἼΧν-- Ὁ -Θ. Ὑον 36. 

-ἜΣ 

ες. 21. ΤΟΥ ἰω ἄπ. λεγ. ΤῊΘ τοοῦ Βηθδηηρ [8 γοδογα, 

ΘΟΙΏΡ. ΟΡ “ βίσοι ες," Ὀ ΟἿΣ »- εἰσοφῶν, τοῖα," Ρε. 

χ, 10, ΠΌΤΕ “ ψίγοι," Ῥα. ἸΣυ Π. 36. 
ον. 23. ΩΝ πίῃ Ὁ ἴὼ ἔδο βοοοῃὰ οἶδῇδο δῦρϑδγβ ὯοΙ 

“ ] 

ΤΠΊΘΤΟΙΥ ἐοὸ Ὦδτο ἐδ τηϑδηΐηκς δένο--αἷνα, Ὀαὲ ἰΠογ9 1165 ἴῃ 

ἣΚ βοϊιοῖίηρβ ἰπἰϑηδίνο ἰη σοϊδίζου ἰοὸ δὺ ὑγϑιθαάθα, 

τ1δὲ Μὸ ΣΏΔΥ ὑὈδδὲ ΟΣΡΓΟδ6 ὮΥ͂ “γθ6."--«Τθδι ; δοαῦΐσϑθ 

ἐδο τοοδηξηβ "ΟΥ," ΔΡΡΟΔΣΒ ἤγοι δ᾽ ἐογηδίϊνο αυδϑίοῦδ 
“ νῇῃοίδος--οΥ," π»-- απ" ὈΘΙΏΒ ΤΟΚΌΪΔΥΪΥ οχρτγοϑϑοϑα 
η ἨοῦΌΣΤΟΥ ὉΥ ὈΚῚ-ὍΝ, διὰ δ'δο ἐπαδὶ, ϑχοορι ὩΔ}}Υ, 

δΏΡΙΥ ἢ οομηϑαίθ ἐἢ6 ἔνο οἰδῦδοα (76 Γ. χἸν, 28; ἘΠΤΑΙ,Ὁ 

ἃ 32 δ)---Τὴὸ δὶ ΓΚ) (δο ΚΕ ἼΔΙΌΝ [8 ἴο ὃ6 τεβδά, ἩΣς. 
ὙΒογοῶδ Ε' τὶ ἰο ἴο ὈὉ6 ῬΡσοῃουδοθά ΜῈ Ἃ 2) ΟΟΟΔϑΙ]ΟΏ8 80:- 

Ῥεῖδθ. Ῥοσβδρο πὸ δμουϊὰ τεβὰ 38) (ἢτδέ ῥϑγβ. Ῥέα. 
περοτί. Ν]ΡΉ., οοῦαρ. ΚΡ Ἐχοᾶ, χχχίν. 8; Ἀγ 668. 

ΧΙ, Ἰ; χυἱ. 1, σίο.). ΑΒ ἐπΐδ δσπὲ Ῥοσῦβ, οἷασ. τωρ. ΝΙΡΆ. 
ἈΔΡΡΟΣ 9 ποὲ 0 οσοῦν δροΐῃ ἴω ἐμὴ6 ΟἹ Τοδίατωθες, ρογ- 

δδρο ἰδο Μαδδοσοίθϑ ρεοββγτοὰ ἰο ροίπὶ ἔπ 6 σο; ϑοῃδηὶδ ᾿ 1 |κ6 
μὲ) διαὶ βογβ. μίασ. ροσχί. Καὶ. νῃ σὴ ΟὗὟΘὨ οοοῦγ [ἢ 
ἔδο 1} ἔοστω, Ὀπὲ τοῦ δἷδὸ 8116 ὅο ὀόοοϑὺσ ἰῃ ἐμ δροοο- 
ναϊοὰ ἔοττω. 
γον. 24, 1 ἰσϑηδὶδίθ ΤᾺ, »ΌΜΩ Βοτθ “ομέ οὗ [86 20- 

ἐπΐηα," τβϑγϑας χὶ. 11 1 τολ πιδίηϑα ἐδ δοηρδγαῖυθ 
τοσδιϊηβ, οἵ [3. 1 τ ηἰκ ἐπδὶ τὸ ἃσὸ υδὲβοὰ ἰπ ἐπί5 ὮὉΥ 

1ῆ9 ἀπδογθτιϑο οὔ ἐῃθ τοσὸθ πδοὰ [8 ἐδ ἔπο Ῥίδοϑθϑ. 
ΤΏοτο μ1..1Ἀ}} φῶδ ὑυτοάϊοδῖο, μϑτο ἱἐὲ 'ϑ ἐμὸ ποίου οἵ ὃ6- 

ἴὩς. Τποτο ἔπο τηϑίοτιεαὶ, οχδαβοσγαίθα “ τοοτο ἔθδη πο- 
(εἰ ξ " ττδϑ ΤΌΣΟ δΌ 8016; ὮσΘΓΘ [ξ δυ18 Ὀοίίον ἰο ἐδὶκθ 
9... ἰπαϊοοδιῖτο οὗ οτἱ κίῃ.----ΤΏθγο 16 πο Ὠθθὰ οἴ ἰχοαῦ- 

ἰς 5} 88 α ὀοργίδί᾽ 8 ΘΙΤΟΣ (Ὁ Σ ΟΡΝΘ 88 ΤΩΔῺΥ Τοοθῃξ 

Ἔοἴητηθοίδίοσο ἀοΘ. ΤΏ ΘΟΣρϑοΣ ὩδΙὴΘ ὭΨΟΝ (αχς. 6; 
ἸΙχ. δ) ἐ, 4., “ εἰδίζονα, ἔθ ἩἩ δέον," 16 Ῥτοοῦ οποπρμὴ ἐπδὲ 

ἅμοσϑ [5 ἃ νοτὺ Γ»}Ὁ, Κίπάγϑὰ ἔπ ϑθῆδο ἰο 27, “ Ὀσοδία, 
νἱπὰ " (206 οὐ ΤΊΡΘΙ᾽ “11. 4). ῬΎΟΤΩ ἐπ 16 ταν Ὀ6 ἀθ- 
τἰτοὰ ΘΝ. ἥγογα ἁβιοὸὰ ΒΝ, {0  ἴοτα ὍΕ, 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

γος. 36. ΓΛ" οοπἰσδοίϑα ἴτοτα ΓΟ, ΟΟΟΌΓΣΕ ΟἿΪΥ ὮΘΣΘΦ, 

σβόσοδὸ ἰῃ6 ίοσι δ (ἔἕοπι ΔΝ ῬτοΥ. 1, 21; δοῦ 

χχσυί,, 38) οοοῦσο Ὠθυξ, ΧΧΧΗΙ. 21.----ΟῦἹ! ΚΡ ἰδ ᾽ω»- 

ἀουθέοα! υδϑὰ ἔπ 86 δϑῆ8ο οὗὨ οαδἱἕἔηρ οὐ αοὰ ἰῃ ποῖ" 

δ ἴρ. ἴῃ {ἐδ 7 [89 δχαρσϑαδίοσι σΏϑϑῃβ “ἴο 081} ινέέξλ (ὨΦ 

Ὡδη6," Ὡοἱ ἐπ [8 ἸΔΙΏΘ; (οΥΓ Ὁ [8 Ὁδ0ἃ ΠΟΙΘ 88 ἰμδίγι- 

τηϑοίαὶ. ΤῊ ΪΘ ΔΡΌΘΔΙΒ ἴγοσω ἐδ8 ἕλοι ᾿μδὺ ἢ 9 ΘΧργϑϑϑίοι 

ΟἸΘΟΉΟΓΘ ΠΊΘΔῺΔ 6) “Ἰἴτο 08}1, πῖωϑ (086) τοἱζξλ ἐποίν 

δῖ :" Ἑχοά. χχχυ. 80; Νύιτῃ. χχχίΐ. 42; 188. χ]ν. 4 (1 

οδιιθὰ ἰο ἐϑο ὮΥ ὕζϑϑῃδ οὔ [ὮΥ ὨδΓΏ6), ΟΣ, ἢ οτη ϑϑέυ 

οὔ {λ6 ροσβοιδὶ οὐὐοοῖ, 188. χ ἡ]. 1; χῖν. 8, δέο.---οῦ) “ἸῸ 

βμουῦί, φυοοίαπιατα, ργοοϊαηναίίοηοης ἴάοογο, κηρύσσειν, ἴὸ 

κἶνθ δὰ δηῃουποίωμ, ἰπδισιαοῦῃβ 641} ὉΥ τοϑϑὴδ οὗ [89 

τπδιηθ." ὙΤΏΌΒ, ΔΒ 1 ἐμ οἸς, ἴῃ ἰπο86 ΟὈΘΟΌΓΟ Ρδδδαίϑδ, 

Ἐχοά. χχχὶϊὶ. 19; χχσχίν. δ, υἱὲ ἩΠΙΟΝ δ᾽8ὸ ἴδ. χ]ν. ὅ 
σοπροοίΒβιΌ. Ἡροσο Οοὰ δβορὰβ ζοτί ἃ οδὶ ἴῃ Μοδοϑδ' 

ΦΑΙΒ, ἘἸΟΝ 16 ἀοηθ ὮΥ͂ Ὠδιηΐηρ 126 ΦϑΒΟΥ ἢ ὭδτΩΘ δρᾶ 
εἰνίης {ἰδ τηοδηΐηρ, ἰδία γοσ. 6..-.----τἴὐ ἀο οἱ [ΠΠἰς τ δὲ 
220 [6 ὁ δροοΐίδο Ῥοσϑοίδηῃ ποσὰ. Το ποχγὰ δολίλη, ἰὸ 

“ΨΦι 

πο 98 ἀρροδὶ ἴδ τηδϑάο, 19 τηοάοΣ Ῥοχοίδηῃ. ΤΏ ποτγὰ [4 
πυδϑοὰ 7ο:. 11. 28, 83, δ᾽; Εἰ δβοὶς. χχ δὶ, 6, 12, 28, δη ἃ οοουγϑ 

[ἢ Πη999 Ῥαδδδαχοθ 8δὲ ἀδοίβηδείοι (οΣ Βδου]οιίδη, Αδϑγ- 
τίδῃ διὰ Ῥογδίδη ἀϊχοϊασγίο. ΤΏσθ ἐὴῆο ποζὰ δρροδγ 
ἴο ἤδγθ ὈΘΘΏ, ἵ ΤΑΥ͂ ΒαῪ, ἰηἰογηδιίοηδιὶ. Ἐδετα τδ96 1 
ΟἿσδΟ ἰχ, 8; ΝΟ θη ΟὔΘΏΘΡ: [|. 16, ἵν. 8. ν, Ἶ͵, σέα. 
1μοίον ἰὲ ὀουθῃ ραδοϑὰ οὐοῦ ἰπῖο {ἢ 6 γοοδΌσ δυΥ οὗ γτϑοοϑηὲ 
Ἡοῦγον, βίῃοθ Εξοκκιθὶ δροδῖκβ οὗ Αδαγτίδῃ Ὁ" )})2ὃή2ν,͵ ἮΘ 
ΤΩΔΥῪ ΔΟΒΌΤΩΘ (δὲ ἐΟΓΘ ΤἮΘΤΘ θΌ0ἢ, δηὰ 85 ΒΑΌΣΙ ΟΣ δηὰ 

Ῥοσχπίδ οὐδ ηϑὰ ἀοτηη!ο δον Αδϑυτίδ, γὙὁ6 πιὰ ν οΟπ}60- 

ἴπγο ὑμδὺ (ἢ ὩΔΙῺΘ ΟΔΙΏ6 ἰο ἰδότ ἤτοι Αϑογείδ. ΤΏΘΩ 
ἰδ ὁδοῦ δϑϑϑῖὰ δίζϑῃ κο ἰῃδὶ ἰδδίδῃ υδ08 ὑὴ9 ποχζὰ, Ὁ 

ἰδ, ὨΟΎΤΘΥΟΓΣ, ΓΘΑΙΥ δὴ Αδογτίδη ποτὰ. “Τδο τοοῦ ϑαζαν 

(90), οομῃοοίθα πἰτὰ 1}, ἐδ ἴῃ Αδογτίδα ἐμ ὑυδυδὶ πογὰ 

ἴον “ἰο ρῥἷδοθ, δρροίηϊ." "ἢ" ϑαζχαη, δοοογάϊηκἷγ, ἀδηοίθθ 
ῬΣΟΡΟΥ͂Υ ἐπ6 οὯθ δρροϊηὐθά, οοξητδοίοηϑθά, (ἤθ ἐπ 

Τοργοδοῃ δ ίνο, υἱσοσογοπέ. ΤΏ ΑΟΉΒΑΡΕΒ ἧ. ὁ. Ὁ. Ζ1Ὸ. 
Μογϑονοσ, ἢ ποζγὰ δοσγοδβροῃάδ ἰὸ {9 ΠΟΥ δηὰ 

ΤῊ Ὁ. ἘῸΓ ΟἿ 8668 δἷδοὸ ἔγοτη Ὁ"), ἐπαὲ ἐμ 
Υδδϑ"Ρ ΤΌΪΟΣ ΜΠ}1} Ὁ 6 Ὑὅῖο ἰδϑῦθα ἵἕγοϊα [86 σοβίοῃ 

οἴ ἰδο ᾿στδῃΐδη ἰοηχῦο. 

ψον. 36. "90 ΟὨΪΥ ὮΘΓΘ. 

Υ͂οΣ. 38. ἌΣ ὙῚ ἴ5. οοπδίγ. Ῥγωρναπ: ἴοσ (π 6 Ῥεοροαῖ- 

ἰίοα 19 ἀορϑηὰθ οἱ ἃ νοτὺ ἐμιδὲ ἰδ ΟὨΪΥ ἐά 66} 7 ργϑϑϑῃΐ, 

Ἧο τοσοὶ ἀοχίγο ἐδ 9 ποίοις “ βοοϊσίηρ ουἱ " ὕουα ΜΕ ὙΜΊ. 
9 Φ Π 

ἘΧΕΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Ἧ7ὸο εδονοᾶὰ δδουϑ ἰδὲ τῖϊ οὖν Ῥχορμοὶ 
ἴδιο Ῥγοιιῖδο οὗ ἀο] νεγβῆοθ οαἱ οὗ εσὶϊθ, δῃὰ [86 
ἰὐτηϊηρ οὗὁἨ μιῖ5 Ῥγοιιΐδο (0 δοοουῃΐ 48 Ῥσζοοῦ οὗ 
αἰνίπἰγ, (ὁ μαπάὰ ἰῃ μβαηὰ. Ηδνυΐηβ ΠΟῪ ἀ6- 
δουϊ υοϑὰ 1ῃ χὶΐϊ. 1-20 [μ6 τοάθοιλον (γογβ. 2, 3) δὰ 
(886 τοἀοεπιοὰ μκὸν 8-16) δῃρὰ ἰδ ἀρεϊϊηρα 
Βαϊ γαίΐοη (τοσβ. 17--20), (μὸ Ῥτορδοῖ βοθθ οἡ μεῦθ 
ἴο ἰπσχῃ ἰἤθῶλ ἰο δοοουσηΐ 'π (ἢ ἯΔΥ τσοΐοσσϑα ἴο. 
δ μδὰ τοϑδὰθ δ Ῥερίπηΐπρ οἵ [μἰ8 ἱπ νοτβ. 4-1 
δον (Π6 ὅγαὶ τωϑηίοι οὗ [π6 δανίουγ ἴγοτα [86 
Ἑδιαὶ, Ὀὰὶ ἀΐὰά ποὲ ΟΔΥΤΥ οαἱ (Π9 ἰπουρλὶ τμογο. 1ὲ 
ΔΡΡΌΘΑΙΒ 88 17 δὸ σοῦ]α ἔποτγο οοηἰεηΐ Ὠἰτ)56}7 πὴ 
ΠῚ ἀηρρ λα ύμο τς ἴῃ οοηίγαδι π ΠῚ} (ἢ 6 ἔτγῖρὮι οὗ 
[τὸ ποδίμοιι δὲ ἐπ9 δίδιτηΐηρ ἀθπιδηδ πηδθ οἱ 
ἰδεῖς Ζ511}} ἴῃ 14ο]4. Βυὶ πον, πανΐηρ ργοβδοηϊοα 
8}} (αὶ τοϊαϊοα ἰο ἐμ 46] γογδηοθ ἔγοτῃ δχἑ]θ, ἢθ 
Ῥγοοθϑάς ἱη οδγιοοί. Εἴθ ΡΔΥΒ ὯῸ ΣΩΟΙΘ σομχαγὰ (οὸ 

(αἱ το] ποίη 0 πα ἴοι ἃ δὰ οοῃβοΐθῃοο. 
Ηδϑ δβεῖβ ἔοσῖῃ ἩΣΙ|8 41} βοσίουβῃοδβ (δὲ [6 [080 

τοὐϊοϊίίου οὗ ἰδ9 ἀοἸἑγογϑῆοθ Δ8 ἃ 
ἐν πῖγ, δηὰ [86 ἰδ} } }γ οἵ ἰάο}5 

Ῥχϑαϊοὶ δῇ (πᾳ, οΥ ἴῃ δοὶ ἰο 40 δηγίμέημ, δ8 
γοοῦ οὔ [πεῖν ποίδέηρηοαθ. ΤῊΘ ΣΠΟΓΘ οχϑοὶ ἀ6- 

γο δἰ ραοεν σομαὶθίβ ἴῃ (ἢΐ6, ἐμαὶ ἤόγο Φομον δὰ 
οὗ εὔξοι ἴδιο ἰά018 (Ποξηδοῖνοθ ἀΐγοοὶ]γ ἰο ἃ οοῦ- 
ἰορί, δῃὰ (πὲ, τλογο Ρ ἰδ Π]Υ [μδη ἴῃ γον. 2 βα., Η9 
Ρτοβδτθ Η]8β ῥγεἀϊοιΐοῃ 885 ἃ ὑγοοῖ οἵ Ηἶδ αἰνιηΐγ. 
ἈΜΒΟυΒῚ (8:6 1401]16 ἀο ποὶ δὲ 8]] το ἰδ [6 οοῦ- 
ἰοδὶ, 5}}}} 1ΠῸῪ τησδὲ οοΐηθ οὐ δηὰ ἰδκθ ὋΡ ἴδ 
καινοὶ (νοτθ. 21-28), Οὐ (ποῖν ἴδί]υτο ἴο ἰ6}} 
Δῃ ἰῃᾷ ΥἸΕΥ ΔΙῸ Ῥχζοπουπορά ἴο Ὀ6 ποιμίηρ (νος. 
24). Ἰδοη ϑοβονυδὴ σορϑαῖδ (6 ὑγοαϊοϊίοῃ οὗ ἃ 
ἀο  γοσοῦ ἔτοτι ἴΠ6 Ελλδὶ (γον. 25), διὰ 
[δὲ οὐ ἰδο 1άοἷ6 Βαγθ 

ῖο 
8 

1 ΒΏΟΥΒ 
τείοὶα εἐμῖ5 (τος, 26), ας 
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ἐπὶ Ηδς, Φοθονδη, που]ὰ ρσὶνο (ἢ18 ἀοἸἑνοσοσ ἴο 
ΗΐΪδ8 Ρβϑορὶο ἴοσ 8 καυϊοῦν, δῃηα δἱ (Π6 βατηθ {ἰπ16 88 
8 οἰοάρο οὔ τμὸ (]Β] ηθοὶ οἵἁ [ΓΟ Γ ρσοιηΐδοβ ὑἐπδὶ 
ΤΟΔΟΣ Ἰηΐο 8 8Ὲ}}] τοῦθ σϑηγοΐβ ΓΟ ({Ὑ6Γ. 27). 
ΕἾΠΑΙΠΪγΥ ἴἢΠ6 Ῥτορμοὺὶ δἰ π)βοὶ χεδυϊμθθ 86 αΪ8- 
ΠΟΌΓΒΘ, ἰῃ ΟΥΘΡ ἰο φβίβ Ὁ} 8 ἰμ6 ποι ηστθδα οὗ 
Ηἷδ Ἰάο]αίγουβ φιαδὲ οοἸἰδαχυθα. ΕῸν ἴἴ τὰ6 14.018 
δῖ ποίμϊηξ. 80, ἴοο, πηυδὶ (ΠΟ ἿΓ ̓ πίογργοίθσθ ΒΠΟΝ 
διαὶ ΠΟΥ ἃγὸ ον -ὨοΙ ΒΙΏζΒ. 

2. Ῥτοᾶτποθ γοῦσ δαυ86 ----- ΟΠ ΟΟΒΘΙΒ γοῦ. 
--γοια. 21-24. Τῆιο ΤΓῸΘΒΡ σἤΠδ]]οησοθ τἢ6 140]8 
ἴο οοἴβ οὔ δῃὰ Ὀγίης ἴο ἃ Ῥγδοίῖοδὶ ἀθοϊβίοη {818 
οδυ86, ἰοῃς ροπάϊπρ ἰῃ ἐλεδί, δῃὰ ργοάυοθ {86 
Ῥτοοίβ {8 {86} Βαγε ἕογ ἐλείγ εδυϑθ. Οηθ βίη κα 
ΠΥ υΒΌΣΙΣ οὗ ΕἸ})}4|᾽8 σμ ] ]ορα ἴο ἐμ6 Ῥγϊοδίβ 
οἵ Βδ88], 1 Κίηωρβ χνὶϊ. 21] εαᾳ. Φοδονδὶ ἰ8 οἤἴθη 
“8]1ο ἡ Κίηρ οὗ (6 ομοδθη βϑορ]δ (ςορ. οὐ χ , 
18); θαϊ το ἘΣργεθδιοα Κίπα οὔ ϑαοοῦ οοουτβ ον 
Β6γθ (οοτρ 3,0.» Ὑ315 ἄδθη. χ]ῖχ. 24; 166. χ]ῖχ. 

26; Ιχ. 16; Ῥβ. οχχχίϊ. 2, δ, αηὰ 2Ρ»3 Ὁ)Ὁ 
Ῥβ ᾿ἰχ. 14. [Ι͂ῃ σοῦ. 22 ἰ9 [0Ὲ"Ρ δἀάγοεβϑβ 
1δ6γδοὶ, οἰαϊ παΐης ἰμοῖ ἴὸΥ Ηΐδ κἰἀθ, βιὰ 1ἀθηιγ- 

πᾳ Ηἰβ δηά ἐμοὶ σδυϑθ. 3.70.2) οοπῃθοίβ 88 σορείὶ- 
εἰοα χὰ 12 νον. 21. Ὑ͵δδὶ (ἸΘῪ 58}}8}} ὑγο- 
ἄυςο 18 ἐποῖὶν ΠΊΣΥ» “Βυπ γῖκβ." Π ὙΠιᾶι 1115 
Ῥτοάποίηρ ῥγοοῖ 884} οοῃαἰβὲὶ 18 ἔασί μου ὀχρ]αἰποὰ 
ΒΥ [860 πογτὰβ ΤΥ ΓΙ) ἢ (ρεθθ χὶν. 21). ΒΥ 
ΓΙ οοπαπηθηίαίοσε υπαογαίδη αἰ( μον ργίμ 
φτακάϊοία (ἀΔΈΒΕΝΙΘΒ: κ'δαὰὺ δὶ γὸ ἤδυα ἴου- 
ΤΑΘΥΪΥ͂ Ῥτορἢ 8164), οὐ 89 ᾿πηπηοθὶδύθ ἰαίαγο ἰὴ 
οοῃίγαβί 18 ἰδ 6 ἸΔΟΓΘ σουοίθ, τ ἰοἢ {ΠΟΥ ΒΔΥ ἰ8 

ΒΧΡΓοββθα Ὁ ΠΊΝΩ δὰ ὍΝ) ΠΌΤ, Βαὶ ἴῃ 
ΤΑΥ͂ ΟΡ᾿Ὠΐοη {Π|6 [ὈΓΙΔΘΡ ΤΟΠΗΪοῖΒ 1 ΠῚ {16 δτι]- 
616, δηὰ ἰδ ]Ἰαἰίοσ τ ὠδιὰ ἰοᾳ. πο ἰου 8 

(06 αἰδιϊποίίοη Βοίποοη ΓΊΣΝῚ δηθὰ ΓΝ δε 
ΠΟᾺΣΡ δηὰ χοπιοίθ {αἰηγο. 1 ἰμϊηῖς τὲ ΓΊΔΕἪ 
ἴῃ οοπίγαϑι 11} ΓΊΒΩΣῚ οδὴ πλοδὴ ποίίηρ αὶ [Π6 
Ρϑϑὶ οοῃιγδδίθα πὶ {π6 ἔαϊιτο. ΤῈ ἱπιπιράϊαίο 
8ηἃ ΡΓΟΡΟΣ πηεδηΐηρ οὗ {μ6 ποτὰ ἰβ ὑπάουδίθα]ν 
“βγεῖ, Ρορίηπῖηκ, ογισίηδὶ ἐμἰηρ5.᾽ ΤἬυβ Θδη. Χ]!. 
20 "ὙΠ ΥΩ δγὸ “189 οονβ ἱμαὲ δτεὶ δρρεδγοά."» 
ΤΠὰβ ον βοτο ΔΊΣ δτὸ (Π6 ἄγοι οὐ ται; 
πίηρ (ἰηρβ ΟΥ ἔδοίβ; τ ΠΟΙΠΟΥ ῬΓΟρἤ  οὶθθ ΟΣ ΟἶῸ 
(δῖηχβ πλυβὲ Ὀ6 ἀοίογπι θα ἰῃ Θδ ἢ οδθ6 ὈΥ [Π6 
οουΐοχί. Οὐορ. χὶϊὶ. 9; χὶἑ!, 9, 18; χὶνὶ. 9; 
χῖν. 8. Ηρτο ἴἢ6 ΤΟΞΒΡ ἀοιδηαβ οὗ ἰδ 1Ἰ4οΪ8, 
1Πδὲ (Π6Υ 5}4}} οἰ μοῦ ψῖνϑ οογτγϑοὶ ἱπίοστηδιϊοῃ οὗ 
ἐμ6 ῥΡϑϑί, 8, 85 ἱξ γοσο, οὗ [89 τοοῖβ οὐ ἐουῃάδ- 
«ἰομδ οὐὗὁἨ ἐπ οουγβα οὔ {8 που], βὸ ὑμδὶ ΘΟ ΓηαΥ 
(ΠΘΓΘΟΥ͂ ΠΡ ψ δὶ (Π6 ζαίατο Μ|111 6, οὐ (Π 07 
8[}8}} ἰοτοίβὶ} 86 αΐυτο αἀἰγοοῖγ. Τρ Ῥτορδοί, 
ΔΆ ΔΡΡΘΟΒΙΒ ἴο 116, ΔΒθθτ)68 ἤοΓα ἐπ αὶ γὋῸΣ ΠΊΑΥ͂ ἴΟΓΟ- 
16}1} [η6 διίατο ἀἰγθοὶ γ δηὰ ἱπάϊγθοῖ]ν, 88 Ἂ.. 9., 1 
ΤΙ τ ὑπόμν, δι ἐμα σηΣ ΒΑΥ͂: ἰΐπ6 ἔγαϊ οὐ {Π18 ὑλτν 
2 ΔΡΡΙΘΗ; ΟΥ̓ ἰῃς γοοίβ ᾶγὸ ἐοβο οὗ 8ὴ ἀρρὶβ : τσε ἢ 
ἔγθϑ. ΠΝ ἐμ Ἰαϊίοσ Ἐ ἴσα, ἔμοη (ἢ δι τον (6 Ὡδίοη ἴο Βεῖϊονθ ἰῃ [86 1.0ΒὉ. τρρυβοι 

ταπρὶ 86 ΔρΡρ]εβ. ΤΉ οοττοοὶ Κποπϊθᾶρο οἵ (᾿ς ] [βαϊδῇῃ ἴῃ Ἡϑξοικῖδ μ᾽ Β {|π|θ βἰοοὰ ὕρ 80 οοῦ “ἢ 
ζαΐατο ἀερθῆάα οἡ 8 οοττοοὶ Κποπϊθᾶρο οἵ τ 6 Ῥαβί.} ἴον Ζεϊιονβῆι, 88. ἈΘ ἄοεβ ὡϑὰ ἐνῤοδ Ἣν εὐ 
ΒΟΙΔ Βαᾶνθ γί 166 τουθαὶ θά οἹ]υ ἰο [ῃ8 οππηἰβοϊθηος [ καβοθρί!}}8 οἵ ἐμ6 ὑπιῖι ταυδὲ ΠΑΥ͂Θ βαὶ ἴῷ ἈΠ- 
οὗ αοά, «πὰ ἤθη δοίῃ αγὸ ἰοδίβ οἵ ἀϊνίηἱίγ. 56}: (89 Ῥτγορβμοὶ ποῦ] ποὶ ἄδγο ἡ ε ἴο οἰμωυ τον 

Βυσὰ, 1 (μΐηκ, ἰ8 186 1,.ΘἘΡ᾿Β τιοδοΐηρς σθθη Ηθ] 6 ποὶ ΘΟ ΒΟΙΟΙΙβ οἵ Ῥοΐπρ υὐιῤάτονὶ ἢ ἴο ἐτοὶ Β0ο. ΣΟΥ 

64118 οὐ (᾽9 Ἰάοϊα ἰο φχσοάμοθ {π6 διμαβιιοηίδὶ  Β6 τίβκβ 116 αἰΐον ταΐῃ οἵἉ 818 μα 18 Δ ΟΔΏΠΕ, 

ἰΒῖπρβ οἵ (86 ρϑδί, δπὰ ἦμει δοοογαϊηνρ ἴο {πεῖν ἴη- 1 (18 ῬΓΟΡΆΘΟΥ͂ ἴαγῃ οπί ἴο ΒΘ δῃ ἱπιροπίατο. Το 

τηοϑί βεΐηρ (1311 Π5), Ι{ΊΒΟΥ ἀο (Π18 οοττεοῖγ, ΤΟΡΉΘΟΥ., γοσ. 28, ἰα βοιιθννῃ δὶ ογβοῦϊαγ ἴῃ ἴοστα. 

ἔμδα ἐξ ψ1] 6 Ροβαῖθ]θ ἴοσς δἰὐθηϊγο σοδοοιίου ᾿ ἐπ οοηϊοηίθ ἐξ 8858 [μὲ ΟὈΘΟΌΓΙΥ Ῥϑου]ἶδν ἴο 8}} 

ΟΣ ΤΌ ΟὨΙΥ Βοτο ἴῃ [ραΐδΒ ; οοτιρ. Ἐχυά. 

χ. 21, Ζ2οὍ. ἱ. 8 1ϊ. 8, Εζεκ. χὶν. δὴ) ἰο ΚΠΟῊ 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ {86 ἰδδαο, ἰμυ8 (86 οοποϊυδίου ὑπαὶ (8}}8 
ἴῃ ἰὴ πῦγθ. ΟὈΣΡ. δβρϑοΐδ}}γ χὶνΐ. 10 κα., 
ποτ ἴδ6 ΓΟΒΡ ὨΔΙη68 δὲ ἃ Ὀγοσοβδίίνθ οὗ ΗΝ 
ἀἰνὶη τ (89 Ῥόνοῦ ἰο ἰογοίε]] ἀρὰ 16 Βορὶπηϊης 
16 818] ᾿ββυο, ἴγομι δ οϊϑηὶ εἶτα Ὑμδὲ μδ8 οὶ γοῖ 
ΟΟΙΏΘ ἴο ρϑββ. ΒῪ δὲ, “ΟΥ 6166, (86 Δ] ογηδεῖνθ 
15 οὔδιεὰ (ο 1}9 1ἰάοἷδ ἴο ἐογεϑίβὶ} (86 είχε ἀϊτγοοῖ- 
Ιγ, ἔΓ τἰνον τὰ}}, 
ες. 25, 1Π6 ῬΙΌΡΒοί ρῥγοοθαϑᾶβ, διπιμΐηρ ἀρ ({8 

ἰάο8 οὗ ΔΊ δηὰ ΠΊΝΩ, Ὀοΐχ Ὑπϊοῖ γο]δία ἰὸ 
{πὸ αίυτο; β'Βονν ἴδ τ η88 τμαὶ δ΄ ἴο ὈΘ 
Βοιϑδεθσυ, ὦ 6., Ἡβοθο σϑα]σϑιΐοη 6 χοα ἴον ἃ 
τΟΓΟ Σοπιοίο ρογοά. ΤῸΘ οοποϊυάίης οἰδῦδε δῇ ἃ 
6 11 Ἰσποῦν, εἰο., εἰδίθα ἱγοῃΐοδ]γ πδδὶ 
ταδὶ χσοβϑὶὶ ἢ (6 140]8 τπηροῖ ἰδ6 ἀδριμλδηΐ : ἱΠ 6 
ἯῚ]1 ἰδοὴ 6 ἰγοὰ δι μοάβ. Βυὶΐ [Π6 
ΤΟΒΡ Ργοοθθῦβ, τ οὰ ππυ πὲ Ηΐδ ἀειηδπὰ ἰο ἴῃ 9 
υἱπηοσί, ἰῃ ογάογ ἰο βίγι Κα 8 ὁρροῃθηίθ ΟὨΪΥ͂ (ἢ 9 
Βασάοζς: γϑᾶ, ἄο βοοᾶ οτΣ ἄο Θ΄] ] (6 Ῥσονεγῦ δὶ 
ΟΧΡγοββίοῃ, οορ. ΨΥ. χ. δ; ΖΕῥὈΡἘ. ἱ. 12). [οἱ 
(πο ΔΩΥΎΘΑΥ ἀο δβοιῃοι ῖη. [{ ἰδ ποῖ στηθδηῖ; 
Ἰοἰ {μοὶ ῬΤΟΡΘΘΥ͂ οὐ δα. Τὰ ἰά6δ οἵἁ ἰδεῖν 
τορος δἱ 68 αἰδιηϊαθεα πὴ Π».2-- 
“ἐμαὶ τἯΘθ ΤΩΔῪ ΚΏΟΝ,)" εἰ. ΤΠ6 οἶδυδο Ὑ ἽΡΏΣ)) 

(“ ἰο Ἰοοῖκ 6γ6 ἷῃ δὺϑ ἴῃ οοηῆϊςοι, 11κὸ ΓΒΠΠ 2 
Κίηρβ χὶν. 8, 11) ὑγεβθηῖβ [86 οοῃοϊ δῖοι ἴγοπι 
σι δὲ ῥγοοοᾶθ. [{{πῸ 140]8 δοοθρὶ (Π6 ΟΒ 4] Ώρο, 
{Πθἢ ἔθ σθ ἸΏΔῪ 6 ἃ οοηῃίοαί. [1 ποῖ, ἱμ6ῃ 60 ἔρδο 
(Π6Υ διὸ ἀείραϊοα. ΤΒο ἰάο]8 ποῖον δοοορὲ Ὧοῦ 
ἀφοϊϊηα : Βϑῆοο ἔμ6 [ΒΡ Τοοποϊυάθθ τ ἢ [86 οοα- 
ἰεπιρίυουβ ποτὰ οἵ γεσ. 24. Ατὲ {πὸ ἰάοἱβ ποίῃ- 
ἴηρβ, βοὴ οἵ οοῦσθθ, (ποθε ἰμδὲ οὔουβθθ ἱμεπὶ 
(σοπΡ. ΟἹ γ6γ, 8) 8γθ δὴ δδοπιϊ πδίίοῃ ἴο π6 [Χ0Ε}. 
ΤῊ οχργοβδίου ΓΞ Δ, Θβρθοΐδ οοδἰηοα ψ{} 

ΣῊ, ἰθ γ ΣῪ ἰγεασοπὶ ἴῃ καί. (χ]ϊ, 81; χυὶὶ. 1; 
χυὶϊὶ. 12; χχὶΐ. δ, ἐἰ6.} Θθρθοΐδ νῦν ἴῃ τείθγθοθ 0 
ἸΔοἸδίγυ. 

4. 1 βανο σαϊβδοᾶ ὉΡ ----- Οζα Βί ΟΣ.--Ὑ ΟΥΆ. 

925-29. Ηδνίηρ ργονοὰ (86 ἱῃδθ 1} Ὑ οἵ 1άοἷβ ἰο 
ΡΙΟΡΒΘΘΥ͂, {Π6 ἔπερ Ρτοάυσεθ 8 Ῥγορβεοῦ, ἴπδὶ 5 
8 ρἰοάρε οἵ Ηἰδ8 ἀϊνίηγ. ΤῊσΒ Ηθ γίβκβ 8}} οπ 
(016 ῥτόρβθου. Ηἱβ βόοῦοῦ ρογίβϑδ 1 1 16. ἠοὶ 
Δ] 8} 1.4. ΑΔ6 Ηο ἀοεα ποὶ ἔδαγ ἰδὸ ]Ἰδίϊεσ, Ὀαΐ 

αἰΐοτα ἰὶ πὶῖὰ Δθδοϊαΐθ οομβάθῃοο, ΗΘ αἶνορ [Ὸ 

{6 ῥτοβοηῖ, μοὶ ἱπάθθά 8 ͵υάϊ εἶα! ῥγοοῖ οἵ Ηἰδ 
ἀἰνίηϊεν, Ὀαΐ 8.1} ΗΘ ταΐβεα 8 ἰεβ8] ργορυσωρίϊου 
ἴῃ ἴλνον οὔ ἐξ (ργαδβιιπεο }ειγῖδ, τ ὈΙοΝ, 85 1 πονῶ, 

8. βοιμϑί εἷπρ γΕ ἀϊβδγθοηὶ ἔσο ἃ ὑγοδυρίουη 
(οοηὐθοϊατθ) ἷπ [89 ϑομητηο ΒΕΏΒΘ). Απηὰ {πδὶ 

δυϑῇ ἐθ βοιμοι ἱπρ ἴον ἷὶ πυῆοοα ἴον ἴῃοαθ 

(παἰ δτθ βοῃθβὶυ ὙΠΠπρ ἴο Κηον (86 ἰσαϊῃ. [ἢ 

Τραὶαμ᾽ 5 τἰπιο βι}} [λ6 Ῥθορὶς πανοσϑὰ δοΐσγθθη .6- 

μονδὴ δηά ἰάοϊβ. [6818 σῃάθανοσ ψδϑ ἴο Ὀσίηρ 

ἰβοὰ ἰο ἃ ἀδοβίοῃ ἴον ἴπ ἴεν. Τμοδθε ῥσο- 

Ῥδβοῖοβ ( χὶ.-Ἰχνΐ.), τοϑδηὶ ἴον δηΐου γθ οΟΠδοδίοη, 

τοῖο ἰπιοπάοὰ ἰο δβδοὶ δἷϑὸ [8:6 ργοβθηῖ, ἑ. 6., ἴ0 

ἶ οὗ 86 ἔαΐατο, Ἡδ οι τἶθο βὸ ἀἰδίδηϊ ἴγοπα 

ἐν ὑκποιάος ἰδὲ οὔθ ἰθ8 τπ80]6 ἰο ἀοίοος ἐδεῖν 
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οπηοοῦοη Ὑ1Ὰ ἰδ6 Ῥγθθθηϊ, δα (μὺ8 ἰδ) διςοσδ- 
εἶνο, ΟΥΖΔῺΪΟ6 0: 6818 οὗ ἐποὶν ΓΒ. [1 18 σι ΠῈΣ 
μοῦ Υ οὗ ποίοθ ἐμδὶ [ἢ 9 δορυοσ νοῦ. 25, οου- 
προίβ ὙΠ} σογα. 3,3. ΣΦ δδνθ ταἰοοᾶ ὍὌΡ, τοῦ. 
20, ἰδ Η͂|κθ 8 ΔΏΒΊΤΟΥ ἰὼ “πΏΟ Γαϊβοὰ Ὁρ,᾿ νοτ. 2; 
ἄοῦὰ ἴ86 ΠΟΣΙὮ δὰ ἴσοσῃ ἴ86 χίδίπα ἀεδῆμα 
ΙΏ0Γ9 ΒΕΓΙΟΟΙΔΟΥ 18:6 αἰπλρ]6 ““ἴτοτι (6 σἱβίης, 
γεῖ. 2; 86 588]} 0411 ΟἹ ΓΩΥ͂ Ὠ8121Θ ΟΟΥΓΟΒΡΟΠΟΘ 
ἴο “οδἰ]οὰ πΐπ ἴο ἷ8 ἴοοὶ,᾽᾽ γοσ. 2; δηὰ {16 (0]- 
Ἰοπίηρ πογὰβ ἐδδὶ ΜῈ ΝἾ2᾽, 88 γϑσ. ὃ 

ἀοδογὶῦθ 186 ᾿γγϑαὶβι Ὁ] ΘΏθβα οἵ πὶ (Πδὶ 18 
οἰ Ἰοὰ οαβθηξ δ!!! ἰὼ ἰΠ|0 Βδ10 ὙΔΥ͂ 88 Υ6Γ. 2 ὁ, 8, 
αἰ οἷν (ἢ15 αἰ βδγθηοο, ἰμαὶ νοῦ. 2 δρϑϑῖκβ οὗ 
ὨΔΙΪΟη8 δὰ Κίησβ ἢ σΘΏΘΓΑΙ, ΜΠΘΓΘΔ8 ὙῸΓ. 2ὅ 
(6 ποτὰ Ὁ)))0 (““βαίγαρϑ᾽") ροϊωΐϊβ δὐϑῇ τΏΟΘ 
Ρἰδίη!γ ἰο 89 (μοδίγο σβθγο {16 οὔθ οδ θά ρογ- 
ἔοιτοβ. Τμδὶ "ΠΥ ») 7, νοῦ. 25, 15 πἰτουΐ δὴ οὐ- 
.βοῖ, ΘΟΓΓΘΘΡΟΙΑΒ ἴο [6 ἰδ γϑθῦ βϑβθ ὑσοροῦ ίο (ἢ ογα - 
Οὐαν βίγϊο. ΤῈ ἀῶ ἦρθ. 6881} Βα ρΡὈ] 16, ρα Υ 
ἔτοτα ψϑγ. 2, Ῥδγ Ύ ἴτοπι ἴπ6 10] οπίηρ, 2) ΠΝ. 
Τὶ (Π6 Οὔ Ὀγογλ 86 18 δ 16 ἔγουι (9 Νογιῃ, 
δυῖ οομηθδ ἔγοια (6 Εδϑὶ, ἰβ. ἤοὶ ἰο ὃ6 Ρτϑδβοά. 
Το Ργορδμοὶ που]ὰ οὐ]Υ ᾿ηπαίθ (Πδὲ ἢ18 ροϊηὶ 
οἵ ἀοραγία το ̓5 Ὡοΐ τλθγοὶν ἴ86 Ελϑί, 85 ταῖρης 8 

ἔτοπι σϑν. 2, θαὶ δἷβο ἔγοιαι ἴπ6 Νουίῃ. 8 
ΠΟΥ͂ ΒΟΥ (μιἷ8 οοσῃγτοα ἰῃ [ῃ6 486 οἵ ΟΥτθ. Ηθ 

ΔΙΌΘΒΘ 89 ΤΏΪΘΡ οὗ ([πΠ6 (Ὁν 11) υηϊ θα Κίπχάοτηβ 
οἵ Μοάΐα δῃὰ Ῥεγαεῖα, 8 ἸΙὍτηιεσς οὔ πῇ ϊοῖ ἸΑΥ 
Βουῖἢ, (ἢ9 Ἰδίίον εδϑὶ οὔ Βαθγίοη. "2.02 ΝΎΡῚ 
Εἰ 8881} ΟΔ]Ϊ ΟἹ ΤΥ ΠδΙῺΘ (866 Τεχί. απὰ 
ὕγαπι.) πλϑῃ τ ἱοηϑ βποῖ 6. ομαγαοίογβιὶς οἵ [ῃ6 ΘὩ 
(8106. Τηδι γτὰβ δοίμα!!ν ἀϊὰ {μΐ8 ἀρρϑᾶγβ 
ἴοπὶ 2 ΟἸγ. χχχνυΐὶ. 28: Ἐν. 1. 2 βηη. Ηθ 
Ἰηυδὶ πανὸ γαοοϊνοαὰ υἱνι ἢ ἱπιργθβαίοηβ οὐ ἰδθ 
ΓΟΔΙΠῪ οὗὁἨ ἐμ αοἀ οἵ 1βγβθὶ]. Οὐπιρ. οὐ ἐἢΐ8 
ῬΒΕΒΒΕΙ, ἰῃ ΗΕΒΖ., .- πο. 1Π|., ρ. 232. 78 
11} ποί ἱπαυϊγα τ μοίμον ΟΥσαβ, ἰη ΘΔ Πἶῆς Φ68ο- 
γαῖ ἦ1Π6 αοἀ οἵ ποαγνοη," ἰάθη βο Ἠΐπ, ψιιἢ 
Αλυπβασάα ΟἹ τοὶ (οοπιρ. ΖΟΕΟΚΙΙΞ οὐ 2 ΟἿΓ. 
Χχχγ!. 238), Βαϊ [ἰ ἰβ Εἰϑίογ Δ ΠΥ διἰοβίβα ἴῃ (ἢ 9 
τηοϑὲ σγο 01]. Τηϑ ΘΓ, ἀπ 18 ἰπ ἐι861 Ῥϑγίδοι 
ΓΑΠΕΝ ΠΘΌΡΙΒΙ. {πὶ αοὐ, τ ῆο πῃ σοποσαὶ 1οεὲ ἐπ 9 
Βοδίποῃ ρὸ ὑἐμοὶγ οσῃ ὝΔΥ (Αοἰβ χῖν. 16), βῃου]ὰ 
ἴῃ δῃ ΧΟΡ ΪΟΠΑΙ ὙΑΥ͂ Κι γ [ἢ 6 πὶ Θχ γα γα ἱΠΑΓῪ 
τονβἰδίοηϑ οὔ Η]8 βοΐῃρ, [π {86 ρϑγίοα μγοοράϊηρς 
(86 ΟἸγἰβιΐϊδῃῃ οταὰ Ηρ ἀϊά ἰῃΐ8 ἰῶ ἔπο βἰρηϊδοαῦπὲ 
Θροςδ8 ἐβγου ἢ Ιϑγϑοὶ, ἴῃ ὀομβθαιθηοθ οὗ 18 τα Ϊ8- 
ΒΙΟΠΑΓΥ ψοοδίϊου, υἵΖ., ἴῃ [869 ἔπο Ἔχί]οβ, [89 ἘξΥρ- 
δα δηά (μ6 Βαρυ]ουΐδη. [ἢ ὕοιἢ ἱπαίδηοθα ἐῃ 6 
τ τείλθοα ἀρδν ἤῤοοι ἀουγίηδης Μοῦ  ἀ-ρονασ δἱ 
ἰδ τηοπηοηΐ οὗἁὨ 118 Βἰρἢοβι ργοβροσῖγ. [ἢ σορασὰ 
ἴο Εργρι οοιαρ., 6. 5.) τῦϑ (Οἰγοποὶ, ἀ. Ἐσυρίεν, 
Ι,, Ρ. 869), πιο 64}18 ἐπ μεσ οὰ οὗ Μοβϑβ δῃὰ οἵ 
[86 ἀεραγίασο οὔ ἰμ6 1βγϑθ 168. “16 τηοδὲ ἐ1]0»- 
(Ποὺ {τλ6 οὗ 411} Ἐργρίΐδη ᾿ἰβίοσγ." [Ιη τρανὰ 
ἴο ΒΑΡ. ]ΟΩ 186 β8πη6 (πϊηρ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴτοτα 86 ἐβοὶ 
(δδί Νεθυομδάποσζαν 18 ἀθοίρτιδιθα δ ἰῃ 8 ροϊάρηῃ 
Ββοδὰ (ΠΏ δη. 11. 88). ΤὴΘ [ῸῈΡ που]ὰ ποὲ Ἰοὶ 
ἨϊπαβοὶΓ θῸ πίιμουὶ τἰζπεθα ἴὸ (οβθ γῆο ΚΗΘ 
Ὧ0 Ἰἰτυϊΐα ἴο {ποῖν ῬΟΊΤΟΣ, ἴον ἐποὶς ον βαΐκο 
ΡΆΓΟΥ, ΡΑΣΕΥ ἴογ Ηἰβ οστῃ ὨΔΠ16᾽ 8 Βα Κ6, ρβγὶὶγ ἴον 

8 δϑίϑ οὗἨ στηδηκίπα ἴῃ χοηθγαὶ, κα μὰ ἴον 1Π6 
δ Κα οἵ ἴασσϑαεὶ. πὸ ΓῸΒΡ που]Ἱά βου Η 5 ΡΟΥΤΟΙ 
10 Ῥβάγροῖι, (παῖ ΗΒ πᾶτὴθ χηϊρῃς μ6 ἀφοίαγοά 
᾿ἰδτουρῃοῦῦ 411 {86 δασί, δῇ ἰο δοοοιωρ)βῃ Η 8 
)ιάστηοηῖβ οη 811 9 ροάϑ8 οἵ Εσγρὶ (Εχοά. ἰχ. 
16; οοῦιρ. Υἱϊδ. 10,19; χὶν. 4, 17, 18, 25). Απά 
(μαι (8 ρατροβο γγ88 δοιμίανθα δρρϑᾶτγβ ἔζοχῃ [86 
ὁση[εβοίουδ οἵ ῬΒΆΓΔΟΙ Βἱπηβ6]ζ, οὗ αἰ βοσυβῃΐβ, 

δρᾶ οὗ ᾿ἷ8 γα (Εχοά. ἰχ. 20, 27; χ. Ἴ, 16; 
χὶν. 25). ΑΒΔ σορᾶγαβ (116 Βδυ]οηΐδη ΕΣΧ1]6, ἴ89 
Θηῖἦγο ἤγϑὶ μα] οὔ (μ6 ὑοοῖς οὗ [8ῃ 16} 18 ταθϑῃὶ (0 
ΒΒΟΥ ΒΟΥ Ψ6 ον 80 τηδγυ οὶ] ουιδῖν σον θα 
ΗἸποδ6] οὐ ἴβοθθ πδίίοῃϑ δηὰ {ποῖ Κίηρβ, {μᾶὶ 
{πον σδῃποῖ ΘΒΟΆΡΘ δοίζπο υ] θα σίηρ Ηἰτὰ 88.186 ἔσθ 
(οὐ (οοταρΡ. πὶ  Ψοσὶς : εγεηναὴ απὰ Βαῤβμνίοη, Ρ. 
2 564.), αἱ ᾿ϑαδϑὲ ἴῸΣ ἔπι πχοτλθηί (0. γγὸ ἱΚΏΟΥ 
ὨΟΙαρ οἵὗἨἁ ὠΔΙΩΥ͂ ουὐὐναγά, Οὔθογγαῦ]θ δοϊαΐης 
οἴἴοῪοι---αὶ ποδὶ 186 δάἀογδίίοῃ οὗ ἴῃ6 Μαρσὶ, Μαῖι. 
1ϊ. παῖσαι ΡῈ Δρρβαὶϑὰ ἰο μεγθ. 7 μαι (οοογάϊηρ ἰο 
ἴδῃ. 1}. 47; ν11. 28 5αᾳ.; ἦν. 84; ν. 17 5αα.; Υἱ. 25 Βα4.), 
ΝοθυοςιδάηοζΖζαν, ΒΘ βμαζσαῦ δηὰ 1)αγίυβ μ6 Μοαθ 
Κηον,, ἯὯ8 ΒΩΥ͂ ΜΔΥ ΓΘ] Δ ΏΔΤῪ ἴο (π6 Ἰτηον]οᾶχθ 
οὐ [86 δθ6815 οὗ σοὶ Ογγυϑ ἰβϑυβα ἷβ φαϊοί, ΕΖγ, 
Ϊ. 2 βαᾳ. Οογίδί ΠΥ πὸ οδηηοὶ ἱπηριιθ ἰο Ογγὰδ 
1688 Κηοπιοάρο (ῃδη [Π8ὲ δϑογί θεά ἴο ἢΐβ ὑγθάθορι 
ΒΟΙΒ ἢ ἐμ 6 Ρ885 οἰἰοα. [ἔ νὰ σσογὸ σὶρῆὶ ἴῃ βαν- 
ἴῃς [μδὲ “ἢο 5881} 658}] ΟἹ. ΠῚ Πδηλ6᾽᾽ ΘΟΥΓΟΒροη 8 
ἴο “48 ο8]16ὰ Ηἷπῃ ἰο ᾿ἷθ ἴοοῦ," τόσ. 2, βοῇ (ἢ ΐ9 
ἷθ ἰο θ6 ἀοῇποά, ἐπαὶ δοοογάϊηρ ἰο νοῦ. 2 τ ΤΕ 
ο8Π16ἀ Ογγαβ, δῃὰα δοοογάϊηρ ἰο γϑν. 25 Ουγὰβ 4116 
οὔ (86 ἰβότω ν ἴθ Τασί Πο. βαι ἃ οὔ Ογγὰβ {μδὶ ἢθ 
Ὑ11 ΟΟΙΏΘ ΟἹ Βδῖζαρβ 88 ΟἹ τηοσίϑι, εἰο. 
ΝΒ, ἴπ [π6 βοῆϑ6 οὗ Βοϑίΐ]6 οοπηΐηρ |1Κ χανυίϊὶ. 
1δ; Ῥα. χχχνυ. 8; 200 χν. 21; χχ. 22, σον. 
ΧΧΥΪΙ. 22, [Ιῃ 4]} (ἢδθθ ρϑββᾶροϑ 813 βίδπβ υΐ ἢ 
186 δοουβδίι γο (ἰοοαξὶδ). 

Τμθ ΤΡΡΡΠΕ γοΓ, 26, δδαῦτωθθ ἰδ βἰδηδροίηϊ 
οὗ 186 [ὉΠ] πιοηὶ, ΗΤΘ σϑρυοβθηΐδ ἴο ἢ τβο ἢ ἐμαὶ 
(Π6ῃ (86 ᾿παυΐγΥ γΥ1}} δία ΓΑ }}Υ ατίρο: το Βδῖἢ 
ἀϑοϊαγϑὰᾶ ᾿μὲδ ἔχουσι ἴπ9 Ὀδρίπηίηρ, ᾿ἰμαῖ νγθ 
ΤΩΑΥ͂ ἸΚΏΟΥΤ, ὦ, 6.,ὄ ὑπαὶ ψὸ τηϊρῃς Κπον Ὀοίοσο- 
Βδηὰ (ῃ9 οοτηΐϊηρ οὗἁἩ {686 ἰῃΐπρη (γοτβ. 22, 23) ἢ 
Αηὰ νῦο βδηηουπορα ᾿ξ ΠῸΠ. ΣΕΥ {(ἴπ26, 80 ἱμπαὶ 
ΠΟΥ͂ Μ͵ὸ Πα ΒΑ: τἰρμι ΡΣ 18. νιϑαῦ οοΣ- 
ΤΟΒΡΟΠἦδ 0 Δ ὭΟΥΠῚ : ποξ ΟὨΪΥ ἃ ΠΊΟΓΆΪ, ΟἹ ΒΟΠῚΘ 
ΒΡΘΟΙΔΙ }υγ ἀἴοαὶ πότ, Ὀυΐ 4180 {1:8 πογη οὗ ἐγυϊῃ, 
φρο ΠΝ, χ!:, 9, δἰαηβ ἱῃ ἃ Ῥγθοίβο ] 7 βἴ ταὶ ὰῦ 
οοπηθοίοη. Ὑοί {86 Ἰαρὶ-παπιθᾶ τηθϑηΐης 18 Βὰρ- 
Ῥογίθα ὈΥ̓͂ ΠΟ ΟΥἶΠΟΓ Θχαπιρ]6. Ηΐθηοθ ἰξ ΒΟΘη}8 ἴο 
1τη6 ᾿ἰΚοΙγ (πδὲ (6 Ῥτορβοὶ ἰοΐηβ σίτἢ ἢ (Π}6 βοῆβο 
οὗ τοογαΐ σὶρ ίηθβθι Α ροὰ πιβοθθ ὈγΟΡΉΘΟΥ δ 1]9 
ἦθ ΤΔΟΓΑΠ]Υ͂ οοπἀοπηηοά, Βαϊ ἱΓ ἱξ φοιμθβ ὑὸ ῥᾶβα, 
ἮθΘ 18 ΣΠΟΓΆΠ]Υ ἰπδιΠοα ; ἢ6 18 πο ]ΐαγ, θα {γι} 7 
γγπ δὶ ἢθ σΊγ65 Π᾿τη861[ ουἱ ἰο ΒΘ (οοπιρ. χῖν. 21). 
Βυΐ δρϑΐῃ ἰβϑγο 88 πεῦθυ ῬΘΘῺ ΔΠΥ͂ ΔΏΠΟυΏΟΟ- 
τηθηὺ δηά Ὀγηρσίηρ ἰο 116 Θαγβ οπ {Π6 ρατὶ οἵ ἐῃ9 
Ἰάοἶβ, ΠΟ μοαγίηρ οὐ (8Π6 ρατὶ οὗ τηϑὴ (γεσβ. 292, 
28). ἣΝ (οὐ. χ]. 24), τϑουγγίηρ (μτῖσθ, ραϊηιβ 
ὙΠ ἃ σεγίϑι ἢ Ὀγοδαά ἢ [ἢ 6 δθβθῆοθ οὔ δυθσΥ μπαπά 
οὗ παῦ νγᾶβ γϑαιι βίο. 

γεν. 27, (δ Ῥγορμοὶ ἀθῆμῃε8 τλογο Ῥδγίϊοι]ατὶ 
{86 μα γϑιίοα ἐμαὶ {ῃ6 οὔθ οδ]]θὰ οὗ οὰ βῃαΐ]} 
ὑσίης ἰο ἴῃ 6 ΡΦΟΡΙυ οἵ ἀοὰ. [1 γα βαϊά, γογ. 25, 
ἴῃ ΖΘΠΘΓΑΙ, (ΠΔὶ 6 που]ὰ 64}1 οὐ ἐπ ἤδηθ οἵ 18 
ΤΕ, δηά ἀοδβίγου (6 μοβί1]θ ροσγεσθ. Νον ἢθ 
168 ἀεῇποά ἴο 6 1μ6 βγεί-γϊὲ οὗ 1Π|0 δαὶ γαϊΐοη ἀ68.- 
[πηθα ἰοῦ Ζίοῃ. ΤῊΘΙΧ Χ, ὑγαηβ]αὶο ἀρχὴν Σιὼν 
δώσω, ῬΈΒΟΗΙΤΟ : ργἱπιογάϊα διοιΐδ δαθο ϑυπί. ΑΒ 
[ἌΣ 88 1 σδΏ 568, 811] ἜΧροβίίουβ οοῃβίσῃιϑ {Ἰδὲ Ὑ δ 
ΠουλΣηδίνθ δηα γοἸδίϊηρ ἰο Φοθμουδι ; δὰ οἰἴ μον 
ΒΌΡΡΙΥ ΘΝ, ον οοπηροὶ [ΝΕ Ὺ ψ 1} [ΠΣ ὙῊΘ 
ὙΓΟΓ8 Ὁ) ΓΙ ἀγα ΒΥ βοῃλθ ρμαΐ ἔπ δ πιουϊῆ οὗ 
οΒονδῇ, ὈΥ͂ ΟἴΠοῖΒ 'π Ζίοπ᾽ κα τηοιίι, ΕΥ οἰμοτα ἴῃ 
ἱμαὶ οὔ ἐπ6 Ὕ3, δπὰ 186 βυ βῆ χοϑ (ρσοῃοιῃ8) ἃγθ 
ΤΟΙΣ ΠΟΥ ἴο [6 Θχἑ]68, ΠΟῪ ἰο (π6 ἀε!ἔνογοσ, 
ὩΟῊ ἰο ἴδοίβ οὗ σϑἀθιμρίίοη, πο ἰο (89 1άο]6.. 
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1 τεΐεσς ΠΝ ἰὸ Ουτῦβ. [ΙὩ δὴ διυΐποηξ βοῆδβα Ὦ6 
ἯΔ88 ἴ6 δεσίπνον οἵ [86 χοἀδαιρίίοη. [Ιβγδοὶ᾿α ἀθ- 
οἰϊηθ ἰδβίθα 1}} ἐμ οἷοδο οἵ [96 Εχὶϊο.0 ἍΜ 
ἀἰδίουν (θδη. ἰχ. 25), βίον γ, διὰ σι 
δἰ ογηδιίοηβ, ἰζ τλουῃΐ8 υρ; Ὀαϊ δ(1}} ἰϊ πιουηί υρ. 
ΤΠῸ Ὀο ον ἰμδὲὶ Ἰοοϊκοά ἴοσς ἴΠ6 τοδϑιϊιυϊίοη οὗ 
1ργδβὶ 1ῃ 4}} 118 Ῥγομηῖθθα σοσΎ αἀἰγθοῦ! Υ δῆοσ ἰμ6 
ΒΕΥΘΩΙΥ͂ ΥΘΘΓΒ, πᾶσ [86 βηοϊῃίοα δβοὺ οἵ θανή, 
δἰγυχρία 1} ΤΩΔΩΥ 8686 }15 οὗ ἀουβί, 88 ἰΠ6γ οὔ- 
ΒΕΙΥ͂Θ ΟΠΙΥ͂ ΥΟΓΥ͂ ΤΘΆΘΤΟ Ὀορὶηΐ 8 οὗ 8. τϑάθε 
ἤοῃ (οοιαρ. )8ῃ. χ' 1-8, δηὰ ΑΥΒΕΒΙ ΕΝ, ἢ. 
Ῥγορῆ. Τωνοὶ, ν. 132 54.) Βαϊ (Π6 ἰαν8 οἵ ρὑτγο- 
Ρδοις ρογσβροοῦνθ ψ6γθ ἰὰ ἤομλ ἱδοαι, ὙΔΙεΙ 
δο68 (6 οῃὰ δἰγεδαν πὰ 16 θοριπηίηρ, ἐμουρῇ 
Ἰοης Ρογίοάβ οἵ νἱεϊβαι 66 βεαραγαΐα οὔθ ἔσο ἰδ9 

οἰμεσ. Ογτυδ ἰβ οδἹ]οὰ ΣΣ" 9, χῖν. 1. Ἠθ 
ἯΔ8 ποί {068 ῬΓΌΡΟΓ δηὰ ἔσο Μοδβοίδι, Ὀυΐ ἢ γ͵χὰ8 
{8μ6 ἢγοι δῆ ἰμ6 χγεδὶ ρογίοὰ οὗ Ἰυάραιθηι. Ηθ 
85 [6 ἢγει γα ϊι----πγοδαΐδη, ἐδ 6 ῥαρίπιαου οἵ 89 
τοαίογδίίοη οὗ ἴβγβοὶ. Ηἱδ εοαὐϊοῖ, ἔσγ. 1. 2 δ14. 
88 (6 ἤγεῖ βίορ ἰογασγὰ σϑδὶ σίηρ ἴον ἰϑγϑοὶ 
2ι).ὃὲ (“τοίαση), (Παὲ 1Ικαΐδῆῃ, 7 δγοπιΐδῃ, διὰ 41] 
ἐμοὶ ΒΌσΟΘΒΘΑΟΥΒ Τοθθηΐ 88 (86 βῦτω ἰοίαὶ οὗ 
ΒΟΑΣγ δηά βρὶσὶ τοἀοιηρίίΐοῃ ἴογ ϑγδθὶ, 1 
οοπρίσιι Ὁ3:1 37 λδ δὴ Ἵχοϊδιηδίζουῃ οἵ ἴμο Ῥτο- 
Ῥζοι, ὈΥ πἩηϊοῖ δ0 Ῥοΐϊπίβ ἰο ἐδ σοῃδοαῦθῃοοδ 
οἴ ἰδὲ δγει-γαϊ-- τοἀοιρύοη. ΕῸΓ ἰδ6 ποίου 
“βγεῖ ἱποϊαάοα ἐμδὶ οὗ “(Ὁ]] τίη "ἢ οὐ “ σομδβο- 
αυθηοοθ." [1ῃ βρί τὶς [Ὡ9 Ῥτορβοῖ δοθβ ἐμι6εϑὲ Ὀθίογο 
᾿1πλ, δῃὰ μοΐῃϊβ ὦ θπὶ ἩΠῚ|Ὶ 8 ὑγιοῖ Ὁ) "27. 
Ηδ (8115 Οστὰβ ὁ 53; [105 ψβδὲ πιοτθ ογία! 
Ὥστ οου]ὰ ἰπ6 ΤΟῈΡ Ρτόροβο ἴον Η δ παρ μς 1Π8η 
(μιδι {ΠΟΥ͂ τηδΥ σοίυσῃ μοῦ ἴο γοθυλ] ὰ Φογυδβα θῶ 

53, οοιαρ. οἱ ΧΙ. 9. 
ἈΒ σοσ. 26 ἰδ χοϊδίοᾷ ἰο νοῦ. 25, δὸ γοσβ. 23, 29 

8ΙΘ ἰο γογ. 27. Ἐδοῖ οὗ {Π680 Ῥσορῃθίο 
τῳ Βἰιἰ 68 ἰῃ δίσοηρ, οοηίγδαοὲ τὶ (ἢ 6 ΡῬΙΟίΌ ΓΟ 
οὔ ἴπ6 ποιμίημτιοθβ οἱ :4ο]5 ἐπαὶ δοίβ δὲ ἃ [01]. 
ΟἿ]Υ ἴδ βθθπι8 ἰὸ τὴ {Πδΐ μ0 αν ἔῆθσο ἰδ ἃ αἰ βδν- 
ΘΏ66, 'ῃ ἰμαὺ γογ. 26 {86 Ῥτορμιοὶ μδ8 ἱῃ πχϊπὰ (ἢθ 
οι  ταρς ἡβθαν ΤΠΕΓΗΣ ἴῃ ϑβωδμὶ ΠΗ Ἦθ διδ8 
Ὁ τοϊηά ἐποῖσ πουθὶ οδρϑοΐδιγ ἱποῖν ῥγϊθδίῃ 

δ ὯδΑ ἘΠΡΡΟβ μεθ γρηρ α Τῆο 

ἐπίηρ, θὰϊ οηθ πον ποὶ πδὶ ὁπ6 ἢδ8 Ἰοοϊκοά 
δρουΐ ἴογ. ΤῊΘ βοοοῃὰ οἶδυδβο τλαῖκοβ Κποόῦγῃ ὑΠο86 
διιοης ἡ οπὶ (10 Ῥτορμοὺ 885 Ἰοοκοά, διὰ τμδὲ 
8 τῦδβ Ἰοοϊϊης ἴον. Ηθ βεεῖκβ ἃ ΚΞ “σοπηροῖ]οσ, 
ἀξ, Βονονοσ, ἱπαὶ σδη Ῥσορβοίϊοα ΠΥ τοϑοῖνο (ἢ 9 
τ] 6168 οἵ ἴμ6 διίαγο. ἘΔ ἷ8 ἰδ πηδάθ μ]δίη ἱπ ἴΠ6 
{Π|γὰ οἰαυβο: παν ἴΌΘτΟ να ΠΟ ΘΟΌΏΒΟ6]1οσ οὗ 
ὙΒΟΙΩΣΣ οουἹᾶ ἱπαύῦΐτο δ ἅ γ8ο οοὐἹᾶ κἰνθ 
ΤὯ6 ΔΏΘΤΟΙ, ὙΠΟ σόδδου οὔ ἰδ 18 8 ρίνοη γον. 290: 
πὸ ροάϑ  Ππαι δου] ᾿Ἰηβρίτα ἐπ θ δηρνγοῦ ἱἢ (ΘΙ ΤΟΣ- 
ΒΕΐρΡΡοῦθ ἀγὸ 0 ροαβ δαὶ (πθ τηδηυΐδοίαγο οὗ ἐπ 086 
80 σου ΐρ πο. Τυδ νογ. 29 βρϑδλῖκβ οὗ [ἤοϑϑ 
{δὲ τα ἶκο (μ6 1άο14, δηα ποὺ οὔ {πο ἰά4015 ἐΒοιθοῖνγοθ. 

Απὰ ῬὈοοδῦβρ “ {μ67 411" (Ὁ39) τὸ Ἰάθηιίοαὶ 
σὰ 086 ΩΝ (“τ λθ.}} οὗ γεοσ. 28, διγσοηρ ἩΒΟΠΣ 
ὯΟ ΘΟΙΏΒΟΙΪΟΣ ἷβ8 ἰοαπά, ἱΒοχοίοσθ νοῦ. 28 δβρϑϑῖκη 
ποῖ οὗ (6 ᾿άοἾ6, Ὀαὶ οὗ ἰμοὶγ βοσυδηίβ, δηἀ θβρϑ- 
οἶδ} οἵἉ ποθ σῆο, οὔ δοοουηὶ οὗ (πεῖν ΟΠΘΘ, 
βου] 6 44}18οἀ ἰο Εἶνο οουηθοὶ δὰ σοῆάοσ ἃ 
ἀφοϊαίου, ἐπὰ8 [86 ῥγίεβδίβ δῃὰ ῥτορμοίβι Απά 

56 τ 18 ποῖ ἰο ὑθ δυρροθοὰ ἰμαὶ [116 10Ὲ}Ὁ 

Ἰοοΐκβ ἴθ᾽ ἃ οουὔῃβο ον δηὰ κἶνοσ οἵ ἄϑοσοεα, ἔοσθ- 
ἴογϑ (86 δυ )θοὶ οὗὨ ἈἈΠΜ (“1 Ιοοϊκοὰ δρϑουῦὶ ") γοσγ. 
28, ἰ6 Ὡοὶ Φοδμονυδὰ, μυΐ 86 Ῥτγορβοὶ. ΤΏυδΒ ἰδ6 
ΟΕδρῦοσ σοὶ υο8 τἰ δῇ δροδίσορμα οἵ [86 ἰσ9 

Ῥτορδοὶ ἴἰο (δ ἔβ186 οὔϑ, δηὰ πὴκ ἐ βαϊὰ δεικτικῶς. 
ὙῈῈ 1816 τοίδγοποθ ἰο {88 τηδηυΐβείυτο οἵ ἰάοϊα, 
(ς Ῥτορμοὶ σοϊυσηβ ἰο {πὸ ἐπουρῶὶ τίῖι τ μίοὶ 
ΒΘ δἰἷδὸ οἰοθοὰ μ9 ἔσβὶ είσορβε (γεσβ. 6, 7). 

ὉΟΟΤΈΣΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΈΠΟΛΙΩ 

1. Ὑπὸ εεοομὰ ρατὶ οἵ [βδίδῃς ἴαγδ πηυστιαῖ 
Βίγοθθ οὐ ἐπ ᾿ῃ4 Ὁ} οὗὨ ἰά018 ὑο Ῥσορῆθευ. Α58 
(Ὠα, οὐ 86 οὨΘ ᾿δῃηά, ἷβ 8 ὑγοοῦ οὗ (86 ποιμΐηρ- 
Ὠ688 οὗἨ 4018, βο οῃ 86 οἰδον, ϑϑβονδῆ"8 ΔΌΣ ΠΥ 
ἰο οχθίϑὶὶ εἶνο ἑαίατθ ἴα τηβάθ ἃ Ῥιοοῖ οἱ Ηὶ8 
ἀϊνίηΐγ. δῶρο, τ ἤοῦ ἴΠ6 1.0ΒΡ ΟΠ ΔΙ ]οῆροδ (Π6 
Ἰάοἱβ ἰο ἃ οοπίοδὶ ἰῇ Ῥσορμοδυίης, δὰ ἴθ οἱ 
Η]6 ρασί βίδῃαβ ἴοσί ἢ 1 δῇ ἀν ΑΝ Ῥτορμοῖῖς 
Ῥουοσιδῃοο, {μὲ μ88 [0 15 δι δ)οοῖ (ἢ6 ἀοἰγο- 
8Ώ0Θ οὗ [εγδοὶ ἴτοτῃ (86 ΕΧἽ]6, 016 8668 ἴδαὶ ἔπο 
Οὐ᾽οοίθ δσὸ οοζωϊποα, υἱξΣ.:; Ἠς οοεοίογίδ Ηΐ 
ῬΘΟρΡΙο, διὰ Ηδ ργονεβ Ηΐδς αἰνηϊγ. Τδῦε 0 
866 (δὲ (16 Ῥτγορδμοίδ γ᾽ ον Ροϊηϊ 16 ῬΑΣΕΪΥ δὲ (ἢ 6 
οηὰ οὗ [6 ἘΧ)}]6 δῃὰ ῬδΥΙ Υ Ὀείοσο (μ6 ἘΧΊΪ6. 
ΤῊΘ ἴοστηοσ Ὀϑοδῦθθ 6 β6οδ (86 ἀδ  γ ΤῸ ἀυΪῖ19 
οἰοδυὶγ δηὰ αἰδιποιγ Ὀείοσθ εἶπ; {πΠ6 Ἰαἰῖοσ ὃ0- 
οδῦδο ἰξ 8 811} ἱπηροτίδης ἴοσ πἷῃλ ἰὸ ἀἰδβρ δ ἷο 
ΓΟΒΡ 88 κποπίης (6 τουηοίο ζυίυσο, δηὰ {Πππ8 88 
τα αοἄἁ. ΤὨυβ Βο που]ὰ πνὶῃ [βγδοὶ ὉΥ γορσο 
βοηϊηρ οὐ ἴδα ομϑὸ μβδῃὰ (6 οπηηΐβοθῃοα οὗ [πεῖν 
Αοά, διὰ οὐ ἰπθ οἱβος Ηΐδβ {811}}}} ἰονῈ δοὰ 
Ρονγοῦ. Απά {δμῖ5 οὐ͵θος τῶϑ αἰἰαϊηῃο ἃ. ἴασδοὶ 
σου] ἃ δορΌτοαΥ τοὶ πᾶν Ὀαυτίοα ἱποῖν ᾿ἰλτν 
ἸἀοἸδίσγυ ἀη (86 Ἰο, δά (Π6Υ Ὡοὶ νεσ Βεὰ 
πο Τῃγοβδίοηΐηρθ δηὰ (86 Ῥχγοζηΐβεβ οὗ Φϑβονδὴ 
Ῥτορμοὶ ἴῃ {86 ποδὶ βἰβΏδ] τρᾶπηοσ, Βαὶ {δα 
βταπά οῇδοὶ οου]ὰ οὐ] 6 Ῥγοάἀυοθα ὈΥ͂ [86 Ττὸ- 
Τηἶβοβ Βοΐηρ ἰχρα οἢ 81] εἰς δὲ ζϑῆυϊπο, 
οἷά ργορμοοῖθβ. ῬΒοοῖοθα (δαὶ χᾶγθ ὑπουβοῖ γοὸϑ 
ουὲ ἴον ο]4, θυὶ ἱέμοτίο ἰδ άφδῃ πιυκὶ πᾶγνο ταϊβοά 
ἀουδίθ, δηα οοπίγααϊοίοά μοιηβοῖνοβ. ΕῸΣ ἰΐ ἴδ 
ΘΧΡΓΘΕΒΙΥ͂ βαϊὰ χ]ν. 19: χὶνῆὶ, 16 ἰμδὶ ἰμοδϑὸ 
(ΐηρβ τοῦθ ποῖ ΒΡΟΚΘἢ ἴῃ δεογέέ. 

2. [Οχ νογ. 1. “ὙΠ6 βδῃ)θ ΣΘΑβΟΏΒ ὙΠΠ ΦΡΡΙΣ 
ΠῚ 

ΤΆΥΟΣ ΟΥ 
ἴο 811 δρρσυόδοβοδ ποΐοῖ διὸ τηδάδ ἰο αοά. 
ἯΘ 8ΓῸ Α ἀῆδτ ἴο οοἴῃθ Ὀοΐοσθ Ηἱπὶ ἴη 
ΓΕΪΘ6 ; ἴο ΘΟμ 688 ΟἿΣ δβ'η8 δηὰ ἰο ρἰοδαά ἴοσ μδ- 
οῃ; ΝΘ γ ΘΠΡΘΡΟ 18 Δρυτοηΐ ΓΕΒΡΟΟΙ ΩΝ 

ΗΐῈ8 Ὀοΐηρ, ῬΪδῃβ, ΟΥὨἨ Ῥογίθοι οηδ; ΟΥ ὙΠΟ ἯΘ 
ἀγα Ὥσδῦ ἴὸ Ηΐη ἴῃ ἴΠ6 οἰοθοῖ, ἴ86 ΖΆΠΣΪΥ, ΟΣ 
νμΐ ΒΒΠΟΙΌΔΤΙΥ, "ις ταϊηά ἀμὴν θ6 811οἀ νι} ἀπὸ 
Δα σονόγοηοθ [{ ἷβ τ|ὸ]], 1 18 Ῥσορεῦ, ἰο Ρϑυδ8 
δηὰ {πίη οἵ πρδὲ οὰσ διμοίίΐουθ ββουΐὰ 6, δηὰ 
οὗ ψῆδὲ νὰ βῃουϊὰ βϑὺ Ὀοίοσο αἀοά, Οὐρ. θα. 
Χχνῖ!. 16, 17. -ΒΑΈΝΕΒ. 

8. Οὐ γοσβ. 6,7. ὄο πἴπηογα ἔδ8 δῃϊπηδῖο 
δηἃ αυΐοκοῦ οὴη6 δηοίμοῦ ἴὰ [06 ψδὺθ οὗ δἷῃ ὃ 
Απᾷ 588}81}} ἢοξ 186 Βοσνδηίβ οἵ {π6 ᾿ἰνίηρ αοὐ ΒΟΙᾺ 
δι ὮΡ Οὔ δῃοῖμοσ ἰο, δηὰ πίσοεηρίμοι οὔθ δῃ- 
οἴδον ἰη, Ηἰα δοσνΐοϑ ἢ --Μ. ΗΈΝΕΥ.) 

4. Ου τεσ. 8 564Π4ᾳ. ΤῊΘ [Κ0Ὲ΄}Ὁ Βεῖθ ἰουπᾶβ ΗΪα 
οοτα οτίϊπρ' ῬΓοτη 86 οἢ ἴμο οἰθοίΐοη ἰῃ ΑΌτδβατα. 
Οὐταρασθ σι {818 [86 δαυΐῃς οὗ ὅομβη Βαρίι : 
“ Βορίῃ ποῖ ἴο δαύ ὙΠ η  ἀρα απαλόμει πὸ δδγο 
ΑΡγάβδπι [0 ΟἿΓ ἔδίθεγ; [ῸΓ 1 ΒΥ υμίο γοῦ ἴπαὶ 
αοά ἰδ 40]6 οὗἨ ἴμμοθθ βίοῃ:ϑ ἴο σϑῖϑὸ Ὁ0Ρ Ἵδιϊ σοι 
υαπΐο ΑὈγϑμδπι,᾽ εἴο.ν Γλῖκο ἐἰ1, 8, ϑ. Τ 15 βου 
οομίσδϊοίοιγ. Βυΐ οὯ6 ταυδὶ ἀϊδιξηρσυΐ θοΐσθος 
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16 ἱπαϊνιπ] δηὰ ἴῃ πῆοϊθ. Νοϊ ΟΥ̓ΟΣῪ ἰῃ- 
αἰνίάυδὶ σερογαίίοη, 'π ζθηθγα] πὸ ἱπαϊνί 08] ρατί, 
ξτοδὶ ΟΣ 8:8]}, οἵ {1 ἰοί4}1ἰν οὗ [δγδοὶ σδῃ ἰηρίδὲ 
σα ἐΠ6 οἰοοἰΐοη οὗ ΑὈΣΘὨδι, δηὰ 1156} δε 
ἐχεϊηρὶ δὰ ὉΠ ΡΘΘΟΙΔΌ]6 οὐ ἐμαὶ δοοουηί. ΕῸΓ 
ΔΙ ΟΥΥ ἰοδοῖιθα ἱμδὶ ατοαὶ Ἰυἀκταοηϊδ ἤδνο ΟΟΠ16 
οὐ ἱπαϊν  ἀυ}415 δὰ οὐ (86 πδέΐοῃῃ δἰπιοδὲ ἰο ἰμοὲσ 
ΔΙ ΙἸδίίοη. Βαυίΐ, οὗ ΘΟΌΓΒΘ, ἃ γενυπαη Ὑ1}} δ΄ τανε 
τευλδίπ, 1Γ ΟὨΪΥ πδὲ ἰΑτβο ϑποῦρῃ (0 δῇογὰ δεεώ 
ἴογ ε ὨΘῊῪ “εοποσδίΐϊοη. Τὴ6 [ΟΕ ΒΆΥΒ τ ΘΧΣ- 
ΡΓΘΒΑΙΥ ἴῃ ἐπα βτοαὶ ̓ ῃΔρΌΓΑΙ νἱδίου, υἱ. 11--18 
δηδ βυσῖι, ἰοο, 18 [89 ταοδηΐηρ οὗ ἱμαὶ εἰσηϊβοκης 
Ββοδλγώδδμυῦ (σχ. 20 καᾳ.). Τῇ Αροβίὶο Ῥδυὶ 
828 (μΐθ τηδηΐηρ ἩΉΘΩ ᾽δ βαυθ: “ΤΊ ρίῆθ δηὰ 
ΟΠ τς οὗ αοἀ δῖὸ πίϊμουὶ τορθηίδηοα." οι. 
χὶ, 29. 

ὃ. ΟΣ νψοχα. 9, 10. “Α σίοδ ἰσϑάδῦσο οὗ πιδηΐ- 
[0]4 οοταίοσγὶ : ἴ} [δὲ αοά βἰσθηρίμθηβ ὑ8; 2) 
ἐμὲ οὐ “8116 υ8 ; 83) ἰπδὲ Ηθ δοοδρίβ υ8 88 β6γ- 
γδηίδ; 4) [δὲ ΗΘ Ἄοἤοοβεθ υ8; δ) (μδὲὶ ΗΘ ἀοε8 
ποὶ ζελεσὶ 5; 6) ἰμδὶ Ηθ ἴβ τι ὑ8; 7) (μδί Ηθ 
Ἰμ οὺγ αοά; 8) ἰμαὶ Ηθ Βο]ρ8 δῃά Ῥγϑβοσυββ 8. 
ΤΙ ΐδ ουρμὶ ἰὼ θ6 ἰατποά ἰο μοοὰ δοοουηί ὈΥ͂ ΘΥΘΓΥ- 
ΟὯὨΘ6 ἩΒΔΙΘΥΟΙ ΙΩΒῪ Οἴδηοθ ἰὸ Ὀ6 Ηἰδ ποοὰ."-- 
ΟΒΑΜΕΒ. 
6. Οἡ νοσ. 14 μ)αᾳ. Ὑ7Βαὶϊ α οοῃπέταβι ̓ ' Α ῬΟῸΣ 
||6 όσα, απ ἃ ὩΘΥ ἐγ βΐης ἰηϑίσαϊηοος τ [ἢ 
ἀουνὶ εἰ γνοΐϊωίθ (μδὲ στοηὰβ τηουπίαϊηθ ἰὸ 
Βίθοα Βθῃ τἯὯβ ἰδ ομυγοὶ οὗ οἰΐμ ον [86 ΟἹ 
ογ Νὸν Τοϑίδιωθηὶ ονοσ δυο ἃ τὰ γοβῃ ΐηρ ἰηδίτα- 
Ἰορη 7 ΕἾγβί οἵ 81}, (μΠ6 ΒΑΡ υ]ομίϑη ΕπρὶτΘ τἱῶϑ 

δὲ Ἰποεῖ. ἱχδι θ6 ἔγοο. αἷὖςἍ 
Ὡδίΐοηβ ὙΕΓῸ 

τηοηΐ ΤΩΣ Γ͵ἹΟῊ δυά βργοδά δυζοδᾶ. Αἶον- 
πᾶρὰβ (16 ΒοΙηδῃ τῷ μὰς 1.661{ νῶῦ {Πσοθοα ἰῃ 
ΡΊΘΟΕΒ ἰο »81η ἴον [6 οὔυτοῖ δ ον; ἰγοδῖι, μοϑ ΠΥ 
801} ἴῃ (πΠ6 οτταδηΐε πδίΐοηβ. Βυΐὶ β}4}}Υ 86 
Οετταδηΐο πδίϊομβ {111 ἴῃ ἴασαι Ὁ ἰμγεβμοά 1 
6068 ἐπδὶ {π6 ομυσοῖ ΤΥ Ὀδουτὰθ (86 ἴγθθ, ΡΌγο 
Ἡβῶτα οὗ Οδγίεὶ σης ονοσ 41}. ὅο (ῃθ 
οἴυγοι, [86 Ῥόοοὸσ 11{{|90 πόσα “98οοὉ, τοηβ ἴῃ 
ῬΊΘΟ68 Οὔ6 ἔοστα οἵ ἴπ6 ποσὶ ἀ- ρΟΤΟ δὐϊου δῃοίβου, 
Π11] ἐὲ Ἰδδ! 68 ἤγτοτη 80 ἰδβί δὲ (86 χἱοσίουβ Ὀσὶὰθ 
οὗ ἐπε 108}. 

Ἴ. Ου γϑγ. 2] ρβᾳᾳ. “1ἰ γδβ συβίουη Δ ΥΥ ἰοὸ 6χ- 
Ῥοοὶ οὗ δρεσβ δηὰ ρῥσορβοίβ δυο ἃ ἀθορ Ἰοοὶς ἱπίο 

(Π6 οὐδουῦ οὗὨ (86 προ δα ῥγοθοηΐ, 68 5.8} ἱγη- 
Ῥυϊρὰ ἰο δ βθεγ (1 ὅδιμ. ἰχ.), 88 νγ}]} δ8 ἰδὺ 
Ἰηἴο 6 υίασο; πλοῦ, ἰῃ (Π6 Ἠδ)]οηΐς που]α, ἰθ 
1Ππεἰχαιϊοα πη (Π6 Ηοπλοτὶο Κ δ] ομδβ, 86 ἃ ΚΠΟΤΤΟΣ 
οὗ νῇῖιαὶ οχίβίβ, οὗ ῃδί ΔΒ, 388 γ016}} 898 οὗ Ἡδδὶ 
ὙΠ] Ῥὸ (Ηοπι. [1Ἰΐδ8. 1. 70)" Εν. ΜυξΣ1. Ἐπ. 
ῬΡαγαϊεῖθη εκ ἀεη, Ἡγεῖδα. «εἰ. ὧδε Α. Τ.' αι 
ἄεπι ἠεἰ!. Αἰϊενίλ. π “Ψαλτγόίολεν ἃ, Κίαδο. Ῥλεϊοί. 
ΥΠΙ. ϑιρρί. Βαπά. 1. Ησι. ν. 108. 

ἩἨΟΜΊΙΈΤΊΟΑΙ, ἩΠΝΊΒ. 

1. Οα γοσβ. 8-13, αοἂ οἴοβρθ ΑὈγδῆδῃ, δὰ 
ἴῃ ΑΡγδαβδπι (π6 [δγδοὶ οἵ [80 ΟἹ] Τοβίδηηοηί, δά 
1 [βγδ6ὶ οὔ {πὸ ΟἹὰ Τορίδιαεηΐ (Π6 [5:86] οὗ ἐδ 
Νὸν Τοβίδιθοηὶ. ΤᾺ] ἔδοί οὗ [9 οἰδοίζοη οοτὶ- 
ἢθ8 ἴο [Ππ6 ΘΠ ΌτγοΙ ἐδθ δυὸ ρίοάσε οὗ ἰΐζα ὅπ] οου- 
αυσϑί, ἴον 1) (9 10ΒΡ σδηποὶ ἴοόσρθαϊζο ἐπ 6 οοῦ- 

τἰοη οὗ (Π9 ο]οοῖ ; 2) Ηο πιυδῖ τη ῖκ6 δῇ οηὰ 
οὗ ἰδοβο ἐμαὶ οοηδηά δρδίηδὶ [Π 61]. 

2. Ου γοιβ. 14-:1:6. 77: ολυγοῖ αδ ἐὲ δεοπιδ, απὰ 
αδ 1 ἰδ; 1) Τὸ δοεπιβ ἴο 6 8 ὙΟΓΙΩ, ἃ ῬΟΟΓ οΥΟΝα ; 
2) Ι᾿ὶ ὦ τεαϊΐν α. Βίτοᾳ, ἰπ (9 [0Ε"}» (γον. 14 ὁ-- 
16 α) ; ὁ, )ογίυ] ἴῃ ὑμ6 [ΒΡ (γοσγ. 16 δ). 

8 γοῖβ. 17-206., ΓΗ ἰδαΐ ἴδ ίο 
αὐὴο ἰγιιδίδ ἐπ Οοά, ἐβ ποὶ ἰο δὲ δοιυατῖοα, δἰ που ἴῸΓ 
Ηϊΐμ; 1) 11 ἴα ἱπάροὰ 4 ἀδβοσ ; 2) θυΐ {π6 ἀθ- 
Βογὶ ὈΘΟΟΙΩΘ5 ἃ Ῥαγϑαάΐθο ΟΥ̓ {09 ταϊγδου! ουβ Βαπὰ 
οἵ αοἀ :- 8) ἰμ6 τηἰγδουϊουβ πδηὰ οὗ αοὰ βιμ- 
ΣΔΟΏΒ τὰ ἴο χγδίοα] σϑοομολοι. 

4. Οη νοσβ. 231-29. Αραϊηδὶ (ἢ χηοδογῃ Ποαίἢ- 
οηΐδτω, ἰμδὲ πῃ 1π6 Ρ͵δοθ οὗ ἴμο ᾿ἰνίηρσ, Ρογβοηδὶ 
(οὐ πουϊά βοὲ δὐδίγδοιομβ ἰδὲ ορογδῖθ πλϑοδδηὶ- 
(8}1}γ δῃὰ ἀπο και τὶ ΟὯΘ ΠΊΔΥ ὈΓΟΥΘ {πο 6χ- 
ἰδίθῃηςα οὗ ἐδ Ροσβοηδὶ αοα ὮΥ τγοίθσοῃοο ἰο (δ 
τοΟρ θοῖοθ ἰμαῦ πογΘ Ὁπαουθί α ] Υ ρσίνοη δὰ 
ἃν θόθθη [018]1|ὁἡ, Οπὶν ἐδ δυΐπο αοα οαπ 

7 Εὸς 1) Τινίπθ οπιηϊβοίθηοθ ἰδ 
ποοαοά ἰό ἰογοίζηον ὑπ ἡπέυτο: 2) Ὠἱνίπθ ογαηῖ- 

ἴδποθ δῃὰ πίρδοιι διὸ ποοάϑά ἰὸ ἤ}]Η] πρδὲ 
88 Ὀθδϑη ἴοσοίο . 
δ. Ου ἴδ οπίΐγτο χὶὶ. οπαρίοσ δ66 ζολαπη Οἦνῖ8- 

ἔΐαπ Ἡοίσλεη, Ῥαβίον ἱη Μογιις, “ Ῥαδίον αἀϊυϊπίλιδ 
εἰοείωδ εἰ αἰ μήρμς υοοαΐιιδ, 186 ἀϊνἑηο ον οἰοοίοα δὰ 
Ἰερ εἰ πλδίοἱ Υ ο8116 ὦ Ῥγϑβοῖ ον. Α βοσϊωοῃ, οὗ 
ΤΑΙΠΟΡ ἰγαοῖ ἴῃ ὕτεῖνθ ομαρίοσθ. 1ᾶροςκ, 1698, 
8γο. 

- ΠΙ.-ΤῊΗΝ ΤΗΙΒῸ ὈΙΒΟΟΌΞΒΒΕ. 

Ἔδο (μϊτᾶ οὨΙοῖ Βρκυτο: ἘΠῸ6 ροσδοιδὶ βοσναπὶ οἵ αοᾶ ἴπ τἴλ6 οομιταδεῖνο, ὑσίῃοῖραὶ 
ϑαῖϊασϑθα οἵ δία σοατνπΐίϑαϊδίίοι. 

ΟΗΑΡΤΈΒ ΧΙ Π. 

1, ΤῊΕ ΜΕΕΚ ΒΕΒΥΝΑΝῖΙΤ' ΟΕ 602. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΙ,|1, 1-4, 

1 Βοδοϊὰ ΤΑΥ͂ Βεσυδηΐ, τ ΒΟΠΙ 1 ὉΡΒΟ]ά ; 
ΜΙπε ο]θοῖ, ἐπ τὐλοπι ΤΑΥ͂ Βο0] ἀοΠρἩ δία ; 
1 βανο Ρυ ΤΥ βρίσὶξ ὑροὰ Εἶτα: 
Ης ἐμαῇ πὰ ἥ 

2 ο 8})81} ποῖ ογΥ, πον 11 ἃ, 
“Ῥυῖηρ; Τόσα Ἰυάρτηθηῦ ἰο ἐμ (ἀθη 68. 

ΝοΣ οσϑυδο δἷβ γοΐοο ἴο μ6 μϑαγά ἴῃ 186 βίχοοί, 
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9. Α Ὀγυϊδοα γτορα 5}8]] Β6 οὶ Ὀσϑαῖκ, 
Ἀπά {Π|6 ᾿ἸΒιοϊκίπρ' Ηδιχ 8}4}} μὸ ἠοΐ ᾿υθηοῖ : 
Ἧο 8}8}1] Ὀσίηρ ἔοσίῃ ἡυαρηχοηΐ Ῥὰμπῖο σαί. 

4 Ἠδ 588}] ποὺ 181] ποῦ Ὀ6 ᾿αἰβοουχαροά, 
ΤΙ] Π6 πανο βοὶ ἡυαρτηθηῦ ἴῃ ἐμ6 φαγί: 
ἈΑμπά {}9 18168 5}8}} ναὶ ἴῸΣ 18 ἰδν. 

ἸΟΥ, αἰπιῖν διγνεπο. 3 Ἠοῦ. σμοπελ ἐξ, 8 Ἡοῦ. δνοόξκαι. 
ὁ γευεαΐ τίσλξ, » αοοογαϊπρ ἔο ἰγμλ.. 

ΤΕΧΤΌΑΣΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

866 Ζεὲ ἴον 1:9 ΓΟ ΌΣΡΘΙσ6 οὗ (9 ψοσγά9: ΥῸΣ. 1. 11 οὔ γον. ὃ; γὴν κε) το ἐμ ἅτοι οἴαι59. Ῥτοῖῃ (δῖα [ὃ ἢ» 

πἸθρ- ὙΠ3 ΠΥ Υϑε, δ. ΤΠ 5-- 15. Υοε. 4. [ἰβθαγο ἐδμιαὲ γ3" 15 ποῦ Δοτα γγ, δαὲ ἴγοτι Κγν. ΤῈ 
πΕ- ΤΊ. Ῥτοπαποϊδείοῃ Ὁΐ ἐμ9 ἐπιροτί. Καὶ πὶ πὶ ὦ ΤῊΝ Ὧ50 ἴῃ 

νον. 1. ἢ 79) ΠΥ Ἵ οηθ Ἰοοῖκβ ἴου 13 (σοπρ. ΜΊς. [ οἶποσ } ̓ γογὺθ (Ὁ ῬΙΟΥ͂. χχὶσ. 6. Ἴ).)᾽ ῬΞ. χοΐ. 6), αῃ!ὰ 
τἱ. Ἴ, οἰ... Ἑνάσ ΠΥ 189 ρσθοθήϊες 3 οομιίμαθ8 ἐμ [ὲ [8 γϑυιδεικδοϊθ ἐμὲ ἐἢ 9 ἰταροσγίοος [οττῶϑ οἵ ἸΣῪ οσοῦς 
ἔοτεαθ. ΟὨΪΥ͂ υἱδ ἐπ6 Ῥγομυποίδείοῃ ὦ; ΡΒ. χυΐἱἱ. 80; ὃ βωσω. 

γον. 4. ΓΙ" εἰ οοττοβροηὰε ἰο (ἢ ϑϑοοπὰ οἰἴδιιϑθ ] χχί!, 80; Εουϊ. χἱ!, δ. 

ἘΧΡΟΈΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ,. 

ἴῃ οἱ] (αἶϑο οἵ ἱποϑιιθοὴ ἰβ οἥδη εἰρη βοδ ὉΥ 

ὉΡ ΠΣ ἴω ον. “ϊ. 1, 1δ; χίν. 17, 18, 28, 39. 
ΤῊΪΐθ οοππίγαοίίου 5 οοητιηοα ὮΥ ἰχὶ. 1. Βν τὴ0 
δηοϊηί εν πὶ} 16 Ηο]γ ϑρί τὶς, (6 ϑοσυδηὶ οἱ σά 
ἷθ ᾳυ4}18ἀ ἴο Ὀτίπρ τρις ἰο [ῃ6 παϊΐοπβ. ΘΌΘῸ 
ἮΘΓΘ Ο8) 68 ΠΕΙΓΠ6Ρ ᾿υα οἶ4] ὑγαπαδοίίοη, πο Σ 
}υἀϊςοῖα] βοηΐθηοθ ; 11 σδῇ ΟὨΪΥ͂ ταθδῃ βίδπάδγαὰ οἵ 
τίσει, Βυΐὶ πμδὶ βογῖὶ ἈΡρθατθ ΠΥ ἤοπι ἴδ 
παίυγθ οὗ ὑπ0 (πἰηρ ἰἴ861 ρΑΓΕΪΥ ἔτοπὶ [Π 6 ΡΆΓΆ1]16] 
Ῥαββαρθα, Τὴ μοδαίμοη, ἰοο, μβδὰ βίἰδπάαγήα οὗ 
τίρῃς ἴῃ ροῦογαὶ. Βυΐ (ΠΟΥ͂ ἰδοκοὰ {86 ἔσιθ 
ΒΟΌΪΌΟΘ οὗ τἰααί, π6 Κηον]θάρο οὗ Ηΐπιὶ τῆο αἱ ομο 
ἷβ γα ῃ ; . Ἰδοκοὰ {π6 νόμος τῆς ἀληϑείας. 

Μ611 δηουρῆ ἴο (Π6 φῬϑορ]θ οἵ [βγϑθὶ. Βυΐ οδῃ 9 ατίἀϊςαὶ ποτπὶ οἵ τρις ἵπ 1868 
ψετβ. 2, 3 6 βαϊὰ οἵ ἱβοπι) Ηδγα ἰβ πιρηιοηρα | δρβοϊαὐθ βθῆβθ, 4. 6.,) το σίου (ΗΠ ΕΝΟΒΤΈΝΒΒΕΕΟ 

1. Α8 ἴῃ οἶδ. χἱΐ. (Π6 ἔοτπι οὗ Ογγῦθ, νῆο 15 

Οπο, ἢ. οου]ά, ἢ Ηδ που]ὰ, αὶ ΗἨδ ν1}} ποῖ. ΟἈγίθιοὶ. οὐ οὖσ ἰεχί, ΠΕΣ ΙΤΖΒΟΗ, ΒΕΙΝΚΕ) ἷβ ἴο 

βοσυϑδηὶ οἵ Φοπονυδὴ τὶ πουΐ Ὀοΐηρ 64116 50, δηὰ 
80 ἴογπι οὗἁ [Ιηγαοὶ, Ὑπὸ ἰβ βεσυϑδηὶ οὗ Φεδονδὴ 
δηά 18 80 03116, αγο ἐποὶν σοοίΐβ, δὸ ἴῃ ἴοτπῃ οὗ 
Ἡϊὰ τῆο ͵ἷδ βογσυβδηΐ οἵ Φοϊονδῃ ἴῃ 6 εἰσμοβὶ 
8686, ἴ6 ἴοσγιῃ οὗ ἴΠ9 Μεβρίαϊι [88 ἰΐβ τοοῖ ἰῃ 
σἤδΡ. χχὶν. Τῇυβ ἴῃ6 Ῥτγορδοῖ 8]1ὁτγβ [86 ἰγρο8 
οὗὨ 1εἷ8ϑ Ῥγορἤοίΐο ΌΓΠ8 ἴο δΡ ἰῃ Βα ΘΟΘΒΒΊ ΟΠ, 
δηᾶ 'π 8 ὙΔΥ (δαὶ δβἰζοίοῃμοα (ἰθπὶ ΤῸ ὺ8 δἱ βσϑί 
ΟὨΪΥ ἴῃ ζϑῆθγαὶ οὐ] π6. Ηδργο ΠΟῪ [68 1618 ἃ Β6Γ- 
νδηΐ οὗ Φοβονδῖὶ δρρθδτ, σβοτα, δἴνοσ ἰμ6 ἤγει 
βίγοϊκοβ {δὶ ΟΥ̓Δ 18 ΤΌΤ, ΜῊ τηϊρη τοραγαὰ 88 
ἰάἀφηςσαὶ τ ῖτἢ {Π|6 βασυδηί οὗ Φεομονδῆ τηθηϊϊοηρα 
ΧΙΙ. 8. ἘΕῸΣ 81} ἰῃδὲ 18 βαϊὰ ἴῃ οὐν σοῦ, 1, ΒΡ} 168 

Νοὶ πιο Γο Υ 

Ἠδς οουἱὰ ον, δῃά Ὀτοαὶς ἰῃ6 Ὀτγαϊβοα το, δπὰ ᾿ ΡῈ υπαογβίοοά, Τΐβ δυβο]υΐϊθ βιδπάβγά οὗ σῖρῃϊ, 
ποηοῖ ἐμ6 αἰἰτηχαοσίης σίοὶς, ἴος Ηθ Βαὰ τμ6] Ηἰ[Βοσῖο [86 ρῬγεγοραίῖσο οὐἠ  δεβοναῖ δὰ Ηϊ8 

τιρῃς δηά {86 πιὶρῃὶ ἰο ἀο ἰι, ὙΠδὲ ἰΒ [86 ΓΟΒΡ | ΡΕΟΡΪ6, 86 ϑογναπὶ οἵ “1 μονα Μ1}} σατγτν ἰογ ἢ ἴο 
ἩΪΙΏΡΟΙΓ, {πὶ ΘΟΠΊ68 ἰο νἱβὶς ΗΠ 8 Ῥθορὶβ ἰπ πιϑοῖς- ᾿ 81 πδίϊομβ (θομρ. ἰϊ. 8; Μίς. ἱν. 2; 184. 1]. ἵν. : 
ΠδρΒ δηα Ἰον]ΐηοβα. Απὰ γοῖ Ηθ ἀοὲβ ἄρρϑᾶγ 88] Ῥβ. οχϊνὶΐ. 19, 230). Τὰ ἸΕ ὙΠ εἰσοΐθος {16 

ΡῬυ ] ἸΒῃἱηρ οὗἩ τῦδὺ 88 Εἰ Πποσίο Ὀθθα μἰά, σον ]δ- 
ἰοα (Ηδ8. :. 4). 

Τη σνοτβ. 2, 8 ἰΐ ἰα δἀἀοᾶ ἴῃ ῥγαΐϑο οὔ 6 ϑεγυδηῖ 
οὔτε ΓῸκΡ [μὲ Ηο υὶ}} μοὶ ΟΥΥ 18 [86 αἴχϑοῖβ, 
ὯΟΣ Ὄσθαὶς ἴπΠ6 Ὀτυϊδοᾶ τοοᾶ, 1 Ηθ ἷβ ἴἰο ὃὈ9 
ταϊβοὰ ἴογ (8, ἰῃοπ Ηὸ τασδὶ ἤανα Ὀθεθ 80]6 ἴο 
δ τ δὶ Ηθ δρδίαἰηοα ἴτοτη ἀοΐηρ. ΕΥΙΔΘΏΙΥ ἃ 
οομίταβὲ ργεβοηίβ ἰ(86 1 ἤθγο. [ὑ 18 ποῖ ἐπαὶ 186 
Βογνδηὶ οἵ [86 [0Ὲἣ}Ὁ οδπποὶ ἀὯο νοὶ Ηο ποαυϊὰ 
δυθῃ ᾿ἰκὸ ἰο ἀο. Βαϊ [86 οοπίγδιγ : Ηθ οου]ὰ 
νυ Ηθ ν1}} πο. Ηο δϑαίαϊπβ ἴσου [88 080 οὐ 
ἯΙβ ρονοῦ ; Ηο ἀϊνοβίβ Ηἰπιβο, ΒῪ (818 Ἄνθη 1ἰ 
ἷβ ἱπεϊπιαιϊρα ἱμπαὶ Ηἰβ βόποσ τοῦδ ὃ6 
Οἰμουπῖβο ἴμθγο πο] ποῖ Ὀ6 50 ποῖ τηδθ οὗ 
ΗΐΪδ τοίγαϊπίηρ ἔγουι βίης ἰδ. [8 1ϊ Ἴγθά0]6 ἐπὶ 
ΒΟ ΒΟ ὉΪ6 δρβιϊομοο ἥἔγροπι [6 υ86 οὗ ροπτον 
ἐμαὶ (86 οηὐογοά οοὐ]ὰ ονοῦ 6 τηθπιϊοποά ἴο 186 
Ργηΐβα οὗ [βαΐϊδῆ, οὐ οὔ (πθ ρσγορ ιϑίβ βθΏθγα !Υ, οὐ 
οἵ (π6 ρϑορὶϑ οἵ [βγϑθὶ βθπθγα  Υ, ον οὗ {π6 δρὶτι- 
ἰυαὶ Ἰετποὶ, ΟΣ οὗ Ογσιβ, οὐ οὗ ὕείδῃ, οσ Ηπσοε- 
κίδῃ οὐ Φοκίδῃ [(Ἀ9 νατίουβ ρεγβοῦβ βιιρροθεα ἘΥ͂ 
ἀἰδδτοηὶ ουτησωθηϊδίοσβ ἰο Ὀ6 πιϑδηΐ ΕΥ̓͂ (86 ὅ36Σ- 

8 συάρο, Ἰουά δηᾶ ἰδνεὶ]6, 8 ἈΡΡΘΔΓΒ ἴγοπλ ΥΘΓ. 
18. ΕῸΓΡ {118 σΠΡΙοΣ ἷ8 .}} οὗ οοῃίγαθίβ. Ὑ 6 γα, 
1--4 οοηίγαλὶ σι νουβ. 10-17. γοσβ. 5-9 σι 
ψογα. 18-21. ΟὐοηίΓαβία ΔΡρθδν, ἴοο, νη [86 1πη- 
ἡ ΒΊΤΟΡὮ ΘΒ; 6. 9.) ὕ6Γ. 4 α. οοηίΓαβίβ πὶϊῃ 

2. ΒΘΒοΙ]ᾶ τὴῦ δοσνβϑῃῖ-----ἰΟΣ δία Ἰἰατσ. 
-τϑ εῖβ. 1-4, ἼΞΌ ἴῃ ἰϑ6} οδῃ τθϑη “ἴο βεΐζο, 
Ποϊὰ δε.) ἩΗδγο, βοπόνον, ἰὰ ἷβ ποὶ δὴ δοὶ οἵ 
νἱοϊδθησθ ὑπαὶ 18 βροκϑθῃ οὗἁ θυΐ δῇ δοί οἵ Ἰονϑ' 
ΤΙι6 ϑοσνβηΐ οὗ ὅθ βονδὴ βιρροτία Η  πλ86 10 οἡ «6- 
πονδῆ, δηὰ ΖΘ βόνυδῆ βυρροτγίβ, πο 45 απ ὈθδτΒ 
Ηΐδ ϑογνδηΐ (οομρ. σρῦ. 6: 7πο. υἱῖἱδ. 29). ΤΏ6 
ΨΟΓΩΒ “1π ποτ ἴ 8ἃπὶ τῦ6}] μ] οαϑοὰ," Μαίῃ. 111. 
17; χνὶϊ. δ; 2 Ῥεϊ. Ἰ. 17, μοδιὰ δ [9 Ῥαριΐβε 
ἀπά {π6 ἱγαπκῆρυταιίοη οἵ ΑἸ ιγδὶ, ββαπὶ ἰο οοπηροὶ 
ὙΠ οὖν 2) ΠἸΠΧῪ δηὰ αἷδο πίῃ γ ΒΓ] σοῦ 21. 
ΤΏο ἰάορα οὗἁ δῃοϊηιΐηρ βθϑιηβ ἰὸ ποῦν [Π6 6χ- 
Ῥγοβαίοῃ ᾧ ανϑ ρΡϊ ΜῪΥνὴ βρίσί᾽ ρου Ἐπὶ. 
(Ὑ8 Ἴχργθαβίοῃ οσοὰγβ ΟὨ]Υ ΠΟΙ ἴπ ϑδίδῃ ; [ῸΓ 
ΧΧΧΥΪ,. 7 Ὀαϊοηρη ἔπ ΔΠΟΙ ΟΡ ΘΑΙΟΡΌΓΥ ; 8.1] 
ΘΟΠΔΡ. χὶ. 2; ἰχὶ. 1). ΤῊΘ 86 οὔ [86 ΒΟΙΥ δποίαί- 
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γδηὶ οὗ Ζοδονδη.---ΤῊ.7 ὙΆοη αἰὰ Ιρτϑοὶ ουοσ 
ΜΝανθ ρτεοδὶ βΡΟνΟΣ ἰπ γοίθσθηοθ ἰο 1πΠ6 ποδίῃεη, δηὰ 
δ ΒαΙΏὉ]9 ἰονο δρϑίδίη ἔγομλ 1ΐ8 υ8ὸ ἢ Οἵ πἤρη 
δὰ οὐὰσ δ Ῥσορδοῖ οὐ κίηρ οἵ ἴβγδϑὶ (89 Βὶρῇ 
Ροαϊιΐου οὗ 8 ἰθδοβοῦ οὗ σρληκὶηά, δηὰ Ἀ]]6ὰ 1ἰ 
ἩΠῚ} Βυμλ0]9 βοϊ ἀοηΐα] ἢ Απά οὗὨ Ογγὺβ ἰδ σϑῃ- 
ποῖ ΡῈ Βαϊὰ ἐμαῦ ἢθ ψὰ8 σ8]16α ἴο μῖνα ἰο {1|ὸ μοδ- 
το [ἢ νόμος τῆς ἀληθείας. ΤΏΘΓΟ ἰ8. ΟὨΪΥ Οπό, 
ἐμδί βίοοὰ 845 Τόϑοθοῦ οὗ 4}1 παίϊοηβ, καὶ γι, 
Βρ᾽ἰ6 οὗ Ηἰβ Ἐπεδι αἰρηῖν, οοὐ]Ἱα βδὺ οἵ Η 286}: 
Οοταα υῃΐϊο λίο 81} γα ἰδὲ ΙΑΡῸΣ δηὰ δτὸ ΠΘΑΥΥ 

Ἰδάθῃ δηὰ 1 υὶ}} σῖνο γοὺ σοϑί. ΤάΆκο ΜῪ γοῖζο 
ὌΡΟΩ γοῦ, δηά Ἰοασ οἱ Δίο: ἴον 1 δηλ τηϑοὶς δὰ 
ἸΟΨῚΥ οὗἁ Ἠεδτὶ, δῃηὰ γὸ β88}8}} πὰ τοϑῖ [Ὁ γοὺγ 
δοῦϊα. ΕῸΓ ΜΥ γΟΚΘ ἰδβ Θϑϑύ, δῃὰ Μυ Ῥαγάθῃ ἷβ 
Ἰρῃο (δι. χὶ, 28-80). 10 18 88 1 ἴ|9 1οτὰ 
μδὰ ΟἿΣ Ὅς ἴῃ ταϊηπὰ Ὑἢθη Ηο δροΐχθ [8686 
ὙΟΣῦΒ. ΕῸΓΡ ποῖ ΟἿΪΥ ἀο Ηἰβ πογάβ: “1 ἐμδηὶς 
ΤΏοα, Ο Ἐδίδογ, Τογὰ οὗὁἩ βοδνθὴ δηὰ δασγίῇῃ 
ὑὐνε ψοΣ, 29) Γ668}} γοσ. ὅ οὗ οὐγ ομδρίοσ, ("δὶ 
ἀβοσῖθεβ Οοὰ 88 120 Ὅπθ “ἰπδὲ ογοαίθά (8 

Βρδνυθῆβ, δηὰ κἰγοίομβοὰ ἔμοπὶ ουἱ." Βυΐ, πμδὶ ἰδ 
8Β.1}}} πιοτὸ ἱταροτίδηϊ, τὸ Βηα μοῦ [Π9 Β8129 Ο0ῃ- 
ἔταϑδε 86 86 δδϑὶθ οὗ Ομ σὶβι 8 τογάμ, [ἢ δὶ ΤΌ] 606 ΟΥ̓́ΘΡ 
Αἰβὸ οὔτ ραϑααϑθ. Τἢ6 δ Ὦ Υ ΓῸΒΡ οὗ βδϑάνθη 
δηᾶ φασί ἀ068 ποὶ δεῖς δον [86 τείβθο δῃά ργυάρηί, 
Ηδ [858 γουϑδ οἱ Ηἰπιβοὶῦ ἰὸ ὑπο80 ὉΠ δρ6. 
Ἀπάὰ Ομ εῖϑεὶ Ηϊηιβ6 1] δον εἰρη βοδηὶ [μδὲ Η6 
ἰηϊχοάυοοβ 1π6 πορὰβ ἰο (86 ἩΘΔΑΙΥ͂ δηα ΠΟΔΥΥ 
ἰδάθῃ φυοίοα Δρονο, τὶ (16 ποσάβ: “ Αΐ ἰλίπρϑ 
ατὸ (αεἰιυεγοά υπίο Με οὗ ΜΥ ἘδΔΙδΟΓ : δηα ΠΟ τηΔῃ 
καποποίὶ [ἢ βοη, αὶ ἰἢ9 ΕδίΠοΥ ; ποῖ μοῦ Κηοποίἢ 
ΔΩΥ ΓΔ} ἰδθ ἘΔίΠοΥ, βανὸ 1ῃ9 βοῃ, δῃὰ ἢθ ἰο 
“βοτὰ ἰμὸ βοῃ π|}}} τουθϑὶ Ηΐπι᾽ (ἰδία. γαγ. 27). 
ὕοσα Ηο ποί ΒΑ δαῖτ ἴῃ ἃ σηοδί δ ρ δῖος ΜΔΥ͂, 
δὲ Ἠδ ἰ8 ἃ χῃθοῖ, ἸΟῪ δηα ρδίϊθως θϑοθοῦ 
αἰξλοισὶ, ἰδὲ σγοαξεεξ απὰ ἰδὲ λίᾳλοδέ ζπου- 
ἐεγ7ὲ ατὸ αεἰλυεγοά ἰο 11πι8:! εβῖ68 {Π6 ονἹάοηΐ 
οοπηοοίίου οὗ ον Ῥβββαρο ὙΠῚ Μδ ἢ, χὶ. 25-90, 
121 πὸ ἰδνὸ ἰδ τοπιδγκοᾶ, (Π6 ουδηρο ἶβὲ 
Μαδιαν Εἰπλβο ἡ ἀβοϊαγοα ΟΧΡΡΟΒΑΙῪ πη μὲ ᾿ἱπ- 
ταϑϊ δίο!υ [Ὁ]]οττα (χὶϊ. 1δ-21} {πὶ Β6 βαν ἴῃ (6 
οοηάποιί οὗ (6 ],οτὰ δἱ {πὶ {1π|6 {Π6 [16] πχοηΐ οὗ 
ἴα σόογάβ οἵους Ῥγορῃοί. Τ]ιαὶ Ηδ Βοδ]οα (ἢ6 
εἰς δηα γοὶ ἰογ δα ἴο παν ἐξ ρυ Ὁ] 19 Π 6, ἐμαὶ 6 
πουϊὰ ΟὨΪΥ ϑδέγυὲ (οορ. Μίδιἢ. χχ. 28), δῃπὰ 
βουσὶ ποΐ Ηπΐ8 ὨΟΏΟΥ δηὰ ΗΠ 8 δανδηίδρο (20. 
Υἱ]!. δ0; γν. 80), {πὶ βοοπὶβ ἴὸ δίδιμον ἴο οοῖ- 
τοϑροῃά ἰο ἴππ ῥἱοίατθ οὗ ἐμ βδσνδηὶ οὔ 86 ΓΠΟΒΡ 
τδὲ 15818}} ἄγον ἴῃ ΟἿΓ ΟΠΔΡΙοσ. 
Το οχργεβείου 117) τηϑδηίηρς Ρ ΜΟ ὁοσυτα 

Νυιι. χίν. 1; 9οῦ χχί. 12, δὰ ἴῃ ἴκα. ἰῇ γρασγί 
ἢτας (111. 7) δηὰ ἴῃ μαζί βοοοηὰ (χ] δ. 2, 41). ἴμο 
οταϊβαῖοι Ὀοίηρ Ἰἀϊοπχδίϊο, ᾿ξ προ ποῖ Ρ6 βυρρ]οὰ 

ἴτοτα 89 [0] ον της ἦφ. ΤΈΟ πἰδίοηηοηΐ [δὲ (ἢ 9 
διοτυδηΐ οὗ οβονδὴ 8881} ποῖ ΟΥΥ πος 1 ἂρ 
ἩΗΐ 5 νοΐοϑ ἰβ υπἀογείοοά ἴῃ ναγίουβ ψᾶγα. [ἰ 18 
Βαϊ, οὐ {19 ΘΟὨΓΓΑΓΥ, γοῖϑ. 18, 14, (δὶ Ηὸ 11} 
ΟΥ͂. ὙΤλ5 ῬΟΙοηρΒ ἴἰο [ῃ6 οοπίγαδίο. ἱ τὰ πϊοῖὶ 
ἴδο οἰδρίος δρουῃάβ. Τῆ6 τηθδηΐηρ οὗ γοῖβ. 2, 8 
ἴα, ἐΒογοίοσο, ποῖ μδὲέ ἐπ ϑαγνδηὶ οἵ (9 [0ᾺΡ 
ἯΙ [ἢ 9ΈΠΘΓΔΙ ποῖ ΟΥΥ, δῃ νῷῦἢ} Ὀγϑαῖς ποι πα 
ὙΠδίονοσ. ΒΔΙΒΟΙ, 86 Ηδ δποϊπεϊηρ τὐῖ (86 
Βιρί σις 1 ρ1166, ΗΘ Ὑ71}1} ΟὨΪΥ ποῖ ΤΟᾺΣ δῃὰ σαρο 88 
ἂο ἐδὸ ρον οὗ [18 ποσὶ, ΠοΣ ἀο υἱοΐθηοο ἰο 
1ηὴ6 ΜΘᾺΚ ἀπά ττοίομβοά. Οὐ 8 σοπῃίγαιυ Ηδ 
ὙΠ} κὸν Η;Πι561 ρβοηῖ ]ο δηὰ κίηἃ ἴο (ῃ6 ΡοοΣ 
δῃα πϑοκ, τ ]οἢ 5 ᾿γθοΐβου (86 ΟἹ]ά Τορίδιηθηὶ 
Ἡϑ δ ὦ ῬΣ. Υ̓́μαὶ 18. δἰγοδῦ ὑγυΐβοὰ 

(“ πἰοκοὰ," ΥἸΧῚ ΠΡ οοταρ. χχχνὶ. 6; 1ν}1}.6; 
και. χχυὶ δὶ. 33) Ης π1}} ποὶ δηΐμη ὈῪ Ὀγοακίηρ, 
δηά (δ 1Ι͂060]}Υ αἰ ταμιογίης τὶοῖὶ ΗΘ ΜὙ11] Ὡοὶ εχ- 
ἀπρυΐκα. ΠΣ ἰ5 186 σ]οὶς πιδάθ ἔγοτι Ἰΐμεῃ 
(πρῦθ πμίοι μόπονας ἀοθθ ποὺ οθοιγ, ΘΠ. 
ΟἾΒΕΝ. Τῆες. Ρ. 1186). ΤΏ ἀουθ]6 βἰδίοιηθηὶ οὗ 
γοσ, 8 οοῃίδίηβ ἃ λετότης. ΕῸΣ ἰδ ἷβ ἱποοηοοῖνδ0]8 
(δαὶ Ης, σβοθθ Ῥεϊηρ 8. ᾿ἰχμὶ δηὰ 116, ἱπίθηἀϑ 
ΟὨΪΥ {πΠ6 ποῃ-οχ συ θηπηοηὶ οἵ ἐπ 6 σοίς οσ 19 
Ὠοη-Ἴγδοίυσο οὗ {πΠ6 χοοὰ. Ἐλδίμοσς Ηθ ᾿Ἰηϊοηᾶβ 
βοίὰι δ [9 θοχίπηΐηρ οὗ ὩΘῪ [76. 

ΤΠ οἶαδῦβο ἢ ΝΥ" ΠΙΟΝ βἰδηὰβ δἰοηθ 88 ἃ 
Ῥοβίεἶνο δἰαίοιαθηΐ ἰῃ δηι  ποαΐβ ἰο {μ6 ἰογοροίης 
Ὠοραιϊνγεα, Τὴ ΤΧΧ, ἰγϑηβὶδίοβ : εἰς ἀλήθειαν 
ἐξοίσεε κρίσιν. ἩΜαίιδ. χὶὶ. 20 τοδάε : ἕως ἂν 
ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν, Το Ἰδἰΐον ἰγϑηβ8]8» 
λοι θθθ}8 ἰο Θοδλθ ἔγζοπι ἃ οοηζιδίοι τι ΗΔ}. ἱ. 

4. Ἐὸς μεθ ἰξ τοδάβ: θυ ΤΥ ΚΥ" ΜΉ. 
Βαϊ ἴῃ Αταυλδῖς ΓΣ) τηθϑὴβ υἱοὶ; ἸΓΧ), ἘΠ) 

18 υἱοίοτία; ἩΓΥΎΣ οἱείον. ΠΌΝΟ, πβίοι οοσατα 
ὯῸΟ ὙΏΘΓΟ οἷβο ἱπ {(μ6 Ο]ὰ Τερίαμηθηΐ, ΘΔ ΟἾΪΥ 
τθ8ῃ δεοιπάαπι υεγίαίεπι (Ὑ τ. ὑπ υεγίϊαϊ6), ἸΔἸκο 

[86 ἴΌΓΙΩΒ ΠΙΚΎ5), »ΌσῸὉ χί. 8; Ρτε), ΘΒ 

χχχίϊ. 1. ΟἿθ τὐσϑί βιρροθο ἰμαὺ (09 ἜΣ ργθεβίοῃ 

ταθδηὶ [86 βαπῖο δα Ὁ 27 ΕὟΡ ΟΘῸ σον, 1. 
Βαὶ ἰξ ἰ8 ἴο θ6 ποὐῥοοά τ18ὲ νοῦ. 1 ἰΐ 18 (16 παι ώοης 
ἰο σοῦ 86 ββεσυδηΐ οὗ Φοϑιονδ Ὀγίηρθ Ἰοσί ἢ 
τἰχῖ, ἩΠΘΣΟδ8 σοῦ. 8 ἰδ 8 10 ἰἤοαθ σοπ)ρδγοὰ ἰοὸ 
(ὴ6 Ὀτγυϊδοὰ τοοὰ δηὰ μἰπλοσίηρ τὶς κ. Μο,ο- 

ΟΥΕΣ ἴῃ το, 1 89 δἀδίίου ΓΟ ἴ8 Ὑ ΔΩ ηρ. 
ΒοΙιἢ οοπί ἀογαίϊοηβ ᾿ 80} ΟἿΥ Δβϑι τ ρ᾽ ἃ π104}1- 
βοδιίΐοῃ οἵ {16 βθῆβα ἴῃ νοσ. 8. Τὸ [Π6 μιοδίμρῃ, 
0 ἀἋοὁ ποὶ Κπον Ηΐπι, αοἂ Μ|}} σόνϑαὶ ἐι6. 
βίδηἀαχά οἵ τἰχμῖ, ΒΥ (8 υὑ86 οὗἩ ΜΟΙ {ΠῸ} ψὶ]] 
Βηά {πὸ τρμί, Βιϊΐὶ ἴοῦ {π9 Ῥοοῦ δῃὰ ντσοίομοά 
Ηοα “|}} ρσοουχα 8 γἰρηΐ ἄθοσοθ ΟΟΣτς ΡΌΒΟΊΠΕ ἴο' 
186 {ιίἢ, Ηθ ν}} ἢοῖρ (θα ὧὼ ἱμεὶν τὶ σἢίδ ; 
βοιῃϑι ἰὴ ὑμαὺ οἰβοθγο 8150 18 τηϑαθ ἴο ὯΘ 81 
οββϑηία] ρασί οὐ [86 ψίουυ οὐ πο Μοββίδηϊο Κἰηρ- 
ἄοπι (ἰ. 21, 26 κᾳ.; ἰχ. 6). Βαῖ ΜΡΧῚΓ ἜΧΡρτθβδοδ 
Β6τθ (86 Ῥγοοθοάϊηρ, ἰδδαΐπρ οὗ {π6 ἄθοσγοϑθ οἵ ἃ. 
ἦπάραο, 'ἰῃ τ ΐ ἢ βθῦθο ΚΧὴ ὀσσυγθ ὑπῖοθ πῃ ΗδΡ.. 
Ϊ.4. Ῥεν ἀτιοογθ, ἴο ΟΔΥΤΥ ἰπίο οῇδοί, ἰο οοπάποὶ ἴο. 
186 οηά, οδῃηοὶ Ὀ6 [86 τηοδηΐηρ οὗὨ ᾿ΣΥΊΣ, 
ΒΥ νοῦ. 4, (6 Ῥιορβοὶ που]Ἱὰ οὐνϊαίθ ἃ σχιΐβο. 

ὑπ ἀογθιδηάίης, ΟΥ̓͂ ῬΓΟΡΑΙΪΏΩ 8 ὑγδηβιιοη ὑΠδξ, 
ΤΩΔ 65 Ῥχοπλΐηθηῖ 8. οοηίσαϑιγο βἷάα οὗ (ἢ6 ὅ86ν- 
νδηΐ οὗ Φοπονδῆ, τῇ] ο ἢ ΔΡΡΘΩΓΒ ὀνοη ἴῃ ἴδ 6 Β60- 
οῃᾷ, Ἀαΐ 5111] Τηοσθ ἀδοίάθε!ν, ἴπ ὑπ6 (Πἰνά βίσορθ. 
ΕῸΓ ἱπβίβῃοο, ἰὲ ταϊρἢς ῬογῆΔρΗ θ6 ἰηΐοττοα ᾿ἰπτῖς 
ψοΓ5. 2, 8 ἰῃμαὶ [16 βεγνδηΐ οἵ ψΦοπονδῆ. Ὲσθ ΟὨΪΥ͂᾿ 
ΤΆΘΟΚ βηα Ἰονΐν, {πδὺ [8 ΗΘ τ ΓΘ τηδθ Θη]Υ οἷ᾽ 
681 δἰ. Εἔ, (αὶ ΗΒ Ὀοῖηρ που]ὰ Ἰδοῖὶς τὲ6 ἤγπ)- 
Π6Ά8, (89 ἸΔΟΥ͂ ἴογοα, [ἢ 801}}}}ὴ)0ΐὺ ῦ᾿ ο ὈΘ ΒΏΡΤΥ δηὰ 
Ῥαπῖθῃ. Τὸ οὈνϊδίθ 818 [Ἀ]8β0 Σπηδγθηοθ ἰπο Ῥτο- 
ῬΒοΐ βαυβ, ἱβουρῇ ἴ86 Ββογνυδηὶ οὗ Φϑῃουδῃ νι }} Ὀ9 
Βυ ἢ 88 ἀοροσὶ υθὰ νϑσβ. 2, 8. δἰ}}} ΗἨδ νι} } Ηΐτ- 
86] Ὀ6 πο Ὀγυϊβοὰ σϑοὰ, [Ὑ}Ὺ ἴγοπι ΚΣ 800 Ταχί.. 
απὰ Οναπι.. ϑιρίϊο οὗἉ ἷ8 ροιίϊθηοβα, Ηο 8Π.4}} ὈῸ 
ἔσιῃ 885 ἃ σοοὶς (χυϊὶ. 10; χχυνὶ. 4), οἡ πῇ ϊομ 4}} 
αἰδοῖα οὔ Ηἱἷβ ϑῃθπιῖδβ 8}4}} ἀδβῇ ἴο ρίθοθι δηὰ 
Ηδ βὴ411 ΘΔΥΤῪ ουἱ Ηΐβ οουπροὶ]. γἱοίοσϊ ου δ γ. ΤῊΘ 
οοηὐυμούοῪηῃ ἪΡ πἰχηΐδοθ Βοῦθ, δ οἴη (6 βη. 
ΧχυΪὶ, 15; 8. οχσὶξ. 8), οοω(ἱπυθῆςθ. υπ}}} (86. 
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οδ]οοὶ 18 αἰἰαϊποα ; [16 πιρδηΐϊηρ οὗ (μ͵8 ἰοτῃλ οἵ | ἃ σοϊἱχίουβ ομθ, ἃ οουπίογρασί οἵ [89 αν οὗ Ξἰηδὶ. 
Θχρζοβδίοη Ῥοΐηρ αἰσαυβ (Παὶ ἃ οοδβίηρ Ψ1}1 Ὠοὶ 
ἰδἰκο ῥΙδοθ {1}} λ8 δπὰ 1η Ὑ]ἱ θοῦ 18 δἰἰαϊ θα (ἀραϊηδβί 
ΟἜΒΕΝ. ΤἼ΄,5. Ρ. 992, αὐὰ ΗΈΕΝΟΒΤΈΕΝΒΕΒΟ, ἥυ- 
ἐλεπέϊε ἀ. ]απῖοὶ, Ρ. 67). ὌΝ Βαὶ 19ῸὉ]]οὐα ἀοθβ ποῖ 
Θηΐοῦ ἰηΐο {π6 οομβι ἀθσϑαζουῃ. 76 βίἰδῃδασγὰ οὗ 
ται ἐδδι ἴμ6 βοσνδηΐ οὗ ὕϑβονδῃ Μ1}} ΘριδὈ] ὐβἢ 
οὐ ἰδ οασὶ ἢ ἰβ 86 8816 πχρηϊϊοηοα γοσ. 1. [ἱ 8 

δῇογσατὰβ οδἹ]οὰ ΓΙ “16π,᾿ προ 18. ΟὨ]Υ͂ 
ὭΘΕΓΟΙ ἀοβηϊίοη δἀἀρά οἡ. Τμδὶ ἰδ, 1ὺ 8. ΟὨΪΥ͂ 
τηδάθ ρῥ͵αῖπεν ἰμδὲ (ἢ18 βἰίδηἀατὰ οἵ τρῃΐ πὶ}} Ρθ 

2. ΤῊΕ ΒΕΒΝΑΝΤ ΟΕ 6ΟὉ ΑΒ ΤῊΞΒ ΒΕΑΒΕΙΒ ΟΕ 

Α8 ΒΕΙΊΤΖΒΟΗ σουλλσίςθ, [Π6 βογνδηὶ οἵ Φοβονδὴ 
111 δα ἴο 6 ϑύπναίϊζίο (6 Ζίοπὑ(ο ΤοΣδι (σοι. 

᾿ϊ, 8). Το γοοϊοη οἵ Υγ" δὲ (86 εῃὰ οἵ (86 
οἴδυθθ ᾿πηαἰοαῖοθθ (μὲ τ δὸ ποῖ ἴο οοῃδίαον ἱξ δὲ 
ἀορομάρφηϊ οἡ Ἵ. Βαϊ 116 Ῥτορβμοὶ που]ὰ Β8γ: 
ΒΘ [Π9 βία αγά οὗὨ γρμξ ἰδ οβι δ] θὰ Ὀγ (86 
βοσυδηΐ οὐ ψϑβονδὴι 88 ΤΌΣΗ, 886 σε! σίουβ ἰδνν, 
1Π 6 Ὑ{111 (86 18168 (πηοδηΐπρ Πογο [6 τοπιηοιοε 

ἴοῃβ οἵ (89 μοδίμθη που] ) ἴστι (Βα πλβο γ68 ἴ0 
ῦ 18 ΒΟΡΘ διὰ ἰσιδὶ (οορ. 11, 4, δ). 

Α ΝΕῊῪ ΟΟΥΕΝΑΝΤ 
ΤΗΙΕΒῸ ΑΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ῬΒΟΡΗΕΟΥ ΑΚ ΡΒΟΟΙΚ ΟΕ ΘΙΨΙΝΙΤΥ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙ]. δ-9. 

δ Τδυϑ βαῖ (ἢ Οοά {116 ΤΕ, 
Ηδ ἐμαὶ ογοδίθα {π6 ἤθδνθβ, 8πηα βἰγοίοῃϑα ἔἤθιὰ ουξ; 
Ηϑ ἐμεΐ βργοδα ἔοσί [86 ϑασίμ, δῃὰ τπαὺ πμ]οἢ οοτλοίι ουὐ οὗὨ ἴὑ ; 
Ηο δαὶ βΊνοία Ὀγοδίς υπΐο {Π6 
Αμπὰά βρί γι ἴο ἔμοὰ {μαὲ να ὶκ 

6 [186 Ἶ 
ΑἸα Μ1}} Βο]ά ἐμη6 Βδπά, 

ΘΓΘΙῚ ἢ 
ὈΪΘ ὑροῃ 1, 

ΟΕ ἢδνα 68]164 {Π66 ἴῃ στρ ὐΘΟΙΒΏΘΒΒ, 

ἈΑπᾶά Μ1]}} Κορ ἔΐθθ, δῃὰ γῖνα [866 ὍΣ 8 οονοηδηΐ οὗ [86 ΡΘΟΡΙΘ, 
ΕῸΣ 8 ᾿ἰρῃὺ οὗὨ 86 Οδηί1168 ; 

7 Το ορϑὰ {πὸ Ὀ]]πὰ ογοβ, 
Τὸ Ὀσίηρ ουὐ {ἢ 6 ὈΓΙΒΟΠΟΙΒ ἴσοι ἢ} 6 ὈΥΒΟΗ, 
Απά ἴμοπὶ ἰμαΐ δἰ ἴῃ ἀδυκπ 688 ουΐ οὗὨἉ 116 ῥγΐβοῃ ὨΟΌΒΘ. 

8  απὶ ἴῃ6 Ζ.0ΕὉ : ἐμαΐ ἐθ ΤΥ ΠΔΙΉ6 : 
ΑΠα ΤΩΥ͂ ΡΊΟΥΥ͂ Μ|1Π1 ποῖ ρψίὶνο ἴο δηοίμοσ, 
ΝΟΙΓΒΘΓ ΤΩΥ͂ ΡΓδΐβο ἴ0 στυϑύθη ἱπηδρ68. 

9 Βε)ο]ά, (Π6 ΤΌΓΠΔΘΓ ΓΠΊΠΡΒ ΔΓΘ ΘΟΠ16 ἴο ὈΆᾶ38, 
Απὰ ΠΟῪ ὑπίηρβ 40 1 ἀφοΐαγο: 
Βεΐοτθ ὑΠ6Υ βρσίηρ ἴοσί 1 (611 γου οὗἉ [Β6πι. 

87 ἐλ6 ΣΟ. 

ΤΕΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ 

866 Ζιέρὶ ἴον ἐ 9 ΤΟΟΌΣΤΘΏΟΘΘ οὗ [ἢ6 πογάβ: Ὑ ὺ. ὅ. 

ἼΩΝ Π2--ἀ{Ἴ2. Ὑοτ. 6. ῬΊΓΙΝ--ἼΧ). Ὑοτ. Ἰ. κὦ}3. 
γον. ὅδ. Οα Ὁ 5 Υ 2) οοπιρ. χὶ. 22. ΤΉ ἴοτια Ὁ5᾽)21) 

ὙΠ Ὁ 18 ἰο Ὀ6 ὀχρ᾽ αἰποὰ, ποὺ ἱπαϑϑὰ δοοοσζάϊηρ ἴο ἡΠΥ.Ψ δ, 

Ὁπὺὶ ΔΟΥ [06 ΒΠΔΊΟΘΥ οὗ πόθο ἴοστωβ οὔ “ἢ ἴῃ τ] ἢ 
189 οτἶκίηδὶ  γόϑρρϑασβ, Οὐ 77 ὝὋ ΘΟΙΏΡ. ΟἹ χὶ.]9; χ]ΐν. 

ϑδὰ καὶ 

24. Α6 ἴΠ9 ψΟΓα ὈΓΟΡΘΟΥΙ͂Υ ΤΘΔη8 (0 ὨΒΙΏΓΏΘΣ οἂὖξ Ὀτοδὰ 

(ϑοπιρ. 9.7.) ΝΥ ΝΥ (τὰ ἔκγονα, ΚΣ ΕΥῚΡΙ ὝΜΙΣ Ὁ3 
Θθῃ. 1. 12 βᾳᾳ., 8 ποτὰ ἐμὲ ΟΘΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ἰπ σοῦ δῃὰ ἶϑα.; 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

σΟΙΏΡ. χχίϊ. 34) ἰαἰκϑῃ βέγιοὐ ἀοθδβ ποὲ δβαΐϊ ἴ. Βαὶ 1π 
ΝΟ [Β6γο 198 [46 8}}γ ἐλ 9 ποίίοῃ οὗ δργοδαΐης οὔξ δπὰ 

ΤΠ ΥΝΜΥ ἀοροηάδ οὐ ὑμπαδί. 

νος. 6. ΤΙΝ, [ὴ)0 ΔυΌχονίαἰθὰ π88ῖνο ἵοτηι, ΠΟΣῸ 6Χ- 

ΟΡ Ομ δΙΪν ἰῃ ἐμ ταί ροσβοῦ [860 Οπεκκ Οἵ. ὃ 97. 3 αἹ. 
ΙΔ γτοχαγὰ ἰὸ ἐΐϊβ Ὀοίῃς [οἷηϑὰ πὶ 3 δοὸ ἰν. 1; χὶυ. 1; 

1. 18; 1γ]. 3, 4, 6; Ἰχῖν. δ᾽; σοΏρ. ΧΙ. 13).---- δι ΟΡ δηὰ 

Ὁ Ἷ βδγθ ποὶ {πὸ αγέϊοϊϑ, δοοοτὰβ σὴδῃ ἐδ ῥσορμοιίο 
δίγϊο, δηὰ ἐθ ποὺ ἴο ὉΘ Ῥχοβϑδϑά, 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

1. ΤῊ βίτορ ἢ οοπεὶβίβ οὗ 8 ργοΐίδοοθ, ργίποῖραὶ 
τί, δηα οοποϊπδίοῃ. [ἢ σεβρϑοῖ ἴο γογβ. 1-4 ἰῃ 6 γὸ 

18 8 οἰ πηᾶχ. Τὴ ἰπἰτοδυοίίοη γον. ὅ 18 ἃ οοηδί 6γ8- 
Ὀ]616ὰΡ. Τβοτο [πὸ Ῥτορδοῖ ἀεδεϊμπδίοβ Π6 [0 ῈὉ 
88. (ἢ 6 Οη6 ἐμαὶ [88 ογοδιϑα ἤθανυϑῇ δηά (86 οασίδι, 
δηά 41} (Πδὺ ἰβ οἡ ᾿ξ. ΤῊ ΪΒ δῇογαβ [16 Ῥδαΐβ ΖῸΣ 
ΜΠ [Ὁ]]οσθ. ΤῊΘ βαπιθ Οοα {1πῶὶ οουἹὰ ἀο {μΐ8, 
δηα Ηδ ΟΠΪΥ, ͵ἰβ 8016 αἶϑο ἰο ἀοἰἑγος ἰμθὰ. Ηρ, 
ἴοο, οδ} ΒαῪ οὗ μα χοάδϑηχοσ Ηἰθ ϑοσνδηί: ἤδγῸ 

οΑ]]εα ΤΏΘο, νὶ}} ὉΡΠο] ἃ, ῥγοίθοὶ δπὰ τᾶ κο ΤΉΘΟ 
116 ὈΘΆΓΣΟΓΣ οὗ 8 ΠΟῪ οονθηδηῖ, δὰ 8 ᾿ἰρἢῃς ἴο 41} 
Ὡδίϊομβ (τοὶ 6). ΤᾺΐβ ὩΘῪ οονθηδηὶ δηᾶ θῃ- 
ἸρΒιοηίης (6 πδίϊοτβ βῃ}8}} οοπβῖβὶ ἐπ ορϑηΐηρ 
ὈΠπὰ ογεβ, δῃὰ ἀ 6] Ἰγοσρ ὈΣΙΒΟΠΘΥΕ ἤγοτα Ῥγίδοη 
(τοσ. 7), ποῖ ἷβ ἰοὸ 06 υπαοτγηϊοοὰ ἴῃ ὈοΪ 8 

ἰγϊτ8] δὰ ἃ ρἢ γαῖα] βοῦθβο. ΤῊ βίγορῃαε οοῦ- 
Ηὶ μπέν (νοσα. 8, 9) ἢγ [ῃ6 ΎΡ κυ δβίδιίοιηθηίΐ ἰπδὶ 
Ἡς, Φεδονδῖὴ δ ποῦῃοοβ Ὀοίοσοβαηὰ ἴοσ ἴ!9 
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βακα οὗ Η15 οσῃ ἤοΟπΟΥ, δηά ΘΡΣΙΕ ἴο Β[ὀἨἁ Τ 
(τες. 8) ἰμ6 ἀϊ δβγθηοα θοϊπθο Η 1 η1861 δηὰ 140]8. 
Α58 δ 88 1 6]1ϑὰ ϑαῦῖλοσ ΕΟ ΟΣ ΙΕΕ 80 ὩὨΟΥ͂ Η6 
γ68 ΠΩ Οἠ68 ἴῃ Ογάοσ, ὈΥ̓͂ ἱποὶνς οὐθηΐϊαδὶ {0]- 
ταθηΐ, ἴο ῥόον Ηΐ5 ἀἰν  ηγ. 
ῶ, Τμπα δαϊϊ Θ0οΖά.-«---Π τ 01}.---Ἴ ον. δ. 

Ἵν βθθίηβ ἴο τὴϑ ἐμαὶ χοαι Ρυΐ ἔγει ἰβ, |κὸ θη. 
χὶνὶ. 8, πηϑϑδηῖΐ ἰο ἀδδίηδῦθ δι ρ δι 1 8 }}} ἴδ ὑγαθ 
αοά, γῆο δἷοπο 888 ρονοῦ, ἰῃ σοηΐγδοὶ ἩϊΠῚ (Π6 

ὙγΉΎ 688 (8186 χοάβ (να σ. 8). Ὁκπ Ρἰδορὰ Ῥοίοσε 
"177 δ ἤϑσο, ἄοοϑ ποὶ οὐ δἰϑδενθσθ. Οὐ. 
γ. 16... ΝΕ}2 8006 ζμδέ: οχοθρῖ ἴθ ἰβαὶδὶ οὐΪν 
ὑπίοϑ: Αωδ. ἷν. 18; πο]. χὶὶ. 1. Ὁ ΜῸ}2 
χ]ν. 18 (ἰχν. 17). ὉΡ, πβίοι μα8 ΓἼ3 Ὁ 27] ἴον 
ῬΆτΑ}]6], δἰ χηΐβοβ δοοογάϊηρ)ν (π6 Ῥϑορὶβ οὗ (9 
οδτ ἢ φΘΏΘΓΑΙΪγ. ΤῊ ογάορ οἵ ἱπουρῃΐξ ἤοτα 
ἸΏΔΚΟΒ 1Ε ανὐἱάρην (δαὶ [Π6 οἰϊοῖ ἰραίαγοθ οὗ {16 
Μοκαὶο δοοουπίὶ οὗ ἴδ ογοδίΐοῃ ἤοδι δεΐοσθ (6 
Ῥγορδιοῦβ δγϑ: ογϑαίΐοῃ οὗ 86 ἤθδυθῃβ; βργοδά- 
ἴηρ οαἱ [86 δαγίῃ, 86 ἱπιρατίΐηρ οἵ ΤΠ) (οοαρ. 
σεη. ἰϊ. 7) δηὰ Γ᾽ (6ῃ, νἱΐ. 22) ἰο τβϑῃ. 

8. Ζ τ0ο ΟΞ .---ρτγίδου ὨΟΌδΒΟ.--- 6 Γ8. 
6,7. Ἡανΐηρ τοιίηήοα ἢἰθ ἤοδγοτβ στῆοὸ Οοἷ 
δ 88 ἱῃ νοῦ, δ, (ἢ6 Ῥτορβοῖ Ἰοῖβ {π6 1.0Ε}0 8η- 
Ὠοθηοα Η  ΠΠΒ6] 7 38 1π6 οὔθ σὸ Μ{|1] αἷνο {Π6 
ποῦ] ἃ γοάθοιηον ἴῃ Ηΐα ϑδγνληῖ, Ηο ὑπαὶ οδῃ 
οτοδίθ, είδ., δῇ 8150 ἦο {π|8. Οτο 18 γι πο οὗ 
ἰμοβθ ῥϑαβαζοβ Ἡθογο “96608 ΟἸγίδὶ ῥγονεθ Ηΐδ 
ῬΟΥΘΓ ἴο ογχῖνο β'η8 ὈΥῪ μοϊηςηρ ἴο Ηΐα τηΐγα- 
εἶδα : Μαϊΐ. ἴχ. 2 βαᾳ.; Μῖν ἱϊ, 8 βαᾳ. ; [1 ν. 
18 Ρ44.). Τῆδὲ (ἢ οηΘ οΔ]]ο ἰᾳ ἰὴ 6 ϑιαγνδηὶ οἵ 
Οοά, 15 ενϊἱάθηϊ ἔγοτα 86 οοπίοχιὶ, 7 ΚῪΡ το- 
(8118 χὶὶ. 2, 4,9. Βιυὶ 6 ΒΡ 48 οΔ]]οὰ ἯΐΗ 
δετυδηΐί 3. Τῇ (186 ΟΙά Τεείδπιεὶ ΠΡῚΝ 
“Τρ ΘΟ ΒΏ 668 48 0 ἰδ δι Ποῖ ὈΤΓῚ ον 
δῦ», ἱ. ε., υἱοϊθηοθ, ἀπτὶμ ἢ ἰοοῦκποαβ, ἰμ θα ἃ τ σεὺ- 
ἐοὰδ πιδη, δ᾽ ὝΣ, ἴα ΘΏ9 ὙΠΟ ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ τεβρθοΐ Μ|118 
ΟὨΪΥ πῇδὶ 8 τὶροΐ δηὰ ργοροσ. Ηδβ Μ}}} ποῖι θοῦ 
ἀο νἱοϊθησθ ἴο 16 ροοῦ δηά ψϑδῖζ, ΟΡ τὰ {Π6 
Ῥοθβοη οὗ (ἢ6 τα ρΠ Υ δηά υἱἹοϊθηΐῖ πδη; Ησ πὶ}} 
ὩοΠονΡ σοηἀοπλη 1μ6 ῥδηϊίθης δηὰ οοη γ ἴθ, ΔῸΣ 
Ἰεὶ 126 ἐπιρεηϊίοην ρὸ ππρυπίβῃθα, Τμὺβ Ηΐβ 
ἰγοβίπηθηὶ οὗ [80 ρθη θηῦ ΒΙΠΏΘΙ 8 88 ᾿πιδὶ 886 ἰΐ 
8 οἵ 6 ἐτηροηϊοηί. Ηθ οοὐἹὰ ἀφδίσου ἰἢθ 
ἰογπιον ἰἢ Ηο ποιὰ; ἴος Ηὀθ δδ8 ἰὴ9 ΡΟΘΓ. 
Ὑηο που] 63}} Ηΐπὶ ἰο δοοουῃὶ  Βιϊΐ ἰδ {θῇ 
ὅτϑοο, ἰΠδὲ να μονα Ῥδγάοῃ οὔ ἴδ σγουπὰ οἵ 4 
ΒΌ δ]οοῖ! γα οΥ οὔ͵θοίν 8 ρδΓΟγπλθῃ 6, ποΐ δῖβὸ πὶ 
ΤὨδιὶ 16, ἀοο8 ποὲ σοἀ 1ῃ ἃ πῇ βοῆρθ Ἵχογοῖβθο 
Τἱρῃϊοοιμιποδα, τ ἤθη Η6 ἔογχῖνοθ (ἢ οοηί γα τ ῆο 
ἸηρΙογοΒ χτῦδοθ οἡ ἴπ6 στουηά οὗὨ {Π6 δἰοηΐηρ-480- 
το {μὲ ὁσοὴ υά Ἡΐπιδοὶ, [48 τη866 ἴοσ ᾿ΐτῃ 
Τα 1ξ 18 ποῖ δἵ 411 ραγίΐ8] ἴ νοσ, πλοδβϑισίηρ πὶ τὴ 
ὨπΘη 04] πηθϑϑητθ, ἤθη Οοα 0815 Ηἰ8 βογυδηὶ 
ἰπίο ἱμὸ ποῦ] 88 γράθοπχθσ. Βαίμποσγ, ἰῃ Ηΐτὰ 
βτάοθ αἰβρίαυβ [θα 88 οοθίηοά ἴῃ οπθ σῖτῃ 
τἱφμιθουβηθβα, [Πηγὶ ροῦβ σταοθ ἔμ γ ἷθ ποὶ ἴῃ 

ΔΩΥ͂ ΜΑΥ͂. ΤἸΠυ8 8δϊδῃ οδΠ ΒΔΥ οὗ ΟΥτὺβ 
ταὶ Οοά [ι88 γαϊβοὰ Ὠἶὰλ ἊΡ ἴῃ τἰβἢἰδοιθηθαδ 
(χὶν. 13). ΒΥ “ΚΙ Βανθ οδὶϑᾶ ἴ866 ἢ δρ- 
Ῥεάγβηςο οὗ (88 ϑογνδηί ἷβ βίχη! ρα δ8 βοιπϑιἰηρ 
(Π8ὲ ἢ 88 ΔΙ ΓΘΒΑΥ͂ ᾿βκοὴ ρδοθ. ΤῊ σνογρα (μαι [0]- 
Ἰαν εἰρη ν 88 ἕαίυτο ταί {πΠ6 ΤΟΝ ῬΌΓΡΟΒΟΒ ἴὸ 
ἀο νἱτῃ Ηβ βογνδηὶ. Ηδ ν|}} ἰδ κα Ηΐπὶ ὈΥ ἐμ 
᾿πδηὰ δῃὴ (τ ἴοι Ἔχ ργθβθθβ (ἢ οὐ͵δοί οἵ βο ἀοϊῃρ) 
Ῥγοίθοιὶ Ηΐτ, δηὰ τγδκο Ηΐω ἴοσ ἃ οουθῃβῃῖ 

οὗὔ τ: Ῥϑορῖο, δι ἃ ίοτ αἃ ᾿ἰρδῖ οὐ ἴ86 
6165. 

Ὑμοὴη ΗΈΒΜΑΝΝ ΒΟΗΟΙ172 (Αἰ εδίαπιεηὶ. 
Τῆοὶ. 11. Ρ.. 78) βαγη, (δι ἔβεγθ 8 ἤθσὲ οί 1110 
τοπιοίοϑι πηθηϊΐοη οἵἉ 8 [ΓΤ6 ΡΟΥΒΟΏΔΙΣΥ, 1 Βμουϊὰ 
.κ ἰο Κποῦν ΒΟΥ ἢθ ΤΩΔΥ γϑοοηςσῖ]6 {μαὺ ΜψῚ γοΣ. 
9. Οιθο 8668 ἔγοιῃ ἴδ Εὐυΐϊυγο ΡΙΤΙΝ, ἽΝ, ἼΠΝ, 

Δα 68.}}} τροτα Ρ] δ Ὺ ἴγομλ σοῦ. 9, [δὲ {π6 Ῥγο- 
ῬΒοὶ ροϊηΐβ ΔΥΔΥ ἴὸ ἃ γοιηοίδ ἰαΐαγα [ἢδὶ 88 ποὶ 
Θυθῃ δοκυῦ ἰο θυά. Απὰ {Π6 “ οονοῃδηί οὗ [9 
ΡῬΘΟΡΙΘ,᾽ ἴοο, τουδὶ Ὀ6 ἃ ΠΟῪ οὔθ, ἃπα ποῖ οη6 ἴῃ 
ὀχἰβίθῃοθ δἰγοδαγ. ΕῸΣ ὑγογὸ ἰΐ δῃ οἱὰ, δ γδάν 
οχἰ βίης οὔθ, ον ἀϊὰ 1Π6 [0 Β} ΘΟΠ16 ἴο ΒΑΥ {118 
Ἧς που]ὰ τᾶ Ηἰ8 βογνδηὶ [ὉΣ {{18 οονθηδηὶ ἦ 
Ιη (δοὶ ἴζ ταυβὶ 06 ἃ ΥΘΓΥ͂ ΠΟῪ ΟΟΥ̓ΘηΔΩΐ, Υ ΑΔ 
ΒΌΡΟΙΪΙΟΓ ἴο {86 οἷά οῃθ, 81π06, Δοοογαϊηρ 0 ψοΥ. 
7, 18 σδὴ κ᾽ Ορϑθῃ δ]ἑηὰ ογοα, δὰ Ὀχίηρ ουαἱ {π9 
Ῥγβοηθσθ ἔγουῃ ργίβοη," σιῖοῖ [ῃ6 οἷά οονϑηδης 
οου]ϊὰ ποῖ ἀο. ἔπεϊιμος {πιο τοί4] οἵ [βγϑοὶ, Ὡοῦ [86 
1468] [6γβ6], μὸσ {86 οτος οὗ ργορβοίβ σδὴ βεῖ ἴῃ 
ορογϑίίοη ᾿μδὲ ἰβ Ῥγοιηϊβοα ἰὼ σοσ. 7; οὐ ἱἢ δΐ8 
ΘΓ βοιηθίΐηρ ἰμαὺ ΒΟΥ οου]ὰ ἀο, εἰοη ἐξ ἄοοϑ 
ποῖ βοίοης μεθ, 6 )υ8}}γ δχρϑοῖ βοῃγοίίης 
τοδὶ ἤοσο, ἃ ποσγὶς οἵ βαϊ νδίΐοῃ, δὴ βεὶ οἵ γθάθιῃρ- 
ἰίοῃ, ἰπ ἤλοϊ βουῃοι βίης αγϑδίοσ [μΠΔὴ ἰδ Ῥγοπιὶβοά 
γοῖα. 2, 8, ἴογ {88 κίσορθ γο 18. δ-9 ἰογηβ (9 ἰδἀ- 
ἀογ ἰο ψμδί [Ὁ] ονγα, τ Ὶο ἢ ῬὈΓΟβοηΐΒ ἴο Υἱοῦ [9 
δ μοδὶ . ΕἸΒῸΣ [βαῖδῖ ἀοοθ ποὶ βροδὶς οὗ 
πὸ Μοαθιδὴ δἱ 8}}, (τ βίοι ἰηάθοὰ Κ ΝΟΒΕΙ, πηδὶῃ- 
ἰαΐὴ8 σψὶι ἢ ΘμΕγΘ Θομπβἰδίθ 6 γ), ΟΣ 6 βρβᾶκβ οἵ 
Ἡΐϊμὶ ΔΙ γοβυ ἤοσο. Τὴ ορὶηίοη {πὶ 1βα]δἢ ἢ ΓΘ 
ἀοδ68 ποί ψεὶ υηἀροτείαπα [Π6 Μοββίδιι ὑπάοῦ “189 
βογνδηΐ οὔ Ψψεϑδῆονδὴ," μαὶ (16 βεγνδηΐ οὗ 996- 
ΠΒοΥΔἢ ΔΡΡΟΔΙΒ 88 δὴ ἱπαϊνι 8] ΟὨ]Ὺ ἰδίογ, ΒαΥ͂ 
ἴτοιχ 1ἰϊ. 14 οὔ, Θοιλ68 ἔγομλ (86 αῖϊαι 6 ἴο ΟΌΒΟσγΘ 
16 σἤαγδοίοῦ οὗ χὶ].-χ δ. το Ῥγορᾶσγο (89 
ἰουπάδίίοη [ῸΣ ταὶ [90]]ον8. [Ι͂ἢ Φοβῆ. 11]. 14 
αύθῃ (6 δτὶς οὗ (86 οονθηδηὶ ͵β οδ]ϑὰ [ΜΠ 
Γ2Π. ὙΠ θα ὄν βύο ἢ! δὴ ᾿ἰῃδηΐῃ)δῖθ γ6886] 18 

ΓςΔ116ἃ ἐδ οουεπαπῖ, ΜΕΥ ΤΩΔΥῪ (δ ποί Ὀ6 Βαϊά οἵ 
[6 1οτὰ ἩΗΪπγθο] ἴ, τῆ, 1 ἐλοὶ, 18 [Π6 8016 ᾿νίης 
Πα ΡΟΓΒΟΩΔῚ δοπά ἰμαὶ υηἰίοθ αἰνίηἱγ δηα ἢα- 
ΤΩΔΏΙΥ. ΑΒ ΟΠ γίβι 08118 ΗἸπβ6 1 116 σψᾶὺ (20. 
χὶν. 6), ΟΥ 186 γοδυγτοοίίζοη (πο. χὶ. 25). Βο, ἴοο, 
Ηὸ ΠΔΥ ὃὉ6 ο8116ὰ {86 οογεμδηῖ, Τδυβ, 6. σ., 99 

«ρίδιμδμη" (οὶ, χνὶ. 10, εἰο.), εἰχηῖοα Ηΐπὶ 
(δὲ ὑσίδιμυηι αὔενί, ΟΥ̓ (Ρ8. οχχ. 7) Ἡΐπι ἐμαὶ 

ασὶ.. Τῆυβ ὉΡ ΠῚ 15 δ ἐμαὶ τηράϊδίοβ ραδέδηι 
[Π6 οογεηδηΐ ἰο ἰῃ6 ρθορῖίθ. Βυῖ {Π18 8 πο ΟΙΒΟΓ 
188 1π6 Μοβδίδῃῃβ. 1 ἀο ποῖ δοιῃργοβοηᾶ ΠΟΥ 
Υ. ΕΚ. ΟΕΗΣ ΕΒ (0. ἄποολὲ “ελουαί, 1. ἡ. δ0) 
ΘΒ ΒΑΥ͂ : “ [β8γϑ6] ἴῃ (ἢ Μορβδίδηϊς ἰἰπ|6 Ὡθθ 8 Ὡ0 
ἸΏΟΤΕ 8ὴ ΑὈγΆΠ δ), ἃ Μοβοβ 85 τηϑαϊδίοσ οὗ 8 
οογοηληΐ οὗ (6 ρθοόρὶα σῖ Φοῃοναῖ, Ραὶ (ἢΘ 
ῬΘΟΡΪΘ 88 σοχεπογαίθα, δὴ σοηϑοίοιβ οὗ 118 ἀθβί ν, 
88 Ρογίδοϊ βοσυϑηϊ οἵ ζϑδβονδῃ ἷβ 1ἰθ6 189 οοτο- 
Ὠδηϊ. Ιδγϑοὶ 88, ἰηάἀθοά, ἢο ποοὰ οἵ 82ὴ Αὐτϑ- 
Ὦδη) ΟΥ Μόοθοβ᾿ ὃυΐ ΟὨ γι ἰδ ἀοο8 ποοᾶ, δηὰ 
αὶ πουῖ Ηἰη1, ἴοο, ᾽ξ σου] πουορ θ6 “μα ροχίθοῦ 
βογνδηὶ οὗ Ψοβονδὴ.» 
ΒΥ ὯΡ ἷβ πιϑδηΐ Ιαγβοῖ, Δ88 δρρθαγβ Ὀοϊἢ ἔγομι 

μ6 δἀάοά Π2 δηα ἔγομα {11|ὸ δηθ μοι ϊο}] Ὁ")} 
(ΘοΡ. χ χ. 6). ΞΔ] γδίϊ ἢ. ΘΟΙΏ6Ά ἔγοπι {6 96 078 
(πο. ἰν. 22). ΤῊ βυυησίῖσα ἔγοιχ οἡὴ Ὠϊσὴ (1μκοὸ 1. 
78) ἈΡμΘδΓΒ ἴῃ [βγ86] δηὰ Ρῥ Β βθῆοθ ἴο 
[π6 ποαίμθη. ΕῸΓΣ {16 γοοῦγγθηοο οὗ {πῸ6 Ῥῃγαβο- 
ΟἸΟΩΥ͂ ΠΘΓΟ 866 χίϊχ. 6, 8, οὐ Ρ. 11. 4. ΤὨ6 οονο- 
πδηί, ἱμδὲ [ῃὴ6 βογγυδηὶ οἱ Τομβόναι ἴβ ἰο ταϑάϊαία 
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ἦα “8110 ἦν. 10 ἃ οονεηδοΐ οὗ ρβϑϑοθ, δηὰ ἵν. ὃ: 
Ιχὶ. 8, 8)ὴ δυο δίῃ οονοηϑηΐ (οοΏρ. 1ἶχ. 2] ; 
1ν]. 4, 6). 

ἴῃ νος. 7, {86 Ῥτορδοί βροοΐδοβ ἴῃ οοπίοηίβ οὗ 
186 βοποτα Βοίϊοθ “ σονθηδηΐ οἵ ἴΠὸ ΡΘΟρ]ο,᾽ 
“κι οὗ 186 ἀΘμ 165." 1 “» ΠΡΌ (οοὐιρ. 
ΧΧχνυ. ὃ: χχῖσχ. 18) οοῃῃθοίβ στὴ Υ πὶ ἫΝ 
Ὁ), ΑΙ ΔΡΡΘΔΓΘ διϊγαοίϑα ὮΥ̓ (18 ἰβουχμί, 50 
ὙΌΝ Ὥδ99 ΝΥΙΣΙ το δίθθ ὈΓΙΏΔΔΥΥ ἴο ὮΡ, ἰδ 

ἴο Ιεσδοὶ. ὙΨῈΥ ΠΙΔΥ ομθ ποῖ (μἰηἰκκ ἢχϑι οἵ [5186] 
ἰΏ χϑίθσοηοθ ἴο {86 ἀθινούδῆοθ ἔγομι ἱπιρσβοῦ- 
ταθῃϊ, ϑοοΐῃς [λ6 οης τ δοοοῃά οὗ Ιβϑῖλ ἢ ἰδ 
ῬΓΙΓΩΔΓΙΥ ἃ Ὀοοίς οὗἩ οοηβοϊδίζοι ἴος 1βγδ6] ἰὴ οδρ- 
εἰν! γ} Βυὶϊ ἰο ρῥγονθῃϊ οὖσ {πϊηκίηςς ἐμδὲ τῃ6 
ὉΡΟΠΣΒΚ οὗ ογδβ γϑίθγβ ΟὨ]Ὺ ἰο 186 μοδίδιθῃ, δηὰ 
186 Ἰοδαϊηρ ουὖϊ οὗ ρῥτίβοῃ ΟὨΪΥ ἴο ἰβγδοὶ, ἐπ 6 Ῥσο- 
Ῥδμϑί 8468 8 {τὰ οἰδιθθ, ἐμαὶ οοσαθίηθα Ὀοίὰ ἔδο- 
ὌΝ κὺα (8 ἱπελπιαύθθ 1ῃδὶ 8180 (δοδϑθ αἰἰίληρ ἴῃ 
ἀδυίκηθββ 9Ώ8}}] Ὀ6 ἔγοεά, δῃὰ ἰμοθο ἰβἷηρ ἰῃ 
Ῥγίϑοῃ Ὀὸ ϑῃ κἰοποὰ. ΕἼΟΠπι {18 ΔΡΡΘδγΒ δον 
υη͵υδί ἴο 116 ἰοχί 8 στουχῆ, ουϊναγὰ οοπεδίγυοιΐοι 
Ε|κὸ ΚΝΟΒΕΙΒ 8, Ἐὸον αἀἷά [μ6 Ποδλίμθω, ἱβθη, 
ΒΏΔΓΘ [ΑΓΔ6]᾽Β ΘΔΡΕΥΥ ἴῃ ΒΑΡ ]οη 7 Οδγίδίη!Υ 
ποῖ, Βαϊ ἴΠ6Ὶ9 18 8 Ὀϊπάμοαβ δῃὰ 4 οδρίϊυἱν 
υπάον τ ΐοῖ Ὀοὶἢ [δγᾶ6] δηα (μ6 ποδί μοι ἐπ ροτο 
(οορ. Αοἰδ χχνυΐ. 17, 18). Αὖὐ δ9 δδηι6 (πο δὶ 
Ὡγυδὲ ποῖ Ὀ0 ἀοῃϊοῦ, (πὲ 4180 δοίβ οὗ ρῃγείςαὶ 46- 
᾿ΙνΟΓΔΙΟΘ 8ΓΘ ἴο Ὀ6 οα 88 ἀοργϑοβ οἵ 88 ]- 
ΔΙπιραΐ οὗ ΟΌΓ ῬΡΟΡΙΘΟΥ 6. 9.5) ἔτοτα {πὸ οπδίηῃβ οἵ 
Ῥτβοῦ δηᾶὰ ἀδυίκηοβο, ἴκο ἴμθ ἀδ]ένθγδαηοθ ἔγοσῃ 
1πΠ6 ΒαΡυ]οιΐδη Εχὶ]ο, δὰ ὑποθα δοὶβ οὗ Ὠοα]ησ 
(Ππαΐ (Π:6 ῬΟΓΒΟΏΔΙ βογνυδηί οὗ Φοθονδ ἀϊὰ ἀυτίης 
ΗΪ8 ᾿1ἴδ οἱ ϑασί (οοΐαρ. ἰχ. 1 ; Μαῖϊὶ. ἱν. 14-16, 
Ὑ} διά. νοῦ. 23). ᾿ὐμχῃι δηὰ ἔσγοοάοη, (ἢ θγο- 
ἴογο ᾿ἰσὰϊ δὰ ἡ ἐν (ἔῸΣ ἔγοθάοπι ἱβ μἷ8 τὶ 
ὙὨοτα 86 Ὀσίβοι 0148 ηοΐ ΟΥ Βο]48 πὸ ἸΟΏοΓ) 
ἩΐΠῚ {π0 ϑογνδηὶ οὗ Φϑιουδὴ Ὀτίηρ ἴο τ ποσ]άὰ. 
ΒΒΟΌΪα ποῖ οὔο ἰμἰηῖς ἤοτο οἵ (μ6 ὕτίηχ δηά 
ΤὨπινΐη οἵ ἴΠ9 ΗΚ -Ὀυοοὶ (Εχοά. χχυν δ. 30), 
Δ ΘΟὨΒΘΟΌΘΏΥ ΘΟὨΒΙΓΌΘ {π18 οἤδγίηρ οἵ ᾿ἰρδὶ 
δηὰ Υἱρχη 88 1:6 ῬγΙοΘΟΥ δου νυ γ οὗἨ 186 ϑογνδηΐ 
οὗ Φοδιόνδὴ ἢ Το ὀχργοθαΐου ἅν θ θσα ἢ δαςὶς- 
ὯΘ88 ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ͂ ΠΕΙῸ δῃὰ βμ. οὐἱἱ. 10. Οορ. 
188. ἰχ. 1. 

4, 1 ᾶτὰ ἴδ6 ΤΖιοτά ---- οὐ [ΒΘ 1.---Ἴ ογα. 8, 9. 
Το γοῦθοα 6, 7 ἔογια (6 ῥῖ18 οὗὨ [6 δβίγζορ!ο: 
Ὑ ἰοἢ 18 ῥγοίβοεα (νον. δ) ὃν νοσγὰϑ (δδὶ 1οἱ υ8 ᾿π- 
ἴον 118 αἱμηϊἤσβηοο, διὰ ἰθ οοποϊυ θα ὃν ͵υδὲ δυο ἢ 
πογὰθ {γα 8, 9). Τθο πογάβ ΠῚ ὯΝ τΠδὲ ἀϊ- 
ΥΘΟΙΥ (ΟἿΟΝ εἶνο ΡΝ οὔ ἐπ ΒΠΌΡΙΘ, βθθπὰ [0 οοΓ- 
Τοβροπὰ ἰο ἴμ πογὰβ οἵ βἰπιῦ!]αγ πιϑαπίηρ ΜΠ 
ὙἘΊΟἢ (τοῦ. 6) 1{ ἱπηπιοα δον θερίπα. ΤΏΘΥ ἅΓῸ 
1Πογοίοσο ἴῃ δρροδϊοη πιὰ Γ᾽ Ὁ δὶ (6 Ρ6- 
εἰποίΐηρ οὗ τεσ. 6, δῃὰ ἰο 6 ἰγαῃβί αἰοαὰ “1 Ζ96}ο- 
γ᾽ ἔοι “1 απι 76 ΠΟΥ}. ). 
βοιλοιἷης τοδὶ τ ἰςὰ 106 [ΒΡ {π06 ΔΩΠΟΌΏΟΘΒ 

Ψ ΟΓΙΥ 1 πηυδβὲ 6 [1 

πὶι [Π6 ποτάβ, “1, Φομουδῇ, ἀο 11. [Ιἐ ταῦϑὶ δ6 
βοιλοί ΒΪηρ (πδι οπἷν Φ μονδὴ οδη ἀ0 ; (δῦκ βοπηο- 
ἰϊηρ ἴαγ δογομά [9 ρονὺ οὗ ἃ πΊδῃ Οἵ οἵ ΔΗ͂ 
ΟἴμΟΓ ογοδίυσο. οπουδὴ, ΠΟ ΤΟΣ, οδ 60 ἰἰ δο- 
ολυδθ Ἠδς ͵8 οδ᾽]Ἱοὰ ΠῚ", ὦ, ὁ., δοοογάϊηρ ἴο Εχοά, 
111. 14, (86 Θἰθσῃδ  !} ἐχιβίθηΐ, (ῃ9 ΔΡβοϊ οὶ οχ- 
ἰδίθηΐ (1π Ζ ΜΛ ΔΡροαγθ θυθῇ 8 γθπι ἰβοθῆοο 
οἵ Ὃ δι, Ἐχοά, 111. 16), γῆο παῖ {ΒΟΓΘΌΥ ἰδ ἀΐβ- 
ἀἰπρυϊεκῆ θα ἔγομι 41} οἵμον Ὀοίη ρα, (πὲ οἰτμοσ Βανο 
ὯΟ ΓΘΆ] οχίβίθηοα δί 81], 88 ἰάοἷβ, οὐ {μδὲ ἢδγα ηοὶ 
186 Βοῦγορ οὗ ἐποῖγ οχἰβίθῃοο ἰῃ ᾿ποιϑεῖνοθ. Ὠϊ4 
86 [ΒΡ μοὶ ἀο ψμδὶ Ηδ ἴδ8 ργοπιίϑεά, σϑσα. 6, 
7, Ἠΐδ πδῖῦῆο που]Ἱὰ 116. Ηοδ που]ὰ ποῖ ἰΒοῃ ὃ 
Μδδὶ Ης 081}16 Ηἰτηρο]; Ηδ ψΟΣῸ ἃ 1ἴᾶν δηὰ ἀθ- 
οαἶνοῦ, κα ἰἤοθα {πὲ πηι} ν ἀϑδυταθ {ἢ 9 ΠδΠ6 
“κοα Ὑμυ8 Ηδ ρ]οάραβ ἐμ 6 ποῦοσ οἵ Ηἰδ πδῆὶθ 
ἴοσ 186 {1 Π]τθηὶ οἵ πδὶ 8 ῥγομπιϊβοὰ, νοσβ. 6. 7. 
Βυλ [6 Τ0Εὃ" πιυδὶ ἀο {μἷ5 ποῖ ΟὨΪΥ ἴο δα οοη- 
δἰβίθηϊ {ἢ ΗΠ] 6 1, ΗΘ ἀο068 ἰὶ 4160 ἰπ ογάογ {πὶ 
ΗΪΐδβ ΒΟΏΟΡ ΤΏΔΥ ποῖ η]ΔΉ ΤᾺ} θ6 ἰδ κθ ΌΥ 8η- 
οἴβεσ. ἃ Ἠθ ρῥγοπιΐβθε δηὰ ποί 118], Ηδ που]ά 
Ὠοὺ δῸ αἰδιληρσυΐϊηοα τοι ἰάοϊβ. [πἀροά, ἴῃ ἃ 
οοσίδίη θθηβο, Ηθ που]ὰ ὃ 1686 (δὴ ἰάᾷο]β. Εὸς 
Ὠοΐ ἰο ὍΘ 800 ἴο ΡΓΟΡ ΘΩ͂ δὶ 8}}] (χ]ΐ. 21) τοσθ 
δοίίον [δὴ 0 Ῥγορῆθευ δῃά ποὶ ] ΗΕ]. [ῃ ἃ αυΐϊδ 
ΒΊΤΏΣ ΑΓ Β6Ώ86 ΧΙ]. 11. Βαυῖ, οσϑονογ, (Π6 [ΒΡ 
ΤΩΔΥ Ὠοὶ Σἰδὶς {86 ΘΟΙΪΏρ ἴ0 Ρ888 οὔ (μῈ ρτοαὶ 
(ἰηρδ βροίκθῃ οἵ, γϑση. θ, 7, οὐλος Ηΐ λαυῖΐπο 
Ῥ'αιουιν Τοτειοἰα ἰδοπι, Ἰοδὶ Ἰδγδ6ὶ βὰν δὲ ἱπὶ ΧΊν"}. 

, “ΐη6 160] Βαίΐ ἀοπα ἐπ θη}, εἰΘ. ΤΉ, 88 ἴῃ 
ΧΙΪ. 4, 22 ρη4., ΕΥ̓͂ Ρτορβϑαυνίηρ ἰμοπ, Ηδ νἱπάϊ- 
οδίεβ (86 ζυΐυΣο {ΠῚ ΡΒ 88 ΤΠ ρίδη θὰ Ηὼ ποῖκ, 
δηα ργονϑθ Ηἰ8 ἀἰνίηγ. Βαϊ δὲ Ηθ ἀοϑϑ ποὶ ΠΟΗ͂ 
ἢγεὶ Ὀορίη ἴ0 Ρσοόορἤοθυ, θυὶ Πα ἄοπο ἰΐ δ᾽ γεδαῦ 
ἴῃ 1[ἢ9 Τοιηοίς ραβδί, δοὸ Ηθ Ἵϑῃ ΠΟῪ ροϊηΐ, ποῖ οηΪ 
ἰο 16 διίαγο [Ὁ] 8] πηοπὶ οὗ παὐ 18 ποῖσ ῥτορβοβίϑα, 
δαΐ δἶβοὸ ἴο (μ6 δοίιι] ἴι] Β] θηὶ οὗ πῆ μδὲὶ γγ88 ἴοι- 
ἸΔΘΣΪΥ ΡῥΙΟΡΠορὶοὰ, Τῆὰβ ῥγοβοηὶ ζ0] α]τθηὶ ἰδ 
ΒΘΟΌΣΙΥ [ῸΓ ἰδαἱ Ἡ ΕΪΟὮΝ :8 ἰὸ ̓ ϑὰι Ασδογάϊησίν, ὮΥ͂ 
ΓΝ, τὸσ. 9, 1 οδημοί, νὴ ὈΕΙΙΎΖΘΟΗ δοὰ 
οἴδοσα, υπαογείδηἃ {16 ἱτηπιοαϊαία Ταΐαγο, θὺὶ 
ΟὨΪΥ͂ (μδὲ Ἰογείοιἀ ἴῃ (6 ρδδὶί. [{ (86 ΠΣ Ὶ 
ὙΘΓΘ “ {Π0 Δρρεοδύδῃοθ οὗ Ογγὰβ δηὰ {Π6 ονο- 
τ Θη(8 οὔ 89 ἡδίώοῃβ οοῃηθροιϊοα {μοῦ τ ἢ, [μοὴ 
ἰμδίοδὰ οἵ ἈΝ 3 ἱξ τουδὶ σοδὰ ΓῚΝΞ (οοτωρ. χὶ!, 22). 
Ηὸον σδῃ ΠΗ] πηοηΐ αἰ1}} [πϊυ ΓΘ, ΔΩ ἩΦΥ, Ὀ6 (80 

Ἰοᾶραο οὗ οἴ οῖβ δἷἶϑο δηίυγο ἀπαοχβίδηά, (Π6ΓῸ- 
Ὁσθ, ΟΥ̓ 186 ἴοτσαθσ ὑπ η κα {16 ἰοἰΔ]}ν οἵ ῥγο- 
Ῥμϑοΐθδθ πιδήϑ ἔγοι (μ6 ἄδγβ οὗ [6 Ῥδίγ δυο ῦβ ἴο 
186 σαἰδδίσοριιοθ οὗ Αβευτίδ, δηὰ ἴῃ {]8!]1οὰ, 
δα ΟΥἩ ϑῦν ΓΒ Ώ46 (οοτορ. χ] νἱϊι. 6) 4}} (δαὶ 
(9 ῬΓΟΡμοὶ δδ8 ἴο ΒΆῪ οοποοσηΐηρ [Π68 ζυϊῃ 0 
δα] νδίίοη ἰμδὶ Ὀορίηδ τ ἢ ΟΥτακ, μοθο ΔΙῸ (Π8 
μὰ ἣν πἰοἢ [80 Ῥτορδοί, τ 1 (Π 6 δοίπα] ον ἴδ9 
ἰάθδὶ ὑγοδοηΐ ἱη νἱον, ἀδθαϊμηδίοα 88 ποὶ σϑΟυρΠ}" 
Ζ80]6 ουθῃ ἴῃ {μαῖν Ὀυἀβ (οοΡ. χ ὶϊ. 19). 

8. ΤῊΕ ΒΕΒΥΑΝΤ' ΟΕ 600 ΑΒ Α ΒΤΈΟΝΟ 60}. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΙ]. 10-17. 

10. Νηρ υπίο {π0 ΤΟΕΡ 8 ΠΟῪ βοῃρ, 
ΗΪΐδ8 Ῥγβϑῖβο ἔγοσῃ [86 δπὰ οὗ {86 δϑδυίδ, 

Υο ἰδ ρὸ 
ΤῊ 141685, δηὰ {86 ἐπ Ὀὶδηΐβ ὑἱμπογοοῖ 

ἄοψῃ "ἴο [ἢ 868, δηἀ ᾽4}} ἐμαὶ 18. ὑβοσγοίῃ 



ΟΒΑΡ, ΧΙ. 10-17. 

11 1,εἱ [86 ψΣ]οΣηθ65 δηα {86 οἰ168 ἐμοχγοοῦ 110 ὉΡ ἰδοὺ υοΐοα, 
ΤᾺΘ γ]]αροβ ἐλαξ ον ἀοίὰ ἱμδὈϊὶ : 
Τ1,οἱ (86 1 ΒΔ Ὀϊδηΐ οὗ (86 τοοῖκ βίῃ, 
1,οὲ ὕλῃ διοαὺ ἔγτοσα [86 ἴορ οὗἁ [86 πιουπίϑίηα, 

12 Ἰμκοἱ ἰμθπὶ γῖνο βίου απΐο [86 [ΟῈΡ, 
Αμπὰ ἀθοϊδγο ἢἷ8 ῥγϑῖϑθ 1η [86 1518 68, 

18 ΤῊΘ ἴζ0Ε} 818]] ρῸ ἔστ 88 8 τιὶρηὐν τηδῃ, 
ΗΘ 88}8]} β  ὉΡ ")] δ᾽ ΟυβΥ 116 ἃ Ἰχϑη οἵ 
Ηὸο 888}} ΟΓ, γ88, ΤΟΔῚ ; 
ΗΦ5 58}}8]} ἾῬσονυδὶ] ὑ 18 ΘῃΘΣΪ68. 

14 Ι 

ΝΑΙ: 

Υ6 ἰομρ ὑΐπλθ ΒΟ] ἄθῃ ΠΟΥ͂ Ρ6Β6Θ; 
Ι Πᾶνα θΘθη 811}} ἀπά τοῖγαι θα τογβοῖ: 
Νοιῦ “1111 ΟΥ̓ [1 ἃ ἰσδύδὶ! πηρ ΟΙΊΔῊ ; 
1 ν1}} “ἀοβίσοῦ δηὰ ᾿ἀθνουῦ δὺ ὁποθ. 

15 
Ἀμπά ΑΕΥ͂ ὕρ 81} ὑμεῖς μοσθβ; 
Ι ψ1}} δῖ ψαβίθ τουπῃίδίηβ δηὰ ἢ11]5, 

ΑΠΑΙ κ}1}} πιᾶῖκο (86 ΓΙ ΝΘΟΙΒ ̓ ἰ]δηάμ, 
ΑΔΒΑ1 Μ1}} ΑΥ̓͂ ὕρ (86 “Ρο0]8. 

16 ΑπΑΙ Μ}1 Ὀτηρ ν Ὀ]1π4 ΌΥ͂ 8 ΜΑΥ͂ ἐλαΐ [ΠΟΥ͂ ΚΗΘ ποῖ; 
Ιψ] Ιοδα ἔμ 'π ρϑίμϑ ἐδαέ ὑΠ0Ὺ Βᾶνθ ποῖ Κῆονῃ : 
Ι Μ|1] τλᾶῖκο ἀδυῖζηθαθ ᾿Ἰρηὺ θαΐοσο ἔμ θπι, 
Απὰά χοοϊεοα (μΐη Φ ΓΑΙ ἢ. 
ΤΏο86 ἐίηρ ψ}}} Ἃο υπίο ἰδ οῃι, ἀῃα ηοὐ ΖΌΓΣΒΑΚΘ {6 1, 

11 ΤΟΥ͂ 8.181} Ὀ6 ἐάπι ἡ Ῥδοῖκ, ὑΠ6 0 818}} Ὀ6 ζΤΘΘΟΥ δεμαγαϑά, 
Τηδὶ ὑσυδὺ ἴῃ ζ,ΆΎΘἢ ἱπηΆρθ8, 
ΤῊδῖ ΒΑΥ ἴο το] θη ἱπηδ 68, 
Υο αγὸ ΟἿΓ φοάβ. 

1 Ἠοῦ. ἐλ γμῖπδϑε ἰδ 
δ Ἡοὺ Τρ ἐνλιημος υλμβφοβ 

5 ΟἈ. : ν 15 2ϑαΐ. 
4 ἰαζεαι. 9 διἐπαὰ οπαῖ. 

ΤΈΧΤΟΑΛΑΙ, ΑΝῸ 

Βθ6 Ζήεί ἴον 109 ΤΟΟΌΣΤΘΩΘΟ οἵ ἔδο πορὰβ: Ὑόσ. 10. 

γκπ τυρὸ--Ἰκῦ. Μοτ. 11. ΤΥ. ον. 18. ΠῚ, 
ἘΙρΒ.--Ἴ2} παρ. ψασ, 14. ΟΡ --ἰτῦτι -1"- 

9κ--τρθ.-ῆμ 7. ας. 1δ. ΑἸταοδὲ αἱἷ τδο νοζάβ. 
6Γ. 16. ΟἾΡΡὉ-“ἩΡῸ. 

ον, 10, »ὝΝΙ ΤΥ Ρ ἀθρθηὰς οὰ Ἑ γ. Βαιὶ ὑπαὶ 
ἨΘΌΓΟΝ τιδᾶρο ἰδ ἰο Ὁθ ποίοά ἩΠ|ΟὮ ραΐα ἐπ 6 ἐογηνέπμδ α 
νυῸ ὙὮΘΣΘ Ἧὸ Ρθϊ 9 ἐογαβέπω ἐπ φσὰο. ΟΟΙΩΡ. ΧΥΪ. 18; 
αθ:.},.7. ΤῸ ΟἿΣ ὙῈῸΥ οὗ οΧχργουβίης 1ὁὲ σουἹὰ Ὀθ “αἱ 
πο οπὰ οἵ {πο ϑαγίη."" Βπὲ θη ουϑῇ πο Διγίμου! ΟἿ 
Ῥτβίβο ἐῃ9 1,0 5Ὁ, οογία ὩῪ ἴμο96 ᾿γίπα Ὀθί 66 ΓΘ οὶ 

. ἀχοϊυἀθά.----Ἴὴὸ τοτὰδ ἸῈ 70] ὉΠ “Ὑ)" δίσοη δἷγ σο- 
τηϊπὰ ὁΠ9 οὔ ΡΒ. χουΐξ. 11, δῃηὰ χουν ἱ, ἴ, πόσο 1ὰ στοϑὰβ 

ὙκλΝ ΟἽ ὈΡ, τμΙοὰ 19. ἐμθ τῶοσθ σϑηδηκαδὶθ 
βοϑὶπς (᾿νδ89 Ῥβδί τὴ ὈΘΙοΩΣ ἰο ἔδοθο (πὲ Ὀοχίη ὙϊῈὮ 

τι οὐ δῷ γνῶ Ιοντῆ ΘοηθοϊΓο68 ζογ (μ 8 γθαϑοι 

τὶ τὸ οὔὐξῶϊ ἰηδἰοδὰ οὗ “ἼΦ,}" ἴο τοϑὰ δθγθ ὈΡῸ (οΥ 

δὰ ἣ οὗ ἐδ |{|ω6ὸ). Βα Ὁ." ψουϊὰ ποὺ δαίὺ 189 20]- 

Ἰοσίης ὅτ 20} ὈΝν.. 
νον. 13. ΤῊΘ ΘΧΡσθθείοῃ 22 ΟὟ, Ὀθδιθ ἐῃθ ὑγο- 

δοῃ;ξ, ΟΟΟΌΥ5 ΟἿΡ 7οϑῇ. γἱ!. 19; ΘΟΙΏΡ. Ῥα. Ἰχνὶ. 3, 
γον. 14. ἃ τῶν (δον. ἢ ΤὉ 1) (8 ἸΏοσο “ἴοὸ ὃο υἱοί," 

Μ}1Π1|9 ΘΠ, ΔΩΓΘΘΔΌΪΥ ἰο ἐπ αηἀδτηθηίδῖ τα ηκς ἱποί- 

ἄετε, ἐπερυίρετα, ΤῊΘΔΏΒ ὈΓΪΓΔΔΣΙΥ “ ἴἰοὸ Ὅο ἀοαίβηϊν ἀπτηῦ "ἢ 
(ςοἴΏΡ. κωφός ἴγοπι κόστω, οδέιδωδ, 06 ἀμ}}}, ἀμ), 
Ὦθῶοθ “ἴο ὃθ 52]16} 1." Τμὸ ἐπηροτίοοίΒ ΠΝ διηὰ 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ΒΝΙΝ οἰ κα ν, (Ὁ τϑαδοὺ οὐ ΤΙ ἐδ δὲ τοργοϑοηίθ 
δ 8116} 6 0 ΚΘΏΘΓΤΔΙΥ 88 δὴ Βοσορ 6α ζα50), [} 9 8Β[ἢ- 

κ1ὶ9 δοὶβ οὗ Ἰεϑοορίηφ δὶ}}} ἐμαὶ σΟὨ ΒΞ ΔΏΝΥ ζ0] οσθὰ Θϑο ἢ 
οἴδος 1 1Π0 Ῥαδὶ.-- ΠΡ ΘΝ, ἅπ. λεγ. ΤΏ τοοῖ ἢ Τ»9 

ΟΟΟΌΓΕ ΟὨΪΥ ἴῃ [ἢ βοροῦϊ: ὨΘΙΏΘ ἽΥΡΚΝ (χχχ. 6; Ἰἰχ. δ; 

Φοῦ χΣ. 16), πη [ὴ9 δ θδίδῃῦθ »Ἐκ ἀϊι 84 Ὑ 10 5866) 

δυὰ ἢ [86 πϑδίῃθ οἵ ἐδθ ταϊ θ᾽ ΠΡ (ὥσοἝ. 1, 16). 

ΒοιΙἢ ἐδπδὲ βοσροη ῃδηθ δηὰ {}6 Ἰεἰπαάσοὰ σοοὶ ΠΚΘ, 

Γ.5 ᾿ηγοῖγο ὑῃ9 ταϑδηΐης “ ἴο Ὀσοδέῃο, ὉὈ10π." [ἢ ΟὮδΔ)α,, 

ΒΟΤΘΥΘΣ, 79 ΤΩΘΘΣ αἰγϑΟῖν “0 ΟΥ̓," δῃὰ 18 680Ρ6- 

οἶα} υδοὰ οἵ ἴθ ΒΙοδιίης οὕ βῆθορ. ὙΠ ΘΠ 6Θ ΘΟΙῺΘ ἐ}}6 
δ δίρὨΕἶγ08 ἢ τ»8 “ φοοΐογαϊζο," διὰ ὐνν »8 τοιξίον οἷα» 

φοδα. ὙὍΧ76 ψ]]|}} 1|Κ6}]γ σοτηϑ πϑατϑδὲ [ἢ ἑγαιῇ {ἴ ντὸ ἰδῖσο 

ΤΡ ἴἰο αϑδ ἰῃ6 Ἰοὰμὰ κπτοδπηίηρ, οηθα ψ Ὲ Ἰδιηθηΐο» 

εἴσῃ οἴ ἔῆο ἐσαυδ! ηρς ποιηδη, τ], ἴοο, ΟΥ̓Σ5 Δῃ δὰ- 

[ΔΓ ΌΪ6 ΟΣΡΙδηδίίοῃ οὗ ἴπῃ9 ὨὩδιηὴθ “ἢ ἴοσ ἃ τοϊ συ ἱἕθ. 

ΤΉΘΓΘ ἰδ, ὨΔΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, ΔΏ ΔΒΘΟΏΔΏΟΘΘ ἢ ΠΡ δὰ ὈΘΝΩΝ, 

ἐμαὶ δοπτίηθθδ ἴα ὈΪ)Ὑὲ διὰ ηκῦν. Το ἀοσχίγο ΌΝΧ 

ἴτοσῃ ὈσΖ, υαξίαίονι 6626, ὈΘοΔΏδΟ ἴῃ Ἐξοκ, χχχνΐ. ὃ 

ΚΟ] γλὸν ἃ10 ἰουπὰ οοπξοίηοά, [8 Τοτυἱἀ6ῃ Ὀοΐἢ ὉΡ 

ΚΤΆΙΩΤΩΔΡ δηὰ ἐδο δοῃίοχίὶ. 1ὸ 18. σϑί μοῦ ἀογνοἃ ὕγογ 
73. 8 υπυδοὰ ζξοοί, ἰμάοθά, αὶ οὨο ἐμαὶ οοσῦζϑ ἰῃ ἐἢ 6 

δα δ δεῖν τη). 
γος. 11. τ εἢ 2". 1πδἰθδὰ οἵ ἐἶο ἐμ, αΌΒο]., τὸ παν 

8 ὩὨοῦη οὗ ὑπ 58Π160 αἰθ 88 ἰὰ χχὶ!. 11, 18; χὶν. 19, 22; 

χχῖὶχ, 14; χχχῆ!!. ἐ; ̓ Ἰχυΐ. 10. 



ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ' ΙΘΑΙΑΗ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. Ομαρίονυ χἹδὶ. 15 ου ἀμ οοηδβίγυοίοα 88 8ῃ 
δδοοηήϊηρ δηαὰ ἀθβοθηαϊηρ οἰἰιαχ. 6 Ῥγθβθηὶ 
βίσορμε ἰόσῃῃβ {π6 ροϊηΐ οὗ ἰἴ; {Π6 ὑνο ργθοθαϊηρ 
ΟἿΘΒ ἰοδὰ ἂρ ἰο ᾿ϊ; 16 ἵτο ὑπδὶ {0]1οὁνν ἰθδαὰ ἀονπτ 
ἴγοτα 1ξ, ΒΥ ββου!ά γοῖβ. 10-17 ποὶ σϑίδσ ἰὸ 
[(μΠ6 βογνδηΐ οἵ Φοβονδη, πάθη Ὀοίΐ, Ὀθίοσα δηά 
ΔΙ͂ΟΣ (ΠΡ. γοΣ, 19) Ηδ ἰβ ιμὸ οἰίεῖ Β 0] οὶ ἢ 
Ττυο, Ηθ ἰβ ποῖ τη οηθά ἰῃ (88 [μἰτὰ ΒίΓΟΡΒΘ. 
Βαϊ ἰΒ ποὶ Ηϑ μδὶ Ἰοδὰβ ἐμ Ὀ]1ηὰ [Π6 δᾶ ῃ16 88 Η 6 
{μᾶὺ ορβϑῆβ (6 Ἔυϑδ οὔ {86 ὈΪ1πὰ δηὰ ᾿ἰρογαῖθθ 1116 
Ῥτίβοηοσβ (νοῦ. ἢ) 7 Αμπὰ 18 ἴμ6γα ποῖ ἃ πιδηϊίθϑὶ 
οομίγαϑὶ ργοβοηϊθα μοί Ηΐπὶ (δὲ 4068 ποί ΟΥῪ 
(νογ. 2) δῃὰ Ηΐυ ἰμδΐ οὔἱθθ δῃὰ σοόϑγβ (νϑγ. 13) 
Απὰ ἀοθβ ποῦ ἴΠ6 πορχϑίϊνο, σοῦ. 4, ἴοσι ἴΠ6 ἰγϑη- 
β'ἰἰοι ἰο {Π6 ροβὶιῖνα βιαἰθιχθηὶ ἐμαὶ ἴῃ 6 ϑδγνϑδηῦ οὗ 
μον δᾺ Ὑ111 θ6 αἰβο 86 ορροβίϊδ οὗ οῃμο δὲ ἀοδβ 
ποῦ ΟΓΥ, δῃηά {μὲ ἀοοβ ποί ἰοὶ ΗΪβ νοῖοα μ6 ποιαγὴ 
ἴῃ 16 βἰγθοὶβ ῦ [{ τηυβί ἱπάοοὰ Ὀ6 8ῃ δχοθθάϊη 
αἰονϊουβ ἔδεϊ, Ὁ Γ Ὑ ἢοβ8 ργϑῖϑθ [86 σψΠ0]6 Ἀμβλν 
(νον. 12) ἰβ δαταπηοηθά. ΥὙ68, (δὶ ἰβ (ῃ 6 ΤΟΏΘΟΓ 
{μὲ πῃ 6 οὔβ ἀθβοσιδοα ἴῃ γοσβ. 2, 3 838 αυϊοὶ δηά 
ΤΩΘΟΚ, 18 δ ([Ππ6 Β8Π16 ἐστ 6 Φομονυδῆ Ηἰ πο] ἢ, τ πὸ 
ἔοσα ἰοῦ 88 Δ ΔΏΘΤΥ ΜΘΓΓΙΟΓ δραϊηβὶ Ηΐ8 δηθ- 
Ὠΐο8. (νοῦ. 13). Ηδ δδ8 Ἰοὴρ ἱκορὶ βἱϊοῆςθ: ἀἱὰ 
116 ποὺ ουύϑῃ βιι ῆδν (9 80] ἑω 6 ὙοΥ]Ἱὰ ἴο μὸ 
118. ΟὟΤΏ μέφ δι Αοἰβ χῖν. 16). Αὖὐ ἰαϑί, μονϑγοῦ, 
Ἦδ τουβοθβ Ηἰπηβοὶ ῖ, Γ1|κθ ἃ ὑγαυδι!ηρ ποϊηδῃ, 
διωϊὰ τη ΐρη βούσοῦβ Ηθ Ὀγΐηρθ δθουΐϊ ἃ ΠΟΥ 
ογάον οὗ ἰμίηρβ (νοσ. 14). Ἐᾶᾷ σηδίζοβ μθδι μθπάομλ 
ἰμοῦ; Ὀαΐ [ῃ6 Βοδίμοῃ {πδὺ ἤανο Ῥγθβογυθᾶ ἃ 
ΒΒΟΘΡΟΙ ΠΥ ἰὸν ἴΠ6 ἰσα ἢ Ηθ Ἰοϑάβ, 1Κ Ὀ]1πὰ 
Τηθὴ τοβίοσοα ἴο βἰχῃῆῖ, ἢ ὩΘῊ Ὑ8Υ8 οἵ βαϊ ναϊΐοῃ 
ΕΣΙΒοσο ἀπκηονχῃ (ν6Γγ8. 1ὅ, 16). Ηδΐδ ν}}} οογ- 
(ΔΙΏΥ δΔοοοιωρ] ἢ {118 ἰο {86 οοηῃδιβίου οὗ (ποθ 
ἰμδι οοῃίίηπα ἴο ἰσαδί ἴῃ [8]86 ζοὰβ (γοσ. 17). 

2, Βίηᾳ πηῖο------Ἴ 8186} ἅ4.--- γα. 10-12. ἃ 
ὩΘῊ ΒΟ 18 ὈΘΟΟΙΊΪΠρ ΤῸΣ {ΠῸ ὩΘῪ ταδίθοσ : ΠΠ|6 
ΠΟῊῪ 5 π- οί (168 [ὉΓ ΠΟῪ τίηο (ΔΜ δ. ἰχ, 17). 
ΤΙ οχργοβδίοῃ 8 ΠΘῸ ΒΟΩβ ΟοουΓΕ, ΡΒ. χχχὶϊὶ. 
8; ΧΙ]. 4: χονὶ. 1; χουλὶ!. 1; οχ]ῖν. 9, οσ ἶχ. 1: 
“μἷηρ υπΐο 89 ΓῸΒΡ ἃ ΠΟΥ͂ βΟη Δ ̓ ΟσοῦζΒ, ΡΒ. 
Χχχὶιὶ. 8: ΧΟΥ͂Ϊ. 1: ΧΟΡ, 1. ΟΧΙΪχ. 1. [ἐκ ἰβ ἴο 
6 ποίρἀ, ἴοο, ἰμδὲ ἰδ τόσο δῃοϊοηὶϊ οὗ {686 
Ῥρβ. (χχχιῖϊὶ., χονΐ., χοῦ Ἱ}.) αν 8}} οἵ ἐβϑθῃ, 1 
ΤΩΑΔΥ͂ 5ΔΥ, 8Π ΘΟυΠΘηἶοΔ] ΟΠδγαοίοσ, πῃ (πδὲὶ 4}} 
ἰσοδὲ οἵ 86 πιαΐυδ) χοἰ δίϊου οἵ Φϑονδὴ δλὰ οἵ 8]}} 
ογοδίίοῃ, ἧ. 6., οὗ 1116 μόνον οὔ Φοβονδὴ ονοσ 4}} 
{Πδὶ ἷ8 ογοδίοα, δῃὰ οὗ ἴῃ ἀυν οὗ [86 Ἰδιι ἰὸ 
ἩΟΥΒΕΪρ δηὰ οὐτρς 186 ΓΕ». Β. χὶ. 4 δηά οχ]ῖν. 
9 ΕΧΡγϑββ ΟὨΪΥ 186 δΔαϊ πο Υ 8 ΡΌΓΡΟΒΘ ἴο βίπα ἃ ΠΟῪ 
Βοης ἴο 6 [0ΒΡ. Βαϊ Ῥβ. οσ ἶχ., οογίϑ᾽ Ὡ]Υ 8 
Ἰαΐθ βοῃᾷ δηἀ Δ ᾿ηγϊίαἰζοη, [85 ἃ ΥΘΥῪ ραγίἰουϊΐαγ- 
ἰϑίίς ομασϑοίοσ. Οτὸ ΠΊΔΥ Βδύῦ, ἰδογοίογο, {πδὶ 
Βογα, πὸ ἰπ οὨδρίοῦ χὶϊ., (88 δυίθοῦ βιγὶ κο8 ἀρ 
6 Ῥβαὶλ ἴοπθ. δ βυπιηοηϑ (Π086 ἰ0 ρῥτϑὶβθ 
γ]1Ο ΓΘ ὁπ ἰῃ6 ροϑ, δῃά ἴῃοδο Πδὲ δΓὸ ἐπ τῃ 6 βθαὰ, 
88 ᾿πητ]Θα ἰδίο  Υ δἴοσ π ἀἱγοοίβ {Π 6 8816 ΒΕ. ΠΩΙΏΟῚ 8 
ἴο ἴῃ6 ἰα]68 δηὰ ἰπεὶν ἱηπδοιαηΐμ, ἴο [56 τ 1] 6 γ- 
Ὧ6ΕῈΒ δηᾶ ἰΐ8 ἰονγηβ. ΤΠ6 Ὁ Ἴ ἀτὸ ποΐ ἰἢοβθ 
ἐμαὶ ρὸ ἀονῃ ἰο (λέ βοα, δαῦ {πο86 {ἐπιαῦ β8}} ἄότη 
ἐδλε 568, ΔΒ ἌΡ ΘΑΓΒ ὈΪΔΙΠΪΥ ἔγοια δ. ονἱΐ. 23, (86 
ΟὨ]Υ͂ οἶμον ῥΐδοο Ὑβοῦο ἴΠ6 δχργθβϑίοῃ ΟσΟΌΓΑ. 
ΕἘῸΡ (18 568, Ορίοδ] ὡς ὑσόμοα, ΤΑΔΥ θ6 οοῃοοϊνοὰ 
858 δῃ οἰ θναίΐοῃ (οορ. ἴμαἶο ν. 4): [Π 18, 8Ὰ Γ68}}Υ 
Β6ΘΏ, {ἢ 6 568. ῬΓοβϑηΐβ ἐ(βοὶϊ 45 Ποπίηρ. ΕἸονίης 
Ὑδίοσ, Βοανοσ, σδηποῖ πηοιπηΐ Ὁ. ἥ; Β66Π8 ἴο 
ΤᾺΒ ἴὰγ ἰθίο με, σβθη ὨΕῚΤΖΒΟῊ ΒΌΡΡοσαβ ὑπαὶ 
Ἑχϊοη-οῦοσς 8 [9 Ῥσορβδβ ρμοϊπὶ οὗὨ Υἱϑθὴ ἴῃ 

ΘΙ Πρ ουἱ. 1 τϑῖδος ἰδίηἰς ἰπαὶ ὉῪῚ ἴΒοδ6 δε8ὲ]- 
πᾳ ἄοννῃ [86 668 δηὰ ἰ8168, πἰιἱἰοὶὶ 6 οοῦ- 
οαἶναοδ 88 δοίπϑεη ἢ18 ροΐηϊ οἵ υἱθ δῃὰ “6 οῃ δ 
οἵ 86 ΘΑτ ἢ," (116 Ῥτορμιοῖ πσοιυ!]ὰ βἰ ζὩΣΥ (μ6 ποῖ. 
Βεομῖμα δἷπὶ 116 τμ6 ἀοθοσὶ δμὰ (6 ν1]}αροα οἵ ἢ 6 
Αὐδὺθ (ΟΡ 3) οἱ (86 θδβί; οὐ {86 ἰοῖζ μο δ8 
186 τοοῖς οἷἵγ (»70), δῃὰ οἱ ἐμ6 τίρειϊ ταουηίδίπα, 
ἃ. Φ., ἴο (86 βουνὰ 16 τηουηίαϊη οὗ Εκΐομ, ἰο 
186 ποτ 1ϑθδηου. Βοραγάϊηρ ἸΝ σ᾽, 860 οἱ Ὑϑζγ. 
2, Τιυΐδ ψ6}} Κπονῃ ἰμδι ἴῃ (Ππ6 ἀοβοσγί, ἴοο, ἱπ 6 γ 
ὙΓΟΓΘ δα δΓο οἰ(168 ([οΥἱϊβοα ρΡ]4 668). Οοιαρ., Ε. 9.» 
Φοβὰ. χνυ. 61,62; χχ8. Τὴ Ὁ ΥΠ (οοΡ. ἴμεν. 
χχν. 81) 8.6 ὁρροβοὰ οὔ [86 οὔϑ μδῃμὶ ἰοὸ εἰ ἴο5, 
οὨ (86 οἶδοὺ ἰο 18 τθγο ἰθηΐ δῃσδιαρηλθηΐβ: ᾿ἰΐ9 
Ἡαααγὴ)ς (βἰδιϊ ΟΔΙΥ ΑὙΔΡ58) ἃγα αἱεδιϊησυϊδιοὰ 
ἴγοπη Ἡγαδατγῖ)ς (Ἰοηΐ- Ατα 8) (ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ). Οἱ 
Κοάδγ οοιῃρ. δἱ χχὶ. 16. ΤΟΥ τ το Βαγὰϊν ἀπὸ }}- 
οτβ ἴῃ {ἢ ΤΟΟΚΒ ὨΌΓΔΘΓΟΙΒ ποιῇ, ἰῃ 8ῃ ἈΡΡΟ6]]αὰ- 
εἶν Β6Ώθ6, ἴο τραΐζα ἰΐ ψΟΥ ἢ 116 Ὡδηλϊης τῆ θπὶ 
Πογθ, ΨΏΘΥΘ ΟὨΪΥ͂ σιδῃα σέπόγα γα τηρηἰϊοηρά. 
Βαϊ 16 Ῥγορδμοὶ τϊρὶν ΝΟΓΥ Μ6}], ἴη ογάογ ἴο βὶρ- 
ΠΥ 6 Βοῦίμ, ἐπὶηκ οὔὁἨ τ[λ6 ρστεϑαΐ σόοκ οἰϊν οὗ 
Ἑάοπι (Ῥοίγα, σοΐηρ. οὐ χνὶ. 1). Βαὶ 1 ἀο ποῖ 
τιϊηἰκ μὸ ἰηἰοηβ Ὀ. “ τηουπίϑ 1 8) ΟὨΪΥ [Π6 τπηοπη- 
ἰΔ1ὴ8 ὯΘΔΣ οίῖγα; ἴὉΓ ἴμο (πΠ6 ΝοΥι) σου]ὰ Ὀ6 
ΘὨ ΓΟ ΙΥ οὐδε, Ἡδφηςθ [1 (μη πὸ τηυβὶ ἀηάογ- 
βἰδηά 16 στοδὶ πηουπίδίβ ἴο ἰῃς πογίἢ οὗἩἨ )4168- 
ιἶἰη6. Α8 οδ]οεὶ οὗὨ 18 οΥγὴρ ουΐ, γοΓ. 12 δραίΐῃ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ πχοηζίοπβ (Π6 Ὠοηοῦ δηἀ ὈΓδΪβα οἵ 6 8ο- 
ἐπι ἢ 8δ6 ἰβαπιᾶδ δῖθ δηθὰ 88 ΓΟργοβοηιϊ 
ἴδλ6 χοπηοίοβί ΓΟ, ΟΏΒ. 

8. Τ89 Ιοζὰ 688]] ρο--------ἰΟὈὙδαῖς 6 ἸΏ ΘΤΖΩ .--- 
ψόοτα. 13-106, ΑΒ ἴη [ἢ ργϑοθάϊηρ βίσορῃβ νὸ αϊ8- 
ἐἰηρυΐδῃοά ἃ ἰκογηθὶ, δὰ ἃ ῥγϑῖινοθ δῃὰ οοῃο] βίου, 
ἰοσπιΐῃρ, Β0 ἰο βρϑδὶς, ἃ 8Π6}} ἴῸὸγ ἐϊ, βο γὸ σαυβί 40 
Ὦθσο. ΕἼοὰ {Π6 οχίοηϊ οὗ 16 ῥγοΐδοθ δῃηὰ ἐξ 
ο]οναίοα ἰοῃθ, τὸ οὔϑογνο ιμδὲ (86 Κοση6] σηυδὲ θ6 
βοῃϑι ἰης ἩΕΡῚΥ ΘΙ ΕΘ ΠΟΑΙΕ, γετβ. 138-16 οϑδδθ 
ἴο δρϑδαῖ οἵ 1116 δηΐ οἵ Φεβονδῖι. Βαὶ Ηδ τϑ- 
ἌΡΡΘδγα, γῸγ. 22. [πβίοδα δρρϑδγβ Ζεβονδὴ Ηἰΐπ)- 
861 Ὁ, πῃ Αμὰ ΠΙλΝκα ἡϑὰᾳ Δ γτηοα οὗ Φοονδἢ 
1ηδὲ ΤΌΘ, ὉΓΙΔ ἃ Βίγβηρο σοηίγϑβί 
σαὶ} αϑνν ὉΓΘ νὰ κα ὅτι 18 ἱπιρυϊοὰ ἰυ 1Π6 ὅ86:- 
νϑηί οὗ Φοβονδῆῃ. Ὑ θη ἐξ ἰβ8 βδι ἃ, νοσ. 7, {μδῖ 
(16 ϑοσνδηὶ οὔ δ οβόνδὴ Ὑ111} ὀρ (δ 6 Ἔγϑὰ οὗ {86 
θ᾽ πὰ δηὰ ἔγεθ (86 Ῥυ βοοσ, 18 (ἢδὶ δαβϑϑη 14 }} Ὁ 
ἀϊβογοηὶ ἔγοῦλ Ὑπμαὶ πὸ Τοδα, νϑγ. 1θ, οὗ Ἰοδάϊησ 
0 Ὀ1]1π4, εἰο.., ο {πθ866 ὈΪ πὰ τοιηδίη Ὀ]Σηα ἢ 
ὙΥμδὲ, [μση, 85 [86 1ζ0Βῦ ἴ0 ἀο πὶιὰ ὉΠ: ρετ- 
βοηϑί ΟΥ ἴθ ἰδ ψδγβ ἐμαὶ Η6 ἰοϑάβ ἴμε πὰ οὶ 
ΜὙΔΥΒ οὗ ἰγϑοάοτω δηα βαϊγαϊοη ἢ Βυὶ ἰΐ, νϑσβ. 2, 
8, (86 ϑογνδηὶ οὗ Φομονδὴ ἈΡΡΟΔΙΒ δὲ. οὔθ Πδὲ 
ἀοοβ ποί οσγ, δι 18 πιϑοῖς δῃὰ ρϑῃῖ]θ, μοῦ οΟὨγ68 
ἴς τηδἷ, γογβ. 18, 14, ΦὍ μοναὶ 18 ροσίγαγθὰ δ δῇ 
ἱπηροίαομβ παγγῖοῦ, ἰδὲ οΥἶ 68. δὰ στοβδηβ7 Απὰ 
{μ18 ἀΡρϑδγβ 'ἴῃ 16 οἰ πᾶχ-ϑίσορθ οὗ οὖσ οὔδρ- 
(αν ἴο νη ΐϊοῖ ἰῃ6 Ργοοθαϊηρ βίγορῃθβ Ἰοδὰ ὑρ, δὰ 
ἤτοτα Ὑῃ]οῖ ἴῃ οθ6 [Ὁ] ης ἰοδα ἀοτ [σδηηοὶ 
Βα] ῖονα ἐμαὶ (86 (Ὠἰτὰ οὗ (ἢ ἔνθ βίγορϑ οὗ οὺσ 
σΒδρίου σδὴ ἰγοδὶ οὗ ἃ ἐοσγοῖρτ δ )]οοῖ. [Ὁ υυδβὶ 
Ὀ6 ἴπ6 βε πιο, ἱποῦρα (Π6 ἔογτα πηαίςοβ 1 αἰ ΒΘ ου]}1 ἴο 
ἀοίεοὶ ἐἰα αηϊϊγ. Απὰ ἴῃ ἴδοι ἴτ νᾶ8 αἰ 1} [ῸΓ 
ἴπ6 Ῥτγορδοῖ Ηἰϊηβο] ἢ, 8 ΕΙΣ τί α]ο, ἰο σομτοποηά 
1Π6 απἱῖν οἵ Φεϊονδαῖ δηά Ηἰ8β ϑεγνδηί, [8 δα 1 
Ἰησδὲ ΔΒΘΌΓΘαΪν ἤανα ὈΘΘῚ ΑἾἶθ0ὺ δῃ ἱῃοχρ ΠΑ 
ΤΑΥΒ(ΟΓΥ 1Πδι ἴπ6 ϑοη οἵ Πανὶ α βου] δἱ 188 βϑπιθ 
{πιὸ Ὀ6 Μίρμιν αοα, Ενογδδίηρ Εδίμον, Ῥγΐμοθ 
οὗ Ῥοδοθ (1χ. δ). 1 ἀο τοὶ 587, ἱμποζγοίοσο, {μδὲ 
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Ἰαλαϊδῃ ἤοσθ Ῥγοάυοοα ἃ ἀοοίτίηθ ἴῃ δῃ ὑπ ἱβίοτὶ- 
(81 ὙΔΑΥ͂, [δι τλιδί τοτηδίη δι ἀθῃ ἔγομῃ ᾿ἰπαβο  , 
Βαϊ 1 ἀο Β8Υ ἰπδί 106 Βρίγι! οἵ αοα ἰμεἰπλδίοθ 
Β6γο ἃ γοϊδίίου οἵ Φοδβονδὴ ἰο Ηἰΐβ ϑογνδηῖ, τ ῃϊοῇ, 
οὗἁ οουγΒο, ΟὨ]Υ͂ ργϑϑοηίδ 1861 ἰο υ8 ἰῃ οηςΓο ο168Γ- 
Ὧ665 ἴῃ 86 Νοὸν Τραϊδιηθηὶ Ὠἰβίογυ ; Ὀυΐ τ Β]ΟὮ 
ΠΟΙ͂ ἯῸ δίδπὰ ἴῃ [Πἷ5 οἶδα ΠΙΡΗϊ, τ οδὴ δὴ 
οὔκ ἸΒΘΡΟΌΥ ἰο ἀοίἰοοὶ ἴῃ ἰἰ5 ΟΪα Τοοίδιηηθηΐ οη- 
νοίορθ. ΟΕΗΣΕΒ δορίηβ {Π6 δυίϊοϊθ δέεβδίαϑ ἴῃ 
ΗξκΖ. .- ἔπε, πὶ (680 τον: “ Αοοογάϊης 
ἴο τ1Π6 νίον οὗ ΟἸΪὰ Τοοίλιηθηϊ ΡΥΟΡΠΘΟΥ͂, (μ6 ΘΟὨ1- 
Ῥἰοἴζοη οἵ βαἰϊνδίϊοη 8 ὑσουχῃϊ δου ΟΥ̓ {Π6 
δοπαὶ οοτηϊηρ οὗ 6ἤόονδὴ ἰπ Ηΐ8 ρίονγ. 1Ἴὸ Ἡϊπι- 
δε ΔΡΡΘΟΔΙΒ διιλϊὰ [86 χολοϊοἰης οἵ {Π}6 τῆ0]6 οΓθᾶ- 
[ἰοῦ ἰοῦ {Π6 γοβιογδίΐοῃ οὗ Ηϊδ Κιπχάομι οἱ θασίῃ. 
Ῥ, χονὶ. 10 βμᾳᾳ.; χουν. 7 844.» εἰς. 11 ἷβ8 Γο- 
ΤΩΔΓΚΑΌ]6 ἐμα ὉΣΑ ΞΕ: ἱπ βυρροτί οὗ ΗΪ8 1πουρβῦ, 
αὐτο Ῥγθοΐβο! Υ (Ποθ6 Ῥβδ. πὐ οτ 88 ΔΡΟΥ͂Θ ΒΟΉ, 
δΑγΘ ΒΌΘΝ ΣΟΒΟ} ὈΪ]Δη00 ἴο ΟΓ δβεᾶσο. [{ 186 δὰ- 
τοὶ 6 ὈΥ οχροκίϊοτθ ἐμαὶ ἰμ 686 Ῥεβ. ανα βθηθ- 
ΤΆ 8 ΠΑΡ χοϊδιίοῃ ἰὸ 188. χ].---ἰχυξ. (σοι. 
ΜΟΙ, οὐ Ῥβ. χουΐ. βᾳᾳ.).0 ΜδΥῪ τ ποῖ μδᾶγβϑ 1 
Ῥκμα. χονὶ., χου δ, (86 ἈῊΡ ΘΟΙΩΠΔΘΗΪΔΙΥ͂ Οἢ ΟὐΓ 

ἃ ἰορΈΟΩΥ ἰμαὺ δἰγοδλὰν ἴῃ {Π6 {ἰπ|6 
δῆοῦ ἴ16 ΕΧ1]6 ΟἿΣ ρϑββαρὸ ψδ8 γοίογγοα ἴοὸ (ἢθ 
Μοκβίδη, ἱποσγείοσο (μδὲ {Π6 Ὁηἰγ οὗ (μ6 Μοββίδῃ 
δ: “ Θῃ νὴ ᾿ψγ88 γϑοορῃΖοὰ ὃ 
ΤὮο ΡῬιορβοί, ἔθη, ἤθγθ ἀθβοῦῖθοα {π6 ϑογυδηὶ 

οὗ Φεμονδὰ ἔγομλ δποίμοσ βἰάθ. Ησ, [π6 ααἱοῖ, 
δηα τχθοῖς ΟἿο, '8 δὲ [6 ἐδπιθ {ἴπ|0 ἘΠ- ΕἸ Ῥοσ, 
δα ἤΘΠΟΘ [Ὁ Π2ΔΥ Ὀ6 Βα ἃ οὔ Ηΐπ): ϑϑβονδῇ ζοϑβϑ 
ἴοστα 1.1.6 ἃ τοϊρ μν ᾿Ώ8} .---Βαΐ Δ5. Ὀεΐηρ ΕἸ- 
αἰ Ροῦ ἢ 18. ΠΟ τόσα 6811. ϑογνδηῖ οὗ Φθβόυδῃ ; 
ἴοσ 186 ΕἸ-ΟἸΌ ον [88 Ἰαϊά δεῖάςβ ἴῃ ἴογιη οὗ 8 
Βεγυδηί. ΕὙγθοΓ οὐ (18 Β66 ὈΘΙΟῪ ὑηάοσ 7)οο- 

ἐγίπαὶ απὰ ΕἸλίοαϊ, ν. 461, 89. Απ ΠΊΟΓΙ ΟΝ ἰθ 8 
ἸΏ (ἢδὲ ΟΕΓΓΙΘΒ ΟἹ ΠΊΔΗΥ͂ ὙὙΆΓΗ ((ΟΙΏΡ. 2 5,81). 
ΨΕΠΠΕ. 10; 1 ΟἾγ, χυιὶ. 10). ΤῸ οὀχργοβίοη Εἴθ 
8.84}} δἷ!ῖν ΠΡ ΘΘΙΟΌΒΥ (96. ἰη Η ἰπ18610) το 8}}9 

1|κὸ Ῥβ. Ιχχυ]. 88 ; Πδη. χὶ. 2 ; Ηας.]. 
14; ᾿ἰχ. 17. ΤΒ ἱπιθηβῖνο ἢ, οοιαρ. χ 1. 7. 
ΤῊς ΘὨοΠιΐθα ἄξειμει ποῖ ΦοΠου ἢ ρορ8 ότι 
8ΓΘ ΤΩΔΏΣ ΘΒ ΠΥ (ἢ 6 Β4π16 (ἢδι 85 ΘΟΠ] ΠΘΓΘΩ, γοί δἱ 
[ῃ6 Ββδηι6 ἰἰπηθ Ὀ]οαθοα, δῖ ἴο ΟΠ Ὀγδῖὶδθ δηά 
1πδη κα ἰο ἴ69 ΒΡ (νοῦβ. 10-12). ΠΣ 2} 1: 
Βοδίμοη ποῦ 18 πιθβῃϊὶ. ΤΊ] 8 8 οοῃῆγιηθα ὃν 
Υογ. 17 (δὲ βροδῖκβ οἵ ἴῃη6 οοῃίιβίοη οὗὨ [ἢο86 ἐπαὶ 
ἔτι ἴῃ βουνὶης ἰάοἱθ ἰῃ βρίϊ6 οὗ ἐμοὶν ἱκῆον- 
οάχε οἵ αοά. 
118 φαϊΐία ρῥγεροβίογουβ, τὶ ἩΑΉΝ, [0 Δδθ11π}0 

ἃ αἰνϊ ἀὴρ 1Ἰη6 Ὀοίνγθθη σογβ. 18 αἀηά 14. ΨΕν. 
14 βη4. τοὶ μίνοθ υ8 ᾿ς οοποοργηΐηρ πδὲ (9 
10ΒῸ ἱπίθηβ δοοοσάϊηρ ἰὸ νϑγ. 183, ΤΉΟΥ οου- 
ἰΔῖπ ἴΠ6 πογάβ (δὲ δηηοίποο [16 οὐ͵θαῖ οὗἉ [π᾿ 6Χ- 
υσα οἴ ἐπὶ ίοτῃ. Εσχοσα ονοσϊδαῖ- 
δ ἴ89 Σιοτᾶ δε ἱκορὶ δἰ16}.06---Ὠὰ (Πο οχὶ 

ἰγοδῖ ΟὨΪΥ οἵ (Π6 ἀοἰἑγϑγϑηοο οἵ [ϑγϑϑὶ ἔγοτα οχὶϊο, 

ὈἿΠΡῸ ταῖρις (μθη ΒῸ χοίδγτοα ἰο 189 Ῥερϊηπΐης 
οὔ τ, δηὰ ἰση [Π6 Εἰχὶϊο του]ὰ 6 τοργοβοηϊοα 88 
Δ 1Π}ΠΘΑΒΌΓΘΌΪΘ ροσίοα ἀυγίηρ ποῖ {πὸ ΤΟΒΡ 
᾿ιδὰ ἱκορί δ ]θῆοβ ἐὐας ὐναν 1ν11. 11). Βυι (6 γοΐδι- 
ἐῃ06 ἷβ Ὠοΐ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ ἴο [5γ586}᾽8 ἀ6] 'Ινϑγϑηοο, θυΐ ἰο 8 
ἀεἰϊνασβηςο ἰῃ τ ποῖ 4]} Ὠυπδηϊεν, {116 Ὠοδίμ θη ἰη- 
οἰαάοά, ἀπά ἐν ϑῃ 411] πδίαγο, 5881} ραγι οἱ ρβαίθ, 88 δρ- 

τηοδί ῥ᾽ ΗἸΎ ἔτοιῃ (ἢ γο]οϊοΐης οὗἁ (Π 6 β8 116 
γοσὰ. 10-12. ΕῸΣ [Π6 β8πη6 γθϑβοῃ (ἢ 6 “"Ἷ1}9ὉὉἹπ νοῦ ἢ 
οδῃηοῖ Ὀαχὶπ πῖῖ} [16 οἰαναίίοη οὗ [8.86] ἰηίΐο ἃ 
ΠΔΙΪΟΏ, ὑ. 6.,ὄ (Π6 ἀδραγίατγα ουῖ οὗ Εργρί. [{τΠ6 
10ΒῈΡ [88 ἴῃ πιϊηὰ ἰἢ6 1ιοϑι!θ μου, ἰπθα ἱὶ 

τουδὶ Ὀ6 ἰῃ Σοίγοηοθ ἰὸ ἐδόηι (μὲ ΗΘ [858 βὸ Ἰοηρ 
Κορὶ βέίθῃῆςθβ. Ηοῦ ἰοὴρ ψ͵αϑ (6 Υ Πουϊ 
ἀοιυθὲ βίησο ἢ Αὔσαδπὶ ΤᾺ βοραγαιϑα ἃ, {{ὴγ {1{{|6 
Ραγῖ οἵ τηδηκί πὰ ἰο ὃ6 ἃ δρθοὶλ! βρίδσγο ἴὺγ ἃ Ῥσο- 
Ρδγδίοσυ του δίίοη, τ ϊϊθ {Π6 ρσγοδὺ Ἰη888 ἰῃδῖὶ 
Ὅ88 ἰοΐϊ Ηδ “ βιβεγοά ἰο χα] ἰῃ (6 ῚΡ οὐ 8 Υ8,᾽ 
Αοἰ χῖν. 16. δ μὰ μοῖ, ἱπάθοά, οὐ ἰοα μον 
δηά βοὴ ἰο τοπιϊπὰ (ἢ μοδίμοη οἵ Ηϊτβο  , δηά 
[π6 ἀου]θ 6χΣ]Ὲ οἵ Ηἰδ βοσυδηΐ, (6 ρϑορ  οδηγδοί, 
ΘΒΡΘΟΙΔΙ1Υ βοσνοα 18ΐ8 ρυγροθθ. Βαυΐ, ἰῃ ΖΘΏΘΓΆΙ, 
{π6 ποδίθθη ποι ]Ἱὰ ἰ8 {πὶ ραγὶ οὗ ππδηκίπα ἰμδὶ 
ΑΒ δοίι } 7 ἴο ὀχροσίθηοθ ὙΠδὺ πϑυϑὺ ὈΘΟΟΙΩΘ οἵ 
Πυμηδὴ παίυτο ἤθη Οὐ Ββυττοπάοσβ 10, υπϊη- 
Βυςξηορα ὈΥ χονοϊίου, Ὑ ΒΟΙΠΥ͂ ἰοὸ (ΠΗ ἴγθο υη[0]6- 
ἴῃς οὗὨ 118 Ὠδίασαὶ ροσοσβ. [Ι͂ἢ σχοίδγθησο [0 {Πθβὸ, 
1Π0 ΠΟΒΡῸ ΤΩΔΥ ΜῸ1Ϊ βαὺ : 1 Κορί 8] 6 Π06 ἔγοτι [19 
τοιηοίοβί {ἰππ6. [10 οοηίγηβὶ ἩΠῚ8 (Π15. αἰ ΙΘΏοδ οὗ 
τα] θηϊυθ Μ{11] [16 Τ,ΟΒΡ, ἑ. 6., (ες ϑογνδηί οὗ 
Φοβόνδὴ ἰάθη. 81 ἢ Ψοῆοναϊ,, οπίοῦ δ6Δ}}Ὁ 
ὍΡΟΙ Ηΐ8 οοηηυσϑὶ οἵ ἴΠΠ0 Βοδίμοη σοῦ. ΒΥ 
ιπ|8 Ηδ εἤῇξδοίβ βοπιοι ΐηρς χαϊίθ μοπ. ΕΗ 6Ἀ}}5 
Ἰηΐο θοΐης 8 πο οονοηδηΐ ψιτἢ τπδηκὶπῆ. Ηδποθ 
ΗΘ τσοργϑβθηίβ {π18 Ὡθτ, ΒΗ Πιογίο ὑῃῃοαγάὰ οὗ 
ἀροὰ 88 4. ὑἱγί {πὲ ἰ8 δοοοιῃρ]ϑίιθα ΟὨ]Ὺ ὈΥ͂ 
ἸΏΘΔΠΒ οἵ στοαὶ οβοσί δηα δουΐθ ραΐῃθβ. Απά πλδΥ 
ποῖ, ἰη ἔδοί, {Π6 βρτεδα οὗ Ο ΥἸβ 8} 1Υ̓Ὡὡ Διηοηρ [116 
Βοφίμοη, τὶ ἢ 4}} {Π6 Ρ81η5, ἀϑῆχοῦβ δηὰ οοηῇϊοίβ 
{πὶ αἰϊοηἀορὰ 1, ὕθ οοχμραγοὰ νἱτὰ (Π6 ρΡαϊηίαϊ 
Ὀγοακίης ἴον οὗ ἃ ἴγυϊ ἴσγοιλ 6 σοπῦ οὗ 8 
τοὐ μοΡ ΤΊ νΐΒ 18. οηθ6 οὗὨ [Π6 Ῥαββαρεθ ὙΠΘΓΟ ἴὸ 
ΨΔΦοϊιονδὴ 18 ἱπιραϊοα δοιΐο ργοροῦ ἴο σοπχθῃ, δηι 
ΡΥ ΓΙ ΟΌΪΑΥΙΥ ὁ τηοῖθογ (οοιαΡ. χἰνὶ. 8 8η.; ΧΙ χ. 15). 
{16 μρϑϑί ἤθη ἀγὰ ἰπιοηά ρα μογο, βοὴ ὑγ1 τν}}} 

ἸΏ ΑἾκΘ υνακῖθ Σου δὶ; δηα ΒΪ116, δὴ ἃ ατγ 
ὋΡ ἴδο χίνϑοσυδ δῃἃ Ροοΐβ, νϑσγ. 1ὅ, ἃγθ τηϑθδῃϊ 
Ποδίῃϑη Βοῖμηθ δὰ μοδίῆθῃ ννδίθσθ. Μοιιηίδϊη 
Βοῖρῃθ δτὸ οὗϊθῃ δου σοργοβθηίδιϊγο οὗὨ {116 
αἰν!χαϊΐοπ οὗ Ὑΐο ἢ} ΠΟΥ͂ ἀγο 186 ]οςα] γ, δηά 

δίογθ σοργοβοηίδινο οὗ ἴΠ6 ρορυϊδί!οηϑ 
ι.8ὲ ἀντ 6}} ἀρουῦ πε. ΤΒογοίοσο 6 πιυβί οοη- 
βίγιθ γϑβ. 1ὅ, 16 βχιγαίλνοὶυ, }υ8ῖ 85 γὸ αἰ νϑση. 
18, 14, δὰ υπμάογβιαπά ΟΥ̓ πηουπίαϊηβ δη σίνογῃ 
86 Βοδίμοη που], [{ ΌΥ πιουηίϊδὶη8 δηα τγαίογῃ 
06 υπάοτβιοοά ἰμ6 ἰαπὰ οἵ οχὶϊθ ἴἢ ἃ ρῥἢγείοβδὶ 
Β6η86, σου ]ὰ ποὶ {Ππ80 σοπῆϊ οὶ τ} τ] δὶ 85 βαϊά 
ΧΙ! 18 θᾳ. Ὑου]ά ῃοὶ {89 Ρθορὶθ οἵ (ἡοἀ Βι ΗΕὲδγ 
Ὁγ (818 ἀγγίηχ υν»ῇ Βιυὶ πὶ|ιαῖ 18 τηρδηΐ ὈΥ͂ (Π6 
βογνδηῖ οὗ Φ ϑῃονδι ἀγγίηρ τρ1}16 μοβί μη ποῦ] ἢ 
Γηκ (δὲ ὈΥ ἰμδὲ (Π6 ΒΡ Πη6Δ}8 8 βρί τι] 
ἀγγίηρ-Ρ. Αὐ [Π6 {π)8ὸ {πΠ6 ϑογνδηΐ οἵ εβοναῖ 
βοϑα Τοτί ἢ ἱπίο ἐπ6 μοαίμοῃ πον], {π6 Ἰδιον ψ1}} 

ΑΥ̓͂Θ Βυγγίνοα ἰἰβ61. [1 πὶ} αν Ὀθοοπηθ ἰη- 
ὙΒΓΟΪΥ ῬΟνγο 688 δηα ΒΑΡ] 688, [{ {1}}} οχὶαὶ 11 ΚΘ 
ἃ ΜΙΓ(Πογοὰ ἰγϑα, Π{|κὸ {16 θεὰ οὗ δ βίγθδιι ᾿'μβανὶης 
ὝΔΙΟΡ ΟὨΪΥ ἰῃ δἰ ἀ66 Ἰαοθθ, ὙΠ Γοα8 (ἢ 6 
ΒΏΔΙΙΟἾΤΘΙ ὈΔΙΓΐΒ ΔΡΡΘΆΥΡ [11 1518 Ππ86--- 1κ6 ἃ ἀτὶϑά- 
ὋΡ ἰαο. ΟἾΪΥ 6411} ἰο πιϊηὰ υἱίογδηοθα [{ἰκθ 
Ῥηδιοῖβ “πδὶ ἴα {τὺ ἢ (ΦοΒ χυῖϊ. 38) ἴογ 
τοοῖ οὗὨ {8 οἤθογϊθηα, ἀτὶ θά -ρ βἰδίθ οὗ μβοδίῃϑθῃ- 
οἵ. ΖΦ Ὑ}11}} τπῖαῖζθ [86 χίνϑια ἰδ: δ τὸ- 

τιΐηάβ οὗ δ. ονἱϊ, 833, 
ας. 16. 1 σδηποὶ υπάογβίδηδ [βγϑ6] ἴὸ ὃ ἰη- 

ἰοπάοα Ὀγ [86 ὈΪ ἢ ἃ ἰογα; ἴον (ἢν 8.6 ποῖ ποῖ 
ἵπ ΟΣ ΠΟΣ ἃ ΡἢγβΙΟΔ] ΟΣ ἃ βρί γι] δθῆβθ. ΝῸΓ 
Μοῦ Ὀ] μη θβη δἴοῃθ ὕὑθ6 πιϑρημοηϑὰ ἰο ἀθβοσὶθθ 
ἃ ΦΘΏΘΓΑΙ οοηαϊιΐοη οἵ ΤΐΡΟΣΥ (σοπιρ. ΧΙ]. 17; 
ΧΧΧΥ. ὃ; χχῖχ. 18). [ιπίηκ, τΠογοίοσο, {δαὶ 
(πο80 Βοδίμϑη δΓΘ τηϑϑῃΐ, ποτ ἰἢ6 ΤΟΚῸ ᾿οϑὰβ 
οἷν οἵ {π6 Ββῆγι γ]ὰρ Ὠοδιβοηάοιῃ ἰηΐο (ἢ 
᾿ἰσθν τ βίοι Ηἶβ βεσυδηὶ ὑσίηρα ἰπλίο (6 ποσία. 
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Ὑμεβα ὅγ8 ὁρροθϑι ἰο [88 οῃβϑβ (γβσ. 17) (μὲ ροσ- 
εἷϑί ἴῃ 1ἀοἰαῖγυ, [{ 18, (μογείογθ, βρὶ γίϊααὶ δῃὰ τοὶ 
Ῥ ιγβῖοδὶ ὉΠ μάπθβθ ἐμὲ ᾽8 τηθδηῦ (οὐμιρ. χι 8). 
ΓΘ β8ῃι6 δεσνυϑδηΐῖ οὗ Ψεβοτδὴ πἤοθο οἷἶοθ δηὰ 
ΘΆΠΠ ΠΡ ΓΘ ἴ0 ΟΡΘἢ ονοθ ἴῃ βθηθγαὶ, Μ1}} ἀο ταὶΐβ 
[0 1Ἀ86 Βϑδίβθῃ ἰοῦ, Ἰϑδ δίῃ β' ἔμ θιι υσαγα ἸΘῪ 
ἰσηϑνν ὨΟῖ: (οΥ [6 Κπον θά οὔτδο ἔσθ σά διὰ 
οἵ Ηἰβαϊνδίζοῃ δὰ ὑθθὴ βῃῃϊ Ἂρ ἔγοῃῃ ἴβθῃῃ. Βαϊς 
1Πο86 ἀδιαῖ δ΄Θ 80 ἰθὰ οδᾶϑθ ἰοὸ ὃθ ὑϊϊηὰ, Ηδηοο 
ἴῃς ῬτορΒοῖ οοπίίϊηυθδ: 1 711} δ ῖχο ἀαιϊ θα 
᾿ἰρμῖς Ὀϑέοσθ θαι, ἰ. 6.) (80 ῥσχενίουβ ἀδγίζηθεθ 
Β114}} χῖνϑ μ᾽δοα ἴο ᾿ρῃϊ, οοῃθθαυθπί!ν (ΠῸῪ Μ1}} 
λιανθ βαϊπϑά ρΟΥ͂ΘΓΒ οὗ βἰψηί, ΤῸ (μιϊ8 Θοσγθθρομάβ 
πῆδὺ (ΟἸἸονΒ: δῃὰἃ (1 ν}}} τηδθ) οἵοοϊικϑᾶ 
ἘΏΙ686 (᾿8Υ8) (ΟΟΙΏΡ. ἰἰχ. 8) ἴο ἃ ὅδι 86]. 
ὙΥ̓μοα 18 ἰθ ἀ006, (ΕΥ̓ Μ71}1 ΠΟ τηογθ 30 δϑίγαυ 
ἧπ ογοοϊοα τοδάβ, θὰ ΜΠ π}κ βίγαιχῆι δὰ 
χρη τᾶγ8ὲ. ΒΔΕ Ι ΡΥ ἢ 186 ἱπιροίηρ ἰη- 
ἰτοἀποίίζοῃ γοῖβ. 10-12 δανίηρ ῥγθραγθὰ ὃ ἴοσ 

ΤΗΕ ῬΒΕΟΡΗῈΤ ΙΒΑΙΑΗ΄. 

Ανεν ες τὰν (μ6 Ἰαϑὲ ϑανιμας οὗ νοῦ. 16 ἴῃ ἰυσῃ 
68 ἴο ἴῃ 6 φ!ΓἥΘδίῃ 88 δηὰ τηλγνοὶ οἵ ἰδ {πὶ 

(δαὺ βαγὸ θθθὴ μ6]ὰ ἰῃ Ρτοδρθϑοί ἔγομμ γϑγ. 13 Ὡς [δὶ 10 θ6 βου ρῆϊ τόσο μδ8 βϑϑῃ Ῥγοπλίθοα ἐθδῃ Δ} δδ6 μογίογηιθα, [ἢ [0 ΒΡ ρἶνθβ δὴ δίρζϑβ ἈΘΒΌΣΘΩΘΘ ΟἱἨ 1ῃ6 Θοηίγασγ. ΝοΙοΒ (Π6 ἀοδηΐ!θ ϑγίῖο16, Νοὶ ἰβίηρθ ἴῃ βἝΏΘΓΑΙ : πο, ἰξ ἰ6 [89 ταΐηρβα, 1| 16 Ηἰβ ψ 80] Βτεδῖ ψΟΣΚ ἐπ πωοο, Ηἰσ ΘμΟ ΓΘ Ρΐδη οἵ καἰ ναίΐοη (μδὲ ἰβ ἀγανσῃι ἴῃ ἐΐ ἔμη- ἀδηλθηίδὶ ἔδαϊαγθα ἔτολ ψοσ. 18 οὔ, Βοῖδ ἴὴθ Ῥεγίδοίβ διὰ {86 ρμοβίγα δἰθτιηδέϊοη (ο]ονοάὰ Ὀγ 
186 ποραίγα (Ὁ Π2]» 7}) δγὸ τηϑδηὶ ἰο οοῃϑτστα 
{86 οοΥίδ ΠΟΥ͂ οὗἩ ἐμ9 ϑυθηΐα δὶ Γι] ἢ] πιϑηῖ. 
ες. 17. Βαὶ ἐμῖ8 βα! νγαϊΐοηῃ πὶ}} ποὶ δ6 (ὴ 6 Ῥοτ- 
θη οὗἁ 4}1 Ὀ]Π1πὰ μοαίμβθη. Ὑδμογοίογο ἱὶ Τα, 
ἴοο, γὸγ, 16, Ὁ», τοὶ Ὁ ΡΠ. Μδηγ ψ]}} το- 
τηβίη ὉΠ πὰ, ΟΥ̓ (μεθ ἰξ ἰ βαϊὰ : ῬΏΘΥ 888}} 
Ὀ6 ἴυσεθᾶ Ὅδοὶς, εἰσ, 

4. ΤῊΕ ΒΕΒΨΑΝῚΤ ΟΕ ΤῊΕΒ ΓΟΒ. ΗἨΙΜΒΕΙΕ ΠΕΑΕ ΑΝῸ ΒΙΙΧΝΆ, 

ΟΕΗΑΡΤΕΕΒ ΧΙ,ᾷΠ1. 18-21, 
18 ΗΘ Ά0, γα ἀοα: 

ἀπά ΙΟΟΚ, γα ὈΪ πὰ, [μϑὲ γ8 ΤηΔΥ͂ Β66. 
19 7ὲο ὦ Ὀ]1η4, Ὀυΐ ΤΥ βοσυδηὶ 

Ον ἀρδῦ, 88 ΠΑΥ͂ ΤΠ ΘΘΒΘΩΡῸΓ ἕλαξ 1 "Βοηὶ ὃ 
Ὗ ΠΟ (8 Π1πὰ 88 λο ἐδλαξ 8 ὑρογίδοί, 
Απα Ὀ]1πα 88 (86 ΟΕ βοσυδηΐ 

20 “Βοοίῃρ' τηδηΥ ἰίηρθ, Ὀαΐ ὑπο οὈβασνοϑὲ ποὲ 
ροϑπιηρ (6 6878, Ὀὰὺ Β6 Βοαγοίῃ ποί, 

21 ΤῊ 1,0} ἴ8 ν6}]} τἀρ πος ἴογ Ηἷβ τὴ αὐθουβηθεθ᾽ ΒΆΚΚΘ: 
ΗΘ Μ11] Ταλρ ΠΥ ἰδ αν, δ τηδϊκοὶ ἐξ ΒΟΠΟΓΔΌΙ6. 

10 Υ, λίπε. 

νὼ Ἡβσαϑο δνθοισίομοος 
ἘΧΒΟΡΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

1, 18 [δὰ [π6 ϑοσναηὶ οὐ Ψοθουδὴ τοῦ τϑ-  ἀατίζθθϑβ βθοοτηθθ ᾿ίραὶ Βοίοτο ἔῆθα, Ηον ἀοε5 
ῬΓΟΔΟΒΟαῦ Απᾶ 1 [8γ86] ἰβ ἀθαῦ δπὰ δ) πὰ ἰο- 
Ὑατὰ (Π6 πογὰ οὗἉ [860 [0 ΒΡ, οδῃ ἰξ αδ ἀδαῇ απὰ 
δἰϊπιά Ὀ6 041164 186 βοτυδηὶ οἐ τμο ΓΟΚΌ Ιπάἀοοὰ, 
ΔΟΟΟΓΑΙῊρ ἴο δἷ8 γθῪ Ὀοΐηρ, ἔμ Ἰαίῖον οδηποί βῃαξ 
᾿ἰταβ6] Ρ ἀραΐηδὲ (86 βρί τὶς δπὰ ποτὰ οἵ 56- 
Βονδῃ, 1 88 βαϊᾷ, γϑγ. 8, ἐμαὶ (ῃ6 ϑογνδηὶ οὗ 
ΘΒ ον δῇ Μ111] σου] ἐπ 6 τἰ σαὶ δηὰ αν οἵ αοἀ Ὁ 
ἃ αἰδοῖ! πὸ οὗἉ Ἰον ΐημοβα δηὰ σϑη ]ΘΏ 688 - ΡΑΜΑ 
Ἰηρ' ἴο τοῦ, 7 Ηθ ψ1}} ορϑῃ πὰ ογοβ δηὰ ἀθ νοῦ 
ἴτοτα {86 ἐδίζθσβ οὗ βἷπ δῃὰ οὐσοσ, Απὰ 8[|8}}, γοσ. 
18 βῃᾳ, ΕΥ͂ (ὴ9 816 ΘΧργοβϑίοῃ “ βοσνδηὶ οὗ 76- 
Πονκῆ," δ6 ἀραϊρηαίθα αἰδὸ [βγϑϑ], (μὲ ἴβ ϑύϑθῃ 
ἀεδῦ δηὰ Ὀ]1πὰ τὶς τοβρϑοὶ ἰο Οοἀ᾽ 8 τονοϊαίίοῃ ἢ 
Δίογθονος Ποὺ αἱύογὶγ ἀἰθοοηποοίθα δὴ θαγηρβὲ 
ΘΟμΡ]αἰηἰ ἀραῖπβί (ἢ9 πδίΐοη ταπδὲ ἄρρϑᾶγ Πδγο, 
δον (Π0 ρ]ογίουβ ῥγοπηῖθα οὔ νϑτβ. 13.171 ἈῈ: 
ΤΙΎΖΕΟΗ ΒΌΡΡρομοβ ἐμαὶ {π6 Ὁ]: πὰ ἴο πβοπὶ, νϑγ. 
16, ἐγθοάοῃμι 15 Ῥτοπηϊβοά, Ῥτονοκοὰ ποὺ οπ]ῦ [86 
ΘΟΙΡΆΒΆΙΟΩ δι αἷβὸ {π6 ἀἸΒρ]οαδιιγο οὗ ἴμ6 ΓΟΒΡ, 

156 δΐ τῶ {Πποῖγ οσῃ ἔβα] (πδὲ ἰμοῪ ἀϊὰ ἠοὶ 
Β66. Τὸ {δμοπὰ ἰβ {ἢ 08]] ἰο τὶ ὰ ἐμϑηαβαῖνϑα οὔ [86 
θδῃ δαὶ τοβϑίϑ οὐ. ἴῃθπ. Βαϊ ἐπ Ὀ)ϊπά οὗ τεῦ, 
16 ἀο ποὶ βία  ὈἸϊπὰ. Αοοοτάϊηρ ἰο 16 ὁ [86 

ὑμπδί δοοοσὰ πὶ γοσβ. 18-20 ἢ 
Ιη ΠΥ Ορ᾽πίοη {86 ἔνσο βίγορῖῆθθ σοσβ. 18-2]1 

δηὰ 22-25 Ῥγοθθῃὶ 86 ΓΈΎΘΥΒα δια θ ΟΥΓ ἀεβοοπάϊηρ 
ΟἸἰπηᾶσ οὗ ἰδ οπαρίογ, οὔ ποῖ [Π6 οΟἴδοΥ, ΟΡ 
᾿χμξ εἰά6 οὗ (86 ϑογσνδηὶ οὔ Φομονδῆ, τδᾶϑ μίνοῃ 
ἴῃ γογη. 1-17, Τὸ 18 ἃ ΠΟῪ οοῃίγϑει ἰμαὶ τὸ οὔ- 
ΒΟΣν Βοσοθ. Ηδ ἰδαΐί ὁὀρϑῆβ ἴῃ 8 ονϑβ οἵ οἴδοῖβ ἰβ 
ΗϊμβοΓ Ὀ1Π1πἃ. ΤΉ οὐγῖηρ ταὶ κθιγ-ιηδη, νοσ. 18, 
ΟΟΣΤΘΒΡΟΠα8 ἴο δα αυΐοί βογνδηὶ οἵ Φοβονβῇῃ, νϑσ. 
2; 80 ἤδῖθ ἐδ ϑοσνδηὶ ἰπδὶ 9 Η  π}86} Ὀ]1η, 
ψΟΓ. 10, ΘΟΥΥοθροηἋ5 10 Ηἶΐπὶ ἰμδὺ ΟΡΕΏΒ ογϑβ [ὉΣ᾿ 
οἴμοτβ, σοῦ. 7. Τὴ βίγοριῃθβ οογσγθαρομὰ Ἵγοβο- 
ἩΪΐ86: (6 ἔγημε ἴο ὑμ6 (πἰγάὰ, [Π6 βοοοῃά ἰο [88 
(οασπὶ, δηα 680} ἰἰτηο ἐξ ἰδ οοῃίγαβίβ ἐπὶ οΟγγοθ- 
Ροπά. Ηον θμ ἾΓΟΙΥ ΟὯ6 τιϊθοοηοοῖνοβ [86 ΠΣ 
οὗ {818 ΟὨδρίοσ ψγδο {8118 ἴο σϑοορηζθ ἴῃ ἐπ 6 ὅογ- 
νδηί οἵ Φεῃονδὴ νογ. 18 [6 βαπιὸ [ἢδὶ νγδβ τ δῖ 
Οὐβοσυρα ἱῃ γοσρ, 1-91: Τῆθ ἀρδῖ διὰ ὑ]ϊπὰ 
16 ῬΘΟΡΙΟ οἵ [δ6γδ6], οὐ τδίμον {π6 Ῥϑορὶθ [βγδὲὶ] 
8.8 ΟΟΠΒ βέ ηρ᾽ οἵ ἀφαί απὰ Ὁ] ηἀ, ἐ, 6., 86 ὁοΏ6 βθῆ- 
ΟΥΆΠΥ βἱ οἷς δηὰ υτγοιομοὰ, ἰβ βυτηιηοηρά (γος. 18) 
ἴο αῖνο Ππορὰ [Ὸν 118 βδ᾽ γαίΐοῃ ἴο 4 ἀου]6 πόθον 
(μδὲ Βαρρθὴβ ψ|ὰ (86 βαεσυδηὶ οἵ Φοβονδῃ. Ἦδ 
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ἷκ Ηἰπιθο 17 8ὸ Ὁ]: ηὰ δηὰ ἀολί ἰμΒαὺ ὯῸ οὔθ 64 085 
Ηΐπ ἴῃ ΟΠ πάποθα δηὰ ἀδδίηρεθ (νοσ. 190)͵ Ηδς 
δαὶ δὰ ποδὶ] οὰ τοδὴν Ὁ] πὰ ογεβ, ΗΠ: 86] οὐ- 
ΒΕΓΥΘΘ ἠοιἰηρ (γον. 20)} ΤΪ8 ἰα ἴπ6 Εγβὶ ποῦ- 
ἄογ. Βυὶ ἴῃ [Εΐ6 6, ΒΡρδσθΏ!}ν Η  πλ86] 80 βίοϊ, 
86 [ΟΕ 88 ρίοδβυσα ἴοῦ Ηΐῃ σὶ κῃ θοῦβηθβθ᾽ 
βαᾶκο. Βγ υΥἱγίηο οὔ (Π6 βδηγθ, Ηθ Ὑ1}} κἷτϑ ἰπ6 
σοῦ] ὰ 8 θυ, ψ]ουίουβ ἰδ (γοτ. 21); δῃὰ (μἷδ ἷθ 
(06 δοοοῃὰ ψόοθάον. 

2, Ηῖϑαϊ γο ἄθεὲ---- ΟΠ ΟΥΘΌ]Θ.---  6γ8. 18- 
2]. Το ἀοεῖ δηὰ διϊηὰ ἢΟΣΘ ΓΘ, ΒΥ ὙΔΥ͂, δ ἢ 
88 ἮΘΆΓ δΔηὰ 868 ἰ{ (Π6Ὺ «111. ΟἸΒΟΓ ΒΟ ΟὟ ο80 
1807 6 Βαπμηπιοησά ἰο 866 δῃἃὰ μοδύ. Απά σῃθη 
(νον. 20) (6 δ βυωταοῃϑὰ ἰο Ὡοΐϊΐδοθ ἐμδὶ ΗΘ 
Ηἱπβο]  ἀοοθβ ποῖ ἢθδγ, δηἀ γοῖ ὀρϑῇβ δᾶζγε, εἰσ. 
δΔηὰ γοὶ 18 Δη οὐὔΪθοοὶ οὗ ἀϊνίηο ΔΡΡΌΧΟΨΑΙ, δπὰ ρῖνοδ 
(19 τουῦϊὰ 8 6 δηά τροσὸ ρἰογίουβ ἰανν, ἱμ6 ἢ 
ΟὨΥ ἐμοβθ οδῇ 6 τηϑϑηΐ τῶῖο βῃου]ὰ 6 τι ἰίλοθθοθ 
οἵ {ππ686 τρϑυνϑ]]ουβ οομίγαθίβ ἴῃ (π6 116 οἵ [86 
ῬΟΓΒΟΏΔΙ ϑεγνυδηΐ οὗ Φοιονδῖ, ΤῸ {πόθο ἰδ ἰηϊὶ- 
τἸλδιρὰ {πὶ ἴῃ (686 οοπίγδδίβ ἰδ οοῃίαἰ πο [116 
ἸΩΥΒΙΟΥΥ οἵἉἨ ὑποῖγ ἀο]νόσαηοο. Βαὶ [ΠΟΥ͂ ἅτ ἀθαΐῦ 
δηὰ ὈΠηὰ πῆ ιτοὐδἡ ηοἱὶ 8606 (Υἱ. 9, 10; Μαϊί. χὶἑἹ!. 
13 βαᾳ.). [{ ἰδ [8 Βαγάθηθα πδείοῃ ἴδγβδὶ πϑίοα 
ἀμοε το τὸ ἴΆγοβ 88 ἯὙ6 σοδὰ δῆογπδλγβ γοσ. 22.-- 

ΓΉΕῪΣ, γον. 18, 18 ἰο 86 τείδστοὰ ἰο δοίὰ [86 ἴοσο-: 
ξοΐϊηρ νοῦ (Σϑυρτηδι1 8} Υ} ἰπ (Π 0 σΘΏΘΓΑΙ ΒΘΏΒ6 
οὗ οὐβοσνίησ. ΑΒ1 βηὰ οπδρίον χὶὶἹ. ἀσανσα [89 
παι θη] ἰσγαῖί οἵ [Π 6 ῬοΊβοη δὶ βογυδηὶ οἵ .6- 
ΒοΥΔΕ ἴῃ ζΘΏΘΓΑΙ, 80 6 ΓΟ, 88 8 ἴο [16, ἰ᾿οθ6 
ἰγδὶ ἴδ 816 ἰαἰ!γ δἰκοίοποά ἰδὲ δῖα ἔστ 6 Ὁ ἀθ- 
πον ἴῃ ππαρίος 111}. Ὑ7ο τουιδυϊκοα δὲ γογ. 16 
ἃ ἀϊδγθηοο Ὀϑύσοη ὈἸ:πάμμοθα θη οὨΘα 8]0η6, 
δα τηρηϊϊοηοα τὶ οἴμον ἀοβοϊοηοὶθθ. [πὶ [δ6 
Ἰδιϊου οσδϑο {με ἀοδοϊοποῖθβ παιμ θα τΔΥ ὃ6 τοραταοα 
88 ΤΟΡΓΕΒΟΏΓ Πρ αἰδίγοθα δηὰ πγοϊο θα ηθθ5 σοη- 
ΘΓΆ]γ. οἷ 18 (Π6 σ886 οσθῚ [1{ ἰδ Ὡοὺ πγοδηΐ 
(αὶ {86 βογνϑδηὶ οἵ Φοιονδῆ Ὑ111 6 σπίψ ὈΪΠπά 
δηὰ ἀοαῦ, ἰυδπὶ 88 δὲ σοσ, 7 1 ψγ͵ϑ οΐ τηοϑηΐ ἰῃδί 
Ἧς που]ὰ ΟὨΪΥ [64] ἴδ Ὀ] πὰ δηὰ ἤγθο [86 ρῥγὶθ- 
Ομογ, [{ 16 πδίυγαὶ ὑπαὶ (ῃοθ6 ἀοβοϊοποῖθα βου ά 
Ὀ6 πλιηθα 58 εἰϊδοϊιϊηρ ἴο 16 δογυδηϊ οἵ ϑ πουδῆ, 
ἔτοια ὙΠ ο ἢ Ηδ 18 βδία ἰο ἔγθϑ οἴμοσβ. Αοοοσάϊηρν 
ἴο οογγδροῃά υἱτἢ γος. 7, Ηθ βμῃουϊὰ Ὀθ Εἰδεβε ξά, 
85. ὈϊΪϊπὰ δηὰ ᾿δηρκυϊδίηρ ἴῃ ῥτίθοη. Βυϊ (ἢθ 
Ἰδιΐος ἰγαῖὶ (η6 Ῥτγορμοὶ ἀοοθ οὶ οὔθοτγθ ἴῃ {6 
ἷ οὔ 186 ζαίυΓα ῥγοβοηϊθα ἰο πἰὰ. ἱπάρρα, 
Βο βέλει δ [86 ϑογνυδηὶ οἵ ψοδβουβδῇ, 88 ὈΠπὰ δὰ 
ἀοαῦ: (8 48 ἃ ΙΔ}, 88 0η6 ΟἹ ὙΠΟΩΔ 8}}] ἤΟΑΥΥ 
ΒΟΓΓΤΟῪΒ Ο0Π16 ἀΟἾΤ {1Κ6 ἃ ἰδιηροδί, 85 8 μῥἱοίιγο 
οὗ κᾳτίοί, δῃὰ Ὀεδίάθ δ οὔβ ἯὮΟ γΌηβ Ὁ] πα] 
ἰηίο ἷ8 ἀοβισιιοίζοη (οοαρ. Μαῖΐ, χυὶ. 22) δηά 
ἴῃ [16 σχτεαίοαξ ἀδηροῦ σϑιδὶπθ ἀυμπ 88 δ ἀθαῦ 
ἸΏ8Δη, Ηο 8668 ἴποδα ἀοίϑοὶβ δἰἰδοβίηρ ἰο {ἢ 6 
δεγυδηΐ οὔ Φϑπουδῇῃ ἴῃ 8 ἀορτθθ ὑπραυ]] 6 ΚΥ 
Ἀν οἶμοσ Ὡδη. ἴηῃ ἃ ποσὰ (6 Ῥτγορδοὶ δ6- 
μοϊάβ (ὴ6 βεγνδηΐ οὗὐἠ Ζεβοόνδη, μοὶ ΟὨ]Ὺ δ 186 
οη6 ἀρορίθοα δῃὰ [Ὀγβδίκοη οὗ τη, 88 [6 τηδη οἵ 
ΒΟΓΓΟΎΒ δηἃ βοαυδίηϊρα ὙΠ} Αἰ ΟΚΏΘΕΒ (1111. 8), Βυὶ 
δ [Π|ὸ 8816 {{πὴ6 88 [6 Ρῃγπίοίδῃ (πδ΄ σδῃ ἢ 64] 
οἶδοῖβ διὰ οί ΗΪπηβο ἢ ([Κ6 ἰν. 28; χχιῖ!. 39 : 
Μαεῖι. χχνϊὶ. 40, 42). Αηάὰ (Π6 τοδβοη ἰοὺ (ἢ 18 
ΒΙΔΩΡΟ ΔΡΡΟΔΙΔΠΟΟ  Ιβαΐίδῃ ἰπαϊοδῦθα 1 111]. 4 
464. Β8ΕΒ. ΒΟΉΗΜΙΡΥ εἰρη ῆοθ 10 τὶ [Π6 ΤπΟΓαβ : 
“ ορέσιιδ ἐδὶ αἰηιιὸ δυγάλπδ ᾿ππρυέαἐζυε.᾽ ΟἿ]Υ Β6ΓῸ 
16 116 βογνδηὶ οἵ 9 μόουϑῃ οὶ θὰ ΣΏΘΒΘΘΘΉ ΚΘΟΣ, 
Ἐπὶ οὗ ἴὉπ6 [.0Ὲ}.᾿ [{ 681] ἴο τηϊπὰ οἡ ἰδ οὔϑ 
βαηᾶ “1 π.}} βομὰ τὴῦ δηρϑὶ᾽" ὅεη. χχῖὶν. 7, 40, 
δηὰ οὐ [86 οἴον Μα]. 111. 1. ὈυΦΌ, ὙΠΊΟΝ ο0- 

ΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ΟΙΓΟ 85 Ῥδυίοἶρ]6 (88 ποηι. ὈγορΥ. 1ὶ ὁ00- 
ουσϑ οἴθῃ: 2 Κιηρδβ χχὶϊ. 8; χχὶ. 19, οἰο.), πηιδὶ 

6 οοῃδίγυρα δοοονάϊηρ ἰο ὑΠ|6 δηδΙοΟρΥ οὗἉ Ὁ ΤΊ 

(Φοῦ γ. 23), 88 ἐπ ρασέπι, απρϊοϊίαπι τεοθρέιιδ. 
ΤῊ πότ οὗ νοῦ. 20 ὅἃτὸ 41 ς] 1. ΤΏΠΏοβο (μα 

ἀηάἀογπίδηά {μΠ6 ῬΘΟΡ]ο οὗ [δβγδβὶ ἰο Ρ6 τπηοδῃΐ ὈῪ 
[86 ϑεσνδηὶ οὗ ψϑθονδα πηυδὶ ἰακὸ Ὁ ΣΝ Πῤϑ ἴῃ 

[86 βθῆ86 οὗ “10 αν ὀρθὴ οδγβ." Τῆυ8 Ὁμ- 
ΒΒΕΙῚΤ' ἰγδηδὶδῖοθ: “πιῇ Ορο δ Ηὸ ἤθδγη 
ποὶ ;᾽ ῬΕΙΙΥΖΒΟΗ : “ οροηΐηρ ἴῃ6 δδγϑ 81}}} 116 
ἄοοθβ ποῖ ἰιοὰν," Υ. ΕᾺ. (ΞἜΣΕΕ: “Οροη οδΓ8 
ἢ88 Ηδ, δηὰ Ηδ βοδῖβ ποϊ. Βυΐ, ἰὴ τ[Π6 βγτεὶ 
ΡΙδοβ, ΓΡ5, νον ΟΕ] Βοτα 18 πδβεὰ οἵἉ ΘΆΓ8, Ὀεϊηρ; 
ΟΥ̓ΘΓΥΜΒΟΓΟ οἶ8δ6 υϑοὰ οὗὨ οΥ88, ΔΘΥΟΓ ΤΑΘΔὴ8 “(0 
λαῦα ογεβ." Βυὶ 1ὲ τηυδῦ πλθδὴ ““ἴο Ὠδνθ᾽ [ἢ 

ἰΔθη ἴῃ δι ποεῖ ἰο "Ὁ" "Ἶ: δο {Ππδὲ 
ἤοδγδ οὶ, ἱπουσῃ δ6 ᾿δ8 ΘΕΓΒ, ἀοθθ ἢοΐὶ ὕ86 ᾿ιΐβ 
Θᾶγβ. Βαυϊ οὔθ Ἧδ0ο ἀοφρθ ἢοῖ [86 (16 ΘΑΓΒ ἢ6 ἢδ8 

ΟΠ ΠΟΥ͂ΟΣ ὃ6 0811 4 ὈἹῈ πρϑ. ΓΘ οἰθοπβοσο 
ΔΙΉΎΔΥΒ ΔΘΔΏΒ ἰο ΟΡΘῺ ἰδ Θγοβ οὗ οἰ ΟΓΒ ΟΥ̓ ΟΠ Θ᾽ 8 
ΟῚ. ΟΥ̓́ΘΒ [0Σ (Π6 ΡΌΓΡΟΒΘ οἱ δοίυα] δηιὶ ᾿πίθηαῖνο 
υ86ὲ. Τμυβ Οδοη. 11}. δ: “Απᾶ γοὺγ ογ68 βὴ8]} 
θ6 οροποὰᾶ, δπά γέ δήαϊ ἀποὺ δηα 6ν]] ;᾽ 
οορ. αἴθ. 11}. 7; 2 Κιηρβ νἱ. 17, 20 “10 Εν 
Ορϑῃ Ηἰβ δγο8 ἐλαέ ἠδ πιαν 8ε6.) Οομρ. 2 Κίη 
ἵν. 8δ; χὶχ. 16 ([π8. χχχνὶϊ. 17); 188. χχχν. ὃ ; 
ὅεσ. χχχὶϊ. 19; Ζβο. χὶὶ. 4; ϑδῃ. 1χ. 18; Ἀβ. 
οχὶνὶ. 8; “ΒΡ ορθῆ (τ Κα 866) ἴμ6 Ὀ]ϊηὰ . 
Ρτου. χσχ. 18; 20} χίν. 8; χχνυΐϊ. 190, ΕἾ], 
[868 δαεοῖίνο ΠΡ ἰβ ὁῃ9 ἰμδῖ Ἤρθῃβ ιἷβ ΘΥ68 γ76]], 
ἃ Βοοΐηρ Ρϑγβοι: Εἰχοά. ἷν. 11 ; χχὶϊἹ. 8. Ἐτοῦλ 

ἐμῖ ἱξ δρροᾶτβ ἰμδὶ ὈΣῈ ΠΡὄΘ δπὰ »ΌΖ' "Ὁ 
σοῦ Ἱά ἰηνοῖνα ἃ οοπιγβαϊοιίίοη 1 ὮΥ ““Θ8 γ᾽ δὸ 
υπάαογβίοοα Εἷβ ΟὟ ΘατΒ ίΟ ΟΡΘΏΒ ἤθη. ΕῸΓΣ 
(ο ΟΡΘῺ ᾿ὲδ οἵοβ δδγβ δὰ γοῖ ἢοῦ ἤΘΔΓ 15 ἱμπηροβϑὶ- 
016. [ἢ {π6 δβοοοῃὰ ρδοο, ἰξ ἸὩΔΥ ποὶ Αἱ 8}}1 6 
δοοξάθηϊα! (μδὲ ΓΘ οπῖὶν ἐπ ον Ῥαδδασα ἷβ υδοὰ 
οἵ ορϑῃΐηᾷβ θ8γ8. ΑἸΣΟΔΑΥ ἰῃ νοῦ. 7 γὸ μαά ᾿ΐ ἰῃ 
Γοίδγομορ ἴο ορϑηΐηῃρ ΘΥ68; δηὰ ἰἰ 5 δ γτηϑά οὗ 
(86 Βεγνδηὶ οἵ ὕϑβονδῆ. ΜδῪ τοὶ 89 Ῥιγορβεῖ, 
ὈΥ υδίηρ ΤΠΡΘ δῃηὰ ποῖ ΠΠΒ ἴῃ σογ. 20, αν ἰῃ- 
ἰοπ θά, ροσμδρδ, ἰο ψίνο ὁ ἰηΐ ἰπδὶ [Π6 δι} ]θοὶ 
οὗ Ὁ ΤΠΡΘ 19 Ἰάθηο4] ψ 1} ἐμαὶ οἵ Ὁ} ΠΡΕ Ἷ 

Μοζγϑονον ἰμο ἴθυχϊπΐηα ΓΒ γοσ. 20 ροϊῃίβ ὕδοὸκ 
ἰο ῚΡ γον. 7, δῃὰ βίσϑηρίμφηβ [Π6 οοηθοίατο 
ἐπδὲ (16 Ῥτγορβοῖ που]Ἱὰ σᾶ δραϊηβὶ ἡ δῶ: 
γῸΓ. 20 ἰο ΔΩΥ͂ Ο ΟΡ ΡΟΓβο ἰμδη 1Π6 δβιιή᾽θοῖ ὁ 
γον. 7, 1 τὸ ἤδνο ΘΟΓΥΓΘΟΙΪΥ ὑπάοδγβίοοα (δ 560- 
ομα οἴδῦβθ οἵ γϑσ. 20, γα δδαυὸ χαϊηϑά (86 ἰοιιηάδ- 
οι ἴοσ [86 πιπἀοτοίδηάϊΐηρ οὗ ἴπ6 ὅστε. Καὶ ἹΒΙΌΝ 
ἴθ ἴο 9 τορᾶ ΠΚἼ, [πὸ Κ᾽ ἢ ΠῚ, ὙΠ Ἰδίίθν 18 
ὑπ. αδεοῖ. ἘΔ] (1Κὸ ΠΊΛΖ' χχὶϊ. 18; ΠΙΚ δῦ. 
111. 13). Βοῖδ οἵ ἔΠπορθ ΌστΩθ ΟὨ]Υ Τ8,.Κ6 Βθ6ηβ6 
πΒ θη οὔ ἰαΐκοα ἢ ΠΡΌ ΞῷΏ “ἰο λαῦε ΘἈγ8."" ΕῸΓ 
(6 ἰδ6 ἴοστη ΓΚ τιυδὺ αἶδο βΒοθ ὙΆΥ͂ ΠΑΙ͂ 
““1ο λαῦθ ΟΥγ68) ΟΓ ““ ἴ0 866,᾽ δηὰ Ὀο(ἢ οδΔῃ ὃ6 ϑδὶ 
οὗ (89 βογσνδηΐ οὗ Φοβονδὴ ΟὨΪῪ ἴῃ (6 παι οηδὶ 
βθῆβθ, Βαὶ 1 Δ ΓΙΡΘ τρθϑηβ “ ἰο ὀρθὴ θδγβ," 1ΐ 

1 πέδη 8 ῬδΓγ4116] τ τ νοῦ. 7, δηᾶ 1 [ἢ 6 ῬΘΟΙΒΟΏΔΙ 
Βοτγυδηί οἵ Φϑῃονδὴ 18 {π6 δυ)θοὶ οἵ Ὀοϊἢ ἀφο δ γα- 
το, [Π ἢ 4180 ΓΚ ὀδηποί ἀθβοῦῖθο [16 Βοοὶ ἢ Ἀ8 
186 δοίϊοῃ οὗ [86 βογνδηΐ οὗ Φεβονδῆ. [11 τηυβὲ 
ΤΟΙΣ ἰο (86 βοεΐης οὗ οἰβθὶβ ψ πο ἴμ0 ογνδῃὶῖ 
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οὗ 7. ἤονδ Ῥσίηρα δϑουϊ. Βυΐ (μθ οπὸ τηυϑὶ 
ἀουδὲ {π6 οογγθοίμοβα οὗ βοίῃ (86 ἰαχὶ δᾶ {ἢ6 
τααταΐη. ΕἸΙμοΡ ΔΥΝῪ ἴ5 ἴο ῬῈ ροϊηιεὰ ΠΝ" 
(σοτρ. χχχ. 20; Φ6σ. χχ. 4: χὶΐἹ. 2, εἰ6.)}, ΟΥὁ ἃ 
ΤΊ Πα8 Ὀθθθὴ ἀγορροὰ ἴγομι Ὀοίογο ἰῖϊ. Τα ἰδίΐοσ 
οοὐυϊὰ φΑ8}} ΠΆΡΡΘΝ Ὀεσοδυβθ οὗ ἴ6 ἰὈτοζοίῃ 
ψ ΙΒ οἱοβίης σι ἢ Π. Τὴθ τοδάϊηρ ἰμθη πο] 
0ὈῈ ΠΙΝ (ἰπηδη. ΗἸρΗ. “ἴο τρδκα β86ς,; Ὦδυϊ. 
11,24: 1. 38, Ἐχοά. ἰχ. 16, εἰο.). [116 Αὐἰποτῖβ 
Ἰδθοτγθα Ἵχροβιίοι) βθϑῶβ (0 ογὶ κηδίβ δηὰ ὅπα ἑΐαᾳ 
βοὶς [δι] δοδίάοι ἴῃ (Π6 οοηίτγϑαϊοίϊοῃ ἄσθνοῖο 
δΔῦονο: “10 ΟΡβϑῃ οπε᾿β ἐαγ8 μα Ὡοὶ ἰο ΠΘΑΓ :8 1τὴ- 
ῬΟΒΒΙΌ]6 ;᾽ δῃὰ (πθη, ᾿ξ {Π18 δ6 [86 Βθῆβο, ἰμιδὶ 
ὁη6 τημαὶ απϑοτοίδηὰ [μ6 βογνδηὶ οἵ ̓ ϑμονδὰ ἴῃ 8 
παίϊοηΔ] δῃηά ποῖ ἃ ροσβοῃδὶ β6ῃ686, δῥῃα {8 807- 
ΤΟΏΘΔΟΥ ἴῃ ἰάἀοηςν οἵὁὨ δβι]θοῖ ἱπ (6 σδδρίοθν. 
Βαὶ 186 Ἰορίονὶ σομυγδαϊοι ἢ) σδηποίὶ 6 ΚΥΘΑΙΟΣ 
(λη ἰμαΐ ρῬγοβοηϊθα ἴῃ τὶ. 9, δῃῇὰ ἰῃ (186 οχϑαρ- 
δγαίίου οὐϑῃ οὔ) [Π0 βδπὶ6 ἰβπβύδες 88 ἡαποίοα 
ὃν ουν Ἰσὰ ἴῃ Μαῖὶ. χὶϊὶ. 13. 116 δα μοσίης 
ἴο {16 ΑὙἸ ΠΟΙ Β χΟΏΘΓΆ] ν᾽ 6 ν οὗ (6 ψ 016 μα ρίογ, 
δηα οὗ {18 “Βιγορῆ θ᾽" ἴῃ ραγίϊοη 817, γ͵ὸ ΠΔ1ΔΥ δά- 
ἢ ΓΘ αἶβο ἴο {6 γοηάοσγίηρ οὗ σγϑσ. 20 ἴῃ ἰδ Επχ. 
αγβίοη, τ ψ οὰ ΠΜΒΒΕΙΤ ΑΝῸ ΒΕΙΙΤΖΒΟΗ 
(866. ἃ0ογ 6) ἄζῦθθ, ὙῊΥ ΤΔῪ οὶ [ἢ 6 σοηίγϑβίβ 
οὗ (μἷβ οπαρίον, (μὲ ([πΠ6 Απίποῦ μοΐηῖθ ουἱδ (866 
ὁ. 5.) ΠΟΥ νογβ. 15, 16), θ6 ἐμίθηβιῆοα ἱπῖο ρδγ- 
δάοχροα δηά οοηίγδαϊοίϊοηβ  [{{{πῸ6 δρίτὶι οὗ δοὰ 

οἧη τἴπ6 χοροὶ 88 υἱϊογοὰ {μ6 για οὔ {δ6 
ἸἀΘὨΕ ΠΥ οὗ 6 Βογνδηῦ οὗ ϑῆονδῃ, δὰ Ψϑμπουδὴ 
ΗΪπβο]ζ, τῃ6 βοϊαϊίοη οὗ πο οδῃ ΟὨΪΥ Ὀ6 Βθϑη 
ἴῃ 1[πΠ6 οἶφαγ ᾿ἰχῃϊς οὗ 16 Νοὸν Τοβίδιηθηὶ (866 
ὉΠᾺΟΙ τοῦ. 12), ΜΕΥ ποῖ αἷβθο Ὧἴμ6 γ᾽ α]6 οὗ ψοσ, 
202 ὙΥῺν (κα 186 Νὸ Τορίδιλθηΐϊ τϑα] }Ζϑί 08 
ἴο τ ΐϊοῦ (Π6 Αὐἰμοῦ Γοΐοτθ ὉΠΟῸΘΙ συ ΓΒ. 19, 22) 
8 ῃοῦ ἴπ6 νον] ἤοβίλοη οὗ {116 ρῬγδάοχοβ οὗ νϑσ, 20 
ἰο 6 Τουπά ἰπ, 88Ύ, Ασίβ ἱ. 7, αηὰ Μαγ, χὶὶἹ. 82. 
“ΟΥ̓ ἐπεὶ ἀαγΥ δῃὰ ἰπαὶ ουσ Κηονοίῃ ὯΟ Τ8Δη--- 
Βοῖῖμον ἴΠ 6 ὅοη, αὶ (π6 ΕἈΙΠοτ," δα ἴῃ (Π6 Τα γ8- 
(ΈΥῪ οἵ ΟἸἾ γὶβί ροϊηρ ἰπι6}}} ΘΒ ΕΠΥ ἰο πχθοὺὶ ἀρϑίἢ 
(Μαγ. νἱῖ. 81) δὴ γοὶ οὐ (ἢ ονθ οὗ 118 δο- 
σΟΙΡ] Ἰβπιθηϊ ὐκώτῇ ἴο 6βοᾶρο Ὁ π|κα ομα {δαὶ 
Κηονβ μοὶ (υκ χχῖϊ. 42; ΗφὉ. ν. 7) -- ΤῈ.]. 

ΤΑλϊο ομϑ δ] πὰ ἐἶππ βεγνδηὶ οὗ Φϑβονδὴ σὰ ἰο 
Ἣβ ἀεδβιγαοίίοη, γο γοὺ σδυδο8 80 ΔΩΥ͂ ΟἾΒΘΙΒ 

ἴο Β66. ΑἸ Πουρἢ πασγηρὰ (Μαιΐ. χυΐ. 28), β}}} 
Ης καἶνεοβ Ὡο δορὰ ἴο μδὶ ἸΩΔΥῪ Ὀθηοδὲ ΟΥ Βυτί 
Ηἰΐβ πῃ ρϑίβοῃ. 9), 88 Βϑῖθ, δα οἴξη, (6 
τἸθδηϊηᾳ “ οὐδογυαυῖί, αἰἰεπιά δ᾽" (οοπιρ. Ηδοϑβ. ἱν.10; 
1 ὅδ). χχυὶ. 15. 2 ϑδαπι. χυνἹ!. 1}, εἰδ., δοοοσὰ- 
ἱηᾳ ἴο ἴπ6 Τᾳπἀδιηθηίαὶ τροδηϊηρς οὗ ἰδα ποτά, 
“γεοοϊδδ οἱ ἐγμεηίὶδ οοοσιμ δ ἐπέμτένιδ ο8ι,,) “τὸ ρᾶξο, 

δία δί," οοῦρ. Ὑ90, 3 7), γίσιιῦ, λοντωὰ, ὙΌΣ 
“Βοση,᾽ 866 ΟἜΒΕΝ. 768. Ρ. 1442), ΤῊΘ τἼϑῆπε 
οὗ ΡΘγβοῦ 18 ποί υπέγοαπθαῃί 1 88. ἱ. 29; χὶν. δῦ; 

ΡΘα | χχχῆϊ, 2, 6; χὶΐ. 1. 
γον. τ ὐμη τ ΒΈΣΤΕΣΙ Ὁ, ̓  οὐρὰ εν ἀπο 

ἴο ΡΑΥ͂ ἰἢθ Ῥϑῃδ νυ οὗ Ηἱἰβ [Ὁ ἃ ἰ 
ΤΆ Ὁ ΝΠ ἢ οὐ βα κα οὯ6 ἀδ6ε μοῦ οἱ τα δηὰ 
οϑἰθοιηθά 88 οἱ ἢο γδίυθ. Βαυὶ αἰϑβδτγοηὶ 15 ΗΪδ το- 
Ἰαίιοη ἴο 7 ἤν, το 85 ρ]θδϑιγο 'ὼ Η]πὶ ΤΟΣ 
ΕΠ. τ Ὠϊθουδηθ8δ᾽ δαῖσθ.Ό Τῇο Ργοηοπ δὶ 
οὐ͵θοῖ ἱπ {Πῃ6 (τὰ Ῥύβοῃ ἰβ οἱ οα, 848 οἴδη 
Βάρρθῶβ. ΤῊ6 ῥγορδοίϊΐο ἀϊδοουτγβο 18 Ὀτὶοῖ διὰ 
οὔθουγο. Βαὶ 1 ἤη68 ἰΐα θομο, δῃὰ δὶ ἴπ6 βᾶπι6 
(πλ6 118 δἰσηϊβοβηοθ 18 οἰθαγθὰ ὕρ ἴῃ (μοδὲ Ρδ9- 
βδσοβ οὗ 86 Νονν Τοβίδπιθηΐ, συ ϑγοΐη (86 ΕδίμοΓ 
ἜΕΡΙΕΘΙΣ ἰπίΒ ἴο (86 βοῃ 88 186 οὐ͵οοὶ οἵ Η]δ8 
ΡΡτονἃ ἄδϑαι ΨΟΙ, 1 δῃηὰ Μαῖϊ. 11]. 17; χυ]!. 
δ: Μαῦκ1. 11; [κο ᾿ἰϊ. 23. 2 Ῥεῖ, ἰ. 17). Απάὰ 
ΜὮΥ βου ὰ ποῖ Φομονδὴι ἰδῖσθ ρ]θᾶβυσα ἴῃ Ηΐπὶ 
ὙΠΟ ὯῸ ομθ οουὰ οἤαγρο ὙΠῸ δἰ, γοὶ γλ0, 
πο παιδηάϊηρ, βυτγτοηάοσοὰ Ηἰβ ΠΟΙΥ βου] ἴἰὸ 
ἄθαδίῃ, 1 ογάογ ἰο 14] {π6 Εδι μου ἀφογθα οὗ 
Βδναιοη ἢ θη ἰ ἰδ τον βαϊά : ΕΓ Ὑ111] 
ΤΑ ΩΣ ἴΠ6 Ιᾶτῦ δηλ τηδ}κ9 τ ὩΟΠΟΌΣΘΌΪΘ, 
1. 16. β6] ονϊάοηΐ ἰμαῖ ποὶ ἐλαέ ΤΟΓΔῺ 18 πιοδηὶ 
νγο86 ὁπά {Π6 ϑογνδηὶ οὗ Φομον δὴ ψ|1}} 6, ναὶ 
{πὲ τ] ἢ 8881} ργοοοθὰ ἔγομ ΗΐΪπὶ (ψεσ. 4; ἸΪ. 
4. ᾿ϊ. 8). 6 ψ1}} ἐπογοίογο δίκα ἴῃς ϑογυδηί οἵ 
Φο ονδὴ δὲ {Π6 ϑυδ]θοὶ οὗὨ “ταλρηϊν ᾽ δηὰ “τλλκθ 
ΒΟΠΟΓΆ8]6,᾽" (Βουρὰ {ἢ 6 Β6Ώ86 6ΓΘ Ὡοὶ Θβθϑῃ 1 8}}} 
αἰἤέγοηῦ 1 Φεπονδὴ στογὰ σοραγάθα 88 βυθ]θοί. 
τοδὶ δηά ρογίουβ ψὶ}} 16 ἢϑν,, Ζιοι ες Τότϑδ 
6; 88 τη οὶ ζγοδίοῦ δ πόσο κίοσίοιιβ ἰμδη (ἢ 6 
οἰά δ᾽ παῖς, 88 15 Μεοάϊδίοσ, πλθδηβ δῃὰ οὐ)θοὶ ψ1}} 
θ6 ἱμβηϊ ον ρστγοδίοσς ((Δ8]. 111.). 

ΕἘῸΡ (Π6 ΤΟΟΌΣΓΟΠΟΟ οὗ πογὰβ υϑοὰ ἴῃ [δ]9 
Βίσορδ 866 1,18, 

ὅ. ΤΗ͂Ε ΒΕΒΥΑΝΤΊ ΟΕ ΤΕΗΟΝΑΗ͂Α ΞΤΟΝῈ ΟΕ ΒΤΌΜΒΙΙΝΟ ΤῸ ὈΝΒΕΙΙΕΥΙΝΟ 
ΙΒΈΑΕΙ,. ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΙ111. 22-26, 

22 
ΤΟΥ "αν 8}} οἵ [Ώθπὶ βῃδζϑα πῃ ΒΟ]69, 
ἈΑπὰ δ6Υ δἃγθ Ἀϊὰ ἴῃ ῥυίβοη [Ο86Β: 
ΤΏΘΥ 8.6 [ὉΓ 8 
ΕῸΓ 8 ἘΡΟΪ], δῃα ποπο βδιίμ, Ἐοβίοσθ. 

29 Ὗο διποηρ γοὺ {1111 ρἵνθ ἂρ ἴο [818 

Βαὺ {815 ἐδ ἃ ῬΘΟΡ]6 το οά δῃὰ βροϊ!ϑᾶ ; 

μοῦ, δηἃ ΠΟΩΘ ΑΘ] ν τοί ; 

Ἦζλο ψΜ111} Βοδυκθη δηὰ θᾶ ἮΌΣ ἢΓΠΟ {{π|6 ἴο σΟπ60 ἢ 

24 ὝἾΠο 
Απὰ 

γ6 8000 [ὉΓ 8 Βρο!]], 
ΒγΓ6] ἰο {80 ΤΟΌΒΟΙ ὃ 

ὨᾺ ποὶ {π6 1,0 ἘΡ, Β6 ππΑΒεΙ ἡ Βοῦ Ἧὸ δ Ύύ6 δβἰηηδᾶ ἢ 
αι] “ΕῸΓ {π6 Ὺ που]ὰ ποὺ να ]κ ἴῃ ἢ1Β ΜΑΥ͂Β, 

ΝοΙΟΣ ἄγετ ὑΠ6Υ ορϑάϊθαῦ πο 818 Δ. 
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25 ὙΠογοΐοσο 6 μαίῃ ρουγοᾶὰ ὕροη Ὠΐπὴ 
ΤὨο ἴα οὗ ἰδ δηροῖ, δῃα (μ6 βίγοηριἢ οὗὨἨ ὈΔ[6 : 
Αμά ἰξ Βδῖῃ βοὺ ιϊπὶ οὴ ἔτγα τουηά δοιυΐ, γοὺ 6 ΚΩΘῪ ποῖ; 
Αμὰ ἰξ Ὀυτηοα ᾿1π), γαῖ 6 414 τὲ ποῖ ἰο ᾿οαχί. 

1 ΟΥ, 75 δηατίηρ αἰϊ (δὲ νουπρ πιοη ὁ ἰλόπι. 

4 Τῆον αἱὶ ραπί πὶ ἰλ6 λοῖεξ. » Κὼ αιοαν. 

ΤΕΧΥΤΌΑΛΙ, ΑΝ 

899 ΖΣέδέ ἴον [9 ΓΘΟΌΣΤΘΏΟΟ οὗ ἰδ6 Ἰδηχζύδμχο ΚΟΏΘΡΑΙΥ; 

δαΐ ρμαγ Ὁ] ΥἹῪ : 

Μαγ. 22. 1313---- 0 0--ἀ2 1--2 ΤῊ (Οἵαπ,, χίν. 8, 
δὶ, ἡγϑοααϑῃς ἰπ σογ. {ἰ. 14; χν. 13, χνῆ; 8, δίς.}.-τττ 2} 
(οοταρ. 2 Κίηρο χχί. 12.---2ῷῖι, Ῥαῦβαὶ ἤοστι οὐουτΒ 

ον οτθ. ον. 34. 302 (ΚῚ ΤΟ. --ἰἰ. νον. 25. 

ἩΠ}»--ΟΤ) Ῥι6)--Ἴρ3. ΝΣ 
ον, 22. ΤὮδι 237 τοΐϑυϑ (9 ἐδ Ῥϑορὶθ δρῃθ81:8 ἤγοϊω 

Ὁ} ἱπιτπηϑά αὐοὶν ζοἸονίη: ἰδ 8 ΘΙ ὨΘΌΪΑΣ ὈΥ δι ϊγασίοῃ., 

---Τδι ὈΝἽΓ. 2 σδημοῦ ΘΔ γΟΌΠΣ ῬΘΥΒΟῺΒ ΔΌΡΘΕΤΞ 

ἥγοια ἐδ οοῃίοχε, ὉΠ, ΘΟΣΓΘΒΡΟΏαϊης ἰο Ὁ ΜΝ72 ΠΩ. 

τη δὲ ΓΑ Γ ΤΩΘΔΏ (6 “ 0168 ᾽" (ςοπιρ. ἽΠπ χί. 8.- ΒΡ ͵ 8 

ΔΩΥ͂ ὙΔΥ ἐπ΄. αδδοΐ. ὑπαὶ, ἴῃ [ἢ 9 δηϊτηδίρα ἀἰβαοῦξβο, 

5.805 ΤΟΥ [86 υεγὸ ὅπ. ΤΊδὶ ὉΣ3 τηιϑὺ Ὀθ αε. οὗ]. (Ὀ τ- 

ΤΥ 6 Η) 18 ὩὨοὶ οοτγοοῖ, ΕΓ ΠΝ ὁη7. αδεοῖ, ποῦ υηγ9- 
4ΌΘ ΒΟΥ π88 ἃ δυυ]οοῖ σόοτὰ δοὴς 1 ἰδ (οοῃΡ. Ῥτγον. 
ΧΙΪ, 7; Φ0Ὁ χί. δ; χὶ. 2; ΕϊΣοὶς. 1. 14. ΑβΒ ἐϑγθ ὁοδσοΌ 8 Ὧ0 

γὙοΣὉ ΤΊΘΤΙ, 'χὸ τὴῦδὲ ἰαἶτο ΠῚ ἃ8 Ηἱρῆ. οἵ ΤΉ, τ 68}- 

ἴηρ “το δῖον, ἰο ρδηὺ (δοιαρ. Ηδδ. "1.8; Ῥτγου. χχίχ. 8, 

εἰε). [Εσκποτ, Χας. ΓΠῚ9. ΗΐρΝ, ΤΊΒΤΊ. ὑμ, ὀοησίγ. 
ΠΡΤῚ “ἰο ζοείοτ."--Τα.].-- ΠΥ 56 τοσ. Τ. 

γεν. 24. 3] ΓῸΣ τ (5800 ἘΑΙν, ὃ 331, ὃ). ΤΏΘ Μαβο- 

τοίδ μϑβίἰαίθ ἐο οομβίγαθ ἰμ6 πογὰ δϑ γοϊδἐΐντϑ ; ῬΓΟΘΔΌΙΥ 
Ὀόοδαδ6 οὗἩ (8 βο᾽ϊ  ἀοῃλ ΟΟσΌΓΓΟΙΟΘ ἰῃ [8αΐδλῃ, Ηϑηοθ {ΠΟΥ 

Ῥαὶ (δ ΑΙΒΏΔΟΣ ἀδάον ΠΣ", Ὁ Ὑ]ο ἢ 31 8 βορδγαιϑα 

8 ἨοῦΌ. α ἐγοασίπσ. 8 ἨΘΌ. [ον ἰδ αὐΐδν» ἔξι6. 

4 ΑΔηά, 4 αἰὰ λοαγκοη. 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἔγοτη Ὑδΐδὲ ργϑοοθάϑϑ, δῃᾷὰ χγϑοοῖνοβ ἃ ἀϑγηοῃθίσαι γ ἔογοθ. 

-ὴν 32 Νὲδ [6 Ἰηἀοοὰ ποῖ [λ6 ὑβι18] οοῃϑίγυςσί οι 
ΤΥ 

(γοὲ ΘΟΠΊΡ. Χχχ. 9); 511 οΐ ἰοο 184] (αοΙρ. Υἱὶ. 1δ; 

Φοσ. ἰχ. 4; Μίο, Υἱ. 8, δίς.). 'ΓΠῸ οὈ]θαὶ ἰ8 Θηρία ὑγο- 
τη ΘΠ096 ΖῸΣ ἐπ ποίΐοι “ κοίης " ὙΠ] ἢ 8 ἐπήπ. αὐδοί. 
ΔΡΡΟΆΓΒ ΓΟΓΘ ὨΘΘΙ͂Υ 8 θυ υϑἰδηιῖγθ. 

γον. 25. Το δίῃ ρσιϊαν βυἶχ ἰῃ Ὁ τοϊδίὶθ8 ἴο ἃ βοίίοῃ 
τ 

δ' πραγ, ΘΑ ῥγϑϑοηῖ, {. 4., ἔπ τοῖα] οὗ [δϑγβοϑὶ, ηοῦ 

ΡΓου ουΒ}Υ Ὠδπηθὰ.----τὐῦ [ἢ 6 Γπἀλιηθηΐαὶ τηθϑηΐης οὗ 

ΤΊ [6 “ αεδίιιδ, μοι, κὶ ον," [Ὁ ΤΩΔΥ ΘΑ 5}}}7 ὈΘ ᾿ΔΙΚΘῺ ΤῸΓΣ τ. 
γγοροβιείγο δρροβίιίοη, ΤΏ Θϑϑοβποθ ΜΠ ΠΕΡΙ Δ}. 
ΒΘΘΠ18 ἰὸ ἢν ἢδὰ βοὴ ἰηθὔπθησο, 70 ἰδῖεο ἰῦ 85 Δῦ)0Ὀο- 
αἰιίου χὰ ἢ δι τοοοῖτνοβ σου βγιηδίϊοη ὕγοτη ἢ ἐϊηδχθ 

Ὀοίης Ῥγοϊοηχοὰ ἰπ ἐῃὴ9 πϑοοηὰᾶ οἷδιβθο οὐ ἔθ Ὑὑϑγ86, 
ὙΠ 6ΓΘ ποῖ ΟὨἿΥ ἐδ ὕδιιϊηΐ 6 ΟΥΠῚΒ ἹΠΌΠ δηὰ Ἅ2Π 

τοίοσ ὑδοὶς ἰοὸ ΤΊ, Ὀὰΐ δ᾽8ὸ ἰῃ: 8 χουν ἰ8 οοῃοοίγϑα οὗ τὸ 
85 ΔῊ δοίυ δὶ εἰ ἀν ὅτο (ηοὐ 88 8 Ὥθτο ἰπδκο οὗ ἰη- 

ἔθη δηκοσ). Ασδοογαϊηῦῦ 1 σαηηοί ἐδ]κθ ΓΕ ΙΔ). 88 

(89 βυν]6οὲ οὗ Ἰπσ. ΠΟΤ ἫΝ ΨῬ.Ι τορασζὰ 88 δῃ 
ἑητογνϑηίηᾳκ ἐμποῦν ὑπαὶ ροϊπίβ ἴη6 τηϑβδηΐης οὗ {119 
Βραγαίίνθ οχργθβδίοῃυ Ἰδὲ ΠΤ. Βαὶ ΓΤ 6.}}} στ. 

τἡδῖπδ ἴἢ9 οἠϊοῦ ηοξίοῃ, δη ἃ 845 ϑι10 ἢ τῆ ϑαδ]δοί οἴ ἴῃ 9 
{ν0 ροϑέίνο οἰδυβοα οὔ [Π6 βοοοηῃᾷᾶ Πα] οὗ [6 γ6Γ56.---α 
ἽΡ3, “σης οοηδιηιδὶξ, οοηιυυδαὶξ,," ἰδ, ΚΒ ἃ γα ]θ, οοπηϑίσαθα 

σ ἢ Ἀ (Τοῦ ἱἰ. 16; Να. χὶ. 8; ῬΒ. ΟΥἱ. 18 ποτο, ἰοο, 

θοΐΒ ἴῃ τοτῸ8 »Ὡ δυὰ 271 δὸ 204, σίδ,; ΘΟΙΏΡ. 188. 
Χχχ, 838; χ τ. 2). 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1. Τὰ {π|8 ΗΠ δηὰ Ἰδδὶ δίσορηθ {6 Ῥγορβοὶ 
ἀοϑοοηὰβ ἴτοπι 186 δοῖρῃίβ οἵ ποδὶ οἱοτγίοιιθ 
ἰορο οἵ βδὶ] ναίΐοῃ αἰἰαϊηρα ἰπ [μ6 {πἰγὰ, ἀοττῃ ἴο 
(Π0 ἀορίῃβ οὗ 4. πιοῦΐ τῃουχηἝ} ρογβρθοίνο οὗ 
ἡυάριιοηῖ, πρΐομ, πουγονοσ, ἢ6 δρρ Ϊ68. 88. δῇ 
ΔΙΥΔΙΚΘΏΪΠΩ ΟΥ̓ ἴ0 18 πῃ] ον ἱηρ σου γΥπθη. 
ΤῊΘ ἰαἴαγθ ΓΟ 6415 Ὠθὴ6 οὗ {π6 εἴἶεοία (μαὶ οὐρπὶ 
ἴο ἢᾶνα [Ὁ] ον 4 θα ον ηρ τορατὰ ἴῸγ ψἢδὶ γγᾺ5 
ΔΏΠΟΌΠΟΘα τοῦ. 18 ψ ἢ πα σΟὨίγΓΆσΥ, {6 
ἀῤεῦνον 5068 8 τοῦθ ῬθΟρὶθ ἰδηρυ θηλης ἴῃ 
μιαγὰ σοδριίνγ (τον. 22). ΕΤοτὰ (818 πῃ ον 
(μαὲ Ιβγϑθὶ 88 ποί δοοορίϑα ἴμ9 ϑοσνδηὶ οὗ 76- 
δβονδῃ. ΕΗ 868 11:6 ΠΟΙ ΤΏ] ῥτορρθοί (0 αἰϊοταρὶ 
ἴο τοῦθ [βγϑοὶ, ΕΥ̓͂ ἃ ΠΟ] θθοπὴθ δίαγηι, ἰοὸ πψδιὰ 
οὔ Ἰμδῖ ππουσηα] ἑαίατθ ὈΥ̓͂ ἃ βἴποοζο γαρθηίδῃοο. 
Ἅ 1} “Διλοης 7οα " (νοῦ. 238) δ δάάγοββο [86 
Ἰκγβοὶ οὐ (6 ἰάβθαὶ ργοβεηῖ, ἢ 6., οὔ ἴτε Ἐχίϊο. 
8 διιοπρ γοῦ, μ6 δβίζα, σᾷν μϑϑά ἰοὸ τ ἷβ ἐπι- 

ὩΣ νἱαϊἰδιΐοα οὗὁὨ [6 γϑπιοίθ διΐυσοῦ Βαὶ 
ἴθογθ ἴ8 11{116 ργοερθοῖ οὐ ἃ ομιθοσίης γθρὶγ. ΕῸΣ 
Φοβονδῆ [85 δἰγοδὰγ κίνοῃη οὐοὸρ συάδῃ δὰ 
ἴϑγϑὶ δ ἃ ὈΓΟΥ͂ ἴο ἱποῖγ θῃθηΐθβ ἴον ἐμεῖς βίπβ 
(νετ. 24). Υοὲ ονϑθῆ {ἰῖ6 [86 Βαγο ποῖ ᾿ϑῆ ἰο 
᾿ιοδγί (σοῦ. 25). 

1. Βυϊ 1.4 .----- θπῖοτο.--- εν. 99, Βαὶ 
15 ῬΘΟΡρΪθ ἰβ (88 δηι  6εἷβ οὔ γεσ. 18. Τ Ποῖ 

1116 ἀοαῇ δπὰ Ὁ] ΠΟΤ βυτατηοηθα ἴο ρνο Βοορὰ 
ἰὸ ψὶιδὺ γγ88 ἰὸ θ6 βαὶά οἵ 86 ϑδογνδηὶ οὗ Φϑλονϑῃ. 
Βυϊ--ὐὰ ΠΟ τὸ ἸΘΆΓ ὙΠῪΥ [5Γ86] 88 οδ]]6α 
ἀρεῖ δηὰ Ὁ] ηἀ (νοῦ. 18), 1βγαθὶ ἤοϑὰβ ποῖ, δῃηά 
80 6 Ῥχορβιοῖ βθε8 ἃ γοῦ 66, εἴο., Ϊ6. Τμυβ 
νῸΓ. 22 ββονγβ (6 οοηάϊ που ἰμαὶ ψ1}} δπβθ δ8 
Ῥυπηβοηΐ ἴον [6.8 6}᾽8 ἠοΐ Κηονίηρ ἴῃ 6 βογνδηὶ 
οὔ Φεμόνδὴ δηὰ {πὸ ἀδ οὗ 116 νἱβι δου (9 
σΣῖὶχ. 41--44). 

8. )ο διοηῃβ, γουῦ----οῖ ἴο Ἀθδτῖ.--- 
γε. 235-25. Βυὶ 6 Ῥτγορμοὶ Κηονβ {Ππαὶ 1ἢ9 
᾿προηαΐηρ ἱπάρτηθηϊ ΤΩΔΥ ὍΘ δνογίθα ὈΥ {Ἰπλ6] 
τορϑηίδῃοθ. [{ 18 ἐγὰθ [6 Γ6 δ 11{0|6 ᾿ΟΡΘ οἵ 5. 
τορϑηίδῃοο; δυΐϊ 6 αἰἰϑιηρίβ ἰἴϊ, Ηθδ δββ: σδο 
διλοηβ γοῦυ----ἰίπιθ ἴο οοτπθ ἡ ὙΠ Ὁ53 

16 Ῥτορμοῖ, ἱπ οοηίγαδὺ τὶ ἢ {Πο86 κἰδπαΐηρ ἴᾺΓ 
οἵ, ιο ψῃίΐος, 6. σ.» ν. 18 γαϊδίθα, πχυδὲ ἤν ἴῃ τη] ηἃ 
[8τ86] οὔ Εχ!θ. Ηδθ ρυΐβ 1 ἰο {π686 (Ππδὺ ΤΠ 6Υ 
8ιου ὰ ἤδαγ, ἢοοὰ δηὰ πραγίκθη ἵν οὔ ὙΥμδὶ 
1867 οὐρίΐ ἴο Ποῦ ἴβ ῬΥΪΏΔΓΙΠΥ͂ ἷ8 ποσὰ. Βαϊ 
ΠΟΥ οὐχμῖ ἰο μοϑὰ ἰΐ, ΌΥ Ἰοπαϊηρ δῇ δδγ ἰο (ῃ6 

τοιμοίθ {1π|68 Ῥϑϑὶ Οὐπμῦ 866 οἡ Χ]!. 23) ἰμδὶ 885 
τ τ το, βρθδῖ (ο {Π6 πὶ ὈΥ (6 τχοῦτἢ οὗἩ {π6 Ῥτο- 
οί. Βρϑοδυβο ἐπα οἱὰ {ἰπ|6 ἰδ σοποαεῖγοα οἵ 88 
γίηρ Ὀοΐοσα (89 Ῥτορβοῖ (οοιρ. ὉΠΡ Ὅ, χχῖῖ,, 
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7; χχχυῖ!. 26. 11, 9, εἰ6.), 8βο [πὸ ἤιΐηχα ἴβ6 ψῇηδὶ 
1168 Ὀδοὶς νασὰ, ἴῃ ΔΡΒΙΙΣ, ἴμαγὸ 18 1116 ῥτοϑ- 
ΜΑΙ οὗ δβυοὴ Βοοραΐηρ ἱ 
068 ποῖ ανρῇ ἢ6ρα {Π6 οἰδδιϊβοπηθηΐ οὗ {86 ᾿πγπλ6- 

αϊδῖὶθ ρῥγοβοηί. Ὅγβ. 24, 25, (μογοίογο, χῖνϑ ἴῃ 9 
ΤΟΡΙΥ ἴο {8 φαοβίίοῃ γψοσ. 23, σοι 86} ἢ ΒαρΩΒ 
ὙΠ) ἃ αυοβιίοη : ὅσ  βᾷᾶνθ δοοῦ ἴοσ ἃ δροὶ!, 
8} ἃ Ιδταθ], εἰο. 16 ἤδῆλο Φδοοῦ Βογα ον θη} 
βἰρηΐῆοθα ἰμ6 ἰγἶδο οὗ Φυάδἢ (οοιῃρ. ἰχ. 7 δῃὰ 7,18ι). 
ΤῊ ἌΓΕΘ ἔγοια 1116 0}  Σηοπθο γα οὗ 86 8ῃ- 
ΒΊΟΥ. ΕΓ 6 ἤγϑί Το ΟΓ: 86 δβεαϊηϑῖ τ ΠΟΏΣ 
Ὑ7. δᾶνθ πἰπ:θᾶ, μἰαἰηγ τγοἰδίθθ ἰοὸ {λδὲ ρμαγὶ οὗ 
11 Ιβγϑθ] ἰὸ ψῖοὰ ἰλὸ Ῥχορίιοι ᾿ὐμπλβϑ! ὈΘ]οημΒ 
--θΏο6 ἰδ6 ἤχει ἢ---ὙΠῚ16 186 Ββοοοῃά πλθη}- 
Ῥαγ: πα ΠΕΥ ΤΟΙΣ ποῖ σχ8]}ς ἰῇ δία 
ὙΓΑΥΒ, ὈΥ̓ (88 (μῖγά ρόγβοη, βίρῃ ῆςεβ 86 ἴο 
σι οἢ [86 Ῥτορμοὶ ἀἸὰ ηοΐ δεΐοπρ. Ιη ΠῚ 
20 18 Ῥγοοῖ ἐμαῖ 186 Ῥγορ νοὶ μδ8 18 τωϊηὰ 18 
οὔ τ6 Εχὶὶο 88 ιἷβ 1468] δυάΐθρηοο. ἘΕῸσ, ἢγεῖ, 
ομδρίοσθ χ]ὶ.--ἰχνῖ. δὺθ ἢ ΖΘΏΘΓΆΙ δαὰ ἰο 
1δγϑϑὶ ἀνθ] ηρ ἴῃ Εχὶ]ο, δηὰ βοοοῃά, ἰὲ 18. βθθῃ 
ἔγοια γογβ. 24 α διὰ 28 ἱμαὶ Φ υὰἀδ8}} ἀπὰ ἴβγϑθὶ δ .θ 
Θ΄ .Δ)}}Υ τοργοϑοηιθα δ8 νἱβὶιθὰ Ὀγ αοα᾿β ἀδβίσιο- 
{ἶνο ᾿υάφιηοηί. αν. 25. Τμθεθίοσθ 86 Βαῖδ 
Ῥουτοᾶ ὑροῦ έπι, εἰο., ἀοβογῖ 68. {16 σΟΏΒ6- 
ἀν βάηε οὗ ρα ανθε δόη δεν (896 τρὰ απάὰ ἀπάξει) 

ΜΈΟΓΟ, ἰοο, ΟΟΟΌΓΒ [6 ᾿τδρο οἵ ΡΟΌΓΙΠρ ΟἹἹ 
ΜΙΔΙΝ 88 8 βου μοαὶ (ΕΖΟΚ. χὶν. 19; χχ. 88, 84; 
χχὶϊ. 22 - 1,Δτὰ. ἰϊ. 4, εἰα.).0 Ιδγ86] 18 τερτοθοηίο 
88 8 ἀπο ἰ τς οΥ οἶ(γ, βίῃοο ᾿ξ 18 βδἰ ἃ δἰ 88}4}} Ὀθ βοΐ 
ου γα, Βυΐ 1ΐ μα τοὶ δ μοσίο ἰοασηθὰ (}} 

Ῥεγί) τ[09 τιοδηΐηρ οἵ (με8ὸ ἀἰγίμθ ᾿υάρηηθηίβ, 

δῃρὰ οὐ ΠΟ ἀοοα ποῖ Δ ἴδοι ἴο θασὶ 

(Ὁ) Τχιροτῇ). Ηδῃοθ τ το ΟὈ] θὰ (0 βδγ, 
ἐμαὶ [6 Ῥτορμοὶ οου Ἱὰ ΟὨ]Υ οχΣ 8 υῃίδλγοσ- 
8016 ΣΟΡΙΥ ἴο ΒΒ ᾳυοϑίζοι, Υ6.. 

ΘΟΟΤΕΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑΙ, . 

1. ΤΏ οΓο ἴ8 ποῖον ἱἢ ΠΟΔΥΘῺ ὯΟΓ ΟἹ ΘΑΥΝ ΔΗΥ͂ 
ιΐης δ εἰ ἢ ἴῃ οηἀγουβ οΟπ γϑδία 88 (8.6 πη 8} 68- 
ἰδίϊοη οἵ ἰμα βοῃ οἵ αοἂ ἴῃ ἰπὸ δο8ῃ. Εογ ἴῃ 6 το 
411 [(Π6 αἰνίπο αἰἰγϊ δαίοθ ἅἀγὸ υπὶϊῖοα ἰο {δαὶ} οοτ- 
τοβροηῃάϊηρ δηϊὶ ροάθβ οὗ ογθδαΐασο ᾿Ο] ἢ θε8 ἡ (ἢ 6 
ἴοσια οἵ (6 βοσνδηὺ οἵ οῆονδιι. Τῆθ δη Π6868 
οὗἨ ΡΟΨΟΙ δηᾶ το Κη δ, πίβάοτῃ δηὰ 0ῸΪ]Υ, σἼΟΣΥ 
δη ον] ποββ, Ιου δῃ ἃ δηροσ, βυσγοιπαὰ Η τὴ 88 8 
ταὐΐϊδης ογόοσῆ. ΤὨνΐδ Θογνυδηὶ οἵὐἠἨ ομουδῆ, ἴπ 
γΓΒΟΙῺ πηἰ 6 411 οοη Γαβίβ, τηθοίβ 8 πὶ Πι18 ΟΠ δΡ- 
ἴεν. ΤἝθ ομοόβοη οἵ (ἴθ [.0ῸΒΡ, ἰῃ ποτὰ Ηθ 18 
Ὑ6]}1] Ρ]δβοϑά, οἡ υπό {π6 ϑρὶτιῦ οἵ {6 [ῸῈὉὉ 
τοϑίβ μῸ ἐμαὶ Ἦδ ΓΑΔΥ ΤΟΥ͂Θ] ἰο ἴ86 Βοδίμοῃ [6 
ἀϊνῖπο ᾿ἰανν, 18 8:1}} δὲ [6 βατὴθ ἰἰπ|6Ὸ ἃ βογνδῃῖ 
δηά ἰδαῖ, ἰοο, ἃ βογνδηΐς ἴῃ {Π6 οοιῃρίοὐἰοϑι τά 
Ιηοδὲ ὈΓΌΡΟΙ 8686 οὗ ἰπ6 ποτὰ, ΗἊὌ ἀοδθβ ποῖ 
Τα]ο, Ηο ἀοο8 Ὠοὺ βυβοσ ΗἸπ861 ἴο Ὀ6 τηϊηϊαιογοά 
τυπηΐο, θυὶ Ηδ ταϊηϊδίοση, δηὰ πῖτἢ (ἢ 6 πὐπχοβὲ ἀ6- 
γοιίοη Ηδ βεῦγεβ 4]1. Μὰ δηὰ Κἰηᾶ, τπιϑοῖ δηὰ 
ἸοΥ͂ Ηθ ἃΡ , ἐπουμχὴ Ηθ [85 {πο τυρὶ δηὰ 
ῬΟΜΟΓ ἰο ἀο ἐμ Ἰοίιἰοϑὲ ἀθοάβ. Ηδθ Δρρϑδσβ νεϑὶκ 
δι γαῖ ΔΙ πυϊ μίν, ΗἨθδ Δρρθᾶγβ Ῥοὸσ δῃὰ γαϑΐ σῖοῃ 
δῦογϑ 811, Ηθ δδ8 ποῖ ψῇθγθ ἴο ἰὰν Η18 ποδά, 
γοῖ 411 ἐγεβ τγαῖΐ ὑροὴ Ηΐω.. Ηδ ἷ5 [Ὁ]] οἵ Ἰογο, 
γοὶ ποῦ υπίο ἰἢοθο οὐ ποτα ΗΒ δηρον [8118 (ν ἐγ. 
18). Ηοδ ἰ6 ν|ῖδο δθονα 411, διὰ γεοῖ, ἤοπι (ἢ 9 
βίδπαροϊηϊ οὐὗὁἨὨἁ νου αν πίθάοπι, ΠΟΥ ἴοο 8} ΗΘ 
ΔΡΡΘΟΔΓΒ ΠΟΘΙ ΟΔ͵Ὸ [ὉΣ ΗΪΒ ΟὟ ΠυπΔῃ ῬΟΓΒΟῺ 18 
οοποοτγηρα. 

2. Οὐ ΧΙΙΐ. 2. “ὟΑἷαπιαυὶξ πολ οἷαπιοτα οοπ θη» 

6 ἔπίατο, Ὀοοδαθθ [8Γγδ6] ἰ ογαπᾶο 

ἰὐονίδ, δε οατίαζἐδ οἱ ἀευοίίοπίΕ. ΟἸαπιασὶ αἰοίζε δὲ 
κείν, υοοε εἰ υἱία, οἰαπιαυΐέ ῥταφαϊοαπάο, οἰασπανὶξ 

ν αἰαπιαυῖϊξ ]αρατισα τ Ὶ , ἰαπάεηι 
οἰαπιαυΐξ πιογίετμο εἰ αὐλωσ χωυοί αϊε ἐπ δοοϊίε εχὶδίδηξ 
εἷἰαπιαί αὐ πιο8.᾽" ΑὐὈΟΥΒΈΙΝ. 

8. Ου χὶϊ!. 2, 8. ΑΒ [86 ϑογνδηὶ οἵ Οοά, βο 
οὐχί [89 βογυδηίβ οὗ αοὰ ἰο ἀο. [ὲ ἰβ δ οἰἹοῖῦ 
Ῥδαγὶ οὗ ρῥδδβίογδαὶ πίβάομη Ὡοΐ ἰ0 σγδῖθ α βθβἢ] 
Ὠοἶδβθ, ποὶ ἰο Ὀγοδὲς {π6 Ὀγυϊδοα σϑοὰ, κῃὰ θθη 
(86 κἰϊπηπιοσίηρ πῖοῖς ὈΥ τηϑσοί οθα ἰυρίηρ, θας 
τδίμοῦ ἴο μ68] ψῃδὶ ἢδ8 θθθη αὐτιιύκνν ἢ δῃὰ Κὶ πα ]6 
ὉΡ 189 ἀχερ κε Ηὸ (ἰμδὶ ἀοθβ βο, ψὶ}} σο- 
ορασγδίθ ἰῃ ργοάυοίης {116 Ὀ]οβεαίηρ ἐμαὶ (6 δογ- 
νδηΐ οὗ ἰὩ9 Τ.0ΒΡ (γογβ. 6, 7) γὰβ ἴο ὑγίηρ ἱπίο 
(86 ποσὰ, “ Οὐγιδέίαμιιδ ἵπ οοπιδοίεπδία ἀεδεὶ ἐ886 
πιράϊοιιδ, ζογὶδ αὐιίδηιν ἴηι ἐχίογηΐδ πιοτίδιιδ αδίπιυ, σεὶ 
κταΐ ὁπδγα " « Νοοοδϑ ἐδέ ἐπ δοοίεδία δϑαποία 
ἐ88ὲ ἵη βγηνοδ οἰ ἰαἶδ8, χωογίπ ζαοίὶδ οἤεη αν, εἰσι 
[ ἀνίμωὶ διῴπαπο πΟΉ, οὐϑα ἰαπένιπν, δοά, εἰζαπι τλοί ἐς 

ἐπ 
ἐν ρογίαπέϊδιιδ εἰ ροτίαξιδ. ΕἾ υἱἱα ποδίγα 6ϑέ δοην- 

; ἐς ουιμάϊπα εἰ .τιβγηγίαία.᾽) 
ὉΊΤΗΕΒ. 
4, Οὐ χἱτὶ. 4. Οομ ἴθηθεβ δη τθοκθθθ ΔΥῸ 

ῃοΐ ὙΘΆΚΏΘΑΒ; (ΠΟΥ͂ 86 ποὶ ἱποοπὶδίθης σι 
ΘΏΘΙΥ δηὰ ἤγτηηθδα, ἱπαθοὰ πὶ (μ6 
ΘΑγῃθδίμοαα δηὰ σἱρῃθουθ δῆροσ. πεῖ ΠῚ 
ΤΌΆΒΟΩ [ἢ ϑεγνδηΐ οὗ πὸ [1ζ0Ε} ἰΒ βιοα ἴο θ6 τἢ 8 
Βα ΟΡ οὗ (ἢ σοῦ. Ἠδ οδῃ δ 8 οομχίοτί, ἴο 
ἐπ ταῖς, ἃ ἴοσσογ ἴο (86 σἱοκοά, δπαὰ 8}1 ἰμῖηρϑ 
ἴ0 811. Απὰ πκυςοὶ ἰδ ἰΐ6 ομδσδοίοσ οἵ 86 ΠΟῪΣ 
οοὐθῃδηΐ οβ Ὁ] βμοα ὈΥ Ηΐμ). Οομρ. [μα Σ. 
δ2, 68: ἰΪ. 34.--- ΤΠογοίογο [δ 6 ἰ6]Δηἀ8 Πορδ ἰῃ ΗΣ8 
ἰδν. Το ΟἸ τι βυδη ομυχοι τὶ ἢ ἐΐα Πϊβηϊοῦα 
ΤΟβροπὰβ οὶ ΟὨΪΥ ἰο ἐμθ οοασιηδηὰ οὗ ἐϊ8 Τοτὰ, 
Βυϊΐ 4180 ἴο ἃ Ἰοηρίηρ οἵ (6 Βοδίμθῃ ποῦ], δυθῖι 
(δουρὰ δ δ6 βοῃλθι ΒΙΠ ἸΏΟΓΘ ΟΥ 1686 ἀποοηβοίουβ, 

δ. Ου χΙϊ;. 6. “ΥΥΣΒοαυΐ ΟἸ τίδὲ αοα σλῃ πηδὶσθ 
Ὧο οονοηδηΐ τὶ υ8. ἘΠΟΙΟΙΌΓΟ ἤθη αοὐ 846 
ἃ οονσοηδηῖ ὙΠῸ οὐγ γεΐ ραγοηίβ, ἰῃ6 ϑοθὰ οἵ (ἢ 6 
ΜΟΏΙΒῺ ἯΓ8Β (Π ΒΟΟΌΓΙΥ οἵἉ ἱ. ὍΒδα Οοά πιδᾶθ 
ἃ οογοηδηὶ Ὑ1 ΑὈΥδΏδη), ἴβ880 δηὰ Ψ9δοοῦ 86 
Β8Π16 Βροα τδβ ἰπ6 αγοιπὰ οὗ ἱξ. [Ι͂ἢ ὅπη: ΟἸγῖβὲ 
ἰα τὰ. οἰϊοΥ τρδδοὴῦ δηά οοσῃογ-δϑίοηθ Ὀοὶῃ οὗ ἴΠ 6 
ΟἹὰ δῃηὰ οἵ [6 Νονν Τοοίδιηθηΐ εογθηδηὶ. [ἰ 16 
᾿ηρογίδηϊ ἐπδῖ, τ θη Νὰ πα Ουγθοῖνοθ οονθηδηῖ- 
Βγοδίκοῦα πὶ} Οοά, τὸ ἰδ τοῖυμε δραΐη ἴῃ {πὲϑ 
οονθηδηὶ" ΟΒΑΜΕΒ. 

6. Οη χἰῖϊ;. 7. “Ακ Ἰοῃᾷ 88 νὸ 81Ὲ ουἱ οἵ (Βγῖσε 
ὍῸῸ δὰ ὈΙπὰ δπὰ ἀδγκηοβα (ΕΡΉ. ν. 8; [ΚῸ Σ. 
79; Μαίι. νἱ. 28). ΕῸΣ ἴο 6 ΘΆΓΠΔΙΙΥ πὐϊπαοα 
ἷβ ΘΩΤΑΪΥ δραϊηδὶ αοα (Βοπι. ν]11. 7). Απὰ [86 
πδίυγαὶ 8 ὑπαἀογβίδη 8 ποῖ [86 {Πρ οὗ (86 
Βρίτὶι οἵ αοἂ (1 Οοσν. 11. 14). Αμπά γψὸ οδηποῖ, δ8 
οἱ οὐγβοῖνοθ, ἴοστιι οὔς μοοᾶ ἰδουρσμὶ οὗ οὔσβοῖνοα 
(ὦ Οος. ἰδ}. δ)." 

γ. Ου χΙὶ.8. Οα (πο πογάβ, “1 6 ῃονυδῆ, ἐμαὶ 18 
Μγὴ πδιηθ,᾽ ΒΑΡΌὶ ΒΑΙΌΜΟΝ ΓΟΙΏΔΙΪΚΒ 88 [Ὁ] οσσα : 
“Π͵υά ποπιθη ἐπροβίόμαη ἐβί ἴηι, δἱσπιύβοαίίοπο ἀοπιπῆξς, 
ὀδίσιο υἱίιδ φὺδ αρυὰ πιὸ αὐ οδἰεπάεπάυτα, πθὰ 

6186 ἀοπιύπεμη." (ΝΡ ὙΠΣΥ ΓΑΣῚΝ ἜΣ; δ ποτ 

ἊΝ ἡπτεῦ ΠΙΚΎΠ2.) ὙΒῦθ μὸ ἤπάβ ἴῃ ἰβοδθ 
σΟΓά8 ἃ τοίδγθῃοθ (ο (89 ΖΦ ΎΒΟΓΙ ὈΪ᾽ δὰ ρἶνοι 118 

ταρδπΐηρ Ὁ “Σ δ, στ Αἱ δ ἰ8 αἰταγβ τεδὰ ὈῪ 1π 
Ζοχα. Οη [88 ναγίουβ οἴποσ πηοδηΐηρα ρίνθη οὗ 
(6 5λεην-λαπῬ»λονγαδὴ Βο0ὺ ΒΌΧΎΟΒΡ, Τα Ὁ 

9432 βα4., διὰ ΟΕΒΗΙΕΒ ἴῃ ΗΕΒΖ, ΚΒ. πο ΝῚ.,) 
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Ρ. 4566. “ΠΥ ἴ [6 ορϑθη 8] ὩδΠ16 οὗὨ {6 οὐοσ- 
ΠΑ] δηὰ βεϊ οχίβίοπὶ ἀοὰ, ἤθποο Ἵδῃ Ὀ6 αίνϑῃ ἴο 
ὯῸ ΟἿΘ ἐπαὶ δ μοὶ οὐ" ((ἜΑΜΕΒ). Ηδθηοθ 
ἸΩΔΗΥ͂ σῃἀογβίδηα (ἢ6 Ἔχργοββίοη ϑλοηι-δαπι᾽ρδο- 
ταδὰ ἴῃ 1ῃ.68 ΒΟΏδ6 {μὲ ΓΤ" 16 (16 ποηιδη [δ εὶ ϑόρα- 
ταέυπι, ὦ, 6.) (8:9 ἱποοτμπηιῃ 68016 πδπθ οὗ Οοά, 
{πδὶ γψῖνοβ ἰπϑιγυσίοη ΟὨΪΥ οοποοτηΐης [86 Ὀοΐπς 
οὗ Οοι,, διὰ δϑῆοθ οδῃποὶ Ὀ6 ββέῥοπρι ἴο οἴδιογϑ 
(860 ΟΕ ΕΗ, ἐἰ. α.)ὃ. Βυΐ βἶποο 6 Μοδαίδῃ ἰδ 
Ηϊπθο] ἢ Οοά, δηὰ {π6Γο ἰδ ἢο αοἀἂ Ἀαΐϊ Φε6μονδὴ ; 
Ηα, ἴοο, πιδὺ ὕδ πδιγοὰ τι} {μ6 ἢδπιθ ΘΠ ον δ, 
γευϊ. χχχὶ. 29; Ρᾳ. οχνἱ. 27; 26Σ. χχὶὶ!, 6. 
800 ΞΤΑΒΙΕῈ ἐπ ἰος. 
8. Ου ΧΙ]. 9. “Ὧ7Ἴο δάάποο οἱιορ ργοοΐ οἵ 

ΟἸγἰδιίδη ἀοοίγἑηο ἴμ8η ἄο {πὸ ΡὨΣ]οβορἤοτα τΠῸ 
ἴκὸ ἐποὶγ σγοιηβ ἔγουν τϑᾶβδοῃ. ἮΝ 6 [δῖκθ ΟἿΣ 
ΕΡα δ τοῦ! οἵ (οὐ γτοΥῪ τπιουΐϊῃ, 80 οδημοί 116, 
ἢ ΗΠ βοΐθηοθ δηὰ οπιηϊροίθῃοθ. ὙΠαγοίογε 

μῖ8 ποσὰ 18 μὸ ρυθοίουβ (1 ΤΊ ἱ. 1δ; ἱν. θ)."- 
ΒΆΡΗ. [“ ΤἼΘ βθῆλθ 18, ἐμαὶ Θοὰ ργοάϊοίϑα ἔαὰ- 
ἴαγο ουθηΐδ θείογθ [Π6 ΓΘ ἯΩΔ8 ΔΩΥ͂ {μὶπρ ΟΥ̓ Τ᾽ Ιοἢ 
1. ταῖσῃς 6 ἐηΐδγγοὰ (ἢδὲ βυοῖὶ ὁοσυγτθηοοα σου ]α 
ἰδ ρ'δοθ. [ἴ νγ8 ποὶ ἀοῃ6 ὈΥ͂ πλ6 ΓΘ 107, 88 
ΤΩΘΏ ᾿ἶκ Βυγξο δπὰ Οδπηληρ, ΠΙΔΥ ΒΟΠΘἰΠ168 ᾿ΓΘ- 
αἰεὶ ἔσθ γο ονθηίβ τὶ ἢ στϑδὶ ργοῦδθ. 1 γ ὈΥ τλᾶγκ- 
ἴῃς οογίδίη ΡΟ ̓684] ἱπαϊοδιϊοηβ οὐ ἀθυθὶορθηοηίβ. 
αοὐ ἀϊὰ (ὲδ πο ἰΠ 66 6 20 δβιιοῖ ἰηαἀἰςδιϊ οΏΒ, 
δηὰ θα δ Ἰηυδὶ Βανθ Ῥθθὴ ἀοπ6 ΒΥ͂ ΘΓ ΟΙΩ- 
ἘΙβοίθηοθ. [Ι͂ἢ (8 τοδρϑοὶ 4}} ΗΪβ ῥσθαϊοιοηβ 
αἰδον ἔγοπι ἐμ οοηὐοοίωγοθ οἵ τη8η, δῃὰ ἴγοπι δἰ! 
[88 ΤΟΔΒΟΏΪΏρ5 Ὁ ΠΙΟμ ὅτ ἰουπα θα Οἱ ΘΓ βδρ- 
εἰἰγ." -- ἸΑΒΝΕΒ. 

9, Οη χ!ὶ!Ἱ. 10-17. ΤΙῃ ἐμ ῖ8 βοοίΐοῃ ἔη6 ϑθσνυδηῖΐ 
οὗ δοβοόνδ ἷβ ὯῸ πιοτὸ δηθὰ. ΟὨΪΥ ΨΦοβονδῃ 
ΗΪπι861} ἰ βροΐϑθη οἵ, Βυΐ ἴδ δοιίοῃβ, ἴοσ. γ᾿ ῃοβθ 
δαΐζο ἤθη δηά δῦ β}4}} ργοοϊδΐτ ἴῃ 6 Ῥγδαὶηβ 
οἵ ἴῃς 1,οτά, ὈΘΙΟΠΚ ἢ0 ποσὰ ἰὸ τ πδὺ [86 ϑεγνδηὶ 
οἵ δεβονβϑῇ τὩΔΥ ἀ0 ἴῃ ΗΪδ8 βοσυδῃΐ [ὍΓΠΣ, ἱ. 6.) ἴῃ 
Ηΐα μυπ}] 1 ἰΐου, θυ ἰο Ὑἱ]ιαὶ ΗΕ ἀο68 88 οῃϑ σαὶ 
ὮΡ ἰο φ]οῦυ. [Ι᾿ἢ {Π|ὸ οοπάϊιλοη οὗἁ οχαϊιδιΐου, μον- 
ανογ, Ηδ ᾽δὲ Ἰδίὰ δδϊάἀθ (Π6 ἴοσιῃ οὗ 8 βογνδηΐ: 
ἐπὰ8 Ηδ 18 ὯΟ τηογο οδ θὰ βοσνυδηὶ οὗ Φθδονδῇ. 
ὙΠοα (ΠΟΥ ογυς βοα πὰ Ὀυγὶοα Ηΐπ, ἰ86 Βυτα- 
Ὁ16 βοσνυδηὶ οὗ Φοπιονδῇ, βυ οσίηρ πιϊπουΐ ἃ τη γ- 
ΩΓ, βροιηθα ἰο Ὀ6 αυΐϊϊο ἀοπθ ίουύ. Βυΐ οὔ {86 
ἀδγ οἵ Ροῃίθοοβε Η6 ὑγοκθ Ἰἰοοβθ δρβαΐῃ ΟὨΪΥ͂ (86 
ἸΏΟΓΘ Γηΐμγ. Το [η6 Φὸπ)͵π πιὸ ἢδα ποί 
Ἰεαστηοὰ ἰο ον Η τ ἐδωδ, πα [η6 μοδίμβοη ἰμαδὶ 
ἢ)δά ποῖ ἰρατηρᾶ ἴο πον ΗΐτΩ αὐ αἰ, ΕΓ Ῥϑῃΐο- 
βγοκοῦ, Τμοὴ Ηθ Ὀερδη Ηἰ8 νἱοϊογὶουβ σΆΣΘΟΣ 
οὗ οοῃφυστίηρ (ἰπυγαγὰ]γ) (6 Φ6 8 δῃὰ {86 ᾿θδ- 
ἰΐοη, Βίποα (δαὶ {ἰπγ6 θοΙῚ ἅτ ἐπα γάν ἀγορά 
Ὦρ. ΑΒ Ἰἰοηρ 88 [110 ζόοθρ6ὶ ψβ ποί ἴπογο, (86 
μιδὰ ἃ χοϊδίῖγο σὶσει ἰο ἦν δηὰ ἰὸ ἃ οοστεβροπά- 
ἴηρ 16 ρόσοσ. Βυὶϊὶ δῇογ [πὸ γονοϊδίΐοη οὗ δῦβο- 
ἰαῖο γα ἰὰ ΟΠ σὶβὲ ἔΠΟῪ παγὸ ἰοεῖ ἔποθθ. Τμοῖσ 
οοΟπ 6 οχαἰείθῃοο ἴα ΟὨ]Υ͂ 8 γομοϊδίίοῃ, δῃὰ ἰἢ 
ἴῃ [8688 ἀδγβ {ΠῈῪ χη θ]ῖ ἃ οογίϑ! ἢ ΣΟΥ] ΓΘΒΟΘΠΟΒ. 
5.1}} 1: 18 ΟὨΪΥ [1κ6 {π6 δβαγίπρ ἃρ οἵ {π6 νἱ 
Βραῦῖς ἴῃ δ ἀὐἹηρ Ρουβου, τ ΐος που] ποτοῦ Πδρ- 
Ρθῃ οἰἴμεν ἀϊὰ (ἢ τ β δη ΕΥ̓ ΟὨ]ΥῪ 16 ἴα Πρ Βη πο 
ρὸν πα δἰτοηχεῦ. Βαϊ οοπίληυΆ}}Υ7 ἴῃ6 ΤΟΒΡ 
οϑάρ ἐμ6 Ὀ]1ηἀ οὗ 41} παίζομβ ἴῃ {πο ρϑίἢ οὔ ̓ ἰμἢϊ. 
Βαΐ ἴΒοϑο (μδὲ, αρὶἴ6 οἵ 411, οϊωρ ἰο 14.015, τωυβὶ 
ΘΥΟΓ ΟΟΙΏ2Θ ἴο ΠΊΟΓΘ 8Β[18Π16. 
, 10, Οἡ ΧΙ. 18-21. “ ῬΒγβίοἶδη 68] {ἢ γ8617 
19 οΔ]]1οα ἴο [Π6 στοαὶ Ῥηγαιοίδη, γηὸ ποαὶοά αἱ 
βἰοκῆθδβθθθ οὔ πιθῆ, γϑϑ, τωηϑάβ ἐπ γοῦν ἀθδά αἰΐνβ 
(μακε ἱν. 23). ΕῸΣ [18 τϑδβοὴ Ηδ γ͵αβ πιοοκοᾶ 
οἢ [ἢ οἴῸδ5, ὑθοδῦβο Το, τθο πο ρϑὰ οἴβοσβ, οου]Ἱὰ 

ποὺ 610 Ηϊιβο} ἢ (Μαι ἢ. χχυὶ. 42). ΤῊ Ῥτο- 
Ῥμοὶ οὔρογνοβ {{ΐ8 ἰγαῖο ἴῃ [Π6 190 οὗ {πὸ βεγνδηῖ 
οὗ ἰο 10Βν. Ηδ βθ6β ἴῃ ἱΐ δ βυυρίοιῃ οἵ [ἢ 9 
ἀθοροβδί βυβοσίης. Βαυί, ποτὶ πϑίδηάϊηρ, Η6 τὸ- 
ΘΟ. πα δὶ (10 βδπηθ ἰΐπιθ ΘΟ ΒΒ Δρργονδὶ 
Τοβῖϑ οὐ 1815 ζϑδῃ οὗ οοῃιγδαϊοίΐοηβ, ἀπά ἰπαὶ Ἠθ 
6 ἴο Ὀθοοιῃθ {86 οτἱχίη οὗ ἃ ποῦν, αἰοσίουβ ἰδνν. 
Ῥοοθα οὶ 86 Ῥτχοριιδὶ δ6ὸ6 μδσθ ἰῃ9 ὑπῃγὶίθουϑ 
ΕἸχῃΐθουβ οὔθ, ἔπ π|ιοϊκοα ϑαῖηϊ, ἰῃ6 ῥϑγβῃϊησ 
Ββανίοισ, (Π6 ὈἰϊηἋ ογο-οοπιίοσί, (πΠ6 ἀοαὰ Ῥγίηοθ 
οὗ 16 7 οδ, ἢ6 βροθ ἴθ [ποοργθ θη Ὁ]6, 
γ80 οη ἰδ  ογοββ σοἀοοπγθὰ {ῃ6 πουῦ]α ἴγοτῃ ἢ6]], 
ψἢο, οοπαδιηηοα 88 ἐπ τηοαὺ κυ ν ἰδάφη, κι} 
Μ88 ἰμαὶ τἰ χἠ θοιβηοδβα ἴος {86 πογίἃ ἰμαὶ δ]οῦθ 
8.081}8 ψὶῖῃ Θοά. 

11. Ου χ . 22-286. Α58. Ἴχρογθηοθα βα] υδίϊομ 
ἷβ {π6 γἱ]ἱοᾶάρε οὗ ἔπ γα βαϊνδϊΐοη, γοϑδ, οὗ ἤμαὶ 
ἀπολύτρωσις, 80, ἴοο, οἰ δδίθθισθηίδ δἰ γα 6ῃ- 
ἀατοὰ ἀγθ {μ6 Ρ]οᾶκεβ οὗ ἔπίασθ ομθ8, 8η4, ΠΟ Ὁ 
οἰγουτηβίδῃοοβ, οὗ βυ. ἢ ΔᾺ ΔΙῸ 51}}} σγθδίου, γᾶ, οὗ 
ἱΐον ἀοοίταοίοη. Ιδθγδ6ὶ οὐρμῆϊ ὕο ᾶνθ ᾿οαγποά 
ὈΥ 1ϊ6 ἢγαὶ οχἣὶθ, δηὰ ὈΥ̓͂ 41} (πμαὶ ργθοθάθα δηά 
[Ὁ] ονοὰ Σὶ, τΠαὶ ὠοὰ οεα τίη 8 γοῖ βΌγὸσ νυ βιἰδ- 
ἄοῃ οὐ Ηϊα 6, γε, ἀδβίγου ἱμεὶν ουϊνατα 
οχἰβίθρηοθ. Ηδὰ ἱ τοραγαθὰ {{:δ δηαά σἱρηΥ Γὸ- 
οοἰνοά {πὸ Βοσνδηὶ οἵ ἴπ6 1ΟΒᾺῸ δοοογαϊηρίγ, ἱξ 
ταΐχὶ μᾶνὸ εθοδροὰ (Π6 δοοοηά, ὅ1η4], δῃα πογὰῖ 
οχὶϊο, Βαὶ [Π6Υ ΤΘΓΘ ΠΟΡΘΡ ὙΠΠ|ῺΡ ἴο Ὀ6] 6 νΘ 
ἰδὲ ἴῃ [ΒΡ οουἹά δ8οὸ ᾿υμλῦϊθ Ρ, οΟνΟΣΙ ΓΟ, 
δηᾶ ἀρρίΓΟΥ͂ Ηἰα ρϑορὶο, Ηἷδ οἰὶν, δηά Ηἷβ ἢοῦδο, 
{παἰ 8 τοδίοσαϊίοῃ οἵ 1ϊ8 ουὐἰτατά δχίβιθποθ ἰβ ἰῃ}- 
ῬΟΒΔΙὈ]6. 

ἩΟΜΙΙΈΤΙΟΑΙ, ἩΙΝΤΒ, 

1. Οἡ χῖϊ!. 1-4. “ Τῆς ἐεδἰϊπιοην οΥἩ οὐν δεασοηῖν 
αίλεν Ηἱπιδοῖ ἰο Ηἶ δοα. δ ἰ6}}8 υκ: 1) ὙΠῸ 
Ης ἰ͵ἰδ δηὰ ἢν Ηθ οοπιοβ, 2) ΗΟΥ Ηθ ἈρρθδΓβ 

βοᾷ  δῃηὰ ἀἰροβαγροθ Ηἰΐδβ οὔοθ. 3) αὶ Ηθ ὑτγίηρβ 
ἴο ὑγρὰ δηὰ ὉΥ͂ ψἢδὲ πιθδηβ. Αἀνοηΐ βεγῃοη, 
Ἑ. ΤΑΥΒΕ, ἰῃ ““Οοἰίεα Βτιππίείη, δαί Ἡαδϑεγδ αἷς 
ΕὮϊ6. Ἡνταθαγα, 1872. 
Ου χὶϊ!. 2, 8. “ΟἸ ταὶ 18 86 σταοίοπβ Βθῃ {πὲ 

ΌΟΒ 118 ὑπ ον ΒῸΡ ψίηρ (Μαίι. χα δ. ἐν , 86 
βοοά Βμορβεγὰ ἐμαὶ δἷπάη ἂΡ 186 πορ]θοϊοα (ΕΣοΚ. 
χχχῖν. 10}; τὶ Ἅδὴ ανθ οοιηρβββίοη (Η 66. ἦν. 
15); δῃὰ ψῆο ἀοο8 ποὶ οδαὶ ουξ πηι ΠΟ ΟΟΙΏΘΒ ἴ0 
Ηΐπ (9 ολη νἱ. 837), δα Ηθ μδβ ὑγουθά ὈΥ͂ Θσϑῃ)- 
ὈΪ68, 85 ΜαυῪ Μαράἄαδίθη (1μα]κο νἱΐ. 87) ; (Π8 το- 
ἸηδΔὴ ἰδίκϑὴ ἰῃ δάυϊίοσυ (Φοἢπ Υἱ]}. 11); τ1Π6 Δ ΠῈΡ 
οἵ ἰμ6 ᾿πηδῦῖς (Μετ ἰχ. 24); Ῥοίονς (16 χχίϊ. 
61); (86 ἰϊοῦ οὐ μ6 ογοββ {(1λικθ χχὶϊὶ. 48); 
ΤΠοῦλδδ (]οἤη χχ. 27), εἰ. -- ΟἸἙΑΜΕΕ. 

2. Οη χὶϊ!. 1-4. “Ἡλαί α φἰοτίοιμβ ϑαυίουν αοα 
λαδ σίνεη ἐμ ον ἐπ ΗἨΐ δοη. ον Ηδθ σοπι6β ἴο 
8: 1) ΑΒ {Ππ|0 δηοϊηιοα οὗ {π6 Τιοτὰ ; 2) 88 {0 

ταϑοῖὶς δηὰ μαπιῦ]6 ΕὙϊομα οἵ βἴπποῦθ; 3) 88 (86 
βίτοη δῃὰ ζδι {ἢ 1] ρογίδοίον οἵ Ηἷ8 γοῦν. 8Ξ.6- 
τοῦ ἰῃ Αἀνεηΐ, Ἧ. ξΙΡουΡτ (ΠΕ εδιργεαϊσίφη), 
Τμοἰρζίᾳ, 1845. 

8. Οη χὶϊ!. δὅ-9. Τῆε Νεῖ Οὐνεπαπί. 1) ΤῊΘ 
ἙἘουπάᾶον οὔτΠ6 οονοηδηὶ (αοὰ μὲ Ἰμοτὰ πῆο 5 
τοϑθ ἴπ6 οαγτίἢἢ σοῦ. ὅδ, Ὑ{ΠΠ 4180 σϑάθϑι ἰϊ; 
Βοηοθ Ηοδ [48 οτοίοϊ 16 ΠΟῪ σονθηδηΐ γον. 9, 
δὴ Ὀτουρῆι ἰὰ πο θείης σοῦ. 6). 2) Τὴ Μο- 

ἀϊαῖον οὗ {π6 οονοπδοὶ (Ὁ γῖδι, [86 βου οἵ αοά 
δηὰ βοη οἵ πηδῃ, 8 [6 πδίαταϊ, Ῥουβοη8] Πἰπκ ὃ6- 
ποθ αοά δηὰ αὔθ; Ηοαο ἰἰ ἴβΒ γῆ ΓΟΡΓοβοηΐβ 
ταθῃ Ὀαΐοτο αοά 8 ἃ 1υϑηιὺ, δοδτίηρ {ποἷν βἰη, δηά 
Θοά ἰονασζὰά τὔϑῃ 88 (86 Οωθ ἰμαὶ Ὀὑτίηρβ ἴ6πὶ 
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οὐ σγδοθ δπὰ (π6 πον, ἀϊνίηθ νἱα] ἔοσοθ). 8) 
ΤΗΝ Οδῆοοὶ οἵ τι6 οονθῃδηΐ (α. ἴο Ὀτίηρ ἰσπὶ δά 
Τγοράοτα ἴο ἢ Ὑογ. 7 ὃ. ἴ0 Ῥγεβογνθ (ἢ 6 ΠΟΏΟΓ 
οὔ {πὸ Ιμοστὰ 88 186 ΟἿΪΥῪ αοα 88 ορροββά ίο 8]] 
14ο]8, σοῦ. 8). 

4, [Οἡ χὶ!, 10-12. Τῆς πειὸ βοπ οὐ ἰδὲ Νεὼ 
Τοδίαπιοπί. ΤῊΘ Ὠρνῆθαθ; ἩΠΘΓΟΑΒ ΠΟΙΪΥ͂ ΒΟΠρ 8 
ὝΟΓΟ ὈΘΙΌΓΘ ΥΘΡΥ͂ ΤΩ} οοηΗπεαὰ ἴο [μ6 ᾿Γϑιηρ]Ε, 
ὩΟΥ͂Σ ΠΟΥ͂ ΑΓ ἴο ὃ6 κυῃρ' 41} ᾽Λ}6 νου] ὰ οὐοσ. ΤΟΥ 
ὙΟΓΟ 8πῈ0 ΟΥ̓͂ ΟΩ6 Ῥ6ΟΡΪ]6 δῃὰ οὔδ ἰΟὨρΊ ; {ΠΟΥ͂ 
8841} θ6 δυηρ ὉΥ͂ ἸΩΔΠΥ͂ οὗ ΠΔΔΗΥ͂ ἰοηρσιιε8. ΤΟΥ 
ΜΟΓΘ Βυηρ ὈΥ̓͂ 8 ραϑίοσηὶ ρϑορία ᾿ἰνίηρ ἴῃ γΆ]1 6.8 
διΔΟΠΣ ἐβε 1116; {Π6ῪΥ δῖὸ ἴο θ6 βυῃρ 'π Αἱ] 
οἰΐηχοβ, ὈΥ̓͂ πιθη οὗ 841} οδ  ηρΒ δῃά οὗἁὨ δυθγΥ ἀ6- 
ἔπ: οὗ ουἰϊΐαγο. ΤῊ βαρδδίδηοο οὗ [16 βοηρ πλαδὶ 
6 ΠΟΥ͂ ἴο δΒυϊ 80 τῆδῆγ. Το ἴοσαι ἴῃ Μὶοῆ 

[παὶ βυδαίδποο 18 τοἀιοοθαά ἴο βοηρ απο ν {686 
ψαγὶ θα ἰηΠυθηοο8 πχυβὺ ὍΘ ΘΗ] ΘΒΘ] Υ Ὡθγ. ΑἸΘΣ 
Μ. ΗΝ ΕΥ. 

ὅ. πη χ]ὶ. 10-17. ΑΟ παι ββί ΟΠΑΥΥ͂ ΒΟΓΠΊΟΏ. 
Τὴς τευοϊαίζο οΥ' βαϊυαΐίοα, ἀπιοπο ἰδ δεοαίλεη. 
1) [8 ᾿μὐθηιοπαὶ ἀο᾽αν 11}} (16 ροΐπὶ σθη [Π9 
εἶπ νᾶ [1 6]]6 ἃ {γον. 14 α). 2) [9 ἀρρθϑαγϑηοθ 
δὶ ἰῃ6 τὶρῃῦ ἰἰτηθ: α. 88 ροναγ] δηα δοθοηι- 
Ῥϑηϊθα πὶ ταῖσιν οβδοὶ (νον. 13) : ὃ. 88 4 ρα] ῃ- 
ἴω] Ὀϊγί (νογ, 14 δ. α: τοαϊβίδηοα οα (ἢ6 ρατγί οὗ 
[86 ο], δηὰ οοηῃβοαποηὶ Ἰαδοτγίουβ Ὀγθδϊικίηρ ἴοσί 
οὔ (Π96 ποῦ). 8) [(8 ορεταίίοῃ : α. οἢ ἰξο οά 
μϑδίβϑη οχίβίθηοο ἐϊβοὶ: ἰς ἀγίθβ ἂρ (τον. 14, ὁ; 
β' γΟΥ. 156) ; δ. οὐ υπο]ονίηρ πιθη: (ΠΟΥ͂ ΔΥῸ 
τουχῇϊ ἰοὸ "ἤδπιε (νοσγ. 17); 6. ου δὶ ονίης θῶ: 

{ΠΥ ἃγὸ 16 ἴο ᾿ἰχῆϊ δηὰ ἐγθοάομ (σογ, 16) ; ἃ. 
«ἴον αοα: ἱμ8 τοδοοιηδά ποῦ] βἷηρβ Ηΐτὰ ἃ ὯΘῪ 
βοηρ (ἰδ ῥγαΐβθβ Ηἰ᾿ ἢ ΠΟ ΠΊΟΥΘ ΤΏΘΓΘΙΥ 88 ΟΥθδίοσ, 
ἜΚ ΩΝ 8ἃ8 Βυάδομλοσ, δπὰ ΝΟ Οὐγδθαΐου, γ6 ΓΒ. 

6. Οη χῖϊὶ, 18, “Τμδὶ ονοῦ Κίηα]γ 5πλ} Πρ Οοά, 
ἐπὶ ΘΟνΟΓΒ 8}} βυαρρατγαίίΐ πα βογϑθα, απὰ (ἢ δὲ θυ οσΥ 
ὙΠΟΓΟ δηά ΟΥ̓ΘΕΥ͂ ὙΔΑΥ͂ ΒΏΟΥΒ [ἌΛΟΥ 8ΔΠ4 Βρδγεβ 
γΏ6ῃ, ΒΟΌΣ ΟὯΘ ΒΟ οὗἴδῃ ἤροδγα Ὀγθδοῃϑα ἴγουιλ {6 
Ῥα!ρὶν, 18 σὲ ἴπ6 αοἀ οἵ (6 ΒΙ0]6. [ὑ 'β. δηοίθοῦ 
οὗ πῇΐϊοι τς ΟἹ Τοβίδπλθαὶ ττὶίθβ : “ἼΠου δὶ 
ποί ἃ ἀοἂ ἰμδὶ μαβὲ ρ]θαβιγο ἴῃ (110 ψὶοκοα ; 186 

συ] οἰκο μἢ}4}} τοί ΑὝΤΕ ἴῃ ΤῊΥ ῥσοβθῆοθ: δηά, 
“Τμο [ΒΡ ἰδν σά ᾿β ἃ οοῃϑυιϊηΐηρ γα δὰ ἃ 
76δῖουβ αοἀ :᾿ δηά, "Τ6 1,0Β 8}8}] ρὸ ἑοσίἢ 88 
ἃ ΓΙ ὨΥ τη8η, ΗΘ 588}} β!] Σ ὉΡ 6ΔΙΟΌ ΒΥ {Π|κὸ ἃ 
Ἰ18η οὗ ψϑγ. " ΤΉΟΙΟΟΘΚ. 

7. Οπ χὶἱ!. 18 βαᾳφ. ὙΒοη Ῥοΐοσ καϊὰ ἴο (9 
Ιοτά : “Ἰργὰ, οἷν ΤἬΉγρΡΟΙ; {πῖ8 ἌΠ4Ι]1 ποῖ 06 
πὐΐο Το 6 (Μδίῃ. χνὶ. 22), (86 [μοτὰ τδβ ἀδδΐ 
δΔηα χᾶνὸ Ῥοῖοῦ δὴ ΔΏΒΥΘΡ ἰδὲ απσησἢοα ἰη ὨΪπὶ 
Δη( ΟΥΒουβ 8}} αἰθροϑὶϊϊοη ἴοὸ ψάγὴ Ηΐπιὶ δραΐη. 
Απὰ σἤοὴ Ηθ εοηἰογοὰ ἱἰηίο «96γυβα]θ δηὰ 
οἰοβηβοά (μ6 Τϑιαρ]θ, ἀπ ὈΠΒΡΘΥΪΠΡΊΥ δοοῦ 
1ὴ6 ἰρἢὶ Ῥγίοδίϑ δηὰ βογῖθθι, ν8 Ης ποῖ Ὀ]1η4 
1Β6ῃ ὃ Ὀιὰ Ηὸ ποῖ 866 πῇῆδὶ Παίς Ηθ γγὰβ ὑῃουθῦῦ 
ΘΟΒΪ ΣΙ Ὡρ ὉΡ αρδὶηϑὶ ΗἸ θεοὶ ἢ δηὰ πδαὶ ΗΪδ ἰβῖο 
που] 6.7 ΤΏ ἴπ9 Ιμοτὰ ψ͵88 ἀθαῦ δηὰ ὃ]1πὰ, 
Ὀὰϊ Ηδ νὰ8 8ο ἰοὸ Ηΐβ οὐγῃ ρτεδίοδι ἤοηΟσ. [ὶ ἷ8 
ΥΟΓΥ αἰ Βογοηί, ἤόσόνοσ, τὶ ἢ ἴΠ6 Ὀ] Πἀποβα δυά 
ἀραΐηοϑα οὗ ἰμοθο (πδὲ του] ποί 860 ἴῃ Ηΐπι (δ 
Ποτὰ οἵ μἴοσυ, δηὰ σουάὰ ἢοὶ μοὰσς Ηἰ ποιὰ. 
ΤῊΘ [τὰ ἱπάθοά Ὀθοαπὶθ ἃ ββογίβοθ ἴο (πεῖν 
δαϊγοὰ. Βαὶ Ηδ 8, ποι πδίδηάίηρ, (μ6 Οηα οὗ 
ἢ οπὶ ῬΒ. ΟΧ. δ Υ8: “810 (ἰδοὺ οὐ ΜΥ τῖρβι μδηὰ 
ΜΠ τάκ {πἴπὸ ΘΏΘΙ:68 [ΠΥ ἰοοἰδίοοϊ." Απά 
ἔγοπι Η τ ρσγοσθοαβ ἴπ6 οονθηδηΐ {Πα 18 88 ταυοῦ 
θοιίον (δὴ (Π6 οἱὰ απ 88 ἴμ6 Ὀ]οοῦ οὗ ΟἸγΥδὶ 
ΒΡΘΑΚΚα Ὀοίΐον μὴ ΑΌ6] 5. ΤΟΥ, ΒΟΉΎΘΥΟΣ, ΠΑΥ͂Θ 
ὈδοΟπιΘ 8 τοῦ θα δηὰ ρ᾽υπάεγοα ρθορὶθ. ΤΟΥ͂ 
8ΙΘ βοδιίογοὰ δπηοηρ 811} ρϑορίθ, ἴμεν Τορὶ 
(μον ῥυϊοβίμῃοοά [8 ἀκξείτο, οὴ; {ποῦ ΘΏΕτα οἱ 
οονθηϑηΐ ἰκᾳ Βῃϊνογοα [ἰϊκ δὴ θαυίθη γϑαβοὶ. Απά 
1Π6 β6π16 ἰδία ψ1}} Ὠδρρδϑῇ ἴο 81} ψ8ο ἀο ποῖ ἴδ Κθ 
ΑΓΏΪΏς ἔγοπι Οὐ ἡπαρτηηθηΐ οα β ΒΒ οοἰκοα δηά 
οδάπγαίθ [βγϑ]. Α8 {{π ἢγβὶ Ἔχ] ουχῇξ ἴο δανθ 
ὈΘΘῺ 84 νυαγηΐηρ (0 {6 τοδάθυβ ἴο σι βομὶ (μι ῖ8 
Οἰδρίοῃ οὗ 1βαΐϊδῃῃ γγδβ ἀδδίϊ πο, ἰο ργενυθηὶ ἐμθπὶ 
ἴγοπλ (Πρ ἰπίο 8 βοοοπὰ δῃὴα ὙὝΟΥΞΘ, 80 ἴὉΓ ὺβ 
ΟἸὨ νἰβείδηβ, 115 ἢγαϊ δοὶ οὔ 1Π6 ποῦ] ἑυάρστηορηι, 
(6 ἡυάρπηοηὶ οα ἴπ6 ἤοῦβα οὗ αοά, βῃου]α Ὀ6 8 
ὙΦΔΓΩΪΗΖ ποῖ ἴο πλίϑιιδα ἀπά πορίθοὶ ὑπὸ εἶτα {1}} 
186 βοοοῃὰ οἰ ϊοῖ δοὶ οὗ ἡπάσιηιοηϊ, ἰμ6 ἐἦπλο οἵ {0 
σδυγοὶ διροὴς [6 ᾿οδί 6, 

ΙΝγ.---ΤῊΗῈ ΕὈΌΕΤΗ ΘΙΒΟΟΌΞΒΒΕ. 

Ἐσᾶθεηρτος οἱ Βδαϊνδῖοι ἰπ 116 Εη το Οοσραβα. 

ΓΟἜΉΑΡΤΕΒ ΧΙΠ. 1--Σ Ι. 5. 

1, ΤῊΗΒΚ ΟΗΙΕΕ ΙΝΟΒΕΌΙΕΝΤΘ ΟΕ ΒΕΘΕΜΡΤΊΟΝ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙ 1Π. 1-8. 

1 ΒυῪ ΠΟΥ ἰδ 8611} 86 ΤΙΟΕΡ ἰ(μδὲ ογεοδίβα (μ6ο, Ο ὅδοοβ, 
Ἀπά δ ἐμδῦ ἐογπιθα (Π66, Ο 5γδ6ὶ], 
ἘΘΑΓ ποῦς [ὉΓ 1 παᾶγθ τϑάρομπιρά 66, 
1 Ἠδνθ ο81164 ἐΐδ6 ὈῪ [ΠΥ πᾶπὶθ ; [μΒοὰ αγέ τιΐπ6. 

2 ΔΥ̓́Βοα (ποὺ ραββοϑὺ ἑἱμῃτουρὰ (μ6 ταίθγβ, Γ εσὴθ θ6 τι (866; 
Απα ἱῃτουρῇ [ἢ χίνογβ, ἰΠ6Υ 58}}8}} ποί ονογῆον (866 : 
ὝΠπ τποὰ πα] Κοδὲ ὑβσου σῇ {86 τα, (Βοὰ 5881} ποὺ θ6 θυχιδᾶ ; 
ΝΟΙΓΠΟΣ 88.8}} (Π68 ἥδπιθ Κι π]6 ροη 1866. 

8 ΕΓ απ ἴΠ6 0 ΒΡ ΠΥ Οοά, 
ΤῊΘ Ηοὶγ Οἠθ οὗἉ Ιβγϑδοῖ, (ἢγ βυϊουγ: 



ΟΗΑΡ. ΧΙ ΠῚ. 1-8. 

Ι γχάνο Εργρὺ [ον ἸΏ Υ ΥΔΉΒΟΠΙ, 
ΕἘπηϊορία πὰ ορθδ ἴοσ [Π66. ᾿ 

4 ϑίηοο ἴπου ψαϑῦ ργθοϊουϑ 1 ΓΩΥ͂ ΒΙρΐ, 
Του ᾿αϑὺ Ὀθθὴ ὨΟΠΟΓΘΌΪΟ, δηὰ τ 
ΤΒογοΐοτο Μ1}}  ρῖνθ θη ῸΓ 
Απὰ ΡΘΟΡΪ]6 ἴοσ (δ γ 1116, 

δ Εϑδᾶγ ποῦ: 1ἢ0ΓὙ 1 απὶ ΜΒ {866 : 
Ι “11 Ὀτίηρ (ΠΥ βορὰ ἔτοσὰ [86 οδϑί, 
Δα ραῖμοσ {Π66 ἔγοια {μ6 ναί; 

61 ν1}} 5δ4Υ ἴο {86 ποσίμ, αἴγϑυρ; 
Ἀπὰ ἰο 1τ86 βουΐῃ, Κδορ ποΐ Ὀδοκ: 
ΒυΠρΡ᾽ ΓΑΥ̓ Β0Π8 ἴτοπὶ ἿΆΓ, 

1866, 

Απὰά τὩΥ̓ ἀδυρθίοσβ ἔγομι (86 6η48 οὗἉ [86 ΘΑτ ; 
1 Ενεν ΘΨΕΤΎ ὁπ6 [Πιδὲ 18 081164 ὈΥ̓͂ ΤΩ ὨδΙΩΘ: 

8Υ6 ἰογϑα {866 : 

"ΕῸΥ 1 Βδνθ ογθδαίθα ᾿ΐηι ἴῸὉΓ ΠΥ ρΙΟΥΥ, ἴ Βᾶνο οστηϑὰ ἢἾπ: 
δ, ἴ Βδνθ 2866 ἢ1Π,. 

8 ὑΒείηρ ἴοσίῃ (86 Ὀ]1ηα ΡΘΟΡ]Ὸ ἐμαὶ μᾶῦθ οΥ68, 
Αμὰ [86 ἀραῦ (δὶ ἢᾶγνο ΘΆΧΒ. 

1 ΟΥ, νογϑοῖ., 

δ Απά. 

ΤΕΈΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ 

866 Ζήεέ ἴον ΥΘΟΌΥΤΘΩ ΘΟ οὗ [ἢ9 ψοτὰθ: ἵοτγ. 1. “7, }»)}-- 

3 2 ἡ ΟΟΟΌΣΒ ἷῃ γϑίθγθῃοο ἴο [δγδοὶ ἀκζαίῃ, γο σα. ἴ, 

1δ; χν. 18.--Ἴχ--ὔμλ 866 Οἱ ΣΙΐ. 14--Ὀ0Ὁ]} ΝΕ 5660 οἢ 

ΧΙ. ῶ2δ. ὕοΣ. 3. θ--Π3--Ἴν Β06 ΣΙΠ. 26. ΥΟΣ. 3. 

223. νοι. 4. Ὕ᾽ Ἴ9 ΝΙρΡῆἢ. 

νον. 1. Οὐ ΕΠ : 566 οἡ χὶ. 9.-----Ἴ}Σ οὮ ὀσοῦτο 
ΟὨΪΥ ΠΟΙΘ. 

ΨΟΥ. 8. Ιῃ (9 681}88] οἴδυδο, ᾿)}ὲ ἰβ Βυ͵θοῖ, ΠῚ ἀΡ- 

Ῥοβὶἐΐου τί {ε, ὙΠῸ Ν Ῥιϑαϊοδαίθι ᾿)ῈΕὙ 0 ΟΥῚΌ ἰδ 

8150 ἴῃ δρρορίοη ψῖῦ 32}8, δὰ ἸΡι 8 Ῥσγϑάϊςδίθ. 

ΤῊ σομοίγασίίοη ἰ5 ἀοτηδηαθα ῬΘΓΟΠΥ ΤῸΣ ἐθθ βακϑ οἵ 

Μυτητηο συ, ῬΑΥῺΥ [ἢ 6 5086 Τοαῦΐγοβ ἐμαί ἰὼ ἐῃθ ὅγεϊξ 

ΤΩΘΙΔΌΘΓ ὉΠ Ὅο »τοαϊοδὶθ. ἘῸΣ [8 ἴῃ [ἴῆ9 ποίΐοη οἵ 

αἰνίηίν 1956 ἐὴθ ποίϊϊοη οὗ οδρΘΟΙ ἐν ὑο κἰτθ ὑγοὐϊθοϊου 
δὰ ΠΟΙΡ. 

ν Η ὑγίπσοίλ. 

σΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ, 

γον. 4. ὝΖ2, ἴοτ πϑο δίαμὰβ γ))ὲ 280 (ὕχοά. 
Σίχ. 18; 7697. χΙρῇν. 23). Οὐδ ἰὴ (ηἷδ οδυβαὶ 86Ώ86, ΟὨΪΥ͂ 

Ὦδτο. ἮΠΘΩ ἐῃο δροαοϑὶβ ἰδ ζοτιηϑθὰ ψἱ ἢ [ἢ αν. δοπδ. 
βῃὰ (ἢο ἐτηροτγί., [ὁ ἱποϊτοδίθθ ἐμδὺ {πΠ0 ποίου οὗ αἰνίηκ 
ἰα ασοπορθίγραά οὗ 6Β οῃἷν ϑυϑῃηίαδὶ : Ὀθοδῦβο οα αὶ ἀΘΑΥ 

ο πιὸ, 5Ο1 τοοωἱὰ (ἰἴ Ὡροὰ Ὁ6) κίγο πιθὴ (ΚΘΏΘΓΩΙΥ δὰ 
ἰη ἰἀαθηϊθ υτ 67) ἰη ἰἣγν βιθϑὰ, δηὰ πδιΐουϑ (6 6- 

ἰοτγαϊηθα ἩΠίσἢ δηὰ ΠΟΥ ΤΔΏΥ, ἰ δηε 6815 τ ἢ ἐἢ 9 

ἀοδηΐτο, το γ. 8 ὃ), ἔοτ ἐν δοι!]. Οοιϊηρ. ἘπλινΡ, ὃ 158 να. 
---ἼἾΤΊὰΝ του. 4 ὃ ἰὴ χοἰ δίῃ ἴο ΥΟΥ. ὃ ὃ ΟΟὨἑΑΙΏΒ δὴ 1Ώ- 

ἐοπἰδοοίοῃ. 

Ψογ. 8, 1. 1ὲ σΟΣΤΟΒΡΟΙ ἀβ ἴο ἰὴ6 Ο1056 σοπῃηθοίίοη Ὀ6- 
ἔχϑϑῇ ὑῆθθο ὑνο Υ6 505 ἴ0 ΘΟΠΒΙΓΌΏΘ γΘΓ. ὖ ΤΟΥΤΏΔΙΪΥ 8.5 
ἴῃ δρροβίιίο τι γογ. 6, Τθησὺ ῬἨΥ τηυϑὲ τγο[ϑοὺ [Π6 

οχροϑίξίου οὗ Ηττεια δὰ ΗΔΗΝ, 0 ἰακ9 ΝῊΡ) 9 

88 ἃ πἰαϊοπηθΐ ραὶ ἦγβὲε 8080] 60]γ.---}ὄἤ λ ΠΝ, 

ἐμαὺ ἐπ μαγίἰοἱρὶθ ΤΏΘΓΧΟΒ ἰπίο ἴῃθ νυσγὸ. ἥπ. ὨΔΡΡΘῺΒ 
δοοοτάϊΐης ἴο ἐπθ ν86}} ΚαοΤῃ ΗΘΌ. εἰδιὲ ἰος. 

ἘΧΈΘΈΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ», 

1. Ἡανΐηρς 
Τείζθεγενυ (ἰπ ἴῃ ἢσθι δηᾶ βοοομπὰ βία) δηὰ οἵ 
ἴποθα εἰέυεγοά, ἴμῃ6 Ῥτορβοῦ ΠΟῪ ἀ6 818 σι {89 
 εἰξυεγαποε ἴῃ ἰδ ΘΓ γα οχίθης. [Ι͂}ἢ {Πΐ8 ἀἸΒΟΟΌΓΒΘ 
ἢ ψίνοθ ἔτει (νοτβ. 1--8) ἃ ζΟΠΘΓΑΙ υἱὸν ΟΥ̓ ΘηὉ- 
τοογϑίζηρ {Π6 οἰ οί ̓ ηρστοάϊαηΐα οἵ ἰΠ6 ἀ6] γΌσΆῃοο : 
1: τοβίβ οὰ {Π6 αἰ νῖπο χραθιρίϊγο- ἄδογες (νον. 1);᾿ 
ὩΟΙΠἰ Ως 8Π.8}} ργονϑαΐ 1ΐ (νοῦ. 2); ὯῸ ῬὈΓΪΟΘ 18 ἴο0 

ἴον 'ὰ; ἴον (ῃ6 βαῖκο οὗ 1Ὁ ἡδίϊοηβ ὄσθη που]Ἱὰ 
ΒΔΟΓΙβοΘα, τ ἜΘ βδονθ (6 ναῖθθ οὗὨ [βγδο] ἴὴ 

16 [Ὁ ῈἘΡ᾽Β 6γ68 (ν 618. 8, 4) ; 1ϊ 16. ἴο ΘΙ τδοα αὐ 
7]εταεὶ, 411 (6 βοβεϊογθα θη γβ ἰὼ Ὀ6 οΆ]16 ἴῃ 
ἔτουῃ 81} ραγίβ οὔ {π6 οαυτίῃ (νϑτα. δ-7); Ρυΐ ἤΠΑΙ]Υ 
ι 16 δἰἰδομῃϑὰ ἰὸ ἃ βυδ᾽]θοϊλνα οομα τ 0ῃ, υἱῷ.) Βρ1τ]- 
ἴ..4] γροορ  ἹΥ (νογ. ὃ). 

2, Βπὶ Ὡον-----ἰὮν 11{9.--- ογ8. 1-4. ΠῚ 
“δ η ποῖ " (η6 Ῥτγορβοὶ ἰυγηβ ἔγοπι (86 του δ] θὰ 
Ῥ᾽οἴυγοβ οὗ [9 ἕαΐαΓο, ργοβοηίθα δὲ {π᾿ ο1086 οὗ [86 
γεύσιε οπδρίον, ἰο Ἰουῆι! δηά οοπηξοσίηρ ουὔϊ- 
οοἕα. Τῆο [0 Β}Ρ Παά ογοαίθα δηὰ ἰοσηγχοα {(χ]ῖν. 
2, 234. χῖν. 11 (χ]ὶχ. δ); ᾿χὶν. 7), [βγϑθ], 1 88 
ΤΌΘ 88 Βα ϑα οαὐυβοα ἱμοῖὰ ἴ0 ΤΟΥ ὑΡ ἴο ἃ Ὧ8- 

Κοη ἴῃ οπαρίοσα χὶὶ., χἹ δ. οὗ {πὸ !Β τἰοη ΕΥ̓͂ τλθαπα οὗ ἰμοΐν δησοβίουβ το] Αἄδῃ οἢ 
βυοοοβαίγοῖγ. ὈΪΖ ΜΡ, δ ἴῃ χ]. 26; χὶν. 8, 4, 

δἰ ζηΐῆοβ (ἢ 6 ποτ οχδοὶ δοαυδηίδποθ ΒΥ͂ ΓΘΆβ0ἢ 

οἵ ἴ86 ἔδοὶ (πὶ {πὸ Τ0ἘΡ Ηἰπρο ἢ τἸη840 [βγδ6] 
δηά ἔτομι {6 θερίπηΐης ῥγοραγθα ΗΪπὶ 88 8η ἰῃ- 
βίσιιπιθηὶ οὐ ΗἾδ ριγροβθθ, Ης 08118 ἰο (Π 6 παίϊοη 
Εἰνίηρς π᾿ οχίϊθ, μοὶ ἰὸ ἔβαν, ἴου (δγθθ {1 ρθ ΔΓΘ 
ἀφιοτιαϊηρᾶ : ἱμπαὶ [βϑγαθὶ β.4}1 δ0ὲ ἀο]νοσθά, ὃθ 
8116 ἀ ἰο {8 [0 Ε}Ρ (σοιαρ. χ]νὶϊ!. 12) δηὰ Ὀοϊοης 
ἰο Ἠΐὰ αἰοθθ. Τῆυβ {6 Ῥογίθοίϑ--.ό΄ΛΤ Δαν) 16- 
ἄθϑυιϑἂ [μ696---ἰ Βανο Ο4116ἃ [8}06---ῇϑ »γαθ- 
ἐεγίία ρτορλείϊοα, αιιὰ {86 Ἰαϑὲ [ἢγεθ οἰδιβοβ σοπίϑ᾽ ἢ 
Δ ΔΒοοηἀϊηρ ΟἸἰπιαχ. βγϑθ] πχπβὲ ποῖ βιι Ὁ 1- 
Β6 1  ἰο 6 ἀβοεϊνοά δϑουΐὶ (18 Ῥγοπιΐβθ, [{ 18 νΟΓΥ͂ 
Ῥοβαῖθ]ο ἐμαὶ, ἐσθ δῇ σϑοδινίηρ ἰδ, (ῃΠ9 μαιΐοη 
ΠΙΑΥ͂ Ρ888 ἐμγουρἢ βτοαδὺ ἰγῖ815---ἰ μα, 88 10 πσοτρ, ἵἰ 
ται ρ8ᾷ85 ἱῃτοιρῇ τγίογβ--τοσθη ἴμΠ6γῈ Ὑ{ΠΠΙ 1Π6 
ΤΟᾺΡ δὲ σι 10; τ αἱ 1 τηυδὺ ον ρ888 ἰῃτοῦρὶι 
τοῦθ (α]]αδίοη ἴο (86 ΒΕρὰ 868, Εἰὐχοά. χῖν., δηά 
{6 Φοτάδῃ, ΦοβὮ. 111.)--ἰθ βίγθαπηβ ψ}} οὶ ονϑῦ- 
βοτ ἰμοπι. Εἶχα 1186}} Μ1}} δ8. 1:1|160 πασί (0). 



464 ΤῊΗΕΞ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

ΤῊΘ τουπὰ ἴον (ἢΐ8 Βοουτ Υ 8 [86 58η16 {πεῖ 
ΤΟΙΡίθ ἴῃ9 81} ἔϑασ ποῖ, Ψοβουδῆ, [8γλ 6} 8 
οὐ, 18 δἷβὸ [58:8 6]᾽8 ὑσοίθοίου. 
Τὴ νἢδί βοῆβο ἄοθβ Φομονδῇῆ κίνϑ οἵδοσς 18- 

τ οτ δ 88 ἃ σβ Ὡ ΒΟ; ἴοσ ἴδ: 9612 ΗΛῊΝ ὑπ6οῖ- 
δίδῃ 8 [Ὁ ἴο πλοδῃ ὑπδΐ ΟἿ ΠΟΥ παιϊ ὯΝ τὸ σίνθῃ ἰὼ ἀ6- 
δ σι οι 0η 85 Βα ι 1 οι] οὴ ἴῸσ (86 ἢ) 8ἰ1ς 6 ἀοῃ6 [ΒγΒ6]. 
Βυΐ ΜἈΥ ἀο68 ΦοΒονδὰ ρὶνϑ ἴο ἀφδιγαυοίίοη, μοί (86 
παιΐοη8 τΠοηΊβοῖγοθ (μι σου Ιβγδ6] ἰηΐο 6Χ]]6, 
Ὀαὺ οἰποῦ Ὠδίϊομϑῦ Αοοογάϊηρ ἴο ΚΝΟΒΕΙΒ ἰάθβ, 
Οὐσγὺμ ἰ5. οοποοῖϊγθα 848 μανίηρ Βοπ18 οἰδίπι οἱ 86 
ψενβ δαϊοηρίηρ ἰο ἴΠ6 ΒΑὈΥ]ΟΙΐΒἢ ἰεἰηράομιμ. ΕῸΓ 
Ἰοιἑηρ {Π6πὶ μὸ ἔγϑδ, βα ἰϑίδοιίοη ἰβ οἤδιθα ἴο ἷπὰ 
ἐπ ὩΘῊ ΟΟὨΠϊΙοδίβ ἴῃ ἘκΥΡί, Ἐκ ϊορὶα, δὰ Μόογοο. 
Βυϊ (Πα Ῥογαΐδῃ Κἰπχάοπι αἀἰὰ ποὺ ἰοϑα ὑπ 768 
ΔΒ δ. }εοἴ5. Ρα]οβίίμο θεϊοηροά [0 ἱΐ, δῃὰ ἰποβθ 
Τοϊατγηϊης θδοὶς ἰο 1Ὁ ὈοΙοηροα ἰοὸ ἐξ. ΤἼο ταϊδίϊοῃ 
Ιηυδὲ Ὀ6 ΟΓΘ ΘΟΥΘΟΙΪΥ ἀοῇηπρα (08: ἴῃ 6 ποι]ὰ- 
Ῥονοῖ, οσοῃοοϊγοα οὗὨ ἴῃ 8 Β6Ώ86 88 ἃ ὈϊΓὰ οὗ ΡΓΕΥ, 
8[8}} πανο οογοά ἰο ἰΐ Εσυρί, ΕἸ ορία δῃὰ ϑβϑῦδ 
ἴο ἀἄφνουγ, δϑ ἱῃθηλην ἴον 86 τι! ἀηθηβ 1 Π85 
υϑοὰ ἰο ἴγβθὶ ΘΟὨ ΓΆΓΥ ἴο 115 πίῃ. [Ὁ 18 (σὰ 
Ογσγὺυθ ἀἰὰ ποὶ ἢ: πι86 17 πιᾶῖκο ΔΓ οὐ Ευρί. ὙΠαί 
ΘΏΟΡΒΟΙ ΒΑΥ8 ΟἹ {πῖη βυ δ᾽θοί ἢ σΠαγδοίο στ! Ζ9 5 85 

ΤΏΘΓΟΙΥ ΠΘΆΓΒΑΥ (μετὰ ταῦτα ἡ εἷς Αἴγυπτον στρατεία 
λέγεται γενέσϑαι καὶ καταστ αἰ Αἴγνπτον, Οὺ- 
ΦῸΡ. Ν]Π. 6, 20 οοἰϊ. 1.1, 4. ΗΈΒΟΡΟΤΥΘΒ τοϊδίοϑ 
{πδὶ ΟΥγυβ ΟὨΪΥ δα δ ΡῬΌΓΡΟΒΘ οὗ πιακὶηρ 7 οἡ 

ὶ (ἐπεῖχε στρατηλατέειν ἐπὶ τοὺς Αἰγυπτίους, Ι΄. 
158). 6 δοίυδὶ οοπαυοκί οὗ Ἐρυρὶ νὰϑ τηδάθ ὈΥῪ 
Οδηλῦγθοθ ἷθ βοῦ, ἯΠΟ δἷβὸ δὲ [᾿ϑδδὲ αἰἱοιηρίρα 
[6 οοῃᾳυοσοὶ οὗ ἘΠ ορία (ΗΈπον. {Π|. 25). 1ἰ 
ΤΩΔΥ͂ ὈΘ Βαϊ οἵ Ηἶπι, ἰμαὶ ἰῃ Εαγυρί πῃ δά μανοῦ 
ἦ 189 ὈταΐϊΔ] ΠΘΠΠΟΓ οὗ ἃ οηϊΐηθ ποῦ] ἀ-ῬΟΤΟΊ. 
ἘΧΥΡΟΒ Ὀοΐηρ ΒδΒυδ)]οοίοα ἴο ὑπ τὰβ ὈγΟΌΔΟΌΪ ἃ 
ὨοΙηθδὶμ ΤῸΣ τ Π0ἢ {πὶ 1 δὰ Αὐδον ΟΣ ἢ ΟὨ οἴδοῦ 
ὨδίϊοηΒ Ὀδίογθ, κῃ Θβρϑοΐδ! } 8180 οὐ ἴβγβοὶ. Αο- 
οογάΐϊης ἴο αδοη. χ. 6, 7, ΟἸδἢ γγαθ {86 οἷο Γ 
Ὀχοίποσ οὗ Μίσγαΐπ), δὰ ϑὅθθα (ὴ6 οἱ ἀοβί βοὴ οἵ 
Ουβῆ. [ σδηηοῖ 6 ἀουδίροα {μδὲ (ἢ6 Ῥτορ!ιοί πη- 
ἀεγβίοοα ὈΥ Οὐδὲ δηά ὅθδ8 {ΠΗ ἰδηὰβ ὑμδὺ Ὀουαηάοά 
Ἐχγρὶ οὐ (6 βου. ΒΥ (ἰὐβὶι, [ποσοίογθ. ταδὶ 
ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ Β6 υηδογβίοοα Αἰτίοδη ΕἸ ἱορία (χὶ. 11; 
ΧΥΪΙ. 1, χχ, 8; χχχνὶ. 9). ὅϑῦβα ἰ8 Μίογοο, {π6 
εἰν ᾿γίηρ Ὀείποοη (6 ὙΒΙ6 δηὰ Β]υθ ΝΊ!ο, 
πῃΐοῆ ἩΒΒΟΡΟΤυΒ 0815 {Ππ6 μητρόπολις τῶν ἄλλων 
Αἰϑιόπων (11. 29). ΟὐπΡ. ΚΞΤΑΡΕ, .)ὲ υαἰΐ. 18. 
αεἰλ. ᾿. 13. [Βαϊδῇῃ πηοηίϊο!β 1Π6 ὑχοπβν ἴῃ ΟΠΪΥ 
ὁπὲ Οἰδοῦ ρΪδοθ (σχὶν. 14), αηὰ 16 ΓῸ 88. ἤθῦὸ 8ΘΓ 
Ἐργρὶ δηὰ Εϊπϊορίβ. ἍΒ3, Ὀγορευῖῦ “ οονογίη ς᾽; 
{Π0ὰ τι 329 “οχρίδιίοῃ, σϑῆβομ, ἱπάθιμηϊγ,᾽» 
ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ΠΟΙ ἴῃ Ιβαΐδῃ. Τΐθ βἰβδίοιηρηὶϊ ἐπαὶ 
ΟΡ πδίϊοηβ 8.18}} Ὀ6 οἤδγοὰ ὉΡ 88 μαιϊἰβίδοιϊἑ οη 
ἴου βγ86], δχργοββοθ [86 ἱρῇ γϑὶυθ (δὶ [Ιεγδοὶ 
ἢ88 ἰῃ οὐ δυϑβ, δΔη τζϑκοβ ρ]δίη ἴῃ τδδΐ 8 
εἰογίουβ β6Ώ86 76 ον δ} 08115 Ηἰ πΙθ6 1 [βγα6}}8 Οοὐ 
δὰ Βοάρομμοσ. Ηδ ἀΐβομα {818 οἶσθ τι 
βΌΘΝ ΘΟ ΒΙ βίο ΠΟΥ͂ Δ ΘΩΘΓΩΥ͂ {Πιδΐ, 1 Ὡθοά Β6, Ηδ 
ΜῚ11 σῖνο βασι στοῦ Ὡδίϊοηβ 858 ποθ Ὡδιηθα ἴῃ 
ΥοΡ, ὅ, 85 (86 ὑγχῖοθ οὔ ἐπεῖν ἀδ᾽σοσαηοθ [110 6 
δεϊςο, τ γ ΗΘ υπάογίδικοθ βυοῖ δὴ οἷο  Ηδ 
ΤΘΡ 68: ὈδΟδα8 [βγϑοὶ 16 Ῥσϑοΐοτβ ἐπ ΤΥ Θγ648, 
ΒΟΒΟΣΑΌ]Θ, πᾶ Σ Βανθ Ἰονϑθᾶ ἴΠθ6. ]1ογυο, 
(Πθῃ, '8 {Π6 στουπά ἰῃδὶ ἀσίογτιΐποα Φομονυδῃ ἴο 
ΔΑΒΌΤΩΘ ἰμδί ῥτοϊθοίοσαίθ.υ ὝΙΝ βθὸ Τοτί. απὰ 

3. Εθασ ποῖ----- Ὧν Θ6τ8.--- ογη, δ-8. ΤΊῊ6 
“ἔραν ποῖ᾽ οΟπηθοῖβ πἢδὶ (οἱ οτσε ψἰ1ἢ} ἐῃ9 “ἴδαγ 
ὨΟΙ᾽" γασ. 1, 88 ἃ ΠΟῪ ῥἢδ86 οὗ 186 βαὶ γαιἰοη- 

δτίηρίης ἰαἰυτο. ΤῊΘ νοσθαβ 1-4 βρϑδκ οἵ ἴῃ ἀθ- 
ΠΙσογάποθ ἴῃ σονροοὶ ἰο 18 στουπα (ν6Γ. 1), ὑπο γῦ 
811 οἰτουτηβίδηοοβ (νοῦ. 2), Δηἀ αἱ 8ΔΏΥ͂ ὈΥΐοα (γο γα, 
8, 4). ἴῃ (μϊ6 δβοοϊϊΐοῃ ἴμ6 ραγίϊουαγ 'θ πηδὰθ 
Ῥιγοιίηοηὶ, (μδὶ 41} πιθοῦ οὗ [Π6 ΠΟΙΥ͂ Ὠδίϊοη, 
ὯΟ ΠΔΙΟΣ ΠΟῪ ἀαἰείδηϊ ὩΟῸΥ ἴῃ νδὲὶ αἀϊτγοοίζοῃ, 
Β8}8}} θ6 ὑγουχῆϊ δεῖς μοπηθ (οορ. χὶ. 1] 54). 
Ιη νερὰ. ὅ ὁ δηὰ 6 αἴδο ἴουγ ροϊηΐα οἵ ἴΠ:6 ΘΟΠΊΡΔρΒ 
ΔΓΘ ΒΟΥΟΓΆΙΠΥ οηυτηογαῖοά. Οὐἰνθ ὉΡ, δηὰ σθθρ 
Ὡοῖ ὉΔΟΙΚ πηδηϊοδίὶγ ἔἰπνοόῖνο 8 οοηίγαϑὶ ΜΠῚῈ 
“4 Ὧ0Ώ6 βαὶΐ, Ἐρείογο ᾿" χὶδὶ. 22. Τιΐβ ᾿δίῖου οχ- 
πε τῖσι ἷφ ᾳυκ]βοὰ ὈΥ οὔ ρβϑϑβαβθβ.0 Τὴ6 ᾿οῃ» 
ἰάοη ἱὶ ἀοϑοσίθθβ ἰβ μοὶ ἴο θ6 ἴογευθγ, θαῦ ΟὨΪΥ ἴ0 

ἃ οεγίδίῃ ροσϊοὰ οἵ ἔτη. 3}, οα [π6 ρτουμά οὗ 

ἦϊθ υϑοὸ Ὠουΐί. χχχ. 8, 4 186 1πΠ6 οοῃγεηί 08] 6Χ- 
ΓΟΒΒΙΟῺ ἴογ ἴῃ τοίυτῃ οὗ [δγδϑὶ ἔσο 86 Εχὶ θ 
χί. 12; 1ν. 7; Μίο. ἰϊ. 12, 26σ, χχῖὶχ. 14; Εσοκ. 

χὶ. 17, εἰε.). ἦη τμ6 βεαοοηὰ μ4}} οἵ σϑζ. 6 ἃ κα" 
76οἱ ἰ8 δἀἀτοββοὰ (πδὲ νϑ τηυδϑῖ οοῃοοῖγο οὗ 58 ἔἶιο 
οοτηδἑηδίίοι οἵ [Π6 ἴουγ ᾳυατίοσϑ οἵ [Π6 Βαδνθηβ. 
ΤῊ οηςίγο οδυίῃ, ἰμθη, ᾽5 τοδὶ. Ηηοθο, ἴοο, ἰδ 6 
ἰουνϊηΐηθ, ποῖ ΤῊ ΝΕ ΔΙτοδὰν ψ1͵ἂϑ δρρ οὰ 
ἰο [89 Νογί δηὰ βουῖῃ, 85. ρματίβ οὗ {86 οπίῖγο 
φῆ. ἴῃ 27, δ8 τοϊαϊοὰ ἰο Ν᾽ 3)ιὲ νοῦ. ὅ, ἴΠ6γ 
6 δῇ ἐπίδῃ γίηρς οἵ ἴθ ᾿Ἰβουχῆπὶ : ποῖ ΟὨΪΥ (ἢ6 
[ΟᾺΡ ὙΠΏΡΕ, {868 ἰδηα ἐπειιρεῖγες τηυδὲ οὐ Ὁ 
5: ἴη τὴν τὶ ηρὶ πήραν πυρί {τιτ' Ὡ: εὖ 

νοϑ ἴῃ 6 Γοδβοῦ ἴῸΓ (86 Ἰογεροίησ ἱπουρῃΐ. Α 
τ πρυβες υϑὴ οἵ 1Π9 Ὡδιίϊοη ἐλ ολσας κϑι ογοα ἴοσ 
(ιὲ8 ΓΟΘΒΟΏ, ὈΘΟΔΌ86 (Π6Υ 41} ὕθδγ ΘΒ ον δ᾽ Β Ὧ8Π)6, 
διὰ ΜΟΙῸ τοδάθ ἴον Ηἰδ πβοῦοσ (θθθ 7εσέ. απώῶ 
Ογαηι.). ὍΣ ἸΛΡΩΣ ἴ6. “ Ηο (πδὶ '5 οδ]]θὰ Ὁ 
Τ68Π8 Οὗ ΠΥ ὨΔΠ16,᾽" ἑ. 6., γδο ἷκ ο811.ὦ «6 Ἀδ- 
Ἰοηρσίπρ' οὗ Φ βονδῃ (ἰχν. 1). Εὸν {86 Τϑαιρ]θ 
18. οὶ 118617 ο4}16ἀ “Φοθονδὴ ᾽᾽ Ὀοοδῦβα δον ἢ 8 
ὨΔΙΏ6 ἴα ΠΆΙ,Θ ἃ ἦς (6Γ. νἱΐ. 10); δῃὰ }ὲ 
88 11||6 ἰδ οὔθ ἐμαὶ '8 98|16 ἃ ὈΥ πιοδηβ οἵ ζ6- 
Πονδβ ἤδπιο, Η προ] οἰ] Φοιονδῃ. ΟομΡ. 
1Π|6 ΤΟΙΏΔΓΚΒ ΟἹ ἦν. 2 δηά χὶὶ. 256. Τα ὑοϑαγίης 
οὗ Φε μονα Ὥδῖηθ 1:8, 88 1 Ἴογο, ἃ βίδ» (δὶ 
ἀοποίοϑ ἐμαὶ (86 οὔθ 80 πρδυϊζοα γα οδ] θα ἱηίο 
θοῖης (δι), ἰοστωοὰ (ἼΥ) δηὰ βηϊβδῃοὰ (σοσρ. 
ν ΘΙ. 1, 21) ἰο [6 Πομοῦ οὗ Φομόοναῆ. ΗΟ 58}}8}} 
Β οἷ ΔῺ ὁ56 6 ἀραϊτογεοα, 'π πῆορθ Ὀγερδιδίίοη 
[86 ΠΟΒΡ ΠΔ8 βὸ ζ., δ Υ ΘομοοΓμοα Η  Πλθ6] 
ας. 8, ἰθ ὈΥ̓͂ ΩΔΗΥ͂ οοηποοίοα Μ1 1} τὶ [0]- 

Ιοτσα. Βαυὶ ἔδπαὶ πουἹὰ στϑαυΐγο υ8 ἰο οοῃβίσυθ 
ΝΕ ΥΣ δ ἱπιρογαίνο, τ οι ποῦ]ά Βα αἰίογ]Υ αῦ- 
ποιτηϑὶ. ἘΒορβίο, (απὰ ἱπαὶ 16 (86 ομϊεῖ τπΐῃρ) 
ΘΠ Κ Ὀσίηᾷ ἕοσι, ποῦ (86 ἀορὶηαίϊου οὗ 
186 πδίοῃ 88 θαΐῃρ ὉΠ πὰ γοῖ μανίηρ ογο8 δπᾶ8 
δὴ δήθαυδίθ πηοῖϊνο ἴῃ ἰῃ6 οοπίεχί. 

ΤΉγοϑ (ἴημα 1 (μἰηἰκς τῦδὲ δ6 ἐπεϊκιθα οὐ : 1) 
{π80 ΟΌΣ Ῥδβαδβθ Ἰοοκα Ὀ8οκ ἰο χὶϊὶ. 7. ΤοΓο ἴἴ 
88 βαϊα οἵ [Π6 ϑογνδῃί οὗ Φεδβονδῇ, ἰδδὶ Ηθ τῶδ 

ἀοαιποα ἰο ορϑῃ δ] πα ογοα, δὰ ἰο Ἰοδά ΠΣ ΔΙ Χ, 
ὈΓΙΡΟΌΟΣΕ ουΐ οἵ ῥχΐίβοη; 2) Τδὶ σβοτο ἑἦγος ρτθ- 
ἰσαίθα, “ Ὀ]1ηά, ἀοεαῦ, ἱταρτίθοηρα ᾿ διὸ οἱ ποὰ ἴο 

ΟὯ6 δῃά {Π6 β8116 βυδ]οοῖ, (ἢ βρῦβ ἱβ ααυϊΐα αἷς 
(δγεηὶ ἔἥτοιη ψβδί ἰξ πουϊά Β6 ἱἴ ΟὨΪΥ͂ οὨθ οὗ [Π666 
Ργϑάϊοδλίοβ γα Ἰοϊμοα ἰο οὔθ βιυοοί. ΕῸΓΣ {Π9 
ΤΌΥΤΩΟΣΥ 886 8ιθσιηβ ΟὨΥ 86 δοσυμηυ]δίοι οὗ 
ΘΥ̓ΘΟΥΥ͂ Βοχί οὗ βυβογίηρ ὈρῸπ ὁπ δηὰ ἴΠ6 βδῃ1θ 
Βυδ)οοῖ ; τΏΟΤΟδ8 [Π6 Ἰαιῶε ΟΆ86 ΤᾺΔ]1]Υ ΟΟΠΟΘΓΙΤΒ 
ἴῃ ΒΟΏ16 Β6Ώ86 ΟΥ ΟἾΠΟΡ [ἢ 6 οοηάϊοη οὗ 
Β[οἰζηθββ Ὡδιηθὰ (θθθ οὐ χὶϊὶ. 16). 8) 1 πηδῖκεβ 8 
δτεδὶ αἰ ΒΈγοποθ Ποῖ οΓ 1 δᾶν: “ {ΠΟΥ Βανς εγοθ 
δὰ 8660 Ὠοΐ, ΟΣ “ (Π6Υ δύ Ὁ] δηὰ ἤδγα οὐεθ.᾿" 
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ἘῸ:Σ 109 ἴΌΣΙΔΟΣ εἰ χηὶῆοβ (μδὲ Δ πουσὰ ΤΕΥ Πδνθ 

ΘΥ66 ἰΠ 6} 6.}}} ἀο ῃοΐ 860; (πὸ Ἰδίίασ ἱπδὶ ἱποὶγ 
ὈΙΣμάηοθ6 ἀο66 ποὶ Εἰπάοσ [Π6η} ἔγοπι βϑοΐῃρ, ἱ. ἐ., 
τοῖν ὈΠΣμ686 8 ΟὨ]Ὺ σα] διΐγο ἰη σεϑροοὶ ἴο κίηα, 
ἄσρτοο οσ ἰἰθ)θ. Αοοογϊηρν, 1 οοῃδίσυθ νοῦ. 8 
88 οοποϊυάϊηρς (ἴθ ἤτοι βίγορῃμθρ οἵ {π|8 οὔ δρίογ. 
Απάὰ 18 οοποϊυδίοη 18 ἴῃ [Π6 ποτγάβ οὗ (86 Ῥτο- 
μοὶ Βἰπιδοὶῦ ὉΥ πιΐοῖ Βα ἰηξπηδίοα ἐπὶ (86 

τοπὴ, ΌΥ δοοοιιρ διΐης πῆδὲ 18 ῥὑγοαλίβοα γο γα. 
1-1, ἐρεῖίχεα αἱ ιἷο Β816 ἰΐπιθ ὙΠμαΐ ἰδ μο]ὰ ουἱ 
ΧΙ. 7. Τὴθ ΓΟῈΡ ἀο]ίνοσα [πγδ0] ουὺ οὗ ἰῷ 
ΒΌΒοΥϊηρθ οὐ 41} βου ἰῇ πιο ἰἴὲ 86 ἰδῃ- 
Βαυϊδμοὰ |1ϊκ6 (ς Ὀ]1πὰ ἰῃ Ὀομαβ οὗ Ὀ]  λάῃοδθ, 1{|πθ 
ἴῃο ἀραΐ ἴῃ (μ6 ῥγίδοῃ οὗ ἀδδίηθαβ, Ὀθοῦσδθ {118 
ῬΘορὶο, 88 ἃ ὉΠ πὰ οΣ ἀθαῖ Ῥϑσβοῃ, β.}}} 

ΒρῚ ΓΙ (0.4}}}7 5668 ἈΠ ΠΘΆΓΒ, ἱ. 6.,) [88 ἰυχηρα 1ϊ8 
δρὶ γ]4] ογθ ἴο {Π6 οοπηίθηδηοθ οὗ 1 Θοά, 
δῃὰ 15 δρι τ 04] θΡ ἰοὸ Ηΐ ποτὰ. 17 6]60- 
ὙΓΟΣΤΘ [ἴ8γ86] 18 γζαργοδοποὰ ἴῸΓ ποὶ βοοΐῃρ πῖῖὶ 
ΟΥ̓͂66 ὑμδὶ ΙΕ 866, Δηὰ οί Βοαγίηρ ἩΪῚ οδτὸ 
ἱπδὶ τυρὶ ἤοαν (νἱὶ. 9,10; Μαίί. χιὶὶ, 18 54.), 
80 ἤστε ἰο 118 ῥγαὶϑο 1ὲ 8 βαϊὰ (μπδΐ, ϑρὶίθ οὗ 
ῬὨΥβΙο81 Ὁ] πάποθα, αηὰ ἀδδίηθαβ, οσ βρι:16 οἵ 4]] 
ἀρμόβοῳ τοί ομοάῃθαθ ἤρο γα γΕἸῪ Γοργοθοηιθα ὉΥ 
Ἰἰηάποοθ δηά ΠΕΡΙ οδΝ, ἢ {ἢ} 6 588}}} βρὶ γί ὑ- 
ΔΙ ΠΟΙΩ͂ δηα ἈΒΠΘΓΘΌΥ Υἱρο [ῸΓ δῃὰ βυδβορρίὶ- 
016 οἵ ἀεἸϊνοσδῶοθ. Απά τλτὰ {πα 18 ἰηιἰπηαιοα 
αἶδο ἱπδὶ βρί σία] σοἀοιηρίίΐοη ἰβ ἴο 6 δὴ ἰη- 
τοῦϊοηϊ οὗ [μ9 ζυΐατο, ἰππ5 6 γρἀθηχρίξοη ἤτοπὶ 
βίῃ, οὐ πῇ ϊοῦ (86 ᾿αϑὲ ὑπο δίγορῃ!θ8 βρϑδὶς σῃοῦθ 
ασχίθη θα] (γογ. 22-- ]ἕν. δ). 

2, ΤῊΗΕ ῬΒΟΜΙΒΕῈΡ ΑΝῸ ΑΟΟΟΜΡΙΊΒΗΕ. ῬΡΒΟΡΗΕΟΥ͂ Α ΡΒΟΟΕ ΟΕ ὈΙΥΙΝΤΤΎ. 

᾿(ρυγιὰ ἀρρίδοαξίοπ, οἱ Ῥνορλεου ὑπ (δῖδ ϑοιιϑθ.) 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ1Π. 9-18. 

9 
ΑἈπὰ Ἰδὲ {6 ῬΘΟΡ]Ὸ Ὀ6 δϑβϑ} ]6ά : 
εἰ 411 [80 ὩδίϊοηΒ Ὀ6 ψχαϊαογοα ἰοροίθοσ, 

ὝΥΟ διβοηρ ἴΠ6πὰ σδη ἀθοϊαγο (185, απ ἜΠΘΥ 08 ΤΌΥΠΊΟΣ ΠῚ Πρ ἢ 
1. ποῖα Ὀτίηνς ἤΌτ ἢ ὑμοῖν πϊΐηοβθοθ, (μαὺ [ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Ὁ }υδι864 : 
Ο΄ν Ἰοὲὶ Ἴθι ΘΆΓ, 84 Β88Υ, 1 δ συ ἢ. 

10 Ὑα αγό ΤΩΥ ΜΪΏΘΕΒΕΒ, Βα (ἢ ἴπ0 ΟΕΡ, 
ΑΔα ΠΩ βοσυδηΐ ὑβότῃ 1 ΠαΥο ΟἤοΒΘἢ : 
Τμδΐ γα ΤΩΔΥ͂ ΚΠΟῪ 86 Ὀ6]Ί6Υ6 ΤῺ 
Ἀπά υπάοχβίδηα ἰῃδὺ 1 απ Ὠ6: 
Βοίοσο πη6 ἴβοσα νγ88 πο αοά ἴὈγηοα, 
ἌΟΘΣΙΒΟΥ 8841} {μόγὸ Ὀ6 δδσ ;ηβ. 

110 1, ευε 1, απ [6 ΠΚΟΘΒΡ ; 
Αμπὰ Ροαίάο πιὸ ἔλογο 8 πὸ βιαν) οῦν. 

19. 1 δνο ἀοοϊεσχοα, δα δᾶγα βανοὰ, 
ἈΑπά [Γμδνο βδῃοπϑά, σῃθη ἐΐογα υϑαϑ πΟ βίγϑηρο φσοα διροηρ γοῦ : 
“ἼΒοσοίοσο γα αγό ΤΑΥ͂ ἩΠΓΠΘΒΒΘΒ, β8 1} (06 Τ.ΟΒΡ, 
“ὍΤΏδί 1 αι αοα. 

13 Ὑ8, Ῥείογο (δ6 ἀΔΥ τῦα8 1 απὶ Ὦ6᾽; 
Ἀπὰ ἐλογο ἰδ ΠΟΠΘ 
Ι πὶ} τοῦ, δὰ πο 5884]} Ἶοι 17 

ὃ ΟΥ, ποίλέπο ζονιποᾶ 9. Οοά. 

8. ΑΙϊ λ6 καίξίοιδ ἐοσείλον, απὰ ΣῊ μπᾶ ἐν γνδας, πο ἘΔ ΡΌΡΙΟ δ᾽ Ὲ τὸ νε ἀνέοθθ τε 

ἘΕΧΤΌΑΛΙ, ΑΝῸ 

Ὗς. 9. ἴ {δ δυοσοδαδῖου οὗ ἐὴ6 τοῦγῦαϊὶ υττϑ ἸΥ2} 

(ρον) δῃὰ ἸΘΌΜ"' (τὴ ροτγῦ), 18 ΒΘ ἴο τὴ 1Π9 τιϑδηΐης 
5, τηδὲ [6 ΤΌΓΤΩΘΓΙ του] ΟΧΡΓΘ85 (6 ἴδοις οὔ ἃ1}} παϊίοη 8 

Ὀοίης δδϑοι θά, ἢ 6 Ἰαξέον, πόονσονον, ἐἢ6 Ὠγροίποιίοαὶ 
πίη, (δαῖ, ΤΥ ΘΗ πδοη Ὀ6 παπεϊπα, ὁ δἷϑὸ Ὅθ δυτη- 
τηοῃθά, Τηδὶ Βα σἢ ἰδ [ἢ 8 ΒΘΏΝΘ ΔΡΡΘΑΓΒ ἤὕγοι {ἢ ἔδοϊ 

(δὲ 535 ἄοοα πο βίδηἃ Ὀδϑίοτθ Ομ. Εοτ ἴξ (ὉΠ ον 8 
τῃθγοΐγομῃ ἐπδὲ ἕο {86 δαθουῃ]ϑὰ ἰοῖα] δῇ }} Ὀ6 ορροϑϑοά 
ΟἾΪΥ ΟΆΒΏΑΙ δἰηρῖθ ἱπαϊνίαυδϊα. Ἤδθποθ 1 δροῖϑ ὅὸ 
ἴὴ 6 ὈΠΏΘΟΘΦΒΔΙΎ ἰο0 ΘΟΠΖΙΓΌΘ 53) ΔΒ ᾿ΡΟσϑεγο. 

80 

αὐ ὍΔ ἀ6Πν Γ οὔὐ ΟΥ̓ ΤΩΥ͂ μπᾶ : 

8 ΗοΌ. ἐγ (ἐς δαοῖ. 

» ἰδέ τη λδαν. 
ἐ λόγον 1 αι ΝΩ. ε ἀοίτυογϑ, 

σΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

ψοτ. 12, ΤΉ οἰδι805 ΠΘΓΘ ὍΣΟ ΒΙΤΩΡΙΥ οοπηθοίθα ῬΦΓΔ-- 

ἰφοισα"ν ὉΥ ἢ. Βιΐ [πον τλοσο οχϑδοὶ Ἰορίοδὶ γο] ἴοι 5 

88 ἴ0]]ΟὟΒ : ΦΎΣΙ ΔΙ ἴο ἴἰο Ὀ9 τοχδρὰϑα 88 ρσῖη- 

οἶραὶ εἰδιδϑ, ἐο 086 πὸ ΤΩΙ ὈΘΥΒ Οὗ ο Γ {ὐ0 δαδοτγὰϊ- 

Ὠδῖο οἷα 868 Θοσγοδροῃά, οϑδοῦ ΟΥ̓́Τ ὨΟ Ὁ ΑΒ ἩΚονΐδο {πῸ 

τοοτηῦοτ. Ἵἴ Ό92 ΤῊ ΡΌΣΤΙ οοτγϑβροῦὰδ ἴῸ 

ἐπ ᾶγϑὲ σα ϑυλο᾽ οὗ (ἢ ῬὈγίῃοὶρδὶ οἰδϑθ 85 δὴ οχρὶοϑν» 

εἰοπ οἵ ἰξ; Ὀὰὲ 4} "“Ἴ»9 ὈΠΝΊ οοΥτοδροῦὰβ ὑὸ [80 86» 

δομὰ ΤΩΘΙΏΌΟΣ 88 δδοίκηίης (ἢ ατοῦηὰ (0 ἰδ, 
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ον. 18. ΟἿ Ὁ οοουγθ δραΐπ ομἹΥ Ἑσοὶς, χιυὶ, δδ 89 

χηδυκίης ἃ ἐἰηλο ἰμαῦ οομπθοίβ τ ξ δὰ 1ά66] ὈΘΑΠΙηΚ. 

Ἐν ΠοτΘ 6180 ἰἐ ἰθ8}}8 ΟἹ ἃ ΣΘΔ] ἐσγηιίπεδ α συ, ΤηΘ 

οοπδίσαοιίου Οἵ" ΠῚ ΤΊ, “ δίῃδοθ ἀδυϑ δε," {. 6., ΘΥ͂ΟΣ ἰῃ 

ἐδ ραϑὲ, [5 8884 πθί πον ὉΓ ἄβακθ ποῦ ἐπ οοῃίοχί. 

ἘΟΣ οἿθ ἰοοῖκβ ΤῸ βοιηϑί πίη ὑὸν. Βαϊ ὑπὸ ἱδουρδὶ 

τηδὲ Το ουδὴ ἰβ οἵ οἱ ἰ8 αἰ τοδαῦ δα ΘαΌΛΙΘΙΥ οὀχργϑϑβοά 

Υγ6Γ. 10. ΟὨΘ ΣΩΔΥ͂ ΘΟΙΏΡΘΙΘ Ὁ» (Φυαὰς. χγ. 1; Εξοῖς. 

ἸΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

1. Ιῃ 411 π6 ἴογτοροίης οἰδρίοσβ 9 ϑηουδῆ, 88 
186 οὨΪγ ἐγ Θοά, 5 οοηίγαδίθα τὶ} 86 ἰάοΪδ; 
Δηά οαρϑοίδ! !ν ἔτοπι ομαρίοσ χὶϊ. οὐ ἴΐ ἴθ πιδὰθ 
Ῥτοιμϊπϑηΐ 88 ρσοοῦ οἵ ἰδ ἀἰνί πὶ οἵ Φομονδὰ 
ἐμαὶ Ηἰ ἰβ 8016 ἰο ἀθοΐατο ἰἢθ σϑπιοὺθ μαβὶ ἀπά 
18:6 τοπγοΐθ ἑαίασο δηὰ [π6 οοπηθοίίοι οὗ ὑοίῃ. [ἢ 
[9 βᾶπιὸ ὙΔΥ͂ (6 Ῥτορῃμεὺ μθῦθ Ἰοΐῃβ οὔ ἴο (86 
οοτηογίϊης Ῥγογαΐθο οὗ γοσα. 1-8, δὴ διρυπιθηὶ 
τὲ 868 9 ργοπιΐβε οἵ γθάθιῃρίζοῃ 88 8 ῥγοοῖ οὗ 
16 ἀϊν πη οἵ Φομονδῇῃ. 

2. 1ι9ὲῖ 411 ἴ89 56:10}5------ΑΥ Υ [29 -- 
ψοτβ. 9,10. ΤῊ Ῥγορβοῖ ἰηϑιϊταῦοβ ἃ χγδηὰ δηὰ 
ὈοΪ]ά οοτμρατίδοα. Οὐ {π6 οὔθ κἷάβ ἢ 8668 811 ἐ8:6 
δύοαι μοί θη που δβϑοι Ὁ]6 πα οὐ ἰ9 οἴποῦ 
ΟὨΪΥ ἴδβτγδοὶ, (866 Τεσί. απὰ Οταπι.). Απὰ ποῦ Β6 
Ἰοἰ8 ἐπ [ἘΡ δάάγοϑϑ ἴο {86 [ὌΓΙΔΘΡ δῇ ἱπαυΐγγ, 
τοί Γ διιοηρ ᾿μοὶν ἰγοπηθηάοιϑ πὴ} ἰτπὰ6 {6 ΓΘ 
ἴθ. ἀνϑη οηδ Ῥγσορδοίῖς βρὶ γτῖϊ ἰδὺ οδἢ ὈΓΟΡἢΘΘΥ ΔΆ 
Ηδς [48 ὑγορῃοβίϑα ἴῃ γϑῖβ. 1--8. "ΣΝ ΒΙΏΟΩ( 
Κθι οδῇ (ν}}}}) ἄθοϊασο τ818, ΤΕΐθ “ πο" 
ἄοσοϑ οὶ τοίου αἰ γθοῖν ἰο ϑοπὶθ ἀν Υ οοποοϊνοα 
οὗ 88 βιηοηρβ ἰδ6 ογογγά οὗἨ ρβϑορίθ, θυΐ ἴο βοπιθ 
Ῥγορμοῖ, γαϊπον, ἱπουχῃϊ οὗὨ 88 ογζϑῃ οἵ δ αἰνὶ- 
ηἶἰϊγ. Βαὶ “{}18᾽᾽ οδῃ ΟὨΪΥ ΤΟΣ ἰο τρμδὶ 88 
ἦϑι Ὀθθη ἰογοίο νοτθ. 1-8. Βαϊ ΠΟΥ σδῃ βυοὴ 
ἃ. ῬΓΟΡΗΘΟΥ͂ Ὀ6 Ἰοοϊκοα ἴοΥ ουἱΐ οὗ {δα πιά δϑὺ οὗ (6 
Ἠρθδίμϑη ψουῦἹ 7 ετο 8 ροηυΐηα ργορδοίϊο βρὶγὶΐ 
ἴῃ {86 πιϊάϑὲ οἵ ἱΐ, (ἤθη. βρὶἰθ οὗ 81} δηϊ ρδίθγ ἴὸ 
Ταγδοὶ, 10 πλυβὲ 811}} Ὀ6 δ ]6 ἰο 866 6 ἔδοὶ δῃᾷ δῃ- 
Ποιηοα ἰδ Ὀοίοτομαπά ͵υϑὺ 88 ν|ὸ}} δ Φϑθονδῇῃ 
Ηϊα36. ΕῸΓ {86 ροημἶπο ργορμοί τηυβὶ 866 18:6 
ἴδοιβ οὗἨ 16 ὕχίαγθ ΒΙ ΠΙΡΙΥ 88 (ΠΥ “111 οοσαν ἴῃ 
Τοϑ γ. Βα [Π6 αοἂ οὗ [αγϑοὶ ψὶ}} αἰθο 1οἱ ἔβοίβ 
οὗ δὴ φαυϊΐϊοσ ἀδίθ ανδὶ]. 1, (Βοη, {π6 ἰάοΪ-Ρτο- 
ῬΒοίβ οϑῃ οἱΐθ ἰῃ ὑμοὶσ ἴανου δυο Ῥγορἤθοἶθβ 
Ὀτυζεσο δα ἔγοτα ἴδηι, [ΠΟΥ͂ ΔΥ ὃ6 Δ]οτοά ἴο 
ο80ο. ἘΕὈσηῖθσ ΓΙ β5, οομρ. οἡ χὶ. 22; χ ϊὶ. 

9. Βυὶ ἴῃ οἰγο Ὁ οδβθ, Β6 {παὶ ἀοφδίμτιδίθβ δὴ ἢι18- 
ἰοῦσα! ἔδοὶ 858 19 {ι1ΠΠἠΠπηθηὶ οὗ ἃ ργορίιθου οἵ ἢΐ8, 
χαιβῦ ὈγΟΥΘ {παν [Π18 ὈΓΟΡἢΘΟΥ͂ ΤΟΙ ΠΣ Ρτοοθοϑὰ 
ἴτουλ πἷπι. Ηδθ πιιιδὲ ργοάυοα ἡ] τΠ66868 [0 {Π||18. 
ΤΊθ56 τ 68868 ολη, ἰπἀοοᾶ, 6 σἤοβϑιὶ ποῦν, Ὀὰϊ 
ΤΩΔΥ͂ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 δΒιιπειποηθα ἰοὸ ρσῖὶνο {Ποὶγ ἰοβυ  ΠΔΟΗΥ͂ 
δὺ [86 {π|6ὸ οὗ {9 ἔμ] 8] πιθηί. ΕῸΓ ΟἿΪΥ αἱ (86 
τἰπλ9 Ὠδηχο 15 [ΠΠ|6 }Γ ὑοϑ  ΠἸΟΏΥ͂ Ῥοθϑ Ὁ]Ϊ90 δηὰ πο- 
ΟΟΘΘΑΓΥ, οβϑὶῦ]θ, Ὁ. ΟὨΪΥ ἰμὸη σὴ [6 ὑῥγο- 
ξΠοΣ δηά [1] Ε]ταθηὶ θ6 οοπηραγοὰ δπὰ 1π6 ]οἰίου 

866ῃ ἴ0 οογγεϑροπὰ σὴ ἢ [86 ἔου ΠΟ; ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
ἴον ΟὨΪΥ͂ δῦ (ἢ9 {1π16 οὗ (ῃθ [0] Β]τασηΐ ἀο65 1Π6 π6- 
ΟΘΒΒΙΓΥ͂ ΔΡΡΘΔΓ ἴον ἰπαυϊγίηρ ψῃΠ0 ἷἰβ (Π6 δαίΐμον οὗὨ 
168 ὈΓΟΡΠΘΟΥ ἰῃ αυορίοη, θὲ ἴδϑιὰ Ὀσίηβ 
ἰοστι ἢ τοῖν τ] 98898, (μογοίογο, γϑίθγβ ἴο 189 
τπλ6 οὗ {88 ἢ] ΔΙ πιοηὶ ; σβθη τἢἷθ ἢδ8 [Ο]Ἱονοά, 
ἴῆθη ὑΒ6Υ͂ 8.8}} ργοάιιοθ ὑμὶν πὶ πθηθθθ, 1 Ογάοσ, 
Ὁγ {μοῖν ἀοοϊαγαίζοημ, ἰο θ6 γθοορηϊζοά δ8 }πῖ, ὁ. 
ἐ.) 88 ὙΟΥΔΟΐουΒ Δηἃ 88 σαργοθοηϊδιϊνοθ οἵ 8 γϑὰ] 
ἀϊνίηθ ρύπογ. ἸΡΊΣ᾽ σαπηοῦ ῬΟΒΑΙΌΪΥ τπλθαῃ “τὸ 

ΒΔΥ ἰδθ γα " (ΗΙΤΥΖΙΟ), ἴος δἱ ἰδὲ τηοσζαρηί, 

ΤῊΞ ΡΕΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

χχχνυ ϊὶ. 8), γ᾿ ἢ ἢ ὈΓΟΡΘΥΙ͂Υ ΤΘΘΏΒ “ ἔγτότῃ ἀδΥ5 οαπδσὰ 

ἡ, 6., ἵτοτη ἃ ροϊπξ οὗ ἱπτθ οηαγάβ, 1Π1| ὑΠ 6 Θμίγαπ 6 οἵ 

“τίΐσῃ δὴ ἰμἀοβηΐθ πα πλῦΌοῦ οὗ ἀΔΥγ8 οἷδρθο. ἸΤβογοίοσθ 

ΟἿ Ὁ ἰδ ποῦ “ ἴγοιῃ ἰο- δ ὺ οἢ.᾽" ΕἾ86 ΜὮΥ δου) ἱὲ ποῖ 

τοβά: ΓΤ ΟἿ [121 Οοπιρ. Ἐβεῖς, χχχίσ. 32; δε. 

᾿, 1δ, 18, 19. Βιυξὶὶ ΡΓΟΡΘΣΙ͂Υ τ 6 8, “ ΠΌΪΩ ἃ ροσίοα σῇ 

ΜὨϊοἢ μὰ δὴ ἰάθα!ν ργοϑϑηὶ ὈἿ", οαγαγὰ 8." ΤΗηΐ ὉὉ 

ἰ5 ἐπο ρογίοὰ οἵ ἀοϊίνθσαῃοο ἱπάξοαϊθα ἰπ τ μδὲ ργθοθάθδ, 

ΟσΟΒΑΜΜΑΤΙΊΙΟΑΙ.. 

ἰοθα ἐμαὶ ργοάμποα ἐδ τιἰζοϑθοα, ἤδνθ ὯῸ ΠΊΟΙΘ 
ἰο Β8γ. ον ἰξ τιυβὲ θη ΔΡΡΟΔΓ τδοίΠοῦ 
ΜΓ δὶ ΠΟΥ μαναὰ βαϊὰ δὶ δὰ βϑγιῖοσ ἄπιθ δ (86 

γαῖ. ὙΒογείογε υ ΤΥ ἴα ΒΘΓα, 88 ἴπιὶ γος. 26 δηά χ]ν. 

25, δἰ ΡῚΥ “ ἰο Βὲ τ᾽ χῃίθουβ.᾽ Ηδηοο, δηα Ὀδοδυθθ 

ΠῸΝ (οομιρ. χ]ὶ. 26 ΡΤ) ἰ6 {π6 ἀφοϊαγαῦου οἵ 

86 ἡυάρε διὰ ποὺ οἵ {π6 πίϊῃμθβα, (π6 βαδ)θοὶ οἱ 
1961 Ἰθῖα Θᾶσ δηῃᾶ ΒΆΥ͂ πιυϑὶ Ὀ6 ἰῃοθα Ὀδίοτθ 
σβοῖὰ ἴΠ6 πίιΐθθθοθ ρρθδγ. ΕῸγ (18 σόδϑου Νὸ 
ἰγδηβὶδίο : “ἰοΐ οὔθ ἤθασ δῃὰ βδ .᾽ 

Ἑτοῖι ἰδ 5146 οὗ [86 Βοδί μοι τοῦϊὰ σουλθθ 8Ὸ 
τοΒροηθο ἴο [πε ἙομΔ]]Ποηρο οὗ νοῦ. 9. 1ὶ ἴ8. ἴπ πὸ 
οομάϊιΐοῃ ἰο τοθροπἃ. Τμὸ [ΒΡ ἰπθῃ ἰπτηβ ἰο 
[δγϑδοὶ ἰο ἀθοϊασθ ἱμαὶ Ης νὶ}} ρογίοσπι πῆδὶ {16 
ΟἸΠΟΙΒ 8ΓΘ πη 80]6 ἰο ρεγίοσῃῃ. 79 διθ ΜΎῪ σἱϊ- 
Π68868, ἢ βΆγβ. ΒΥ (μΐ8 Ης ψΟῦ] ἃ Βα  : 1 ἃ 
ἴς ποῖ ἰο γοῦ ἴῃ δάνδησε, ἴῃ ογάογ (μδί, πθ χἱ 
ΟἾΘ6 ΘΟΠΊ6Β ἴ0 ὈΔΘΒ8, 76 ΤΊ ΑΥ̓͂ (οδί ἐγ {Ππδὶ Ἶ Ἰογοίοιὰ 

ἰι, Απὰᾶ ΜῈ Εἰοσνϑῃῖ, ἰβ ἰαίκθη ΟΥ̓ ΤΙΔΗΥ͂ 88 ἃ 

ββοοῃὰ βυδ͵οοῖ : γ9 δμά ΜΥ ϑογσνδηῦ 6 ΜΥ νὶν 
Ὠθββοβ. Βαϊ ἴμοὴ ἰμ6 ϑεγνδῃΐ ταιϑὲ μ6 δ βυδ]θοῖ 
ἀϊδβιϊηοὺὶ ἔγοτα {Π6 λα 1βγδοὶ. Ῥου]ὰ οὔθ υπ- 
ἀοτβίαπὰ Ὁγ (πἰβ [ῃ6 ρεσβοηδὶ βογυδηὶ οὗ 7 ὁπουδῇ, 
τ ποτα δρϑὶ πὶ 1818 ἰπαὲ ἴμ6 ϑογνδηΐξ σδηηοῖ γεῖ 
6 ῥγοβϑθηΐ δ (86 ἰΐτηθ οὗ Οὐτῦβ, ἴογῦ ΟὙτῦβ δἰπι- 
βο!έ, 6. ἴῃ (δοὶ τγοἰαἰοά ἰο ΗΠ 88 ἤυρ σος γρο. 
Οὐ πουϊά οὔθ πηάδογβίδηα ὉΥ {παὶ οἴμον βυθδ]θοὶ 
(ἢ6 Ὀοϊανίης πυοίοαβ οὗ 186 παίϊοη, {θὰ {δαὶ 
πουϊά ῃοοὰ ἰο 6 οἰμοσνίθο Ἔχ ρυΈββοα. ἢ οχ- 
Ὀγοβαίου ταυϑὶ ὕθ ομόθθη (μαὶ σου]ὰ ἀἰβιϊρυϊαι 
ἐμαΐ βογυδηὶ ἴτοια ἴΠ6 τηϑϑβ οὗ [86 παίΐζοῃ. Βι 
βυοῦ 4 ἀἰδιϊηοιΐοη ἰ8 που βογα ἴῃ ἴμ6 οοπῃίοχί, 
νοι (6818 ῬΠΘΑΡΗΥ ΟἿΪΥ πὶ {πὸ δη  6518 
οὔ [8γ86] διά {π6 μοαίδβοη σογτὶὰ. Το Ἰδίτογ ἷβ 8 
πλδ58 οὗὁ ρϑορὶα πίϊμουὶ αοἄ, δπὰ βδῆσο πὶϊδουὶ 
ῬΓΟΡΆΘΟΥ ; δυΐ [8τ86] ἰ8. ἐπ6 ρθορὶθ οἵ ϑβονδὰ 
πὰ, 1π6 ὈΪδοα οἵ Ηἰἷδ τονοϊαίίοα. ον (818 τϑββοῦ 
Ῥγθοίβοὶυ ἐξ 18 186 ἱπείγαταοαὶ {πὶ [π6 ΓΟΒΡ [88 
οἤοβοα ἴῃ ογδῦ 4180 ἰοὸ σαυθαὶ ΗΠ] πηρ6 1 ἰο 186 Β68- 
(θη. ἷἡ “δηὰ ΜΥ μογνδηί," εἰδ., ἱμοῦα ἐν 

τη δτοίογο, {π6 ἰάθη ὑπαὶ βγϑθὶ 858. ἴῃ βοσνδηΐ ὁ 

Τομονδὴ ἰδ δὲ ἰδ βϑίῶθ {ἰπ|6 δοοοσάϊηρ ἰὸ 186 

πδίαγο οἵ [ἢ] Ηἱΐβ υἱϊμθοθ ἰὰ [6 βϑῆβο ἰῃάϊ- 

οδίϑά δΌΟΥΘ. "αι Τοβουδὴ ἀοπιδηὰβ {μπδὶ Ιαγϑεὶ 

8}.4}1 Ὀδοοτηθ τίϊησβα, ποὶ ἴον Ηΐβ ἰπιογααῖ, δας [ῸΓ 

1βγβο ΒΒ οὐγὰ ἰηίογοδι. ΒΥ ἰδμ8 ἔποίβ ὑπαὶ {ΠῸῪ 

γΟΓΙΓΥ [ΠΟΥ ὅτὰ ἰο ἀγα ἴον ἐβουιβεῖν 68 {π6 οομοὶα- 

βίου ἐμαὶ σοβονδὴ δος ἴδ ἐμθ ἰσαθ σοὰ. ΤῈ 

Ῥχορῆϑι δχργϑββθεβ (μΐβ ΕΥ̓͂ {π6 πογάβ: ἔμδϑὶ Υ 
ὍΘΥ ἸπΠΟῸῪ επἃ Ὀθ]θνθ Μῖ, εἰς. ἸΣἼΠ ΤΑΥ͂ 

αἰζπον (σϑυρπιαί!68}}γ) (ΑΚ [μ6 οὈ]οοὶ οὔ ΘΠ, οσ 

τ σδὴ ἤδνα ἰπ6 δρεοϊαθ παϑϑηΐϊηρ “10 δΔοηΠ ΓΘ 

Κποπνίοαρο, δαρεγε" (χ]ῖν. 18; χὶν. 20; χχχὶ. 4). 

Ἑτοα ἴαδί τ ργοδῦταθα 8 οοσίαί πα πον θᾶμα, Ὁ Οἢ6 

οδπηοὶ Βοϊΐονο ἰη ἐμαὶ οἵ πίοι ἢ Κπονγβ δῦδο- 

ἸαίοὶΥ ποις. Βυΐῦ ἈΠ ἰ8 μι στε [16 οοηδί- 

ἴοι οἵ ἃ οοττοοὶ κωονίοάρο οἱ ἀϊνίης (μίΏρε. 
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Εὺν πίιβοαυὶ Ἰονίηρ 561 δυστοπάος ἰὸ οὐ, δὴ πἢ- 
ἀοτγαιδπάϊης οἵ Η1ϊ6 Ὀοΐηρ ἰ8 ἱπηροθαὶὉ]6. Απὰ 
(θη [6 Ργορδοὶ ὩΔῪ πίϊῃ δαι8] γἰρχαις ἀθαὶ στιδὶθ 
(11 88 ἰῃ9 ργοάυοὶ δῃα δὲ 86 οοῃάϊιίοη οἵ 
κηοπίθάρο. Ι: δῖὼὰ Εἰδ δβοὸ οὔ σχὶΐὶ. 4. ἴῃ 
θοχο ͵8 πὸ οα ἰοσῃθα [ΠΟ6ΣῸ 18 οὗ ΘΟΌΓΒΘ 
ὯΟ ἐπι 0116 δβδουτηρίίοη ἰμδὲ ΘΠ οΥδ ἢ Ὑγ28 ἰΟσπγθα, 
δι γδῖμοῦ [10 ΘΟὨΊΓΑΓΥ δϑαυπιρίζοιῃ ὑπ 66 }}168 ἰι, 
ἰδὲ ΨΦοδονδὴ ἰδ 86 δοίξ δῃὰ οὔἹὺ ἔσο Οοά, 8 
ἐβουρπὶ [μαι ἴα ἱπλρ]1οὰ ἰῃ 1 δὶ Εδθ. [{{μΐ8 ὃ6 
80, ἰμ6ῃ Ὀοϑίἀοβ Ητ πὶ ̓πογὸ οδῃ ΟὨ]Υ͂ θὲ ἐαὀτγιίοαίεά 
οί, ἀεὶ βεϊεὶς βοοΙαρ. χὶὶν. 10). ᾿ (πο γ 

Ά βθοΐογο Ηἰπι ἰξ οου]ὰ οὨ]γ ἴανο Ὀδθῃ ἃ 
βοιϊουλ κοά. Βυΐ 88 ἱμβεγθ 88 Π0 βοσΐ οἵ 
Ὀείοτο Ηΐπι, 80, ἴοο, ΠΟ 88 866 Ὀοίοσο Η]1η]. 
Αὐτὰ κἴθσε ᾿ βδίονυο ἰ8 Θ τηυδὶ δνθ 8 ρορὶη- 
Ηἰηρ, δ ὨΘΟΘΘΑΣΙΪΥ, ἴοο, πιυδὲ πανὸ δὴ , 80 
τηυδὲ 8}} (μο86 βοϊζους οδδϑα ἰο θ6. Τδοσο- 
ἴογο Ποῦ οϑὴ διισυΐυε Ψ ΘΠμοΥδἢ. 

8. 1, Θνθ8 1---πτὠοἰ 1Ὁ.---  Ἄογα. 11-18. ΤΏθδο 
ψΟΙΒ6 8. ΘΟὨΟΪυἀ6 ἔδα αὐ τὴν δοτὶθϑ οἵ ἐπουρῃίδ 
ὃν τοολρί ]δίἱπρ 86 οἰϊοῖ μαδγίϊου δβ, δηάὰ 

ἱπρ ΘΟΨΟΓΆΙ ἱπιρογίαη! ἰηΐθγοποοα. ἔὮ, 1 δὰ 
δόοβονδῆ: ιμδὶ βυοῖ ἰβ (89 ῥγορϑὺ τοπάοσίης 
ΔΡΡΘδΣΒ ἤγουν ἴθ ἴδει ἰδὲ ἰῃ6 «Ὁ Βου δ ἢ - Δ Π6 
Τὴ ἴδοι] ἠδ ἰο ὑπο Ἰαἰΐοῦ ρμδγί οἵ υϑζ. 
10, τ δϑοῃιοηΐ οὗ πη ΐο ἰδ οοπλργοποπάρα ἴῃ 
ἰδδὶ πδιῆθ. Εν ἰἔ βείογο 6 108} ἰῃθγθ νγὰ8β ὯὨΟ 

δη 18Πότὸ π}}} 06 ποὴθ δϊος Ηΐπ), πο Ηδ 
8 1Ἀ80 Οἠδ {μδὲὶ νὰ δῃά 8}}4}} Ὅθ ἴΠ6 δἰθγΏΔ  Υ 
Εχίβίοηι, ὦ, 6.,) Φοβονδὰ μον Εχοά, ἱἰϊ. 14). 
Απὰ (818 απ ἶτο ραγὶ οἱ [βαϊδὴ 468]. τ ὶιὴ 
186 ἀο!νϑγαῆοθ οἵ 1δσϑοὶ δηὰ ἴῃ ατουπὰ δῃὰ οοη- 
δραυθηοοα οὗ ἐξ, ἰὶ ἰ6 δήάοᾶ : δ)ῃ ἃ Ὀθαιᾶθ Μο 
ἴδοσο 15 πὸ βενίουτξ (οορ. γος. 8: χὶν. 21, 
δηά ἰμ6 7412). Τ]ιογοίοσο [βγϑθὶ πιυδὲ ἐΔ 6 οδΓΘ 
ποὶ ἴο ἰοοῖς ἴον 118 δα ̓'νδίώοῃ ἔγομι δΏΥ οἵμοσ. Α9 
»Ό ΝΟ, “ Βανίοισ," γοΐϑσβ ὕὑδοῖ ἰὸ νϑγῪ. 8, οὸ "ἼΔΠ 
εὐὐ ΠΡΌΣΣ “Ι δανθ ἄοϑοϊδιϑά----- 1 δανθ 
βιονυγοᾶ᾽ γχοίδσ ἰὸ γογ. 9. Αοοογαϊηρ ἰο {89 
ΔΙρυηΘΩΐ ἴῃ γ6Γ. 9, ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ δηαὰ [Ὁ] ] πηθηΐ δ ΓΘ 
Ῥτοοῖ οὗ ἀϊν πιῖγ. ΤῊ ῥγοοῦ Φϑβονδὴ μἷνοα. 1 
ΔηΠΟα Ηδ κβαγβ, δῃά 1 κμανθὸ. Τὴ ρογίροίβ 
Ῥτγοβοηὶ ἰδ 9 ΘΟΣΒΕ ΡΟ ΚΉΕΒΙ 88 ἃ ἴδοί 80- 
ΘΟ δῃθα. Τὴθ βαϊναίϊΐοη, ἱπάοοὰ, ἰδ βι}}} 

βοὰν (ΠΟΥ͂ δγὸ ἴο Ὀ6 γομχαγὰ 
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ἔαϊυγο, δηὰ χτησδὲ ὍὈ0 παϊϊϑὰ ἴουύ. Βυΐ (86 δῃ- 
πουποδηχοηΐ ἷδ, πῃ ΤρΑρθοὶ ἴο ἰΐπ|6, ἰπ [Π6 ῥϑεί, 
δ, 88 δῇ δοίῃὶ ἀϑϑὰ οὗ Φϑβονα᾿ δ, ὁδῃ ποῦν δ]- 
ΓΟΔΟΥῪ ὈῈ ρυηουνοά. Ηδποο ἰπὶβ ραυ ΟΌ]ΑΡ 18 τοὶ 
ΟὨΪΥ τοροδίοὰ ἰὰ ΠΡΟΤΊ “1 μενο ἀθο]αγοά," 
Ὀυΐ 8890 βιρρογίϑα ὉΥ̓͂ Δῃ αΓ ὑπ ὦ ΠΟΤ, δ1- 
ἐδίεπίε αἰἰεγο. Φομονδὴ πυδὲ παν δηπουηοθα ὃ6- 
σϑυδο Ὡ0 οἶδοῦ, οὐ δίσαῃο βκοᾶ (Ὕ 88 ἴῃ Ὠουί. 

χχχὶϊ. 16; Ρα. χὶῖν. 21, ἰχχχὶ. 10), νγᾶβ ἰὴ [8γ86]. 
ἴῺ (δἷδ ἴπογὸ 18 δὴ δϑρυτηρίίοη ἰδδὶ ἐμογο οχἰδὶ 
ΓΘ, δβαροτ- στο γῖδὶ ΡΟΎΘΓΒ θαϑίαθ Ψομονδὶ. 
Βυΐ ὨοὨΘ οἵ [δι ἰκἰπὰ ἤανο ροτγοῦ 1 [βγϑοὶ. ΤῊ 
ἰά4ο18 ἐμαὶ [βσϑδϑὶ πογβῃϊρροὰ δγὰὲ τοὶ σϑοκοπρὰ, 

80 ποιπίηρ (χ]ὶ. 28 θη.). 
Οἱ [86 Ἰἰοκίοδ! οοπηθοίίοη οὗ γοσ. 12 800 7ξἘπ:ί. απὰ 
Οταπι. Ἥα τοιηδικοὰ Ὀείοσγο ἰμδὲ "ΡΣ Σ 
Βᾶνθ δανθᾶ τοΐετ ἰο ἃ ἔυίυτο ἀοϑα ἐμδὶ ἰδ ἰο ὕ6 
παϊίοὰ ἴοσυ. Βυΐὶ ἴθόγὸ 1βΒ 8 ζυδγδηί οὗ ἰὼ [1Η]- 
τηρῃϊ. [αγδοὶ 18 θυϑῇ δοί ΠΡ δδ ὑδθαι ἱΠΊΟΏΥ, νοῦ. 10, 
δὰ (86 [ΒΡ ΜΠῚΡ δῃηὰ οδῃ ἀο (δαὶ ἰο ψῃϊοῖ 
Ϊαγδϑὶ ἱοδιβοθβ, ἔος Ηθ 18 αοά, (9 ίγοῃς Ομ 

ὧκ ΘΟΙΏΡ. χΙνὶ. 9 δὰ ἴμὸ 7,12). ὙὺΒ [86 Β6Ώ86 
οἵ νοῦ. 12 ἱμ 88 [0]1ὁ͵ὃ: (Πδὲ 1 δὰλ [6 ργοοίαϊηιεν 
9{ δαίυαδοπ [Ὁ] ονα Ὀδοδυβο Ὀθδἀθ Μο ἴθ το Μδἁ8 
ὯῸ ΟὯ6 ἔδπδὺ οου]ά ῥτγοοϊδίπι ἰδ; δηὰ (δὶ 1 μὶ}}᾿ 
ΘΟΑΥΤΥ οπὶ 8]δὸ τπδὶ 1 ἤδγο ῥγοοϊαἰπγθὰ ἰ8 σιιδγδη- 
ἰοοὰ Ὦγ γον θεΐης ἰῃ δου άθηοο δηὰ Ὀγ ΜΥ κἰγοηρίδ. 
ον. 13 γοΐίϑιβ ἴοὸ (86 ἰυΐυγα 10] πίη, ἴἢ0 

Ροσίοά οἵ [π6 ργοιηϊθοὰ ἀθ]σογδηοο (860 7Τεχέ. απ 
αταπ..). Τὺ [Π6 ΓΟῸΒΡ ἄοδδ μοὶ οουίοηϊ Ηΐτ- 
β6 [ἢ Βογὸ πὶ ργορβοδγίηρ ἴο {86 [ἡπ26 οὗ (86 ἀθ6- 
Ἰνγογσδῆοθ. Ηθ μοϑβ 6. δ καἶνοβ δϑϑῦγ- 
8Π06 ἰμιδὶ αἴοῦ ἰξ Βα8 Θομπλο δἷδο, Η8 Ὑ11}} σοπιδίη 
186 δᾶσῶθ. Ὑδπογοίοτο δΕῚΓῚ ἴῃ {Πΐ8 υἷδοο 8 ὑάδηι 
(οοπιρΡ. χὶΐ. 4). [βγδϑὶ ἴα γοἀθοιηρά, ΤῊ πογαθ 
ὩΟΩΘ ἀοϊίνοσοῦδ ἔσο ΜΕ 8 ἃ οδηποί δ 
Ἰγ ἴο ἐξ ἤδσθ, 88 ἐπ δὲ παῖ] πογὰβ ἀο, ἰπάθοά, χ]ιὶ. 
2. δι ιοῦ, δον [8γδοὶ  Β ἀδἰ ἔνοσϑῆοθ, ΟὨΪΥ (ἢ 6 

Βοαι θη ἀγὸ ἴῃ ἴπ6 μβδηά οἵ (ἀοα δ οὐ͵θοίδ οἱ Η18 
Ἰυάριοηί. Τθτγοΐογο ἰθ80 πογὰβ ΘΟΏΟΘΓΏ (ΠΏ. 
εἴ ἤπ4}}γ7, δα [λὉ οπά οἵὨ 41] ἰδίουυ, ἰὺ πὶ} δρ- 

ἐμαὶ 8}1 1πουρῆ!β δῃὰ οουπβεὶβ οἵ αοά πη 
ἸΠΟΥ ΔΌΪΥ μὰ (Ποῖ δοοορ πιο. “ ϑεὶῃ 
Ἡεγὰ καπη πὶοηιαπὰ λϊπάεγη." Οομρ. χὶν. 27. 

ὃ. ΤῊΒ ΒΕΡΕΜΡΤΙΟΝ ΑΝῸ ΒΕΤΤΌΕΝ ΟΕ ΙΒΉΛΕΙ, ἘΒΡΕΟΙΑΙΙΥ͂ ἘΒΟΜ ΤΗΒ 
ΒΑΒΥΓΟΝΙΑΝ ΟΑΡΤΙΝΙΤΥ. 

ΟἜΕΑΡΤΕΒ ΧΙ.ᾷΠΠ. 14-21. 
1 ἘΤΒῈΒ βαῖἢ (ἢ6 ΓΟΕΡ, 

Ὑουγ γοάθοιηοσ, {μ6 Ηοὶγ Ομ οὗἉ [βγϑεὶ ; 

5Αἢ 
ΕῸΥ δορὰ 88 Κ6 1 ᾶνο βοηΐ ἰο ΒΒΌΥ]ΟΙ, 

αν Ὀγουρμύ ἀονη 411 [μοῖν 'ΠΟΌ ]68, 
Απά (Π0 (δ᾽ ἄθϑῃβ, τῇ 86 ΟΥ̓ ὦ ἴῃ (6 ΒΗ Ρ6. 

1561 απι ἴμ6 [ΟΕ Ρ, γοὺς ΗΟΪΥ Οηο, 
Τα Οτοδῖογ οὗ [Ιβγβοὶ, γοὺσ Κίηρ, 

10 Τῆι βαῖιἢ {86 [0 ΕΡ, 
ὙΥΒοἢ ἸΩδ οί 8 ΒΥ ἴῃ [86 868, 
ἈΑπά ἃ ραβδί ἴῃ [86 ΤΑΙ ΡὮΓΥ͂ ταίρι ; 

17 ὙΥ ΒΊΟΝ “θγϊηροίι ἕογιι [86 οματῖοῦ δηἃ οσβθ, {8:0 ΔΙΤΑΥ͂ δῃὰ {86 ῬΟΥ͂Σ ; 
ΤΆΘΥ 884]] 116 ἀοτῃ ἰοροίμοσ, {ΠΥ 888}} ποῦ Τίθ6 : 
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ΤΒΘΥ 810 οχίϊποί, [ΠΟΥ 8.6 αἸΘΠΟΒΘα 88 ΟΥ͂,, 
18 ἘΘΊΘΤ ΕΣ γ6 ποῦ [6 ΤΌΣΤΩΘΓ ὑΒΊΏΡΈ, 

ΝοΙΠ6Γ σοη βίον [π6 ἰΒΐπρ οὗ ο]α. 
19 Βομο]ὰ,  ψ11}} ἀο ἃ ποὺ τδϊπρ ; 

Νον ἰὉ 85}}81} βρτίπρ ἴοσί ; 884}} γὸ ποῖ πον 1 
 ν1}} ουθὰ τᾶ κα ἃ ὙΔΥ ἰῃ ἴπ6 ὙΠΑΘΓΠΘΒΘ, 
Απὰ τίγουβ ἴῃ {86 ἀοβοσί. 

20 ΤΠ Ὀοδϑί οὗ ἐμ Β6] ἃ 88}8]} ΒΟΏΟΣ ΤΏ, 
ΤῊΘ ᾿ἀΥΆρΡΌΙΏΒ δηὰ ἰδμ6 ᾿ὍΜΪΒ : 
Ββοβαϑθ 
Απαὰ τἰνουβ ἴῃ [ῃ6 ἀαβοσί, 
Τὸ ρῖνο ἀγίῃκ [ο ΠΙΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ, ΠΥ ομοβθῃ. 

21 ΤὨ8Β Ρθορὶθ αν 1 ἔὈγηηθα [ὉΓ τυ βοΐ; 

σῖνα ψδίουϑ ἴῃ [86 ὙΠΆΘΓΏΘΒΒ, 

ΤΙΘΥ͂ 884}} ΒΟΥ͂Σ ἔΌΣ ἐἢ ΤΑΥ͂ ὈΓΔΪΒΘ. 

2 Ηοῦ. δαγε. 8. Οὐ, οδἰγίοδδε. ὃ ἨσΌ. ἀαυσλέογ ο7 (δ οιοῖ. 

: πὸ σα ἸΛΩ ἀοιοπισατάδ αὁ Ἱωσίεΐυοι αἰδ, Απὰ " ἐο Οἠαϊάδα ΟἹ ἐλι6 λίρες," 15 διαὶ ἐτν. 
Ὡὶ 

ὁ ὑγοιρλί. ἃ 7 ἀο. ὁ ϑωτοῖψ 1 ιοίδξ. : πεκαῖα. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

βο9 {πὶ ἴον ὑπ ΓΘΟΌΣΤΘΏΟΘ οὗ ἐπ πογάβ: Υοϑσ. 14. 

ΣΎ Τ3 γον. 16. ΠΣ Ὁ). Υ͂ΟΣ. 11. Ἄ}0Ὺ-39. 

γον. 18, ΠΣ - ΠΤ -- ΠΥ) ἽΡ. γον. 19, ΓΤ 
-ρ "-ΠΥΎ ΠΣ. Ψόοσν, 920. Ὁ38. ΟοτΩΡ. ΧΙ Π!, 22.--ὙἘοὁἢϑἜ8 

-πρῦτ. νοτ. 21, τυ Γ-ἼΒΌ. 
γον. 14. Τῃο σοηίοχἧ ΒΏΟΥΝΒ ἐμδὶ ὭΠΟ η9 »γαδίον, 

Ῥγορλδίιουηι..---- Τὁ ζο] οτίη " ΟΡ 5 ΔΙῸ γοσγ αἰ δῆ συ]. 
Το σοττϑοῖ υηδογπίδησϊος οὗ ΟῚ 2 ἰ5 οὗ βΒγϑὶ προ Σ- 

ἰδηῆσο. Μοῦὶ οχροδίίουβ ΣΟΏΘΘΣ ἢν “Γυμίτγ98." Βαὶΐὶ 
ὙὮῸ δ8΄6 ἴῆ9 ακίεἰνοαῦ Ασσογαϊΐηᾳ (0 δοῖὴθ 6 7} ΔΙῸ ἢ 9 
πάμμικτος ὄχλος οὗ ἔὴ6 ὙοΣΙ᾽ 5 Θιη ροτίαπιὶ (Π ΚΙ ΤΤΈΒΟΗ), 

“9 σοπουτγγθοῦ Ὠδίΐ 08 ἰῃ (ἢ 6 δσοτατηθχγοαοίαὶ οἰὐν οὗ Βα- 
Ὀψίοι ᾿" (κεν). ΤῊΪβ σοπδίχποίἑ οι ἰα}. 65 ὈΓΟΡΘΓ 86- 

οουμὺ οἵ ἐδθ Ἰ Ὀθοίοσο Ὁ ἽἼ2, ΌὉΥ αἱδιίμκ αἰδηίης ἐῃ9 

ζαρίενοϑ ἔγοσω ΟΥ̓ Ομ ἄθδηβ. Βυὺ ΜὙὮΨ 641] ἴΠπ 056 ἴο- 
τοί ηθυθ ῬΓΘΟΙΒΟΙΥ Λιρίξίνοε ἢ; ΨΥ Ὠοϊ ΒΑΥ ἔπθ Ὁ 2) 

οὐ ΔᾺΡ (ὅθε. 1. 87), οὐ ἐπ Κ6᾽ Αηὰ ἀο ποῦ ἐδ ΟΠεὶ- 
ἄθαμβ ὅθο, ἰοοῦ Ηον ἰμθὴ οου]ὰ ἐῃθ [ογοϊ ΧΏΘΥΒ Ὁθ ἀΐε- 

εἰ κυ δηθὰ ἴγοτῃ (9 ΟΠ Δ᾽ ἀθδὴϑ 7.8 ὉΥ ἐδ ἀοϑδίχηδίίοι 

“ἐαρινοῦ ἢ ΤὨ8. οΟὈ͵θοιξοῃ 1195 ΟΥ̓Θ ΤΟΤΘ δρδὶηϑὲ 
ὈΕΕΙΥΣΔΟΗ 5 οΘοηδίγαοίοη ὯΔ δραϊηδὺ ἰδὲ οἵ Οπβκνιυπ. 

Εν δοοογάϊωρ ἰοὸ κι ΤΈ80 5 ὍὮΣῚ ἴω ἰὩ9 ομίοῦ ποϊίος, 
. 

ΟὟ 2 ΟἿΪΥῪ δὴ δἰἰσίαίο ᾿οἰποὰ ὁὰ ἴῃ ἐἢ 9 ἵοστω οὔ ἃρρο- 

εἰοη. ἘΒαὺ θη ον ἰῃ ἐῃο ψοτ]ὰ ἀοϑθα ἐδ9 ποίϊοι 5 

σοΠΊ6 ἰο ἀρβίηδίθ {πΠ9 7ογοίσπογα ἴῃ ἀἰδι οἴου ἔσγοτῃ ὑπ 9 
ΟΠ δι ἀ68η8 1---- 39 ΦΕΒΟΝΕ, ΤΩΔΩΥ͂ (ΑΒΈΝΕΒΕΑ, ΑΒΔΗΒΑ- 

καὶ, Ολϑτασ το, ἘΌΒΕΒΤΟΕ, 858. ΒΟΉ ΜΙΡΥ, ΓἸΜΒΒΈΤΙΤΡ, δἐ6.) πᾶν ο 

τοδὰ ὈΤΥ ἋΞ -ῷ " ὈΔΓθ," δηὰ υπαογβίοοα ἔπαὺ Ὀσοδϊίης 

ἀον ὈΔΓΒ (5 τηθδῆῖ. ὙΠθη 1ὑ ψου]ὰ Ὀ6 ἀθοϊαγοά ἐδπαὶ 

1η9 Ῥυίδοῃ οὔ {πὸ [βγ80]} 66 τοῦ] ὰ ὈΘ οροπθᾶ, Οκδενῦβ 
ἰοϑε 1898 “ [Πδὲ ἰῆ6 ἀϑραγίυγο ἔγοτ ἐῆ 9 ρμοϊμῃέδ ἢ βδυοἢ 8 
6880 ἩΘΙΘ 8 ΒΓΩ4]} τηδέίογ." Απὰ, οὗ οοῦχθο, ἰδ ταϊκῃὶ 
ΘΦΒΙ ΠΥ ὨΆΡΡΘΏ, Θθρθοίδ!ν ἰῃ ἰῃ9 πηροϊηΐοα ἐοχὲ, ἐπαὶ 
δαγίελίπι σου] Ὀ6 Βροϊζτϑῃ ἱπείθβα οὗ δογίολέα, Βαὲ ἴῃ 
οηογαὶ ἐδ γϑδάϊης ὈΥ ἋΣ δῶ5 ἰὴ ον άθῆοθβ ἰὴ 15 

ἕλνου, δῃ ἃ Ὑ6 σβῃποῦ ρϑστοΐν Ουγϑ6 ᾽ν 5 ἐοὸ ἀϑραγί ἕγοτω {ξ 
ὨΘΘΑ]ΘΒΒΙν. ΟἰἤοΓΒ, 88 ΗΔΗΝ, πηἀογβίδηα ἢ σαί ἀθδη 8 
{ΠΘΙΊΒΘΙΥΟΒ ἐο ὈΘ πηϑαπὲ Ὁγ Ὁ ΤΊ" 2. Βαὲ {7 (Π|8 ποτὰ 
δηὰ Ὁ" 122 Ὅ6᾽ οὐΐοοι οὔ "ΔἽἼ ἼΣ, Ἰηθ ἡ Ὀϑίοσϑ [89 Ἰαΐ- 
ἴοΓ ἴα [ΟΧΡ᾿Ὶ 8516. 1 ἐμ ΘΣΘοσϑ (οα ἐδ στουπὰ οἵ Ὠοαξ. 
ΧχνΪ!. θ8, 5800 Οοτητηθηΐ Ὀδῖον) δοηβίγσαϑ ΟΥ̓ δο αδο. 
ἰοοῖ, ἴο 1λ6 φαοϑιίοῃ, ΒΟΥ 1 ΤῊΘ ΡῬτορδοὶ ταἰσῆς ἤδυθ 

πτίὶϑῃ, ἰπαἀοθα, 12. 10,3, το οσσῦγα οὗοιι που κχῆ, 
τιι- 

Βυί, ἰδαθποθὰ Ὦγ Ὠοαυϊ, χχαυ]!. 68, ἢθ ντϊθα ἤθτθ 
ὈΠΖ 85. ΟΥ̓ ἰ5 τε τῖθι ἰπθτο. ΔἸ ΝΜ 158. υδοὰ ἰω ποῦ 
ὈοϊΉ Ῥΐδοϑθα νυ {}ὶ ἃ δἰτα δῦ σοηδίσχυσίίοη 8ηἃ τϑϑηΐην. 
ἡ σοπηθοίβ, ποῖ ἦῆη ποχὰ, Ὀπ} [86 Θῃ γα οἰδαβθ, ἃ5 ἔ. 6.» 

767. 1. 44.----Ὁ 3 ἰ5 δι ]οςὲ οὗ ἐπ οἴδυδο γἤοϑο ῃγϑάϊ- 
τ' 

οδὲθ σοῃϑίϑίδ ἰὰ ἰὴ τοσὰϑ ΠῚ Μ2 Ὁ 102. Δ ΓΩΘΔΠ5 

“ἐβὮοαί ;᾽ ΤΟΝ Ϊν ἰῃ ἃ ᾿ου ἴα] 8086, Ὀπὲ 1ὺ ΘΟΟΏΓΒ, ἰοο, ἴῃ 

τομασα ἴὸ Ἰδηθηϊδιϊ οι, ΘΑΡ οὐδ! ν ὙΠ} Βυ ἶ ΧΘΟΒ : 909Γ. χῖν. 
12; Ῥβ. οὐἱἹ. 44. Τὸ [18 Θχροβιοῃ οὗ ἐπ 1Δϑὲ τϑση θοῦ 
οἴ γϑσ. 14, ἰὴ 9 ἑοσοβοίηκς ῬῚ ἾΓ ἴογιηα ἃ διε ἐπἴτο- 
ἀυοίίοπ. ΕῸΓ (μὲ8 Ὑ ἾΣῚ ἰαἰκθδ ρ'δοθ, δοοοσάϊῃρς ἰο οὺσ 

εἰχηϊβοδιίοω, Ὀοΐἢ πῃ [Π6 ὩΘΌΪΟΥ δὰ ἴῃ 106 Ἰοοαὶ 5675 : 
ψῖι} (06 ΟὟΤΊ 2 Ώθ τὸ ἰ8 ἃ κοίῃρς ἀον Ὡαγὰθ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 
ἀονῃ ἰδ ΕΠ ΡὨγαῖθδβ, Ὀυὺ ἔγοόσα ἐμ  γ ὑσγογυίουβ οἱουδείοη. 

γοΥ. 1δ ἰ5 ἴο Ὀ0 σοῃδίγαθα 85 Δρροδί(ἰου τὶ τὰ 6 δι ῦ- 
[6οὲ οὗ ΓΖ) δθὰ ᾿ΓῪ Σ τοσ. 14. 
ΨΟΣ. 1δ. 1Ὁ σομη98 ἰῸ ΒΒ Δ ΕἾ} ἰ89 Ββδὴθ ἐπ ς 

ΜΘΙΠΟΓ (06 Ῥαγιϊοί ρ] 98 ἼΣ δηὰ ΠΥ τὸ τοπάογθὰ 

ὉΥ͂ ἴπῸ φγοίοσείθ οὐ ὑγοβϑθηῖ. 8311) 1 Ῥσοίου ἐδ ΤΌΣΤΏΘΥ, 
ὈΘΟβΌ586 γοΥ. 17 ὃ δῃὰ γογ, 18 Ὀθιῖου ἀρῖθθ τὲ ἐϊ.---.- 
ΣΡ Ὁ οσουγσβ διαί ΟὨΪΥ ΝΘ}. ἰχ. 11. 

γον. 11. ΣΟΥ, Θ᾿ ΘΟΎ Πογο ἐμ ἩΪΡΆ., [5 ἐπ βέδδάϊηρς 

οχργϑϑϑίοῃ ἴοσ ᾿οδαϊηρς [8.896] ουὲ οὗ Εμκγνὲ (οορ. Εχοά. 

Χχ. 2; Ὠουϊ, νι 6; χὶϊὶ. 6, δέ). Ηδρτο ἰὲ ἰ8 υδοὰ οἵ ἐδ 

Ἐκυνίίδηθ. [1 8 θυ ἐπ ἴϑδν, ἐμαὶ οσοορϑίουθὰ δὋ150 
ἐδ τρϑσοηϊης οαὐ οὗ ἐδθ Εργρθδη τὴν... -ΟἹΌ} 25, 

τ ΠΊΘ τῆγτηθθ τὶ Π1})] ΦἬ, ΤΘΟ0Δ}}» ΕΣΧοὰ. χῖν. 9 : 

ΧΥ,Ἱ, 19, 91. ἘΠΒΟ ΘΟ 16 σΟΠΟτΑΙν το 35 ΟἿΌ 
(θυ! χχ. 1; ὅοβῇ. χί. 4;]1 Κίημβ σχ. 1; 8 Κίηγα νἱ. δ; 
Ἐπο6Κ. χχχίχ. 30). ΤῸ σα: ϑροδί οῃ ἴῃ ΟΡ ἰθχὲ, Ἡ Ὡ Οἢ 
15 ἴοσ ἢ δοῖζο οὐ (86 ΓΏΨΤΩΘ, ΟΟΟΌΓΕ δρσαὶ ἢ ΟὨἿΪΥ ῬῪὰ. ᾿Ιχχτί. 

Ἵ. Φ Ή, ἴοο, σου τβ ἢ [δ 6 Βοης οὗὔὗὁὨ Νοϑοδ, Εχοὰ. χυ 4. 
-- ἢ} “φοδαξίιδ, ναϊϊάιιδ.," Ὀθ08146 ΠΘΣΘ, ΟΟσΌΓΒ οπγ "Ια. 

χχίν. 8 σῆογο ἰξ 8 ραίγοα πίἢ 132 --Ο-οθἸτοροτῖ. ἸΔΡ 
αἰχηΐῆοθ [6 φοπίίΔηοσο, γ᾽ -ἢ2 (ΘΟ Ρ. χχυΐ. 14: οἵ 

{ῆὴ8 υδ0 οἴ ὮΣ 800 ΟἿ ΧΧΥ͂Ϊ, 8) ἰα διϊῦτο; ἐῆθ ρμοτγίδοῖβ 
2» ΓΤ ο] 359 πἰκηὶϊν [80 δοτωρ οίοα ἔμεί. 

γον. 19, ΠΥΓΡΙ ΓΙ ομγ ἤθτο ἢ ἃ πουίγαὶ δβοῆδο ἐπ ἐδ 
ϑίη., Ὀθϑίἀ6 ὅσ. χχχὶ. 22: ΑἸΣΣ ΤΠ χιϊ. 9; χι νη. 6. Σε. 

8 ον ὑπαὶ κὖπ ἰ5 οἶδα υδϑαὰ ἔῃ [ἢθ 5699 οἵ Δἢ θεχε- 



ΟΒΑΡ. ΧΙΝΡγΠΙΙ. 14-21, 469 

Ῥηδείο δὴϊσιηδέΐνο ΟΟσΏΡ. 6. 9., 1 δῖ). χχ. 81: 1 Εῖυκο 

Χ]ὶ. 41, σέο. [ξ 16 Ὡδϑὰ γΘῚῪ οὔδῃ ἴοσ 7271. Νοὺ ΟὨΪΥ 

ἄἀοεο ἰδ ΟΥΧ. γὉ οἴη ἰσδηβὶδίο ἰξ ὮΥ ἰδού (σαί. εἰ, 

11; ΦΖοδᾺ. ὶ. ὃ, οές.λ, Ὀαὺ ἐἰο Ρασϑ οὶ ρδδδδρϑδ ἰὼ ΟὨχοιὶ- 

“166 οὔϑῃ βαγὸ ΤΣ πθοσθ [9 Βοοῖκα. οὗ Είπρθ δδνθ 

με). Οοὐμρ.1 Είημκθ συ. 23 ψῇ 2 Οἴχου, χυΐ. 11; 1 

Είηδο χχὶ!. 46 πίέρ 3 ΟΠ σοΏ. ΧΣ. 84, δία. 

ον. 30. Ἰκδίδῃ 598 ΟἿΪΥ ἢΟΙΘ (ἢ 6 οχργοβοίου ΠῚ 

ΤΊ. Βοίογο δΐτὰ, ὁ [09 ργοῦπα οἵὨ ΤΏΔΩΥ ραδαδᾷθθ 
ἰὰ ἢ Ροηϊδίθαςς (6θη. ἱ!. 10 δᾳ.; 11}.1,14; Εχοά. χχχὶϊ. 
11; 1.ὃγ. χχνὶ. 22; ὥσϑαι. νΥἱὶ. 22, δέο.), ἐδ ρρδασβ ίη Ηοϑοδ 

(ἢ, 14,20; ἰν. 8; ΧΙ, 8) Δα ΦΖοῦ (ν. 23; Χχχίχ, 1δ᾽; χὶ. 

320). ἴ66. Ἰν!. νο τοαά “1 ΠΤ ---ΓἼ}}" ΓΙ) δεαίῳ 
ΧΕ. 21: χχχίν. 13, δὰ ἴῃ 70οὉ χχχ. 29; Μίο. ἱ. δ; Φογ. 1. 

380. δ 1 τὸ “'(μδι," οὗ “Ὀθοδυνθ] μδγο κίνθῃ." 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. ΤῊ Εὐϊτα βίγορῃθ οουγοθροπάβ ἰοὸ ἰο Βγοί. 
ΑΒ (πὸ ἤγδὶ γεργοδϑῃίβ ΠΟῪ [86 [0Β} Μ|}} Ὀγίηρ 

2. Τπὸ δεαϊῖτἢ ---- γοῦςσ Ἰεἰπα.--- τ. 14-1δ. 
ΑΒ [δ6 ἢγβι Ῥγοπιίαθογν μίγσορῃθ (νβζ. 1) θοβδῃ 
αι ἴμπὸ αδι τ, κὸ (πΐ8 οη9 ἴῃ ὑοΐῃ ἐϊ8 Ῥϑγία, 
186 πορδϑίϊνο (Υ6γ. 14) δηὰ (ἢ9 ροοϊίἦνο (νοσ. 16). 
Το [ΟΒΡ, [6γ86}᾽8 Ηοὶγ ΟὨο, ἴογ δυὰ Κίηρ 
Δηποιποεβ ἐμαὶ Ηδ ΜὩΠ βοεπὰ ἰὸ Ββδγίου βηὶ 
Ὀγης ἴΠ6 ΟΠμδιἀθδηβ ἀονῃ ἤγτοπι ἴδ 6 οἰογαίΐοη 
{ΠΗ δανθ βοδὶϑὰ, δῃηά ἰοδὰ ἰβϑθηι ὑδοὶς ἰο ἰῃ68 
λει] οδ8 οὗἨ ἱδμοὶγ ἽΠΕΊΩΝ Ποὴθ οὐ {89 ἰονοῦ 
ἘλΙρΡὨγαίοα, ἰο πηΐος ἰποΥ ψι}}} δοὲ ουοἱ πὶϊ ἰμ6 
ΕΣ “ἴο Ομδ] θα οἱ ἔδο δ 06," ΤῊΪ6 ἰδ τῃ 6 
βταὶ περβίίνο δοῖ; {88 ορθηΐηρ' οἵ ἰδ ῥγΐβοῃ δὰ 
Βυΐθδε δδὶὰθ ἐμ6 ὑυβοῃ- ορογ. ΟἸ]ουίοιιβ δοὶ οἵ 
ΟἸἑνοσδηοοῖ (Πδὲ δὲ (9 βᾶτωθ ἔΐῶθ ῥτονοδθ 186 

αὐοά οὗ ἴαγδοὶ ἴο 6 186 ΟὨἹΥ Ηοὶν πθ. ἘῸςσ 
γγοῦσ δβᾶϊὶσθ Σ δᾶνϑ δϑοιῖ ἴο ΒΘΌΥ]ΟΣ, β8γ8 
16 ΓΟΒΡ, δηὰ ἱπάϊοδίοα (δὲ (ῃ6 ργορογ ἰηΐθηϊ 
οὗ ἰῃ6 ρμοῃάϊηρ γδὸ (6 ἀεὶ γογαηοο οὗ [εγϑοὶ 
1πουρἢ [ἢ ΠηΘΒΘΟΘΏΡΟΣ δὰ ὯῸ ρῥγοβοηϊτρηῖ οὐ 

Γοσιλίηρ 84 αἰνὶπο υλἱδδίοη ἴῃ {6 ἱπίογοαι οἵ 
το]. Ὑγμὸ (818. ΤηθδθοηροΓ ψδὲ Δ Ὁ ΠΟΙ. 

ΧΙ; 2,8, 26. Τὶ ἰα Ογγαμ. 6 Κπον ἱπαὶ δα ΐδὴ 
ΤΟΓΟΑΔῊ ἃ αῤνίοπ δὴ οχὶϊς οὗ Ηΐα ΡῬθορ]θ ΠῸΠι 
ΧΙ, χὶν., χχὶ. 9 βᾳ.; χχχίχ. 6, 7. Εδρθοΐδ νυ 
Ι πᾶν 80}, γουγϊπὰβ ὍΘ ΒΙΣΟΏΡΙῚν [ῸΣ δ θαίΔΏ 6 
οὗ χίϊὶ. 2 βηᾳ. 8.6 Τεχί. απα αταπι. Τὶ ἃ ΓΒ 
ἴο πη (μδὲ ΜΘ δῖὸ ᾿ιδιβοὰ ὃγ ΦοὉ χχνὶ. ἜΝ 
16. χχΥΐ!, 1 ἴῃ ρἰνίηρ ὈΤΤ 3 186 πιοδηΐηρς 
“τ[υρϊνοι᾽" (βοθ Τεχί. απ Οἴγαηι.). ΟἾΪΥ ἴῃ 
ἴΒοθθ ρϑδβαρεθ δηὰ ἤδτθ ἄοθβ [86 πογὰ οοοῦζ. 
ἊΒ Γοβαγὰβ {μ9 οἷδῦβο, δῃ ἃ ἴθ Ομαδϊ ἄϑδῃβ, 
εἰε., 1 (ἱπὶς ὑπδὲ Ποτο, ἰοο, ἴ6 Ῥυορμοὶ πηδῖκοα 
ΔΙΙπαΐο ἰ0 δὴ οἱ θσ ῥδρβδᾶρο οὐ δογίρίιγα, ἐμαὶ 
Ἐϑάβ ᾿ἰσηὶ οα Ὠἷβ πηοδηΐης. Τϑαὶ ἰδ Πουί, χαν ϊ, 
68; πθοτθ νὰ τεδαὰ ΠῚ ΝΒ Ὁ Χ2 ΤῊ ἤΣΌΤΗ, 
Αβ8 ἴβ Κποτῃ, Ὀθαϊ. χχν ϊϊ. οοπίδίπη ἴπαὶ θιὰ- 
ΡπΡ ἐχβοσίβδίοη ἰοὸ οὔϑυ ἰμ6 ἰδ οὗ (86 ΓῸῈΡ 

ΟἹ Ρτοι)θοα Ὀ]θαδίησβ δηὰ {πγοδίθη 
ἐπς ἐπ ΡΣ πΓον αἰ ἢ 186 τοδὶ ἰἢδὲ “ ́ Σ 

ΟΥ̓ τηρ ἰδθ6 ἑπίο Ἐσυρί ἐπ οἱ 
δλίρε," ἰο ὈῸ μὐκαῚ ἴδοτο ἱπὶο Π ικκες Ιι ἰδ 
ὙΟΓΙΗΥ οἵ ποίΐοο (δὲ Ὁ ὙΥ9 ταυδὶ ὍΘ οομαίτυοα 
88 ἀο6. ἰοοαΐδε ἰο (88 χαορίίοη, πῃ ΐ μετ ῦ [Ὁ πιΐχιι 
μαγὸ σοδὰ ΣΧ, πο, ἢ ποὶ [ἢ πλΟσΘ οοτ- 
τοοῖ, ΜΈΓΘ 58.111 (ἢ! πιοσὸ γοαπθηὶ τοοᾶθ οὗ Ἔχ γθδ- 
Β10η. ΝΟ 1ϊ βϑοπὶν ἴο π16, (πὲ ἴμ6 Ῥτγορμοὶ ἴῃ 
ΟΡ ἰοχὶ ποῃ]ὰ ἰηϊὶτηδίο ἐμαὶ, σμδὲὶ ὑπ [ΒΡ 
Βγεδίθποα ἀραίηδὶ [δγδοὶ πουϊὰ ὕο ζ.18]16ἀ οἡ 

1η9 ΒΕ ΥΎ]ουΐδηθ. 7 6 ᾶγο βῃονοὰ δδογϑ σχὶδὶ. 
18 ιμδὶ [19 ΟἸδα] άθδῃβ (ἱπ Βανυ)ουΐδη ᾿Καίαὲΐ οὗ 
ἸΚαίἀααὶ, ΒΟΉΒΑΨΡΕΕΒ, Ῥ. 43) τ6ΓΘ ἃ πδίΐοῃ βοι]οὰ 
ἴῃ ΨΟΣΥ͂ δῃοίοηϊ ὑπ) ἴῃ βου - ΒΑΌΥ]ΟΩ δηα γοϑοῖ- 
ἱηρ ἴο (116 Ῥογβίδῃ ΟἿ}, [ἢ οουγβα οὗ ἐἰπλ6 ὑΠ6Υ τοθο 
ἴο ἃ ἀοτιϊηδηΐ ροδίϊλοη  ΒΑΌΥ]ΟΩ 1ἰβοὶς 1Ὼ (Δοὶ ΤῸ Σ 
8 ΘΟὨΒΙ ἀογϑῦ]θ ἐπα (Π6 συ] Ὡς ἀγηδδῖν Ὀο]οηροα ἰο 
(Πποὶν σζᾶοθ. Μογϑονοσ (μδὶ ΟΣ ΕἸ ΡἨ γδῦοβ σο- 
Εἰοῃ δρουπάρα ἰῇ βυδῦρα, δηὰ ἤθηοο οβογοὰ 
Ὠυμοσουβ εἰάϊηρ- ͵δοοα, Ὗγ6 Κοον (18 14} 
ἔτουμ {86 ΒἰδίοτΥ οὗ Μογοάδοιι- Βαϊδάδῃ, οἵ τ οὶ, 
δὶ ΟἸΔΡ. χχχῖὶχ. ψὸ ζ8υ6 ὃ βίκοίοιι ἔγοῃλ ΕΑ ΝΟΟΙΒ 
ΓΈΝΟΒΜΑΝΤ. [Τὰ Αὐἱδοτβ σοοδριυ]διίοη οὗ 

ἰηῖα οὗ ἰμαΐ εἰζοίοϊ,. ἸΏΔΥ ὑὕὃθ οπιϊίίοα. Τ8.] 
τὰ (Π6 Ρδτί οι ΓΒ κίνθη ἴΠ6ΓΘ, 1 ΔΡΡΘΑΓΕ ἰδδὶ 

σἤθη {86 (Δ ] ἀοδπβ οουὐἹὰ Ὧο ἸΟΏρΡΟΣ τηδ᾽ηἰδίη 
{πογυθοῖγοβ ἰῃ Βαγοι, ἱμοῖν ποχὶ δίορ που ὃθ 
ἴο ἰδΚο σοΐιχθ 'ἰπ βῃΐρα. Εν ἱβθ, βἱχμὶ ἰηΐο 
(Π6 Γοοθϑθοβ οὗ ἴμ6 ἰονορ ΕΠΡὮγαῖθα δηα οἵ [ῃ6 
Δελαίί-εἰ-αγαῦ, τα δὶ 1ῃ:6 βατὴθ {π16 ἃ σοίυστι ἰηίο 
(ΠΟΙΓ ΡΓΟΡΟΣ δοῦθ. ἴπάοῦ δυσὶ οἱγουτηβίδῃ οαϑ 
ἴΠγθ 8 οοστίδιὩ}Υ βυοϊοηΐ πιοίϊνο ἴος {μοὶσ 
ταϊδίης [π6 ΟἿ: ΠΊΝΩ ὉἽ92 Ξ-- “ἱπίο Ομ] θα 
οὐ ἴδ εἰιἱρα." ϑβδβΜποὶ γδϑ (Π6 ΟΥΥ σἤθη Βαῦγϊοη 
ψ ἢ ἢ ΟὨΪΥ Ὀδοοϊα6 βὸῸ δβίσοηρ ὈΥ ἴΠ6 οὉ ομβδὶ 
ψ8}}6 οὔ Αβαγῃδάάοη δηὰ Νορυο μδάμοσζαν, θὲς 
Βδὰ οἵϊοῃῃ δπουμῃ Ὀοίογο ὑδοη ἰδκθῃ ὮὈΥ {δ 6 Αϑθ- 
ΒΥτίδῃ Κίηρβ, γ͵ὰἃ8 Ὧ0 ἰοῆρον ἰθῃδῦ]ϊθ. Οπ (μὲ 
οοπδίγυοσοη 566 7Τειί. απάὰ αἴγαηι. 

ΑΒ νοσγ. 14 βορὶπα Ὑὶ ἢ ἃ ἱπουρδὲ [πδὲ σίνοδ ἰδ 9 
ΓΘΆΒΟΙ ΤῸΓ ἩΠαὶ (ΟΠ]ΟΥ 6, 80 1 18 [0] θα 4]5δὸ ὈΥ͂ 
δηοίθοΓ δηὰ βὲτλὶ αν ΟὨΘ πῃ γο Γ. 1δ 88 ἃ Θοῃοϊαβίοῃ. 
ΑΒ. δὴ ἱπάορεπάρηι βἰδίοηθηΐ, γοσ. 1ὅ που] ὃὈθ 
Βυροσγῆυουβ ἀηα ΟἰυμλθΥ. [{ 88 βθῆθθ δῃά εἰ χηὶ- 
ἤσδηοα ΟὨΪΥ ἰῃ οἰοθοϑδίὶ οοῃηθοου νι τότ. 14. 
ψεομονδὴ ἷθ οἴδη ςο8]16ὰ [βγα6]᾽8 ἰσϊηρ: χὶΐ, 21; 
χ]ν. 6; χχχὶϊ!. 22; χἹἱὶ. 1ὅ. 

8. σα δορὶῖ 88 ἴτοῦν.-- Ἄγ. 16, 17. 
Νον [86 ροεϊῖνο ρᾶστί οἵ [π6 Ῥγογηΐβα 8 ρίνϑῃ, 
Το (Πο ᾿Ρεγαϊθα [βγϑϑ] 168 '8 οχιθηάθα πῇἢδὶ ἰΠ6 
ὨΘοα [ῸΓ πο ἸΙοης δηὰ αἰ δου] Ἰουγηου ἤοπ6. Αἷ- 
τοδάν ἰῃ {μ6 πογάβ “ἰο Ομ διάθδ οὐ βῃΐρβ᾽" τὸ 
(ουηά ἰ᾿6 Ῥτορμοῖδδ ἱἰπουρμίθ ἀϊγοοίοα ἰοναγὰ 
Ἑαγρί. Τΐβ ἀϊγθοίΐοι Ῥθοοπιεβ ὨΟῪ 81}}} ΠΟΓΘ 
πλδη θαι. Ηδ ῥγεθθηίδ (86 τηϊγδοῦϊουβ ἀθ ἦγογ- 
ΔΏΟΘ οἵ [5γδοὶ αἵ (86 Εβὰ Ξ6ᾳ 88 8 βιιγδηίν οἵ (μ9 
Αννα με ΠΣ ἔγοτι "ὩΣ ΒΑ ΤῊ Ἔχ ]α. 

Θ Β8Π16 Θ ΒδΆγΒ, ἰπδί ἢΓῸ ἃ ὙΑΥ 

(Ὠτουχὰ ἰΠ6 Βοὰ 868, βθγα ἐθοσθ 8 ἰοὺ πιμοὶ 
φπαΐογ, Ἡ}}} Κῆον ΠΟῪ ἴο τ Κ6 ἃ ὙΑΥ ἱπτοῦυρῃ [86 
γιὰ ἀοδβογί, πθογο ἰμ 6 ΓΘ 18 ἐοο ἐῤδέϊο ̓ αἰου. 
ἴῃ ΖΘΏΘΓΑΙ Ἰ!. 10; Ιχὶϊὶ. 11-18; χὶ. 16... 

ἘΘΙΘΙΒΌΘΙ γ----- ΕΥ̓ ῬταΙ86, Ὕετα. 18 
-21. ΑἸΙπουρμὴ ἰδ6 ΓῸΒΡ 1ογβοβ [86 Ῥγοσζηΐθθ 
δῦουϊ ἴο [Ὁ]1οτ ὉΥ τϑοδι ηρ Ηΐθ Ῥοσίοστηδῃοο δὶ 
[86 Βοὰ 868, 5.1}, ὉῪ 1π6 ἀδπιβημὰ ὯΟ ΠΊΟΓῸ ἴο ΤῸ" 
το 6 Γ ποθ οἷά ονοπ, Ηθ εἰ (Π6 1Δγδ 6} 1168 
υπάοχοίδηὰ (παὶ τ μδὶ 8 ῥγοταϊϑοα δηὰ ἔπίυσο Μ}}} 

ΤΩΡ. 
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μὲ ᾿ὩΠΏΣΛΟΙΥ τόσο αἰοχίουαθ ἐμδ Ἡδδὶ ἷβ μβδί ] ἕἴτοτῃ ἰδ 6 νου Ὀθαδβῖβ οὗ ἴ8ο 56] σϑ ἄθσίῃ ας 
(οοταρ. Φες. χχἕ. 7). Νοὶ μδὶ Ηδ ψουἹὰ δανο] οσοσΣς ἴο Θοᾶ ἔος ἐϊ.---ἰ πολ κοης (Πα ἴογοο οὗ 
ἔποθθ τιν ἀφοὰβ οὗ οἱ ὰ εἰπῖς ἱηίο δυϑοϊυΐο οὐ] ἱ- [118 ἀορογὶ ρίΐοη ἰο υποτείδηα (πῖι ΗΠ ΑῊΝ) (δς 
νἱοῃ. Θ ΤὩΘΒΏ8 ΟἾΪΥ ἃ τοϊδίγο ἰογρείηρ. Ης θοδβίβ ἴο γεργοβοηΐ ῃοδί θη πδίΐοηβ. ΕῸτν 1 18 Β0Π10- 
ὙΟυΪὰ ΟὨ]Υ αἷνθ δ βίδπάασὰ ΟΥ̓ σπῖοὴ ΤδΔῪ 6 ᾿Ὠΐηρ ἰσθμοῦ ψἤξῃ [Π6 ΨΕΥῪ ὈΘδϑίβ Οὐ δηὰ ῥγαίβο 
ΤΑ Σοα ἴπ 6 μἴοτγ οὗ σἢδί ἴ6 ἢθνν. Ετουλ (ἢ 18, 
ΔΙΓΟΔΑΥ͂, γ͵α ἸὩΔῪΥ 866 (δαὶ (Π6 ΠῸΒΡ ὉΥ͂ ΠΟ Πη68}8 
ἐηΐοηβ ΟὨ]Ὺ {Π6 ΘΟΥΡΟΓΘΔΙ σοίαγῃ ἔστομι [Π6 Εχὶ]6. 
ΑἸ γοδαγ ἰηἰγοἀπορά 1η γον. 18 88 Ηἰ πλ86} βροδαϊκίηρ, 
16 ΓΒ δου 668 νοΓ. 19 ἰΠδὲὶ Εἶθ 6 ἀΌοιί ἴο 
οτϑαῖθ ἃ ΠΟῪ ἈΠῈ Κ.---ΑἸΤΟΒαΥ, δ δᾶγα, 10 ἐδ 
δοττηϊηδίϊηρ (οοΏρΡ. ΧἑΙ.9); ὦ. 6.,. (6 οδδο8 (λδ΄ ΔΓ 
ἴο Ὀγίηρ δροιῖ ᾿μδὶ ον ἰμΐηρ οχὶβὲ δἰ γοδάγ. Απὰ 
οὗ οουγζθο, 88. [βϑ ἰδῇ τουδὶ ἤανο ᾿ἰνοὰ ἴο β6ὸ6 Φυάδῃ 
εἶνε ἰἰ861{ Ἰπο τ Παηά οἵ (9 νου] -ῬΟΥΘΣ, 80 ὮΘ 
ΒΕ {Πογο ἢ [86 Ὀυά οὗ [6 Εχὶ]6, δα α]μὸ οὗ 
ἴΠ9 ἀρ] ἔνόγδηοο ουἱ οἵ ἰἱ (νἱ. 11 βαᾳ.; νἱὶ. 17; χ, 
δ 54). Βαϊ τμ6 ἱπιρ]ἰοἱϊ ΓΘΔΙ ΣῪ Ὑ0}}} 4180 τ 8} 129 
1861 Ὄχρ! οἰ γ. Ηθῶοθ ἴδ δαὶ : γα 8}}8}} οοῖ- 
ἰδ] ΚΠΟΥ͂ ἰδ. ἘΕῸΓ βυςἢ ἰβ (Π9 Βοῆδο οὗ (ῃ6 Ὡθρα- 
εἶν αιιοβέΐοη : 888}} γὙ0ὺ ποῖ ἰξονν ἰΐ (β00 Τεχί, 
απά τγαπι.). ἴῃ ἡδυλΐηρς ἰἷθ 6 ἰπΐην, ἰἢ6 ΓῸΒΡ 
ἄἀοεθ ῃοῦ ἀοδβοσῖθθ ἰΐ οοιαρ]οίοϊγ. ΗΕ ΟὨΪΥ͂ τηθη- 
ἰἰοπα οπα οδαγδοίογιβιϊα ἰσαϊϊ. Ἐν ὠπσιδ ἰδοπεηι. 
Βαϊ (Ϊ8 ὁπό ἰγαϊΐ ἔγοπλ πιδν ἷβ σμοθθῃ, ἢοΐ ΟὨΪΥ͂ 
Ὀθοδυβθ οὗ 118 ᾿ἸὩ μβογθηΐ β' σῃ βοδηοθ, θα 4]86ο, οὔ 
1η6 οὔθ ᾿δηά, πὶῖῃ γτοΐογθοηοο ἰοὸ τῆδὲ τἂῶϑ τηθῃ- 
ἰἰοηθα, νοσβ. 16, 17, ὈΥ νγΑΥ οὗ χυδγδηίυ, δ οἡ 
{Π6 οΟἴΒΕΣ, θοσϑῦβο {μ6γ6 ἷ8β ργοβοηΐ αἰγοϑδᾶν ἢ γθ 
{Π6 ἐβουρῆι (πὲ ΘΟΙΆΘΒ ἴο ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏ, χ᾿ ὶἱ. 8. Οἡ 
186 Ὀτίηκ οἵἉ {πΠ6 Ἐοά: ν ἰδ νσῶϑ γείου [ἢδὺ 
Βοοιηθα (0 ῥγθνθηΐ [8γ86}}8 ἀϑ᾽ἑνοσαθοθ. ΤΏ 
οου]Ἱά οὶ ψαὶκ [Πγουρὴ ἴῃ ἄθορ μβϑὰ. ΤΏοσθ ἴῃ 6 
ΤΟᾺῈΡ δοΙρϑὰ [δγδοὶ [ῃτοδίοηθα ὃγ ἰοὸ τατποῖ πγαίογ, 
ὃν τη κίηρ 8 ὙᾺΥ [Πτου ἢ (Π86 βοΆ. [ἢ (9 ἀδῪ 
ΜὨσθη “116 ὨΘῪ (ἢ Ωρ 5}}4}} οοθ δδουΐ [βγδϑὶ 
ὙΠ 6 οοηέγοηϊοα ὮΥ͂ 8 ἀθδσίῃ οἵ νδαίεσ. Ἐτσοο 
ἔγοτα ΒΟΥ ]οι δ σδρυν Υ, (ΠΟΥ πὶ} σόϑοῖνο ἰο 
Τοίῃτ Βοπθ. Βαϊ δὴ για ἀοβοσί πγυδὶ 6 ἐγα- 
νοσβθὰ ΝΟΥ ἔἤποτο ἷβ ἰοο 1116 ταῖοσ. Βαϊ (6 
ΓῸᾺΡ ΜΠ1]11 Β6ΙΡ δὲ Ὀθίογσο. Ηϑ Ὑ]1} τρδλῖκο ἱπ (ῃ6 
ἀοθοτΐ ἃ ΜΔῪ (χχχνυ. 1, 2, 7; χ]. 8 5α.; χ]ΐ. 18 "α.), 
ὃγ ζασηϊβἴηρ ἰΐ τὶ ἃ Ὀουπαΐηρ δίγοδιῃ οἵ παΐϑσ. 
Οὐμαρ. χ]νὶ !. 21; χ]χ. 10, Οα ἢ βεο οὔ χχνί. 
8. Ηον ρ]οτίουβ [818 μοῖρ πι}1} 6, ἐπδὲ Ιδαγϑβὶ ἰβ 
ἴο Θη)Ὸν ὈΥ [86 τγδίοσίηρ οἵ [86 ἀοβεσί, ἵὩδυ δ6 δθθὰ 

ἴη6 απὰ οἵ αοα. γεΡ τμιιδὲ γδίμος ἰἰηἰς οὗ χὶ. 6 
864. δῃὰ ΒΟΥ ἰμοτθ, ἱπηπηθαϊδίο! Υ αὐεγ 180 ἀ6- 
βογιρίίοη οὗ (Π6 ὈΠΊΎΘΓΒΔΙ βίδίβ οὗ ροδος, (6 ῥγοδ- 
μθοῖ οὗ ἰῃ6 Βοιηο-τοίυση οὗ ἴδγϑὶ ουἱ οὗ 6 Αδ- 
ΑΥσΤΔ οχὶο ἷβ ργοϑοηίθα 88 (6 δηιἴγρ6 οἵἉ {δ 
Βοχιθ-Γοίαγῃ ουἱ οἵ Εργρί (χὶ. 11-16, ν Βδγθ ποίβ 
ΘΒρΘΟ 1} νογ. 16). Απὰ χχχν. 8, 9 18 4180 ἴὸ ὃθ 
ἀγα ἰηἴο ΘΟ ρΑΥίβο ΘΓ, πῆθγο (δὶ 8} οἵ 
ΓΟΙΌΓΗ ἷ8 “8116 84 ΠΟΙΥ͂ τδνὺ, δῃα ἐϊΐ 8 βα! ἃ (μδί πὸ 
᾿ΐοπ 85884}} 06 {6 γθ, δηὰ ἰἢδὶ πιοαὶ γδνθῃουθ οὗ 
Ὀοαδίβ β!8}} ποῖ ψγχδ]ῖ οὐ ἰϊ. Τὴ ᾿ϑαβαρθ, οοῃ- 

τοῦ συ χὶ. ὁ βαᾳ. δῃὰ οὔγ ἴοχῖ, [18 Γθοοῖν 8 
19 σοι ρ]θοηΐ δηα ἐχρδηδίίοη, ἴο {πὸ οβδοὶ ὑμδὶ 
νὰ δα 8}}4}} ἱπάθοα 6 ἰῆογο, ὑπαὶ ψ1}} ολδᾶ 
1Π οἷν Ὡδίυγο, δηά δ8 γοχοηοζγαίθα, βὸ ἴο βρϑδκ, υπἱ]ΐ 
ΟΥ̓ δΔηά ρῥγαῖϊβαὸ οά. Βυὶ ὈΥ ἐπ8 πὸ Ὀ66)πὴ0 
ΔΎΘΓΟ ἰῃαἱ ἰΠ6 Π,ΟΒῸ {πίη κ5 ποῖ ποτ ΪΥ οἵἉ ρΡἢγεὶ- 
08] πδίοσ, δυὶϊ, δ ἴῃ χὶϊν. 8, δἷπο οὔ βριγιτυλὶ 
Μδῖον δ 5ΙΓΘ8Π}8 οἵ {μ6 ϑιρί τὶ. ΕῸΓ (656 Ὡθορβ- 
ΒΑΓ ν Ὀοοης ἴο 1π6 οοπαϊίίοη οὗ ρεᾶθθ. Τὴθ 
ΡὨγδίσαὶ ταῖν οὗ ἔπ ἀοβοτί 18 {Ππὺ8 δὲ (Π6 βδιὴθ 
{ἴπ|6 ἴγρο οὗ {π6 κερὶ γι] βίγθβϑιβ οὐ Ἡδίοσ οὗ (ἢ9 
ἰδεῖ {ἶτ6. ΤῊΘ θοδβίβ ὑσγαΐβο αοα ἴον ὑδΐῃρ ροῖ- 
τηϊ θα ἴο Ῥαγίϊο! ραὶθ πὶ (ἢ Ὀ]αβίηρβ ἱπηρατγίρα [0 
{πΠ6 Ῥοορίθ οὗ ἴβγδοὶ. Βυΐ (γον. 21) οβρϑοὶδὶ} 
[818 ῬΘΟΡΙΘ {Πποιηβοῖτοε (πὶ ἴπ6 ΓῸΒῸ ἔοσιιθ 
ἴον ἘΠ᾿1566]7 (οομρ. νοσα. 1, 7; 31 βοθ. οὔ χ]ὶ. 
24) 8814}} τϑοοιπῖ ἘΠῚ ὕγαΐδθ. Τιι9 εἰχηί- 
ἤοβ [6 δόῖλθ οὗ (8 ΠΟῪ ἴπ|6, (ἢ6 ἐἶπη6 ςἶ βδ]- 
ναϊΐοη ἰπδὶ Ὀορίηβ τὴ} [6 ἀρ] νοσᾶηοθ οὐ οὗ 
{Π6 ΒΑ ]οηΐδη οχ 6. Βαϊ {ΠΑ (πὶ δόμα π|1}} ποῖ 
6 αἰιαϊποὰ πιϊβοαὶ Ὀδο κι αἴης οὐ ἐἢ 9 οἵ 
186 ἡδίϊοιι, ἀῃὰ ουϑῇ ργοδίοτ τηϑη ρα δι] οη8 οὗ 
ΤΆΩΘ οἡ {8 ρασὶ οἵ αοα, ἀρρβϑᾶγβ ἴγοταη {86 10]- 
οὐίηρ οοηῖοχί. [ΤῊ8 ὈΥΙημΒ υ8 Ὀδοῖς ἰο (86 
τηλὶη Ῥγοροβίτοη οἵ 186 οἤδρίοσ, ὨΔΠΊΟΙΥ, {πδὶ 
ψφοβονδῆ πὰ ποῖ ΟὨΪΥ τηδάθ ἴπ6πὶ τ Πδὲ ἰΠ 6 
Ὑ6ΓΘ, Ὀυὺϊ μδά πι846 {Π6πλ ἴῸγ 8 ρυτγροβθ οὗ ρτὸ- 
τοοίϊηρ Ηἰδβ οὟΤΏ σΊΟΣΥ, 50 {πα δὴν οἰδὶπι οὗ τηοτὶϊ 
ΟἹ {ΠΕΡ ῥαγί, δηἃ ΔηὴΥ δρργομθηβίοῃ οὗ δῃίσθ 
ἀπ ΟΙΡΑ, τη Ὀ6 ΘΑΌΔΙΪΥ υηίουπάοα,"-. 

4, ἸἹΞΒΑΕῚΒ ΒΕΘΕΜΡΤΙΟΝ ΕΈΟΜ ΗἹΙΝ ΟΑΝΝΟΤ' ΒΓ 1Τ9 ΟἿὟΝ ἼΤΟΒΚ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΙΙΠῚ. 29... 

22 Βαΐ δου αὶ ποὲ οαἸ]οά ἃ ἢ τι6, Ο ὅδοο} ; 
"Βαῦ ἰμοὰ Βαϑὲ θθθῃ ἩΘΆΤῪ οἵ το, Ο [βγβεὶ. 

28 Του Βαϑί ποῖ Ὀσουρβξ τη8 [86 ἾΒη1411 οδίι]6 οὐ ΤᾺ γ Ὀυγηΐ οδοτίπρ; 
ΝοΙθλον μαβῦ ἔμοὰ Βοποιιγϑά τὰθ πὶτῃ ἐμ Υ βϑου βοθδ. . 
1 Βανθ ποῖ σδυβοᾶ ἰῃ66 ἐο βοσυϑθ ὙΠ ἢ δὴ οἤδγίηρ, 

᾿ς ΝΟΥ ποργὶϑα ἰῃ66 ψῚ ἰπόθηβα. 
21 ΤὭου παϑὲ θουρῆϊΐ τη8 πὸ 

ΝοΙΠοΣ Βαϑὲ ἔθου ᾿]16ἀ 
Βυΐ ἴδμουὺ Πδδβὲ τηϑὰθ χὴθ 

βυθοῦ σᾶπὸ ὙΠῸ ΤΩΟΏΘΥ, 
6 ΜΠ ἐΠ6 ἔδὺ ΟΥ̓ ΤΠΥ ΒΔΟΥ 668 : 
ἴο ΒΟΥνΘ ὙΠ} (ΠΥ βη8, 

ΤΒου μαβὺ θαυ θα τ τ ἢ (Βΐη6 ἰηϊαυ![168. 
251, ευθη 1, απὶ δ ἰῃδὶ Ὀ]οιοΙ ἢ οὐ 

Απά π}} ποῖ τϑιλθίαθοσ [ἈΥ βἰῃβ. 
ΠΥ ἰγδηϑρ ΘΒΒΙ 018 ΤῸΓ πιΐηθ ΟὟΤΩ 886, 
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26 Ῥυΐ τη6 1 ΓΟΠΙΘΙΔὈΤΘΠΟΘ : θὲ Ὁ8 Ρ]οδά ἰοροίδοῦ : 
Τροϊαγθ ἔμου, ὑπαὶ ἰοὺ τδγαδϑί δ6 7υΒ 8 6α. 

27 ΤῊΥ ἔγϑὶ ἔδίμου μδίἢ βίμηθα, 
Αμπὰ [δγ ᾿᾿βδοΐοσβ δδγο ἰγ ἰηδὲ [Ώ6, Β681}8 

28 “ΤΒΟΓΘΙΌΓΘ 1 μανθ ὐβνανα (86 ῬΥΪΠΟΟΒ οὗ [16 ΒΑΠΟΙΌΔΓΣΥ, 
Απα ὄμδαυο ρίνοι ὅ8οοῦ ἴο {8:6 ΟΌΓΒΘ, 
Αὐτὰ Ιβ5γϑ68] ἴο ΓἜρΡσΌϑ 68. 

1 Ποῦ. ἰαπιδε, ΟΥ, ἀἰάε. 
8 Ἡϑῦ. ἐπέογργείογα. 

4 Ἀγ. » οαἰαπεμ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ 

860 ζΖίεὶ ἴον ἐδ ΓϑΟτοοΟ οἵ ἐπῆ9 τογάὰβ: 6. 24, 

Σ)Ρ0--ἰτι. ον. 36. ΠῚ ὁοταρ. χἰν. 23. γόοσ. 36, 27, 
ΟΝ ὁ ΤῪ :Υ̓́ 

48. ΑἸ! ὑΠ6 ἰο ΓΙΏΒ. 

νον. 32. ἢ ἐπίξ. ἰ6 δΔανογβδέΐνο. δὲ) υδϑοὰ οὗ σδ Πρ Οἢ 
ε 

Οοά, οσοΌ ΓΒ τοῦτο ὕγοαυϑηῖν υἱ ἢ Ῥεθροβῃ οι. 8.111 
5 Του οἸϑον θγο δἷ8ὸ ψὶςῆ ἐῆο δοοσυδαίίνο (ῬᾺβ. χὶν. 4: 

χυὶϊΐ. 6; Ιχχχυἑ!. 10; χοὶ. 1δ. Μδὺν (Μλυύκεκ, Ηιτσια, 

ἙππΑιν, ΗἩΚΧΟΚΉΞΕΚΕ, ὈΜΒΒΕΙΤ, ἘΧΟΒΕΙ,, ὈΞΙΤΈΣΒΟΗ) ΘΟΏ» 

βδίγυθ [ἢ 6 δϑοοῃὰ οἰδίβο “2} Γ᾽ 32. 89 ἃ δσοποϊποίοῃ: 

τῆδὲ Ἰηου Ββῃουϊάθϑὲ Ὠδγο τοδσίοα ἐν δο {π||1}} 0. Βαΐ 

ἴῃ ἐπδὲ δαδ6 1) (ὴ9 ἰογομοΐηῃᾳφβ οἰδϑ9 βῃουἹὰ οοῃίδ! ἢ δῇ 
ἰραυΐτγ; 2) [86 ἀοροπάθῃηξ οἶδυ89 νἱϊῆ 2 δηουϊάα τγο]δὶθ 

ἴο βοιωοι ἴῃ ἔσίυτθ. Ν ἐμ 9 Σ [6 ἐμ 9 9480.---ῈὉ!ὴ ΤΩΘΔΏΒ 

““αδογανγό, ἀεδμάονα, ἀφ αἰσαξαηι 6664." ΤἸῆο ᾿δδὲ [ἢ Ῥ68- 
ΒαρβοβΒ {10 χὶ. 928: ἱγίϊ.10; ὅοτ. χῖν. 8: δ. γνἱ, 7. Ηϑθησθ 

ἩΪρΆ. “ ἀείαζέρανο, ἴο ὕλαῖτΘ ὙΦΑΣΎ." (τ σα. 23, 24). Ηθῃῇοσ 
Ιατοο ἀδοϊ θὰ ν τί ἐποϑο δὲ ἐσϑη θδὲθ: “' (οΣ ἰοα 
τὶ ὙΘΘΙΥ οἵ τη6." 

νος. 38. τῦ, ἴον το ἢ ἔπ ογὸ 18 ὯΟ Ῥ]αγαὶ ἕοόστγω, [6 6οἷ- 

Ἰοσξνο [τπηϑαθίηκ τ[Π6 γοῦης οἵ ὈΟΐἢ 8 δῃ δηᾶ μοδίβ, 
Ἦδηδ6 ΟΧΘΟΙΨ σοηἀογοὰ ἰη (ἢ6 ΕΠ ΚΙ ἰδ ἢ Ψογβίοη, " 5π)8}} 

οδἰι16."-Τα.)--Ἡ ΤΊΣ 9 δοοῦδ. οὗ ἔδ τη ο8Δῃ2.---- ἢ 

15 τ ὑβομβιηΐοδὶ ἔθττη [0 βϑσυίοθ γϑηάογοὰ ἔο Θοά ἴῃ 
ΟΣ, Ουαρ. Εχοα. χ. 26, δηὰ ἐδ ὀχ ργϑϑϑίοῃ ΔᾺΡ, » 

8 Ἠοῦ. τ»αδδ τὸ ο ἐὐν ΝΣ ἄγυαζ, οτ, αδυπάαηίῳ τηοϊειοποά, 

Φ Απὰ 1 υμἱϊ ῥγοίαπα. ὁ υὧἱϊῥ σίυα. 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣ, 

Μος. 24. 312 οδπποὺ ὃὉ9 Τοίογσϑα ΧΟ ΔΙ ΥΘΙΥ ἰο (ἢ 6 Ὧ0- 

το “ ΜΠ} }" οἰ οττί86 1 τοσδὶ τοβά ἽΣΡΤΙ ᾿ΓΙε ὍΝ. 
τισιν ᾿ 

0 τοῦδέ ὈῸ τοΐθγγϑα [ο ἰδ Θῃὐγο ζο] ] οντίηρ οἰ Δ.590. 

γον. 25. Τὴο ἀου ῦ]ο "22λ)ὲ τα οβ τη ρπδίίς ἰῆδὶ ὑπ 6 

πὶρίης οὐυΐ οὗ δβἴη) ἰ8 δοΙ εἷγ ἐᾷ Οοὐ᾽ δ ρονοῦ δὲ} δίδληὰϑ 
ΘΙ ΡΠ διίσα! ν αἴον "52. Βυὲ ἐὺ ἰκ ποῦ ῥχγϑαϊοαίο δὲ [Ὁ 
γοσ. 10, 18; ΧἸἸ 4; χῖνί. 4; χὶνί!. 12, Ὀὰαὺ ἴῃ ρροϑβέιϊίοη 
Υὶ τ [δ 6 δ Ὀ]οοὺ δ ἴῃ νἱ!. 14, ΤΏυ (Πῃ6 8089 ἰ8: [--|ι 
ΒΌΠΝ δὴ οὔϑ. [Ἃἢ ἐπ|8 1108 ἃ σούργϑῃσοο ὑϑαοὶς ἰο ἔδμο οἴῃ. 
Ῥδδιίο υ80 Οὔ ΕἼ ἱψ 69 δἰγοδαν ἰὼ (18 σὨδρίοσ..-.---ἼἽἍΓ2 

τι 

16 τοῃἀοτοὰ ὮὉγ [89 ΣΧ Χ, Ὦγ ἐξαλείφω, 88 δἷκο [η Ῥα. 1]. 3. 

11; Ιχίχ. 29, σίρ.-ττ") "15. δ ἰῃ χχχυῇ. 8δ᾽; χ]ν!!. 9, 11. 
ον. 28. [ξ βοϑῖηκ ἴο Τὴ ῬγΟΒυϊρΡί ΟΥΒ δὰ ποϑαϊθδα 

ἴο τοδὰ ὉΘΓΙΝῚ δοὰ ΓΕ). ΤῊΙθ πθτθ, ἰβάϑϑά, ἐπ 
᾿ ΣῪ 

δλδίοτ τοράϊης, ναὶ ΤῸΤ εδὶ ΨΟΣΥῪ ΓΟΘΒΟῚ δυδρίοίουκ. ΤῊ 6 

τηοτο ἀΠῆουϊῖ γοδάϊη ἡϑοθϑϑ  δίθϑ ἃ ἀθθροῦ ρϑηοίγαϊίοη 

Ἰηΐο ἐὴ6 βϑοῆδλθ. 1 δο:Βίγθ ΘΠΜῚ δὰ ΓΠΣΠΙΝΊ 48 δίτ- 

ΡΙΥ Λιΐατο, δῃὰ θοίῃ Ὁ δ δῦ ᾿θοραϊαεἶνο.---- ΤΉ το 

δἃτὸ {{| 6 ῚῪ ΟἿΪΥ τῃοίοσίοαὶ ΤΟΔΒΟῚΒ [ὉΓ υϑίη!ς 9 δοδοτῖ- 
ἐδεῖνο ἴοστω ΠΝ ἰμϑἰοδα οὗ ἸΏΝ. Αἱ ᾿ἰΙοαϑδὲ {ἰ8 ΤΌΣΤΩ 

18 ΥΟΣΥ͂ 8δ0.1] ρΡΓΘΟΙΘΟΙ͂Υ πὶ} 10). 1 ΘσσΌΓΒ ἐπ γν ἐγ 68 

ἔῃ ἐῆοθ ΟἹὰ Τορίαπηϑηϊ, ἰποϊἷπς ἔπ ἵοστηθ τι αν. 

δοπδθο. 1 ἀοιυδὺ ἰζ.} ΟΟΟΌΓΣΘ 88 ΟΥ̓Θ-ὈΥ Υἱ τ ἢ ΔῺΥ οὐ Υ γοΓΌΒ. 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ͂, 

1. Βαϊ ΊΒου .----- Δ Υ18Ε098.--- ον. 22-24 α. 
Τὴ σοῦ. 21 {86 ΒΡ δπβ Ὄχργοαβοὰ 8 αὶογίουβ 
ΠΟΡΘ ἴον {80 ἔμίΐυγτο. Βυΐ δ τοῆοροίβ Βοσθ {δδὶ 
ἴδΠι6 Ῥαδὶ ἢἰβίοσυ οὗ [αγϑδοὶ Ἰοΐβ {818 ὮΟΡΘ δρΡϑδγ 
πηίουπάοά. Το ουὐπναγά τοίυγη ἔγοηι ὑμ6 ΕΧΊ]6 15 
ποῖ βυδοϊοηὶ ἰο αὐ} 1 1ρτα6] ἴὸσ ἰπδύ Ὀγδαὶβθο οὗἁ 
αοά (νος. 21). ΑΒ Ἰοῃᾳ 88 ἴδγδαοὶ ἷἱβ Ὡηοῦ (Π9 
ουὐϊπγαγαὰ ΘΟΣΟΙΊΟὨΪ4] ἰΔγν, 1ἰ 18 4180 ὉΠΔΟΣ (Π6 ἀο- 
τοϊηΐοη οὗ δἷη. ἼΤμὸ [ΒΡ Ηϊπιθο] τηυδὲ βγαὶ 
ὈΙοὶ ουἱ [86 συΐέ οἵἁ εκἰπ ὈΥ δὴ ὈΠΌΠΗΒ (μαὶ ΟἿΪΥ 
Ηδ οβδῇ τδκο, δηᾶ Ὀγοαὶς {86 οἱ δἷηῃ ὉΥ δὴ 
οὔϊρουτίηρ οὗ ΒΟΙΥ βίγυδιΩβ οἱ {86 Κριτὶῖ, ] 
8 Τοροπογαίοα ἴβγδ6ὶ Μ111 Ὀ6 80]9 ἰο ἀο πῆἢδὲ 18 
εχ ἴῃ νοσ. 21. 

ἢ (]οπίηρ οδῦσβοθ ἀο ποὶ πηθδη (πὲ ἴδ8γβ6] 
1428 πεῦεῦ [Ὁ]6]1.ὦ 16 ἀυϊΐεα οὗ ἀἰϊνίπο βογνυΐοθ 
᾿πογοΐα τορι ὡοηοά, Ὀυξ ΟὨΪΥ {παῖ {πον μᾶνο τοί 

(Π6πὶ, ἱ. 6., ποἱ ΠΥ βαιἱπῆ ρα {Ππ6 Το, ΠἶΓΘ- 
Ἰλθη8. ΤῊο ἰοηρ ρογὶοά ἔγομῃ {86 ρἰνίηρ οὗ (86 
Ἶὰτν ἰο 1ββί δῃΒ {ἴπ|6, (μῃ8ὶ οὐρθὶ ἴο ᾶγθ Ὀθθῃ 8 

οὐ οὗ υπἰηἰοττιρίοα Δι πιεηέ οὗ 186 Ἰανν, νγγϑβ 
)η δλοὶ ἃ ροσϊοά οἵ ργονδὶ πὶ ἐγαπϑογέδβείοπ οἵ (ἢ 6 
αν. Ἠδποο {πὸ Ῥτορῃοὶ οδη Μ 6}} ΒΥ, [ασϑϑὶ ἢ 88 
ποὺ Ὀγουχῆι [89 ΓΠΟῸῈΡ (Π6 μἰδια οἵ ἀϊγίῃα βεσυΐοθ 
[δὲ [867 οὐκχὰῖ ἴο αν Ὀσουρδι. 

β 

Ιη πῦ, δῃ141} οατεῖο, οο]]οοϊϊνα, [ΘΟ ΤαΔΥ Ὁ6 
δ Δ᾽] υδίοη ἴο 1Π6 ἀΑ1}Υ πιογηΐηρς δπα ονοηΐηρ 88- 
ογίβοο, ἰη ποῖ 8. γοαγ-οἹα ᾿διηῦ τουδὶ 6 Ὀγουρὶ 
(Εχοὰ. χχὶχ. 88 βρηᾳ.; ΝΌπΙΡ. χχυν δ. 8 κα4.). 
ὟΝδὲ ἃ ρεγνοσίοά που, ἤθη (Π6 [0Β}Ρ τουδὶ 
Ηϊμλθ6}7 ρΡογίοσια ἰδ ποσκ ὑμδὶ [ϑσδϑὶ οὐαὶ ἴο 
Βαγα ἀοήθ Υ ἰδεῖν ἀϊνῖηθ βοσνίοο 

ΤῊ ἴα (86 ἤγδστδηῖϊ κῦμ οἵ δ ἰγθθ ἰουπὰ 1η 
Αγταρὶβ, Ρογεῖδ, [παῖδ δηὰ (μθ δδδίθγῃ οοδδὶ οὗ 
Αὐτῖοδ, θαὶ ποὶ ἀοβηΐογ ἰάοηῦβδοα ὈΥ τηοάθοτῃ 
δοίδηϊδία (θ60 ΓΕΎΥΕΒ, ΗΕΒΖ. .- πονοὶ. ΧΥΙ!. 

. 602 κα.).. ΤῊθ [δγδο] 168 ρὰ ἐδ Ῥδγι ]Υ δὲ δῇ 
ληργοάίοηὶ οἵ ἱποθῆθο (ΕἸχοα. χχχ. 84), ῬΡΑΤΕΥ 88 
ΔῊ Δοσοιηρδηϊπιοηΐ ἴο [᾽9 πηοδὶ Οἴου, δα ἰΠ6 
Βῃν-Ὀγοδὶ (μον. ἱϊ. 1 9ᾳ., 1δ βᾳ.; χχὶγν. 7). ΤῊ 

ὀχργεβδίοη Δ) Ὁ δ γοσ. 24, πῆθῃ "τἷ ΘΟΣρδΓΘ 

116 Τογοροίηρ Ρδγβ}} 6] δμυτηογαίζουβ, ΘΘΘΙΩΒ τ Δηϊ- 

δ ἰο Ὀ6 ῥγοπιρίοα ὃν (6 δβοοῦδῃοθ υἱνα 

τ. ΤΡ ἴδ τωοηουοά χοᾶ. χχσ. 28 στ {86 

δὰ άϊείου ὈΞ3 88 δὴ ἱπρτοάϊοηϊ οἵ [μ6 ΒΟΙΥ δηοϊπὶ- 
ἴῃς οἷ] (1 ΕΥΒΕΒ, διά, ΧΙ. ν. 668 κα.; ΧΙΠΙ͂. 
Ρ. 322); δοοογάϊηρ ἴο [6 ΒΟ ίπβ (ἐδία. ΧΙ Ρ- 
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δ07) ᾿ξ νδϑ 4180 δὴ ἱησνυάϊθης οὗ 1π9 ΒΟΥ ἴποβῆβθ. 
1ι ἰβ αἰπιοδὲ αρΐγοσβα νυ δρτοοα ὑμδι 1ὑ ἰ9 [6 6818- 
ται (ἰδίά. ΧΙΥ͂. Ρ. θ64). ΒΕΙΙΎΖΒΟΗ βδΥΒ “110 
οΑἰδλυβ [ΌΓΠΩΔ8 ΠῸ δίδ }ς, το 1668 ἃ σϑϑα .᾿ δαυΐ 
εἰ ἴο 86 οοπδίἀοτοὰ ἐμαὶ ἐν μ88. 8 βίϑπι ἰοστιθὰ 
πο γηθαία ΒΥ (6 ΙΘδνο8 Οὐθυ υΐῃρ ΟΏῺΘ ΒΏΟΙΒΟΓ, 
Αηά (686 ἰοᾶῦοβ δζθ, ϑϑοῖὶ ἴογ ἱ τοϑάβ ὀρϑθῃ 
αἱ {ἰμ0 εἰάοβ'1 Ηδποθ ἴδ οδἸδηιὰβ 18 χϑοκοηρὰ 
διηοης τοοάβ. Βϑβίἀϑϑ, μοῦ ΟὟΤ ΘΟ ΠΟ. (818 Π|ὺ8 
135 τηϑδηίΐ, δαὶ ἴ[Π6 Απἰδίϊς, ἱηάϊχοηουβ ἰο ἱσγορίοδὶ 
Αϑβῖ8, δηα πε ϊοῖ ἷβ 85811}1} υδοὰ πογο 1 ρσορδσίης 
ἔγαστδηὶ οἱἱθ δηὰ ἰποθῆβο (ΕΥ̓ΈΕΕ, ἰδια.). ΤΠ 6χ- 
Ὠγοββίοη : ὙΥ Ἱ  τ896 ἔδι οὗ ἴὮΥ βΒαοσίδοϑα ἴμου 
αδὲ ποῖ ἐπιοχιοαϊθᾶ (χχχὶν. δ) 28 ἱβ δη- 
τΠτορορδίηϊο, 1.6 οβδοῖ οὔ 6 Ότγ68 οἵ αὶ ΟἹ Τηθἢ 
δοίης ἱπιραϊο ἰο Θοὰ. [{{ΠῚ} 1η [89 ΗἸΡΕ πιϑδπβ 
“το ἀγθηοῆ." [Ι͂Ιῃ (δΐα σα80ὸ ““ἴο ἀγϑῆοῖβ π|ιἢ 
ἔχπλοθ οὗ ἔαι,᾽) ὦ, 6., Ὀ6-ϑλοκο.---ΤῈ.]. 

2. Βαϊ ἴδου-----ὮΥ 51}8.---Ἴ γα. 294 ὁ---25. 
Ἡανὶηρ βαϊὰ τῇδὲ [βγδ6] ἀϊά ποὲ ἄο, 1ὑ 'βΒ ἢον βαϊά 
Ὑἰδι (ΠΟΥ͂ ᾶνὸ οπἷν ἄομο: Οπίν ἰμΐ8 ᾿αβὲ ἴοι 
ἄοῃο, που πϑδὶ ἰδάθ τηθ, ἐΘ. Αἢ δι 6818 18 
ἱπιρ] οα ἐμαὶ γγο, σου]Ἱὰ Ὀοιίοῦ ὀχργοθα ὈῪ “ Ραϊΐ 
(πο λαβέ (8ο6 Τεχί, απ Ογαπι.). Τῆδβο πογάβ 
ἰθοαγο πον (6 ΠΟΒᾺῸ 888 λέξλεγίο Ὀοσηθ ΗΠ πιβο] ἢ 
νι (ἢ ΓΟίδγθησθ ἰο Ηἶβ ρεϑορὶοἷβ Ὀαυγάδη οἵἨ ρυϊ]ξ. 
Ηο ρΡδίϊθη!νῦ βαδπι θά ἴο {86 ραΐηῖα! βογνΐοθ οὔ 
θοαγιης (8 θατάοθη. ΤΆοθ80 “ β'ῃ8᾽ δηὰ ἱπίαυϊ- 
1168 4ΓΘ (ἢ6 “ βἷηβ ὑμδί δΓῸ Ραβὺ {βτουμὰ [86 ἴοτ- 
θοδγαηοο οὗ αοα᾽" (Βοπι. 11]. 25 ; οοιηρ. ἰχ. 22). 
ΙῺ γογ. 25, βοσγονοσ, (9 [ΒΒ Βᾶγ8 ψδαὶ Ηδ 
Ὑ11] ἀο ἴῃ τ) Διέυγα: Εἶθ Ὑτῖ|11 ὈΙΪοῖ οτἷἕ τμϑὶσ 
᾿σθδβιθβδίοσδ.Ό Ηδθ ν1}} ποῖ δἰογΏ Δ Υ ἀγα 
ἩΪπλ861 δἱοὴρ τσὶ (8 Ὀυτάρση ; Ηδ πὶ}} ἰδῖκο ἰΐ 
ουΥ οὗ (80 ποι]. Απᾶ Ηδθ βᾶγβ Ηδθ Μ1}} ἀο ἱὶ 
ἴος ἘΠῚ οὐ βαῖζθ. Τμετθ ἰ8 ἐμαὶ ἰπ ΗΠ πιθο 
ἰδδὺ ἱπι|ρ618 Ηπιὶ ἰο ἐἷδ : Γἐ 'β Ιονο. [ὑ ἀοδβ πο 
τοϑὲ {111 10 ἢ 88 Ἰουπὰ (86 τγᾶγβ δῃ ἃ πλθδηϑ οἵ φγαιϊὶ- 
γί 991 πίιμουΐ ὑσοηοὶπα οπ ᾿παίϊοσο. ΤῊΘ 

ἘΠ ταυδὺ ὮαΥ͂Θ ἰῃ τοϊπὰ Ἰτπὸ 1Πδι βδουῖῆοθ 
ψὨΐοῖι ἀἰά σαὶ 411 ββογ ἤοεβ οὗ ἐμ9 ΟἹὰ Τορίδ- 
γλθηΐ ΟΓΘ ΠΏΔ0]9 ἰοὸ ἄο. Αοἰβ ἐϊ}. 19, δὰ οἱ. 
ἰϊ, 14 βϑοῖὰ ἴο Ὀ6 Ἰοπη θα οα ΟΌΓ ββϑϑβαβθ. [π (86 
Ἰαϊίοσ ᾿ξ ἀρρϑδατβ {μδὶ Ρϑὰϊ σϑοορηϊσοαὰ 88 [π 6 Ὀδαΐβ 
οὗ {Π6 ὀχργοββίου [6 σοργοϑοηίβίϊου οὗ ἃ ἀ6110]9 
τ της. Οη “ Ὀ]οὶ ουἱ ᾽ἢ᾽ τἀπὰ “ πὶ}} ποῖ τϑιμθι)- 
μον οοπιρ. ΡΒ. }}. 8, 11; χχν. 7; ἰχχῖχ, 8; 961:. 
χχχίὶ. 34, εἴα. 

8. Ῥαξϊ π|6-----ΤΟΡΤΟΒΟΏὮΏΘΕ.--- γε, 236-28. 
Τὴ ΓΟΒΡ᾿Β ὀχοθοάϊηρ ργδοίου9 ἰδηρτιαρθ γΘ ΓΒ. 
22-2ὸ ἀοθβ οί ὈΥ͂ ΔΩΥ͂ ΠῚΘ8Π8 Βυϊξ ἰδο ἐδϑίθ οὗἉ 
ἴργδ8]. Ὑπὸ Ῥγορῆβδῖ βοεβ ἴῃ ορίτίἑ μδὲ [βγϑε] 
ἄοοθ8 ποὶ δοϊζῃηονιθάρο ἐΐβ γι ηἰθουβηθαβ δπὰ 
Ὑ| ποὶ βοοθρί (ῃ9 ΤΟ ΒΒ ῥτὸ ΒΔΟΥ ΗΟ 
(νοῦ. 25). [ΒΓ86] 18 βοϊ τὶ ῃίθουβ. ΤῊΘ [ΒΡ ἀοο8 
Ὠοΐ ῬΕΓΘΙΩΡΙΟΣΊΙΥ σϑῦικο (ἢ δβϑοσίίοα οἵ ἱϊ. Ηθ 
: γο86 {86 πδίΐοῃ δΔῃ ὁρροσίυ τ ἰο Ῥγουθ ζΐ, 
1 ρο88101.. Εἴδθῃησθ Ηο ἀδθιγδηάβ δὴ οπυμπιογαίίοη 
οὔ [ῃ9 φοῖϑ οΔ] υ]αὐθα ἰο οοπῆιίθ ἐπ ΟΒῈΡ δὰ ἴο 
Ρουθ ἱμοὶγ δβϑοοσΐώοη. "2 277 16 τἪς,. “ χοιηϊηὰ 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

τὴ 6," υἷκ. ; ΌΥ͂ ἡδιλίηρ 89 ἔδλοία. Οἡ [80 στουσπᾶ 
οἵ 1Ἀ8666 ἔβοίβ ἴθ 6 γϑ βῖ14}} Ὀ6 ᾿υδιἰ βοδίίοη ; διὰ ἱξ 
{16 φηυτμογϑίίοη μοὶ ροοά, ΙΒγ86] β.18}} θ6Ὲ δὲ 
(}υδ 864). Βυὶ ἰβγϑϑὶ οδϑῇ ργοάυοε ποίην ἰδ δὲ 
ὙΠ ὈΘῸΣ βἰ πως. Οὐ (86 οἶμασ μαμὰ (νοσ, 27 
(6 ΤΟῸΒΡ δάάυςοβ ἵβοίβ. Ηθ οοηῆηοθ ΗἸ 
ἴο πδιλίηρ οαρί(8) {πδὶ ψαγγϑηΐ ἃ Θομοϊ βίου 
α τιαλοτὶ αὐ πιΐπιδ. ᾿ἰοὰν ἀουῦε ἐμ6 ὅσχαϊ 
ἔαῖΒοσ οὗ [βϑγαϑὶ σγηοδὴθ Αθγδμαὰ. ΕῸΣ Αἄδηι 
ἷθ 19 λιμοῦ οὗ {9 το] Βυπηδη το, ΑὉΓΑ- 
Βδπιβ οομάυοί ἰῃ γχοίθσοθοο ἴοὸ Ῥβαγδοῖβ δηΐ 
ΑΡέμμϑίϑοι (ας. χὶϊ. 11 βα4. ; ΧΧ. 1 8α4.), 18 οὗ 

ἰϑο  δπουρὰ ἰο ῥσγουθ {πὶ ἢθ δβἱππρά. γ ΤΊ 
“[ῃ6 Βροϊκοβιηδη, ἰηιογργοίοσ, ταθάϊυμι ᾽ (οΟΡ. 
6οη. ΧΙ. 23: Φ00 χχχὶϊ!. 28; 2 Οβγοῃ, χχχὶ. 
81). Ὑοοοσγαίίο οὔοθ- ὈΘΆΤΟΙΒ δΓῸ τηρδηΐ, ΠῸ 
ἝΟΙΟ Τηθαϊατη8 Ὀοίτοοη αοὰἂ δᾶ ἰμ6 ρθορὶθ. ἘῸγ 
118 Τοβϑου (ΠΟΥ δζὰ οδ] θὰ }8ὺ αἴνοσ ρυίῃβοϑθα οὗ 
ἴμο δαποίΐπασυ. ΤΉΘΥ τοῦθ, ἱπάοοά, [Π6 Ρ111 875 
ΔΠΑ ΡἈΓῸΡΒ οὗ [86 ὙΘΟΟΓΔΟΥ. [ζ τα υδὶ ἰλεὶγ 
Βὶπβ (οομρ. Φ6ζ. χχὶϊ. -χ σὶ}.), θθοδαβα οὗ ἐμοὶν 
οομαδηάίηρς ἰηβαδηοο, {Π͵2ὲ οοπί εἰ υϊοα ταοδὶ ἴο 
τ οἷν οσῃ δηὰ (ἢ Ὡδίϊοη᾽ [Ἀ]]. 
Το ἀοραίο, ἱΒοσχοίοσγο, ἄορ ἠοΐ ἰυγῃ ἰο {πα δά- 

γϑῃίδρο οὗ ἴβγδϑὶ. [ἢ οοῃο! υβίοῃ, {π6 ΤΟΒΡ σατιδὲ 
Ῥτοῃοιιηοο ἰδ6 Ἰυδρταρηῖ: 1 71}} ΡῬτοΐδῃϑ [89 
Ῥιΐῃοθαδ οὗ ἴδ βαποῖπασΥ (οορ. ἐ. 9., ὅ6Γ. 
1:1. 24), Ὀυὶ [8γ86] ἱίβοϊ ἢ 1 πηυσδίὶ χἶνθ ὉΡ ἰο 186 
ΟὔΥΒΘ δηἀ ΣΟΡΓΟΔΟΒΘΒ ὈΥ̓͂ (6 ποδίῃθη. (86θ Τεχέ. 
απά Οἴταπι.). Ασοοογάϊηρ ἰο (μ6 ἰογοροίηρ Ἔχροαῖ- 
ἰοῦ, (6 Ῥτορδοὶ (νον. 21) ρΡοϊηίβ ἰο ἃ φογσίουβ 
Ἰαϑίἰτὴθ οὗὨ βαϊνγαίΐοη ἐμαὶ ἴη8 ὙΠ ἀοὶῖνοΣ- 
809 ἴτουλ {π6 Εχὶϊο, δυϊ ἴῃ βυοῖ ἃ ΨΝΑΥ͂ (δαΐ, 
ἤτοι (μἷ58 Ῥερίπηΐης οὐναγὰβ ἰοὸ {86 οομμρ]οίίοη 
οὗ Σέ, [ῃ6γθ ὁσουσβ ἃ ἰοηρ δηὰ ομδηροία! ροσὶοα. 
Ιη χοίθγθῃοθ ἰὸ (18 ρουϊοα μ6 αἰβιϊηρυ θθβ ἴΟῸΣ 
Ῥαγιϊου γα: 1) (μα. (ἢ 6 παίαΓαϊὶ, ΕΟΒΕΙΥ δγϑ6], δ8 
6ΥΟΣ, 8 ἸΠολΡΆ Ὁ ]9 οὗ βογνίηρ 86 [ῸῈ}Ρ δπάὰ οὗ 
ΤΟΡΟΥΪΥ Ῥγοοϊδϊ λΐηρ ἨΠ18. ῥγαΐβα; 2) ἰδαὶ {μ6 
ἼΕΩ ΠΈΉΝΑΤ, Μ|ὶ}} ὈΪοῖ ουὧὐ βγβοῖ βίη; 8) (δδὲ 
τόρ τς ἢ Ῥτουά βου ὐθοῦθηοδθ, ἄοθ8 ποῖ 8ὸ- 
οορὶ {18 σταοίοιβ αἰ οἵ [6 ΓΟΒΡ ; 4) (δῖ, οο.- 
ΒΟαΌΘΒΙΪΥ, ΗΒ τοσβεὶρ ψ111 6 ὈτγοίΆῃΕ6(, ἑ. 4.,ὄ ἀοη 9 
ΔΎΔΥ, δηὰ {{π πδίΐου {861} πὶ} Β6 Εἰνθη ὕρΡ ἴο 
19 ουτθο οἵ ἀοεβιγυοίίοη δηά ουὐχατά τορτοδοῖὶ. 
ὝΒοη “186 ῥγίμοοβ οὗ (ἢ βαῃοίυΑ ΣΥ ̓ 8ΓΘ Ῥγο- 
ζδηοα, ἐδαῃ {ἢ βαποίαδνΥ 1.86}, (116 ου]ίαβ οὗ 2 6- 
Βογνδῖ, ἰμ6 ΟἸἹὰ Γοβίδιιθπὶ οονθηδηὶ ἰῃ ΚΘΏΘΓΑΙ, 
Μ}}} Β6 ἀοβοογαιϑα, ἑ, 6.. ἄοῃθ δΌΤΑΥ δηά αἰββοὶγϑά. 
ΕῸΓ δ ΟἙἜΒΕΝΙΌΒ ᾿ΌΒΕΠΥ τοιραγῖβ: “)9}00οἄπ8 τες 
δαογα ἐδὲ, ἑάγυιδ φυὶ ῬτΟσνοΙ εἰΐαπι υἱοίαἑ εἰ ἀϊεδοῖ- 
υαἱ͵ ἴβγϑοὶ σοὐθο Ομγίκὶ ὙΠΟΥ δοοορίοα 
ΘΠ 6ν Ηἰτβο]ζ, ἢοσ, δος Η]8 ἄθδίῃ, (πὸ ροδροῖ 
οὗ 19 οτοββ. ΕῸσ {μ18 (πὸ οἷά οονθηδηὶ ἯΔ85 
Ὀτοΐζκοη δῃὰ (Π6 Τοαρὶο ἀρειτογοὰ, ὑμ6 παϊΐοι ἀϊ5- 
Ῥοσβοὰ ἰηΐο δἷἱ ἰαπάβ, Βυὺ 18 μαρρθηθὰ οἱ Υ͂ 
ἴο 1|ὸ οβ [αγαο]. ΤΈοτο Σϑιλδίῃβ 8 σουγηδηῖ, 
8η ἐκλογή, αῃὰ ἰμμεθ6, δοοογάϊηρς ἰο χὶὶν. 8, ψ1}} 
οδίαίη (Π6 Ὀαρίΐδτη οἵ {6 Ῥου δη (ΒΟΣΘΌΥ [86 
φυδ βοδάου ἰο 1018] γος. 21. 
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δ, ΤῊΉΕ ΟΟΜΡΙΕΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΕΘΕΜΡΤΊΟΝ ΒΥ ὈΕΙΓΝΈΕΒΙΝΟ ἘΒΟΜ ΒῚΝ 
Ι5 ΤΗΕ ΕΒΠΙῚΤ ΟΕ ΤΗΕ ΞΡΙΒΙΤ. 

ΟῊΑΡΤΕΒ ΧΙ. 1-δ. 

1 ὙΕΤ πον ρΑΡ, Ο 860} ΤΟΥ͂ βογυδηΐ ; 
ΔΑῃηά [βγ86], σῇοσι 1 ἢδγθ οἤοβθῃ : 

2 Τυδ βαῖ} [ῃΠ6 0 Ε} ἰμδὲ τἸηΔ46 {ἢ66, 
Απὰ ἰογπιρα π66 ἔγοτῃ {86 ποιαρ, εὐὐίολ Μ{111 Π6 10 {Π66 
Εν ποῖ, Ο ὅδοοῦ, τὰν βοσυδηΐ; 
Αμπά δου, Φοδυγαπ, ποι 1 ἤαγο οἤόοδοη. 

ὃ ΕὌΓΙ {11 ΡΟῸΓ ψαΐοσ ἅροη ἷπ ἰμδὺ 18 {᾿τοίγ, 
Απα Βοοάθ τροὺ {δ 6 ΑΥΥ͂ στουῃά : 
Ι “111 ῬΟῸΓ ΤΩΥ͂ Βρ᾿ γΙὺ ὉΡΟΩ [ἈΥ βοϑῦ, 
Απὰ τηΥ ὈΪοβδιηρ ροὰ [μἷπο οββρυίηρ: 

4 Απᾷ [ΠΟΥ 5888]] βρτίηρ Ὁρ αϑ διμοηρ (6 ;ΙΆ885 
Α8 "ΠἼΠονΒ ὈΥ ὑμ6 δύο ΘΟΌγΒ6Β. 

ὅ ΟὨθ 588]] ΒΔΥ, 1 απι ἴΠ6 ΖΟΕΡἘ ; 
Απα δῃοίμοῦ ᾿Β..4]] 41} λίηιβοζῇ ὈΥ [86 ἤϑιηθ οὗ ὅ8δοοῦ 
Απά δῃοίμον 8}8}} βι θβοσῖθο ευἱζ, 18 παηᾶ απο ὑμ6 [ΟἘΡ, 
Απά βυγηδιαο λύπιϑοζί ὈῚ 186 πδιηθ οὗ 1βγβϑ6ὶ]. 

8 μορίατε. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝ 

869 Ζίδέ ἴου ἰῃ9 ΤΘΟΌΣΤΘΙΘΟ οὗ ἰδ ψοσάβ: οι. 1. 

πρρν σον, 3. η2)»--ἼἼΧ}--103 --ὐτὴ πτὶγνς.. γον. 4. 

[33. 
ον. 8. 1022 [8 ἰο ὍὉ6 σοπμπϑαοίοὰ τὶ(ἢ Ὑν", ΒΝ ΡΡΘΑΓΒ 

ἴτοτα Υδγ. 24 δῃηά χ]ῖχ. ὅ. 1 18. Ὧἂῃ 611ἰρ 164] τοι ἐνθ 

οἴδαδε,--- Ὁ. Ταῦ (815 ποσὰ βργίπρα ἔγοτα συ (ον. 
ὩΣ πο ΕΠ 5 

Ῥέα. Ἰσραεαλίσκοτ), οὐ ἐπὶ [{ 8 ἰἀδη ἐσ 4] τί ἢ 7) ἐπ6 ἄγοι 

ματὶ οὐ ΜΝ)" (ὅκβονα, πῦῃὸ ἐγϑησ δίθθ ὈκῚὴ" ὉΥ͂ τδο- 
με δεὶ ἀπά 7" ὉΥ γοοίδοίναδ; Ααῦ., Βγυγχ., Τηξου., 

εὐθύς͵ εὐθύτατος) ἰ5. ΔῺ ἘΠρΓΔΙΩπηϑεΐοδὶ νίϑ. Βαΐ [{ 8ρ- 
ῬΘΆΓΒ 90 0 ὮΑΥ͂Θ ὉΘΘᾺ Βῃδγοή ὈΥ ἔῆοδβο ἐμαὶ ἤανθ ὑγα} 5- 
ἰαϊοὰ Φοβῆυσαῃ ἀἰγϑοῦν ὉΥ͂ [πγ89] (Τπα., Ῥοβοῆ., Αὐ). 
ΤΉΪΑ ἔθ 6 Υ βϑοῖὴ ἴο ἴανϑ ἀοῃϑθ ὈΘοδΏ56 [ΠΟῪ Βδὺν ἰῃ ἱϊ, ποῦ 
ΟὨΪΥ δὴ ἰηάϊτοςϊ οαυϊναϊοηὶ ἴοσ 6 Ὡδηθ [5γϑθὶ, Ὀσὶ α]δὸ 
(Ὀοοϑα 86 οἵ ἐμ βυρροβοὰ ἀθῃ εν οὐὁἨ Ὑ)" δὰ 7»), ἃ 
ἀΐγοος δαυΐναϊθηὶ. [Ιὲ 15 πον δἀγηϊ θὰ ὑπαὶ ᾿ϑ" ἢΔ8 
ποι μίηρ ἐο ἀο ἀἰσθοεν σπίτι ΤΣ Ὑ, Ὀπὲ 8 ἀογνθα ἴγοπι 
ΔῺ ΘΑΒΘη [4}}ν αἰβδογθηὶ γοοὶ Ἴ777).. Α8 τὴ ποτὰ [8 υδοὰ 

“τ 

ΟἿΪΥ οἵ [5τ80], δη ἰῃαΐ ποὲ 88 8η δα͵θοϊίνο Ὀπὲ 48 ἃ ὨΛΤΏΘ 
10ν ἴδτδθὶ, τὸ τηυδὲ γομαγὰ ἰδ 88 ἃ ΘοζἜοϊωθῃ, δηὰἃ 88 80- 
δορὰ Κωηΐο (οοταρ. οα Γ}2) γΟΥ. δ), ΘΟΠΒΘΟΌΠΘΠΕΥ 828 ἃ 
ῬΓΌΡΟΥ ποηθ. Βαὲ, 88 ἰ8. τοὶ] ΚΩΟΨΏ, ΠΟΘ ἰβ στϑϑῖον 
{τοϑάοτῃ δῃὰ γαγί οἷν ϑϑὰ [πῃ 4}} ἰἸαυρῦδροϑ ἰῺ ἐπ 6 ἴοτπια- 
ἔοη οὗ χοροῦ ἤδίηθβ ἐῆδῃ ἰῃ ἐδ ἵοστωδίίοπ οὐ δρρο ας 
{ϊνεβ. Τΐθ 15 Ὀθοδϑθ ῬΤΟΡΟΙ ὨδΙηθΘΒ Πδγο τομαγὰ ἰὸ 
ἰπα νἀ 4] ρϑου] αν εἴοα, τ Β!οἢ 16 ποὲ ἐπ 9 οαϑθ τὙΠῺ ὃΡ- 
Ῥθ]]αϊῖνο ἀοϑί χη δι! πα, πο ἢ ΤΏ ΘΤΘΙΥ ςΟΥΤΘΑΡΟὨ ἃ ἰο δῦ» 
δίιγαοῖ τηοάθα ἰπαὶ αὺὸ δἰνγαυβδ δ ἶσθ. ΤΠὰΒ 7" Ἦδ8 

οτ χί παὐοὰ ἔγοτῃ Ὃ" ὈΥ͂ Δρρϑῃάϊηρ ἰδ Ὠοτηΐηδὶ μά ϊης 
μ ὙΠΊΘΉ, 85 [6 οπαγαοίουί δια δῃὰ δὲ ἔθ βδῖῶθ ἐΐτηθ 

ἴῃς ὅπα] κυ] Ὁ]6, πα αἰέγαοίϑα (ἢ 8 ἤπαὶ αν! Δ Ὁ]6 οὗ ἰῃ0 
ζοοί. Ἴλισὰ ἰδ ἐμοσγϑίοσο ἰὴ Ὠοξΐΐοῃ Ἅ" ἰὼ ἐμαὶ ρϑοῦ- 

ττ 

δ ελαὶϊ δλουΐ οὐὔΐ (δὲ παπιϑ 97 «72“οοὗ. 4 

σΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ. 

1 βεροοὶ ΧὩ] ἢ ἐδ ὀηάΐηκ 13 ἱγχοραγίθ ἰὸ . Βαὶ νῇδι 

ἴν τη 58 ῬοαῦΠαῦ τηϑϑηΐϊης Οὐ 33 10 οσσῦγβ οἢ ἐπ ὮΏΟ]9 

ποὺ οὐΐθηῃ. [10 ΟἿἹΥ ΔΡΡΘΕΩΣΒ ἰα ἰὴ Βρρο᾿!δεΐνοδ ΕΣ δία- 

ἐμέιηι, δίαζιια, πιοπυπισηΐηι, ἰῃ ἰῃὴ9 ὅγνὸ ῬΤΟΡΘΟΙ Ὠδίηθ5, 

μὐγϑῖ, ΒΠΥΤ (ΒΔ), 7.2, 7), [0 , διὰ πο 
νοτὰ 11.3 (Α::098 Υ΄ 26) οἵὗἨ ψῆηΐο ἰὲ 18 οὐ Κηονῃ ἀοῆ-ς 

Εὐοὶ ὙΠ Θί μον 1 ἴ8. 8 ΡΓΟΡΟΡ ΠΔΙΏΘ ΟΥ̓ 8 ΒΡΡΟΙ]αὐΐνϑ. 
Βαυὺ (Π6 ἐπάϊηρ 1) 15. πιδῃ 6 80}. ἀοτίνοα ἔγοτλ ᾽ν ὉΥ͂ 

ομαηρκίηρ τ᾿ 6 γον 1], Τίιθ Ἰδιίοσ ϑηαΐηρ 18 θχοθθάϊης 
οουλτηοῦ ὈοΓῆ ἰῃ Δρρο δεῖνθη δὰ ἴῃ ὈΓΟΡΟΣ ὭΔΙΏΘΒ. 86- 
γοργὰ] ψογὰθ πᾶν Ὀοϊῃ οηάΐηρδ: ἰδ Ναῃ, ἔδιπογ οὗ 

Φοβῆα, ἰβ αἰδο Ὡδσιθὰ 11) 1 Οἤσοη. υΥἱί. 27. ΤῆΘ ὑγθα] 

ἀοπίκηδείοι ἔγοι ἼΧΣΗ ΤΙ ὯΣ] (Νύχτα. χχνυὶ. 21; δυὰᾳ. 
ΔΜ “ΙΝ 

ΧΙ. 11. 19), ἀπ ὰ ἰη ατϑοὶς ἐῃὴ9 πογὰ 5 ργοπουῃοθὰ γϑρυ- 
ἰατὶν Ζαβουλών, ΤΥ 48 ἃ ὩΘΔΣ το]διΐοη ἴῃ ΝὟ. ΕῸΓ 

ποῖ ΟὨΪΥ ἰν ΜΕ. Ζἴοῃ οαΠϑὰ Ζελζωη ἴῃ Βγτίδο δῃὰ Ατβθίς, 
δ α[8ὸ ἐς ἰθ Θυϑθῃ οὶ ἐπηροεαϑί]6 ἰῃδὲ ἐπιο οτί ζί αὶ πηθϑῃ- 
ἰὴ οἵ Ὗ ϑοϊμοιϊἀθ8 πίει ἐπα οἵ 13". ΕῸΓ Ζίου τοὶ 

τότ κυ! αοῖν Ὀ6 ἀρεϊχηδίοα 85 βουηϑίἶηρ “ ΒΥΤΩῚΙΥ δβοὶ 
ὈΡ, ΚΚΊΓΩΙΥ Τουπάθα, 8 232 ἼΘ,2, χα]. 16.) ὙΠΘΓΘ [8 

τοδί ταχθὲν ἰῃ ἐδ 9 ταϑδηΐηκς οὗ ψογὰδ ἰη Ἂ 1 οὐυκού οί 

ἴο ἢαγϑ Ὀ66Ὲ 80 ροδί γον οοη γα! οἰθὰ ἐμπαὺ (86 πάη ς " 

(5 αἷδο πεοὰ ἴο ἀοδίκηαίο ἀϊπιϊπαίνοα. Ὑμαὶ ἘπαιΡρ 

(Θταπι., ἃ 167) αὐ τποο8 οὐ ἐπμδὲ βυθοῦ ἰΒβ δ1}}} ΟΣ ΠΥ οὗἉ 

οομδίἀθτγϑιίοῃ. ἸῊΣ ΟοσΌΣΘ ΟἿΪΥ ἰπ βοπκᾷ οὗ 80]. ἰν. 9, 

ὙΠΟΙΘ ἰὲ 15 τα δῸ ΘΒ ΙΥ͂ ἃ ἰοστῃ οὗ οι ἀϑαστηθηὶ, διὰ ἩΠΟΙΘ 

ΟὯΘ ΤΩΔΥ͂ ἐγαῃο]αίο “ που μαδί ἰδ ΚΘ. ΔΙΓΩΥ͂ ΓΩΥ̓͂ Ὠθασί ὉΥ͂ 

ΟὯΘ οὔ ἐδ πϑ ουϑϑβ, ὉΥ͂ ἃ οἰοῖαγο (885 ἴΥ ἑοστωϑὰ ὈΥ ἃ ᾿υ χη 6 γ) 

οὔ ἰῃγ Μεθ θοαὶ ἢ (ργοροσὶν Μαϊσρατ ϊοολοη). ἀρ λους 

(θη. χ!ίχ. 18) ἤγουη ηϑῷ τογροῖξ, τορίανίἐ, 8 οΔἸ]θὰ ἃ αἱ- 

ταϊβαϊίνο ὈῪ ακβεκισα, ταϑδηΐηρ “ ᾿}0 ΒΏ ΘΑ." ὈΝΘΣΙ 

ΜΕΘ. ΟΟΟΌΣΒ ὈδΏ. 1. 16 ἴον Ὁ Ἢ (δα. νος. 12, οδὰ ἸΔΙΑΙΥ͂ 
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τθϑηῃ δηγίίηρ 6589 Δ δι) 8}} γοχοιδΌ]98, ἑ. 6., δοτηθ- { [πὲ ἐ8ὸ Ῥγορῃοὶ σοραγὰ8 ᾿" 88 ἰῃ 9 322 ἴοσ υχχ δ. 

ἐδίης ἰΒσΟη δ᾽ ἀΘΥΔΌΪΘ 88 τϑϑῃδ οὗ ὨουΣὶβητηθηῖ, [Ὁ 15 

Ὀδίνογϑδ! ν δα τα  ἰοὰ [δὲ ΠΝ, “480 υρί],"" τηθδὴβ [ἢ 6 

ΜΠ 6 πρδα ἴῃ [ἢ ΘΥ9 ; Δῃηὰ 4180 Ὁ") Ὑπῦ (. 18; Φαάκ. 

ΨΠ!. 26) ἴα ΚΘΏΘΣΑΙ ἐαίκϑη ἐο τηθδῶ ἰωπείας. 1, δ 6]]Υ, 
ΒΕ-ΟΟΚΙΟΝ, ΠΟΙ ΕΑ οἷΐοα, 18 οογγϑοῖ [ἴῃ δ δίῃ 

[δαὶ Φοθίρροι ἰ5 αἰ αὐγ οἱ Τοδορῆ, 1 οσδπηοὺ 8060 ψἢδὶ 
ΟἿΦ σδῃ οὐ]οοί ἰο [ὴ9 ἀϑϑυτηρίοιη (Πα ἐη6 ΗδθΌ., ἀπο κ 

118 αἰπλιϊυἰἶγο ἴοσπ8, ΓΌΣΤΩΒ ΒΟΠ16 ἰῃ ᾿-- ΜοΥΘΟΥΘΡ γθ.. 

δ ΤῊ ΔῈ 680} σογγοθροη δ ὗο ΥΟΓ. 2, Δη ἃ 85 (ὴ9 ἩοΣὰδ γῦ5Υ. 

δ2Ρ»" Ὀσ3 ἈῊΡ ΣΙ οοτσοϑροηάὰ ἴἰοὸ ἰὴ Μοσὰβ 

Ρ»᾽ "ὮΡ ΚΎΠΟ Ἤ τοῦ. 3, δὸ (80 ποτὰβ Ὁ92) 
Γ22" ὩΕἪΦ᾽ στ. δι τϑίοσ ἴο ἐπι ψογὰϑ 1} ᾿ΠῪΓΙ2 [γ᾽ 
ΥΘΓ. 2, (ΘΟΙΩΡ. ἐδ ΣΘΙΏΔΙΪΣ 5 ΟἿ Υ67. δ). ΕἾΟΙΩ [8185 ΓΘΒῸ 9 

ΟΡ. δ. ῬίοεΙ 733, Ὀσδία οβ ἤοσο, ὁσσυγβ ΟὨΪΥῪ Σῖν. 4 δηοά φ- 
Φοῦ χχχίΐ, 21,22. 1η Ζ2οὉ (ἢθ τηρδηΐης [8 τα Δ ΤΙ ΕΥ “[Ὸ 
βαιίον." [ἢ χὶν. 4 ἰὴ6 ποτὰ βίβδῃαβ, 88 ὮΘσϑ, ῬΡΆΓΩΙΠεἱ ψΠ ἢ 

ΔῊ. διηὰ σδὴ ΠΠἰκοτ 89 Ὠγλ6 8 ΟἿΪΥ͂ “ἴο ὨΔΙῚΘ ΠΟΏΟΓΘΌΪ,." 

ἴῃ ἴαἴοὸνῦ ΗΘΦΌΓΘΥ {0 ΟΡ ΤΊΘΛΏΝ “ ὁοσπορίπαγα, ἐξίμΐίο 
αρροαγδ᾽" ἰὼ χϑ; ταδὶ, δπὰ 22 18 " οοσποῆδῃ, ασποτξη," 

ΘΙ ΘΥΘῚ Ὠοὲ ΘΧΔΟΙΥ δὴ ΠοογθὈΪθ οὔθ. ΤΏ. δὰ 

δὰ ΟΠ 816 [89 Ὁ..29 ἴοσς ΤΠ. Αποὴκς Ἡθθτον 

ἀτδσωϊαλσίῃβ Π6 ργοποῦη ἰβ οδ δὰ "22, Ὀθοδαδο ἐξ 15 ἃ 

σψογὰ διδπαάϊηκς ἴῃ ρασθ οἵα ὥουῦῃ. Οοτρ. ΒΟΧΤΟΒΓ, ζάΣ. 
ἐαΐπι. οἱ γαῦῦ, ν. 1056, ὙΊῈ τ 15 οοείδί ὩἾΥ σοῃηθοίδ ἐδ 9 

Ατγαῦϊς ζωη)ε, πο ἢ ὨΟΎΘΥΘΥ δῶ5 ΤΊ 076 (ἢ6 τηδαηΐηρ οὗ 
ἃ (Δι ΠΑ ὩΔι)6 οὗἨ δος ΟΥΥ ΟΥ ΟὯ6 ΚΙΥΘΏ ἐπ ἰοδὲ (ΘΟΣΏΡ. 
ΕΤΔΙΡ 5 ΟἿ. ΡΡ.- 662, 66δ). 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ,. 

1. ΤῊΪΒ κίσορῆθ οοῃποοίβ οἰ οθοὶΥ πὶ τ (ἢ 6 ἴογο- 
Βοῖυ κα, ΟΏ6 88 ἱΐβ ἢ οομο] υδίοη. 86 ῬτΣ 
Ῥοςοὶ αἰδβοϊοθοὰ χἹἹ]. 21, ἡ ποὺ ΤΔΘΓΟΙΥ ἴΠ6 Ὀγυΐο 
Ὑ01]4, Ὀυΐ αἷδὸ {πὸ ρϑορὶο οἵ Οοά νὶ}} ργοοϊαΐηι 
{Π6 ῥγαΐθθ οἵ ἴῃ 6 1,0ΒΡ, οδῃηῃοὶ ὃ6 Γο68]126α δὶ οὔθ 
δΔέογ ἴΠ6 τοίσγῃ ἤοπ Εχίϊθ. ΕῸΣ ἴμ6 ἤσθβαὶν 
Ιαγδοὶ 81}}} ργοἀοπι)ϊηδίοη. ΤΉΘΥ οδηηοῖ ρῥγοοϊ δὶ πὶ 
1Ππ6 Ῥγϑῖ86 οὗ ΨΦεβουδῇ ; [ΠΟΥ π|ι}}] ποὶ, 'π ἐμοὶν 
βο σὶ χηϊθούβηοθα, δοκῃον θαρο ἰποὶγ δἷη, δηὰ 
ὙΠΠ|Ι ποὶ δοοορὲ (86 βδουίῆοο μα αοά, ἰῇ Ηἱ8 
ἔτδοθ, οὔ ΓΒ ἰο τγδῖα ἴον ἱμοὶσς εἰη. ΕῸΓ [Πϊδ [ΠῸῪ 
ἈΓΘ αἰτίῃ ὉΡ ἰο (86 οὐγβ86 οἵ ἀοδιτιοιζοη. Βαυὶ 
19τ88ὶ 18 ΟΥ̓͂ ΩῸ ΠΙ6Δὴ8 ἀ0ὴ6 ΔὙΓΑΥ͂ 88 ἃ οἷο ὈΥ͂ 
ἰπΐϑ. Οὐ [6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ͂, (ἢ6 πηοϊηθηὶ ἢ88 ΘΟΠῚΘ 
σῃδ (80 ΓῸΒΡ πῃ} 18] ἰοὸ (μ6 ρϑορὶε οἵ Ηἰβ 
ὉΒοῖοθ, ὦ, 6., [86 οἰθοίίου, (6 ἐκλογῇ οἱ Ηἷδ5 ρΡεοο- 
ἮΝ (τοΣβ. 1, 2), [89 Ῥγοιμῖϑθ χίνοη χὶὶ. 19-21. 

ΟΥ ἱΒοὴ {86 [ῸΕ}Ρ Μ{11] βεῃὰ ἀόνῃ, οὶ δαί ὶν 
Ἀθυπάδηοσ οὗ πναΐογ, Ὀὰΐ βίγοδιμβ οἵ ἴδ ϑρὶ τὶ, οἢ 
{Π6 «ρίγέδιιαὶ Ἰαγϑαοὶ, οοταροβοὰ οἵ ἴμοϑθ οἵ 1δγδοὶ 
δῃά οἵ ἴΠ6 μοδίμβοη ὑπαὶ δγὸ αυδιἱ θὰ ἰο γϑοοΐνθ 
(γον. 8), απὰ ἰπθθθ βίγοδιηβ ψὶ}} δηδῦϊὶθ (6 
δρί γί. 8] [8Γ86] ἰο οἰθανθ ἰὸ ἰῆ9 1,0 ῈὉ ἰη ἃ ἔγοβῃ 
116 οὔτμ9 βρίτιῖ, δῃὰ [8 ἴο ρμοσίοσι πῆδὲ τὴδϑ 
Ῥτοαϊοϊοα χ] . 21. 

2. οϊ ον 68:-----δν9 ΟὨΟΒΘῈΣ .--- Ἴ ογα. 
1,2. [18 ἔγκι οἵ 411] ἰο Ὀ6 σχοιῃδσείζοά ον τῃ6 
ΒΡ ὯΟ ἸΟΏρῸΣ δά άγθβδβοβ ΗἾβ Ῥθορὶθ πλ ΤΟΥ ὉΥ͂ 
1Π6 Ὡδηλ6 “ ΨΦ8Δ000 ὁγΣ “ [5γϑο],, Ὀαΐ τὶτῃ (ἢ 6 ἰδη- 
ἀοτγοθὶ ὀχρυοβθαίοηβ, δ μον Ηο δοσαηγυ δῖθα (ἢ 666 
ὀχργοββίοῃβ, 79 860 ἰμδὶ ΗΕ ἰδ ποὶ ἀο4]- 
ἱῃρ σψῖιὰ 189 Ὠδίαγαὶ 16γϑο], θὰὶ πὶ (6 Γοπιηδηΐ, 
1.6 ἐκλογή. ΒῸΞ ΠΟῪ ἀοροηήβ οὐ χὶϊὶ. 28. 
Βαϊ ΠΟΥ͂, ἐ. 6.. δον θοϑὮ}γ [ἀγ86] ἢδ88 οοπίοιηηοά 
1:6 ββογίβοθ ἴον ἰΐ δἷῃδ, βῃἃ μ88 οὐ ἰδαὶ δοοουῃὶ 
ὈοοΏ γα θοίθά, (μ6 τηοιθηὶ μ88 οοθ ὑβοη ἰμ6 
10 ΒΡ ΡῬγϑρδγεβ ἴπ ἰγτὰθ ἴϑγβϑοὶ ἴον [6 δοοοι ]} }8ἢ- 
τηθηΐ οἵ Ηἰ8 ν1}}.0 ΤΙ δ [θγδοὶ Ηδ ἢγεϊ δά ἀγθδθοβ 
88 ϑδοοῦ ΜῪΥ δοῖναηῖ. ΤΉῊυβ πὸ βε6 ἰῃδί ἢθγο, 
ποῖ (6 ἰοἰα], Ὁ ΟὨΪΥ [6 ποῦῖα πυοίθῃβ οὗὨ (6 
πδίϊοῃ 18 ἀοπιχηδίοα 85. “ βογνδηὶ οἵ 6 [.0Β}." 
ΕὸΣ δ ο8115 [ἢ ϊ8 ποίου 16:86] γοῦι Ζ πανϑ 
οὨοδβϑε ἔσο 8, 9; χ δ. 10; χίϊχ, 7)ς. ΤῊ Ϊ8 ἰδ 
1Π9 ὅτεϊ δα άτοβα, δηα πηϑδηΐ ΟὨΪΥῪ ἰ0 681} [80 δἱ- 
τοπθοη οὗ [μ6 οὔς δαάἀγοαβοεῦ. Τῆθη [0] οττα {ἢ 
βοοοηά δαἀάγομδ, πιϊο Ὀορίηθ πίε πδηνΐηρς τῃ6 
Βροδκοῦ, πο ἰβ ἀοεϊρηδίοα 845 Ζοθονδῃ, ἐδο 
Οτοδῖοσς δῃά Εὐστηοῦ οἵ [αγδοὶ ἤγοπι ἰπ6 ποῦ, 
δηὰ ἱποὶν Ηε]ροσ. ΕἼοῖι 4}} {86 ἴδοϊβ δηὰ Ὡδῆγθα 
δοουμυ]αίοα ἴῃ (Π6 ἴνσο σότγβθα, {πΠ6 οοποϊ βίου ἴδ 
ἀγάπῃ ἰμδὶ ἴασαθὶ οὐρῃϊ ποὶ ἰο ὃ αἰγαϊά. ΤῊ 

σπορὰ χἹἑἹ. 28 βοοῦ ἴἰο ψὶνο [ἢ οοοδαίοῃ ἕοσ ἐπ ΐ8. 
δοΒΒΌΣΌΩ [0}ἐϑε γι 18 ΔῺ ΘΓΓΟΠΘΟΏΒ ΟΣ ΒΟΙΤΑΡΗΥ. 
-- ΤᾺ], υϑΐοι ὀοοῦτθ ὅγαὶ [δὰ (Π6 οἢ] ἀχνὴ 
μεβὶἀ6.---ΤῊᾺ.] Ῥδυϊ. χχχὶ!. 16; χχχῖϊ. ὃ, 26, ἴα 
πηάουθίθα!]Υ 8 ἀραὶ χηδιίοη οὗ (6 ῬΘΟρ]α οὗ [αγδοὶ 
(869 Τεχί. απὰ αγαπι.). 1 τΥΠΊΤΏΔΥ ἵδκο ἰΐ δὲ ἃ 
ἴθ οὗ οϑῃηἀϑδγιαθηὶ οἵ βαιίοσγυ, Τὸ ΤΩΔΥ͂ ἰμο ἢ υ- 
ἀογαίδηά ἰΐ ἰο πηϑδη “ ῥίουβ 11{1|6 ὁπ, Ρίουβ 11:1}6 
Ὠδίΐοη, ΕΥδηιπιοδεη." [Ιἰ ἰδ ἴο Ὀ6 ποϊοα ἐδμδὶ ("6 
βοοοῃά δά ἄγρρ (νοσ. 2), ᾿ἶϊκο [η6 ἢγβὶ (νοῦ. 1} οοῦ- 
εἰυάοβ ψῖ 1 ανθ οδοδθε .-- Ἔσοπι τ8ΐ8 
ΔΡΡΘΆΤΗ ὙΠδὲ οι ρἢδείβ ἴΠ6 Ῥσορδμοῖ ἰαγβ οὐ ἐδ6 
ἰᾶάδβ οἵ [Π6 εἰδοίϊοη. 

8. ΕΌΟΣΙ Ὑ11] ρου: ------ οὗ ζατ890].---Ἴ τε. 3- 
ὅ. Ηδετο {μ6 ΓΟΒῸ Βᾶγ8 ἱο Ηἶΐδβ θε]ονγθα Ῥθορ]ὶδ 
οὧὖν [67 πορᾶὰ ηοῖ Ὀ6 αἰγαϊά. [ἢ 186 Ἰυάρστηοηὶ 
{πὶ ἴΒ ἰο οΘοπβάϊῃθ ἐπ 6 Η68}}γ ἴαγδοὶ, [86 δρ᾿ τὶϊπδὶ 
1βγϑοὶ 8 ἴο σοιβδίη ὑμασιηθᾶ. Τἢθ [αἰίογ 15 ἴῃ 
ἰδοὺ 6411.ἃ ἰο Ρογίοσιω ψαδὶ [Π6 οἵδοσ οου]ά ποὶ 
ἀο: ῥγοοϊδίπι ἰΐθ ῥὑγαῖρο οὗ Φοβονυδὰ (χὶὶ!. 21). 
10 ἴα ΘΔ Ὀ]οὰ ὑοὸ ἀο 8ο ΕΥ̓ (86 ουἱρουγίηρς οὗ (ἢ 
Ηοὶν ϑρίτγις. Ὑπὸ Ῥγορῆοί Βοῦθ σοίασμβ ἴο ἴῃ 9 
Βρῆοσο οὗ ᾿δουρῆς οὗ χἸ!. 206. ὙΠοσο ὁ σίοἢ 
δ᾽ οαβίπς οἵ πδίϑυν νγδβ ὑσγοπιδοὰ [0 [06 πδίξοη σϑ- 
ἰπτηΐης ποπηθ [μγουρὰ ἰἰ6 ἀοθοσί. 76 δδνὸ θθθῦ 
ἐμαὶ (π6 Ρτοροὶ μοτο δρδῖη οοῃί δῖα ἰοχεῖΒοΣ 
(π6 πῇοϊο μογὶοά οὗ βα᾽ϊ γαϊΐοῃ. 6 δῖθ δγδτγο οὗ 
(815 ἤτοι αἱ μίμνε ἢ αἷδο {Π6 ἰτγαίουδὶ Ὀχιΐοα 
υΔ] 1869 ἀηὰ ἐπ ρο]]οὰ ἰο ᾿μδηκερσίνίηρ ἰο Οοὰά. 
Ὅυι ἐμῖϑ οἰοναίθα χοδὶ ἴβγϑοὶ ἀοθβ ἠοὶ διίδἴῃ δὲ 
οὔσθ. Βιαίδον ἰῇ (δΐ8 ροσοᾶ, δορί ηπίηρ πὶ (86 
ἀο] γοσϑηοθ ἔγομι [6 Εἰχὶ]ο δα οοπο!υάϊηρ πὶ (89 
ταΐχι οἵ Ροδοο, ἐδ ουϊπεατά [βγὰ6] ἀοθοθηὰβ ἄθορ 
ἄοπῃ ἰηΐο (π9 δῦγβα οἵὗἠἨ ἀοϑβιγιοίΐἯοη. Βυΐ (Π6 
“ ο]φοίίοη " ν}} τοπηδίη, δῃὰ ἰο ἐΐ ν1}} Ὀὸ κίνοι 
18αὶ ουαἱρουτίηρ οὗἁ δίγοβηι οὗ εἰὐῥια τ ὙΓΑΙΟΓΡ, οὗ 
πίοι ([ἢ6 Ὀϊοδοῖηρ οὗ ναῖον ἀυτίπρ [6 ἸΟΌΓΏΘΥ 
ἴῃ 1Πὸ ἀοϑοῦῖ Μδὄἑἐβ ΟὨ]Υ 8 ὙΠ τος. ὃ α ἐπα 
Ῥτορβοὶ πλδῖκοϑ {π 8 οοπῃθοῦοι Ὑὐ ἢ (πδί ἴγρο. ἢ 
ΤΩΔΥ͂ ΒΔΥ, Πα ὈΪδοθθ ὁΠ6 ἔοοὶ ἴῃ [8 Ρἢγαῖοδὶ δὰ 
{8 οἶαῦ ἴῃ ἐπο ϑρ ταδὶ, δὰ (μπ18 ἔοττηι ἃ Ὀσισὸ 
ἔγοτῃη 009 ἰο {86 οἷον. Νοῖ δβ ἰἤ ἰο ἐδὸ “εἴθε 
πὶ}} Ὀ6 ἱτπηρατίοα βγοὶ [6 ῥΒγαῖολ] δπὰ ἰμθα 1ἢ6 
βρἰ γἱῖυδ] Ὁ] οθαίησ. Βυΐ ΟὨΪΥ ἴοτ 19 οἵ 
πα 8 ΤΘΟΟΘΏΉΪΣΘ ἐπ ροῦν αὶ πἰπν χιῆν. 
20, (λ9 Ῥτορμϑὶ δβρϑβῖκβ βγοὶ ΡἈισαῖσα γ. Βυὶϊ, δὲ 
(86 [Ο]οπίηρ ἐπε πηδίΐου βῆοτα, 6 τη68}8 ΔΙ γεδὰν 
ἴῃ σοσ. 8 α Ββρίτἰϊπα] πδῖθσ. ἈΌΥ (ποὶ ΠΡΌΣ.) 
ΒΘΡΙΊ8, ἴῃ δηκἰμϑοΐβ ἰο Τ᾽ “186 {π|τϑῖγ," ἴο 

ἸΆΘΔῺ ἃ ᾿ἰνίης Ὀοΐηρ, δηὰ “1933 (οοαρ. Οςα. ἱ.9, 
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10) “16 ἄγγ ατουπὰ " Ὁ) “ βωεπίοο, βισπία 
(σαι. παρα ΧΥ 8; Ῥμ. Ιχχν])δ. 16, 44) οὨ]Υ 
.ογὰ 1ῃ 1δαϊδι. ὙΏθη ἴῃ6 Ῥτορ ιοὶ βᾶγβ οἱ ἘΒΥ͂ 
δοοᾶ͵, ᾿Βΐπὸο οὔπρχίηβ δὸ δαάγοδθοθ ἰῃ 6 ἰάϑαδὶ 
(ΟΙΔΙΣΙῪ οἵ ἴῃ6 πδίϊοῃ (οοιρ. Φοεὶ ἰϊϊ. 1).. Τθ 
δορί ησ, πο ΜΔ δΓὸ ὈΥΪ ΓΑΔ γ ἰο υπάοχπίδηά 
88 δρί γι] δηα Ὀδ]οηρίης ἴο οἴοσμδὶ π6}]-θοΐηρ, 
ἷδ ἴῃ οἴἶδοὶ οἵ {πΠ6 βρίτὶῖ, δηὰ Ε δ αυψὰι ουϊπδγα 
ἴῃ 7]ογουβ, ἔγαϊε} ῥτομρεσίίν. Πθηοο "2} ἹΠΌΣ. 
ΤῊΟ ΟΧΧ, δηὰ ΤΆΑΒΟ. δρρϑᾶγ ἴο Ββαγὸ γοδὰ 7.33. 
Αηὰ αἱ ἤτπὶ εἰρῃϊ ομδ τηῖρσηί Ῥγοίδσ ἐπῖ8 τεδαΐης 
ἴο (δ 1.32 οὔ δε ἱοχὶ (ἡ ἰο ἢ ΟΟσΌΣΒ ΟὨΪΥ Β6ΓῸ) 
ἸΟΓΟ 1 Βοίίον βυρρογίοα δηὰὶ ηοί ἰδ ϑδδίοσ. [{ 
δΟΘΙῚΒ ἴ0 1τη6 ἰμδὲ ὑπ Ῥυορῃοῖ, Ὀγ 86 βσαδα, 
ἀοθθ οὶ τωϑδὴ 80 [βγδϑὶΐθβ ὑμοιηβοῖνοδ, ἴὸ 
πιο “6060. κδηὰ “οὔδβρτίηρ᾽" ἀο τοΐεσσ. Ηθ 
χδί ΠΟΥ οοηοαῖναδ οὗ ἰπ6 ᾿βγδϑὶ ΐοθ 88 ἴθ δὰ 
δοῦν Ρἰδηΐδ, ΒΔΥ, ΟΝΘΣΒ ΟΥὁἨ ίγθοβ, στοσίης ουἱ 
οὔ 86 τηϊάβὶ οἵ ΕἼ ΕΤΡΒΑ, δΔηα ΌΥ 106 ζἴγϑϑθ ΠΊΘΘΏΒ 
(86 οοηνεγίοα Ὠοδίμθη. Ηθ ἤισῖμος ΘΟΙΡαΓοΒ 
ἴμοπὶ ἰο Αγδ.σθοθ (Ὁ 2)», χν. 7, δοοογάϊηρ ἰο 
ὙΓΕΥΖΒΤΕΙΝ ἴῃ ΒΕΙΠΙΎΖΒΟΗ, Ρ. 459. εηι., ποῖ 
ΜἸΠοντα, αὶ ἃ Ρορίδν ἱγεθ ἐμαὶ στοῦ [ἰἶχο σ]}- 
ἴονβ, δῃὰ δ]οηρ Μ ἢ βαςὶι, ΕΥ̓ βουίηρ πδίθγ) ὉΥ 
(6 'τταίθυ-οοῦσϑο (ΟΡ. Χχχ. 25; ΡΒ. ). 8), π ἰοὶ, 
1ο8θ οουμγωοι ἤδη (Π6 πΊ]ΟΥ, τὴβθ ΟΠ Ρ σῆραν 
ΔΙΏΟΩΣ [6 ἔσθ διὰ Ῥῦβηθθ αγοπίως ΟΥ̓ (9 
Ἡδίου, 
Τῆυδ 186 ῬτοΟρΡΠμοὶ ργόραγοθ ἴοσ νἢδὶ ἢ6 ποπ]ὰ 

ΒΑΥ͂ ΥΕΥ. ὅ. ΗΡ δῆονα, Ὠδιηθὶγ, ἱπδὶ ἰο {μ6 
ΒΡ Γ81 1676], τ βοτὰ μ6 δά γθϑθθβ νοσγα. 1, 2, θὈ6- 
Ἰοησ ποῖ ΟὨΪΥ βυςἢ 8Ὲ δθ [βγϑϑὶ ἰἴ66 ΌΥ͂ οοσροσϑαὶ 
ἀρλοοῖ. Νοί 411 δῖοὸ ἴβγϑϑὶ ἱμδὶ ἂγὸ οἵ [βγδοὶ 
(Βομι. ἰχ. 6 84ᾳ4ᾳ.}; διὰ γι8ὲ δ 11{{16 δρὸ {9 
᾿ιοδίμοη οὐ δοοουπὶ οἵ ἰποὶγ ἀφβοθηὶ οχοϊυάοή 
ἔτοαι [ϑτ8δ6]. Ουγ Ῥτορβμοῖ, ἰῃ ἰδεὶ, οὔδη δπουρὴ 
ὈϊΘΓ4 156 Ῥτοταΐδο {Ππῶὶ ([π9 Ἠοδί ἤΘ ἢ 58ἢ}4}} δοῃγο ἴὸ 
[ετϑδ] δῃὰ δ6 ἱποογροσαιθα ἴῃ ἴβγδοὶ (11. 2 βαᾳ.; 
χὶ. 10; χὶξὶ. 6; χ]ῖχ, 6, 18 5αα.; ἦν. 1 τ Ν 
ὃ; ἱνὶ. δ ρη4ᾳ. ; Ιχ. 8; ᾿Ιχν. 1, αἰ6.).. ΤὮῦδ ἷ 866 ἴῃ 
γοῦ, ὃ ἂχ Θχροκϊΐίοη οὗ ἰδ ἱμουμῆϊ ὑπαὶ (6 θ6- 
Ἰονίηρ [6γϑϑ] 68 βργουΐ υρ ἐπ 86 τοΐᾶδῖ οὗ 9 
Ετᾶ88, δυὰ ἰπδὶ (ΠΟΥ τΠ8 5}}4}} ἈῈ ἀϊδιλησοαϊδηοα 
[το (86 σταδα, δα γαῖ βίδηἀ Ὡροὴ οὔθ ἰουπάα- 
τίοη οἵ 116 ψῖθἢ ἰϊ. ἘΕῸΣ νοῦ. ὅ ἀοϑα ποΐ βρϑδῖ οἵ 
1τϑο] θα, θαϊ οὗἁὨ δυοῖ 88 ἰυγη ἰο Φοῃμουδὴ δηὰ ἴο 
Ηΐδ ρβοορὶ9. Βαΐ ἰδ οΟΠσΟΓΐης ἢ 6660 
ποῦ] θ6 τῇ 1 }Υ ἀϊδοοπηοοίοα 1 γος, 4 ἀϊὰ τοὶ ἰη 
“Διθοηρ {Π6 9,,ΤΑΘ8᾽" οομίδίη ἃ ἐγδηβί οι (0 (86 
1πουρῆῦ ἴῃ αὐυοκίοη. 

Νοιῖϊοθ ἐμαὶ γϑγ. δ μδ8 ἵπτο οἰἱ οὗ ραγίβ, οὔ πίονι 
6ἐβοὴ 86 ὑπὸ βυραϊ νἱδίοηα. Το Βτθὶ δυ δα ἐν ἱβίοη 
οἵ οδοὴ ραγί οοῃίδίηβ ἃ ἀθοϊαγαϊΐίοῃ οὗ βυσγοπάογ 
ἴω ]ελουαλ; 86 βΒοοοηά Βυ αἱ νἱδῖομ οοηίαἷπα ϑδοῖ 
[016 ἃ τοοορηἱΐοη οἵἁ [βγδϑὶ 88 ἃ Ῥθόῇῃ]α οἵ ρῥγομ}ἷ- 
Ὡρηΐ ᾿προτίϑηοο. Το βγβὲ κοί ἐν ἰκίοπα Βορίη 
πὶιὸ ΤῊΣ, [Π6 ἰΟΌτῈἢ ἀοαΒ ἢοὶ. ΑΒ οὨΘ οδηποί δυοίά 
ἐπαυΐτίηρ πῊγ ([μ6 Ῥτορμοῖ βῃου]ὰ τοίγαϊῃ ἔγοτα ἃ 
Ἰουτῖι ΤΥ, [τ ἀρ Ροδῖθ (ῃδί Πς του] κβ8Ὺ : οί 41} νὶ}} 
τῆλ ΚΘ ρσοιποηϊ ἰη {πο ῖν σοη ἔθδαϊοῃβ οἰἐλον Φ ὁ μου δὴ 
οΥ ἴδε ηδιΐοπ, θαὶ πιδῺν Μ1]} ἀο ὈοΙῃ. ΤΉυ5 διλοης 
μο8δ6 ἢδϑδέμθη {ΠθγῸ 5.81} δ8 80 ΤᾺΣ ἃ αἰ βΌγθη 
ἰμδὶ βοὴ ἴῃ ἐπεῖν ἀθοϊδγαιίίοῃ οὗ δά ϊηοβδίοῃ πὶ] 
ΤηΘὨ 0. ΤΔΟΓΘ ΘΘρΘΟΙΔΙ ΪΥ ἰμ6 Οοά οὗ (6 ψμβορῖθ 
οἴδοτα ἐμ οἵ Θά, πϑὴ]6 δι }}} οἴβεῖβ ψῃ] 
τηρηθοι ὈΟΙῊ [ἢ βασι ἄερτοο. Τῆυδ οὔθ Υ1}} δα 
Ι δὰ τἴ86 1ιοτάΐ, δηοίδον πὶ}] Ἰεὲ ἃ Ἰουὰ οἰ] 
νῈ ποδσὰ Υ͂ πββδῆϑ οὔ (ῃ9 πϑιηθ οὔ 9400}, ἱ, 6., ΒΘ 
ΝΠ Ἰουὰγ ῥγαΐθο ὅδοοὸν (οοπιρ. οἡ χὶΐ. δ). 

ΕἸἾΏΔΙΙΥ 8 τμϊτὰ ψ|}} ἀο θοὶμ: δα Μ|}} βἰ ζῇ δι'ταῦ 
τὶν Βδηά, ὦ 6., ὑπδὶ μ6 Ἵοδὴ ἀο, οἴἶεοϊ, ρογίοτι 
(οομῖραγο {μ6 ἐχργοβδίοῃ Ὑ᾽ 11) ὅσ. ]. 15; 2 Οὔν. 
ΧχΧΧ. 8, εἰ0.) ἴο (69 10ΕὉ»ν (329 ἐιεγὶδ οοπδίσπατο 

4160 στ  οἵὨ ἀοβηϊιίοη, 6. 9., ἰδ Ὁ ΤΥ} 2:02 
ἷν. 3). Ταΐδβ ὀχρ  δηδίζο Ἀρρθδσβ δἰ πυροῦ ἴο τὴθ 
(δὴ (86 οἰμοῦ ἵντο ἰμαὶ γαηβίαία οἰΐῆοσ “ ἴο 
ττὶίο, οἰοἢ οπ ἴῃ 6 Πδηά," οὐ ““ἴἢ΄ο πυῖϊα στῇ {16 
Βδηα. ὙὩΤδυθ ΟἿ8 ΠΠΔΥ ΒΑΥ ἵπ [,αἰΐη: ἐϊογὶδ 
“παππι δυάπι “ζουας ἱσπαδὶ(, ἴὰ ογάοὺ ἴὸ β' κῃ ν 
ΒΌΣΓΘΠΘΥ ὈΥ͂ ἸΏ6Δ88 οὗ ἃ ἰορηὶ οὐ] ραίΐοη, ΟΥ̓ΤΠ 6 
Β816 ὈΟΙΒΟῊ ἰΐ ἰ8 βδ ἃ σι μοσ, {παὺ κ 6 π|']Π] πλαῖκὸ 
δὴ Ἀναγὰ οὗ ΠΟΠΟΥ ὈΥ̓ πηθδῃ8 οὗ [8 Ὡδῆιθ οὗ 
ἴϑγαο],᾽ ὁ. 6.,ὄ 1ῃδι΄ Β6 π|}}} ΒΟΠΟΓΘΌΪ Ὡδῖγθ 1ῃ9 
Ὠδίηθ οὗὨ ἴδγδϑὶ. 'οο Τεχέ. απὰ Ογαπι. ΤΒο ἰηιὶ- 
τηδίθ σαϊδίίοῃ δείπνου αοα δὰ Ηἰ ροορὶς ἰδ 
δδδυ 6 Π6:6. Ἦδ ἰμαΐ οοπίραδοβ ἴῃ6 [0ΒΡ τηὐδὲ 
οομΐξδββ Ηΐα ρϑορὶθ, 8δῃἋ4 υἱοέ υεγδα. 

ῬΟΟΤΕΒΙΧΑΙ͂, ΑΝῸ ΒΤΗΙΟΑΙ,. 

1. Ου χἹἕἱ. 1. “Ηδογο δὰ ργοβοηίϑα ἰὸ 8 [Ὁ 
Οὐν σοχηΐογίὶ 41} (ἢγϑθ διίΐο 68 οὔ 186 ΘΟ τἰϑιΐδη 
αἰ ἢ οοησογηίηρς ἱμ6 Οτγοαδίΐοηυ, Βοἀθιαηρίΐοη, δὰ 
Βδῃοι  βοβίίοη, Εογ 1) 1 αοἀ ογεαξεα υ8 Ηδ πὶ}} 
Ὡοΐ ἴογβδο ἔπ ποῖ οὗ Ηἰΐβ βδηάβ (8. σχχχνῖϊ. 
8). 2) [ΗΦὸ λαε τοἰεεπιθα μ, ΠΟ Ομ Ὑ1]1] βοΐΖθ 
Ηἰβ βἴιθορ ουἱ οὗ Ηΐδ Ιδηὰ (ΦόΒη σ. 28). 8) 1 
ΗΘ δι88 οαἰϊϊοα ὺβ δῃιὰ πατηθὰ υ18 ΟΥ̓ ΟΟΣ ὨΔΙΏΘ, ἯΘ 
ΔΓΘ ΔΙΠοὐοα ἴο τοὐοΐοο ἰδὲ ΟΣ πβπλθθ δ:ὸ Ἡσίϊίοῃ 
ἰὼ δοάνθη (1 χ. 20.) -- ΟἈΒΑΜΕΒ. 

2. Ου ΧΙΣΪ. 2. “ αοἀ ἀοϊ]ῖνοτβ ουὖϊ οἴ ρογὶ]8 οὔ 
Ναῖοσ. ΕἸΧΘΙΊΡΙ68: Νοδὴ (αφη. νι}. 16). Μοροα 
ὙΠῸ γΚἉῤΔ σδϑί ἰηϊο [86 ψαΐετ ἴῃ 6 {1{|16 αγίκ οοσογοά 
αὶ οἱ οἢ (Εἰχοά. ἰἱ. 6). ὙΠ6 οἰ] ἄγθη οὗ [δγδοὶ 
ΜὯΟῸ ψ6ΓΘ ἰοὰ (πγουρῃ (6 Εοὰ 864 (Εχοά, χὶν. 
16). Φοηδὴ ἰπ ἴη6 τθ816᾽8 Ὀ6}}γ (Φοηδῃ ἱ. 11). 
ΤἼΘ αἰμοῖρ!]οθ τ ἢ τ[86 ΠΟΒΡ ἴῃ ἴμ6 Ὀοαῖ (Μαίι. 
υἱἱ!. 26). Ῥοίοθν τῆο δὶ κοα οὐ {Π6 πίον (Μδίῃ. 
χῖν. 80). Ῥδὺ] δ ργθοκοα, δηά δ᾽οὴς σἱὰἢ 
ὙΠ ῸΠλ ἬΟ͵Ο Γοδοιοα ἵτὸ Βηηάγοα δηά δβουθηιγ-ἰχ 
800}]8 (Αοἰα χχνὶϊ. 37). (ὐοα ἀοἸἑνοτθ δ]8ὸ ἴγοπὶ 
τ] οὗ ᾶὅτο. ΕΧΘΙΡΙ68: Ὠδῃ161᾽ 5 ΘΟ ρδηϊοηΒ 

ἴὴ [809 ΒΕΥΥ ἴτηδοο (Π 4π. 111. 24 56.) Ιμοἱ, 
σοτὰ ὙΠῚἢ} 8 ἴάτα]Υ {πὸ ΒΟΙΥ͂ δηροὶ ἰοὰ οι οὗἉ 
ϑοάοῃμ (6 εῃ. χίχ. 17). --ΟἜΑΜΕΕ. 

8. [Οἡ χ δ. 4, “ δ που]ὰ οδιδο οἶος πδιΐοη 8 
ἰο "6 ἀοεαίτογοά, ᾿ἶ ἰὰ ΟΣΓΘ ὨΘΟΘΕΘΒΑΓΣΥ, ἴῃ ΟΓΘΣ ἴο 
οβδοὶ ποῖ ἀο] ὑσόγαποθ, δα ἴο γοϑίοσο {ἢ6πηὶ ἴὸ 
τοῖν ον ἰδηὰ. ἯἾ6 Ἰοδγῃ ἤθσγο, (1) Τ μβδὶ πδιϊοῃβ 
δ ΔΙΠλΐοβ ΔΙῸ ἴῃ ἴῃ Πδηά οἵ δηὰ αἱ Ηἰβ 
ἀϊβροβδὶ. (2) Τμαὶ Ηἶΐθ ρϑορ]θ δῦὸ ἄθδαγ ίο ΗΪΐβ 
δοδγὶ, δῃὰ ἰῃδὶ 1 ἰρ Ηδ ράγροθο ἰο ἀοίδηα ὑπ 6. 
(3) ΤῊΉδι 1π6 του ]υΐϊζοιδ διηοηρ πδιϊοηκ, ἰΠ|6 Τ180 
οὔ οὔθ ϑιηρῖγθ, δῃὰ (πὸ (Ἀ1} οἵ δηοίμογ, δ οἴῃ 
ἴῃ οτάον ἰο φῃΡγογηοὶθ ἐπα ποϊΐδγο οὗ Η15 οσμυγοῦ, 
(ο ἀοίοηά 1 ἴῃ ἀδηροῦ, δηὰ ἀοΙ ἑνοῦ ἰὑ ἴῃ ὕπη16 οὗ 
οδἰδταΐγ. (4) Τμδὶ ΗΠ8 ρϑορὶθ βῃουϊὰ ραὲ ἐμ 
αἰπχοσὶ οοηβάθηοο ἰῃ αοά 85 Ὀοΐηρ 8016 ἰο ἀοἴδηά 
{μ6πὶ, δηἃ δ βανίηρς ἰοστηδα ἃ ρὺ ἴο ΡΓΈΒΕΓΥΘ 
δηα βανὸ ἱμοι."-- ΒΑΒΝΕΕ.---- ΤῊς στιρη θοῦ 
ἷ8 ἀρ) νογοά ουἱὶ οἵ ἰγσου]ο, δῃὰ 1ῃ6 πὶοῖτοα οομμϑίι 
ἴῃ δἷ8Β οἱοδά," Ῥυύονυ. χὶ. 8]. 

4. Οη χὶδῖ!. 8, 4. “ ΤΉΘΓΟ δγὸ νδγίουκ υΐϑσα οὗ 
(πα: α. ββοπιθ ΒΌΡῬοΟδθ ἯΘ ἃΓῸ ἰὸ ὑυπάογίδηα ἐΐ 
1Πὺ8; [86 ἘΚΥΡΟΙΆΠδ ἰηαχί πο (ΠῸΥ σψουἹὰ Ὀἱοὶ 
οαἱὐ τἶνθ Ῥθορΐβ οὗ ἴβγϑεὶ, Ὀυὶ (πον τότ Ρυῃίβμοα 
{ποθ ῖ νο8; ὃ, ΟΠ ΘΓ ΔΡΡΙΥ ἰϊ ἴο ἴδ εἰπχοβ οὗ Η6Ζ6- 
Κκία, νβθη εἦο Ἐκᾳγρθδηβ δὰ ἘΠπϊορίδηβ ΜῸ ΓΘ 
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οἰιαβίίθοα ὃν ΒΒ ΙΔ ΏΘΘΟΓ ; ὁ, ΟἴΠΘΓΒ διρροβθ ἱΐ 
Μ48 [0181]. ἃ ὉγΥ ΝΕ ΠΠΔάηοΖζαῦ ἰπ {86 ἰἴπλ6 οὗὨ 
Ζοαοἰκίδῃ ; ἀ, οἴμοτε ὈΥ 1η9 Βουηβδῆβ, πῆθη (86 
ΨΦον ἢ σορυ] 6 τὲ βραγοὰ δηὰ ἰμθβο ἡδίζοῃβ 
Θποουηΐογοα τηϊδίοσίυῃθ; ὁ, δι1}} οἰουβ τοραγά 1 
83 γοῖ διίυΓο, δηὰ (μα 1 ἰδ ἴο Ὀ6 1816 οὐ δηὶἰὶ- 
ἐὰν υϑμ ῃδώοηθ, ὙΒϊοἢ ἰΠ6Υ ἰπίοσ ἔγομλ γοσα. 

1. 
“Β νΘΓΆ] ΘΧΘΙΊΡ]68 οὔ συ οἷ 8 πδσάϊηρ ΟΥ̓ οὔ ρυη- 

ἐβῃμαθηΐ ἔγοτι 1π6 ον θη πβίΐοη, ποῖ οὐ [ἢ 6 
οἶμον παηά ψοσὸ βυβογοα ἴο (81}1] οὐ ϑδίμϑθη πὸ- 
«ἰο 8, 8γὸ ἴο 6 ῃμοἰϊοοά ἱπ (110 ὨἸΒίΟΥΥ οἵ (86 7 ἐνγα. 
5111} 115 18 Ὡοΐ ἰο Ὀ6 υπάοχειοοα 89 1 (Πθ86 πᾶ- 
1Ἰ]0η8 δ βογοα ον ἰδ6 βὶπ8 οἵ υάδῃ. Τἢθ τγϑιἢ 
οὗ ἀοἂ ἐμαὶ Ββμοι!] ἃ να οοϑθ ὕροὴ Ψυἀδἢ, οδπιθ 
οἵ [9 Βοαίβϑη Ὀθοδῦβα οὗ (οἷν οὐ δῖπ8, θυῦ {υ- 
δῇ 'νδβ (ἔθη βραγϑὰ ουὖἱ οἵ ργβοθ (σου. χχὶ. 18). 
αοὐ ἔογγανο ἐμὸ ροηϊίφηϊ “Φ6ν.18 (Ποῖσ βίη, δαὶ ΗΘ 

ππΐρβμοα ἰπ6 βἰῃ οὗ (μ6 ἐπηροηϊίοηὶ Ποδίμοη.᾽)- 
ΑΚΚΕ. 
δ. Ου χ δῖ. ὅ-8. Ὑμᾳαὶ (9 ἀβυ υρῆς ΒΥ ἤΘΓΘ 
ΓΒΕ οὗ ἴπ6 τεϊαγη οἵ [βγδοὶ ἔγομι 411 (δ6 
ἀκ οὗ 19 Ἔχὶ]θ, ἈΡρ 1168 8]βο ἰο {μὲ γοίυσῃ {παΐὶ 

(Δ κ68 Ρ]δοθ ἤθη ῬΟΟΥΓ, βίγαγίπα ποδί θη 800}}8 810 
Ἰοὰ Ὀδοῖκς ἔγοτα ἀςθδὰ 14.018 ἴο {πο ᾿ἐνίηρς αοά, ἱμεὶν 
Βεανίους δὰ Βοάθομιοσ. Τηθα [ΠΟΥ͂ 8γθ {6 οἤθβ 
ταὶ 16 [ΟῈΡ 8 τηδᾶὰθ δη4 ρσγοραγοὰ ἴοσς Ηἰβ 
ΕἴοτΥ (Αςῶ χὶϊὶ. 48; Βοπι. νι}. 29 8ᾳ.) ϑυςίι ἃτθὸ 
[Π6 Ὁ] ῬΘΟΡ]Θ6 ἰμδὲ 8{1}1} αν ογεβ, βῃὰ π6 ἀθαΐῦ 
{μαΐ 8.11} αν θϑῦβ.0. ΕῸγ ὈΪ]1ηὰ δηὰ ἀθαΐ (ΠΟΥ δΓθ 
ἴῃ 88 {Ὰ Ὁ 88 ΟΥ̓ παίῃγο δηά ἐποὶν Στ [μον ὈοΙους 
ἰο 1η6 ὈΪπὰ δηὰ ἀφραῦ μοαίμβοη ποῦ ά. Βυὺ ὑΠοΥῪ 
αν Θγ68 δηα ΘΆΓΒ ἴῃ 85 [ὯΓ 848 [86 0ΒἘΡ 88 
οροϑηρα ἐμοῖς μοαγίβ δηᾶ σίνοη πηι ἃ ρεῃοίγαί: ἢ 
ὉΥ νοῦ (ΠΟΥ 866 δῃὰ ἤρὰγ δοίίοσ (ἤδη [μοβ6 
ψἢο, Δ Πουρσὰ βυγγτουπάοα Ὀγ Τρ ᾿Ππτου ἢ Ροβ- 
Βοβϑίοῃ οὗ ἰμ6 τρϑδῃβ οὗ ζγᾶσα, 81}}} ἀο ἢοϊ ΚΟΥ 
ψ]δί Ὀ6]οηρΒ ἰο {Π|πῖν ρϑδοθ (δίῃ. χὶὶὶ, 18 βαᾳ.; 
Φοδη ἰχ. 39 βᾳ44.). 

θ. Ου χὶλ!. δ 18. Τηο Ῥτορμοὶ Βοσὸ ρίνοβ ἃ 
Ῥτγοοῖ οὗ ἰδ6 οχϊἰβίθησα οὗ αοά, νΐοῖ αὖ [ἢ βαπιθ 
(ἴτὴ6 ἰηγόϊναθ ἃ ῥγοοῦ οὗ {Π6 ποῃ-οχἰβίθηοθ οὗ 
ἰάο18. 10 οαπηοῦ Ὀ6 ἀφηΐοα ἐπ ἐλεδὶ, {μΠδἴ ἃ κπον- 
Ἰεᾶχο οὗ {πὸ ἕαίΐυτα 1168 θογοπὰ (Π6 βρῇῆδσθ οὗ μυ- 
Τη8) ΔΟΪγ, δηὰ {μδὺ 1 ἰξ ὀσουγβ, Σὺ ολη ΟἸΪΥ͂ 
ΠΑΡΡΘΏ ΟΥ̓ νἱτίυθ οὗ 8 Βι ρου υτηδῃ Ῥοηρίγβδίϊ οη 
ἐῃαὺ Ον τ] Ρ08 [86 11 πλλἰδ οἵ ἰἶτλο δῃά βρβοθῚ. ὈΊο- 
ἀϊοϊϊοη 8 ποὺ δὴ ἃί. Α11 ἀδροηάβ οὐ πῆδὲ ἱβ 
ἰογοίοϊ ἁ βεϊης [Ὁ] 8]]6ἀ αἱ (πη6 τιρῆλ (πη δῃὰ ἴῃ 
186 τ ρῃΐ τῶ. ΤΠ δρτγοοπγχοηῦ οὗ Ὀγορῆθου δηΐ 
0] 8] πλοηΐ σδ ἢ ΟΠΪΥ Ὀ6 γουὶῆοα δἴζον ἴΠ [1] Β] πιϑης 
δ |κο8 ρἷδοθ. Πϑηοθ 10 18 ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ {παὺ δὲ [6 Γγο- 
ταρηΐ πδιχϑᾶὰ [Π6 ὈΥΟΡΏΘΟΥ ὃδ6 δἰξοβίοα 88 σοηπΐηο, 
ποῖ ἰογιυἱίουδβ, μοἱ ΔΓ οαἰοα ροβί εὐεέμπι. ΗθμοΘ 
{π6 ΓΟΒΡ ΒᾶΥ8 (νϑζ. 10) : “γϑ 8ΓῸ ΠΥ ἩΠΙΏΘΕ868.᾽ἢ 
Απὰ ἱἰῃ ἔδοϊ, ἴῃ 411 118 ὨοϊοΥΙουΒ ἰβίοσυσυ, ἰὴ 1.8 Γ6- 
ταΆ ΓΑ 0]6 ἰηἀοβίγαοι 111 γ, ὈῪ νἱγίαθ οἵ πο 1 
Τηονοβ ἐπγουρῇ [Π6 ἐπέϊγα αηΐνογβαὶ Ὠἰβίοσυ, Ὑ8116 
81} οἶμον δηοιϑηΐ πδίϊοηβ ἤανο ἀἸβαρρεαγοί, [βγαο] 
8 ἃ ᾿ἰνὶην τὶΐηθ88 ἴῸΓ [ἢ 6 αχίβίθηοο οὗ Ηΐπὶ ὙΠῸ 
68}18 Η ἰπ)86] δ ὁὔοα ἰδ αοά οἵ ἴβγδθὶ δηὰ [ἢ 6 
“Ογθδίον οὗ μοᾶύθη δηα οαγίῃ. ΕῸν ἰΐ 18 ἸογοίοἹὰ 
{μαὐ ἰο ὑμ18 παϊΐοῃ 8}.8}} Βαρρϑὴ λιάρταρηϊ, ἀι8- 
Ῥοιβίοῃ, οοπιϊηυθα ἀχίβίθησο ἴῃ αἰαρογβίοη δά 8 
καϊμοσγίη ἐβοτ ες δρδβίη ουὖ οἵ ἀἰβροσβίοη. ΟΥ̓ῸΥ 
[Πουβαηϑ οὗ ΥΘΔῚΒ ΔρῸ ἰΐ τγὰϑ Τογοίο]ά, δὰ πῆδὶ 
ἴο {6 ργϑϑθηὶ οουἹὰ δ 181. 858 Ὀθοι ἤ116]οα. 
ἍΥΒαὶ δυὶ ἀϊνίπο Κπονίθάρο δηα ῬΟΥΤΟΥ σὴ ἤδγο 
Βοὸ διϊοά 109 Ῥγορῇ θοῦ ἰο 86 0] Δ] πιοηὶ δηᾶ {6 
ΓΟ] Β]ταθαΐ ἴὸ 180 Ρτορβοου ἢ ἸΤΒογοίοσο [π6 οχ- 

ΤΠΕ ῬΡΒΟΡΗΕΊ' ΙΒΑΤΑΗ. 

ἰδίοποοθ οὗ 4 ἀἰνίῃηθ γον! ἄθηοο ἷβ δ μον Ὀγ {16 
ΠιἰβίοῦΥ οὗ [δγϑ8]. Βυῖ ψμδὶ ΟἴποΣ βιου]ὰ Ὀ6 
1π0 δυίθοσ οὗ (ἢ18 ργονίάθποο ἤδη Ηθ ἰμαὶ καϊὰ 
Ὠοῦ ΟὨΪΥ͂, ““Υγὁ δΔΓΘ [ΩΥ͂ ΣΙ ΟΘβοΘ ἢ (νοῦ. 10), αὶ 
4180, “1 ἀθοίαγοα πῆ ἱμοσο τὰ 0 βίγδῃρε ροὰ 
Διο γου Ὁ (νογ. 12). Οηθ ἰδ χεμιϊηἀοά οὗ (16 
δηθοσοίθ οἵ Ετοάοσὶοκ (6 ατεδῖ, πδο, βανηρ ἀ6- 
᾿πΔηαοα 8 δι Κίηρ ῥγοοῦ οὗ ἴπὸ ἔσαΐῃ οὗ [μ6 το- 
ἸΙσίοη τονδὶ θαὰ ἴῃ 16 ΒΙ10]6, τοοοϊνοα ἔγοτῃ οὔθ 
οὗ 16 ψυρβ( δἱ (4016 [89 δΔΒΥΟΣ, “ ΥΟΌΣ σα δ) θεῖν, 
86 68. 

[7. Οη χ]}}}. 10. “ Νοίίδον 8881} (Βοτὸ 6 δῆ 
τη6.} “Τμΐθ οχργοβαίου ἰδ οαυϊναϊοηϊς ἴο ἰδεῖ 
τ ἰοἢ οσοῦγα, ον. ὶ. 11, “1 δὴ ΑἸΡΒδ δηὰ Οπιορα, 
180 ἢτβὲ δῃά {πὸ ]δβὶ;᾽ δηά 1ἰ 18 γοιδυ κα Ὁ] 6 {μὲ 
ἐἷ8 ἰδηρὺ πῃ ]οἢ οὐν ΟυΒΙΥ Στὰ] 168 οἰοχηϊίν, 
δη ποσὰ τη βαϊδἢ 18 τιϑοὰ ΘΧΡΓΧΘΆΘΙΥ ἴο ῬΓΌΥΘ 
186 ἀϊνίηἰιν οὗ δεβονδῃ, ͵θ, ἰῃ Εον. 1. 11, δρρ!]οά 
ὯΟ 1688 Χμ Ε ΒΑ} Υ ἰο ἢπ6 [0 ΒΡ Φ6δὺ8 ΟΒγιβι."-- 
ΒΑΒΝΕΒ. 
Ου γνοσ. 13, ““ὙἼὙ5ο οδὴ Πΐπᾶον ἱ.. Τα ἀοο- 

ἰγἶπο ἰδυρῆϊ μοτο 18, (1.) ΤῊιὶ αοἂ ἰβ ἴτοπι ονοσ- 
ἰαβιληρ---ἰοῦ 1 Ηδ νδβ Ὀοίοσο ἐΐσιθ, Ηδ τηυδὲ ἤᾶνο 
Ὀόθῃ οίθσῃδὶ. (2.) Τμδῖ Ηδ 18 ὑπορδηροϑ}Υ [86 
88Π10--α ἀοοίτῖ 6 τ ΠῖΟΝ 18, 88 ἷΐ 18 Βοτο ἀδοϊσποά 
ἴο Ὀ6 περά, ἴμ6 ΟὨ]Υ βυγο ἰουηάείϊοη ἴοσ {πὸ βϑοῦ- 
Τἱ ιν οἵ Η18 Ῥ6ΟΡ]6---ἰἴοῦ Ὑπὸ οδῇ ἰγυεῖ ἃ θοῖηρ τὴΠο 
6. ΕοΚ]6, οπαηρίηρ, υδοὶ ] αἴης 7 (8.) Τὶ Ηθ 
δὰ ἀο νοῦ ΗΒ Ῥδθορίθ αἰ σαυα, ὯὨῸ τοϑῖξοσς πῆδὶ 
(Πιοῖτ οἰ γοπτηβίδηῃοθα (4.) Τὶ Ηδ πῇὶ}} δοοοι- 
τ 811 ἨΙΐβΒ Ρ]δηὴβΒ; ΠΟ τ δίίοῦ Ἡ ΒΘΙ ΠΟΥ ἴο βᾶγϑ 
8 ῬΘΟΡΪΟ, ΟΥ ἰο ἀεβίγου ΗἨΪ8 ἴοεαε, (δ.) ΤῊδί ἢο 

ΟΠ6--ἸΏ8Δ0 ΟΥ ἀ6ν]]---οδη ΠΙπάον ΗΠ. Ηὸον οδη 
1Π6 ἔδ6Ὁ]6 δὴ οὗ 8 ογοαίυγο χοβϑὶδὶ αοα 7 (6.) 
ὙΠαὶ ορροακϊτίοη ἴο Ηΐτ ἷ8 δα γι 1] οηθ 85 ἰΐ ἷδ 
Ὑοκοά, [Π πιθὴ υἱβὰ ἴῸτ Βδρρίποβα ἰμ 6 Ὺ τηυδὶ 
“αἱ π᾿ αὶϊὰ Ἠΐβ8 ρ]απα, δηὰ διὰ 1 (6 γι ΠΟ σδῆοθ 
οὗ Ηἰ8 ἀοεὶρῃ5." --;Ἴ ἈἈΧΈΒ.] 

8. Οη χΙ !. 19.--χ]ῖν. δ. 7 αν ΒοσῸ δραΐῃ 
ἃ ὈΓΠΠΠδηΐὶ 1Π|υϑιγαϊίΐοη οὗ 186 ρταηάθυσ οὗ ῃ6 
Ργορμοίϊο νίϑυ οἵ ἰδίου. Ὑπὸ Ῥτορβοὶ βϑεβ 
1Ώ βρὶ τις {πὶ τὰ [Π 6 ἀ 6]  ογδῆοο ἤτοι {μ6 Βδὃν- 
Ἰοῃΐβῃ σρ ΠΥ 8 πον ἰμἰηρ Μ1}} Βαρίη, ἀπ σοτὰ- 
Ῥασγίβοη ψὴ ΠΟ [86 ἀ6᾽ σου οθ ἴσου 
ἰὴ Ὀοηάαρο τ ῖ ἢ 41} 15 Τηΐγ8 0166. Ὑ1}} ΟὨ]Υ 8}- 
ΡΘΔΓ 88 βοιῃϑίῃῖηρ ᾿ἰηΐεγίοσ. ΕῸΣ τ ἢ {86 Βερίη- 
Ὠἷηρ οἵ Ππ2[ ροτϊοα οὗ βα] γαϊΐοη, (6 ῬΥορ οί βϑϑβ, 
ίοο, ἐδο οηά. Το πναίουβ πὶῖ ἢ τ Ϊοἢ ἦμε ΓᾺΡ 
Μ111 τεΐγοβα ἔποβα σοϊασηΐϊηρ ἴγοα ΒδΌΥ]οη ον 
ἔἴγοιῃ (6 Β8110 ΒΟΠΤΟΘ 88 6 δία οὗ σερϑῆργα- 
τίοπ, οἵ (6 παλειγγενεσία, οἵ ἱπ6 χοηοῦγαϊ οὗ Ὡδίῃτσο. 
Απὰ γεῖῖ ὙΒδὶ ἃ ἐγοπιθπάουβ ρογὶοὰ βοραγαῖοβ 
Ῥοίῃ, δηὰ τ ῇῃδὺ πχυπὶ [8γδ6] οὶ ρὸ ἰμβσοῦρσα {1]}, 
ἴγοτα ἰῃ6 ἀγίηὶς ουἱ οὗἩ ἰμδί δασίῃ]γ ἰοιιηίαίη ἴῃ 
πο ἃ ξ Π88 αἰἑαϊῃηρα ἰο ἴπ6 ποῖ] οἵ βθδνθην 
μαῖον οὗ 6 1 [0 τηυβί ἤγοϊ βου ρἢ ΟΥ̓ ἰῃ 6 φδηιῖτο 
“ ΒΘΡΏΪΥ 1βγδ6}." 10 δδ8 αἰτοῦ, Ῥουίοστωοα 1ῃ6 
οηἴῖτο ΟΙἹά Τοβίδυλοηΐ οογθιηοηΐδὶ βουνίοθ ἰῃ δὴ 
ὉΠΒ81ΙΒΔΟΙΟΣΥ ΤΔηηοτ, [πάοοα, μδὰ ἱΐ ἀοτο (ἢ}}5 
Ὠγοβὺ Ῥογίθοιγ, 1ἢ οου]ἀἁ ΟὨΥ πανθ δαί ἰββοα [86 
ὨΘ668 οὗ δ]οϊειηρ ουἱ β'η ἴῃ δὴ ἰάβαὶ, ἰγρίςβϑὶ ψαγ. 
Βιιὺ [βγ80] γγχὯ8 [8Ὁ ἴγοπι ρογίοττηαϊῃρ ουθῃ {Π6 οὐυϊ- 
Μανα ]Ἰοἰίοῦ οὗ {86 αν Ἧ {μα δοσὲ οὗ βοσυΐοο. 
ΤῊθ ΓῸΒΡ πιυβὲ (Δ κ6 41} (π6 μι] οὗ Ηΐβ Ρϑορὶθ 
οὐ Ηἴβ ονῇ βμοιυ θη. ὙΠδὶ [εγϑδ}ὶ ἀϊὰ ἐιβε] 
ΔΒ 88 88 ποϊμίησ. Αμπάὰ {δ6 ΓΟΕΡ, ἰπ Ηἶΐβ 
Ἰοηρ-ΘΌ ογίηρ, ποῖ ΟΠΪΥ͂ Ρὰΐ ἂρ υἱτἢ ἐπα, Ηθ 
11 ὁνοῦ ἀο ογθ. Ηδ π1}} υηάοσῖαῖκα Η βοῇ 
ἼΠ6 Θηἰἶτο δηὰ οοπιρ]οία δἰοιπς ουὧἱ οἵὗὨ 1π6 συϊ]ς 
οἵ Ηἰβ ρϑορὶθ. Βυὶΐῖ (Π0 ΡΘΟΡΪΙδ δι6 βο ἐσ χίθουβ 
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δηά ἰγυδὲ ἴῃ (μοῖρ σὰ ποῖκ. ΤΏΘΥ τηδἰηἰδίη 
ἰμ4ἱ ΠΟΥ μᾶγθ ἄομθ Ὑἱδὶ [ΠΟΥ͂ οὐρὰϊ, ΔΙΠουκἢ 
ι9 ΟΒΡ οδ ῥγονα ἐμαὶ ποῖ ονϑῃ ἱμποὶγ οἰ ἰϑίβ 
δηὰ ρῥγουιϊηρηΐ γοργοδοηϊδίϊγοθ ἤανο ὕθθη σίσῃί- 
θοῦ. ϑίποθ ἱμβϑὴ (6 ῃδίΐοη, μογεἰθιΐηρ, 8ι18- 
ποοίκοᾶ, ἴῃ ἰἰδ 86} τὶ χἰθούβηθθθ, ἀοο8 οί δοοθρὶ 
{Π6 8Δογ ῆοο, (μαὶ [6 [ΟΒΡ, 'π Ηΐδ ἰῃ βηΐίο ζγϑοο, 
Ὀγίηχβ ἴῸΣ ἰῃ6 ρὺ οὗ τπηδκίης δίἱοηθπιθηί,--- 
(μἰ8 ουὐνπατά, θοΒΏ  [ογδοὶ, πὶ 411 118 οαϊναγὰ 
ΘΘΓΟΠΟἢἶἾ8] δογνίοθ, πῆ ΐο 8 ὑβοα ΟὨΪΥ ἰο {δρὰ 
5. 6ο υὶ χ θοιϑηοδα, τλυϑὺ δ6 ὈΓΙΌΚΘΩ ἿΡ δηὰ 
ἀοριτονοα. ὙΠ θη, οὐ οὗ (86 τυΐηθ οὗ ἱπμ6 Π6ΘΠ]Υ 
Ιδγϑοὶ, τὴ βρί γι 8] [βγ801 Ὑ{111 ἰϑϑθ δὸ ἴγο 8 
(οδεὶ ΟΥ̓́ 886}}, δηα ἱξ νὶ}} θὰ δυδβοθρί 6 οὗ 186 
εταοίουδ ρμὶ ἣϑ οἵ ἰ. αοά. ΤῸ ἰΐ ἰμοη νι} ὈῸ ἱπὰ- 
Ρδυίοὰ (9 δίγολῃιθ οὔ ἰδ ϑρὶγιι πιο μεϊηρ 
δϑοῦϊ ἐὴ 9 πογβϑίΐοη οἵ 811 ἡδίυσαδαὶ δηὰ ρϑγθοηδὶ 
Ἰ6, δηὰ π|ἴ 1 θῇδθ!6 ἴβγβοὶ ἰο βδηοι γ (ἢ6 Ὡδυηθ 
οὔ ἀὐοἡ, 48 ργοαϊοίθα ἴῃ χ δ. 2]. 
[0 ΧΙ. 25. “θ ΙΩΔΥ͂ Ἰοδγ ἴσοι {18 

γοῖθθ; (1.) Ταδι ἰδ 18 αοα ΟὨΪΥ τῆ οδῃ ραγάοῃ 
κἶη. ΗῸΝ γνδΐίη μθῃ ἷβ ἰϊ ἴου ἤδη ἴο αἰϊϑιαρὶ ἰἰ] 
Ηον νυἱοϊκοα ίοσ ᾿Ὡδη ἰο οἰαΐπλ (ῃ6 Ῥγογοχαῖϊνο ἴ 
Αὐά {8 1ἴ 18 Δ ΘΕΒΘη[141] ρϑτγὶ οὗ [Π6 ΡΔᾶΡΆ] 5γ8- 
ΗΝ 186 ΤῸΡΡ δά Ω Ρτιόσίς δυο (86 ΡΤ 
οἵ ταπιι ες [86 ῬοΠΔΙΥ οὗ ἰγδηϑυτοαδίοη (2.) 
Τῆδι (16 18 ἀοῃθ ὈΥ οἱ δοίεἰὶν ἴον Ηΐβ οσσῃ βδῖκϑ. 
Ι ἰθ οὐ (α) Ὀδοδυβα ψγὸ Ὦᾶνθ ΔΩΥ͂ οἶδί πὶ ἴο 1ϊ--- 
ἴον ἰβθη ἰΐ νσου]Ἱὰ ποὺ Ὀ6 Ῥαγάοῃ, δι αϑιῖοσα, [ὲ 
ἰν ηοὶ (δ) Ὀοσαῦ586 ;1ἷὸῸὸ Πᾶν ΔΝ ΡΟΥΘΕ ἰὼ ΟΟΠῚ 
Οὐοά ἴο ἰογχίῖνο--ἰοῦ Ὑπὸ ὑβη οοηίοῃα τὶ Ηΐτι, 
8} ΠΟῪ οου]ὰ το γθ ροιῖσογ Ῥτοσιγα ραγάοῃ ἢ [ἱ 
8 οὶ (6) ὈΘοδυβθ τγΘ Ὦδνθ ΒΩΥ͂ πιοῦ ὶΐ---ἰοῦ ἐΐδη, 
8.ο ἰΐ ποι]ὰ 6 )πβίϊοε---δὴά τὸ λαῦό ΠΟ προσῖί. 
ΝΟΣ ἴθ ἴξ (4) ὈΓΙΙΑΥΥ ἴῃ οτάογ ἰθὺ τΘ ΠΙΔΥ 

ΒΔΡΡΥ---ἰίος οὖσ Βδρρίῃθεθ ἴα ἃ ὕχϑίίου ηοὶ 
ΠΟΓΙΉΥ ἰὼ ὍΘ Ὠδηηοα οοηραᾶγοα πἰῚ ἴἢ6 ΒΟΏΟΟΓ 
οἵ ἀοά. Βαὶ ἰξ 18 βο]εἷγ ἴον Ηΐβ Ἤσὴ βαϊκο---ἰο 
Ριοιιοίθ Ηἰδ ΟΝ ΧΙΟΥΥ ---ο ΒΏΟῪ ΗἾδ8 ραογίθοι οη 8 
--ἰὸ Ἔονίησθ (86 χζγοδίῃθβθ οὗ ΗΒ "ΔΘΓΟΥ͂ δηὰ οομ- 

ἰοη--ηά ἴο δον Ηἰἶβ Ὀουπα 688 δηά δἰθγηαὶ 
οὐο,. (8.) ΤΟΥ Το δῖο ραγάομῃϑα βῃουϊά [|ΐἷνϑ 
ῖὸ ΗΪ8 Εἰοτγ, δῃᾶ ποῖ ἰ0 {πϑηλβοῖνοβ [τον 21, χ]ῖν. 
δ]. (4)) [ἢ ρθη δἃγὸ ονοῦ ραγάοῃηθά {πμ6 Υ τυδὶ 
οὐ ἰο αοἀ--δηά ἰο αοἀ «Αοῃο. ΤΟΥ͂ τουδὶ 
Θ0π16 ποὶ ἰο }μδέϊνῳ [Πουλβο] γοβ, Ὀαΐὺ ἴο σοῃΐθϑθ ἱποὶσ 
οπΐπηοα,"᾽ - ΙΡΑἘΝΕΒ.]. 

10. Οη χὶΐν. 1, 2. “οὐ δδ8 ἵἔτο δυχυμῃθηΐβ 
ΥΠοτο πὶ (ἢ ἴο οομίοτὶ : 1)  οη Ηδ τοιϊηάβ 
ΗΪ οπῃ νῆδὶ Ηδ αἰὰ ἴογ 1μϑὴλ 'η {μ6 ρϑβὶ ; 2) 
πῆδὶ Η6 ψ1}} γοῖ ἀο ἴογ ἴμϑὰ ἴῃ ἴμ0 ζυλιγο."- 
ΟΒΑΜΒΒΕ. 

11. Ου χιΐν. 8. Οομιραγίης Βοσο [86 Ὀοδίον- 
τηρηϊ οὗ {6 ϑρί τίς ἴο ρουτίηρ τψαῖθῦ οα ἀτγγ Ἰδηά, 
πδρροῦδ ὑυϊταδγὶ}Υ οἷ οἵ τορατὰ ἰο ἐδθ πβρϑοΐαὶ 
οοῃμηροίΐοῃ οὗ οὐ ὙΠΟ ἢ τοδί οἵ 1ῃ9 
τείασῃ οὗ [δ6γδ0] ἐβσουμὰ (6 ἀδβοτί. Αβ ἴῃ χἹὶ. 
19, 20 ἀϑθυπάδῃοο οὗ πδίοσ ἷβ ργοηιῖβθα ἴοσ ἢ γϑὶ- 
ΟΑ] το γεβδτηθηῖ, θ0 ΒΓ βίγθδιηβ οἵ [6 ϑρίτῖϊ [ῸΓ 
ΔΡΙΓΙΠ ΔΙ τογοδῃπηθηί. Οἰρουτίπρ οὗ ἴμ6 ϑρ᾽τὶϊ 
Ϊ4 ῥγοηλίδθα ἰβοσῃθτο δἷδο ἴοῦ ἴΠ6 Ῥύυγροθο οὗ 
οἰοδηδίηρ, ἔγποι γί ηρ, τοίγοθΐης (ΕΖεϊς. χχχνί. 
25; Φηο. νυἱΐ, 87 544.). ὝΒοα, δόπόνοσ, {μ6 
ΗοΙγ ϑρίτῖθ ἀρρβδγε δἰβεαυῆθι δῇ ἃ ΠθΓΥ ΘὯ6 
(Μ αι, 11]. 11; Ματκ ἱ. 8; Αοιἰϑ 11. 8) 1 18 ἰο ἀ6- 
ἠάρθαι ἰϊ δβ (6 ρῥγίποὶρ!α οἵ ἀϊνίηθ χα δπὰ 
ἰπΠε-οαῖ, ὙΜΠΘΙΒοΡ ὉΥ (ἢ δαρίΐδπι οἵ το ἰβ ἰο Ὁ6 
πηἀοταοίοοϊ αἷδο ἰμ6 ἔτγο οὗ Ἰαδριηεπὶ (Μαιι. 
κι. 12; 1 Οον. 111. 135-16) δὸ ΟΕΙΘΕῈΝ ΑΝῸ ΑΜ- 
ΒΒΟΒῈ ἰδ ηΚ, ψγὸ Ὑ111 Ιρᾶγθ υπὶηγεθχαϊοα ΒΟΓΘ. 

ἨΟΜΠΙΕΤΊΟΑΣΙ, ΗΙΝΊΤΒ, 

1. θα χἹπ, 1-4, Α ὄρ]ονγίουβ ποτὰ οἵ οοτηίογὶ 
ἴον 86 ἱπάϊνίάυα) ΟἸ τἰδίδη δηὰ ἴον ΟΠ γβδη οοπλ- 
τουηΐοηθ. ΑΙ] ᾳτουπάβ οὗ οοτχίογς ἂγὸ τμογοΐῃ 
Θηυϊηογαῖθα. 6 Ἰοεδγῃ 1) ψμδὶ 6 ΓΟΒΡ ὦ ἰο 
«ὁ (νασ. ὃ αοά, βανίουγ, νοσγ. 4 Ηδ ἰονϑβ υ8). 2) 
Ὑμαδὶ το 8ἴθ ἴο ἰ6 [ΒΡ (γοῦ. 1 Ηἰΐβ ογθαϊιγοθ, 
Γοαροιγοα οὔθ, δηὰ ποὶ διιοῖὶ 88 ἀἰβαρροδῦ ἰῃ [ἢθ 
βτθαῦ τηδϑθ, θυ πο Ηδ Καονβ ὈΥ̓͂ Π8Π|6, δηἀ 
ὍΒΟΩΣ 88 ἃ ὈΓΘΟΙΟΙΒ Ροβϑοθαοη Η θορθ ΘΘΥ ἴῃ 
αἷζῃι). 3) Ηδ ἀε]ΐνοιβ υ8 ουΐϊ οὗ τηδηϊίο!] ἀΐθ- 
ἴγθαθοθ (γϑ γ. 2 ουὺ οἵ 4|}). 4) Τα ργίοθ Ηθ ρᾶγϑ 
ἴοσ οὖν ἀσ᾽  σογᾶμοθ (νοσα. 8, 4; οοηβοϊουβ 6η6- 
Ἰαΐθα, ΟΣ ἐμποῖγ ὉΠΟΟΏΒΟΙΟυΒ ᾿ηδιΓ ΠΛ 8 ΠΊΔΥ 9Ὸ ἴο 
ἀοδισιοίζοη ἴο βαᾶνο ὑ8, 6. 5., ἱῃ δηοϊοηΐ ({π|05. 1160 
Ἐφγυριΐδηβ ἴῃ ὑπὸ Βοα 68, ἢ πχοάθγῃ, (ἢ 6 ΕὙΘΏΘΙ 
δρδίηδὶ Θογδηῦ, 1870-711. δ) Τὸ δὲ ΗΘ 88 
ἀοϑιϊηρά 8 (το γ. 4, Ὀοσδιι86 50 ἀθδγ, ἰδοὺ ῃυϑί Ὀ6 
αἰογίουβ). Ου χὶ τὶ. 1, 2. “ Τῆοι ατὶ πιῖπέ " δαῖτ ἢ 
ἴη09 [0ΒΡ. ΒΥ ἐμαὶ Ηδ εἰχηίβοθ 1) ἃ "π|}}}-80- 
᾿ἰμιόμ 2) δὴ ἰανίοϊδῦϊο σἰχαὶ οὗ Ε μκηνογ πῆρ 5 

ΟΕΘΕΙ, ἴῃ “Ατπὲ ἄδην ον ἴπ8 οι οίλιν," 
1870, γοί. 11. ». 1960. ᾿ 

2. Οκυ χὶϑ. ὅ-8. Μϊδεὶ ϑέγοπθ. ΤῈ 
ΓῸᾺΡ Ποῖ δἀάγοαβοθ ἰἢῇ6 βρί γι] [ϑγϑ6], ἴὸ 
ὙΠΟ ἯῸ δηά 4}1] ουὖἱ οἵ ΘΥΘΡΓΥ͂ Ὠδίϊοῦ νὰ ἢ 
ΠΟ ὅθ ὕὈοτὴ οὔ αοά. Μίεββίοπα δΓ6 Ῥγοροσὶυ 
ποίῃΐηρ οἶδ (᾿δὴ 8 μαυιοσγίηρ οὗ (89 πἰάάφῃ οἢ1]- 
ἄγοη οὗ Οοά, βοαιίοσοὰ ἤθγο αηὰ ἰδοσθ, ἰο {Π9 
οομμμθθηΐοη οὗ (86 νἱβῖῦ]6 σδισοῖ (Φηο. χὶ. δ2). 
Οοπίειρίαῖθ 1) ΤΏ τα ἰββίοη Ἰθσγ ΟΥΥ α, ἴῃ ἰΐα 
ουϊπεανὰ οχίθηϊ (411 ἡδίϊοηβ νοῦ. ὃ ὃ, 6); ὁ, ἴῃ ἰὼ 
ἰηπαγὰ ᾿Ἰρηϊδιίοη {το Ἴ, 8; 81} τὸ οδ]]6ὰ, οὔ] 
(ἢοϑ6 τὸ σἤοβθ ἢ ΒΓΘ τηδυκοα τὶς [6 Πδ ΠῚ 
οὔ {ἰπ6 0Β, ἅγθ ργοραγοὰ ἴον Ηἰἶβ φΊογυ, δ) οη 
[Π6 1 πὰ δηα ἀοδ[ 8Γὸ βοἢι 88 860 δηα ἢθασ). 2) 
Μίρδίοῃ ποῖ: α, ἰἰ6 ΑἸ ΒΟΥ (νοσ, ὅ, “ἴδδαγ 
ποῦ ἱπιρὶοδ {Παϊ, ΠΌΓΑΔΗΙΪΥ ϑρθακίηρ, ἴμθγθ ἰβ 
ΓΘΆΒΟΩ [ὉΓ ἴθδγ) ; ὃ, [6 ΒΌΔΙΒΗΙΥ οἵ 18 δυιοοῦδθ 
(τοι. ὅ, “1 δὰ υἱιὰ {Π|66 ἢ). 

8. Οὐ χΙδ!, 22, [ΓΡγορίε οὐ τυρατίπιεδδ ἵπ τὸ- 
σίοη. (1.) Οκδιΐηρς ο΄ ΓΆΡ: ἑλοις δαδί πο 
οαἰφὰ ὡροῖ πιὲ, Ο Ψαοοῦ. 7 8οοῦ γγὰβ ἃ τηδῇῃ ἴδιοι 
ἴον ὑγσϑυον (Εοβ. χὶϊ. 4) ; ἰο ὈῬοδδὶ ἴΠῃ6 Ὡδπλθ οἵ 
Φαοοῦ, δηά γοὶ ᾿ἰνὸ νιν πουΐ Ὀυδύον, 18 ἴο τηοοῖς 
αοά δηάὰ ἀδοοῖνγ οὐγβαῖνοθ, [{ ΦΔοοῦ ἄοοβ ποὶ 
681} ὑροῦ «Οοα, χῆο π|}}. (2.) Του στυάροα 
6 Ἔχρθῆβο οὗ ἀονοίΐοη. ΤΏΘΥ Μ6ΓΘ [ῸΣ ἃ οἴθᾶρ 
τοὶ σίου. ΤΉΟΥ πα ποὺ ὑγουχαῦ ονο {1.6 δηναΐ 
δα: τοῦοῖ ἰθ88 16 σγοηίοσ, ὑγοϊθηαϊης ὑῃ6 Ὺ 
οου]ὰ ποῖ βρᾶγο (θη, ἰΠ6 Υ πλυδὲ ΒᾶγΘ Τῃθ [ὉΓ 
(6 τηλ᾽ ηἰθηδηο οὗ ποῖν ἴδηι }} 168 ; 801}} 1689 νγου]ὰ 
(ΠΟΥ͂ ΡΔΥ͂ [ῸΓ 8 ἰογοῖχῃη δυγιΐο]ὶθ [{Κ Τα ἸΒΑΙΟΏΒ ; 
δοιισδὲ ηὸ διοοδέ οαη6. (3.) δὶ βδουὶ ἔσθ (ΠΟΥ͂ 
ἀϊά οι σϑγὸ ποῖ ιηϑϑῃὺ ἴος αοα᾿Β βοηοτσ, πείλεν 
διαξὲ ἰδοι, λοπογοά εἰσ.; Ὀεΐηρς οβογοά οαγο- 
ΘΒ, ΟΥὁ ΠΥΡΟΟΥ ΙΟΑΙ]γ, ΟΥ ῬΟΥΪ ΠΟ ΟΥΥ, ΟΥ οδ- 
ἰθη ἰδ ἰου ΒΥ, ΟΥ ρογῆδρβ Ἔούϑη ἴἰο ἰάοἱα, {686 ὙΧ6ΓΘ 
ἀἰδῃοπουγίηρ ἰο αοά, (4.) ΤὰΘ δρταυδίϊοη οὔ 
(18: δ αοα δρροϊηίθα [86 ΒΕΥΥΟΘ ἐλ τἯῶϑ ὨῸ 
Ῥανάδῃρυπιο (δἰ ρ, 1 λαῦὸ ποί οαμδοα ἐμδα ἐο δογύε, 
εἰ. Ααοὐἶᾳ οοτμιηδαᾶβ δῖθ ποῖ χιίθνυοιβ. ΑδοΣ 
ΜΝ. ἘΡΕΝΈΤῚ 

4. Οὐ χἰϊὶϊ. 24, 256. Ραβδῖο ϑόγηιοη. ΤῊΘ 
τἰἰθουθηοθβα {Παὶ ἀναὶ]β τὶ αοά. 1) [βγδοὶ 
ἄοοβ ποὶ οὐδίαἰη ἰὑὺ (ἐὺ 88 Ὡοΐ ουθὰ 1 8]1]6 ἃ (86 
σΟγοΟὩἶ 4] ἸΑῪ : δα ποὺ ΠΟΓΟΪΥ ἐδ6 παίϊοῃ ἴῃ 
βΏΘΓΆΙ ἰοῖς (Π6 ἰδνν αηξὰ} 8116, Ὀὰὶ 4180 118 οἰ ἰοίθ 
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κὶπά ἴῃ χοῆογαὶ. 2) ΟἸγίβὶ ὑσχοσῦσοα ἱξ; ον : αἍ{] [ἴδηῖκα ἰο αοἀ. ποτ 'ἰβ πηυοῖ ΠΟῪ 116 ὈΟΓΏ ἴῃ 
Ης ἰδὲ κυ! 1688, ουῦ οὗ ρυγ ἰονὸ ἰδίκοθ οὐ Ηϊῃ)- (6 ρεγίοα πι]6 ποθ (δὲ ἃγὸ ἰο 6 οοπῆστηοα 
861 (Π6 ΒΟΑΥΥ Ὀυγάρηῃ οὗ βὐράθια δ ΜήνΝ Ρο- ̓  8ΓῸ ὉΠΔΟΓ ἱπδιγυοίίοη, δὰ τσοὶ στον ὉΡ ἴῃ 
εἰπυΐϊης ἰπ (ἀθιμβοπιδηθ ομ8Β οὐ (ὐο]ροῖμα ; ὁ, Ἰδίϑνγ {ἰἰπη6 ουὺ οὗ 86 δβεοὰ βοδίίοσοὰ ἴῃϑ. ἷσ 
ἐγ οΌΥ Ηδ Ὀ]οί οἷν ΟΡ ἰγβηβργοϑδίομβ δα σὸ- ἰἰπι6 ουρμῦ 4180 ἴο ρθῆ 86 σμΣ] ἀγθη᾿ Β πποῦίδι ἴοσ 
οΟμΟ [68 π8 ἴο {μ6 Βδί εν. {θὰ ἰο σοηΐεβθ (ποὶ βδ  υδιΐοη δηὰ ἐμοῖς δανίουσ. 

δ. Οη χὶῖν. 1-5. εηίδοοδί ( Ἡλιδυπ 46) 8ὲν- ᾿ Τα ῬΟΟΥ ““γο68᾽᾽ ἰδὲ {π6 οἰ ] τοι δρϑακ δἱ {}1οὶσ 
“οη. Τὸ ΟΒυγοῦ οἵ Ο(Ἰγδὶ σδῃ βτον, δουτίδι, [ οὐ βττηδίϊοῃ δ ἴΠ6 δ᾽ίδὺ 8 ποί δηουρῃ. ΝΙῸΣ 
δά ὈθΑΡ ἔγιΐϊί ΟὨΥ ΟΥ̓ 116 βρίγιι οἵ ΟὨ γί.  ἄορϑ ἐϊ βυι ῆοθ 0Γ υ8 ἰο οοῃΐθββ οὐσγ θείῃ Ο(Βσίδ - 
Ηδῆοθ ἰβ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ (μ6 ομροιγίπρ οΥ ἰλε Ηοὶν ἰἴδῃβ ὈΥ αἰϊθπάϊηρ οπαγο δηὰ ρατίδικίηρ οἵ ἴπ6 
ϑρίτίι, ΤΠ δ ἴ8. 1) ἴο Ὀ6 Βορϑοὰ ἴον πὶ οοτίδί νυ, ᾿ ΓΟΒΡ᾿Β βυρρογ. ΤῈ οοηρτομδίίοη ἐμδὶ ἢ85 Ὀ6- 
Ὀδσαβιιβα Ῥγοιἶβοα ΟΥ̓ (86 [0ΒΡ (πῃ Ῥγορογίίοῃ ἴο  οοπια ἀσταῦ τηυδὲ ἰοδπὶ ἰο Βροδῖκ δρδαίη. ἮΝο τηπδὶ 
10 ῃδρἉα δῃὰ ἰο ἰΠ6 ΤΟΟΕΒΕΥΗΥ (86 Ηο]γ ϑρίτὶϊ [ θοδεί δραὶῃ {Π6 ὉΌΘρΟΘΚΔΌ]6 Ὀοηοδὶ οἵ ἔγθα σσδοσ. 
ΜΠ] Οτ ον ὃδ ἱπιραγίθα ἴο 6 σὔυγοὨ) ; 2) ἰμ[4}}}- ἰ ) 6 τηυδὶ ανϑ ἃ σοῃίραδίηρ ομυ τοῦ ἰη. Τα 
ὈΠΥ οβοΐοηι ἰῃ ργοαυοΐηρ 411 [ὴ6 φοοά ἔγυϊι8 [Πδὲ  οοῃ βίου πιυδὲ ρῸ τΠ|} υ8 ἰηΐο ουὖν 116. ΑΞ 
τουδὶ δάογῃ (ἢ νἱπογαγὰ οἵ ([Π6 [ΒΒ (νοΓΒ. 4, δ).  ΕΕΙΌ, αε 1εδέη πὶ Ἰλοδδ ἀεε Ἡγοτέεε Οοἰίεε, 

6, Οὐ χὶὶν. 1-ὃ. “712: ρεγιοά οὐ οοπβτγπιαίδον ἰ Η4116, 1867, Ρ. 1δ0. 

δηὰ ἰοδοῦογε: δηα δ5 ἩΐῈ [6σϑ6] βὸ ΣΙ Ππ πηδῃ- β απ Αὐἀυεπὶ οὗ “ὕεια ἰο ἰλὲ εὐ άνεη." “Ῥταῖδε δά 

γ.--ΤῊῈῈ ΕἸΕΤΗ ὈΙΒΟΟΌΕΞΕ. 

ῬΙΟΡὮΘΟΥ 88 ὑτοοῖί οἵ ἀϊνίεὶῖν οοὔλθα ἴο ἴδο ἡτοῦῖϊ απἃ οὐἹηλιὶπαῖθο ἰῃ [86 3829 Ζζογὗδ8. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙΙΝ. 6-23. 

1. 5“ΕΗΒΟΥΑΗ ΟΠΑΒΑΝΤΈΕΈΕΞ ΙΒΒΑΕΠ)Β ΒΑΙΧΨΑΤΙΟΝ ΒΥ ΗΙΒ ῬΡΒΟΡΗΕΟΥ. ΙΡΟΙμΑ- 
ΤΕΒΒ ΨΉΟΒΕ ΜΑΡΕΚΘΟΌΒ ΟΑΝΝΟΤ ΡΕΒΟΡΗΕΒῪΥ ΟΟΜΕ 1Ὸ ΒΗΑΜΕ. 

ΟΗάρτεε ΧΙΙ͂Λ. 6-11. 

6 Τμυβ βαῖτ ἐδοὸ 00 (86 Κίηρ οὗἉ [8786], 
Αμὰ ηεἷβ τοάθοιιοσς ἐμ 18} οὗ Ὠοθίϑ; 
Ι απ ἴΠ6 γί, δηή 1 απὶ ἴΠ6 ἰαϑί; 
Απά Ὀδβ146 τὴ ἔλογα ἐδ πὸ Οοα. 

7 "Απὰ ψ.ο, 88 [, 85}}8}] (8]], 
Απὰ 8}811 ἀθοϊδσο ἰἱΐ, δῃὰ βοὲ 1Ὁ ἰῃ οσάδσ Ὁ. ἴΏ60, 
Β΄Ίη66 1 Δρροϊηϊοα (Π6 δποϊθηῦ Ρθορ]6 
"Απὰ {86 ὑπίηρβ {μδὺ Δγὸ οοτηΐησ, δηα 8}}8}} ΘΟΙΏΘ, 
Τ οὐ ποῖ ΒΏ6Ὺ ἀπο {ἢ 61. 

8 ΕΔΓ γα ποῦ, Ποῖ. Ὁ Ὀ6 αἴγδϊά : 
Ηδνθϑ πο 1 ἰο]ὰ ἰμθ6 ἔγοπι ἐμαὺ {π|6, δῃ!ἃ μαγο ἀροϊαγοα ἐ ἢ ἱ 
Ὗε αγὸ ΘΥ̓ΘῊ ΤΑΥ͂ Ὑ]ΓΏΘΒΘΟΒ. 
158 ἴθογ 8 αοα δοβ146 τηοῦ 
Υ68, λόγο 8 ἢο '6σοἀ : 1 Κηον ποὺ απῦ. 

9 ΤΠΟΥ {Πδὺ τπηᾶῖκο 8 σγάνθη ἱπιδρθ αγὸ 81] οὗὨ ἔμοπὶ ὙδΈγ ; 
Απὰ ἐμοῖγν ᾿Δ6] οί ]6 ἐΐπρΒ 8}.8}} ποὺ ρχοβί; 
Απὰ {Β6Υ αγὸ {ΠΕΣ ΟὟ ἩΠΌΠΘΒΒΘΘ ; 
ΤἬΉΏΘΥ 866 ποῖ, Παῦ ΚΗΟΥ ; 
Τῆϑί (ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΔΒ διηθά. 

10 ὅπ πς ἐρῶ ἰογῃηρά ἃ αοά, ἼΣ ἐδ ἥος 
Γ' πηο]ΐθη ἃ στᾶνθῃ ἱπ|8ρθ 18 ῬγοδίΔ Ὁ]6 [ὉΣ ποίη 

11 Βο)ο]α, 4}} ἦα ΘΙΟ πε 888] ὈΘ ἐπ ππιαῚ- 
ἃ {π6 ψογκπιθη, (ΠΟΥ αγὸ οὗ πιῇ ; 

1,εὐ ΛΠ6π 411 6 ρϑδιμβεγοά ἰορείμοσ, [οὐ ἔθ βἰδηᾶ ὕρ; 
οί (ΠΟΥ 8881} ἴϑασ, απά [ΒΟΥ 58})8}} Ὀ6 δδῃμδιηθά ὑορϑί μοῦ. 

1 Ηοῦ. Δοοκ, 8 ἩἨοῦ. ἀεδίγαδία. 

Δ Απᾶ τολο ἰδ ἀκ 7. ιολο Ῥτοοίαίηιδ αἰου--8ο λ6 δλαῖὶ ἰοἴϊ ἐξ αγπιά ἀο ἐὲ ἰἶκ6 πιο---δίηο6 1 δὲ αὐ συοαγζα είς Ῥοορῖα. 
ν Δπὰ 7ξωτο ἰλίπρε εὐϑὴ δαὶ ελαῖϊϊ οὐπι6 ἴο »αδ8. 
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ΤΕΧΤΟΌΛΙ, ΑΝ 

Βα ζει ἴον ἐὴθ ὙδΟΏΣΤΘΏΟΘ οἵ ἐδθ πογάδβ: Υοε. 8. 

ἽΠ9-- 1. ας. 9. ὙΠ - ἬΡΤΥ - Βίρϑ. 

ψος. 8, Ἰ. ὕον. 15 τοϊδιϑὰ ἰο νου. 6 ὃ δι ἔῃ οοῃοϊ 8] 0} 

ἰο ἐδ τρῶδοῦ. Βαὶ τὸσ Ἶἴ ἰϑ ἰοὸ Ὁ οοῃδίζυϑα βὸ [δέ ὑϊι 9 

τοτάβ ὈΝ»"Ὁ» ὌΥΦΟ ΜΊΡ᾽ 232 ὯΛ 5.811 ὕ 
ἰἈΚθα ἰοβϑίπον, δὰ ἐμ ποσὰ "7 ΤΠ »") ΤΊ} οου- 

εἰτιθα δ8 ἃ ρβατϑηϊῃοϑίβι ΝΕ Ὕ, βατθϑϑοὶν ἰὸ ἐμο οοπίοχέ, 

δηὰ 5'ηοο ἰξὲ ἢ89 ποϊμίης ἰὸ ἀο νι ἰϑαοπίης οὐ τὶ δη- 

πουποίης Ρ8ϑὶ τη μ5, [8 Ξε “ ἴο ῥγοοϊδίσω, ΔΏὨΟΌΏΟΘ, 681} 

ουὔὲ δΑἰομά, Ῥα Ὁ] ον." ΑΝ ΔΡΌΘΑΓΒ ἰο ΠΊΘ, ΜΡ ἰ8 υδοὰ 

ῬΟΓΕΠΙ͂Υ ΤῸΥ (Π6 ΒΆ[κὸ οὗ τδγίοίν, [9 δυο Υτη 18 ΘΧΡΓΘ5- 

εἰοῃβ μβανίης Ὀθθ 898 Ὑ )Σ [Πτί 66 [Ώ Ὑοσβ. Τ, 8, Στ 
Φ 

(οοτρ. χἢἱ 13) οὔ 69 δὲ ἰδδϑί, Ὀὰϊ μαγῦν δα ὰ ἢ ογΎ, Ὀ6- 
συλ δὲ  ἰηνοῖνθϑ ἰὴ ἃ ζγοδίοσς ἀθῶτοθ {δ ποίου οὗ 

δουμαϊηρ. 11 [8 τοϊδιϑὰ ἴο 1086 οἴποῦ ΦχΡγθβδίου δ 
παιηθὰ πὸ Οὔὐ “ σα] Πρ" ἰο “ κἰνίης Ὀοίδσο, Ἰοιης 
Βθῶσ." ΤΦΤΒὸο ᾿οἰὲϑσγ ΤΩΔΥ͂ ἰδ ῖκθ ῃ͵86 0 ὉΥ͂ ἃ ΥοΥῦ ἰκἢὲ γοΐσθ 

ΟΥ οὕϑῃ ἩΣΒΟῦΣ ΒΥ Ὧ846 οἵ ἢ 9 γοίο9.-----"ὦἢ Ὁ (2, 

88 ὯἨΘ ὮΩτΟ 8δἰα, ᾿ϑ ἃ Ῥδαγϑῃί οϑὲ8; Ὀσπὲ Ὁ ἰηἰγοάποοθϑ ἰἢ9 

ἀοτλουδέγαεϊνο οομοϊ δίοη αὐὗΟΣ [ἢ 9 το δεῖ το ΓΙ 
2 Ὦ (σοϊῃν. 4.9. Νυ. χχὶ!!. 8). ΤΏΘ Ῥγϑιηΐδο ἰδ5 

ΘὨΪΥ ἰηἰοτταρίοα ἴον σβοίοσίοαὶ ΓΘΘΒΟΏΒ, ὈΘίπα [ἢ 6 Υτϑθ0]}0 
οὔ ἴδο ναίποβ ψίτῃ πο ἢ ἐδ 6 ῬτορΒ θοῦ ρθη κ8. ἽΨ 60 Γ- 

ἰδ! ὨὩἸΥ Π48 Ἀ6ΓΘ, ποΐ ΤΘΥΟΙΥ ἴΠ9 τηοϑηΐηρ “ ἴο 14Ὁ νοΐοσο, 

10 'ὰν ἀοπη,," Ὀσὲ [ὃ ἐγ οῖγθ5 681860 ἐπ ποιίοη οὗ “ ἀοΐης 
οἰτω Αγ]. Το ΡῬαυ. Ὀοήοτο ὝΨὙε ᾿)88 δὸ οἴζθη, ἐδ τηϑδῃ- 

ἰὰᾳ “διά ἰβάϑϑὰ." 9} αἴδς 372) 15 δαί, οἰλίομα, πιε 
ϑίγΓΟΩ ΔΡΌΣΟΣΙΤΟΔΙΟΩ ιὸ ἐπ δΔαΐξίυ. οογσηοαί. 
: εν. 8. ΤΉ αυοδείοι 412} ΟῚ ἰ5. ϑαυϊγαϊοιὲ ἰο ἃ ἄο- 

πἰαὶ (δοταρ. ᾳυϑοίΐοῃβ πὶ} 5 οσ Ὦ 2οὉ χγ!. 6; χχχὶ. 

1; Βουιᾷ οὗ 80]. γ[1}, 4, δῴε.).---τ- 9 ὀχργθβϑίου ἐγ} 
ἄοοθϑ ποὲ ΟΟΟΌΣ δραίΐῃ ἰῃ 1δδίδῃ. ": 

Ψον.9. ΓΕ 5." ἐχορίαίυη, ἀεοίαι" (γατῖ. Ῥ455.; ΟὨΪΥ͂ 
ΒΟΙΘ ἰῃ 156 ᾽΄ Δ ; σοζορ. Φοῦ ΣΧ. 30; 8. χχχίσχ, 12). Βυὶ 

ΘσΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

[1 οοππίτιιο “ἐπο τίη θά. ἴον, ἀοαίγϑα," ἰὼ ἐἢθ 8680 οὗ 

")ὁν6]. γι υδοϊο." -- 7.» -ἢ2 τ 8118 ἢ) »Ὁ3, ἴπυ ἐὺ 

85 παγά!υ ἐδ 6 τλογοὶν πομδίλνο πιοδηίηρ οἵ 1Ώ8ΌΠΠ ΨΥ, 

Ῥὰὲ δἰϑδο ἰὴ ροπίτγο τηϑδηΐηςρ οὗ δοτηοίίης ἀοδβίχιοεϊνο, 

δυσί}. “ΞΠ Ὑ2Πο ποσὰϑ ΤΙ ὈΓ Ἴ}) ΔΥὸ ὙΑΣΙ ΟΌ ΔΙ Υ 6 Χ- 

Ρἰδίῃοα. Τῇηο Μαβοσοιίο ροϊῃἰδ οὐὸσ ΤΣ ἀδηοίο ἰδαΐ 

ἐν ἐθ οὐ ΔΆ} δυλρίοίουβ. Βαὲ ἰδ δυϊβ (ἢ 6 δΘομθσχὺ Ὑ ΣῪ 

ν6}}, ἰζ ΟὨ]Υ [86 ἰάοϊα ἐμϑγωϑοῖνοθ Ὀ6 ποῖ γοβαγάϑα ἴῃ 9 

π|ὶϊηθυβοδ: ἔθου, [Π6 ἰά018, ἀγὸ ἐμοὶ οὐνῃ ἩΪΕΘΗΒΘΒ, ἑ. 6.) 

[ΔΟΥ ἐοϑιἐΐν ασαίπδὲ ἰποτακοῖνοα (Ὀ ΣΙ ΤΣΒΟΗ). ΕῸΣ ἴῃ9 

Ἀοϊίου αραϊπδὲ ἐλοηιδοῖνεδ πουϊὰ ποοὰ ἴο ὈΘ Π10Γ6 ΟἸΘΑΓΙΥ͂ 

οχργοϑδοὰ, Ἐδίπον [μ6 ἰΔ0]- ΤΑ ἸΚΟΓΒ ὃΣΘ {6 νγἱὕ 5868 

ἴον ἰμοὶγ ἰ401]9 88 [δυϑαὶ ἰδ ἔοσ ϑῇονδῃ. ΤὨΘΥΘΙΟΓΘ Γ]}9 1 
᾿ 

ἰ6 Βα Ὀ]Θσὲ ἴο ἐπ ῥγϑάϊοδὶο ὈΓ 1}, δῃ ὰ ποῖ ἸΏΘΓΘΙΥ 8 

τοβαιπρίίοῃ οὗ ΛΔ» οομϑιγυοὰ δὸ 1806 δυῦδίοοὶ οὗ 

“)] 4 .. 

Ψοτ. 10. ᾿ 68. ἢοτθ, 85 οὔϑῃ, δὲ ἔπ ροϊηΐὺ οἵ ρμαβϑίης 
ἴγοτα ἴδ ἑηϊογγοκδῖῖνο ἴο [Π9 ΓΟΪΔτΥΘ Β6η80, δηὰ ΠΟΘ 6Θ 
δου ΐγοθ 8ῃ ἐϊθγαίϊτο ταθδυΐης. ΕῸΓ ἔπ αυϑούο “ὙῈῸ 

ἰδ ἰῆθγα, Ὑπὸ Ὁ ὙΠ Οἢ, αα ἐξ 60, ΘΠ ΔΙ] Θ 05 1 ΘΥΘΥΥ͂ 

ἀϊγϑοιϊίοη, 88 ἐῆθ δϑῆλθ οὗ “ ὙΒΟΘΟΘΥΟσ, ομέοιη 6." 

ΟοιΏΡ. 6.9. ΕΧοα. χχίν. 14; 7291. χ  χ. 19.---ο;ιᾧὶ σΟΏΒΙΓΕΘ 

Ὶ 2} 48 ἃ οοποϊαδίου, ο586 ρὈγοάϊοαίο 15 8βο ον - 

ἀοηὶ ἤγοτῃ ἐδ ογοχοίῃμ οἶδϑο: “ ἩΠΟΒΟΟΨΤΟΥ ΤΌΥΤΩΒ ἃ 

κοὰ (6 ἀοθ8, ἔοττη8 οὔ του ὰβ Ὁ) ἕογ ποίη." ΠῚ 

Ὀ6 δσομϑίγυσα 88 ἃ ἀϊγϑοὶ Ἰηἰοττορδίίνο, 1 ἢ 89 [6 ΔΡΌΘΑΙ- 

ὯΠ6Θ 88 17 1π9 Ῥγορῃοὶ ἀουιδὰ ὙΠ ΘΥΒΘΥ {Π 0 Γ0 Ψ6ΣΘ βυ ἢ 

ῬΘΟΡΙ6. ΕΌΥ {086 υηἀογαίδηάδ ἔπ 6 ἰπ4υγν ἴῃ ἢΠ|9 50 80 

οἵ “ τοϊποίδοϊ π͵οηάοσ " (Ε ΧΟΒΕῚ,), ΔΒ ἃ τηδὶς 65 ἢ ΔΆΛΨΟΥ 

ἴο 6 ἐδαὶ Ὡο ταϊϊομδὶ βούβο του) ὰ ἀο [ἢΐ8, ἐῆθῃ [ἢ 9 
ᾳυθαείΐου που] ὰ ποῖ Ὀ6 “ πο ΓΟΥΙΩΒ 1 Ὀσὺ “" σῇ χα ομ δὶ 

ῬΘΙΒΟΩ ΤΟΣΙ15 1" 
Ψογ. 1]. Ασοογάϊης ἰο ἐπ οορῖοχὺ ἔπ 6 οἶδαθο Ὁ) 

“4 τιαδϑ, ὃ βοοῖδ ἴὸ ἴθ, ὉΘ δοηδίεηθα "8 ΟΔι188]. ΕῸΓ 

ΟἽἼΝΌ ΤΙ 19. ποῖ ἐδ ῥΡβσαἹ]) 6] οὗὨ 1.0.3"; 11 ἀοθ8 ποὶ ὁΧ- 
Ῥῦϑδϑ [8 ποίίου οὗ ἀοεοίττιοίίοη, Ὀμ8ὶ οὗ νῇηδὲ 18 ἴῃ9 Θχρὶδ- 
πδίίου οὗ ἴδ ἀοϑέτυσέίοη. ΤὨοΙΣοΐογο 1 ἰσχγϑηδὶαῖθ: “(ΟΥ̓ 
ἐγ 816 (ργορθυῖν : (ὯῸΡ 870 ἰὴ ἔμβοῦ, σοσΡ. ΧΧΙΥ. δ; 
ΧΧΧΥΪΙ. 17: ΧΧχίῖχ, 1, οἰ6.), βυαὶν δ οὗ τωϑῃ,᾽" ἐ. 6.., οὗ Β- 

τΤαδῇ οὐ βίη. 

ἘΧΈΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ. 

1. Τὸ Ῥγορδοῖ 88 δῃπουποθᾶ (οἤδρ. χ].), 
ἶἰϊο ἄγβὶ ἀο ΐψογον ἰοσ ἴΠ6 ἢγβὶ ἰἰπη6, δῃὰ ἰῃθῃ 
αἰοπρ οὐδ ἶσα [86 οὔθ ἰο 6 ἀ6] ἱγοσγοά, νἱΖ., (Π6 
βοσυδηΐ οἵ ἀοὐ ἴῃ (μ6 πδίζοῃδὶ βθοῆθθ. [ἢ σοηίγαδί 
πῖτὰ ὈοΙὴ οὗ [8680 [6 [88 ὑγοβοηίβα ἴμο βϑοοῃὰ 
δηά χτοδίοδθί ἀοἰ νόσον, (ῃ9 ϑεγνδαηὶ οἵ αοἂ ἴῃ ἃ 
ῬΘΙΒΟΏΔΙ βδρηβθ (χ .). [Ι͂ἢ οἶδρ. χ δ. μ6 [88 

τἰγαγοὰ {ΠῚ ἀ6] νοσδηοθ ἴῃ 118 ομϊοῦ οπαγαοίοσ- 
Ἰϑἷϊοθ. Νον ἴῃ οἰδρ. χὶὶν. δ μχῖνοθ (π6 ἔ}]6αὲ 
εἴἶεοὶ ἰο {π81 οἰοῃῃμθηὺ οὗ ἷ8 ἀϊβοουγβα, νἱζΖ., [86 
»τοοῖ οἵ αἀἰνἱηινγ ΟΥ̓ πη68η8 οὗὨ ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂, πο ὰ 
80 ἴδ 6 858 ργοάυσοθα δ᾽ γδαγ ἰοὰσ (ἰπλ68 1119 ἃ 
τοίταϊη, γοὺ ΟὨΪΥ͂ 88 ἃ ῥγϑὶϊυάο. 

ἴῃ τἰῃγϑο βίσορϑο. Ψ ον δὴ δηηοῦποοα ΗΠ προ 
ἴῃ οοπίγαδι 1} [Π6 ἀοδά ἰ40]α 88 ἐδ ἴγῦο, ᾿ἱνίηρ, 
ομηϊδβοϊθηίΐ, δ᾽ λίγ οὐ, ψδο .88 ργοάοίογηχιποά 
]ατλ6}᾽5 ἀο] γογϑηοο, δὰ ΠΟῪ ἴογοίθ 8 1 8οὸ {παὶ 
ἴβτϑ6] σϑῇ πὸ τότ ἀουδὶ Ηΐ5 ἀἰνίηἰϊΐγ. ΕῸΤ, αἱ 
(Π9 οἷομθ οὗ {πἴ6 οδρίον ἴθ6 Ῥγορῃθὲ Ὡδη165 πιῇ 
186 στοαίοθὶ αἱμεϊποίποθα ουθ (ἢ Ὡδη)6 οἵ {116 
τἴηοο τδλο 18 ο8}16 ὦ ἰο Ὀ6 186 ἀοἰ γοσονῦ οὗ [ϑγδοὶ. 
(6 ἢτϑὶ [Γ66 βίγορ 8 δ διιὺ (Π 6 8 αἰ Γιοίυ ΓΘ 

ἴον (818 συ] πλϊπάιΐοη {πδὺ 8 ἴ0 στό (86 Ὀι1]4- 
ἰησ, ἰδὲ 16, ἔὸσΣ 86 στθαὶ ῥγορβοίίο δοὶ ἐμαὶ 18 

ΔΟΟΟΙΏΡ ἰβῃ θα ἴῃ πδιαΐης (06 ΠΔΠ16 “ Κογεβ.7 [Ι͂ἢ 
{9 Ετβί μ8] οὔ {86 ργοϑοηΐ βϑίζορο (σογα, 6-8) ἰ89 
Ῥτορβοὺ πλ8Κ88 ργοταϊῃθηῦ ἴδ ἀΐδεγέπος Ὀδύσθθῃ 
ψΦοΒονδὴ δὰ 1:ά01]5, ὈΥῪ οοπ γαίης 106 οπηΐϊ- 
βοίθῃμοθ δῃὰ οπιηϊροίθῃοθ οὔ Ψψοιοόναῖ τὰ [ἢ 6 
παθοΐθῃοθ δηᾷ ἱπιροίοποσ οὗἉ [1018. [π [86 Ββοοοηᾶ 
Β4]}ἴ, αἶθϑο οοῃβίβιϊηρς οὗ ἴσο νϑσθοθ (8-11), 189 
Ῥτοφἢοὺ ΟΧΡΟΒ685 ἰδ {011 οὗ ἑαοίαίγ. 

2, Ῥ,τι8 πεῖ 1 }-----ἰχηονν ἢοϊ ΒΥ .--- ὕ οτα. 
6-8.. Τ)6 [0ΕὉΡ 7υβι1868 {π6 σοῃροϊηρ Ἰδησύαδρθ 
“ἔραν γ8 ποί,᾽ εἶδ., γ6γ. 8, ὈΥ̓͂ τβὺ Ῥγοβθηης 
Ηἱἰι)θο] δα [π6 Οηθ ἐμαὶ οἱ Β6 10 [βγϑὸ], δῃὰ οαπ 
6 ]ρ. Ηοδ ἰδ ετὐἕἔπρ ἴο ΠΡ 88 θεΐηρ [5:86] 8 
Κίηρ, Ηο δαπ μοῖρ 88 νεῖδβ ἰδ6 οἴογηδὶ οὰ πῦο 
ἢὯδ858 Ῥτγογϑὰ {18 Ἧῖο οἰογηδὶ ἀϊνίηϊγ. Νοῖθ ΠΟῪ 
16 ἴ.0Β} δῃοίοβθβ {86 ργοάϊοδίεβ οἵ Η}8 Ἔοχἰδίθῃοθ 
τοϊδιΐνο ἰο [βγδ6ὶ ἴῃ 186 ῥγοάιοαίθβ οὗ Ηΐβ8 αἰνὶπθ 
οχίβίθφῃοο Ηα βγϑὶ οδ]]8 Ηἰπϑο]  Φοπονδῖ, (ἢ 
ΔΌΒΟΙυὐΘΙΥ αχίαίθηὶ. ΕῸΣ {118 18. {π6 ἰουηάαίϊοῃ. 
Τῆοη Ηδ ο8}15 ΗἸ πλ66 } Ὁ [5τγ86}}5 Κίηρ δηὰ Ἐδ- 
ἀδολμοσ. ΤῊΐδβ 8 ΗἾ8 Ὠἰβίοτίσαὶ σονϑ]δίΐοη γοΪδ- 
εἶνο ἴο ἐΐπγ6 δηὰ μαϊ ναϊίοῃ, νοι '8β ΘΟ] οβθα ὈΥ͂ 
Η8 οἴθσῃδὶ ἀϊνίηθ οχἰβίθῃςα ἃ8 ὈΥ͂ 8 την. ΤΘ 
Ἰαϊϊον 18 οοιωρ οὐθὰ ὈΥ 116 ποίΐοῃ “Φομονα οὗ 
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μοπία.᾽" ἘΕον ὃν {118 18 ἱπι|1πηδιοα (μδὲ ἰπ6 [0 Ὲ»Ρ 
ἦβ ποῖ ΟἿΪΥ (ἀοά ρὲ" δὲ, Ὀυΐ Πα5 τονοαϊϑὰ (ἢΪ5 
αἰν ηΣ ΔΙσοδαν ἴῃ ἃ δΒΌΡροι-ἰοσταβί τ 8] βρῆοσε οἵ 
ἀοπιϊηΐοη. ΗΟ ΠΟ, βο Ὡς [ῸὉΓ ἰβγαοὶ ἰπαὶ Ηο, 
ὍΠῸ 16 σα ρέγ δὲ, Ὀὰϊΐ 88 βῆοντι δΙγεβαῦ {δὶ 
Ηδ οδῃ Ὀ6 δυο 4180 [ὉΓ ΟἾΠΘΥΒ ὮΥ ἃ ἜΡΕΓΟΓ. 
τοδίτί δὶ κίηρσάοια οἵ 5. 68}}5 ΗΪ 86] 7 [6γ86}}8 
Κίηρ δηὰ ΘΘΠΊΘΓ ἠδ ΓΟΒΡ "88 Κίηρ οἵ 
15.861] τ] 0 8γδ0] οχἰβίθα 85 ἃ Ὠδίϊοῃ (οι. 
Τκεαϊ, χαχὶϊΐ. δ; Ῥβ. ᾿Ιχχῖν. 12). Τῇ πδίϊοη᾿β 
ἀοιηδηά [ὉΓ 8 ἢυτηδῃ Κίηρ ἰδ ΕΥΡΕΝ ο8]10 δῇ 
ἰηδυϊ ἰο δον δὴ 86. βου Υ Εἰηρ (1 8ὅδπ). υἱϊ]. 
7; χὶϊ. 12). Απά αἷβδο δῆοσς ἴαγδοὶ ῃδὰα γοοοϊγοὰ 
ΔΏ ΘΑΥΠΪΥ ΤΟΥ ΔΙ Υ, Φο ον δῇ κι }}} ΓΟ. ΓΌΓΟΥ͂ΘΓ 
ἐξα ῥγόροῦ, ἰσυς δῃηὰ οἰθσῃδὶ Κίηρ, ἴτοιλ τ ΠΟΙ 8}} 
ΘΑΙΊΒΙΥ ΡΟΣ οὗ ΓΖ οπιδηδίοβ (χχχὶϊὶ. 22). 
Βαϊ (Π6 Κίηῃρ ἰ8 (6 πδίαγαὶ ἀο  γοσγογ οὗ [18 

ἰθ. Ηΐἷο ον ἰηϊοσοθί δὰ βΒοηοῦ ἀθιδηὰ {μδὶ 
8 ῬΘΟΡΪΘ 8}}8}} ποῖ Ὀθ γυϊηθά (856 6. . Ῥβ. ἰχχὶχ. 

9; ενἱ. 8). Τΐθ Κίῃρ [8 δἱ Ηἰδ ἀΐβροββὶ ἴοσ 
Ῥτγοιθοϊζηχς [βγϑὲὶ ἰην δῖ ῦ}]6 ΡΟΊΟΓΒ, χγοδί ἰὴ 
ΒΙΓΘΏ ΘΒ δηα πυτ ΘΓ, Υἱζ., ἐπ6 ΠΟΔΥΘΏΪΥ Ποδίϑ 
οοΡ. θϑαὶ. χχχὶ. 8, αηἃ ΒΟΗΒΟΕΡΕΒ ἐπ ἰοο.; 

2 Κίηρ νἱ. 1659αᾳ.; Ηδῦ. ᾿. 14. Αδῶον (Πΐ8 ῥγο- 
ἴλοο ἴ6 [0ΚᾺ}Ὁ 8Β ὙΠῚῚ τὶ Ηθ ἢδβ ἴῃ 
τηϊηὰ. Ηδθ ο4}16 Ηἱπιβο ἴ80 ἔχαϊ δ ἃ ἴδ δαὶ 
(χ]Σ. 4: χὶνὶϊ. 12) Ὀθοι ἅθ βοῶ ὑπο χθ 18 Ὡ0 
Οοῦ (χΙΣ}. 11 ; χ]ῖν. 8; σὶν. 6,21). Εὸγ οὐἱγ ΗἊ 
οδῇ ὃο (οὰ γιὸ 16 Ὀοίοτθ 4}} δηά δῇϑγ 4]}}. Βυὶι 
16 [ΒΡ δεδυγοαϊΥ ἀοθδ ποῖ ς8}} Η] πλθοὶ ΒΦ 
δταῖ δῃᾶ 189 δαὶ ἰπ [Π|6 δβοῆβθ οἵ ἰδθηιρογαὶ 
Ββυοοοββίοῃ, 88 1 Ηδ ΤῸ ΟὨΪΥ 6 σβὶ ἰο σοτὴθ 
ἰπίο αχίθίθῃοο δῃὰ [86 ᾿δϑὺὶ ἴ0 σοιηδίῃ : [ἴὉΣ (μδί 
που]ὰ οη]γν οβίδὈ] 8 ἃ αἰ βΌγθηοθ δα ἴο ἄορτοο θ6- 
ἔσϑο Ηἰπὶ δηα οσοδίασοα. ΝΟ, [6 0ῈΒΡ .8 αἱ 

. δε δαπιδ (ἐπι Ὀδραϊπηΐηρ δηὰ οπὰ, ΑἸρα δηά 
[8..}} Ηδὸ οδῃοῖγοϊθθ ποῖ ΟὨΪῪ [δγδθὶ (οοσρ. οἢ 
ΕΣ ἢ ἐἡ, θυΐ 411 [πὸ του] ἰβίοσυ 88. 8 σἱηρ. 
Το Ηΐμ ονθυγιίηρ, θορίποΐηρ δηὰ οῃά, ἰδ δῦθο- 
Ἰυΐοῖὶν ῥγοθϑηΐ, 

ὙΤΠοτγοίοσγο, ίοο, Η δῇ ργορίμδδυ, δα {πο ΓΘ Το 
Ῥτορμοαγίηρ ΟΥ̓ Π]ΘΔΏ8Β οὗ ἃ ἀθογεθ ἰβ ὑγοοῦ οἵ ΗΪ8 
Οἰογη ἑν, ἱ. 6.,), οὗ Ηἰδ8 αἰ ν᾽ηῖγ. (Οὐ (δα τοϊαϊΐοη 

οὗ νον. 7 ἴἰο 6 ὃ βοο Τεσί. απά Οταηι.). Ὀ»τῸν 
“νον ] δίϊηρ 600 ]6;" [ΕΠ] 8 Ν ὁγαίοη δποίθῃῖ 
ῬΘθοΡ]6.] ἢ Ὁ ποΐ Ὀο] ον ἰμδΐ 118 τηθδηβ ἰδ 
ΒυμηΔη Στ806. ΤΏ6 [ΒΡ ἀοθογῖροα Ηρ ἢ ἰὴ 
1Π6 τοῖο σοηίοχὶ 8 (86 Οοἀ οἵ [δβγδοὶ  Ηο π|ὶ}} 
οοπχίοτὶ ἴβγβοὶ. [0 ἸρδῪ ὃδ6 βαϊὰ (ῃδὺ (οἀ ῥτο- 
Ριοαἱ θα ἔγομα (816 Ὀδρ τ πηΐης οἵ ἰμ6 ποι], δῃὰ ἐμὲ με 
ΒυμΔΗΣΥ ἰῃ ἃ ΟΟΣΙΔΙῺ ΒΘΏΒ6 ΤΩΔΥῪ ὕθ ἀσβοσὶ ρθα 88 

ΟὟ Ρ»τΌν. Ὑοὶ ἰδ ἰκ σοσγ ἀοαδια] προίμεν ἴῃ 
μδὲ οσλθ6 ὮΡ που]ά ποὶ σϑαυΐγθ ἃ Ὥθδτον ἀεβηΐ- 
τοι 88 ἴῃ χἹἱ. ὅ. ΟἾδρ. χ]. 7, ἰο τβΐοῖ δρρϑϑὶ 
δ ταδί, χϑίοσθ ἀθοίάθα]γ ἴοὸ ἴβγδο,, δ τὸ ἴδΎθ 

βῆοσιι. Τὴ ἀοδὰ ὯΔῪ ὃθ ο8]1ο ὉΠ»- ον 
(Εζεκ. χχνΐ. 20) Ὀθοδπβο ἰΠΟΥῪ 8.6 ἃ βρϑοΐδ] 
οὗ τιδηκίηα, ἴῃ σοϑροοῖ ἴο βρβοβ ἀπο] ηρ 1 ἃ 
Ἰαπὰ οὗ 1ποῖν ον, δπὰ ἴῃ γοϑ ἴο {{π|6 οὗ ᾿τη- 
ΤΩΘΑΒΌΓΘΌΪΟ ἀυταϊίΐζοαη. Βιιί ἴδγδοὶ, ἴοο, τῶδν ὃθ 
0416 δὴ ϑυου  δδίϊη ῬθΟρΪο, ἴῸὉΓ ἴο ἰΐ 4] οῃθ, οἵ 4}} 
Ὠδίϊοηβ, 8 Ῥγομηΐβοά δὴ δυογ δαί οονθηδηὶ 
(Εχοά. χχχὶ. 16: ἴον. χχῖν. 8; 188. χχίν. δ; 
]ν. 8; Ιχὶ. 8, εἰ..), 8η δνουλδβοης ΒαποίΠΔΕῪ 
Ἐχοὶς. χχχυΐ. 26), δὴ ογογδδιϊηρ ῥυϊοδί ποοὰ 
Ἐχοά. χ]. 1δ; Νυπ,. χχγν. 13, εἰε.}, δηὰ Κίῃηρ- 
οπὶ (2 ὅδ. υἱΐ. 18, 16; Ῥε. ᾿ἰχχχὶχ. 4 παῖ: 

ἐμάθρά ἐἰ 'β ἘΧΡΊ 5510 βαϊα “"(Βο}} Βαβί οοῃβγιηοα 

ἴο ΠΥ βο] Γ (ΠΥ ῬΘΟΡ]Θ [δγ8 6] ἰο 6 ἃ ρϑορὶα υηίο 

μ.66 ἔοτενεν" (Ὁ»"ἽΨ ὉΧ}) 2. Βαπι. νἱΐ. 24; 
σΟΙΏΡ. 1 ΟἿ γ, χυὶΐ. 22. Απὰ ἴη ἔβοὶ [Ἂγδοὶ ἴα, ἰῃ 
ἃ βοοα πΒϑῆβο, (6 θυ βίης [δου ηρ] ὅσον, 
[Π6 ΟὨΪΥ Ὠδιΐου ὑπαὶ ἀο068 ποῖ ἰοβο 186] ἴΩ 10) 868 
οὗ πβιίοῃβ, {{|π ἃ σῖ γεῦγ, (δὲ ἀοθθ ποὶ τηϊηρῖο ἐϊ8 
ἩΔΊΟΙΒ ὙΠῚ ἰΠ6 16 Κ ἰπσουρῃ τπϊοἢ ἴξ βοπα. 
Αμὰ ἰπ ἴδο οδῃὰ [86 ϑρὶγιι81 [ἴησγϑδοὶ ν}}} διϑοτγὺ 
411 ἡδίϊοῦβ, δηά 118 βαῃοίηΥΥ δᾶ ρῥγίοβιποοά δηὰ 
Κἰηράοιῃ ΟΥΟΓΥ ΟΥΠΒΟΓ βαποίυδγυ, Ὀγι οϑίμοοά δηά 
κίηράοπι, ἴο ὑΠ6 ϑηὰ {πᾶὶ (ῃ6 (Ὡγοπθ δηῃὰ βϑπο- 
᾿ΠΔΥῪ οὗὈ [βγ86}᾽8 Κίηρ δῃὰ Ηρ υῖθδὲ ἸΏΔῪ οχίρὲ 
8ΔΙοῦο ἱΠτουσὰ ἘΟΓΗΥ 
Το [0ΒΡ 88 Ομ οηροᾶ ὑἰῃ6 ἰΔοἷθ ἴῃ νοσ. ἃ 

ἴο Ργοάσοθ {86}: δηοίθηϊ ρὑσγορἠθοΐθβ, ἐ{ 186} Πιδὲ 
ΔΩΥ͂ ἰο0 ΞΒΟΥ͂ ; ἴῃ {Π6 ϑροομά 84] οὔ [89 γοσϑα ἢθ 
ΟΠ ]θχο 8 ποῖ ἰο ῥγοάμποθ 8 πεὶῦ ΟὨ68 ἴδον 
μαυθ. ΤΉΘ80 ὨΘῊ ΟΠ68 δγῸ ἀερεὶρηδιοαὰ δὲ ΠΊΔΙ 
δηὰ κ8 δυο ΠΣΚΞΠ ὝΦΙΝ ΟΠ] ἀο ποὶ Ρε]ΐονο ὑμεὶ 
Υ (818 ἱπιαχοάϊδία ἰαίυτο δὰ σοιηοίοσ ἔηζηγο 
{πη μδ δύο ἀἰβεϊη στ θα (966 οἡ χ]!. 22, 23). Βαυὶ 
ὙΓΒΙΟῺ ὙΥ111 ΟΟΙΘ ἰ86 (Ὡ6 Ὡρᾶγος ἀοβαοϊιίοη οἵ 
ΓΡΙΝ. ὙΠΟΥ͂ δγὸ ποῖ ἰο ὨδΙῺΘ ΔΗΥ͂ βοτὶ οἵ 80- 
οΔ]1 6 [υίυτο (δίῃ, Ὀυΐ διιοῖι 88 8141} 8180 οο16, 
ἧ. 6.. ΔοΙΌΔ 1 Θσπλ6 [0 μδ88 (896 7Τετί. απαὰὶ Οἴγαπι.). 

Τθον 6}}8}} ογοίεὶὶ ίοσ (μοῦ οὐσῃι δάνδῃ (Ὁ 
866 Τεχί. απαὶ Οἴγαπι.); ἴον ᾿ξ τ το ἴογ (ἢ 1Ἰηἰογοαλὶ 
οὗ ἰῃοθα δα ἀγοββϑὰ ἰοὸ Ὁ 4016 ἴο ροσίοστω Ὑῃδὶ ἷ5 
δείκοὰ οὗ {Πο τ. 

γεγ. 8. ΠΗ Φεοδονδῆ, πῆο 6811 Ἡ]πιρο 
Κίηρ λη:4 Ηράθϑιον οὗ Ιβγδοὶ, δηὰ πῖὸ ἢδ8 

οἀ ε]6 ῬΘΟρΙΘ ἴὉ0Υ δὰ δνθυϊδαιίΐπρ εχἰ δὶ" 
Θπ0θ, διδβ ζαξαΐδα οὰ ἴ6 γτοοῦ οἵ Ημ ἀϊνὶ- 
ὨΪῪ ΟΥ̓ ἃ ἀοτηοπδίγαίζοη οἵ Ηἰἴ8 οπχηϊρμοίΐθηοο, 
[πη [δγϑ6] ποϑὰ οὶ ἔδρα, Φοβονδὴ 88 ἰοηρ ἰῃ 
δάνδηοο (ΠῚ δὲ ἴῃ χνυΐ. 18; χ]ν. 21; χνἝ, 8 
864ᾳ., οορ. Ὁ χὶϊ, 26) ἰογοίο]ὰ ἐποῖγ ἀΐθ- 
ΓΘ658 δηα (6 ἀ6] γογϑῆοο ἔγομι ἰΐ, δηα [αΓκ6] τησδὶ 
ἰοδι γ (μαἱ βυοὶ ᾽β ἴπ6 ἔδεὶ (χ  Ἰ. 10). ἘΠοτΓοίογο 
1ὴ6 ΠΟῈΡ 080 ῬΓΟΡΏΘΕΥ, δηὰ {πὸ ἔδλος (Ομ υ δί- 
πτγιηθᾶ νογ. 6 δ) ἰ8 ἀοιηοῃϑίγαιοα, νυἱς., Η]19 8016 
ἀϊνιηλίγ. [Ι͂ἢ (6 δοοομὰ οἰδῦβο οἵ γοσ. 8 (δ 
Ῥγορἢδῖ βϑϑιῃβ ἴο ἢδυθ ἰῃ πιϊπαά Ῥβ. χυὶἱἱ. 82, 

9, πον δαὶ :26}10----ὁ δ θδιηθᾶ τοροῖδοτ. 
--νενα. 9-11. Τα ἸΔβῈ 18 ΠΟῪ ἰα]ὰ οἡ ἐδο [0}}Υ 
οὔ ἰῃοθε ἐμαὶ πιαζε 14.018, δηὰ (πδη ἰποιηϑοῖ γοθ 80- 

Γ 885 ἱμοῖς ἩΣΙΠΘΕΘΟΒ, ὙΠΘΟΓΟΔΒ ἴῃ ἵποὶ (ΠΟΥ͂ 866 
ποίη οὗ τΠ6 ἴα ἴσγοπι ἩΔΟΝΉ δΡ (89 
ΡΟΤΘΣΙΘΕΒη 685 οὗ (Π6 1408, δῃὰ 6 ᾿πον 8 Ὁ]6 ΓΟ- 
50} (μδἱ (Ποῖ ΟΕ ΡΡΘΙΒ γυβὶ οομηθ ἰο Β[)8Π|6. 
ΤὮΏΘ τοσὰβ ἀγὸ (πγουρῃοαυϊ 1 οοπίγασί τί ἢ ταὶ 
(νοσβ. 6-8) (6 10» δδἔστηβ οὗ Ηἱπιθοῖῖ, ΤΠ 
1015 ἐοιηϑαῖ γ68 δ κυ 1668. ἩΟΥ, σδὰ 16 ρΟῸΓ 
ὈἸοοκθ 6 ΙΡ πιϑῃ τηδκίηρς 140]8 οὗ ἔποπα ἢ Βαυὶ 
186 ΤΆ ΚΟ ΓΒ οὗ 140]8 δΓα κυ γ, Βοποθ ἰπ6 [.0ῈὉ 

ῬΑ ρἀάτοαθοβ ἐμθτὰ ρον, (80 οχρσοβαΐου ΟἹ ΙΓ 
[ιογθ). 8366. Ταχέ. απὰ Οτγαπα. Φόβον ἰβ (ἢ6 

Μαΐκον (ὍΧ) οἵ [δτ86] (νν. 2) ; {86 1Δ0]- τλδίκετβ 
ΔΙῸ ἴΠ6 τηδκοῦβ (Ὀ ὙΧ) οἵἁ ἱμοὶτ ροάβ. Ὑῆοθθ 
ἰΔ01- ΔΆ ΚΟΥΒ ΓΘ ΥδΗΪΥ͂ (0) {86 αἰηἶκ Ὀδβεκ 
ἰηῖο οἰβδοβθ, οὔ σδίμο (Π6 7 Ῥσγοάποο ποί᾽ῃρ 
Ὀοίξος ἰμδὴ οὗδοβ:; ἩὙἘῚ10 ἴατϑϑὶ ἴα (19 δνοῖ- 

Ἰαβίϊηῷ Ῥθορὶθ ὈΝ»-Ό»). ΤῊ 140]- τα ῖκοῖβ 8Γὸ 
ΜΙ ΠΘΘ565 οὗ ἐπεὶ ἰά018, ἑ 6., (ΒΟΥ ἰεΒῈ Υ ἴα 
(νοἱν ΟὟ οᾶ86. ἴβγαοὶ 18 ἴθ ἱπιρατίῖδὶ πιίηοα 
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οἵ Φοδβουδὰ; ἰδ 140]18 δῖ ῬΟΎΌΣ 688, 561685 
ἡτηλοα;; Φεδβογνδῖι ἰδ (ἢ Βοοῖς ἀηὰ Ἐοάθθπιοσ οἵ 
Ηΐ ροορίθ.Ό. 1μὸ ἰάοϊϑ {μϑηιβοῖγοθ δοὸ διά 
Κηον ποίδιϊηα, ΘΟΩΘΡΟΌΘΏΝΠΥ ἰμ6ΙΣ ἸΟΣΒΆΡΡΟΙΒ 
δηὰ τϊίμοδθοθ ΚΠΟῊ Ὡοι ἰηρ (7 ἴῃ [Π6 Δρβο] αὐδ 
Β6ΏΒ0 τι ἰο Βαγὸ κηον οάρο,,᾽ 88 χ]ν. 20; Ἱγ]. 
10); ἰο ΦΘβόνϑμ, δὲ ἴμ9 ἄγβὶ δηὰ ]δδῖ, 81] 5 τα 
δοηΐ, 189 ποῖ δηὰ (86 επᾶ, διὰ υμδῖ 1168 
δείποοη. Θγείοσο [βγϑϑὶ τηυδὶ ποὺ ἔδασ, ἔοτ 1 
Κπονβ ψ 1} [86 εδὲ οοσίδι Ὁ ἰμδὲὶ ἰδ [88 ἴῃ 
Ῥγοϑθρθοὶ ἃ φίοσίουβ ἀοιϊνοσαηοθο. ζεται 10,1] 
ἴοστπλ [6 ὑγβηβιεου ἰο γοΓ. 12 Βα, Μ᾿ Ὠογοΐη 140]- 
τηλπυΐλοίϊατο ἰ5 ἀοδοτὶδοα ; γοσ. 10 δ γθδαῦ ῥγο- 
δεηϊπρ ἴμ6 ἐππάδπιοηίαὶ ἐμουρηὶ ὑμδὶ ἃ διδροὰ 
διὰ τῃηου]Ἱάοα ροὰ ἴα ἃ οοπέγααϊοίίο ἐπ αα)έοίο, 

ῬΙΟΒΙΔΌΙΦ ίοσ ποιϊμίηῃξ. Ἐγ Ὁ 2 τωδῃ 
πηἀεχείδπα ἴμπ6 οΘοσαραῃίοηδ, Π6] οὔ τς 1άο]- 
ταδίκοσθ. Βυϊ δῖὸ ποῖ [ΠΟΥ πο ταὶ να; ΔηἋα ΜὮΥ 
ΤΩΒΙΘ ἔΠ6 1. ΠΡΞΩΡῚΥ͂ Ῥγοιλίῃοηῦ ἢ 11 8 ὈδαίίοΣ ἴο. 
υπαογοίδηά ἰπδὲ ἰΠ6 ΘΟ ρδηΐομβ ΟΥ 10] Το οὗ 
86 1Δοἷδ δτὸ ἱηἰδη θὰ (οοταρ. ΟἿΣΙ ΟΥ̓ Ρ 27 
Ηοο. ἵν. 17). Υ̓οί 1 που]ὰ τοδίγίοι (86 πχοδηΐϊης 
ἰο (Π0890 δοσυϑδηί οἵ 14018 ἰδὲ γα δὲ {π:6 βδδ {ἰπ} 
1πεὲτ ᾿ηδηυΐδοίυτοσαθ. ΤΉθθ6 8.6 (86 δβοίι δὶ] 811168 
οὗΒ9 14ο1]8. ΕῸΓ ΕΥ̓͂ 86 αὐδηί τ δηὰ αυδ}}γ οἵ 
ἱμοῖν ῥγοἀποϊοηδ ἰἀοἸδίγουβ ποσβῖρ ἰδ τηδάθ ἴο 
βουχίδη (6. σ.» Πϑοιλοίσιυβ ἰη Ερδοβυβ, οί χὶχ. 
24). Αμαϊῃκὶ [Πὲβ δοηίθηοα ἐμ 14.01-Πλδῖτοσβ πχΐσμι 
[ΔΏΟΥ͂ ὑΠ6Υ φου]α Ορροβ8 βιιθοθββίῃ! σϑϑιβίδῃοθ ὉΥ 
ΒΙΑΣΤΠΟΠΙΟΌΒΙΥ δι παϊηρ ἊΡ ΘΓ δη πιαδβα. Βαυϊ 
[ΠΟΥ ταϊδίαϊκο. ΤΏΘΥ Μὶ}} 8ι1}} Ἰοβο μιοαγί, δηὰ, ἰῃ- 
βίοδα οἵ οὔθ ἈΥ̓͂ ΟὨΘ, ἯΣΙ1 ΟὨΪΥ ΟΟ;19 ἴο δδιιο Ββοηθθ ἃ 861688 ἰἰησ, Ὑογ. 11 ἀθϑογῖθο8 {90 

ἱ τοκϑοῖδος. ΒΌΡΟΣ ἔδίο οἵ 1(10]-τηδίκοτα, δἰ γοδαγ ἴω ὈΥ͂ 

2, ΤΗΕ ΡΟΧΕΒΙΕΒΘΝΈΞΘ ΟΕ ΤΙΡΟΙΞ. ΑΝῸ ΤῊΝ ΕΟΠΙῚΥ ΟΕ ΤΉΕΙΒ ΜΟΒΒΗΓΙΡΡΕΗΝ 
ΡΕΟΥΝΕΡ ΒΥ ΤΗΕ ΜΑΥ ΤΗΕΥ ΑΒΕ ῬΡΕΟΘΌΟΘΕΡ. 

ΟΕΗΑΡΤΈΒ ΧΙΗΙ͂Ν, 12-17. 
12 “7188 βυ8' πὶ (8μ6 ΤΟηρ8 

Βοίὰ πουίκοίῃ ἴῃ 1110 608]8, δηὰ ΑΒΗ ομ οί ὁ τι ΒΔΙΆΠΛΘΓΒ, 
Απα σορκοίὰ ὁ πιὰ [Π6 Βυγοηρί οὗὨ ἈΪ8 ΔΓΙΩΒ: 
Ὑ6Ά8, 6 18 ΒΌΠΡΤΥ, δηά 58 βίσοηρί [8116 : 
Ηδ ἀστϊηκοί ἢ0 γδΐοσ, δηά 18 [81ηΐ. 

18 ΤῊθ σαγρϑηΐοσ βίγοίομοί ουΐ λὲθ γα ]ο ; ἢ6 ταδεϊκοί ἐὺ οαὐ τι ἃ Ἴἴη6; 
Ηὸ διοίι 10 πιὰ Ρ]Δη 69, . 
Απά ἢο τϑυκοία 1 οαὐ τι ὑ8.6 ΘΟΙΏΆΡΔΕΘ, 
Αμπὰ τοδ κοι ἰΐ αἶοσ {89 ἢ οὗ ἃ ἴδῃ, 
᾿Ασοοχάιηρ ἴο ἔμ0 ὈΟΔΟΓΥ οἵ ἃ Τη8}; 
Τηδῦ 10 ΙΏΔΥ ΓΩΏΔΙὴ ἴῃ ἐδθ ΒοιΒθ. 

14 ο Βοποία εἴτα ἀονγῃ οοάδγ8, 
ἈΑπὰ ἰδικοίῃ [86 ΟΥ̓́ΡΓΟΒΒ δηα (80 οδξ, 
ὝΒΙΟΒ μ6 Ἐἰγθηρίῃθηϑί ΤῸΓ Ἀἰτ861} διλοιρ [Π6 ἰγθ68 οὗἁὨ (6 ἴοχαδὲ : 
ΗΘ ρΡ]δηίοί δὴ Δ8}), δπᾷ [Π6 γϑίῃ ἀοίἢῃ πουγίβῃ {δ. 

168 ΤΒοη 88.4}} 10 06 ὉΓ 8 πιδῃ ἴἰο Ὀυτῃ: 
ΕῸΓΡ ΒΘ {1]} [Δ|κο {μογϑοῦ, δηὰ ταστὰ ἢΪπη861: 
Ὗο8, δα Κιπά]οιἢ ἐξ, δὰ θα κοί Ὀσοδὰ : 
Ὑ88, δ τηδ ζοίἢ 8 γοά, δα ΜΟΣΒΕΙΡΡΟΙὮ ἐξ; 
Ηϑθ ταδκοίὰ ἰὑ ἃ ψγάγϑη ἱπιᾶρθ, δηά [8]1ο ἢ ἀουπι ὑμογοίο. 

160 Ηδ Ὀυγποίὰ ρδτὺ ὑβογθοῦ ἴῃ ἐμ ὅτο; 
1 Ρᾶσὶ ὑποσϑοῦ μ6 ϑαίθει 68} ; 
Ηδὸ τοδϑίϑί ἢ τοαϑί, δῃὰ ἰβ βα 584: 
Υ8, δθ γδσιρθί λίγριδοζί, δῃα βδ Ὦ, 
ΑΒ, 1 δλ ψϑστω, 1 βᾶνθ βϑϑθὴ {Π0 ἢγο: 

17 Απά 80 τοϑίάπο ἐμοσϑοῦ [6 τι κοί ἃ ροᾶ, ουόη ᾿ΐἷ8 στάνϑῃ ἱπιδρθ: 
Ηο (Ποῖ ἀοσππ υπίο 1ξ, δα νοσβ ΒΡ ία {ΐ, 
Ἀπα ρῥγδγϑί πηίο ᾿ξ, δῃὰ βαῖτι, 
Ῥεῖῖνοσ τὰθ; [0 ἴμοὺ αγό παν ροά. 
1 Οὐ, τοίέλ απ ἀχα. 3 ΟΥ, ἑακοίδ οουραρα. : 
Α οΐαν μεσ: ἡηησλέῃ οασὸ ὅοι “μὴν τμο υνῚ Ὑ μ  ϑρεμα ν ζι6. Φ ροδρολαῖλ. ἃ ΤῸ Ἀδιυ, οἴο., δὲ ἑοοῖ. " 

α οδάαν. 6 Απὰ 'πβχὰ6 ἐλοίοδ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ. ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙΪ, 

ον. ῚΣ, ΤῊΘ ποτὰϑ ὝῈ 2 ΟΣὟΥΓΙ δα 1Π6Υ͂ ὯὩΟΥῪ [πόρε 7αοἷ" (Τλπο.), οὐ ἱ7 'νχὸ δίς δοῃηῃθο θα ἢγ2 νπτ 

βίδῃὰ τηοοὶς ΘΥΘΓΥ͂ οἴοτί δὲ θχροδίείοα. ΕῸσ {7 1 ἐδῖκϑ | δ [αδον ζαττατίιδ, δηὰ 1οὐ ἫΝ} ἀϑροπὰ οὔ ἃ ἰΙδίϑῃϊ γϑτῦ 

ὅτι 85 8 γ 7 [30 7. Α. Α.1 ψῃ] ἢ σομδίοίθ τὶ τ (ἢ 9 ρ6- | Οὗ ὙΠ (“ (86 δια ΡΥθρασθα δὰ 8Χθ,᾿" ΟΕΝΕΝ.), ΟΥ ΟὨ ὅδ 

ταὶ 9] 41} Ὁ ΤῚ τότ. 13, δῃὰ ἰγαιδίανθ “δ ζόγτο δίρομ.- (οἰϊοντίοα ν )}ἘἘῸ (“τδ9 βυαίι}---ἃ βοίομοι Ὧθ ποσῖζβ Ὁ ἰὼ 



482 ΤΗΒΕ ῬΡΕΟΡΗῈΕΤ ΙΒΑΙΑΗ͂. 

[09 κἰοπίῃης 6081}8, υἱΖ., ἰμἴο δὴ ἰ40],᾽" ΒΕ ττξιο), οὗ ἰού 10 9 

“υὐ]οοὶ τί ἡ) βαρρ! θὰ (“16 ἰγοῖ βιαλῃ Β88 6 γεδῖ 
6Ὠ169],᾽ ΒΕΙΙΤΣΔΟΗ), ΟΥἩ ἰζ νὸ σομηθοῦ [Π6 ἴἤχθ0 ΟΓαθ 

δῃρὰ ἰΣϑηβἰαΐθ : "6 τλδβίοσ, ἐμ ἰΓΟῺ οὗ {Π6 Χο λ6 ΤΟΓΙΒ 

18 (ῃο κοπίηςκ 60815.᾽" ΗΛΗΝ; “(ΠΘ ἔογᾷϑγ οὗ ϑαρβϑ.ΐοο]β 
“-θ ΨΟΥΚ5. Ὑἱςἢ οοα]}8,"" ΕΝΟΒΕΙ, ---ἰἶὰ ΘΩ͂ 6880 ΜῸ Θ1:- 

οουῃῖίος φγαγληιδίίοαὶ αἰ 6 ]6498, ΟΓ γὸ οὈϊαὶπ δὴ )Π88. 
ΕἰδίμδοίςοΥΥ βεοηϑο. ΤΟ ΧΧ, γϑη 5] 98: ὅτι ὥξυνα τάκ- 
τῶν σίδηρον, σκεπάρνῳ εἰργάσατο αὐτός. ΝΟῊῪ [8 ὥξννε 18 

πούμίηξ 6189 ἰμδὰ (9 ἰογθβοίης Ἵ᾽. Εον ὙΠ πλθδὴβ 

“ ἴτο ὃΘ ροϊηἰοά ;" ΗΙρΏὮ. ἽΠΠ “ἰὸ Ῥοίεί, ΒΠΔΙΡΘΏ," ΝΟΥ͂ 

ΟΒΕΥΝΕ (ΔΊ ΏΚΒ ὑπαὶ ἃ σογὰ ΒΌ ἢ 88 ἽΓΙΓ] 888 ὈΘ6ΘῺ Ἰοδὺ 

ἔγοτα ἐδ Ὀοχίμηίης οὗ τοῦ. 12; ΓΑΙ ΤΣ ΘοΗ Ὀ6] Θνο8. ἐμπδὶ 

“ὝΠ[ΕΠ; [828 ἀγορρϑα ουὔῦ. Βαϊ ποίῃίης αἱ 4}} 85 [8168 ουϊ. 

ΟἿΙΥ ἐμ9 Μαδογθέίο ροϊπὶ ϑορλεραφιιὰ 18 ἴο ὃ6 Ραΐ αἴθοσ 
4095". ΤΏΘΩ ἽΓΊ᾽ 16 φυἱὲθ βία ΡΥ ὑπὸ ἱπιροσί. ΗἰρὮ. οὗ 

ΊΡΊ. ἩΠΐσἢ ἱαροτῦ, ΟΟσΌΣΒ ἰῃ ΟὨΪΥ͂ ὁΠ6 ΟἾΘΓΣ μἷδοθ, υἱε., 

Ῥτον. χανίϊ. 11, ὙΏΟΣΘ ἰἰ ΓοΘα8 : 

ΠΡ ὙΠ ΟΊ ἼΠ ὩΠἼ23 ὉΠ, ἐ «, 
“ἸχΟΩ ΟἿ ἰξθῃ ΒΏΔΓΡΘΗΒ, δορὰ 8 τὐμβὴ ΒΗΔΓΡΘΏΘ Ἰδο Θοῦ- 

ἐθῇδῃσθ οἵ δίβ μοί θοῦ," ΟὐἨ οοῦγδο, δοοοχάδίϊηκς ἰο χα ϊθ 

89 σοπδοηδηὶδ τσαί ὃ6 ροϊηϊθὰ ἽΝ Αμῃὰ ἰὐ ἱβ φυϊῖο 

ῬΟΒΘΙΌΪΟ ἐμδῦ ὑΠ18, ΟΣ ἽΠ᾽ (αἁ. ἡ. ὉΏΣ Ὅπκεν, ἃ 140, δ) 8 

ῖ8ο οτἱρκίμβὶι γοδάΐπε οἵ ουὐῦ ἴοχί. Αδ ἰῃὴ9 ἱζηροτί, Ηἰρῆ. 
οὐ ἽΠΙΓΙ 18.8 ὙΟΣΥ͂ ΤΌΣΘ ἴοστλ, πΡᾺΠ16 ἼΤ᾽ “ὠπα," 18. 8 ὙϑῪῪ 

ἥγοφαθηὶ χογά, οοπίουπάϊεης οὗ ἰὴ ἴογτλος τί (ἢ 1αὐ- 

ἐδ ἰ8 ϑαδί!γ οχρίαἰηθά; “ηὰ 88 ἽΠ' ἀοθ8 Ὠοἱ 5801. ἴῃ γοσ. 

12, Ὀυΐ ἀο68 Βαϊ ἰῺ ΥΟΥ. 11, 1ὁ ΔΒ πδίυγαὶ ἐο ὑἷδοθ ἐπα 

ϑορ)»ραϑικ αον ἰξ, [ἢ Ῥσγονυ. χχυ]!. 17, α]8ο, ἐπ 9 Μ.50- 

τοῖϑ Ὦδγο Ὀοΐἢ ὑΐγθ8 ἰδίῃ ἽΝ) ἴῃ ἴῃ 8686 οὗ πα, 

(σοΡ. Επγανν, ζελτῆ., Ὁ. δδ90). Βαὺ ἐΠ8 οοπαϊσχυοὐοι 18 

ὙΘΙῪ Παγθα, ὈΘοΘΌ 50 ἽΤ7" γοῦϑέ ἐθ: Ὡοὺ ΟὨ]Υ͂ ὈΘ ἴΔκΘῃ 

88 ἃ Ὀχϑροβέιου, Ὀπὺ 15, ΤΩΟΥΘΟΥ͂ΟΙ, ἰΏ ἃ Βίγϑη 6 ΔΙ ΘΤΥ 

Ἰοἰποὰ ψἱἕῃ [86 Ῥσοῆχ Ὁ ([πδἰθδὰ οἔὔ ὮΡ ΟΣ ΧΝ Μοεῖ 

ῬΓΟΌΘΟΙΥ, ἐμθγϑίογθ, γγχ9 ΔΓΘ ἴο γσϑδά Ἵ77) [Ὼ (819 ρ]δοθ, οσ 

(1086 ΘΟΥΤΘΟΙ͂Υ 85 δροσορϑδίϑα Ηἰρῆ. [τοῖα ἼΠΠ - “ὙΠ, 

8600 ΖΟΕΟΚΙΕ ΟἹ ΡΙΓΟΥ. ΧΣΥΪΪ, 17) ἽΠ:. 

ΤῊο 7 Ὁ ΤΊ, Δ8 ΤΟΙΩΔΙΙτοα, 18 1 ῬΑ ]]16118πὶ τί τἢ 

ἐδ9 ΟῪΡ ΆΜΣ τον. 18 (φοταρ. 13}ὲ ἰΑἹΔ, Ἑχοά. χχνμ!. 

11). ΤὨθγοίοσθ “Αι [5 δαί, ἑοΠεῖτ. ἔγότα Ὁ (866 

Τλοι).---τν 53 ὕτοχα. (6 ταὰ. ἵπιδ. Ἔ, ὙΠϊσἢ ἼΡΑ ἽὝΧΠ 

ἴῃ τ᾽ 9 ἀϊαϊ οί, ΥΥΠ, Υ̓Π, ΠΥΠ, »ῪΡ Ὧδ5 06 50086 

οὔ οαὐ ηβὺ) [5 δῇ οἀρο-ῖοοί ; ποῖ ὩὨΘοοδδαυῖν ὁ Ὠδίοδοί.- 

ν Σ9 8 8904 ΠΘΙΘ ΔΌΒΟΪυἰ6]Υ τῷ “ἰο ἀο ποτῖς ;" ἃ [1589, 1ῃ- 

ἃἀοοσά, δὲ 158 γαῦθ, Ὀσὶ σογηρ. ΧΙ, 13 πὰ “1 οὔδοι,"" Μοτο- 

ΟΥ̓́ΟΣ ἐδο ποτὰ [8 ΓΩΛΙΏΪΥ ροσες, δηἃ ὮΘΏΟΘΟ ἃ ΤΆΦΟΥ 1.60 

οὔ ἰξ ἴα Ῥοββί ὉΪ]9. --ὍΠ9 (ἀζαΐῃ οἷν 1ΐν. 16; Ῥγου. χχυΐ, 

41) 8 89 βτθ-οοαὶ.---- Ἰ}ὩΡῸ ΟὨΪΥ Ὦθγ9 ἴῃ 1βα ἰδ; ΘΟΓΏΡ. 

Ἰ. 1. 

γον. 13, ἼΣ ἄπ. λεγ. “τοά οΒΔΙΚ."- ΡΥ, ἄπ. 

λαγ. ἴγοσῃ Ρ “ αδεροίπαογα,᾽" ᾿ΠΘΥΘΙΟΓΘ 6180 δὴ θα χοιΐοοὶ: 

Τλβα. ΜΌΟΙΣ, σμίλη, δοαίρτιπ, ἴοοὶ οὔ ὑπὸ βουϊρίοΣ.----- 

ΠΠΌ ἴτοτα ΔΓ “οὐγομίατε, ἄπ. λεγ. “1.6 οἰσοὶθ." τ ΚΒ 
ἰδ οχίκίδιν -- ἼΠ “" οἰσειγ δ᾽" (609 οὗ [Π6 ΘΟΌΓΘΒΘ οὗ 
ὴ)9 Ὀομηἀλχῖθα οὗ [ῃ6 ἰαηά, ὅοβῃ. χν. 9,11; χυί!ἱ, 14,17). 
ΡΙ9] 8 {} “ εἐγομἑέμπι 7ασεγα,"" “ ἴο τοδῦῖζο οαἰέι[ηθα, ἴὸ 
οὔ η6.᾽" 10 ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ἢ 9Γ6.----ἸΓ 9 γοδαΐης ΔΝ 

αὐ ἰὴ θῃά οὗ ἔπ ἤγϑὲ οἰδιθ, ἰ8. οοτγϑοί, δη (μοσὸ Ὧἱ 
ἐμϑγοίοτο ἃ ἀἰδόγθημοο Ὀθίνγοθῃ ἰὑ δῃὰ ἐμθ δαπὶθ πογάὰ 
[0] οσ πκ, [ἤθῃ Ὁ ΒΘΘΙΏΒ [0 πλ6 ΥΟΥῪ τ Οἢ (0 οΘοτγοδροηὰ 
ὙΠ} [86 οορἰοχὺ (0 ἔαὶς 9 [6 Ἰαἰτο Γ ἃ8 ἀσποπεέπαξένυτα ἴγοτα 
ἽΝΩ ἴῃ (λ9 80}89 οἵ “(0 τηᾶῖζο Ὀϑϑα αι]. ὙΒαδ, «. σ., 

ΠΑ") “ἴο τηδῖζο γοοίθ᾽" (χὶ. 24) δἰαῃ: 8 αἴοτις ψὶ ἢ σι 

“1[ο ογδαίϊοαίθ," Ἅγ)Ὸ “ ἰο ΓΤ ΔΙΕΘ ἃ βδίοσῃι (ΡΌ). ἴο βίοστα 

ἰογιῃ," δοὺς στ ἢ ῬῸ “ἴτο ἀγῖνϑ ζοσι." [ἢ ἰπμδὲ ο859 

ΟἿΣ ἔοστω τγοσὸ ἀϑοίϑα!]ν (0 Ὀ6 Ργομβοπῃοσρὰ 4 ἐλόὔτελε. 

ΨΥ. 14. 1 οδῆηοῦ Ὀοϊίονθ ἐπδὶ Παρὰ; ἤογο ἰ8 ἴο ὃ 

ἰδίκθῃ ἴῃ (ἢ 50:86 οὗὨ (8 οοηὐυσαίεο ρετίρηταξίίεα. γοτ. 
14 ἀομογίθοθ ΠΒΟΙ͂Ν ἃ ζοσοδί 18 ρ]δηϊθὰ ουὔυὲ δπὰ ατοόοῦτ 

Ἰαγρθ. ΤὨῦϑ δῖϑο ἤλην. Τιίΐδ βἰδίοιηθηξ οὗ ἢ αἰἱπὶ 18 

ΒἸΓΑΡΙΥ ναὶ δτϑὶ, διὰ 1 ἰπ ΠΡῚ Τοίογθ Ὀθοϊς παγάε.---- 

ὈΥΝ 29) ἰα βαϊὰ, ποὲ 88 ἸΓΟὩΪΥ σά δ ΓΒ ΓΟ ὈΪδηϊ θά, 

Τιδὲ ψουϊὰ οορδίσὶ τὶ δῦ (ΟἹΠΟὟΒ Ὑ ΏΘΥΘ Οὗ ΠΟΥ κογὶ 5 
οὗ ἴσϑοβ ἃγθ Ὠδιηϑά. Βευΐ ΟὨΙ 6 Ὠου]οδὺὲ βοσχί μίδηάα 

ῸΓ 81}, 85 1} οὔθ Ψ6ΓΘ [Ο ΒΑΥ͂ : 0 ὮΑΥ͂Θ ΒΡΡΪΘ6Β ἰ0 οαξ 1 5οὲ 

ουὔῦὺὐ Δῃ ογογασά. ΤΏ ταϑϑδηΐης ἔὮΘΣΟ 15 ποὺ ἰηδὲ [᾽6 ΟΓ- 

ομδγὰ οοῃβίβίθα ΟὨΪΥ οὗ δρυρ]θ- γθϑβ. ΠΏ, ἅπ. λεγ., 
τι 

ΘΟΙΩΤΊΟΠΙΥ ΒαρΡροβοϑα ἰο ἀρὰ “(ἢ ἰἴοΣ, τοοϊκοδις " (Ὧϑ 

ΟΥ̓́ΘΣΚΥΘΘῺ οαἱς οἵ ἐῃ6 δου. Ὄ; Νὴ Ν [9 οδἷὶς ΚΘΏΘΓΒΙΪΥ. 

ΥῸΝ “ [0 Δ|κ6 ἄστη," “ἔχ, [ἢ (ἢ 9 80:89 οὗ “ ομοοδέηᾳ," 

ΘΟΣΏΡ. ΧΙὶ. 10; Ῥβ. ἰχχσχ. 16, 18. 1 ΜΝ (σὰ 2) πείπωδς.) 

αἰ8ο ἄπ. λεγ. [ἰ ἰβ δίγϑδηρο ἐμδῦ ἐμ ρδη ης οὗἉὨ ἐσϑϑθϑ ἴδ 
βαϊὰ ἴο Ὀ6 ἴοῦ ὑὴθ ΡΌΓΡΟΒΘ οὗ “ 6 Ππκ σο Αγ," δὰ ἐμὰς 
ἐῆθ6 ὯῸΟ σϑάδγβ δῖὸ ὨὩδιηθὰ διηοὴρ ἐΐθ Ρἱδηϊθὰ ἰγϑθϑ 
Ηθῃοθ ΟἿΘ 8 ἰοτηρίθα ἴο σοπίθοίυγχο ἐηδὶ αὶ ἢ ν1ὰϑ ἵ ἐπ. 

ἐδίτϑῖ [0Γ ) ἥπαΐς πεέπιδα., δὰ (δὲ 18 ουκπὶ ἔο σοδὰ εν. 

Βαϊ ἴῃ Αϑβυσίδη “ ἐγίπίὶ ζαδπδηα" 15 ἔπ δοτωτθοῃ ἀθϑδὶκ- 
Ὡδίίοι ἴοτ ὑπ6 σράδγα οὗ ῳϑῦδδου. Αἰοπκς τἱϊἢ ἐηδὲ 15 

ἰουπα 8180 ῸΣ σθάδγα ἐγεὶ (ΘΟΉΒΑΒΕ, ᾿οίπεενν. ὦ. ἃ. Α. 
Τ΄ν Ῥ. 211 84.), 80 ὑπαὶ ἰῃ Ὀοΐἢ Ἰδηρύδροβ 1) δπὰ τ κ 

Βατο ἰμἀσοὰ τωϑϑηίΐης, δηὰ ἴπ6 οοηὐθοίατο οὗ ΒΟΉΒΑΡ πα 
ΒΘΟΙῺΒ τ0]-οὐηάθάα, ἰἢαὶ Ὀοἢ Θχργοβϑίουβ βίο  ν ΟἿΪΥ͂ 

αἰδογθηὺ βρϑοΐθϑ οὗ ἐδ κοπῦβ Ῥίπμε (ἰὴ 8 σϑᾶδὺ γσϑϑϑιῃ- 
Ό168 Οὔ ἰᾶγο ἢ). Ηδῆσθ [ἢ086 8.6 τίχιην ψῆ0, ΤΟ] ονσίης; 

1ὴ61ΧΧ. δὰ ἐπ ὕσεα., ῬΓΘΙΟΣ ἐπ σωθδηϊης “ Ρέπεδ᾽" 
ἰοὸ ἐμαὶ οὗ “ογηπωδ.᾽" 

ψον. 16. Αοοογάϊης ἕο Ὑμᾶὶ φῬγϑοϑᾶϑδβ, 89 Ὡοξϊοῃ 
“ ἰχ06" ἴῃ βθηογαὶ ἰ8 ὑπ 6 βυδ᾽οος οὗ 1177}. Ὁ) δεαΐη 

ΟἿΪ Ῥπ. ἰχχυἑἱ. 21; Ἑποῖς. χχχίχ. 9.-ἼὮὸῦ »Ἥ) 1αδὶ. 

οΣ 18 υδοᾶὰ ΠΘΥΘ ΔΒ Αἰ ΚΌΪΑΓ, ΔΒ ῬΓΟΌΘΟΙΨ ΤΠ 8: Ὦθϑαϊ. 

χχχίι!. 4. Οοων. ἔπεδι,, ὃ 241, ἃ. 

Ψψογ. 16. ἫΝ ὍΝ 48 υἱάεγε τηογίεηι, Ῥ8. Ἰχεχῖχ. 49: 

υἱέαηι, Ε5Οο]. ἰχ. 9; ϑοταπαρη, Ἐπ]. γὴ}}, 16; περι, ὅοσ. 

Υ. 18, εἰς. 

ΚΧΕΘΞΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. : 

ΤῊΘ ἰγαΐ, δἰτοαν αἰϊοτοδ ἴῃ {π6 Ἰοτοροίηρ 
βΊΓΟΡο, (μδὺ τρακίπηρ ἃ ροα 18 ἃ ΒΘΏΘ6]688 
ἰοσιάδηοθ, ΪΒ Β6ΓΘ μι ἴῃ {86 βίτοηροβί ᾿ΙρἈι, "ΝᾺ 
Ῥτορἢδὶ ἀδβουῖθ68 ἰπ 8 ἀγϑβίς πδΏη6 δὶ ἃ 
Πιοῃβίσγοι8 οοηἰγαϑὶ ἴθογο ἴα Ὀοίτγθθ ἴη6 ΒΟΏΟΓ 
μὲ τθ ρὰΐ ὕρορ [86 140] δημᾶὰ (6 οἰθυιχθηίβ 

ἔτοτα σιϊοῖ 15 οτἱρίπαίοα. Ηρ ταί ἀοβοῦῖθοϑ 
ὈγοΗγ (86 οτἱρίῃ οὗ ἃ τηϑίδὶ ἰάοἹὶ. [0 ἴα τ86 Ῥτο- 
ἀυοὶ οἵ ἰμο οομιρίηϑαὰ ΙΔρὸγ οἵ οαρο-ἴοο]8, 
οοδ]8, μαπιπιοτίπα δὰ Ὠαπιδη βυγοαὶ. Ηδγὰ ποτὰ 
(Πα, ̓ δῃὰ βυοῦ 88 πιαῖζοθ ΟὨΘ ΒυηρτΥ δηὰ [δι γθίγ. 
Ὑγμδὶ βοσὶ οἵ ἃ ζοὰ 18 [δὶ σι οἷ πλυϑὶ 6 ἐδβῃϊοη θα 



ΟΗΑΡ ΧΙ͂Υ͂, 18-20. 

ἩΠῚ ΠΟΥ αὐσοδὲ δηά ἔἴγοτα δυοῖ αἰ σΌ]Ώ, σοδγ86 
δορὰ Παγὰ τηδίουϊα! " αὶ 6 οοῃίϊγαϑὶ τὶ (86 
αοά πῆο [5 βρὶτγὶϊ (γοσ. 12). Μοῦ ραγίλου δῦ Υ 
ἢ ἀοβοσῖ 68 ΠΟῪ ἃ ψοοάρῃ 140] οοπ168 ἰηΐο οχὶβί- 
Θῆοβ. Τῇ δειἰδὶ 'ῃ σοοα ᾿88 δϑϑβῖοῦ χοῦς. Ηδ6 
βἰγοίοοα ὑμ6 19 80 88 ἴο ἢδῦθ ἃ μεῖς οἵ ἰ8}6 ἀο- 
εἰγοὰ 512ὁὅ. Νοχί, τῖϊὰ τοὰ σμδκ, 6 ἀγατα (ἢ 6 
οὐ πα οὔ ἐπ 6 ἤχυτο, ποι μ6 ὑπο ῃ Θχϑουΐοα Ἡ1Ὲ 
Ηΐθ ἰοοὶ, σίνίηρ 1ΐ, τι ἢ [86 δἱὰ οἵ [86 οἶτοίθ, 
Ὀοδαϊν οὗ ίοσια. Τὺ τΠ6 Ὀ]οοῖς, ΕΥ̓͂ [Π6 τί οὗ [Π6 
τιϑϑίθν, ἴα κοα δὴ οαΐναδνι! Βυϊδη [ΌΓΠΩ, 88 18 ὈΓΟΡΘΓ 
ἰπ ογάον ἴο 1ΐνϑ ἰῃ Βυπιδη βοοῖϑίγ. Βαΐτδμο Ὀἱοοὶς 
οδηηοί ὃ6 οἰογδίθα Ὀογοηα ἰῃΐ8. [ὨΜΑΓΑΙΪΥ ἰΐ τὸ- 
ταδιηβ 8.}}} ὁ Ὀίοοκ. ΛΎΜΞΓ [ἢ ράγδι] 6} ἴ8πι ψὶὰῃ 
ΔΓ βϑοὴβ ἴο τ ἰὼ ἰηνοϊγθ ἃ Ῥγοζγοῆβ ἴῃ 
(Βουχῃξ: ποὺ ΣὩΘΓΘΙΥ͂ δοοοταΐϊης ἴο ἴδ 6 δυμηδη 
ΟΟΡΥ͂ ΖΘΏΘΓΑΙΥ, θα ἢθ πλαῖκοβ 1ξ δοοοσαϊηρ ἴο 
πίδὶ ἴ6 Βρ᾽ϑῃάογ, ρίογν οἵ χηδηκίηα, ἐ, 6., {86 νον 
οἵ τί ΠΔΑΥ δύθῃ γεργεβθηὺ {80 Βυπιδη ἴογπὶ 4011 
ἴῃ ἐΐα ἸοΣΥ 1ά68], 8.}}1 10 γχίνοβ ΟὨΪΥ [6 οχίθσῃδὶ 
οαΣΠη6. Εν ἄθηεὶγ ἰμ6 Ῥτορδοῖ, ὃΥῪ ΟὟ» 
Ἰηοδηξ, ηοἴ ἃ Ὀυηρίογ, θυ 8 το8] δυίἐδὶ (γϑσ. 18). 

Βυὶ πον ἰἰθ Ῥυορδοὶ Ὀδοῖκ ἰο (86 οεἰκίῃ 
οἵ [μ6 βία ΒΓ 156} οἵὁἨ ψῃϊοῖ μ6 τοοὐ-ἰάο] 18 8. 
Ηδ ἀοβογίθοβ μον ἴγθθθ 8 ῃ]δηίθα βὸ 88 ἴὸ 

ἸΏ ἶ6 ἃ ἰογοβί, ον [ἢ6 ταΐῃ χίνϑθ ᾿Π6Πλ ᾿ποῦθαθα 
(τον. 14) : [ῃ6ῃ ΒΟΥ͂ βυοὶ 8 (106 16 [6}164, ἰῃ ογάοσ 
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ἰο τΆΚ ἃ το πὶ Ῥαγὶ οὗὨ 1, ἕοσ ἢ οαϊϊηρ δὰ 
οοοἰκίηρσ, διὰ τὶ δηοίθοῦ ἴο ταὶς δὴ ἰάοὶ (νϑσ, 
18). Ἴυβ, τϑοβρι ]δίίηρ, οὗ {86 ἴγϑθ, οὔθ ἢ] 
οὗ πίοι 18 υδοαὰ ἴῸγ ποδί, δῃὰ (6 οὐδοῦ 8] 
ἴον Ῥγοραγίηρ ἴοοά, νῆδὶ τοιηδίηβ 18 τηδὰθ ἰηΐο δὴ 
140] {πᾶ ἰη ΟΓΒΕΙ ρΡροΩ δηά ἰδ δυτητηοηθα ἴον δἰά 
88 ἴΠ6 ΟὨΪΥ γοΐαχο. Ομὸ ποιϊὰ βιρροβο ἱπδὶ 1 
ὁ86 Π4] γα γῸ υϑθ(] [ὉΓ ΑΓΛ Πρ’ ἀηα [6 Οἵ. ἴοσ 
οοοἰκίησ, ἱπογο πουϊὰ 6 ποιβιηρ Ἰεῖ, Βιυιϊῖ γογ. 
17 δρϑαῖκβ οἵ ἃ τοιηηδηὶ (ΓΝ). Βγ ἐπΐδ8 ἰῃ6 
Ῥγορίιοὶ που]Ἱά τ δη 680} ᾿ἰη  ππαΐα ἰμ δι ποῖ ὀσθη 
οη6 οὗ (μα το οἰϊοῦ Βαῖγοβ οὗ 9 ἰγυηὶς 18 δρ- 
Ρἰἰοα ἰο πιακῖῃς ἐμ 140], θὰϊ ΟὨΪΥ βραγὸ ποοῦ, 
Β4Υ͂, ἴῃ βίαι ἴῃ ἰῃθ στουμά, [71 18 ἱποοη- 
ΛΟ δᾶ8 ὯΟ οχἰδίθῃοθ ἰὼ [6 ΟΥΙρΊη8) : Ὀθοϑυϑα, 
88. 811 [86 ΟΥδοσ ῃηοάθγῃ ὙΥϊΟΓΒ Δ’ δαγοϑά, [ἢ9 
ἢταὶ δῃὰ βοοοῃὰ ΤΥΤῚ οἵ γϑσ. 16 ἂγϑ οπθ δηά ἰδ 
Β816 Π8], δηὰ Π6 ΟΥΠΘΓ 18 οὶ ἰῃἰτοάυοοσά [1}} (μ9 
Ὠοχὺ γοσβο." --ὐ. Α. 4.1] Ἐδυί-θογῃ Ὀ]οοΙκ, τἃ- 
ἰογθα ΌΥ γαίῃ, ββϑϑηιτα } 1} ἀοϑι δὰ ἴον μοδιϊηρ δπὰ 
οοοἸἰκίηρ, οἷν ἰογπμθα ἰηὺο δὴ 10] ἱπηᾶψα ὈΥ̓͂ [890 
Ὑ8γΥ---Βυοἢ ἰϊηρδ ροάβ] 

1 (86 ἱπιοσρχϑίοσβ βίῃηοο ΟΑΙΥῚΝ αυοίθ (δ9 
βίυ Κἰὴρ ρᾶγα 1161 ἔσουλ Ἡογαδοθ (δαί. 1. 8.): 

8 ὁγαηε ππμδιι νυ ἱίο ὶ : 
ὅπ ἔαδατι Ηἰγβνμο ἐν γαμαριί να ΠΩΣ προς 
Μαϊιωϊὲ 8446 δόοιπι. 

2, ΟΑΌΒΕ ΑΝῸ ἘΕΈΕΟΊΤ' ΟΚ" ΙΡΟΓΙΑΤΒΟΣΌΒΚ ΝΟΝΒΕΈΝΒΕ, 

ΟἬΑΡΤΕΞΒ ΧΙΗΩΥ. 18-20. 

18 ΤΉΘΥ δδᾶνο ποὺ ΚΠΟΥΤΏ ΠΟΥ ὑπάογϑίοοα : 
ἘῸὸν Β6 πδίῃ ᾿βμαΐ {Ποῖ ογϑϑθ, [μδὺ [ΠΘῪ σϑπηοῦ 866; 
Απαά τμοῖν Βοαγίϑ, ῃδὺ ὑῃ6 Ὺ σαημποὶ υπάογβίβδηά, 

19 Απὰ ποθ ᾿οοῃϑι ἀθσοί ἢ ἔῃ ἢ15 ποσί, 
ΝΟΙΌΒΟΥ 6 ἑΐογα πον ]θαρθ ΠΟΥ ἀπά ογβίδπαϊηρ [ο ΒΔΥ, 
1 ἤδνο Ὀυγποᾶ ρμαγί οὗ 10 τη {86 ἢχο ; 
Υ68, 8150 1 ἢαγο θακοα Ὀγοδα ὕροὶ 1:6 60818 ἐμογθοῦ; 
1 δν78 τοβϑίϑα ἤββῃ, δηα οαΐϑη {ΐ: 
Απα 5}}81} 1 τγδῖκα (ἢ τοβάπο ὑπ υθοῦ δὴ δθουϊηβίϊοη ὃ 
Ξ4}11 1[}1 ἀοτῃ ἰο ἯὟο βίοοϊ οὗ 8 {γϑ6 

20 Ἦο ἔδδϑάρί οῃ 88ῆ68: 8 ἀδθοεϊνγοα ποατί παίδ ἑυσηρα ἶπὶ δϑἱάθ, 
Τρδῦ μ6 σδπποῦ ἀΟΠ 1 γ6Υ ἢΪΒ 800], ἼΟΥ ΒΔΥ͂, 
16 ἰλδῦθ ποῖ ἃ 116 ἴῃ Τὴῦ σὶρῦ Ὠδπᾷ ὃ 

1. Η95. ἀαωδοά. 

8.7 υοἱῇ τοαδί. ν ΗἶῆὀἙ ὧδο ὕεδάδ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝΡ 

γον. 18. 1| δϑϑ 8 δέγαῃηρο ἰἢδὶ ΓΠ 5 ροϊεἰδα ψίνῃ Ῥαΐ- 

[Δ 8} ᾿πδίοδα οὔ Καιηοίξ. ἘῸΣ Ὧο γοοῖ ΠΡ Ὁ ἥγοτω σῃ ΐοἢ 

ΤΘ παρῆν σοτὴθ ἰδ 1564 ; Ὀὰυὶ ἴΤΌΤΩ ΠΙΘ, πηι οὴ ΟΟΟΘΌΓΣΒ 

οἴθῃῃ Θϑρϑοίδι!!υ ἴῃ ΕΖοϊκίοὶ, ἐπ ἐμἰγὰ ῥοῦ, μοτῖ. πηυϑὶ 
βοηῃῃὰ ΓΤ (Θοτρ. ἴου. χὶν. 42), Τὴο οοηίοχι κίγοϑ ὯὨο 

τ 

Ἰη{ἰπγαι[οη οὗ Το μβουδῇ Ὀθίηρ (9 δΔαίπον οὗ {μ9 Πώρωσις 

(ἐοπηρ. Εοι. ἰχ.). Ηϑθῃοο ἰδ βϑϑπιϑ ἰο π|θ ἐπαὶ γγχθ ΤΏΔΥ 

ἰακα πὸ 88 8 ὨΟΙΏΪἷΠ4] ζοττῃ, τ] ἢ οί ἰο ἐπα γ6]8- 

κίοη οὔ ἐδ 9 ῬῬδηα Ων, σουἹά θη θὰ ροϊηδαὰ βοσογά- 
ἴης ἴο ἐμ ἔγρθ οἵ ἀοτίγαϊϊνοβ ἔσοω )}» το αἰδυίικαΐϊδῃ 

8 ἩΘοΌὉ. δεζίεξὴ ἰο ᾿ἰδ Ἀοραγί. 8 Ἡοῦ. ἐλαΐέ τολίελ δοηπιθδ ΟΥ̓ α ἔγθ6, 

Φ ἃς 6 φαῦξ ποῖ. 

ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤ, : 
[ ἔγοια ἔῃ τϑσῦαὶ ἴοση ΓΠὩ. Το ΐ5 ταὶ ἢ  ΟΟΟΌ (ἢ) Π2ΟΓΘ 

ΘΑΔΙΥ βίησο πὸ πογά ἄοοϑ Ὡοὺ πβἰϑδηὰ ἴἢ Ρ6Ό59, Ὀπὶ ἴῃ τῇ 9 

ο]οβϑϑὲ οοῃηϑοίίου τὶ ἢ ἐπ ο (οἰ οσίης ποσὰ. Το βἰῃ- 

ΚΌΪΑΣ 18 ἰο ὉΘ ὀχρ! αἰηϑαὰ ἤγοτη (ἢ 6 πουΐγαὶ οομβιγαοιίοη 

οὔ 9 ργϑοθάϊης ὑγοαζοδίο ποζά. 

Ψψον. 19. Τὴ οχρσγοβδίου 3) 2 Ὁ (γοἰγουοτίογο ἐπ 

Ῥεείπδ, υἱΖ., [6 {πῚὴς οΟὈ] οὐ γΟ]Υ ποιοοά, ΘοΟΌ 8. οἡ {δ 9 
Κτουπὰ οἵ οι, ἦν. 39; χχχ. 1;1 ΕΚίηρε γἱ}}. 47; 1,8. 

[Π|21. 16 οοοῦγα δραίῃ ἰῃ [38. χὶνί, 8, ΠΟ ΓΘ ὃν ίοτ ὃκ 
ΤΩΔΙΣΘ5 Ὧ0 Αἰ θγθηοθ ἰὼ [ἢ 6 τηρδηΐης.---ἼὯο Βυ δί8:- 



484 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕῚ ᾿ΒΑΙΑΗ. 

ἔνοϑ ΠΡῚ διὰ π2η Τοροδὲ ἰῃ δῃοίθος ἔοσι ἴδ 

γοσῦο οἵ ἐπ Βδ1:ὴ0 ζτοοὶ ἴῃ γυοχ. 18... “10 πϑϑαὰ Ὡοϊ οσοϑ» 

βἴου ΒΌΓΡεΙ 86 {πὲ τ ἢ ΤΥ τὸ ἀἰδοοῦτοθ βυά 6} 

ΤΩΔΙΚΘΒ ἃ ἰσϑηδίζἴου ἰὸ ἐπ ἰπηρογίθοι, ἘῸΣ ἐῃθ βαγίης 

οὔτμο [Δο]-ποΟΣΒΏρΡροσ, ὙΠ] οἢ ἰ8 ἰοισοάπορα ὉΥ͂ Ἄἡομκἢ 

ἔα 116 ἴῃ ἐῃθ σροσωϑϑςϊ ὙΌΠΘΣΘ ἢθΘ ὙΔΙΓΙΏΒ ὮἰΠ8617 δὰ ἢδ8 

Ὀδιοα Ὀτοδ. ΝΟΥ, 86 δϑ 8, 1 Ὑ1}} Αἰδὸ τοδϑδὲ τηϑϑὲ δὰ 

δὶ, δὰ τδῖκο ἔπ τϑελπδηῦ οὗ 6 ψοοά ἰηίο δὴ ἰάοὶ. 

γον. 230. 1.4} “(0 νΡαϑίυγο," ἐῆθ. νέξει, πογίγὶ, τ ἢ 

δοουδδιΐνο οὗ ἰδ πίη, ἰ6 δϑοὰ ᾿ϑῖθ δὲ ἰὼ ἐδ Ἔχργϑθδ- 

6.99 

οἰαἰἐποὰ ὈΥ ἐῃο οομίοχὶ ἴῃ [89 ϑοῆδὸ οὗ δϑδεϊχηΐῃβ ἃ γον 

βοὴ. 801 ἴδοὶ οδ!φοὰ ἰο ὀχρίδίη [ἰ, Ὀϑοδδο ἴ)Χ) οδὰ 
ὨΘ ΠΟΥ ὉΘ ἰδΔκθὴ ἀφ οομαξω (ΠΤ ΕΙΤΤΣΒΟΕ), ποῦ, (πὶ ΕΔΗ) 

ἴῃ ἐμ δθσι99 οἵ “ἰδ0 δου]-πσανίηρ ἐποιοίοασσ." 

ἘΧΈΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

ἴῃ (Πθ86 σοσβοθ (π6 Ῥτορμοῦ βῆον τμδὶ 8 {μ6 
ΘΆυθ0 δῃὰ οροσγϑίϊοῃ οὗ {μδὶ βϑηβϑὶ δ 1 οἰ δίσΥ. 
ΤΠΟ οδυδο 15 ὈΠΪΠΔΏοδα δη ἃ ῬΟσν ΓΕ Υ οὗ Βοδσί. 
ΤΌΘ ᾿μθλη6 001} οὗ γῆ δὲ (90 ἀο 18 ποὶ ρῬοτοοϊνγοὰ 
Ὀγ (μοδ0 το (")Ὺ, [3 ' Ξε ἴ᾽ὸ αγὸ Κηον]οᾶρο, 

οἰγδίοι ;᾽ ΘΟΙΏΡ. ΤΟΣ. 9; χχχὶϊ, 4; χὶν. 20, 
γί. 10: ΠΛΟΓΘΟΥ͂ΘΡ, {8:6 ΘὨ ΓΘ ΘΧΡΓοββίοῃ ἰβ ἔγοτῃ 

Ῥα. Ἰχχχὶϊ. 4), ἴοσς θδθοδῦδα (μοῖγ Ἰηπγασαὰ βθῆβθ, [ἢ 6 
Ποαγὶ, 18 88 11 βίιοῖς ἰομοίῃοσ, 88 ἱβουσὰ βιηθαγοὰ 
ΟΥΟΡ ἩΠῚῚ Ἰρουΐϊδὺ δὰ τὨϊϊθαδῆ, 80, ἴοο, {86 
ουϊναγαὰ 6Υ6 ͵Β βίποϊκς ἰοροίμογ, θὸ (δὲ ιδον οδηποί 
Β66.. Το επἰυρία! γ 18 νδαίϑα ; ἤθῆθο [Π6 
Ῥιορμοὶ οδηποὺ δηὰ ποσὰβ δούθσθ δῃουμῃ [ῸΓ 
τορτοοῦ, Ηδποθ ἰῃ ὑοῦ. 19 ἢ6 Ῥερίηβ δῆ ἴἰο 
Θησυπλογαίθ [06 Ὀ8δα ῥγοάποίβ, δήέοσ μανΐηρ, ΥΟΥ. 
18, παιιοᾶ (6 Βοῦγτοθ οὗ (δ6ῃ1.---ΠἼ2 »., δΌοσΩ . 
Ὠθοῦ, 18 ΔῺ οχργοδαίοῃ ἰμδὶ (Π6 Ῥτορῃοὶ ἰδ κοα 
ουὖἱ οὗ Β]8 οτῃι ϑδτί δηα δδογί 068 ἰο (ἢ6 1ἀο]δίοσ. 
Ταῖΐβ δ ΔΙδῸ ΟΙΒΟΎΠΘΓΟ ἰῃ δηοίμοῦ ἰβδῃϊοη 
(οομρ. Εχοά. νυνὶ. 22; ϑυϊ. χχνυὶξ. 1δ, τ] ἢ 
ῬΟΙΒΔΡΘ ΜΒ ἰῃ ἴἰμ6 ταἰπὰ οὗ ἴὸ Ῥιορβοῖ; “26. 

χυΐ. 18; 2 Κίηρε χχίτὶ. 18, εἰο.).--- 38 (ΟΕ]Υ οῖο 
ἰῃ 156.) δοοογάϊηρ ἰὸ 118 πη ἀδπιθηίδὶ τηοδηϊηᾳ ἰδ 
“παΆατΟ, ᾽" δηῃᾷὰ δοοοσάϊηρ ἴο (86 
τορδηϊηρα (μδὲ ΟΟΟΌΡ ΟἰΘΟΠοο (“οῦὺ χὶ. 20, 

Ὁ 3: Ρτοάαυοίδ οὗ ἴμ6 τηουπίδῖλδ,᾽"1 Είηρε 

γἱ. 838, “10 ταϊπιαοηία Βιϊ; οοταρ. 3.30 
ἰδ Ὡοῖ ἃ ῥΐϑοο οὗ ἃ ἰγϑϑ, δαὶ ἃ Ὁσγοάποὶῖ οὗ ἃ [7ϑ6.-- 
ΤΏ οοποϊαδίοῃ ἰδ οουσποα ἴῃ δὴ υἱΐξοσϑῆοθ ἰδδὶ 
ΒΟΌΠΒ ᾿ἰκο ἃ [πα ϊοῖα] ϑοηΐθηθοθ. αδβῆθθ δγὸ (Π6 
Θ Ὁ] Θὰ οὗ βοπηοι ὲπρ ἰμδὲ ἀθοοῖ 768; οὔθ ἰμΐη κα 
Βο ἰ8 ἰο οδὲ δηὰ βοὸ βοιμοί βίην , δηὰ Β6Β0}4 
τ 18 δβδῆϑα, {οῦ χὶΐἹ. 12. Ὑμογοίογο πὸ ἰμδὶ ὨΟΌΓ- 
᾿βῆθθ ἈἸπιθ6} 7 τ] δρῆθα, α βοδτὶ (δαὶ ἱβ Ὀ]1πὴ 
1ἰ66}7, 88 Ὑτοῦρῦ θ᾽ δα ΧΙ οἢ ἷδ οαἰπατὰ 
οομάδυοὶ. 76 βοοοῃὰ μδ]ῇ οὗ γϑγ. 20 1 τορασὰ 
ΜΠ ΗΙΥΖΙ 88 8 οοποϊυδίου, ἩΒοΝ πδπλοδ ἴδ0 
οἴροῖ οἵ τιἷ8 'ἰπβδῆθ 1ᾳ0 1 [6 18: [16 
πιΔῃ ἀοοδ ποὶ ἀο γον ᾿ἷβ βου]. Ηθ πουΪ]ὰ βδγθ 
ἷι ἀϊὰ ἢθ δνψαῖθ ἰῃ βοδϑοῦ ίο {πὸ οοηνϊοίίου ἰδδὶ 
8 16 (80 ον. ἴῃ ἷβ σ81}16ἡ (μαὲ Ὀεὶ ιο 
Ἐ τα νον μ ἀπε τὲ εν πα ματτεν ον ἢ 

4, ΧΕΗΟΥ͂ ΤῊΕ ΟΒΕΑΤΟΙΒ ΟΕ ΗΈΑΝΕΝ ΑΝῸ ΒΑΒΤΉ, ΟΑΝ ῬΡΕΟΡΗΈΞΥ, ΑΝΡ 
ΗῈΡ ΡΗΕΒΙΕΒ ΤῊΕ ὈΕΙΙΝΈΒΑΝΟΕ ΟΕ ΗΙΒ ΡΕΟΡΙΕ ΒΥ ΚΟΒΕΒ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ. 21-28. 

21 
ΒΕῸΣ ἰδοὺ αγέ ΤΥ βοσυδηΐ: 
Ι δυο ξοσιηοά 

ἘΘΙΏΘΤΩΡΟΣ ἰμοθο, Ο Φδοοῦ δηὰ [βγϑβὶ ; 

68; ποῦ ατγί ΠΥ Ββογυδηΐ : 
Ο Ι9γδ6], ἰμοὰ 8881} πο 6 Τοσροίίθῃ οὗ πηθ. 

22 1 Βανο Ὀϊοιίρα ουΐ, 88 ἃ (Βῖοἶκ οἱουὰ, [ΠΥ ἰχϑηβρτ ββί 088, 
Απά, 88 ἃ οἰουά, (ΠΥ 5118 : 

ὈΠΐοΟ 116: ἴον 1 δανὸ γοαἀθοπιϑα {Π66. 
28 Βῖηρ, Ο γὸ Βοαυθῃϑ; [ῸΣ {86 ΤΟΒΡ δι ἀο0η9 ἐξ: 

Βμουΐ, γο ον ρασίβ οὐ [86 δϑτίβ : 
Βτοδκ Ἰοστ ἰηΐο βίρίηρ, γ8 τποπηΐδίμβ, 
Ο ἔοσοβί, δῃα ΘΥΟΥΥ ὑγθο {δοσοὶῃ : 
Ἐν (86 ΓΟῸΒΡ δίῃ γοαἀθοιηθα “7800, 
Απὰ ρ]ονβοα ΕἸταβ6} 1 15ΓΆ6]. 

24 ΤῊυΒ βαῖῖ ἢ} {Π6 Τ,ΟΒΡ, ΠΥ τϑάθομσσ, 
Αμπά δ (δαὶ ἰὈστηϑά ἔμθο ἔζομῃ 86 ποι, 
[ἀπ [89 Τ,.ῸΒΡ {δδ τ κοί 8]} ἐλίπσδ; 
Τηδὶ βἰγοίομοί ἔστι [πΠ6 ὨοδΎΘἢΒ 8]0}6 : 
ΤΊδῦ βργοϑάθι δγοδα [86 ϑασίῃ Ὁ 

25 ΤὨδί ἐγυδίγαίοι ἢ {Π6 ἐοκθηβ οὗ 1} 6 
Απὰ τρδικοίι αἰ Π6Σ5 τηδά ; 

ΤᾺ ᾽ 



ΟΗ͂ΑΡ. ΧΙΙ͂Ν. 21-28. 

ΤῊδὶ τυσποὶἢ 186 τισι Ὀδο ψασὰ, 
πὰ τρϑικοί {μοῖν Κηοπ]οᾶρα 100]188 ; 

96 ΤὨδὶ οομδηηοίῃ (86 ποχζαὰ οἵ [18 βοσυδηῦ, 
Απᾷ ρογίοσταοί ἴ. ΘΟΌ 56] οὗὨ Ε18Β ΠΛΘΒΒΘΏΡΌΓΒ ; 
Τμδὶ βαῖτὰ ἴο Φογυβαίοι, Του 58} Ὀ6Ὶ αὐϊνοᾶ : 
Αμὰ ἴο {86 οἰἰε8 οὗὨἉ Φυάδι, Ὗ ὁ 58.8}} θ6 Ὀυ}}0, 
ΑπάὰΙ {11} ταῖθθ ἀρ 1μ6 ᾿ἀοοαγοά ρῥ᾽δοοβ ἐμογοοῖ : 

27 Τηδὺ βδίτῃ ἴὸ 1π6 ἄθθρ, Β6 ἀγΥ, 
Απὰ 1 μ|}} ὉΡ [ΒΥ ΓΊΨΘΙΒ : 

28 Τμδὶ βδ: ἢ οὗ γτστιβ, 
Αμὰ 5881] ρογίοστῃ 411 ΓΩΥ ρ]θΆβαι6 : 
Εγθῃ βδυϊηρ 

ὁ ὧδ ΤΑΥ͂ ΒΏΘΡΒΟΙά, 

ἴο Φοχυβδίοω, Τῆου 88} 4}0 Ὀ6 Ὀ0}}}; 
Απά ἰο ἐδ6 ᾿βιηρ]6, ΤΥ Ἰουπάἀδίζοῃ 88.8}} Ὀ6 1δ]α, 

1 Ἠοῦ. τοαδῶ ρίαρδδ. 

5 Τλαῖ. » Κλ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

860 ζέεἰ ἴον [Ὧ6 ΤΟΟΌΓΣΓΕΘΏΘΔΘ οὗ ἐΠ6 νογὰβ υ5ϑἀ, 6ὁ5096- 

οἰδιν: Ὑγάγ. 28. ὕγι)--μ. Ψον. 26. ᾿)ὃ σΟΙΡ. 3 βδη). 

Σν. 21. Ὑοσ. 28, Ὁ 05. ΨΥ, 21. ν; διοὰ 8180 ΤΟ γ80 
ἀὐτι ἐξ 

41, αοοῦ δὰ 15τ86]. ον. 26. ογυδοιοτα δηὰ ΦπἀΔῃ ἴῃ 
Ῥαυ]]ο] δι, ΥΟΣ. 38. Υ5Π. 

Υ͂ον. 31. Αἴἴοτ “ [δγϑοὶ " βαρρῖγ, ποὲ ες Ἴ21, ναὶ 
δτορῖΥ 2]. ΤΏΘ οὐδοῦ σοι]Ἱὰ τδῖκο θαὺ ἰδαιοϊοαΥ. Οἵ 

: 

οοῦτϑο ἰἢ6 ἐς ἰο ὍΘ Του θι  ὈοΓΘά [8 ἃ8 ᾿ 116 ἀἸ οτγοηί 
Δ8 ΔΙῸ ὅδοοῦ δῃα [91.868]. Βιιὶ ρϑγα]] 6} 5 γσϑαυΐγου ἢ 9 
οὐἶθαοῖ ἐο Ὀ6 Ὠδηλϑά Θϑ ἢ Εἰτηθ ἰὼ ἀϊδοτοηὶ ποτα, Απὰ 

{15 οομ εἶθ ἰ8 τηϑὲ ἩΠΘῺ γΒ ΒΌΡΡΙΥ 2] δον “19- 
1 

τ) 01," δηὰ ἰαἶκο 2 886 ἀοηοπρ ἰδ6 οὐ͵οοῖ, δὰ ποῖ 85 

δκιδαὶ. -----οὐν ἰηδἱοοὰ οὗ "Ἴ2." ΒἰτΡΙΥ γορϑαίϑα, σου 

ἀουδίοθα ἰηἀἰσαὶθ ἐὯ6 δογυδηςγοϊαἰΐου οὗὨ [886] ἔο Ὀθ 
ποὶ ἃ ἴὩ676 οὔυϊναεαγά το ΔΕ οῺ οὗἨ Ῥο"βοβδίοι, Ὀξ οὔθ οὗ 
οἰ ίοδὶ ουσαθγβ ἢ ἱρ.--σσοῦ (Ἰκ μὲ ἢ 2.) ἰῃ9 δυΠἘἜχ 

829 (ἢ ταϑδηΐηκ οὗ ἣ 85 ἰα ΠΡ ποῖ, χχίχ. 3, δυὰ 
48 ἐδ 9 δι δἢχ οἵὨ ἐϊο 34 ΡΟΣ. ἰΏ ΤΑ Ιχνυ. ὅ εἰδηὰδ ἴ0Σ 

τς σἢ 
.. 16 ἐσὰο ἐπδὶ ΝΊρΒαδὶ [πα τοδοχίγο ταϑδοίηκ οὔθ 

ΠᾺΡ1168 δὴ [464] ἰγαηβίεϊνο ἡοϊΐου οὐ τ Ὠϊοἢ δ οὐίθαὶ 
ΤΊΑΥ ἀορϑηὰ (ϑοίηρ. ἴΠ9 γοσὺβ 313), 9.5.0), 352 δυάς. 

τ τυ πχος “7 
ΧΙχ, ὩΣ, »}3. ἴδ. Ἰἰχ. δ, Ὁ71) Ῥε. οἰἶχ. 8, 6.6.) Βαὶ γι ἢ 

"Ὁ 1:15 Δ  ἀασαϑθηΐαὶ ταϑδηίης ἰβ Ὑ ΣῪ ἀουδέζαϊ, ἀπ ὰ 
ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, ὙΠΟΙΏΘΓ ἰδ ὍΘ γδΒΟΌΘΓ 6 ΟΥ̓ ΘχαΥ ἀδοῦγ 6 (ΘΟΤΩΡ. 
ΧΙ ΐ, 11; ὅογ. 11. 80), ὁυ 9 0685 ποῖ 560 ΒΟΥ [)9 ΝΙρἢ δ) τ 
δ6 ἰακθῃ ἰῃ ἃ γοοχῖνο 5ΘΏ86 ΒῸ 88 ἴ0 Δο ΓΟ 8 τη ϑδηΐης 
ΒηΔΙΟΖΟΙΔδ ἰο ὑπὸ ἰγβηδίεἶνο ξζ84] (οοωρ. ὕοῦ. χχίδ. 89 : 
ἴατα. 111,11}. Απὰ ἐὺ βϑϑίῃβ ἴο τῶϑ, ἴοο, ἰμδὲ σουἹά ὑῃ9 

Φ ἐλον. 4 Ἀν. 

ΟσΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,, 

Ῥιορῃϑὲ οχργϑϑὲ ἃ “ (ογβοῦιαθ.οῦ," Ὧ9 ἩΟΏΪα ΒΏΓΟΙΥ 

δδγῦο υϑοὰ ὃκς γαῖδοσ ὑἤδῃ [ἢ6 δβίἰσίος, ἰϑκαὶ κὦ. 

νος. 94. Κ ΒΙΌΣ Ε ἰδ ἴο Ὀο τοδὰ ὯΝ Ὃ; δοὰ 

ἐδ0ὸ υχχ. διὰ ὕσιο. βανθ εὸ τοδὰ. Ἐ'τὶ μδὸ ΝΜ, 

τ Ή ΟΣ 16 [ὉΓ 50}86 δθοαῦ [ἢ 9 8816 89 “22 ““ “οαἱ ἔγοτιλ 

τλθ," “πιοα υἱ" (Ἰπο. "3.3323). ΓΙῸ (θοπιρ. 6.9, 

Ἑποῖς. χχχῇ!. 80; ὅοβὶ. χί. 20) πηϑθῆδ (89 ΒΘ δ Ὁ} 

(6. 5... Υ111. 18; Ῥα. οσχί. 2., Ὀπὺ ΒΟΘΙΒΟΣ οὗ [Π986 ΟΟΟΌΓ 

αξείη ἴῃ ΘΧΔΟΙΥ [06 5696 ἀοτηδηάθὰ Π6γ0. Οομπείαθσ, 

τωοζϑουου, ἰδὲ 9 ΔΟΓαρῖη6868 οὗ ΓΕ "Ὁ ὙΟ0716 δίσϑη κϑ, 

διὰ ὑἱπαὺ 8 οτἱρίηδι 'Σ Ὦ τόσο 068} θαδίος σμδηκοα 

ἰηϊο "ὮΝ ἰπδὰ υἱόθ υογϑά, ὈΘοδυδο ἐδ ΤΟΥΤΩΟΓ ἰδ [9 

τοῦθ αἰ σου! τοαάίηρ, δα ὰ ἰἰ γοϑυϊ ν ἰμ8ὲ νὸ τουδὲ αἰγὸ 
πο Κα ῬΒΙΌΩ ἔῃ ργϑίοσοῃοθ. [Ὁ τηϑῃ  ϑδῦΥ σοστοθρορθ 
ἰο ἐμθ ρϑϑδαᾶψο χὶ. 18: “(ὙΠΒ80 δίῃ! ἀϊγϑειθα (ϑοαργθ- 
Ὠθῃάρδά) ἐμο Βρίσὶ οἵ (λ9 μοΒΡ, δέ6., ντεἢ Το. ἑοοὶς ὨΘ 

ΟΟΙΏ86Ι, 6έ6. 7") 

ψοτβ. 28, 27. [ἢ τ 8 Ἰοὰᾳς δοῃίθῃςο, ΤΟΝ δυὰ Οὐ ΙΝ 

ΑΙΓΘ (᾽6 ΟἿΪΥ γογὺδ ἴῃ γ΄] ἢ ὑπ6 Ῥγορῃθὲ γοί ΤΣ Β ἔτοτα 
16 μασι [οἰρ]ο ἕο [8 ρυϊμοΐρδὶ ἔοσιω. ΑΒ ἴα 881 ΠΟῪ 
ἐῆθγο 5 ηοῦ ΔΩΟΓΠΟΓ ΟΧΘΙΠΊΡ]6 οὗ βυσ δὴ οχίϑθηδθα ΡῬθῦ- 

[οἱ ρία! οοπδεγαοίΐοη, ΤὮΘ χγοαὶ δηϊμπιδέϊοῃ οὔ ἢ 9 Ῥγο- 
Ρῃοὺ τϑοῃράοσῃ ὑπ 8 ἰουρ-Θουἐπυθὰ ἐθηδβίοι ρμοδοί θ. 

ον. 28. Αὄ8 2. ἐθ αἰγαγθ οοπϑίγζαθα ΘΙ ΒΟΎΤΘΙΘ 88 

τϑλ86., ΘΓ τοῦσδὲ ὕὉ6 (ΔΚθα δὲ 8 Ῥ618., 1686 ΟἿ Θ 
Ῥτγοίοσθ ἰο δϑϑυτηθ [πδὺ ἰὴ ἕοσι “ΟΠ ἰδ, 88 ἰδ 676, δ» 

ἐτδοῦϑὰ ὉΓ ΠΣ, διὰ ἐμαὶ δοοοσα τη σὴν 72 ΤΊ 88 ἃ ηῆδι- 
ἰοὸσ οὐὁὨ ἐμὰ οἱ ὺ [6 οοποοὶγϑὰ οὗ δ5 ἔϑρῃι. ΤῸ ἰδύξοσ [8 

κτιδτωζωδὲῖσα!!ν ποὺ ἱσωροβϑί ὶθ. 

ἘΧΈΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΛΙ,. 

1. ΤῊΘ σγοῖὶο οὗ Ῥγορἤῆθου πῆΐο ομιθγλοθα 
ἐδδρίετβ χ].-χ ν , ἤδ8 Ἷ ου]ηιϊδίΐοη ἰπ ἰἰα 
Βίτορ 6, ΠΊΟΣ τερσεϑθηίβ δδουΐ [86 τη 16. Α]] 

ἶ 68 Ροϊηΐβ ἰο (88 οσγοχηΐηρ δατηπνῖϊΐ 
νυ ἷβ οοποορηίγαιθα ἴῃ ἴπ6 τηοπέΐϊοη οὗ [9 πδηγ6 
οἵ “Κοτεβ" οὐ Ουσυβ ΤῊΘ βίγορμιϑ οοῃβίβίβ οὗ 
8 ξεΏΘΓΑΙ 8η6 οἵ δ ρδυίουϊαῦ ραγὶ, [Ι͂ἢ (Π6 τοὶ 
Ἧδ ΒΑΥ͂Θ ἃ Τοολρ  ἰυ] αἰΐου ἐπ σΘΏΘΓΑΙ οὗ [δ ἰουπάα- 
Ὀοη8 οὗ [αγδ0}᾽8 46] σογϑηοο, δη πϑανϑη διὰ θαυ ιεσο τος ποτ τς το Σου τ ρὴ Ὁς 

4 [Τὸ Απέποσ, ψί τ Π{|6 Θχοθρθοη, ὑ8θη ἐπ ζοστα 
οἔθβ, γοΐ ὙΠ" (ΓΘΑΌΘΠΕΥ αἷδὸ νταβ, τὶ οαν ΘχρΙδ- 
ρα Ὁ " ΗΝ λὰ ὡ βρης ἔδένα ὑῤιαοιμ οὔ ΠΟΟΕ ΤΟΣ Ἂς 

Ὥ {}ν}. Τυδ, Θὁχοϑρίύ ἔῃ 8 [ον 
ἰμοίαπιοοϑ ἰμδὲ ὀχρί δίῃ ἘΒϑτα θα γον ΤᾺ] : 

ΓΟ Βυμητηοηθοᾷ ἰο πηδηϊοσὶ {ποῖν ΟΥ̓ δὲ ἰῃδὲ ἀ6]}- 
ΥΟΓΔΏΟΘ (γοτΒ. 21-28). [Ιἢ (μ6 ϑοοοηὰᾶ 1σΌ} ]Α» 
(8660 Ἰουπάδιϊοηϑ δηὰ ψυδγδηίοβ οὗ {16 ἀ6 ᾽ν γ- 
800 ΔΙῸ Βροοϊῆθα τόσο ὀχϑοίϊν.0 Αὐ [Π6 Βϑιὴ0 
(πιο 1 18 ἰο Ὀ6 τοιηδυκοα ῃμδὲ {πϊβ ραγί [ΌΣΤΩΒ ἃ 
βίηρίο ρμογίοά, σοι 88 ΟΥ̓ ϑίθρβ 1ϑϑβ ἢ}ρ ἴο [86 
ογονηΐης ροΐηϊ, (ἢ 6 πδηλ6 οὗ ΟΥ̓ΣΌΒ (το 18. 2:-28). 

2. ἘθιθεΌθΣ [Π089-----ἰ ἢ Ι6:Ω9]--- ον. 21 
-23. ΤΠ6δ6 σογθθθ 8ΣῸ οἰ σβαὶν οοηηοσίοα τ] ἢ} νΟ ΓΒ. 
24-28. ὙΒΟΥ͂ ΔΓΘ, βοὸ (0 βρθδῖ, δ ργϑϊπὰδ ἴο ἔβιθῃι, 
δὴ ἱπίιγοἀποσίου ἐμδὺ ὈΓοθθηΐβ ἐπὶ ποθ [ἢ6 πη ἀ8- 
τα 8] ἱμουρῃίθ. Τῆδὶ (Π6 βῃογί βοσίζοη, ΥΘ ΓΒ. 
24-28, ΒΒου]α 06 80 ῥσοίδοθα οὐχῆϊ ἰο οοοδδίοῃ 50 



486 ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

ΒΌΣΡτἶβα ἰη ν᾽ ον οὗἉ 18 Στ θηδ τη ροσίδηοθο ΕῸΓΡ 
ἴῃ ἴ 15 ἴο θ6 δοοοιῃρ  Βῃθα ἰῃ6 χγοδὺ ὑγδηβδοῖ 0 ἢ 
οὔ ἴΠ6 [08} δΥ ποῖοι Ηδ σου] βοῦν δηὰ ἀθιηοη- 
εἰγϑίθ ον Ηδ ἀϊβογα ἔσοιῃ ἰάοὶβ, δὰ ἰὶ Η6 
ΔΙομΘ 88 ἰδ ΡΟΥΟΓ ἴο ἀν σ Ιαγϑοὶ ουἱ οὗ (6 
ἘΧῚΙ6, βηα {ΠΟΣΘΌΥ ἴο Βί8Δ} 18} αἰβο (86 ῥυϊηςίρ]ς οὗ 

1:6 “νου βίης ἀ6 Ἰνογϑηοθ᾽ (8 5)» ΧΡ), 

χὶν. 17. Τηδὶ 16 ποι ἰης οἶθϑα ἰμ8ὴ (6 τη θῃιὶοῃ 
οὔ τη ἤδιη6 οὗ Ογγὺβ (θ66 ὑ6] ον). ἘΦΙΔΘΙΠΛΌΘΙ 
ΓΘ 586 οληῃοί ΡΟΒΒΙΌΙΥ τα]δὺθ ΤΩ ΘΓΟΙΥ͂ ἴο τ μδὲ ἱπη 116" 
αἰδίθ!ν ῥγθοθαςβ, ἰὴ σἱθν οὗ (μ6 οοηϊθηίβ οὗ ΥΘΓ. 
21-28. Το Ρτχορμοῖ, ἰὴ ψηδὲ (Ὁ]] ον, γοοδρὶὰ- 
Ἰαῖθβ 4}} (86 ὈΓΙΠΊΔΓΥ 1ά688 οὗ οἰδρίοτβ χὶ.--σ]ῖν., 
{μογοίογθ [8γ86] 18 ἴο σϑι θη θοῦ ῥυδὶ (μαῖ, δηά, ἴῃ 
[δοῖ, 41} αἴ ἴτ116 Ῥτορῇῃοῖ ΠΟῪ ΘΉΔΘΆΨΟΙΒ [0 68]] 
ἴ0 ιϊηά. Τῆι δϑοενδῃῖ οὗ δοβονδῇ ἰβ οὔ οἵ 
[86 οἰϊοῖ Ὠοϊ᾿οη8 ἰῃ οὐὔς βοοϊΐοῃ (χ]ὶ. 8, 9; χΙ!. 1, 
19; χἰ, 10; χἰϊν. 1, 2). [κοὐ ἴδγϑθὶ σϑιωθιλθοῦ 
18. ἐξ 18 116 βεγνδηΐ οὗ (σά, βηά 1ὲ ν}} γθιθ 0 Ὁ 
16 ῥἰ ἢ δηὰ σθηίγαὶ ροΐηι οἵ 81} οὗἩ τ ῖο ἢ Ομαρύοσθ 
χ]. δηὰ χ]ϊν. ἀἰδοοῦγθο, δηὰ, ἰὴ 80 ἴδγ “ ἔοσ ἴδοι 
αὶ ΤΥ δούνϑη τ᾽" 18 ΘΘΘΘὨ[18}}}7 ἀρ 68] Ἡ ἢ 

4 {Ὺ:256" (πὴ ν).ὄ ΤῊ ποτήβ αὶ αν ἰοσι;θᾶ [Π09, 

του δσῖ ὩΥ δθινυ δῖ, ἀτὸ ἢοΐ ΟὨ]Υ 8} δ ρ ἢ δ(]ς 
ΤοΡΘ οἢ πιοδηΐ [ῸΓ οΟΠ ΒΓηγδιΊοη, Ὀυὺ α'βο ἃ ῥσγοοῦ 
οἵ ιμδὶ Τὰ πἀδηγθηίδ) ἰάθβ.Ό ΕῸΓ [8γδο] ἀϊὰ ποὶ δ6- 
Θ0Ώ}6 {{π|6 βογυϑδηὶ οὗ Φϑονδὶ ΕΥ̓ δοοϊἀοηὶ, Ὀαΐ ὈΥῪ 
ΤΟΆΒΟῊ οὗ ἃ γὶ]]- οοηδί ογοαὰ ἀθοσγοο ὀδγγ θα ουϊ ἴῃ 
1116 πηοβί τῃϑί μβοάϊο8} τρδῆποσ. ΟομΡ. χ δὶ. 1, 7, 
10, 21; χ]ῖν. 2, δῃὰ βο6 7Τεχί. απᾶὰ αταπι. ΤΒοτο- 
ἴοτο 1δσαθ] 58}88}} Ὡοϊ ὈΘ ἑοτβοί6: (χὶϊχ. 14 
4.) 2 2Ἴ, “του 8411 6 υπίοτμοίίδη ἴἰο πλ6;,᾽ 
δἱ (ῃ6 οηὰ οὗ (Π6 γεῖβθ, βίδηἀβ ἴῃ ἰηἰθηϊϊομδὶ δηὰ 
δι ἰδεῖς οοηΐγαϑί λὴ ᾿ ΒΘ ΟΣ, σι τ] Οἢ 
1η6 νόγερ θορίηθ. Αἱ (Π6 βδῆλα {{π|6 ἀΐ ἴογπιβ ἃ ἢ - 
πε ἰγδῃβιἑιο ἰὸ δὶ [01]. 8,66 7εχί. απὰ 

γαπι. 
γον. 22 α. 1 Ββανο Ὀϊ]οιϊιϊοᾶ ουΐϊ, οἰο., 6411 ἰο 

πυϊηαὰ 8 βοοοῃά ἰουπάδιϊοη οὗἨ [5.868 Ῥγοῃλῖθθα 
βαϊγαίΐοα, [{ Ἰοοίκβ Ὀδοῖ ἴο χ ὶὶὶ. 25. .}116 1ῃς 
οἰουά οἵ [8γ86}}8 χὰ] 18 αὐ}} Ὀοίσοοη τη δηά 
[Π6 οουπίθηδηοο οὗ [6 [0 ἘΡ, [8Γ86] πχυϑί 8{1}} ἴδαγ 
Ηΐβ σγϑαίῃ. Βαὶ ἰοὺ 10 ἀἰβαρρϑαγ δῃὰ οί ῃἱηρ ΓΘ- 
ΤηΔίΏΒ ἰο τοβδίσαοϊῃ (Π6 Γ[ΟΒΡΒ αἰ ΒΡΙΑΥ͂ οὗ ζγϑοο. 
ΤΠ θη ἢδ βαγ8: ΣΟ. ΌΣΩ Ὁπῖο 129. ΣΡ οδηηοὶ 
τοθδῇ (Π6 ἰηγαγα, τηογα] γοΐαση. ΕὉΓΣ (Πδί 18 ῥσε- 
Βαρροδβοά Υ {86 Ὀϊοι(ἰπρ ουἱ οὗ βἷη. Ἦ Βαὶ {6 
Ῥχορδοῖ τθϑηδ 18 (Π6 τοϊαση ἔγοιῃ ἰμ 6 Εἰχὶΐθ ἰο (ἢ 6 
Ῥίδοο ψἤθσο ἰπ6 [ΒΡ ᾿δ88 Ηἰβ ὅτ δηὰ Ὠϑαυίῃ 
(χχχὶ. 9). Τυβ Φογοιΐίδη αἷβδὸ ὑδθ68 116 ψοσγὰ 
ΦἸΖ ἴῃ ἃ γδυϊοἰν οὗ βθρῆβθβ. 3.66 γϑιηδσκβ οἡ «ζ76Γ. 

χχχὶ. 2]. ΕἘῸσ 1 βανϑ τϑἄθοιῃϑοα ἴ890 ἱἰη- 
σοῖϊνοβ ἴῃ ἰάφα: {μὸ Ῥυγοῆαδθα ὑσίοθ [ὉΓ ἴδπ66 
(οοιλρ. οἱ χὶὶὶ. 4), ἴΒ ραϊά, ᾿πογοίογα ποι δγί 
ἔτρο δηὰ οδηβὶ σοϊυγτη ποηθ. ϑδίπρ, Ο γο μθ8- 
ΘΒ, εἰο., νοῦ. 23, Το ἀο᾽ἑνοσϑηοο οὗὨ [βσϑοὶ 
πλιιδί ᾿πίογοαὶ (ῃ6 ψῇο]6 σπου], ποὶ ΟΥ̓ Ὀοοδῦβο 
411} (Παὶ (ῃὴ6 [ῸἘῸ ἄορϑβ ἰβ ἱτπηρογίδηϊ ἴο 41, θυΐϊ 
Αἶδο Ὀδοδυβα 8} πιαβὶ 866 ἴῃ παῖ {ἢ 6 φιΔΥΔΗΙ 
οὗ «1Ποῖγ ον βαϊναϊΐοη. Ηδφηςο (Π6 Πποῖρηία δηά 
ἀορίμβ βῃοια Ὀαγδὶ ἰοτ ἢ ἴῃ ργαΐβθ. ΤῊς ἰιθαν θη 
Γοργθϑοηὶ [86 ᾿νε ρ (8 ΔΌοΥΘ [86 οατγίῃ, τπ6 ΔΥ̓ΠΠΣ 
(ΟὨΪΥ ΒΘΓῸ ἴῃ ἴ88., οορ. Ῥβ. [χἱϊἱ. 10; Ἴχχχὶχ. 
15, εἰ6.}, ᾶτα {[Π6 ἀαρίἢ οἵ ἐπ6 δαγίῃ ἰὴ 6 Ὀτοδά- 
εβί βθῆβθὲ. ΤἬυΒβ πδαῖ 18 ἢἰρῆοεὶ δῦονθ τηδη δηὰ 
Ἰονγοδὺ Ὀοποϑίῃ Ἠΐπὶ κμ8}4}} τοὐοΐοθ, δῃὰ {Ππδΐ ἴῃ 
πο τι τπαὶ ἰκ Πἰρθεδὶ οἡ (μ6 δῦ ᾿ἰβοὶῇ, 
ὙΒοθ6 ἰδβὶ δῖθ (μο τηουηίδίπθ (χ]ὶσΣ. 18); ἰο Ὑϊοὰ 

ἴῃ {86 Ῥδγδ 6115 (Π 6.6 ἐβ ὯὨῸ δη 1} πο αἷβ Ὀοοδῦθα 
“1Π6 ἀθορβ οἵὁὨ ἴδ ὀδγὶ ῃ᾽ δανα ἴοσ δ Ποβὶρ, οὶ 
ΟὨΪΥ {Π6 ἤοδύθηβ, θυΐ αἰϑοὸ {86 τηοππίδὶ μα. Υοῖ, 
ἰῃ ΟΥΘΓ ἴο ῥγϑδθσγα {μ:|6 ραΐγδ οἵ οἰδυθοβ, (αἱ ἐ5 
δηθὰ 1Π8ἱ σῖνοα δηϊηγδίίοη ἰο 6 τηουηίδίηβ δά 
ΒΟΣΥΘΘ (Π6Πλ ἰπδίοδα οὗ ἤδῃᾶβ ἴο οἱδρ πιι}, υἷε, 
[6 ἔσϑοδ (ἰν. 12). 2. (οοιαΡ. χ. 18; χὶὶ. 4) δδ 
88 (8 1468] οὔ͵θοί τ μδὺ 8 Β6]ἃ υν ἰο νἱονν 1ἢ γ ΘΓ, 
21, 22, οὐ Ὑδιδὶ 15 ἱῃε πδιοα ὈΥ “1 παγο τοἀδοιηρα 
(Περ. ΤᾺ 8 ΔρΡροδγα δα} οηΔ}} ἔγοι : ἴοσ ἘΠ 
ΓΟΝῸ διδῖ} χοᾶφοιιθᾶ ]8οοῦ: ἴον ἰμ|οδθ 
ὙΓΟΓΒ βίδα Ρ8Γ8}16] ὙΣῸ: “(ῸΣ τἢ6 [ΒΡ δι 
ἀοῃθ,᾽" τοροαηρ δῃὰ Ὄχρ δ᾽ ηϊης ἴ86 ἰδιΐοσ ὃσχ- 
ΡΓΟΒδίοη ΟὨ]Υ ἰπ ἃ αἀϊβδγοηι ἔοσ. [ὁ δὰ ἃ 
ΔΙ ΤΉΔ]Δν ἀθοϊαγαίίοη οὗ ρῥγαΐβο, χἹἱὶ. 10 βηᾳ. (φοΡ. 
ΧΙ Ϊχ. 13), σοῦ, ΠΟΎΘΥ͂ΘΓ, ον ἡμρκοα ἴ0ο 8 ΠΟΓΘ 
᾿ἰπιϊῖιοὰ βρῆθγθ. ΤΆ 8 68}} οὐ φαυθὴ δηᾶ θδσίὰ 
(85 ἱ. 2) βῆονε ἐμαὶ τὸ βίδηα δἱ ἃ γεσῪ ᾿τπροσγίδῃϊ 
ἰυὐηϊηρ Ἐαανν Δηᾶ κἸοτὶβοᾶ Βὲπλδο}ΐ ἰῃ 16- 
ΤᾺΘ].--ΕΥ τοἀθοιηίηρ ἴδγδοὶ 1ηΠ6 ΓῸΕΡ ρίοτίβοα 
Ηϊμβοι Βυὶ τ Βογοδβ ἴΠ6 τρἀοιηρίϊοη ἷ5 βεῖ 
ἴοσι ἢ 88 8 δοοοιῃρ) 8η6α ἴδλοί, [Π6 ρ]οτιίγηρ οὗὅὈ 
ἡ οἰ ον δ ἢ 18 ϑοιμθίιης (Πδὲ ἰΔϑ8 ἔόσασοσ. Ηθηοθ 

(86 ρογί. ὕω, δῃα (ῃ9 ἱπηρογί, ΝΘ ΩΝ, 

8. ῬΏῸΙ5. Βα] 1} ------ ὉΘ Ἰαἰὰ. --- ογ5. 24.-28. 
Τὴ σοίθγθηοο ἴο {ἢ18 γοῦθο ὈὨΕῚ ΤΖΒΟΗ ΒΑΥΒ: “119 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ [868 ἃ ποῦν ἢϊρ ϊ, Ὀθοοιαϊηρ ἜΥ̓ῸΣ τοῦθ 
αἰδβιιμοίϊνο." ΤῊ Ϊ8 'θ ἔγιο, Ἰμἀ664 ; Θβρϑοΐδ!}γ ἴῃ 
Γοϊαἰϊΐοη ἴο γοσβ. 21-23, Απὰά γεὶ αἷβο 11 ΟὨΪΥ͂ το- 
οδριϊα αἴθ ἰμ6 οἰϊεῦ ἰΒουρ οὗἨ οἴδαρβ. χὶ].--Ἰῖν. 
ΤὮεθ6 10 Ὀυ}148 ἊΡ βίθρ οὔ βίθρ, πῃ ΐοῖ Ἰοδα ὑρ ἴο 
88 δΡ6χ οὐ ψῃΐοϊ [Π6 πᾶ οὗὨ ΟΥ̓ΓΒ Βῃ 1268 ουϊ 
ἰο υ8. Τῇ ἀΐδοουτβο Ὀορίηβ ψἱ1ἢ Φομονδἢ 
Ῥεϊηρ [6.86] 8 Ἠθάδοιδνς δηὰ ΕΌσΤΔΟΣ (νοσ. 24), 
(οοπιρ. γα σβ. 21, 22). ΕῸΣ ἴὲ τοδί οἵ ἴησδοὶβ 
βαϊ ναϊζοη, δῃὰ ψμδὺ [Ὁ] ον 18 ἰὸ ἀοπηηομβίγδαίθ 
τὲ Ὥοπθ Ὀυὲὶ [βγδ0}᾿8 αοὰ Ἵδὴ οβεοὶ 18, δῃὰ 
(δὶ Ης νἱὶ}} οδδοι 1. ΤΉ ἔγηϊ βίοῃς οὗἉ 1815 ῥεοοῦ 
8 ἰαϊὰ ὈΥ {π6 [ΚΡ Β ἀφοϊαγίης Ἡϊτβοὶῇ ἴο δ6 
(6 Ομ νῆο τηδῖίκοθ 41}, γῇ δργοδᾶβ ουϊ ἴδ 
Ποδνθβ δἴοπο, ἰμδὶ οχίοηβ 86 που Ἡϊδπουὶϊ 
ΔΗΥ͂ ΟὨ6 Ὀοΐης ἴΠ6ΓῸ 88 ἃ μοῖρος (ΠΡ δὲ Τέεχέ. 
απὰ αταηπι). δὶ πισθῖομβοῖβ ἔοσια ἴδ 6 
Ὠθᾶνθηδ ἷβ ἃ σαροι οι ἔτοπὶ χὶ. 22; ἴδδι 
Βρτοδᾶσϑι! αὐτοϑδὰ ἴδ 9 Θασίβ, 18 ἴγοπι χὶὶὶ. ὅ. 
ΤμυΒ [Π6 Ρτορβοῖ οοιργοβοηάβ ἴῃ το τῆδὶ ἢ6 
δα βαϊά ἱπ (ἢ οοῦτβα οἵ (Π6 ργθοφαϊηρ ομδρίοσα 
δὺϑουὶ οὐ δ ογοδίϊνα οἱηηἱροίθηοο (χ]. 12-14͵ 2]- 
26; χΙΐὶ. 4: χΙῖ]. δ). [πη [ΠοδθῈ σοργοβοπίδίοηδ ἢ 
δα δτουρῇὶ οὧὖἱ {Π6 ποι ρηοϑα οὗ ἰάοἶκ, ἴῃ (86 
βίγοηγοβὶ ᾿ἰρῃὶ οὗ οοηίγαδὶ (χ]. 156-20 ; χὶΐὶ, ὁ, 7; 
ΧΙ. 8, 17; χἰῖν. 8-20). Ης Πιδά α'ϑὸ γεργθϑϑθῃ 
ψομονδ ἢ ΟἸΔΏἑργθβοῆοθ δηὰ οπληϊβοίΐθηοθ δηὰ 
ΘἰδγηἶΥ, δὰ ἴῃ σὶϊ. 1-4 τὸ ἤδνυθ, 85, τῃ6 βΓδὶ ἴθ 
οὗ Ψ76Πονϑῃ ΒΒ ΒΟΥΟΙ ἴο ἴογείο!} (Π6 (ταϊδιί τε) 
ζαΐαγα, 8ὴ οὔβουγα δηποιησοιαοηὶ οὗ Ογγυϑ, (Π6 
ὨΔΠ16 οΟπορδ] θα, δηὰ οἵ [5γ80}᾿ 5 ἀδεί θα ἀο  ἴνοῖ- 
δηοο ὉΥ πηι (χΙ!. 8-.2ώ0). Ἴὸ ποδί Ἰάο]6 τ τὸ 
Ομ] ]οηροά ἴἰο ῥγοάτιοοθ ἐπαῖγ Ῥγορθθον, θυΐ ἃγὸ ρυῖ 
ἰο βἤιδιηθ (χ]ὶ. 21-.29. χ τ, 9-18; χ]ῖν. 6 βῃ6..}. 
Ορροθοά ἴο ειῖδ ρὲκἱ6 016 ᾿π4 Ὁ} οἵ (ἢ 6 14ο]5, κ᾿ 
ΓΟΒΡ Ργϑραγοβθ ἰο ΔῃῃοῦΏο6 Βοιμθι ἱηρ βτ πιοσα 
Ἰογίουβ, νἱΖ., 8 [ᾺΓ ἸἼΟΤΟ ΖΊΟΓΙΟΙΒ ΘΟΙΊΟΣ δηά 
ΑΥΪΟΌΓΣ ἰΏ 8 γϑί ΤῇοΓο σοπγοΐθ ἔπίαγο, ΤῸ 81] (8, 

ἐμβογοίοσο, {πὶ [86 10} ἴγοταῃ χὶ]. οὐ δὰ καὶ ὰ, 
ΘΒΡΘοἱ 1} οὗ ἐμ8 ἱπογβϑῆοο οὗ 140]8 δῃὰ 1ποὶν [0]- 
Ἰούγοῦβ ἰῇ τοραγὰ ἰο {π6 ἕαϊατο, οὐῦ γνοσ. 25 τοΐθσε 
ἴῃ γιοῦ σοοδρίιυἱδοη: “Ὄ98Ὸ ἐχγαδίγαιοι 
[86 ᾿γίπρ-δίκ πα, ἀμ! ἃ τραῖεθα ἴ86 αἰνίῃοσα 
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0016," εἰὁθ.Ὀ. ΟομΡ. χὶ. 17; χ]ὶ. 21-24. 29. χΙϊ!. 
17: χὶῖν. 11. Ουγ ἰοχὶ βαλῶ ἢ οὐπαρίοιο ἴῃ 
056 τοϑροοῖ {Ππ6 ῬβδααρῸδ οἰϊοα, αἱ (ἢ6 ΒΟΥΥΘΓΒ 
οἵ ἰ4ο]5, οὐ δβοδαίμοι ἀϊγίποτθ μδα Ἔὐϑῃ τηδάθ δἱ- 
(οτηρίϑ ἴο ῬΓΟΡΒΘΑΥ͂ 18 ποὺ βαϊὰ ἱπ {π686 Ῥϑββδρ68, 
ὯΟΓ 18 1ὲ ἀοηϊοά. ΟὨ]γν ἰμοῖν ᾿ποδρδοῖίν δηά οοτ- 
ἑηρσ ἴο 84 πι6 4Γ6 βρόκοη οἵ. Βαϊ ἴῃ ΟὟΓ ῥδθθᾶρο 
ι 18 ργοβαρροδβοά ἐπὶ ἐμ ύὺ ἢν δου 81} δίῃ Ῥιο 
ἴο ΡΙΌΡΜοβυ. Ηθηοο ἱξ τεδὰβ “ ΠῚ 9 

Ἠδδιβθη ἀϊνιπδίϊοῃ γᾶ ἰῃ στοαὶ ρατί 86 ἰηίογ- 
τοίδιίοη οἵ αἴζηβ. ΤΏΡ βρη (αιισιγία) 8Γ6 (86 
δ ΩΝ. Βυὶ «8 Ὁ ἽΞ3 ΔΊΣ ΠΟΥ δγὸ ἱγἱιὴς βίζτιβ 

(ςοταΡ. χνὰ. 6), πιο, {Πογοίογο, 88. 1416 σουῃβεὶ 
12 δ. χν. 34), ΟΥ 88 ἃ Ὀτοόίζθη οονοηδηϊΐ (βυοδ 18 
ἴη6. τηοϑὶ ἔγοαυθηῦ υδ6 οὗ ἼΞ), χχχὶϊ. 8; θη. 
χυΐ!. 14. Ἐχοά, χχνὶ. 25, 44, εἰς.) οοπὴθ ἰὸ Ὡο- 
ἀΐηρ. Τὴθ νἰζαγὰθ (Ὁ ΘῸΡ 111. 2) ΗΘ τρβδῖκοβ 
8 ΤΥ ἴοοϊβ (ρτορδσῖυ ἀεκϊυβῖνο ρ᾽ ον, ΦοὉ χίὶϊ. 
ΠΡ’ Ἐρεῖ. νἱϊ. 7); Ηδ τγοροὶβ (ῃ6 τ|ίβθ δὸ ἐμαὶ 
τοῖς οουπβοὶ δηα πος δ ῖκο ΠΟ ργορτοαβ αὶ 50 
ἰδοικ ναγὰβ (χἕϊὶ. 17), δῃὰ (μα γ ῥσυάθῃοθ σμηβὶ 

Ρτουθ ο ὃθ (ΟἸ]Υ 30 ΘΟΏΡ. 2 βδιμ. χυ. 81). 

Βαΐ Ποῖ ἰοίδ!]]ν ἀἱ βδγθηὶ ἰδ ἐὺ τὶ (ἢ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 
Ῥιοοθθάίηρ ἤοτὶ {{|0 οὐηπὶ ρούθηϊ δῃπὰ οτηηἰβοϊθης 
οά Ογ Η!8 βοσυδηίβ δῃ τγθβθοηροῦη! “Β60]α, 
[86 ἔοστωοσ {πἱηρβ δγθ οοπθ ἰο ρᾶ88, δηὰ ἩΘΥ͂ 
Ωρ ἀΟἹ ἀθοίαγθ: Ὀϑίοσθ [Π6Υ̓ βρτῖηρ ἰοτίι (ροτ- 
ιἱηβί6) [{6}] γου οὔ πο η,᾽ χ]ῖ1, 9. Τὸ {Π|680 ΤΟΣ 5 
4η6 4130 χ] ἰὶ. 12 ΟΣ Ῥϑββδᾶζθ σογγοβροηάβ. ΥὙ68, 
Ὧρ 108} οαῦδοδ ἴ86 τυοσᾶ οὗ ΒΒ δϑυνδϊῖο 

τοοϑὲνϑ οοπίξητιδσιοθ δῃἃ σϑϑὶγ (Ὁ 0 ἴῃ 

ἐδι18 βοῦθθ, ΟὨ]Υ 1818 οὔο6 ἴῃ ἴ88.; σορ. Ὁί. ἶχ. δ; 1 
8. ἷ. 23), εἰς.), ἃ {π18}16 [86 ΟΟἿ 86] οὗ Βὶ5 
ΤΑΘΒΘΘΏΒΟΘΙΒ, ἱ. 6., ἰῃ6 σουηδ6] (μδὶ Ηδ ἰοοῖκ δῃὰ 
μδ8 δῃηουποραὰ ΟΥ̓ ΗἰΝ πιοββοῆρουβ. Αοοοτγαϊΐηρσ 
ἴο 16 οοηίΐεοχὶ ἃ ρσορμοίϊα ποτὰ 18 τηοδηΐ, δηοθ 
ΟΣ Δη  ᾽᾽ δὴ “ΤΩ ΘΒΒΟΏΡΟΙΒ᾽ τη 6 ῬΤΟΡἨΘΙ8. 
Απὰ ἴὐ ἴα, ἴο τι. αἱ ῬγΧΟΌΔΌ]6 (πὶ “ μογνυδῃὶ᾽; 
ἀοοὶσνιδίοϑ ἰμδὶ ργορμοῖ ψῆο ταὶ δηὰ οἱ ον, 88 
1ὴ6 ἑουπάδιΐοῃ δηα σογηοσ-βίοηο οὗὨ 18 ΒΙΙΘΟΟΒΒΟΓΙΈ, 
Ῥτορβοδϊὰ {8680 ἐμέπηρβ οἵ [86 ΕΧ1]Ο; δηά ἐμδὶ 18 

Ἰραῖδῃ, ἽΔΡ δηὰ ἽΜΚ72 ατ οοη)οϊῃθά Βεσθ 88 ἴῃ 
ἜδδΡ. χ ἱἱ, 19, ἰδουμὴ ἰπ δηοίμοῦ βοθθ. Βαϊ 
βαϊῖ ἴο ϑοσῃββ)θσλ, εἰο., γογ. 26. Νον 18 
ἀροϊασοὰ πδῃογοΐὶῃ (μϊ8 ἐυ] ] πηοηϊ οὗὁἨ 16 ποτὰ 
δηηουπορα ὈΥ̓͂ [μ6 Ῥγορμοίθ 8}}8}} οοηβὶϑί, Τὰ6 
ΤΕ 58}]] θ6γΥ ἰὸ ὙΠ βαϊεπι τοῦ 5861} ὈΘ ἐπ- 
μανὶτοθᾶ (ν. 8), ἀπὰ ἴο ἴ86 οἰτὶ65 οὗ 7 πιᾶάδῃ 
γ8 58.181} Ὀ9 Ὀπὶ]ῖ, απ ΒΟΥ συΐϊμπδ Σ Ὑὐἱ}} 
ταῖαθ. ἴῃ σχοΐθγθῃσο ἴο γῸ ῦ. 27 ΠΕΙ ΥΖΒΟΗ ΒΑΥ͂Β 
ἐμαὶ ῬΥΙΠΊΔΙΙΥ 1 ἼΡΟΠΣ ἰο 19 ἀγγίης ὑρ οὗ ἐῃ0 
ἘπρΒγαίοβ ἴο (9 βανδῃίδρο οὗ Ουὐσὰβ (Η ἘΒΟΡ. 1. 
189), διά ΟὨΪΥῪ βροοῃάδσγ, “ 1π ἰἢ9 ΘΟΙΆΡΙΟΣ ΥἹΟῪΣ 
οὔιμ6 Ῥτορβοῖ, ἰο 1Π6 ΨΔΥ͂ ἴῃ ὙΠΙΟΝ {8π6 οχὶϊ οὗ 
16 οχ ]ο5 ψγ͵δ5 πη8ἀθ Ῥοββϑὶ 0]6 ουὐ οὗ [Π6 ῥγίβοη οἵ 
86 τηοίσορο δ ἡ ΒΙΟἢ γγὰθ βυσγουηαρα ὈΥ 8 Ὠδίυγαὶ 
δηὰ δγίξβοΐδὶ γϑτὰ οὗ πναίον." Τΐδ στοϊδίίοη 1 
ἙΟᾺ]ἃ ΓΟΨΘΓΒΟ. 88 Ὀδθῃ σϑιμδγκοα, {μῃ6 Ῥτο- 
Ῥἤοῖ μα8 ἰθ οοπίθηίϑ οὗ (6 ργβοθάϊηρ σπδρίουβ ἰη 
τηϊμᾷ, ΟΥὨἁ (δοθὸ ἢθ τρϑΐκοθ ρῥχοιηϊηθηΐ [Π6 τηδίη 
ῬΡοϊῃῖβ ἰο ΒΌΣΥ͂Θ 88 ἰ86 ἰουῃάδίίοῃ οὗ ἃ ργορμεοῖία 
ἰταπβδοίίΐοη. ΝΟΥ͂ Βογοίοίοσα ἔπ ΓΘ 88 Ὀθθῃ ὯΟ 
ταοηἰίΐοη οἵ {86 οοπαυσϑὶ οὗ Βαῦγϊοη. Βυΐ [ἢ6 
1βουσμξ μᾶ6 Ὀδθη τορϑϑίθαυ αυἰϊογοα (χ]. 1δ; 
ΧΙ. 2, 16) ἐπαὶ ταίογ- ἀθορα 884}} 06 ἢο ορβίβοϊβ 
ἴο ἴι6 τοϊατηΐηρ ΡΘΟρΪΘ, ἰῺ βαυὶηρ ἡ ΠἰοὮ {86 Ῥτο- 
Ῥμοὶ [49 1η ταοληὰ [1160 ΘΧΔΙΙΡΙΘ οὗ (0 Ἐρὰ 868 

(αἰπ. 17). Ἐὸσ ἐμ ΐα τϑαϑοι 1 δοϊίενθ {μαΐ ΓΙΡῚΣ 
5 ποῖ δὲ δἴοηθ “186 ἄἅθϑρ᾽᾽ οἵ ῃ9 ΕἸᾺΡἨγδίθη, 
Βαϊ ΒΥ ἄδδϑρ ἰμπγουχῃ Ὑ]ιϊοἢ τοϊατηϊηρ [δγβ6ὶ ψ}} 
μαᾶγο ἴο ρβᾶββ. Βυὶ 1 5ἢ}} ποῖ ἀθηγ (δαί, πὶ [6 
σοι ΡΙοΧ ἩΑΥ͂ ἱπιϊπιαίοα, (86 πογὰ πηᾶὺ Ὁ6 Γοίογγθα 
ΑΪδὸ ἴο 186 ππαρῃρείος σοῦ Ογτγὰβ τγ88 ἴο Ῥᾶ88. 

Αἱ νοῦ. 28 τὸ βίδῃὰ οὔ (16 δροὸχ οὗ {9 ρυγᾶ- 
4. ΤῊΘ αοά π|ιο ογοδίοα (μ6 ψυτ]ά, δηὰ ψ 80 

β ἄγϑι δὰ ]δϑί, ἰμποσείογο οἰθγηδὶ, σδῃῃ ῬΣΟΡΘΘΥ͂ 
α'δο. Υ̓ μδὶ ἰδ ἤρδγοϑὶ 8ἃ5 νγχ6 1} 88 ὙΠ|ϑί 18 πηοαῖ γὸ- 
ταοίθ ἰβ ΘαΌ Δ] Υ Ῥσοδοηΐ ἴο Ηΐμη. ΒΥ (8 Ηδ ἴ8 
ἀἰριϊα μαι μοὰ ἔστοπιῃ 14ο]8 ἐπδὶ Ἅσδῇ ογϑδαῖθ ποϊῖης 
δὰ Κηον ποι βίης. Νοῦν ἰοὺ υ8 σοηβίἀο Ὁ 1μδΐ (6 
Ῥτορβοί οἱ [μ18 βοοουηΐ, ἴτοπι οἤδρ. χ]. οῃ, ροϊῃίβ 
ὈΠΟΘΔΘΙΏΡ]Υ ἰο [Πΐ8 αἰβιποιΐοη Ὀούθθη Φοπονδὰ 
Δηὰ ἰάοἷ8. Ὗ αῦ γοργαεβθηϊδίίοη οδῃ ΟΠ6 8 ΚΘ ἰὸ 
Ηἰἰπη561 οὗ [86 ΤΔΟΓΆΠΥ͂ οὗ ἃ τηδὴ ὙΠῸ ΘΟ Ὠ.8}1γ 
Αθῆσπια: Φοβονδ δίοηθ ἴθ ἀοα Ὀοοδυβο Ηδ β]οηθ 
[ογοϊκηονθ {86 ζαΐυγο, τοῦ Ηδθ ον ηοο8 ὈΥ̓ Δ Π- 
ἱπρ [Π6 παὴθ Ογσιβ,---θυῦ το ὈΥ ἐγα α]θηΐ σΟὩ- 
νογρὶοῃ οἵ 8 γέβ αεία 88 ἃ γεξ αἀσέπᾶα ΔὈρίγδοῖβ (Π16 
ΨΟΣΥ͂ στουπαὰ ποῦ 5 ἴδοῖ 1η σοίθσοηοθ [0 ἢΐ8 
ατουμοηϊδίίοη, 1η [Δεἴ ἰΣΔΏΒΙΌΓΠ,Β ἐΐ ἰη0 ἃ ῥτοοῦ 
οὗ [6 σοῃίγασγ. ΥΥ̓́μΠδ 8 Βυροογίίθ ἢ τησβὲ ἢδνθ 
Ὀόοη, τῆ, Κπουης ψ6}} ὑπ δὶ ηο αἰ νίη6 οομτμαηΐ- 
οβἰΐοη μὰ θδθη ᾿Ἰραγίοα ἰο ηΐ τ), 81}}} ρῖνοϑ οιἱιί 
1Π8 ὨΘ 18 ἃ ΡγΟΡ οί, ψἢο ἐπ γαίογ γοϑὶβ ἢ18 ῥγοοῦ 
ἴον {π6 ὀχίαίθῃηοο οὗ ἀἀοα οἡ ἃ ἴδοὶ πῇ ϊοῖ 6 Μ61} 
ΚΏΟΝΒ ἀοο8 Ὡοῖ. αχὶβί ῖ᾿'ὶ ἤοοθβ [16 δυΐμοῦ οὗ ουγ 
ΟἾΔΡΙΘΡ ΙΔ Κ6 [Π6 Στ ρΓθβδίου οἵ βυ ἢ 8 Ὠνροοτίίο 
Νοΐὶ πῇῃδὶ ἢθ βδᾶυβ οὗ {π6 ἀἰδιϊποίΐοη Ὀοίσθοη .6- 
Πονυδὰ δῃὰ 140]8 ἴῃ τορασγὰ ἰοὸ βόνοῦ δηὰ ἰηον- 
Ἰοᾶγο, 8. ἴα [1}} δῃὰ ᾿η ψαγά οοηνίοιἰοη8 δηὰ πη δὲ 
Β6 ΒΑΥ͂Β ἷ8 [υδὺ 1. ΟΥάΘΓ ἴο Θβίδ Ὁ} 188} 115 ΡΤΟΡΉΘΟΥ 
ΠΟΠΘΘΓΏΙΗΡ, ἐπε Ιῃ [86 ἤδη δῃηὰ ΟΥ̓ οοπῃπβ- 
βίοῃ οὗ 818 (ἀοὰ Βα ἴοσχοί}!}8β (18 πᾶιηθ, ὅγεὶ ἴῃ 
ογάογ [Πδἰ Δἤογ ΓΒ Οἢ6 ΤΩΔΥ͂ ποΐ ρῖνο [86 ΠΟΠΟΣ 
ἴο 1άοἷ5 ναὶ ἰο Φεθονδὰ (χ]ν 11. 6), θα ΓΙ ΠΟΥ οσΘ 
ἷῃ ογάϑῦ {πδὶ, σὴ Ογγὰβ οοΐλοβ, ἴβγϑθὶ ΠηΔΥ͂ 
ΚΩΟΥῪ {πδὺ ΠΟῪ ἴπ6 ἀδγ οὗ 18 ἀ6] ̓ Ινογηοο ἀδΎ Πα, 
δηὰ (ῃδὲ ΟΥγὰβ ΣΏΔΥ ὃδθ οοπβοίουβ οὗ [ιἷθ ἀϊνὶηθ 
ἀοβίηγ δηὰ 11 ς ἰο ΟΌΘΥ 10. 

“ΤἘ6 δέν ρσοπυῃοίϊαιί: ου οὔ (ἢ 6 πδταθ οὗ ΟΥτὰβ 
6 Κων" (ΒΟΗΒΑΡΕΗ, ἰ. 6. Ρ. 214). Αοοοτγάϊης 
ἴο ριεσσι, ((ὐμιδ υ. ΓΟ ;» αυπδυβε8 εἰ. ἸΚαηι- 
δο)α, ἴῃ ΚΟῊΝ υ. Κ'΄ΟΗΙ ΕΙΟΗΕΒ᾽Β ει «5. υεγνοὶ, 
Φἰρτασλίογϑοδυπρ. 1. 1868, ». 82 βα4ᾳ.} [86 Ὡδηγθ 
Ὑ8 ἴῃ δηοϊθηὶ Ῥασβίδῃ ἐἘ Θ Μά θς υτι. Τὴ 
Βα πλ6 δα πον πεῖ ἢ ΟἰΒΘΓΒ βαγα, {86 δποίθηϊ ορἰηΐου, 
(δὲ Κῦρος τηρδηΐ 'ἰῃ Ῥογριδὴ {86 βυὴ (ΡΙῦΤ. 
Αἀτίασ. 1), 18 ἱποογγθοῖ. Βαυΐ [πΠ6 πδὰθ Κυγὰ 
οοἰηοΐά 68 Ἔχ δ οί] τι (86 χἱνοτ-ἤδπηθ ΟΥταβ, {πὲ 
18 81}}} οδ]οὰ Καν, δηὰ τὲ {16 δηοϊθηὶ [πάΐϑῃ 
ΤΟΥΔῚ Ὡδὴθ Κυτὰ. Ξ'ΤΒΕΑΒΟ ΒΒ γογγατὶς (ΧΥ. 6), 
Ογγὰβ νγ18 βγεῖ οδ]] ἃ Αρτδάβίεβ, δῃὰ ομβδηροά ἃΪ8 
Ὠδῖηθ ἰηΐο ὑπαὶ οὗ [Π6 σἼνοσ, ΞΡΙΕΘΕΙ, ΓΟρΑΓὰβ 85 
“8. ΤΊΘΓΘ δαάϊιοη᾽" οὗ ἐπ σοορύδρβοσ. Οὐ ἰμ6 
οἶος Ββαηὰ ἢθ ͵ἰβ ῃοΐ αἰδὶ πο ηραὰ ἰο δάμὶὶ (110 
οὨδηρο οὗ Ὡδηγθ, θαΐ που]ὰ τοίου 1 ἴο ἃ τ γί ]ς8] 
Κυγὰ οὗ ἰδ Ῥεγεΐδῃβ οοχῃδίο τὶν (ἢδὲ οὗ [86 
Ιπάϊαπθ. Τμὸ Ηοῦτον Ρῥγοπυῃοίδίίοη 0 Ὑ3, 
Κοτοδὴ, ἵδνοτθ ἰῃ 6 ᾿πίδγθηου (πὲ Κατα γα8 ὕσοὸ- 
ὨΟΠησΘα δ8 ἃ Ῥαζοχυίοῃ «11 ἃ ΨΘΓΥ ΒΒοσί ἔπει 
ΒΥ}14016, ΤῊ 8 Ἔχρ]δἰηβ ἰη9 ἩΘΌΓΣΟΝ ῥσοππηοῖδ- 
θη 88 8 ββερδμοϊδῖθ ἴογπι, δηὰ 0}186 οοηβοαπρηὶ 
οἴδημα οὗ (86 νόον] ὦ ἰηΐο ὁ ἱῃ ἰπ68 σβὲ βυ δῦ ]ο 
(οοῦιρ. Εἶν ΑΙ, ἢ 89 9). Αοοογάϊηρ ἴο 8]}] Ηἰβίοτί- 
ΟΆ] πιίηθηθθ8 ΟΥ̓ΓᾺΒ γ͵88 8η ΘΧΙΓΔΟΓΟΪΔΙΥ Δρρθδγ- 
ΔΏ00. Ηδ γγ88 ΒΟ] ἸΔΙΥ ἰῃ 18 ἼᾺΥ (οΟΠΙΡ. Ὅρος. 
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καἱ απὰ ΕἸλίοαϊ οἱ χ]ν. 1). ΟἾΪΥ οπορ δοαῖάο (ἢ 6 
Ῥγοθθηΐ ἰβ (ἴσο ἰουηὰ ἴῃ {π6 ΟἹα ᾿Γοβίδιηθηὶ ἱμῸ 
Βρθοΐδὶ ργοαϊοϊϊοη οἵ 8 Ὥδπηθ, νἱΖ., 1 Κίηρβ χἱνὶ. 
2 φορ. 2 Εἴηρβ χχὶϊὶ. 16. Βαϊ 1 Κίηρ χὶϊ!. 18 
ΟΥΙΣΟΔΠΠΥ σαβρίοίουβ, ΡΑΓΕΥ Ὀθοδῦβο οἵ 118 Ῥϑοι δῦ 
ςομ θη, ἵγ Ὀϑοδυβο οὗ {86 τηθηϊοη οὗἉ [86 
ὨΒΙῺΘ “ Ββιδιη γ᾽ νΥ.( 32 δ 8 ρογίοα σψῇθῃ {ἢ 6 γῸ 
γ88 )0 βιδιηδτῖδ (οορ. ΒΑΒΗᾺἙ ἐπ ἰοο.). Απὰ τὸ 
4Ὧο Ὠοὶ πορῆ δΩΥ͂ ῬΑ γ8 116] οῦ {6 ἤδιο οὔ Ὁ 
Ἰὴὸν (ῃ6 Ὡδηη6 βίβη 8 ΒΟ] 1 ΓΆΤΥῪ ἰῃ Ἠἱδίοσυ, δπὰ (9 
Ῥγονίουβ δῃπουποοιηθηΐ οὗ 1ὲ 18 ποὶ ρδ᾽ ἰΓῪ Ργοάΐο- 
το οΥἁὨ βοπιοίἷηρ υπἱπιροτίδηϊ, θυ( 8 Ῥτορποίϊο 
δοῖ ΜὮΣΟΝ [ὉΓ δὴ Ἔχ ΓΟ ΔΕ ΟὐὈ͵θοῖ τηδῖχοα 196 
οὗ ΟΧΙΣΒΟΓΟΪΠΑΥΥ͂ Π68η8. ΕῸΓ 1ἴ οοηοογηρὰ (ΣΔΏΒ- 
ἰοστηϊηρ [86 Βοδὰ οὗ (0 νου] ά-Ῥόνογ ἰηΐο ἃ ἔσἰοηὰ 
οὗ ἴμ6 ΤΠΘΟΟΙΆΟΥ͂, δηὰ ἐμ Ὀγπρίηρ δϑουὶ [86 
ἔτοαὲ ὙΠ -δο βίο οὗἨ [6 ἰδίοσυ οἵἉ βαϊγαϊΐοῃ. 
ἰαΐ [116 δυιγοδί το :8 οὗ διίδι βῖηρ (18 στοδῖ οὔ- 

)6οὲ τγδβ ἴῃ ἀϊγϑοῖ δρρϑαὶ ἰο Ογσιιβ τ ἢ πχοη οι 
οἵ 88 Ὥϑιηθ, ἐΐ ΒΘΘΙΩΒ ἴο π16, 6818 Ὁ Ω0 ντοοῦ. 
Ὕγου]α οἰβουτῖδο ἤᾶγο θορτῃ Ὠἷβ ἄφογθθ 
(Εσγα ἱ. 2) πὶτὰ [μ96 ποσάβ: “Τὴ [ῸΕΡ Οοὰ οὗ 
Ἰιδανϑῆ μαι σί γθ τὴ 4}} [20 Κἰηράοτῃηδ οὗ [9 
φδγί ; δηὰ ἢθ μαι οβασγϑα τὴθ ἴο θυ] Ηΐπ δῇ 
λιοῦβ6,᾽) εἴα. ἵ 

[19 δϑρῃ, ὕοτα [86 Ἰοτοροίηρ, {πδ. 1 αἰδοῖ ῃο 
γΆ106 ἰο (89 ἀχοροίῖοδὶ σροάιθηία, βοΐ δ {μδὶ 
“ογοΒ᾽; Μ88 ἃ {116 οὗ ἀϊρηλίν ἰκο “" ῬΒδγδοῖ ᾽ 
(ΗΠ ΑΕΥΕΒΝΊΙΟΚ, ΠΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΘ), οὗ [μδὲ, ἱπ (ἢ 6 
ἈρΡΡΟΙἸδιῖνο πιοδηΐηρ “δυη,; ἰΐ τα ἃ ρυγδιϊνο 
ἀραϊχηδίϊοη (ἘΚ Ραι, Ππέγοα.), οὐ (μα 1 8 ἃ κίομβ 
(ΗἘΝΝΈΕΒΕΒΟ, β0ΗΣΘα.). 
Φομονδῖ ς68}16 Ογγυθ ΣΩΥ͂ δ ορ Βοσᾶ, Ὀϑοδυθο 

Ιαγθοὶ 16 Ηΐη ἤοοκ (76Γ. χχὶὶὶ. 1), δπὰ ἴοσν 
1π8ὲ {9 ὙΠΘῊ ΠΟ πδίϊοῃδὶ ΣΌΪΟΣ οχἰρίοα, 8 ἀθ- 
βίο ἃ ἴο ῥαβίῃσο [μι 6π|. 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΣ, ΑΝῸ ΕΤΈΊΟΑΙ, 

7. Οὐ χὶΐν. 6. “Πλὴν ἐμοῦ οὗκ ἔστι ϑεός. 
Εἰ πλὴν αὑτοῦ οὐκ ἔστιν, οὐχ ὁμοούσιος δὲ ὁ υἱὸς κατὰ 
τὴν "᾿Αρίου καὶ Εὐνομίον β μίαν, πῶς ὑπ' αὑτῶν 
καλεῖται ϑεός; Εἰ δὲ ϑεός ἐστιν, ἀληθὴς δὲ καὶ ὁ 
προφητικὸς λόγος ἄντικρυς λέγων ἕτερον μὴ εἶναι 
ϑεὸν, μία τῆς τριάδος ἐστὶν ἡ ϑεότης, κἄν μὴ ϑέλω- 
σιν." -- [ἘΕΟΡΕΒΕΤ. 

2. Οἱ χ]ίν. 1. “039 3. ὙῊΘ ἱποοιυρασβθὶο- 
Ὧ688 ΟΥ̓ Το Βονυδὰ 8 ἀθοϊαγοά ἴῃ ΣΤ ὐπμυρὴν ἴο 8ἃ]} 
{πὲ Βοδῖάθ Ηΐῃ 'β .81164 μοά, ΟΊ ον (μ6 ἰά018 
{πὶ ΔΙῸ ΓἈ]66]Υ οο-ογάϊπαιθα τὶ ΗΠ πὶ, οὐ τ ῆο- 
{μ6ν 1.6 ΔΌρ6]8 τ οὶ δγὸ ἱπάθεα τοϊαιοὰ ἰο Η πὶ, 

Ῥαΐ ῬΙΟΡΟΣΙ͂Υ βυδοτάϊπαίοά (Ὁ ΤῊΝ 22 Ζοῦ. 1.6; 
Ὁ .)2 Ῥε. χχίχ. 1), οὗ, βη411}γ, πιϑῃ γνο 
Ἐγπθῦσθει μεκαδ αν Καθ τβοῖτ τ πδβ ΜΙ ΑΝ 
δη δοϑῖὰ ἴο ΔΡΓο 68 ΘΓ. χ. 7). Οὐ Ρ. 
ΟΑΒΡΑΒΙ, ΜΌλα ἀ. Μοναεδίνε, Ὁ. 14 νη. , ᾿ 

8. Ου χ]ν. 8-20. “ Στίαὶ ἠΐδ δοδαε ογαϊπανία 
ἰοοὶ ὧδ ἰαοϊοίαίγῖα, οι δἰπηϊΐοδ λιο γοδγαπένν ες Ῥα. 
οχν. δέ οχυΐ., πὸ πὸ 6 έξαϊα ο. χ]. χΙΐΪ, χἸγὶ. 
ΧΙ ν 1.) ἐν δ εγοπιΐα ὁ. Χ., πιαχίπιδ ὈΈτῸ σαρρ. χὶϊὶ. εἰ 
χὶν. ϑαρίοηιίαε, φυας υἱοόηι ἰοσυϊοηέξ οοπιπηδηζαγὶς 
τ λυπο Ῥγορλείαε ἰοοιμα δυρρίεγο γαοὶΐα ροεϑιιν!."--- 
ΟΕΒΒΤΈΒ. 
4. Ου χ]ΐν. 14 [Απὰ ἔδε ταΐπ ἀοίδ᾽ πουρίδλ ἐϊ. 

“Μαῃ Ἔνθ ἴῃ ὑποῖγ βοβθπιοθδ οἵ πίοκθαηθδα δγὸ 
ἀερεπάοην οἡα αοά. Ενθη ἴῃ ἴοσμιΐης δηὰ οχο- 
οαἰηρ' ΡΙδηη ἴο ΟΡροϑθ δηὰ χεβίβὲ Η πὶ, (ΠΥ οδ 
ἀο ποίμίπρ πἰίμουὶ Ηἶδ δἰά, ΗΘ ργϑβογνεβ ἰπϑπι, 
οἰοίμοθ ἰβθ; δρὰ {μ6 ἱπδίγαταθηίθ τ ῖολ 1867 

1806 δραϊηδὶ Ηΐ δύο ἐβοθθ σψηλοὰ Ηδ δ85 πῦν- 
ἰᾳγοᾶ. Οὐ [9 ταΐῃ οὗ βοδνϑα; οὐ ἴδ 6 Βα ὈΘΒΙΩ 5 
διηὰ [Π6 ἀονὰ ; οὐ {μΠ6 ἑατηΐηρ οδσίῃ δηὰ οὰ ἐδο 6]9- 
Γαθηίδ Το δ ἢδ8 σηδάοθ, δηὰ ψηΐοῦ Ηδ οου- 
ἰγοὶβ, {μοῦ δῖ ἀοροπάοηϊ ; διὰ (ΠΟΥ δὴ ἀο 
ποίησ ἴῃ ἰμοῖν τιοκοὰ ρἰδηβ πἱίποαὶ δουείης 
180 Ὀθουπίϊοα οὗ Ηἱΐδ Ῥχονὶ δηὰ [16 ΘΟΧΡγοθ- 
βίομϑ οὗ Ηἰβ ἰβῃδοσ τρθγοῖθβ." -- ΒΑΕ ΝΕΒ]. 

ὄὅ. ΟὨ χὶῖν. 20θ.Ὀὡ “Τὸ Ηοὶγ ΟΠμοδί βδαυβ οὗ 
ἰδοϊαίγουβ βρϑορὶβ ὙμῸ ταδί δὰ ἰὰο] οἵ ποοά 
ὙΓΒΪΟΙ (ΠΟῪ πουβΐρ, ἐδεν (εοὰ ἰλοπιδεῖυεβ οπ δες, 
Ὀθολῦϑ6 (δον ἰσυδὶ ἀπὰ Ὀυϊὰ οἡ ἐμαὶ παῖς ἰβ 86 
ΘΆΒ1]Υ ΤΩ8416 48:68 οὗ 88 ἴπ6 οὔΐρα ἰμδὶ [41} ἔγοιω 
νοοῦ. Τἢο οδϑ6 ἷβ ῃοὶ ἀϊ βδγοηὶ πὶ ἰμ0 πὶιοκοὰ 
ἴῃ ΖΘΠΘΓΆΙ : {πον ἰδοὰ {Πποηλβα  νο8 τὶ ῖ (ἢ δ οβ, (ΠΟΥ 
οομέοτί ἐπογγβοῖνγο πὶῖῖἢ ἐμὲ π ἢ ο ἢ βοταα Βορὶ ΟἹ 
ὈΠΙΌΓΟΒΘΘΏ το προϑἱγ γοάποοβ ἰο δβῃοβ, νη λοὶ 
ὉΓΘ δΔΛΟΥΓΝΑΓαΝ βοδίίογοὰ ὃγ πο πὶηὰ." ΗΌΟΒΙΥΣΕ, 

ΙΝ. Τῇ. 18, ἰρὶ. ἢ 85. 
6. Ου χ]τῖν. 2]. Ηδ, ψοβθα ογοδίῃσγο ἴεσβοὶ ἰα, 

δηὰ γ8ο ἱμογοίοσθ ταϊχβι οὔάοῦ δῃὰ ἀδιηδηὰ, ἴθ 8- 
ἀοεϊγ, ῬΡΕῸ ΠΕς 8 ἴονοσ: ἔογχοῖ τ ποϊΐ “Τδδῖ 
οὐυχῇὶ ἴο ὃ6 ἴδ τρί ἰογροῦ τὴ ποῖ, (δὶ νγὸ οοῃδὶ- 
ἄδγ (μαὺ τὸ δῷ ἰη οὐ οοτηπιἱββίου δὰ Η δ β6γ- 
γδηΐδ, Απαᾶ ἰμδῖ ἰῇ ΠΙΒΩΥ ΤΕΥΒ: 1) [ὉΓ Ἧ6 δΓΘ 
Ὀουρηί ὈΥ Ηΐπι; 2) Ηδθ οὐϊαϊηοα τ ὮὉΥ ἃ δίσυς- 
κ'ο τη θαί]6. 3) τὸ ἤδτθ βαστομάογοα δηὰ οονθ- 
Ὡδηὐοα ΟὈγΒοΙτοϑ ἰο Ηἱΐπὶ ἴον βογυΐοβ." -- ΚΑ ΜΈΒ. 
. Οὐ χῖῖν. 22. “1δγβὸὶ [δβ βὶῃβ δηὰ ρμτεδὶ 

εἷπβ, το Ηθ ᾿ἱκοηα ἰο ἐμ οἰουβ δηὰ ἰδ ἴΌς. 
Ηον 88}}8}} Ιαγδοὶ ΡῈ αιϊὶ οὗ ἴθ ἢ ΑΔ [1116 δα 
ἰοὰ οδηρδὲ ἰδ οδρίϊνο ἃ οἰουὰ ἴῃ ἃ ᾿δβ, ΟΣ 
ΒρΡΙοβὰ ουὖυὐ 84 οἰοίῃ δῃὰ ἱδκὸ ἰΐ δὟΔΥ πβοη 1 
βίδῃβ θοΐοσο (86 βυῃ, 80 11{{16 σαπαὶ (ποὺ [Δ Υ Οὗ ὮΥ 
Βἷἢ ΟΣ ὁ ΔὟΑΥ ΜΠ} ἰδ. ΕῸΣ 81} ἰβοὰ οδῃϑὶ ἀο, 
ξ σοιμδίηβ δηὰ οἰθαᾶνγοθ νοῦ δι ρὶν ἰο (ἢ 66, 60 
(δὲ (ποὺ οδηδὶ ποῖ 800 [16 δῃὰ {π6 ϑυὴ ΟἸσιαὶ. 
1 [86 οἰουάΒ δῃὰ ἴοβ; ἃσγο ὼ δ6 σοιπιογϑά, ἐδ6 
εἰοτίουκβ, θοδαϊ 1] σαρ τουδὶ οοθα. [{ ἀδνοῦσθ 
ἴος δῃά οἱουάβ ἐμαὶ δνϑ ἰδκοϑὴ ροεϑοδαίοῃῃ: οὗ ἐδ9 
Ποδυθῆβ, δὸ ἰδὲ Ὡ0 ΟὯθ Κηοτβ ὙΠΟΙΘ (ΠΟΥ Βανο 
δοῃο. οτοίοσο, 89 [0Ὲ}Ρ δᾶγβ, Ηθ δίοῃο ἐΐ ἷ9 
ψο Ὀ]οία οὔ ΟΌΓ εἰπδ, διὰ ἰγδηβρτοβεί 8 88 (86 
δ. ἀογοῦσβ ἰΠ6 οἰουάβ διὰ ἴορ."-- ῈΈΏ ὉΤῈ» 
ΤΈΙΘΗ. 

8. Οὐ χὶϊν. 238. Φοθξρηῦβ (πέρᾳ. ΧΙ. 1,1 
διὰ 2) νυσὶϊοα ἔμαὶ Ουτῦδ σωδάθ ργοοϊδιηδίζοη 
[πτουρῇ 8}} Ααΐδ. “Ἐπεί μὲ ὁ ϑεὸσ ὁ μέγιστος 
τῆς οἰκουμένης ἀπέδειξε βασιλέα, πείϑομαι τοῦτον 
εἶναι, ὃν τὸ τῶν ᾿Ισραηλιτῶν ἔϑνος προσκυνεῖ. 
γὰρ τοὐμόν προεῖπεν ὄνομα διὰ τῶν προφητῶν, καὶ 
ὅτι τὸν ναὸν αὐτοῦ οἰκοδομήσω ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν 
τῇ ᾿Ιουδαίᾳ χώρᾳ" ἍἭ αὶ ΦοΟΒΕΡΉσΒ δάδε, ἰμδὲ 
Ογτὰβ ΚΠΘΥ͂ (ΐ8 ἀναγεγνώσκων τὸ βιβλίον, ὃ τῆς 
αὑτοῦ προφητείας ὁ Ἡσαΐας κατέλιπε, ἀπὰ μαι (πο 
ταῦτ᾽ ἀναγνόντα τὸν Κῖρον καὶ ϑαυμάσαντα τὸ ϑεῖον 
ὁρμῇ τις ἔλαβε καὶ φιλοτιμία ποιῆσαι τὰ γεγραμμένα, 
-ἴδθ ποίδης δὲ 8}} 1 
(86 θοοΚ οἵ Ιβαίδῃ οχίβιθὰ ἰῃ θοῖδι ραγίβ δίτοδὰν 
ἴῃ (80 Βγεὶ γοᾶσ οἵ Ουγυβ᾽ γεΐρτι; (θη ἰΐ 18 αἷϊο- 

(Π6γ 1019 ἐμαὶ ἢ μοὶ ἃ εἷρῃί οὗ ἱ. ΤῈΘ 
οὐγα δὰ ποΐ οἷν ἴδ κἰγοηροδὶ ἰηϊοσοϑί ἴῃ Ὀγίηρ.- 

ἱηρ ἴδ ἴο {80 Κίπρ᾽β ποΐοοσ, θυΐ ἰδ τωυδὲ δὶθὸ βανὸ 
ὈΘΘΏ ΕΔΕΥ [ῸΣ ἰπθη ἴο ἢπα νψαγβ δῃὰ τωθδηβ οἵ 
ἀοίΐῃᾳ βο. Οἵ ἴδε Ῥοοὶς οἵ [εαἰ δὰ δὲ (μδΐ {ἴπι86 ἀϊὰ 
ποῖ οχίδὲ ἴῃ 1ϊ8 ϑοοομὰ ρατί ; (Βεῃ ἰοὺ ἱξ "9 6ὃχ- 
Ρἰδϊηθὰ μον ἱξ σαλθ δδουϊ, {πδὶ Ογτστια, ἱπιπλοαϊ- 
δία γ δἷοσ (6 οοπαυοεὶ οἵ Βαγοι, ᾿δά ποιϊπίησ 
(μαὲὶ 6 τδ8 ΠΊΟΓΘ ἰῃ ᾿ιϑδὶθ ἰο ἀο ἴδῃ ἴὁ διατητοο 
(80 Φοντβ ἰο σοΐυση ἰμίο ἐμοῖς ἰδυὰ, δρὰ ἰο ἰαῖΐκο 

τοῦαῦΐο ἴπ ἢ. Εἰ οΣ΄ 
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ΤΑΘΔΒΌΓΟ ἴον ἴμ6 του αϊηρς οὗ ἰμὸ Τοϑιαρὶθ ἴῃ, Ῥβ. χί. 6. 2) Κ"'΄Αβ ἃ οἱουά᾽ οἵ ἔορβὶ ὑμ|67 οαῦβ8θ 
Ψψοσυβδίοια. 

ἩἨΟΜΙΣΕΤΊΙΟΑΙ, ΗἸΝΤΕ. 

1. Ου χὶῖν. 6-8. ΤΙ δ ἰοχὲ ΠΥ ὃθ ὑδοὰ [ὉΣ ἃ 
βουιηοῦ ὁπ ἐἦά δεὶπο 9.7Σ( αοα, ἀἱ διδίῃδι (89 
τοοάσοσῃ Βοαι βοηϊρα. 1) σά ἰδ ἃ Ῥϑβοῃ (το 
8 ΘΟΥ̓ΘΥΥΉΏΘΓΘ οἶδ ἰῃ ϑογιρίαγο Ηθ βρϑδῖα τ ῖ 8 
“4}» Ὸὸ ουὖν “1᾽). 2) Θοά 19 8ΙΪ΄οῃα δῃηά ἱμοοιῃ- 
ΡῬΆΓΔΒ]Ο (νοῦ. 6 ὃ, δῃὰ 7 α). 8) αοἀ ἱἰ5 (8 οπγῃΐ- 

ἐ δηὰ οἰρηϊθοϊοηὶ (Ηδ δΒοία ρ [μ6 πδιϊουϑ οὗ 
16 ποῦ] ὰ δῃὰ δῃπούηοοθ νη δὲ ι οοῦῃῆθ). 4) 
αοὰ ἱἰπ ἐΠπογοΐοσθ ΟἿ ΟὨΪΥ 8808 (τον. 8). 
ῳ Ου χὶΐν. 21. “1 ο4}} οὗ οδὺβ ἔγουλ οἶδ 

Ηἱδ Ἵγσγοωι ἰο Ηἰ9 Οἰιγϊβιΐδη Ρἰο: Εογχοῖ τὴϑ βαι, 
ποῖ. ΤΉ Ϊ5 64}} γα ουὐχδὶ 1} Ὡ ΒΏΒΨΜΟΙ ΟΥ̓ δἷη- 
ΘΟΥΘΙΥ ππαθἰΐηρ ουτθοῖνοα δοίοσο ὑμ6 Τωοσιὶ οὐ 
δοσοιχῃΐ οἵ οὔυν (Οπζο Ὁ] ΏΘ88 ; 2) ἰο ἰθὺ βϑῦῦθ 88 8 
ΒΌΠΙΠΟΠΑ͂ ἰο πλοδὺ 1ηἰἸηδῇθ Σου  Ὀγη 06. ΟΑΒῚ, 
Ἐπ. Ηαβτμανῦβ, αβεϊοπεργοάισίεπ, ἨοΙ τοι, 
1872, ὑ. 372. 

ἅ. [0ὁη χ]ΐν. 22. ΒΈΤΙΕΧΙΝΟ Τὸ 605. Ι. Τῇ οὗ- 
δἰαοίε ἰο τοί ΓῊ, ἰδ δῖα απὰ συΐ. 1) “ὁ τῃϊοῖκ οἰουά ̓ἢ 
Ὀοίπϑοη 18 δη ([6 βῃ ; [Π6Υ Ἰηΐογροβθθ ὈοίΘΘΏ 
Θοά δηὰ υ8, 8ηἀἃ “ δυθροηῃά δηὰ ἰηἰογοορὶ [ἢ 6 ὁοΥ- 
τοαροηάοηοο δοΐπϑοη ἰδ6 ὌΡΡΟΡ δηὰ (ἢ ἸΟΊΤΟΓ 
ποιὰ (εἰπ δοραγαίεδ, εἰο., ᾿ἰχ. 2). ΤΉΘΥ Βγοδίθη 
8 δἰοττα, ἃ ἀοίυχο οὗ πτδὶδ, 8 ἰπΐοκ οἰουάδ ἀο, 

ἀαυκηοθα 411 διουπμὰ τ8, δὰ, πόῦβο δὲ}}}, πὶι 
υ8 (Μαίι. νἱ. 28), βο ἐμαὶ 186 ἱχυιοα οὔόοτσί δὲ 
τοίη οπᾶδ ἰπ ον] ἀοττηθηί, 11. Οοα τεπιουεδ 
ἐδε οδείωοίδ. 1) ὉὩΪΥ Ηδ οδῃ ἀο ἰΐ, δα οὔἱγ Ηθ 
σ8} γόβ οὶ [ἢ6 θ  Θθισε ΤῚ πιυδὲ Ὀ6 ἄοηθ ΒΥ 
ἰῃ Πα ΘΏΟΡΑ ἔγοτλ δου ὑμ6 οκς δηὰ ἰδ οἹοιι 8, δπ 
(89 βυῃ ἀΐδροὶθ θοΐΒ. 2) ΗΡ ΓΟΙΏΟΥΘΘ 1ἰ οἤδοειϊ- 
Ὁ4}}ν : “δ]ο ἔοι ουἱ;᾽ ποὶ « βροοῖς οἵ οἱουά ἴῃ 
1:6 βκυ, Ὡοῦ 8 γϑροσ Θυθῃ ἴῃ (Π8 ν8]}]6γ οὗ ἀδαιῃ. 
Αμκαΐη “οὐ Ἰοοῖτθ ἀονγῃ Ὁροὰ ἰπ6 βοὰ] σὶτῃ 
ἴαΥου ; (89 600] ἸοοῖτΒ ῃρ ἴο Ηΐπὰ τὶῖ μ]θᾶδατγο, 
Ψ6γ.1. 20; 2 ὅδ. χχὶϊ. 4.) [ΠΠ1. “Σὸν 1 ἦανε 
γεάφοπιοί ἰδέ.) Τα οὐδίδο]θ ἷδ ηοὶ γοπιονθα ὃν ἃ 

δαΐ ὉΥ ἃ τοάἀθεγσιίηρ ποτ. ΤᾺθ οοπιραγίβου 
οὗ (86 οἰουά [88 οπ6 ροϊηΐ, υἱς,: (6 υἱῖοσ ἀΐμαρ- 
ΡῬόδγαῃοθ, θάἀοιωρίΐοῃ οοδίϑ 4 ᾿ιϑάθοιχιορ, 00. 
1. 16; Βοῃ. νἱῖϊῖ, 82. 866 Μ, ΗΈΝΒΥ, ΟἾ1,», 
Ζ. Α. -- ΤῊ.]. 

4. Οὐ χὶϊν. 23-28. Τῆς ἸΕΡν Ηδὺ οδυγολ[ε δο- 
δυγ τείγεα. 1) ΑΒβ8 Ηδς ρῥγϑραγοθ ἤοδνϑὴ δβδηὰ 
ΘΑσίἢ, 8ο Ηὀδ ἄοοβ ραβδί, ργοβοηΐὶ δῃὰ ἰπΐησο; 2) 
Ηϑθ ρῥσγοιηΐβοβ ἨΠ5 σμυγοῖ ἃ Τυΐυγο {}}} οὗὨ βαϊνδ- 
τίοῃ (νϑγβ. 26, 28); 8) Ης Υ1}} 14} ἐΐπα ῬΤΟΓ, 186 
δηά βθο0 σοπᾶσιῃ [δ6 ποτὰ οὗ Ηΐβ τηθββοηρογθ, Ὀυΐ 
86 πίβάοιι οὗ {πΠ6 π|ῖϑο οὗ ἰ8ΐ8 ποῦ] Ηὸ πὶ}} μὰΐ 
ἴο ΒΒδηιθ (γοσα, 25, 26). 

Ψ1.---ΤῊΗῈ ΒΙΧΤῊ ὈΙΒΟΟΌΕΒΕ 

Ἐπηοὸ Ογουγῃῖπᾷ Ῥοίηϊ οὗ [86 ῬΣΟΡΏΘΟΥ. Ονταδ δηᾶ ἴδο Εἰθθοῖδ οὗ δὶ Αρρθαζα;οθ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΕ ΧΙ. 

1, ΤΗΕ ῬΕΈΡΞ ΟΕ ΟΥ̓ΒΌΞΒ. ΤΗΕΙΒ ΒΕΑΒΟΝ ΑΝ ΑΙΜ. 

ΟἜΑΡΥΕΒ ΧΙ. 1-}- 

1 ἘτΤῊσΣνΚ βαῖ ἰδ ΤΟΒῸ ἰο ἢΐ9 δηοϊηἰοά, 
Τὸ Οντυϑ, τμοθο στὶρηὶ απ 1 μανο ᾿μβοϊάθῃ, 
Τὸ βυθάιϊιο πδύξοηβ ὈΘίΌΓΟ Ηἷτ : 
ΑὨΑΙ Μ1}}] Ἰοοβο {86 απ οὗ Κίῃρθ, 
Τὸ οροϑὴ Ὀοΐοτο Εἶπ {π6 το ἰθαυθα ρϑίθϑ ; 
ἈΑπᾶ (Π6 ρα 888]} ποὺ Ὀ6 κδυΐ ; 

2 1 ν1}}] γὸ Ὀοίοτο 896, 
Απαὰ πηδῖο [0 "ογοοκϑα Ὁ] δοοδ βίγαὶ Ε : 
1 νψ1}} Ὀγοδκ ἴῃ Ῥΐϑοοθ [Πῃ0 ψαῦΐθθ οὐ ὈΓγΆΒΕ, 
ἈΑπὰ σαὶ ἰῃ βυπάοῦ (6 ὈΔΙΒ ΟΥ̓ ἸΤΟΗ : 

ὃ ΑΠά] ν]1}} ρῖνο (δθ6 [6 ὑγϑαϑυχσοθ οὗ ἄλγη 
Απά μι]ἀ θη γίοδιοϑ οὗ βοογοῖ ρ]8068,᾿ 
ΤΠδὲ ἴδοι πιαγοαῖ Κπον ἰμαί [, [80 ΤζΘΕΡ, 

. ὙΤ ΒΙΘἢ 681} ἐΐδα ὈΥ̓͂ [Υ ΠδΙη6, 
Αι ἴῃ ἀοά οὗ [βγβε]. 

4 ἘῸΓΣ Δ00Ὁ ΓΩΥ βογυδηΐ 8 βαῖζο, 
Απά [δγϑοθὶ πχΐμο οἰθοὺῦ, 
1 μδνθ ϑύϑθῃ 68] [6 ὈΥ͂ (δ γ πδιιο: 
[μάν βυτηδιηοά {π66, ἰβουρῇ ἰμοὺ μαϑὺ ποῖ ΠΟΥ͂ ΤΏΘ, 

δΙ απὶ ἰδ6 Τ,ΟΕΡ, δηά λόγο ἐδ ΠΟῊΘ 6186, 
Τλογο ἰ τὸ αοἄ Ὀεβιθ πιὸ: 
Ι χιράοα (866, (Βουρὰ (οι, μαϑὺ ποὺ Ἰκποῦσι ΤΩ : 
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6 Τπαὺ [ΠΟΥ ΠΠΔΥῪ ΚΠΟΥ͂ ἔγουῃ {868 τἰβίπρ' οὗὈ [89 δύῃ, 
Αμὰ ἔτοιῃ {μ6 ποβϑί, [δὲ ἐλεγα ἐδ οηΘ Ὀ68149 ΙΏ6. 
Ι απι ἴ6 ΟΕ, δηᾶ ἐΐογα 8 ὨΟΏΘ 686. 

7 ὟἿ ἴογπι {89 Ἰἰρῃϊ, δηα ογοδῦθ ἀδυΚΏΘβ8Β : 
ΙΔ Κ6 ροδοθ, δπα ογθδίθ 6] ] : 
186 ΠΟΒΡ ἀο 8]] (8680 ἐλίπρϑ. 

1 Οἵ, δέγοησίλθηοά. 

86 μηῃσυθῆ. 

ΤΈΧΤΟΌΛΙ, ΑΝῸ 

γον. 1. Ὑ ἰηβῃ, ἴοΣ Ἴ; ΟὨΥ Πθτθ ἰπ 1βϑίδῃ; ΘΌῶρ. 

Ῥα. οχ]ν. 3.----ΕΒδοχαγά ες [Πο δἰγιαοίαγο οὗ ἐπ ΒΘ Γ6ΏΟ06, 
Ὡοῖϊςο ἰἢδὶ ἤγδὺ [ὴ6 Ῥγορῃθδί βρϑδαῖβ, Ὀαΐ ᾿τηγηθαϊΐαιοΥ 
ΒΌΓΓΟΘΉΘοΥ ἴπ6 Ὑογὰ ἰὸ 9 ἴον; θη Ὀοΐῃ ηΠη 78 

οἰδα8οβ Δ) ὙΥ7) δυὰ 22) ΓΘ δοοοσάϊμα ἴο δοζαζζοὴ 
ἱπ. - :. 

αϑᾶᾳο σῆδηρο ἰοὸ πο δη {6 νοτγῦ. 

νον. 3. νν, ῬΙοὶ 88 χ]. 3: χ]ν. 13; Ῥχου. {{Π.6; χὶ. δ᾽ 
Χχν. 21; ἰῃ9 τοδήϊῃρ οὐ Κ᾿ ἸΌΝ ΣΝ ἰ8 Θυβροουθα ΒΘ Γθ, 

85 ἴῃ Ῥα, γ. 9, Ὀϑθοδι996 [ἢ6 Ζ2οἃ ἴῃ 411 οἶϑσ ἔογιῶϑ οὐ {ἢ 18 
γοῦῦ, (οοΙΌΏΡ. ΡτΟΥ͂. ἱν. 2δ δῃηὰ ὑπὸ Τογοχζοίης οἰἰαι ἢ 8) [8 
ἐγοδίϑα, ἢοὶ 85 αἰἱἱοϑαθηΐ, Ὀυΐ 85 ἃ ϑΊΓΟΩ ΘΟὨΒΟΏΔΩΪΙ. 

γον. 8, ἽΦΤΙ ΓΥΎΧΊΝΣ οθὰ Ὁ ἽΠΠΟΣ ᾽)2 δγὸ οχ- 
ῬΓΘβδΙ ΟΠ. {ΠπΠδΐ ΟΟΟΌΓΣ ΟἿΪΥ ὮΘΓΘ; 8686 Ζδέ.-----Ἰὴ [Π6 151 

οἰαῦβο “2 }Ὲὲ 5 βϑυθ]θοι, ΓΙ" ἴῃ δρροβίιίο ψ ἢ ἐι, 

ν βυνπιίπρ--εγοαίρ--πιαλίηρ Ῥοαρο--ογοαζίηρ--αλέησ. 

ΘσΒΑΜΜΑΤΙΊΟΑΙ, 

9093 ΜῊ ΡΠ 18 Ῥτοάϊοαίθ δὰ ἢ ἼΝ βυρρ!οιυθηϊαῖ 
ΔΡροϑί οι τὲ ἴῃ9 δα θἑθοὶ, ΑἹ] δι ρμδϑίθ θσΘ γϑϑὶδ 

οῃ Ἴ2703 ΡΠ. 

Ψοιβ. 4, δ. Το ἐηροχίοοὶ Ὧ2Ν δπὰ ΤῊΝ εἰδηὰ 

σῇ ἃ ραδὲ 80}.86, ὈΘ68686 [8 ἢ ο͵9 οοίοχέ, ἀοτηϊμδι θὰ 

ΡΥ ΔΕ ὙΠ), ὑσαῃϑ᾽αίθϑ [6 γϑοδάοσς ἰηΐο ἰδ ρμαϑί, οσ ὉὈοθ- 

68.860 ἔδο ὕαυ. οοπδφο. ἰΏ ΝῊΡ 8180 ἀοτηΐμδίθδ [ἢ δ» 

ογαϊηδίθ γϑγὉϑ. 

Ψψοτ. α, 4}}0' ΠΤ Ὁ ἴα Βυ θοῦ; ἐπο  δἱ [πὴ οῃὰ οἱ 

ΤΊΣ Ὁ 15 βυ χ, οοιορ. χχῆ!, 11,18: χχχίν. 11, ϑίποο οθ- 
εοἰάεπδ οἰΒο  ΔΘΓΘ 8 ΑἸ ΑΥΒ 2. )Ά. ΜΞ 
ν τ. Τ. ΤῊΘ ραγεοῖριθβ ἼΧ)" δΕ 2, ΓΙ, γ8 12 οἱαυά 

ἔπ δρροβί οι τ θἢ [ὴ9 δυ0196ὲ οὗ ὑμ6 ἰογοχοίη οἰαῖλδο. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

1. Ὑὸ τὸ ϑῦθ Ῥγϑ Υ Ὡθ8Γ 86 τι α]9 οὗ ἐδ 6 
Ῥτορίιοιῖς οσοὶο, οἰαρίοβ χὶ.--χ νυ, ΑΙ δὶ 
ΡΓδοθάο8 γ͵1ὰ8 ἃ ζγδά 8] δβοθηΐ ἴο 86 συ] πιλιηδίϊοη 
Ῥοϊηΐϊ, ἰο ποι 86 ἤδη οὗ Ογγυβ, χ]ῖν. 283, ᾿πὶ- 
τιϑα! αἰο Υ 16845 οὐογ, Οὐ [158 οἰοναιθα ρμοϊηΐ {Π6 
Ῥτορμοῖ ὕπῦνς ἴη σὔδρΡ. χῖν., ἰῃ ογάδσ ἴο γθργϑ- 
βοηΐ {86 ἀθο48 οὗ Ογγυβ, (9 γϑϑϑοὴ δηὰ δἷπὶ οἵ 
εἶθ σϑ Πρ, δηὰ ἴῃ ἃ σοιῃρσγοῃϑηβῖνο Υἱὸν ἰο 6χ- 
Ἀἰδῖς τ1η0 οβδοίβ οὗ ἷβ δρρϑᾶγδῆοθ. ΕΗ ο8]18 
(ὐγγὰθ {π6 διοϊηἰοά οἵ ἐπ πὴ ψβοπὶ ἴπ6 ΤῸ ΕῸ 
Ἦλ8 χιδβροὰ ΟΥ̓͂ {[Π6 μαηά, δηὰ ἴο πϑιοπχ Ησ σὲ] 
Ὀγίης ἴῃ αυδ]θοίΐοη πδίϊοηβ δηὴ] κίηρβ, Η ἰπλ86 1 
ξοῃ Ὀοίοτθ δηά τοηλονὶηρ 411 οὐκίδο168, δηὰ 
Δηάϊης ΟΥ̓́ΘΓ ἴο Πΐτα 4}1 ἰάθη ἰγοδϑαγτοβ (νοτα. 1, 

2). Τῆηΐδ ἴἢ6 ΓῸΒῸ ῥγορ ιοοῖθα δὰ (1 ]5 ἴοσ 8 
(Πγοοίο] ἃ σϑάβοα: 1) Τμαὶ Ογγὰβ Ηἰπλβο! ἢ ΤΑΥ͂ 
ΚπΟΥ͂ Φοῃονυδῆ, παὶ (ἢ 6 αοἄ οὗ [πγδϑὶ, ψῇο οϑθῃ- 
ἰαγῖο8 Ὀαίογο οδ]]Ἱθὰ ἢἷτπὰ ἰο 6 Ηἰβ8 ἰπβισιυπλθηΐ, 
ταθηςἰοηϊηρ Ηἷβ Ὠδίη6, ἰ8 {π6 ἴσα αοἀ (γοτ. 8); 
2) ἴἰῃδὶ ἴβγβϑ6ὶ πιΐσι Ὀ6 ἀο᾽ ἱγογϑᾶ ὈΥ μἷτὰ ἀδὰς 
4, δ); 8) ἐμαΐῖ 81} παι! οηβ αἰβο πιϊχεϊ δοϊζηον  ορϑ 
δ οῃονδ ἢ 88 (86 οὐἱγ Οοά, Ογοαῖον οὗ ᾿ἰχιὶ δηὰ 
ἀδγίηοαβ, σοοα δηὰ ονὲὶ] (νοσβ. 6, 7). 

2. Ῥυ8 Βα: 1}---δδοοῖϑῖ 014062.--- ογα. 1-- 
8 α. ΑἸ! ἐμαὶ 6 Ῥτορὶιοὶ ἔτοπι σἤδρ. χὶ. οἡ ᾿μ84 
Βα ἃ σοησογηϊηρ (Π6 ἰηβηΐϊο μόσχον, πίβάομ, δᾶ 
ἰοῦ οἵ Φοπόνδβ, δηά ἱῃ οοπίγας οοποοτηΐηρς [ἢ 8 
ποίῃίηχηοθθ οὗ 1άο]α, 48 ἰηἰοηἀοα ἴο Ῥγϑρᾶγα [ὉΓ 
(6 στοδί δοί ὑμδί ἰβ δοοοιηρ  βῃοα ὈΥ {ἰι τηοῃϊΐοη 
οὔ 188 ἤδη οἵ Ογγτῃβ. Απᾶ, πῆθη Μ ΤΘΟΔ]] (ἢ 6 
(πἰηρ8 [Ποτο ἀθοϊαγοα οἵ Φϑβουδῆ, 88}4}} ποῖ βυοὴ 
ΔΏ ΟὯΘ ὉΘ 80]6 (0 6811] ΟΥτυβ, ἃ5 ἃ τίου αν] 1πλ- 
Ρογίδηϊ δηά ομοβθὴ ἰηϑιγυτηθηξ, οοπίπγίοβ ἴῃ δά- 
γδηοθ, ὙΠῈῊ (Π6 πχοηῃίίοη οἵὁὨ ᾿ἷθ8 παπιθῦ ΝῸ οὔθ 
ὙΠ] ἀθην {πὶ Η6 σδη ἀο [Π18 ὁ ΗΘ οδῃ ἀο 8 
οἶδεν {πίηρθ (86 Ῥτορῃοὶ ἢδβ δή τιηοὰ οἵ Ηΐαι 
ἔτοτα οὔδρ. χὶ. οἡἍ.0. Ὑῆοθο σῆο οοηίγοναγὶ {6 
ἴογπλο ὕθοδαβα {ΠΟΥ 8180 τοραγὰ (6 οἵμοῦ (μη ρ8 

Δ τη 88 ᾿πιροβεὶ}]6, ἰῃ οἶμον γογᾶθ: πόδα τνῆο 
ἀρθῃγῦ ἃ Ῥοσβοῃαὶ, οὐγχηϊβοϊθηϊ, δῃα δἰ πα σῃΥ Οοά, 
Ἰηαδβὶ αὖ ἰοδϑὶ δα ὺ {μαι ὑμ6 δυίδον οὗ {Π|686 αἷπ- 
ΘΟΌΓΒΘΘ, ἩΒΟΘΥΟΓ 6 ΤΔΥ πᾶνα Ὀοεη, Ὀο]ονοα ἴῃ 
βυοἢ 4 ἀοα. Τμοταοίοσο μ6 σοργοϑοηίβ ἷβ αοα δ8 

ορλιοογίπ βοπλοι πίη τοδὶ δὰ αὐἱο οχίσγμογς- 
ὨΔΙΥ. )᾽ΆἉΑ Βο ἴμθῃ πὺῦὶῖθ βοπιοι ἱηρ ποῖ ἀϊ- 

γἱηοῖὶν ῥγορμοβὶϑά, Ὀὰΐ βοπιοι πῃ ΔΙ γοδαΥ ἢ8Ρ- 
Ῥοηθα ἐν ευεπίι, πουϊὰ ἰμδὶ ποὶ Ὀ6 ἃ πὶἰοεϊκοὰ 
βρογίϊης σὰ (Π6 ΒΟΙΥ πδηιὸ οὗ αοα ἢ [8 ἱξ οὶ 
ὈΙΔαΡΒοΥ ἢ Βαϊ ἀο68 ψδδὶ τὸ γτοδὰ ἴῃ ομδρίογθ 
αἰ. [τνϊ αἶνο 1Π6 ἐπηρτγοβαίοη οὗ βανίηρσ ὑθϑὰ {Ππ8 
ποτὶς οἵ δῇ ἱπηροβίοῦ δηὰ Ὀ]ϑρμοαιογ ἢ [1 ΟΝ 
(86 ᾿ἰ νίηρ, Ῥουβοῦδὶ αοα οουά ἱκηοΥ (6 πδιμο οὗ 
Ονγὺβ οοηίαγίοβ Ὀαΐϊογομδηά δηὰ μαΐ ἱὶ οἡ τοοογά, 
(16 ΟὨΪΥ ᾳυαβίΐοη 8 τιβοίμος ΗΘ σϑῃ πδνο εοὐξεα 
ἴο ἀο ἐμ18}ἢ ΟΥ̓ ιμὲ8 γὸ Μ111 βροδῖκκ Ὀ6ΙΟ ᾿η οοῦ- 
βἰἀογίηρ [86 {πγθθ σϑδϑοῦβθ (μ6 Ῥσχορίιοὶ ᾿ἰπλβοὶ 

δρδὶσοθ ἴος (οὐ δβ βὸ σ ]}]ἶἰρ (οορ. {86 1939 

ἐπγίοα, νογβ. 8, 4, 6). 
Ονταβ ᾽8 ηοί σ]]6ἃ “ δεγναηὶ οἵ ΦοΒον δ, 8]- 

(ποιῇ ἴῃ ἃ σογίδὶ ἢ βοη86 ἢ9 8 βοΐ. ΟἹ ἐδ 
οὐδοῦ δηὰ [βγϑοὶ, Ὀοΐῃ (86 πδίζοη ἰῃ μϑηθσγαὶ δπὰ 
(ἢ 6 πρὶ τ ῖπ4} [5τδ6], 15. ΠΟΥ ο811οὰ “ Μοβεῖα,᾽» 
“φῃοϊη θα," ἩΏΘΓΘΒΒ (μ6 βανίοῦν οὗ [5786] 159 3116 
θοῖ!. τοι [δἷβ 1 τηυδὶ ἰπΐον ἰδὲ ἰη “ Βογνδης 
οὔ [Π6 10ΒὉ᾽ ἴδογο 1168 δ του οὶ (86 ἰθ8 οὔ Ἰοτ-- 
Ἰΐη688 88 (ἴσο 1168 {π6 1άθ8 οὗ γονδὶ ἀϊσοῖν δηά 
οἰοναίζοι ἴῃ “ διοἰηἰθα ᾿᾽ οὐ Μίοβρίδῃ. Ηΐζθποθ 18- 
τοὶ ἴᾳ οδ᾽ δὰ ΟὨΪΥ “ βογνυδηΐ οἵ ἴ6 [.0Ὲ},᾽ ἃ 
ΟὨΪΥ͂ ““ δηοϊηϊοᾶ," Ὀαΐ (πὸ Βοάθοιηθν θθδΓη 
ὨΔΙΏ68, ἰηδϑιηυοἢ 85 Ηδθ γα Ὀοΐῃ (ἢ6 ἸΟΥΪΥ ΘοῚ- 
γϑηῖ δηὰ ἐμ δηοϊηϊοὰ Κίπρ. Μογϑονοὺῦ ΟΥταν ἴβ 
[π6 βοῖΪ9 μϑαίβοη κίηρ ποτα ἴΠ6 ϑογὶρίαγο 6081] 5 
“ αηῃοϊηἰοα." ψγ,ὸ ᾿οδτη ἔγομι {{π|8 {πᾶὶ ἴΠ6 ποσκ 
οἴ [86 Ηοὶγν βρίτγὶὶ ν]ο χῖνϑβ [ἢ 6 δηοϊ ηρ, παραὶ 
ἐπ εἷμα ἤδγο Ὀδοθῃ, ποὶ τ γ ὶυ ἱπαϊγϑοῖ, θυὶ αἀἶγϑοὶ 



ΟΕΑΡ. ΧΥΙ͂Γ. 1-. 

ἰηἰοηδῖνο. Το ποτὰ ΠῊΣ ἰῃ' 
αοϊ ὀοοουγβ οὐἶν Πόσα ἰῃ ἰβαϑῃ, δῃὰ {μϑΓοίο γα ΟὨ]Υ͂ 
ἔῃ τείβγεῃοθ ἰο Ογσυδ. ΡΤ 18 ὑθθὰ μεσ 88 ἷῃ 

χὶ!. 9,18; χ]ὶ!. θ.ἁ Φοδονδῇ βἰγοιρίῃομα ΟΥ̓ΤῸΒ ὈΥ̓͂ 
Βοϊάϊη κα Εἰπὶ ὈΥ ἴ86 τἰραῖ Βαπᾶ, ἐηὰ ΓΠΘΓΘῸΥ 
ὁ κυϑᾶτιθδ 1} 6 πίοι ἴο Εἰμὶ δῃ ἃ ἸὨΘΙΘΌΥ 
ἢ ᾿ἰοοσο5 ἴ890 ᾿οἱπ5 οἵ Ἰξίημα. Τδο Ἰδίίοσ 6 χ- 

Ῥγοδϑαίοη 18 ρυγϑίϊνθ. ΤῊ αίγα]ο υἱπὰθ ἀπά μο] 8 
ἐπα δβιγοηρίῃ οὗ [86 τηδη (χὶ. δ; Ῥγονυ. χχχὶ. 17). 
Ἐν τοπιονίηρ [86 ρίγα]6 [Π6 βίγθηρι ἰ8 ϑακεποα, 
δὐὰ αἷβο 86 βινογὰ (δὲ ἤδηρθ αὶ 6 ψίγα]6 ἰ8 
ἰΔκοη ἴτοηι ἴπ6 ἩΔΙΤΙΟΓ, Μογθονοῦ ἰμ6 ΟΧΡΓΘΒ- 
δἷοι “ἴο ορβϑθῇ ἴμ9 ἰοΐῃβ᾽᾽ (σοιΩρ. ν. 27) ἷβ πλοῖο- 
πγταὶς 1 ΟΝ ΠΙῺΡ (χῖὶν. 17). {{{|6 βισϑηρί 

οὗ ταθὴ ἰβ Ὀχόΐίκεη, ἰμ 6 σὴ ποϊίμογ μοϊά {6 

ἄοοιβ οὗ ἐμοῖν ἢουδδδ, ὯοΣ ΒΟΙα (ἢ 6 ψζαίο8 οὗἨ {μοὶγ 
οἰκο. οἰοδβὰ ἰηδὲ {86 ΒοΙὸ, Δ πουμὰ ἴ{ 8 ηοὶ 
ἴο δα ἀεηϊοὰ ἰδαὺ (16 υποϊοβθὰ ψαίθθ ΒΥ ὮΔΥΘ 
αἶδο οἶος σϑάβοῦβ. [τὸ ποὶ μαῖοβ οἱοαβὰ δηὰ 
Βασγοὰ ἐπε ρίγά]68 ἐμαὶ Ὀἱηα {π6 ἰοἱῃβ οὗ Κἰ ηρβῆῦ--- 
ΤΕ 0. Πᾶν. ΜΙσΒΆΈ 18 (ἀππηιετ. Γ. ὕπρεί, Ρ 
935) 081} αἰἱδπιίοη ἰο {π6 {δοὶ (Ππ{ ΟΥΤὰΒ δοίπ4}}Ὁ 
ἰουαπὰ ἰμ6 μείοθ Ἰεδαϊηρ ουλ ἴο 189 ΣἾΥΟΡ ἔγοτῃ {16 
Βἤοσο υποϊοθοα, δὰ ΗΈΒΟΡΟΤΟΒ γϑδγκθ (δμαί 

Ἠμδὰ οἱ (μιὲ8 Ὀδ6η ἴπ6 οα86, ἰπ 6 ΒΘΟΥ)οΙ δὴ οου]ὰ 
Βαγθ οδυρᾷϊ (69 Ῥοιβίδηβ 88 ἴῃ ἃ παεἰσ- θϑβίζοὶ 

(.., 191). Νοιίοο ἐδαὲ (80 ποσὰβ ἤοπι ὙΥ) ἰὸ 

δα εαρθοΐδ}} 

ΓΠΘΝ 2 τϑο8}} 16 δτοὶ μα] οἵ σχὶϊὶ. 26. 1 μιδὰ 

Ὑ1}1 ἕο Ὀθϑέοσθ 899, Βο ἰῃ6 10ῈΡ θορμίμβ [ὲβ 

ἀϊτοοὶ δά ἄτγεβα ἰο Ουστβ, (πὲ υἵ νοῦ. 1 θεΐηρς ἰη (Π6 
δὰ ροτβ. ΤῊ Ϊδ 1Β ργοῦδΌ! Υ δὴ δ] βίο ἰο {Ππδὶ ὑγο- 
τηἶρο (μδὲὶ Μοκοβ ψῖνοθ ἡ πίοαα (θουι, χχχὶ. 8) 
Ὁ“ Π6 10ΒΡ Ηοὶι ἰ6 {πΠδὲ ἀοῖῃ μὸ ὑείοτα (866, ΜΗ 
ἴο Ὠδῦθοσα ἢ ποσὰ ἴο Βαγαῖ, Φυάρ. ἱν. 14. Οεγ- 

τη] ᾿ξ 8 ἃ στοαὶ ποτὰ [πὲ [π6 1Ζ0Ὲ}Ὁ Π6ΓΘ Βρθδκβ 
ἰο στυβ. ΒΥ ἐμῖ8 Ηδ τρᾶκθα [86 Ἴσβϑυβα οἵ {μθ 
Ἰδίίοσ Ηἰβ ονῃ. Ηο Ὑ|}} τηβδῖίκο Ἰθνεὶ {86 ἰοοα ἕω» 

φτράα (ΤΠ σα οὐἿΪγ 1χ}]]. 1, 186 5] θᾶ ἀρ, 

Ργουὰ, βο]{-ἰδαιοά᾽"), ἱ. 6., [με οὐπίδο͵68 {πὶ ὈΪΪΘ 
ὮΡ 1ἰἶκο πιουηίδίημ, δα νν}}} Ὀτθαὶς ἄονσαι 81] σθ- 

δἴδῃοθ, θυϑὴ οὗ Ὀσαδεῃ ἄοοσβ δ! ἃ Ὀδ15 οὗ 

ἰσοῶ, Ηδστο ἴοο 7. Ὁ. ΜΊΟΗ. 04118 δἰϊθπίΐοη ἴο [ἢ 6 
[μοὶ ἰμαὶ Βδογοη μαὰ ἃ μυπάτγοδ Ὀγάζθῃ ἀοοχγα, 
ὈαΣ οὶ ἴῃ [βϑἰ8}ῃ᾽ 5 (ἶπιθΘ. ΕῸΣ ΝΟΡΟΘΠΔΏΘΖΖΩΓ 
ψ88 ἴμα Βγαὶ ἰο οσεγ (16 οἰ πὶ (18 ὙὙΔΥ (80- 

οοτάϊΐπα ᾽ο ΜΕΘΑΒΤΗΕΝΕΒ ἴῃ ἘΒΙσΑ, Ῥγαφρ. οὐ. 
1Χ., 41, δοιρ. ΗΈΒου. 1.. 179). Τῇ βοοοηὰ 
ἨΔ} οἵ γοσ. 2 ἴβ σορτοάυοοᾶ ἴῃ Ῥβ, ονἹ]. 16. 

ον. 8 α. ΤῊ δροϊοηίβ αἶνϑ στθαὺ βοοουηίβ οὗ 
ἴμ6 ρῥτοαϊσίομπη ὑγεδβΌ γα ἐἰπὺ Ουγὰα οὐίαϊηοά ἴῃ 

βαγάϊθ δπα Βαθυίοη (ΗΈΒΟΡ. 1. 84, ἜΠΤΙΣ 188; 
Οὐτορ. ΝΊ. 2, δ βαᾳ., 4, 1254.» ὅ, 67; Ψ1|. 2, 
15; Ριαχυ, Ηἰπεῖ. παὶ., 38, 2 8ᾳ..ὄ 15). ΟἜΒΕΝΙΒ 

οἰϊοβ 6 Επρ]ρμτοδη ΒΒΕΈΒΈΜΟΟΡ (ἴῃ ᾿ἷβ ὈΟΟΚ 
Ὧε εδιι8 εἰ πιεηϑιιγὶβ, Οαρ. Χ.) 88 οογηραϊίῃρ 
16 δῦτα οἵ (Ὠἷπ ρο]ὰ δηά βἰἶνοσ ΠΕΣ ἴτοπι (το- 
βῃ8 οἵ ϑατάϊβ αομο--- ΤῈ. αἱ 3126,224,000.0. Απάὰ 
Βδῦυ]οη ψγαθ οὐ ταίθα δθονα 411 οἱτ168 ἴῃ ροϊπί 
οὗ τίομοβ (οοιῃρ. 786γ. 1. 87; 11. 18; Βαβυλὼν ἡ 

πολύχρυσος (ΑΈΒΟΗ. ετΆ. 2), Ὀυΐϊ Βατάΐβ 88 188 
πλουσιωτάτη τῶν ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ μετὰ Βαβυλῶνα (Οὔὐγγορ. 

ΨΙΠ]. 2. 11). 
4, Ῥῃαὶ ἴδοῦὺ ταγοδῖ ἴον ---- [680 

τίη ρα. Ὑοτα. 3 δ-. ὙΥΒαὶ πὸ μᾶνβ γϑϑδὰ γ6 18. 

1-8 α 'β ῬΙορῆβθου. Τὴ ῥγόρῆθον δομθ πὶϊπουΐ 

(ἸΒΙ πος ποσΘ δ ἴα. Τη6 Δ] πιθηὶ 

πἰϊμουΐ [Π 6 ῬΤΟΡΉΘΟΥ ταγα 4 ἴδοί ὙΠΟΘΘ δαί ΠΟΓ 

οουϊὰ ποὶ ν6 τϑοορηϊζοά. ΟἿΪΥ συ μοῃ [μ6 ἴδοὶ ἷ8 
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ῬΓΘΥΪΟΙΒΙΥ͂ δηπουπορά ὈΥ̓͂ 118 δυῦποτ ἄοαβ ᾿ὑ ὑτουθ 
1Π6 δι!ῖδμοῦ οὗ (86 ὈΡΟΡΠΟΙΣ δηᾶ {01 Π]τθηὶ ἴο Ὁθ 
ΔῊ Οπληΐβοϊθηῦ δηα οἠηηϊροίοηϊ Ὀοΐημ, δηὰ, 80- 
οὐγάϊηρν, [86 ἴσα αοά. ΤΆ Ϊ8 σὨϊοῖ δἱπλ 15 γθ]}- 
ἱζοὰ 'ῃ 8 ἰμγϑο- 0] ἃ στϑαρθοὶ: 1) ἴω σϑίθγθηοθ ἰο 
Ογγῦρ, 2) ἴο ἴβγϑϑὶ, 8) ἰο 8411 πδίϊοηβ.υ Ηθηοθ 

1» ΓΟ] οττα (Βτῖοο, ἐρνοδεῦκς, ὠρθὲ ἔτη [ἢ 
βίδίοιηθηΐϊ οὗ ἃ ρῬυγροϑθο. ΖΕ γί. 6 τϑδα γου. 8 ὁ, 
τδδὶ ἴδοῦ τρᾶγϑδῖ ἰσθον ὑπαὶ 1 (απ) ἴ86 
ΓΤ οτὰἃ Ὡ10Ὲ} οδ] ]θ ἃ ἴπ196 ΌὈΥ͂ ΤΔΥ πᾶσαθ, [86 
Θοᾶ οὗ 1δτδο] (θο6 Τ. απα Ο;;.). ΤΠοΓοΐογο εμο- 
γ 8} Βιδὰ χοραγὰ ἰοὸ Ογγὰβ αἀἰγθοῦ Υ δηα ῬΡΘΙΒΟΏΔΙΪΥ. 
ΤῊΐδ τοδη 8 8ὸ ἐτηροχίδηϊ (ο πἰη) {πᾶὶ ἢ6 πηϑῖκοβ 
ἃ Βροοΐδὶ δυγδηροιηθηΐ (Ὁ Ὀτγιηρίηρ δἷπὶ ἴο [6 
ἘΡΟΥ͂ΙΕΙΙ {μδὲ (86 αοὰἂ οἵ Ἰδβγβοὶ ἰβ 86 ἰγὰθ 

[Πθ ΑΝ τς Ἰογα 18 οὔ “ὙΒ]οἢ 68]}} 
166 γ΄ (ΠΥ πδηγ6. Ῥγϑοΐίβοϊυ {18 ἔδοῖ, ἱπαὶ Ἦθ 
ἰουμὰ 8 Ἰδπι6 ἰῇ βυοἢ 8 σοῦ κα ῦ]6 οοπηθοίϊοη 
ΜΠ σταηά ονοηΐβ, πυδί ἤᾶνα πδᾶο (0 ἀδορθαὶ 
ἱπηργοββίου οἡ Οὐσυβ. Βαυΐ 86 ὈοΟΙ οοπίαϊ πη 
{8 ποπμάογέα! 984}} ἰο Εἶτ ταυβὲὶ οὗὨ ὨΘΟΘΒΒΙΥ͂ 
ΓΟΥ͂Θ ἐΐβ δηι!αυλίγ, Ογτῦβ ποιὰ ΘΑΒ1}Υ βυβθρθοῖ 
οοορίίΐοη, δηᾧ σουἹὰ θ6 αινασο οἵ (8 ὈοὶὩρ' ᾿ρρὸ 

ΒΙΌΙΥ ἃ βαιίογίηρ ἱπηροβίυγα τρθαηΐ Ὁ ΡΌΣΟΠ 880 
Εἷ8 ἴανοσ ἴογ {πὸ ὅετσρ. ΤὨΘ ῥσοοῖίβ οἵ βοπυϊηθηθβα 
{μαὶ Β6 τηΐχειὶ ἀδιοδηά οου]ά δαλῖ]ν Ὀ6 “Ῥγεβθηϊθα, 
ἐ. 5. ἩΪΙΉΠ66868 (οοΡ. χ Δ}. 9, 10, χὶῖν. 8, 9), οἷά 
τηθῃ, ποῖ 76γ8, 0 ΠΗ͂Υ γϑδγβ δη4 τηοτο Ὀοίοτο 

τοδα {μθβ6 Χορ μθοῖθβ ἴῃ (86 Ὀοοῖθ οἵ (86 
ενβ. ΟΥταΒ ἴΠ6ῃ τουδὶ τοραγὰ ἰΐ 88. 8 [δοϊ {παὶ 
{μι6 αοἀ οὗ ἐπθ 76;χ8 Ββαά πἴτα ρΟΓΒΟΠΔΙΠΥ͂ ἴῃ ΥἹΟΥ͂, 
δηὰ ἀεοδιϊποαὰ Ηἷτπὰ ἰο ψτιοδίηθββ, δῃα μὰ οδ θά 
Ηἶτη ὈΥ Ὡδηθ.. ὙΠΥ τὺ ποὺ αἰνιν δαί 
ΚΚΏΟΝΒ 811 (ΐηρῃ, ΚΩΟῪ 8180 {86 πδῖηθβ οἵ 81] 
ΗΒ ογοδίυγοοῦ ΥὙ 88 1ῃδὺ [688 1016 ἐπδῃ ἰδδὲ 
Ογγὰβ Κηον [Π6 Ὠδηηο8 οὗ Ὠἷβ βοϊάΐθσβ (869 
ἘΑΜΒΑΟΘΗ ἐπ ἰοο)} [1 (86 Ἰαἰίοσ νγβ ἃ [δοῖ, (Β6ῃ 
Ογγὰβ Κηον ὈΥ Ἔχ ροσίθηοθ ΒΟῪ ν᾽. 8 016 ἰὉ ἰ8 ἴο 
ἃ ἸΏ80, ὙΠΟ ἴδῃςίθθ 6 ἷβ Ἰοβὲ ἧπ {Π6 Ἢ ΠηΆ88, 
ἰο 6 Κπονῃ ὈΥ͂ [8 οη6 ἰμμεθί ἰη δυϊμοσὶ ιν, )πα 
ἴο Ὀ6 οἈ]]οα ΟΥ̓ ὩδΠ16. 

ϑεοοπά. 76 Πονδὴ πιαβὶ ΒΡῈ τοοοχτιΣζοα Ὀγ ΟΥστια 88 
{ἢ 6 ἔσο οὐ ἰῃ ἐδ ἰπἰογεαὶ οὔ ἴΠ 6 ρϑορὶθϑ οὗ [βγϑοὶ. 
Ἐν {Πἷ8 ἀἰδ! πούΐοη ρυΐ οἡ Ογγυθ οὗ θοΐηρ παιμθᾶ 
ὈγΥ αοδ ὉΥ 411 Βὶβ Πδῃγ68, ΠΆΠῚΘ 8Πα ΒΙΙΓΠΒΆΠΊΘ, 
δῃά ἐμὲ Ὀοίοτο 6, Ουσυβ, οου]ὰ ΠΟῪ δην πα 
οὔπ6 Τ0ΕΡ, (818 ταβ ἴο Ὀ6 ἴογ [6 βρϑοΐδὶ δάνδῃς- 
ἴαρο οὗ ἰμαὶ Ῥϑορὶα υβοῖλ ΔΈ μον ἢ} ΠΕΙΘ 081158}118 
βοσυδηΐῖ δηὰ Ηἰμπδ οἱϑοὶ (6θα οἡ χὶϊἹ. 1). Τῆθ οοη- 
βίγυσίίοη δὲ ΡΝ] 6 |κθ ΠΡ, χ]ῖν. 14, σα] οἱ 866. 
ὉΣ3 ΝῸΡ δηὰ 122 δα οοῃ)οϊῃθα 88 ἴῃ χ]ῖν. δ. 
1 ὉΦ ἰδ ἐπ ῥγίποϊραὶ πιο, δπὰ [122 ἀθποῖβθϑ 

8η δἰἰσ δυιϊΐνο, δή ἀϊ οηδὶ ἤδηλ6, {Π 6 ΤΉΔΥ } ΚΟΥ 
Ὀ6 παθδῃὶ (μ6 ΠοποΆὉ 6 ργϑάϊοαῖοθα Γ}}.} δηὰ 9 
(μδὲὶ δύ ρίγοῃ ἰο Ουσγυβ, χ]ΐν. 98, χῖν. 1.- 

ΣΡῪ εἰ), Μη οι ΣΟσΌΣΒ νοτβ. 4, ὅ, ἰκὸ ἃ γοΐγδίῃ, 

βἰδηάα, ἰῃ 8 οοσίδίῃ βθῆθθ, ἱῃ δηι 6818. πὶνῃ 

»ῚΠ ΤΡ, γον. 8. Τῆς ΓῸΠΡ ΚΠΟῪ δηὰ πϑιηθὰ 
Ουγβ Βοίοσα Ογσυθ ηθν ἴμ6 ΠΟΒΡ (ογ εὐθη 

οὐυϊὰ Κηον, 76Γ. ἷἱ. δ) ἴῃ ογάοσς (πὰς ΟΥσιβ πῃ 
Ἰδᾶτῃ ἰο Κπον ἰῃ6 ἴ0Ὲν. Τῷ οἰιἱοῦ οδ]θοῖ, 
ψηΐϊοῦ ἀουϊπαίθϑ ἰμ6 βυδοτγάϊηδία δ᾽ π18, ΔΡΡΘΒΙΗ 
ἴῃ σοῦ. δ. ΗεἝ γῆι0 ολ]]ϑἃ Ογτιβ 8. τὶ} θα ρΠᾶ- 
εἷθ οΔ116ἀ Τομονδῆ, (Π6 ΟὨΪΥ σὰ αἀοά. ὙΠ18 18 
80 ἄοῃϑ ἐμαὶ Σ᾽ 5 16. νυ δὲ ἴῃ δρροβι οι 
πὶ [86 Βα Ὀ]θοὶ οὗὨ ΡΜῚ δὰ 29} οἵ σϑσ. 4. 

ΤῊ ΤΠ Ν εἰαμὰβ Ῥᾶγα} 18} ψἱτἢὰ [86 Βδπὶθ 



492 ΤῊΕΒ ῬΕΟΡΗΈΤ' ΙΒΑΙΑΉ. 

ἩΟΣΩΒ γοΣ8. 8, 6, 80 ἐμδὲ ἰππ5 16 δρεϊχηπιοος οὗ 
186 οἰϊοῦ οὐ᾽θοὶ σοσυγα 11} ὁδοὶ δβεϊσπτθηΐ οὗ 
1η6 βΒυῤδογαϊηδίθ οὐὔ͵οο. [Ι͂ἢ γοῦ. ὅ ΠΠΠ᾽ δηὰ 

ὈΤΝ ΘΟΓΓΟΒΡΟὨΩ͂ πῃ (ἢ 6 ΡΔΓΆ]] 6] ἴδτὰ ; [86 ΤΌΓΠΊΟΥΣ 
ΤΩΔΏΪ (ΟΒΟ]Υ τηλκίηρ Ρχομϊηθηῦ ἰ(8 ἌΡ δΘ ΜΠ ΥΕ 
ταοδηΐης: [80 Δὺρδοϊ αἰεὶ Εἰχίδίθης (ἴῃ [ἢ6 Β6η86 
οἵ Ἐχοῖ. 111. 14).-;-)τ κἰχαϑᾶἃ [806 15 ἴῃ δηι6- 
8ὶ8Β ψὶϊὰ [6 υηρίτάϊηρ οὗ Κίῃρα, νϑγ. 1. δῇογο- 
οὐοσ, ἐμ Ῥιορμεῖ δὰ ον θη! ν ἴῃ ταὶπὰ [89 

Ησοβ. χὶϊἹ. 4. Τὸ ἐλιγὰ βυαδοτγαϊῃαῖθ 
δἰτὰ δ [κατα θ δῃά 7) δαί 411] παίζοηβ δ  ΚΠΟῪ 
Φοπονδὴ δὲ (86 ΟὨΪΥ͂ τὰ αοα. Ἠδχο, ἰοο, 88 
ΔΙΤΟΔγ γοιηδυίκοα, {π6 οἰϊοῦ οδ͵θοὶ 16 τηδὰθ ῥσὸ- 
χηϊηρηΐ ἴῃ ΣΕ δὰ ἴ! 9 ΓὨΟΞΒὮ ἴ'ἢ ὈοίΒ τοῦθ. 
Ἐπβί δῃὰ ποβὶ, ἱ. 6. 41} ἡδί]ο.8 οὗ {16 Θη ἶρο διὰ 
8.841} ΚΠΟῪ 16 [ΕΡ. Ετοαλ (Πα 'ψ͵Θ δ60 ἰδπδὶ 
ΟΥὐγαβ ἰδ οοποοϊγοα οἵ 48 ἰδ τηράϊπχη οὗ 8, ποῦ! α- 
μι!δίοτχί δὶ οἵ [86 ἴτὰο Κποπ]οάρο οὗ αοα 
1μδὲ 888}} Ὀ6 οοἰποϊάθης τὰ ἴῃ το Ὁ} ΠΣ ἰδιΐοη 
οἵ τ86 ΤὨθοοσϑου, Τα Ὀοοὶς οὗ 4 Π16] αἶνοα ουἱ- 
ἄθῃοο οὗ γονοϊδίϊοηβ οὔ αοα ἰμδὶ δὰ ἴΠ 6 βδὴθ 
ΟὈ]θοί. ΑΒ {π6 δρρϑάγδηοθ οἵ ΟἸγῖδὲ αἰὰ τοὶ 
οἴἴδοὶ ἴπ6 δηςτθ ἐ  βαράρανο! μα οὗ Βοδιμοῃΐατα, 
͵υκὶ δὲ {|| δῃὰ ουθὴ τποἷ 16Ὲ8 ἃ ἐδοθθ 
ταδὶ οδίδιϊοηβ οὗ ἴΠ6 ἴσυθ αοἄ ἴῃ [6 ορηίσοθ οὗ 
μορι βοηίΐδτη ργοάυσοθ ΔῺΥ Θησυσηρ οἴἶοοί. Βυΐ 
(Π6Υ οοὐ]ὰ ορογδίο ἱμνγαγαγ δηαὰ βϑογοίγ, δηὰ 
ἀλινοὸν ἴον (6 δρρϑᾶσῥῃοδ οὗ {Π6 ϑανίουσ οὗ [6 
ψοΣ]α, ὙῊΘ ἀρρθᾶσγδῃοο οὗ ἴμ6 Μαρὶ (ΜαίίΆ. 11.) 
ἦθ ἃ Ῥχγοοῖῦ οὗ {Π18. 

Μορὶ Ἔχροϑίϊοτβ δἀτἱὲ (μὲ (ἢ]18 δίσοηζ θρδ- 
δἰ ζίῃρ᾽ οἵ πῃηομο  μδίβπι ἢ88 γοϊδίϊου ἰο ἴῃ 6 Ῥοσβίδῃ 
ἀυ4}15π|. ουϊά 6 ΤῸΒΡ Ὀτίηρ ΟΥγὰβ ἴο ἃ 
οογτοοῖ Κπον]θάρο οὗ ἷται 85. (Π9 ΟἿΪΥ ἔσὰθ Οοά, 
τ οουἱὰ ποῖ Ὀ6 πἰϊπουῦ Ῥοϊηθηρς ἴο ὑἰδ6 ἴυηάδ- 
ΤΩΘὨ(8] ΘΟΓΓΟῸΡ οὗ ἰΠ6 Ῥογαίΐδη ΥὙἱἹοῪ οὗ (6 που]. 
17 μοῆοθ οπα πουἹά δάμιϊς ἐμαὶ οα Ι τ) 869 τϑ 1 

ἰδς ΟΘοά οἵ [κτδοὶ δα ἰδοηεξῖοαϊ δι ἷθ οτστὶ οἰτοῖ 
αἰντηϊῖν, δὰ ἱωοὰ πη (6 πδῖηθ Φοδονδῇ 
ΟὨΪΥ δῃοίδοῦ διὰ (δὶ ἃ Κἰπάσοὰ οὔὸ ἰὩ 
Β6Ώ80, ἴὉΣ Αλυγα-πιαξάα (στα. ΒΕ. Υ. βσηῦ 2 
οὐ Εστγα ἱ. 2), δῃὰ ρβϑῃοσδ  ] γ Ἰοοκοὰ οὐ ἴδ 
ΜΟΣΒΙρ οὗ ἴμ6 1 (68, πὶ 18 δῦβοηοθ οὗ 
ἱπηαροθ, 88 Ὀοΐηρς || ἐπδὶ οὗ (μ9 Ροσβίδηβ, βὶ}}} 
ΟὯΘ τηυδὲ ὈΟΎΑΓΟ οὗ Βυρροβίηρ (μδὲ ἴ6 Ῥιορποῖ 
οὗ Φοβονδῆ που]Ἱὰ δαῖκο ἰῃ [86 πυϊὰ οὗ 
(86 νίον (μδὶ Φομονδῆ ψγὰϑ {Π6 β8π)6 δὲ ἡλυγα- 
“παζάα. ΟὟΥ Ῥδββαᾶρθο ΒΏΟΥΒ Ὀ]ΔΙΏΥ (μδὶ ἴο γτυο 
ἰς που]ὰ θὸ βαϊὰ, Φϑβονδὴ βίδηἦβ ἰχῇ αδοτε 
Αλισαπιααάα. Τθθ ]Ἰδῖίου ἯΛῚ ΟἾ]Ὺ οτοδίοσ οὗ 
Ἰκῃῆι. Βυΐ Φοβονδῇ δβαγβ οἵ Ηἰπιβο Ποσο Σ 
ἔοττα ἴδ Ἰκῃῖ, ἀμ ἃ οτϑαῖθ δεϊζσιθδα. Τῆδὶ 
ῬΓΪΑΥΙΪΥ ᾿ἰχηι δὰ ἀδυίζηοθβα 'ῃ 8. ἢ γαΙοΑ] ΒΟΏΒ8 
ᾶτο ποϑδηΐ, ΔΡΌΘΔΓΙΓΒ ἤγουα Ἡδδὶ [Ὁ] ον8. ΕῸΓΣ 1 ἴ8 
ΤΏΟΓΟ Ὠδίαγαὶ ἴο {11 {μὲ Θα0Θ διὰ ϑυὲὶ] Β8Υ̓͂ 
βοιῃί Βἱηρ' δααἰϊοπαῖ, (Πδῃ ἐμδὲ {ΠΟΥ͂ ΤΩΘΓΕΙΥ 6χ- 
ἰαΐῃ “Ἰ1χἢ᾽ δηά “ ἀδυίκῃηοβα᾽᾿ (ἰχ. 1. ΤῈ 
αἰΐδῦ ΟΥ̓ που ἃ ποὶ δυϊὲ θοσδῦβο “Ἰἰρὰὶ"» 
δηὰ “ἀδυκηοθθθ᾽" 886 ἀοείριδίζομβ οὗ Ἰἱσμὺ σαῦ- 
δίδῃοβ, ΒΥΘ 9ῈΓ 86 ΤΑῸΘἮ ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙΡΓΟΠΘΏΒΙγ 9 ὯΟ- 
ἰομΒ ἤδη “ἢ Ῥοδοθ᾽ δηὰ “ ουἹἱἹ," δηά 11 σβπηοὶ 
6 τωϑϑηὶ {πδὶ ἰμ6 Γ[ῸΒΕΡ οτοδίοβ σῆμ δπὰ ἀδτῖκ- 
Ὧ688 οπὲν ἴῃ {6 θ6ῆβα οὗ βδ᾽ νγαϊΐοῃ δηα ουὐ]]. Οα 
[86 οἰὸς δῃά, ἔγοιλ {μ86 ἔβδοὶ ἰῃαἱ Ηθ ἄοσα ποὶ 

ΒΑΥ͂ 2) δπὰ »Ὲ, δαὶ Οὐἷγῶ «πὰ ΡῸ, ἰξ ἴδ ϑϑϑὰ ἐμαὶ 
ποιπίηρ ἰδ τηϑδηΐ ἰὸ δὸ δθὶττηϑὰ οοποοσοΐησ [ἢ 6 
οτίη οὗ ποσὶ ονἱ. Τὴ6 ΓΟῈΡ σψου]ὰ οντάθηί! 
Ῥγοθθηὶ Ηΐγηθοὶέ, ποῖ 88 {8 δ θοϊ πίθ βαῦμον οὗ ον} 
δῃὰ ροοά, ναὶ 88 {πΠ6 Ψυάρο οὗ ἐδιδαι, τγτβὸ Ῥτεὸ- 
Ῥᾶγεϑ βαϊ νδίζοῃ ἴον (π6 ρίουβ, δὰ ἀοβίσυοοη ἴον 
(6 μΡαά. Τὸ οοποϊυάο, ἴΠ6 Ῥτγορῆϑθὲὶ οὔδδ ΣΠΟΓΘ 
οὐδ δδῖξοα ἔμο ἰππάἀδιηθηΐδὶ ἐδβοῦυρῃϊ οὗ ἢ18 ἀἷ6- 
οοῦτθο, τἰ 1} τπ6 ποσὰ: ᾧ τ[89 ὩΦΟΒῸ ἄο δὶ} 

Εβ. 

2. ΤΗΕ ΕὔΤΌΒΕ ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ ἙΟΌΠΝΘΕ. ΤΗΒΟΌΘΗ ΟΥ̓ΕΌΒ ΙΝ ΟΟΝΤΒΑΙῚ ὙΠΠῊ 
ΤῊΒΕ ἙΒΑΙΝΤ-ΗΒΑΒΤΕΈΡΝΕΞΒ ΟΕ ΙΒΒΑΕΙ, 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙ͂Λ. 8-13. 

8 τῸρΡ ἀογψῃ, γὰ ΠοδνθηΒ, ἔγοπι ΔΌΟΥΘ, 
Απὰ Ἰοὺ {μ6 δἸκ168 ροῦν ἀοντῃ τἰρ ὐθουβηθ88 : 
1,εἴ {π6 φαυί ὀρϑῃ, δηᾶ Ἰοΐ 1 πὰ Ὀσίηρ; ἔοσ τ βα] γαίίοι, 
Απά Ιοὗ ΣἹρἢ ὑΘΟῦΒΠ 688 βρτίηρ ὉΡ ἰοχοίδοσ ; 
Ι ἰὴ ΠῸΒΡ ἢᾶνο ογοδίοα ἴἴ. 

9 Ὗγοο υπίῖο πἷπι {πὲ βἰτίνοίἢ τι ἢ18 Μαϊοῦ 
"7,.σὲ 1.6 ρνοίβμογα δέγίυο πὰ {π6 Ροίβμογαβ οὗ [6 οδυίῃ. 
5811 [86 οἶδ Ὺ 
Οὖν τγ πόοῦκ, Ηδ μδίῃ πὸ ἢδηδϑ 

ΒΑΥ͂ ἴο Εἷπι {π8| ἈΒἸοποίἢ 1, ὙΥΒδΐ τηδκοϑὶ ἱμουῦ 

10 Ὅ7οο υπίο δἴτα ἐμαῦ βαῖ τ απο δὼ ἐλί μον, δὲ θαροίίοβε ἐμοῦ ἢ 
Οὖ ἰο ἴπ9 σογιδη, ἮἮ μα μαϑί ὑβοὰ Ὀσουρῦ ζοσι ὃ 

11 Τῆυβ βαι ἢ {86 [0 Β"Ρ 
Το ΗοΙγ Ομθ οὗ [βγϑεὶ, απὰ μΐβ Μβίκοσ, 
Αβκ πιὸ οὗ ἰῃϊρβ ὅο ΘΟ "᾿ῬΟΠΟΟΓΏΪ Πρ; ΤΗΥ͂ ΒΟΏΒ, 
Απμπὰ οοποογηΐηρ {Π6 πΟΥΚ ΟΥ̓ΤΑΥ ἤδη 

12. 1 αν τηδᾶδ [86 οδγίδ, 
Αμᾶ ογοαϊρα τϑῃ ὕροη 1: 

ΘΟΙΏΙΗΒΠΑ Υ6 ΤΏΘ, 

Ι, δυδη, ΤΑΥ͂ Ὦδηα5, μᾶνθ βἰσοίοῃοα ουἱ (π6 ΒοανθΏ8, 



ΟΗΑΡ. ΧΙ. 8-18. 
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Ἀπὰ δ8}]} ἐδοὲγ μοβί βαγυθ 1 δομηηδηοά, 
18 1 Βανθ σϑίβοα ᾿ΐπὶ ὉΡ ἴῃ σἰ ἢ ΘΟ ΒΏΘΒΕ, 

ΑΔΑΙ ψΜ|1} 1 αἰγοοῖ 81} μ18 Ἧ8ΥΒ: 
Ηδ 888}} Ὀυ11α ΤΥ ΟἰΥ, δπὰ ἢ 888}] 1σὲ ρῸ ΤΩ οδρἶνο8, 
Νοῦ [ῸΓ ῥσγῖοθ ΠΟΥ σοναγά, 
δι ἢ [860 0ΕΡ οἵ δοβίβ. 

Σ οὐ, ριαχο δίταισλε. 

δ Α »οιλογά ἀπιολρ λα. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

8609 Ζιδέ ἴου ἐδ γϑοῦσγθῃοο οὗ ἰπθ τοχὰδ: ΚΝοσ. 8. 

ΤΒ--Ψ». ον. σι, Πκ σ᾽ ΘῊΡ --Ἴχν. 
γον. 8. Τὴ δι δ)θοὶ οἵ Κ᾽ ἰδ ὨοΙ ΓΒ Σ ἐὴ9 »ῦ" ἰακου 

οοἰϑοι τοῖν (Οεδκη., Ετσλιν, ποβκι,, σί αἱ.), ΠΟΙ »ῶ", 
ἰοροῖδον τῆ [Π9 το] ονσίης ΠΡῚΝ (Βιτσια, Ὀχιιτσδοη), 

Ὀπὶ ἐδο Ὀσίογο-ϑδιηθὰ ἤθαΥθῃ δηὰ ϑδγίῃ. ΟΤΘ Βαδύθη 
ἴα ἰγϑϑι θὰ 85 ἔπ στρ ϑοῦ) ὴθ ἔγαου γί ΡΟΙΘΏΟΥ δηὰ ἐμ 9 
δδσέῃ δὲ ἔπ 6 ΟὯΘ οοῃοοίγίης δηὰ Ὀθαγίῃκ.---- 7 8 ἀοθ5 

ποὲ θη ρϑγουοηῖγα, Ὀυὶ ῬΥΌΪΟΡΤ ὁ (οοτηρ. φέρω, Μεΐο, δαγδη, 
δαόγεπ, ἰο 066.).--ἸἼ 1, 1 [5 ἴσιο, 15. οἰ βου ῆθνο 9 δὰ 

οἰέμοτν οἵ ἀοὐ (θη. ἱἰξ, 9; κε. οἷν, 14, εέ6.). ΟΥὙ οΥ̓́Σἢ 9 δασίῃ 
(ἄϑῃ. 111. 18, εξ0.).), Βα ἰξ 15. στϑιωγ δ Ά ΠΥ ρΡΟΒ6 1016 ἐὸ 
[186 [Ὁ ἴῃ (Ὧ9 δ6}89 οὗὨ “ ἰο ΙΩ6Ϊκὁ6 ΤΟΥ, ἴο χοσιηΐηδίο, ἰὸ 

δβργοιὲ," δῃὰ ἐβογϑίοσθ ἔο δρρΡΙγυ ἰὲ ἐο ἐῆθ 5ργουες ρίαης 
[8917 (ἴῃ: ἃ οδυδδίγϑ 8080) ΤὮΘ δηοίθηϊ νϑγϑίοῃε, ἴοο, 
ποἀοχαβίοοάα [1 80, [{ βϑσῆδρβ ΓΣΥ ἢ ἀἰὰ ποὺ δοίαδι!ν 

κιδησ ἴῃ ἐῃὴθ ογἱχίπαὶ ἰοχὲ; (8 ἐῃ9 ΧΧ. ἀνατειλάτω 

δικαιοσύνη (ΟΥ δικαιοσύνην); στα. μιείϊξία ογαίωτ ; γα. 
φοεγυπέτσέ; Τλμο. τγουοϊείων; ΑἙ. ογεεοαί. ΤῊΘ τηϑδηΐης 

[6 αἰτοῖίαν ἐο ἐπδὲ πὰ Ῥ8. Ιχχχνυ. 12, ΠΌΣΏ 2 ΠΝ 

ΡὉΣ ὈοΡΙΡ ῥτεὶ ᾿ 
Υοτ. 9. ΕΘ ΝΕ ΤΊ Ὀοίοτθ 15)»5. 

γον. 10. [ΤΊΣ (19 8016 Θχδιορὶθ ἕω 1βαίβῃ οἵ {ῃ9 ἂν 

Ν ρυΐ; διΙ͂ΘΡ σοἴηὁ6. 4 ἰουοῖ. 

ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ααῖο ἐουίηΐπθ οηαΐης Ι΄ : ΘΟΙΏΡ. ΟἸΔΉΛΔΟΒΕΝ, ὃ 282, 6, 

Απηι.; 8. 244, α. 
γογ, 11. νὗνῦ δ ἱτηροζαίίνθ; οοΐωρ. Ρβ. οχχχτϊ. 8, 

Ὕ6,Θ ἐδ ρογίϑος ἴΌΣΤΩ δ μ [8 το. Ὑπὸ οσπίοχε 

δ᾽ἑοχοίδοσς ἄοτηδι 5 {818.-πτο δὲ 80 ΠΥ τουϑ Ὁθ 

(αἰ κ 6) 88 ᾿πιρϑγδεῖνθ.---- ῊΥ 2 11. δοουδβαιίγο οὔ ὑπ6 ροσ- 

ΒοῸ δηὰ ὃν οίδο οὐ͵οσὶ δοθΌσϑ χ. θΘ; 2 βδῇ). Υἱί. 11.1 

ΟἜσοι. χχίί, 12; ΝΘ, Υἱΐί. 8, δέο. Οοιηρ. [ἢ δβοζωϑνλ δὶ 
θχίϑη θα οοπμδίχασέίοι 1 Βδπ). χὶ . 14: χχν. 80; 2 Βδῖω. 
γι. 21], 

νεσ. 12, ἴῃ Ὕ, Δ [19 Ρούϑομδὶ Ῥσοπμ σῇ ἰδ ἐο ὈΘ ΓΘ- 

Καγάϑὰ 88 βίγῃ βι! ϑηΐης ἰδ 6 ϑυῆχ. ἘῸΓ δοοοσάΐης ἴο 
ΕΣοὶς. Χχχ !, 17 11 16 ῬΟΒ51016 ἴοσ ἐῆθ φγοπ. δοραταίωπι 
ἐπδὲ ἰμἐθ 8188 [Π6 50 Ἐ7χ ἰο Ὀ6 Ρυΐ δείοτε.----- ΝΥ δἰδη 8 ὙΣ 
ῬΘΙΕΙ͂Υ τ ἢ ἀοι 9 δοιουπδέϊνο, ρασὶν τὶ ὴ6 δασῃ8δ» 
εἰνο οὗ ἐμ9 Ῥούβοῃ δῃηὰ ἃ ργοροβίἐοῃ οὐ δὴ ἰηδηὶϊινο 

(οἰονψίῃᾳ (6 φῃ. 1. 2) ΟΣ ονὺ. Βαυὲ ν᾿ Ὦ8ὴ ἰδ δἐδη δ τι (ἢ 

{9 5Π}Ρ}6 βοσπβδίγϑ, τ ἢ ὴ0 πηϑης0} οὗ τῆδέ 15 οοτη- 
τηδηαθά, ἐλ ΤΏΘΘΏΒ “ἰο δρροϊηίΐί, ἐο ογάοσ, ἴο δοπηπιΐβο 

τ ΒΊ0:,᾽" δηα [6 864 ὈοΐΏ οὔ ΡΟΙΒΟΙΒ δηὰ οὔ ᾿μἰηκ8. Τῆυϑ 

ἰξ σουἹὰ Ὀ6 δξαἰὰ οσθ Υ ΌὈΜΥ ἢ, ὙΔΘΙΠΟΣ ΟὯΘ 
ἐμίηἶκα οὗ [ὴ0 ΕΥ̓ οὗἨ ὨθαΥΘΏ ὈΘΙΒΟΏΔΙΪΥ (σοΙῺΡ. χχῖτγ. 
21) ΟΥ ἱπΡΟΓΒΟΏΔΙΥ (ΧΙΥ"). δ). 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ,. 

1. 18 186 τπιοηου οὗ (πΠ6 Ὥδτοθ οὗ Ουτῦβ δη 
[πο ἀοροσ ρίζοη οὗ Βΐβ ἀοΐημβ [868 Ῥχορβοὶ ἢδ8 δἷ- 
ἰδποα (1.6 ου]πιϊπαίΐοι οἵ πἷδ ργορῃοϑίΐο Ἵυσοὶθ. 
Ἠδ Ῥδ.568 ΠΟῪ 8. ὙΠ116 οὐ (8 εἰονδίίου, τοὶ ἴο 
Βυτα ὍΡ ἴΠο6 ζυΐαγο ἰπαὶ 8 ἰο {Ὁ]]οἿ ἰῃ6 δρρϑδ- 
ΔΏΟ6 οὗ ΟΥσὰβ ἰἢ δ πογὰ οὗ ῬΧΟΡΘΟΥ͂ ἰμαΐ ῥσο- 
δοῺ 8 ἃ ρ᾽ογίουβ Μορδίδηϊς ὑρσγοβρϑοὶ (νοῦ. 8) : Ρυϊ 
86 σοῃίγαδίβ ΠῚ} (8 Ι6γ861᾽58 ἰδἰηι-ἢ τὑῃ- 
με] οἵ, ([πΠαὶ ἀοδραὶ γΡῚΥ Ὑγδηρ] 68 ὶτ 8 [η6 Οτοδ- 
ἴοσ (τόσα. 9, 10). ὌρΡῦβες ἰο 1018 πηρο]]1οὗ [ἢ 6 
ΤἘὉ δατηοηΐβῆοα ἵποπι ἰο ἱπαυΐτο οἵ Ηΐπι το- 
ἘΡΓΌΛΠΗΝ ἔ νὸ (αίυγο, δῃὰ ἰο οοϊωπιθμά ἰὸ Ηΐπι ἰ86 
οδτο οἵ Ηἰ ψϑ λα (νεσ. 11), ατρΐης (͵8 ποὶ τ 
ὩΘῊῪ πᾶ οἵ οοτίοτί, θα ΟὨΪΥ τορϑδίϊηρ οἴη- 
᾿αϑροκι δὰ 86 ο]ά, υἱξ. : ἐμαὶ Ἠδ γῇῆο οδῃ τη δΚθ 
ΘΑΥ̓Θ δηα οαυίῃ (τον. 12) 88 4180 σαϊσοά Ἂρ 

Ογσγαδ ἰο Ρυ]]ἃ Ηΐπ οὐἐγ δηὰ γϑίθβϑο Η18 ὑγίβοποσβ 
πιίδβοιιὶ γοοοϊ νἱησ δὴ οαἰπτατὰ τουασὰ (γογ. 13). 

2. Ὅτορ ἅἄοντ -ς---- οτοαϊοᾶ ἰϊ.--- ον, 8. 
ΤΏοθο πογάβ ομαγδοίοτίσο ἰῃ ρϑΏοσαὶ (6 ἙοΟΏΒ6- 
φύσποοα ἰδὲ ν1]1 [0] ἐδ 9 80 66 οὗ 
ολ πο ἰΠοδίσο οἵ (6 ποι] δ ΗἰδίοσΥ. [11 ἰαΒ Μο- 
βίδηϊο βαϊγδίΐοη ἐμαὶ 6 Ἡ| Ὀσχίηρσ. [τὺ ποῖ 
ἴῃ γαΐη ἐπδὶ νοσ. 1 Ηδθ τδὲ οδ  ἰοὰ Μοβδίδῃ. Ησο 
ἧα Βυσἢ ΤΟΔΙΪΥ, ἰβουρἢ ΟὨΪΥ ἰῃ 8 ἸΟΤΟΣ ὀῤλοθου 
ἄερτοο. 1 [δο ΕχΙθ ἰθ {86 (το αἰἰνοὶγ) οὐοδὶ 
Ῥοΐωϊ οὗ 16γ)θ} 8 Βυι! ]αϊίου, ἴμθῃ ἀο] γοσδηοθ 

ουὔΐ οὗ ἘχΙ]ο 8 {Π6 ἐρίώναμμι: οὗ (δεῖν παϊγαίϊοη. 
ἈΑμπὰ ογθϑῃ ἰΐ Ἰδίοσς [86 γψγ οὗ βα] νδίίοῃ βι}1}} βίη κα 
ἄοπτῃ ᾿ον, αυθὴ δοῖον [8616 γε] οἵ (6 ΒΑΡΥ]οηΐδη 
Ἔχἕϊθ, 8:1} οὔ. 186 ἩΒΟ]6 ἐξ δβοοῃάδ. ΒΥ 186 ν|}} 
δά μόνον οἵ αοά, Ογγὺβ ἷβ 86 Ρο0]6 οὐ π πο ἢ 
ἀη186 ταγηΐηρ ἴο βδ ναϊΐοῃ σοδία, δηὰ ἰδ δοζοη- 
Ρ ἑβμοά, 1(ἢ οὔθ Ιοοῖς {86 Ῥτορβοὶ (γεσ. 8) 
ΒΌΓΥΟΥΘΒ ἰδ6 Θηϊΐγο διίυγο δηᾶὰ οὔβοσνοα, 85 (89 
1} οΥ ἴ{, δὴ 4]1-σοσργοποηάΐηρ εδἰναίίοη, [Πα 

ἸΏΨΟΙνοΒ 4180 ἴἢ6 τοροηθσγαίΐοῃ οὗ παίῃσθ. ΕῸΓ 
δ] οβαίηρ 18 Ὡοΐ ἴο Ὀ]οΟπὶ ΟΠΪΥ ἰῃ βἴπρ]θ ῥἴδοθβ οὗ 
ἐμ6 οδγίἢ, θαϊ 411 Πποάνθη 18 ἰο ἱπῆυοποῦ ἔγυϊς 
1} γ (ἢ6 γἢο]6 φασί, βο [Βδὲ, ἐπ ογοίοσο, 811 Ὡδίασθ 
Μ1}}, δα ἐξ τογθ, ὈΘΟΟΙΩΘ 8 β'ῃρ1]6 6] Ὀδαγίηρ' (9 
τυ οὗ βαϊναϊοη. ὕὕπαον ἰῃ6 ἔρχυγθ οὗὨ γδὶμ 18 
τοργοροηϊοα, ἴῃ οὐίθη δὶ ἰβϑῃΐου, {π|6 το γίηρ ἴπ- 
ἤυσηοθ οὗ (Π6 Βοδνϑὴ οὐ ἰδ οασίΐ (σόϊ. })ου. 
χχχῖϊ. 2). Αοοοσάϊηρ ἴο (86 δα'τὴν28 οὗ ραγδὶ 6] ἴετη, 
(αὲ το Ορογαίοβ ἴσοῃθ δῦουθ ἷβ Ὄχρσχοβεεὰ 
ΕΥ͂ ἔτο ποίϊοιθ---δανθη δηὰ οἱουᾶσ. ΤΒοεα 
ἔντο ποίΐοῃβ ἂἅγὸ ποὶ οο-οσαἀϊμαίοα, Ὀαΐ βυδοχάϊ- 
ῃδίοαὰ. ἘΕῸΣ ἱρϑὶυ ὉΥ 116 οἰουάθ ἄοοβ Ββεανθη 
Ῥουὺγ οαὲ 18 ἐοοησιος μλοϊβίῦσο. [Ι͂ἢἢ {Π6 βοοοῃα 
οἶαυθθ, 86 οἴδβῃ, ἴβ6σὸ 15 ἃ οὔδηρθ ἴῃ [6 Ρθσβοῃ. 
ΑἸ Βουρῆι ᾿π οΘοπβοαῦθῃοθ οἵἉ (18, δδοῖ οἵ (86 ἵτὸ 
οἴαυδοθ κἰδηὰβ ἱμπάοροηάοηϊ, (ἢ π6 {πΠ6 σοηκίσιοίΐοη 
ἄοεβ οὶ Ροΐῃξ ἰο 8 οοϊωσοοῃ οδ]ϑεί, 8[}}1} σας 
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δουδηθδα πιιϑὲ 6 τορδιάθὰ δὲ ἴῃδὲ σ πη ϊοὰ 
ἄγορϑ ογ ἀγἰ22168 ἀοπῃ ἔγοπλ ΔΌΟΥΘ, ΘΒρθοΐϊδ} } Ὁ 88 
οἹου δα ἰ8 Ὀυΐϊ ἃ ΠοδΙοῦ ἀοἤηϊίίοη οὗὨ “Πρανϑηβ.) 
Βαϊ Ὀγ “τὶ ὐθουβῃ 688 ̓" 18 ποὺ δἷ 41} ἰο Ὀ6 ἀπάθγ- 
βίοοά 1πΠ6 ἔγυΐι8 οὗ Ὀ]οββϑίηρ (δὶ Δρρϑᾶσγ οὔ θαγίῃ, 
Βαϊ πλυοῦ ταΐμοσ ἰμ86 ῥᾶγθ, βρί για], ΘΑ ΘΏΪΥ 
1{6- Ροϊοηςΐοβ {μαὶ πᾶν {μοῖν Ἰουπάδιίοη ἴῃ {88 
ΠΟΙ Ὀεΐῃρ οὗ οὐ, δπιὶ μθῆοθ πηαύ 6 ο8]16ὰ 
“ γἱρσῃίοουβηρδα." Τθ οδγίῃ, μλοϊβύθηθα δῃὰ ἴδ- 

ουπααιοα 68.4}} ορθῦ ὕὑρ (οδυβαίνο Καὶ -ξς ἴο 
τ κΘ 8 ΟρΡΘαἱ ΠΩ, υἱΖ. : [ΟΓ 1π8 ϑοσῖὴβ δ Κοηθα 
ὈΥ ἰδοπηάαιίοη, οοἴαρ. 8. ονἱ. 17). ὙΒΟΓγθίουθ 
Ὠδάγθη δηὰ θαγιὶ ἀγὸ ἰῃ οοιαποη ἰο Ὀσίηᾷ ἔοσὶ ἢ 
δαϊναῖίοι, ἱ. 6., φοοὰ ἴῃ [86 ΟὈ͵θοί  γ6 βθῆθ6, δηὰ 
“ὁ γἱρῃ!δοιυιβῆθθα,᾽") ὦ. 6.ν Βυδ)θοοῦνο δοίηρ δορά, 
ΤΏΟΓΆΙ βαϊνϑίϊίου (οοαραγ ἴΠ6 τοὶ δἰ οηβηρ 0 
Ἡεὶ «ὐὰ δε.) 88.811} πογπιϊηαίθ. (866 Τεσέ. απά 
Οταπι.). ΓΘ ῥγοϑρθοίϑ ορθηθὰ ἃρ ΗΥ̓͂ (9 Ριο- 
Ῥἤοῖ ἅγο 88 ΒΓ ἀοὰ τοι ϊαθς 88 ΠΟΥ͂ ΔΙῸ ΒΟΠΟΙΝ 
τ 18 ἰηἱπαλοὰ ᾿γΥ 1 ἴ89 ΣΟ Ὦ δᾶνθ οτϑϑῖθ 
ῖ, 

8, ὅὕ]εΨοο υπηῖο 8διίηι----Ὀτουκ δῖ ἔοσιῇ.--- 
γε. 9, 10.--Τὸ Ῥτγορῆθὶ Κηονθ ἐμαὶ [Π18 χγοαὶ 
βαινδίίοη πχυϑί ἀἄθνϑὶορ δ ΟὟ δηὰ σι τοδὶ 
Διο γη δι οΏΒ, δηά (ἢδὶ ἤθῆσθ ΤΔΩΥ, ἰὼ ἴπ6 τ20- 
ΤΑΘ 8 οὗ δρραγρηΐ βίδῃαὶηρ 8{1}} ΟΥὁ Θσθὴ οὗ γοίγο- 
τοβϑίοη, Μ}} Ὀθοοθ ἕδἰηὐ-μοατίθα. ΕἸΒΘΎ ΠΘΓΘ 
δἰβὸ ἢ6 γϑργοῦδϑ {18 ἀθαροηάθηον : χ]. 27: 11. 12 

. Βα ΒοἿ6 θοοῖκς οὗ {86 οπδρίοσβ χ]-ἶχνὶ. 15 
ἃ. ὈΟΟΚ οἵ οοηβοϊδίίοη. Ηζδηοϑ ἰΐ Ὀορίηβ χὶ. 1 σψιτἢ 
1Π6 ἀοαῦ]ο “σουμχίογιὶ γ6. Βαῖὶ ἴτ6 Ῥτγορποῖ 
Κηοτθ ὑπ πυμηδη ποαγὺ ἴ00 γΧ6}} ηοὶ ἰο κηον,, 
(ῃκὺ διγοης (Πο86 ἴογ τοι ἰἢιΐ8 θοοῖΚ οὗ οοῃβο]δ- 
ιἰοη 18 τισι ιΐθη, {6 6 ΓΘ ἸΔΔΏΥ ἯΠῸ Ψ11]} Ὀ6 οοηίοῃί 
ποῖ μον τ ἢ (Π6 αὐ] {Υὦὠ ΠΟΥ φυδηῖ Υ οὗἉ ἐἢ 6 οομλ- 
ἔοτι (αὐ ἰ8 οϑοτοῦ, μεεῖ ( ψ0Ὸ δισίνο ἱ τ Τ᾿ οὶσ 
ἽΝ ΑΙ͂ΚΘΣ 88 ᾿ἴ πο οοτρΐοτί τοῦ ἴμοσο. Αραϊηβί [ἢ 686 
6 80} υὐῦοῦβ ἃ ΣΟΘ, ἴογ ποϊμίηρ οἴδηαβ αοὐ 
80 πῃ οἢ 848 ὑηθο] οἵ, Τὺ ἰῃμόγο 18 δὴ ᾿ῃοὶβὶνθ 
οοηίγαβί θα πο νοῦ, 8 δηα ψοσ. 9844. [Ἃ1 γογ. 8 
Ἧ6 5866 (6 αΐυγο Ὀοδμηλίηχ ἴῃ Οἰθαν ᾿ἰχηῖ. Βαϊ 
1π|8 οἰοαν ᾿ἰχΐ οχὶβίθ ἢοῖ [Ὁ0Γ ἴποβθ ψὰο, ΤΏΘΩ 
πίη 8 ἃγθ Ὠοΐ 88 {ἢ 6 Ὁ γΥΪΒῇ, ἱπλπλθα [Δ ΕΥ̓͂ ἀεοραΐν, 
Ὀδοδαβ6 ἐΒΟΥ͂ 866 0 διιπλδη ΒοΙρ, δῃᾶ ν}}} Ὠοΐ 5696 
{86 ἀἸνίηο μοῖρ. οὶ ψῃδὺ 18 πγδ 1 σοι ραγίβοη 
ὙΠ} αοα ἢ ΝΤοιμίης ἸΔΟΓΟ ἐμὴ δὴ ἱπηδρθὸ οὗ 
ΟΙΆΥ ἴῃ οοτηραγίβου ψῖ ἢ ἐμ ροίξον (ὙΣῚ" Θομαρ. 
6 Σ. ΧΡἹ. 1- ; χὶχ, 1 βθαᾳ.). ΤὨ18 οοταραδσίδοῃ 18 
811 [86 τόσο δυϊϊηρ ἴῃ νον οὗ Οφη. ἱἱ. 7, τ γθ 

ΤΩΒΏ ἢ) 88 758. (18 Γεβθι  ]βηςθ. ΗῸ 18 ἃ ΠΝ 5 
“ροϊββο:τᾶ οἵ ϑασί,᾽ δηὰ ἴῃ ἕβλοὶ (μἷ8 8 ἐῆϑ 
οἰ ρίβαὶ δηὰ [ουηάαιίοη βιυ οοπλμηοη ἴο αἱἑ πλθῃ, 
δηα ποῖ Οὗἁ Βοιὴθ ΒρΘΟΪΔΙΠΥ͂ τοαῖς οὔθ.Ό. [Ι͂ἢ {δ6 
ὙΘΔΚΚΉ688 οὗ ΟἾΠΟΓΕ, οδοῖ Βῃου ἃ δϑοοῖαο ἱπογουρῇ- 
ΙΥ οοῃθοΐουβ οὗ Πῖ8 ον πϑακηθαθ. ΤΉ 1ἴ 18 8η 
ἀσαταναίίηρ οἰγουιηδίδηοα ἴῃ ἢΐπλ το που] βίσὶνθ 
ψὑἢ αοἀ (δαὶ μα ἰ8 ἃ Ροϊθβοσὰ διλοηᾷ ροῖ- 
ΒΘτᾶδ (οοπιρ. ὈΝΕ2 χ]ῖν. 11), δῃὰ ποῖ δῇ ἶδβο- 
Ἰαϊθα βῃογσὰ. Αῃ ἰβοϊαἰθὰ οβϑβ8 χηϊρῇξ ΤΏοΓΘ θϑβὶ 
Ὀδ ἐχουβρὰ ον βοϊ .Ἂἀἰοδριΐοα, Απὰ ἱἴ τδη 8 8 
Οἰβιογά δὰ αοά δἷβ Μαίον, [ῃϑὴ ἢθ ΤΑΥ͂ 88 
1118 ϑἰγῖνο τί Οοα 88 (ἢ οἶαγ, οουἹὰ ἴξ αρϑδξ, 

ΤΑΔΥ͂ ΒΑΥ [0 (ἢ8 ροίίοῦ νυμαῖ σραϊσθδὺ ἴδοῦ (ἰ. ε., 
[μου πλδκοδὲ τοί (86 τες την: (Ποὰ ταξοβῃαροβὶ 
116), ΟΥ 88 ΔΏΥ ποτὶς τῆ ἢ τποὰ, Ο πγδη, ἰοτπιαβί, 
ΤΩΔΥ͂ 588Υ: 86 ΒΑΓ ΠΟ 818, ἱ, 6., Π0 ῬΟΥΤΕΓ ΟΥ 
ΘΔΡΔΟΙΥ ἰο ἴογπ!. ΤῊ 8 οἴλυθα σϑηθγα ἷζοβ (ἢ 6 
ἰδουρὶῦ Ὁ οσιοηαϊηρ ἰδ ἴο ΔΩ Παπιδῃ ΠΌΣΚ. 

ΤῊ ῬΒΟΡΗΕΤΊ ΒΑΤΑΗ͂, 

Το βυβὴχ Ἶ δεβασηθβ ἰμαὲ αοά ποπὶὰ ἰηνοῖὶγθ 
εἶπ τῆο που]ά εἰσίν πὶ Η πὰ ἴῃ δῃ δΟβυτΥ 
ΟΥ̓ ἃ αεοιποπβίταίίϊο αὐ δοππεπι: Ὑ1ΠλΠυ τΏθη ἐν 
ΜΟΓΚ, ἩΒΔίανΟΣ ἰΐ ΠΙΔΥ Ὀ6, ΒΑΥ͂ ἴο ἴ66 τ ΏΟΘΥΟΓ 
ἰοὺ τπϑγοὸς ὕθ: Β6 σδῃ ἀο ποιϊβίημῦ Ὁ Ὑ 
“ Ββαηᾶβ᾽ ΟΥ̓ ΠΟΘ ΟΠΥΠΙΥ͂ ἴον μδὲ ἴὸ πο τδ6 
μδηὰ 18 δρρ] 164, νἱΖ., [68 δχϑγοῖβθθ οἵ ΡΟΣ δηᾶ 
8Κ1}} (οορ. χχνλ!. 2: β. ᾿Ιχχνὶ. 6; αἷϑο {86 
ΔΏΔΙΟΖΟΙΒ 086 ἐπ ραβδασοβ {{|ὸ ζοβὶι. Υἱ11. 20, δὰ 

οὗ ΨΥ οοταρ. χἹνἹ]!. 14). ΤῊΘ ΕΧργαββίοῃ βθεπιβ 
ἴα ὕδ6 οἵ 8 Ῥγογρὶαὶ παίατοι ἈΕῚ ΤΖΘΟΗ οἰϊοδ 
(89 Ατδρίδη ἰᾶ )αααὶ ἰαλι, ἴὶ 18 ἢοῖ πῃ Π18 Ρμοτοσ. 
Ῥδι] τρδίκοα ἃ ψὸ}} πονῇ τ166 οἵὗὁἨ {818 Ῥδββαϑθ 
Βοιι. ἰχ. 20 εᾳψκ (ομρ. Ἦ 134. χν. 7 9ᾳ. 

γεν. 10. Το Ῥυχορμοῖ, ΕΥ̓͂ δῃοίῃογ οοπῃραγίβου, 
ἜΧΡγθαϑθβ (86 ἀἰϊδοοηβοϊδίθ τηασιυγηρ οὗ {86 ἀ6- 
Βροῃάϊηρ ογζοδίαγο, σῃΐομ, ᾿κ νοσὶ 9, Α1δὸ οοῦ- 
Βιδίβ οὗ ἴγο πἰοιύδοκθ: 0 ΒΑΡΡθῆβ (οοῖμῃ. Φοῦ 
1. 1 καᾳ.; Χ. 18 βᾳ.; 76Γ. χχ. 16 810) δὲ οὔθ 
αὐτο τὰ Υ̓ θυ Βδγιηρθ ]βἰιθ6 [1.6 ὭΘΨΤΟΣ ὈδορΩ 
θογῃ. Τα ΐβ ἰδ 4180 {86 1468 οἵ γ6γ. 10, ΟὨ]Υ͂ πιοῦϊ- 
Βοά 8ο ἰδδί ἴἰο {6 ἀραραϊγίῃρ οὔθ 18 ἰηιρυίεὰ 4 
σοχαρ] ἰηῦ δϑδϊηβὶ μἷ8 ραγθηίβ ἰμδὶ ἐμ Υ μανα ὑ6- 
κοίζοῃ Πΐμα. 

4, ΦῬΏυδ δβαὶῖϊὰ 180 Τιοτᾶ----οὐἠ ΒοΒίαε --- 
Ψεγβ. 11-18. Τὸ 818 βἰπμἕαϊ, ὈΙΔβρβοζλοὺβ οοπα σὲ 
(86 Ῥγορμοῦ ὩΟΥ ΟΡΡροβθθ Ἡλδὶ (6 ἰγὰθ [ϑγαθ 18 
οὐχῇΐ ἴα ἀο ἴῃ {ἰπ|68 οὗ 1Π6 Τ ΒΘΟΟΓΔΟΥ Β Δρρδγθηὶ 
τυ ΐη : δα οὐχβῦ ἴο ἱπαυΐγο οὗ 6 ζ9Ε} δῃὰ οοιι- 
Ἰηθηά ἴο ἴ09 [ὉΕΡ [86 ἀεδίηγν οἵ ΐβ ρεορὶϑ. 
οι [86 [ΒΡ πὶ} δηᾶ Ἵβδηποῦ παρ {18 ὉΠ δ] ἰοῦ 
γ Ὧ6Γ δῃὰ πουϊά- 6 Ὀοιίοσ στουηάκ οὗ οομχίοεί. 
Ηδ οδῃ ΟἿΪΥ τοροϑὶ [6 οἱ, σὲς., (μαὶ ἠδ το τυδὰθ 
116 πογὶὰ δ πον ἴῃ ἴπ6 ρογβοὴ οὔ ἡ ἔγγονο- 
ΟΔΌΪΥ δρροίΐηιοα [89 ἱπδίγατηβηϊ οἵ [80 ἀοἸ ϑοσϑποα. 
50 ΕΓΟΙΥ Ομ οὗ ἴδτϑα9] δι ἃ μἷ5 Μίαῖϊκοι -- 
850 ἴ6 ΓΟῸΒΡ 18 πδπιοὰ νοσ. 11 ἴῃ ἃ ΜΑΥ͂ ὍγῚ]] Ὀ6- 
διιηρς (μ6 οοηίοχί. Εν ἰδ Ὀϑοοπιοβ Ηΐ8 Ποϊ ἑτιθεβ 
το Κοορ ΗΪΐ8 ποσὰ, δῃὰ Η]8 ομιδβδοίθσ 88 Μαΐκεσ ἰο 
τοιηδίη οοηβίβίρηϊ δηὰ μοί βυ ον Η]5 ψοσῖ ἰο οοὴθ 

ἰο ἀἱ Βεβιἀθ (ἢ Ἔχργοβείοη ὙΥ1", ““ἴον- 
Ώ6Γ," “Μακον᾽" ἰδ οοοδβίοποα ΕΥ̓͂ (89 ΘΟ ΑΓ ΒΟ 

οὗ νοσρ. 9. ΤῊ Ϊβ ΠΟῪ αοἄ δηὰ ΑἸπ ΒΥ ΟΥεδίοῦ 
{πογθίοσα οοπλϑη 8 ἰπ 6 [ΒΡ ] 6 Μ0 18 ἴῃ ἀθορ- 
εβὶ ἀϊβίγοβα ἴο ἰηγῃ ἴἰο λέπι ἰῃ τοβρϑοῖ ἰο ἐμ ἀδσγὶς 
αίυτο, ἀπά ἰο ἰπαῦίτο οὗ ἈἰΠ|.--- ΕῸΓ βυοἢ γ188 οὗ 
οἰὰ Ηἱ8 νὶ}}] (Εχοά. χχχὶϊὶ. 7; Ναπι. χχνἹὶ. 2] ; 
ῶ Κίηρβ ὶ. 6, 16), δηὰ αἰβὸ ἴῃ οαβίομι δηᾶ Ἡρες 
ἴοο ἐπ Ιδγβδὶ (ὅοβα. ἰχ. 14; Ζυάᾳ. ἴ. 1 ; 1 ὅδπι. 
χχυΐὶϊ. 6, 15, εἰ6.).. Ἐνϑη [818 ΤιΔῪ ὈΘ ἄοη9 ἴῃ 8 

ΥΟΥΥ ἱπιρσοροῦ ὙΔΑΥ, [νἱ}}. 2.--Ί Ὁ, οοταρ. χ]ὶ. 
25. χἰΐνο ΤΡ σομπουταῖδε ΣῪ ομὐἄχϑῃ δπάὰ 

[86 σνσοσῖὶς οὗ Ὁ. απ ᾶβ (δ) πδΐοη ἰὼ 1ἼΧ1}) 
οοτασιδπ ἃ ΜΙΕΙ (βοο 7Τεχί. απά Οταη.). ΤΠ 
οοπχηίβδίοη, [16 οβῆου οὗ σαγίηρ ΤῸΓ ἴϑγϑϑὶ {ποῦ 
βδβουϊά ρἶνο ἰο {μ9 [0 ΒΡ. 
ει. 12. Ὑπαὶ ἴῃ ἐδέβε μα ϑσταϑὶ πῳο } ὃθ 

Ὑ6}1 βοουγοα τασϑὲ αρροδγ ἔσομι {πὸ δος {μδὲ [ΠΏ ΘηΘ 
ΒΆΓῚ6 ΠΔΗ(Β ἀροῦν ἢ ἨἈραυθὴ δηὰ οἱ. Τμῦ8 
ΒΟΙΘ 8150, 85 οοῃβίδῃ ἢ Ὀοΐοτο δπὰ δῆεσ (χ!. 12. 
21, 28; χΙϊ!. δ᾽; χ]ῖν. 24: χὶν. 18; χὶν. 18; 11, 
13) {π6 10} Ῥγοῦοβ ΗἰἾβ δ᾽} ]}γ ἰο ΘΟοΟπαρ] ἰδἢ 
ἀοἸἰνογᾶποθ ὈΥ͂ ἃ Γοίδσοποθ ἰοὸ ΗΪ8 ἝΠΆγΒΟΟΣ 88 
Οτοαΐονυ. Ὀουδι]688 ἰῇ ΜΏΎ Βαπ δ (ποτ ἷβ δῇ 
δἰ Ιαδΐοη ἰο σου. 9 ὁ (866 Τευί. απὰ αταηι.). ΤΏΟΣΘ 
ὧν 16 δβδβυτγχθὰ ὑἱπδὲ ἢὸ ππιῦδη ὙΟΓΚΠΙΒΏΒΗΪΡ οδἢ 
880 οἵ Βἷτη (δι Τοττηϑὰ 1ϊ: 6 ἢ88 πὸ δηάβ. [1 

πίοι ἴο [Ὠΐβ, [6 108} 68}16 [5γ86] βεσγθ (γα. 
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11) 186 ποιεῖς οὗ Ηἰβ βδῃᾶα. [ὲ ἱβ ἐπι ροβϑὶ Ὁ]6 (δὲ 
1: δ πη688 : ἢ ᾧ. 6.) Ὠοῦ ΜΥ (ρϑῖ, που οὐ Οἶμο Υ 
οχδὺ, νυῦὺ ΜΥ Βᾶνα βργοϑδὰ οὔϊ [6 μαδϑ θη; 
θυ Ης που]ὰ 8ὲν : ἠοΐ 16 πδπάϑ οὗ δῃοίδονγ, θὰϊ 
Ἀν Βδηὰδ πᾶνθ ἄοῃρ [δ}5 (ὋΝ διὰ ΠΣ, ρ60 
Τεχί. απαὰὶ (ὐταπι.). 

ΤΙΗΘ ΜΠΊΒΗΙΥ Οτϑίοσ 18 4180 ἴθ δα Ἐδ- 
ἀεοιογ. Απα Ηοιδδυςῖ ᾿τουρῇ Ογτυμβ, [Π6 ταδί ηρ 
ὉΡ οὗ σποαι (χἰὶ. 2, 25) ὀσθὴ ποῖ ἰοὸ Ηΐπὶ βίδηβ 
88 80 ΔΟΟΟΙΏμΠἸΒηρα ἴδοι. Α]1 ἰδ] ηῦ- ΠοδΥ ΘΠ 6Ὲ8 
1Πἱ σοΙηθ8 Ἰγοῖα, ΒΥ βἰηκίηρ οὗ ἴδγβϑϑὶ ἴῃ ἴδ6 
ποιῦϊά-ρονγοσ, ΠΟΙΒῸΡ δρργοιοηάοὰ οσὐ ὀχροτί- 
βηορα, ἴῃΠ6 ῬΙιορμθὶ σϑργεββοθ ΟΥ̓ ἰὴ 6 δῃηῃοῦποο- 
γηθηΐ {δι 6 [ΒΡ 88 ταὶ89 ἃ ΠΡ ἃ ἀ6] νοσοῦ ἴῺ 
τὶ ἰοουβῆθθθ (οορ. ΟἹ χὶϊὶ. 6). Βοοβδυβο (ἢ Ϊ8 
026 588}} γβ8}}26 4}} (οα΄ 5 ἱπιοϑηϊίοην, (6 [0 ΒΡ, 
ἴοο, Μ111 τηϑῖκο ἰϑνϑὶ 411 ἢἷβ ψᾶγβ (σοῦ. 2). Αηά 
80 86 Ὁν}}} το τι] ἃ [6 ΠΟΙῪ οἱτν (χ]ΐν. 26, 28) 
δηὰ 1οῦ ἴ80 ὑῥτίβοιμοσζβ βο (11. 38). Ηο 1} 
ἀο 5ὸο ποῖ ἴοσ ὕσίοϑθ οσ ΔηΥ͂ οπϊναγὰ δάνδη- 

Ιῃ ἰδοὺ οὔθ οδηηοὶ β66 ὙΠαὶ τοοῖῖνο οὗ 
ΡΟΙ]ΟΥ͂, ΟΓ οὗ πδίλοῃδὶ ΘΟΟΏΟΣΩΥ͂ ΟΥ ΜΟΥ ΪΥ πιο- 
εἶνο οὗ ΔῺΥ Κίἰηὰ οουἹὰ Βαγθ ἀοίοσιαϊμθα Οὐγγὺν 

- 

(0 τοβίοσβ {86 [βγϑ}} 1188} παίΐοῃ δὰ 18 χοἰ ίοιιβ 
νογϑῖρ. [Ὁ Πα5 Ὀδρὴ βαϊά ἐμαὶ ἣθ πουἹὰ χηακο 
τοοπὶ ἴῸσ οἴβοσ οχἱϊθθ.0 Βαΐ θη ΜΕΥ αἰα 6 ηἠοΐ 
βοηὰ (Π6 ἰαἰίοῦ ἰο ἁυἀοαῖύὸ Αηὰ ψὩῪ αἱὰ ἢθ πιδίκο 
18 γείυγη οὗ {πὸ δεν ορέϊοπαὶ 3 ΤὨΪ8 1δδὶ οου- 
βἰ ἀογατοη βιονθ ὑπαὶ ἠδ δα Ὧο ἰηϊογοδὶ ἴο ῥγο- 
τοῖο ΟΥ̓ 1. Ιηἀορὰ [8 τϑϑίοσαι 0 Δ Ὀ6 Ῥγο- 
Βουπορα 8. ΡΟ] 104] τηϊδίαβκο, ΤΠθτθ ἨῸἋ828 ΒΟΏ1Θ 
ἰ(γυ ἴῃ [26 το ργολοῦ (Παι ΦοιυΒΆΪΘηὶ Μ88 “8 Γ6- 
Ὀ6]]Ἰοὰ8 οἷν δὰ δυγι Ὁ] πἀπίο ἰκῖηρμβ δηὰ ῥγο- 
νἱηοεθ--οί οἷα εἰπ|6᾽ (Εζτα. ἰν. 1δ). ΒῸΣ {Π6 
ἩΟΓΙἀ-ῬΟΥΘΓΡ πλυδὶ ΟΥ̓ΟΥ [66] 1ῃ8. {π6ὸ Κἰηράοχμ οὗ 
αὐὰ ἴῃ {86 μι δύ οἵ ἰἰ ἰβ ἃ αἰδίαγοῖης δηὰ Βυνία] 
οἰθχθηί. Αἀὰ ἴοὸ {ἐμΐ8 {μ6 βιιγγθηάθγ οἵ (ἢ 6 ΠΟΙΪΥ͂ 
γ6886186 (Εζγϑ ἱ. 7 βα4ᾳ.), διὰ 186 γϑαυϊδίτίοη ἴὸ 
μοῖρ (6 δεν “ πὶ τὰ βιϊνογ, απὰ ψ τ ρ0]4, δῃὰ 
ΝΕ ϑοοαβ, δῃὰ υἱ{}} Ὀοδδίβ᾽ (Εγβϑ 1. 4), δβδηα 006 
πλυ8ὲ οΟὨηΐραδ ἰΠδὲ (16 οοπαποὺ οὗ Ογτυρ Μ͵ὰ8 Ὁ ΣῪ 
ΒΌΓΡΥΒΙΩΡ δὴ ἸΏΞΧΡΙΪΟΔΌΪΘ ὈΥ ὨδίυΓΆΙ] Οδ11868. 
ΤῊ]8Β βογὶ οὗ βρη πρὶ ΔΥΓΑΥ͂ ΓΘΙΏ]η4Β ΟἿ ΨΘΓΥ τποἷ 
οὗ ἐμαὶ ἴγοπι Εμγρί (ἔχοα. χὶϊ, 81 844.). ὈοιᾺ 
ΘΆΒ6Β {Π6 ἰεἰἰηρ 50 ἔἴγθθ 48 Ὠοῦ ᾿2885΄8 ποσίς, Ὀυΐ 
αοὐδ νόοσκ. 

8. ΤΉΕ ΒΟΟΤΗΕΕΝ ΜΟΒΙ-ΡΟΥΤΕΒ 185 ΑἸΙ30 ΟΟΝΕΒΤΕῈΡ ΤῸ 5ΕΒΟΥ ΑΗ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΙΗ͂Υ. 14-17. 

1{ Τῆῦβ βαϊί (Π6 ΒΡ, 
ΤΆ ΙΑροὺγν οὗ Εργρίύ, δπὰ τῃοσοβδηαίβα οὗ ΕἸΒΙορίδ 
Απᾶ οὗ [86 δ θεβῃβ, ταϑὴ οἵ βίδίυσο, 
5)411 σοηθ οὐδϑσ υμΐο (ἢθ6, δηά {Π6Υ 58}}.4}} Ὀ6 (}]1η6 : 
ΤΉΘΥ 58}8]} οοτηθ δου [Π66 ; 'ἴπ οἤδίῃβ {ΠΟΥ͂ 8181} ΘΟΠ16 ΟΥ̓́ΘΡ, 
Απ ἽΕΙ 
ϑαγίησ, Θ'ΆΓΟΙΥ 
ΤΊοΥα ἴ8 ἢο αοα. 

8081] [811] ἄονσα απίο [μ66, [ΠΥ 88}8}1 τηϑῖκθ βυρρ!ϊοδέϊοπ απίο (806, 
Οοὰ ὦ ἰπ 866; δπὰ ἐΐογο ἴ8 ΠΟΘ 6186, 

16 ΨΟΣΠΥ μοῦ ατί ἃ αοὐ ἰμδὲ πἰάοδὺ ἐμ γβο] , 
Ο Οοά οὗ 98:86], [Π6 αν ουτ, 

106 ΤΉΘΥ "88.811 θ6 δϑῃδιηθά, δπὰ αἷβο οοῃξουπαοα, 41] οὗἉ ὑπο: 
ΠΟΥ 888}} ρὸ ἴο δοπἤιδίοι ἰοροίμοσ 
Τῆαΐ αγὸ τ ΔΊ ΘΥΒ οὗἉ 140]8. 

17 Βιι ἸΒγ86] 881} Ὀ6 βαυϑᾶ ἴῃ ἐδ 1ζ0ῈΕΡ π1 δὴ. ονου] δι ϊηρ Β8 [8 108 : 
Ὗο 8588}} ποὺ θ6 δϑῃδπ)ηϑα ποὸχ οοῃουπαοα ποῦ]α ψιμουὶ ὁπ, 

6 αγα. » Τλεν 90. 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1, Τῇ Ῥτγορμοὶ Βαυίηρ' αἰθοδανυροα {π6 ραϊηΐα] 
ἀπ οἵ ταρσγονίηρ [6γ86]}8 ρυ δ᾽} δη τα  Υ (τσ ο 8. 8, 
18), ΠΟῪ ἰυγηϑ ἰο 6 ρ]εοαβαηὺ ἰδϑὶς οὗ βῃονιη 
γδὲ πὶ}} δ6 1Π6 οβδοὶ οἵ π6 βαϊ γαϊζοῃ ἱπβία 
ἴῃ ἴΔ6 πογίβϑγη που] ἀ- ΡΟ οα (9 ποτὶ ἀ-ΡΟΥΤΟΣ 
ἡπίος βο ἢ οὗ Ῥαϊοβηθ. Το ΒοΙγ παίϊοη ἰὰν ἴῃ 
ἴῃς τηϊἀἀ6 Ὀοίψοθη ἴἤθθθ ἵτψγὸ ὑοῦ] ἀ- ρου β, 
Ἀγαΐῃ δηὰ δρδίη ἴΐ δὰ βυβογοά ἔγοτῃ [86 γι ϑηά- 
ἡδαὶ δὰ [Π6 δημλ Υ οὗ Ὀοίῃ. [ὑ Βαὰ οβοὶ ]αιρά 

δηα ἰογἢ Ὀοΐπορη ἰΠθπὶ Ῥοίἢ, ἘΠ ΠΑ 81} 
Ροτὶ ΞΕΡΙ θεῖ 16 Θη ΠΙΆ Υ οἵὗὨ ἐἢ6 ὁη6 ᾿ῃ {πε ἔγοηα- 
βῖρ οὗ τπ6 οἴβογσ. Βοίῃ, ἴοο, μδά οοπίθη θὰ 1} 
Θ80ἢ οἰποῦ ἴον Ῥαϊθβίίηθ, δηὰ πιο οὐ ἴθαβ τηδὰθ 
Ῥα]οβίηα {Ποῖγ Ὀαι16- 0], 6041] ΤΊΓΠαα δηὰ 
Βεπηδο μοῦ, ῬΒΑσδοΣ Νϑοδο δηὰ ΝοραοιηδάῃοΣ- 

σαν. Νον [δγϑο] 'β ἰὼ θοηάαρο ἰο ΒαΥ]ΟΩ 88 ἐξ 
Ὑ88 ἴῃ ἰϊ9 γουζῃ ἴο Ερυρί. Βαί 1 18 ἴο 06 ἀ6]}- 
γογρὰ ἴτοιῃ ὑμ6 Βδθυ]οηίδη θομάδρε ὃν ΟΥ̓́ΤΌΒ. 
ὙΜ11 ἰξ αἷθὸ ἱμογθὺν ὃς ἀο! γογϑὰ ἔγοπι {Π|8 ΔΕβδᾺ}18 
οἵ [86 βἰηΐα! ποῦ ἀ-ρονοῦ ἢ ΑἸγοδαΥῦ ἴῃ ΧἰΙ!. 8 
(86 Ῥχορῃοῖ ρσγοροπία (μ8 ῥγοβρθοὶ οἵ (π6 πογί- 
δ σου ἀ- ρονοῦ δοίης ἰῃ ἃ οογ δ΄ ἢ 86 086 ᾿πἀοπιηί- 
βοᾶ ὃγ [86 δι σγοηον οὐ (86 βου ΒΘ ΓῊ ἴῸΓ τ] ΔΠ 688 
ἀἰερ!αγοὰ ἰονσατάθ [ϑταθὶ. Απά ἴῃ γϑα ιν Ερσυρὶ 
ῬΘΟΆΠΩΘ ἃ ὈΓΘΥ ἴο Οαπλῦνθοα. Βαΐ ἴμ86 Ῥτορδεῖ 
Β668 81}} ποτῷ. Ηδθ βοο8 Εμγρί, Εἰβίορία, δπὰ 
Θοδα ποὺ ΤΔΘΓΟΙΥ ἴῃ ομαίπα, θὰϊ ἰυγηΐηρ 1π {86} 
οδαΐηβ ἰο ἴαγαοὶ ἰο πουβμὶρ [86 αοἀὐ οἵ Ἰβγδεὶ 

(τον. 14). ΤΟΥ [Ὀιι δθ6 ον, ΤῈ. ΤΘΟΟΡΤΙΖΘ 
Ηΐτα 88 [86 ἰσὰθ αοά, το δὰ πιμοτῖο γοπιδηθᾶ 
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πἰἰάάοη (γος. 15). Ὑ67 τϑοοβῃϊζο (μδὲ ἱάοἸδίυν 
ἯΔΒ 8 [Δ|5606 ὙΔΥ, δῃηα {παᾶὶ 4}} ἰάἀοἰ ἸΔΆΚΟΣΒ πανθ 
ΘΟΙ16 ἰο δ δπ16 (γογ. 16), ὙΠΟΓΘΆΒ [δγϑϑὶ ΤΩΔΥ οοη- 
βάοΏΥ ἰπτουρὰ δον δὴ ὀνοσ  δοιϊηρ βα]- 
γαϊΐοη δηἃ βοηοῦ (νοῦ. 17). ΕἾοπι [18 10 Δρρϑδγθ 
()8ὲ 186 Ῥτορβμοῖ τρδῖζοϑ [86 βουϊογῃ τ ΟΓ]ἀ-ῬΟΥ͂ΤΟΣ 
͵οῖη ἰοχοίδογ σίῖϊ ἴϑγαοὶ ἰῃ Βοποσίηρ Φομονδῃ, 
δηά ἤθῆοθ δίβο πὶῖῃ {110 πογίβογῃ σου] ἀ- ροῦγοσ 
δὲ δα Βδρρϑῆβ ἰπ χὶχ. 23 εηαα. {{{πῸὸ ϑουῖῃ δηά 
(πο Νογίμ, Ὀη ἴθ Ὀγ ΙΑγϑοὶ, πανθ Ὀθοοθ Ὀσοΐδοσθ, 
πόθ ἐπ ομδίη (4}} οὗ {Πποτηβοῖνθα. 

ῶ. Τηπε δπ8 11} -----ἰη οδαὶμα 5841} [ΠΟΥ 
οοιμθ ονϑιῖ.-- ον. 14 α. Τὸ υπάογβίβηα (ἢ ὲ8 
Ῥδββαρθ Χ8 ταυαὶ ἰλκὸ Εργρί, Εἰ ορία, δηὰ ὅοα, 
Ὡοΐ 848 Γορχϑαθηϊηρ (ἢ ποδιῆθη ποιὰ ἔπ βομογαὶ 
των ας ͵. Α. ΑἸΕΧ., ΘΕΙΙΥΖΒΟΗ δηὰ οἰμογη, 

7, Βαϊ δῇ. σαεργθϑϑηι ηρ ΒρΘοΐ ΠΥ [ἢ 6 δου Βοτῃ 
ΟΣ “ρον Ρ ἐμαὶ τγδρ (86 ΓΙνΔ] οὗ ἐπ ποτίμοσγη, 
ΕῸΣ ὙἘΥ ββου]ὰ ͵υδὲ 186 Ὠδίϊοηβ δϑουΐ (86 ΝῚ]9 
Τοργοθοηῖ ἴΠ6 Βοδίμοη ποι] ὰ ῦ Το ᾿λλικδῳ 68» 
βοὴ που [88 1186 ἰυ χη, Υογ. 22. ΓΘ ῥγοδοηὶ 
ἰαχὶ ἀφα]ο τὶν δῃ οι ον ἐταρογίδηϊ οοηίτο οὗ 
(π6 Βοδίμοη που]α, υἱς., τ ἰτὰ (μ80 ἩΒΙΟἢ ΟΟΥΓΘΘ- 
Ῥοηάδ ἰο ψῇηδὶ ἰῃ ἰπ6 βου δ 18 ΠΟῪ γί α!]γ ἰο [5- 
Τ861, [Ιῃ χ δ, 8 ἐπ δυδ]οϊίοη οὗὨ {Π|ο80 Πδί!οἢ8 
οὗ 186 ΝῚ]ο ἴο Ογτῦδ 18 δηπουῃοορά, Ἠδηοθ (Π 6 Υ 
ΒΡΡΘΆΓΣ Β6ΓΘ 88 δϑδυῖηρ ομαὶπα. Βαυὶί (πο ἀοπ)ληΐοη 
οὗ (6 ταοϑαΐδ ΟΥτυβ ἰ8 ἴο ὈΘ οὨΘ οὗ πῃΐγοσβαὶ 
Ῥδδοὺ δηὰ δ]οβαίης (γϑσ. 8). [Ι͂ἢ 8 ρσζορῃμοίϊς 
Β6Π86, ἱ, 4., ῬοίοΠΠΔΙΪΥ ἐξ 88.8}} Ὀ6 δυσὶ, ἴῃ ΘΟΏδ86- 
ἄποποθ οἵ [ῃ9 ἱπῆποηοο ἐμαὶ [8 6 ΟΣ] ἀ-ΡΟΥ͂ΤΟΥ 186} 
ὙΠ οχροτίθῃοο ἔγοια ἐδ6 δρί γὶὶ οὗ {116 Κἰηράοτῃ 
οἵ Θοάἄ ἰπ [δο ροσβοὴ οὗ ὕγσγιβ. Ηδρθηοθ ἴδο Ρτο- 
Ρἧιοῖ βϑοβ βοτθ ἴῃ [86 βυ δ) υραίίοη οἵ ἴΠ080 δι] ο 8 
οὗ 89 ΝΙῚ]Ο “δἷδο 86 γι άχο ἴο ἐμοῦ ΘΟ ΘΓΒΙΟΏ. 
ΤΉΘΟΥ͂ δῖ 1[Π6 βδιὴθ ἐπουρῆ( {πὶ τὸ Βηἀ δθογο, 
οἾδρΡ. χίχ., ἔγουλ γεσ. 199. ΤΏΓο ἰὐ 8 βδϊα, γοσ. 
23, ἐμαί ἘαΥΡὶ 584}} βεσυθ Αβουσίδ' Βυὶϊ Αβδυστίϑ 
ἀοποίοθ ἐμο πουίβοση πο ἀ-ῬΡΟΎΟΥ, πΒῖοἢ 88 
[1.0 τοθϑοηίθα ὈΥ Αβδυσχὶδ, νγδϑ Ἰδίοσ ΓΘ- 
ἐπαιεὰ ἢν ΒΑ Ϊοη, δηὰ ἰμοη ΟΥ̓ Ουτυθ. Βαϊ 
Ἐαγρὲ Ὑ1}} αἷβο σψοσβεΐρ ϑβονδῃ. Τῇ Ῥυορδοὶ 
ΟὨΙΥ͂ ἱπάϊοαίοεβ ἰπ βἝΏΘΙΘΙ ΒΟῪ (ἢ }8. Μ111] οοτμὸ 
δϑουί,. 6 δο0 πῃ ὈΟΪᾺ Ῥαβθαροβ ἰδὲ [βγϑ6] 5 
186 τηράϊυα, ΕἾΟΙλ ΟἿΣ Ῥδῦδβαρθ, 1) οοῃηῃθοίζοη 
ψῖτἢ χ 1. 8, γὸ ἰοᾶγ (ππί, ργοοοοάξης ποτ [9- 
80], ἅγει Ογγὰβ δοσλα8 ἴο {1:6 Κπον]οᾶρο οὗ 76 8ο- 
σδὰ, πε ἔγοια Ουὐγτὺβ (τ ποῖον ἀἰγθοῖγ οὐ ἱπάϊ- 
ΤΟΟΙΪΥ ἄοσβ μοί ΔΡΡΘΑΓ) ἘΕΤΡΌ 80 ἐπὶ (1.686 [ἢ γοο, 
1βτδοὶ ἴῃ π6 τα 4416, οα ἐἢθ Ἰοἷ {π6 Ὠοσί ἢ (Αβδυ- 
εἶδ), οὐ [86 τχῃΐ [86 βοαΐϊδ (ΕΠΥΡΙ), 8181} θ6 δβ 
8 αἰοχίουβ ἰσϊἰοηθ δηὰ ἃ Ὀ]θβδίηρ ἰὸ 6 σψἘ0]6 
οαγί (χὶχ. 24, 252). ΑΒ ἴῃ ζϑηοΓΑὶ, ἱακίηρ 8ροὶ] 
δηὰ τοοοϊνίηρ ὑγῖυΐθ ΔΓ βἰ σ1}}8 δηᾶ ἔγιλία οἵ νἱο- 
ἸΟΣΥ, 80 ἰῃ ΤΑΒΗΥ͂ ΡΙΔ068 (6 Μίοβϑίδῃ οὐ Ηΐβ ἴγρε8 
ΔΙῸ Γοργοθθηϊθα 88 (Π066 ἰο ψἤοπα παιἱοῦβ, ΕΣ Πογῖο 
ποῦ Ὀυχϊ ΠΟῪ οοπνοσίθα, ὑσίης (μοῖρ ἰγοδϑατοβ 
οΥ ἐγίδαϊθ (οοπιρ. Ῥβ. χὶν. 18; ᾿χυὶἱ. 80, 82; 
Ιχχὶϊ. 10, 18; 188. ἴχ, 6; Μαίῃ. 11. 11), ὙΠὺ8 ἰΐ 
ἐβ. βαϊὰ Βοεσὸ ὑπαὶ Εσγρὶ β δοαυΐδβίομβ οὗ ἰδῦογ 
(5), “Ἰδθοσ," ταϑίοηγια. ἴου ταὶ ἰβ δοαυϊγοὰ ; 
διζδίη οὨΪγ ἰν. 2), δὰ ΕἸμΙορὶδε δηὰ ϑορα᾿ 8 δο- 
υ αι τοηδ οὗὨ οοτασηθγοο (ὙΠΟ, “ πιεγοαίιτα," αἶβὸ 
ΤΩΘΙΟΠΥ͂Πλ., οΟΙΡ. χχὶϊΐὶ, 8), 5.811] οοπιθ ἰο [βγδοὶ. 
Το Ἐκγράκμ ὝΕΘΓΘ ΟΓΙΡΊΠΔΙΠΥ αἰγίοο Υ Θχοϊαβίγο, 
ἤθηοθ ἵγοπὶ (Π9 βΓβὶ ποῖ αὶ οοτηπλογοίαὶ ροορὶς, Ὀαΐ 
{Π6Ὺ δὰ Ὀγδηοῖιοβ οἵ ἱπαάμπδίγυ, χὶχ. 9. Εϊπϊορία 
Ὑ885 οἵ οἷα λιηθά [ὉΓ στοαί γἱοῖθθ, οοιρ. ΗΈΒΟΡ. 
11Π|., 17 βη4ᾳ., δοὰ ΟἜΒΕΝ. ἐπ ἰοο. Οἱ Ἄδα 5866 

Χ]1.8. ΤΒατθ ἴθ πὸ στουμὰ (0Γ βερασαίζηρ Εἰπ- 
ορίδ διὰ (6 ϑαῦϑβϑῃβδβ, δῃὰ οοπηθοίληρ “ΤΠ γοθδη- 
ἀ126᾽ ΟἿΪΥ τ ([Π6 ἴοστηοσ, Εὸγ 1) 1ΐ 18 χγβι)- 
ΤΏΔΙΙΟΔΙΥ͂ ΔΙ] ον 8016 ἰοὸ δυθοσαϊπαίο οπς ποσὰ ἴῃ 
1280 Θοπβίσζυοί κἰδὶθ ἰο δενεγαί νογὰβ (ὕδφῃ. χὶν. 19 - 
Ῥε, οχν. 15; 2 Οἤγοη. 1}. 7, εἰς.); 2) Ει ἱορίδ διά 
ϑ6θδ δῖ (16 Β8 πὴ ΡΘΟΡΪΘ6, θοῖδ ΠΥ Θαυ8}}γ ὃὁ 
6811 “τορι οὗ βἰδίυγο;" 3) 186 ρίυγαιὶ 12} ἀοοϑ8 
ποὺ οομῆϊοί, Ὀθολιβο ἴῃ οοιμρουπά βυρ)]θοίβ [86 
Ῥγϑαϊοδίθ 8 στ σῪ οἴρδη συ ϊϑ, μοὶ Ὀγ ἰΠ6 φγαπηηια- 
1168] δυδ)οοί, θὰς ὈΥ (π6 Ῥγίμμαγυ ἰορίοαὶ ἰάρα 
(οοτωρΡ. ἱϊ. 11 τῖ ν. 1δ᾽; αεη. ἰν. 10; ζ6:. 1ἱ. 32, 
ἐΐ5.). ἘΒυδ ΒοΙΟ, δ ὉΠ ΟΌίρα]Υ ἀρροδσβ ἔτουα 
πθδὲ [0]]οτβ, (86 οἰ οἴ χαδίΐοσ τ ἴ1μ6 Ῥγορβμοῖ 
8 (89 Βαβεΐτξ, ΟΥ̓ΟΣ οὗ ἴΠ6 ὕχθῃ, ῃοὺ οἵ ἱμοὶγ ἰγοα- 
ΒυΓοΒ, ΗθΏ06 ΒΘ Βα Υ8 1,2} δῃ!ὰ βοῆοθ Βθ Ἔεχργθβθϑθ 
81}}} (18 (Βουχς Ὀγ ἴΒσϑο γοῦῦβ [0] οί. ΟὐὈα- 
ΘΕΟΣ 201} Οὗ δἴδ[υσο, οοῦρ. οὔ χυϊὶ!. 2. 
ΗΈΒΟΡ. Π|., 20: “ΤΒο Εϊηϊορίδηβ δσὸ μδ ὰ ἴοὸ 
86 (μὸ (Ἀ]16δὲ δῃὰ βηοσι-]οοἰκίησ οἵ 411 πρβϑῃ. 
ΒΟΙΙΜ., ο8Ρ. 80: “Ἅἀεἰλίοροι ἀμοιεοῖπι ρμεάξε δύ 
(0 Ἐ8εν.). ΤῊ Εσγρίίδηθ δῃὰ ΕἸ ἰορίβηβ πὶ}, 
ἰηάφοα, κ1}} οοσῶθ ἐπ οβαΐῃβ, ΤΉΘΥ δγὸ οοῦ- 
αυογοά, Ὀυξ ῥγθοίθθιΥ ΕΥ̓ ἱμοὶς ἀοίϑας {86} μανθ 
Ἰοδιμθὰ ἰο Κῆον ἴμ6 ποιμίηρηοεβ οὗ ἐῤεὶγ ἰάο]5 
(τες. 16), δῃᾷὰ (μὸ ἀϊνί εἰν οὗ Ψϑμονδθ. Βαΐ ὮΥ͂ 
{μεῖς οοηΐοδαίοη (γοτβ. 14 δὁ-17) ἐΒ6ὸῪ δοᾳυΐτο 8 
οἰδίπλ ἰο γϑ θδβο ἔγοιῃ (ἢ οπμδίῃηβ. 

8. Απὰ [6 5841] [4]]-----τυἱ ποσὶ δπᾶ. 
γέ εγα. 14 ὁ---Ἰ17. “Αμά [Π6Υ 5Β}}8}} (81, εἰο., ἀοοθβ 
Ὠοΐ ΒΑΥ͂ ἰμδὲ [Π6γ7 5.}4}} ποσβΐρ [ασγδοὶ, μὰς ἐμὰς 
ΠΟΥ͂ 8181 ΨΟΣΒΒΙΡ ἴῃ (86 αἰγθοϊίίΐοι οὗ 6 Ἰδηὰ 
οὗ ἴΙεδεσδϑὶ, ἴοσ {πὸν πον 186 Τοσιρὶα δὰ ἐδ6 
ἱΒγομθ οὗ {80 ἔγὰο αοἀ ἰο Ὀ6 ἐδθγθ (οοῦιρ. δι. 
Υἱ. 10). [π πῇρμδὶ 10]1Ογ8 τ Ἰθασῃ ἰμ6 οοπίοηα 
οὗ ἐμεῖγ ῥγαγοσ. Τὴθ ἰβστθθὸ Ὀγίοῦ θὰϊ ποίχθιν 

ποσάβ ἫΝ ἽΞ ἯΝ, “δΌΣΘΙΥ Θοᾶ ἰδ ἐπ 866, 
ἴοττα ἰδ [πἀδιηοηίαὶ ἱμπουρῆῖ, [Ιἐ ἰδ υπάοτηιοοά 
οὗ οὐῦΣΒ6 δαὶ “1η {1100 τοξοτε ἰῷ 18:6 Βδϊὴθ ΡΟσϑοῖ 

86 ἴδ ζϑυυϊπΐηθ δαβῆχοα ἴῃ 7 Ὁ» δοὰ Ὑ ὍΝ, σἱὰ. - 
ἰο ἴβγαεὶ οὐ Ζίου. Τδο κηονὶ ἰδὲ [89 τὶσμὲ 
(οὐ 18 πη Ζίου (Ῥβ. ἰΙχχχῖγ. 8) 18 Βοσθυ τ οχ- 
Ρ Ῥοεινου. 1 Οὐονγ. χὶῖν. 2, ἰθ ἃ αυοίδίίοιι 
οὗ οὖν ἰαχί, ΤῊΘ βϑῖὴθ ἷἱβ δχργοβθοὰ ποραίϊϊγεὶν 
δηἃ ἴΒοσθ 8 ΠΟΣΙΘ 9180, ἴϑὲθ ἰδ πὸ αοὰ. 
Βυὶ τμὲ5 ᾿δδὶ ἐπ0 081 ὃ χηυδὲ Ὀ6 Τη846 ΥΘΙΥ͂ Εἴἢ- 
Ῥδδίίο. Βθηοο ὈΘΙ᾿ ἴα δἀἀοὰ ἰο εἰτευρίμοα [8] 
Ὕ», οἵ πιϊοῖ (86 ῥσοβοὴξ 18 (π6 ΟὨ]Υ ᾿πϑίβηοο. 
ΠῚ ΌΘΝ (οομΡ. ΘΚ χνί. 4; χχῖχ, 20 διὰ ΘΙ 
ΤΩΝ γογ. 22, εἰ6.}, ταθδῃβ οεβϑαίίο, βηΐα, (θα, Ρ6- 
β'.6 οἴμοσ πιοάϊ βοδίλοῃα οὗ ἐμἰ8 ἵηρ, ἴξ ο8ῃ 
ἈὈὸ οοῃβίγιοά, 86 ἀοο. ἰοοαίζδ, Δ! ΤηΔΥ͂ μανὰ 
[89 8686 οὗ ἐπ βπε. Βαϊ {θοὴ 1 88 ἰρχὺς οΏ 
χ]ν . 8, 10): “Ἴμδὲ ποὶ δἱ ἐμαὶ Δβ ἴῃ Κ8}6)} 
Ῥοΐηῦ ἩΒοτΘ αοα οδαϑοβ, ἀοθα δῃοίμογ δρρθϑᾶγ." 
ἴῃ οἶδας νογᾶβ: ὈΒὲ ἰηνοῖνοα, ἱπἀϑοὰ, (9 βϑῦθϑθ 
οὗ Ῥχαείεν, ργαείεγα. ἸΒΘσοίοσθ οὔθ ἄοεβ ποὶ πϑοὰ 

ἰο ἰακο ΟἿ ὉΌΝ 88 α ροηϊίνο σοϊδιϊοη ; δαὶ 
ΘΟὨΒΙΣΏΘ : “Δηὰ {Π6γ0 ἰβ ποὶ 8ι|1}} ἐπ ἥδ οὐ ἐπ ἰοοο 

οεϑαηαϊ (υἷα.: οὗἨ (86 Ῥαοΐοτο τηοπιοηοὰ ) 8 
Θοἀ."» 

Ϊῃ νον. 15 (Π6 μοαίβοῃ δἀάγοββ (ἴς αοἂ οἵ 
ἴδσδθὶ ἀἰσθοῦγ. [“΄ 1ἰ 18 (Δ, ἸοσΘ παίυγαϊ ἰὸ ἰδῖκθ 
86 ὙΕΓΒΘ 88 Δ) ἈρΟΒίΓΟΡΗΘ, δχργοηδῖνε οἵ (π6 
Ἐ ρρθα ΟΥ̓́Τ. ΒίοΠρ 166] 1ρ5 ἴῃ οοῃ ταδίϊηρ πἢδὲ 
Αοἀ μεαὰ ἀοῃθ δηὰ που]ὰ γοεὶ ἄο, (6 ἀαγίζηιοθυ 
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οὗ ἴδιο ῥτοδοιὶ δὰ ἴμ6 Ὀτὶ ηίηοδθ οὗ μ9 ἰαἰασο, 
17 τμ6δ60 ἰίηχ δγὸ ἰο ὕ6 μοσοδῆοσ, (θὰ Ο Του 
δβανίουν οὗ ΤΥ ΡΦΟρ]6, Του δεὶ ἱηαθοὰ ἃ αοὰ 
ἀως ἰάοα Ηἱἰπδοιῖ, τδὲ 18 ἴο Β6ΥῪ, οὐῶοδθδὶβ Ηϊδ 
ῬΌΓΡΟΘΕΘ Οὗ ΙΠΟΙΟΥ͂ ὑμᾶς ἰ89 ἀδγκηθθθ οἵ Ηΐ 
τεθουὶ ἀϊδροηδαίοηβ."-α. Α. ΑΙχ. 8.0, ἰοο, 
ΑΒΝΕΒ, δηὰ ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ. ΤΌΘ ᾿δίίοσ δα γ8 “ΤῈΘ 

ὁχοϊδγηδίίου ἰὰ Βου. χὶ. 88, “Ὁ ἰδ6 ἀορίἢ οὗ 
6 τἰο65,᾽ δίο.,) 18. ἃ δἰ πα 18 ν οη6."--Ὲ.]. ΤΟΥ 
ὨΟῊ ΡΓΔΥ͂ ἴο Εἶτα υδοίηβαισοα 88 νγ88 ἱπιϊτηδιϑα 

υγ ἽΠΠσ᾽ αοὰ ΏΠ", Εἰτεὶ οἵ 411 (Β6ὺ αἱϊο 
ἰ86 οοινϊοϊίοι δαὶ 6 μονδὶι ἰδ 4 οα πο ΒΙὅθ85 
ΗΠ τλαοῖῖ (οορ. χχῖχ. ἰ4; 1 βδιι. χχιὶ, 19; 
χχνὶ. 1), ἡ, ἐ)η ἃ οὐ πῆο 88 Εἰ μοσίο Ὀθθη 1 4- 
θη ἔγομι ἰοῦ. [186 ΧΑ. ἔδνοιβ (186 1ηίος- 
Ρτγοίδιΐοη [ὲ σόδαβ: “τοῦ βου δεὶ ἀοά, ἱβουρὰ 
μὸ ἀἰὰ ποὲὶ Κηονπ ἐλ, Ο ἀοὰ οἵ ἴκγδεὶ ἴΠ6 ὅαν- 
ἰουτ.᾽᾽ -- ΤᾺ.]. [ἢ {πδὲ 1168 8 πες οἵ ἐπ τὶ τηῦνς 
] ὭΘΥοΣ αυΐϊΐθ οχίϊηρυϊκηοὰ διλυηρ ἔπὸ ἢθ8- 
ρα κδί ϑότοωὶ δὰ δῦρογϑ πο τηυαάο οὗ 

Τορζοθορϊης ἴἰ6 ἴοτοοθ οὗ ἤδίυσο, μι γο 18 8 
ἔρμα Βοῖϊης τυϊηρς ονοῦ 411. μα Το- 
Ο8}|α, δὲ ἰοδϑὶ δὲ ἴο δθῆβϑο, ἰ86 ϑεὸς ἄγνωστος οὗἉ (6 
Αἰδοηΐδηβ, Αςὶβ χνὶΐ, 28. [{ βϑϑιαβ (0 σχθ, ἱμοσο- 
ὥοτο, ἐμαὶ [ὴ6 ἀραὶ χπδίίοη οὗ οὐ 85 ἽΠΠΟΣ βυϊὰ 
ταῦθ Ὀοίδεσ ἰῃ ἐμ6 τηοῦῃ οὗ ἴμ9 μοδίβοη ἰμδῃ 
οἵ ἰασδοὶ. 9 ροὸ 1έ. Ὑμὶθ ΒΙΒΘγίο οοα- 
οεδὶϑαὰ οὐ ἐκ ἰάθηείοβὶ χὶὰὰ ἰμ6 αοάα οὗἁ [δζϑ6] 
(ἐπ ἴον [ῃς [δἰἴοῦ ὯὨο οοποοδϊοα (4), δῃὰ δ]δὸ 
8. “δανίηρ " Οοά, ἑ, 4.) ἐμαὶ 16. τ 1] ρ ἴο ἢ6ῚΡ δηὰ 
ἐδ Β6ὶρΡ δηὰ δοίυδιὶγ ἀοθβ 6 ]Ρ. ἴῃ γϑσβθ 1ὅ 

ΠΡΙΣ 16. δυθήεοί, ἽΠΠΟΣ ΜΝ ργοάϊοαίο, ἼΩΝ 
ΔΎ ἀρροσϊάοι πίῖὰ ἐμ δυθήθοί, δαὰ »» ῈΘ δα 
δοοοῃὰ ῥσχϑαϊοδίο ρυὶ δδσ ἰῃ [116 ἔοστο οὗ δὴ δρ- 

Ῥοεϊίοη. [Ιῃ »12 (866 1.12) ἴα 1168 αἷδὸ δῃ 
δΔΌ  Π 6619 ἴο 186 Βοδίῃοη ἰάοϊα δῃηὰ ἴῃ 8ὸ Ὁ ἃ 
1γδῃδιτοη ἰὼ νογ. 16. 

ΤῊΘ ὨΘΟΘΑΒΑΓΣῪ ΓΟΥΟΤΒΟ δἰ 6 οἵ [8 οοτσοοὶ Κηον- 
Ἰεάρψο οἵ αοἀ 8 'ἰο Κπον {6 ἴλ]β6 ροάβ δὲ κῃ οι. Υ᾽ ὅσ. 
16 ἐχργεβθοβ ᾿μΐ6 Κπονιθαρθ ὈΥ ορ ἢ δδίζίης τῃμδὶ 
(ΠΟΥ ΘΟΠ16 ἰο οομίβίοη. Τμο ζοὰβ οἵ ἱ οουἹὰ 
Ὡοὺ δοὶρ Εαγρῖ; ἴὸγ Ἐφγρὶ βυσοῦτα ἴο ἐμαὶ 
ΡΟΜῈΡ ἴμδὶ ορροδοὰ ἰδ ΌΥ (Π6 οομχμγβοίοῃ δηά 
Ῥόν Γ οὗ (86 ἀρὰ οἵ Ιεγϑεὶ. ΒΟΥ αὐτὸ δαμβαιηθᾶ 
δηᾶ δ]δὺ οοπίουμοᾶ, ρρ0 γοσγ. 17: χὶὶ. 11] 
διὰ 186 Ὀοττονοὰ 2ογ. χχχὶ. 19: Εσγα 
ἷχ. θ.ἁ Τδθ ὀχργορδίοῃ [ΠΟΥ ἄο ἴο οομπέυπδίου 
(τοι Θαυ8}}ν δϑίτπιβ ἰπεὶγ σοΐπρ ἑπίο ἀΐαστδοθ, 
δηὰ ροίΐπρ δϑουΐ ἐπ ἀΐδβρτδοθ) ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ͂ ΠΟ. 
ὙΣ (ἴοι ἫΣ «τε ὝΧ)), “106 ἱπιδρο,᾽ ὀοσίσβ ἴῃ (δ ὴ6 

ΒΟΏΒ6 ΟἾΪΥ ΠΕΙῸ, δῃὰ κα. χ]ὶχ. 156. Τηθ 1.0 Ὲ}Ρ 
ΒΑΤΊΗΕ Ὀδοα οΔ]1οὰ “ ΒανίουΣ᾽, ἰὴ νοσ. 1δ, δὰ 
γοσ. 10 μανίηρ βδια (πὶ 1.015 δσὸ ποῖ 818, 11 ἰδ 
ΠΟΥ͂ βαἰα, νοῦ. 17, οἵ [δγδοὶ (δὶ Φομβονυδὴ [δ8 
ββοπνοα ΗΣιβοὶ βυςἢ ἃ βανίουῦ δηᾷ ον Ηδθ ἤδ8 
ἀοῃθ ϑοθ. Εν ἴοσϑοὶ ἐβ δανοᾶ ἐπ ἴδ 09 ΣΟ Ὸ 

ΗΘ". ἰχ. 12). ΕἸΏΔΙΪΥ (δ6 ἐμαὶ ἔσῃ (ΠεὶΡ 
ἀϊδβοοῦγθο ἰο ἴδασβοὶ δ ἰῃ ἴδπθ θερίπηΐης οὗὨ ἱὲ 
(“ ϑυχοὶν αοἀ ἷ8 ἴῃ {π660᾽}). Τοθο 884}} ηοῖ 6χ- 

τίοῃοθ ὙΠπδὲ ἰμ6 οἰἤοσα ἤδνο 10} {πμοῖν 140]8: 
Θ 5. }} οὶ ὈΘ δυδβαιηϑθᾶ ποῦ οοῃέουοᾶ 

νυουᾶ τυἱϊδουῖ οι, ΤΒο Ρ]υγα) Ὁ} οὐ- 
Οὐ χχνὶ. 4: ἰἱ. 9, αῃά οχοορίϊηρ ΒΒ. ἰχχυϊ!. 6, 

ΟἿΪΥ ἰπ ἰδίου στϊηρθ. Τῇ οχργοβαΐοῃ ὉΡ ἪΡ 
ἽΡ οοουτθ ΟὨΪΥ θσθ. 8.4}} {Ποϑθ σῖο ἢδνθ 
Ἰϑθασῃθᾶ 8Ὸ ἰὸ δροδῖϊ Ὀ6 8111} Κορί 'ἱπ οδδίῃβ ὈΥ̓͂ 
Ιδγϑοὶ ὃ 

4, ΑΕΤΕΒ ΤῊΗΕ ΤΟΒΙ ΡΟΤΕΗΞ, ΙΒΒΑΕΙ, ΤΟΟ, ΕἸΝΑΙΙΥ ΒΕΝΟΌΝΟΕΘΒ ΙΡΟΙΞ. 
ΑΝῸ ΟΙΝΕΒ ΙΤΒΕΙΕ ΜΨΗΟΙΙΠΥ ΤΟῚ 600, 80 ΤΗΑΤ ΝΟΥ͂ ΑΙ], ΗΌΜΑΝ, 
ΚΙΝΌ ΗΑΒ ΒΕΟΟΜΕ Α ΒΡΙΒΙΤΌΑΛΙ, ΙΒΒΑΕῚ,. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙ. 18-25. 

18 ΕΣ ἔμ βδι (ἢ (86 [ΘΒ {μαὺ οστοαίοα (86 ὨΘΑΥΘΠΒ : 
καοά ΠΪπι56}} (μὲ ζογιηρα {86 φαγί δηά πιϑᾶρ ἰδ; 86 δι οβίδῃ βῃοά 16, 
Ηο οτοδίοα ᾿ξ ποὺ δὴ νϑίῃ, ἢ6 ἰοστηϑα ἰὲ ἰο Ὀ6 ἱῃμδθὶϊρα ; 
Ι απιὶ ἰμ6 [0 ΕὉ ; δπά ἐΐϑγο 8 ὩΟΏΘ 686. 

191 Βαανα ποὺ βροόΐϑῃ ἴῃ βοοζού, ἰῃ ἃ ἀδυῖκ Ὀ͵δοδ οὗ [Π6 ΘΑΥΙΒ: 
1 βδ!α ποῖ υπΐο {86 βορὰ οὗ ὅβδοοῦ, ξθδϊκ γϑ τὴ ἴῃ νϑίῃ : 
186 ΠῸΒΡ βροβῖ σὶρ θουδηρθβ, [ ἀθοϊασγο (ϊηρΒ ὑμαὺ 8τὸ σίρε. 

20 Αβϑουη]6 γουγβο γοβ 8η ἃ οΟΙη6 ; 
Τῦταῦν ΠΘΑΓ ἰοροίβοῦ, γα ἰλαέ ατὰ Θθοαροάᾶ οὗ [86 ὨΔΙΪΟΏΒ : 

δνθ πὸ Κπου]οάμο {πᾶΐ σοῦ υρ ἐμ6 ποοᾶ οὗὨ {δεῖν στάύθη 1π|Άρ6, Περὶ 
Αμὰ ΡΓΑΥ͂ υπΐο ἃ γοὰ σδηῃοῦ ΒΕΥΘ. 

21 Το] γο, ἀπὰ Ὀτίηρ ἑλθηι πθᾶσ; 
Ὑ66, ἰοὐ {ποτὰ [8 Κ6 δου ηθοῖ ἱοροίδθοῦ: 
ὝΥ.Ο δαί ἀροϊαγοά (8 ἔγοτα δηοίοηΐ Εἶπ) ὃ 
Τλο ᾿αίῃ ἰο]ὰ ἰἴ ἔγοια {δαὶ {ἴτὴ6 
Ἡανε ποῖ 1 (6 Τ,ΟΒἘΡ δηὰ ἐΐογο ἐδ ἢὸ αοἄ 6856 δε58146 τη6; 
Α )πεὲ αοἂ δῃηά 4 ββαυϊουσ; ἐΐϑγδ 8 ΠΟμ6 Ὀ65146 Ιη6. 

22 ἼἼ,ΟΚ πηΐο τη6, 8π4 ὃδ6 γ6 βαγϑά, 411 ἔμ ομὰβ οὗ [06 δδσίβ : 
ἘΠῚ απι αοά, δῃὰ ἐΐδγο ἰδ ΠΟΠ6 οἶ86. 
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28 1 Βαγθ ΒΒ. σῃ ὮΥ͂ ΤΥΒΘΙ , 
ΤῊ πογὰ ἰβ ροῃθ οὔ οὗ ΤΥ τοῦ ἐπὶ στρ ΘΟΙΒΏΘΒΒ, 
ἈΑπά 8}}4}} ποΐ γτϑίυ τη, 
Τὺ υπΐο ΤῺ6 ὝΟΥ Κη66 588}1] ὈΟν, 
ΕΥΘΓΥ ἰοηραθ 8118}] Β,ΤΘΆΓ. 

24 ᾿ ΞΌΓΟΙΥ, 888] πα ΒΆΥ͂, 
Ιη [86 ΓῸᾺΡ ᾶγο 1 ὙΪΡΒ δΟΌΒη 688 δηα βιγθηρίῃ : 
νον ἰο Εἴτα 888}} πιδῖν ΘΟΙῺ6 ; 
Απᾶ 8]1 ἐμαὶ δγϑ ἱποθηβθά δραϊηβέ ᾿ἶπι 881} 6 δβϑβιηϑά. 

95 [πῃ {μ6 ἴ,ΟἘΡ 888]] 411 (86 βορὰ οὗ ἴβγβϑϑὶ μὲ δι 1866, 
Απὰά 88|8}} β]ΟΥΥ͂ 

ι Οὐ, ϑιυνεῖυ λό ελαῖϊ αν 67) πια, 75 (6 ΣΟῚ Ὁ 5 αἷ τί σλίοοιδηαδ απὰ δἰγοπσίλ 

᾿ ΗΣ ἐξ σοά--ιολο 7ογπιδὰ ἰδ οαγίδ απὰ τιαᾶο ἐ{---6 οναεγοα {ξ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ 

Βοο 714δἱ (ΟΥ̓ ΤοσΌττουοο οὔτ ο τόογὰβ πβοᾶ, ραγ Ο]Ἱ ΥΙΥ : 

ον. 20. 2} Ηἰμρ.--5-- Ὁ ΕΪΓΉΡ. 890 τοῦ. 14. 

Ψψογ. 33. ἽΣἼ ΠΡῸΣ ἸΠΆΥ͂ ποῖ Ὁ6 οομδίτηθα 85 ὁΏ6 Πο- 

τίου (“’ ποτὰ οἵ ἐγαίῃ ᾽}, ον ἐῆϑῃ ἴτ τουδὺ τοδὰ ὧἋ' ἋΣ Ἴ. 

ΝΟΥΣ ΤΑΥ͂ ΟἿὯ6 ἰδἶζθ ΡΣ 828 ὩουΪΠΘΟγο ἴῃ 8Ὲ αἰἰτίθα- 

ἄτνο 56089 (“85 γἰηιῃ θοηδηθβα, ἃ πογὰ Ἶ) σοηποοίίος [ἢ 

αἰ} ἼΣἽ, ἴοσ (αὐ που]Ἱὰ 6 ἃ οοῃίοτίοα, υπηδίυγα! 6χ- 

Ῥτϑβϑίοῃ. “ Οαἱ οὔ [86 τηοπίῃ οὗ σ  ὐθοῦθη 688 ̓ " [7. Α. 
Ατεχ.. Ὅκι,.], ἰα ἰπάοοὰ σταζηνλαι σ4}}ν σοττϑοῖ, Ὀυὺ (ἢ 15 
γογεοπίσίηρ οὗ τἰκῆι οοῦΒη 658 δηὰ ἐπΐδ αἀἰδιϊποιίοῃ οὗὨ 
{ 858 86 δροδακίηᾳβ ῬΟγΟῺ ἴγοτῃη Φοῆοόυδῃ Ηἰτηκο το γῸ 
δοτηθίἑῃβ ΥΟΥΥ ὈΘΟΌΪΑΡ. ΕΌΡ ἃγὸ ποὺ (ἢ ὁη9 δ ΘΑΥΪΩ ΚΣ 

δηὰ ἰἢ9 οὔθ βροακίηρ ἰδ ἷ5 ψοσγὰ ἐπαὶ σαῃποὶ Ὁθ6 ὕγιθ- 
ἐταϊθὰ οὔϑ δηὰ [ἢθ βαπ|ὸῖ Ὧο τυυδῖ Θοηδέγαθ Β Ῥαγαὶ- 

[ὁ] ῖθῃ ᾽3 δῃὰ 207.) 85 ἃ ποὺ στ ὑπ 9 κὐβχ οἵ 

ἐῆο δγϑέ ροσοῦ. Βυὲ (θη ΠΡῸΣ τησϑὺ ὉΘ δῖ 9 ῃ 8ἃ8 80- 

οὐυδαῖνο. [0 18 ὑῃὴθ ἀδεοιϑαί. αὐνεγδίαζίδ, ἰμαὶ δἰδὰβ ἴὸτ 

2 Ἠοῦ. γἱσλίοφομξηξεϑδοξ. 

ν ἐο ὃ6 : . ς , “πρίν ΘΟΥΥ͂Ψ 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἐῆη6 δυθαίαπιίτο τῦτἢ 8 Ῥγοροϑίιςου δ ἃ ΟΣΡΓΟ 868 ἢ 
φηοάαϊἐν, οὔ παύου δογ ᾿ξ σϑν Ὅ6. ΤΉΌΑ, 85 [5 γε }} 
Κπονσι, Βα Ὀδίδηινο 8 οῆθῃ ϑἰϑηὰ, ἃ ΓΝ (76τ. χχὶῖ!. 28), 

ὙΡΟ (Ρα. οχίχ. 18), ΝΕ ΩΤΊ ([86. χαχί. ἦ), 50 (5ο}» χαι. 
84), Ὁ 9 Ὁ (6. Ιχχν. 8), εἴο.--τῦξχ᾽ ἀπὰ 10 εἰδπὰ ἐπὶ 

ὦ φΦο 

Ροϊηϊθὰ δηϑἐῃοβϑίβ. Ὁ Ὀθήοτο 311.) βίδα δ δοοοτάϊης [9 

ἐὴο ρΡοου αν ἩΘΌΤΟΝ φαγαδίβδοι!ο Τηοὔο οὗ ὀσρτοβαίοῃ. ἴπ 
οἷχγ [ἀἸοπὶ τὸ ποιὰ βὰν: τῃϊσἢ ψ{|1}1 Ὡοὺ κὸ Ὀδοῖς,- ΟΣ, 
1958 ὀχαςίν : ἐλαί ν}] ποῖ ρο Ὀθοῖς. 

Υοσ. 24. ἢ Ξε “ ἴῃ γορασγὰ ἴο ζΩ6,᾽" ΘΟΙΏΡ. Υ. 1; χῖ!. 7; 

Θοη. χχ. 18... --Ἴο - ΠΟΥ ΒΑΡ," σοηρ. χχυύ. 9; ἶχυ. 

8, δἰο.-ττ--- δ᾽ «ὦ “ Ἰϑὲ οὔϑ δοσηϑ." 1 [8 (δ ΔΆΙΩΘ ἰροτ- 

8008] σοῃϑίγι οἴ. 88 πη ὝΙΣ ΘοΠΊρΡ. ΥἹ. 10; χ. 4; χῖν. 

882; χν δ; χχχὶ. 20, εἴς. Τὸ [6 ἐἰπάϑϑά ποί ἱτροββαῖΌ } ὁ 

{Πα 86 ἢ Ὀδίογο ΜῈ 13" ἢδὲ {4]1|6ἡ οὔἱὐ Ὀθοβϑυθο οὗὨ ἐδ {ο] ονν- 

ἴῃς ἢ Βοίοτθ 0; Ὀπῖὶ κγαυητηβέϊοαὶ ΣΟΔΘΟῺΒ ΟΥ̓ πο 
ΤΩΘΔΠΑ ΘΟΓΩΡΟΙ ΒΌΘὮ δ ΑΘΘΌΓΩΡΙΪΟΏ. 

ἘΧΈΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1. νὰ ἰΠό86 ποσὰ (ἢ Ῥτορηοὶ σομοϊαάο8 ᾿ΐσ 
Ἄοοπίοιαρ]αίίοη οὗ (π6 Γυίατο μα] νδίοη ὑπ 18 οοη- 
ποοίοα πὶ ΟΥταβ. [1 15 Δβδ ΓΟ ]Υ ποῖ Δἢ δοοϊἰδηΐ 
[δῇ ΟὨἹΥ αὐεν ΕὙΠΕΒ δη (ΒΘ οΥ ΠΟΤῚ ΜΟΥ ἀ-ΡΟΎΘΣ 
τοργοβοηϊθα ΌΥ πΐῃχ δηὰ αὔἴεν ἴπΠ6 βου Ποση που] α- 
ῬΟΥ͂ΟΣ δ΄ῖ6 ποίϊοεα, ἀοο8 ἢ ἴπγῃ ἰο [βγδθὶ ἴῃ 
ογάον ἴο δῃποῦηοθ 8390 [0 1 ταὶ 8Π.4}} "ὸ 119 ραγὶ 
ἰῃ {μᾶὺ διίυτο βαϊναίίοη. Ἡργο, ἴοο, (π6 οἰ οῖ 
Ῥοϊηϊ ἰβ αραΐη ὑπὸ Κποπ]οᾶρο οὗἨ “76 πον 88 16 
ΟὨΪΥ ἱστὰς αοα. Φομονδῆ, γῆο τδάθ {16 Ὠοαν θη, 
ούϑῃ ἰπαὺ βυ ῆοο58 ἰο ὑγονὸ Ηἱΐἱπ ἰο Ὀ6 ἐδ Οοἀ: 
ΦοΠονδῃ, γῆ 8180 ἑοσιηθά ἰδ6 οδυίῃ, οὗ νὲς Η 8 
β δἷθϑο ἐπ 6 ογάθγοῦ δῃὰ ἀΐβροβοσ, θαΐ τγῦῆο δοοογά- 
ἧς ἰο Ηἴβ ὨΘΘ5 ργοραγοὰ {π6 ϑαγί 85 4 
[τἰθη αν ἀπο] τὴν ἴον θη, 1.8} Ββαγβ οὗ Η πλβο]: 
1 δὰ ἰδ δϑβοϊαίο Βοίηρ, ἀμ δῃοίδοῦ Ὀοδῖάς Με 
{Π6γὰ ἰ8 ποὶ (γου. 18). Βυὶ {118 βαῆηθ Φοῃπονδῇ 
ἢ)88 σμοβθῇ 8 γθορὶθ οαἱ οὗ πηδηκὶπα ἴον ἢ1Πΐ8 μᾶγ- 
ἐἰσαϊαν ἱπῃογιίδηοθ δηα Ῥτοροσίν, δηᾶ ἤοπι (Π6 
γα ΗΘ πᾶβ οἰθδυ! δηά φραδ])ῖοὶν Ῥτοοϊαἰτηρὰ 
ἡ Παὶ Ηδ Ρυτροθοβ ἰο ἄο πιὰ ἰῃΐβ Ῥθορῖὶθ. Απάὰ 
Ἠδ 1188 ἴῃ (δαὶ ῬΙΒΙΩΙΣ Θχρυοβαρα {Ππᾶὶ, 5 ὙΠ (ἢ 6 
ογοδιίοη Ηϑ μδα ἴῃ τηϊπὰ ἐπ βαϊνδίίοη οὗ τχδῃ- 
Κἰηά, βο, ἴοο, Ηδ παὰ ἴῃ τωμιὰ ἴπ6 βαϊγαίΐοη οὔ 
(μΐβ Ῥθορῖϑ, 88 (16 τονασὰ ἰδὲ 4 ᾿πεὶ δπὰ σἱρμῆὶ 
ἰπϊηκίηρ Ἰοτὰ ρῖνεβ ιἷ8 μασυδηΐα, πσθθα Ηο τηδὰθ 
(οδ6 ΔΥδ:ρβοηθη(8 ἴῃ πον [ἢ18 ῬΘΟρ]Θ Το τΘ ἰο 

ΒΟΙΥ͂Θ 88 Τη68η8 δηά ἱπείσυτηοηΐ (νοῦ. 190). ΤῊΉΪα 
ΒΡ: ἷβ ἰο ΓΣοσοῖγο βδ νδίίοη ἐπτοῦξι Ονγι. 
ἷα πανῖπηρ Ὠδρροϑηθά, [αγαο] ἀ 6] νογοα ἔσο τἢ 8 

ΒοδΙΠ ἢ ΤΑΥ͂ 6 Βυτηπχοηοά ἰο δοϊηοπίοαχο ἰὰ0]- 
ΔΓ ἰο Ὀ6 8 100] 80} δηα συΐῃοῦβ ΟΥΤῸΣ (τοῦ. 20). 
Αἴἶον Ὀοΐπρ βυπιηοηοά, ἴοο, ἴο αῖγο ᾿ηϊοττηδίϊου 
πὰ ἰο βοίι16 ὈΥ̓͂ οομβυ]δίίουῃ τμδὲ ἸΠῸῚ πανο 
Ἰἱνοὰ {τοῦ δηὰ οχροσϊθησοί, {ΑΥ̓͂ πηυδὲ οΟὩ- 
ἴδαβ : ον δῃ ἰοτγοίο]α 9}} (μὲ πσου]ὰ οομλθ δθοτι - 
88 Ηο ἰογοίοϊ ἃ κοὸ 1 ̓ δ85 ἰυτηραᾶ ουἱ. Φοῃονδῇ δ θ 
ἷβ [Π6 ἔγια αοἀ (τον. 21). ΤὍΘ του] -Ῥοτ τ κα 
[βτδοὶ πανίηρ βο δοκηον οάροὰ Φοπονδῆ, Ης σβϑὴ 
ΠΟΥ͂ (8]] ἴο 811 πιδη κί ηά : ἰᾳση ἰο Νίθ 85 ἰοὸ Η πὰ 
ὙὖῸ ὈΙ6Β865 γοῖ (γοσ. 22). ΤΉυΒ π}} Ὀοὸ 1816 
σὲ (Π6 Π.0ΒΡΌ 881}} βττοτῃι δῃᾶ δῃπουπορά 85 ποῖ 
ἰο Ὀ6 ἐτυδίταιοά, {μδὶ ἰο ΗἾἶπὶ ΟΥΟΓΥ ΚῆΘΘ 8881] θονσ 
ΔΏ ΘΥΘΙΥ ἰοηραθ 8118]} βυσοαῦ (νοῦ. 23). ΑἹ] ν}1}} 
{πθ δοκπονοάμχε ἐμαὶ οὐ]ν πὶ 9 Πονδὰ 18 Βα] να- 
ἰἰο, διὰ {μαι Βοβί ἢ γ ἰο ΗἾπι Ὀγΐηρβ ΟὨΪΥ συῖτ 
(νοσ. 24). ΑἹ} τηδηκὶ πᾶ, θδοοίαθ ομθ ἴῃ [86 σίοτν 
δηαὰ ῥγαΐβα οὔ {πΠ6 [0ΒΡ, Χ1}} (θη βανθ Ῥθοοσωθ 
ἐβοδὶ οὔ 16τγ86].} 

2. Ἐν ἴδια βαῖ τ 86 Τιοτᾶ ---- πο 6 Ὅ6- 
δ1ᾶο Μο.--- ότι. 18-21. “Εν, δορί ηϊηρ νον. 
18, οοῃποοὶβ τὶ γον. 17. Τοτο ἰδ 18 βαιὰ “ Ιδτδοὶ 
͵ἷθ εανοᾶ ἴῃ ἐπα [ῸῈὃΡ σι δὴ Ἵν δα ησ βλῖνα- 
ἰἰοι." ΤΆ δ, βροόκοη ὈΥ (86 Βοδίμϑῃ, 18 ΒῈσβ οὐ - 
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διιαθᾶ ὃν ἴῃ6 ,ΟῈΡ 85 οογσοϑοί, ὮΥ͂ βδυϊησ ἰπδ οὗἁ 
οουσϑο Ηρ ἀϊὰ ποὶ 08}} Ιβτδοὶ ἴο 8 {γι 111685 861" 

υἷοο (03 ἸΔΠ τεῦ. 19), βὰς ῥρτοκαϊβϑὰ Ηΐπα 
ἃ Ἰπεὲ τοσασά. ΕῸΣ ποὺ (᾿6 [ΒΡ ἰὈΓΏΒ ἰο [θτ86] 
ἰο 58 Ὺ ἰο δὲπιὶ ὙΒογοίῃ (86 Ὁ] δαὶ Ῥτγομπϊβοα ἴὸ 
ἴμοαι ἰῃ Ογγὰβ Ὑ1}} ουϊαϊηαίθ. Τῇθ Ῥιορῇοί 
Κπονβ ἰπδὶ [βγϑϑὶ 8.}}} ἱποϊ θα ἰο ἰαοϊαίσν, ἐμαὶ 
υμάἀδιθηίδὶ ον] οἵ {πΠ6 παίυσαὶ θη. υΐ Π6 
δβὸ Κηονε ἐμαὶ 1βγϑθὶ, υὐΐουΥ Ὀγοϊζο ὈΥ [86 
Εχῖϊς, δὰ πῃ. }}}Υ οοηνὶπορα, ΕΥ̓͂ {π6 ψΑΥ οἵ ῥγο- 
ῬΒΘΟΥ πηὰ δ] Β] πιοηΐ, οὗ ΨΦ 6 ΠονδΠ᾽8 δοίη [ἢ 6 ΟὨΪΥ 
(οά, ν1}}, ἔγοπι {Π6 {ἰπι6 οὗ ἰμεῖν ἀθ] νούδηοθ ὈῪ 
γγυθ, γοπουηοθ ἰἀοϊαῖσγ. 9 ΚΠΟΥ͂ ἰμαὶ (ἢ 9 
Εχὶθ πηδάθ 8 ἀδοΐβῖνο τὐτηΐηρ-Ροϊηΐ ἴῃ [Π6 ΓΕ]]- 
εἰουϑ 1Π{6 οἵ (86 1ϑγδ6} 1168. Οὐδ ἰάἀοἸ δίγυ ἸΠ6Υ 
Τοπουηοριὶ ἔτοπι ὑπαὶ {ἰπ|6 οη, Ὑοί (Π6 ᾿πχαγὰ ἃ8 
5ὸ}} δὴ (π6 ουϊνεγά ἀ6] γόσαποθ ὈΥ̓ ΟΥ̓ΤῸΒ 88 
ΟὨΪΥ ἃ Ὀορίπηΐηα. Βυΐ ἴῃ {πὶ8 Ὀορὶμηΐηα (ἢ 
Ῥτορμιϑὲ ϑθεβ γεν [ῃ6 οοιρ βίοι, δοοογάϊηρ 
0 815 ΘΟ ΡΪΟΣ ΤΑΥ οὗ γαϊης ἰδίοσγ. Τἤὰβ 
ἴῃ τοῦ. 18 [ὰ (6119 ον ὑπαὶ “νον δδίιηρ βαῖνα- 
(ἰοη᾽ «{1}} σοπῦβ δροῦϊ. Α ἔυπάατηρηίδὶ οοηαϊζίοη 
8 ἴον [βγϑϑὶ ἴο δἰἰδὶη ἴο (6 ᾿ἴνοὶγ Κηον]οᾶρο οχ- 
Ῥιοαδοὰ ὉΥ {ῃ6 πογάθϑ: 1 δπὶὶ [86 Ποτᾶ, 8δπἃ 
ἴδθτ0 16 ΠΟΘ 6186. Τῇ ἰουηάαίίοῃ οὗὨ {1.18 15 
ἀουῦ]ο; τὺ ρογίδιηβ ἰὸ 1ῃ6 ὨἰδίοτΥ οὗ ἵπ6 νοῦ]α 
δηὰ π|βμαδὶ ἴο (ἢ 6 ὨἰἱδίοΟΥΥ οὗἉ βαϊ ναϊΐοη, ΤῊΘ ἴΌΤΟΓ 
ορηαὶκίβ ἐῃ {(Π|8, ἐμαὶ Φομονδὰ θαοίογο 81} Ἰπδάς [ἢ 6 
ἢοδνθῆθ, Ὑ]ΟΒ 18 ῥγοοῦ οπουμὰ (πὶ ΗΘ δ΄οῃθ ͵8 
Οοἁ. ον Ηθ ψ8ο τηδᾶϑ {π8 που] α ἴο οοηθ, (ἢ 9 
δὐοάο οἵ βρὶ γὶϊβ, οὗ δ οῆ τι, τηυβὲ Η 6 ποὶ Η]ἸΠπ156} 
ν6 ΕἸο τα ἢ γοδ, 88 86 Οτγοαίον οὗ (6 6]0]}}πὶ 
ποιά, ἢἣθ 18 οχδιίθαὰ δῦονϑ 4}} οἱ ἶπη, ἱπογοΐοσθ 
ἰλὲ Ἐ]οΒ τὰ κατ᾽ ἐξοχῆν (οΟΙΏΡ. ἐ. .. ΡΒ. χον]ϊ. 9). 
Βιιοῖ ἴβ 186 βθῆβθ οὗ 186 Ῥδγθῃί 6818: “ Εἶθ 18 
Θοᾶ;" νεογ. 18. Ιῃ ἰδπὸ βοοοηά ρίδοθ ἴμ6 10 ῈὉ 
Ῥιόγοβ Ηἰβ βοῖ86 αἰνιη!ῦγ ΟΥ̓ {μ6 ἴδοι ἰδὲ ΗἨθ 
Τοτιηρὰ {86 δαγί, δῃὰ τηδὰθ 10 (γομγ), Θοπρ. 
ΧΙ. 7. ΑΒ 1ὸ “ ἴδαῖ οτϑαϊϑᾶ ἴδ ϑανθῃβ᾽᾽ 
ἴδοσγο ἰ8 δἀ ἀρὰ 'ῃ Ῥαγθῃς ἢ 6518 ἃ ΘΆΛΟΣ ἀοἤηϊ 0, 
80 ἴμοτθ 5 ἴο “ἴδαῖ ἑοσυηϑᾶ ἴμ8ο δϑεασχῖβ δηἃ 
τηδᾶθ ἐξ. [Ι͂ἢ ὈΟΓΒ οδ8868 {{Ππ|6 Ραγθη ἢ 6 α18 θορί 8 
αἰ ΏΠ, ΤΠ ἔγχε οοπηϊβίθ οὐ ἵνο πόογὰβ. (ἢ 6 
Βοοοπά οὗ ἱπὸ πογάβ [221 δ) Π, “ἜἘΠ6 δαϊδο- 
Ἰἰαοᾶ τ," δηά ἃ ὭΘΔΓΟΡ οχρδημαίίΐοη. ΕὉΓ δἱ 
ἔτει ἰσῃι {π16 2212 βοοη γεδυηάδηὶ αἴον ὍΥ" 
δηὰ ΠΩ͂». Βυὶ χὰ ᾿ἴθᾶσῃ ἴγοπι ἐπ6 ἰο] τὶ ηρ 
γοργά ἴο ΠΧ) [παὲ 2}2. 18 ἠοῖ υϑθα ἴῃ (8 Β6ῃ86 
οἵ βιπάαγε, ποῖ ἴβ 18 ΘΟΙΏ ΠΟΙ ΤηΘΑ Πρ 6Ϊ86- 
σῃοτγο, Ὀαΐ ἴῃ 116 Β6η86 οὗ ἑτοιμάζειν (1,ΧΧ.) “το 
οααΐῃ, Ὀγερδσο (οορ. ουαΐ, χχχίϊ. θ, τ οΓο, 
ἴοο, 1.2 1ΟἸ]ονα ΠΖ» ; διὰ δερϑοῖδ!γ (6 ΗΠ ΡᾺ1] 
Οὔ Κα τπηοδηΐηρ, χῖν. 21 ; ἄϑηῃ. χἹ. 16; 1 Κίηρ 
γ. 32, νἱ. 19, οἰς.).. ΒΥ {πὶβ ἷ8 Ἔχργϑββϑα {π6 ἤἥπαὶ 
ἐαπὶρπηθηΐ ΟΓΥ βάδρίαἰίοη ἰο δῇ οδ]εοί, ἱπ οοπύγαβι 
Ψ 18 (μ6 οτρίμδὶ πα κίηρ. Ὑπδΐὶ βυοῖ 8 {Π6 

ΒΘΉ56 δ ΟΧΡΤΟΚΑΙΥ καὶ Ὁγ (Π6 πογᾶβ “12) ἸΠΠ ΝἾ), 
“ηροῖ ΘΙΡΥ αἱ Εἶθ οτϑαῖο 1.) ἘΕῸΓΣ (ἢσβο 
ποτβ δἢτπλ ὑπαὶ [86 οὐ]οςὶ οὗ ““ογοαί(ηρ᾽᾽ δηὰ 
“ {γα 0) τα ηοΐ [Πᾶὺ {π6 ΘΓ τηὶρηῦ τοδὶ 
ἹΠΠ “οαρίΥ," δυὶ {παὺ 1ὺ πιῖρηῖ Ὀδοοῖλο ΒΝ. [ῸΓ 
ἀπο! της, ἀπά [86 Ῥτορποὶ ἀεεϊμηαῦθθ ὉῚ 219 186 
δου τ 1Βδὲ ργθρᾶγεβ, 865 ἴπ ογᾶθν (88 ῥσοδαοί 
οὔ {|| ““ γαῖ ηρ," ““ἸΟττιΐηρ,᾽) “ πιαϊκκίηρ." Τῆι8 
ΤΆΘΗ ῬΙΌΡΆΓΘ 8 [γί ἀπο] πρς ἴον πον οἢ1]- 
ἄγοῃ, ἔγ θη 5, ἀθδαῦ κυοβίθ. ΤὨογοίογο {18 “ Ῥγθ- 
Ῥαγδίϊοπ᾽" ἴθ 4 ῥτοοῦ οὗ 86 ροοάῃεββ δπὰ Κἰ πάῃ 688 
οἴ ους ἀοά. 

Βυὶ ἴον ἐμὲ 1 )δὰλ ϑομονυδῃῃ διὰ ἴβοχθ ἰδ 
ὨΟΏΘ Ὀθδίάθ ἱμοῦο ἰβ 8150 ἃ ἰουπάδιοη ἴῃ 
ΜΠ δὲ Ῥογίδί ηβ ἴ0 {86 ΠΙΒΙΟΥΥ͂ οὗ βα]ϊγαϊοη. Οὐοὰ 
δα ϑουρδῖ ουὖὐ ἴ6Γα6] 88 ἃ ῥϑοῦ ἶαὺ ἰγοΆδιγο ἴο ὃΘ 
ἴμ0 πηραϊὰπιὶ οὗ Ηΐβ ἱμουρηῖ οὗ βαϊ ναϊΐοῃ, δῃὰ 
᾿Ἰδρὰ ἰπθὰ Ὠἰσῇ ρ δὰ ἰμθη σδϑὲ (ποῖ ἀόπῃ. 
Ης ἀϊά ποὶ οἴοοδα ἰθαλ ὑπαὶ ΓΠ6ΥῪ ταϊριὶ οηὰ ἴῃ 
11 ΟΠ 8085, ΒΥ ποθ μδη Ηδ πιδάθ ἴδθ δασὶ ἢ ἰὸ 
Ὀ6 ἀρ τὸ Ἡς Βιδὰ πόνον στοαυϊγοα [8 ῬΘΟΡΪς ἴο 
δβοοῖς Ηϊπὶ ἰῃ ναΐῃ, ἴῸγ ποι μίηρ, δβ 1ῤ γθγθ 'π (ἢ 9 
ΘΠ Ρ(] 688 (80 ἴ0 ΒΡΘΒΚ, ἰο ἴταοθ οαἵ, Βπά ουὖἱ ἰΠ6 
μιάάφη, γοσ. 15. Βιυὺ Ηδ δὰ ε1ἀ: “νῶδϊ ἰβ 
τσ δηα Ῥσορογ, 8.}4}} ΡῈ ἰο γου."» ΡΣ Μεθ 18 
ποῦ {86 δρβίγαοϊ, βυδ)εοίίνε τ μι! θουβηθβα, δὶ (μ6 
οοπογοίβ, οδ᾽θοίλνο τἰρῖ, 88 ἰπ 1Π8 ἜΧΡΥΘΒδίΟΩΒ 
ΡῚΣ Ὦ;Β (Ρε. χυ. 3, εἰ.) ΡΣ ΠΟΥ (1μα. Ιχίν. 
4, εἰ). “Δ ΘΟΏΡ. χχχὶϊ!. 186. ΑἾθὸ Ὁ Ὁ ἴα 
ἴο ὃθ ἰακϑὴ ἴπ [6 οοπογοίθ δηὰ οὐ͵θοι γ8 8686 
(σορ. χχχὶϊὶ. 1δ). ΤὨΐβ Ῥχγοιΐρο: “πδδὶ ἰπ 
τρί 8841} Ὀ6 γοῦγβ," αοἀ ἀϊά ποῖ τηδῖκο ἴῃ βοογοῖ 
(83 χινῖλ. 16; Ρβ, οχχχίχ. 1δ) βο δαὶ 10 σδῃ 
ΟΟΙΘ ὉΠῸῸΡ ὯῸ ἱπγοαιϊ ραίίοη, δῃηἃ οδπποὶ ὃὉθ 
Ρτονϑά ἰο ανὸ δοίυα! ]γ ἤδρρεηθά. ἘὺῸσ Ηο ἀϊὰ 
ποῦ Βρϑαΐ 1Ώ, ΒΥ, οαᾶνεβ δῃαὰ Ὠϊαΐηρ- ]οθβ, δυο ἢ 
88. ἴθ ΒοδίΠο ΟΥΒΟ]6Β ]οὲ ἱποιηδοΐγοβ Ὀ6 ῃοαχά 
ἔγουῃ, αὶ Η6 βροΐζθ Ὀεδίοσα 41} (ἢς πογὶ ἃ. 1 πον 
186 ἴῈΡ 888 βίνεη Ηΐ8 Ῥθ0ρ]6 ἐπ6 ῥτγοπιΐβε οἵ 8 
βοοὰ πιὸ δπὰ ΒΔΡΡΥ ἀν ! ΐπρ δῆεν (88 οἴδοβ, 
δηὰ 186 ῬΓΟΠΊΪΒΘ 18 (]8116ὰ Θχϑοί]ν 88 1ΐ τυ, 
{ποτ 8 {πῸ γγοοῦ ἰπαὶ Φοποόνδὴ 8 οτπμηϊβοϊθηὶ. 
ΑΒ ὈΥ (δ6 ογοδίίΐοη Ηθ 88 βῃονῃ ἩΪπιβο (ἢ 6 
ΑἸ ΒΥ δηὰ ἴμ6 Α]]-ροοά ἴο 8}} σῃδηκιηά, βο, 
ὈΥ {86 ρῥγομπηῖβα σίνοῃ ἰο ἴβγ80] δῃὰ ὈΥ 118 [}8]- 
τηοηΐ Ηδ βιονχοὰ Ἡϊπηβο] ἢ ἰο 186 ρϑορὶβ ὙΒοΟθΘ 
ΠΪΒΙΟΥΥ ἰθ. ὑἱπαὶ οὗ χεαἀριηρίΐοη ἰο 6 16 Ομηηΐ- 
βοϊθηῦ δηὰ Α]]-ροοά. Βυΐὶ 88 {π6 Α]]-σοοά, Α1}- 
τον δὰ Α11-Κποσνίηρ Ηϑ 8 ἐδε αοα, 7 Θμόνδῃ, 
106 ΑΒο]αία. ; 

Αοοοτάϊηρ ἰο νεσ. 19 [86 Ῥσορῃοὶ δββιῃλθ {μδὶ 
4}1 ψ1}} οολθ ἴο ῥῬδβ8 88 Ῥχοχηϊβθὰ βὸ ρυ ] 1] Ύ, 
δηὰ ὑπαὶ ΌΥ ΤηΘΔῺΒ οὗ Ογγυα. ΕῸΓ γογ. 20 μηᾳ. 
μὸ Πηἀ οὐγβοῖνοθ ἐγδηβ αίθα ᾿ηἴο {86 (ἴτη6 πες 
{πΠ6 οιηδηοίραίίοῃη. Ηρφῆοθ {ἰπΠ6 [Ιβγϑο] 68 ἃ ΓΘ 
οὩ]]οὰ θϑβδοδαρϑθᾶ οὗ ἴδ παϊΐίοῃβ, δηὰ δο ἐμαὶ 
᾿ο]ροὰ {π6ηὶ ο ὑπ|8 {1110 δὴ ὃ ὯῸ οἱδερ [δ 
Ογγυβ. ὙΠεγοίοσα ἰη {μ6 (ἰπλ6 οὗ {πΠ6 611} γϑῦϑῆσο 
εἰϊβοιοὰ ὈγῪ Ογγυβ [6 σρἀθοπιοὰ αγὸ ἴο δ55θ:λ- 
Ὀ]19, δηἃ οοἴὴθ δηᾶ ἄτανν ὩΘΑΣΙ 1η ΟΓΟΣ ἰο 
6] 161 1Π6 ζδοίη γοβυϊδηὶ ἔσομλ (ἢ6 Ργθοθάϊηρ ΘΟΌΓΒ6 
οὗ Ὠϊβίοσυ. Τα σοβυϊίδηΐ 18 ποραίνα δηᾶ ροκὶ- 
ἰἰνθ. Τῆι ποραίἑνο ᾿β δίαϊθα νοῦ, 20 ὃ, υἱ. ΒΟΥ 
ον ποῖϊδίη ἴΠο8580 οδειγίπβ ἴ86 νοοῦ 
οὗ ϑὲσ βύάνϑῃ ἰαβ6, δῃ ᾿σαγίηρ ἴο ἃ 
δοᾶ τμαῖ 711} ποῖ βανὸ.-- Ὺ, σοιΡ. χ]ῖν, 9, 
18. ἵνὶ. 10, 4 Κἰπᾶ οὗἉὨ οσδυβαίϊνε Καὶ, οορ. ὁ 
ΤΆΣ. γογ. 8, ὑμουθίουθ ῬγοΟρΡ ΥΥ : ποῖ ἰο βχϑζοἶβθθ 

Κπον]εᾶρο. 5), οοσαρ. χἱνὶ. 1,7. ΣΝ, οοωρ. 
Τιατα. ἷν. 17.------ ΒΥ {Π1|8. 'β Ὄὀχργοεαβοὰ, ἐμαὶ δἵδσ 
{6 Δα] νόσαθοθ ΕΥ̓ Ουτὰβ [βγαϑὶ ν}}} δὲ Ἰαδὺ ἀεῆ- 
πἰοὶν οοπηθ (0 {ἢ Κηονίοάρο οὗ {Π6 (0}} 7 δῃά 
ΒΟΙΒΙηρηθθ8 οὗ ἰάδοϊαίσν. -- Ἶ᾽ 6 Ιθαση ἰῃ σνοσ, 2] 
{π6 Ῥοβὶεἶνο γθβϑυϊῦ οἵ ὑπαὶ σουηβθ ηρ. ᾿Βαΐ [86 
δηπουποοιαθηί οὗ ἱΐ ἰβ δραΐηῃ ἰηἰγοἀιτιορα ὈΥ̓ ἃ βο]- 
ΘΠ ΒΌΠΩΠΟΠΒ ἰὸ ὯδβΒ6 [6 Ὡροραδι] ἀ6] ρογαϊϊοα 
(οοιΡ. χὶὶ. 22, 23). 611 γϑ9, δι ἃ Ὀστίῃ αὶ Θ8Σ 
ΤΩΘΔΏΒ 88 ΙΩΌΟΝ 859 Ὀτίπρ οὐ ἰηίοστηδίΐοη. ΤῺΘ 
{ποῦς 8 οοτηρ!οίοα ὈΥ δἀάϊηρ δηοίμοσ σου. 
ΤΉΘ ΠΘΟΘΒΒΆΣΥ ἕδοίβ τημδὶ ἢγεὶ Ὀ6 ῥγοἀμορα ; ἴδῃ 



δ00 ΤΗῈ ῬΒΟΡΗΕΤΊ [ΒΑΙΑΗ. 

οοὔτδοὶ ΠΔΔΥ ὃδ6 ἰδίθῃ δῦοαΐ ἰμοσὼ πων 
ΤΒΟΏ 88 ἴῃ ψ6Γ. 8; ΧΙ! 1, εἰ..). Τα ἴϑὸξὃ"ν 
ἐπιθ ὗ ΘΠΠΟΌΏΟΘΒ. [86 τοδι]ϊ. [ἢ [86 Θοπδβυ]ία- 

ἐΐοι ἢθ Ὡδάθ [ἷ8 χίρδι ἴθ, δῃηά πμαὶ ἢθ δαϊὰ 
χηυδὶ Ὀ6 8006 ἴον 1( νδϑ (Ὸ ἰσυϊῃ, [Ὁ γὰϑ 88 
[Ὁ]: πο οδυδοᾶ τα (υἱς. παῖ ἰδ 
ἰοιτπχαιοά τοῦ. 19, δὰ Ἡβοδο {Ὁ ] θηΐ, δον 
ψερ. 19, ἰβ δαβατηϑά) ἕο Ὅ6 Βϑαζὰ οἵ οἱὰ, διὰ 
Ἰοὴξ ἀκο ἀϑοϊασοᾶ 2 ΝΟΣΓΣ, ϑοδονδδ 7 
εἰο., νοῦ. 21. Ὑπογοίοσθ, Πόσο δχαΐη 189 [0ΕὉ 
Ῥτοῦοθ Ηΐ8 ἀϊνὶπιιγ ἴγοπι Η 15. οπιηἱβοίθμοθ Ομ 
τασθς 880, (μαι ἰμὲ8 15 μαι αἰνίπο δἰἰγιθυΐθ {μαὶ 
ὁ8η δ6 πχοδὲ ΘΆ51}Υ ᾿πϑροοίοά ϑνθῃ ΒΥ {ποθ ῃοὶ 
ογθ- τὶ ἤθθ668. ΕῸΓ ἰδ 116 ῬΧΟΡΏΘΟΥ 88 βυοἢ δηά 
ἴΠπ6 (ΕΠ! ποηὶ Ὀ6 νογθϑα, δὰ {ἢ ὨΘΟΘΒΔΑΓΥ οΟΏ- 
οἰ υϑίοη ἴογ δΥσΥ ΟἿΘ ἱβ 8 δυρογμυιμδη ποτ ηρ, 
ψΠΠἶκ δά δ Ό} ΠΥ, ούθ [ῸΓ βϑυοῖ 85 ΔΘ ΘῈΣ κὸ 
Τοπιοίδ ἰῃ γοϑρϑοῖ ἰο ἔπι0 δῃὰ ρμὶδοο. θη {μ6 
ΓΒ ἀραὶ χηδίοθ Η] 286} Πόσα θβρϑοΐδ ν 88 ἃ αδὶ 
Θοά, 1 ἰφ πιῇ τγοίδγθηοο ἴο γθ 18. 18 δὰ 19. Η6 
48}}8 Ηϊ 961 δανίουςσ ἰῃ οομίγαοὶ τὶ} ἃ κοὰ 
τμαῖ οδηποῖ δλῖνο, γογ. 20. 

8. Τέοοῖς πο ΤΏ6 -----584}} ΔἸΟΣΨ, τόσα. 22 - 
256. Ἰη (Πα σοποϊυαά!ης πογὰ ἔπ [0ΒΡ, ΟΥ̓ ἴπ6 
Ἔχρτοδβίου 811 γὸ ϑυιᾶβ οὗ τ: ϑασῖι, σοι ργο- 
Βομβ 811} ργονίουβὶυ ἡδπιϑᾶ, υἱΖ. [Π6 πδίΐοηβ οἵ 

"ἼΠ6 πογίπογηῃ (νοῦ. 6) δηά οὗ {6 βουΐμογῃ (γογα, 
14 μ44ᾳ.) που ἀ-ρόνογ, δίοηβ στὶϊῃ Ιργβο]. ΟἿ 
ταὶ πὶ Ὀ6 ἰδηχρίοα ἴο ἰδῖζο γογβ. 22-2ὅ 85 δὴ ἰη66- 
δὰ βϑοίζοῃ, 161] τῖῖὰ γοῦβ. 14-17 διὰ 
8-21. Βυϊ (Πθῃ κἱ πουὰ ἀουδύῖοβθ παν θοχύῃ, 

1|κ6 ([Π6 οὐ6γ8 πιϑηιοηθα, ψιῖ “ἀπ πα βδι[ἢ ἰδ 8 
1.080." ΜοΙΘΟΥ͂ΟΓ Μὸ 860 ἴτοῃι 8}} ἴ89 δϑθϑὰ 
οὗ Ιδιδθὶ, νογ. 26, ἰπαὺ δήοσ [βσϑοὶ 88 Ὀθθη 
θη γο Υ οοηνογίρα ἰο ἰῃ6 [0 ΒΡ, [6 Ῥτορῆθί 8668 
ἴῃ 811 πηδη κι ηα 8Ώ}}} ΟἹΪΚΥ ἃ βορὰ οὗὁὨ [βϑγϑ9]. [ὲ ἷβ 
ΡῬΟμδὴ6 ΔΙ ΧΉΪΥ εἰχηϊβοδηί ἐμαὶ ΟὨΪΥ αῇενρ [86 
ΠοΡογῃ δηα βου Βογὴ ποῦ ἀ-ῬΟΥΘΙ, ΟΥ αἤεν {86 
ΤᾺ] 688 οὗ {86 Θϑηῖ} 68 τοργοβθηϊοα ὖγ [Π6ῃ, ἀοοα 
δὰ ἰοὶ 186 οδοαδρϑθὰ οὗ τ:6 παῖίομι: αὶ θθοοπλθ 
ΔΥΔΚΟΙΒ οὗἨ (6 κδἰναίΐοη ἱπαυχαταῖοα ὈΥ ΟΥΓΌΔ. 
8. {πὶ ηοΐ δὴ ἱπιϊπχαίϊοη οὗ (86 ἴδοϊ κὸ δι ρἢδὶὶ- 
ΘΔ οομῆτγιηθα ὈΓῚ Ῥᾶὰ] (οι. χὶ)͵ῦ ἸΤδὰ8 
ὃγ 81} ἴ:6 ϑῃᾶβ οὗ ἴ89 δασῖδβ πὸ ἃγὸ Ὠοΐ ἰὸ 
Ὀπάογοϊδηἃ ἰμοθο πδίΐοῃβ {πὶ τοτηδἰηοὰ Ὀοϑὶ 6 
{Πο86 τηϑηιοηρὰ ἴῃ σοῖβ. θ, 14 κηα. δῃὰ 18 βαα. 
ἘῸΓ [Πο86 ὑπ ταθηιοηρὰ γ ἐἢ6 Ῥτορμοὶ σορσο- 
Βοηϊοα ΔΙΓΟΔΑΥ 411} τηδηκίηᾶὰ, ΤΒογοΐοτο [89 βαπλθ 
ΔΓ6 τηϑληΐ, ΟὨΪΥ͂ ἤ6ΓΘ (ΠΟΥ͂ 8.6 τηϑηῃϊϊοηοα οοτ- 
ΡΓΟΠΘΏΒΙγΟΙΥ ἰμβίοδα οὗ βίηρὶν δ8 Ὀεοίογο. ΑἹ] 
᾿οροί μοῦ ΠΟΥ οοπβιϊυῖϊθ [86 Θηεῖσθ (111 ἐμοὶ) 
βοϑὰ οἵ ἴδζϑ9] ἰὴ Α δρ' γι] βεπβθ. ΤῈ 4]] οἵ 
1686, δον βδ γαϊΐοη 8 ργοραγοὰ ἴοσ ἴθ δηά 
ΔΠΘΥ [ὉΓ Βα γαϊΐοη, {π6 [ΒΡ δά άγοθαθοβ [9 814], 
εἰϑοϊϑῖνα ποτὰ οὗ οδ]ἕηρ: ἴασαι ἀπο τ9 δᾶ 
ὍΘ βδαυϑᾶ. Οὗ ἔδπο πιρογαίῖνοθ ἰ᾿6 τϑί 15 οοτὰ- 
ΤΩΔ Πρ, [16 θοοοπα ῥγοιηΐίββουυ. Ὑη6 ἱμυὶ ἢ 
.8}} του ηάβ οὗ Μαίίῃ. χχὶϊ. 4: “1 μδνὸ Ῥγδρϑσο 
ΤΑΥ͂ ἀἰῃηοῦ, οἰσ.,-----4}} (ἱηρθ δτὸ Υ͂, Θο9 
Ὀηίο ἴθ τηδεγῖδρο." ---- ΟἹ (οοιαρ. χχχ. 15) 
8 Ξξξα. Ὀ9 βαυϑὰ, Ὀδθοοπὶθ Ῥαγίδίκοσα οὐ [μ6 ρογίδοί 
δηὰ ὀγου δίς βαϊνδίίοη (γον. 17).--  Πθ οδαβα- 
ἔἶνο οἰδυδο: ἔοσ 1 δὶ Θοά, οἰο., γον. 22 ὃ, Ῥγον 8 
(8.6 Ῥοπεὶ Ὀ.Π1Πγ, γθα [86 Ὡθοθθαὶν οὗ {86 βαϊ γαίΐοη 
ΕΥ͂ Γαΐδτϑηοθ ἰο 186 ἐττοίγαραδίο ἱγαια, ἀουδίοά 
ΒΙΏΟΘ ἰδ6 (411, θυὰϊ ποτ δοϊςπον)οάκοα οἡ 411 ἤδπαβ 
(νοτβ. θ, 14 καᾳ., 21) [πὶ Φοῃονδῆ δἷοῃθ ἰβ Οοά. 
ΟἿΪΥ αοἂ οδὴ παδιγϑηὶϊ νον δαιΐηρ βαϊνδίίοῃ. 
Φοδονυδὴ δου ἰ αὐ. ΕΥρο )-----ὐ θη δ}} ἰασῃ 
ἴο Φεβότνδὶ δηά δηὰ ἰ Ηΐτὰ βαϊγδοη, μου, ἴοο, 

(Ππὸ οἰοσηδὶ ἄθοσοο οἵ αοα ἰδ ἔ18]}1οἡ {παι 81] 
535 ὍὈονν ἴο Ὠΐπ δῃᾶἃ δϑὲνθ δἰ.-- ΤῊ 
ΘΟΓΘΘ [88 τοδὶ ἱπροσίδηοθ ΔΒ Δρροῦσβ ἴοι : 
αν ὄυσοε ὉΥ γδο] διπὰ δο οουἱά σσθασ 
ὈΥ͂ ἢο φτοδίεσς (Ηοῦ. νἱ. 18 ρᾳᾳ.). Τὸ οδἱὰ ἴδυδ 
δοαῦϊΐ 08 δὴ δὐαίσδοὶ σὶρ μῖ, 80 ὉΠῸΟΥ ΠΟ ςοἷγ- 
ΟΟΙΒίΔΏΟΟΘ οΔη ἰδ ρῸ ὑδοὶς, ὕὉθ σογνοϊκοὰ ογ ἀθ- 
οἰασοὰ π0}}.. 932 Ὡ δὲ ἰῃ εξ. χχὶϊ. 16-: 
ὅσον. χχὶϊ. δ; χὶῖχ. 18; δοϊὰρ. χὶϊΐν. 46. ἰ 
Βιοὰ τίμιος ἰσδηβίδίο ΠΡῪΣ (βθ6 7Τεχί. απὰὶ ταν.) : 

“(ον (Ὧ9 βακθ οἵ σὶρ ἰθουεηοββ,᾽" ΟΣ “οὗ σἱρλὶ."» 
Ταΐθ πογὰ, θοίπρ δὴ οιηδηδίίοῃ οὗ ἴθ αἀϊνίηθ 
τ χὨθουδβΏθθη, θθδσβ ἴῃ 1186} {16 ρυδσδηίῦ οὗ δϊα 
ΓΟ ἰσδίίοη, δπα ἐπ γοίοσο οδηηοῖ ρὸ ὑδδοῖ (σοι. 
18:0 ΨΟΓΥ͂ δ᾽ ΠΑ ν Ῥδῶδαρο, ἰν. 11). ΤΈΘ οοπϊθηϊ 
οἵ (δ οἰ 'θ (δαὶ ΘΥΘΣΥ͂ ΚΠ 66 ἱ Ῥοῖ ἰο 1896 

[0ἘΡ, διὰ ἸοΗΐηΣ ΟἿ βεϊοηβΒ δ]5ὸ ἰο ἰδ βεοοῃάᾶ 
οἶδῦδβθ ; οορ. χὶχ. 18) θυ ΥΥ ἰοηριθ 8}}8]}} βυσοασ. 
Ἰποχσοίογο ἴΠ 6 προσκύνησις, 86 ουϊπατὰ γϑθϑὶ ἢ 
οἵ Βοι, (Ρᾳ. χουν. 6), δῃηὰ {6 ἐξομολόγησις 
(οι. χῖν. 11 ; ῬΆ1]. ἱϊ. 10, 11), 86 Ὄοχργοβδείοῃ 
οὔ {πὸ οοῃέδβαϊοῃ ἱπαὶ Θοα ἐβ ἴπ6 Α1}-νῖβο, Α]}- 
τρμίθουβ δηὰ ΑἸ ρὨΥ, δ8.4}} 6 δοοογαθᾶ ἰο 
Ηϊτ 88 Η!8 ἀἰνίπετῖεμι, ἰἰδε Ηδ ἄσοθβ ποῖ βυθὲτ 
ἰο Ὀ6 ττοβιρὰ ἤγοτα ἢ. Βυϊ ΘΥ̓ΟΣΥ͂ οδίἢ ὈὉγ αοά 
ἱωγοϊνοβ (Π6 οοῃίοδδαίου, ποὺ ΟὨἹῪ ἰπδὶ ἐποῦο 8 8 
6οά, Ραὶ «]ρο ἐπὶ {π18 Οοά Κποῦσ ἰῃς γα, δηά 
88 ἴ(ῃ6 π|}}} δηὰ {ῃ6 ΡΟΊΤΟΓ ἴο ἀυθηρθ [ἢ πίστη. 
ΑὮἢ οδί ἴα, ἰηδερῖ, 4 αἰνίπο ψόσβΐρ (ΘῸ0Ε8- 
{ΠῈΞ᾿ τες 6 Ῥγορ οί, ἸΟΥΘΟΥ Ὁ, ἰδ ΨΘΥῪ ἴὩγ 
ἴγουα θα] ονίηρ ἐμαὶ (ἴΟ ΒΔ. 10 τ} ἢ οπ6 πογά) (ἢ 
οοηγνογβίοη οὗ (ἢ 6 Βοδίποηῃ δὰ οἵ [βγϑδοὶ πὶ}} ὕ6 
ἐς Ἰἥμε δηα ἐδ τλλρόνρε Βδίμον (μῖ8 μα αὐβεύρο 
Ὑ ΓΕΒΘ ΟΥ̓ δυοσΟΒαῖνο 8 , δη4 πι8ὴ 
-- νἱὶ ᾿μεκο ἀοοϊἀοα μεβ θήσει Τὸ 1:18 γα, 
24 τοΐοτβ. 

γον. 24. Τὴ δ18 γοῦθθ γ6 Ῥοσοοῖνο ([ἢὯ9 οὔθον- 
ἱηρ' 08}1} οὗ (86 οοῃηγοτγίορα ἰο {ποὶτν 811}1 θαὶ ἰδιϊησ 
ΟΓ ονϑῃ ἀδοϊάθάϊυ γοδϊ δέ Ὀσγοίγθη (θεθ 7αχί. 
απὰ Οταηι.). ἙἸΓγβῖ, {Ποὺ ρμοΐπὶ ἴο ἐμποὶρ οὐστι ὁχ- 
Ῥογίοηοο : ΟἿ]Ὺ ἐπ ϑϑβονδ εχ στἰρβῖθου δ 
ἄοϑθἂπ δᾶ βίσϑηρμ. ΓΊΡῪΣ (οοπιρ. χχχιϊ, 
1δ. ᾿χὶν. δ δῃά Ῥε. χὶ. 7; οἱ. 6; Φυάᾳ. ν. 11, 
εἰο.), ΓΘ ἡιδία ἑαοία. ΤΠ δρθδκοσ ὑτου]Ἱᾶ βδγ, 
(Ππογοίοσο : αἰβρίαγα οἵ υἱβῇῃ ςθουβηθδβ ἘΚ οἴ 
ἀϊπροβιϊοῃ οοπίοσιηθα ἰο [86 Ὑ1}} οὗ ) δηὰ 
ὐὸ ἃ δὲ ΓᾺΡ 6..ὄ 89 ΡοτΤΕΓ ἰο ἀο ι (ἰἰηρβ δηά 
ὈΘῸΓ [Πΐηρ8) ἀγὸ ΟὨΪΥ ἴῃ “6 ῃονυδῆ, ἢ. 6., 8ΓΘ 
ΟὨΪΥ Ῥοββὶ]6 το αοά σἶνοβ δΌ] }ἰγ. ϑοοοηά, 
{Π6 το 18 ̓ οἱποα ἴο {818 {Π6 Ἔχμογίδί(ου ἴο οοτμθ ἴο 
Φοβοόγδῆ 858 (ἢ 6 ΟὨΪΥ βουτοῦ οὗ σὲ ἱηνασὰ 118. 

Βοραγάϊπρ ἰδ9 Θχργεβείοηθ Ὁ δπὰ γῶν, 1Π6 
Ῥτορδμοὶῖ νου]ὰ ουδάθηςγ Ἰηϊἱτλαίο ὃγ Ἃ (δαὶ 96- 
ΒΟΥ σοργοϑοηίδ 86 Ἰοϊιίοθὲ χο 8] οὗ Βυπιδὴ οἷ- 
ἰοτὶ, δπὰ {πᾶ 1ξ ΘΟΠΟΟΓΏΒ υ8 [0 Ροποίγϑὶθ ας αν αδ 
ἰο Ηΐα.. Τὴ ποίϊου οἵ “ ργοστγοιὶ αὐ ζαδϊσίωαι 
᾿ρεῤηοα ἢ (ΘΠ ΕΒΕΝ.), 18 Ἐχργοθϑοα 1 ΒέϑηΥυ τηοάϊ- 
οδίοηδ ὈὉΥ Ἵ. Οὐομῃ. 2. βὅδιη. χχϊὶ. 19. 2οῦ 

χὶ, 7; Νίδῃ, ἱ. 10; 1 ΟΒγ. ἵν. 27, σίο. ΕἾπδΙ]γ, 
[Ποϑ9 οοηγοσίοα ἀο μοὶ [81] ἰοὸ δα ἃ ἰδγοαὶ ίοῦ 
{μοθο τὺ ὀρροϑθ ἐπουλβοῖνο : δᾶ 411 τμβαξ ἃσθ 
ἑποθεδθοᾶ δικαίεπαῖ ἘΠτὰ 88}8}} ὍὈ6 δαδοδασιϑᾶ. 
ΤΏΘ 88π|6 δχαργθβαῖΐοῃ δρϑὶη ΟἿΪΥ χὶὶ. 11; ϑοὺς 
οὔ Βοϊοιιου ἱ. 6. 1ὶ βϑϑῃλδ ἴο τ29 ἰμδὲ (9 Οχρτγεϑ- 
βίου “ἰῃολθ ἰπβδηιοα ἢ ἈΠΡΙΣΣ Ῥοΐϊη ἴὸ {86 

[Ῥαγοβοϊορίοα! ἢ ἰδδὲ ἴῃ {δε Πδασία οἵ ἱμοϑο δ]ϑὰ 
μι μαίγοά (86 αἰδρίδυ οὗ ον ῥσοτόοῖκοθ δηρος 
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δηὰ ποῖ οσγθ.0 ὔΟὐορασο 9υΐδα, Φο μη χὶϊ,. 
21] 

Ψοσ. 25 ἰβ ποῖ ἰο 6 τεχαγάδα δὲ οἶμον [ἢ 9 
ποτὰ οὗ Φοβονδὴ ογ οἵ 6 οοπνοσίοα γογ. 28. ]ὴ 
ἰδ ΤΌΓΙΩΟΓ ο886 πὸ σουἹὰ μβανϑ 8: ἴῃ [60 ἰδίίε ιν 

ἸΡ ΤῊ που] βαὺ ΟἿἹΥ πμδὶ δὰ θδθα δἱ- 

τοϑὰγ βαϊὰ ἴῃ ΠΙΡῚΣ 72. ρῶοθ 1 σορασὰ (μ18 

ΥοΓΒ6 85 (ἢ ποτὰ οὗ "6 Ῥτορβοί, δα ἀϑὰ ἰπ οοη- 
οἰυδίοπ ἈΥ̓͂ ὙΔΥ οὗὁὨ οοῃβετηίϊηρ, ΧΡ δοὰ 
δἰβρο οἵ ρῥγαίβο. Βν δ888}} ὈῸ ἡπριιδθα ἢ 
γοσὶἤοβ ἐμδὲ τθ δγὸ μοί δῦϊο ἰο ὅπά ἰμ ατουπαᾶβ 
οἵ τμοὲτ ᾿πϑιϊδοδιίου ἰπ ἐμοιηβοῖνοβ, θὲ ΟὨΪΥῪ ἴῃ 
αοά. ΤὨϊβ Βα α Νοὸν Τοβίδιηθηί ἀνέητεῖ! 
(δουχῆῖ, (πδὲ ν}} Ὀοῆα “τμ6 Ενδηροὶΐδι οὗ {86 
ΟΙὰ Τοαϊδηαλοηῖ." ΑἸὨᾶ 68}81} ΔΊΟΣΥΣΥ οοπίδι δ 
ἃ ΠΟΧΟΪΟΩΥ 88 δὴ ἱπχτοθϊοης, [{ ἰθ 88 ἃ ἤηροῦ 
θοκγὰ ἰο 6 ῥγδϊβίηρ ομοὶν οὗ σοῦ ΦΌΠῺ α 
ἴῃ ον. ἰν. 8 ρᾳᾳ. ; Υ͂. 9 5η4ᾳ.; Υἱὶ. 9 5βα4.; χΙ. 16; 
ΧΙ. 10 δαᾳ, εἰς. ΕἾμδΙγ, 811} 180 δοϑθὰ οὗ 
ἴετα 61 15 δῇ οχρίδηδίΐοη, βῃονίηρ 86 1δὺ τὸ 
8ΙῸ ἰ0 σΟὨΒΙΓΩΘ γΟΓΒΟΒ 22-25, ποὶ 838 ἃ 6 Ψ 0 Γ- 
ἀϊηδίθ σϑθοσ οὗ (86 αἰκοοῦσθο, θυ 88 [Π9 δῦτα 
οἵ ἰ86 Ὑ 8016 ἀϊδοοῦζβο, δὸ ἐμαὶ (6 “ οηάβ οἵ {9 
ΦΑΣΊΝ "ἢ δῖο ποῖ ΠΟ Ὡδιίΐοῃβ Ὠἰ Ποῦ ὉΠ Π)ΘΏ- 
ἐἰοποά, θαΐ {86 ἰοἰ Δ} εἰν οἵ [Π066 Ῥγου οὐ ] Υ πδηλθά. 
ΑΙΙ (ποθ πῖλιο δοοοζάϊηρ ἰο νϑῖβ. ὁ δὰ 14 ἢδγθο 
Ὀοοῦ οοηνογίοα ἰο Φομονδῖ δσὸ θοῦ [8ΓΔ86], ἱ. 
δ.) Βρ᾽ τ ἴπ81 [αγϑο]. ΑἹ] "πον πίοι δγὸ οἵ ἰδ ἰτἢ 
186 58:16 816 ἴδο οἰ] άγοη οὐ Αθγδ δι." (4].1}}.7. 

ῬῬΟΟΤΒΙ͂ΧΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ου χῖὶν. ΤῊ Ρἰΐδῃ δῃὰ (π6 Βαθυ]οηΐδη 
οδρῶνὶιϊοβ οουσοδροηάὰ ἴο ομϑ δηοΐμοσ. Βοίῃ 
ἴθ ἰθ6 ΒΟΙΥ͂ πδίΐοη ψόγο ου(δἰάα οἵ (π6 Ηοὶ 
Ἰδηὰ δὰ ἴῃ {86 βοσνίοθ οὗ 8 μοαίμβοη νογ]ά- 
Ροποσ, [Ι͂1ἢ οδοῖ ολθο, ἰοο, 118 Βαρροπθά ἴῃ (9 
Τοβρὶ οηοηὶ ροσίοα οὗ ἐπ που] ά- ρον ῦ ὀομοθγηρά. 
Ἐφᾳγρὶ, δὶ 116 [τὴθ 1ΐ τγδϑ οοιαρϑ]οὰ ἴο ἰδὲ [βγϑεὶ 
ἔο, βιοοὰ ἰογοιγοσὺ Ἀπιοηρ 41} ἡδίϊομβ ἰῃ χοθρϑοὶ 
ἢ ουἱυγα δηὰ ΡΟ  ἰἶςα] ρότοῦ. “ΤΊ οθΘ πο σῸ (ἢ 6 
τοδὶ αἰοσγίουβ {ἰπηο8 οἱ 4}1] Εχγρίΐδῃ ἰβίονυ ᾿ 
(πρβισυβ, Οἰγοποίοσυ οὗ (δε ταπ8, 1. Ρ. 889). 
ὑτὰβ νδ8 ἴΠ8 ΘΟΠΑΌΘΙΟΡ οὗ τευ πα ΜΕΝ Ἰηρ- 
ἄσαι, τ᾿ ΐοἢ 1166} δά οοπαυοτοά (ἶθ ο]4 Αβϑγ- 
τ, δηὰ ἢ δὰ δρργορτίδιϑα 18 βόνγοσ βο ἰμαὶ ἢθ 
ΓΟΡγοθοηϊοα (ἢ6 πουίπογη πο] ἀ-ῬΟΤΟΣ ἰπ, 88 ἰΐ 
ἝΕΓΟ, 1(8 [ἢ 1γὰ ΡΟΥΘ ΟΓ ἄοχτοθ. [ἢ Ὀοϊἢ ᾿πρίδηοοβ 
(86. ἱποοηβί ἀογδῦ]θ, ἀοαρίδοὰ 2εὲ)ἴ ὝΟΓΘ βΙδυθϑ 
πἰϊποῦΐ ΡΟΥΤΟΙ ΟΣ σἰ 8 ἴῃ [86 ἰΟΥΓΙΙΟΓΥ δηὰ βοῦ- 
Υἱοὶ οὗ ἰπ6 πογϊ-ρονονυ. Ὗοῖ μον βυροσγίοσ (Π6 

ΜΟΓΪ 668 πὸ εν ἴῃ σοηίγαδίὶ τι 1Πη0 ταϊμηϊν 
ἀροϊασοὰ ἴτ ἰο 6 Ηΐᾷ οχργϑὴβ ρίγροθο, ἰῃ 

Ἰεδαϊης ΗΠα6 Ῥθορὶθ ταϊγδου]ουβὶν οὐἱ οὗ ἱ, 
“0 ΒΠΟΥΝ Ηΐ8 ρονοσγ ἰο Ῥμδγδοῖ, δηὰ ἰμδὶ Ηΐ8 
Πδη16 [ΪΣὮϊ Ὀ6 ἀθοϊατοὰ ἰῃσουρπουΐ 411 π6 
ΘΑΓΒ ; δηὰ ἰο Ὄχϑοιιῖο λαάρτηεηΐ δραϊηβί 4}1 (μι 
ξοάβ οἵ Ἐχγρι᾽" (Εχοάα. ἴχ. 16; χίὶ. 12, σοωρ. 
ὙΙ11. 10, 19; χῖν. 4, 17, 18, 25). ΤΏ οηίἶτο ὅτθὶ 
ΒΑ} οὐὁἨ ἁ Τϑδηΐοὶ ἱπίοστηβ 8 οὗ ἔΐοβθ σα ταου!οῦβ 
ΤΑΟΔΛΌΤΟΒ οὗ αοα Ἡδοδο οοπηηοη οδ͵]οοὶ δά οἴἶδοὶ 
ΑΒ [Πδὲ οοηΐοββίοη οἵ ΝΟ ΟΠ δάημοζζαν: “ Οἵ 8 
γα ῃ ἰὰὶ ἴα, (μαι γοην αοἄ ἰβ ἃ αοἀ οἵ ροάα, ἀπά ἃ 
Τοτὰ οἵ Κίηρη᾽ (Πδη. 1. 47; οορ. 111. 28 ρηα. ; 
ἶν. 81 ρα4.; νἱ. 25 ραα.). ΤὨΘτοίογο, ὑπῖοο πὶ ἐμ αῖ 

ἰἸοὰ Ὀείποθῃ ("6 8 ΟΥ̓ ἴοια (μα ἐγ αοἀ 
6εῃ. χὶ. 8) δὰ {η6 δρρϑάγδῃοα οὐ ΟἸ ταδί, {60 

ἰοοῖ υἷδοο φγδαηά ἐδαϊξπηοηΐθα ἤγροια (6 [08 ἰο 
ἴπ6 Ποδί ἤθη ποσὰ, Απά ἴῃ ὈοΙΒ ᾿πδίβποοβ ἐπ 6 
τηοάδίαπ οὗἁ ἰοδι  ΠΙΟΏΥ͂ γγα8 δῇ 6Ἵχὶ]α οὗ [δγϑε}], δηὰ 

ἰϊ ττῶϑ σοοεϊγεᾶ ὈΥ (86 νου ἀ-ροτσοῦ ἐμαὶ δὲ [89 
ὕπιθΘ νἯὰ8 ἀομλΐϊηδηῦ: ὄγβι Εσυρὺ (86 βουϊοσῃ 
ἩΟΓΙα-ῬοσοΣ, δηὰ ἰμ θη 186 ἘΝ (86 ΒΔ})}}ο- 
Ἀ1Βη-οσβίδῃ Κίησάομι οὗ πρΐοῖ ΟΥσυβ πχυβὶ Ὁ 
Γοζδγαθα 86 ἴῃ μβοδὰ. Τῇ οὐ]θοῖ οὗ (18 τον6ῖ8- 
οη ἰο ἴ6 Βοδίβοη που] ἃ τᾶ ἴῃ ΓΑ], ποὶ 1π 
Ἔχίοσιϊηδήοη οὗἨ ἰαοἰδίσυ ((ογ {πθὰ [μ6 οὐῆϑοι 
ΓΟ ποὶ ἰδ θα), Ὀὰὶ ἰῃ9 ρχοθογνδιίοῃ δηὰ σϑ- 
ΥΊΥΔ] οὗ [Π6 ΧοΙΔΘΙΏΌΓΔΏΟΘ οὗ (π6 Βἰσἢεϑὶ Οτγοδίοσ, 
Βυ]ες δπὰ αᾶρο, οὗ [89 Ὅπὸ συ] ηρ οὐ οΓ 8}} {παῖ 
18 Ὑἱ8 Ὁ]6 δηιὰ ἱην αὶ Ὁ], ἃ σι τ ὈΓΆΠΟΘ ΟΥΟΣ ὈΓῸ- 
βοῃΐ ἴῃ [π| τηοσῖ θϑογεί ραγὶ οὔ ἰμ8 Βυτηδῃ Ὀγθβδεί. 
ΤῊΪΒ ΣΕΙΏΘΙΩΡΓΔΏΟΘ ΤΠΔῪ ποὶ ὃ Οχιϊη συ ϑά, [0 
ἰδ ἰ6 [πΠ6 οοπηοοίϊηρ ροΐηί ἴον {π6 βηκ] δηὰ μἰσῆσδι 
τονοϊδιΐοη ἐΠδὺ 16 δοοοιρ 64 Ὀγ (Π6 ϑοη οὗ Οοάὰ 
ὈΘΟΟΠΙΪΩΡ Τ8 [ῸΓ (6 ῬΌΓΡοΘΘ οὗ τϑἀϑιιριΐοῃ. 
Βυΐὶ δδρθϑοΐδ! νυ (6 ἰοβιϊ τ ΟΥ̓ ἐπιρατίρα ἰο ἐδῶ 
ἯΆΒ ἰηϊοηάεοά ἴἰο ἔγθθ, ἔγοσῃ γι Ἐχι]ο, (86 πδίΐοῃ 
δὲ νγδϑ ἰο "6 ἴῃς πιηοαΐαπι οὗ 56] ν᾽] 00 δηα {ΠΟΛ ΌΥ 
ἴο πηλῖκθ βῃῖηθ {Π6 ἔγχεϊ θδδιηβ οἵ Μοβείδηϊο βα νἃ- 
οι ἰο Ιασϑθ] δῃὰ {πὸ που]. 

2. Οὐ χὶν. ῬΒΈΒΒΕΙ, (ἱπ ΗΚΕΖ, Κ.- πο. {Π. 
Ῥ. 291) κῖνεβ ἃ 11εὲ οὗ 186 ἀδὶδ οὗ {μ6 Οἱ Τοεῖδ.» 
τηθηϊ ἴῃ ἰο Οὐγῶβ, ποῦ, τὶ βοσλο τηοὰϊ- 
δοδιίοῃ, 18 85 [Ὁ]1οτπ͵δ: 1) Ηθ γδβ ἃ Ῥεγείαπ (δῃ. 
γἱ. 29) ; 2) 8 ν8α ἀίπο ἴῃ Ῥεγεὶδ (2 ΟἿσ. χχχυῖ. 
22; Ἐζτὰ ἱ. 1 5α.; ἦν. δ; δῃ. χχ. 1); 3) ἢθ γγὰ8 
Κῖηρ οἵ Μοαΐα δπὰ Βαγίου (Εζγα νυ. 18, 17 : νἱ. 
2, 8); 4) 6 ψγδϑ ἃ ΘΟΠΟαΌΘΙΟΣ δηα ἔοιηᾶοσ οἵ 8 
προσ ἀ- πο πΑ τ ΒΥ ({π8. χὶν. 1-8, 14); δ) δθ γγ88 
{π6 ἴουσί τυΐϊος Ὀοίογο Χοσχοβ (ΠΏ δη. χὶ, 2); 6) 
μ6 τψ8 8 ἀεβίτογος οἵ {πὸ Βδου]οηΐδῃ ἀγΠδδιΥ 
δηὰ οὗ 86 ΟΠδ᾽άθβῃ ἰάοἱα ε χ]ν]. 1; χ]νΣ}. 
14. Ὦκδη. ἰἱ. 839; τνῇϊ!. 8, 4, 20); 7) Βὸ γδ8 ἃ ποὺσ- 
ΒΕ ΡΡοΥ οὗ (86 (σὰ Οοά (2 Οἤτοη. χχχνΐ. 28; Εσγα 
ἱ, 2); 8) Β6 να {86 1ἰρογαίοσ οἵ ᾽186 δονα, δὰ 
τοπχοίθα ἰδ δ υϊ]ἀΐην οὗ (Π6 Οἱ δηὰ ΤΡ} Ὲ9 
1μ8. χὶν. 28; χὶν. 18: 2 (ἤγσγοη. χχχυὶ. 29; ἔς. 

ἷ, 2 5»464.; γ. 18; νἱ. δβηα.); 9) ἢθ ἯΔ8 ἃ βΒῃερῃοιὰ 
οὗ ΠΟ Ἧ88 ἰο {014 Ο04᾽8 νὶ}} Θοῃοοσῃης 
ἴστϑοϑὶ, γϑβ, δὴ δῃοϊηἰοα οὔ (π6 [Χ0Ε} (188. χ]ῖν. 
28; χῖν. 1), τ οθο βρισῖὶ (Β6 [ΒΡ γαϊροὰ ὺυρ (2 
ΟἸγοη. χχχνὶ. 2254.; Εχγβ ἱ. 1; 1β8. χὶν. 18). 
ὙΒαὶ νϑ ἰὶ ἐμδὶ τηδάθ ρὸ ἀθθὸρ δὴ ἱπηργομβμείοῃ 

οἢ Ογτῦκ, δη ὁ86 80 ἔἌΟΣΑὈ]α ον ἴπ6 Κπουν]οά 
οὗ ἴδ τρυΠ  ῬΈΕΒΘΕΙ, (ἰ. 6.) ἴῃ ΘΉΒΉΤΟΥ ἴο {815 
υοϑίλοη τηοηίζοηβ ἰῃ δ ροίδηοο ἐπα [0] πίῃς: 1 

ἦμὸ Ῥδεὶ ἱμαὺ δαηπίεί Ρ]αγεὰ ἴῃ {86 ἀοπηί}} ο 
{η6 Βεαρυ]οηΐδη Κίηράοιι, ΕΥ̓͂ ἰογ οί Πρ [ἢ 6 ἀνθηὶ 
(Π6 νΟΥΥ͂ τἰβ ἰὶ οἵ “8 ἰδ κίηρ Ρ]δο (Π δη. ν. 28, 80); 
2) [86 Βῖρῃ ροπϊίοι {πδὶ 16] οσουρ᾿οᾶ, πὶ 
ΤηΪΓΔΟΌΪΟΙΒ αἰ ν᾽ 0 ΒυρρΡοτσί, δὲ {ἰμ6 οουτί οἵ ])ασὲια 
[06 Μοᾶο, Ἡμοθα ρβϑῃθσγαὶ ΟΥ̓ΓΤῸΒ Μὰ εἰ1}} δἱ {μδὶ 
ἰἶηθ (ΤΠ 6. νἱ.) ; 8) (86 ἘΣΡΈΓΙΒδΟΡ Ογττβ πῖσδὶ 
Βανθ οἵ ἐμ ποιδιὴ ΚΏΘ88 οἵ ἱἀο]αίΓΥ 1η οομίγϑβὲ 
αὶ (ἢ ἴἢ6 ΓΔ} οἵ θδηῖ6), ἱῃ χϑα ἴο τὨοἢ 1688 
δοοοπηΐ χατδὶ Ὀ6 τηϑ6 οὗ (Π6 ΠΒ]βίοσυ οἵ Β6] δπὰ 
(9 Ὠτγαροῦ ἰπδῃ οὗ (6 ἱπδΌ}}ν οὗ (π6 μοδίμθηῃ 
4014 ἴο ῥγοίθοϊς ἐποῖν πδιϊουβ ἀρεὶ δὶ Ογγυδ, τ ἢοῸ 
δοϊοα υπάογ οοϊησα δαὶ οῺ ἔγοτα Φθμονδὴ ([π8. χὶν. 
1-8); 4) (Π6 τοδάϊηρ οὗ [βαὶ δ᾽ Β Ῥγορῃθοΐθβ ἴῃ 
ΓΤοθροοὶ ἴο Ηἰπλβ6 1 ζ, δοοοσαάϊηρς ἴο [86 ἰοαίτηοηΥ οὗ 
Φοβορῆυβ οἰϊοὰ δρονθ; δθ6 «Ζ)οοί. απά ἰὴ. οὨ 
χὶϊν. 24-28. 

Βαϊ 7 ἰξ δ6 ΣΙ ΒΟ δοκοᾶ: ΒΟῊΝ ἀο068 1ΐ σοῃ16 
{πδὲ (16 ἀοδογὶ ρίΐοηβ οὗ ὑγοίδηῃο δ ΠΟΥΒ ΔΙῸ ΤᾺΣ 
ἔτοτα οουηΐηρ ὩΡ ἴο {π6 ῥ]οίῃγα οὗ 8 ἰΠδἱ τὸ 
κεῖ ἔγοια Τδηΐοὶ δπα [βδίδῃ ῦ 1 πψΟῦ]α ΤΘΡΙΥ, ἱν Γ 
τηοὐϊδοδίίοη οὗ ΡΕΈΒΒΕΙ,Β νον: 1) ἴδ ἴδοι ιΠδὲ 
Ογταδ, 88 βοοῦ 88 α Ὀεζδη ἰ0 τοίψῃ, οχίθηἀοὶ ἴο 



δ02 ΤΗΒ ῬΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

1π6 οδρίἷνθ 6078 Βρθοῖ8] ἕβνογ, δῃὰ Ἂχ δἰιοθὰ 8 
νον τηἰδγοδὶ ἰῃ [ἢ6 γραϊοσϑίίου οὐ ἴῃ 6 ψοσβἢϊρ 
οἵ οβονδῇ ἴῃ “Θγυβαί θη ᾽8 ἃ ποίογίουβ ὑγοοῦ (δὶ 
ἢθ πηϑὲ μαγο σϑοοῖνθα ἃ βίγοῃς ἐπ ρ]βα ἰηῃ (μι ὲκ 
ἀϊγθοιίϊοη (οορ. ΟΕΗΙῈΒ, ἰῃ ΗΒΗΖ.,, ".- πα. 
ΧΙ], ν. 290 βαὰ.). Εν μον οἰογ 186 τᾶν ἰΐ θ6 
ἐχρίαϊηθά, ἰμπᾶὺ {π|98 ταὶ ΗΠ σΤυ]ογ, τ θοθ6. ΒΥ 
ὙὙΑ5 80 οχίθηἀοά, δηὰ ὙΠπῸὺ γγὰβ δυο τὶ} στοαὶ 
Ιΐδηβ ἴῸ γᾶγ δῃα ρϑᾶοθ, ζᾶγο [18 αἰϊθηίοη ἴο 
18ἷβ. πηδίίου ἰοηρ βίῃοθ βοίι]6ϑ, δημα ἰοὸῖκ σηθᾶ- 
ΒΌΓΟΒ (Βαϊ ἔγοπλ [15 βίδη-ροΐϊηῦ στ γα ἱποοηβίβίθηὶ 
8δη6 ἃ τηϊϑίακοῦ 2) Τμπαὺὶ ῥγοίαπρ [ιἰβίοσυ ΒαΥ8 
ποίη δοοιξ ἐπ 086 ταν βίθγιουϑ ἰγαηβδοίίοηβ ὑὈ6- 
ὑγθοη γγυβ δηα ἢ αοα (76 ΤΩΔΥ͂ ΒΟΓΟΙΥ Ὁδ 8]- 
Ἰονϑά, 'ῃ δῇ οὐ)θοιϊνϑ 8686, ἰο 68}} {6 ΓΟΒΡ 80), 
ἴθ ἴο θ6 ΘΧρ]αἰηοα ΡΠ ἔγοπλ ὑμ6 Ὠδίυγο οὗ 189 
ΒὈ]οὺ ἴῃ 1ἰβ6 1 ΡΣ τοῦλ (Π686 ΘΧ ΓΔΟΓ ἸΏ ΡΥ 
τ Δ} [[οϑἰδιοΩβ οὗ αἀὐντηϊ!ν ---αἀρατὶ ἔγοπι {π6 χοβίο- 
τγαϊίου οὔ [86 6 »8---οὐ Ὀοΐηρς ἰπιοηἀοά ἴον ουΐ- 
γγγὰ οβδβοίβ (παΐ οου]ὰ Βανα Ὀθθα ἴῃ6 βιιδ᾽θοῦ οὗ 
λλϊϑίουϊοα] γι τη, θὰ ΟὨΪΥ ἴον βυοἢ ἰη ατά οβδοὶβ 
δι βρίη οαἱὐ (ἢ 61. πιγπίογϊουβ [ γϑλά8 ἰὴ 1π6 ἀδρι}}8 
οὗ πηγὴ σοηϑοϊουβη 693, δηὰ ἩΠΉ ταν ἐμπογηβοὶ νο8 
ἔτοσα οὐυγαγὰ οὐβογναίΐοα δηιϊΐ σοργεβοηίαδίϊοη. 
Νοιν Πϑδ πη! ηρ πᾶ 886. Ὀθθη τϑηλαγκοα, ρτο- 
ἕλῃ ΕἸΒΙΟΥΥ “ἢ αἰνοθ 18 80 ἔδγ δὴ ᾿πάϊγροὶ ἰθϑι}- 
ἹΠΟΩΥ͂, (Ππαὶ ἰὑ ἀγανβ 8. ΓΟ ΔΥ ΚΔΌΪΥ͂ ρταηᾶ, δά 
ὄνϑῇ ὑπῖ4}16 Ρἱοίαγο οὗ Ογγιβ. ΤυΒ ΗΠ ΕποΡοτυῦϑ 
οἰαίοθα ( ἦτ, 89) {παῖ (ἰὸ Ῥοσβίδηβ οἂ] θὰ “ ).- 

Τὶ ι18. 8 τι γομδηΐ, ΟΠ ΌγΥΒΟΒ ἃ ἀθηροὶ, Ὀὰῖ Ογτὺβ 8 
Ῥαγθηὶ. Ταυΐιθ βοοιηρα ἴο αν 20 οἰμοὺ οδ]οοὶ 
[8 [86 δοηιϊιϑἱίλοη οἵ χαΐϊη ; Ομ ΌΥΒ68 γγ38 6 5}1- 
ἔϑηΐ δηὰ βαενογο; ψ}}1|8ὲ ΟΥγὰβ ψγ88 οὗ 8 τγ11ἃ δὰ 
ΚΘΏ[16 ἰθηλρογ, ον οΓ βίῃ ϊουβ οὗἁὨ (Π6 ροοά οὗ ἷ8 
δ.) εοἰ8. Ηδο ἔτ μογ τηοηίϊοηβ ἴῃ [δ 6 δοοουηὶ 
οὗ {π6 ἰδἰκίηρ οὗἨ Βαῦγίοη ὃὈγ (μ6 οὐυπηϊηρ οὗ Ζο- 
γγηθ: “ὙΠ ταβρθοὶ ἰο {ἰπ6 πιοσὶὺ οὔ Ζοργσυβ, 

1η Π0 ορὶηΐοη οὗ  αχίυβ, ᾿0 γὰ8 οχοθοάθα Ὀγ ῃῸ 
Ῥογβίδῃ οὗ ΔῊ ρογὶοα, ὠπίεβ8 ὃν Ογνιδ; ἴἰο ἢΐπι, 
ἰηάοεοά, πο ἡ᾿πουχῆῦ ἢ0 οὔθ οἵ δ18 σοιϊηϊσγν ἤλθη 
σου] ῬοΒϑΊ Ὁ] Υ Ὀ6 οοπιραγοα" (111., 160). Νοῖ- 
Ὑ᾿ πϑίαπαϊηρ ΗΈΒΟΡΟΤΟΒ δροδῖθ δὸ δἰχη οἵ 
Ογτγαβ, ἢ0 18 81}}} δ ΥΡ Υ σ81|164 ἴο δοοουηΐ ῸΓ 
τρλκίης ἰδ ΔΡΡΘΑΡ [αὶ ὐυγὰβ γγὰ8 “ ἰυϊοτοά δηὰ 
οογγθοίθα " (παιδαγωγεῖσϑαι καὶ νουϑετεῖσϑαι) ὉΥ͂ 
Οτγοθδυβ. τα] ἢ Ἰδοῦ 6 Πδαὰ γαῖ ῥσγδνίουβὶν ἀ6- 
Βοσὶ 839 80 ““ὑπου] γαῖα, Ὀοαδβυζι}, Δρϑυχά 
ΤΙΩΔΏ, 88 Ογγὰβ “ φρονήσει καὶ ἀρετῇ καὶ μεγαλονοία 
πολὺ πάντων δοκεῖ πεπρωτευκέναε τῶν βασιλέων.» 
Θίοροβ. ϑισυιῦθ (ΗἰἾδὲ., ΧΙΠΠ., Ρ. 842) γοϊαίθβ 
[πᾶ (86 βυσγαουβδὴ ΝΊΚΟΙΔοΘ σϑοοιωπιθηοα [ἰδ 
σου ΓΥ Πλ6 ἢ ἴο 1180 “ΘηΓ]ΘΏ6Ά8 ἰουγαγα 1116 σαριΪγ 6 
Αἰ θαηΐδηϑ, οἰης ἰὸς ὀχϑαρὶο (μ6 εὐγνωμοσύνη οὗ 
οΥρὰς οὗ συἱιοῖὰ ᾽.6 ργοσθθαβ ἴο ΒΆΥ͂: “τοιγαροῦν 
διαδοϑείσης εἰς πάντα τόπον τῆς ἡμερότητος ἅπαντες 
οἱ κατὰ τὴν 'Ατ'αν ἀλλήλους φϑάνοντες εἰς τὴν τοῦ 
βισιλέως συμμαχίαν παρεγίνοντο, --ΑΚύδτιχυϑ (1, 
8) 64}19 Ογγὰβ “ αἀπιγαλιί ον ἐπδίστιῖβ," ΑὐὑμΜιὰ- 
νύ (Χ ΧΊΠ., θ) κμαγβ: “ Ανμἰφιΐοῦ Οὐγιβ τε αἀπια- 
δι 8." 866 ΨΊΤΕΙΝΟΑ οἡ 158. χ  ΐ. 2 δηὰ χὶν. ]. Βαϊ 
ΘΗΡΘΟΙ ΔΙ Ϊγ 1 15 ἴο ὈΘ6 ΘΔ ρΡἢ 88126 ἃ ἤθτο, ἱπΠαὶ ΧΈΝο- 
ῬΗΟΝ ἀϊὰ ηοὺ νυττ6 ἢἷβ Ογγοραφαάϊα ἴῃ οτἄοτ ἰο ργϑ- 
βοηΐ 15 δἰ ίοο- ρο [104] 1464}8 ἴῃ [86 ἴογπι οὗ 8 
ΤΟΙΏ8Δη66, οοούης ΟΥγι ἴον (6 ἤθσο, Ὀθοϑιιβα ἢ 18 
᾿ιἰαίοσῖοαὶ τϑϑ! ΕΥ̓͂ Τηοὰξ ἀρτθθβ πὶ ἢ ἰπο8θ 146818, 
Δη ποοράθαὰ οὨἹῪ 4 ᾿π|6 464] σὶπρ θη Ὀ61118}.- 
τηθης. Οὐ ἰἢθ σοπίγαυσυ μ6 Μ͵ὸϑ δαιίουπαά θα ὃν 1Π6 
λοῖ ἐμὲ Ογτγὰθ ἰουπά ἱξ 80 ΟΔΒΥ͂ ἴ0 γ}]6 ΟΥ̓́ΣΡ 80 

ΟΥ̓ΟΣ Ἰουπά ἱΐ, ἩΒΟΓοδΒ συ] ρ ΟΥΟΣ τηθῃ, ον θῇ ἃ 
ἴδῃ δῃὰ ἰἢοβθ οὗ (ῃ6 βῆμα Κιηᾶ, μαὰ 656 ὕθεπ 
Πβα οι ἴο θ6 βαγάδγ (μδῃ τυ] ΐηρ ονοῦ θθδδίβ. Απὰ 
6 ΠΟΙΐΘ68 88 δὴ ΘϑρθοΠγ ἱπιρογίβης οἰγουπλ- 

βίδποθ, ὑμδί ὀνθῃ [[)}6 τηοϑὺ γϑπχοῖΐθ Ὡδίΐοηβ πουϊὰ 
ΜΠ ΩΡΙΥ δηὰ ψοϊυπίδυ Υ ἢν ορογοὰ ΟΥγγαβ. 
ἴω νᾶ8 1818 ποπάθγ δ βιιο Ὄχιγδογαϊ μα ἔβο 
πὲ ἀοἰοτιαϊηοα ᾿νΐπι ἰο ἰηγοθιϊσαῦθ [ἢ 6 οἰγοιηι- 
βίδῃοθα οὗ ραγοηΐαρθ, Ὠδίυτο, δηαά οἀποδίΐοη, (δαὶ 
ταϑ 6 ̓ΐ Ροββὶ 016 ἔου Ουὐσιβ ἰο ἀϊβιϊηρο βῃ Ηἱπαβοὶ 
ΒΟ 88 8 ΓΌΪΘΡ οὗ Ἰηθηῆ. ϑϑιι ἢ 9 (ῃ6 οσοβίοῃ δηὰ 
οδήθοὶ οὗ 8 ιυληρ, (πὲ ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ ἱππικοὶ 
Εἶνοβ ἴῃ ἴδ Ἰηϊτοἀποίίοη ἰο ἱ. ο68 οὶ [Π]18 τὸ- 
ΤῊ ἶΓ80]6 ποῖ {πα΄ ΧΕΈΝΟΡΗΟΝ ἰπμὺ8 δβἰηρίοθ ουὖὲ 
ἤπα ἰΐ8 Ῥγοροσγ δχρμ]απαίίοη ἴῃ ἐμ πογὰβ οὗ οὺΐῦ 
Ρτορδοῖ: "““σποβα σχίσῃ μαηᾶ 1 ἤν Βοϊάθη, ἴὸ 
Βυθαάυθ ὨβίϊοΏβ Ὀοίοτο Ὠΐπι,᾽" χῖν. 1 

8, Οὐ χ]ν. 156ηᾳ. πυε! Ἰονίηρ, [Βγβεὶ 18 Χάρο ΒΥ 
[89 [Ο0ΒΡ, δπὰ 1 ΔΡΡΕδΙΒ ἴο Ὀ6 ρίνθῃ ὋὉΡ ὈΥ ἰἢ6 
ἘχἸ]α ἰο συΐῃ ἴοόσενοσ. Βυΐ (6 Εχ1]6 ἴὰ οἱ] 
ΤΩΟΙΙΘΏΪΔΓΥ, 8η6 τηπδὶ ἐίηο! ἢ βοῦν ἰὸ Ὀγῖηρ δὲ 
δρουΐ ὑπαὶ Ιαγαο] 884}} ᾿ἰδϑιϊ σὴν ροποίγαίθ ἰο τῃ 6 
ρῆὶ οὗ συ Κπον]θαρο οὗ ἀοα,. [11 58}8}} ποὶ 
ΟὨΪΥ ἀὁ 80 1861}, θυΐ 4180, μα βογνδηΐ οὗ Φοδονδῇῃ, 
1: βι4}} θδοοῖαο {Π6 χρθδῃβ οὗ [μ6 Ποδίβθη σϑοοῖν- 
ἰὴ {ηἷ8 ᾿ἰχηϊς. Βαΐ (Π6 Ἰαιίοῦ β841}} οἰ ἐγ Β8ρ- 

Ὦ ὈΥ 8 Βοδίῃοῃ ργίποο οὗ δηϊηθηὶ ρότνοσ δηὰ 
ΠΏ Ρουΐδῃοο θαΐῃ ἀδήριη ἰο 1Π6 Κποπ]εάρε οὗ 
{πὸ ἴσα αοἀ δπὰ ἰο (6 οοηεοϊουπηθαθ οὗ Βδυϊης 
τροαῖϊνοα ἔγοιη Ηΐπὶ ἃ χγϑηα σχο]ἱρίουβ χηϊδδίοῃ. 
ΑΒ 18 ὑσυίποθ οὔ {86 οὔθ ιδηά ἱογιηϊηδίθα (Π6 
ἀφδερϑαῖ δυτ!]]δίίοη οὗ 15γ80] δηᾶ ργϑρδᾶσγοβ ἴῃ 9 
ὙΑΥ͂ ΤΟΥ 18 δοΐηρ ρα ὩΡ ἀραίη, δὰ οἡ ἰδ 
οἶος δηάᾶ Σηἰγοάπορθ ἱηίο ἰπ6 μοδίμθη ποσ]ὰ, αἱ 
Ιθδβδὲ 88 ἰο ρτγίῃοϊρί, ὑπὸ βἔγβί σάγαὰ οἵ {πὸ ἰγὺθ 
Κηομ]οάσθ οἵ βαϊναίζοη, 6 18 ἃ ΤΌσΟσΌ ΟΣ δηὰ 
ἴγρο οὗ (86 Μοββίδιι, δπὰ βίδῃὰθ ὑπάερ αἱ ἃ 
Ῥϑου δῦ συϊάδηοο οὗ αοά, ψο ϑαυΐρθ Ηἷπλ δῃὰ 
ΠΙΆ Κο66 86 ὙΔ8Υ͂ ἀνθῃ Ὀοίοσγο δῖ π). "" ἴα Ογσὺβ 24 
ὯΟ ἀἰδοοηηδοίθα, ἈΠ ΟΘΒΒΑΓΥ δηᾷ ἤθηοα ᾿ογϑαϊ- 
Ὁ]6 χτηΐσγδο]θ, θυΐ ἮΘ 15 Δ ΔρΡρθάσδῃοθ ογζδῃϊοἹ) 
οοπηροίοα Μ 1 [86 ἀονο]ορηλχοηὶ οὗ βαϊ γαϊΐοη. [1ὲ 
ὙᾺΒ ἢ6 (Π8( νγὙὰβ 0 Τοβίογο [βγαθὶ] ἔγοῃχ ὑῃγβὶοδὶ 
Δηἀ Ββρὶγία8] οαἰσδηροπιθηὶ ἰο 1.18 ΘΟ Ὠ ΓΟ οὗ 881ν8- 
(ἴοη, δηἃ ῬσΟΡΑΓΘ {Π6 Ὠθδίμθη ἰὸς (81 ἰπ αοά 
δα 8 ϑανίουγ. ΕῸΣ (μἷ8 ἀου ]6 ρᾷτσροβθ {δ 6 
ποίβίηρπηαββ οὗ ἸΔοἰ δἰ σύ πλυδὶ Ὀ6 τηδἄθ ρείθης δὰ 
Ὀγουρσμῦ ἰο {16 σομβοϊουβηθββ οὗ 6} δῃὰ (θη. 
ΑΒ τοχαγὰβ [8Γ86], 10 18 οὗ βρϑοΐδὶ ἐπι ρογίδηοθ Β6 ΓΘ 
ἴον ἴδ ἴο β66 {1118 ῥσγίηοα δηπουπορα Ὀοίοσοβαπά, 
ἑηάορά Ὡαπιοά δοίογθ !δηά, δῃὰ ἴἰο ἤθδγ ἔγοωι ἢιὶ5 
τηοα!ἢ δηὰ ἐπδὶ οὗ ἷ8 Ῥγθάθοθεβοῦ 08:9 οοῃΐρββιοιι 
(ἰαὺ (Π6 14ο]9 ἀγὸ ποίμίπῳ, δηἂ {μδὲ ϑομονδὰ 
δί΄οῃϑ ἰβ ἀοα. Ηον αν (Π εβθοῖ οῃ 16 Βοδίθη 
γ͵ἃ8 τοδὶ δηᾷ ἰδϑϊηρ, τ οδη, οὗ οουγβθ, μοὶ ἀοῖογ- 
ταΐηθ, ΟἹ δοοουμΐ οὗ (6 ᾿π ΡΏ688 οὗ ἴ86 εἴἶδος 
δηά {μ6 ψδηὶ οὗ 1 65568 σοησογηϊης ᾿ξ. Ὑοὶ πὸ 
{0111 ποῦ δεν {{ τλ δϑβιπλο {αὶ (Π6 Ἰαίο συ σοδά  θϑα 
οὔ (μ|86 μοδίθι ἰο δοοθρί {18 ἀροβίοϊ ̓ς Ῥγοδοβίης, 
Ἰηάἀορα (π6 ῥγϑοθάβηοα οὔ ἰῃ6 μοδίβϑῃ που]ὰ ἴῃ 
18 τοβρϑοὶ ἴο {π6 6) σοβϑίοἃ οὐ ἰπδῖὶ ργοραγδ- 
ἸΟΥΥ ἰηῆμποηοθ. [10 ͵β ΘΒρθοί ΠΥ ἴο ὈῸ ποἰρὰ ἴῃ 
(18. τεβροοὶ {παι ἰπ6 Μαρὶ ἱπαὶ οδπλο ἔγου (ἢ 6 
Ἐδβὲ ὀρϑηϊυ ἰθαυϊγοὰ ἴῃ « ἐγαβδίοιι ἴοσ ἴπ 6 δίορ- 
Ρἷης Ῥίδοθ οἵ 6 πονεῦοσῃ Κη, στδοβο Ὀὲτὶ ἢ 
(ΠΟΥ ἰοοῖὶς ἴον τδηϊθα, τ ΏΘΓΟΑΒ ἴῃ βγϑοὶ Σίθο 
118 Ὀἰσὶ ἢ ρΡΡΟδΙΒ ἴο βᾶνο ὈΘΘ ἰγοδίρθα δὲ 8 βοοτοὶ 
ἴῃ 6 ὨΔΓΓΟῪ οἶτο]ο οὗἨ ἐπ6 ἰπιεαίθα. ἘΠ66 ἢν 

ἸΔΔΗΥ͂ Παϊΐοηβ αἰ βογίης 80 δχίσδογαπαυῖϊν ἔτοπὶ] Δ ΗἩδοτγοὰ μϑατὰ ποιῃίηρ οἵ 1 
ΟὯΘ ἈΠΟΙΒΘΓ, ΘΑΒΙΟΥ ἴδῃ ΔΩΥ͂ ΟΥΒΟΣ ΤΌΪΟΡ μεαᾶ 4. Οη χὶν. 7. “απαίίοὶ λοηιῖπεδ απὸ πιαῖξ 
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φόσοηι αὐοδὶ ζει πναϊὶ, ᾿, 6, Ῥεοσαξί αἰοίον 1 αἰαπὰ ον ἰο Ὀγίηρ ποῦ οἰ] ἄσθη ἂρ ἰο (Δ118.᾽ 
ἐξϑεί, δοὼ [αοἱΐό ἀρρατεί, φιιαπι Ῥγαδροδίετε ᾿ος 
»λείαδ ἰδδέϊπιοπιο αδιξαπίμν. ΑΚΙΜΆ ἐπεὶ κά 
δα 8 ὀχρίϊοαϊ, σι)ιδ πνόηνότα ἴμεν 8ὲ γόεγτὶ ἀφδεηί. 
απ ορροπῖὶξ ραδέπι πιαίο ἱ. 6. αὐγιπιπῖδ, δοἰ , τε- 
διιδφιδ οπιπῖδι αὐνετδδ. Οποα δὲ 7υδιξίαπι πιαὶο 
ορροπογεί, αἰϊχιυιϊά παδεγεηξ οοἰογΐδ; νεγωπι ἤαδο ο0η- 
ἐγαγίαηι ἐπ6Γ δὲ τόγιηι Ορροδιί(ἰο ἀρεγία ἐδί. 1660 
νυϊρατὶ αὐδέϊπιοίίο ποπ ἱπιρτοδαπάα εδἰ, ἴδει πιαϊὶ 
ἐλ86 απείοτεπι, ποπ οὐ δε  ροεπας." ΟΑΙΥΊΝ. 
“Αἰτία τοῦ ἑλομένου Θεὸς δὲ ἀναίτιος." ῬΙΑΤοΟ. 
“ 8 41} 'ῃ {π6 του] ὰ ψ6]}] ογάογοα δηὰ βυγο, {6 
ποῖ ἃ β'ηρ]6 (Πἰπρ' οδπ Ὀ6 ἰδκεη δΥ Ἡ]Ποπὺ 4}} 
ΘΟ Δραῖηρ οὐ Ἰοαϊηρ 118 ΠΑΓΙΔΟΠΥ͂, υϑὺ 45. 11{{16 88 
ἴῃ 8 ψ 6]]-ογάεγοα δι] ἀϊησ, ὙΠεγοίοσο [μ6 ϑογὶρ- 
ἰατο Βα5 οἴΐδῃ ἀθοϊαγοά ὑΠαἷ τιϊϑίοτίιθ 85. γὙΧ61 ἃ 
ἰογίμῃ6, ΟΥ̓] 88 τι}] 88 ζοοά 5 ποῦ {Π6 χΟΥΘΙΏ- 
πιεηΐ οὗ αοα, “1 ἴογῃιν 1Π6 ᾿ἰσπϊ, ἀηά ογοαῖθ ἀλτκ- 
ὮΘΞΒ; 1 τραΐθ Ῥ6δοθ δηά ογοϑίθ 6ν]]; 86 ΤῸ πῸ 
ἀο 411 ἐἴεβ {πίηρβ᾽ βαγα δηοῖμος Ῥυορμοί: 
“8}}4}} {Βϑγϑ Ὀὸ εν] ἴῃ ἃ εἰς, ἀπά 186 ΓΒ Βδιἢ 
ποῖ ἄοπθ ἰδ 7᾽ Απηοβ 111. 6. ζοιιρ. δ͵5ὸ 1,διὰ. 11]. 
87, 38. 8.0, ἴοο, ἰπ ἰ6 Νὸν Γορίαιηθηϊ {6 [οτά 
δῃὰ Ηἰδ8 αἰδοῖ ρ]6ε8 ἀθοίαγθ ἰῃ 186 οδβ οὗ ἰῃ9 
δ]Δοϊκοθὶ ἰπϊχαΐν, ὑμδὲ 41} ΒΔρρϑπδ δοοογάϊης ἴο 
80 ψὶ}} οὗ αοά. “ ΕῸΣ οὗ 8. ἴσυῃ δραϊηβί (ἢῪ 
Βοὶγ οἰ ἃ Φοθακ, Ῥοηιία8 Ρὶ]δίο, τι 186 (ἀθη- 
(1168 δηὰ (ἢ ΡΙ6 οὗ ἴδγδοὶ τοῦθ ρϑίθογοι 
ἰοχείμου, ἴον ἰο ἀο πἢβίβοουον [ΠΥ παπᾶ δηὰ (ἢΥ 
ζΟἸ 561} ἀοίογπιίποὰ Ὀοίοσο ἴο ὑ6 ἀοπο, Αοἰϑ ἰν. 
21], 28." ΤῊοΙσΟΚ. 

ὅ. Οη χΐίν. 8. “Ἅ Οκἶοδεν λα ἰοοσὼδ εβὲ ἴηι δοοϊ βία 
Ῥαρϊδίαγωπι εἰ ἐἰϊμδίγα ατσωηιοπένηι ἱσπογαπίϊαο, ψυοά 
αὐ υἱνσίπεπι εἴτι ἀοοοπιοάατιιπί. Νοβ αὐίεπι 
δοῖτηιιϑ, ασὶ ἐπι ἀοο οαριίε ἀἐ 688α ἰϊδεταίίοτις ΡῈ 
ὄγσυπι. Ἡΐδὸ ἐσίμιν φιϊηιοίϊσιι8 εδέ.... Οἰιμιδὶ 
ἀϊραπὶ Ἰοταείϊίας : Εδοὰ διηχιιβ ργἱυαϊὲ ϑασογαοίϊο εἰ 
φέρη, ἘΠ} ἐἰ οπιπὶ οιἰέι, 7)6ι, ἐγαπδίαἐἑ δυιπιι8, ἵπ 
φεηίεβ. ]7δὲ τοϑροπϊοεπέ ποδὶ ρεσοαία ποδίγα.... 
φυαγε Ο οοεῖὶ τοταίο εἰ ἀδρίμίο 7μϑεΐαπι, φιιαδ πἰδὶ 
ἀεδυρεν ἐπὶ ποδ εἰπιπάἀαξι, αοίμηι ἐει.) ΠΙὌΤΎΗΕΒ. 
ΤῊ6 Βοϊπδῃ Οδίμο ο ομαγοῖ, οὐ {86 18} οὗ 
Ῥόοοθον (186 Ἐοϑεϊναὶ οὗὨ “(ῃθ εχρϑοίδιίοη οὗ 
ἔμ6 ᾿γίηγ-ἧη οὔ Μαγγ᾽) σϑ]ργαῦθβ [μ:6 8ο- δ᾽] οὰ 
Βογαίθ- α88, Ὠδιηθα {18 ἔγοσα [86 ἱπίγοαι ἴον 
πογάβ: ογαίε Οὐεϊξ ἀδδιρεν, εἰς. Οὐομιρ. 
πο. 1. Ρ. 184. 

δ. Οἡ χὶν. 11. “ἼΤηο Ῥϑοιαν δηα ρτοδίθρὶ 
εἰν ἰδὲ ραγθηΐβ σϑῃ θοβίου οὐ (μοῖὶν οἢ ἡ] άγθῃ 13 
ἴῃ ἀὐδοὶρέξπο { ἐλε ἵπῆον παν απὰ α δγίποίη ὩΡ ἰο 
Οοα δ οτά. Τὶ 18 τιυιτίθη : “Απά ἐμ ΓῸΚΡ κδὶά, 
5811 1 Ν͵46 ἔτοσιλ ΑὈγαμαπη {παὶ τπϊὴρ τ ΐομ 1 
ἀο; βοεΐηρ ὑπαὶ Ασπηδπι 8}}8}} βυγοὶυ ὕθοοπλθ 8 
τοδὶ δηὰ τα ἱρ  Υ παϊΐοη, δηα 4}} {Π6 ῃδιϊοηϑ οἵ 
[μ8 θα γίῃ 84} 06 Β]6βθθά ἴῃ ΐα ἢ Εον 1 ΚπΟΝ 
δπι (μὲ μ νἢ}} οοπιπηαηὰ πἷβ οὨἰἄγοη δηὰ ἢΐβ 
Βουβεμο ἃ αὔθ Ηἷπι, ἀνὰ {Π 67 58}8}} Καορ (8 7 
οἴ ΓΟ ΒΡ, ἰο ἀο ᾿πδιΐοβ ἀπά 7υάφιμοηι, αδῃ. 
ΣΎ, 17-10, βο μίσῃΥ ἀϊ4 (ἀοα εβίθοπι ἰη Η 8 
βεγυδηΐ ΑὈγΑμδπὶ {Π6 πυτίαγο οὗ μἷβ ΟΠ] ἄγθη ἴῃ 
Ριεῖγ Τα Ραγεηία τᾶν ἄθθοσνα ᾿θαυθη οΥ Π6]] 
ἸΏΘΓΟΙΥ Ὁγ (ἢ οἀποκίίοη οἵ ἐποῖν ομἰἄσοη. Απά 
Ὑδοη ἰΠ 6 ἀροβί]θ καγϑ οὐ [Π8 ποπιβη: "Νοίν!- 
βἰδηά! ρ' Β[8 8}}4}} δ6 βανϑά ἴῃ οἰ 4-δοατίηρ, 
ἴον οοηιίηυθ ἰπ 18} Ἀπὴ οἰνατὶ ἐν ἀπ ἈΟ]  πθ68 
ὙΠῚ βουτίοιν (1 Τίμα, ἰΐ. 15), Βα πιθϑῆα ποῖ 
ἸΏΘΓΕΙΥ {Π|πἴ δῆ θθαγ, Ὀαϊ αἶθο, 88 δαβϑη 1 ΠΥ 8 ραγὶ 
οὗ {, (δαὶ 56 ϑήποαίο, ἱῦ βῆ ἱμβογεΐογθ Ἠουβο 
ΟΟμηΠ6 ἰῃ {86 ἔπι ἢ, ἀπ [18 8180 πιαὺ ὑπάοι- 

ΤΗΟΣΟΚ. 
7. [θη χῖὶν. 14. “Ὑδο ἴάθβ ᾿ηάἀἰθαϊθαὰ Ὁγ 1 ἷ8 

8, {πὶ ἰογ ψουὰ Ὀ6 84 Ἄοοηάϊτίοη οὗ δηχίουβ 
80] 1οἱ τ 46 δηιοης μοαίμθη παῖοπθ οἡ ἰδ6 βιι᾽θοὶ 
οὗ γὰρ τοὶ ρίοη, ἐπα {πδὺ ΠΥ Μοῦ] βθοὶς οουῃ- 
86] δῃὰ ἀϊγοϑοιίοη ἔγοπι ἱμΟ86 Ψ}}10 ΟΓΘ ἴῃ Ῥοβδϑϑα- 
βίοη οὔ. ϑυσοῦ ἃ βίδίθ 888 δ᾽γοδᾶν οχίβιρὰ ἰο 
ΒΟ26 οχίθηΐ διηοηρ ἴμ6 ὨραίΠο ; δηὰ {16 δοσὶρ- 
ἴαγοβ, 1 τπΐηῖ, ἰομα τα ἰο βυρροδθ {παὶ τῃ6 ἢἥμβὶ 
βργεδὰ δῃὰ ἰγυπρἢ οὗὨ (6 βόβρϑὶ ψ}}} "6. ῥσὲ- 
οραρὰ ΡΥ βαοὶὶ δὴ πα ΪΥ του δ ηρ οχίθηβίνὶ Υ 
ἴη 186 ποδί! εη νοῦ, (ὐοὰ π|}} βῆον ὑπθηλ (89 
[ΟἸ]Υ οἵἁ Ιαοϊαῖγγ ; Ηδ νὶ}} ταῖὶβθ ὉΡ ΓΘΙΟΓΙΏΘΙᾺ 
δηλοῦς {ΠΟ ΠΊΒΟ ν 68; {Π|Ὸὸ ΘΧΙΘΏΒΙΟΙ ΟΥ̓ ΟΟΙΠΠΊΘΓΟΪΔ] 
᾿π ΘΓοοῦγΒα Μ0}}} δοατλδῖηΐ ποτὰ Ὑ1|) [ἢ 6 ΘΟ ρδγα- 
εἶνα ΒΆΡΡῚ ΠοΒ8 “πὴ ῬΓΟΙΡΟΓΙΥ οἵ (ἰγἰβείδῃ ὯΔ᾽ 
(ἰοηβ; δηὰ {πΠ6Ὸ σγονηρ ΘΟΠΒΟΙΟυβηρμΒ οὗ {πΠεῚΓ 
ΟΥ̓ ἰΠΙΘΥΙΟΥ ΠΥ Ψ1}} Ἰόβα {πὴ 10 ἀφβῖγα (ῃαῖ 
ΜΘ. [848 ΟΠ ΟΓΓΕα 80 οχίθηεῖνα βεηθῆίβ οἢ 
οἵἴποῦ ἰδηά8, δηα ἸθΔα ἐπ οιὴ ἴο ΘΟΠῚ6 45 ΒΡ μ 1801 
8η(} δεῖ {πα ἐθδοθοῖβ δῃὰ Π6 τοϊηϊπίογβ οὗ ζγς}}- 
δῖοι ΤΔΥ ὑ6 Ββοηΐ ἰο (ῃΠθ. ΟἿ οἱ {Π6 τηοβὶ χοὸ- 
ἸΔΆΣΚΆΡ]6 ΟΠ γα γί βι 168. οὐὨ {116 Ὀγθεθηὶ εἰπη6 ἦδ, 
{παὶ οι θη Ὡδίϊοηβ 8.6 ὈΘΟΟΙΠΙΠρ' ᾿ΠΟΓΘΔΒΙΏΖΙΥ͂ 
Β6ΠΔ10]6 οὗὁὨ ἰμεῖὶγ Ἰρῆογδῃοθ 8Π6 ΟΠ ΘΓαῖΐν 6 ἀο- 
βνασδιΐοη ; {ἰπαὺ (ΠΟΥ Ὑϑ]οοῖηθ [Π6 Π] !δίοσβ δηᾶ 
ἰοϑοπ γα βοηΐ ουαἱ ἴγοηχ ΟΠ σβίΐδη ἰδηδ; 186 1η- 
σγθηβοα σοι ηογοῦ οὔ (Π68 ΜΟΥ 18 {88 ργορδυῖης 
(Π6 νοῦ (ὸγ (Π6 ἤπαϊ βργοδα οὗ {π6 (ὐομρμεϊ]." 
ΒΛΈΝΕΒ. ϑβοιηο οὗ (Π6. πιοκὶ ν᾽ Ομ ἀογ}} ἢ] εἴτα- 
(10ῃ5 οΥ̓͂ ἴπ6 ἰογοροΐης ΤΟ ΔΓΚ8 ᾿δνα οοουχγρὰ 
ΒῖΠ 06 ὑπ6} ΨΟΓΟ ρΘηηοί, 6. 5.,) δ ρ8η.- - ΤῈ.]. 

8. Οη χὶν. 15. Ὑ΄'ὰβ ἀοά {6 100Ὰ} ἰβ Ηἰα)- 
860] ,Ὺ᾽Δ Ὠἰαάρη (οί, βηὰ μεἱά ἢὸ μ}}} ἀν 6}} ἴῃ 
ἀδγκηοβα, 1 1,48 ἐμ γοίογο βθοηθα ροοὰ ἰο Ηΐπ τὸ 
ἰ46 ΗΠ Ομ] άγθη ἴῃ (18 ΨοΓα ὉΠῸΟΣ βὸ πιυοὶὶ 
Δ Ἰοιϊΐοη, σοπίυπιοῖν, σοπίοιῃηρί, Ρονοσίν, βἷοκ- 
Ὠ658, Αἰ 0] 1 οἱ, ΘΔ ΚΏΘΑΒ, ἴῃ, εἴφ., (Πδ] οἰἴδη ποῖ 
ΟὨΪΥ 186 ποῦ, θυ  ὈΘΙἸΘΥΘΓΗ {ΠΟ ΠΒο γο8 οδηηοῖ 
ΓΘΟΟΠΟΘΙΪΘ [Π οπηροῖνϑα ἴο ἱϊ. ΒΟΕΒΊΙΤΨΕΒ, ΘεείεπδολαίΣ, 
Τλεὰ [1.10, Τνοὰ. ἢ 26. 

9. Οη χίν. 17. “Ἐνρῃ {1186 δποϊθηὶ ον 6ὁχ- 
Ρ αἰ πο (18 (0 τϑίβσσ ἰο 186 Μερβῖίδι. Βαϊ ν]ηᾶαΐ 
15 β8 14 ογο οὗ [βγϑθὶ δρρ]ΐθβ, δοοογάϊηρ ἰὸ (ἢ 6 
4υ 8} ν οὗἩ ἱπ6 Νοιν Τορίδιμ)θηϊ, ἴο {π6 ψ } 1016 ἢὨυ- 
ἴΏ8Π Γδοθ (χ] . 24). ΤῊΝ βγδοθ ο [βγϑθὶ β888}} 
06 ονου  δδιϊηρσ, δη δὲ 10 88 ὕδθθῃ ἔτοση δου  δδῖ- 
ἵπρ, Β0ὸ [σουρὰ (}16 Μοβαῖ δὴ 1{ 814}} θ6 οοπίηυοὰ 
ἰο δνογίδϑίίηρ. ἘῸΣ (Π6 το] ρίου οὗ Π6 Μοβδδἢ 
Ἰοβᾶβ δυδυυι πῖηρ οὐ οἵ {ἴπ|6 ᾿πίο {Π 8 Ὀ]ΘΒαθα θίϑγ- 
ηἰϊν. Ηθφηοθ Ηο ἷβ οδ]]εὰ [86 Βοοκ οὗ Αρεβ 
(χχνΐ. 4) {πὶ ργῖνεβ ἴο (6 γοἀφοιηρὰ νου ΒΕ} 
ον (χχχν. 10), δ᾿ θνθυ)δβϑίϊηρ πᾶπιθ {παῖ 8]18] 
ἠοῦ "δ οαἱ ΟἹ (Ἰνὶ. δ), νου δ ηρ ρΊΟΥΥ (ἰχ. 1δ), 
1Π6 ρτομηά οὗὨ νυ οι 18. {π6 φυσι δδίιης τσ ἰθοῦθ- 
ὨΘ6Ά8 (Π) Δι. 1χ. 24). ΒΤΑΕΚΕ. 

10. Οἡ χῖὶν. 19. "Ὑπὸ βϑδυ θην πϊϑάοτα σου]ὰ 
ἔνθ ᾿ἰμβ6 } Γ ργοοσϊδἰπηθὰ ἴῃ οἶθαγ ρμὶ, ἀπ ποῖ ἴῃ 
189 ἀλγκηθρρ Ηρποα ΟἸ τὲ αἰβὸ μαι ὰ {μαὶ πηδὶ 
Ἰνΐβ ἀἰβοῖρ!οη ποανὰ ἴθ [86 ΘΓ (Π6Υ βῃου]ά μὑγὸ- 
οΪαῖπι ἴσοτα ἐπ Ππουπο-ῖορ (Μαίἢ. χ. 27). Αϑ8, 
ΘῊ ἴδ ΘΟὨΙΓΑΓΥ͂, 811 [Ἀ]566 ἰθϑοῦεσθ ΔΓΘ ΒΏΘΑΚΒΕ, 
1ΠῸγ ἀο ποῖ ρο εἰγαί μιν ἰοσασγα, δυΐ οοακ {Π οἷν 
ἀοϊηρ δηὰ ἀοοίγϊ πο 1} 8. ἔΑ186 ΔρΡρθάγδῃοθ δηὰ 
ΒῃΘορ-Οἰοιῖτρς (Μδι. νἱΐ. 16). (ΒΑΜΕΒ.---- 
[“Ἴπ [μ6 ἰαπσώασθ ΘΓΘ. ἔπογθ 'β 8 ΣΤ ΚΘ ]Θ 
ΓΘ Ὁ] Δ ηοο ἴο ἩΠδὶ (ῃ6 ϑανϊοῦγῦ βαὶα οἵ Ηπ156} Ὁ, 
δΔη ἴϊ ἰΒ ηοὶ ᾿πιργοΌ800]6 ὑπαὶ ἢ6 δα {Π18 Ῥδββαρθ 
ἷῃ ΗΒ τωϊπὰ: ἡ ΒΡΆΚΘ ΟΡΘΩΪΥ ἰο (μ6 νοὶ : ἃ 



δ04 ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΈῈΤ' ἹΒΑΙΑΗΉ, 

Ἔὐογ ἰδυρῆς ἴῃ ἐῃ6 δγῃδρορτο, δηᾶ ἴῃ (6 ἰθαρΪο, 
ΜὮΙΠΟΡ {86 Φ60ῪΒ ΑἸ ΤΕΥΒ τοβοσί; δηά ἴῃ βρογοὶ 
Βδγο  βαϊὰ ποιδίηρ.᾽ 9ηο. χνῖ!. 20. ΒΑΒΝΕΒ.] 

11. Οὐ χὶν. 22-25. “Τ}ἷ8 ἰαχὲ 8 οὔθ οἵ (᾿6 
χταοϑὺ ἱπηροχίδηϊ ἴῃ βαϊ8ῆ. Τῇ μροίβοῃ ἰπαί 
ΒρΘδἶκβ ἐη 1 18 [6 Μοβδίδι, ἱμ6 βὅοῃ οἵ αοά, Ὀ6- 
οδθο Ηδ 6815 Η]π)5617 ἰη ἴῃ οοηίοχὶ (νοΓ. 15) 
ἔπ βανίουγν δηὰ δὐσὶ θαΐθα ἰο Η προ] 186 νον δδὺ- 
ἱηρ τοἀοιηρίζοη (γοσ. 17); Ὀδθσδῦβθ ἐπσουρῃ Ηηλ 
41} (9 οῃ!ὰβ οὗ μ6 ϑασίϊι 8881} Ὀ6 0] οββοὰ (Φοθῃ 
1.16, Αοἷϑ 'ν. 12); Ὀθοδβθθ Ἡβδὺ 18 βαϊ ἃ ἤθγθ ἴῃ 
νοσ. 28 οὔ (6 οδίβ, {π6 δοὺ οὗ αοά οὐχ θοα οἵ 
1ΠἸπβο} Ὁ (ὅθ, χχὶΐϊ. 16); Ὀθοδῦβο ἱπ ΟΝ γίβὶ τ 
άνο σἰ αὐ θουβηθδβ δηά δβίγοηρμίῃ (νοσ. 24; 1 Οὐοσ. 
;, 80); (μδὲ ὄονοσν Κῆ66 8841] ΟῚ ἰο Ηΐπλ 
ἷ8 ἀδοϊαγοα ἰο σοΐϑσ ἴοὸ Ομ γίδιὶ (ΡΆᾺ]]. 11, 9 βαᾳ.). 
ΞΤΑΒΚΕ. 

12. Ου χῖν. 238. “ Οὐηπδοεβδιρη δδὲ λοπιϊπὶ οἰγιδίῖο 
απὶ γεταγ. Ἐωπάαπιδηία αὐύέτοιδ Αἀπαδαρίὶ 
λας βυπὲ: 1) Μαπάαίωπι δεῖ: ὨὮσπαϊ. νἱ. 18: 
2) Εσεπιρία α. ὕελουας: αφη. χχὶϊ. 16. 96Γ. 
χσῖϊ. δ; }1. 14: Απιοι νἱ. 8: ὁ. Ολνίδβεϊ: θα ἴοοο 
; Φοῖ. χυὶ. 28, 6. Απρεῖλ: Αροο. χ. 6; ἀ. 
ϑαποίοτωηι: ΑΥν  ὅφῃ. χὶν. 22. δαυϊάΐ, 1 
ἹΚμε. ἱ. 18; Ῥαυϊὶ, 2 ὅσον. ἱ, 28. 8) Βαΐϊο, φιία 
)υταπιδηξωηι 68ὲ δρόοὶεδ ουίιιδ 1)εὶ υἱ ἐϊόγιηι, ἦοο ἰοδο 
εἰ ἱπίγα οαρ. χῖν!}}. 1 οἱ φιῖ ἰαἰΐα, σιιὲ πιαχίπμα 
εοπιπιθπάαξιν (Ῥ, ᾿χιϊ, 12). ΕΟΕΒΕΤΕΒ. 

ἩΟΜΤΙΥΥΤΊΟΑΙ, ἩΙΝΊΒ. 

1. Οχυ χῖτ. 1-7. ΤῊΞ ΜΙΒΒΙΟΝΑΒΥ ΨΌΒΕ ΟΕ 
ΟΥμῦβ ἃ ΤΥΡῈ ΟΕ Οὔξ ΟὟΧἝΝ. 1) Τἢ6 ἰδδὶς οὗ 
Ογγὰβ 18 δ]βο οὐῦ οσῃ, ΕῸγ ΟΥὐτυβ γδ8 α. ἴο ἰ6δα 
Ὁδοῖὶς Ιβγϑϑὶ ΤΆ Ρὰ Ϊϊγ ἰο ἐΐ αοά, δηὰ αἷβὸ ἴἰο σϑ- 
Βίογθ οαὐαγα νυ (δ βογυΐοο οὗ (89 [ΒΡ διβοηῖ 
116 ῬΘΟΡΙΘ ἐμαὶ σοίυγηοα ποῖμθ. 3.0, ἴοο, ὕυυδὶ 
Ἧ6 σοηγοχὶ Ιβγ86] ἱμ ΤΡ ἰο 18 βανίουν ((Π6 
ἰοϑ( ΠΟΥ͂ οὗ 86 Βοδίμ 6 τηυδὲ Ῥσγόγυοῖκο ἴο 
268], Βοπι. χὶ. 11), δῃᾷ οοηίσὶ θαΐο ἰοὸ 86 χεβίοσγα- 
κἴοῃ οὗ {86 ἰσῃθ ψογβὶρ οἵ Φοβονδῇ (ηο. 'ν. 283 
584.) δῃὰ οὗ {86 ϑβϑρίτίίυαὶ ΕἸΒΕΌΟΝ οὗ Ῥαν ἃ. ὁ. 

ΤυΒ ἯΔ8 (0 ὈΣΩρ 8180 ἴῃ6 δμοδίμοη, Εδδϑδὶ δηὰ 
» ἴο [86 Κπον]οάρο οὗ ἰμ6 ἔγὰαο οὐ (νοτα. 6, 
7). ὁ Βμουϊὰ ἀο [8 δ8π16 Ὀγ Ὀτὶηρίηρ ἰο (ποτὶ 
(6 Κηοπ]οάμο οὗ [89 Ττυηθ δῃὰ οὗ βα]γα- 
(ἴοι, 1ῃμαὲ 8 σΘομθ ἰο 4}} χα ὈΥ͂ {μ6 ϑοῃ Ὀϑοουλίῃ 
ἸΏ8}.---2 ΤῊΘ ῥγουλἶθο χίνϑη ἴο Οὐγαβ ἰπ γορὰ 
ἴο {π6 ἐχδουέίοη, οὗ [118 ἰ88Κ. Α11 ορροηθῃίβ ψ|}]} 
ΒΟΥ θοΐοσο δἷπ, 4}} Ἔλα ΟΡΘ, εἰς., γο 5. 1-8. 
80, ἴοο, ΟὟΥ ποτῖ, 88 ἐδ οδιβθ ο αοά, πὶ] οου- 
406 ἴῃ βρὶϊο οἵὗ αἷ! Τοδδίδῃοθ ; [Π9 ἀοοσβ οὗ μθδυῖβ 
Ὑ{1}1 ορϑῖ, δῃὰ τὸ 8}}8}} χαΐῃ (μοϑθ μοαχίβ ἐμαὶ 
ΔΙῸ Ὀογα οὗ αοα δηὰ σχηδᾶάθ δυδοορί 16 οὗ {δ 
τυ ἢ 88 ργϑοίουβ εροἱ!]. 
[“Νον {παῖ ψῃϊοὰ Οοα ἤογο Ῥσομἶθοα ἰο ἀο 

ἔογ Ὁ Ης οου]Ἱὰ αν ἀοηθ 0 Ζεσ δροὶ οσ 
Βολ6 οὗ ἰδ6 ὅθ: {πϑιλθοῖ γ68. Ὀπὶ (ἢ9 ΘΔ ΔΝ δπὰ 
Ῥονοῦ οὗ (18 σψουἹὰ αοα [88 βοϊἀοῃῃ βϑοὴ δὲ ἰοὸ 
οηΐγυδί ΗΝ οσσῃ ῬῸΡς πὶ πο οὗ 80 ΤΩΔΩΥ͂ 
ΔΙῸ ἴΠ6 ΒΏΔΓΟΒ δηα ἰοιηρίδιϊοηβ ἐμαὲ δἰἰϑηὰ (ἢ θη. 
Βαὺ ἰἔ [πο γ9 88 θθθῃ οοοσδβίοη, 10Γ ἰμ6 ροοάᾶ οὗ 
τπ6 ΟΠ υγοῦ, ἴο λα ο υ80 οὗ μοι, αοἂ ἢδ88 ὕδθῃ 
ῬΙοδβδοὰ σδίμος ἰο ρυΐ ἴδοι ἱπΐο ἰῃ6 Βδηᾶβ οὗ 
οἴβοσβ, ἰο ὈΘ ἘΡΡΙογος ἴον ἰβοπι, (δὴ ἰο γϑηίαγθ 
(Πότὰ τὰ 1Ποἷν οὐσῃ ἢδηα8.᾽) Μ. ΗΈΝΕΥ.] 

2, Οη χῖν. 8. Α ψγοαὶ ἑβδυογὶίθ ἰὰ (86 Βοπιδῃ 
Οδιμοιῖς Ομ τοῖς 88 δὴ Αἀνοηὶ ἰοχὺ (οἢ δοοουῃΐ 
οἵ {μοὲγ σοΐογοηοθ οὗ (πὸ ἤογαίε ἰοὸ ἴμ6 Ὑ γαίῃ 
Ματ:γ)ν, Ρμυὲ πβῖοὴ 68 θθθῺ πλῦοἢ δηὰ γδγὶ ουβ]ῦ 

᾿ 

Ἐ860 Ὀγ Ῥτοίεδίδης ργοδοῆοσα. Οορ. 6. σ. ἐδθ 
Τοταίδ τγορλείίοιμη, οἵ 705. ΕὈΒΤΌΜΑΝΝΟΒ (ἰπ 
Ὑσηϊμεσοαθ) Ὦγθο Αἀνθϑης βοσγλοηϑ οἢ [β88. χὶν. 
8, ΥΥΙεοοΣω, 1625.--ΤῊΘς βα] γαϊΐοα οὗ πῦϑῃ ἀο- 
Ῥϑηάβ οἡ δάση δηὰ ϑαγίῃ οουξπυΐηρ ἴῃ τἰρδξ 
τοἰδίίοῃ ἰο ὁῃ6 ἀποίμοσ, ΤΆΘΥ τηυδὲ οί Ὀ6 856ρα- 

ἰονοὰ, ψ 116 [86 βοανθῃ οἶνοα σαΐῃ δηὰ 
ΒΆΠΒΙΠΘ; 80 ἴδ Βα γϑίίοῃ οὗ βοὰ]β ἀθρεῃὰβ οὔ 
Βοδσγίβ ΠἸΡΌΙΣ ορϑῃΐηρ ἐμοιβοῖγοα ἰὸ ἰῃο ἔτυςὶ- 
ἰγὶηρ ἰμηῆπθησοβ ἤτοπι ἀῦονθ. Τηΐδ ἐπουρδὲ ἰ8 

ἜΝ ἼΡΟΒΝΙ Βοπιθ ἰο υ8 ὉΥ͂ (6 Αἀνροηί. 
ὃ Αἀυεπέ ἰδ ἀδασεπὶν ἀεὶ ἔοὸ᾽ α ἰλϊίτείν 

ἰαπά. 1) ΤΠ Ιογὰ Μὲ υρωράμς, ΗΝ, ΗΝ 
ΒΟΏ 88 
οοτλο8 οοπζίπιαὶϊψ πὶ] ἢ} Ἠ8 ϑριτῖν δὰ ρἰῆβ, α. ὉῪ 

Ἶ δὰ δϑὸ- 

ὈΘΟΟΙῚΘ ραγίαζεγε οἵ (λὲδ διἰεϑείηρ 1 τὸ δτὸ “ἃ 
᾿ μι, ᾧ. 6. ἰῇ δἰ ὡρμῷ ἐο (ἰτεὶ δῇεσ 

Υἱσῃίοουδποθα.Ό Οομῃοϊυδίοη : ἸὙΤΠοροίοσο στ θοτθ 
μοάνϑὴ ἃρυνο ἄτορθ ἀόσῃ δηὰ (6 οἱουάπ σαὶῇ 
Υἰὐδουδῆοβα, δὰ [86 οασί οὐ (ἢ οἱδοσς ᾿ιδπὰ 
ΟΡΟΩΒ ἀἰθοὶ ἀρ, ἴμαγὸ σἰμμοθοῦδσιθεβ ρΤῸΝΒ δὰ 
Βα  γαϊΐ οι ΜἩ111 Ὀ6 Ὀχουρὺ ἰοσίῃ. 

8, Ου χῖν. 9-18. Ιῃ ρτοδὶ ἀἰβίγεβα δα οοηῆϊοὶϊ 
ΟἿὯΘ ἷ8 οὔδῃ ἰοιηρίοα ἴο βἰγίνο πὶ μἷ8 ΜαΐοΣ 
Δ ἰο Βα: ΑΒ, ὙΒΥ Νν88] θοσπῦ ΤῊΪΒ 18 τοῦ. 
6 ουρῦ που, ὄνθὴ ἰη 186 ρτοαίεβε αϊβίγοδα, ἰο 
ἴογροι ἐμαὶ τος λαῦσδ α αοὐἀ ἰδλαΐ οαπ δεῖρ απὰ οἱϊὲ 
Ἵν 1) αοἂ δοαπ μοῖρ, ἴοσ α. Ηδ ταδὰβ ἤθανθα 
ΔὨ φασι (νοσ. 12); δ. Η ϑβρϑοῖδ  ῦ δάθ Κηοτα 
ΗΙκ Ῥόοπτον ἴο {86 Ῥοορΐὶο οὗ [αγδοὶ ἴῃ (ποὶν στοδαιοας 
ἀιβύίγοββ ὉΥ͂ Τα ὮΡ (16 Βολίβοη ρυῖποθ Βἰπιβοὶ ες, 
ἴῃ ὙΠΟΒθ6 Ἰαπὰ ΠΟΥ͂ ΟΙῸ σδρίϊνοα, ἰο Ὀ6 ἐπεὶσ 
το δηά ἀθ] γοσοσ (γοσ. 13). 2) Ηο οὐ Βοὶ] 
ἴου Τὸ δῖὸ Ηδὺ ΟΠ] άγο δηᾶ ἰπο ποσκ οὗ Η 15 μδῃ 
(νογ. 11). ὙΒδογοίογο ἰῇ ΘΥΟΣΥ αἰδίγοθθ τὸ οὐχὰξ 
ΒΟ ον ΠΟῪ ἰο Ἰδὲ οὐυγβοῖνοθ θ6 Ροϊηἰοα ἰο Ηΐπ. 

4. [Ο0π χῖν. 156. “1) Οοάὐ μἰὰ ΗΪ "561 τ Βοἢ 
Ηδ Ῥχουρδί ἱμοπὶ ᾿πίο ἐμ6 ἰτουθ]ο, δ Ηϊ πιο 
απὰ τκϑ ὠτοίδ, ἵνὶϊ. 17. Νοίο: Τπουρὴ αοὐ 6 
ΗἱΪδ8 ρθορὶοβ αοὰ διὰ ϑανίουγ, γοῖ βοζοθίἑ πηοβ, 
τ 6ἢ ἰΠ6Υ Ρτόνοκο Ηΐπι, Ηδ μἰάοε Ηϊτ86] ἔγοπλ 
(ποτὰ ἰῃ αἰβρ᾽ αϑυγο, βυδροηὶβ ΗΒ ἴδνοσβ, δὰ ἰδγϑ 
1πθ υηᾶον Ηἱ8 ἔγονσῃβ:: Ὀυΐ Ἰος [πο ηλ ῳαὶϊξ 
ἐλε 1,οτὰ ἰδαὲ δε ἐῤρ Υ, 17. 2) Ης διὰ 
Ἡ 8617 στ πϑὴ Ηθ τδ8 ὑσιηρίηρ (Π6πὶ ουὖἱ οὗ ἴδ 8 
ἴσου ]6. Νοῖθ: ΒΒ οη αοὰ 8 δοίϊῃρ 88 [βγ80}᾽}8 
(ὐοά δὰ ϑανίους δου} δ ραν ἐς ἐπ ἐλ6 δοα, 
Ῥβ. ἰχχυϊῖἱ. 19θ.ὡ ΤὮ βδϊ ναϊΐοι οὗ ἰδ Ομυτοι 19 
οδυγίοα οἱ ἐπ ἃ σαυβίοσ! ου8 ὙΔ8Υ, ΟΥ̓ ἴμ6 ϑῥρέγις οὗ 
(9 [Ὸ0ΕΡ οὗ Βοοσίβ πογκίηρς οὐ τρθηΐδβ βρὶγὶ 
(Ζοοὶ. ἱν. 6), ὈΥ τοδῖς δῃὰ Ὁ] Κοὶγ ᾿ποισαταθηΐβ, 
5128] ἀηἀ δοοϊἀφῃία! οοουΓΓοΏ σα, δα ποὺ Ἡτουρὶις 
6111 188 Ιαδ8ὲ ΘΧΊΡΟΓΑΙΥ ; δυΐ {818 18 ΟΌΓ Τοοπιίοχί, 
τῃουρῃ αοἀ πἰάο Ηἰπβοϊ ἢ, τὰ δ’Ὸ βῦσε Η6 ἷ8 ἐδε 
Οοὐ οΓ Ἰθταοὶ, ἰ86 ϑαυίουγ. 8ὅθ00 Φοῦ χχχν. 14. 
Μ. ἘΈΤΕΣῚ 

δ. [Οπ χὶν. 18, 19. Τλαὲ ἐδὲ Ἰοτὰ τὸ βοτνϑ 
δηὰ ἰγυδί ἴῃ ὦ αοα αἰοπὸ ἀρρεατ ὃν ἰἦξ ἔποο 
ἐλρῆζα, (δαὶ οὗ παίιιγε απὰ ἰλαξ οὐ τευοίαξδον, ΒΥ 
πο Ππχἢΐ οὗ παίυγο: ἴος Ηθ π|δᾶθ ἐἰμ6 που]ὰ, δὰ 
{Βογθίοσα ΠΔΑΥ ᾿πδι} Υ ἀοιμδηά 15 Βοιαρθ. 1) Ηθ 



ΕῚ ΟΕΑΡ, ΣΙΥ͂Ι. 1-4. δ0ὅ 

μόρῳ ἷι, [ϊἔ 18 ποῖ ἃ τυάδ διά ἱπαϊ μοι οἴ δοα, 
αἱ δαὶ ἰηἴο [Π6 χτηοβί ΤΟΡΟΥ αὔἴδρο δῃὰ εἷσε ὈΥῪ 

Ιπᾶπιιο  Ιβάο. 2) Ἧε ἤιοά ἴι, Ῥβ. χχῖν. 2; 
00 χχνὶ. 7. 8) Ηο διϊοὰ 1ἰ ῸΣ ὑπο δηὰ ἴοσ {86 
δου ΐοο οὗ τη. Ηο αἱὰ ηοὶ οτοδίο ἴΐ ἰο Ὀ6 ΘΙὩΡΙΥ. 
Ῥα. νυνὶ]. 1. ΠῚ ΔρΡρϑδσβ ὉΥ ἴϊπὸ ᾿ἰχιιὲ οὗ τενοὶδ- 
ἰίοη,. Η5 ογβϑοῖὶοβ [8 οχοοθϑά ἰβοβα οἵ Ραβδῃ ἀεἷ- 
68, 88 ψοὶἹ δ6 Ἠϊΐβ ορογαϊίοηβ (νοῦ. 139). Το 
Ῥτοίογομοθ 18 ἤθστθ ῥἰδοϑα ἴῃ ἴῃσϑὸ ἱπίηρθ: ΑἹ] 
{μι οὐ μδ8 βαϊὰ ἰ8 ρίδίπ, βαιἰβίδοιουυ δηά ἦμβί. 
1) ἴῃ 10 πιδῆποῦ οὗ 1.8 ἀοΙ ἑν ΥῪ ἰὺ ἴ6. ὑἱδῖη δπὰ 
ορΡεῆ. Νοῖ ἴῃ χρυ τ ηρ8 δηα δηλοίρυ 68 ̓ ρϑαϊην 
ἔτοιαῃ ἀθὴβ δηὰ οδνθσηβ (Υ}1}, 10), θαΐϊ 116 186 
Ἰατν τϑθ ρίνθη ἥοτὶ (86 ἰορ οἵ Μ. Βιίπεϊ. Ῥτον. 
Σ. 20; νἱιϊ!. 1-8. ΗΔ}. ἱϊ. 2, “ηο. χνὶ!. 20. 2) 
Τῇ 186 π86 δῃά ῥεποδὶ οἵ ἰδ δ 88 ΒΙΚὮΙΥ 8δι15- 
δοίοσγ. 1 5αϊά ποῖ: δοοῖς γὲ πιὸ ἵπ υαῖπ.. 8) ἴῃ 
τ τηδιΐον οὗ ἰξ ἰδ γγῶ8 ᾿ὩΟΟΠΒΙΔΌΙΥ }μι8ὲ, οοὨΒο- 
Ὡδηΐ ἰο ἴῃ οἰοσηδὶ γῦ]68 δῃὰ σοϑβοηβ οὗ ρμοοὰ δηὰ 
ον]. ΤΏ Βοδίμοη ἀο᾽ 168 ἀϊοίαιοα (Ποθ0 {Ἰι1η 9 
ἴο (δεῖν ποχεδῖρροσθ τσ ΐοι ΤΌ ΣῸ [16 ΣΟρΡσΌΘΟΒ οὗ 

Βυμδη δίυσο δηᾶ οχίϊγραίοα νἱγτίασο. 866 Οὐηπι- 
αὔῦονϑ οἡ ψοσγ, 10, Ἰϑδοῖ ἀρήδοι ΟὐμρΡ. Βομι. ἐϊὶ. 
26. Αἢον Μ. Ηενευ.-- ΤῈ. 

θ. ΟὨ χὶν. 22-.285. ΜΙΒΒΙΟΝΑΒΥ ΒΕΈΜΟΝΧ. 
“ὙΠΟ τηυδὶ ΟΥΘΥΥ͂ ΤΩ ΒΒΙΟΠΔΙΎ ΔΗ ΘΓΒΆΤΥ͂ 
ὈΓΏ ΟΡ ογ68587 1) Τὸ (Π6 ἱπίοσιος οἵ (ΒΒ γιβίθη- 
ἄομι [ὉΓ ῬΙΌΡΕΟΣ ὀχδιϊηδίζοη : 2) ἴο 86 Ποϑίοη 
που] οΣ υγροηὶ πγηΐηρ; 3) ἰο [Βγδοὶ ἴῸ} οἴ θοσ- 
ἴῃς οοηχίοσι. ΙΑΝΟΒΕΙΝ. [Οἡ νοσ. 22. “Τῇθ 
ἰηνλίδίοι ρύονοβ, 1) Τπδί {ΠῸ οὔδυβ οἵ [86 ρορρεοὶ 
ΔΓΘ ὉΠ ΟΙΒΑ]; 2) ΤῊδι αοα ἴ8 ν}}]} ν᾽ ἰο καγα 4]], 
οἵ Ηδ που] ποὶ ρῖὶνο ἰδ ᾿ην]διίοη ; 8) Τμδὶ 
1Πογὸ 8. δι 016 ῬΧΟΥ βίο [ὉΓ ὑμοῖν βα] γδίἰοη--- 
βίῃοθ αοα ποιυϊὰ ποΐ ἰηνὶϊθ (Β6ᾶὶ ἰο δοοορὶ οὗ 
Μηδὲ γῸ8 ηοΐ Ῥχονί ες (Ὁ ἱβοη. 4) Τμαὶ 1ὐ 18 
ΗΪ8 βοσίουβ δῃηὰ κοι] ρὺγ 1ῃδἱ 411} 116 δηάβ 
οὗ (6 οαστί δλαϊ ὃὲ ἱμανι θα ἴο δα γδοθ [86 οὔδδτα 
οὗ πὸ (Μασ. χνὶ. 15). Απὰ ον ἐἰ ἀρρογίδίηβ ἴο 
ΗΪ9 ΟΒυγοὶ ἰο θέδὺ (6 ρδὰ πονθϑ οἱ βδ] γαίῃ 
δου {Π6 ποῦ], δηα οἢ 1 Γοδίβ (Π6 ταβροηβὶ ὉΠ 
οἵ βοοΐῃρ [18 ΒΡΟΘΟΠΠΥ ἀχοοι ρα," ΒΑΒΝΕΒ.] 

ΝΙ1.--ΤῊῈ ΒΕΨΕΝΤΗ ὈΙΒΟΟΌΒΞΒΕ,. 

Φη)ο ονοχῖδτουνν οὗ ἴ809 ΒαΡΥ]ομΐδη 180]16, ἀπ ἴ86 καὶπ τμπαῖ [στα 6] 8181} ἄοεῖνο ἔτος ἱϊ 
ἔοτν {15 Ἰεσπον)]θᾶᾳκο οὗ 6 οἄ, 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΗΥ͂Ι. 

1. ἸΒΒΑΕῚ, ΒΗΑΙ, ΚΝΟῊΥ ΙΤῸ 6ΟὉ ἙΈῈΟΜ ΤῊΕΞΝ ὈΙΕΕΈΒΕΝΟΕ ΒΕΤΕΕΝ ΗΙΜ 
ὝΗΟ ΒΕΑΒΞ ΑΝῸ ΤῊΞἙ ΙΡΟΙΚ ΤΗΑΤ ΑΒΕ ΒΟΙΒΝΕ, 

ΟἜΑΡΊΕΒ ΧΙΗΥΚΙ. 1-4. 

1 ΒΕ, θοτοί ἄοτη, Νοδο βὐοορθί, 
Τμοῖν 14018 σοσθ ἀΡομ {86 δοαδίβ, δη ἀροη [86 οδ {16 ς 
ΥΓΟῸΣ ΟΔΥΓΥΪΔΡῸΒ 106 76 ὨΘΆΨΥ ἸοΔάθη ; 
Τῆδυ ατὸ ἃ Ὀυγάθη ἴο ἰὰ ΕΔΙΥ δοαδί. 

2 ΤΏΘΥ Ββίοορ, {ΠΟΥ͂ ὈοΝ ἀούσῃ ἰοροίδον ; 
ΤΉΘΥ Του] ποῖ ἀο]γον ὑμ6 Ὀυγάθῃ, 
Βυὺ ᾿ΠΒΟμιΒοΙγ 8 Δ.Θ ΚΌΠΟ πο σΔΡΕΥΙΥ. 

8 Ηρασΐκοη ὑπΐο τι6, Ο ἢουϑο οὗἉ ὅδοοῦ, 
Απὰ 8]} ἐδ τουημδηί οὗἉ ἴμ6 Βουδα οὗ [8γ86], 
ὙΥΒΙοῖ ἀγὸ Ὀοσηθ ὃν πὸ ἔγοτα {86 Ὀ6]]γ, 
ὙΥ ΙΟΒ ἅτ σατο ἴγοπι [86 ΜΟΙ: 

4 Απά δυο, ἴο ψοι" οἱ] ἃρὸ 1 αην ΒΘ; 
Απᾶ δυϑὰ ἰο βοδὺ μδὶσβ ψ1}} 1 ΘΑΥΓΡῪ ψοῖι : 
1 δυὸ πιδάθ, δῃὰ 1 Μ1}} ϑᾶσ ; 
ΕνοῃΙ “111 ΟΑΥΥΥ͂, δα 1 Μ11} ἀθ 1 67 ψοιι, 

1. ἩἨδῦ. ἐλεῖν δουΐ. 

ὁ αγόὸ ἴἰο ἰλ4 δοαδί απὰ ἴο {δλὲ εαἰίϊα. 

ΤΈΧΤΤΑΙ, ΑΥ̓Ό 

Βοο ζΖίδὲ ἴοτ ἔπ ὙΘΟΌΣΤΟΙΟΘ οὗ 9 ψογὰβ: Υ9:. 1. 

ῬΞ3- Ὁ ΠΊΚΡΌΣ νον. 8. }Όῦ. 

ον. 1. »Ὸ2 δηὰ Ὰ τΩθΔῈ “ἴο ὈΟΥ, Ὀοηᾶ οποἾ “8610, 

το [81] ἄστη." Ὁ ) ἰα Ιἰπάτγοα ἐὸ ἐῆο υπυδοὰ σοοί ὉᾺ3 

ἤτοῖο ἩΒΙΘὮ σοτηοϑ 53 “ Ὀ6]1Υ," (Βαμοῦ, ΘΟΙΏΡ. ὄφμρθη) 

δοτ. 11. 34.--ἰἰ [6 ΗΚΟΙ͂Υ Ὧὸ δοοίάθπς ἐδαΐαδον Ὧ2 »Ὰ [9 

» γον οαγνίοα ἱημασοδλ αν ἰοαδοα ὦ. 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΣΙ, 

ἀἰβοοῦγεθ ἀοθϑ ἢοΐ Θομ μα9 στ 122 ὈΔΡ, αὶ τὸ Ὦδγθ 

ἰηδἰοδαὰ ἔδο μαγὶ! 61. ὈΔΡ. ΤῈ βο0 18 ἰο ΓΤ ὨΘΑΣΙΥ͂ 80- 

εαογάδης τ ἢ 1μα 86 ΤΑΥ͂, ὑ0 ΔΕ5Ὸ 16 ἐμδὺ Ὧθ ἰηϊθηαθ ὮΥ͂ 

ἐπ 8 Ῥγιίοῖρ]θ δὴ δ] υδίοῃ ἴοὸ ὉΣᾺΞ, ΔῊ 8] 8] 0 ὙΏΟΒΘ 

αδιἰ δορίίοι 15 δι }}1 τοοτθ βέγϑησίμβοηθα ὉΥ ἐδ9 δἀάϊίοη 

οὔ »Ὰ3 δηὰ 3. ΤΈΘΩ ἐπθ 861180 ὈΘοΟΙΩΘθδ, ἐμαὶ ἰὸ 

Ψ 



δ0θ ΤΗῊΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΤΙΑῊΉ, 

3 ἯὮΟ δέΐβοϊχω, ἔϑγθ ὙΠ11] ὍΘ 8 σοστοδρομαΐῃρ ὉἋ 

(97,3) δϑὰ ἃ »ῪὋ3 οα ἐμ Ραγὶ οὔ ἐμβοὸ δἐϊδοκοαὰ.--ὃξι»2 

9} ΔῈ Δρροδιομαὶ δαἀαοὰ οἰδι196; ἰδ θ6λ. ἰ5 1[Π. 6} 

οσόδβίομϑθα ὈΓ ἰῃ6 ρῥγοοραίϊης ΠῚ Π ἀδὰ ΠΤ; υηϊθ88 

ΟὯΘ ἰδ6Κ68 ὑπο ἴῃ. ἢ ἃ ὨΘΌΓΘΙ ΒΘΏΒΘ. 

γον . 3. 72 οΥἰ κί μα! !ν δἰρηίβοβ “ ἴο ὈΘ Βυγοοίῃ, 8110" 

ῬΟΙΥ" (οοταρ. 2 δηὰ 9), (ὴ 6 Ῥίο] {891} ΤΏΘ8Ὲ8 

“ ἕο ΤΊΔΙκ6 δβιηοοιῇ, ΒΠΡΡΘΣυ, ἀπά {Πη.8 ἴο πηδῖο ἐδ ΤῸΓΣ 

δ ἱρρίπε ΔΑΥ, Δ ρς οὐ, Βθδοο [}9 τηθϑηίηρ “ ἰο Ἰοὲ 

810 ὅταν," οὔοαρμ (χχσχίν. 1δ) δηὰ οὗ ἰὴθ ἡοοέμδ (ἐπ ἐδ 9 

ΒίρᾷἈ. ᾿χνἱ. 1).---ὐὖθ τῶϑδηδ βοτθ δ 16. οοπίσο ἐπ 

ΔΛ Θαἷθ το (86 ΡοτράΘτΥ : ἐδ ρϑύϑοῃ, [89 Ῥγορογῖοσ 

8015. ΤὨυΒ 08) ἰ8 ποὲ υπίγθαυ ΠΕ} Ὁ 566 ἰο δἰγοηκέμοα 
ἰὴ9 Ῥγοποῦῃ, ἱπ ΟΤΟΣ ἴο ΘΧΡΓΟΒΒ ἔδ9 Ὠοίίου “ δ], ΟΣ 

ἐο δ ραϑίσϑ ἐΐ (οΌσΩρ. 4. ρ., ΗοΒβ ἰχ. 4; 26 χΣ. χχνΐ, 19; 

ΧχχνΪὶΐ. 9}. 

ψο ον. 3. Ὁ ΩΡ δὰ ὈΝΝΝΟΣΣΣ δΓο ἴἢ δρροϑίείοι πίτἢ 

3Ρ»" ὩΣ δὰ Δ 2 Σ᾿ Ἴ ῷ. 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ.,. 

1. ὙΠι6 τόνοτβα οὗ {9 Ἰογοροΐηρ ρῥἰοίατο 18 ΠΟΥ͂ 
Ῥτεβοηϊθᾶ. Τθοτο τὰ Πᾶνα {Π6 ΥἹΟΙ͂ΟΓ ; ΠΟΥ ΥγὙ8 
866 ἴΠ6 ἴα οὗ (ῃ6 γαῃαιθῃεᾶ. Βυΐ β'γβὶ 10 18 186 
σοηίγα] ροϊηΐ δηὰ γοΐρο οὗὁὨ (Π6 νγδῃαυΐβῃθα ΜΒ ΟΒΘ 
αἱ 6} οὐαὶ 15 βοὲ Ὀείοσθ υ8. ΤΏ 1401]86. οἵ 
Βαῦν!ου, οὗ νῷ ϊοῦ Β6] δηὰ Νοθο δύὸ πδῃχθα 88 
1Π6 οἰἰϊοῦ τοργοβθηΐδίλνϑα, πιυβί οὐ ἀονῃ ἴγοτα 
{Ππ6 ΡΙδοθθ οὗ ποηοῦ ψἤθτο {Π6Υ ΓΘ Θη το Θά, 
ΤΉΘΙΡ ᾿τᾶροθ ἅγῸ ἰοδαθα οὐ Ὀθδβία οὐ Ὀυγάθηῃ ἴὸ 
5ο Ἰηΐο ΠΡΟ ΥΠΥ͂ (νυ γβ. 1, 2). Ετοιὰ [86 οοηΐταβί 
ἴβγ801 πᾶν ἰϑασῃ ἰδ 6 ἸΟῪ παίαυγο οὗ ἰἰ86 αοά. Νο 
οη6 θϑδᾶγβ Ηΐπι ἰοτί!. Οτἡ {86 οοηίστατν Ηθ ἢδ8 
Ὀογηθ [βγδοὶ ψ ΠῚ πηαίοστιδ] ἰόν ἥγομι {86 ἰἰτηθ οὗ 
(8 Ὀϊγίῃ, δηὰ ψ}}} οοῃίΐηιθ (0 ΟΑΓΓΥ ἰδ ΨΏΘΩ ΠΟ 
Ἰοηρονῦ ἃ ἢ 4, θαΐ δη οἹὰ πιδὴ (νογα. 8, 4). 

2. Β6] Ὀοννϑιἢ ----ἰπῖο σαρτν ιν .--- οτα. 
1,2. ὙΠοΥθ πανο θθθῶ ἰουηὰ ἰῃ ἴπ6 [ἰγασΥ οὗ 
Κίπρ Αϑυσθδηΐραὶ ὑτνοὸ 80] 6 οὗ ίοστὰ οοίίδ, μδ ἡ ε 
οοηἰδίη ἔνὸ 1188, οὔθ οὗ [6 Αβδυγίδῃ, (ῃ6 οἱδῦ 
οὔ (ῃ6 ΒΑ ]οηΐδη δι ρογῖοῦ χοᾶ (ποθ ΒΟΗΒΑΡΕ 
«Αεεγνιὶδολ- Βιδιἰβοὴ68 ἵη, διά. ὦ. ΚΥ., 1874, Ρ. 82 
Βα 4.). Ετοπὶ (686 1 ΔΡΌΘΑΓΙΒ {παῖ ἴ[Π6 ΑΒδυ τη 5 
8δηα ΒΑρυ]οηΐδη5 μδὰ 8 βυβίθηι οἵ ροὰβ σαπροά ἰῃ 
ἴοαγ χταάθθ. αὐ {Π6 βυπιηλϊὲ γα ἰπ6 Βιρβοεῖ, 
ἰγαηϑοθηάθηΐ ροά, ὈΥ͂ (ἢ 6 Αββυγίληβ οδ]] ἃ Αβυγ, 
Ὀγ (0 Βαυ]οηΐδηβ 11ὰ, ΕἸ (νὰ {πΠ6 ἔδιρα]θ 
ΘΙ [1βίαν, Αϑίασίο). Ἐο]]οσίης (1686, ἰῃ [6 
ΒΟΟΟΠα ρτϑάθ, ᾶγὸ ἰᾷγοο ροάβ, αἰδὸ Ὀοϊοηρίηρ ἰΐ 
μου α βοοὰ ἰο ἐπ6 ἀηδθοὴ ποῦ]: Απὰ, Βοὶ οὗ 
ΒΙ] δῃὰ 1-ο (40). [π Βαργ]οηΐίδη δηὰ Αβδυ- 
τίδη ἴῃ 686 ἰἤτοο Ὀ6Α. ἰἢ6 βϑῖηθ Ὡδπιοθ. ΤΠ θη 1η 
ἃ ἰμἰτὰ στγδάο, [Ὁ] (ἢ ΓΘ 8. οὗ πολσθῃ δ6- 
Ἰοηρσίηρ ἰο ἰμ6 νἱβὶ Ὁ]0 ψοσ]α, σοι δρζαῖὶῃ 8.6 
Ὠδπιρα ΑἸἴΚὸ ἰὼ Ὀο᾿ Ἰδηρσιάᾶροθ: δίῃ, ἔῃ τηοοη- 
οἷ, δαπλδη, [6 βυη-βοά δηὰ Βίη, [ῃ6 αἰτ- οά. 
ἴπα }]}Υ, ἴῃ (Π6 Ἰοαγἢῃ ἄσργθθ δρροαῦ ἴΠ6 Ρ]δῃηθί- 

8, οὐὕἨ τ ῇἢρ]οῇ ([Π6 Αδογτγίδη 1150 ἤδη68 ἔνε (Ματγ- 
αἰ, Μογοάβος, ὦ. 6., Φυρίίον; [βίδγ, ἑ. 6.,) Αβίασίθ, 

ψεοηυθ: Αἄὰν Ξξξ ϑαίυσῃ : Νίγρηὶ Ξξ-. Μαγβ; Νχἕκ 
Ὀα, Νδῦο ξξε ΜογουσΥ), (ῃ6 Βαυγ]!οηΐδη ΒΟΎΘΨΟΥ 
ὩΔΠΘΒ ΟἿΪΥ ἴῸὸ τ28]6 δηαἃ ὑπο ΘΟΥΓΟΒροπάϊη 
ἴδια! αἰν᾽ηἰοα: Μαγάυκ (Μαεσγοάδο) πὶΐ 
Ζατρδηϊίιν (ΖΓ δηλ) πὰ Ναθίαν (ΝΟ 00) τὶ 
Ταβηχίίυν (Τ αβι1). ΕἼοτὰ {μῖ8 ἃ ΔΡΡΘΑΙΒ ἐἰιδΐ 
Β6] 885 (η6 βθοοῃὰ ρμίδοθ ἰπ {86 βοοοῃά ἄδρτθα, 
αηὰ Νοθο (16 Ἰαδέ ρίδοο ἰῇ {ἐπ Ἰονεβὲ ἄοστοϑο. 
Βοῖ (οομλρ. γί ποῦ οἡ ἰδ ΞΟΗΒΑΡΘΕΕ, δ ὲ6 ΚΚειΐη- 
δοτυ. εἰσ.) Ὁ. 80 βαᾳ.), ῬαΙΟΏρΒ ἰο {86 ἀἰνἑη εἶθ οἴ 
1πΠ6 ἰγδηβοθηάθηϊ, ᾿ῃνἼβῖ0}]6 που], τ βογοαθ Νοῦο 
88 ἃ Ϊδηοί-ροα οογγεπροηὰβ ἰὸ Μοσοιγγ. ΗΘ ἷβ 
186 δ), τ1Ἀ16 “ τενθα] της "ἢ μοά, δηὰ νδ8β, ἴῃ (86 
Ὑδῶας οἵ (8 Ἰαίοσ ΟΠ δ᾽ ἄθδη Κίηράαομμ δίοηρ τὶ 
ΘΓ δι, ἴΠ6 οἰἱοῦ ροά οὗἩ 16 ΒΑΡΥ]οΠΐ8Π8, 80 

(Πδΐ τηοαὶ οὗ 16 Κίπρῃ παπιρά {μϑιῃβοῖνοθ δι 
τα (ΝΔΟΡΟΪΆΒΒΆΊ, Μεθ επαη θείην, Νροῃηθά). 
ΟὐμΡ. ΒΟΗΒΑΡΕΈΕ, ἰ. 6. Ρ. 272. : 

Τηο Βἰχη!γ μοηοσϑαὰ ἐπηαρθα οὗ [ἢ 9 » οἶβθ 
ΟἿΪΥ βοσνοὰ Ὀγ Βυμλδῃ ἤδηα8, ΔΓ ΠΟΥ͂ ἀϊρίσὶ θυϊδαὰ 
διλοηρ ἰπ6 Ὀοαβία δῃᾶ {1|6 σβίεϊο, ἱ. 6., ῥδγιὶγ (ἢ 6 
ἰλιηοα ψι1ἃὰ θοδδίβ, 85. δ᾽ ορδηῖβ δπὰ ᾿- {6 
ἰδῖαθ ἀοπιοβίὶς Ὀθϑϑίβ, 88 ἐξ ΟἈΠ16] δηα {Π6 888. 
ΔῊ 88 ἀοδαϊρηδιίίοη οὗ (Π6 απέπιαίία αστεδία δηθὰ 
ΓΙΣΤΊ3 δὲ ἀβαϊ ριιδίΐοῃ οἵ απἰπιαϊία ἀοηπιεδίϊοα ΤΟΓῸΣ 
οἴῃ οοπ]οϊηθὰ ; 66. δ. 24, 25; 11}. 14; νἱ. 14, 
21. υἱιϊ. 1; [ἴκδν. χχυ. 7, εἰσ. ΤῊΘ οδί]α πδΥθ 
(μοσγϑίοσθ ἰμ6 οῃμϊοῦ σόοῦκ ἰο ἀο τ (ποτὰ, τ ϊοῖ 
οοηδίαίβ ἱῃ ἐρῶν τδὴ ὑπιόσῳ γάλα ἂ ραυλοι ἴον 
8 ἰο Ὁ0θ 80 ἰϑρᾶυγΐ α ουχδνῦ ἴο ἰγὶῖ 
αν το δηἀ ᾿ἱπογϑίοσα ἱπηροηάθγαθ]ο! Τβετο 
18 ἰγραυοηΐ πχθηςίοη οὗ οΑΥτΥὶηρ ἴογ ἰΠ6 ροάδ οὗ 
8 ΠοΠαυοΓοα πδίίο, ΡΑΓΕΥ 88 ΒρΟΪ], ΡΠ Υ ουὧἱ οὗ 
Το  ἰχίουβ ΡΟ] ΪοΥ : χ. 10 βᾳ.; 96Γ. χ νι. 7; χὶὶχ. 
8. (δοιηρ. 1 δι. Υ. 1 864ᾳ.). ΟΟΏΡ. δἷ8δο ἴδ8 ἰῃ- 
βογὶ ρίΐοῃ οὔ βδγροη χαοίοα ππάρρ χχ. 1. ΓΝ. 
“( σεϑβίαία, σοδίαηιϊῖπα, οΑττΙ αὶ ἰπλδρ 65,» ΟΟρ. ΥΟΓ. 
7; χῖν. 20; Απῆοβ υ. 26; 76γ. χ ὅ.(. δ) 
ΤΩΘΔΠΒ ΟΔΥΤΥΪΏρ ἰῃ βΘΏΘΓΑΙ. Ὁ») ΟὨΪΥ “(0 ΟΑΥΤΥ, 

Ἰοφὰ ᾧἃρ 8 ΒΟΑΥΥ θυγάθη {πεῖ ἢ) ;) οομῖρ. σθη. 
Χ]ν, 18; Ῥβ. ἰχυἱἱἱ. 20 ; . ΧΙ. 8. Τῇ ἴδ 
Ῥτορἢοί βαυβ, “γοῦν ΓΊ 5) δτὸ θθοοσθθ ΓΙΌ», 
δὰ ἀρρίχηδίοθ ἐμ ΟΥ͂ 8 ὈΓΟΙΤΟΘΒ τπ αἀείενίμδ. 
Ηον (88 18 Βο ἢ6 βΒαυβ ὉΥ͂ ἔπ Δρροβί 10η 8] οἰδυϑθ 
ἃ Ὀυτᾶσῃ ἴο [86 ὙΤΘΔΣΥ͂, υἱΖ.: Ὀοαϑί. 

ὙΥΒδὶ ἰ8 βαϊὰ νϑσ. 1 οἵ Βοὶ δηὰ Νεῦο ἐβ ροῦ- 
ΟΥΑΙ ἰζοὰ ἴῃ το. 2. ΑἹ] (16 ροάβ ἰομθῖμοῦ τησδὲ 
μον δηά 18}] ἀοσῃ. ΤΈΘΥ 8.6 ῃοΐ δῦ]6 ἴο δὶὲρ 
ΟΗ͂ Ιοῖ ἔο ἴμοθ Ἰοδᾶ. (βεα 7εχί. απὰ Οται.). 
Ιὴ 6886 ψόογάβ δηᾶ ἴῃ 16 [0] πίη ἘλΘΙΣ δοτ] 
(ρθγβοῃ) ἐβ σοῃὸ ἐπῖο οαριήν ς (860 Τεχέ. απὰ 
πύον 86 Ῥτορβοὶ ργοοθθὰβ οἡ ἴδο αἀϊδιϊποϊϊου 
Ὀοίπνθοῃ ἴμ6 ἰάοϊα ἐδοιβοῖνοα, (86 (τγοϊαῦδνο!ν) 
ἰγαηϑοθηάοηϊ πιρπίπίδι δηά 1ἴΠ6 δίηνιαστὶδ Τοργο- 
βοηϊϊηρ {Π656.; ἃ ἀϊδιϊηοἰΐοη ὑπαὶ Βοαίμθη θεοὶ 
το ἐπ ἰῤεδὶ δἰ ]1θϑϑί ὈΓ ΕΙΠΕ, Ρυὶϊ ργτγδάυδ!} Υ 
ἦπ ἐ σατο ουὐ ΠῚ δ 11{|18ὃ ΘΟΙΒΙΒίο ΠΟΥ δ8 
ἄοοβ {π6 Ἐοπῖβ ομυτοῦ 1} ἐΐ ἐυλδροθ οὗ (86 
βϑὶ πἰϑ (οολρ. ΕΒΙΕΡΕ. ΝΑΒΘΕΙΒΒΑΟΘΗ, Ναολλοπιετ, 
Τῆδοὶ. ἀδ8 σγίεολ. Ἡοϊκεσίαιδεηδ,1. ἃ ἃ, ἀαπὰ Υ͂. 
ξ 11). Τὺ 186 τηδδηΐϊησ οὗ ΟΌΓ ρδββδρὸ 16 {ΠΟΥ͂ 
8ΓῸ ποΐ 80]6 ἰο Ὀτγίος ἰδ δρουὶ (μδὶ (δα Ὀυτάφη οὗ 
(86 ἱπιαρθβ 8}8}} 81} ΔΎΔΥ (υἱξ. : ἔγοῖχ (μ6 Βεαπὰὰα 
οὗ [6 ΘμΘΙΩΥ) 88 ΒΟΙΩ6 Βι:οοίῃ, ἜΡΡΕΙ οὐ]οοῖ. 
Ἅγετο 186 μοὰβ οἵ 6 Βοδίμθῃ 'γ φοάκ, τὦ6 
Ῥγορδοὶ που]ὰ βαυ, ἔθ ἱπθγ πουἹὰ ὃδθ δὺ]6 ἴο 
οἴἴὔδοί 1118, τα αϑϑῖγο 85 (Π6 7 δγθ. [ἢ {πὶ οδβε ἰῃ 6 
αἰϑιληοιίίοη Ὀεΐτθοῃ ἴῃ 6 κοά δῃὰ δἷ8 ᾿τῶαρο πουϊὰ 
6 7υκιῆθα, Βαϊ κ8 ([Π6 σοάδβ ἀο ποὶ ἀο νον (Βεῖτν 
ἐτηαροβ, ᾿ξ τοϑυ} 18 {μα ἈΠ6Γ6 5 ὯὨο ἀἱβιϊηοοι δ6- 
ἔσθ ἰποῖ, δηὰ [πΠ6 ροάβ δ Ὡοὶ βομπροϊ ἷῃ 

Ῥοίθος δηὰ Ηἰρῆου. ΤΏΘΥ ὅτ ἰῃ ἕβοὲ Ὁ ες, 
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ποίπίηρθ. [{{π6ὲ ἰπλαχο ἰηΐο οδρένειν, (ἤθη 
Ἷῃ ΠαρΑ ΝΕ 140] ἀϊπιδοῦ πο δήξαι πα τὴ Κι μὲ 
θο]οῦρβ ἰ0 8΄8 βυδαίδηος, ἔον ουἱ οὗ 1[Π6 πᾶσ δ6 
ἄοοβ ποὶ οχίηὶί. Βδθυ )οὴ γγὙβ ββρϑοὶ }} σὶσἢ ἴῃ 
ΟΧΙΓΒΟΓΟ ΔΙῚ ΘΟΒΕΥ ἰπηᾶροβ οὗ ἰμ6 κοάβ. Βοβδὰ 
6. φ.»ὄ ἴα ἩΕΒοΡοτῦΒβ (1. 183) 186 ἀοϑογὶ ροη οὗ 
[6 οοἸοκβδδὶ, σου θη ἰπμᾶροα ᾿η ἰδ 6 ἰοαρ]ο οὗ ΒΕ], 
ὙΠΙΟἿ ΓΩΟΓΘΟΥΘΡ ΠΟΙΓΠΟΙ ΟΥ̓ΓᾺΒ ὯῸΣ ᾿ασὶυβ Ηγ- 
εἰαβρὶθ ἰουοποά, ποι μοιδηάϊης (86 Ῥογβίδῃ σο- 
Ἰἰχίου γϑοοβηϊζθα η0 ὙΟΓΒΠΐΡ οἱ ᾿δχοθ. [ἰ ν͵8 

ἜΓΧΟΘ [δὲ ἢγδὶ ἰοο Κ αὐᾶν [ἢ 6 τηδβοῖν χοϊάθῃ 
ἱπηδσο ἔχονθ γαγάβ δἰρῃ (ΠΕΒΟΡ. ἐ- 6.). 

8. Ἐϊοαιῖσθ πῆ ϊοὸ 126 ----ἄοϊίνοι γοῦ.-- 
γετα. 8, 4. ὙΘ9Θ γΟΓθ8Β ἰΌστ δ Δ πλ ΓΔΌΪ6 ο0η- 
ἱγδδὲ 1} νογα. 1, 2. ΤΏ ροΐίβ δὲ οδγγὶθα ἴο 
1πεῖν ἀϊαρτδοθ; ον δῇ σλγγῖοθ ΗΒ ῬρῸΡ ὁ Αὑὰ 
Ηςο, (6 δβίγοημ ()π6, ολγγὶοθ {Π6πὶ δὲ ᾿Θη ΘΟ ΓῚΥ δηὰ 
Ἰονίη 48 8 ταοῖμδν Β6Ρ οἰ], Βοοδυβθ Ηρ 
που ϊὰ 580 βοπγχοι ἷηρ δαγηθδῖ δηὶ ἱπηρογίδηϊ, 
Ἧς κυπλιηοηβ [ἢ ῬθΟρ]Ὲ ἰο μῖνγο βρϑοΐαὶ δορὰ: 
Ἀθασῖσθυι πο 6. [{ ἴ5 11{||6 ργοῦδθϊο, ἴῃ 
ΤΩΥ͂ Ορὶ ΐοῃ, ἰμαῇ “Βοῦδο οὐ ϑϑοοῦ ᾿" τηθδῃβ 
δπηάδἢ, τ} 116 811 [86 τϑισϑιῖ οὗ [89 Βοῦδ0 
οὗ ΤΙαδτξθὶ τηθδὴβ [αγϑοὶ {παὶ ἴῃ ἴπ6 Αρευσίδη 
ΕχΙο τῊδϑ ΔΙΤΟΔΑῪ [ῸΣ 186 τοδὶ ραγὶ ἀδθηδίϊοηδὶ- 

ἷζε, ΕἾχεί, ὉΞ βϑϑῖωρ ἰο π|8 ἰὸ δοῃῇιος σι! ἢ {μεῖ, 
δηα τἤθ (86 ῬΙοΟρΡμοὺ ὍὈο ὙΠΟγΘ οἶδ ἀορὶμηδίοθ 

ἴΠ6 ΙΒγβοὶ οχὶ]οᾶ ἴῃ Αβαγτία δὲ Π,. ΤΗῊΐΒ οχ- 
Ῥτγοβδίοῃ (“ τοϊηηϑηὶ ᾽᾽) ἰβ 8ὴ Ποῃόγάῦ]α {{0|6 ἀθ- 
δἰ παι ηρ [Π6 αὐϊηίοββοποθ οὐ {86 τολοίδ παίΐοῃ, 
πιίπους αἀἰϊδιϊηοιίου οἵ ἰγὶῦθ, {πὲ ΤΟΙ ΔῚ 8 δἰΐοῦ 
8}} δἰ ίηρβ (οοιῃρ. τὶ. 18; χ. 20 εα)4ᾳ.).. ΤΙ ΐβ 
4αϊηίοββθοα ὈΘ]ΟΏρῈ ἰο [ἢ 68 ̓ααὺ {1πη6, (Π6 οὰ σα 
οὔ [λ6 παϊϊΐϊοη. 1 πα, ἐπογοίογο, ἃ γοΐδγθησθα 1 

186 Ἔχργεβαίουι ἴὸ σοῦ. 4 α, δπὰ ἐμαὶ ΒῪ 79 (μ6 
ἱβουρηῖ ᾽6 οχργθεβοὰ ὑπδὲ πὸ ἢπὰ Ἔ. σ., 06 Ὁ. 111. 
14, υἱΖ. ; ἰδὲ Ὠο Οη6 Ὀο]οηρίηρ ἴο {{πῸ “τϑιιηδηῖ,᾽᾽ 

οσθῃ ἱπουρῇ 6 ΤΏΔῪ ἀπ͵6}} πιοδί οοῃοθδ] θα δηὰ 
ΒΟ  Δᾶγγ, Μ.1}} θ6 ἰογροιίίθῃ. [η νι θδὺ (0]]ΟτΒ, ἰΠ6 
πιοίλεγίν Ἰονγε οὗ αοα ἴβ8 ἀοβογσ υθά. ΕῸσ ἀαοἀὐ ἷ8 
Εδιποῦ πὰ Μοίβοῦ ἰῃ οὁπὲ ρϑύβοῃ, δηὰ Ηΐβ ἰονθ 
θα οὶ ΟὨΪΥ͂ ἃ Τ8 800} 6 θὰϊ αἰβο α ἰδπιϊῃΐμθ 
σΒαγδοῖοῦ (ΘΟΏΡ. χ δὶ. 14; χ]χ, 1δ ; ̓χνὶ]. 9, 18). 
ΑΙ ἴβγϑδὶ, αἱ οὔοθ αν ἰΐἰβ Ὀιγιἢ, “ ἔγοπλ (ἢ 6 
0611 ν᾽ οὐ “πουλὺ, ἰυ8 ᾿πηποαΐαίοὶν δῇοσ ᾿ΐβ 
ΘὨΙΓΒΏΟΘ ΟἹ ΒΊΒίΟΥΥ 88 ἃ παίίϊοη (Ψ96γ. 1]. 2), μδ8 
Ὀόθη Ὀουγῃ ἴῃ [16 ἀγηβ ὈΥ (6 ΟἘ, 88. 8 ἸΏ ἢ Γ 
ΟΔΣΓΪοΒ ΒΟΥ ἰ1{||6 οὨΣ]ὰ (οοχρ. ἰχὶ. 9). ΤμΘ 
ἴογια : “22 (ΟὨΪΥ Πόσο ἴῃ ἰβδῖ8 οοηρ. “22 χχχ. 
11) '8 πιοδηί ᾿Π|κ ον ἰο ἱπιρατί δῇ ϑιρἢ δὶ 0 {86 
ποίϊΐοη ᾿μγοϊγθα 1ῃ {86 ῥγαμοβι!οὴ : α8  ἔγουλ 
1Π6 πιοῖδοῦβθ ποθ. Βυΐ ΨΦεποναῖ 8 ποῖ 8 
ΠΔΟΙΒΟΓ ΟὨΪΥ ἰο ἐπα γουϊμία] [δγ86]; Ηδ οοῦ- 
168 80 ἤθη 'ΐ ἢ88 γη6 οΟΪα ; δᾶ ονϑὺ ἴο 
οΙἹὰ δᾷϑ ([βγδο}"}Β οὗ οουγβο) ΣΦ δὰ ἴ86 δδ:6, 
γοσ. 4 (οορ. χἰὶ!. 4). ΤΊ}νῖβ 'β κοιμοι εἰ ηρ [μαὶ 6068 
ῃοὶ ΟΥοῦ 186 ὨΔΡΡοη. ΟὨΪΥ βι28}} οἰ] άγθη ἃ 
ὀδεγὶθα, πο πιθη δὰ (μ6 οἷά. Βυΐ Φεθονδῇῃ ἀ6- 
γοίοθ ἴο ἴβγαοὶ {ἢ]18 τωδίεγηδὶ οὔτ, πιμαΐἐβ Ἠμι- 
ἰαπιαΐδ, ἰο (8 γΥῪ ἰδεῖ. Ὠὶὰ Ηδ ἠοΐ τηδκο [δγϑοὶ, 
ἃ8 Η σϑρθδίθα!Υ δβθιγεβ πεῖ (χ] 1}, 7, ΟΟΩ) 
ΧΙ, 1, 21; χὶῖν. 2, 21, 24, χὶν. 117) Τὴ 
ΓΟΒΡ, ΒΑ γ8 1:6 Ῥτοριοῖ, ψ1}} ἢοΐ ἴοσβαῖζο ΗΐἾδ8 οἱσν 
τοῦτ. ΑΒ ἃ τροίοσ δὲ ὁ86 τπιοπγοπὶ 1118 ἢοσ οὨ"]α 
ΟΥ̓́ 8 Οδπίδοϊο, δἱ δῃοίῃεσγ ουὐδῇ Ὕδυσὶϑβ ἰΐ 8 
δἰγοι ἢ ἰῃ ΠῸΣ Αστηβ, ὑ01}}] Ἔσο ΥῪ αἰ ΒΟ ν δηὰ 
ἄδηρογ 18 ονϑσοοιηθ, 8δὸ 'μ6 [0 Ὲ}Ρ Μ}}} ἀο ἰο Η!8 
ΡΘΟρΪδ6 ϑνοὴ ἰο ἐμοῖς οἱὰ αρο, ἡ. 6.,ὄ (111 16. Βανθ 
ΓΟΔΟΒοα [Π6 οπὰ οὗ (μοἷγ οουγβο. ΤὨογείογο τ ἢδί 
ἃ ἀἰβδγθηοθ θοίσοου Φθθονα δηὰ 1ᾳο]81 ΤῊΘ 
Ἰαΐϊογ οὶ τῃοηηβοῖνοβ Ὀ6 Ὀοτηθ ΕΥ̓͂ ἰμ6 γ ποῦ- 
Βηρροσβ, δηὰ (μθῃ (ΠΟῪ 8γὸ ὈΟσΏΘ οὐ Ὀεδβδίβ οὗ 
Ὀυγάση ἰο ρὸ ἱπίο οαρεἱνίϊγ. Βυΐ ΦεΒονδὴ ΘΑΓΤ 68 
ΗΐΪΩ Ῥϑοόρὶθ πὶῖ ταδίθγηδὶ ἰθηάθσμθββ ἰτοῖλ [10 
Ὀερϊηηπίης ἰο {[μ6 ὁπ. ΝΟΥ πῇο ἱ8 Οοα ῦ ὙΒοπι 
Δ}}8}}] ΟὯΘ ἴθδν δηὰ ἰογοῦ ὮΥ̓ΒΟαλ ἰγιδὶ ἢ 

2. ἸΒΒΑΕῚ, ΒΗΛΙΙ, ΓΕΑΒΝ ΤῸ ΚΝΟΥ͂ 173 600 ΒΥ͂ ΤῊΕ ὈΙΕΕΈΒΕΝΟΕ ΒΕ- 
ΤΎΕΕΝ ΗΙΜΆΑΝΡΌ ΤΗΕ ΜΑΘῈΞ ΤΗ͂ΑΤ ΒΕΡΒΕΞΕΝΤ ΗΙΜ, ΨΜΗΙΟΗ ΑΙ30 

ΟΠΑΡΤΕΝ ΧΗΩΥῚ. δ-7. 

ὅ Τὸ σοι Μ]]] γο ᾿ἰκθη πη6, δηα πη πιὸ 648], 

᾿ ΜΌΝΤ ΒΕ ΟΑΒΒΙΕΡ. 

Αμὰ σοπρϑγθ παρ, ἐμαὶ γ76 ΤΩΔΥ 6 0 
6 ΤΉΘΥ ἰΔΥυ 8}, βοὶα ουὔὐ οὗ 1π6 Ὀδρ, 

Απὰ ποῖρἢ Β|Π 6 γ ἴῃ 1ῃ6 ὈΔΊΔηΟΟ, 
Απά Ηἶτο ἃ ρο]άϑιλι (ἢ ; δηᾷ 6 πῃ κοί 1 ἃ ροά: 
ΤΏΘΥ [81] ἀονῃ, γοδ, [ΠΟΥ σΟΥΒἢΐρ. 

68 ἢ]πὶ ὍΡΟΙ {86 Βῃου]άογ, {Π6 

ἘΎΟΙ. ἢΪ8 ἀπ Β ἢθΘ ποὺ ΤΟΙΏΟΥ͂Θ: 
68, 06 8 
ΝΟΥ ββυϑ πἰῃὰ ουἱ οἵὗἉ ἰδ ἰτοῦ 16. 

1 ΤῈ ΟΔΙΤΥ͂ ΗΪπ), 
Αὐήλνει Εὖ ἴῃ ἢ18 μΙδοοθ, δηὰ ἢ6 βίδπαρίῃ ; 

81 ΟΥΥἿ ὑηΐο δΐτῃ, γοῦ οδῃ ἢ6 ποῖ ΒΏΒΥΟΣ, 

ΤΕΧΤΥΌΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Βοο Ζέεί ἴοτ (0 ΤΘΟΌΓΣΤΘΙΩσΟ οὗ ἴῃΠ9 ψοχάβ: ὙΨΓ. δ. } δοηοι δβυ οοις ἴὴ6 1,058ὴ0 δηὰ ἐὴ9 ἰπηδροὸ δαὶ γορῖο- 

ὑγ 0. νον, 6. Ὁ. 

γέτ. δ. ΤῊΘ δαδῆχ οἵ ")) 0 ἽΠ [8 ἐο ὃ9 Βαρρ! θα ἕοσ 
δ0η 8 Ηΐτ. 

Ψοσ. 6. Τὴ9 Θῃίτο ἢγϑι Πα] οὐ ἢ συϑῦβθ ἰ8 διι Ὀ]θοῖ, 

ἩΣΏ; αἷδο ον] τοϊαὶθα ἰὸ ὩΦΌΡΙ. ΤΠ )) Πα5. ἴοσ ἴ οὐἱν ἐμαὶ τ ἢ ᾿ρ" ἰΠογο ἰδ ἃ γοίυ ΣΏ ΩΌΓΩ ἐδΐο ρμασγί[- 



δ08 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗῈΕΤ' ΙΒΑΤΑΉ΄ 

αἱρίο ἰο 6 δπέ6 τοσὺ Ὁ] 6 ἀοχὶγοϑὰ ἔζοσὰ χ,, “ἴο Ψον. 1. ΛΠ (ΟΡ. χτΥ. 10) 15 οοπῃοδοϊνθὰ οὗ δ. 

Ῥοὰγ ουδ, ΡΟῺΓ ΔΥΡΒΥ, ἘὨΡΟῪ ΑΥΤΆ," τοῖα ὙΒΙΟ} ἐβοσο | διΑΔΕΥΘΙΥ -- ἑηγογίογα ᾧμ6, ὑ89 ρίδοθ ἱσίπρ πθάθσ ἱξ. 

ΘΟΙΏΘΒ ΟἿΪΥ 8 ΗἸΡΕΣ ἔοσλ (0,81. ἱ. 8), δη ἰμ 6 δυδδίδς- 

Ὡνγο ΠῚ “γοηκχοίίο " (ὨΘη66 ΠῊΙ Ῥργαδίεγ). 

ΓΏΘ δοοιιβδιΐγο ἰ5 ἐδ αοὸ. ἰοοὶ, ἀϑῃοίέης ᾿ἩΔΒὶδοΓ.--- 

»ὺ" 885 8Δὴ ἰἀ68], ἰηἀοβηΐθ δι 90 (“016 ᾽" ΟΣ “ἴὯ6Υ 5) 

ἴο πίοι ἐμ9 δυῆχοι ἰη ΔῚΣ δοὰ 12)}}}" τοϊδίϑ. 

ἘΧΕΘΟΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Νον ἴἰπς Ῥτορμοὶ βῆονβ ἊρΡ {86 ὥνν οἴ ἐμαὶ 
ἰΔοϊαίγν, ψαϊοῖ του ἃ πλαῖκο ᾿πλαρὸθ οὗ δ ον 
Ἡϊπβ6 , ΤῈ6 ρσομιἱοη οὗ ἐμ18 νγᾶ8 ἱπιρ! θὰ] 
οοηἰαἰηοα ἴῃ (86 ΖοΏΘΣΑΙ ῥγοι Ὀἱοη οὗ Ἰτηᾶρο8 
ὑπαύουε χχ. 4; σΟΙΏΡ. τρρθς ἐδῶ 12, 1δ; ν. ἐμ 
ὩΣ τὴν ἐπηημτοντι 8. ὈΥ͂ Ββοιϊηρ ὕρ ἰδ6 
Ἰάδθη οδι, ψιϊοῆ ῥτγοίοπαθά ἰὸ Ὀ6 ἃ βυίθῦο] οὗ 
Θβόνδῃ ΗΪπλβο  (Εχοά, χχχὶϊ. ὅς. 189 ἐπὶ 

οἵ ΑἸἰάδου (δυάς. νἱῖ, 27) δηὰ οὗ Μίσοδῃ (Φυάᾳ. 
ΧΥΪ!. 4, 13) αηὰ (Π6 το μοϊάθη οδῖνεο οἵ ζ6γο- 
θοδαιὶ δ Βείμοὶ δηὰ ἤδη (1 Κίηρβ χίϊ. 20 κααᾳ.) 
ΓΘ ἰγδηργοβϑί 8 οὗ (6 βδίὴθ ϑοτί.0. (Οοιρ. 
ΜΙΟΗΑΕΙ5, ἔσω οΥ οδος, Ν.,͵ ἃ 2425... Ἡενα- 
ΒΤΈΝΒΕΒΟ, Ζπίγοάμο. ἰο Ο. Τξει. 11. ΑΙ} (680 

ἸΏ θ0] 104] ἄρσυτοο οἵ Ὀοδβὶβ Ὑγοῦο οἵ χοϊά οὗ αἰϊνϑσ. 
ἐἱ 85 ΟὨΪΥ Θχοορίίοηδὶ σψῆθτο, δοοοσάϊηρ ἰο χὶ. 

20, ΓΟΓ ὈΘΟρΙῈ οοπίοηϊθα ἐπμοιυβοῖνοθ τ ἢ 
ποοάθῃ ᾿τηᾶροαβ. Βαὶ 8}}] τοΘ ἴῃ οομῆϊοι τ 
{Π6 οἴου) ἔσο ἐμαὺ 1ἰ 18 ἐγ ροθδῖθ]6 (0 πηδῖκο ἃ 
ἸΠκθηοθα οἵ (89 ἱποοσαρασδῦ]6, Ἰηγἱαὶ Ὁ1]9 αοά. 

10 1Β ποσίν οὗ ποὺρ ἐμαὶ [86 Ῥτορβοὶ βαρδὴ ἰδ 
Χ]. 17 βΒα4ᾳ. 818. ραϊοιαὶς ἀραϊηδὶ ἰἀο] δ γυ ΌΥ δὴ δἱ- 

ἰδοῖς οὐ (ἷ8 ποῦ ἴοτπι οὗ ἰΐ, αῃὰ πόσο δοποί 69 
ψ ἢ γυδὺ δυο ἢ δῃ αἰΐδοῖς. ἘΕῸΣ ἴῃ ἰἢ6 Επηρδά χὶ. 
--Σ νυ ., ΔΗ͂ΟΣ ΟΣ ΡὈδΒθαρΌ, ἴΠ6γΘ ἀοθθ ποῖ σοῦ 
αϑαὶῃ ΠῚ δοίῃ] ροϊθιηΐϊο δζαίηϑι 1ἀο]δσγ. Τὴ8 
ἩΟγὰβ οἵ γοῦ. ὅ σϑοδὶ] χὶ. 18, 25. Το ποσὰ 

ἈΡΘ 1 γΐγϑ ἃ βοϊ ἄϑιυν τ απ ΒΘ τρδκϑῖῃ, εἰς., γοσ. 
6, τ6 0811] Φυάᾶρς. χΥυ]ϊ. 4. 

Ϊη γοσ. 7 ἐπ 1άθα οὗἁὨ οβυσγίηρ 18 δι ρἢδεσοα, 
ποῖ πὶῖπουϊ τοάβοη : ἰμδὲ ᾿πδρθ, ἴοο, πιδά δ πὶ (8 6 
1 Κοῆθα8 οὗ 7 ϑῇῃονυδῇ 15 ποίην Ὀαὶ ἤθανυ, στ ραν 
ὌΝ Ε 1μαὶ ὨθΘ48 88 λοι ἴο θ6 σδεείϑα 88 πος 

ὙἹοηΐδη ἱπιαρὸθ οὗ ᾿πιδρί ΠΑ ροάβ. Μδηΐ- 
ϑβιΥ (μ6 Ῥγορβοὺ σου]Ἱὰ πδσὸ οὐνδίθ [6 οὔ͵θο- 
οι ἰμδὲ ἱπιᾶροα οὗ Φομονδῖ ογΘ οὶ ἰο Ὀ6 Γδ- 
βαγασα [1 οὐδοῦ 140] αχοαβ. Ηθ στο: ΞΙποθ 
ει Ὀ6 ὈΟΣΙΘ, ἱΠΟΥ͂ ΔΥΘ ὯῸ Ὀοίίασ ἐμδπ ἴῃ 6 

6.8. 

8. ΙΒΒΑΕῚ, ΒΠΑΙ, ΤΕΛῈΝ ΤῸ ΚΝΟῪ ΤῊΝ ΤΕΌΕ αΟὉ ΕΈΟΜ ΠΝ ΡΒΟΡΗΕΈΞΥΙΝΕ 
ΑΝῸ ΕΥΡΕΙΙ͂ΝΟΕ. ΟΕΑΡΤΕΒ ΧΙΗΥ͂Ι. 8-11. 

8 ΘΟ ΌΟΓ (Β]8, πα "ΒΟΥ γψΟΌΤΒΟΙ 68 ΤΔΘῈ : 
Βυίπρ τὲ ἀραΐη ἴο ταϊπα, Ο γὸ ᾿ΓΔΏΒΡΤΘΒΒΟΙΒ. 

9 ΕΘμΘΓΩ ΟΥ [Π6 ΤΌΤΤΩΘΥ {μη ρΒ οὗ 0]4: 
ΦΕὉΡ 1 απὶ αοά, δηᾷ ἐΐογὸ ἴβ8 ΠΟΠ6 656 
1 απι αοἂ, 8Δηἀ ἐΐογο 18 ΟΠ 6 ̓1κ6 τη6, 

10 Τροϊαγίηρ ὑπ6 ϑηα ἔτοπι (Π6 θορϊπηΐηρ, 
Απά ἔγοπι δηοίϑηῦ {πη68 ἐἦ6 ἐλίπσϑα [μδ΄ ΓΘ ποῦ ψοί 016, 
βαγηρ, ΜΎ σου 86] 888} βίδῃα, 
Απα 1 Μ1}1 40 4]] ΤΩΥ͂ Ρ]ΘαϑΌγ : 

11 ΟΠ] ηρ ἃ τασοπουὺβ Ὀἰτα ἔγοια [86 οϑδί, 
ΒΕ τηδῃ (μδ΄ Ἔχϑουίδίῃ ΠΥ Θουη86] ἔγοηι ἃ ΤΆΤ ΘΟΟΠΊΓΥ : 
Ὕ68, 1 ΒδΥΘ Βροΐζϑῃ {ΐ, 1 νὙ1}} 4150 Ὀσίηρ ἰδ ἴο ΡΆ88; 
1 μᾶγὸ ρυγροβθοά {, 1 ν}1}] 4180 ἀο 1}. 

1. Ἡοῦ. Τλε παν ο7 πιν οουπδοὶ. 

5 δ6 για. δ αροδίαζεξ. Φ Τλσέ. 

ἘΧΕΘΟΕΤΙΟΑῚ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΤΙ, 

Βο6 Ζἐδέ ἴοὺ {09 ΣΘΟΌΣΤΘΩΟΘ οὗἩ ἐπ ποτῆβ: ΨΥ, 8. 

1 --Ὀ »Ό8. γογ. 10, ΠΧ 5 1--ολὰ ὀοταρ. δ) 2. 
γον. 11. 2). 

γογ. 8. ἸΣ ΣΝ ΠΓῚ 18 ΔῊ τὰν ἄπ. λαγ. Τὸ 15 οοσίαίπ ἐμπαὲ 
1ε ἀοθ5 ἢοξ οοΐὴϑ ζἔσχοπιὶ δ, 8 908. ΚΊΧΟΗΙ τηδίηἰδίη5, 

ϑηὰ ΔἵΙ͂οΣ, Ὠἴτη σιτειναα, Ἐοθ νι ύκι, κα (εα. 11.), οο. ἘῸΓ 
ὙΠαὲ δ “ἰηλαρνιπιαπιίί, ἱποοπαϊξηνίη" τηθδ } ΤῊΘ 
Ταθδῃἰηρ8 “ οοηϊμηάαηίηὶ " “ ὍὈ0 Δδοθμαιηϑα " (ἿἜΒΟΜΕ), οὗ 
“09 ζ0]] οἵ 266] " (ὙΊΤΕΙΝΟΑ) δΓὸ σοσίδί Ὡ]Υ στ ποἢ Τογοϑά, 

ΤῊΘ ἀογί ναι οη ἔγοσω .)ηὴς (ἀνδρίζεσθε, ΘΟΥΩὉ. 1 Οοτ. χΥΐ. 13) 

18, κτασωση δον δᾶ 85 ἐο 8086, ποὶ ἰτηροδείδία. Ἐροτ 

ΟΕ ΓΙΤῚ ὕῦο ἰΔίκθη 88 8 ἀδπονπαίέοι, ᾿' ἀο68 θὲ τηδιίεσ 

ὑπαὶ ἢο ἔσδοϑ σϑυηδίῃβ ἴῃ 1 οὔ [πο οτἱ κί: ) νῦν, 

σον. ΤἼΣΜ). [Ιἢ ἰδλο δῶδ9 οὗἨ τοδὶ στοοὶβ ΗΣΣὮ Ρ6]6] 

(Ὁ21 ΠΠ, ῬὈΘοΟΠΊ68Β .}»λ ΠῚ) [6 ἴλ9 υϑυδὶ ζοττωδδοηι. 

Απὰ ἐδ Ῥτορδοῖ τηϊρὩὶ διάπειν Β8 ΨΥ, ἰῃδὺ [5186] οὔσης 

δὺ Ἰαβὲ ἰο Ὀ6 8 δ, 0 Ῥγδβ8 ΟἹ ἰο ἡλικία, Δῃη ἃ ὯὨΟῸ ἸΟΏΡΕῈΣ 

ΦΆΤΟΣ Ὀοίτγοου ϑοθοτνδῃ δηὰ 140] (1 Κίοκυ σύ 21). 



ΟΒΗΑΡ, ΧΗΩΥ͂Ι, 8-11. δ09 
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Βαι ΟΏΣῚ ἀμβαποὶ Ὀ6 ταβὰθ οαὲ οἵἉ ὲ )αρὲ δ τ 9}} } ἀθσίγο ΖΜ ΠῚ ἤτοτα ΖΝ (Αταθίο αμϑα) “ χωπάανίε, εἰα. : ἐν - “τ 
ΣΊΡΊΧΑ) ΓΑΔΥ͂ ὉΘ τηδὰθ ἔγοτη 3 Ὀθοδῦδο ἰὼ ἐδ Ἰαέξον | δέῥέσιξ." ΟΥ̓ ἐδί8 σὰ ἰδαϊδὴ 1808 4180 ἐδ! δου δίαῃεϊγθ 

ἔῃ 79 'ἴγὋ6 ΔΟΙΏΔΙΙΥ δὲ ὅσχοὶ 8}, ἩΏΘσΘδΘ ἐμ γῸ ἸῺ οὶ ἰδ ουνκ ΧΥΪ. Ἰ.- “υπάαπιοηία, ἑ. 6., 16 Τοπυἀδείουϑ ᾿γίης 

σ᾽ ν. Ιδᾷτοῦ, ἱπογϑίοσγο, τί (ἢ ἐμοδο (1). Κιμοκι, Ητπτειο, 

Ἐχουκι, Ὁπιιτεδον, οοὔλρ. ΟἸ58., ἡ 212, α, δι ἃ 274) γὃο 

ὉΔΙΘ 86 γυΐηδ, 

ΥοΣ. ὃ. ")22 οἱδυὰδ αδοσ ὉΩΙῈ οὨὶγ μθσθ. Οοτηρ. χἰν. 6. 

ἘΧΈΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

Ἧο ματνὸ μιδὰ πἢιδὲ 1 ΠΙΔῪ 0411} ἵτὸ ποραῖϊγθ 
οηΐδ ἴοσ (6 αἰγὶ οἱ ΦοΒοΥδἢ ἴγοιλ (116 

οδδ6 οὗ (μ6 Βδυυ]οηΐδη 1άο]8 (νϑ σα. 1--4), δῃὰ ἔτοτῃ 
186 δγτάροὶῖς ! οἵ Φοβονδὶ, ἐμδὶ δγθ ἢ0 δοὺ- 
ἴογ (νοι, ὅ-7). Πετε (δαὶ ροδιἐϊοδ δυχαιϊηεηὶ ἰδ 
τοαδοὰ Υ̓ΘΥῪ δα ρμϑ(οΔ}|γ, ποῦ, Ὁ 19 Ὀοΐπρα 

ἧτο εἶπλθβ τοροδίϑὰ, ργοραγθὰ ἴογ (Π6 τηϑῃίοῦ. οὗ 
δα Ὡδιηθ οὗ Ογγαβ, διὰ 8 ΠΟῪ βηΔ8}}Υ τη οηοά 
885 ἴΠ στοῦ γοϑα]ῖ χαϊηοα ὈΥ μαι ΠλπηΡ ΤῊ 
διριυποηὶ 8 μαϑοὰ οὐ (ἢ6 δββιϊωρίίυῃ (πὲ οἠ] 
(οἱ οαπ ΡγορΡβΟΘΥ δηὰ [08] (νογβ. 8-10), βῃὰ ΗΘ 
{11 οοτγίδ ἶγ Ὀσιηρ ἰηΐο οχἰβίθηοο ἰδὲ Ὀἰγά οἴ 
ΡΓΕΥ͂ ἰπδὶ Ηδ ἢδ8 οδ]]ϑὰ ουὧαἱ οὔ [πΠ6 Εδβὶ ἴο Ὁ6 186 
ὁχοουίοσ οὗ Ηἰΐθ οουπροὶ. Βδοδιθα ἴῃ Ῥχορβοί 
ρῶν ἴο δηοίμαρ ἱκϊηά οὗ δυριιπλεηΐ, ἢ6 τ, ῖκ68 

οἴο 8 (γα δίϊνθ) οοποϊυβίοῃ ΕΥ̓͂ ἀχπογιΐηρ [ἢ 6 ἘΣ 
᾿- ἴο ᾿πλρσοθα 5761} οὐ ἰμοῖῦ ΤὩΘΙΊΟΥΥ ἩΠδὶ ἰΠΟΥ͂ 

ΑΥ͂6 υδὲ ποατὰ (Χ]11, 18; χ]ῖν. 21), δῃὰ ἰο [ΔΎ 
Στὸ δοαστὶ. ΤὨΪδ ΠΟΥ τ τὸ ἴο ἀο ἰῃ ογάογ ἰο ὍΘ 
Πἰχοᾶ, (6ο Τεχί. απά αγαπι.). Ἐὸον ἴδβγδο] ἴη [Π 9 
ἜχΧΙΙΟ ἰδ τγδμ δδαυγοα Υ ἴ86 οἰϊοῖ ἰδβῖς, ἰο σῇοθα 
ΦΔοσοΟὨΔ} δ θηΐ ΟΌΤ ΟὮΔΡΒ. χ].-ἰχνΐ. γε ΓΘ συθδί] 
ἴο οοπίτιδυΐα, ἰο 6 αὐ Ἰδδὶ ἄστυ σγουπάρα ἴῃ (ἢ 9 
Κηον]οᾶρε οὗ ὁ ῃονδὴ δηὰ ἴῃ Ηἰμβ ὀχοϊυδῖνγο γοΓ- 
βῃϊρ. Οπ Ὁσίπᾳ ἐξ ἀραΐῃ ἴο τ ἃ μ66 οη χΙΐν. 
19. ΒΥ α δοοοηὰ ἘξΘι ΘΙ ΌΘΣ, νοόγ. 9, ἰμ6 Ῥγο- 
Ῥδοὶ γραυΐγοβ οἢΘ ἰο Γ608]}} {[Π|᾿ οά Ῥγορβμοοῖὶθβ ἰῃ 
[86 δοιλθ6 οὗ (π6 ἀγμυπιθηίδίΐοη οἴἴθη ϑοὰ ὈΥ ̓ ἷπὶ 
(οορΡ. ΧΙ]. 21 δβαᾳ.; χὶὶὶ. 9; χἹ πὶ, 8-18, 10-2] ; 
ΧΙ ν. 6-10, 24-28), Ὁ πΐοϊ 858 Ποτθ, ἢ6 ἱπίουβ 
τὸ ἀϊνῖη εν οὗ Φοθονδὴ ἴστοῃ Ηΐβ δΌ}} 1} ἴἰο ἴογο- 
16}1 16 ἕαϊυσο, δηὰ (παι 14.016 ἀγὸ ποι ΐηρ Ὀθοδῦ 86 
οἵ (μεοῖν ἐπα} ἴῃ τπΐθ τεθροοῖ. ΒΥ ΠΝ 

δὰ ὈΤΡΌ, ἐπογϑίοτο, 1 πηἀογβίδπα ἰπΐηρ {πδὶ 

οοουγτοα ἴπ ἐμ ροτίο οἵ [ἢ ΠῚ ΣΕ (οομαρ. νοῦ. 
10) πλοῦ Ἰοοῖὶς οὐοσ ΕἰιμΠογ ἔγοια δὴ Σιτθδθυῦ- 

ΔΌΪΥ ἀϊηίδηξ ρδεὲ (Ὁ })0). Βυὶ ἮΥ ἰδοθο οἱὰ 
(ηρα (Π6 Ῥτορμοὶ πηάἀογρίδηβ δηοίθης ῥτὸ- 
ἴθ.168 (οορ. οὐ χὶϊ. 22), 88 οἰ θασ!Υ ΔΡΡΘΆΓΒ 
τοῖα γον, 10. ΤῊ οἰδῦδο τὶ 23. οοηΐϊδίηδ νἢδὶ 
Ὑὶ}} Ὀ6 γογὶ βοα Ὀγ Ἰοοϊκηρ Ὀδοὶς ἴο ἵμοδβο οἱὰ ᾿οὐμα 
Ρἢοοΐοα, τψὶζ., ὑπαὶ Φϑῃουδὴ δοπο 18 αοά. 3 ἷβ 
188 ὯῸ σϑπθ8] ρμασίΐο]ο, θυΐϊ Ξε ἰπαῖ. Το ρασιοἷ- 
41] οἰδῦθοα νοσα. 10,11, ἀϑοϊασίηβ ἴσοι 89 
αἰππΐτα ἴμ6 ἰδα6τ6, εἰε., οοπίδί α [8:0 ὈΓΤΟΟΙΒ : 

ταΠ ΩΡ. ὙΓἨδὲ 16 ο]ά, γίΖ., ἐμαὶ 1 διὰ Θοά, «8 δ 
1δἱ Δθηούποοη ἤγοϊῃ ἴΠ6 δορὶ πηΐηρ δηὰ (Ϊ ἢ] ἴῃ 
1:5 πο. 1 θα ἔπ οἶδυθο σι ν32 γογ. 9 ὃ 15 
ΟΧΡ δηδίοσυ οἵ “ σϑιβοῦον," εἴο.» πα [Υ [Π18 6Χ- 
παι οοπεΐθίβ πη 6, {παὺ (Π6 αἰ ν Ὁ οὗ 
οδογδῖι δμβουϊὰ Ὀ6 Κηόπτῃ ἴσο Ηΐ8 ὑγορεδγίπα 

δηά [018 ]Πἔῆρ, (μοα ἀξ 'θ πηδηΐοδὲ (δδὲ οὩ6 ταπαί 
ΔΟΙΆΔΙΙΥ ἰθᾶρ [ῃ6 τοσάθ “σϑιῃθηθοῦ ἰὴ ΤΌΓΠΙΟΣ 
(μἱηρβ οὗ ο]ἀ ᾿ ἤτοι [6 οοηίοχὶ ἐξ ἢ6 που]ὰ ἢαγο 
(Βότλ Ἰθδῃ δὴ οὀχβοσίβιϊοῃ ἰὸ “ ΘΑΓΏΘΘΕΪΥ ΒΟΔΤΟΣ 
οὔϊ ἰδίου ᾿ ἴῃ βϑπθσαὶ. Ἢ} [Ί θθ6 χὶν. ὅ, 6, 
14, 18,21. ἫΝ απὰ ὈΥΝ φοττεαροηὰ ἤθτα ἰπ 
ΓΆ]] 6] βπὶ 885 (Π6Υ ἀο οἤφῃ ποῖ ἴῃ Ῥδγδ]]} 6} 18πὰ 

Ἐχοά. χχ. δ; Νυχω. χνὶ. 22; Ψοβῇ. χχίϊ. 22 . Ῥᾳ. 
1.1, εἰς.). ΆᾺᾺΑψ ἔτοσαῃ [86 τηϑδηΐηρς οὗ ἴδε ποσὰ 
ἴῃ [861 {5 1816 Ρ]ΌΓΔΙ Βδ8 ΙΏοσΘ δὴ δὐδίγδοί τηοδηΐης 
Ξε ἀϊνί πεν, Εἰ ρινοδὶ Βεΐωρ (οοπιρ. ΠΡ Ὁ) 
χῖχ. 4). ες. 10. ΤΟ ρασιϊοῖρ]θβ Ὑ 2, ἽΝ, ΝῊΡ 
ἀεροηά οἱ ἐδο οἰἱοῦ ποίζοη ἰο Β6 ῥγονοά, (κυ υὰ 

ὯΝ δηὰ ὈΤΟΝ, Ὠοΐ ΟἹ [Π6 ΒΘΟΟΠάΔΤΥ ποίίοη 
22. ΕῚ7Ὶ Φοβουδὴ 8 αοα 88 Ηο γ8ο ἔγοιι [ἢ 9 
δορί ππίηρ (Ὀοίοτϑ ᾿ξ χοσηϊηδίϑα χ ΐ, 9: χ δ ΐ. 19) 
δΔηηοιπορα ἰδ ἰδδιι. 

ΤΊ βεοοῃὰ γῬασγί οὗ νοὺ. 10 ϑφῃἤδποθβ ὙΠ Ργθ- 
οϑᾶςδβ ὃν ἀφοϊασίης {Π6 ἔστη ῬΌΓΡοΔΘ οὗ σΑΥΥΎ ἢ 
οιὖἱ δὴ δδ8 θθθῃ δηῃοιησοοά. ΕἼΏ8]1Υ γοσ. 1] 
ΓΟΒΘΏΪΒ ἴ0 Υἱ ον [Π18 ὀχοοιίοη. Ηδ {πὶ ἷΒ ο411ςἀ 
τοῦ {Π6 Εδεὶ (Χ]]. 2, 26) 1ἴΒ Ογγυβ. Ηδ 15 Θ0Π}- 
το (ο δ Ὀἱγὰ οἵ ὈΓΕΥ͂ ἰμαὺ ΒΤΟΟΡΑ οἡ 18 αΌΔττΥ. 
ἈΌ.]6η6 (Π 6 πορ]εβῖ οἵὨ [86 Κὶπά, ἔπ6 δβρ]β 18 

Ιηθδηϊ. [10 ἴ8. ρμοβδβῖθ]6 ἐμαὶ δὴ ἷἰ8 τϑάϊοδ 
Κκἰηάγορά ἴο ἀετὸς, Ὀυὶ 10 18 ποὺ ργονοάὰ. Τα οδρ]θ 
ὙΓΔ8 ἃ Ββδογοὰ δἰγά ἰοὸ (6 Ῥοσβίδῃβ. Αοοοσαϊηρ ἴοὸ 
ΧΈΝΟΡΗΟΝ ((ύγτορ. 1]. 1, 4) (π6 βίδπάδσγα οὗ 
Ογσὺβ δηα δ]60 οὗὨ 118 βιιοοθββοῦβ ὙΔΒ 80 “ ἀετὸς 
χρουσοὺς ἐπὶ δόρατος μακροῦ ανατεταμένος." 8111 
ἴῃ 186 {ἰπ|6 οὗ (186 γουηροῦ Οντῦβ (86 ΓΟΥᾺ] βίδη- 
ἀδτὰ οὗ (6 Ῥογβίδῃβ γὙδ8 ΔῺ ἀετὸς χρουσοῦς ἐπὶ 
πέλτης (ἐπὶ ξύλου) ἀνατεταμένος (ΧΈΝΟΡΗ. (πα. 
Ι. 10, 12). ΑἘἙΒΟΗΥΣΌΒ αἰεοὸ ([ γδ. 20δ-210), 
ἰηῖϊο 8 Ροσγίϑηίουβ βὲρτι [πΠδὶ Αἰοεβα βϑοθβ, ᾿πίτο- 
ἀυοοβ {1:6 Ῥοχαΐδμθ Ὡπάοσ [86 ἱτηαροα οὗ δἢ Θδρ]ο, 
{πὸ ἀτοοκα ὑπᾶοσ (Π6 ἐτηδρο οὗ ἃ ἰϑἰοοῦ. (ὈΩρΡ. 
ὈΌΝΟΚΕΒ Οἰεδὴ. ἀ. Απετίλ. Π. νυ. 8608 εὰ. 

ΧΡ ΟΝ ἴθ ποῖ μδγο δα ἰπ χ]. 13 (ἢθ 26]1ον- 
ΘΟΌΠΒ6]1ογ, θαΐ [Π6 ΟὯΘ ςΔ]]16εα Ὀγ οὐ Ἡ μ δε] ἴο 
οχϑουίθ ΗΪ8 οουῆβοὶ. [Ιῃη οοποϊ βίου, ΒΥ 8 οι }]9 
ἀϊε)αποῖῦνο οἴδβο, [ἢ 6 ΘΕΘΌΓΘΙΟΘΘ 8 ΘΙ ΡΠ ΔΙ ΆΠΥ 
αἴνοη, (πὶ τῆδὲ ἐπ ΓΟῈΡ 88 μαϊἀὰ δῃά ργο]θοίοα 
(ὝΥ χχχυ]. 26: χχὶϊ. 11) ἴῃ ερὶ τὶ Ηθ ν1]}} 
ΒΌΓΟΪΙΥ Ὀτὶης ἴο ραβ. Ηδτο δρδίῃ, δἷδο, (ἢ [0ῈὉ 
᾿ἰοάρεθ Ἠΐδ8 Βοῦοῦ ἰΐδὶ Ηΐ8 ῬΡΟΡΒΘΟΣ, Ἰοὴς ὃὑο- 
ὉΤΘ δηπουηοοά, 88.4}} Ὀ6 [Ὁ]8]]εὰ ὃγ μλλ μὰ 
πὲ ΒΟΥ ΌΥ Ηἰθ, Φεδογνδαὶῖθ ἀἰνίη! γ {1} ἢ6 
Ῥγουϑά. 



δ10 ΤΗΕ ῬΡΕΟΡΗΕΤ' ἸΙΒΑΤΙΑΗ. 

4, ΘΟ ΒΙΑΗΤΕΟ ΞΝΈΞΒΘ ΑΝῸ ΒΑΙΨΑΤΙΟΝ ΜΌΒΊ ΟΟΜῈ ΞΚΡΙΤΕῈ ΟΕ ΙΒΒΑἘ1᾿5 
ΗΑΒΌΝΕΘΒ ΟΕ ἨἩΒΑΞΒΤ. ΟἼΑΡΤΕΒ ΧΙΥΙ. 12, 18. 

12 Ἡδδυΐίκη υπΐο πι6, γα βίουϊ Ποατίρα, 
ΤΗδῖ αγὸ ἴᾺΥ ἴγοια τἱρ ἢ δου Βη688: 

181 ὈΥηρ ΠΑΡ ΠΙΥ͂ τὶ ρὐδουθηθ88 ; ἰδ 8881} ποῦ 6 ΆΣ οἶ, 
ΑΠα ΤΩΥ̓ Βα] να οη 8841} ποῦ ἔΆΓΓΥ : 
ΑΒΑῚΙ {111 "ρ]δοα βαϊναίίοῃ ἴῃ Ζίοῃ 
ῬΕῸΣ ΒΓΔ6] ΙΩΥ ΡΊΟΥΥ. 

8 σίυα. ν 70. 

ἘΧΈΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ΤΊιθ86 0 ΨΘΓΒ68 Γεβροῃα ὈγΙΘΗΥ δαὶ Ρ] Δί ὨΪΥ ἰο 
8ὴ οὐ]εοίίοη οΥ ἀουδὲ {1180 ταχὺ ὕ6 ταϊβοὰ Ὠδί 
[6 τοργοβοηίδιϊοηβ οἵ σϑῦβ. 1- 11. ὙΥ111 ἴβγϑοὶ 
ΒΟῸΣ ἰἴβ6 7 το ὃὉ6 Ἰοἀ ἰο {86 σίρμῖ Κηον θάμα οἵ 
οὐ ὃγ 116 ροβίεϊνο δῃὰ ποραίϊνϑ ΟΣ δῖ ῥγϑ- 
βοηίοά (γϑῖβ. 1-4, δὅ-7), οὐ Ἄνθη Ὁγ {Π6 ρμοβίϊνα 
ἀριρομπβίγαιίοα, ἤθη (Π 6 Ῥγορῃ θοῦ δϑοαϊ γγὺθ 
18 (Ὁ]6}1Θἀ (νοσβ. 8-11)}) Τὸ [ΒΡ Κποτ (Ππδὶ 
1ρτϑθὶ 18 βιοιιποατίοα, Τα 18. πηϑδηῦ ἴῃ ἃ ὑδὰ 
Βοη86, 1 [δὲ ἀσβογὶ θα χ νὶ, 4, “ θοοδυβο 1 
Κηεν (αἱ ἔθου ἀγί οὐπιϊηαίθ, απᾶ {ΠΥ τιθεῖς 18 λη 
ἸΡΟῺ βίπον, δηὰ ΠΥ ὈΓΟῪ Ὀγαϑα 9 οοίαρ, ἱνϊ. 11. 
ΤΠΗΘ οὐδιϊηδίθ, Βδιιρ ἢ , βοι  γὶ σιίθουβ Ὠθαγὶ ἷ5 
ΔΙ ΓΑΙ (ᾺΓ ἴσοι πα τἱχἰδουϑηθθθ οὗ οί, ἴον 
ν 45, ἴον [π ράγροβο οὗ δοΐηρ γἰχὶν, ποὶ (Π6 οὈ- 
Ξεἰῖνο, ἀϊνίης ποόσγῆὰ, δὰΐ ΟὨΪῪ 8 βυ)οοίΐ 6, 86]{- 
Ἰη86 ἤογιη. Τθογα ΘΓ ΠΙΔΗΥ͂ κυ οὶ Παγά, Ρσουά 
᾿ιθατίβ ἴῃ ἴδγαθὶ, Ῥγοιὰ μϑὶ Γ εἰ ἰθουβη 688 ἢ αγδο- 
ἰογΐΖοβ [Π6 παιίοη (Εοπι. χ. 3). 8111 186 [ζ00Ε}, 
ψἤοθο αἱ 8 δηα οΑ]] Ἰησ ἀγα πὶ πουὶ τορθηίδησο 
(Βοπι. χὶ. 29), ν1}} 1161] ΗἾ8 ρῥγοπ)ῖβθϑ. Νοίβ 
1Πδὲ νοσ. 12 θορίηβ χὰ} θασῖζθη ἀπο Π1Θ, 88 
ἄοοβ νοῦ. 8. Τ νι 1ῦ ἈΡΡΘΑΓΒ ἰῃδὲ (ἢ ὑττο γ Υρ 8 
ΤῈ σο-ογαϊηαίοα, Ὑγ1} νον. 8 θορίηβ {π6 Ργοοῦ 
οὔ π6 {πγϑοίο! ἃ χαΐη μδὲ 8.8} οοπγα ἴο ἴβσϑϑὶ ὈγῪ 
116 ἀεδίγαοίίοη οἵ Βαῦγ]οη. Ὑογ. 12 τηρηϊΐοηβ 
1π ἀουδὶ ἐπαὶ ΤαΔΥ Ὀ6 ταϊβοα δραΐηϑὶ {. ΤῊ ΐβ 
αἷοβθθ γοϊαϊίοῃ ἰο γϑσ. 8 18 ἱπάϊσαϊοὰ Ὀγ Βοὶγ θ6- 
ἸΠΠΙΕ ἸᾺ (16 βᾶῖϊλο αν. εν. 13 σόβόῖνοβθ {116 
οανι ὈγΙοΗ͂Υ «δηὰ εἰβοοιίίγεϊγ. Τμθ δἰ πη ἢ, 

τδοίουβ Μὶ}} οὗ αοα ἰοναγά [βγαρὶ 88 ἃ ὙΠΟ] 18 
πού ἰο Ὀθ ἔγιβίγαύθα ΕΥ̓͂ 16 υπσουι Βίηοββ οὗὨ ἰηαϊ- 
νἰάυ818. ϑιρὶιθ6 οἵ 1116 6ν1} οοηάϊιίοη τοίδγγοά ἰο, 
νογ. 12, Ης ψ1}1} τίη ἴὰ δία σἱβ ΘΟΌΒηΘ8ΒΕ. 
Απ Π6 Ρτορδιοὶ 6 γο ΘΧΡΓΘΒΆΙΥ αἰβιϊ χα 88.658 θ6- 
ἔψϑϑῃ σἱρῃιθοῦβηθεθ δηὰ βαϊναίϊοη, τι πηιιδί ἐδ ῖκο 
“τ ὐθοιιβηθα8᾽" Π6ΓΘ ἴῃ (μ6 Β6Ώ86 οἵ {π6 “'υδ])} 
«Υ̓ τἱρηίθουβ,᾽᾽ οομίοσγμα! υ ἰο (86 ἀϊνίηθ μ|]]. 
[“Ομ6 ἀεδποίοϑ {μα οδυ86 δηά {6 οἴμοῦ {Π6 εββδοί, 
ΟΠ6 Τοϊδῖοβ ἰο αοἄ, «ηα (6 οἵπον ἰο ἴδῃ. Τἢ6 
ΒΘΏΒ6 ἴῃ Ὑϊοἢ Βα] ναίΐοη σα Ὁ6 τοίοστοα ἰὸ ἐμθ 
τὶ κα ἰθουβηθαβ οἵ αοα ͵8 οἷθαῦ ἔἴγοπι οὔδρ. ἱ. 27. 
(866 ο!. 1., Ρ. 93.) Τῆδ οχμϊθιιίοη οἵ Οοά᾽β 
Υἱ σἰδουθη 6858 οοῃβἰδίβ ἰη [π6 βαϊ ναϊΐοη οὗ Η18 ρθο- 
γ]6 δῃά {86 μὲ} } ϑηθοι8 ἀοϑίγαοίΐοη οἵ ΗΒ 6η6- 
Ταΐοβ, ΤῸ {μι686 ἔνγο οἴδῆβθα ἐΐ γγ88 {ΠΟ ΓΘ ΌΓα δἱ [ῃ 6 
ΒΔ [16 {{π|6 δὴ οὐ͵θοὶ οἵ ἀφαῖγε δηὰ ἀγοδά.--ἴ. Α. 
ΑΙΕΧ.)] ΤΠ [ΒΡ Μ}}} γοί, βρ'ἴ6 οἵ {π6 παίυγαὶ 
ὑπγὶ θουδβηθβ8 οὗ Ἰβγϑαὶ, γαῖβθ 10 'π [δγϑ6ὶ (ἢ 0 
ΤΣ ἰοουδῆθθθ (μὲ ναὶ τὶ Ηΐ. Βαυὶ (μΐδ 

ἴα. 16 ργοοοάθηϊ οομάϊ οη οἵ βαϊ δὶ! οὩ.--- ΒΟΉ 
Ὑ11 οοπι6 δἱ ἰδ τσὶ χῃς {ἰπλθ; ἱ ροσβαρα ]δἰο, 511}} 
ποὺ ἰοο ἰαίθ. ΤΠ οη ἰῃ6 οὖν οἵ Ζίοη ν}} 6 1] 
οἵ βαϊνδοῃ, δηὰ 16 [0}}] οὗ ἴ1π6 ρκίοτυ οἵ 
Φοβοναῆβ. Τὺ Οοα᾽ 8 στδοίουβ ψ1}} ἰοψαγά 19- 
Τὶ Μ|]1 ΡῈ ἤ} ]}1ο ἡ ὑπάογ 411 οἰγουτμηβίδησοα, 
Ἐνϑῃ [βγ86}᾽}8 βίῃβ Ψ1}} οὶ θ6 δὺ]6 ἴο ρὑγεύϑιηὶ 118 
Βα] γαίἱου. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ, 

1. Οπ χὶνὶ. 8, 4. “10 18 βοιῃϑίῃὶ 
Ὑ1 Ὀ6 1} ὑ8, τι} }] δ γοηρίῃοη ὑκ, Πα 
ΒΟΓΨΘ ὕκ ὈΥ ἴ86 τῖρῃῦ Ὠδηὰ οὗ Η8 γἱμῃιθούβηοϑα 
(11. 10); ἴδ 158 βουλοί βίης ὑπαὶ Η 6 ΠΣ 8 Ὀγ ΟΌτΣ 
ὨΔΠ16, Δα ἰβ τ1| 18 'π τγαίοσ δπὰ ἔτγο (χ]ἑῖι. 1) - 
ἷι 15 ΠΡ ΟΕ τὲ Ης δοϊἀβ 8 88 ἃ 8611 88 
βίρτιοί σης (Ηρ. 11. 23); 1ξ 19 βοιλοίβίηρς ἰδὲ Η 6 
Ποϊἀβ υβ 88 ἔπ6 δρρὶθ οὗ Ηΐδ ογϑ (Ρδ χυΐ! 8), 
[μᾶὺ Ης οαγγῖθθ ὺ8 οἡ Η5 πίηρ (Πδυϊ. χχαχῖ!. 11), 
τθϑ, {πὶ Ηθ ψαίῃϑγβ υ8 υπον Ηΐ πίηρ (Μδι ἢ. 
ΧΧΊΣ, 87),---ουῦ (118 ἜΧοΘΘαΒβ 4]}, (αὶ αοἀ ἰκ π|}}- 
ἴῺᾳ ἰο 6 80 ΠΘΑΡΙΥ͂ τοϊαιθὰ ἴἰὸ 8, ἰμαὶ Ηδ ν1}} 
ΟΔΓΓΥ͂ ὉΒ ὉΠ6 6. Ηἰδ Βοατγί, {τὸ ἃ πιο ἀο68 (8 
ἔγαϊξ οὐὗὁἨ ΠῚ ΒΟΥ, δηὰ ἐπαῦ ποῖ ομ]ν {11 ἃ τποῖμου, 
ὙΠῸ σΑΓΓΙ68 [86 ἔτι πο Ἰοηροῦ ἴμ8ῃ Ὠΐπο τηορία, 
θαϊ ἴο ἐδ ωγθαῖοδὶ δηδ ργδαυοεὶ δασὺ. Τῆυβ δ 6 
Ἰονο, Βα 6}, δηα πβογσνίοοβ οἵ ἀοα ἂν οχοθοά 4]} 
τοί Ποῦ] νυ ἰονο, Βα 6} }γ δηα βοτνίοοϑβ, ργοδὶ 85 {μ680 
ΙΩΔΥ͂ ὑ6 (χ]ἰχ. 16). -- ( ΕΑΜΕΒ. 

2. Ου χὶνὶ. ὅ-8. Τὸ 8 τοπηυ δ 0]6 ΠΟ ἄδορ- 
βοαίοα ἴῃ (μ6 πδίαγαὶ τδῃ ἰδ ἴῃ 6 ἀθεῖσο ἴο Θοπιργθ- 
ἢφηά ἐπ αἰ ν 1 ΠΥ ν 91 ὈΪΥ, ἴἢ ἃ ΘΟΓΡΟΓΘΆΙ ἴογῃ. Βιιξ 
(οὐ ἴογθϊάβ ἰ. ΕἸγβὶ, δ δες ἴϊ 15. ἐπιροθαῖ Ὁ] 6 ἴο 
γοργοβοηὶ αἰ ν πὶ τγ πος ΔΥ δἀδαυδίδ πὰ πόσῃ ν 
ἰπιᾶσο; βοοοῃά, 086 ἴῃ9 ἀδῆρογ 18 δὸ 
{Παᾶὺ 116 ἰπηαρο Ὑὶ}} Ὀ6 ἰδ ἰκθὴ ἴοσ (μ6 αἱ νἱγ 1156}. 
ἀοἂ νου]Ἱὰ ἩΓΟΓΒΏΙΡΡΘα 88 8 βρί τι ἴῃ βρίγιὶ 
(Φηο. ἱν. 24). Το ὅοη οὗ αοα δρροδσγοά ἰῃ {6 
βοθἢ, δπὰ 1 1 γ οὐοῦ Μ͵δ8 8. σοῦΡογθδὶ ἴογια ἰμδὲ 
88 ΤΟΓΓΠΥ δηα δ ]6 ἰο "6 ἰο ἀὐν ηἱγ ἴ[6 πιράϊυ πα 
οἵ ἰἰ8 νἱβ1 0}]6 τηδη  δϑιδίίοῃ, ἰμ θη 1ὐ γγχα8 (Π 6 ὁ 
ΤΑΙΠΥ οἵ ΟὨ ταὶ. Βυὶ {8158 νῶϑ ΟὨ]Ὺ υἱβῖ 016 ἴο Η18 
ΘΟὨ ΘΙ ΒΟΥΆΓο8. ὙἥοΓΟ 1ΐ ὨΘΟΘΆΒΆΓΤΥ͂ ἰο {π6 Ομ υτΟ ἢ 
ΟΥΟΡ ἴο ἤδνο Ὀοίογο 118 ου6β 1π6 ὈΟΔΠῪ ἤρττο οὗ 
(Π6 ΓΆΡ, (Πα ΤᾺ Ὸ που]ὰ ΒΓΕ παν ρτονϊ ἀοα 
ἴοῦ παῖ, 8285 Η6 [δ ἱπάροά ργονϊ θὰ ἰδαὶ Ηΐβ 
ϑρὶγιι δηὰ πογὰ 8881} οοηζίπυθ Ῥγαεβοσυοὰ ἴο πα. 
Βαὺ τπλϑ σοι] οογίδ ὨΥ ἢανα πιδάθ δὴ 140] οὗ 
1116 ἰπηᾶρο οὗ [6 00. Το Βοιιδὴ Οδίδο]ῖο 

(δὲ αοά 
δηά ρῥτο- 



ΓΒΗΑΡ. ΧΗΥ͂ΙΙ. 1-7. δ11 

Οματοῖ 8.88 βυοοορασα ἴῃ Ποδι μοηϊζίηρ Ὑδδί 18 
τοοϑὶ ΟΠ τὶ βιΐδη οἵ 81}, ΕΥ̓ πηδκίηρ [86 Βοβὶ ἱπ [86 
10ΒΡ0᾽Β ϑυρρεογ ἰο Ὀ6 8 ἰγαπϑβηχιίδιοη 1ηἴο δε 
γί! 010 ὈΟΑΥῪ οἵ {6 ΟΡ. Τοτο ἰμδὲ ἀφορ-ϑοδιοά 
οί μοη ἰομάθοῦ ἢπάὰβ πο ἰἰβ φται οαίάοῃ. 
ΤΉοτο 6 δᾶ ν6 ἃ νἱβ᾽ 0] 90 ἰτωαρο, ὑπαὶ που]ὰ πονυ- 
ΕΥῸΓ τοργοδβοηὶ (Π6 [.0Ε0 88 8ῃ οδ]εοὶ οὗ ποσβαΐρ. 
γν.1.: δοὰ Ηἱπι5617 ἰδ τηδὰθ δὴ Ἰδο1] 

8. Οη χῖνὶ. 1239 βᾳ. Ἦγεογο ἰδ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ΤῸΓ 8 
Ἰηθῆ ἰο ἄσβογγο ἴπ6 σοχαϊης οὗ ἰ86 Βοάοομον Ηδ 
χοῦ ὰ πουοῦ οοπιθ. (δὴ ἴῃ ρῥῇἢυβίοϊδῃ ΟὨΪγ 
οοὰ6 τ ἤθη (ἢ 6 βἰοἷς τηδη [88 ἀϊβροβϑα ᾿ἰπβοὶ τὸ 
ΤΡΟΟΥΟΣΥ (ἴμπκο ν. 31)7 ΝΟ, 1ὲ 18. }8ὺ ΒΙΠΏΘΓΙΗ 
{πδὲ αἰϊγασὲ 16 0ΕΡ. ΤΟΥ͂ ποοὰ Ηΐα. Ηϑς 
019 ἴπθπὶ ἰο τορθηίδηοο, τὶτὰ (ποῖα Η 8 τἱρῆϊ- 
δούκποβϑ ἢ ηἀ8 ἃ ρδοθο. Βαὶΐ ἃ ἀϊβιϊποίίοῃ ἷβ ἰο Ὀ8 
Ἰηδὰθ μογὸ Ὀοίχοθη (ἢ6 Βοδγά- ιοαγίθα βίῃ οΓΒ ἰδ 
Μ1}} ποῖ ἤθδσ οὗ 86 στ ϊθουβηοβο οὗ (ἰοα, δπὰ 
{Βοβθ β' πηοσὰ ἰδ δὺ νου ἢ ΜἘΠΏΡῚΥ Ὅδ ηαὶϊ οἵ ἰϊ. 
γγεγθ τὸ τη θῇ ΟὨΪΥ͂ οὗἩ (6 ΤΌΥΠΊΘΓ βοσγί. [ἢ8 ἀοοῦ 
ψου]ὰ ὃ6 οἰοδοά ποῦ οὔ θᾶγίἢ δραϊηδίὶ 811 (ἀὐοα 8 
ῬύΓΡΟΒΟΒ οὗ βαϊνδίοη. 

ἩἨΟΜΙΙΡΕΈΓΤΊΟΑΙ, ΗἩΤΙΝΊΒ. 

1. Ου χῖνὶ. 8,4. “Ἐνοσυ ΟἸ γι βίδα οὐρὰ ἴο 
θα] ον {μὲ αοἂ ν᾽} ἀο ιὶβ ἕος Ηϊυι. Εὸσ Ηἰ59 
τηοχοῖθα, Ῥτοιηϊβοά ἰοὸ 8 ἴῃ ΟἸ γίϑί, δ ὨΘ ΠΟ 
δἴ8}}] ΠΟΥ ἴθυυ. ἘᾺΓ 88 186 Ποδνθῃ ἰ8 ἴγοι (ἢ 6 
οδυίῃ, δηὰ (ἢ οαδὶ ἤγοπι {86 νγεδί, βθο 16. 116 
ΤΩΘΓΟΥ͂ οὗ αοά, 1 τὸ ΟὨΪΥ͂ αὐϊάο ὑπογοίῃ δπηὰ ἀο 
ποῖ ἰθ8γ ΟΌΣΡΟΙ σο8. ΘΔΎΥΔΥ ἔγοπι ἐξ ΟΥ̓ ταηΐοη Ββἰη- 
πἷηρ. Εν νὸ τοῦ ποῖ Ὀαριϊζοα ὑπαὶ τὸ ταῖρί 
δγθ ἃ ρσγβοίοιιβ αοὰ ΟΣ ἴθῃ ΟΥ ὑ ΠΥ ΥΘΆΓΒ, 
Ηθ πουϊὰά 6 οὖν Οοά ἴῃ οἰ , πὰ ἴογονον 
διά δυοσ, τηοαεὺ οἵ 411 σίβδη Μὸ ἃγθ 10 αἀἰβίγθηβ δῃα 
ποοᾶ 4 ἀοα δῃὰ Ησρίρονγ, 88 ἰῃ μ6 εἰταϊίβ οὗ ἀθϑίῃ 
δηά οἴμον ἄδημχογ. Τ θγοίοσθ ὸ βου] ὰ ὃ δἴγα!ά 
οὗ ποιμῖηρ, Ὀαΐ αν (6 οογίαϊῃ Βορθ: {Π6 

δαίου ἴῃ 6 ἀϊδίγοηβ γὸ δησοῦθηίοσ, (ἢ 6 τηοτγα Μ{λΜ 
Ἰοά θῸ ΠΘᾺΣ ἃ8 Ὑ1{ἢ Η5 610. ΝΈΙΤ ὈΙΕΤΕΙΟΗ. 

2. Οη χ]νΐ. 8,4. ΤῊΞ ΜΑΤΕΈΝΑΙ, ΤΟΥ̓Ε ΟΕ 
ον. 1) 1ἰ ῥσονίἀθβ ἴῸΣ 4}} (στοαὶ δηὰ 58π}8]]). 
2) [τ ονϑὺ Ῥγουϊάοθ (ουθῇ ἰο οἱ 8,6). 

8. Οη χὶνὶ. δι. “ὙὙμαὶνο δῖοὸ δῃηά γα γὸ 
Ατὰ Ὠοῖ Ἧἵξ, 6ΥῸΣΡ Ὀοπὲ ἰοαγη τ ἤθη Ὅ1ὸ Τγ6η οΟηΐΓαδί 
οὕτθοϊγοα ψὶὶῃ αΟοα. ὙὙΎδο σδῃ τπηϑῆϑυγα ΠΟῪ 8:8}} 
ουν ἰἶπιθ 8 οοιαρασοὰ μ1}} Η]8 οἰογ γ. ΗΘ οδἢ 

δηὰ γ1}} Το] οησο ὑδ ἰῃ δυο ες δηα ΒΑΥ : 
“ἴο Ὑποῖλ Μ|}1 γ8 ΘΟΠΊΡΑΓΘ [26, ἰδὲ γῊαὰ ΤΩΑΥ͂ Ϊο 
ΠΚο Ὁ Υοι (89 ὅβαμο δἰίοιαρίθ ἰ : “Α τμουδαμὰ 
γθαγβ ἰῃ ΤῊΥ βἰσῃΐ δ Ὀαΐ 88 γεβίθσαδυ ψβθῃ [ἢ 
18 ῥδδὶ, δῃὰ σμᾶΐ ἰο Ηΐ πὶ ἰβ (86 βυσορβδίοῃ οὗ 
ΞΟΏΘΓΒΌΟΙΒ οὗ τγθη ἢ ΤΉΟΙΟΚ. 

4, [ὁπ χὶνὶ. 10. ν εοουριϑεὶ δλαϊ δἰαπά, ΤῊ Ϊ8 
Ρτογυοα, (1.) Τμδὶ ΘΟοάὰ λαέ ἃ Ἂ ΟΣ Ρῥΐδῃ ἴῃ 

διὰ ἰο Βυμηεῃ δῇδῖτθ. 1 ἣἥο 84 ποῖ, Ηδθ 
οοὐ]ά ποῖ ρῥσγράϊοί {πΐυσα νηΐ; (2). Τηδὶ αοά᾽εα 
Ρίδη Μ1}} ποῖ ΡῈ ἰγυδιγαίοθὰ. Ηδ 88 δπουμἢ 
ἴο βΒοοῦΓα ὑμῃ0 ὀχθουΐοη οἵ ΗΪ8 ἀδδιχηβ, πὰ Ηθ 
Μ11}1 ὁχοσὺ (μδὶ ρΡΟῦΟ ἰῃ ογάοῦ (δαὶ 8}} ΗΒ ρ]δῃβ 
ΠΊΔΥ͂ 6 ΔΟΓΟΙΙΡΙ ἰΒηοα, Ὦ᾽6 ΤΙΩΔῪ ΟΌΒΟΥΥΟ, 8180, 
(ῃδὺ ἰ 16. 8. τηλοῦ οὗ ῃ8 ἐλαυῖς ἦογ μαὶ αοώὠώ 
λαδ ἃ ρἴϑδῃ, δῃὰ {πὶ 1 ψ1}} ΡῸ οχοουϊθα, Εὸὺν (1) ᾿ 
1 (λογὸ τογα πὸ ρίαπ ἰῃ σοϑ]δίϊοῃ ἴο ῃππηδὴ {Β] μΒ, 
16 ταϊπαὰ οοὐἹὰ ηα πὸ σεϑεῖ. 1 ἴΠ6ΓῸ 88 ὩῸ 
ενὐϊδοηοθ (πὶ Οπο Μιηὰ ῥσγοβί δὰ οὐϑσ ἢυπηδη δἵ- 
(αἶγβ; ἰμαὺ δὴ ᾿ῃβη 6} }Υ πῖθο δὴ δὰ Ὀδθῃ 
ἴοσηθά, δηὰ (Πδὲ 411 (μηδ δα Ὀδθη δα)ιβίοα δὸ 
88 Ὀοϑῖ ἴο βοογο ἴα υἰυπλαΐθ δοσοι ] Βῃτηθηὶ οὗ 
πὲ ΡΙδῃ, ἐνογυτπὶηρ που ὰ μᾶνο [ἢ 6 8Ρ Ὧ6Θ 
οἵ οἤδοβ, δηὰ {π6 τηϊηὰ ταυδὲ ρο Β]]6α τιλιὴ ἀουίβ 
δηὰ ἀϊδίγαοίίΐοηβ. Βυΐ ΟΣ δῃχίθίϊθβ νϑῃϊβ ἴῃ 
τοραγά ἰο {16 δρραγθηὶ ἰγγθρΌ γί 168 δὰ ἀϊ8- 
ΟΥοσβ οὗ {16 ὑηινοσβο, ἤθη ψὸ ἴδ6] (πὶ 8]]} 
(Πρ δ ὑπάον (ῃ6 αϊγθοιίοη οὗ δὴ [πῆηϊῖθ 
Μιμά. (2) ΠῚ ἨΐΪδ8 ρῥ᾽αῃβ ψϑγθ ποί οοοοπιρίϊϑἠ τὰ 
ἰογο ψουἹὰ θ6 οοσοδβίοη οὗ θαυδὶ ἀουδί δηαᾶ α18- 
ΤΩΔΥ. [1 Π6Γ6 ἯΔΒ ΔΩΥ͂ ΡΟΨΟΣ [δαὶ οοὐἹὰ ἀροίρας 
(86 Ῥύγροθοβ οἵ ἀοά ; 1 (ποτ ψὰ8 Δ}Υ βίαι ὈΡοσῃ- 
Ὧ6Ε8 Οὗ Τηδίίου, ΟΥὙ 8ΠΥ ἱπῇοχὶῦ]α ῬΟΥΥΘΥΒΘΏΘΒΒ ἴῃ 
(6 παίυγτο οὗ ταϊηᾶ: [ἴἢ ἴΠ0 76 ὝΟΥΓΘ ΒΗΥ͂ 0η60χ- 

ἰρὰ δηὰ υπίογοθοοῃ δχίγβηθοιβ οδυδο8 (ἢδὲ 
οοὐἹὰ ἀὐλ ηὴ ἀῤρρ ἴο {πτατὶ Ηΐβ ρΐἴδηθ, ἱπθὴ [6 
τα τηυβὲ Ὀ6 11] οὗἉ ἀρτίδιΐοη δηα αἰβίγοαβ. Βαϊ 
ἴπ6 τπηοπηθηΐ ᾿ξ σδη ἰδείθῃ οὐ {πα οοηνἱοίϊοι (δὶ 
(οά [88 ἐογπηρᾶ ἃ ρίδη {παῖ δι γδοθα 8}} ΤὨληρΒ, 
δῃὰ {αἱ 411 {πἰηρθ τ Π1ΟΪ ΟΟΟῸΣ Ὑ11 Ὀ6 ἴῃ ΒΟΙΏΘ 
ὝΑΥ τη866 {δὰ ἴο (παὶ ρίδη, ὑπαὶ τηοπιθηῖ 
16 πιὶηα σΔη Ὀ6 οδἴπι ἱῃ Γοαϊσηδίϊοη ἴο ΗΪ8 ΠΟΙΥ͂ 
“}}} ΒΑΒΝΕΒΊ. 

δ. Ου χὶνὶ. 12, 13. ΤῊΒ ἙἘΙΟΘΟΗΤΕΟΥΒΝΈΒΘ 
ΤΗΑΛΑΤ ΑΥ̓ΑΙΙΒ ΨΊΤΗ ΟαΟΡ. 1) Ὑο Ὀγίηρβ ἴὑ 
δϑουΐ (νοῦ, 13 α); 2) ψο ᾿αγβ μοὶ οὐ 11 (ποΐ 
{π6 ρῥτουὰ δπὰ βο κυ κῃ ΐθοπα σον, 12, θαΐ 16 Ὀ6- 
1]οντησ); 3) ψηδὲ ἀγὸ ἰἰ8 οἶδοίβ (νοσ. 18 ὁ, βα]γ- 
(ἰοη δῃὰ α]0 17). 

γ1Π.--ΤῊΗῈ ἘΠΑΗΤῊ ὈΙΒΟΟΌΒΘΒΕ. 

ΤῺ Ε'411 οὗὨἨἉ ΒΑΌΥΙΟΙΣ, [86 σαῦπθα οὗ ἐϊ, πὰ ἔμ9 Ὁ 50] θ55ιθβα οὗ [89 Μῖθα 8 ἴο ρχσϑυϑῃῖ {. 

βάρ ΧΙΥΠ. 

1. ΤῊΗΕ ΕΑΤῚ, ΟΕ ΒΑΒΥΙΟΝ ΑΝῸ ΤΗΕ ΟΑΟΒΕΒ ΟΕ 11 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΙΥ͂ΙΙ. 1-7. 

1 ΟὟΜΕ ἄοψῃ, δπᾶ 0 ἴῃ (86 ἀυδί, Ο νἱγρίη ἀδυραύοσ οὗ ΒΟΥ ΟΩ, 
510 οα {86 στουπά: 
ἜΤῆδγα 8 πὸ ἴῃσοηα, Ο ἄδιρῃίοῦ οὗὨ [πμ6 ΟΠ] Θ8ΗΒ : 
Ἐὸγ ποὺ 8881} πὸ ποσὰ 6 οδ]]οὰ ἰθπάοσ δῃὰ "αἰ 1οδίβ. 

2 Τακο {88 πι}]]ϑίοποβ, πᾶ συϊ πα τηθ8] : 
Ὅμποονον ἐμ Υ ἸοοἸκ8, ἥγλαῖζο θαγὸ {86 Ἰορ, 



δ13 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΙΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

Τύποογοσς ἐμ {πὶ ρα, 
8 ΤῊΥ πδίζθάῃοβθβ 88}8}} 06 υῃοογοχθα, 

Υ 8, [ΒΥ Βῃϑηη6 8.}8]} θ6 8668 : 
Ι ν1}} [Κα νθῆρθδῃοθ, 
ΘΑΠΔΙ Μ1}} ποῦ τπηροὺ ἐΐό6 αϑ ἃ ΤηΔΗῃ. 

ΟΥ̓́ΣΣ {86 ΥΙνΟΥΒ. 

4 142 [ον οὐῦ τϑάθοπιοσ, [89 ζ0Ὲ} οἱ Βοβίβ [8 ΒΒ ὭΔΠΙΘ, 
ΤΙ ΗΟΙΥ Ομο οὗ [δγϑεὶ. 

δ 510 δου 8116 ηΐ, δπὰ χοὶ {μ66 ᾿πίο ἀδυκποβα, Ο ἀδυρπίον οὗἉ ἴμ6 ΟἸΔΙ ΘΔ: 
ΕῸσ ἔδοὺ 588}0 πο τῇογθ Ὀ6 68116ἀ, Τμ6 ἸΔαγ οὗ Πρ ΟμΠΊΒ. 

Θ1 νὰβϑ σοῦ ΜΠ ΠΑῪ ΡΘΟΡΙΘ, 
Ι Ἔν ΡΟ ]υὐθα ταΐπθ ἸΠΠ Υ 8} 06, 
Απά “ρῖνου ἱβμοῖὰ ἰπΐο {μΐἷπθ μδηά: 
Του αἰαϑὺ ΒΗΘ ἴπθπὶ ΠΟ ΠΊΘΓΟΥ ; 
ὕροι ἐμ "βποίθηὐ μαϑὺ μου ὙΟΓΥ͂ ΒΟΔΥΙΥ ἰδ] ἃ (ΠΥ γοῖκθ, 

7 Αμὰ ἰδοῦ και ἀβί, 1 8}4]} 6 8, ἔοσονογ: 
0 ἐμαὶ (μοὺ ἀϊά8[ ποὺ ἸΑΥ͂ [μ686 ἐλύπησε ἴο [Δ οϑγί, 
ΝΟΠΟΥ ἀϊάϑὺ τοιλθαθοῦ ἴλ6 ἰδίίογ οηα οὗ 1. 

86 τοἰϊλουί α ἰλτοηα. ν ϑοδηρέιονε: 4 φεῖ. 

ἱ με Εν τ Σ : ἌΓ πο σα Δ ἀροά. 

ἘΧΕΒΟΙΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

1. Βαδγ]οη, Εἰ οτίο βῃ ἰπἰηρ 'π βρίοπμᾶον δηά 
Ἰυχύτγ, 8 ἱμγοδίθηθα πὶῖῇ οχίγοπιο ἀοργδάαϊΐοη 
δηα οχροβυτζο (γο 18. 1-3). [Ιβσγϑϑὶ οοηΐδθθοβ τ 
ἸΟῪ τἢδὲ ἴΐ 1268 115 οάθοπιορ ἰῃ Ηΐη ἰμ δὶ 
ὅπ 116 (νον. 4). Τῇ οαυβο οἵ [818 ἀθὸρ ἀονχῃ- 
Δ}} 5 ἱπο- 14: 1) (10 Βουϑυ νυ δρδίηβὶ [βγδο] 
ἐπι ἣδ8 οχοθοάοᾶ ἰῃ6 ρυγροβο οὗ (6 [080 ; 2) 
ΒΑΌΥ ΟΠ Β βοοῦτο ἀθβδηοο δηὰ πδυρἢτ1 688 (Υ6ΓΒ. 
δ--Ἴ). 

9, Οοσ!ο ον: ----ἘΓΟΙ Οτο οὗ [6189] .--- 
οι. 1-4, Το οὐχί, το οΥ δῖος ἱπηρογαίῖ γ65 
2 Υ "Ὑ ἀγὸ ἰμ οχρτγομοΐίοῃ οἵ ἃ ἀϑοίἀϑὰ, γοϊηίΐ- 
1688 γετέτας. Βαδγυΐοι πυθὲ οομιο ἄονῃ, Βασγὰ 88 
ἦτ ψὶ}} θα ἴον Σξ. 1η (86 ἀυβί, οη {π6 Ὀδᾶτθ στουπὰ, 
ὙἱΙΠπουΐ ἃ ΤΠσοῦθ ἰΐ τηυδὶ δἰ, (δαὶ δἰ Πογίο 88 
υϑοὰ ἰο θ6 ἰῇ δαἰσοηθά. Εν ἔγτομα 8ῃ ΘΙ ΡΓοδ8 
ἴς δὲ Ὀθοοὴθ ἃ βίαγο. Βυΐί [86 βἷαγο, 85. ἰῃ6 
Ὑτοίοῃοα δηαὰ ἸΟΥΪΥ μΘΏΘΓΑΙΪΥ, δὲ ἴω (Π6 ἀπδὶ 
(οοιαρ. ἰἰ}. 26, ἀπὰ πὸ ΘΟΌΙΓΔΕΥ ἀοβογριίοη 11}. 
2). Ηδρῃοθ (δ ΟΧρυοβηίοῃ4 “ ἴο ἰΔΥ,, οδϑὺ ἴῃ 186 
ἀυδὶ" (χχνΐ. δ βᾳ.; Φοῦ χνὶ, 16; χχχ. 19: Ῥα. 
γἱ!. 6), “το 116 1 (μ6 ἄπει" (Ῥε. χχίϊ. 80; οχίχ. 
25), “ἴ΄ο ταῖβο ἴσοι ἐπ ἀπ᾽) (8. χ! πὶ, 7, 1 Βδῃηι. 
ἱϊ. 8 ; 1 Κίηρβ χνὶ]. 2); “ ἰο [οἷς (6 ἀυδὲ Βαοΐογθ 
οὨΘ6 " (χ] ἶχ. 28; Ῥβ. ἰχχὶϊ. 9). Ιὴ {π βϑι)θ ὙΔΥ 
ἐς ἴθ βαιά ἐμδὺ (86 Τ᾿ ΟΌ ΠΟΥ ἀοο ποὶ δἱ[ οἱ δ 6]6- 
γαϊοιὶ βοδὶ, Ὀὰἐ οὐ (6 οβυίῃ (Φ0Ὁ ἰἱ. 18 ; [,1π|. 11. 
10). ΤῊ οχρτοθαίουβ θα ἄθσ απ ἃ ἄοϊίοαῖθ 
(“ δϑουπαϊπζ ἴῃ γτοϊαρίαουδηοθθ᾽)) δἅγθ ἰδίῃ 
ἴγοια Ὠουὶ, χχν]!. δ6, ΒΑΡΎΪΟΙ 18 ἀοϑογὶ δοὰ 
88. 8 ΟΙΕΥ ΥΟΙῪ ΚΥΘΑΪΥ αἰνοη ὑρ ἴο ᾿ΙΧΌΓΥ δηᾶ 
ψοϊαρίπουδηθθη, ποῖ ΟὨΪγ πα ἐπ6 Β[0]9 (76(. Ἰὶ. 
99; .Ὑ. 1 ραᾳ.; οοπ!ρ. χχΐὶ. δὴ δαὶ τηοτγο δβι1}} 
ΌΥ Ῥτοίδῃο ψυγίϊοσβ. ΕῸΓΣ ἱπβίδποο Οὐβτισα, (Υ͂. 
1.) μβαυϑ: “ΝΛ ὑνδἷδ εὐωδ οοττιρίζιιδ πιοτίδιιβ, 
φιλὶ αὐ στίαπάαδ ἐἱϊοϊοπα ἐηυπιοαϊδαδ νοἰιρ- 
ἰαίε8 ἱπαίγιιοίδιι8." Οομρ. ΗΈΠΒΟΡ. [. 196, 199. 
ατπαϊηρ ρσταὶη πίὶ ἃ Ππδηά. }} τγδβ οἰ οῆγ (ῃ 6 
ἸΔΌοΓ οἵ ἔδιηδ]θ εἴδνθ, δηὰ ἰΐ τσὰβ ουύϑθὴ τεχαγάοά 
88 ἰμ6 ἤδιάεδὶ ἰαῦου (Εχοά. χὶ. δ; Μαῖϊὶ. χχῖν. 
41; ΙαΚοὸ χνὶϊ. 86). Οοπρ. ΗΈΒΖ. Κ.- Επονοὶ. 
Χ, Ρ. 82 εᾳ. ΓΙῸΣ (το πηυθοὰ τοοὶ ὉΌΥ, ΟΒα]ὰ. 

᾿ τϑδβοη ἰδὲ ἔπ θΓῸ ΟΥ̓ΟΡ 1166 ἴῃ 

ὉΌΥ, “ ορεγιῖε, οείασ!!᾽)} ἰδ (86 ναἴ] (οοΙρ. ϑοηρ οὗ 
Βοϊομμοι ἱγΥ. 1, 8; Υἱ. ΤΣ ΑΒ ἰβ πϑὶκποόνῃ, (9 
ΜΟΙΩΘΏ ἰπ ρατίδ οὗ ἔπ Οτοδὶ σου ον ̓ ξ ἃ ζτεδίοσς 
ἀΐεσταοθ ἰο Ἰοὺ ἐποὶν ἔδοο δ9 βοϑῶ {8} οἵδμοσ ρασίβ 

οὔ ἐμοῖν Ὀοάϊΐοι. τ (ἔγοπι Ὁ3 0) ἀπυδοὰ ΞΞΞ 

βιυαὶι, ἀοβυσίι, σοι. π 3 χχνΐϊ. 12; δυάρ. χὶΐ. 
6) 5 ἴ6 δοπίηρ καττηθηῖ, “ δογάοσ, ἰγδίη." 
ὝΒΘΩ {πὴ ἔδιδ]6 αἷδνο οουμθβ ἴο 8 βέγοδιη ἴῃ [86 
ἯΔΥ (δὶ σδηὴ 6 ἰογάϑα, βῖβο δ ποὲ οδυγίϑα ΟΥ̓ΘῚσ, 
88 8.6 ἰδΐοβ.0 8:6 τηυϑὶ Ὑδᾶθ ἰπσουρῇ ; ΠΟ Γδ- 
βατὰ ἷβ μαϊὰ [0 ΒΟΥ ΜΟΙΏΔΩΪΥ͂ τποάθηγ. ΠΡ 
δηά ΒΤ σογτεβροῃα ἴῃ [Π6 Ρ6Γ8116]18πὶ; Βθῆθα 
{86 Ἰαἰίον πιιαὶ μ6 ἰδκθῃ ἰῇ ββθοῃί18}}} (86 δβᾶπιθ 
ΒΟΏΒ6 88 ἔθ ἔοσαοσ, Τῆδὲ (πο ΣΠ} 1κ βοὴ ἴ8 ἃ 
ΠΟΤ, Οὐμρ. ἢ, 17; δοῖ. χα, 22,26; Ἑσεκ. 

ΧΥΪ. 87; Ναῖι. 111. δ. Τῆυβ ἐπ6 ΓΟῈΡ ἰπτοαίθηδ 
(6 Βεαδυ]οιΐδηθ. αὶ Ηθ ἱπίοπαβ Ὀγ ἴπεθ0 )υᾶν- 
Ἰηϑθηΐὶβ ΗἨθ βαγβ τσ. 8 ὁ: 1 τ} νϑσι- 

ἄϑασιοθ. Τὴθ πορπεῖνο οἴδθκο Ἢ »25Ἐ ΜῊ ἴα 
υηδετοίοοα ἴῃ 4 γχτοδὶ Ὑδσὶ οῦ οὗ γᾶγβ. 5,29 
ΤΘΔΏΒ “ ἐγγίογα, ἱποὶ οὗυϊαπι γε, Ῥογίέπεγε,᾽" 
ἐμθ ἷδϑο, ἰπ ἃ ἔγι θη θθη86 “ ργοοίδια ἱπδιδίετε, 
ἴο ΔΡΡΙΥ ἴο ομδ.᾽ [ὑ ἀο68 ποὶ βυϊὲ οσὸ ἰὸ ἐβῖκθ 
189 πορὰ ἴπ ἃ ἢοβίῖ]θ βρῆθο: “1 {11} τὰ οὔ 
Ποη6 ᾽᾽ (ΒΤΙΕΒῚ, ὙΒΣοἷ ΟὨ]Υ͂ Τη8 68 βθῆβθ ἈΥ̓͂ ἀγὈΪ- 
ΤΆΣ δυρΡΙγἱηρ: “ουὐν οὗ ὙΠοθΘ ὙΔΥΕ1 τοθδὲ 
κει [“ἼΒ6 τ9 θοῆδο ἰδ ἰῃδί οχριοεδοὰ ὈΥῪ 
ἘΒἘΟΒΕΝΜΎΕΙ ΕΒ, 1 ελαϊ ἐποουεῦ πὸ παν, ἱ. ε., 
ὯΟ Τη80 ὙΠ Ρ6 80]6 ἰο τοϑίδὶ πὸ. ΤῊ 8 αἱ ρ]9 
ΘχρἸδηδίϊου 18 δὲ {Π6 βᾶπηο ἰζπ6 οὁη6 οὗ ἴΐθ τηοαὶ 
δηοΐϊοηὶ, 8388 τὸ δηὰ ἱΐ ἀϊδι ἸΠΟΙῚ οχρσοδθοὰ Ὦν 
ΒΥΜΜΑΟΗΙΘΒ (οὐκ ἀντιτήσεταί μοι ἄνϑρωποτ) δορὰ 
ἦῃ (0  υ ΘΑΤΕ (ποπ τεδίδιεί πεϊλὲ λοπιο.---ὦ. Α. 
ΑΙΕΧ.]. 1 ἀο ποὶ ἐμΐηϊκ ἰὺ Υἱρῆὶ ἴο ἰακα ἰμ6 ποσὰ 
ἷῃ 1Π6 δοῆβο οὗ ““ἴο φγσοίοϑοί, οὨ ἢ ἴοσς ἰδ9 

δ (6 τουραπίος 
οδυοηῖτε, ἰ8 ἴΠ ποίΐοι οὗ “ κοΐϊῃρ δραϊπεῖ, χοί- 
ὕπρ πῃ [6 ὙΔΥ οἱ" 1 σδῃποῖ 866 ΠΥ ἰδ ν|]]}- 
ΔΡΡγουοα πηοδηΐϊηρ δ ἴο ΔΡΡΪΥ ἴο οὩθ πὶῖὴ ροεϊ- 
οι οὐ ἰηἰοσοοθδδῖοι ἢ (Φοῦ χχὶ. 16; Βυῖὰ ἰδ, 22; 



ΟΗΑΡ. ΧΗΥΙΠΙ. 8-1δ. διὲ 

76. τί!. 16; χχνυὶϊ!. 18) πὰδὺ ποῖ ϑυἷξ ΟΣ οοηῃίοχί. 
Ζεμοναῖι, 85 [ἢ ΟὨΪΥ ἰγυο (ἀοά, πο ΠῈΣ ἀθδίσοα ΟΣ 
0866 Βυϊηδη Βα]ρ. ΤΟ ἱακίηρς οὗ Βαργίοῃ ανυδὶ 
Δρρεδδγ δὲ (οὐ δ ἀοΐηρ, ὨοΪ 885 ἃ ἵδεϊ δοοοιηρ) δμοα 
ΒΥ Βυπιδὴ ΡΟΟΣ. Απὰ {1 6 δεκοα, ψνμδὶ ἀοὰ 
[58 διονοὰ Η πιο] δίγοῦ ες ἴδῃ (6 κοῦβ οὗ 
ΒΑΌΥ]οΩ, ἰδυ8 ψὯο ἰβ [μ6 δοοοιῃρ  ΐβμοσ οὗ ἐδ9 
οαἰὰ ἀϊνίπο ἀοΐηρ, [δγϑοὶ δ᾽οῦθ 88 [86 οοσζοοί 
ΓΟΡΙΥ πβϑὴ ἐΐ οσὶθδβ οὐ: ΟἿΣ Ἐϊθάφθσηοσ, 9- 
Β͵ονδὰ οἱ μοασῖδ ἰ6 ἘΠῚ π826 (οορ. ΧΙΥ ΣΙ. 
2; ᾿ὴν. 8), [86 ἘΓΟΙΥ ΟὨΦ οὗ Ιοσγδοὶ (βθθ 1,1). 
Τθοδο τογὰβ ἀο μοὶ ἄϊ ἰο Ὑδιδὶ [0]]}ονβ, πὰ δὲ 
.}|6 ἀτὸ ΠΟῪ δυϊίοὰ ἰο Ὀθ δὴ διᾶριομα!-"ἶ Κο 
οοποϊαδίοη οἵ (μ6 ργθοθαϊῃς βέζορβε. ὙΠΟΥ μήν 

ἱπιργοδδίοῃ οἱ ἃ Ἰουα! ᾿ψοίοοπηθ ψγθθίιην, 
τ 8 1] οἢ πλϑοίδ ΟΏΘ ΔΡΡ ἰηᾳ, διὰ ψ80 18 Γϑοορ- 
ὨϊΣρὰ 48 ἃ ἔγίθηα. 

8. Βίε ἴδοῦ εαἰϊφοει:ῖ----οηᾶ οὗ [1.--- ἐγα. 
δ-7. Το Ρχγορβδοῖ, τοσ. δ, ἀθοίδγοβ οὔοθ δρδίῃ 
ἦη μεῦοχαὶ ἰπο ἀονηΐλ!}} οὐ ΒΑΌΥ]ΟΣ, 88 ἰῃ ψοσ. 1, 
δ πλδῖκοα ργοπλὶηθηΐ δηοίμοΣ οοηίσδοί, ΤΒΟΓΟ 
(86 οομίγαϑὶ Ἧτῶ8 Ὀοίσθοῃ ἴῃ6 Ιοιϊοδὶ μοὶ δηὰ 
186 ἰἸοπτοϑὶ Βυια δ ΐοη ; ἤοτο ἰδ ἷθ ὈοίηγοοΏ. δ 1 - 
ἴῃς δια ἀδυίζηοθε. Βδῦν]ου 8}}8}} ὩΟΥ͂ εἰΐ ἀόντῃ 
ἴῃ ἃ δῖ}}}, ἀδεῖς ρἰδοοθ, βμ ἰμδὶ ὑοίοσο νγδδ ἐμ Ὀγὶ}- 
᾿ἰδηΐ, δ βἰηΐηρ ΘΙ ΡΓΟΒΘ οὗ κἰηράοιι (χὶϊϊ. 19). 
ΤΙΐδ δηηουποορμοηΐ οὗ ρυπὶδητηθηὶ θη 
ἦϊ5 τθϑϑοῦ ἰῇ γοσβ. θ,7. Τὴο Ῥχορμοὶ δβαΐρτι8 ἃ 
ἀουθὶο τεδϑοῦ. ΕἸγϑὶ, ΒΑΌΥ]οη δρουδοὰ ἴῃ σἰρδὶ 
οἵ ἀϊοοεΐρ! πο ἀοραϊοὴ ἰο ἱ. ὅμο ΣΟΝὮ νεδα 
ὙΟΙᾺ τὶ ἢ Ρϑορ!ο, διὰ ροϊυϊοᾶ Ε͵6 

ἰὩ Βοσίϊδμοο, ὉΥ ἀμ συ παρ τοίβῃθ Ὠοδίῃθη 
ὨΔΙΣΟΙ5 ἴο τὐγύῃ Ἷ ἃ, ΤΣ δια ΤΘΙΏΡ]6, δά ἰὸ 
ΟΒΓΙ ΔΥΔΥ ΟΥ͂ ΡΘΟρ]6 ἰηπΐο σδριλνΥ (ΘΟ. 
1, δὼ. ἰϊ. 2; Ῥβ. Ἰζαῖν, 7, εἰε.). ᾿Νὴ ὍΝ 
ΟΗΪΥ ἀϊροϊρίϊπο Ηἰΐδ ρβορῖβ, ποὶ ἀθβίζου ἰβμθῃ): 
π δ οτΟΔ8 Βαῦγίοῃ βουρδΐ ἰὸ τὸ ἐδ6 Ἰδίΐοσ ὉΥ ὀυοσν 
ΤΘΔῺ8Δ (ΟΟΏΡ. {067. 1. 1], 24, 28, 29, 81 κα.; Ἰἱ. 6, 
11, 24, 84 βηα. δ6; Ζδοἢ. ἱ. 16). Εὸοσν ἰΐ δδονγθᾶ 
ἴβοῶλ ὯῸ ΠΙΘΙΟΥ͂ ([π6 δχργοβείου Ὁ 571 ὈΝ 
ΟἿΪΥ Π6γθ). Εγϑα οἱὰ 8 οὶ βρατοὰ (σΟ ΠΡ. 
1,Δτὰ. ἷν. 16; γ. 12). Ἵ δι, Ὑὶ} τε τον, 
οἵ {86 ορίηίοῃ (μδὶ Ὀγ 7 τὸ δὸ μοί ἴο ὑπάθγ- 

αἰαπιά 6 πδίΐοῃ δ ΟὯΘ βτονῃ οΪά. Τῆο Ῥτο- 
ΡΒοὶ ἰμδὶ ντοῖθ χὶ. 28 ραᾳ., οου]ὰ Βαγαγ σερτο- 
βεηΐϊ ἴβσγϑοὶ, ουθῃ ἴῃ (6 Εχ ]6, δα ἃ σογῃ-οπὲ οἱὰ 
ἴηδη. ΤΠ δοοοῃαὰ σϑδβοὺ ἴὸσΣ ἴΠ6 απ] διίοη (δὶ 
τιγοδίομβ ΒδΌυ]ου ἰδ ἰΐδ Ὠδυκηιηοθα. ΤῊΪδ σοὶν- 
ΤΟΓΒ ἴο ἰὺ (Π6 ἐ)])υδίοη οὗ 1ΐϊ8 ἀοπχλϊηΐοη Ἰδδίϊης 
ἴογσουοσ. Αμῃὰ Ὀγ σϑδϑοὺ οἵ (ϊ6 1Ἰ]]υδίου (ἽΡ τες 
“580 (παι, οομρ. 1 βδπ). χχ. 41; 9οὉ νυἱϊί. 21; 
χΧῖὶν. 6) ΒΑΌΥΙΟοΩ ἄοθα Ὡοΐϊ ἴδν ἴο Βθαστῖ τἢ9 
καὶ! ὙΠ ποῖ ἐξ ̓ 6 Ἰοαἀοα Ὀϑοδυβα οὗ 1ἴ8 ἐγοδϑῖ- 
τηϑηὶ οὗ [εγδοὶ, ἐμπογοΐοσο 1ὶ ἀσθα ποῖ ἰὼ (δ6 ᾿οβδὶ 
(δ ηἰκ (οοιΡ. χὶνὶ. 8) ου {Π6 Θο;ΘΘα ῃΘΏΟΘΒ οἵ ἰῃδῖ1 
ἰγοδίιηθηΐῖ, υἱΣ: (86 γϑῆρϑδῃοθ (οοΏΡ. ἐ. 6., δηὰ 

Ζ6:. 1. 11.),Ὰ ἐξ ταυδὲ ῥγονοῖκα -- Ὁ) Ὁ} Ὁ" χ!ΐ, 
25; Ἰνῖϊ. 1, 11. ἢ Ὁ» ΔΤ χῖῖν. 19; χὶνὶ. 8. 

13} ὈῚσ᾽ χ]!, 22. 2) ΤῺ ἴχν. 17. 

Ὁ 9 ΤΠῊΡ ΕἘΠΙΤΙ ΕΞΒΝΈΞΕ ΟΕ ΤῊΕ ΜΕΑΝΒ ΕἘΜΡΙΟΥΕΡ ΤῸ ΒΑΕ ΒΑΒΥΙΟΝ. 

σμάρτεε ΧΙΥΠ. 8-18. 

8 "Ἴποτοίοτο μθᾶν ποὺ (19, ἑδου ἐλαέ ατί σίνοῃ, ἰο Ρ] ΘΑ διΓΟΘ, 
Τρδὶ ἀνθ  ]οδὺ ΟΥ ΘΙ ΘΒΒΙΥ, 
Τμαῦ "Βαγοδῦ ἴῃ (δῖπο μοδσῖ, 

Ι[απὶ, Δη ἃ ΠοΠ6 αἶθο0 Ὀ65146 ΣῊ ; 
Ι 5}}4}1 ποῖ εἱῦ αϑ ἃ Ὑ]ἹΔΟΥ, 
ΝΌΣΟΥ 5}8}} 1 ΚΠΟῪ ἰδ6 ἰοδα οὗ οὔ] άγϑῃ : 

9 Βαὶ {δμεθα ἔπο ἐλύπιρε 888}} οοτηθ ἕο [866 ἰῃ ἃ τηοπιθηῦ ἴῃ 0Π6 ἀΔΥ͂, 
ΤῊ 1οβο οὗ οἰ] άγοη, δηὰ πἱἀονπμοοά : 
ΤΈΘΥ 8}}8}} οοῖιθ ὕροῦ ἐδθο ἴῃ ἐμεὶν ρμογίθοϊοῃ 
ΦΕῸΓ (ῃθ6 τυ] 6 οΥ {ΠΥ͂ ΒΟΓΟΘΙΊΘΒ, 
Απὰ “ἴον ἴμ6 ρτοδὶ δρυπάβποο οὗἉ ἐμῖπθ δῃομδη πθη.8. 

10 “ον ἴμου μαϑὶ ἐγιιϑίοα ἴῃ (ΠΥ ἩΠΟΚΘΆΏΘΒΕ : 
Τῇου μαδὶ βαδ4, ΝΌΠΘ βϑοί πιο. 
ΤῊΥ νι ἱβάοπι ἀπά [ΠΥ πον ]θᾶρο, 
Απά ἰδοὺ μιαϑὶ βαϊ4 ἴῃ [ΐπ6, ποϑσῖ, 

11 “ΤΒοσζοίοτο βιι8}} ον} δοπὴθ ἸΡΟῚ 66 ; 

ἴδ δῖ Ἰροσνεοσίθα {866 ; 
Ιαἀπὶ, δ πο: 680 Ὀοδί 40 Π16. 

ἼΗοι δῇ δ]ὶ ποὶ Κῆὸν οπι τ μθηοο ἰὲ τί βοίἢ : 
Απὰ πιο ] οὕ 888}} [8}1 ἀροπ [ἢ 66 ; 
Τηου 6841} ποὲ Ὀ6 80]6 ἰο Ῥυϊ ἴἱ οδῆ: 
Απὰ ἀεοβοϊδιίϊοη 8}.8}1} οοσαθ ἀροῃ 866 ΒΑΘ 0]γΥ, 

129 Βιδηὰ πον τῖ} [1 ὴ6 ΘΟ δη τ η[8, 
τὐλίον, ἰοὺ 8.141} ποῖ ἱΚΠΟΥ͂Τ. 

Απὰ νι ἐδο τυ 46 οὗὨ ΠΥ ΒΟΓΟΘΣΊΘΒ, 
Ὑβογοίΐη μοῦ μιϑ8ὲ Ἰαρουτοάᾶ ἴτοια (ΠΥ γου τα ; 
ΕἼ 5ο θ6 ἴδοι Β810 Ὀ6 δ]6 ἴο ῥτοῆϊ, 

88 



δ14 ΤΗΕ ῬΡΕΟΡΗῈΠΤ' ἸΒΑΙΑΗ. 

41 80 6 ἴπουι τολγοδὶ ἔρσοΥ ΑΙ. 
18 Του τὸ οαυὶθα ἴῃ {86 ταῦ] 46 οὗἉἨΠΕΥ ΘΟΌΠΒΕΪ8. 

1,οῦ ΒΟΥ [86 “ΑΒΙΣΟΪΟρΌΓΒ, [Π6 ΒΥ ΆΖΕΣΒ, 
5} το] 
Βίδῃά ὑρ, Δῃ 

ΡΓΟΙΠοϑυϊοδίοσβ, 
8806 [ἴῃ:60 

Ετοιη ἐΐ686 ἐλίηισε μοῦ 88.811} οοτηθ ὉΡΟῚ (866. 
14 Β6}ο]α, {πο ΎΥ ὅ814}} Ὅο 88 ΒίΌ ὈΌΙ6; 

ΤῊΘ βτὸ Κ9}4}} Ὀυγη ὑΒ τὴ ; 
ΤΉΘΥ 884}} ποὺ ἀθ ἴῸ ΦΙΒοΙαβοῖσοβ ἤρομι [8 ΒΡΟΥ͂ΤΟΣ οὗ [86 βαπιο ἢ 
ἸΤΉ γα δεἰναϊϊ ποῖ δὲ ἃ ὁ08] [0 ψΔΣΙ δ. 
ΝΟ» ἄτα ἴο 810 ὈαΌΓΟ 1. 

15 Τῆυβ 588}} [86 
Ενόη, ΤᾺΥ ταογομϑηίθ, ἔγοτα [ΠΥ ὙοΌΓΕ : 

6 υπίο ἴμο6 τὶ ποῖ (ποὺ μδβὺ ἰδουτοα, 

ΤΉΘΥ 8}.8}} τΔΏΟΣ ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ6 ἴο 18 αὐαυίοσ ; 
ΝΌΩΟΘ 88}8}} βανθ 166. 

ΠΣ 

ΓἽ 
ϊ Ἡλίςὶ ἰκαυ ἐλαϊ ποὲ ποὺ ἢοῖο ἴο 

Ἱ 

δζογοῖδα, 
ΛΟ δὐέγῳ πποπἐὴ σίνδ Γέροτε ον ἐμῴμη τολαὲ ἐλαῖϊξ δοηϊθ ὁη. ἐλ 66. 

; Ἡλιοὶ, ἱδ πὸ σίοιρ οΥ̓ 7ον ὑμοῖν ὃτ' 

ΤΈΧΤΤΑΙ, ΑΝῸ 

Βο6 Ζέδὲ ἴον ὑπ γϑοῦσγθησδο οὗἩ [ἢ6 ψόογὰβ: Ὅογ. 8, 

ΠΡ». ΠΣ »-ΌΡ ΚΝ, ψὮΟὮ ΟΟΟΌΧΒ ζογί γε ΠΓΘ9 εἶτ 6 8 ἴῃ 

188 ΟἹὰ Τϑοιδιωθηξ, ἘΡΘΟΙδ}}ν [ἢ6 ἔαγῃ οὗὁὨ ΘΧργοβϑὶ ἢ 

ἪΡ ὈΘΚῚ οὐ Ἢ» ὈΘὲξ [8 ϑῃοοπηϊογθα γο δ νον 
80 ΟἾἾδ! ἰπ ἔπ680 σῃαρίογθ (σῖν. 6, 14; χὶνί. 9; χὶνἑί, 8, 
10), ἐμαὶ 1ξ ταν Ὀ6 τομαγαϑὰ 85 ἃ ρϑουϊαγὶὶν οὗ [ἤϑχη. 

ΟὨΪν 2 δίῃ. ἰχ. 8 ἀ068 Π6 Θχργϑβαΐοῃ δραΐῃ οσουσ. Ηθηοθ 
Ὅ6 δ΄ ᾿υϑεθοα ἰπ γοραγαϊηρ 1 85 δὴ [βδίδοϊο ΟΧΡΥΘ9- 

φίοη, δβῃὰ ἐπ 8 ὑῳσγοοῦ οὗ οὔὐὐ ρβᾶϑϑαᾶρὸ Ὀδϑίηρς μοι! 

Ιβαϊδηίο. Ὑ6ζ. 9. »γ πὴ 73--Ὀ 2. γον. 11. ΤῊ. 
γον. 13. ἽΩΤΊ. Υοτ, ἴδ, ἸΞΡ}. 

Μοῦ, 9. 11}}8}" ζγοτὰ 1», ΟΒΪΥ ΝΟὮ, ἸΧ. 25, διὸ ΔδήΪ90- 

ἐἶνο δοογγοϑροιαίϊης ἰο ἐἢ9 δαυδέδηϊνο 1: “Σὺ μ᾽ 4 

οσσῦτα ΟὨΪΥ ΠΟΙ ἴῃ [5364]18Δἢ ; Ὀσὺ σοΙῃρ. χίν. 80. Τὴ 6χ- 
Ῥσϑββίου ἰβ ἢ (9 Ρϑηϊαίθυοῃ : Ϊον. χχν. 18, 19; χχγυὶί. 
δ; σοί. δυὰς. χνῇἱ. 7. [Ὁ 18 τῆοτθ ΘΟ ΟὩ ἰἢ {Π|6 Ἰδοῦ 
Ῥγορμοίθ: Φ2ογ. χχχίί. 87; χὶϊχ. 81; Ἐζϑὶς. χχυἕ!. 26; 
ΧΧχίν. 25, οἷο. Ἐρθϑοία!ν Ζορῃ. 18. 16 19 ἴο Ὀ6 ποὶδά, 

ΨὮο το ἐῆὴο ΟΧΡγΘΒδίοη πρὸ» 18 Ὀογγουσοα ἴγουῃῃ 188. 

χχὶΐ. 2; χχχί!. 153, δῃὰ ὑῆο τοιηδίμαϑοσ οὗἩ ἐΐθ ὑϑ γβ6 Τγοτηῃ 

ΟἿὟΓ ρμϑβϑβαζθ. Ἐνϑῃ Ὕ}π ΠΝ ἴπ ΖΟΡὮ,. βῆονπ ἐπδὶ 

Ὑια. 90]]} 98 18 ἃ οἰ(αἰϊ οΉ. τ »ῚΒ υπάουδέθαϊν ἰαῖκθα 
ἕγοζῃ ἰ0)9 υηάδρυϊοα 1ϑαἰδηΐα ρδδδαζοβ χχὶΐ! 2; χυχὶ!. 
18; ἴον Ὀθ8149 Ζθρῆ. Ἰΐὶ. 1δ: 11]. 11, ὴ 6 χρυ θαββίοῃ ΘΟ σΌ 8 

ΟὨΪΥ ἰῃ [86 Δἢ.--- Τῇ 0. Ἰὴ ΙΝ 15 τοτν αἰ σ] ἐο 6ὁΧ- 

Ῥιαἰπ. Μοϑὶ οχροβέϊογβ ἰδῖζο 1 δα ὃ οομερασίηεδ (ἐ πι5 3 

ἪΡ Ὁ). Βαὶ ὑμὶ9 ᾽ 18 δαροσῆμουῦδ, δηὰ αἱ {16 δϑσηθ 

εἴτωθ ἰμόοστθοὲ ΜΤΏΘΤΘ ὑποσθ 16 πὸ βοηϊεῖνο τοϊϑεΐοῃ. 

ΗλπνΝ ἰαῖζοϑ ἴδ 88 8 θυ] ηΐ9 ", 88 [ἢ ἫΝ, ὯῸΡ, δ.-Ἅ 

Ὀαὲ (6 ἩΘΌΓΘΥ ΚΉονΒ Ὠο ἀϊδὲϊποίίοη οἵ ξοηοΣ ἴῃ 188 
ἢγβιὶ ροόούβοῃ. ὃὲκ Ὀιεὺ δῃα ΟὐοοΣσσθ ἰδ}. 6 ἐπο ο͵αῦβθ ἃ8 

8 φυσϑίίοη; στον δηά Νοῖρκ σοζασὰ ΝΕ 68 σορσο- 
[ ᾿Ὶ ὅπ 

Βοηυ της 6 ἀου]οὰ Ὁ δὲ (6ἔ ποη 6δὲ Ῥγασίθν πιὸ αἶα). Βαὶ 
ἐπὸ ᾳυοβέΐοῃ 15 ἢοΐ ϑοϊ γον οηΐ δηὰ τηῦϑί ὍΘ ἱπάϊοαίοά, 
δηὰ ᾽ὉΆ06 δΌβοῃσο οἵ ΒΕ} ΟΥ̓ Ἰ 18 ὈοΟχΧϑιρ᾽θά. Ιἱὑ [8 

Ὀοϑὲ, τίη Ὀκιτσβοη, ἴο ἰαΐϊτο ὌΞΩ ἴῃ πο 80}86 οἵ 

8 ἩοῦΌ. ἐλ6 τιορ πίη ἐλενϑο. 
4 ΗοῦΌ. υἱξίοογε Ο ἐλ πεαῦοπ8. 
6 Ηοῦ. ἐλεὶγ δοιιξδ. 

ν αν ἱῃ ἠδν λοαγί. « ρίξε οἵ. 

τ  γανι ε γῇῆα ΦΡΤΊυ. 

κ λα μον ταὶ 

ΘΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

δ ΟΣ) δ) : ἐρο ξέχυιδ͵ ΠΟᾺ δυπς ἀπιρίξμε; ἐπογοῖοσο: 

δία τοὶ, 8 ἰξ ψοτο, σα δρδίη ἴὰ δηοῖδον βοηρίθ. ΤΏ 
8680 τουϊὰ ἐμ θη ὯὈΘ [δ δΒδῖηθ 88 ᾽)}2.2 ΘΙ χινὶ, 9. 

ν 6. 9. 73, ἔγοχα 793, οἵ υποοχίαἱα τηοδαίηᾳ. Ῥέοϊ, 

“ ἐρ ον οῆ, σΟΉΪ 0Γ6,᾿" (Εχοά. γί 11; χσὶϊ. 17; ϑυς. 
χΥ . 10, δέ6.}, ΟΟΟΌΣΒ. ΟἿἹΥῪ ἰῃ [Π6 Ρ]υγχαὶίΙ, δηὰ ἰὼ [βϑϑίϑἢ 

ΟἿΪΨ Πότ δῃά γογ. 13 (σοσρ. Μ|ίο. ν. 11; Νδῆ. {Π|. 4; 3 
Κίημβ ἰχ, 22). ΑἸδὸο Ὁ 2Π ἔγοτωῃ ἊΣ πὶ “ ἰέσατα, ἴδοι. 

πᾶνε, ἰο ὈΪπα,"" Ἔπρϑοίδ! ἴο δὰ ὈΥ δησμδηξσωσϑηξ, ἐπυ8 

“[ο Θχογοῖβο " (δαί. χυἕῇ!. 11; 8. 1σ1}}. 6) ΘοσΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ 
ΒΦ 79 δῃηἀ γοσ. 12.--μῷὸ ΓῸΥΡ ἰ5 ὀχριαἰπϑοὰ 1) ἔγουι 

ἐηθ γϑτγῦδὶ δοπείγποίίοα, δὰ 2) ὕζοα ἔδθ ᾳυδ!ϊἐδέῖγο 
Τοθδῃίης οὗ ΠΟΥΡ (1]. 29}. 

ΨΥ, 10. Σὰ οἰδηὰϑ ἰπ Ῥδυθθ ἴοσ δ δορὰ [Πϊ5 ζοσ 

ΔῈΝ { σἼσοα. χὶϊ, 17). 

γος. 12. 3, ψ108 προ »}" 18 θγτο δσομ]οϊηοα, ἰ5 παι 

οἴ Δοδοιηρδηϊτηθπέ: 1 ἔπ τη] δὲ οὗἩὨ 6 Ὺ ἱοπογαῖα, εἴς. 
ἐποτοίοσο, δοοογάϊηρ ἕο ΟἿΥ 1ἀΐογῃ εοὐέλ δ᾿ Ἐπ  ΠΟΓΑΩ,, 

εἴες., Β8 811 ΒΑΌΨΙΟΣ βίδῃ ἃ Ἂν (σοτρ. τἱὶ. 94; χχίν. 9; χχχ. 
29, σί(.). --ὐν βϑίδη ἀβ 619 οὐα!ν ἰπϑέοδα οὗ ἴα ποσ- 

τὴ 8] Ό3 ΣΝ “ὖν. ΤΙ 18 16 οὗ [(ὯΘ τὰγϑ ἰπϑίδῃ δα 

ἴὰ πρίοι ἐδ βάἀνοτ ίαὶ ὝΕΣ ἌΡΡβασβ ἴῃ ἐγδηϑίἐἴος ἴο δὴ 
᾿ “ἴ 

δοίῃδ] Ῥσοῃοῦῃ (θη. χχχί. 89; Οπθκν., ὃ 123, 2; Οοζωσω. 
[η. ἴ00.).---ΞΚὸὋ " στὰ 3 88 ἴῃ χΙὶὶ. 22, 23, 34; ἰχὶϊ. 8. 

“τ 

ον. 13, ΤΟΥΡ 5 ἂτι: ΔΌΒοττηαδὶ ἰοτταδιίοῃ, ἐδ ρἱωσοῖ 

αυἵῆχ Ὀοϊης αἰἰαοῃϑά ἰο ἐδ 8 ποπι. αἰηρσυίασ. ΑΠδ]οκοῦθ8 
ΘΙΥΒΙΏΡΪΘΒ ΟΟΟΌΡ ῬΒ. ἰχ. 1δ; Εξοῖς. χχχυύ. 11 ; Εστὰ ἰσ. 15, 

1{τ||15 ποὺ 8 οσσοῦ οὗ υείτίηρ, ἐἢ 6 ΔΌΠΟΤΏ)8) Βυ ΠΣ ἔοστα 
ἐπ ἰο Ὀ6 σχρ  αἰηϑὰ Ὁν ἐπ ρίυσγαὶ τηϑδληΐης οὗ (89 ὁο}}86- 
ἐἶνο ἰη οοππηθοίίζοη τ (ἢ ἐῆο ἢ οἵ ἐδθ σΘοπηθοξίηρ ΥΌΣΤΩ, 
828 8180 οὐδοῦ ἰρυηϊηίηθ δ ΐηρδίη ἢ ἐμαὶ δῦ Ὠοΐῖ ρ] υ 1}8 

(48 ΠῚ ἴω ΓΊΓΗΝ, ΓἾ23 Ἰωθα., Γἢ, Γὴς ἴὰ ΠΗ2], Π2 ὥ 
εἶ6.), ΟΟΘΘῸΓΣ ΤΥ Ῥίαγαὶ ̓ βαβῆχορ -π-οοὖ ἌΣ αν 80 κί; : 

ἘΚΊἾΠΙΌΝ τοϑδαβ 27 “ὙΠ Ὕσδ. - δ ἄπ. λεγ., 

Τθδ:Β, δοοογάϊηρς ἴὸ τῆ 9 ᾿αἰαϊθοῖα, “ἐο ἀϊνίάα, ἀϊοιχί- 

Ὀυΐο.᾽ 8611 (818 τωοδηΐης 18 πού αἰὐΐθ Δοδουστθά. Ἠϑῆοθ 



ΟΗΑΡ, ΧΙΨΙ͂, 8-1δ. 

’ 

δ1δ 

γχοπει, του] ἰακο ἐδ ννοτὰ, δοοοσάϊΐης ἰο ἐμ Ατδῦ. ολα- ) δϑοιηϑ ἴο τωϑθ ἴοζοθᾶ, Μούθουοσ, δὶ ἔΌΠονθ πουἹὰ 

δαγα, ἴῃ [ὴ9 56:86 οὗ "“" σπαγί, (πο96 δοαῃδίπἰθὰ τὶ ἢ ἐπ 

ΒΟΔΥΘΏΒ ἢ Ὀσὶ ΗΛΗΝ, [0] πη ΗἼΤΣ. οὐ ὈδΏ. 11. 26, σου]ὰ 

Τοδὰ 32 (3 “ἴοὸ ἰηγοϑιρειο," Ἐροὶ. 11|. 18; ἰχ 1). 

γος, Η. Τὸ ἰδκοὸ Ὁ9Γ ἴοσ ὉΠ (1ἋΤΟΣ νδιιλίηκ ᾽") 

θη ὃ ἰδυϊοϊοαγ. 1 δἰὰθ τίνῃ ἰμοθὸ γῶῆο οχρίδίη 

[λοὲ Ὀγοβά.-----Ὑς δοουδαῖίγθ οὕ ΠΘδσῸσ ἀεβδηϊίοη, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

1. ῬΒοσχοίοσθ 868:----Ὀθ81᾽] 9 ΜῈῖ6.--- τα. 
8-10. ΤῈο Ὑ80]6 φβεοϊΐοῃ υϑσα. 8-18 ἴθ τοδί) 
ἑηιοπασὰ ἰο δῆον δον 11}-:ἰουπάσα ἷ5 {πδὲ οοα 
ἄφηοθ οὗ ΒδΌγ]οη οχργοθαθὰ ἰη τόσ. 7, “1 888}} ὑὉ9 
8 ἰἸδὰγ ἴοσγουοσ." ΕἾγοὶ, (π6 Ῥγχγορδοῖ τλδίζοβ Βαὺγ- 
]οῦ ὰ τπ 18:6 Δδθουι οι ἢ δῇ δι ρ θα ἰογπὶ (γοΓ. 
8). ἢ (86 οομίγαδδνε “ὩΟΥ͂Υ ΒΟΥΥΘΟΥΟΣῚΣ 
οΟΩΏΡ. ΧΙ ΣΙ. 1, χ]ῖν. 1) θασ 818 6 ἰῃίτο- 
Ὧ068 80 δα άγεβε ἴὸ ΒδΌγ]οη, μοῦ ἢ6 ΘΓ ἀπε: 

τιδίοθ 88 8 δοϊοἱου ΟὨΘ, “5 ἰῃ γοσ. 1 ἢ6 οδὶ 
τι “ ἀφ) οδῖϑ δῃά νοϊυρίυοι. Τῆθη 6 οΔ]}}6 ἰΐ 
Ἔ[80 ΟἿΘ ἀννγο!ηρ ἰπ πὴ του Ὀοοδῦδο ἰΐ 
ΚΉΠΟΥ ΠΟ ΒΌΡΟΥΙΟΥ ΡΟΎΘΓ, δηὰ {πΠπ8 Ω0 Ῥοραὶ Σὰ 
οὔ Τρ ιμηθα ἵμοὸ Τεχὶ. απὰ Οτγαπι.). ἷ, δῷ 
ὭΟΣΘ 6140; ὈΥ ἰδ ΒΑΡγ]οη δβῆγτλα (παὶ 1ἰ 18 
80} οἵ ἴα κιηα, ἐἰ {{|ππὸ ψ1}} Ὡο τηογὸ ὃ6 ουπά. 
ΤΙθ 16 78} 7 τοραγάοα δ Ὀϊδδρῃμθιηουθ ῥγίἀθ. 
Ἐον [6 οχῃγοβδίου οι ρ] ουθᾶὰ ὮΘσΟ σῸ08}}6 χὶν. ὅ, 
6, 18, 22: χὶν]. 9, το γο » ἯΠΟ δίοῃθ ἢδθ τῃ6 
της (0 ἀο ἱἰ, αἴἴτηθ Ηΐβ ἱποοσω ρδγδὈ]!θηςβα. 
ΒδΌγϊου δ γπηδ ἰΠδὺ 1 Β..4}1} Ὀ6 παῖ μοῦ ἃ πίον 
ΠῸΣ ΘΠ] ]6δα. Μοδὲ Ὄχροδίϊουβ υπάογείδμα Ὁγ 
“ἰἀονποοὰ ἐπα ἀβασίλεια. Βυὶ ΚΝΟΒΕΙ. δὰ Ὠε» 
Δ ΙΤΖΒΟΗ 081}γ οὐ͵οςοΐ, (αὶ ἰ δησίθηί {ἰπ|65 Κίηρη 
ἼΟΓΘ ΠΕΥ͂ ὯΟ Τ6ΔῺΒ ΓΟρΑΓαΘὰ 858 109 Πυβῦδηάθ οὗ 
1Ποῖν οὐἶδ8 οὗ παιΐοῃβ. Ηδποο ἴῃ9 υἱἀουποοῦ 5 
ΤΑῖμοσ ἴΠ6 Ὀοΐης ἰογβαίκοη οἵ ἴῃ πδιΐοηβ Ὑἱ τὴ 
ὙΠ ΒΒ ἃ κά ΠΕ μοτίο δα δοίϊνθ οουλπηθγοθ 
(ποοονά πα ἴο [186 ΒΙΌ]1σΑ] νἱον πορνεία χχιϊὶ, 16 
δα. ; Ηονυ. χυἹὶϊ. 9), (ἢ κδὰ Ἰοῃ ἴθ δ8, οχοϊ πείθῃ 
ἴτογαῃ ἰηϊογοοῦσθθ πὶ (6 ποιὰ (1,4π|. ἱ, 1). 
ἩἨΛῊΝ υπάοτγβίδηαε (Π6 τιάον μοοά ἴἰο πγθδῃ, ἴου- 
βακθὴ οὗ αοά, οὐ ἴμ6 ροάβ (οορΡ. ᾿ἷγ. 4 δηα.). 
Βαυὶ ομο πιυδὶ συδγὰ δραϊηδὲ ἰγαηβίογγίηρ ἰμοοογα- 
ἂς ΓΕρΓΟϑοη ΔΊ Οη8 ἴἰἴο Παδίμθη γοϊαϊΐοηβ. ἴΙὶ ἷ8 

ὉΥ 41} ἰδεὶ Ὀοίηρ, ΟὨΣ ἅϊ1956 Ἰηθϑὴβ (6- 
ΡῬοραυϊ]δίζοῃ (οοιαρΡ. ᾿ἶν. 1 644ᾳ.). οὶ (ἢ)686 βίσοϊκοβ, 
80 υπάτοδαοϑά, νψ}}} 611}} οοιηθ ; δηὰ πδι μοὶ βου νυ, 
ὉΥ ἀοστθθβ, Ὀαϊ βυ ἀοη]Υ δ ἴῃ ὁπη6 ἄδγ (ἰχ. ἘΠ ; 
Σ. 17; Ιχν]. 8), ὦ. ἐ., Ὡοΐ ἱη ᾿ηίοσνυοηΐης Ἄν ορα 
οη6 ἴον βῃοίμον, Ῥαΐ 411 δ οὔοθ. Ὀ3.2, ".δο- 
οοσάϊηρ ἴο ἰΠ6 τηϑδδυγο οὗ 1.18 σοι ρ]οίίοη,᾽ ὦ 6., 

ΟΟΣΡΙΘΊΘΙΥ δηὰ ἰοίδ!]γ (οΟΙΏΡ. ΡΝ 1 Κίηρε 
χχὶ!. 84) ἘΒΟΥ͂ δ΄Θ οοσὰθ ρου ἔδθθ (ρει. 
Ῥγορλεί.) δρὶϊθ οὗ [πΐηθ ατίϑ οὐὗἨ βου σΥ δηὰ ἴΠ6 
ξειοαῖ δρυπάᾶδβηοο οὗ τ᾿ ΘΟ Βδηῖτθε 8. 
ΑἸπιοδί 4}} Ἔχροβίϊοτβ ἄρτθὸ ἰμδὲ 3 εἰχηΐῆθβ, σῖτἢ 

8 οοτίαἱῃ ἰτοηῦ, [86 ἀβ6]θ8θ ὈΓΟΘΘΏΟΘ, [86 Ὁπδῦο- 
σοβϑίη] οοηηῃροίίζοη δηα δρρ]οδιΐοη, δηα ἰμπ6 οοτ- 
ΤΈΒΡΟΏΑ ἴο ΟὟΥ ““ μρὶ6 οἵ, [ὉΓ 811} γουτ." ΟΟΏΡ. 
γ. 25; ἰχ. 11, 16. 20; χ. 4: Νυῃ. χίν. 11; δεῖ. 
ἱ. 82, Ῥβ. Ἰχχυὶ!. 82, ΤΏοτο ἴθ ἴῃ (18 (116 
εἰιδγβοίοτίβιὶς ἰηρτοάϊοηΐ οὔ {8 βίσορῆο : δρίδδ οὔ 
αἰ! ἰλε πιδαπδ γέεξοτίεα ἰο, Βαδιυίοη, πιιδί [αἱϊ. 

ΒδΌν]ου ἴδ οο  δογαιθη δ8 1Π6 ἢοπο οἵ ΔΑ ΣΟΏΟΙΩΥ, 
ΔΕΑΪΓΟΙΟΡῪ πα πηαρὶς (ΘΟ Ρ. ΡῬΕΤΈΣΙ στ ειτας 
εν Ολαϊά. ἕπ ἀεπ Αδλαπαϊ. ἀ. Βοτνί. Ακαά. ἀ. Ἡὦ8- 
δεπδοῖ., 1814, 1818, Βεγίΐη, 1818: ΟΒΕΝ. ἐπι 
ἸΚοπιπι. τὰ ..0.6. Βείϊαφε 71). Φυδι [8686 βϑογοῖ 
Βοίθποοθ δὰ διίβ θσῈ σοὶ θὰ Ὁρο 88 ἐτπηρογίδης 

Τη6ΔῺ8 οὗἁ ῥγοίθοϊΐοηῃ διχαίηβέ σχωλείοσίυῃϑ οἵ 41} 
πὰβ. Ὑαγ. 10 τηϑγ' ποῖ Ὀ6 ἰγβαῃβ δία: “ δὰ 
ἰδοὺ το ϊοδὶ ὁπ ΠΥ πο Κοάῃοθθ," 88 18 ἀοῃθ ὉΥ͂ 
ῃαοϑὶ Ἔχεμοίοθ ΕῸσ 1 Ὁγ νυἱοϊσϑᾶῃθαα 6 υῃ- 
ἀογθίοοά (ὙΣΘΠΩΥ δηὰ ογδαῆ, ἐμαὶ Μπ}} οὶ οομλ- 
Ρογί ἢ: ΠΟΩΘ δ6Ο6 1 τ. ΪἸὴ ἰδοί {ἰδ Ἰπἰ0 Ὁ 
ἜΧΡγοθΗθεβ ᾿υδὲ ἰῃδ6 ρστουηπὰ οὗ οομδάρηοθ. ΤῊΘ 
ΒΘΙ16 ΟὐὈ͵δοίζοη ΒΟ]ἀ8 δραϊῃεὶ οΌσ υπάογβίδηάϊηρ 
ὈΥ “νἱοκοάῃθθθ "ἡ [86 [4166 τϊβάοπι. Βυὶ 1 ΠΡῸ 

06 υῃάετείοοά ἰο ᾿ηθ8ῃ φοά]οηδησβα 1861}, {. 6.,ὄ (9 
θε] 1 οΓ (μὲ (ποτα ἰδ ἢ Οοά, 4}}- νιῖβο, 811: 0]}γ, δὰ 
811- τρί γ, [Π6 ἢ δραΐη 1: οου]ὰ ποὶ ὑε βαϊὰ : (δου 
ΓΕ 1οδὶ ΟὉ (ὰγ ποά]οβεῆθβα; δὲ δ }1{{|6 88 1ξ ΙΏΥ 
νῈ βαϊὰ : 18 ῥΡίουδ τῇδ σοὶ θα οἡ ἢΐ8 δ ἢ. Α9 
ΟὯΘ Σλυδί ΒΑΥ : [86 ΡΙΟυΒ Τ8Δη 18 οοηΠἀοηὺ ἐπ ΟΣ ὃν 
18 ἴδλ 1, 80, ἰοο, ἐμ Ῥτορμοῦβ τηϑδηΐηρς ΠΟΓῸ πιαδὲ 
Ὀ6: 8) ἴδοῦ τυδδὶ δβεοῦσο ἢ ἸὮΥ ροᾶϊο88- 
688, ᾿οτι δαίδαϊ, ἘΠ Θέ6 ἰδ ὨΟΠΘ ἰδεῖ 5668 
ΣΩΘ. Οἴθοοῦγρο, ἰΠ6Γα ἰδ ἴοτο [8Π6 πῃ ον] γἱης 88» 
βιιπηρίϊοη, {πδὶ (πΠ6 14.015 ΔΘ ὯὨῸ ὈΓΌΡΟΓ μοίβ, 8]}- 
ν7186, ἦυδί δηὰ Δ] Υ ἀνθηροτβ οἱ [86 νἱοϊκοά, 
ΕὸΥ ἴῃς Ῥγορβμοῖὶ βϑεπηδ ποὶ ἴο {πῖ}κΚ δὲ 4}} οὗ 
ΒαΑΌΥ]οπ᾿ ΒΒ ἰάοἷα Βοΐηρ ργοβοηί. Αοοογάϊηρ ἴο 8 
γίον, [Β6Υ ἀο ποὶ ἀϊκίσῦ [16 τ οκοά, Βυὶ Βαργ- 
]οη ψ͵ὰϑ βρϑοῦσο ἰῃ 8]} 118 Ὑ]οϊζοάμοαβ δα ροάϊοββ- 
ὯΘΕΒ Ὀεοδύδβο ἰλ Ὀο]]ογοὰ 1 ἀαγοὰ ΒΥ: 20 ΟἿὯΘ ἷ8 
Ῥζγεβεηί (Πδὲ 5668 126. ΒΥ (5 Ο8}) ΟὨΪΥ 6 τηθδῃς 
8 βεεΐηρς δίψμος ἰδδὴ (δαὶ οἱ ἰάοἾβ. 1 οοῃϑβίσῃυθ 
ΤΙΞ3. δρδοϊυίθ!υ : δόσιιγιμη, 6886, ἩΪΟΝ 8 ἀπαουδί» 
ρα]γ 118 τιορδπΐηρ (δ πᾶς. χυῖ!. 7, 10, 27; ΖΦ τ. χὶξ, 
δ: ΨΦοῦ χὶ. 28; Ῥχγου. χὶ. 18). ΤΒοσοίοσα, . 
Ἰϑδσῃ ἔγομῃμῃι ἰἤθδθ σοόογὰβ {π8 Βαθυ]οη ἰγυδίοα, ἢοὲ 
ΟἿΪΥ ἴῃ οὐϊπαγα ἰμίηρδ, 868 ἱπιϊπηδιθα ἰῃ συγ. 8, 
δπὶ παι 118 ῥγοιὰ οοηβάσρηοο μλὰ αἷδο ("9 ἰητασγά 
ατουπά, {Παὶ τ Ὀο]Ἰενοα 1 ΝΑῚ ὑὸν Πο]α {π6 σου- 
υἱοιίΐοῃ οἵ ἰμοσοὸ δεϊηρ Ὧο 8]}-ϑοεΐῃρ αοά, 80 
ΡΥ ΗΛΗΝ. Τὴ πογὰβ: “ΒΟΣΘ 15. ὩΟΏΦ 
ἴμδῖ δϑοῖὶ 1:26, Ἔχργοδδ ἐπ 6 ΓΟ80]ϊ οἵ ἃ τοῆθο- 
ἐἰοη οπ᾽ (πρβ τοὶ ίουβ.Ό ὙΠοΙῈ ΕΘ αἷθὸ ἴῃ 
ΒΑΌγΪου {ποοϊομίδηβ δηὰ ἢ ἢ]ΟδορἤοΒ Ἡ ΠΟ80 
υυἱδάοτῃ βᾶ ἱκπονυθᾶμο διηοιυηίοα ἰο δαὶ 
ἸὩΔῪ ΤῊΝ, τορος (6 Ῥτορμ οὶ βαγβ ἰο Βαρυίοῃ : 
ΤΥ νιὶἱπκᾶοτ δᾶ ΤΥ που]θᾶρο {τ Βαῖμ 
Ροινοιϊοᾶ ἴ866. Ἠρηοο, ΠΘη ΠΕΙῸ 8 βοοοῃὰ 
ἰἶἰθ {πὸ τογὰβ “1 πὰ ποθ 6188 ᾽ Δ΄ ββογὶ δοά 
ἴο ΒΑΡΥ]οη, ἰἰ ἰ8 ἴο ἐπιϊτλδῦθ {Πα 11 80 ΒρΘδβ, ποῖ 
ΟὨΪΥ ψὶτἢ τοίογθηοθ ἴο πηθῃ, θαΐ Ἔυθὴ πὶ} σοίοι- 
ΘΏ06 ἴο ἀϊνίηΐϊςγ. ΒΑΡΎ] οη ἀεὶ ἔφβ 186] ζ, ὈῪ Θχαϊῖ- 
ἴηκᾳ ἐίβο!ζ, δὶ ΟὨΪΥ δῦογνο 41} τηθῃ, ὑυΐ 480 δῦογω 
186 φοάδ. 

2, ῬὨοΙιοίοιθ 884}]} ονΐὶ]---- οἷ Ὅροι 
[8)66.---ἌοΒ. 11-18. ΒΑΡΥ]Οη ΒΒ ΟΥ̓ΟΓΙΒΓΟῪ ἴδ 
ἀοθοσὶ θοὰ δ βοιῃϑι ίηρ {μαὶ οουἹὰ ποῖίμοσ Ὀ8 
ἴὈγεθθθῦ ὯῸΣ Ὀγονθηϊοα. ἈΡΙΑ ἡ ΤὨγπιοθ Ὑ11} 
ἜΩ 9, δηὰ βθῆοϑ ͵β 11 |Κ6]} {π6 βαπὴ6 Κ»,ϑιητη δ 8] 
ἴογια, νἱζ., ἱπί. Ῥίοὶ. ΤΊ] πιοδηΐησ “ἄδπτῃ,"} 
που ἢ δἱ ἢγοϊ εἰχμῦ (86 πιοδὶ ᾿ἸΚοΙγ, ἀοοθ ποῖ 
οομμμλοηα 1661, θδθοαῦβο (ῃ6 ἀδτγῃ οὗ δ πιἰβίογ- 
ἴθ οδαποὶ Ὀ6 86 ἤγοϊ τηοϊηθηὶ οὗ ἰΐω Δρρϑδσ- 



δ16 ΤΗΡΒ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ΄ 

δΔοο, ἴον (δὶ που]Ἱὰ δ6 ἃ οοῃιγδαϊ!οιΐοῃ ; ΠΟΥ σδῇ 
ἧς ὕὈο 16 ἔτεϊ πιοπλοηΐ οὗὨ 1.8 ἀἰβαρρϑάσγδῃοο, ἴοσ ἐμ 6 
οι οἵ α (ἰηρ σδπηοὶ Ὀ6 ἐδ ἀδττῃ. ΤΕ ΔΗ͂ΣΝ ΒΡΤΟ: 

τοπαθγίηρ : “' ὉΠΟΙδοίζοη," ἰδ ἴδε. οἰομοί, 
δ γοηάοσΐῃ τορόϑοαι, ἔσει Ὀγ 7. ἢ). ΜΙΟΗΑΈΙ,5, 

δηὰ δοοὺὸ ζ τηοσί, θομὲ δυΐί {116 οοῃίοχὶ, 
Το ἰάοηιῆοα ὝΠΟ πὶ 1Δ6. Ασαθίο ϑαοδαγα, 
ἡποαπίασϊ, θὰ σῖνοαβ (Π 6 ἰγδηβϑίδίίοη: δῃἃ ΟΥἹ]] 
Ὑ7111 οοῦλθ ΡΟΣ ἴδ 86 Ἡ Βίοι ἴΒοῦ τῊλὶῖ οὶ 
ἸΣΠΟΥ ΒΟῪ ἴο ὀχοσοίδβθ. Τῇυϑ γα. 11 βϑγ8 
ἰπ ἰΒγθο οἰδυδοβ ἰμδὶ ΒΑΡΎ ]ΟΩ ψι1}} μα Υθ ὯΟ τ ΘΔ} 8 
οἵ παγάϊηρ οὐ [6 πιἱϑίοστίαηθ. ΤΠ ὅτγϑι ἀθοΐαγοβ 
1ῃ.6 ᾿πΠΔαΘαΌΒΟΥ οἵ ἸΑΒῚΣ Ος βοοοῃὰ οἵ 140]-προσὶ- 
βοσΆ, (π6 (Πἰτά ΘΟΧΡΟΘΟΘ ἰἢ6 ἀΐδρτγασα οὗἁὨ ἈΒίΓΟΪΟΩΥ 
ὙΠ ἢ ΜΠ ποὶ ϑύθα μ6 8016 ἴο ΚποΥ οἵ ἰμ6 δνΐ! 
1 δάνδῃοθ. 

ΤὮο νοῖβ. 12, 18 Ἄχρ]αἴη πῆ δὶ 8 βαϊὰ ἴῃ γορ. 1]. 
Ἐὸγν (86 ποσάδ: “δου βῇλδ]ῖ ποῖ ΏΟΝ ΠΟῪ ἴο 
Θχογοίθθ ἰξ " ἂῇὸ ουἹάθῃιγ οἱυσϊἀδίεαὰ ὉΥ γογ. 12: 
(ΓΥ ποὺ [86 ὙΠ 7) (Ἔχογοῖβαι) Ὁγ Ὁ 2] (Θρομδηῦ- 
τα 8) δῃὰ Ὁ 5:02 (ἢ δΓη8) ; τηδγ-Ὁθ δοῃοι ΐπς 
Ὑ111 οομλα οἵὗ {1 ΑἹ 16 Βδπιθ ἐξπηθ 1ϊ ΘΘΘΙΏΒ ἴο τη0 
ταὶ (6 83 ἰο ο]αοἰἀδἰοὰ ἱπῃ γον. 12. ΕΌΣ οοη- 

δυγίηρς ἀθιῃοηΒ, δα ἴῃ ΖΌΠΟΓΑΙ 81] βοσίθ οὗ βογοθσῦ 
ὝΟΓΘ οἴδη ἰοϊηοὰ σὑ7ῖ2ῖ8 (Π6 ΟΦ οὗ βδουὶ ἤοεβ, 
Βοπηθίἑπηοβ οὗ ρίθδβυσθ, βοιμοίϊηθθ δίγοοΐοιβ. 
“ΤὨἘ6 χοϊδιίίοη οὗ 411} ἰάοϊδι γΥ τὶ τ ΒΟΓΟΘΙΥ͂ [165 ἴῃ 
εἰι14 (Πδὐ ἴῃ [16 πδίηθ8 οὗ {89 16 πδῖη6 οἵ 
Οοά ἱδ δϑυδοὰ ἴον οροίβιϊο, κἰη ἴα] οηάβ, τί (ἢ 6 
ΔρΡΡΙΙσδίοη οἵ βο᾽ οἰ ϑοϊρά, βϑηβϑίθηβ δῃ πο γοθ- 
ΠΆΓΥ͂ ἴογιηβ οὗ σοϊϊρίοη," βδᾶγ ΤΆΑΝΟΒ ἰη ἴδ 
ΔΙιΐο]6 οὐ πὶϊοποταίς ἰῃ ἩΞΗΖ. Κ᾿. Επο. ΧΥΤΙΠΙ. 
Ρ' 896, ΤῊ βοοοῃηὰ μα] οὔ νεσ. 11 5 δ] ιοϊαϊθὰ 
Υ νοῦ. 13, Ἧ7οὸ ν1}} ποοὰ ἰο ἰδ “11 9) ἽΣΡ 

ΥΟΓ. 12 ἴῃ (86 Β8Π16 βΒθῆβθ 88 δ) 7} γοὺ. 13. 
ΤΏ Ἰδἰίονῦ οβῃ ΒΑΡ ΤΥ θὸ ἴδίκοῃ πὶ (6 βρῆβθ οὗ 
“0 γέπιαΐπ, βἰληἀηρ." φησ ΜΘ πηπϑὲ 8150 ἰδ ἴκ6 
ἭΔ» τοὺ. 12 ἰὰ 1ῃ9 βοῆϑ6 οὗ “ ἰο βίδηα [Ὀγί ἢ, Θοηθ 
οὔ, βίδῃα ὑρ᾽ (οοαρ. ΟἜΒΕΝ. Τῆεκδ. Ρ. 1038), ἴῃ 
ὙΊΟΔ Β6Ώ80 1 18 υῃἀ ΠΣ Ὁ] οἴῃ υποά: 1 Σ 
χυὶ!. δὅ1; 1 Κίηρε χχ. 38; Ηδδ. 1. 11, Εζοῖς. 
χχὶϊ. 80ὃ.ἁ. ἘΎΟΙΩ ΓΒῪ γοῦῖβ, 08 ἔτγοιη 115 ἤγεϊ 
θερίπηΐπρ ΒΑΡ ]οη μδὰ θϑαὰ διιδίεὰ τὴ τ δβίγο- 
Ἰοων, αἰγιπδίίοη δηὰ πιαρὶο. (Οομρ. ὈΧΝΟΚΕΒ, 
Οεεολ. ἀ. Αἰιϊογεδ. 1. Ρ. 124, 127 να.). Ὑπὸ Ῥχγο- 
Ῥῆοῦ ἱγοῃΐολ } } }γ οοποϊ δα 8 ΟὨΑΙ]οηκα ἴὸ ἃ 
τδδί Π6]Ρ {Π6Ὺ οδῃ βηὰ ᾿η {Π6]} βοογοῖ δεία τὶΐ 
8 ἀουῦ]ο ““Ρογῆδρα, 1ζ βο ὈΘ :" ῥϑιβδρα ἴῆουῦ 
τλαγοδὶ ὈΘ ΕὉ]6 ἴο ῥτοῆι (ροκὶινο), ρϑσδαρα 
ἔμβου υὐἱ}ῖ ΤΟΙΣ, νἱζ. [86 ΘΏΘΙΩΥ (ποραϊἱνο). 
γεν. 18 τοϊδίοϑ ἰο Κπονίηρ διίαγο οὐ] ἴῃ δά- 
Υδῆοο, ὙΠ σοίδσθησο ἰο στ ϊοῖ ἴμ6 Ῥτορθῖ 8808 
Υοῦ. 11 ὁ ἰδ βῃ8}} ποῖ Ρ6. ΤῊ 8 185, οὐἨ δοῦγθο, 
ΒΊΓΔΏρο. Ἐὸν Βαδῦγίου, ἔγοιῃ ἰμ6 ϑδυ  ἰοδὲ 8η- 
ιἰφαΐτγ, Ῥγδαοϊμβθεὰ αϊνίηαιίΐίοη, δηὰ ὄδβρϑοΐδ νυ 
δλ ΓΟ] ῖσ4] αἰνἱ πδίίοη. ΤῊΘ οἶδ] ]θηρθ οἵ νον, 12 
ἯΔ8 δἰἰοη ἀρ τ 8 111-ϑυοοορθθ. Βαδγίοι πονγθὰ 
1561 } γαΐϊῃ στ ἢ 118 βοσοογί 68 δηὰ ΘΟ ΔΕ ΠΘη (8. 
θοῦ ετὶ υυϑασὶθᾶ ὉΥ͂ ἴ86 ΣαυἹεἰϊτηα ἄο οὗ [ὮΥ 
ΟΟΌΠ8618 (860 Τ7εχί. απά Οἴταηι.) ἴ. 6., ὉΥ͂ (᾿Ὺ 
ΤΟ  ΠΟα 6817 δτγδηροᾶ ΜΠΕΗΣ (νἷς. ἴῃ τῃ0 
δρίιογο οὗ ϑῃομβδηιηθηῖ); 8ὸ ἴπ6 Ῥτγορῇοῖ 041]8 
ΣΟΟΚΙΏΡΙΥ ἴο (πο ἰοίδ! ν οὗἩ (86 ΒΑθγ]οπΐβηβ. 
ΤὨογοίοσο 1οὺ βοῖθ οὔθ λείρ ἴθ (Ἵ 9. να σὺ. 18), 
ΒΘ οοῃίΐηιιοα. 1,δὲ (ἢ δβίγοϊ ρου ΔΡΡΘΔΓ ΠΟΥ͂. 
Ταΐβ ὀχ ροβὶεἰσα Ὑ6ΘΌ 118 ὨΘΟΘΒΘΕΓΙΥ ἔγοσα ἴΠ6 δηιὶ- 

ἐποαΐα οὗ ΠΝ) δὰ ἼΡ 7.1. ὉΓ27᾽ "ἼΞΗ δτὸ 
ἰδοθο ἰμδὶ ἀΐγίἀθ (6 μου, ἐ. 6., πσβο ταδεὶς οἱ ἰ Μ. 

1πθ Ὠοαύϑηθ ἱπίο θ6148 (186 50-οδ]]οὰ “ Βουδοβ᾽) 
ἴοῦ (0 ρύγροβθο οὗ ἐμοῖὶν οὐὔὐδεγσνδίίουδ (ϑϑο Τεχέ. 
απὰ Οται.). [ἴπὰ ΔΏΥ ο880 δϑίγοϊοζοσα, "' τηδδίθσω 
οὗ [86 σοῦζθο οὗ μοανθῃ ΔΙῸ ποδὶ, ΤΠΟΥ δ σὸ 
8150 ς411.ὁὰ Ὁ" 22122 ὈΪΠ. 1 ἀουδὶ τοιϊοῖι 
Ἡμοίμον ΓΙΤῚ τι 3. μδ8 ΒΘΓΘ [δ|9 πιθδηϊηβ “ ἴο 

οσῃίθηρ]βίθ, ἰοοῖς τῖῖ ρ᾽οδθυσο." ΠῚ ἴδ υϑοὰ 
οὗ ῥγορ ιϑίΐο βοοΐπρ βθΏθσδαι]ν ([. 1; 11. 1; Απηοβ 
ἱ. 1; Νὶς. ἱ, 1), αῃὰά ΔΙΠῚ ἐδ “8 βροοσ." Ὑβογείοσθ 
22 ΟἿΤΓῚ ΤΩΔῪ ὙΘΙΥ͂ ΜὙ611 τηθδῃ: ἴβοβα {μδὲ Ἰοοῖς 
(νὶς. δὲ ἐμ ἕαίαιγο) πὶ ἰη8 πίδια, Οὐ. ὈΥ̓͂ π6608 οὗ 
180 δίαιτα. [ἢ (Πο γογὰβ 32] Ὁ »ΊῊ2 186 Ῥτορδοι 
Β00Π8 ἴ0 ἐπι πιδίθ δῇ δισδηροδηθηὶ ἩΒΟΣΘΌΥ ἐδ 

δβ ΓΟ οροσα το ΪΥ (ΟΠ ΘΟ. ΧΧΥ͂Ϊ;. 8. 
ΧΧΧΙΙΙ. 2) πιδᾶς οοπμαηϊοκίίοη ἰο 16 ΡΘΟρ]ο συ 
οΥ ἰμαὶ νϑὶοῖ [Π6Υ δὰ σορὰ ἰη ἐμ βίδσα ἤρα 
ἸΜ2) ὔμ2). Ὅ7ο μαγὸ ποῖθ ρογῆδαρα 86 Βσυὶ 
ἔγβϑοθ οὗ εἰς οδἰθηάδν οὗ ἰδίος ἰλπιοβ (παραπήγματα, 

Ζιακὰ), 
8. Βοοϊᾶ ᾿ἴ8ὸν 8841] Ἀ6---ο---8}}81}} σαν 

8.69, γογα, 14, 16. [ἢ ἐμιοδθ γοῦβϑη ἰ6 δηηοασηοοθὰ 
189 ἤη4] ἀδδβίΐηγ οὗ 81}. ἔοθθ. ἱπ ποσὶ Βϑῦγ]ου 
ἰγυδίοα, δῃὴὰ δἱρο ἱΐβ ον Ἂαἀθβίϊηγ. ΤῊ6 ψῖὲ89 
Ιηϑδίοσ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΏ δθ οοπιραγοὰ (0 βίῃ Ὁ ]6. 
ΕἾΓΘ Θοηδυπλοθ ἰἤθπι. Νοὲ Ὀγθοΐβϑοὶ υΥ δοίῃδὶ ὅτϑ 
δ τχοϑδηΐ, ΗΘ ΟὨΪΥ Θορδγοῦ βοῇ ΤΑ Υ (6 ροῦγος 
(δαὶ ονοσίβγονο Βαθγίου ἰὸ 8 ἔγο ἐμαὶ ἀθγυοῦγ 
βία ]6. ΤΈΉΘΥ γὰὺ}}} ποῦ Ὀ6 40|]6 ἰο δαᾶανθ ϑυθῆ 
{ποπλβο γθα, πχυοἷῖ 1686 οἴμοσθ, ΕὉΣ ἰὴ9 ἔἤτο ψ]}]} 
6 ΠΟ πῃηοάογαὶθ αἰον ᾿ἰκΚὸ (δὲ πϑοὰ ἴῸΣ Ῥακίης 
Ὀγοδὰ, οὐ [Ὁ 6 ζϑηΐαὶ μοδυ-ὅτο, Ὀοίοσο πιϊοῖ 
ΟὯΘ αἰίϑ ἰο χοὶ σψᾶγπὶ (860 7Ἐχέ. απὰ ΟὙαπι.). 
ΒΌΟΘὮ τὸ ἘΒΠΘΥ͂ ὈΘΟΟΙΏΘ (οοηϊΐ 68 γος. 15), ΣΘ- 
δροοῖξδια τόσα ἴλου μδδῖ [8.6 μδΐπα. ΤΗῊϊ 
8 βαϊὰ 1 τοί γθῃοθ ἴὸ γα, 12, ΤΊιὸ ΒΟΏ.Θ Τοβοῦγοοῦ 
οὗ ΡΟΤΤΘΣ 8ηα ἀ6] σοσϑποθ 80 σϑγοία ]γΥ ου] ἰνειοὰ 
ἴη ΒΑΡΥΪΟΏ ὅγὸ πηοδηί. Βυὶ ἰμ6 41116ὁ6 ἔγοιηι 
ΔΡγολα δἷβο, [8 θηπρίηθοθ ἔτθηάβ, (6 πυτηθτοῖι 
δαγηΐγοσα δῃηα πογβῃὶ ως (μὲ οὗ οά (1 »}9 
ἴο Ὀ6 τοίοιτοὰ ἰοὸ 1 ὝἼΠΟ) σδπιθ ἰο Βαγίοῃ ἴὸ 
ΟΔΓΡῪ ΟἹ ἰγαὰθ δῃὰ ἀδὶ σῆς {βοιηβοῖγεθ, τσαπᾶος 
(ἐπνυοϊαπίδυυ ἀσραγίπστο ἴγολ (6 νῶν, Βείΐης 

ἀϊπρεσθθὰ) οδ᾽ δδοὶ) ὑο ᾿ἰβ υἱϑια-οἷἱό (ἽἿὩΡ Ὁ οἷ] 
ΒΟΙΘ; ἼΞΚ) 15 τπδὶ 1168 πη αυδα 986), ὦ. " 
Βιγαῖρῃς οὐ Τῇ ποτὰ, ἱπογοίοσο, ἄοοα ποὶ 
ΤΔΘΔΏ : δδοὺ (ο ἢΐδ Βοῖηδ; Ὀαΐ, 46 ἀϊδρογβοά, {πο Ὺ 
ὙΔΏΘΔΟΥ ὁΔοἢ Πἰ8 ὙΔΥῪ ἴῃ ἔγοηὶ οὗὁἨ μἷπι (οοιρ. 1 
ὅδ. χὶν. 1, 4, 40; Εχοϊς. ἱ. 9, 12; χ, 22, εἰο.). 
ΤῊδὶ οΠ9 ΤΩΔΥ͂ Π6ΙΡ Βαγοι ἴδ ποὶ ἰο Ὀ6 ἰΒοῦρ, 
οἵ.--Τογοίοσο ἴῃ (86 δϑοίϊοῃ συϑσβ. 8-16 ἱὲ ἰδ 
τούϑα ἴῃ ΘΥοΓΥ ἀἰτοοίίοη {Ππᾶὺ 4} Ῥγορβ ἴογ Βδθγ- 
οὔ αἶνα γΆ4Υ, (πδὲ 411 τηϑδὴβ οὗ ἀθιῖγογαῆοθ 18 
ΜΙΟΣ 10 Βορθὰ δΔῚΘ τοἤιϑοα. 

ὉΟΟΤΈΕΙ͂ΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΈΠΟΑΣΙ, 

1. Οη χὶνὶΐϊ. 1 54 “ Ἐογίαμε 8 τουπᾶ δηὰ 
ὉηδίδὈΪο ἰπ [6 ποσὶ, δῃὰ 411] ἰγϑηβιοῦυ ἐπ ΐπρβ 
τηυδὶ ανο δὴ θη, δῃα (πο ἰμαὶ χὸο δρουὶ ἐπθῦΣ 
Ῥδ88 ΔΎΤΑΥ Ὑἰτὰ ἐμοῖὰ (Εσοαδβ. χῖν. 19). ἘῸσ 1ἴ 
[6 Ἢ Αβαγτο- ΒΑΡΥ]ομἾδη Θπλρῖγο σου] ποῖ 
αὶ, Ὅτε ἔτοπι ἃ υἱγρίη δηὰ ἸδαΥ͂ δ τωδθ ἃ 
βοῦν ϊηρ ταδὶ, τ δὶ ταυβί Πρροῦ ἰο οἴπος που] ὰϊ 
(ἰηρβ {πὶ οδ ὈΥ̓͂ ΠΟ Τη6Δη8 ὉΘ ΟΟΠλ Μὶὶ 
ἱι ’ ΟκΑμΜῈπ.--[“1μεὲ (ἰοπο (δαὶ πᾶνθ πε 
Ὧδ6 ἐΐ τ ὶ}1}} ἔθου δηᾶ τπηοαἀογαίίοη, οομπδὶ εὐίης 
{πὶ {Ππ6 δροῖκθ να οἢ ἷθ ἀρρΡογιωοδὶ 0111 θ6 ὑμάοσ. 

ΗκνΒΥ.) 
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Φ. Οὐ χὶνὶϊ. ἃ ρᾳ. Τὴ6 πιϊηΐδίον οἵ γἰ ἢ θοῦδ-  (μοπδο γοα ἰὼ ἰμο80 τη ὙΠ0, δοοογάϊῃρ ἴο ὅ:ο. 
ὭΘΕΘ ἸΩΔΥ ἰπλμ6} 1 Ὀδοοὴθ ἃ ἰγϑηερίθοθοῦ ἱἰΐ δ6 Υἱῖῖ. 41-48, ᾶνο (μ6 ἀδν}} ἴον (μοὶν ἔδίμον. 
ἀοθο οὶ Ὄχοουϊα ἴμὸ ρμιιπίαδμπηοηϊ δοοοσαϊηρ ἰο] [“Τῆοι λαδὶ ἐγυιδίοα ἱπ ἰδν ιοἱοκοάπεδδ, δ Ἰγοος, 
86 Ἡὶ1 οὗ τἰχίοουδαθθα, ὈυϊΣ αὐυδοα ἰνΐ8 μόνον ᾿ Ῥα, 111.7. ΜδηΥ͂ μδνθ 8ὸ ἀθρδυοιμϑά ἰμοῖν οσῃ 
οὗ μυπίομπιοης ἴον ἴμ6 φτδιϊβοδίίοῃ οὗ μἷβ οἼΤῃ ᾿πβηβρηρον Βανο μοὶ ἴο δυοῇ ἃ μῥἱϊοῃ οἵ 
Ἰονο οὗ νἱοίθῃοο. Τα ἰμογὸ δείδοδ ἃ ομδίη-ἰϊκο ἀδγίηρ πἰοίςοα θα, ἐμαὶ [Π67 αἰξοῖὶς δὲ ποιμιίηρ; 
οοπηροίίου οἵ εἰσὶ δὰ πους ἰδὲ ράβθοθ (πγοῦ ἢ ̓  ἀηὰ (ἐιἷ8 (Δ Ὺ ἰχαδὲ (0 ΘΑΥΕΥ ἴδ6π ἐμγουρη ἐμοδθ 
41} αλδα ἰδίου, 11}} Οοά, (6 οὐἱν ͵υδὲ Ὡς,  ἀΠου (166 τ οἢ οι θΑΥΤαδα πλθη 110 Τδῖςθ Θ0Π- 
δοῖνϑ 4}} (9 ἀἰδοογάβ οὗ ποσὶ ἷγ ἰυἀσηιθηίθ ἰὼ  βοίθηοθ οὗ Μίαὶ (ΠΟΥ βαῪ διὰ ἀο. ΤΠοΥ ἀουδί 
Ἐ86 ΒΑΓΙΠΊΟΩΥ͂ οὗ ἰπ6 ποσ δ )υἀρηιεοηῖ, ποῖ Ὀαΐϊ (Π6Υ 8141} Ὀ6 ἰοο παρὰ [ἴὉΣ δ]] τῃ οἷν θῃ6- 

8. Οὐ χιἰνίϊ. 9 φ44ᾳ. βϑόοοειυ ἰδ ἀον!- δοσνΐοϑ. ἰ πλΐϑϑ, θθοδῦδο ἰμ0 ἄδτο 116, δπὰ Κὶ]), δῃὰ ἴογο- 
Ἐὸσ Βα ἐμαὶ 'δο8 ΔΩΥ͂ δοζί οἵ ϑῃοπδηίμμθωϊ βοϑοῖίκα ᾿ δἴγθδσς ἰπϑυηλθοῖνοα, ἀπά ἀὁ δου ΐηρ ἴον (Πεἷγ ἰη- 

ἴο αἰξδίῃ βοῦθ οὐὐθοῖ ὈΥ ταθδῶβ οὗ δυρετγηδίατα!  ἰοτεδί, Ὑπὰδ ἰΠῈῪ ἱσαδὲ ἐπ πεῖν τὶοκοάμοδα ἰὸ 
Ῥοποσ ἐπί ἀγὸ μοὶ (86 ρον οἵ αἀοά. ΕῸν πο, ] δοοῦγο ἔμδηι, σ ΐοῦ 186 1Π6 ΟὨἹΥ ἰδίῃρ τμδὶ υ]}}} 
ἴοο, ὈΥ Οο(β ΡΟΟΣ ΠΔΑΥ͂ ἀο ταΐγαο]οθ πὰ εἶμ, ταΐη {Π6π|." Μ. ἨΈ ΝΕΥ.} 
86 1.6 ΒΟΙΥ τηθη οἵ Ουὰ οἴ {πὸ ΟἹὰ δηὰ Νὸν 1.9 δ. [Οη χΙνίΐ, 18, “Ι οοῃίοδε 1 860 τοὶ ΠΟΥ͂ 
ἰδπιοδὲ βίον. Βαΐ ἰ᾿6 ρογοσ οἵ Θοά μα ἐἰβαι | 86 ἡυἀ1οἷ4] δδίγοϊ οσ τὶς δοῆθ ΠΟῊ ῥγοίθινά 
δὶ {π6 ἀΐε οἵ 1868 οἶβοῦ Βογῃθ ἰη Οοἀ᾽  πδπι ὕο, ὈΥ τα ΐοε οὗ πρῖςῖ ΤΟΥ ὑπάοτίαικο 0 ῬΓΟΡὮΘΕΥ͂ διὰ ΒΥ Ηΐ5 οοποιαϊκαίου, ογ οἵ δε] ἰονΐπρα ῥργαγεσ  οοποεγηίηρ (Βἴηρα ὑο οοῦλθ, σδῃ ὃ ἀϊκιϊηρυ βῃεα 
(Μαιΐ χνὶϊ. 20). Βυὲ ποτοῦ πουἹὰ ἀο ταΐτα-  ἴγομι (πδὶ οὔ 186 Ομ θδπβ, πος ἱπογθίοσθ δον ἐΐ 
οἷο ΒΥ Βαδῦβ ροσῦπ οἵ δὴν Κἰίηά, 1οῖ8 ἰξ θ6 υπάθτ- [ 68. Ἔβ0Άρ6 (8:6 Θεηϑυσο δηὰ Ἴσοπίοτορι ΜΒ ΙοΝ {μπῖλ 
αἰοοά Ἰμαὲ δ που]ὰ πηδῖκθ ρούγοῖβ οἵ ἰδ ἰηνίβι 016} ἰθχὶ ἰαγ ἰμαὶ ἁπάογ. Ὑοὶ 1 ἰϑαν ἰπαὶ ἔθεσε ΔΙῸ 
ποσὰ συρεογυΐθηί ἴο Ὠΐπι, ἐμδὲ ἀγὸ ποῖ [86 ρούγοσβ ] δοῖλθ ΜῈΟ δίπαγ ἐμοῖν δἰ πιδῆδοβ, δπὰ σεραγὰ ἐπ θη 
οἵ αοἄ. Βαὶ ἰπ ἰδθ ᾿ηνίδιδ]6 που] ἐδογο δὸ] δὰ ἐἰμεὶγ ργορτιοκι δέον τότ ἰμδη ἐποὲνς ΒΙΌ]ωα 
μκαϊάο Οοὐβ ροποῖα ΟὨΪΥ ἰδὸ ρμοποῖβ οἵ (9) διὰ {80 ρχορβϑοῖββ ἱμεσο." Μ. ΗΈΝ ΒΥ.) 
ἀον!]. Τπδὶ ἰδ (Π6 ψτεδὶ ὑοῦ! οἵἠ ἘἩ|οδογδῆ, 
Ἐὸν {Π6 ἀον!!δονοῦ πόσα (ῸΣ ποὶδίησ. Ηδ εχ- 
δοῖα {Π6 δο] ἴον ἱϊ, 

4, Οἱ χ]νὶϊ. 10. ΤῆΘ οππηΐργοθοηοθ ληὰ ομλ- 
αἰθοίθηοο οὗ Οοὰ δζτὸ αυΐίθ οχίγδογάϊ παι γ᾽ οπθ- 
τοῦθ ἴο [ῃ6 Ὠδίμγα] πη. Ηδ 68ῃ ΠΟΥ͂ΘΥ ΘΏ]ΟΥ͂ εἶα 
6 ἰοῦ '. [1{Π860 ᾿Ἰῖνοα δίοῃβ, 88 ἢθ ἢ] φεπῖο 
: ἐπ δ, ἸΠ61Ὸ δ.1}} οοῦιοβ ἰο Πΐπλ ΟΥ̓ δΔηα δῆοῃ 
(0 δβοογοῖ σνοΐοθ ἐμαὶ πρηίβροτα: αοα δθθ ἱἰϊ. 
Ηδηοο, ἰο- ἄγ, 88 ἰῃο Βαργ)οηΐδηβ ἀϊά, ἢ6 6η}- 
ΡΊογϑ 41} μὶβ Κυοον]οᾶχο διὰ τίβδαοπι ἴὸ σηδὶζθ 
μι πθο 0 τ Ὠῖθ, δὸ ἰδὲ Ἦθ ΠΊΔΥ ΒΑ: 2 1, τὸ 
028 8666 6. Ηδθ νουϊὰ ταῖν ἰοἵ ὑπ ἰατγα οὗ 
πδίαγο στη τι ἰ0 ρίθοθβ, (ἤδη δοϊζη ον) ϑάρο ἃ 

ΤΒΟΏΔΙ (οὐ ἐμαὶ βθε8 δηκὶ ᾿υάροβ 81} ἰβῖηρβ. 
δ οηάσδυοσ ἰο ροῖ ἰ89 Ῥϑίβοῃδὶ ἀοά οαἱ οὗ 

86 ποι]ὰ, δὶ ἢδ88 18 ΒουΣΟΘ Θ408}}γ ἱπ ἴδαν δὰ 
, Β86 ποῖ, Βοτονος, ἐΐβ τοοία ἰὼ Πυαθλδη πδίαγο 

δϑβςοΒ. Ἐν (ΒΩ ἰΐ πχηδὶ Ὁ6 ΤΟυπὰ ἴῃ 81] πιο. Τὶ 
δ ταί μοσ [86 μδίγοα δηὰ ἴϑδσ οἔ ἰδ ἀουἹ] δαὶ γοῆϑοὶ 

ἩἨΟΜΓΤΙΙ ΤΊΟΑΙ, ἩΣΜΤΆ, 

1. Ου χ]νὶϊ. 1-7. ὙΠῸ παρῆν ἱπ (Πἷ8 νον]ὰ 
βου χυατὰ νὸ}} δραὶϊπεὶ ἱτο Η᾽ δ: 1) δραϊῃβὶ 
Ἡδγάμποβε ἰογαγὰ (ῃ6 τοᾶῖς (γεσ. 6), ἴοσ Ηδθ 
ἐὐοῦσα ἰποπὶ (νεγ. 8); 2) δραϊπεὶ ΗἩδυρδιίποεα, 
ἴοῦ ἢ δυμαῦ 68 11 (γογα. 1-ὅ, 7). 

2. Οη χ]νίϊ. 12 6ε6ᾳ. ΜΑΒΝΙΝΧΟ ΑΘΑΥΙΝΕῚ δῦ- 
ῬΈΒΒΤΙΤΙΟΝ.---1) ΤΊΘ ϑϑβοῆσοθ οὗ βῃρογβι  ἰοη : 
6 Ὀχοὶμοῦ ἴο πο] ϊοῦ ({πΠ6 πο ἑονοσ δηὰ βυροῖ- 
βἰλεουΒ) Ὀθοδηβα ἢ 88 Ἰοϑὲ ψἢδὺ 8 {γΌΥ (Γ8}- 
βοοηάρηϊ, απ ἤθησο, ΕΥ̓͂ Τοδροῦ οὗἉ 86 ἰπο Ηδοοβ Ὁ] 8 
ἀτγανϊης οἵ πλθη ἴο Ὑπδὲ 8 βυ ρογ-γγοβίγιδὶ, [8118 
ἑηΐο {[π6 δηάδ οὗ {π8ὲ Ἡ ὶ ἢ ἰδ [8]866 ; (Π6 6] ΙΟΥ̓ΘΓ, 
οὨ [86 οὐδοῦ ᾿ιδηὰ, 8 ὨΤῸΣ δαυρογδίϊ του, Ὀδοδῦθθ 
88 ἃ ΟὨἑ]ὰ οἵ αοα δ πον ἱμαὶ 6 16 ἁπάον (Ὦ0 
Ῥτγοιβοϊίοι οὗ 6 ἔτυο, Εἱαμοδί, βυ ρογ- οσγοδίγὶ αὶ] 
Ῥονοῦ. 2. ΤΠ οἴδοία οἵ βυρογει ίοη : α. ἰΐ ἴοο- 
[678 οὐᾶγβο δηὰ σοβηρὰ ἰἀο]δίγυ ὁ. ἰΐ τοῦδ το 
οὔ 186 τἰχμὶ οομιίοσί δηὰ (δο σἱχιι Π6]Ρ. ττσπαιππαππαπιπι απ τι πο σπααππππ σα παρα υππκαππααππααπππαππαπππππππααπ  πΈσ  σΙΙΙ.“..Ὁ..τ|ῦν τῦ...5ὕ.............................ἕ ..ὕ0.........ϑζ;ΨὃΨζ5.:..“τὐὐὐσσσσ.“ὸτστϑσϑϑϑσσασ“ππποσιαν"....»"»" 1.....:-0.οΘο.Θ.ὃ...ΘΞἜβ.Ψ.ᾧ..:.Ἅ ὕὃῪΨτ9ὦὧὅἼτπε.Ἅὅ":..... Ὁ ς-..-θ.ὕ.ὕ....ϑὅὅ0ὅὍὉὦὉὦὦ.....οτϑττἱὔἋἄχἑ.ὦ0ώΧ.8ϑΘϑθὖυΨρἅῦὕ6ὕ0ᾧὦὃὄὍἁὡὌἅ τ γῦὕῦ6 {πο -ι|ι«ἩὡἸ7ὦ 

ΙΧ.--ΤῊΗΣ ΝΙΝΤΗ ὈΙΒΟΟΤΌΙΚΒΕ. 

Ἐσοοδρὶτα]διίίου δᾶ σομποϊυδίοῃ, ΟἼλρτεε ΧΙΥ͂ΠΙ. 

ΤῊ ὁδδρίοσ στορτοάσοοα [9 οἰἱοῖ ᾿πστοάϊοηί | [Π6 νἱϑνν οὔ (6 ρϑορῖο οἵ {6 Ἐχίϊθ, ἔγοπη ττῆοδθ 
οἵ 16 ἰογεχοίῃρ - ἀἰβοοῦγθεθ ἔγοαι ομδρ. χ]. οὐ. δἰ θβαίηρα, οὔ οοῦγβο, ἴπ6 τ οἰκο ἀτὸ ἐχοϊαἀθά. ΤῊΘ 
Βγ τμῖ6 Ὀγίεΐ γοοδρίἰυ]αἰΐοι, ᾿ξ δἰπια δὶ ἃ τα βῃ!γ | Ἰδϑ- πδηλθὰ ἱπουρε γθοῖισϑ 1{|κθ ἃ γοΐγαϊῃ δου πὲῃθ 
οἴἶΐδος οῃ [9 αρὶ τὶ οὗ (Π6 ΒΟΔΣΤΟσΘ ΟΥ τηθ818 οὗἉ 8 [ ἴὩογθ οὨδρίογα, δ ἐμ οἷοϑθο οἵ οἴδρ. ἱνἱϊ. Α1]} ιμΐ8 
ἰοίδὶ ἱτωργοδαίοῃ, Α ρ]ογίουθ γοἀθηρίΐοη, δηδ]ο- [ἰ βῆονε (δὲ ἰπ οὔδρ. χὶ ν ϊ. τὸ Βανο Ὀδίοσο ὑδ [80 
ἔουδ ἰο ἰδαὶ πτουχῆΐ Ὀγ Μοθοο, ἱσ ρῥγοθοηϊθα ἴο οοῃοϊυάίηρ ἀϊδοουσθο οὗ ἰμο ἔτει ἰμἰγά, 

1. ΤΗΒΕ ΑΡΡΒΕΞΗΒ ΟΙΝΙΝΟ ΤῊΞ ΜΟΤΙΝΕ, 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΥ͂ΠΙ. 1, 2. 

1 ἩἨἩΈΛΕ γο {ἢ ϊ5, Ο Βουδο οὗ Φδοοῦ, 
ὙΥ ΒΊΟΝ δὸ δ] οὰ Ὀγ {6 πδπιο οὗἉ [δγϑεὶ, 
Ἀδὰ δῖ οοζὴθ ἤοσίἢ ουὐ οὗ 1:6 ταΐοσβ οὗ Φυάδι, 



δ18 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΔΗ. 

ΒΊΟΝ σσοδῦ ὈΥ͂ [06 ὨΔτη6 οὗ ὑ86 1.ΟῈΡ, 
Αμπὰ πᾶκο τηθηϊου οὗ πο αοα οὗ ἴβγϑοὶ, 
Βιΐέ ποῖ ἴῃ ἰσυςἢ, ΠΟΥ ἴῃ ΣΙ Ὠ ΘΟΊΒΠ6ΒΒ. 

2 ΕὉΓ [ΒΟΥ 641] ὑποηλβο γο8 οἵἩ {μ)6 ΒΟΙΥ͂ ΟἸΌΥ, 
Αμὰά δβίδυ {μοπηβοὶγοβ ἅροη {86 αοἀ οὗ 
Τὰ6 [0Β} οὗ Βοβίβ ἐδ ἢ18 ὨβπΊ6. 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

1. Το Ῥτορβμοὶ Ὀδορίηκ ἷθ σοοδρίιυ]δίίου ὉΥῪ 
ἀοοϊχηδίίηρ (Π 6 οὐ]οοῖ οὗ ἷ8 δάγοδα π]ιϊοῖ 116 
ἀσρογί θα δ ἰδὲ ἡδιίΐοη ψ ϊοῖῆ ἀεβοοηάρα ἔγοτα 
ὅδοοῦ- ΙΔΟΓΘ 5681] 
Βροοὶ ἰο σοϊιρίου οὔιοα ΠΥ οομίοοβοα “ ομον ἢ 88 
ἦϊ αοἄ (νον. 1), ἴον 1 16 (86 πδιίΐοα (δὲ 88 (86 
ΠΟΙΪΥ Οἷα οἵ Φοπονδῇ ἴον 15 οϑηΐγαὶ ρμοϊηϊ, δηὰ 
41} πϊιοϑθ Ῥογηδῆθηοθ 18 οὐ᾽οοίγο! υ ἰουαπάθὰ οἢ 
Φεδονδη (νογ. 2). ὙΠ ἐδὲ8 {πα ῬγορΒοί μ88 ἀ6- 
Ββἰχηδίοα 41} (ἢ 6 ραγίου διαί δὶ ἘΣΡ ΙΕ [Πο ππΐᾳὰθ 
ἑαϊογοαὶ οἵ Φοονδὴ πῃ ργθοΐβοὶ Υ (ἢ 18 ΡΘΟΡΙΘ. 

2. Εῖοασ γθ ἴ8}14------ 16 Σ.81|6.---Ἄ γα. 1, 2. 

ΜΙ Ἰ»Ὸ οοαρ. τοῦ. 10; χὶνΐ!. 8; 11. 21. “6οοὉ 
8. (6 ὨδίαΓΑ] Πδῖηθ οὗἁὨ ἴΠ6 δβοοοῃά βοὴ οὗ ἴδβδδο, 
βγϑδοὶ νδδ ᾿εἷ5 βρὶ γἰ 8] Ὡδπνο, δοοοσάΐηρ ἴο αδῃ. 
ΧΧχΙΐ. 2 βη.; χχχν. 10. [Ιῃ [δ βδῇλθ ζω ϑη} 6, 
ἴοο, Βοῦδο οὗ ὕδοοῦ ν1}} ἀεδίμιιδὶθ (Π6 πδιΐοη 

. δοοουαάϊηρ ἰο (9 παίυσγαὶ ἀρβοθηΐ, Ὑἤοτοθδ (ἢ 6 
δΔΙΏ6 δίϊοη ὈΘΆΓΒ (ἰἸ6 ὨδΠ26 [5Γ86] 88 ῃοὶγ οὗ {Π6 
δρί γἰ πὶ ἱχηΐϊβοδηοο οὗ 118 δηοοθίοσ, Βυὶ πβθη 
(ὴ6 Ῥτορδοὶ 8ο δά ἀγοδδοὰ ἰῃ6 Ὠδίϊοῃ 10 Ὑ88. ὩῸ 
Ἰοημον οπισο. Το Τοὰ Ττὶθοα τόσο Ὀθοοῖθ [6 
ῬΓΘΥ͂ οὗ δὴ οχὶΐο οἵ ἱπη πλθαβυγα Ὁ ]6 ἀυταύοῃ, τὴ Ὲ 
ΠΟ ἢορθ οἵ ̓ πηπηοάϊδῖθ ἀ6] ̓ σοσδῆοθ ΤὨ6 Ῥσζοιϊωηΐβθ 
οἵ ἀο] Ἰνόγβηοθ ὈΥ Ουσγὺβ Γο] δίθβ ΟὨΪῪ ἰο (ἢ 6 β6ΟΡ]Θ 
οἵ [86 Κίπράοπι οἵ 7υάδῇ, ἐδιι5 οἰ ΘΗ ΟὨΪΥ ἴο 
(8086 ὙΠῸ 8:6 οὔθ ἔοσῖ οἂῖ οὗ [86 ννεΐϑε 
οἱ δυάκΒ. Τμθ οαργοβεῖο ἰδ ἃ ἀεὶ μιδίίοι οὗ 
18:0 δέηση υἱγϊδ 88 ἴῃ 2 (6 εῃ. χίχ. 87 ϑοσωρ. 
ΟὨ ΧΥ. 2 δῃὰ χχν. 10). ἴῃ ἴπὸ βδῖὴθ βεοῦδο Ὁ 
ἴθ πκϑὰ Ναπι. χχίν. 7; Ὑ ΡῸ Ῥε. Ἰχυΐ]. 27; Ῥτον. 
νυ. 10,18. ΤῊΐβ Ρϑορὶϑ, ἀοδοοηδοά ἔτοτῃ ὅδοὸῦ 
εὐ ΠΝ, κα ἡ Ἰοδδ ὦ τῆθ: 1 οπν, “τος ἴμ8 
{Διο θ᾽ μα κοδ᾽ (οι. χὶ. 28) ψ88. θουῃὰ ἰο Ηΐπιὶ 
ὉΥ 58ι}}} δῃοῖμογ 16: ἴασδοὶ αύσοσθ ὈὉΥῪ [86 Ὡδιὴθ 
οὗ ϑοβονβῇ (δαί. νἱ. 13; χ. 20. Τμδῖὶ 'τνῶϑ 
ΟΠ πθΠ8}} ἃ σοηίδβαΐοῃ ἰῸ δοβονυδῆ δηὰ δὴ 80- 
Κηοπ]οάρμμοης οἵ Ηΐ σοἀϊοδὰ (χὶν. 23), αὶ 1 
88 Ὠοΐ ὨΘΟΘΘΒΑΓΙΪΥ ΔῺ δοί οὗ {τ ΠΥΙΒΕ ΘΙ: 
Κυοπίοάμχο δηὰ δρρσγονδὶ ειδοοὰ ἴὸγ (δαί, ἰὸ 
δροδὶς ἀορηνδίίοα! γ. ΤῊΘ ο886 γγδβ βἰ πιϊΐας σι ἢ 
ταδιείτια ταϑητοῃ οὗ ΟΘΟοΟᾶ, ἐ. ε.,) πιδκίῃα ΘΙ 

ἔγουι υάδῃ, ναὶ ἰῃ το-  Τοβῇ. 

ἘΥῪ τρθδῃ οἵ Θοά (οοπιρ. ὉΦ2 ΜΡ). Ὑμοενας 
ῬΟΓΌΓΙΒ δὴ δοὲ οὗ χϑιῃθθγβηοο (1ἢ ̓τὐνπὸ δά 
δοκηον)οαρτηθηϊ), ὈΥ Ὠδιγΐηρ Φοδον ΉΏΕ 

ΧΧΙΙ, 7; Ῥρ. χχ, 8: Ατηοϑ Υἱ. 10), Ιαγβ 
ΟΟΥ̓ΡῚ Ἰησοῦ, 8 ῬΓΔΙΘΘΎΟΣἝΠΥ οοπηίοδαϊ οῃ ἴ0 ὅεο- 
γδ ἰ (19 ΤΩΔΥ Ὠδρρϑη ἴῃ 8 Υ ΣῪ οαἰπναγάὰ δα 
1}1}6] 686 τᾶ. [Ιδγϑοὶ οὐμῶϊ ποί ἴο ἴδῖκθ ἴμ8 πᾶτη 68 
οἵ ἰάοἷβ ἰη 115 ουἱὰ ὄυϑη (Εχοά. χχὶϊὶ. 13). Τα 
οοὨΐΓαδί πῚ ἢ ἘΠΐ8, ΟΥΟΓΥ ΠΟΏΟΓΔΌ]6 ταοηίου οὗ 
ϑομογδῖι, ἱπάθθά ΘΥΟΡῪ Ὡδπιΐος οἵ Ηΐθ πδδιο τ 8: 
Ὑγδ8 Ἰοἰποὰ πὶϊἢ μα 18 0]6 ΤΟΥ σθηοθ 88 ἃ οοηίδϑ- 
δβἷοῃ ἰο ΗΐΪπι, ἤοποο 1ΐ ἷβ ποῖ ὨΘΟΘΒΘΔΙΥ ἰ0 Ὁπάοσ- 
βιδηὰ ὃὉγ “2 Ὑ917 ἃ βοϊϑιηη δβογὶριΐοη οὗ ὑγαῖϑο, 
᾿πουμἢ δύο ἰδ Ὡοὶ ἰο Ὀ6 ὁδχοϊυἀοα. Φπεὶ θοεδαθο 
(πΐ8 δυροδγίηρ δηὰ τοηϊΐου οου]Ἱὰ δπὰ αἀἰά μᾶρ 
Υἱτπουί ᾿ἰνίης ἔϑἢ, ἴΠ6 ΡΙορδοὶ δά: “Ὡοϊ ἔπ 
ἔσαϊῃ δηᾶ ποῖ πῃ εἰκ ϊθοιδηθπδα." Βυϊ 'οὺν 
οου]Ἱά (δ6 ἘΡΟΡΙῸ οὗ Φυάδη, ᾿ποῦρὰ ἱηνασαϊν 
[ΔἸ ἰθη ΔΎΔΥ, δἰ} ουὐγδγ ] Υ οομΐθβα (86 ὩΔΙΏΘ 
Φομονδι, ὀχοορὲ ΠΟΥ ἯΘΓΘ ἴῃ 8 Τῆδηποῦ δίδιηροά 
πὶ ἢ [Π6 Ὡδιὴθ οὗ [Π9 Οἱ ἰῃ Ὑῖοῖ ἰδ τ[Π6 βαπὸ- 
ἴύδΊΥ οἵ Ψοθονδῃῦ ΑΔ] ομρ δὴ ψϑσυβδίοτι ἰδ δὸ- 
οουηίοα τῃ6 πΟΡΠΥ ἀπο προ οὗ Φ ὁ Βονδ---πὰ Σὲ 
8. 80 δοοουῃίοα ονοη ἴῃ ἰμ6 πογεὶ {ἰπηθ8, 88 ἰδς 
δ Ὁ2 761. νἱΐ. 4 ὑγονοβ---ϑὸ ἰοὴς Εἴ ͵8 8βι}}} σϑ - 
οορηϊζο δα αοἂ. ρποθ (6 Ῥτγορβοὶ οδῃ βανῦ, 
{πὶ [δγδρὶ βΘΘσΒ ὈΥ Φομονδὴ δὲόοαυδε ἷΐ οἷὴο 
1ιϑ6 1 Ὀγ [9 Ὡδηθ οὗ ἰπι6 οἱ οὗ 1186 αδῃοίσδυγ. 16 
δϑϑῖὼβ ἴο π16 ἐμδῖ {Ππ9 ἐχρχγοβδείοι οοσβηιο ἢ Φ6:6- 

τοῖδῃ Ὁ ΑῪ 339) ΤΤῊΠΡ ΟῪΝ μδδ [τ τοοί ἦτε 
(δία νίονυ. Μογεοναῦ ἴδ ἐχρσοδείοαυ ΠΡ Ὁ 
ΟΟΟΙΣΒ ΠΟΙ [0 (π0 βτϑὶ ὥμπιηιθΘ. [ὲ οοκῦχ ὑεαϊ 6 
ΟὨ]Υ Ἰὶὶ. 1; Νεῆ. χὶ. 1, 18; δη. ἰσ. 24. ΤὮδ 
Ῥτορβιοὶ δδοῖριηβ δ ἃ ΣΟΔΔΟΏ [ὉΣ Ἠδδί ἴα 
Δαα γοσ. 1 ὁ, ἰδὲ ἰῇοθο {π6γ9 δηθὰ δτὸ βἰδγοὰ 
ΟΓ ατουηάοα προη (Π0 αοὰ οἴ [εγβ9ὶ. ἘῸγ 1220 2 
ΤΏΘΥ ποῖ ὕὉθ ἰδίκδη δα] οἰ Ὑ6]Ύ Ξε “ ἰο κἰδύ Ὁῃ 686] ἴ, 
πἴίι, οοπβάενε," ἴοῦ “ποῖ 1 ἰγυτ δηα ποῖ ἔπ 
τ ἰθουδηθεβ ᾽᾽ αἱγθοῖγ ἀθηΐθο παι [6γδοὶ ἢδ86 1.9 
ΡΓΌΡΘΟΣ οομῆσεδηοθ. 1ὶ ἴδ Φοβονδὰ [Πδὲ οὐ)οοιϊίνεῖ ν 
ΓΑΪδοθ δηὰ Ὀοδα [6γϑοὶ ὉΥ ΗΪ6 οἱοοίίου, δῃὰ οο- 
Εἰπυϑὰ ῥτοὐθοϊδοη δηὰ βυρροτί. 

2. ΤῊ ΕἘΟΒΜΕΒ ΤΗΙΝΟΩΞ ΑΒ ΕΟΠΝΌΑΤΙΟΝΕ ΟΕ ΤῊΣ ΝΕΥ͂. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΙΥΠΠ. 383-11. 

8 Ι[ᾶγὸ ἀθοϊαχοᾶ ἰδο ἔΌσπηο ΓΒ ηρΒ κἔγοτα ἰ8θ θαρίηπίηρ ; 
Απᾷ {δ6γΥ ποηῦ ἔοσί ουὖῦ οὗ ΙΩΥ̓͂ ταουτῃ, δηα 1 ̓ Βμσνοα ὑποη; 
Ι αἰὰ ἐλόηι βυἀάθηϊγ, δηα ΠΟΥ σδπιθ ἴο Ρ888. 

4 Βδοδυθο 1 ΠΟῪ ἐμαὶ ἐμοῦ αγέ ᾿οὐὈδιϊηδίο, 
Ἀπά [ΠΥ πϑοῖκ ἰϑ δἢ ἰσοῃ ΒΙ ΠΟΥ, 
ἈΑμὰ ἰῃγ ὈΓΟῊ ὈΓΔΆΒΘ ; 



ΟΕΑΡ. ΧΙΥΙ. 5-11. δ19 

δ.1 μανὸ ουϑὴ ἔγομι ἰ6 Ὀορὶπηΐηρ ἀροϊασοα ἐξ ἴο {Π96 ; 
Βοῖογθ 10 σϑτηθ ἴο Ρ883 

6 Του [88 ποατά, 860 81] {Π]9 ; 
Απαὰ 111} ποῖ γο ἀθοΐδσο 1 

ΙῬΒβονοα ἐξ 866: 
1,εβὺ δου 5μου]άοβϑὶ βαύ, Μίμδ 140] Βα ἢ ἀοη9 {Π|6Π|, 
Αμπὰά τΩΥ στάνη ᾿τηδρθ, 8 ΠΥ ΤΟ]ΐδη ἱτηαρο, μα εὐμγν ἀϑδά [ἢ 61}. 

Ιμᾶνὸ "βῃονθα [866 ΠΘῪ ἰὨϊπρΒ ἔγοτα {118 {1π|6, 
Ενοη πἰἀάσθη ἰπΐηρβ, δηθὰ τμου ἀϊάδβὲ ποί ζποῦν [ἢ 61}. 

Ἵ ΤΏΘΥ͂ δ.ὸ οτοδίδα ΠΟΥ, δα πο "ἔγοιαῃη ἴδ δορί πίη ; 
Εν Ὀοΐοτο {πὸ ἀΑΥ̓ θη ποὺ Ποδγασϑὺ ἔμθτι ποῖ ; 
1.“βὺ (μου Βῃου]ἀοβί βαυ, Βοβο]ά, 1 ἰκπϑῖν ἐμθση. 

8 Υ̓οκ, τοῦ ποδγάοϑί ποῖ; γϑϑ, ἴδμοιι κπονβί ποῖ; 
Ὕ 66, "ἔγοιῃ (δὲ τηο ἐδαξ ὑπ Θδ . ψ2Δ8Β ἠοῦ Ορϑῃϑά : 
ἘοΡῚ Κπον ὑπαὶ του του] ἀοαῦ 468] ὙΘΥΥ ΓΘ ΒΘΓΟΙΒΙΥ, 
Αμπά παβὶ Ἵδ᾽]οὰ 8, ὑγϑῃ8 Υ ἴγοτῃ ἴδ 6 ΜΟΙ. 

9 ΕἘῸΣ ΤΩΥ̓ ΠΕ ΠῚΘ᾽Β ΒΆΪΚ6 Μ11}} 1 ἀοδΣ πλπ 0 ΔΩΡΌΣ, 
Αμπὰ [ὉΓ ΤΩΥ͂ ΡΓΔΙ86 Ὑ11}1 τ γα ἢ [ῸΓ (1106, 
Τῆδὶ 1 ουἱ [66 ποῖ οΥΥ 

10 Βοδοὶά, 1 Βανα σοβηρὰ δεο, Βαϊ ποὶ ὙΠ βἰϊνοῦ; 
1 ἢδνα οδόθοῃ (66 ἰη [6 ἜΓΣΠΙΔΟοΟΘ οὗ δἰ! οϊου. 

11 ΕῸΓ Τΐπο ΟὟ 586, δυδη, ῸΣ τηΐηθ ΟὟ Βαϊκθ, Ἧ1111 ἀο ὦ : 
ΕῸΣ ΠΟῪ 88οιυ]α πιν παηιδ Ὀ6 ρο]]αἱοὰ ὃ 
ΑΠΑῚΙ ψ1}} ποὶ ρμὶνο ΤΩΥ͂ ΣΊΟΥΥ ὑπο Δηοῖ. 

1 Ἠοδ. λαγά. 

" ἀῤφινιμ ὁ σα λας 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ 

Β8οο Ζίεέ (ΟΥ [86 ΤΟΟΌΣΓΘΩΟΘ οὗ ἰῆ6 ποχγὰθ: Υοε. 8. 

ΓΙ Ὑ -ἰκ2. Υου. δ, Ἴ9Β. γος, 9. ὈΘΌΓ,. ον. 10. 
ὝΣ. 

γον. 1. Τ62 [Δ ῬΤΟΡΟΣΙ͂Υ “- “όσα (πὲ ἐτ9 ΙΕ οτίο," 

Βαὶ 13 διδτιὰδ Βογο, δοοοσαΐης ἰο ΒΟΌΣΟΝ ὑϑᾶχθ, 86 ἀ6- 

δἴσιιδιίου οἵ ἴδ 6 ἕογνε. α σηὸ. ἯΤΔ τὺ ἱπογοίοστο ὈοἹ αν 
{τδῃδὶαῖο 1.8.2 ὉΡ “ἤθη, δὲ ἰδὲ {ὑἴπλ0,᾽" 88 ἃ Σοίθσθοθ ἴὸ 
ξίγλο Ἰοὴᾳ ρμαδὶ. 

Υον. 1. Ὁ "50 [5 - απίφ λυπὸ ἀΐδης, οοταρ. χ ἘΠ]. 18. 
ὈοίοΓΟ εὖ [8 ἀοπιοδείταινο. ὶ 

Υοσ. 8. ΙΩΒ [5 οαυδαιΐνο Ῥ]ΟΪ --ὦὁ “ ἰο τηδῖζθ Δ ΟρΘῃ- 

1 κ,᾽" {. 6., ἰο ΟΡΘΏ ΟὨ Θ᾽ 8.80]0 ἴο ἐῃθ τοροσί, ἰο ἤϑδγ [9 Σο- 
Ῥοκεῖ, δοζῶρ. ΤὉΣ {6 οδυβδίγθ 089 Ιἰχ. 11 ; Ῥ. οχνί. 6.---- 

Το Θχργϑββίοη 77 ΜΕῪΡ 56 10 1τ}}. 18; Ἰχί. 8; 1χ|!. 8, 
ον. 9. ἢΧΝ ἘΝ... ΟἿΪΥ ῬΤΟΥ͂. ΧΙχ. 11; οοἴΡ. Φοῦ τί. 

8 ΟΥ, 707 εἰϊυαν. 

ν οαμδεὰ ἰΆδηι ἰο δὲ λεαγά. 4 οαμεοᾶ ἰΐφηι ἰο Ἀδαν, 

σΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤ, 

Ἐχοά. χχχίν. δ; Νυ). χῖν. 18, εἰς.---- Ὁ 6 ἴο Ὀ6 8» 

οἱ οα Ὀδίοτο ΠΏ, ΧΙ Ϊν. 28; χὶνὶί. δ..-----ὈΘΉΗ͂, Αγδῦ. ἐλα- 
ετ 

ἑαπια, Ατϑι. ὈΘΠ, ΦΟΦΥΟΕΥ͂Θ, ὈΘΤ γον, μοβϑ-σίωβ.-- Ὁ 

αἰ. ἐονυηιοάί; χὶ. 10. 

ον. 10. 1ὲ [6 γν]αίῃ ἐμαὶ [Π6 8. δ πο ΟΓ Θ 3. »γοίίί, 
ξ 

Ὧοῦ ἐἰδδὲ οὗ δοοοιηρδηΐϊίωθηίς. [ἐ 145 (Εἴττσια, ὈΚιΙΤΣ 0) 
ἐὴ9 3. δεμϑοηίίας ...ὄ (Ὰ, σμαϊἑίαίς αγροπέι, ἰὼ 16 ἀὐα!ν οὗὮ 

δἴ, γοΥ, ᾿. 6.) Ἀ58 Βί'γοσ, ΤΏ ΟἿΪΥ ῬΘου ΔΥΙΥ ὮΘΥγΘ 16 (Π6 
Ῥιοοίης οἵ [9 3. υἱίῃ (8) οὐ] οὺ (οΘοζρ. Εδοῖὶς. χζ. 41; Ῥβ. 

: 

χχυ δ. δδ, Ῥκι...----ἼΠἹ}3 ῬΓΟΡΘΟΥ͂Υ ΤΏ Θ0:8 “ἴἰο σῃοοϑο.ἢ" 

Βυὶ δὲ ἰο σῇοοδθθ Ῥχζοδίρροϑοα ἃ ἰοδιϊωρς πὰ δοῃσσηδ. 

οι, βο ἰῷ ἔϊο Ασϑῆι. ἽΓΠ.3 οἰδηὰδ ἀἰσγϑοὶν ΓῸΣ 113 (βΒγν. 
“: “τ 

δοολδλυτο «ὦ ᾿Π3 ἐαρϊοταίοτγ). ἴῃ 1ιδιη, ἴοο, ργοδαγὰ 

ΤΩΘΘΏ8 Ὡοὺ ΟἿΪΥ ἴο ὨοΪ]ὰ βδοτηοίμίης ἰο Ὀ6 χοοὰ, Ὀπὲ α͵8ο 
ἐο πνοαί καὶο τη ϑέθοσ [ὑ ἰ8 χοοὰ. 80 αἷ8ὸ θσοὸ ἽΠ ἰ9 

11 δῃὰ ἐμ οχργοβδϑίοῃ ἰῃ ἐπο Ῥοηίἰαίθυςς ὈΞΚ ἽΝ Ὀφοὰ ἴῃ ὑμ9 5086 οὗ 11:3 (οοπῖρ. Φοὺ χχχίν. 4). 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

1. Σανθ ἄϑοϊασϑᾶ-----οοττπιδηᾶθ 8612. 
Υετε. 8-5. Τίμοδο (ἢ ΓΘΘ γ ση68 ἜΧργϑοβ (μα ἱμουρῆϊ, 
[δαὶ ἔγοι δποίοης {{π|68 οὐ, δηἀ Ὀοΐογσο Ηδθ γδᾶγθ 
(ἷθ. ΠΟῪ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἰπαὲ σὰ ἴῃ 106 Ὡδῆλ6 
οὗ ὕγσυε, ἰδὸ [ΒΡ μδὰ ὉΥ͂ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ δηὰ {ι18]- 
τηοηΐ ργογοὰ ΗΪ προ] ἰοὸ ὃς ἰδ6 ἱχπθ αοά. Τΐδ 
ἦθ (86 ϑονοηὶ ἰἶπλ6 [86 Ῥτορδοὶ μχοθοηίϑ {118 δζ- 
καιεη. ΒΥ ΠΝ, ἰΒογοῖοσο, 1 υπἀοτοιδηὰ 

να, αἨΐς ἤμα ΤΠ Ρτορῆθί, 85 ἐϊ τόσο, αἰ γ᾽ ἀθ8 
ἱ ἰηΐο ἔτὸ ἘΜῈ: [6 οΪά αηὰ ἰμΒὸ πον. Τῆθ 

ἘΘῚῊ Ὀδρῖπο τ ἢ (6 ἢτοί ργορμοῖδα δῃπουῃοδπγθηίδ 
οὗ ὀονθῃί γοϊδίϊνθ ἰο Ουτιιβ ΤῊΘ πηδίίϑν 'δ ̓ πηροῦ- 
ἰδαῖ ἰο [6 ΓῸ ΒΒ} : ὑθοθ Βα ἀἰνὶἀο8 ἼΔΕΙ, “1 μδνο 

δηηουηορᾶ,"} ἰηΐο ἔπο Ὠδίυγαὶ οοσῃρομοηὶ μαζί: 
1) 186 ΡΓΟΡΙΙΘΟΥ νου ουἱ οὗ Η5 του, 2) 1ϊ οῃ- 
ἰοτθά ἱπίο [δγδοὶθ θσ. ΤΏυθ ἴπ6 ἴδοὶ οὗ 16 ὕγο- 
ῬὮΘΟΥ δ ὑσονοὰ, Αῃῇά δἷμο ἴμ6 δι] β) θης. ΕῸΓΣ 
βιιάάθη! ἰδαβε ἐδ τοηὶ ἰο βιἰδηὰ ἴοσ ἐπ ἐηϊιἰαἰΐοη 
οὗ ἰδ (]Π] ππϑηὲ, Ὀδοδῦδα (6 ἰηπγαγὰ οοηροϊΐοη 
ἷθ Ὠἰὰ ἴτοπι [9 ογϑα οὗ ζηϑη, οορ. χχίχ. δ: χ]νὶ!. 
11) 1ὴ6 10Β} ρῬογίοσσωοα ψῃδὶ ψδὸ δηποσηοοα 
δηὰ {πο (πα μτορμρειοῦ οδῖὴ6 δυοαυί (οοΡ. χἰἑν. 
7; χΙνὶϊ. 9ὺ.. ΤῊ ΘΟυΓθ6 Ἰγ8 8 ὨΘΟΘΒΕΔΓΥ ἤγοιῃ ἴῃ 9 
ΥΘΥΥ ἤτοι. 10 ᾿δὰ δ σϑγὰ δὴ δι ΠΥ Ῥσδοίῖοαὶ 
ομήοοι. ἘΘΟΔΌΘΦΟΙ ΚΟΥ͂, καγ8 ἐπ 050, ἴμδὶ 
ἴδου ἃσὶ μασᾶ, ἡ 6.) ε(1 -ποοκοά, Παρὰ ἴἰο οοῦ- 



δ20 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ, 

γίηοο, διὰ ᾿μαῖ ΠΥ ΠΘο]ς ἰα δὴ ἔτοσι αἰ θυν 
(ΤΠ), πεγυιδ, ἑεπάο, Βργίῃβ, γόδϑοτ), ἰλογϑίογθ παρὰ 
ἰο δοηά, διὰ ΒΥ Ὀτονν Ὀχαδα, ἰμυθ ἰπηρθῶθ- 
ἔγαῦ]ο, πλιμωΣ δὲς (18 σϑδϑοῦ ἴ δηπουηοθα ἴὸ 
1η66 δὲ ἐμαὶ {{π16, ἰοῃρ δρῸ, 80 ἐδιαὶ ποῦ ταϊχὨίοοὶ 
ποῖ ΒΥ ΠΥ ἰάο] (Ξ9.}, βεῆθγαὶ ποτὰ, ἄδωδ [βοϊὑ- 
οἷμδ ἴῃ ζθΠΘΓΑΙ, ΡΒ. οχχχίχ, 24) ἀἰὰ 1ξ, ταῦ φγάνθῃ 
ἱπηαρσα δηἀ ΠΥ το] θη ἴτλαχο (702, χὶ!, τ πο 
Ταδη ρα ᾿ξ Ποῖ (πιδ66 1 οοτηο, χῖὶν. 11). 
ἴογο ἴ6 [080 Βογὸ ἀθοίδγοβ ἐδ ἐπ ἐλδ 
(8 ἴῃ τιμαὶ 48 Ὀθοη ἰηα᾽οδίρα 88 (86 ἤχει ροσγὶ 
οἵ πἰαίοτν, ὈΥ γϑάϑοη οὗ [8γ86}᾽8 βαγάῃοϑεβ οἵ μοδεῖ, 
ΔηΠ ἰΐα δοίης ὑϑενεὺ ὑϑοῤφονθ ὈΥ͂ ΡυΓΕΙΥ ἱηπατγά, 
βρ᾽ γι] Ὀγοοίβ, δηὰ 086 οὗ 118 ἀδδῖγο [0 ἀγχι- 
το η (ἢ δ΄ ΠΑΥ 6 βοἰ ζϑά ουξνγαγά [γ, Ηο μα ἰουηά 
ἩΗϊπθ61[ οὐ] χϑαὰ ἰο Θβί8} 15} Η; 5 οἰαίτχ ἰο Ὀ6 ἐμ6 
ΟὨΪΥ ἰγὰθ αοά, Υ͂ ργορβοδγίηρς 86 [υἴυγο, δηά 
Ὀγίηρίης ἴ0 ῥρϑβα ψῃδὶ 'τγᾶβ ὑγορῃοβὶθά [Ἃη (ἢ ΐδ 
πο Ῥτορβιοῖ βαυβ ποι ἰπρ πο. Ηδθ ΟἿΪΥ γορϑδίβ 
Ὑιαἱ 86 48 Ὀθίογϑ βοΐ [γί ἰῃ νδγίοιιβ ρίδοοα (χιὶ, 
4, 21 δη4., 26; ΧΙ, 9 βᾳ4.; χ]ίν. 7 βαη.; χὶγί. 9 
54.). ᾿ 

2. ὍΒοι δεῖ Βοατό.-----γοτὰ τ. 6 ἡγο Ὁ. 
γον», θ-8. 718 τπ686 τγογάβ, ἰοο, {π6 Ῥτορδοὶ γο- 
ΡΘδ(β ϑαθθη 8} Ὁ ΟὨΪΥ βοπηθίἷπρ βαϊᾷ Βοίοσθ, υἱἷῶ., 
Ὑἤαὶ 6 δὰ δῃηηουηοθά ἰῃ σοϑίθγθηοο ἴο [ὴ6 ῃ6 Ὁ 
Ῥονὶοά οἵ βα] γαϊΐουῃ ἰο ἢ6 ἰπδυρσυγαίοα Ὁγ Ογευβ. 
Τῆο ποσάβ ΠΡῸΣ τὸ ΤΠ, γογ. 6, ἴοσηι ἐδο ἰσδη- 
δου. ΠΡΟ παδη ἴθ} τοΐοσα ἰο Ὁ» ὍΝ, νου. 
8, διὰ 7 ΓΡΦΥΤΊ, γοσ. δ, Ιἔ πιυδὲ Β6 6βιδο] βμθὰ 
μὲ ποΐ ΟΠ]Υ͂ ἀϊά τμ9 19 ΕΡ Ὀσίηρ ἴΠο86 ο]4 ῥγο- 
Ῥθοῖθδ ἰο 8 βοαγίηρ, δαϊ (μδὲ ἐμ 6 7 τοῦθ δοίι 4} Υ 
μοαγὰ, Αμά ΠὮ9 ποῦ] ὀχρτοβθ (ἢ δ 8]} γοϊαίϊηρς 
ἴο (δαὶ, ἐπογοίογθ (π6 ζμ] θ᾽ πγδπὲ αἷθο, μδη Ῥϑϑῆ 
᾿ιεατὰ, ΤῸ οιαρμαιΐο ΓΙΙΤῚ (οοπιρ. χχχ δὶ, 20; 
Χχχ. 10) ψου]ὰ ταῦ [εγδο] ποῖ ἰο ἐγοδὲ [ἢ 8 τηδί- 
ἴον Προ γ, ΟἾΪΥ Ἰοὲ δ Ἰοοῖκ παγγονίγ, δυὰ ἐὶ 
πλδὺ ΟΟὨἴθδ8 ἐμαὶ 41} η (ἢ6 ῥγϑονίουβ ρογὶοά οὗ 
ἸυϊαίανΥ το δἰλνθ ἰο Ῥγορ θοῦ δηὰ [Ὁ] δ) δαὶ πτὴθ 
ΠΥ κότα. Ὑ7111 [ΠΥ ποῖ οὐ (μοὶν ρατὶ ἴδοὶ ἴπλ- 

Π|οὰ ἰο ἀθοϊαγθ διὰ ῥγοοϊδίπι δἱουὰ πῆδὲ (πον 
Υ8 ὑπἀοιθιράϊν Ἠθαρὰ 7 [Ι͂ἢ {86 οηϊΐτο βοοϊΐου 

Υοτα. 8ὅ-11, τΔ6 Ῥγορμοῖ βίδα! !γ δὐάγθαβοα Ἰαγδοὶ 
ἦι [86 βϑοοῃὰ ρϑῦβ. τηδβα. βἷηρ. ᾿ ϑυαάάδῃ)γ ἐπ 186 
βἰπρὶθ οἴδαδβθ, 112 ΜΕΤ] ὈΓΙΜΊ, ΗΘ ῥαδβοβ ἰο ἐμ 
βθοοηἀ Ῥϑυῦβ. 1886, ἘΠΕ ΤῈΘ χϑδβοὴ [Ὁ (ἢ ΐ8 
βΘΘΠ2Β ἴ0 Σ19 (0 6, ἐπί δ9 [88 ἴῃ ταϊπὰ ἤθσο, ὩῸ 
Ἰοῆρον {86 1468] ἰοία] [6τβε], θα {6 οοποχοίθ Ροτ- 
ΒΟΏΒ οὗἉ εἷδ οὐ ἐπ ροΓΑσὶο5 δῃὰ ἱτηταθάϊδίο ἤθΆγοσα 
ΟΥ̓ π Γοδάοσβ. 

18 ΔΡΌΘΔΙΕ ἰο 119 ἰο ὃ οὔθ οἵ ἰἢ8 ῬάμαξοΣ 
ὙΠ ΓΘ (ἢ 0 ΡΟΣ ὙΠῸ οἶδ ᾿ἶνοβ ΠΟ] πα τη 6 
Ἐχιϊο, οδηποὺ Θ]Ρ οδϑίϊηρ ἃ ρίδηρο αἱ {Π6 δοίυδὶ 
τοδϑῃὶ. 1 τὸ ΤΑΊ Ὦς Δρβυπη6 {πὲ σπδρίοτ χὶ.- 

ἜΧΥῚ, ἯΘΓΘ [0 ΓΕΠΔΊη ἃ Β6Ά10ἀ-Ρ ῥτορ ΘΟΥ πηι] 
186 πιο οὔμο Εχίϊο, ἔθη πὸ που]Ἱὰ μ νγαϊταηϊοα 
1ῃ Βα ΥἹηρ ἴμδὲ [Π9 πογάα δια υὐἱ}} γὁ οὶ ἄθ. 
ΟἾἷδσθ 1 δρρι!ϑᾶὰ ομ]γ ἰο ἐμ δχί]θβ. Βαὲ ἰδ πὰ- 
ἸΏΘΣΟΙΒ οἱ διίοηθ ἤτοι ομαρίεγη χ].--ἰχνυΐ., ἰμαἱ οο- 
σἂν ΄ῃ χοροί δῆδι [καδὴ Ὀυὶ Ὀοίοτο ἐπ ἘχΙ]ο, 
βίου, (ΠδΔί ΟἿΓ ῬΣΟΡΠΘΟΥ͂ Ἔνθα Ὀοίοτο (86 Εχίϊθ 
ταυβὲ Ὦδγο Ὀθθῃ ἰοὶ λυγί. ἩΗδηοο 1 οδῃ ΟὨΪΥ͂ 
ἘΠ ΤᾺ κβίαρ γεν δὴ ὀχδοσίδιίου ἰμδὲ [βμαΐδῃ χῖνοβ 

δἰ φοπίθεμρογασίϑα, σἷς,, ἴο οομΐδεθ ορϑῃὶ ἐδιδὲ 186. ἈἰπίοΣ οὐ ἤδτδδὶ με μοτο αν ΓΎΠΙΣ δομονδὴ οδη ΡΝ δὰ ἢ}}4]. 
(ἰἀοἰδίοσα οὐ 140]5), οἱ ποί ψε ἀφοίαγε, (8 Βατλθ 

οἴ ΡΥΟΡΉΘΟΥ 88 οπδηχοὰ 

ρικός. 
θοτῃ ἐπίο {86 του ἃ. Ἐνθῃ ᾿πουσῇ 1{ ΟὨΪΥ οχίϑὶβ 
88 ἃ ΤΠ61Ὸ πογὰ, 8.11} ἃ σογὰ δὸ υἱἱογοὰ 18 8 ογϑδιΐνα 

“Απά γε 

πογὰ υδοὰ δδουϑ ἴοσ ἴῃ 6 ρσοάϊοϊΐοη οὗ ὀνϑῃία, διὰ 
ἱποσεῖοσε πὸ ἀουδί Ἰμοβηιϊηρ δογο, ψ1}} ποῖ γα ρσὸ- 
αἰοὶ βοιιθι ον Ἱ Τμΐθ 18 ἢΠ111210᾽8 οΧρίδηδιίοη 
οἵ (86 ψόγάβ, [ἢ ἴδνοσ οὗ (18 νἱϑιν ἰδ 118 τδακίησ 
ὙΠ ἴῃ (86 ϑθῆϑθ ἩΒΙΟᾺ ἐξ μδο ἰὼ (86 ῥγθοθράϊησ 
Υ̓ΣΒΟ, διὰ δἷδὸ {ἢ ΒΩΔΙΟΡΥ οἵ χ]!. 22, 23, τ ἤοσθ 
(116 ΘΙ 5δὴθ σμΔΠΘΩρῸ 18 ΚΊΥΘΩ ἰῃ ὨΘΔΥΙΥ ἴδ 6 
ΒΔΙΔΘ ἴογηι: ἴο ΜΒ ὶοῖ ΠΊΙΔΥ ῦ0 δα θα δ διιάάρη 
οἤδηρο ἰο ἰδ6 ρῥΙαγαὶ ἴοστω, δῃὰ (9 οιπιρῥναϊὶο ἰη- 
ἰσοἀυοίίοι οὗ ἰδ Ὀγοποῦῃ, παρ] χίηρ 8 ΠΟΘ οὔ͵οος 
οὗ δά ἀγοόβ, αῃὰ πο ἃ Ἰῶθσο ΘΏδ᾽ ασθ, ὑθοδῦδο Π6 
ἱπιταοά δίο! Υ τοβῦταοθα ἰμ6 δά ἄγθβα ἰο (86 Ῥεορίθ ἴῃ 
(80 αἰηρυ αν" 5. Α. ΑΙχ.}. Α58 [δγδοὶ 1.56} 
τί σοῃΐρδδ {Π|2ὲ ΐ Ὦδ5 Ἰοαγιϑα ἰο ἱτηον ἐϊ Οοὰ 
88 ἃ ὈΓΟΡΠ δος δηὰ ] Π]]ον, ἰδ [ΒΡ δδθοβ οἵ 
{ποὺ [Π6 ἔπγῖΠοῦ ἀοιηδηὰ (πὲ {ΠοΥ Ὀρ] ον α]βὸ [ῃ6 
Ὀτγεϑοΐ ΠΟῪ ὈῬΓΟΡΉΘΟΥ, δηὰ ἱηέεν ἔτομα ᾽ξ 86 ῥσο- 

δ αι 96ᾳᾳ:; χἰνι ἢν 

Ῥγορβδὶ σψουϊὰ παν Ὀθοα τηθὶ ὉΥ͂ (8 τορὶγ: 
“Νοιδίηρ πον, γγ πον 1 αἰτοδαν." Τῆδὶ πουϊά 
ᾶγο θοθη συΐϊηουθ ον ἴἰδο σοραϊαδίΐοη οὗ Φεἤόονδὴ 
δηὰ Ηἴδ8 ρεορδοί. Βαὲὶ {ποῖ 'β ηο τηθειϊίου οὗ 
παέ. ΤῊΘ ΓΌΓΟΥ ΤοΪ]δίοθ ἰο Βἰδᾶθηι πη μα 
(ἰ. 8; χίῖχ. 6; ἶχν. 4), ἰο (πἴηρβ ἐμαί Βανθ ἰπεὶ 
Ὀοθῃ οτγοδῖθαβ. Τὴθ οχργοαδίοῃ, ἃσθ οτϑαϊϑᾶ 
(οοταΡ. χὶ!. 20; χ ΐ. 7; χὶν. 8) ἴβ ἰο Ὀ6 ̓ υἀχοά οὗ 
Ὀγ ἰδ6 τηθϑβῦϊο οὗ ψἢδὶ 18 ἀϊνί πο ]γ τοὶ. ΤῊ ποσὰ 

[πΠ0 ἀἰνίμο ἄθογθθ ἔτγοσζα 
θοΐηρ ἃ λόγος ἐνδιάϑετος ἴο Ὀεΐηρ 4 λόγος προφο- 

Τῆς αἰνίηθ ἰάθα ἰβ ἐμ υθΌυ, δ ἴΐ πο σο, 

ποτὰ, 10 αοἀ Βιδδδρόῖοϑῃ ἱέ, 1 δἰδο φοῦλθβ ἴο ρδρα. 
80 [Ἂν πῇῆδὲ ἀοα δμιδ5 βροίκειῃ, δηπουῃοδά, ργορδο- 
εἷἰοά, 15 85 88 οτοαίθα. ἴὲὶ 18. σϑλὶ ὄυφῃ ἔΐ 
ἔον (πο ἐΐπιο δοίΐηρ ἐξ 15 ΟὨΪΥ ἃ ἀϊνῖπο ἀθογθα (οορ. 
ὑπάον Ποοίν. μαδ Ἐΐὰ οα σεῦ. 7). Βυῖ ἰὼ σϑδ! γ 
ΤΟδίδ ΟὨΪΥ οἡ {118 δοῖ οὗ ες ἀϊνίηο ψ1}1, δὰ ἰῃ6 
Κηοπθάρο οὗ ᾿ξ ΟὨ]Υ οὐ ἴΠ6 χονοϊδιοη οὗ ἐξ Ὁγ 
Τ6Δη8 οὗ (Π6 Ῥγορἢοὶ οὗ Φοονδῆ. Νο οὔ ἰῃ (6 
ψ0Ὑ] ἃ που]Ἱὰ δαγο Ἱπουρπῖ οἵ ἐξ, δη πο οὔθ ἔῃ [89 
νον ]ὰ που]ὰ άγο σϑοοϊνοα ἐπ θ]] ΐροθηοο οἵ {88 ἀϊ- 
γἱηο ἱδουρπΐ πἰϊποπὶ ἐπ του δίΐοη ἐδβανς (η9 
Ῥχορβμοὶ, αὐοά {πη ἱξ, αοα βΒαγβ 1ε, αοα ἄοσβ ἱϊ. 
7 'δ ΟὨΪΥ δηά δ] οροίμοῦ ἃ ἔγαϊ οὗ αοὐ, δὰ ἤθῆοθ 
ἃ Ῥτοοῖ ἐμαὶ αοἂ 18, αῃὰ δαὶ Ηδ 8. ἀαοἀ χο- 
ψοδ]οα {ξ ἰο ἴδβγδοὶ, δὰ Ηο ἀϊὰ ἐὶ ψίθὰ (ἢ6 ᾿ηΐδη- 
ἐἴοη οὗ ουτγίηρ [βγδοὶ οὗ ἐ(8 θυ ΒΈΟΟΙοΙ το ἀθῃ ΟΥ̓ 
ἰο ΚἈΣ ΒΒ] Θβαηθδα (οοταρ. {6ΓὉ. 1, 7, 10), ἥἴτοιι Σϊδ 
ὨδΕΪγ6 ὑοῃ ΘΠ ΠΟΥ͂ ἰο ἃ Ξ 

8, ἘῸΣ ΣῪ ὩΔΣΩΘ᾽ 8 ΒΕ ---- ὈπΟ δ οἴου, 
γοτβ. 9-11. ΤΉ οδο συ γϑοα ἃσγο σοϊδιοὰ ἰο Ὑπδὲ ῥγο- 
οοϑθθ δ8 σί νίηρ ἃ σεαβοῦ. ΤῊῺΘ ΠῈῈῪ ἰδίωρβ (νον. 
6), ῬΓΘΨΙΟΌΒΙΥ Θοποοδὶθᾶ, Ὀπὲ ὩΟῪ 6Ὁ οη 
οχίβίθηοθ 88 ἰ0 ὑσγίποῖρ] ὈΥ 1:6 πογὰ οὗ Ῥτγὸ- 
ῬὮΘΟΥ, ἑγοϊγο βαϊγδϊίοη δπὰ ἀο  γογαηοθ ἔοσ 16- 
ΤΆΘ] ὁἢ (6 δαδυσωρίίου {παὶ [δγδ6] τὰ]}} 1οὲ ἐϊλεὶ 
θ6 συγοὰ οἵ ἰ( ἀθερ-τοοίοα ἰοπθηογ ἴοὸ μὲ μαρία ὦ 
ΕἘὸν ἐμὲ οσοπιϊηυσᾶ τοῦς} }ούθηοβα ἐξ δὰ Ῥγορο 
τοοσί θα οσιϊποιίίοη. Βυΐ 80 ΓΒ ἀδδῖγεβ τοὶ 
186 ἀραία οὗ [Π| βίπποσ, δαὶ ἰμδὲ δ βμουἹὰ χο- 
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Ῥϑωΐ διὰ να. Εὸν (86 βακο οὗ Ηΐδ ονῃ ποδοτῦ, 
ἰοὺ, Ηθ ἀφεῖγοδβ ποὶ ἴ6 ἀθαι οὗ {Π|0 Βίῃηογ. ΕῸΣ 
100 τεὐοσίάοη οὗἨ [8.86] δίϊεοσ. 18 εἰθοίζοῃ που ἱὰ 
δύϑῶ σοι ργοῦλβα ἴΠ6 [ΒΡ Ηϊπιθ6] . [Ἐ πουϊὰ 
πᾶ κΚο Ηἰτὰ ΔΡΡΟΩΣ 88 οὔθ ψῆο ὑὙουϊὰ, Ὀὰὲ οουϊὰ 
ποῖ. Ηδροθ ἴμ6 ΒΡ ν}}} πιαῖζο Η 15 ΓΊοΩΚ, 
ἢ, ε. Ηα νὶ}} ροοίρομο ϊθ ἀξεϊσυσίνο ὑιον {αὶ 
Ηΐο δῃροσς Ῥγορου ἀεξιμδηὰθ (666 7ατέ. απὰ 
Οταμ..). ἴὼ ἴδλοὶ Ηδ ροεϊροηοά ἱξ υη{}] {86 τε}θο- 
ιἰἰοῃ οἵ Ηρ ὅθι (Μδιῆ. χχὶ. 89 ραᾳ.). Τδογο- 
ἴοτο, ἔος ἘΠ πδσηθ᾽ 5 βαῖζσθ Ἐ νυν }} ἀϑίοχυ Ἐξἰα 
δῆ ξοι, δια ίοσ [0 δαϊσο οὗ ἘΠ ἢοποσ Ηο 
ὙΠ11 σεδίγωϊη ἰΐ, (ῸΣ [6γδ0}} 8 δἀνδηΐϊδιο (βοε Ζ7έεζέ. 
απαὰὶ Οταρι.), δο (δαὶ 11 π}} οὶ "6 ἀεδίσογοα. Ηθ 
ψ1}} ΟὨΪΥ ρῥυτίίγ, τοβηθ [ατδοὶ, γοὶ ποῖ 88 κἰϊνου: 
δθυι Ηο ψ.}} οομθτα ἰς ἐὰ ΓΠ6 ΤΣΏΔΟΘ οὗ Δ88|ο- 
το. Τα Ῥτορβδιοῖ στηδίζοβ ἃ αἰ δγθηοθ δοίθθῃ 
τ σοδηΐϊης ἤιγῆδοι δῃὰ ὑἰπ6 ἔσγηδοο οἵ δ οἰΐοη. 
ΤῊς αἰἤδγθηοο οδηυοὶ στοαί ἴο {πο οἴἶδοοί, βῃοο 
{δὲ ἱβ (86 βδιὴθ ἴῃ ὑοὶῃ. ἘῸΡ 1 ἀο ποὶ τίη 
δὲ (ἢ Ῥτορῇμοὶ δαϑυπλθθ δὴ πηΐδυογαθῖθ γΟϑΪὶ 
ἐπ 0 διρϑι ὐησ ῬΓοΟαβ8, υἱζ. (πδὲὶ ἄγοδϑο Μ|11] οοπλθ 

οὗ ἴἃἪ Αοοογάΐϊης ἰο (᾽6 οοπίοχί ἰΐ6 ἤοηον οἵ 
σά ἀεπιδηαβ ἐπὶ ἴαγὰ6] 6 ρυγίδοὰ δηὰ βαγρά. 
Βυὶ [18 διε! ἰπα ἤισῆδοθ ἷβ [ῸΓ 1Π6 δὲ γὸσ ὯΟ χηΐη- 
ἰογίαμθ, ἨῸ αἰκρῦβοθ ; 1ύ ἰ {16 πδίασδὶ δῃιὰ πϑορὸ- 
ΒΆΓΥ ΙΩΘΘΔΩΒ [ΟΓ ΤΟΒΊΟΥΩΔ ἴΠ6 εαἰΐνογ. ῬΓΟΡΕΟΥΙΥ͂ 
[δγϑϑὶ οὐρὰϊ ποῖ [0 προὰ 1}ἷβ βυῃμδ!εἰπρ Ῥγοοθβα. 
50 ΤᾺΣ [890 ἔαχτιδοθ οἵ ΔΗ οἰοη 5 ἴοσ [βγβοῖ ἃ ρυη- 
ἰδμπηθη δηὰ αΐδβρτδοθ, πιΐομβ (Β6 διμδιἰηρ ἔωσ- 
ὯΔΟΘ ἰδ ηοἵ (0Υ δἰΐνεσ.--- ΕἼΏΔΙΥ 186 Ῥτορμοί σε- 
Ῥοδίβ {86 ᾿πουρμὶ πὶ ορμβεῖβ, (μαὶ [ῃ9 ῥγο- 
βοσυδιίίοη οὗ [6γ86] ν88 ἴῃ {86 Ῥτοροσ ἱπίογοεὶ οὗ 
Φοδονδη. διὰ Ηδ ἴογρμαδκο ἴαγδοῖ, Ηδ ποῃ]ὰ 
ἰδοὰ βαττοηδονς ἰμοῖὰ ἰὸ ἴπο ἰάοϊα, δηὰ ἰμογθ Ὁ Υ 
Ῥογιαὶξ ἐπ6 ἤοΠΟΥ Ροϊοηρίηρα ἴο Ηΐτ δἱοὴθ ἴο ὃθ 
κἰσο ἰο βοῶ. Τὴ ποσάν: δὴ 1 1} ποῖ 
Εἶνο ΣΩῪΥ͂ ΒοΟΏΟΣ ἴο ΔΗΟΙΏΘΙ, γοῦ. 11] ὁ, ἴῃ 
ΜΠ οἢ ΤΔΏΪ ἔοι (86 ἐδουρθὶ οἵ γνϑῦβ. 9-11 οἱ]- 
τοῦθ, 18 ἃ 116 ΓΔ] χοροί του οἵ χ]ἱ. 8. Βγ τ 
(86 Ῥτγορἢοῖ ἰπιπηδίοβ ἰμαΐ ἴῃ μεθ ποσάβ, ἰοὺ 
(νογβ. 9-11), δ9 ΟὨΪΥ τορϑαὶα ψῆδὶ δ δεὰ κα! 
Ὀοΐίογθ. ὈΕΙΙΥΖΒΟΗ ΤΟΙΣ ΔΟΓΏΡῚΥ δἱ γοσ. 11 σϑ 
ἴοτο ἴο Εσοῖς. χχχνὶ. 109-28. 

8 ΤῊΣ ΟΟΝΤΕΝΤΕ ΟΕ ΤῊΣ ΝΕ ΤΗῊΠΝΟΒ 15 ΒΕΡΕΑΤΕΡ. 

ΟΗΑΡΊΚΕ ΧΙΥ͂ΙΠΙΙ. 129-15. 

190. Ἡδδγΐίοη υὑπίο το, Ο Δ 000 
ἈΑπὰ [βγϑ6], ΤΥ 681]6 ; 
Ι απὶ 6: ἴ απὶ 16 ἤχει, 1 δἷβο απι {}|6 ]αϑὲ. 

13 Μίπο μδῃὰ α]8ὸ μαίδ Ἰαϊὰ [1ὸ ἐουπάδεοι οὗἁἨ (86 οαγίδ, 
Απάὰ ἸὯΥ τὶρμῦ παπᾶ δι βρδπηθα [89 ΠΟΔΎΘΩΒ : 
Ἰγδη 1 ο8]Ϊ τηΐο {ποπι, {ΠΥ δἰδῃα ὑρ ἱοροίμογ. 

14 ΑἹ] γο, ΔΒΘΘΙΠῚὉΪ]Θ γΟΌΓΡΟΪΙΥΟΘ, δηἃ ΠΘΑΓ; 
ΨΥ ΝΙΟΝ διθοηρ; ἴμθπὶ 80} ἀθοϊαχοα Π 686 ἐλύπησε ἢ 
ΤῊΘ ΓΟΒΡ 80} Ἰονοὰ ᾿εἶπὶ : δ ψ1]} ἀο ἷ8 ρἰθαβϑυγθ οὐ ΒδΌΥΐοα, 
Απά ἷβ δγτὴ δλαϊὶ δὸ οπ {πὸ ΟΠ δ᾽ ἄθδῃβ. 

1δ, ουοη, ἴ, Ὦδᾶγα ΒΡΟΚΟΩ ; 68, 1 μαγνὸ οδ᾽]οά ΐπα: 
Ιβεανο Ὀσουρὰξ πἴπ, μὰ ἢ 81.4}] τηδὶζα ἢ18 ὙΔΥ ῬΧΤΟΒΡΟΤΟΙΒ, 

1. ΟΥ, ἐλε»αῖηε 691 πιν τίσλὲ λαπὰ λαὶλ ερτοαὰ ουξ. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ 

χη γον. 14. Ἐπχροβίζοσα ἔδυο τοδὰο αἰ ΠΠ ΟΌΕ δου δοὨ- 

εἰγωίης ἵν Ἢ δ δοουβαίίνθ, Ὀθοδὰϑθ “ [0 ροσγίοστω ὅ68ο- 

φα  οΥ Η16 ᾿οΥτ Ὡστα "15 δἢ ἸῃοΟΙΏΡΓΘὨΘΩδΙΌ19 τηοὰθ οὗ 

δροοςῖ ΦΥΘΏ ἰακθη 85 ξουβτοδίίο (Ὀκιιτσβοη), τοετεπ- 

ΧΑΧΝ, ἴοο, (ἐ. 6.) ῬΡ. Ἶ, 19) [6 οὗ 189 ορἰπίου αὶ ἰο ἰγϑῃϑ- 

Ἰαῖϊο “δ 1] δοδοιω ρ᾽ 58} Ἦ15 ὙΠῚ οὐ Βδρυίοη δὰ ἢ 18 

ναπίείνο ποσὶς οἢ ἔδιο Ο"δ᾽ ἀϑϑῃδ " ποϑάϑ ἃ ἀἰϑρϑηδδιίοῃ 

ποῦ Ἠοῦτον μϑες ἰοσυεπάί. ΤΥ ἄοοδ, ἰπάθοϑά, ποὶ 

τλθα “" ρμϑη ἴνο ποσί," διὰ (815 [5 ποῖ δὴ ἰπδίδῃσο οἵ 

τόσα βουκιοα, Ὀσυΐ ΞοΌΒΠ,Α δῃ ἃ τροίοηστων. [{ 18 ΔΌΓΟΙΥ 

ὁπ οἵ ἐδ τωοσὲ υσυδὶ τοίου το 68] ἔοττη8 οὗ Θχργϑβδίου 

τη ἐδο ΟἹὰ Τοοϊαιηοπὲὶ ἰο Ρυΐ 6 ΔΥΤῚ [ῸΓ ὙΠαὲ [8 τοϑη 

ἐαδιοὰ ὉΥ ἐμὸ δστω, ἔ. 47, [0 (28 ΡΟΥ͂ΟΣ οὗ ἰἢ9 ταϊρί. 

ΟΒΑΜΜΑΤΙΊΙΟΑΪ, 

ΟὈΣΩΡ. χχχ δὶ. 4: ὅογ. χυί!. δ; Ἐγοῖς. χχχί 17; Ῥβ. ᾿Ἰχχχῇ, 

9, εἰς. Μογϑουον σχἶν. 12 Ῥγοῦθα ἰπαὶ ὑπ 6 Ῥτορῇοὶ σοῦ» 
οοἶνοα οὗ ἢ ΔΡΙΏ, 88 8160 ἴῃ χῖν. ὃ οὐ {πθ Ὠδπᾶ, δα ἐΐθ 

βοδὲ οὔ ρονοσῦ. ἈΜΠΠ0|ὲ οὶ ΟἿΣ ραδλδᾷο τοδὰ: 5 

ὈΣῚ3 ἸΛΆ32 Ὁ333 (οΥ Ἰ ΤΊ, ἸΠ2) ἿΧΘΓ᾽ Ῥὸτ οὔθ 
ΤΏΔΥ ΥΟΙῪ ΜΘ]] δὰ. 15} δ: ἴον “ἴο ἀΐϑν}}  εἰσθηκίῃ, 

τ : 

Ῥονον " ( Είημε χυί. 97). Ασοον Δ] ν, 10 ΔΚ ἢ δἰ εν, 
ΟὯ6 ποϑθὰἃ ποὺ ΟΥ̓ΘΏ ΔΕΒΌΠΙΘ ἃ 5οΌβτΩΔ, ἰἶ ἰῃ6 δ᾽ χὴηὲ αἷς 

ἔογθῃοθ ὃθ ποὲ Ὡτροὰ ἐπαὶ οχίδια Ὀοίνϑοοι ΣΟ» ἴῃ 
ἯῸΠΠ ΠΟΥ ουὰ ΠΡ ἴῃ Τ72) τ .--Τῆοσο οδη 
6 πο ἀουδὲ ἐπδὲ ἰὴ6 Ῥγϑὴῆχ 3 δμοιϊὰ Ὀ6 τοροαϊθὰ Ὁ0- 
ἴοτϑ ΟἿΣ. 



δ32 ΤῊΕΒ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑῊ. 

ἘΧΈΕΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. Ἐξϊοασῖεθ τπὴΐο 116 ----Ρ τοκφοῖδοτ, 
γοῖβ. 12,13. ὙΠὸ νοῦβοα οὐ (159 βοσίΐου 8.6 8]- 
τχοβὶ ὙΠΟΙῚΥ 8 οομ ρἐ]αἰΐοη οὗὨ (Π οἰϊοῦ 6] ῃμχθηΐβ 
οἵ εἰεαρία, χ].- χῖν!Σ. Ὑμδ πογάβ »ΏΖΥ 88 ΤᾺΣ δ 
ἽἼΡΘ δύὲ ΟὨ]Υ͂ ἃ βοϊϑιωῃ ἰηἰγοἀποίοευ ἰοσταυΐδ, 
οοπίαἰηΐηρ δὴ Θι;ρἢδίϊο βιτημλοῃβ 0 αἶγα δίίθη- 
ἰΐοη, ἴῃ ογάοσς ἰο ἱπιϊπλδίο (6 ἰπροτγίδηοο οὗ 186 
βυδίεοῖ.. Οομιρ. στοῦ. 1; χὶϊν. 1; χὶγνὶ. 8. --- 
ΚῊΡΌ, “186 ς81168,, 28 τοραγὰβ (86 τογὰ, ὁδοῦ 
ΟὨΪΥ͂ ἢθτα; δυϊ 88 τοραγὰβ (Π6 δθῆδθ ἰδ 158. ΘββθΏ- 
ἰδ} }γ οὔθ τῖϊὰ τρδὲ τὸ τοδά χ]ὶ. 9; χ]Ἱδὶιᾶ. 1. 
Α ἀουθὶο οἈ] Πρ ἰδ αροόκοη οὗ ποτο: ΟἵὐὨ ἰπ9 δῃ- 
εἰοπὶ δηὰ ογἱρίμδὶ οὔὸ το Ιαγδοὶ τοοεϊνοὰ 1η 
(86 ρΡεζβϑοῃ οὗ 6 δηοοδίου (χ]ὶ. 9), δὰ οὗ ἐμ ἔω- 
ἴσο οὔθ πβοη [Π6 [ΒΡ 08}}6 Ὀδοὶς Ηἰδ Ῥ60ρ]6 
ἔτοταω (89 Εχὶ]ο (χ} 1. 1; οοαρ. Υγδσγ. ὅ μαᾳᾷᾳ.; 
χἰΐν. 22). Ὑμὰδ Ιβγδοὶ ἷἱβ παπιοὰ δε 85. 186 
ἀουθὶν οδ]]οὰ ῬΡῸΡο Ιὰ Ἡδδὶ [0] ἴθ9 Ῥτο- 
Ῥἰιϑὲ 68118 ἴο πιϊηά ἔγβέ ἰἤοβα ἕπῃ ἀδιηθηίδὶ ἔδοίβ 
{πὲ δ8΄Θ ἃ ΘΌΔΥΔΗ δαὶ Φομονυδὴ οαη (ογοίοὶ! 
δηά 14] {86 ἀ6᾽ γογβησο ὉῪ Ογγῦα. ΤΉΘΥ δῖ 1) 
Ἡΐκ δοβοϊυίθηθεβ δ υηϊαθοηοδα, ΑΒ βυςῦ Ηθ ἰδ 
Δ), (6 Ηδθ (86 δρδοϊαία βυ]θοί. 
Α58 βυοῦ (6 Ῥτορμοὶ δὲ δ γοδαῦ παιηοὰ Ηἰΐτο, 
ΧΙ. 10,18, 25: χ]!. 4; χὶνί. 4. 2) Ηΐδ οίθσῃ ιν, 
Ὁγ νἱγίαθ οἱ ν ἰοὰ Ηθ ἰδ (86 βτυὶ δὰ ἰδ ἰδϑί- 
Ηδθ [ᾶϑ δἰγοδυ Ὀδθϑῃ 80 οἽδιϊοὰ χὶὶ. 4; χὶΐν. 6: 
οοΡ. χ δὶ. 18. 8) Τα ογοδιίοη οὗ θανθῆ δὴ 
δετίῃ, ὙΔΙΟΝ αἷδὸ 86 ὕδθοη βροίκϑηῃ οὗ πη τπδὶ 
Ῥγοοθάθα, ἰὼ 116 βδπὶ|θ 8680, υἱΖ. (παὶ Ηδθ ψῇῆο 
ογοδίοα (6 που] 68 6]50 ἰογοὶθ]} δηὰ {1.641 18- 
ΤαΘὶ᾿ 8 ἀδ] νϑγδηοθ: χὶ. 12 βηᾳ., 22, 20, 28; χ]]!. 
δ; χὶῖν. 24; χὶν. 12, 18. 

2. ΑἹΊ γο, 868601:Ὁ]6 ----- 1 ΤΑΥ͂ ῬΤΟΒΌΘΙ- 
Οὐδ, νοῦβ. 14,16. ΤῺΘ πογὰβ ἸΣΖΡΥῚ δ ἴδ δβ 

πὴ κ (".Α11 γο δαβου}}}]6-----ἰ 680 ἐπίῃ ρ8᾽)) τορ- 

Τοδοπΐ 6 ΓῸ 8]} [080 Ῥδδδαροβ ἴῃ τ σὰ (6 ῬΓο- 

δοῖ ᾿δ8 ὙΑΓΙΟΌΔΙΥ υἱἱογοά [π6 ἰπουρῆϊ, πδὲ 
δἤόγαὶι, {πὸ Ογοδῖοσς οἵ βοαύθῃ δηᾶ δϑγίῃ, ἢ 88 

σΒ ΔΙ] οηροα 4}1 140186 ἴἰο ἃ οοηϊοϑὲ ἰῇ ργορῃοδγυίης 
ἴῃ ογάθσ, ΕΥ̓͂ ἀχροβίῃρ {ΠῚ} ἱπιροίθῃου, 9 Ὁσουθ 
1Ποἷν ποίιηρτιοθα δηὰ Ηΐδ ἀϊνίηλίγ. Τὴδ μ86- 

ΔΙῸ Χ]Ϊ, 1 ρα4ᾳ., 21 8θ4α., 26 56ᾳ4ᾳ.;: ΧΙ. 9 - 
χίιν. 7 καᾳ., 24 βηα.; χὶν. 20 βαᾳ.; χὶνὶ. 9 βαᾳ- 

ῖ Ῥδ688 ΧΙ, 9 δηὰ χὶν. Υ̓ ΟἿΓ 6 
20. [Ιη χδἱ!. 9 (6 ἱηΐο ΤΥ οἶδμα ΟὐΟΌΓΒ 
Δἰπηοδὶ νεγδαξέπι, ἀχοορὲ {π6 ΝΊΡΗ. οὗὨ 3. Ἐὸν 
ἔδαγο ἐξ γοδάβ ΠΡ ἋΣ ὉΣ13 Ὦ, Ιῃ χ]ν. 20, δβ 
Βοχο, ἴδο ἔγεὶ πογὰ 18 ἸΣΞΡΙ, [18 βοϊ γον άθες 
μας ὉΓΙΞ ἴῃ ΟἿΣ ῥρϑϑβαρθ, 88 ἰη χἝ δὶ. 9, ἴα ἴο Ρ6 

τοίδστοὰ ἴο {μι ἰάοἹβ, δα ἐμδὲ ΤΙΣ σαίδσβ ἰο (89 
(ρα οοποοτηίηρ Ο ΤῊΪΐΒ δρρεδσβ ἴγοια 
ὙΠ81 ἱπηπγχοαϊαίογ ἰοἸΐονα, ἘῸΓΣ ἱμποῖθ δχαΐῃ γὸ 
δυο ἃ οΟἸ]οοἰϊνο οἰϊδέΐοη, ἰ{ 1 ΣΩΔΥ͂ 80 ἜΧΡγθαα 
ΤΑΥ͂561{, ΕῸΓ {8 6Γ6 811 [8αὲ 888 ὕθθπ Ῥσχθνὶ ΟΜ Υ 
814 οὗὁ ΟΥταβ ἰδ σθοβ]]οὰ Ὁγ ἰπ6 Ὀτίοῦ πογάβ, υϑσ. 
14 ὃ, 1δ, ἰδὲ δι ρῃβαῖσο ἰπ6 οἰϊοΥ ἰσΌ] γα. 
δόονδὴ παῖ Ἰονοᾶ Ηἷπὰ ἰ8 βαϊὰ ἤτει.0 [ἱ ἰδ 
συ {ἰμ5 δἰδίθαχοηί Ἦδ8 ηοὶ οοουττοά [ἐΐογδ! γ Ὀ6- 
ἴοτο ; δυὶ 10 88 85 ἰο δοῦβθ. ΕὉΣ ἰμδὶ [ῃ6 1.0 Ε»Ρ 
ΟΥ̓́Θ ΟΥγυβ υμάου οθ 81} ἰῃοδθ τηδὶ 
ΒΡΘΔΚ οἱ Βἷαι: χ]ὶ. 2 6ᾳ., 25: χὶϊν. 28; χὶν. 1- 
18 5η.: χ]νὶ. 11. Μογθόνοῦ (ἢ πογάβ: Εἴρ νυν! 
ἅο ῬΙΘαβθΌσΦ ΟἹ ΒαΌγ!οΣ, δᾶ Ἐξὶα στα 
οἱ ἴδ ΟἸ δὶ ἅἄϑδῃπα, ἰπουρῃ οὶ ᾿Σ ΘΓ] Υ, ΟΟΟΌΣ 
88 ἴ0 8080 ἴῃ πδδὶ ρὈγθοθᾶάβθ (οορ. χ]ὶ. 25; 
χ ϊὶ, 14; χ]ὶν. 28, σμοσθ, τπόσϑούοσ, ἰδ 6 ποχάβ 

Ὁ Ὑ8Π 3 οοουσς; αν. 1 βαᾳ.; χὶνὶ. 1 βα., 
10; χΙνἱϊ. ἐμ ὖγ6).-Ἴη νον. 156 86 79΄»ν Ηϊΐιμ- 
μο  βροδῖκβ, οομεσιϊης ἰδ ποτγὰ οὔ Η!ΐ8 Ργορμοί. 
ἨΒ, 9 ΓΟΒΡ, μι88 ἰογοϊοϊ ὰ ἐἶδί πΐοῖ ΘΟὨ ΘΓ 
Ουὐσῖθ (χὶγ. 21): Ηοδ ολ]1οὰ Ηἷπιὶ (χὶν. 4), Η6 
τὶηρβ πὶ οὨ, ἰαϊκίηρς ἶπὰ ὈΥ̓ ἴ.6 μαηὰ (χῖν. 1), 
δῃ 8668 ἴο ἐξ ἐμαὶ ᾿9 οοταρ]οίβα μἷβ ΜᾺ (χ]. 8). 

4, ΤΎΤΟ ΙΝΒΕΒΤΊΙΟΝΒ. ΟἬΑΡΤΕΕ ΧΙΥΊΙΙ. 16, 17-19. 

Ὕ εΙροα 20, 21 οοπηθοῖ πδίυγα ἷν τ ὶ(} σογβ. 14, 
16. ΕῸΓ γον. 14 ἴογοίθ}}]8 [110 ΥἹοίουΥ οὗ Ογτιβ 
οὐοῦ Βαρυ]ου: ψϑγ. 20 Βυ πητ0}8 [δγϑοὶ ἰο 66 ουἱ 
οἵ σαησυϊεμοὰ ΒΑΡΥΪ]ΟΣΙ δῷ ἃ Ῥυΐδοῃ οροηοὰ Ὁ 
Ογευβ. Ὑεσοθ 16, ΠΟΥΘΥ͂ΘΓ, σοπίδἰη8 ἃ ΡΟΓΒΟΏΒ 
χοιιδιὶς οὗ ἰμῃ6 Ῥιορβμοῖ; δηὰ ἱβμβουρῆ νογα. 17-10 
8ΔτΘ 8 τουδὶ πογὰ οἵ αοἀ (οοπι. δ᾽ ἼΘΙ" 9 νασ, 
17), (Π6Υ δΓὸ γοῖ οὗ 50 ζΘΠΟΓΑΙ ἃ Ὠδίυγο, δα ἰ 
σου Ἱὰ 6 Ρογίθοι Υ 1ῃ Ρ]δοα, πάθοά, δον τὸ 
21, 88 θβχρσζοαβῖγο οὗ 8 γορτοῖ [δὶ [βγϑδοὶ ἀϊά ποὶ 
οί Πουν ἐηο ἀϊτϑοῖ ἍΔΥ ἰο Βα] γαϊΐοῃ, υΐ Βαά τηδάθ 
Αὐνυληρρο δ ωενρ δὴν ἀικοοῦ [τουχὰ ἰῃ6 ΕχΙϊο; δαὶ 
οομἑπρ γεσγα, 1δὅ δηὰ 20, [πον σϑῃ ΟἹ] 
ὈῈ τοραγάϑα 85 ἃ ὕγοβὲξκ οὗ (6 οοπηθοίίοη. ΗῸΝ 
γοτη, 16 δηὰ 17--19 οδπθ ἩΠΟΙῸ {Π6Υ δγὸ ὙΠ 
ΒΟΓΪΥ ὉΘ πιδάο οὔ ὮΥ͂ ΔΩΥ ΟΏ6. ΤΒαῖΓ ῬΤΟΡΟΥ 
Ῥίδοο που]ὰ ὃὈθ θοίτοοῃ Ὑοτβ. 21 δηὰ 22, Ῥογ- ΤῈ. 

ἢδρ6 ὑπ 6} ἄγεϊ βἰοοὰ ἰη (86 πιδυρὶπ (οοοδεἰομποά 
ΌῪ ἐδι6 ῬΟΓΒΟΙΔΙ πδίυτο οὗ νοσ. 16 δηὰ {86 χοίσο- 
βροοίΐνθ πδίυσο οὗ γοσβ. 17-19 ἴῃ (Π6 τηϊάαὶ οὔ (89 
συστοηϊ οὗ ῥγοθρθοῖίνο ργορῇθογ), δηὰ (ἢθῃ ἐποῦ 
Μ6ΓΟ, ἐΒγουχἢ τοϊδυπάογείδηάίηρ, 1 ὍΤα 
ἰποιοδὰ οἵ αἴἴεν γεσ. 21. [Το Αὐἱδμοσῖβ αἰ συ ΠΥ 
85 ἰο 19 ογάοσς οἵ ἰΠ0 γψεῦϑοα Ὑ|1 ποὲ ΡῈ ἐδ] Ὁγ 
ΤΩΔΏΥ, ΒΏΥ͂ ΟΓΘ ἰδδῃ {ΠΟΥ 8.6, 6. 5., ΕΥ̓ ΟὝΤΗ, 
ΜΑΥΒΕΒ, ΒΑΒΚΧΈΒ, . Α. ΑΙΕχ., τῦο οοτϊαπλορηξ 
τὶν οὐ υἱίδουϊ ἰνεΐης ΔΎΘΓΟ οὗ δηγίβῖηρσ ἴο 
Βιυ 010 δέ. Ὑοῖ ὦ. Α. Α. μδῦβοβ ἰο δδυ, ἐμδὶ 
[λ6 οδ᾽οοϊοη 88. Ῥγοθοηιθα ὈΥ οἴβοσβ 18 θπιϊ σοὶ 
παηΐουηάοα : υἱάξ. ᾿ὲδ δοπῖτα. ΟἹ ὍΕΥ. 18... ΤΏοιΘ 
18 [1] ἴο 866 {116 αἰ σα πιὰ τ 6 Αὐϊδον, τὴὶ]}} 
ΘαΌΔΙΙΥ ἀϊροδτὰ [Π6 σαρίϊοη δα δάορίβ, ὉῚ υὶςοῖ 
Ὧ6 βίδῃιρθ ἴπ680 γοΣΒ68 106-19 δβ ἱῃίογροϊδάοῃε.--- 
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8) ΓΙΕΒΘΊ ΙΝ ΘΕΒΤΙΟΝ. ΟΠΑΡΤΕΒ ΧΙΎΥΠΙ. 16. 

ΑΔ. Ῥοσύβϑοσ ὰὶ σϑιηδεῖς οὗ ἴ80 Ῥσορβδοῖ. 

10 Οὐτὴ γ8 ὯΘΆΓ ηΐο τὴ6, ΠΘΔΓ γ6 ἰδ ]8; 
1 μᾶνο ποῖ βροΐβϑῃ ἴῃ βοογοὺ ἔγοτῃ ὑπο Ὀαρίπηΐηρ ; 
Ετοπὶ [86 ἰἴπηο0 ἰμαὺ 1 48, ἰβοσὸ απὸ 1: 
Αμά πον ἰμ6 1.00Β} αοά, "δα δὶ ϑρἰσιι, μα ῖῃ βοηΐ ση6, 

8 λαΐλ δεηΐ νι απὰ λί ϑρίνίς. 

ἘΧΕΘΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

ἜΠοδο πογὰβ ἃτὸ δϑηϊχπδίϊοαὶ, δηὰ 1 ἀοεραὶν οὗ 
Ἰαϊηἰηρ ἐπ θπὶ ἰῃ 8 οοην ποὶηρ ΝΥ. [ ἀο ποὶ 

ΒΕΙΙονο ἰπδὶ “ ΘΟΠ16 γ͵80ὰ ὯΘΔΓ ὑπῖ0 Πλ6, 6 γὺ 
1818. ὅσγὸ ἴῃ ]6 πιὰ “411 γ6 δδϑο 
γούτθοϊγεθ δα Ποαν᾽ τοῦ. 14, δηὰ ἴπδὲ ἰΒβογοίογθ 
106 810 ἰο Ὀ6 οοπδίσαρα 8]8ὸ δὲ πογὰβ οὗ 296- 
Ββονδῃ. [Α΄ οεσίδί ΠΥ ΠΟΝ δὲ ἸΣΞΡΙ νοῦ. 14 ἰδ 
116 ποσὰ οἵ 7 βόυδι, βὸ οασίδίη 16 ἰὲ ἴδ δὲ 12 

ὖκμ 6 [80 δα), Ηδ βυμηηοῃβ ἰο ΗΪπ)66]7 (86 

τοϑλθοτ οἵ Ηἷδ πδίΐου, ἐμδὲ (ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ἤθδσ δι1}} 
δαυτίδον Ηἰἷδ ον ἰοδίΠἸΟΩΥ οοποογηϊης Η ἰπλ861{.᾿ 
ΤΕῚ ΤΤΥΖΒΟΗ]. ΕῸΣΓ, 88 85 Ὀθδοῇ βονῃ, [86 ἐπ 4] 
πο οὗ νϑοσ. 11 δῖϑ σοΐδγθησθα ἴο δοιῃθί ἱηρ βδι ὰ 
Ὀοΐίοσθ. Βαϊ νοσ. 16 θεχίπβ ὁ ἱβουρμὶ οἵ δῃοίπεν 
βοσί. [0 τρδῖίκοβ ΟἹ ΓῺ [6 ἐπηργοϑηίοη οὗ 8 βορβϑῦ- 
δῖο στοιηδεῖς, Ὑμίοι 0 Ῥτορθοὲ δα ἀϊγοοϊοά ἰο 8 
ὩΆΙΤΟΝΟΣ οἶσοϊθ οὗ ἱ ἰδῖθ ἈΟΔΡΟΓΒ, δ, ἢ 88, 
ΒΩΥ, [0:9 ΠΑΣΤΟΎΓΙ οἶτοὶο οὗἉ Πἷδ αἰδοῖ Ρ]68 ΠΊΔΥ ἢανο 
Ὀοε (οοταρ. οα Υἱὶϊ. 16 θ44.). ϑβοπιθ πηῖραι ὃ0 
ΒῸ 86 Ῥγορβθοῖοβ δαί πηϊηρ 
ψὶτἢ οὔδρ. χὶ., (μαι [π6 Ῥτορμοὶ ἔογοίθ[]α δὸ ροδὶ- 
εἰνοῖὶγ δα Βαγ])οπίδη Εχὶϊθ, δηᾶ ἔμπα ἀ οἰ ἑσογβηοθ 
ἘΥ͂ 8 Ῥτγίποο ὮΥ (86 Ὡδπιο οὗ Ουτῦα, ὙΠὲ Ῥτορμοί 
Ὄχρ δἱηβ (Π18 γοσ, 16. ΒΥ “οοϊθ γ6 ποᾶσ υἴο 
ΣΩΘ᾽ Βο ἱπεπηδίοβ ἰἰΐὶ ἢ6 πουϊὰ τρδῖκο ἃ μδᾶῖ- 
εἰσι ΑΥ] οου βά 6η{14] οοτμπιυηϊοδίζοη. [ἐ οοηπἰδία 
ἴῃ {89 αἰδίοτηθηῖ ἰῃδὲ δ6 πλιδὲ μοὶ Ὀ6 δὰ ἴο 
μιανὸ Κπούγῃ οὗ ἴπ6θ0 {μ᾽ ηρθ ἈΙγοαά νυ, ΒΑ Ὺ .δο 
Βοκίπηΐης οἵὗὨ (912) μἷϑ ῥγορμοίΐο δου, δοὰ 
ἰο πανθ δῃηπουηοθα ΟΣ Τ08γ-86 πι|δ6θ ἃ ττί θη 
τοοοσὰ οὗ ἰποπὶ, δὲ οβοίοσίο βρογϑίβ, ΟὨΪΥ ἴῃ {116 
ΒΑΙτουοο οἶτοϊο, Ἐδίπον Πο αἀὐἱά ποέ λἰπιδεὶ[ ξηου 
οὔ 1699 ἐπΐπρΒ ἴγοτα 1Π6 Ὀεχίπαΐηρ. ΟὨἱγ ΠΡΌ 
ΠΥ, “ἐσοῦιῖ ἴδ τἰτ16 [παῖ ἐϊ νσαδ," τα Πο 
ἴἸογο. Τμαὶ ἴδ, ΟὨΪΥ͂ δἷποθ (ποδ0 ἰπΐηρμβ “ ὙΟΓΘ 
οὐδ" (Ἰ)6 2) γϑγ. 7) ἴῃ 18 βοῦθθ {μδὶ νγ Βδαύῦθ 
οχρ δἰ ποὰ γον. 7, ἀϊά δ Ὀθοοῖὰθ {Δ} 18. στ ὶτῃ 
ἐδοπλ δηἀ [ΠΟΥ δίβηα γΥἱδὶ Ὁ]6 Ὀϑίοσθ ἰδ ὑσορδοίὶς 
676. ΤΊΠΥ ΤΊ φθθσωβ 0 π16 [0 τοχοϊμα ὁπ οὗ “1}) 
διὰ οὗ ΠῚ Ἵ2ἼΔ, ὙΠ Ῥτορμοὺ σορϑγὰβ δ8 
ἐἸοδίοα, 88 οοηθ ἴο Ῥϑ88, ὙΠπδὶὲ 88 θθθὰ δ8ῃ- 
πουπορά ἰο μἷ. Ἠΐθηοο ἢ6 δᾶ 8 ἤθῦο, δα ζὉΣ [ιἷβ 
ΓΟΓΒΟΩ 85 ῥγοβθῃΐ, 88 8ὴ ἰηπνασα, βρί γἰτ8] τὶ - 
666 δηὰ πβροοϊδίοσ, βοὴ ἔπ680 (Πρ, 'Ὼ δ᾽ ργο- [ Ὀθθῃ 
ποις βθ6ῆϑο, οὔπι ἰ0ο ρΡᾶ88β.. Βαϊ ποῦν ἴδ9 
ΟΝ ϑοόδβονδῇ (βο6 ζ ἰε) Βα δοῃῖ δίση, ἰ. 

ἐ., .88 βοηΐ πα τ ἢ τΠ|6 οουμηλιδβαίοη οὗ ΘΟ 0- 
ἴηρ, ἃπ ἃ ἘΠῚ Εἰρίτιῖ, ΤὨογοίοτο μο ἀϊβιρυΐδῆο5 
βοίγοοθα (ἢ6 πιοπηθηΐ οὐ Ῥτορδοίίο βοοΐῃςφ δηὰ 
{πὲ οὗ ργορμιοῖΐο δηπουποοιιθηῖ. 1 οδπηοὶ οοΏ- 
βίο ἹΠΡῚ 2ὴ δοουιμδίΐσο. ΕῸΣ ἐβοη δο πουϊὰ πηὰ 
ἸΏ κὸ Εἰ πιθο 17 11Κὸ ἰη6 Βρίτίϊ, οσ Ρὰὲ Ηἰπιβθὶ οἢ 
8 ἴονθὶ πὶ τἢ (6 Βρίγιι. Ηθ σδῃ ΟὨΪΥ τοῖο (ἢ 6 
Βρίσίς οαυ δ] νὰ ἰ.Ώ9 10ΕΡ. Βα δο ἀϊδιίίη- 

Καΐϊδῆο5 (6 ᾿ῸΒΡ δηὰ Ηΐδ βρί τἰί, ὉΥ τϑοορῃ ;χίη 
ἴΠ6 ἤτοι 88 (ἢ9 Οὴ8 ἴγοπι ἐν μι τᾺ ϑρίγιι βεῖς 
οϑοβ (1 Είηρε χχιΐ. 22) οὐ ἰ8 βοηΐ. 

Ταῖδ ἴδ δὴ διίίθιρὶ δὶ ὀχροοδὶιίοη, σι ΐοῖ πον- 
ΟΥ̓́ΟΡΙ ὈΥ ΠΟ πη68}8 βοΐ ἔοσίἢ 85 δῇ δϑϑυγοὰ 8886 - 
ἰἴοῶ. ΑΒ 1 οδηῃοῖ μιο]ά ἴν ἴο 6 βδιἰϑίγίηρ, 1 οδη- 
ποῖ Ῥχοίοπα ἰο δυὸ βοϊνοᾷ (6 θηλβηδ ΟΥ̓ ἰΐ. 
ΕῸΓ ἃ Ῥχορμοὶ ἴἰο ἱπίογγυρὶ [19 οβῆοἶαὶ ργορῇθοῦ 
ὈΥ 8 ρῥτῖναίο σχοιρασὶς 18, οἵ οοῦσβο, δραὶπδὶ (ῃ9 
ταΐϊο, 56} τ ἰ6 ποῖ υποχδμηιρ]οϑά. ἷ τοχαγὰ 26 .. 
Χχχὶ. 20 δὲ ὙΟΣΘ δβ66 ΠΑΥ͂ οογμσηθηί. [ἢ 
δ εγθαλίδα, (ἢ οοσβδίοη οὗ ἱμαὶ ρεγβοῦδὶ γοιπηδεὶς 
Ἧ88 1106 οἰγουτηδίδηοσο, ἐδ αἰ (δἴ τηοϊηοαϊ οἵ δ 8 - 
ἰης ουὖἱ οὗἁ κὁ6Ρ νἂϑ ἔονυ ἷπὶ 1π6 Ὀγὶ μη ίδαὶ ροϊηΐ 
πῃ δ} ἷ6 ἰγγίηρ Ῥγορβοῖῖς σϑῦθοσ. ΕῸΣ ᾿βαΐδῃ 
{μ6 οσοϑδίοῃ τῶϑ, ἰπ δὶ ἢθ σ' οὐ ἰξ δα ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ 
ἰο χἷνο [18 ἱπιπηϑάϊΐδίθ ἤθδγΟΒ 8ῃ οχρίδηβδίίοῃ 
ΨἘΥ ἢ6 ΠΟῪ δηηουπηορα (μίηρ ὑπ 6 ̓Κὸ οὗ ΒΊΟΝ 
ἼΟ ΟἿΘ πδὰ ἐνοὸγ βεΐίογσο μοασὰ ἴγομι πὶ. [1 
τηἶ ἢ! δοιὰ 88 1 Εἰ Ποτίο μ6 δα Ῥγεβογσυϑὰ βΊ ποθ 
δυουὶϊ τῆηδὲ 6 μαά ἰοηρς Καοσῃ. Βυΐ δ δβᾶγα: 
ΤῊΘ πον {πὶηρ ὑμδὶ γ9 ἔκ ὸ Ὀοατγά, 1 τηγροὶ αἱ 
ποὶ ΚΗΟῪ ΘΔ ΓΠ16Γ. [1 Πδ58 ΟὨΪΥ͂ ὨΟΝ (ΌΠ18 ἴο Ῥᾶ88 
(ἰπ ἃ ἘΠΕ τς Β656), ΔΠ ΟὨΪΥ ΔΙΓΙ͂ΟΣ ἰΐ ἕσβδῖὴθ ίο 
Ῥδδα ἀϊὰ ἴ σϑοοῖγϑ δογη δα ο ἰὼ σοῦοδὶ 0. Οὗὐ 
ΘΟΌΓΗΘ, 186 Ἔχροαί(ου 8 ΟὨΪΥ 016 1 (86 
Ῥτορμοὶ (μδὶ βροδκβ ἱβ [βαῖδ Εἰτηβοὶ, δὰ ἰΐ 
Ιραἷδι ἤΟΓΘ [ῸΓ οὔθ βρϑδΚβ ουϊ οὗ (ἢ ἠϊειοτίοδὶ 
ταοηθηῦ ἰῃ πἢΐο Π6 εν ρυθώει Βυΐὶ ἄοσδβ ποῖ 
[86 πθ0]6 ποϊχιιὶ οἵ ἰδ αἰδοουγοθ γοβϑὶ οὐ {{ϊν, 
(μδὲ Πο ἰ8 ὀνθπ ργορ᾿εενίπσ, ἵ. 6.» δῃπουποΐηρ ἴαὰ- 
ἴυγο ᾿ΐηρα, ποῖ ῥχοδοηῦ ΟΥ Ῥαδε ἢ [7 μο, (βεῃ ἢθ 
πδέ Ὧ6 οοπβοίουθ οὗ [86 ἱπίογνδὶ Ὀείπθο ὕὑσὸ- 

δηὰ ἤ] Β] πθης. Ηὸ τυδὶ Κοον {πὶ τ ἢδὶ 
18 Ῥγορἰιοαϊϑα 1168 ἿΆΣ, ΆΓ Ὀοίοσο πὲπι, ἴοο [ὯΣ [ῸΣ 
ΔΏΥ ΠΗΓΏΔΗ ΟΥ̓́Θ ἴο ΓΤοοοβηΐζο Ἡδδὶ 1165 Ὀεγοπὰ 
ἰδὲ ἱπίοσναι, Ηΐδησοθ 1 οδηποῖ δρτοὰ ἩῚῚ ὈῈ- 
ΤΎΒΟΗ ἰῃ οοηδἑἀογίηρ {παι [Π6 Ῥγορδοί ᾿ἶνοα οηέν 
ἴῃ τ1πὸ Εχὶϊο τὶτ ἢ18 αρὶτὶϊ. 8 ΓΟ ΟὨΪΥ͂ 
Ῥοδββί]6 ἀϊὰ μο Ἰογροὶ {μδὶ 6 Ῥσορβοαείϑά. 
[18 οοπημηοηΐ οὗ ὨῈΣΙΤΖΘΟΗ ἀΐτγοοιγ [0] πη 

εἶδ πόγὰο αυοίοα ἀὔογο ἰα : “ Ετομι (86 ὈΘΩΙ ΠΤ 
Ηδ 88 οὶ προΐκθῃ ἴῃ βοογοὶ (βε χὶν. 19); δυΐ 
ἔγοτα (86 {πιο ὑπδὲ 41} τ οι πον ᾿ΐοθ Ὀοίογο {ποῦ 
ΟΥ68--ΠδΠΔοἶγ, (ΠῸ νἱοϊοσίουβ οᾶγθορ οὗ Ογζγυδ--- 
[85 υηϊοϊἀοὰ {86}, Ηδ [88 Ὀθθὴ (ἤθγθ, Οὐ [ι88 

"γ (Ὁ, “ἴμεγο, δὲ 'ῃ Ῥσονυ. υἱῖδ. 27), ἰο 
Του δῖο τηΠδὺ γ͵ὰϑ οουΐη ἰο 658, πὰ ἴο σβϑῦδθ 
ἱϊ ἴἰο τοκυΐϊὶ ἰη ἰπ6 τοἀοιαρίίοη οὗἉ [αγαθ].. “ἃ 88 
[Βοσθ᾽ δἴἶϊσιν, πὶ, δὶ [η6 (6 τ δ {Π6 τονοΐυ- 
ἰἰοῃ οδυθοά ὈΥ̓͂ ΟΥτυβ ΜᾺΔΒ ῬΓΟΡΑΓΙΠΕ, ἴῃ 1.6 ἀϊ- 
ἴδποο, Ηο οδυβοὰ ἴξ ἰο Ὅ6 Ῥυ] οἷν ἰοτσοιοϊὰ, δὰ 
ἘΠ ΟΓΘΌΥ φτοοϊαίπιοὰ Ηἰπιβοὶ ἢ 1116 Ρσοβοηὶ ΑἼΓΠΟΣ 

Ἰμοτά οἵ πρὶ τῶ ἰβθη οσσυστίηρ. Ὅρ (ο 
τιΐα ρμοΐπὶ Φομβουδῇῃ ἱβ βρεοαϊκίης ; δυΐ ἯΒΟ 18 ἰδ 
88. ΠΟΥ ῥγοοθθὰη ἰο βαὺ, "Αἱ ἃ ΠΟΥν ᾿---ΠΑΤΔΟΪΥ, 
ΠΟῪ (δαί ἰμ9 τοἀοιωρίϊοι οὗ ἴδβγαϑὶ ἷβ δρουΐ ἴὸ 



δ24 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΛΔΗ. 

ΔρΡρεδν (ΠᾺΡ) Ὀοΐηρ ΠΒΟΥΘ, 88 1 ΤΩΒΏΥ Οἷδογ ἰῃ- 

βίδηςσϑ3, 6. σ., Χχχὶϊ!. 10, 1[Π6 ἰυτηϊηρ-Ροίϊας οὗ 
ΑΙ γαϊϊου)--- ποῦ ΒΑΙΒ [19 Τιοτὰ ϑϑβονυδδ 
δϑοοὶ 6 δπῃὰ Ἐἢα Θρίτι. ὙὉ86 τρδ] συ οἵ 
ἐδο οοπλημοηϊδίοτθ δεδυλθ δὶ (6 Ῥτορἢθί ΘΟΠ168 
ἰοσπαγὰ δογο ἰῃ ἷ8 ον ροϑβου, ὑεμ πὰ Ηΐπὶ 
πἤοπλ μα 88 ἰηἰγοάυοοά, διὰ ἰηίογγυρ Ηΐπηι. 
Βυϊ κἴηοθ (6 Ῥγορμοὶ 886 ἢοὶ 5βρόκϑθῃ ἴω ἢΐβ οὐσῃ 
Ῥογϑοῦ δαοίοσο, γ᾿ογοϑα, οὐ 186 Οἴδογ μδηά, (ἢ 680 
Ὑογὰβ διὸ ἰο ]οποὰ ἴῃ χἰϊχ. 1 βαᾳ. ΟΥ̓ ΔῺ δ ἄγοδβθ 
οοποοζηΐης ἢἰπιρο ἔγοαι ἰδδι ϑογνδηὶ οἵ δ ὁ μονδὴ 
ὙΠῸ δπηουηοοβ Η]π156} δα ἐδ 6 Γοβδίοσος οὗ [δγϑοὶ 
δηὰ Ἰκὰὶ οἵ (6 ἀδηί!]οα, απὰ ψὸ οδηηοὶ δοτο- 
ἴογτο ὃθ [δγϑοὶ δὲ ἃ Ὡδίΐοῃ οὐ (6 Αὐὐδοσῦ οὗ {1686 
Ῥτορμοοΐθβ, οι μη ἰ8 ποῦ παίυγαὶ (Πδη (0 βυ- 
ο86 ἐμὲ ἴπΠ6 ποράβ, 'Δϑᾶἃ Ὡοῦ Βαῖμ ἴῃ 9 
οσᾶ᾽ εἰ6., ἴοσπι δ ργοϊυάε ἰο (6 πογὰβ οἵ (6 

Ὁ η6 ἀπϑαυλ 16 βεγνυδηὶ οἵ ϑοβμονδὴ οοποργηϊης 
Ηϊμλβο  πϊοῖ οσσὰν ἴῃ χίΐχ. 786 δυτγρτγιβὶηρὶ 
ΣηΥβίογ οαβ ἩΔΥ͂ ἰαὰ σῃϊοῖ ἰἢ6 νογάβ οὗ Φοῆονδ 
ΒΔ ἀ6}}7 ρ888 ἰηίο (πο36 οἵ Ηἶ᾽8 πιϑαβοηχζον, Ἡδίοἢ 
ἦρθ ΟὨΪΥ͂ ΘΟΠΔΡΘΓΔΌΪΟ ἰο Ζοςοϊ. ἰΐ. 12 βα4ᾳ.; ἦν. 9 
(πῆ ογο [Π6 βρϑβδᾶίκοῦ 8 δἷμο ὅοἱ (9 Ῥγορδεῖ, Ραὶ ἃ 
αἰνίηθ τοσοῦ οχαϊ θά δῦουο ᾿1πλ), ΘΔ ΟἿΪΥ 
ὉὈο οἀχρίαἰποὰ ἴῃ (πὶ πη. Απᾷ ἰπ ΠΟ οΟἴδΟΥ 
ὝΔΥ σδῃ Νὰ οχρίϑδιη (86 ΠΡΊ, τὶς ἢ τηθδπα, ἰμδὲ 
δἴϊοῦ Φοβοόυδὴ [88 ρτθ 1.6 ΜΨΑΥ ἴῸν [Π6 σο- 
ἀοιμρίΐου οἵἉ [ϑτγϑοὶ ὈΥ͂ ἐ.6 ταδί ἂρ οἵ Ογγυβ, ἴῃ 
δοοογάύδηοοθ ὙΠ ΡΓΟΡὮΘΟΥ͂, δὰ ὈΥ [εἶθ βυοοοθθ ἰῃ 
διιτη8, Ηο 85 βαηΐ ἢ] 8 Βροδίκον ἴῃ (186. οϑθ6, 
ἴο ΟΔΓΓΥ͂ ουί, ἰῃ ἃ τηϑάϊαίονί αι οαρδοίιγ, {6 Γ6- 
ἀθειρίϊοη ἴδ ργοροβοά, δά (Πδὲ ποΐ ΟΥ̓ ἴοΓοΘ οὗ 
δγ8, Ὀὰὲ ἴῃ (6 ρότοῦ οἵ ἴπ6 βρὶγὶιὶ οἵ Οοὰ (χ} 11. 
1; οοὰρ. Ζοεὶι.. ἰν. 6). ΟὐὨδοαυθηιν πὸ ϑρὶγὶὶ 
5. Ὠοῖ δροΐκοῃ οὗ ἢθγο 85 ᾿οϊπἰης ἴῃ (Π9 δοπάϊηρ (88 
ὌΜΒΒΕΙΤ δὰ ΞΤΊ ΕΒ 5:: ν δον ΦΈΒΟΜΕ δηὰ 
16 ΤΆΒΟΟΜ; [ἰδ6 ΠΧ 6 ἰηάἀοβηϊίο, καὶ τὸ 
πνεῦμα αὐτοῦ); ὯΟΓ 40 νὸ 6γογ βπά {μὸ βρίτϊξ 
τηθηἰουθὰ ἰπ βυςῇ οο-ογἀϊηδίϊοι 88 (ἰἷ8 (θ66, οὔ 
16 οἰπογ δη4, Ζϑοϊι. νἱΐὶ. 12, ρὲ" δρίγϑμιη, διιιμ). 
ΤῊ πιοδηΐπα ἴα, ἰμαὶ ἰδ 6 δ]νο βϑῃΐ, ἑἱ. 6.) ϑοῃηΐ 1} 
δηὰ πῖι8 τμ6 βδγνδηὶ οὗ Φομονδῆ, τῆ 16 δρϑαϑὶς- 
ἰηᾳ μοι." κι, οπ 16α., γο]. 11. Ρ. 252 ρα. 
ΟἸΑΒΚΒ ἔῦν. Τλοὶ. 1.2. 
Ἧγ 6. ΤΑΥ δηϊἰοὶραὶθ μοσθ [6 οοτηπιθηΐ ΟἹ ὙΘΓᾺ, 

17-19 ἴον ἴΠ9 Ῥάγροϑο οἵ βαγίηφ, ἰῃ δυρροσὶ οἵ {86 
Δθονο οχροδί(ου οὗ ὨΕΙΤΤΖΒΟΗ, ἰπδὲ ΟΌΓ γοση. 
16-19 δϑϑῦλ ἰο Ὀ6 (16 δβογίρίατο (ἡ γραφῇ) χτοίοττοα 
ἴο ἰῃ Φοίιη νἱὶ. 837-39, [ἃ οὖῦ ἰοχὶ, 86 πιϑθϑοη- 
ον δυὰ ἰδο βρί τὶς βοηὶ τί οὗ δον μἷπι (τοσ. 16) 
86 ῥγοβοηϊοὰ δ ἴπ6 βοῦυγοο οὗ [6 Ὀ]οθαΐηρβ οου- 
ἀἰυίοπδ!ν συδγδηίοοα ἰῃ γοτα. 17-19θ. Τθ δπι- 
Παῖῖα ὙΔΥ ἰὼ πίοι [Π6 πιϑηου οὗ [δ Βρίτίς ἦρ 
ἰτοάπορα (γος. 16), δὰ {Π9 τηρηου οὗ “ [686}}" 

ἴῃς," “ ποδυϊκοηΐης ἰο οοτταδηδιηοηία,," “ ὖὰ 
δηὰ “τσ ϊοουδησδο᾽" (νογα. 17, 18), τοδῖζ 1ι ρ]αΐῃ 
ἐμαὶ [86 ἀροηΐϊ οὗ [πΠ6 Ὀϊοδαΐηρε ἀοβογ θὰ (γοσγα. 18, 
19) πυυκὶ Ὀθ ἴδ βρί τι; ποῖ, ἢονρενεσ, Ἅχοϊ υάϊης 
[88 ΡΥ ΟΥΙ οὗ πὸ Βούδεοιλοσ ὙΠῸ ἰδ (6 ἀρεαῖκος. 
6 Ὀ]οραΐηρ ἀοϑογί θα ἰδ τμ6 Ὀϊοδαίηρ οὗὁἨ Αὔγδ- 
[8Π|, 88 ΟὟΓ Αὐἴβοῦ δῆονθ Ὀ6ΙΟῪ ; διυὰ (πραϊπαὶ 
ΌΕΙ. πῦο ἰγδ “ σναΐπδ οὗ κατκὰ᾽᾽) τὸ πιδυ, 
πὰ ΟΡ Αὐΐμοτ, ἐγαπειδίο ΠῚ} τες “ σίδοεγα, ᾿ 
θονο18᾽) (ΒΑΒΝΕΒ δηὰ 4. Α. ΑΥῈχ. ἀο ἔδιο βδηο). 
Οἔσουτθο τὸ τιυδὲ υηἀογείληά {π6 Ὀἰοδοὶηρ οὗ 
πυμμοτοῦθ Οἰἶδρσίηρ ἰῃ δ βρί σι] βθΏδο, μήτ ΔΒ 
(6 Βρίὶχὶὶ ψὶ}} χοὰ ὦ. 6.,. ἃ Βρ᾽ τι] [ετδεὶ. 
Ουγ Αὐἴδοσ 598 βΒῃον {π|8 ἴῃ οορηδίθ Ῥδβααροβ, 
6. Φ.. 860 υὐήον χὶν, 8- ὃ. Μογϑουοσ [Π6 ΥΟΣΥ͂ 
Ῥδτ ἴδηι οὗ γεσ. 18, “ ρεδοθ δ8 ἔθ σῖγεσ,᾿" 
λσὨιδουδηοαβ 88 (6 ψδΥΘα," ΒΟΥ (Πἷ8. [ἢ 
Φοδη νυἱΐ. 88 (μὸ 1,ογὰ Φοδὺ εαγϑ: “Ἐς {πὶ θ6- 
Ἰίΐενοα οὐ Μαο, 86 ἰδ ϑογίρίαγο βαϊὰ : γἴνογβ οὗ 
᾿ἰνιηρ ᾿τδίος 8[8}} ον ἔγοῦλ εἶα θονοὶα (ἐκ τὸς 
κοιλίας αὑτοῦ). ΤὨΐα ἰδ δὴ δι]υαίοι δηὰ ἰηίοε- 
Ῥτοίδιίου, σϑίθοῦ (ἤδη δ φυοίδιίίΐοη. [1 σου ὲμο8 
186 δρἰ γι] ἤσυγεδ οἵ νοῦ. 18 πῆ [86 ὅρυτο οὗ 
οδρειης ἰῃ γον. 19, ποῖ 89 ΕΧΧ. δὲ: καὶ 
τὰ ἔκγονα τῆς κοιλίας σον. ΒΥ παγίηρ ἰὨΐα, οὖν 
Τωοτὰ οἱαἶπιδ ἐμαὶ Ηδ ἱδβ ἰδ δοῦγοε οὗ (6 Αὔτα- 
Βιδιγῖο Ὀ]οβαίηρ, δηὰ σοργοάυοοθ ἰῃ Ηϊπιδο ἰδ 6 
ΒΡΘΟΔΚΟΓ οἵ οὔ ἴοαχὶ. ΤῸ γοϊϊονο ἔμ οὐδουγὶγ οὗ 

αἰ αδΐου (6 Ενδηροϊίαὶ δα ἢἷκ οοξητηθεὶ 
(Φοδα νυἱΐ. 89): “Βαϊ ιῖ6 Ηδ δραῖκο οἵ {πὸ Βρί τι, 
ψβϊοῦ (μ6Υ ἐμδὶ Ὀο ον οὐ Ηΐπὶ δου] σϑοοῖνο : 
ἴοσ ἴ6 Ηογ αδοδὶ νγδϑ ποῖ γεὶ ψίνοι Ὀθοδαδθ 
[αἰ “658 νῶϑ ποὶ γεὶ μ]οτὶ βοὰ." Βγ εἰὐΐα δοβη 
οοὔχρίοῖοβ ἰδ6 δἰ υδΐο ἰ0 οὖν ἱἰδοχί, γοίοσστις ἴο 
116 ϑρίγιΣ το ΟΡ νοσ, 16 ΤΈρΓΕΒΕΠΙδ 88 βεηΐ 
αἰνὰ (ἢ6 τηϑαθοηρον--Ὀυὶ δῆον: κ᾽ δηὰ Ηἷ βρί εὶς 
(ΠῈ.})» ουγϊουθ!γ βα]οὶ Ειαιασηδιίϊολ!]ν, 

ΒΘΟΙΏΪΩΡ ἴ0 ΟΧΡΓΟΒΒ δῃ δἤοι- βουρμί, Ῥαΐ ΓΘΘΙΪΥ 
Ἐχργοβδιηρ δὴ δίϊογ-αο. Τὴ ἀδὺ οἵ Ῥοηϊθοοας 
πὶϊηοοθοὰ (ἷἰα βοηΐηρ, δὰ ἴπ6 Ῥγογχβοα οὔῇδοὶ 
οἵ ἰξ ἰη (9 λα ἀρ ρον οὗ οδερείτα ἴο [ποθ 
(πὶ Βοϊἑονοὰ οἱ ἴῃ (86 γνασὶ ἰἤσσγοδδο οὗ 
0 Βρίγιίαδὶ [πγδο], σίνοστβ οὗ ᾿ἰνίηρ πτδίοσα, 
τἱχηἰοουδηοδθ ᾿ἰἶϊτο ταυοα, δηὰ δοϑὰ 1ἴκὸ {89 οὔ 
δρτίης οὗ (δ 0 86Ά. 

ΤῊο νἱοὸν ἤογοὸ χίνοῃ οὗ (89 οοττοϊδιϊοηῃ οὗ οἵσ 
ἰοχὶ δηὰ Φοΐη υἱῖ. 37--39, ἐγ οογγθοὶ, '8 ἱνα] Ὁ] 
88 δ'ά ἴῃ υπάογειδηάΐπρ (Π6 ἔοττηοσ, οοητταΐης 
(6 Ἔχροείίου οὗ ΘΕΙ ΤΖΘΟΗ. Αἱ [Π9 κδιμο ἔἶτη)θ 
ἐς ἰἀοηιϊθο5 (ἢ χοΐϑγθῃοθ οὗ ἡ γραφή ἰῃ Φοδῃ νυἱΐ. 
838, ἩΒοἢ, δὸ ἴδ. 88 ὅ7οὸ ΚΏΟΥ, ᾿δ8 ΠΟΥ͂ΟΣ Ὀδοη 
Βαιἱδίδοίοσ ἵν ἄομθ ΟΥ̓ ΔΏΥ οοπληιοῃίδίοσ, δῃᾷ δἱ 
1:6 Β4π|16 (ἰπ6 τηυδῖ ἐπ ρογδί οἷ γ σουῖτοὶ ἐδ ἐηίεοτ- 
Ῥτοίδίζου ραὶ ὑροῦ “ΣΊν ΓΒ οὔ ἱνἱηρς πίον." ΤῈ.] 

Ὁ) ΘΈΟΟΝΤ ΙΝΘΕΞΤΙΟΝ. 

Σιασαθῶξ ἰδδὲ Ιαχδοὶ υτουϊᾶ ποῖ Βθδσ δὲ τ εἶθ Βὲ ΕἸΙΏΦ, 

σπάρτεε ΧΙΥΙΠ. 17--19. 
1 Τμυε βαἢ (δ. ΤΟΕΡ, 

ΤῊΥ Εοάθομογ, ὑμ9 ΗΟ Ομ οὗ [εγϑ6] ; 
Ι αἀπὶ ἴμ6 1.0Ε}0 [Ὦγ ΜΙ ΟΝ ὑεδομοία [806 ἴο Ῥγοῆϊ, 
ὙΒΙΟΝ Ἰοδά θα ἔπθο ὈΥ {86 ΨΥ ἐλαέ μου Βμου]άοϑὶ ξ5: 

18 Ο ιδμαὲ ποὺ μαάβὲ μοαυκοποα ἴο ΠΙΥ͂ σοσααβη ἀτηθηΐβ 
Το Βδα [ΠΥ Ρδ6δοθ ὈΘΘῚ 88 8 ΥἶνοΣ, 



ΟΒΑΡ. ΧΙΥΠΙ. 17-19. δῶ 

Απά [ἢγ τἱ χη ιθουδβηθβ8 88 (89 ψΑΥ68 οὗἨ [Π6 868 : 
19 ΤῊΥ βοϑὰ αἷβδο δὰ ὕθϑὴ 88 [ἢ β8ῃηα, 

Απὰ ἰδ οἤδβρεις οὗ [ΒΥ Ῥοννα]8 "16 (ῃ6 ρτανοὶ {ποσθοῦ; 
Ηἱ8 νδπιϑ βου] ποὶ αυνο Ὀδθε ουΐ οὔ πον ἀσβίγογοα ἔγοσι ὈΘἔΌΣΘ Πι0. 

ὁ ἐλ ἐλαὶ (7 (ἐδ (18:9 8665) δοισείϑ. ν ελαϊΐ ποέ δε. 

ἘΧΈΕΟΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

ΤΏοδο πογᾶβ ἰηίοστυρὶ (86 οοβηροιΐοη ἰππὲ 85 
ἄοεβ νοσγ. 16, δῃὰ πιδλίκο (6 ἐτωργοδαίοῃ οἵ θο]οης- 
ἴῃς ἰο ἴδιο ἰἶπια πίθη [Π6 Ῥγορμοὶ Μὰ Ῥτορηους 
ἰηζ. ΕῸὉΡ οἤαρ. χΙΙϊ. 15. Δ γϑοδρ υ]αιϊο οἵ [δ 9 
᾿πουμῆία οἵ οἰδρϑ. χ].--χσὶ νἱἱ, ΤΆ τοοδρὶιυϊδιΐοη 
οοηίΐηυθδ ἰῃ γυογα. 20, 21, 85 γ͵ἘΘ δ} }} Β0ΟΥ δῆϑ- 
παῖδ. Βυϊ ἴῃ (ἴθρο γογβ. 17-19 (Π6 ΓΘ 18 ποῖ 8 
ἴγβδοθ οὗ σοοδριἐυ]αϊίου. [10 8 αγὰ ἰο τοαϊδὶ {ἢ 
Ἄοοπνϊοίίου, ἴπᾶὶ ΤΟΓΘ ΟΣ Αὐἱδοῦ 1685 ἀοηιϊηδιοα 
ὈΥ ἐπ ποίοῃ οἵ τεοδρίἰυϊδίζοη, 6 ψουϊὰ 866 
ἴΔΟΓο οἰθαῦῖγ. θα ἰη (πο Ιηἰτοἀυοσίοη, Ρ. 17, 186 
τετηδεῖ αὐοίοά ἤτοι 7. Α. ΑἸ Εχ.--ἼΒ.}] ὍΠΟΥ 
ὍΘΟΣ 8 γεέγοσρεοίίοα ολαγαοίεν. ΑΙἾΕΥ δηηουδοίΐης 
εἶ ἀοἰΐνογδηοθ ΒΥ Ογγυβ, (μ9 Ῥτορδοὶ β οοῦ- 
αἰγαὶη οἱ ἰ0 τηαΐςο [86 τωουΓηΐ]} γοπλαγίς, (μὲ [δγδο] 
ταϊσὶ ἤδνθ σΟπιθ ἴἰο0 [Π9 ΒΆΤΩΘ 904 οἵ Βα] νδιΐοῃ ὈΥ͂ 
[ἢ Ὠογιηδὶ δηᾶ αΐγοοὶ σα. Τῆΐβ ᾿Ἱπουμὶ τῊἯῶθ 
Ρμογῆδρο ἰη ρἴβδοθ αὔογρ ἔπ τοσαρὶτυἱδιίοι, θαι μοὶ 
ἀυτίπο ἰἰ, 85. ἃ Ὀτγολὶς ἴῃ (ἢ οοηϊοχί. 
οθονδδ, ἴ89 Εθάσθοιοσ, [9 ἘξΓΟΙ͂Υ ΟὩ9, 

[8ὸ Θοᾶ οἱ ζδτιαϑὶ, ἰθ πδίυγα! ] γ, δ βυςὶ, [6 
ἴοβοῦοῦ δηὰ Ἰοδάογ δἷκὸ οἵ (6 μαϊΐοῃ, δα ἢ 88 {116 
τὶ σἰ ἰο ἀουηδηά [Πδὲ ([Π6 ἠδίΐου [οἱ 156] 06 ἰαυρῆϊ 
δηὰ Ἰϑὰ ΒΥ Ηΐτα. Ὁ }Ὲ) ὙΠΟ) (660 114); ὙΨῚΤΙ 
ἐᾳ ἤγυσὶ ἐδδε, διὰ ἴ6 υποὰ οὗἉ Ὀοΐηρ ΔὈ16, 8011} ἰῃ ΤΘ- 
Εατὰ ἰο πρϑία] (μΐηχβ ζΘΏΘΓΑΙΥ (οοπιρ. χχχ. δ,6; 
«“΄6:.1ϊ. 8, εἰο.). Ηοτο ᾿ὑδἰδηα ρΡΑΓ ΟΌ]ΔΓΥ]Υ ἴον ἀοἰης 
{πὲ τμ1οἱ 15 ΤΑΟΓΑΠ]Υ͂ ργ 4016. “2) ΠΩ͂ "Ὁ 
(νον. 18) σϑῇ ΟὨΪΥ τηθαη: 1 ἰμου λαΐδὲ τερσατά 
1Π6η ἐγ μδ γαϊίοη λαα δεεη, εἰς. ὑορ. ΕἼΧΑΙ,Ρ, 
829, ὁ, 358,α. (ΟἿ. 1χῖ}}. 19 τοδᾶβ οχδοίῖν δηὰ 116- 
ΓΑΙῪ : Σ{ἰποα λαάδέ γεπέ (6 Ἀδανθηα, δῃα τρογό δοπιό 
ἀοπτη. Οὗ οουτεθ ἴῃ ὑπαὶ ραϑβαρθ 1ξ 18 ἢοὶ Θϑβθῃ- 
εἶδ! γ ἱτωροτγίδης 1 οὴθ ἰτβηβίαίο (ἱποχϑοῖΐγ) Ο 
ἰπαὶ του τϊρ ίοαὶ τοηὰ {Π6 ὨθανΘΏΒ δηἀ τσ οβὶ 
οὐηθ ἀονηῃ. ΕῸΥ {π6 ΟὨΪΥ αἰ ἜΣΘΠοΘ ἷβ (ῃδὶ (ἢ 9 
ΔΟΓΟ Οχϑοῖ σοῃδίσυοιϊοη ΟΧΡγοαβοδ ἴῃ 6 ἐπραίἱοηΐ 
πϊδἢ (πὶ (Π6 τοπάϊης δηὰ οοιμηϊηρς ἀοπη πα 8]- 
ΤΟΔΟῪ ἰδκοη ρμΐδοθ. Βυϊ ἴῃ ΟὟΓ Ῥϑεδδρθ οΠ6 ὁδη- 
ποῖ δῶν, {παι {π6 [0 ΒΡ, 1 (16 πτογὰβ σηυθὲ χο]δῖο 
ἴο ἐπα 1υἴυγο, τ ΒΠ65 [βγαθὶ ταΐρῃς δἰσγοδαν ἢδνο 
οοἴρ]εἰρα ρκνίηρ 1.9 διϊοη(οη. ΕΤΟΙΥ οὔο που]ὰ 
ἐχροςὶ {Π6 νυ δὴ ἴο ὕὈ6 ἐπαὶ [6γδ6] πουϊὰ μχὶνϑ διίϑη- 
ιο ὯΟν δῃὰ ἴῃ 8}} {π6ὸ διίῃσο. Βαϊ ἰο Ἔχργϑϑβ 
(μδὶ τοαυΐγοδ π6 ἱπιρογίοοι οὐ (9 ᾿ρογαῦνο, 
δοὰ ἱπ (μ6 δροάοβίβ 11} οὐ ΤΠ), Τὸ Ὀ6 φγδιι- 
ταδὶ 4}}γΥ οχδοὶ, ἰποσγϑίοσθ, ΟΏ6 σδῇ ΟἾΪΥ οουδίτυο 
1ὴ6 τΟΓακ 88 σοϊγοδροοίνο Ηδὰ [δγδοὶ τοραγάἀ θὰ 
{8 οοπμμδηἀιηθηδ οὗ τη9 ΤΕ, ἔπθπὶ 118 88]- 
νδῖίος Βεαᾶ 66: 86 ἴ89 χίνοτ ([ἢ6 ΕΠΡἨγαῖθβ, 
οΟΩρΡ. Ἰἰχ. 19; ᾿ἰχυΐἱ. 12, τβοσο ὝΠ)23 16 τδθὰ), 
διᾶ ἰϊα τα ΒιΘουδηι δα δὸττανθδ οὗ [86 668. 
ζο δηα θρ᾽ γί] Βαϊ νδιέΐοη που] ἢδγθ 6χ- 
(6Ώ ΟΥ̓́ΣΡ [δγδοὶ ἰῃ τωθϑδΌσγοϊθθ δρυῃάδηοθ 
(οοΏΡ. χ. 22, δὰ οὐ [89 γοϊδίϊοῃ οὔ ΟΥ̓) το ΠΡ. 
Χχχί!. 16; χὶνί. 13). Α11 ῥγοιηγίβοβ οὗἁ βαϊ ναι θοῦ 
οοηίδίη [6 ἰοέϊο θενὰ ἐῤλδοοτγαίϊοα οὗ ὩὨΌΠΊΘΓΟΙΒ 
ῬΟΒίΟΥΣΥ; [ὉΣΓ ρΟνοΓ δπὰ ἀουνοϊοροα οἷν! Ζαιίοη 
ῬΓΕΒΌΡΡΟΒΘ ἃ ὨΠΠΊΘΓΟΙΣΒ ροορίθ. Α Ῥθορΐὶο (δ Κ ἴῃ 
ὨΠΙΩΡΟΣΘ ΟΔῺ ΘΙ ΠῈΣ Ὧθ ΡΟΤΟΙΙΩΙ ὯΟΣ ΘΕΟΥ͂ ἰὰ 

δρί γέ] Γοβροοίβ δῇ 81}. εἱδοὰ ἀονοϊοριηθηῖ, ΟυὖΣ 
Ῥδβδαβο ἰβ ἰουπαρὰ οη ἀδῃ. χχὶϊ. 17, χχχὶϊ. 13: 
οοιρ. χὶΐ. 2; χὶϊ!. 16, χν. δ, εἰ6. Ὀ ΌΠΩΣ ὀσσυτβ 
οπἱγ ἰῃ Φοῦ (ν. 25; χχί. 8; χχνὶϊ. 14, χχχὶ. 8), 
δηὰ ἴῃ 158.) 8600 ζδέ, ΠῚ» ἰδ οἵ ἀποογίδίη τηθδη- 
ἴηᾳ. [1 ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΥ Βότθ. ΤῊθ δηοίθηϊ γογβ ἢ 8 
οογον ἴδ 9 ῃοϊΐου οὗ “βτλγεὶ, ἰαρὶ." Οὐ εθοηΐαε, 
οἱ ἐπ οἰ ΕΓΡ"' παηά, ἰγβῃβ]αΐθβ: “"ργορασίπεδ υἱδοο- 
τοῖν ἱμότὰπι οἱ (Ῥγορασίηε8) υἱδοόγωπι ξ).2,᾽) δὰ ὈΥ͂ 
ῬΟΡΊΤΙΔΕΣ υἱδοόγιιηι πα δ ατθ ἴο 6 υηἀογείοοά (ἢ 6 
8ἢ (868-81 818). [ΤἘ6 ἱῃναγ δ] 6 τιβδρ9 οὔ {Π9 

Β.0]6 ͵5 ἴο τοί ἰὸ (6 βμαπὰ οὔ {86 βοα"" δα (ἢ 9 
βρσυτο οσ πιυϊεἰίυάθ; πὸ ἰὨὐης ἰπόσο 8 Ὠοΐ δὴ ἰῃ- 
δίδπος οὔ [ἢ6 δηΐπι8] 118 οἵ ἴδ βοδ Ὀεΐῃρ βὸ ὑδϑὰ, 
Αδ ἃ οοῃ ἱποα ἔρυτο οὗ τυ]εἰυἀ6 δηὰ οαἰγορτίηρ 
{8:6 δδῃὰ ἐβ ΟσΘ Ἀρργορτγίδϊα ἴδ (9 βϑῆ. [{ ἰδ 
βοδίάθ {πὸ κἰδηϊηα οοπιραγίδοη ἴοσς 116 Αὐγδ- 
ιδηλῖο Ὀ]οδδίηρ, Τ1Ὲ.] ΗιτζΖιο, ΜΑύβεε, Κνο- 
ΒΕῚ, [ΒΑΒΝΕΒ, ὅ. Α. ΑΙΕΧ.] [0] ον ἰΠ6 οχροεοὶ- 
(ἰοη οὗ ΟἸἙΒΕΝΙῦΒ [“. Α.. Α. δδογίθοβ ἴδ το ὦ, Ὁ. 
ΜΙΟΗΛΕΙΙΒ, ΤῊ.]. Βοίδ ἱπιογργοίδιίομβ μαναὰ 8 
ποδ ἰουπαάδίίοη. ΥὙ εἰ {μ6 Ἰδίϊον μαι ἱῺ 1 ἴΆΥΟΣ, 
(δὶ ΔΨ, νύδοεγα τεα Ὁ" })}Ό, αἴλεσ [9 δῃδίομγ οὗ 
ΠΥ) δοηρ στ ὉΠ), εἰς., ἰδ τῆοσγθ Ῥγοῦδθ]θ 
(δὴ [ἢ ἱπροηίου!ῦ ἀοάυοσεά ἰαρ δὶ, 

ΤΠογοίοσο {(Π6 Ριιοὶ Ποῖθ δχργοδεθ (6 
(πουχῆὶ, {Ππᾶὶ, δα Ιδγαοὶ [0] ονοα [ἢ6 σομηπιδηά- 
ΤΆΘΗΪΒ οὗ Φοπονυδῆ, ἤθη {86 Ῥγοχηΐβοα σίνοη τ 9 
δι ΠοΒ πο] ἤᾶγα Ὀθθη {1} 1οὦ πιϊηουΐ (ἢ 6 
ΤΑΟΌΤΏΠΙϊ 1 ογυθηΐηρ δίδαΐυμι οὗ π6 Εχ!]6. [ΠὲῚ 
ΒΟΟΙῺΒ δοίίον, πὲῈπ ποδὶ σοπηπηοηίδίοσβ, ἰο τὰ 
γοτῃ. 16-19 δα βροΐίκοῃ ἴγοπλ ἐπ πἰδυά ροΐπι οἔ ἐμ 
ὌΤΡΗΡΙΝ δηὰ κι πο άπεηι οοῃίοχί, ἐ. 6., οὗ ἴΠ6 
ἘσχΊΪο. ἷα 8 ἰὨγοΙγοά ἴῃ ἰηϊογργεϊΐης “(ἢ 9 
ΤΙγ ΟΣ ἴῸ ποδὴ ἴπ0 ΕᾺΡΗταίοβ. “ Νοιίῃϊηρ οοὐ]Ἱά 
γὑγο ὶ] 6 τηογο δρργορσίδϊο δἱ {86 οἷοβα οἵ {μὲὶ5 ἀὐνὶ- 
δἷοη οὔ {π6 ῥτορ[ιϑοΐοβ, ἐΠδὴ δβιιοῦ δὴ δβεοίϊη 
βἰδιοιηθηὶ οὗ {πὸ ἰγυ ἢ, 80 ἴγοαῦ θη! Υ προ ηϑεῖ 
ἰη ἀἰἀ δασεῖς ἥοστω δἰγοδάγ, ὑπαὶ ἰβγδοὶ, δ πουσὴ (ἢ 9 
οἰοθθῃ ρθορΐὶο οὗ Φεδοναῖ, δῃαὰ 88 βιιοῇ βϑοῦτθ 
ἔγοτα ἰοίβ] γαΐῃ, Ῥγὰβ δηα Ὑ85 ἴο ὃὉ6 ἃ βυβέεγοσ, ποὲ 
ἴγοῃλ 8γΥ Ἡδηὶ οὗ (δ᾽ ΔΙ] ΏΘΗΒ ΟΥ σᾶγο οὐ οὐδ 

τί, Ὀυὶ 85 (ἢ 6 ὩὨΘΟΘΡΒΑΓΡῪ ἔγυ οὗ 5 οσῃ ἐπ ροῦ- 
δοίίοηβ δηὰ οοτγυρίϊομα.᾽" 2. Α. ΑἸΕΧ. ὁπ σεν. 
18. “Εἶδα Ὡδηιθ 688}} ποῖ ὍΘ οὔὖϊ ΟΕ πο: ἄθ- 
δβιχογϑᾶ Ὀθϑίοτθ σ᾿ 6. “6 ΣΏΔΥῪ ΒΈΌΡΡΟΒΘ {πὶ 
ἐμ6 ττίιοῦ, αῆὲσ υἱδηΐηρ [8δὲ (6 Ρθ0ρ]9 ᾿ιδὰ 
οβοβροὰ {π6 αἰτοῖοα ργουοκοα ὃν (ποῖγ ἱηϊᾳυϊίοα, 
ἀφοΐατοθ (πὶ ουθὴ ΠΟῪ {ἢ 6 Υ 58}8}} ποί 6 οπίΐγοὶν 
ἀοδθίγογοὰ, ΤῊ 8 ἰδ ΣΕΘΙΒΕΙΣ 18:6 ϑοῆβθ ρίνϑῃ ἰὼ 
{ἢ οἴδιδβα ἴῃ τἢ 6 ΓΚ. (οὐδὲ νῦν ἀπολεῖται), δηὰ 
ἷθ Τοοοιι το ηαοα ὈΥ ἔντο σομβι ἀογαί!οπ8 : βτβὶ, [ἢ9 
δὔκοηοθ οὗ ἐμ αν οοηγεγαῖνο, ἢ οἢ ἰπ (ἢ 6 ΟΥΠΟΡ 
οἴδιδο ΓΠᾺΔΥ ἰηά!σδὶθ δὴ ἱπαάϊγοοῖ οοηβί Γποίΐοη ; δηὰ 
βοοοῃάϊΐγ, ἰΐἰ9 ρμογίδος δατοοηθηΐς πὶ (ἢ 6 πΏΟΪ6 
ἄγ οὐ [86 ρῬδβϑϑαρο, δηὰ (ὃ ΔΏΔΙΟΡΥ οἵ οἰμοῖα 
1ἰ|κὸ ἔτ, νβϑη ἐδα ὀχ ρ᾽ δηδίζοη οἵ ἰΠ6 βυβεγίηρβ οὗ 
186 16 88 ἴπὸ ἔγυϊὶ οἵ {Ππ0ῚΓ οὐ βἷπ ἷβ οοπι- 
δἰ ποῦ ΜΠ 8 ῬΓΟΠ.Ἶἶδθ6 οὗ Ἔχοτωρίίοῃ ἔγουι Θοτρ] οί 
ἀερίγυοίϊοη,"» ἰδία. οη, νεγ. 1. ὈῈΕΣΤΖΒΟΉ δἱακὶ- 
1α}]γ.- -ΤῈ.} 



ΤῊ ΡΕΟΡΗ͂ΕΤ' ἸΒΑΙΑΗ. 

ι 

δ. ΒΌΜΜΟΝΟΩ ΤῸ ΙΞΒΛΈΕῚΙ, ΤῸ ΕἸΕΕ ΟΥἹ' ΟΕ ΒΑΒΥΙΟΝ. 

ΟΉΑΡΤΕΒ ΧΙΥΠΙΙ. 20, 21. 
20 Ο0ο γο ἥοτἢ οὗἩ ΒαΡΥυ]οη. 

ΕἼ66 γ6 ἔγοται [86 Ομδίἀθβηβ, τὶ γοΐοθ οὗ βἰηρσίης 
ΤΘοΙατθ γο, (611 0818, 
Τῦιίοσ ἰὑ ευογ ἰο 186 οῃηᾷ οὗἉ {86 οαγίὶ ; 

Κ'ΑΥ γα, ΤΒὸ 108} δίἢ! τοἀθοιηθα [8 βοσυβῃὺ 8δοοῦ. 
21 Απὰ ΟΥ̓͂ {π᾽γϑίοα ποῖ τολϑη 6 1οἀ {Ποῖ {πτουρἢ [86 ἀΘΒΟΓΙΒ : 

Ἠδ οδυϑοα νψϑίουϑ ἴο ον ουὖὐ οὗἩἉ 1.6 τΟοῖκ ογ μοι : 
Ηϑὸ οἷανβ {δ τοοῖκ αἾβο, δῃᾷᾶ {16 ψαύθυβ ρυβιιθα ουΐ. 

ἘΧΕΘΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ͂,. 

Βοιἢ (656 γοσβοθ ὈΘΔΥ δ ΓΟ (ῃς ΟΠΔΓΔΟΙΟΥ 
οὔ [8 τοργοδοηϊδίΐοη 'η γογθ. 1--1δ; {πὶ ἰβ ἴο δᾶ γ, 
ἴπο οἰτοί ραγι σα ]ατθ οὗ οἶδ Ρ8. χ].-χὶνῖϊ, ΔΥῸ γϑοδ- 
Ρἰἰα]αίοα. ὙΠΘΥ͂ οΒρθοΐ δ! οογγεθροπα ἴἰο οἴ δρβ. 
ΧΙνὶ,, χῖν!ϊ., 1 οἢ Ἀγὸ Ῥυλησὶ ρα} }γ οσοσυρίοα πιἢ 
Βαῦγίοη. Τῆδιὶ Βδουϊου πιυθὲ Ὀ6 ἀφειγογοᾶ, δηὰ 
1[μδὲ τοδοριγθὰ Ιδγϑοὶ τουδὶ ρῸ ἴτθο ἴσου (89 ἀ6- 
βἰγογοὰ ρῥγίδοη, [88 Ὀθθῃ νδυϊου θῖν ἀδοϊαγοὰ ἴῃ 
Ῥγοσοαϊηρ οπδρίοσθ. [ὑ ἴβ ἴο 06 Θαβρϑοῖδι!} Υ ηοϊοὰ 
ἐῃδὶ ψογονοῦ (Π6 ἀο] γοσγαποῦ οὗ ἴβσδθὶ δῃηὰ 6- 
πον δὴ 88 μον Βοαθοιηοσ ἃγὸ βροΐχοη οὗ ἰὑ ἴθ 8]- 
ὙΑΥ͂Β ὈΥΙΩΔΥΣΥ (86 ἀο σοσβῆσθ ἔγοαι ΒδΌυ]οια 
τθαὶ ἰ8 τησρηὶ (χὶϊ. 14. χΙ δὶ, 1, 14. χὶϊν. 6, 22, 
24 5.4ᾳ.; χὶν. 18, 17. χΙνὶ!. 4). γο τολὰ ἴῃ χ ὶ. 
292 ἰδοὺ ΙΒγδ6] [8 μοί ἃ οαρξίνϑ δβ ἴῃ ἃ ργίβϑοη. Βα- 
ὈΥ]ΟΠ 8 [Ἀ}} 'β βρϑοΐδ  γ δῃηπουποορὰ χ] ἰϊ. 14: χὶνὶ. 
1,2. χινὶ!. 189464ᾳ. [ἐ ἰδ βαϊὰ ἴῃ χὶ!. 10-12; χ]ῖν. 
23, χῖν. θ, 22--24 ἐπαὶ (9 ρῥγαΐϑθα οὗ ὁ ϑ᾽ιον δ δοίϑ 
οὗ ἀοϊἑνογαηοθ πιαβὶ Ὀ6 δουηρά ἴο ἴδ οΘπὰ οἵ ἐδμθ 
ϑαγίϊ, δῃὰ ὑθ ἰο δἰὶ Ὡδίϊοῃβ ἃ σχζυδγδηὶυ οὗ ἱμοὶν 
οὐ βαϊναϊίζἼοη. Τμαὶ οὐ {Π86 ἩΔΥ ἰμ6 [Βγϑοὶ (68 
8[.8}} αν τγαῖου 'ἱπ ργοδὶ δρυπάδηοθ 15 ἘΠΟΙΡΙΣ 
ΧΙΣ, 17-19; χ!ἰὶ. 19 κᾳ.; χ]ῖν. 8 6. δαὶ [80 
τοίαγῃ ἔγουι Βαῦυ]οῦ 8}}8}} οὶ ὉΘ Ἰηΐοτγῖον ἴο {Π9 
τείχη ουἱ οὗ Εσγρί ἴῃ ταϊγασου]οῦβ ἀΐδρίαγα οὗ [16 
βαυιηὴρ μδηὰ οἵ Οοα ἰδ εἰαιϑάὰ χ]ϊὶ. 16; χὶῖιὶ. 16; 
χιν. 27. ΤΉυΝ νοσβοβ 20, 21 αἰϑὸ ὕθδῦ ἴπ6 οὔἤδ- 
Ταοίογ οὗ τϑοδριυἱαύοθ. Απηά ἤθηοο 1 ὑ6]16ν5 
ἐμδὶ γϑσ. 16 δῃὰά 86 γϑῖβοβ 17--19 619 ΟΥ̓ ΧΙΏΔΙΥ 

ΒΌΡΡΙοἸϑηίβ, δαὶ ἐπνου ἢ πιϊδαηἀογβιδη ἀἰηρ 670 
ἱηβοσίοα ουὲ οὗ ρίδοθο. Αβ σορδασαβ μασι: σῃ δῦ, ἰἰ 
τασδὶ 6 ποίϊοοά ᾿πδὲὶ τ λδὶ '8 ἰ0 Ὀ6 ῥγοοϊαϊπιαᾶ ἰὸ 
{86 οῃπά οὗ ἴπ6 οαυττἢ Ὀερὶηθ τὶ 89 Ὡοτᾶ Βαϊ 
το ἀϑοσηϑαᾶ βδηὐ οηδβ τἱτἢ υαῖθσα κὐδΒοᾶ οὐ. 
ΤΟ χοἀεοιμρίίοη οὗὨ Ιδγαοὶ δηὰ ἐϊβ Ἰουΐαϊὶ σοίασι 
ΠοΠῚΘ πιαδὶ ἐς Ῥτγοοϊαϊπχοά το 81} παι 015 88 ἃ ροὖμθ 
οὔ μοῖτ ον βαϊ γαιἱοη(οοιρ. ββρϑοΐα!]γ χὶν. 22844.) 
Απά ρμραδυι συ νῦν ἐλὶς μοϊηΐ τυβὶ Ὀ6 ΘΙΩΡἢ δαὶ 
ἴο {6 πὶ, {π4ὶ {6 ΓΟᾺΡ δά ΠΟΥ ἃ βεοοπα ({π|θ 
ἵν βυοἢ ἃ το γδοῦ]ουῦβ ἀ6] γογδῆσο ἰο 1Π 6 ἰο 
ΑΓΔ6], ΕῸΣ ἰπ (παὺ 1ΐ6εθ. δου 8 οοῃβσγζαδίιϊοη οὗ 

ΗἱΪ5 πιο οά σα] τ ἰ Πρ δηὰ ΔΌΣΠΥ ἴο ἄο. Δηᾶ 
[π9 Ὑναῖοσβ βυδμθᾶ οὐἱϊξΤ,ιᾶ ΟΟΟΌΣΒ δρδὶη Ῥεδὶπι 
Ιχχνυὶ). 20: ον. 41. Μογεονεῦ δος 1. [““ΤΙΏ 68 
Θ ΓΘ ὈΓΘ [ο δββι 6 8 ἰγγαίοηδὶ σοι ιβῖοῦ 
οὗ Ἰαησύυᾶρο, βοι(ἰηρ 811 ἱμιογργοίδοῃ δὲ ἀθῆδῃποο, 
ΟὟΓ ΟὨΪΥ αἰϊοσηδίϊνο 18 ἴὼ οοποϊυάθ, ο {π6 ΟὨΘ 
᾿δηά, {μαὺ Ιβδ δὴ τηθβηΐ ἰο ἴοσοίθ]] ἃ στ γασυϊοῦβ 
ΒΙΡΡΙΥ οὗ ναὶος ἀυτγίηρ {πὸ ᾿οΌΓΠΟΥ ἔγομι ΒαΌν]οα 
ἴο Φογυββίθηι, οσ (μδὶ ἴδ6 8016 ἀσβοσ ΡΟΣ ἷβ 8 
βρχυγαῖλνο οὔθ, τηϑδηΐπρ Βἰ ΡΥ ὑπαὶ 1Π6 τοπο 18 
οὗι π6 Εχοάιιβ Πβουϊὰ δὸ τοηθνοα. Αραϊμεὶ 180 
ἴοσταου 18 {Π6 58: Ϊϑῆσα οὗἨ ἈὨἱβίοσυ ; δρδΐηβι (ῃ6 ἰδ. 
ἰοῦ ποϊμίηρ θὰὲ {86 [Ὀγορόοπθ οοπο]ιβίου [ἢ δι {Πὲ8 
δηὰ οἴμον |ἰϊκ6 ῬπΞ τηυδὶ χα δία Ὁ Χο  μΘΙ γ 6] 
ἰο Βαθγίοη δὰ ἰμ6 σοίαγῃ ἔσγοσω οχὶ θ᾽" -Ἷὐ. Α, 
ΑΙΕΣΧΑΝΡΕΒ.) 

6. ΤῊΞΕ ΟΟΝΤΈΛΗΤΙΝΕ ΟΟΝΟΙΌΞΙΟΝ, 

ΟΗΑΡΤΕΝ ΧΙΙ1Ι. 22. 

22 Ἵπογο ἐδ γο ῬΟΔΟΘ, Βαῖίλ ἐπ6 ΤΠΟΒΡ, υηΐο Π6 σ]οϊτοα, 

ἘΧΈΘΟΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

΄ Τῆιοδο ποσᾶβ ἀο ποὶ Εἴ οη ἰο νου. 20-21. ΤΈΟΥ 
οου]ὰ Ὀοίίοῦ οοπποοὶ τ ἢ νοσ. 19 δ [86 πορβῦγο 
Ῥτοοῦ οὗ (86 ἱβουγξῖ, [πᾶ Ιατδοὶ, μδά ἐξ μεαγικοηϑὰ 
τὰ τς ἐ σΙΣ δπὶ πικους οὗ ἰδ6 1,.0ΒΡ, χὰ κα ἐρῶ 
Ὁυπὰ δρυηάδηϊ Βαϊ ναϊΐου (οοσρ. οβρϑοΐα 1ὮΥ 

᾿δὰ Ὀθθ 88 8 τος ἡ νοῦ. 18). Βυ ἢ ΨΟΓ. 
22 ὝΘΤΘ ΟὨΪΥ ἰο ὑαϊοηρ ἰο νοῦβ. 17-190, (βοὴ (ἢ 6 
πογθ σου]ά ποὺ οὐρὰς ἰῃ δηοίποσ ρἾδοο δηὰ οοη- 
Ὡροΐοη. Βιυϊῖ βυος ἰ8 (Π6 ο486 δὲ ({π6 ο]οθο οὔ 1ν]}. 
ΤᾺ οἰτουϊηδίδμοθ ῥγόυαβ ἐμαὶ 180 τψοσγὰβ γα 

τηϑδηΐ (0 ἴΌστω ἃ δ πιῖ 8 δηὰ μοῦοο {πὸ 1 κο-δουπά- 
ἰηρ οοποϊυδίου οὗ 19 ἔτει ἐποὸ Ἐπηοδάθ. [πάοοὰ 
ούϑῃ οἶδρ. ᾿ἰχνὶ. οομοϊυᾶθα, ποὶ πὰῖτἢ [Π6 ΒΆπιθ 
πογάβ, γοῖ στὰ (6 καθ ἱμπουρῃὶ, δὰ {Παὶ ἰῃ δῇ 
Θηδηοθὰ δηὰ ἀγαδθίὶο ἔοστη. [1 8 οογίδ:Ὡ]γ ποὶ 
δοοίἀοηϊαὶ ἐπδὲ οἴαρα. χ].--ἰχνὶ. ατὸ ἰῃ βϑΏΘΓΑΙ ἃ 
Ὀοοῖκ οἵ οοπϑοϊαίΐου, ἐμαὶ (ἢ 6 ἴἄτοο σδλοῖ ραγίβ ὑ6- 
αἷη τὶ πουὰβ οἵ οοηϑοϊδίίοῃ, δὰ γοῖ 81} οἵ (Βθπὶ 
φοποϊαάθ πὶ τἢ ἐπ6 ποτά βὸ τπγϑαϊθηΐης. Ἀουδί- 
688 [9 ῬΙΌρΡΒοὶ πουἹὰ ἐμογοῦν ἱπιργοαβ οὰ δ 

ἐ 
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τοϑάοσε παῖ ([Π9 οοῃδοϊδίΐου ἱδ οἱ πο (1081 ἴον 
411, δῖ (δὲ ΟὨἹΥ 186 ρίουθ 888}} ραγτίδΚκοοίδι. ΤΙ ἷβ 
ἘΠ γοδιοοΐϊηρς οαγηοδβίμθο οἵ [06 γοδροοῖῦννο οοῃοὶυ- 
δἰ. 8, 80 ΠΔΙΘΆΪΥ Θ ρμδδϊσθα δηὰ αἰγθοὶ ! Υ ἰῃ οση- 
ἰσαδὶ πὶὰἢ ἐμ ργοἀοιιμδιίηρ ΘΟΏΒΟΙΔΙΟΣΥ οἰδσγαο- 
ἴον οἵἩ 1.9 Ὀοοῖκ, βου Ιοφὰ [δ6 πὶοϊκοα ἴο ἃ ἐμο- 
τουρὰ ἱπιγοδρθοιοΏ, 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΣΙ, ΑΝῸ ἙΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ου χὶνιιὶ. 2. πη οδαπίω» Ἰοραοίίίας ἀνδὶ ἩΠ6- 
φοφϑοίψιπαο εἰ ὦ μὲ Ἰεμδ 896 δα ουῃ, ᾿ 

»Ῥαίγιιπι Ὶ 
Μα5 τη ογαί. ἀ6 ἰαμάϊδδιΣ ΑΤΗΑΝ.: “μὲ ἐπ ριοίαίε 
διοοειιε, ἴα. οαἰλδάγα νεγα ευοοοραὶ; φιυὶ ατίόπι οοπ- 
ἐγαγίαπι ἐδξηξί δοπίεηίίαπι, ἐπ οοπίγαγια δοάξὲ δαΐλό- 
ἀγα." ὀγετίδ ΟΒΑΤΙΑΧΟ ἐπ 7ιγ8 

᾿ . 1 ἀδεν. ἀϊαί. 40 (πη. 2: “ΝΟΉ εδὶ 
7μοὶϊδ δἰαγε ἰοοο Ῥαιμὲ εἰ ἰεπεγα οταίίαηι Ῥείγὶ ουηὶ 
Οὐνεὶκίο ἴῃ, οοεἰτδ τοσπαπέίπι. Η πο αἰοίένιτ. ϑαποίἑ ποπ 
διπί σοὶ ἰἐπεης ἰοοα ϑαποίογιη, δοά φιεὶ [αοΐϊιπὲ ὀρεγα 
ϑαποίοτιηι." ἘΟΕΒΒΒΤΈΒ. 

2. Οη χινὶϊὶ. 7. “ Ογϑαίδ ταθθὴβ Ἦθτθ ἰὸ γευεαὶ 
βοιῃθίἴηρ; πῇδὲ ἈΪΓΠοσίο, βὸ ἴο βρϑδῖκς, γ.188 βι}}} 
ἃ ποίμίῃ κα, ΟΥ βοιῃοίἷηα υποοηΐ δῃά υἢ- 
Κπονῃ ἴο 81} τηϑη, θυὺ ψΔ14 οὐ (ἢ8 οἰμοσ μβαῃπὰ 
βαὶ Ὁρ δηὰ οοηοοαὶοὰ ἰῃ Οοὐδ Κπονϊοάρο." 
ἽΡΕΣ Ὁ χὴν μὲ Εν γε βετῖ, φιαπάο ὍΟΡΗ 
πιαηὐεδίΐμ8 ,, Αυσῦϑτι ὀγείδ [,οΜ- 
ΒΑΆΒΡΟ, ἵ. ξαμ. ᾿οδοερλῳς δὴ 

8. Οη χΙνὶϊ!, 8. “ Σϊωπέ, ποπ παδουπέιν ΟΝτίδ- 
ἐϊαηὶ Βαϊ ὰ (Πα βαῖθ ΤΈΒΤΟΣΤΙΑΝ, [μὲ ἀοηϊ χηδίοη 
16 δοιὰ] οὗ ἃ ἸὩϑῃ δὲ ἃ παίέωιγαζίδι οὐτγίδίίαπα. 
ΤΉΟΣΘ 18 Ὧ0 οοηἰγααϊοϊίίοη, ΕῸΓ οη6 που]ὰ ποῖ μοῦ 
ἡὐβμμμῳ 8 ΕΟΤΜΙΚΟ, Οἷα Βο ΤΟ Ἴ ἴῃ ἀπττυϑ 

6 ΡοΒ  ὈΠΠ1Υ ο ὯΟΓ τ }}}] ἃ {π6 ροδαὶ Ὁ111 
δοῃο βυδο3 Ἷ. 1Π6 Πα μα Ετοπὶ (ἢ6 κτεῖτι 
οὗ οογῇ δίοῃηβ πίΐίμουϊ (6 ἔγυ - οασίης στουπά 
ΤΆΪΏ δηα βυηῃβηΐπο, ἐμ 6 γα Ὑ{11 ΟΠ ὯῸ ΘΑΓΒ: 80 
πὲ δ 11||16 ἴτουλ ἔθ στουῃά, ταὶῃ δῃὰ βυῃθΐηθ 
δίοηθ πὶιμουὶ {πὸ σταϊη οὗ οοττι. 

4. Οη χῖν. 17, 18. “δὶ ἱποίγηϊβ ἴοσιι, φαὶ 
ποδὶδ υεγδμπι σοπιπιεταξ εἰ πεϊπαίιτ ἱπιρὶϊα υεγὸϊ ο0π- 
ἱεπμογίδια οπιπία πιαία." [[ςῪ}0Ὑ017ΗΕΒ. 

δ. Οἡ χὶνἱ. 206. ““Βαυγίοη 85 δ ἄου]θ 
ταϑϑηΐηρ: 1) (ῃ6 νουγϊὰ; 2) [μ6 δηϊ-ΟὨ γβιΐδη 
κιηρσήοαι, 70 ΒΒβουϊὰ ρὸ οὐυὲ οἵ (μ9 ποιὰ ὃὑγ 
ποῖ Βανίπα ΟἿΣ ΜΑΙ δοοογάϊηρ ἴἰο ἰξ (1 ὅηο. 
ἷ,. 16;1 Ῥοὶ. ἰν. 8; 946. ἰν. θ. 8., ἴοο, τὸ 
οὐχ ἰο 960 [86 δηιΐ-ΟἸ τἰβίίδη Βδῦγ] Υἱοῦ δ8ο-. 
οογάϊηρ ἰο ἐμ6 γοΐοθ ἔγοπι μοδυϑη, Βου. χυΐἱὶ. ὅ.᾽ 
ΟΒΑΜΕΩ. 

ἩἨΟΜΙΙΈΤΊΟΑΙ, ἩΙΝΊΒ, 

1. Οη χὶνίϊ, 1, 2, ““Ὑ76, ἔογ οὺγ ραγί, διὸ δἷδο 
υϊίθ (8]]|Θ ἰηΐο 96 νγθη βοοῦσγ. ΕῸΓ ψγὰ ἰβίκο 
ἔτει οομλίοστε ἔγουλ ἐμΐδ, ἐμαὶ τὸ ἰζῆον, ἰμδὲ νὸ 
ἔδυ Οοα᾽ 5 νογὰ βίτωρὶ δῃὰ ρυγθ, δῃὰ (ἢ β8πλ6 
6 ἱπάοοα Βἰρη!γ ἰο θ6 ῥγαΐθοα δηὰ γαϊυϑά. Βαυὶ 
λ6 15 οὶ Θῃοῦσε ἴογΓ οὯθ ἰο πᾶν ἴμ6 ψοσγά. Οὔθ 
οὐσπῖ δηὰ τημϑὶ ᾿ἶνθ δοοοσάϊηρ ἰὸ ἱΐ, (μϑῃ ν.}} 
01 πιμκο δοοοῦηὶ οὗ υ8, Βαΐ ποζο οδθ ᾿ἰὗνοβ 

σἰτποῦΐ {πὸ ἔραν οἵ Οοά δηὰ ἴῃ κῃ, δῃ ἃ ἤθδσβ ἴῃ 9 
ποτὰ πίίμουὶῖ διθοηάτηρηϊ, ἱμεγο ἀοὰ Μ}}} ρυηίρῃ 
41} 10 μασάοσ, αβ Ομ σὶδὶ ΒΟὟΒ ἰὼ [6 ρδγδῦ]ε οὗ 
[0 βοσγδαηΐὶ ἰμδὶ Κῆϑν ἷθ 1,οτγαβ ΜΠΠ δὰ ἀϊὰ ἱξ 
μοί. Τδογθίογο οὔα βῃουϊάὰ ]Ἰοὲ ὅὸ δυο ἤρδβὶ] 
οοηβάοποο, δηὰ ἰδῦοσ ἴο ᾿νο ἰὼ ἰἢ9 ἔδρασ οἵ σα 
δηὰ μοϊὰ ἐαϊιί}}}}7 ἰο Ηἱδς ποσὶ. Το 1 τὸ (Ἁ] 
ἱπῖο ἀἱ διά ἈΓΣΔΥ ἴοῦ ἀεἰίνογαηοα, ἱΐ σὶ}} 
ΒΌΓΙΟΪΥ ὑὕ6 πτδηϊοά ἴο τὁἪ΄ Βυξ ἰποδθ πδο Ὀγδὰ 
δῦουὲὶ οὐ 86 ἀο (10 6ν8, δηὰ γοὶ ἴδδν Ηἰπὶ ποῖ, 
ὯΟΣ ΜΠῚ 1ἶνθ δοοογάϊηρ ἰο Ηΐδ ποχά, πὶ}} Ὀοαδδὶ 
ἰῃ γαΐη. Οὐοά Υυν}}} εἰ ρὶϑθ μοι ουἱ ἀῃὰ Ρυηίβῃ 
τπθῖ 86 Ηδ αἱὰά [μο 3 9.. ΕῸΓΥ ἰἰο80 το {δἰ ηρ8 
πλυδὲ ΚζῸ ἱοροίδποῦ: ἰγυδίϊηρ αοα, διὰ ἐδαγίης Οοα. 
ΝΟ μοΣ οδη ὃὈ6 σῖχαι Υἱτπουὺ ἰπ6 οἶμογ. 1{ τἴμοὰ 
ἴδαγοοὶ οὶ αοά, ἰμοὰ Ὀθοομμχοδὲ ἃ δηὰ ῥγθ- 
Βυϊαρίαουβ 88 εἶθ ὅονβ. Βαὲ ἐξ τποὺ Βοϊϊονοαὶ 
Ὠοῖ, δῃὰ ΟἿΪΥ ἔδαγοαὶ, ἰπου Μ 110 Ὀοοοσλθ δηχίουβ 
δηὰ (8}} ἰηΐο ἀεβραὶσ. ΤΒογοίοτθ (Π9 Ῥβδ]ῃλ βᾶυϑ: 
“4ΤῊ6 ΒΒ} ἰαἰκοίδ ρῥ᾽οδβατο ἰὼ ὑπο ἰδὲ 
Ηΐπι, ἰῃ ἰδοθὸ ἐμαὶ μορο ἴῃ Ηΐδ πιοσου," Ῥδ. 
αχὶνιὶ. 10. ΨΕΙῚ ὈΙΞΤΕΙΟΗ. 

2. [Οη χῖν. 8-8. Τῆς ἀοοίτίπδ οὐ Ῥγουϊάδηοα 
δι» φγοροον. 1) Τη6 πιοίῃοά βἰδιϑὰ 
γοῖβ. 3,6,7. 2) ΤΊ χϑδδοῦβ ἴοσ Οοὐ᾽β ἰδκίηρ 
{π18 τηοϊβοά πίϊὰ ἴθ. α. Ηδσ ΚηδθῪ ΠΟῪ οὔ" 
βἰἰηδίθ ΠΥ που]ὰ ὑὕθ (νοσ. 4ὴ. ὁ. Ηον ἀδοοϊια)] 
ΠΟΥ που] Ὀ6. 6. ΤὙμαὶ [Π6Ὶ που]ὰ ὃ6 ρίνίη 
Ηἱδβ μουν ἴο ἰάοἷβ (γοσ. ὅς. Ααἶονρ Μ. δ υθαα 

8. Ου χὶνὶϊ. 9-11. ΤῊΞΒ ὈΓΨΥΙΝῈ ΡΙΒΟΙΡΙΩΙ͂ΝΕ 
ΟΡ ΘΟΗΙΌΒΕΝ. 1) [5 οουτθο οὗ Το: α. 
Αοά ἐδ ραϊΐοιι (νογ. 9): ὁ. αοα ῬπΏ 16 }166 ΒΟΥ ΘΓΟΙΥ͂ 
(τος. 10). 2) 1 δἰ πη: α. Οοά ἱβ ραϊίοηϊ α. ον [9 
δαῖκο οἵ Ηἶΐδ Βοῦογ (ἰῃ ογάὰον ἴἰο γονοδὶ ΗΪππ|θο]Γ δὲ 
186 “ κοοά"); β. ἴοσ οὔγ βαίκοβ (γοσ. 9 ὁ (μδὶ πὸ 
ΤΑΥ͂ οὶ 6 αχίοστηϊηδίθα); ὃ. αοἀ :5 βεύῦϑζο α, 
ἴον {86 βαῖ οὔ Ηἰβ βοῃοσ (μδὲ Ηδθ πιδλὺ οὶ ὃθ 
ὈΙΔΑΡἢδπιοά, γοσ. 11); β. [ῸὉΓ ΟΌΡ δαίκζοβ (ἰμδὶ τε 
ΤΩΔΥ͂ Ὁ6 ρυτγίδοα δηὰ οοπβτταοὰ ἰπ (86 ἔξ ΓΏΔΟΘ οὗ 
αἰ οἰ οὉ). 

4. Ου χῖν ῖ!, 17-19. “ Ὑ]ιδὲ ἐδ οὺγ τηοβὲ Ὀ]οδδοὰ 
Κπον οὖσα ἐμαὶ τὸ Κηον Οοὐ ἐπτουρῃ Ηἱἷδ β6] 
νὶἰίγοθδ, δηὰ γγιο, 85 ΟὨ6 νοὶ ]οά, ἴγοτα (9 
ΤΟρἢΘ᾽8 85 16 Οπθ ΕἸ ΘΓΏΔ] ΡΙΌρΡΠαοῦ; 88 [86 ΧΣΘ- 
οοἰθα ϑρ]ϑῃάον οἵ ἰδθ ἱων δὶ ]6 Οἱνίηϊ (πὲ Ὀ6- 

σΆπ|6 βοβῃ δὰ Ὀἱοοά ἴῃ 9688, δηὰ ἰβ ΠΟῪ 88 ΟΌΡ 
Βτοίμογ δοῃβίδηι Υ ὙΣῚΝ 8. Ὑ68, Ὀ᾽οδθοα δηά 
ἴογονον βδία ἱβ 86 ἰπδὲ ραγβ μβοοὰ ἰο 6ο(᾽ 8 ἰσθδβίΐ- 
ΤΑΟΠΥ͂ οὗ [86 γΘΓΥ ρτδοίουβ οοιϊμδοβοοηβίου οὗ οἀ 
ἴουθ] αοἀ τὶς βιοιι ΒΟ] Ομθ8 ἴΌΓΕΥ͂ΟΣ δὶ 

ἰη Ηϊπβο ἢ, τοθθ Ῥϑδωθ ὈΘοοπλ68 οὐογβον- 
Ἰῃης δπὰ ὀνεγη μαἰτοΐηρ δ 8 τίου, Ὀθοδῦβο αἀοὰ ἰῃ 
ἴε ᾿Ἰπρατίβ ἰο τ8 μαίας ἔπι διὰ ᾿υδιϊ ἤοκίίοη. ΟὟΥ 
Τὶ χδουβηθσβδ ἰη αοά 8 Α8 ψανοδ οὗ [ἢ 6 μὰν νὰν 
οοπίϊηι4}}7 81.05.61} ἂρ ἴῃ ρτοδί δϑριιμάβῃοο, ίου οα᾽ 8 
ἔτϑοθ ΜΟΣκα [ἢ 8 δηα δΟοοιΏ  ἰ868 ΟΥΓ 
Τὶ σι οούθηραα δ, ἰὰ ἴδλοϊ, ἰηβηΐϊίθ, οβὲ ἐμοῦ ἰδοὶς 
Ῥόδοθ δπὰ σὶ σῃιθουβηοβα, [θη Ὀ6 6 γ6 δϑθυ ΓΟ ]Υ͂ 
ἐμδὲ {πὸ ΟὨ]Υ͂ τϑαθο 8 ἐμδὲ ἰμοὰ μιδϑὶ ἀοβρίβοα 
(89 νογὰ οἵ ἰῃγ αοά. Ὑο8, ψοσνοῦ βίϑὈ}}18 68 
Ηἰμωβο  ἰὰ οὐ ὈΥ θεόν δοοοθρίδησο οὗ Ηΐ8 
ποιά, ἢθ 8 ἔογουοσ δαί Ὁ} 1866, δῃά 4130 μ88 οἵοσ- 
ὯδΔὶ Ὀίοομι. Ηοδ δοϊοηχβ ἰὼ {π6 ἱπηυι ΓΔ Ὁ] 
ΤΆΡΑΪ]Υ οἵ Οοἥ, {πᾶὶ τάονοθ οὐ [Ὠχοῦ 811 ἐἴπλοθ, 
Ηον οδὴ 6 οὐὸσ Μαῃΐ ἴογ ροθίου 7» ὥ. 
ΒΙΕΡΒΙΟΘΗ. 

δ. Οπ χὶνὶϊ!. 206. “Ξο Οοᾶ ἴᾳ ποηΐ ἰο ἀο: 
ἤθη (Π6 δῃθηλῖο8 οὗ ἴλ6 ομυτοθ 65. Ρ0}} παγα δὲ 
οὔ ἴθ τορθ, ἰδ πιυπὲ ὑγθαῖκ. γ2ἴ,:ε βου] πρδὶς 
(μΐο τοὶ], δηαὰ οομλίοσὶ ουχθοῖγοα ὉΥ ἱζ, ΕὉΣ οἷοθ 



δ28 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΊ' ΙΒΑΙΔΗ, 

ἯΕ Ὑ11 Ὀοοοπιθ ἰΑϊηἰ-βοασγίθὰ δὰ ἀοδρουά, τ βθη 
ΠΙΔΙΙΟΣΒ 830 50 11}. ΨΕΙΤ ὈΙΕΤΈΙΟΗ. 

6. Οη σιν ϊι. 20-22, [86γ80}}8 Εαγρίΐδῃ δηὰ 
ΒαὈΌγ]οηΐδη οδρ( νὰ Υ ἰδ δ ἐγ} οὗ [89 Ἄομγοῖ ἰῃ 
{μ6 ποσὶ, δῃά οἵ ἱπαϊνίυαὶ δοϊλονίῃρ βοὰ δ ἐη 
ἔδο ὈοαῪ οἵ ἐμιΐ8 ἀθαι 8, Βιυΐ τὸ δῖὸ ἴὸ 8 οοσίδίῃ 
ἄορστγοο Οὐ σβοῖγοβ ἰο Ὀαηλθ ἴοσ [86 ργεδβυσο οὗ [μιἰ8 
οὐρινιιγ. ΤΒοτο 8 ονϑ ΥΟΣΥ ταιοΐ ἐμαὶ Βο] 5 
ι.8 δαοίς ἰο {16 βο6ῃ-Ροΐδ οἵ Εαγρί. Υο δῖϑ οἴϑηῃ 
Ἡδηϊης ἴῃ ΡΓΟΡΘΡ ἸονΘ [ῸΓ (μ6 οὔθ 1 ἰηρ πϑρα (αὶ, 
ἷπ ΡΓῸΡΟΣ ἴδιιἢ, ἰ οουγαρα, ἰἱῃ βάο] 1 ν, ἐμ 41}}- 
ἄθῃοθ ἴῃ μοοὰ ψοτῖβ. Υοῖ (Π6 [ογὰ μδ8 ἀορεὶ νοὰ 
ἴδο ἀοΥ]} οἵ ἷ8 ροῦγοσ. Τ}}9 ΘΏΘΙΩΥ͂ 15 Θύθῃ σϑϑ νυ 
σοπαυογοα δἰγοδγ; “ οἷη Ἰροογίἰδις δαπη ἐπ 
, " ρῃοσοο ἴμ9 Οτριδη πιυδὶ Ὀ6 ὀχμοτίοα 
ἴο ἀδ ἔσοιλ ΒδΌυ]οῦ οουγα οουΒ δηθὰ ἰη- 
ἰγορίάϊγ. Τμΐβ ἐμ Ῥχορίιοὶ ἀοθβ ἴῃ ΟἿΣ ἰοχὶ. 
Ὗγο 866 ἰῃ ἰΐ α παγηΐπο οαὐῥ ἰο ἀοραγὲ οὐξ ῳ Βαὸν- 
ἰοα. 1) ΤἊΘ Ῥοδδί θὲ: }Υ οὗ ροΐηρ ουὲ ἰδ α. οὐὔἾθο- 
ὔγο!γ Ὀχοδοηϊθαὰ ὮΥ σοἀσιηρίλοι “ ([αὲ ἰδ Ὀγ 6808 

ΟἸσῖδὲ ;»᾽ μαὶ ὁ. ἀορθηὰβ βυδ᾽)θοι γοὶν οἱ ὑὰν ἴονθ 
ἰο Οοἀ δηα οὖἬε ἔαϊἢῆ. 2) ΤὨ6 γοίυσῃ Βοῦθ ἐβ 
ἀϊδίου, ἱμάάοοα, δα ἰδ νὸ ὙΠ ἰοσαοὶ. 1 ἐδ 
χοῦ ἀοθοσίο οἵ ἀἰοίγοω δὰ ἀδηροσ. Βιυῖ νά 
ΜΙ ἠοῖ ἔοχϑαίκο Ηἷδ σῇ. 186 δριγῖθι8]} κοοῖς (1 
Οὐς. χ. 4) 90]]10γ8 αἰος πιτῃ ᾿μθὰ., 8) Αἱ Βομβλο, 
αἰ 109 Ιογά, ἰῃ οοταυιυηίοη πὶϊ Η τ, [ΠΟΥ 
βηά ρϑβοθ, ΜΠ] ΘΓοδθ ἰΠ9 τὶὶοίςο ΠΟΤ ΒΘΓΘ δηα πουὸσ 
81:4}} δηὰ ποῖ ὀϑθῇ ἰῶ δὶ] (δ ρΡονοσ, ϑρίοι.- 
ἀογ δῃὰ φ]ογυ οἵ (δΐβ πουϊ]ὰ, 

7. [θὁα χινὶ!. 22 “Ἴμο πιοκοά, 86 ἃ πηδίϊος 
οἵ δοῦεσ ἔγυϊῃ δηὰ γοσὶῖγ, λανε ὯΟ ι δοά 
βυῦδοϊδηιαὶ διὰ ἶογ. (1) ἴῃ τδ9 αεἰ οὗ 
π|ῖἰοϊκοάποθθ; (2) ἴα ἰδ Ὀυπὶ ΟΣ [80 ροαβιγοα 
ἐξοῖς Ἔ οι ὯΟ ψηίῳ οἵ οοῃδοΐθηοο; (4) οὔ ἃ 
ἀϑδίμ- θα; (δ) ἔμεσθ 16 οἴδῃ ποῖ ΟὨΪΥ 0 Ρβϑρδ, 
Βαὶ (μ6 δοίυδὶ σϑύθθθ, δρργθβοπείου ; ἀδδβραὶγ: 
(6) θογοπά (Π0 κτανθ, ἃ δίπηεγ ΟΑΝ λαῦϑε 
αὐ οἰογυόσησοι ἐσ Ὁ ταν ἦδ ΟΑΝ ἦἤασε πο Ῥοαδα 
ἐπ λοί" Αδρϑχονίδιϑὰ ἔγολ ΒΑΕΝΕΒ.] 

ΒΕ. -ΤῊ  ῬΕΕΒΒΟΝΑΙ, ΒΕΒΥΑΝΊΤ ΟΕ ΦΕΗΟΥΑΗ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΒ ΧΙ.Χ.--ΠΥ 11. 

ΤῊΘ δοδοῃα Επηοβὰ οἵ οδαρίβ. χὶ.--ἰχυΐ. μδ (Ὁ 
ἐ 411-οοι γο  ηα, οοηΐγαὶ ροϊηΐ [6 Ῥεσϑοῃδὶ ὅ8οσ- 
νδῃὶ οὗ Φοθονδα, ἢ Ἡθομλ 8}1 (80 ἐγγ»ὶοδὶ ἴοσπηδ 
δἰ γεδαν οποουπίογοα ὑπάος (δ ΐ8 ὩδΔπλ6 ἴῃ ομδρίβ. 
Χ].--χΙν, σοι θῖηθ δῷ ἴπ ἰμοὶνρ ἰρῆοῦ ὈὨ1ιγ. 
Ἡδφμοθ ἰπ χ]ὶχ.-- νι, (πὸ βογυδηὶ οἵ Φοβονδῃ 16 
ὯΟ ΙοΏροΣ (86 ὈΘΟΡΪΘ οὗ ἴδεγβοὶ, ὩῸΓ [86 Ῥγορῃμοί, 
ον 186 Ρτορβοίΐο ποι αἰ οη, ῥαι ΟὨΪΥ {ἰὸ Μοε- 
ἷδιι 'ἴὼ Π|ὶδ βεσυδη όσα. Βαϊ {080 Ομαρίογθ ἀο 
ὨΟΐ ΒΡΟΔΙΚ ΟὨΪΥ οὗ [δ}6 Βιιδοτίης δηὰ φηάυγηρ θου- 
νδηΐ, θυὺ 8180 οὗ [βγ86}᾽8 βίῃ δηὰ οἵ τὴ χϑαθιωρ- 
(ἰοῦ ἐμαὶ (6 ϑβοσυδηΐ εἴἴδοίρ ὉγῪ Ηΐδ δβυθογίηρ. 
Τῆυδ ἐὺ Πάρρϑηϑ ἴπδὲ 6 οἰοιηθηί οὗ δῃηπουποίης 
{86 βυβδτγίηρ, οὗ ραπίμμιμθηὶ δηὰ οοῃβοϊδίίοῃ οσοβδ 
ΟὯΘ ΔΠΟΙΪΠΟΡ Δ Ι9 ΒΥ δ ἰμ6 γαγίουδ οοϊογοὰ 

οὗδ πονϑῇ ποῦ. Ὑοὶί {Πἰα ὀγοβδίηρ ΟΟΟΌΣΘ 
ὍΩΥ ἱπ {86 ἐὸν: μαϊῖ, ϑὼ 88 ἷῃ {116 πε πηοδὰ 
ὙΓΌΒ 80 ΤΟΙΣ χὶΐ, ΟἹ βυοοθδδῖνα ὙΠΏΡ, 

Ὁη1}} “η ἐδ ταὶ 16 (χ]ῖν. 28 .; χ]ν. 1) ὐύσρι 
ἔγαλι, 80 ἔγοια χ]ἶχ. οἢ. ἯΘ 666 ἴΠ6 86 1- 

νδηΐ οὗ ϑϑῃονδῇ ἀθυϑὶο ἱπῇ ἴῃ ΟΥΟΣ ἴον ἀἷδ- 
τἰποίηοδα, πη{}} ἴῃ (86 πὶ 416 (111. 13-}}}}. 12) ἢ 
τηθοία 18 ἰῃ (6 οοπιρ]οίθ Σδοθ-λοπιο όσα. Βαϊ 
πὶ (η6 ἰαγίηρ ἱπ (86 γταν Ηθ ἀΐηδρρϑδζβ. 
Ετοῖι ᾿ἶν. οὐ ἦδο ϑογσυδηὶ οἵ 7Ζοῆονδῃ ἰδ Βροΐζθῃ 
οὗ πο οσθ Ὑμαὶ ἰδδθῃ ΤΨ0]ΠΟ͵Β 18 ἃ ἀσβοσ! ρίΐοῃ 
οὗ (80 παϊναϊΐοῃ οἴξδξοιοὰ ὃγ {πὸ ϑαγνδηὶ ἰῃ ἱΐ8 
οὐοοῦνο δαὰ βυδ᾽θοιϊνο δορθοβ. Ταΐθ ἀδβοτὶρ- 
(Ἰοἢ οχίθηάδ ἰο ᾿νὶ. 9, σΒΘ.Θ ἐΐ Ὀγοδῖκβ οδ πὶ 8 
αἀἰδίδηξ νἱονν οὗ (6 βηδὶ δηὰ πἰρίνοδὲ ἔγαϊίβ οἵὔἵ 
βαϊ ναϊζοῃ, {86 ρ] τ  βοδιίοῃ οἵ παίασο. ὙΥ1Ὰ [νὶ. 
10 Ὀερὶπϑ ἃ βοοίάοῃ ἰῃ αἰστοημοοὶ σοηίγαος πὶιὰ 
Μδὶ ργοοθάθθ, ΕῸγ ἴἰμο Ῥσορβοί, βανίηρ βηϊβηο 
Ηἷδ ἀοθοσί ρίζου οὗ τς ρσἱοτγίοια ζαΐαγο, ἔασι Ηἷθ 
Τὴ, ἴο 6 ργεϑθηί, ἴῃ ἐπἰβ ἢ βϑοθ τωουγηυ] 

ὩΡῊ 1 {86 ἰοδίογα οὐἩ [ἢ6 ρϑορὶθ δηά ἴῃ ἰδ 
ΠΑ ΟΩ 186], 5.11 ἢ6 σδῃποὶ οοποϊαἀο πὶϊποαὶ 
εἰνίης (016 οοταΐογίϊηρ δαπυγαηοο, ἐμαὶ ουθα (86 
τ ρδΝ ἄθορ ἀεοχτβαδίϊοα υἱ}} ηοὶ Ἰιϊπᾶον ἐμ ζα]- 

88 [86 χὶ 

ταϑῃὶ οὗ (.:9 Ργοιχίϑου οἵ βδι γαϊίΐοῃ, ΕῸσ ἐδ] δἰχθηθδο οὗ 

[ΒΡ Μ|11 68] (μοδο ἰδὲ ἴἰοὲ ἐδμοιηθοῖνγοα [9 
Βοβὶϑά, ΟἿ]Ὺ ἴον ἰδο πίοίκοα, ἐμπδὶ ρῥϑγεἰβίθηι ν 
ΟΡροδθ ἐδποιωϑοῖγοθ, ἴμογὸ ΜΠ| 6 Ὧὸ βα νδίϊο. 
ΑΝ (9 βοοομὰ Εηποδά οοποϊυάθθ πὴ ἰδ 6 
8816 ΜΟΡΩΒ 88 ε19 οὐρΣ δὴ ΤᾺ 
ΑΒ ἴο ρασγίϊουϊαγβ, (6 Ὁ] οπίηρ οἶδ, ἱπ ΤΥ 

ορίἰπίοῃ, ἀπάθι!ῖοβ (669 πίηθ ομαρίοτβ. ΤΏ ὅγρέ 
Οομργίβοθ οἰδρί. χὶὶχ, [Ἃ}ἢ (μϊ6 (86 

ἱ δείιρόεη ἰὰε ϑδεγναπξ 
ο απὰ νηὶ ἔοι δ ΔΙ1κο ἸΒΌΩΝ Ὁ 

ΑΥ̓͂ θορίῃ δβιη8}} δνὰ οῃὰ ψτοδί. 6 οπεαρίον 
ΓῊΣ ἐ ποεαβ αἰταμιὰ ἰηΐο ἵτὸ δαῖνγοβ, (6 Βγδὶ οὗὨ 
ψ Σοἢ αἶνοθ ἃ (οίδὶ ΤΕΥ οὗ (186 μογϑὸρῃ δηά 
ποσὶς οὗ {86 ϑογυδηὶ οἵ αοα (χὶϊχ. 1- 18), π}}16 
[6 δοοοῃά ββονγβ ΒΟῊΝ Ζίοιι αγίβοϑ ουὲ οὗ ἀθορϑϑὲ 
Τοσβα ςθοβα, τορι] 48 1166} δον ὈῪ {86 ᾿νοδίποει, 
δηὰ δῃΑΙΥ δοϑῖβ δίοῖς ἰο ἴδ Βἷρῃοθι εἰεναίίοι 
δὰ ρίοσγ (χ]ῖσ. 14-26).---Ἴἢ {88 βεοομα ἀϊδοοῦτνθ 
αἶβο (ομαρί. 1.) (86 Ῥτορμοὶ ὀρροβεβ Ζίοῃ δῃά {μ6 
ϑογυδηὶ οὗ αοάἄ, ἱπάϊοδιιης [86 οὐπηποείϊοπ. δείιρεανε 
ἐδ σωΐϊ οΥ Ιεταοὶ απὰ ἐδ δυβεγῖπο οὐἩ ἐλ6 δεγτναπᾶ, 
απ ὅς ἰνεγαπος ἤτοπι ἰδέ ζογπιονῦ ὃν [αἰδὰ ἴα ἰδλα 
ἰαίίεν. ἨΖ«ς βου ἴῃ ἴδ ἢγυὶ ρδυὶ (]. 1.--8), ἡδπιοὶν, 
(μαι αὶ 6 ποίτθοοϊνίη Ἢ 9 [οτὰ γμοὺ Η6 
ο8168 ἰο ΗἾδθ Ῥοεδβοβϑείοῃ, 88 118 ΘΟὨδΟαΌοΠΟΘ 
186 θ᾽: ρΟΓΑΙΥ͂ τοὐθοϊίοη οἵ [δγϑοὶ, Τὸ 8 ψτ!εῖ- 
Ὧ688 οὗ ᾿ σογσοδροηάδ (ἴπ (πὸ βοοομα μαζί ]. 
4-9) 1.6 βυδετίηρ πιο (86 ϑεγναηὶ ἀθοίδγο 
Ηϊπιμ ἢ πὶ ἔην ἰο υπάογίακο τ |1}} ἴμ6 οοπδοίοῦν- 

ἴῃ 
σι ϊοῖ ἐδ ϑογυασέ, ]δγαεῖ, «'. 
ΔΡΡΘΑΓ 0Π6 δῦ δῃοίπον 88 δοίογβ, διὰ ἰμβαὶ μπ8 
ἴον βιιθ]οοὶ ἐδς βπαὶ τοἀετηρίΐοη οἵ Ιδταθὶ. ἴπ ἐμ 
βταὶ ρατί (Ἰΐ. 1-8) (86 ϑεγσυδηΐ, δρρϑαγιὴρ Ἰῃοσίς- 
Ὠἶΐο 865 ἴ{ νοὶ]οὰ, διὰ 1 δὶ ΡΥ δὲ ᾿ηιἱπιοίϊοσ ἐδ 

Ηἱἰἷδ δοίη, μΒοϊάβ ουὐ ἴο (06 μεορὲθ 



ΟΒΑΡ. ΧΙΗΙ͂Σ, 1-18. δῶ9 

ΤῊθ ἐουτίἢ ἀϊδοοῦτθο (οἢΔΡ. 
1.1. ἐδδ γεδίογαζίοη, 9 «εγυϑαΐεηι ἰο 
οίοσγ. ἴῃ {|| ἔτει μαζί οἵ ἰΐ (1ἰϊ. 1-6) ἐν 15 δίαιϑὰ 
ἐπδὲ Φοδονδὴ ταδὶ γοαΐοσο 6 για] θὴλ (ὉΡ ἴῃ δαἷκθ 
οὗ 86 δοπονῦ οἵ Ηἶδ ἤδῆθ. [π ἴδ βοοοῃά ρατγί 
(11. 7-12) 16 δοοοιερὶ ἐδ ποσιί οὗὨ ἐδ6 τοδίογδξϊ ου 
4 ἀοϑοτίδοὰ. ΤῊθ Δ΄ ἀϊδοοῦταθ (1ἰϊ. 138-11]. 
12), ἰοῦ γοργοδοηῖβ ἐμ6 συ] ηλἱ πδιπρ ροϊηὶ οὗὨ 
("9 βοοομά ΕἘπηθδὰ, οδὰ μαγΐϊγ ἤδγο δ δία βυ- 

τὶ ρίΐοῃ κίνοη ἰΐ (μΠ8ὴ {παι πμΐοῖ ΠΡΙΙΥΖΒΟῊ 
αἴνϑῃ: οἰδλα απὰ ϑολεδίἐηνἐπὶ [106 δοοοπὰ 

ἴαγτα 18 ἔσοπι (6 Ηοῦτον οἵ Ῥαᾷ. οχ. 1, πιϑδηϊης 
“ εἰς δἱ τὴῦ τίς μδηα."--ΤῊῈΒ.]. Ηδτο (πο δοῖ- 
γδηϊ 8 ἸΟΝ]ηοθα, ᾿σπλϊποῦσ τῖξ ἀϊνίηθ τα] δι, 
τ ααφὸν ἴῃ ἰἰ5 ἰρἢοϑὶ πνατεο, ΤΏ ἀἰδβοουγαθ [85 

Ῥδιίβι ΤῈο τγβὶ (111. 18--16) οοπίαΐηδ ἐΠ6 
1Βοπ16 οὗ ἰΐἴθ ΡΤΟΡἢΘΟΥ͂. Το δοοοπά (Ἰἰ, 1-7 
ΡΟΓΙΓΑΥΒ ἴμ6 ἸΟΥ ] 685 οὗ [ἢ βογνυδοὶ 88 [Π 6 [,8Πὶ 
ἰδὲ Ὀὴϑασβ {86 βἷη οὗ (9 Φόῦρι. ΕἸΠΔΙΠΥ ἰδ 6 
(ἰτὰ (11, 8--12) ἱγοδῖ οὗ ἔΐο οχαϊδιΐου οἵ ἐπ 
δϑασυδηὶ ἴἰο Εἴοτγ. Το εἰχίἢ αἰδοοῦγβο (οἶδ Ρ. 
}1ν.), ἀοδοῦῖθεβ (ἢ 6 πεισ φαϊναξίοπ 86 (8 μἱοτίουβ 
ἔγαϊ! οὗ 41} (δὶ (86 βογνδηὶ οὗ αοα 88 ἄοῃθ δῃὰ 
ευβετοά. [Ιἡ (86 ἢγαδι ραγὶ οἵ ἱξ (Ἰἰν. 1-10) ἱν ἀθ- 
βοσίθοὰ ἐμο ποπάρείαλγ εἰμ Ὀ]οδείην οἵ ροδίογὶιυ, 

ἧ. 6., [6 ἱποοτρογχβίίοῃ οὗ ὑμ9 αἴθ 1]6 ποῦ ἃ ἴῃ 
Ζίοῃ 88 ἰδο ἔγβι ἔγαϊὶ οὗ ἴπ9 χγδσο οἵ Φοπονδῆ. 
Ϊη {86 δβοοοηά (ἰἰν. 11--17) ἴ6 Ῥγορῇοὶ ἀοβογῖ δ68 
1Π6 ὩΘῊ δδίαία οὗ δαϊυαξίοη ΔΒ δὴ τπίυσεγϑαΐ ΟΠΘ. 
ΤῊΟ δουϑηίὶ ἀἰδουσγθα (οἶαρ. 1γ.) ἰγοδίθ οὗ (ἢ ἷδ: 
[πδὲ [ὉΓ " ὨΘῪ ΒΑΪ γδ ἢ ἐπότὸ πυβὶ ἘΟΡΕΕΥΡΩΒ 
απ ἐπίϊγεῖν πε αν οΥΓἹὈ αρρτγοργνιαίϊπσ βαίυαζίοπ. 
ΕἾγαὶ (ν. 1.8) ἣν ἕ ἐὐὔεας Ῥοπί νον, ππογοίη 
οοῃβἧδίβ [89 οβδθῆοθ οὗ {{Π||8 ὨΘῪ δρρτοργίβδιίΐοῃ οὗ 
δαϊναϊίοη ; (βοὴ (ἰν. 6-18) ποραίι γε, τὲ οὔ- 
βί8]68 δΔῃα Βογυρὶο8 8. ἰο 6 ΟΥ̓ΘΓΟΟΙΔ6 ἴῃ ΟΥΔΟΓ 
δὲ {8 ΠΟῪ τηοάθ οὗ δρργοργίδιΐπρ βαϊ υδιίοῃ 
ΤΊΔΥ͂ Ὀ6 6580] 166. Τἢθ ϑῃογίὶ βοοϊζοι (Ἰνὶ. 1-- 
9), 189 εἰμι ἀἰκοοῦγβα, ἀθβογῖ δε [86 πιογαί, δοοϊαὶ 
απα »λνειοαί ὑγραῖς οΥἡὙ ἰδὲ πεῖ αν οΥ δαίυαξίοη. 
ΕἾΔ γ, ἰὰ (6 πηι αἰθοοῦτθο (ομδρ. ἰἱν]. 10-- 
1ν11. 21) τὸ 866 8 νγογὰ οὗ οοποϊυδίοη. Αἴἶοσ [ἢ9 
Ῥγορμοῖβ σἴδηοο δὰ ροῃοίγαιθα ἱπίο ἴδ σϑ- 
τηοϊοδὶ {πίιτο, Β6 Σοϊασηβ ἰο ἴπ9 ργχοβδοηῖ, Βαϊ 
ἷβ ἴο Ὅ6 ποιοοά (δαὶ ὈΥ 186 Ῥγοδοὴξ ἢθ6 ὑηάογ- 
δίδη δ {π6 ποἿ6 ὑἦπλ6 ῥγονϊουβ ἴο ἰπο Ῥορίηηΐης 
οὗ τοἀοτερίίϊοη, ἰμογϑίογο [86 ἰἰπλὸ Ῥγουΐουδ ἰο ἐΠ9 
οηά οἵ ἐΠ6 Εχ1]6. Τ6 τρουγηΐι! δἰδίθ οὗ (μὲα 
Ργοβοηΐ πιδίκοϑ Ηἷπὰὶ τοβϑοὶ τ βοῖποῦ [Π6 αἰγοοὶιῖθβ 
οὗ 186 ῥγοβοηῖ πιυϑὲ ἡοὺ πλ8κ9 ἱπιροβαὶ Ὁ]9 [86 ζα]- 
ΑἸπιοηΐ οὗὨ [6 ρμἰοτγίουβ Ῥγοῦι 1865 οὗ [6 ἔαΐυτα. 
ΕῸΥ [18 τϑᾶϑοη 9 ἀθϑοσῖθοθ ἔγθὶ (6 ταοῦγῃ ζ] 
βἰἰδίίοι ργονδὶ Πρ δἱ Ὀγθβοηΐ διμοηρ ὑΠ6 βθρ- 
ποτά (1ν]. 10--τῖνιῖ. 2) δηὰ διβοὴς (86 Ῥθορὶϑ 
{π|| 3-14), Ὀυΐϊ οοπλθα ἴο {π6 οοποϊαβίου, 

Ἶ ἰονϑ Ὑ111 σϑδὶὶν μ6 84] (οϑο ἐμδὶ 1οἱὲ ἐμοιη- 
βεῖγεβ ὃὕθ ιϑα]ϑᾶὰ, δῃὰ ἐμαί ον ἴογ (π6 Ἡ]οκοά, 
ὙΠῸ Ῥοσδἰδίθη ἢ  Ορροθθ ἴῃ ἀϊνγίῃθ ἰουθ, 
οδῃ ὉΘ 0 Ρ6806 (ἸΥΐ, 1ὅ-21)}. 

Φ 

1.---ΤῊ ΒΕ ΕἸΒΗ͂Τ ΘΙΒΟΟΤΕΞΕ. 

ῬΡΑΣα1101] Ὀοῖνγοθ 186 Εοσναιῖ οὗ Θοάᾶ δᾶ Ζῖοξ.. 

ΟἜΑΔΡΊΕΕ ΧΙ Ι͂Χ, 

ἴῃ ἃ βἰκοίου ΜἩλῪ [86 Ῥτγορῆοὶ ἄγατη ἃ ρἱοίυσθ 
ΟΥ̓͂ [16 δἴταῖ δῦ σοῦτϑο οὗ ἀονοϊοριηθηΐ ἱπ (6 οΔ80 
οἵ (890 Βογναπὶ οὗ ἀοὰἂ δηὰ ἐδπαί οἵ ἴδβγδοὶ, νυ οἷ, 
ἱ ὍσρησΘ οὗὨ ἰἰ5 το δοίης (6 βοσγυδηΐ, ἰ8 
τόρ υηΐο ἴπ6 οχίγοπιλοδί σα ΒΟΣΥ, γοὶ 888]] 
ΔΙΊδΟ δραΐη (ο 9 [1]}} “ἸΟΥΎ οἵ [Π6 οδαχοὶ οἵ αοάἄ. 

θεχίῃο Ηἷδ ὀουζθο 88 ἃ 1116 

ἴη 
ἀϊδ 

ΤὮο Κοιγδηὶ οὗ αοά 

ΟὨΣ]ἃ ἴῃ τὴῆο Ὀοὰγ οὗὨ ᾿ιΐ8 πιοῖβοσ, ναὶ Ιατϑοῖ,. 
88 ἃ τορυσϊαιεα πίΐο, τηυδὲ Ὀορίη δὴ δῃϊτοὶγ 
ὩΘῊῪ ΘΟΌΓΣΒΘ οἵ 6. Βοίὴῃ Θοτηθ δἷδὸ ἴο [δ τηοαδὶ 
εἰογίουθ ροὰ]. Τ}6 ομδρίονρς 88 δοοοσϊρῖγ ἵνα. 
Ῥασγίβ; 86 ὅγεί οοϊηρσχίβίηφ σὑϑῖβ. 1-18, ἴῃ δθο-- 
οπὰ γετβ. 14-26. 

1, ἸΌΟΤΑΙ, ΒΌΒΥΕΥ ΟΥ̓ ΤΗΕ ῬΈΕΒΒΟΝ ΑΝῸ ὝΟΒΕ ΟΡ! ΤῊΕ ΞΒΕΒΥΑΝΤ' ΟΕ 60. 

ΟἜΠΑΡΤΕΒ ΧΙ ΙΧ. 1--18, 
1 π  θω να 8168, ΒΕ) ΤῺΘ : 

ΘΆΓΚΟΙ, γ6 θ0, ἔγοῃι ΖΓ . 
ΤΟ [0ΕὉ ποι ἜΣ 68116ἀ τη6 ἔτοπι {Ππ6 ᾿ψοσοῦ : 
Ῥτοσὰ ἰδ6 ὈΟΥΤ615 Οὗ ΤΥ ταοίμον μα 6 τηδο τηοηξΐοι ΟΥ̓́ΤΩΥ͂ ὭΔΙιο.. 

2 Απά 6 δίῃ τω846 ΤΩΥ̓ ποι ἢ || ἃ Βῃδσρ βποσὰ 
Τὰ 186 ΒΗΔΟΟῪ οὗἉ δ͵8 παηᾶ Βαία μὸ δά τηο, 
Ἀπᾶ πλδάς πηθ ἃ ΡΟ] βῃοὰ ΒΗ δῇ : 
"τὴ Ἷ φυΐνοῦ Βαίῃ Β6 μἰά της; 



δ80 ΤῊΕΒ ῬΕΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΤΑΉ. 

8 Απά βκαϊὰ υηΐο τη6, Το ατέ ΤΥ βογυδῃΐ, 
Ο ἴεσβϑοὶ, 'π ἡ βόα 1 ψ“111 θ6 ρ] οσιβοα, 

Α ΤΏρη 1 Βαϊ, 1 βανὸ Ἰδροιυγθα ἴῃ γαίῃ, 
1 μᾶνϑ βρεῃῦ ΤΑΥ͂ ΒίΓο Πρ ΤΥ πουρθ, δπὰ ἴῃ γαίῃ: 
Υεί ΒΌΥΘΙΥ ταῦ )υἀρτηθηὶ ἐ8 τ ἴπ6 ΟΕ, 
Απά 'ωγ ποσῖκς τὶς τὰ Οοά. 

δ Απά ῃοΥ,, βαιῖ} [86 0 Β}"Ὁ 
ΤΗδὶ ἐοστηθα τὴ ἔγοτα [6 οσαῦ ἰο δὲ ἢ8 βογυδῃηὶ, 
Τὸ Ὀτίηρ ὅδοοῦ δρβίῃ ἴο ᾿ΐπὶ, 
ὙΤΒΟῸΡὮ [ϑγ86] θ6 ποί γα ποτγοά, 
Ὑοὗ 8}8}} 1 Ὀθ ἘΟΟε ἴῃ {80 6γ68 οὗ 86 1,0 Εν, 
Απά ὰῪ αοα 8}14}} Ὀ6 ΤΑΥ͂ βίσθηρί. 

θ Απὰά ἢ Ββαϊὰ, Ἶν 15 ἃ ᾿ρὺ (ἰηρ (δαὺ ἴδοι βμου]ἀοβὺ Ὀ6 ΤΥ βοσνδσὲ 
Τὸ τ ῖβ6 ὉΡ 186 ἐσ θ68 οὗἉ δοοῦ, 
Απά ἴο τοϑίοσο {μ6 ἡργοβοσνϑὰα οὗ [5186] : 
Ὶ ψ1}1 α]8ὸ ρῖνϑ μθ6 ἴὺσ ἃ Ἰρμὺ ἰο {86 (θη 1165, 
ΤΗδὶ ποὺ ταγοβύ 6 ΤΩΥ̓ Βαϊ γαίζοι υμΐο {μ6 ἐπα οὗ (86 φαγί. 

7 Τηυδ βαῖ [00 [0 ΕΡ, 
ΤῊο Β άθοοῦ οὗὨ [βγδοὶ απὰ ἷβ8 ΠΟΥ Ομθ; 
5ΤῸ Ηἷπι ὙΒΟπὶ τηδη ἀοθρίβοίμ, ἴο εἷπὶ σι οσὰ [86 παίΐοα δΌΒοσσοίι, 
Τὸ ἃ βοσυδηΐ οὗ συ] 6.8, 
Κίηρβ 884}} β60 δηα 8.ῖβο, 
ῬΥΪΠΟΘΒ 8180 8118}} τ Όσβ ΒΡ, 
Βοοδυβο οὗ {Ππ6 1.0 Ὲ}Ρ ὑδπιδὺ 18 ΤΑῚ ὅ.], 
«ἀπά (μὲ ΗΟΙΥ Ομο οὗἉὨ Ιβγδο], δπα [οὴ 5}8}} οβοοβο (δ6ς, 

8 ΤΈυβ κι (6 ΘῈ}, 
Ιη 8ῃ δοοδρίβδῃ]ο {ἰπηθ δυο 1 μοασά {{|66, 
Ἀπᾶ ἰπ 8 ἴπν οὗ βαϊ ναϊώοῃ βᾶνο 1 μεϊροϑὰ ἰῃθ6: 
ΑμάΙ ψ1}} ργεβοσυο 866, δῃὰ ρὶνο [ἢ 66 ἴὉΣ 8 οογοηϑηὺ οὗἉ [86 ῬΘΟΡΪΟ, 
Τὸ ᾿εβίβ 188} ὑπ6 δαυί, ἰο σϑιβο ἴο ἱπμοσὶς [86 ἀεβοϊαῦθ ΒοσιϊαρῸ8 ; 

9 Τμδῖ μου πιαγοϑὺ ΒΑῪ ἰο {86 ὈΥΒΟΉΘΥΒ, ὅὉ ἔοσί ; 
Τὸ δοιὰ μαὶ αγὸ 'π ἀΔΥ 688, ΘΟ ΠΟΥ γοῦΓΒΟΪ 68. 
ΤΥ 58}8]] ἴδοα ἴῃ 86 ΑΥΒ, 
Ἀπ {ποῖν ραβίαγοθ δλαϊἷ δ ἴῃ 811 ἰρῇ Ῥ]δοθβ. 

10 ΤΟΥ͂ 8841} ἢοῦ ΒΌΠΡῸΓ ΠΟΙ ὑ τὺ; 
ΝΟ ΣΙΒΟΓ 584}} [86 “ποδὶ ΠΟΥ Β0Π βιυϊίθ ἐμ 6 πὴ: 
ἘὸῸΣν Β6 ἰμαὺ δίῃ ἸΘΓΟΥ οἱ ἰμοτὴ 88}8]} ἰοδὰ ἐῆ θαι, 
Ἐνοῃ ὈΥ͂ {80 ΒρΤῚ ἢ οἵ ψδύδσ 8841} 6 συϊάθ ὑπ θι, 

11 ΑΠΑῚΙ ν11] τρδῖκο 81] ΤΥ τηουπίδίῃβ 8 ὙΔΥ͂, 
Αμπά τΩΥ͂ Εἰ σ  ΑΥΒ 88}8}} 6 Ἔχδ]ίρα. 

12 ΒομοΪα [8.686 888}} οοπηθ ἔγοτα ἴδ : 
Απά, Ἰο, {1686 ἔγοπλ [6 ποσί δηὰ ἴγοτι (86 τοϑὲ ; 
Απά {δ6θ6 ἔγοσω {86 Ἰδῃά οὗἉ δ᾽ ηἶτα. 

18 Βίηρ, Ο Βοδνϑῃβ; δηὰ Ὀ6 )ογῆι, Ο οβδυίῃ ; 
Απα Ὀγοδκ ἴοσί ἰηΐο βἰπρίηρ, Ο τχρυ δ᾽ 8 : 
Εὸν [86 ΠΟῈΡ Βαίμ οοταϊογίοα ᾿ἷβ ρθορὶθ, 
Αμπάᾶ Ὑ111 Βα Υθ ΤΩΘΤΟΥ͂ ὌΡΟΣ Ϊ8 δϑιοίρα. 

1 ΟΥ, “τῷ γειοαγά, 5 Οὐ, 7λαὲ Ζεγαφὶ πεαὺ δ6 ραϊδονεὦ ἰο λένε, απᾶ 7 πιᾶν, αἷε. 
ὁ ΟΣ ΤΈΛΟΣ ἡσλύογ ἔλαπ ἐλαὲ ἑλοιὶ ελουδάοεξ, εἰο. Ὶ 4 ΟΥ, ἀδεοϊαξιονπε. ΤῸΝ 
δ χ, ΤΌ λίπι ἱλαὲ ἱὰ ἀσερίβοα ἰπ εοιιϊ. 4 0ζ, γωΐδ ᾧ;. 

᾿ 8. 7 λαῦυο πιαῦο ἰδό6. ν λαέδ ἐλοδοη. 4 ἐλ πουίγαρο. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

860 Ζιίεὶ ἴον [09 ΓΘΟΌΣΤΘΩΟΘ οὗ ἐηῆ6 σποσχάδβ: ὙΥ. 1. | 85 ν }} οὨ Ὁ ἢ (δ Ρ. γ. 96; χχίΐ, 8; χχὶϊΐ, Ὁ; ̓ τῃ. 9) 

1039. νον. 4. ὩΣ ἡ), ὉΠ δοταρ. χχχ, Ἰ; δοὺ δοοσοσάϊης ἴο ἔασα ΠΣ 8869. 

͵χ. 20.-----Τ}»Ὁ. Υοτ. δ. 5309-- ἰδ, χι!. 2; Ῥ8. χχυ!. 1. οτ. δ, Ιπϑἰορά οἵ γα. Ὀδίοτο δ νδ", [89 Κ᾿ τὶ τοδάϑ χν 
αν. Ἰ. ἸΟΣΥῚ ει Ὁ χέ)-- ΣΙ. ΤῊΘ βϑιὴθ [9 ἐπ 6886 ἰπ ὑ6 οὐδοῦ ὑβββδδᾶχο: Ἐχοά. χχῖ. 

ΥΘΟ ΘΕ ΟΝ ον ἀπε ΤΉ Θ τὶ ι 8: ἴον. χὶί. 21; χχυ. 30: ὃ βαγ. χυἱΐ, 8: χῖχ. ἴ:; 158. 1χ. 3; 

γοτ. 1. ῬΊΓΙΘ ὁκα 09 ἀορομιάθαι οἱ Ἰ2 ὩΡΌΤΊ, Ῥαὶ 1081} ἀμ}, ο,, σον γἱ. 31; χα! 16; χἣ!. 4, ἴπ ΟὨΪΥ͂ οπα ραιβαξϑ. 



ΟΕΑΡ. ΧΤΙΙ͂Σ. 1-18. 581 

ΚΙ τοδὰβ με), ψϑΠὸ ΚἸΒΙΌΩ μδ6 Ἶ Σ1 θα. χσ. 2. [ἢ 
ἵἅπο ραϑϑδβοβ Καὶ ΒΙΌΣ τοοὰδ κι), μυὶ Κ᾽ τὶ κ᾿) : δι. 1. 

Φ. γι δ. Α5 τομαγὰϑ οἂζν ίοχε, (6 ΤΟΥΧΧ, ἐγδηβίδίϑβ, διὰ 

αἴδοσς ἐξ ἐμ ο Ῥοίιι ζαξίπμδ, " οὐοπογοραδον 6δὐ οἱον ὑϊοαδον ἐ0- 
φαπο οινεὶπο,," ἴγοταο ΜΏΪΟΒ ΟἿὯΘ 8668 ἐπδὲ ἐμὸν τοδὰ 

ἼΞΞΜΙ ΚΕ; ἐδδ, ΡΣΓΟΌΔΘΟΌΙΪΥ, [Π67 ἄγον ἐΐο ἄχος 1οΐ- 

ἰδὲ οἵ ἔηο πογὰ με[) ἰο ἐδο ἰοσοξοίης Ὀχκκ σ᾽, πὰ ἐμ 

ϑοςσοκα ἰο ἴδ (ΟἸ]ονίης Ν᾽, οὐ βυθοϊἑιυἐδὰ ἰὲ ἕος [9 ". 

ὅπποιεις ἰ8 ΥΟΥΥ τ 6} ἀἰθοοπίθηίοα τ. (Ὠὲδ ἰσ ] αἰ ο, 

ψὨϊο ἢ βυμνλοόμθα δηὰ ΤΗῊΣΟΡΟΤΊΟΝ α180 Ὦδτο, Ὀδοδῦδο [ἰ 

ΒΌΓΓΘΙΟΘΣΒ 8 ον ϊδειπμη οοπίγα σ“υἀαδογμῆι ρον αϊα" ἐεε- 
ἐϊπιοπίεπι. Ααύτιλ ἰγδηδἸδίθα: “οὐ 719γΓαοἱ εἰ οοηστοσαδί 

ἐκν." ὙΤμογοίογο 6 σοδὰ 1). [1ὲ βδϑοῖηϑ ἐπογοίογο ἐπιδὲ 
ῬαΣῚΥ εἰδιά-ροίπὶ βδά δὴ ἱμλθθηοο οἱ ἰἢφ τϑαάϊημ. 
Απλοῦς τοοάοτῃβ Ηττεια ἰγαπδί δα “ ἰὴ τῃδὺ ἢ9 1685 δ2- 

ςοῦ Ὀφοῖς ἰο Ηἰτηδοϊή, δηὰ 15:86] ν |] ποὲ Ὀ6 οαττίοα οὔ," 
ἨΟΤΕΛΔΝΕ: “ ἴδτδοὶ ἐμὲ Ὑ{}]1 ποῦ ὈΘ οαγγϑὰ διγαν." Β. 
Ἐπ. Οπηικπε: " Αῃὰ ἰδαΐ [δγδ0] ὈὉ6 Ὠοὺ σαγτίοα σαν." ΑἹ] 
πο ϑο ἰωϊζθ ηὉΝ ἴῃ [ἢ 5689 οὗὨ “ἴο ΟΘΑΥΤῪ ΑἸὙΤαΥ." ΤΠοΌΡἢῃ 

ΙῚ νὶ} ποῖ ἀθὴν ἐπαὺ ἰξ ΤηΔΥῪ 6 ἰαϊςΘ βο, γοὶ ἐπ 9 Ὡϑζῶ- 

ἐἶντο ἐποιρκῆϊ ΡΔΓΗ͂Υ ἀϊδίαγθ ἢ 6 ΒοΏ πο, ῬατῸν [6 18 δαὶ 
δοά δυροσγῆσπουα. [ἰ βαϊΐ5 ὑπ6 Ῥδγδι δ᾽ δὴ το πο ὈοτοΣ 
ἐο οοῃδίγυο ἰὴ οἰδὺδθ δ5 ἃ ροδίἐϊνγο δίαἰθπγηθὶ. ΤΏΘΩ 

456 δηϊῖο γοῦρῦ δίδη δ ἱηδίθδὰ οὗ ἐπ ἰηδηϊίνο τι ἢ ν) 

δοοσοτεάϊπᾳς ἰο ἰδ κτδσρσηδεῖσαὶ πδαρβὸ ὑπαὶ ἀοτηδηὰβ 189 

δΒροοῦν τοΐσσγο ἔζοτο ἐδ ϑυδογα ΐπδίο ἕοστοδ ἴο (6 οὨϊοΥ 

ἔοττηα. ᾿ ΤΌΣ ὑκ ΟΡ ἣν ἴ6 ποῖ δυδρίείουϑ, ΔΒ ΗἼΤΣΙΟ Β0- 

Ῥοϑοϑ. Εν Ὀθϑίὰθ ΟΝ" ) θοΐπρ φυ!θ 85 δὐπλίβϑ Ὁ]9 

δὲ 15 3 ΥΟΥ, 18, [( 15 ατ|!Πὲ6 ΘΟΙΩΤΏΟΩ ἴοΓ 8 ὑσγοροαϊίίοη 

ἰο ὍΘ δΒυροτοάοα ὮΥ 8 ἰεἰηἀ γοὰ οΠ6 ἰη ἐῆο δοοοῃὰ οἱ 86 

(ΘοτῶΡ. ὅοςσ. 111. 17; Ῥβ. χχ στ, 18)..-----Τὴο οἰαυῦδο ἽΣ5ΜΝῚ 
8δε ἔκτ δϑ  ἰβ δ ρβδγϑῃίηθβϑίβ. ΤῊΘ ἰδιίον μαζί οὔ ἵξ ἴδ ἴῃ 
ἐπα νΡοσγίροὺ ΤῊ], Ὀροδῦθα, δοοοζάϊΐης ἰο ΗΘΟΌΓΘΥ κγατη- 

ι 

ΤΩΔΤ, ἐτο ἤχέυσο ἘΠ Ὼ ΚΒ ΔΤΘ ποῖ 85 ϑσἢ Τηϑάο ἰο ΖΟ]]ΟὟ 

ΟὯ6 δι ο 6 Ὁ ἴῃ ᾿Σἴκ6 νϑτῦδ] ἴοσγω, Ὁ ΟὨΪΥ ἐδ τϑὶ βία μβ 
ἴῃ ἐπ ζαίυγθ, τη ]6 ἐδ βοοοῃὰ ἰη ὀχ ρσοϑϑοά Ὦν ἐδ Ῥ61- 
θεῖ 88 Ὀοίης αἰγϑοῦν ρχοϑοὴὶς γίουοα ἔγοση ἐπ δίδη- 

Ῥοΐπέ οὔ ἐδο ἑχίαγο. ΤῊ ΘΓΘίοσο ἤογο: 1 ν1}} Ὁ0 Ἠοηογοά 
δοὰ ἤθη [85 (5 [πιτηϑάϊδίθ ΘΟ ΒΘαΌΘΏ66) ΤΥ Θοά ΓῺ 
εἰγοπ ες, 

Ψψοσ. 6. 13 Ὀϑίοτθ ἼΣΡΗ ἴθ ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ Βυρογἤθοι δ, ΟΥ 

χαΐποτν ἰ οὐμκὴν ἐο δίβῃ ἃ Ὀϑίοσο ἐδ ΤΩ ΟΣ ἐπαὶ υἱΐογα 
18ὸ 1πέθηδου οί : σοηδί ογοὰ ὕγοτῃ (ἢ15, πδὶ 1 τι} 
ΤΩΑΙ͂ΧΟ [966 8 ᾿ἰκπ ἰο ἐπ 9 Ποδίῃ θη, [ὁ [5 8 δ) 4}} ἰὴ ς ἐμδὲ 
ἴποῦ γέ τὴν βουυϑδηὺ (ο σαΐβϑο ὕὉ ἐδ ἰγίθθβ οὐ [«Γδο], 
Βαὸ 72 δίδῃ: ἀβ ἤθτθ ἴο ἱπητωηδίθ ΚΘΏΘΓΘΙΥ 8 Θοτο ρ γαῖ ῖνθ 

σοϊδέϊοι, δηὰ, δα ὈξΙΣΤΈΘΟΝ Δ1]80 ΟΌΒΟΓΥΟΒ, ΟὯ6 ΤΩΔΥ ὩὨοΐ 

Ῥῦθδβ ἔῆο τρδίίον οἵ ἰἰβ ροδίο. [1ἢ Ἑξοῖς. Ὑἱ}}. 1Ἱ δἷϑο, 

10:9 ΟἿΪΥ οἶμὸσς ρΐδοθ Ὑ86ΓΘ ν 2) οὐουγδ ἱπαρουβο ΠΥ 

πὶ 13 (οοζρ. 23, 86πι. γΥἱ. 22), ἐδ 15 Ρεγοροσίἑϊου ἀο098 ὩοΣ 

βίδηὰ ἰῃ ἐπο ᾿οκίςσδ! ἢν οογσϑοὺ ρίδοο. ῬΧΟΌΘΔΟΪΥ ἔδοσθ 

Βονοσθὰ Ὀϑίοσο ἐμ Ῥγορῃοὺ ἐπ ἐπουρῃὶ Ἶ99 7} 

“Δ[ ἐν ἽΠΥΠ, ἔ, 6.,. ἢ 15 ἔχοτα (866, ἴζοτα ἐΠῪ 5ἰδηα"- 

Ῥοίΐηΐ οσ ἰῃ οοτηραγίδου ἰῇ ἰΏΥ ο]αΐ πα, 8 ΒΥ 8}} ἐπίης 
ἐμδὶ ἐμοῦ δύ [ὯΥ δογυδῶὶ ἰοὸ σαὶβθ ὉΡ ἰϑζγϑθὶ, 1 1] τακθ 

[π66 ἃ ἰκδὲ ἰο ἐμ Βοαδίμβϑοη. Τμδὺ ἼΡΥΠ 92 ποιμὰ δο- 
ει. ἼΝΝ 

οογάϊη κι ὃὉ6 οσοηἰτϑοίθα ἑηΐο ἹΔΥΤ2.---ττὸ Ρἰδοίης ἰὴ 9 
: 5. Ὁ 

ἰηδῃ. “τῶ αἴϊον, ποτ [5 8 οογίαϊη ροοίία οἴἶδεοϊ: ἐἢθ 
“4: 

ἔνο ἰπδηϊεἶνο οἰδυδοδ ἔοσηι 8 0016 τ ἢ σοστθϑροῦ ἀἰης 
Ὀδκίπαίπς δορὰ θὰ. Οοσωρ. χὶΐν. 10; 8. Υἱ. 10. 

Ψον. 1. [ἢ 82. Π|5 (0 Γ12 ἰδ δἰτωρίο ἰπϑδηἶνο, τ οἢ 
τ : 

9 ὨογΟΥΟΥ ἰο ὕὈ9 οδομϑέγαθὰ ἤοΓΤΟ 8κ αδείγασέιηι ὉΤῸ ἐ0π 
ὁγείο. Ὁ) ἰδ ποὶ ἰο Ὀ6 οοῃοοίνοὰα οἵ δα ἰῃ ἴῃ δοουδὴ- 
{{νο (οὔ ἄθαγονρ ἀϑδηϊείοη), Ὀκὶ 85 δίδπαϊης ἴῃ [6 κΚαοῃΐ- 

ἐϊνο. Ἐοτ ἐν ἷσ Ὡοΐ {Π 8οαὶ οἴ ἔ6 βοσυδηϊ (181 16 τιθϑῆϊ, 

Ὁσὲ {(Π6 8βοα] οὔ ἐδ ἀοδρίβουῦ. ἘῸΓ πο ΤΏ ΘΓΘΙΥ οὐὐναγά)ν, 

νι! τογάβ, Ὀαὶ ἔσυ]ν, ἰπταγάϊν, ἰδ ὑπο ὶγ Ὑ0]6 δου]. 
Ηδ ἴδ ἰο ὑῇοσω δὴ οὐ οοῦ οὗ οορίθιηρε (6ΟἸΏ. γπῦ Φοῦ 

1 

χί!, 4; Ὁ 7οὉ χνυί!. 6.----Ἰὰ τοκασάὰ ἰο ἔμθ ογάδν 
: 

Ἰ25Ὶ ἸΔῈ" σον. ἐμ σϑιγασίζθ οὐ ἐπθ ὑϑγϑῃ ῃθϑὶβ ἴῃ 

γοσ. δ. 1ὲ ἰθ ἰο Ὀ6 ποἰθὰ ἰπδὲ ἰξ ἀο65 ὑοΐ χσοδαὰ Ὁ" 
δι αὶ 

ΠΏΣ). Ἐρτ ἴδ 1 δίϊον Ὁ" Ἢ ἀοϑϑ Ὡοΐ βίδῃη: ἃ βαγαὶ- 
“ἰππι 4 : 

191 τίς ὑπ ἢ Ὀοΐοσο 2, δῃηἃὰ τρόγϑουοσ ΕἼ" ἰ5. οί ἴο 
Η τ 

Ὀ6 δυρρ]ἰοα Ὀθίοχο ἱξ, βυι ἐῆο ἢ αῆον Ὁ 29 ἀθιωοῃ- 
: 

δἰσγαϊἧνο ἰογοῦ "-α ὑσίησοα, λον 6} 4}} πποσϑῃ!ϊρ ἢΐτὰ (ΘΟΤΡ. 
ΕἘΑΙΡ, ὃ 844, ὃ; αθῃ, χχὶ!. 4, Φ4 ; Ἐχοὰά. χνὶ. 6, Ἱ, 6ἐς.}.--- 

ΤὮΘ Ὁ Ὀδίογο 12" ἐδ ἴο Ὀο ἰδκοῃ ἰῃ ἐῆο βαπὶθ Ὑδὺ. 10 
ι͵ 

κἰαπὰβ ἀοσηοηϑίτγαι γον, οοστοδροηάΐης ἰο ἰδ6 ἼΠ  Ὀο- 

ἴοτο 13), δηα γηοίονϊσα!Υ ϑυ δε υϊοὰ ἕον ἰξ ἴος ἐῆ9 

Βϑῖζο οἵ γαγίοίγ. Ἧ᾽ο οου]Ἱὰ ΒΔῪ ποῦ πλοΥΘ ΦΟΣΤΟΟΙΪ, γοῦ 
τῆοτο ἐμέο! ἰ Ὁ δηὰ ὉΥ ἃ τϑα]ν τ ΟΥΘ ΘΟΓΩΤΏΟΣ ΘΟὮ» 

δἰγασέίοῃ : ἴοῦ Ζο ον ΒΒ 8βαῖο ὙΠῸ ἰ8 δ Πίαϊ, ον ἐδ 9 

βαϊζο οὔ ἰῆο ΗΟΙΥ ΟὨο οἵ [δγδοὶ, νῆο 88 οῇοβϑῃ [ἢθ6. 

ΨοΣ. 9. Τὸ ἰαἶζθ “δμὺ οτυ πα γον (Ὀ πειτ 5 Ε) ἰσ ποῖ 

ἱτωροϑϑίθ]ο, Ὀαὲ ἱξ ἐβ 8180 Ὡοῦ ὨΘΟΘΒΑΘΤΥ. ΕὉΥ τῆδί 70]- 

Ιοττο 5 ἰὴ δρϑοοϊβοδιίίου οὔ δι ργϑοϑάθϑβ, ΑΒ ΠΟῪ [ὮΘΓΘ 

ἐκ βαϊὰ αἴϊοτ, τῃδὲ 2}} τη υυδὲ ὈΧΘΥΪΟΌΒΙΥ ὮΘΡΡΟΏ ἴἰὸ σλδῖτο 

Ροδβί]6 ἐπαὺ ὋΣ ὉΡΙῚ βιὰ ΤΊΣ. Ὑδὲ ὙΝἾ 15 
ἮΘΓΘ τῦοτο ὑπϑῃ 8 ΠηΘΓΘ βίῃ οἵ αποίαἰιίοη, 1 ἀϑμῃοιϑϑ 
δῷ δοίυδὶ, δα [Ὁ18 δρϑακίης, ψῇ Ππουΐ τπΙΟὮ {Π9 οδρεγοβ 
σου] ποῖ ὉΘ δρὶο [0 Ἀϑδσ ἐμ! ΘΆΣΔΓΩΟὨ8.-----Ὁ 3) Σεμρινα, 

ΘΟΙΏΡ. Ῥκ. οχχί. 6. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺ ΟΒΙΤΙΟΑΙ. 

1. ΤῊ οὴθ ΜὙᾶδο ἴοσιηβ ἐπ οἰ ἱοῦ ρεγκοῦ οἵ ἴῃ 6 
βοοοπὰ Ἐμπηοδή, [Π 6 ῬΡαγβοῦδὶ ϑεσνυδηΐ οἵ 79 μονδῆ, 
ἦα αἶδο [ἢ ἢγαϊ {μαΐ ϑηίοτβ μοῦ 86 βρϑάῖκοσ. Ἦ παὶ 
ΗΘ ϑαᾶγβ δῃὰ ἤοδτβ δον ὯΝ δ Ῥδῃοσδιῖο ἰτηβρθ 
οἵ Ηἰκβ Ἰϊΐδ δῃᾷὰ ᾿ἰδῦοῦ ἔγοτα ἐπεὶ δγοὶ ταγαίοτίουβ 
βθοχιῃπίηρ ἰο {88 τοπιοίοσὶ ρἱοτίοιιϑ οηἃ. Αδ ἐδ9 
Βεγνδηῖ οὗ αο Ὀερίηβ ΕΥ̓͂ δαπηπηοηΐηρ 411} ἰδηᾶβ 
οὔ {πΠ0 Θαγίϊι (ο σῖγα ᾿ιοοά, Ηρ Ἰοἰα ἱξ Ὀ6 πηάοῖ- 
αἰοοά [δὲ γῇηδὶ 15 ΠΟΤ ἰο 06 Ποαγὰ σΟΠΟΟΣΏΒ 4]]} 
(νοσ. 1 α). ΤΏοη Ηο ἀοοϊχηδίοα Η ἰπιβοὶ ἢ 86. οὔθ 
ς8]1ο ἔγοτα Ηΐ8 πιο μι τ᾿ β σόοι (νοτ. 1 δὴ, πᾶ 88 
ΔῊ Ἰπρίσγυμηοηΐ οασϊρροά [ὉΓ 8 βυσοθβθ οοῃίοθὶ 
(νοῦ. 2), ἴοὸ πδοπὶ Φοπονδὴ 88 ρίνοη (6 Ποποῖ- 
4Ὁ]6 παῃ16 “ Βεγυδηΐ οἵ αοἀ " δηά “ Ἰεγδοὶ," δηὰ 
Ὀγ πῆοπὶ Ηθ ἤδη ἀοιογτιϊηοά ἰο ρον ν ΗΠ πιβοὶ 
(τας. 38). Το ῥγοδβοὴὶ οαἱ οἵ πΒίοι ἐδ βοσυδαὶ 

οὗ αοὰ αροδῖκα ἀοθα ῃοὶ οογτεβροῃά ἰο {8688 ρτα- 
οἴουβ ἀεοϊαταϊΐοηβ. Εὸσ Ηδ 18 οοῃείγαϊηοα ἰο 
ΒΑ: 1 παγο ἰαθογοὰ δηὰ βυβεγοά ἴῃ ναΐῃ {γϑγ. 
4 α). Βυϊ Ηδ ᾿ηβίδπε οοῦβοῖοβ Η ̓ πλβ6 }  δραΐη 
αὶ τ [ῃ6 ἸΒουαὶ τμαὶ Η 18 τίει δπὰ Ἠΐβ γτονδγὰ 
ἃῖο ἴῃ [6 πδπα8 οἵ αοἀ, ἐππ5 1 σοοά ᾿ἰδηἀ8 (γ6Γ. 
4 δ). Απᾷ (Βοη Ψοἴοναι Η μλθ6]  ΘΟὨΓη}8 [}}18 

υπηὰ οἵ οουχίοτέ ὉΥ δ ἰμτοοίο!ἀ ἀφοϊατγαίίοη: 1) 
ἔπαὲ ἐη6 ποτῖκ οὔ Ηΐδ ομοόβθὴ ϑογνυδηΐ, βὸ (Ἀ7 ἴγοῃλ 
θεΐηρ υηδαοοορϑαίαὶ, τὶ}} αἰϊαΐῃ ἃ ταυοῖ εἰσθεῦ ἐπ 
[δὴ πμδὺ γα οὐ υἷηδ}}γ ἀείϊοτταϊποά. Τῆδὶ 15, Ηδ 
8141] ποῖ οὨἹῪ τίς Ὀδοὶς ἰπ6 Ῥρϑορίϑ οἵ [βτβε] (ο 
6 αοά, θυ αἷθο τίη Ἰ'σμὶ δηὰ βδ] νδίΐοῃ ἴο δ}} 
πδίϊουβ (γεγ. δ, 6). 2) Το βογνδηῖ οἵ αοά, Ρ6- 
οοπιθ δὴ οδ᾽εοϊ οἵ οοπίθπιρὶ δηὰ δνογείου, 88}}]]} 
Βαοοῖθ 8 οδήοοι οἵὗ (μ9 δΒἰρσίιοοῖ γοπογδίίοη ουθα 



ΤΗΕΞ ῬΡΒΟΡΗΕΙ ΙΒΑΙΑΗ. 

ἴον κίηρς (τοῦ. 7). 8) ΤῊο βογυδηὶ οἵ Οοὰ, ἰο 8 
οογίαϊῃ {1π16 Βθθυλ ὨΡῚΥ τεριηαϊαίοα, Β[}8}} γοῖ, πθοα 
{Π6 Εἶπιθ ἴον ἰΐ δσγινθθ, Ὀ6 Σαϊϑοὰ δἱοῖ δηὰ πηδὰθ 
1η9 πιοάΐαίον οὗ ἃ ΠΟῪ Οονθηδηί, πῃ σοηθθαῦομ08 
οἵ πῇς ἰμ6 ΗοΙγ 1,δηὰ 6.}4}} 6 σοϑίογοὰ δηὰ 
ΠΟΝΪΥ αἰν!ἀοα, [89 ῬΘΟΡΙΟ γοἀθοσηϑθα δπὰ Ὀγουρδὶ 
Βοῖὰθ ὑυπάον ἀἰνῖηθ Ῥχγοίθοϊΐοῃ δηὰ βυρροσγὶ ἴσοι 
δ΄] παίΐοῃβ δῃᾶ σορίοῃβ οἵ ἴα που {(γεσβ. 8--12). 
Οὐ δοοουυΐ οὗ {πὶ8 ρ]οτίουδ τοδοπιριίοη, ἢθαγθη 
δηὰ δύ ἢ ἃγὸ βυτηπηοηθα ἴο ῥγδὶβο αοἀ (γος. 13). 

2, Ἱμεῖθ, Ο ἰ61686----ἢ ΤΥ Θοῖά ..-- 
Ὕ ετβ. 1-4. 16]Δηαβ δὰ πδίϊ ο.β ΔΥῸ Β6γθ ἱῃ ῥρδΊα]- 
16118πλ, 88 'ῃ χἹἹ 1, Αβ αὶ [0]]Ο8 ΘΟ ΟΟΤΏΒ 8]], 
6 δνο ἘΘΙΘ ἃ ἀΐβοουγθο οὗ πηΐνοσβαὶ ἱπηρογίδηοθ 
(οοταρ. ἱ. 2; χχχῖν. 1). ΤῊ 8 ἱπίσοάδυοσίίοη ααϊίο 
οογγοβροηᾶάβ ἰὸ [86 πβἰδίθπιθηΐ οὗ γϑσ. 6, ἐμαὶ τῇ 
ϑογυδηὶ οὗ (οα 58}4}} "δ (μὸ ᾿ἰῃξλ οὗ {πὸ μοδιιοῃ 
δηά βδϊ νδίίοῃ οὗ (ὐοά ἴο (δ ϑηὰ οἵ [9 βδαυίῃ. Βαυὲ 
Ὑ0 6 ἤθ6γ (Π6 βεγναὴῖ οὗ ὁοαῦ Αἱ ἢτες εκἰκεὶ 
1Π6 Ῥτορδοὶ ἰτηβοὶ  δϑϑῖῃϑ ἴο βροδὶς 'ῃ γεσα. 1, 2, 
ἀφοϊαγίης Εἰ 081} ἔγοσω μιἷ8 πῃοί μοσβ ποῖ (σοΙΏΡ. 
ὅτ. 1. δ)» εἷ6 ϑαυλριηθηϊ ἴον ἴ86 ργορβϑιΐο οδι ηρ 
δὰ (0 ῥτοίθοϊζοῃ Ὄχρογι ποθ ἰῇ [8 δχϑγοΐθθ. 
Βυϊ ἱποϑίδη!!  νοσ. 8 οοηίγδαϊοίβ (18. ἘῸΣ ἷξ ἐδ 
ἱποοργο 5: 016 ον {μ6 Ῥτορμοὶ δίομθ οδῃ ὃ6 
οΔ]Πϑὰ Ιδγδ6]. Αἀάρὰ ἰο ἐμΐ8 (6 Ῥτγορῇῃοὶ οοσ- 
(Δί ΠΥ ὁδηποῖ ΒΥ ὑμαὶ {π6 ΓΟΒΡ [88 τηδάθ ᾿ΐδπὶ 
8 ἰχπδ ἰο ἴῃ9 Οφη]ο8, εἰσ. (σετ. 6). Α8 11{|}6 
Ο8} 11 6 βαϊὰ οὗ μια ἐπδὲὶ ἰκϊηρβ 8.}4}} ποχϑιὶ 
᾿ἰπὶ (νον. 7), οὐ ἰδὲ 8 15 βαῖ (ὉΥ ἃ οονθηδηΐ ὁ 
1Π6 ῬΘΟΡΙ6 (γον. 8).--ΓΠ6 ἀοδὶσηδίΐοη οὗ [ῃΠ6 οὨΘ 
δ άἀγεβοοὰ 88. “"1βγϑ61᾽) ἴῃ γυοὸσγ. ὃ δὰ [Π9 
᾿Βουρμὶ ἰδὲ Ιογδθὶ '5 τηοδηὶ, οἱ ἴμοῦ δ ἃ ἡδίϊοῃ 
ΟΥ 88 (μὸ Ὠυοίουβ οὗ ἴμ6 πδιΐοη ((Π6 βρὶτὶίααὶ 
]6γ91). Βαϊ γϑσα. δ, 6, οομῆϊοιϊ πὶϊ 5, ΒΟΓΘ 
Ὀοΐἢ Ἰ ἴῃ βοῆογαὶ δηὰ 4180 ἐδθ πυοΐουδ οὗ 
ΤΥ οὶ ΔΙΘῸΣ πλήν ἀἰδιλησυΐϊδῃοά ἔγοτα {π6 ϑοσνδηὶ 
οἵ αοά (866 ὕ6 ον). Βας ΠΟ οδπ οὔθ βΒδῪ ψῖὶ 
ΟΕΒΙ ΕΠ (1). Κποολέ υὕελουαλ' δ, Ὁ. 87): “1τὴθ η8- 
ιἰοη 88 δῇ ἰάθαὶ [βγϑθ] Ἰοδὰβ ὑβαοὶς (ῃ9 Ῥβϑορὶθ ἴῃ 
ἐποὶν οπιρὶ γ 641] τηδηϊ δβιΐου Ῥ᾿ ἈΉΘΓΘ 18 1 ΘΥΟΡ 
βαϊὰ ἴῃ ΔΩΥ͂ Β6Ώ86 ὙΠΔΓΟΥΟΣ ἰπδὲ ἰπ6 παϊΐοη Ἰοὰ 
ἐυ.6 1 Ρβοϊς ἢ Απά τ (θη 16 ἰάοαὶ 1εγϑϑὶ, ἐπὶ 
που]ὰ γοὶ θ6 [86 οὔθ ἰο ἰοδὰ ὑδοῖς, ΟὨΪΥ διιοῦ 
(89 τουτηοα 7 Απάὰ ἀϊὰ ποὲ ἐμοδο ἐπαὶ ταοδῖροῖ 
ἴῃ (Π0 Ἐχ1]Ὸ αἷδο δοϊοηρ ἴο διιρί γῖ 68] [6γ86] --- 
Βγ πο βογνυδηί οἵ Φοδονδῆ ἰῃ οὖγ ἰοχὲ 1 οδῃ 
ΟὨΪΥ υπάρογβίδηἀ ἰῃ8 Ρδσβοηδὶ βογυδηῖ. Ηδ οοη- 
βιϊξαίοη ἱῃ [ἢ [οἷα βεοοοηὰ Ἐπηδδα {Π6 ργϊποὶραὶ 
Ῥεύβοῦ. δαὶ γγχδὲ βδία οὔ Ηΐπι ἴῃ ἔμ6 ἔγηϊ [ἢ- 
Ὠρβὰ ΟΥ̓ ὙΔΥ οὗ ῥτοϊυἀθ ΠΟῪ οοπιθθ (ο ἐΐ8 ζ.}} 
ἀονοϊορπιοπι. Τ6 βογνδηῖ οὗ Φοῃουδῇ 18 'δὸ ἃ 
ΤηΔῃ ὙΠῸ [ΔΥ̓ ἰπ ἰῃ9 ποῦ οὗ ἷβ τηοῖΐῃοσς. 79 
Ῥτορἢοὶ ροσίγαγδ Ηἷβ ᾿ἰΐ αὖ ουο. 1ὶ ἰδ ᾿ϑράν ας 
ποὶ βυρογβυοιβ ἴἰο χοπγατῖς (πὶ π 6 ἐπ Ῥτορῃοὶ 
δΆΥ5 οἵ ἴΠ6 ρ6ορ]θ οἵ ᾿βγϑοὶ, αοά οἦοβθ, ἐογπιρά 
δγοισὰξ οπ, κερί, ὅογα ἴπθτὰ οὶ ἰμ6 πο" οα 
(1535, ΧΙ ν, 2, 24; χὶνὶ. 8. χ]ἱ, 8, 9, 10), οἵἁ ἰἢ9 
ῬΘΙΒΟΙΔΙ ϑοσνδηὶ, ἣθ ογεθά απὰ οαἰεα Ηἷτι ἤτοτω 
πο ποπὶῦ (χ] ἶχ. 1, δ), 6 βαγβ οὗ Ογγίμβ, ον, μ6 
οαἰϊδὰ δεΐπι ὃν ἠΐξ παπιδ δῃα ὀγοισί δἴπι οπ εἰν, 1, 
8, 4). Ετοια {πὲ8 ἐξ 16 δϑϑθὰ μδὲ ἔπ βοσυδηὶ οἵ 
Φοδονδὰ ἴῃ ὈΟΪ δοηβοθ βἰδπάδ Ὡθαγοῦ Φϑῃουδῇῃ 
ἴδῃ ἄοοβ Ογγυβ. Βοῦ ἴῃ ἰμ6 ἐπὸ βγβὲ πδιηϑὰ 
ἴπ6 ΓΠΟΒΡ οἰδῖπιβ ἃ οοσίδίη ραίθσηίγ, Βαὲ [Ιδγδοὶ 

ἵνοβ. ᾿ἷπὶ τηοϑὲ οαγθ. [{ τουδὶ δἷδὸ ὃθ Κκρί, 
Θ δηἀ βυρροτίοα, ΤῊ ρϑιβοῃδὶ βογυβηὶ ἀοθβ 

τοὶ ῃοοὰ {Π|8 μ6]ρ. Ηδ ἰδ Τηθ ΓΟ Υ Τοττηϑᾶ, ἰΒοη 
οΔ}16ὰ, Ογγαβ, ΠΟΊΤΘΥΘΣ, ΔΡΡΘΔΙΒ 88 οσ᾽ αἰ παιΐηρ 
ἔγοῦλ ἃ τοφίοῃ ἰμαὶ 1168 ἤλοσο σριηοίθ ἔζοσῃ [89 

᾽ 

ΓΒ. του (δὲ δ ἰ8 οδἰϑὰ ὑρ ΌΥ ἰδ πδηλθ 
(δὰ ἴῃ ἴοι "γ ζ΄ δηὰ Τγη) Ὁ, χὶν. 4). 
1 ἰδ ὀνθῃ βοϊξονυϊ θη δαὶ ΕῚΡ [0309 ἄσοβ 

ποῖ Τ6ΔΏ : ἢ6 ᾿88 (8|16ϑἀ πλθ μέ ο΄ ΠΥ τοοῖμο Σ᾽ 5 
πο (ΗΠ ΑῊΝ). ΕῸΣ ἰδυδ υῃάογοιοοὰ ἰἰ0 εἐχ- 
Ῥγοβαΐοῦ δυρροδία δοϑυγὰ 14.885. Βυὶ 1 τΟσῸ 
αυϊὶθ 'ῃ ΡΙδοθ ἴο δβδαυ, ἰμδὲ ἴ:6 ροσβοῦδλὶ ϑογυδηὶ 
οὗ δ ῃονυδὴ γ͵δ8 4180 δὴ ἰῃδίγυταθηΐ ἰοσιμθα αὐ ἦοο, 
δηὰ Ἰοα 88 ἰϊ πογα Ὀγ ἰπ6 νοΐοο οὗ Οοὐ ἔτοιλ ἱστίη 
οῃ. Τμο μδγδὶ]εὶ Ἔχργεβεῖίου Ὧ᾽ Ὑ 3177 τοθδπβ 
“0 ΣΏΔΪκ6 ΤΩΘΠΊΟΤΣΥ͂, ΤΟΠΙΘΙΔΌΓΒΙΟΘ οὗἨ 6 Π8π|6.᾽ἢ 
ΤΙ ἰθ υϑοὰ οἵ πε μῷ οὗὨἨ τΟΣΒΠ1 ἰηἰεηἀοα ἴον .8}}- 
ἱπῷ οὐ ἔπε αἰνίηο παῖ (Επχοά. χχ, 21); οὗ 8 
τοοσυσηοης ἰηἰοπαθα ἰοὸ ἰῃδῖὶϑ δα πδιὴθ (2 
88. ΧΥΪ ΣΙ. 18); οἵ ὁ ἰσϊδαίο οἵ ρῥγβαΐδο τοθδηὶ ἴἰὸ 
ΚΚοΘ Ὁ (ἢ ΠΙΘΕΔΟΥΥ οὗ 4 Ὡδῆι6 ἴον Δ}}] ἰΐποβ (δ. 
χὶν. 18; 1ε8. χχνΐ. 18). Οα ὈΣΞΨ Ὑ 217, οοιαρ. 
ΧΙν. 1. Ἡδρτο, τ ογο [ἢ ΘΧρτοβδίου 18 ῬΡΆΓ811εὶ 
πὶ ΜῊ, ΠΤ ἢ Βοίγονοῦ, δ ἈΔΡΡΘΏ ΟὨΪΥ ὈὉΥ͂ 
ΤΏΘΆΠ8 οὗ ἰΠ8 ὨΔπ|6, ἰΐ ΒΟΘΠῚ8 ἴο ἀοεἰ χτιδίθ ἃ ΤΏΟΓΘ 
οηδατίης Κοορίηρ οὗ (ἢ6 δὴ ἴῃ τηϊηᾶ: [86 
ΤΟΒΡ [88 ποῖ ΟὨΪΥ͂ 6816 τὴ οὔσθ, Ηθ δακ 8]. 
ΔΙΘΓΊΤΔΓ8 ΘΟη ἰ ΠΌ4117 ΤἸΠπουρὩὶ οὗὨ τὰν πδπῖο: ΗἨο 
8.5 ὭΘΥΟΡ Ἰοδὲ εἰρῃϊ υἵ το ἴσοσῃ 86 Ῥονσοΐεο οὗ 
ἸὯΥ τοοῖδος (οορ. ὈΓΠῪ3, χῖνὶΐ. 8). 

Νοχὶ τπ6 ᾿Π}ΠὉ οὗ [Π6 βογυδηΐὶ οὗἨ «ὉΠ ΟΥ̓ ἷΦ 
βἰκοίομοὰ πὶ ΟὨΪΥ ἔτ, γοὶ ἱπὸ ἀουῦ]ο αἰτοῖκοβ. 
Οἱ {88 οὔθ μδηά 1{ 18 βαιά ἐμαὶ [89 ἴδ 88 
τηδᾶθ Ε͵Ὶ6 στ οὐ 11|ω6 ἃ δδυρ αυυσοσᾶ, δ 
πδὲὶ Ηδ δ8 δ δθ Ἐξίτπὸ ((ἢ6 ϑοσνδηι) 1.6 ἃ 
Ῥοαμοᾶ αδείξ. ΤΠ ῥγοπιλίποηξ τηθηῇοῃ οὗ 
80 τοι οἵ ἰπ0 βογνδηῖξ βῆονβ ἰμδὶ Ἠϊδ ἰδαὶς 
οοποίϑίοα ουιϊ ΘΕ ἴῃ δρεαξίπρ. ΤΊ ἰδ οἶθαν ἱπδὲ 
᾿ΟΓΘ ΟἿὨΪΥ 8 βρεακίηρ οἵ αἰνὶπο ἐπΐηρΒ δοοοσὰὶ 
ἴο εἶθ 811}1ὦῥ0 ἰ8 τηϑδηὶ, ΤὨὺ8 ἴπ6 βεγνδηΐ ὁ 
οὐ ἰδ οἰιαγδοίεσζθὰ δ8 δ ριοόορμοὶ. Οοά ςδ]οὰ 
διὰ δαυἱρροὰ ὲμ ἰδὲ ἢδ χοΐϊχξ αἶνο βδδτρ, ἰἢ- 
οἷδῖνθ ἰδβι ΟΩΥ ἴο ἰμ6 ἀϊνίηθ συμ. Τἢο 6χ- 
Ὀτγϑββΐοη : “86 πηδὰθ σι του 8 ἐυεοὶ: 8ποσα," 
ἴθ. ΤΟΔΙΪν 8 ΤὩΘΙΟΏΥΥ. ΕῸΓ πἢδὲ ῥιοάυοοβ (86 
οἴἶεοϊ οὗ δ δῖαν βιογὰ ἷβ οὶ (86 τιουΐὰ ἴῃ ἰἰβοὶζ, 
ναὶ {π6 ποτὰ ἰῃδὲ ῥγοοθϑάδ ἔγοτα 1ξ (οοσωρ. χὶ. 4; 
Βον. ἱ. 16; ΗοὉ. ἐν. 12). Ιῃ (Π0 πογὰρ: “ Β6 
ταϑὰθ τΔ6 8 ΡΟ]! διϑὰ (3, ““βιρβοοίβ, ρμοϊἰδμοᾶ ἴο 
Ἰεοδιηΐηα,,, ΠΟΏΟΘΘ ΘΑΑΙΪΥ ροποίσδιϊης, οὐ. 0 Ὁ 

ἀχπίῃ, ὃ ΖΟΡΆ. 111. 9) δδῆᾶ," [06 ᾿ηϑιΟὨΥΤΩΥ ἰδ 
Ῥυββρὰ 5.}}} ἑαγί μον, δα, ποὶ ΟὨΪΥ͂ (16 τοῦτ, Ὀαὲ 
(ον { βαίκθ οἵ Ὀσγου! τυ δηὰ τηδηλο] μο86) ἐδ 9 
πῇ οἷ ΡΟγβοῦ βίβη δ ἴοῦ ἰμ6 ποτὰ [παὲὶ ργοοοϑάβ 
ἔτοπῃ ἰξ. Τὺ 18 δβογ δοὰ ἴο ἰῃς βοσνδηὶ ἃ βθῆθ- 
ἰγαϊης οἰοοιί γοηθαα (Πδὲ βοΐ ξοθ δ ἀσοῦθ68 ΤΩ ΘΏ ἴ0 
ἐμοῖς ἰητηοαῖ βου ϊα. ὙῊο ὀχ ρογίθμοο οὐδαοῖ ἱππνασὰ 
ορδσγβίζοῃ 8 Ὡοὶ Ἀβτθθ δ ]9 [0 Βα οι 86 ἅτ ποῖ ὈΟΓᾺ 
ἔτοια {μπδὶ βρίτίς τ μοδ0 βοτὰ διὰ βιδῆ ὈΥ (89 
βογνδηὶ ἐμοῖν μοδγίβ.Ό Ὑμαθ6, δοοοσαὶ πῇ 
ἴἰο {π9 αρὶγὶξ ἰδὲ συ}68 ἐμοῦ), σϑδοί κα ματα ι 
ψἰτἢ χουτάοτουθ ταί. ΕΌΓ, ᾿ποθΡΔ0]9 οἱ πιϑοίληρ; 
[Π9 ἰδγυδίβ οὗ ἰΠ6 δοσυϑδηξ οἶ Ποὰ πὰ ᾿Κθ δρὶ τὶ - 
181] γθα (Π67 δοοῖς πῖϊι βΈΒΏΙΥ οὔδθ ἴο 
εὲϊσηοθ ἐδ πλουϊῃ ἐμδὲ πλοϊοθ ἰμθ. Αὐὰ 867 
που] ϑοοΒ βυδοορὰ σοῦ Ὠοὶ ἰμδὲ πιου! ἢ Ὁπάον 8 
Ηἰρθιος Ῥχοιθοϊίοῃυ. Ηδῆοο ἴθ Ῥτορδβοὶ μεσϑ 
γϑργοθθηΐβ ἴῃ βνοσὰ διὰ βῃδῆ δα δὶ ἍὍὔοθ βθδσρ- 
αυἱιηρ δῃὰ νπὸ}} ρτοιθοιϑα. [ὲ 8 ποὶ οἰβεστ δ 
8118] ἰο ἀοδβογῖδο ἴπ9 ουἰΐπρα δπογὰ δα οὴθ νοὶ 
ΘΟ οΘΑ]6, δπὰ ἐποὸ ροϊηϊοά οβδῆ δβ' οὔθ᾽ δβαίδ! Υ 
᾿ ἴῃ 1τ1ὴ9 ααύνοσ. Εὸὺν δπογὰ δηὰ διηδὴ δῖὸ ἰὩ 
ὨΟΥΤ20 ἱλεσθ ἰὼ ογᾶος ἰο ὕθ9 ιιἱὰ πμάος ἴδ μαενὰ 
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Σ ἰη ἰπο ααΐνεν. Βαὶ ἰπ6 Ῥτορβεὶ ἀοο8 ἢοΐ ΟΔΥΤΥ 
οὔὧὖϊ εἱθ ὕριτο οουκί βίοι! γ. Ηανίηρ τοσ. 2,1 
τ ιάπεναι ἰης τοῦ ἴο ἃ ὅῆδῦρ βνογὰ, ἰδ δ'τὸ 
ἀραὶ σηδίοα ἰῃ 1 ὁ {Π6 ψ ο]ο μογβοη. ΕῸΣ πνῆθη 
Βε εᾶγα: 158 180 διδᾶον οἵ ἘΠ Βαπᾶἃ Βαιδ 
Ἐΐο ἰᾶ 180, ἢ6, οὗ τϑέναον, πο δ δ ὈΥΐ δ ν ἐξα 
5ποτα, πιΐοῖν, δο Π6 ἐμδῆ ἰπ 16 αυΐνον, ἱβ Ηἰὰ 
ἕω {πὸ δἤιοδίῃ απᾶθγ ἐπ μαμὰ πεϊά ονὸνρ '. Βαϊ 
μασθ (Π6 οοηοεα θα σποσὰ ἴδ 0 ἰοῦροῦ ἐπιαρο οὗ 
(9 ποτά, δυὶ οὗ ἔΠ6 ρεγβοῦ ἕγοαι ὙδΊοῖ (δ6 
σποτὰ-Κε, οθδοῖννο ποσγὰ ὑρσοοοοάβ. Βαϊ ἴῃ υὙϑνρ. 
4, 2.α, ἰι ἰδ οὶ δα, δα δοοοκαΐηρ ἴο 1 α, οὔθ 
πλΐσξ ὁ “ἨἘρ πιδὰϑ ΠΥ ὡ πλουΐϊὰ ἃ βἰιδῆ.; 
ΤΠαὶ ἰκ δδι ἃ πράον τπ9 ἱπθπδηοο οἵ 1 ὁ, δῃηά, 85 
ΤΟΙ ΑΥΚΟα, Ὀύθαβοθ [ἢ 6 ΤΟ ΟΏΥΤΩΥ γίπογ. 861], 
ΒΥ 186 Ρο  ἰβηιοὰ ββαῆ ἐμ ποσὰ 18 πηοδηί, πβογοδδ 
ΎΟΣ ἴῃ 2 ὁ δρδίη γοίοσε ἴ9 (Π6 ρβοσροῦ. Εὐνὶ- 
ἀθηεῖν (ἢ Ῥτορ οὶ που] βὰν, {πὶ (ἢ 6 οὔθ ἩΠΟΘΟ 
ποτὰ ν1}} ποχὶς ΟἹ τὭθῃ 88 σποσζὰ δπὰ βῃδῆϊ, 888}} 
δἱ πΠ6 καλὴ {ἰπη6 Ὀ6 μτοίοοϊοα αραϊποὶ (ἢ 9 Ὠοδί]θ 
ἀρροπὶ (οι οὗ ἰμοδο {πδὶ δ αἰγυοκ, δ ἃ δυογὰ 
ονοῦ πθοθο μαπάβ ἰΐ ταν Γογὰ πο] Ηΐ 
δ} 6] ἰοσὶηρ Βαπά (οοιαρ. 11. 16), 856 ἃ βδδῆᾶ ἰπδί ἰδ 
Β[4 πῃ [Π6 φυΐνοῦ (σοι ρ. Ρβ. οχχυΐ. δ). 1 οδη- 
ποὲ δοϊΐονο ἱπδὶ {πΠ6 “πίαϊηκ᾽" τοΐοσβ ἰὸ {16 
“ ἶγχηθ ργθοϑϊης (π6 ρογίοα οὗ δρρϑδγίῃβ, ΟΣ 

εἰοτηΐιγ." ὙῈΥ (μοη που]ά {86 οἰδῦροα Τ 7.2 
ΜΕ ΣΤΓΙΠ δὰ ΔΌΣ ἸΏΒΟΝ3 κἰδηά δδογ Απὰ 
ἀἰὰ {86 (πουρῆϊ τοαῦῖτο Ῥχουλίθθησθ, ἰπδὲ {πο 
βοσνδηΐὶ δείογε Ἠΐ ἃ 06 Μ»]ΩΑΒ Ὀγοίοοίθα 7 
Οεγιδίηϊγ οὶ. Βυὶῖὶ 414 ηροά ἴο Ὀ6 πιδὰβ ὕσο- 
ταϊηθηῦ ἐμαὶ ἴἢ6 δογνδηΐῖ, ψ ἢ ]δὲ Ηδ τουβοᾶὰ ἴΠ6 
ποῦ] ἰο ὈΣΓῸΣ πυδί, 88 δὐ ἰῃ6 βϑη)θ ἰζ6 πἰὰ 

Τα γος 8 (Π6 πιοίνα οὗ (πΐ5 ῥγοϊθοϊΐοη 15 ρίνϑῃ, 
ΤῊο [ΟΕἿΡ οδπποὶ ἰοανα πηρτοίοοίοα {Π6 δογνυδηΐ 
γ σοι δ κΝ1}} αἱοτιν ΗἸ προ, ΤΏπ8 ὍΝ 6 
ἴο Ὀ6 οοῃβίτιοα 85 Ἧ ἐάν ΤῊΘ ΓῸΒΡ ποῖ 
ΟἿΪΥ δοίυδ δἴοτγαάβ Ηΐ8 ῥγοϊθοϊΐοῃη: Εἴθ βδὺβ ἴο 
Ηἶτι αἷδὸ σῦν. Ηᾷδ ργοίθοίβ ᾿ἷπ) Ὀϑοδῦθο ἢ6 ἷ8 
Ηΐδ βοσυϑδηί Ἦμ ἱπείγαιηθηΐ, απα ἴῃ ἴβοϊ οηθ πὶ 
ἴῃ αἰτὶ (6 βηὰ Υἱσίουγ 8881} τασϑαὶ δηὰ ρίου ῦ (89 
Ῥονψορ οἵ Οοά. Ζαζδϑ]ὶ ἰδ, οὗ οοῦτβο, Ὠοῦ ἴῃ δρρο- 
δἰ τοι τί (πε δα δ᾽θοί, δαὶ ἃ δεοοῃὰ ργϑαϊοδίοθ, ῳ 
γ8}16] τι ΤΏ δοιναπῖ. Βυῖ ὨΘΓΟ ΟἿΘ ΠΔΥ͂ ὈΥ 
ὯΟ ΠΔΟΔῺΒ ἰδ Κ “ [8.861] δὲ ἃ ἀορίηδίΐοῃ οὗὁὨ [Π6 
πδίΐοη, ΕῸΣ ἰδ6 Ἔχργοβαίοῃ ἰβ ἰο 06 Ὄχρ᾽αἰηϑᾶ 88 
δῇ Δ] υδΐοη ἰο ὅδ. χχχὶϊ!. 23: “ΤΥ ἤδη 888}] 
6 65116 ἃ 0 πιοτὸ οὗ 986οοῦ, Ὀυὲ ΙΒγδοὶ: ἰοῦ ἱποῦ 
μαοὶ αἰτίγου στ σα δηα τηθη δηα ἢαβδὶ Ὁγο- 
ναἱἹοά." Αδ ἴΒογὸ ἰβ 8 βοοοῃά Αἀδῃ, δ βοοοῃά 
αν! ἃ, δηἃ ϑοϊοπηοη, 8ὸ ἔἤοσα 8 ἃ δϑοοῃά ἴβγδοὶ. 
“δοοῦ, δἱ {6 {πιθ ἢθ σοοαϊνοα [Π6 Ὥδπγο [βγδοὶ, 
μδὰ δβαυβίαϊποα ποῖ ΟΥ̓ ΠΙΔΩΥ͂ ρογίουΒ οομβ οί 
αὶ ἢ τθῃ, Ὀαΐ 4180 {6 οοηβιοὶ πὶῖμ (Π6 τηγδίο- 
τἸΟῸΒ Δρροᾶγδηοο οὗ ἴΠ6 δηροῖ. ἯὙ͵ὔ6 δ  ποὶ 
ἄουδε ἐπὶ (8 Ηἷδ οοπίοπάϊηρ πὶ Οοά νγᾶβ δὶμο 
ἰγρίοδὶ. Αἱρο Ἦδ, ψβοβϑα ἰγρα ἢθ Μ88, τη υϑὶ ῥ888 

τουχὶι οοπῆϊο! ἰο νυἱοίοσγ, ἰμτουχῇ ρμδΐηκ δηὰ 
Ἰαῦονγ ἰο χοαῖ, ἱβσουρῖ βῆδπλθ ἴο ρίοσγ. ὍὟσ. 2 
ἀσκὶ ρσηαίοβ (Π9 οοηβίὶοία ὑπαὶ ἴπ6 βογνδηὶ οἵ αοὰ 
μεὰ ἰο πυπίαϊη τὶ χοῦ, Τμδὶ Ηδ Βαὰ α͵8ὸ ἴο 
οοηἰοσπὰ πιὰ αοά, τῆο ψδ δἱ πὸ βδηϑ ἰΐμιο Ηΐδ 
σις ἯΘ 866 ἔγουχ Μεί(ῃ. χχγυΐ. 86 σβηᾳ. Οὐη- 

οἱ διά κἰγὶίο :θ ἴπ6 ἰδεῖς οὗ ΗἾ 5 ϑδυίη }γ οχἰβίθηοο, 
αὶ ἴῃ 6 οοηίομάον π|ἢ} αοά δηὰ ὃν Ηΐπι 6 ἢο- 
ψδῦ χἰογι θα Η π26ρ61. ΗῸτν Ηΐη ἄδθογθα οἵ βαϊ νδίΐοῃ 
ΤΟΔ 1 Ζοα ἱϊμο] ἰὼ 1π6 πῇ ο]6 [11 6η5 οὗ 5 Ἰονο, τ|ὶβ- 
ὦσαι δρᾶ ρἱοσγ ΟὨΪΥ ἰῃ δηά (πσουρῇ ἰδ ο ϑοοομὰ 

ἴαγδοὶ. ΟΥ̓́ οουγβα ποὶ δὲ σῇοθ. ἘῸγ 86 ϑοσνυδηϊ 
οἔ αοά, ἀυτίηκ (6 ρογϊοα οὗ ΗΒ οοηδίοϊ, ἢ88 ἀδτκ 
ἢοῦγα, ἰδ π ἶοῖ 1ξ ΡΡΟΑΥΒ δὲ ἰΥ Ης Πιδὰ ἰδθογοὰ ἴῃ 
νδὶῃ (ΥὙῈΣ. 4; σΟΠΙΡ. Χχχ. 7; Ιχν. 28. Φοῦ χχχὶχ. 
16), οοπδυπιοα Ηΐδ δἰτοηριὶ ἴοῸυ οιαρίάηοϑαδθ δῃὰ ἃ 
Ὀτοδὶῃ (8.6 Τεχέ. απμὰ Οτγαηιηι.). 
Ἅ οη. βρίϊα οἵ 8}} πυΐσίγ ορογδίίοηβ οὔἴμο βρὶ- 

τὶς, ΟὨΪΥ ἰπίδσζον τα τοὶ οὐϑη ἀθοίἀ δὰ τ βοδγ- 
τίδσο, ουνἀθηοθά Ὁγ ἐμ6 μαίγοὰ οἵ {8 τ δι οΥ Υ οἵ 
ἰπ6 ΡΘΟΡΙΘ, 9 Ηΐδ τοταγα, διιοῦ ἀθθρουάθηου ταϊρἢς 
{7 6}] οὐο οὔοὸσς Ηΐπ. Βυϊ Η6 οομβο θβ μἰπλροῖίι 
Η]6 τσὶ 18 811}}} στ (Πββεξερεπες, ἱκορὶ ργεθοσνοὰ 
θυ) Φοβονδῆ, δὰ ΗΪδ γοπαγὰ (οοιλρ. χὶ. 10) στ 
9 αοἀ. ὙἦῈ (μΐθ {μ9 δουτθθ οἵ 116 οὐ 189 86τ- 

νϑηὶ οὗ Φομονυδὴ 6 Ὀγιοῆγν βκοίοποά, δηᾶ {δ ουϊ- 
ψΔΙΟΪΥ Οὔθογυδ0 16 ἔγυϊὶ οἱ 1{ ἀοεϊγηαίοά. [π Ῥοιἢ 
γοεροοίΒ (86 ΓΘβῸΪ: ἰα, ἱμάθθα, ὑπίλοσγδ Ὁ ]6, δαὶ 
τὴ πἰμὶ δὰ Βορϑ οὗ (6 δεγνϑδηί οὗ αοὰ 16 Ωοὶ 

6. 
8. Δι πον δε: 1 }--Θηᾶ οὗ ἴΠ6 ΘαΣΙΝ .--- 

γ ογβ. ὅ, 6. ἴῃ νον. 4 {πΠ6 ϑογνδηὶ οὗ Φοβουύδῇ οὃχ- 
ῬΓΘΒΘΟΒ [86 δεδυτοὶ ΒΟρΘ ἰμδί, βρίϊϑ οἵ ραϑὶ τη ΐβϑοδγ- 
τίδαο, Ηἰβ οδυβο Μ}}} γοῖ αν ἃ ροοά ἰβδευο. ἘπΠαὶ 
(18 ΠΟΡα ἰβᾷ ὸ}} Ἰουηάἀοα 6 ἀφοϊαγοὰ ὮὈγ 41} ἐμαὶ 
[Ὁ] ον Ὁ νου. 138. Εον ἰῃ {π686 γε γθ68 ῃ6 [ΒΡ 
εἶνωες Ηἰδα βογυδηὶ, ἰὼ ἰμγϑοίο] α σταδίου, (16 
ΘΟὨ ΒΟ  ἱῃ ς ΡτΟΒλ186 {δὲ ἔοπὶ ΟΠ θ85 Ηο 888}} Ὀθ 
ταϊδοὰ ἰο χγοδὶ χἰοσγ. ἸΤδμεγοίοσε ΠΠΡῚ όγὸ ἰδ 
ἢοΐ οοπίγεϑινο, ρυΐ ἰΝ ἰο 06 σομβίσαθα 88 οοηῆν- 
ΤΔΘΙΟΣΥ : Δα ΠΟῪ δἷβο σϑϑ γ᾽" (οΟΏΏΡ. γ. 8, δ). 
Δ 41 ΤπΝ ἐῃοίΐοη 86 ϑογσγυδηῦ γοροδίδ νου, ὃ 
Βταὶ οὗ 4}} ἰμο ἔδοίβ (δὶ δὰ βεγνϑᾶ δβ γα δδδὶβ 
οἵ Ηἰ5 Βορο, δῃὰ ΠΟῪ δἷϊδοῦ δ ᾿)οπι Δ ΥῪ βμδκίηρ 
Ῥτονα ἰο ὃδα δοίυδ!!Υ οἰοδαίδει. ΕἾγεὶ Ηδθ τοίδσε 
ἴο ἴδο [ΟΒΡΒ Βανίηρ ρῥγορδγοὰ Ηἰπι ἴωσς ΗϊἊ 
βογυδηΐϊ οὐϑῶ Ὸπιὶ Ηΐδ πλοῖ ΠΟ Β Ἰοπλῦ (ΟΠ. οἵ 
γογ. 1 δ). Απῃά, ἱμπάοοα, Ηθ τὰβ ῥγο 85 8 
ϑεσυδῃὶ ἴογ {Π|0 δαϊζο οὗ ἃ τ σῖς, ψ᾿βο80 δοοοιαρ  8}:- 
τηϑηὶ ἰδ6 ΙΟΒῸ μηδὲ ὙΘΟΙΥ ὈγοβαίρῚΥ ἀθδῖγο ἴῃ 
ΗΪ6 ογῇ ἰηίογθοῖ. ΕὉΓΣ ΠΟΥ͂ οὔθ 88 ποὶ [9 
ΓῸΒΡ μἴνοῃ βαβιιγδηοο ἰμαὶ (ον Ηΐ οὐλὴ δαζε Ἠϑ 
Μ111 δοοοι δι ἐμ6 χοάἀοιαρου οἵ [δγδοὶ (οι ρ.» 
ὁ. 9.. χινὶλὶ. 9,111 ΤΙΐθ ποσῖς 1 [Π 6 τϑϑίογσδαϊ θη 
οὗ [δτβοὶ ἰο 116 ἀοά. 6 δποουΐεῦ ἔθγο ἰποσο- 
ἴοτο (δ 80 ἱπωροτίδηϊ ποίζοη οἵ 33), οοποοσηΐη 
ποιοῖ 860 δῦονθ 7εχί. απὰ ἄταν. Ὧοϊ 
Ι----πῖον οἰσουαῖὶ;. Τῆοδο πογὰβ ἴΌΥΠῚ 8 Ῥδγθἢ- 
(Πορΐ5, ὙΒαὺ ἰΠ9 βογνδηὶ οὗ (ὐοὰ ποροὰ ον, δο- 
οογαΐηρ ἴἰο νοῦ. 4 α, πῇ σοῦ ἴῃ νος. ὅ α ΙῸΒΡν 
Βο] 48 ουἱ ἰο Ηΐπὶ ἱπάΐγϑοιγ, Ηο μογο ἀθθοσὶρεθ 88 
ἃ. Βεοοῃα ροεθοβαίοῃ : Ηδ βῇ4}} ὕὑ6 δβοῃοτγοά, ἰΐ ποῖ 

ἴῃ ἐδθ 6γ66 οὗ τηθη, γοὶ ἰῃ Θ0(᾽8 ογοβ (,2.9"3 αἱ- 

ογοηῤ ἔγοια Ὁ, ΧῸΡ ν. 21). Ὕηο ἀοοβ ποῖ 
Υ6081} Βογὸ ὅηο. ν. 41-44: νἱῖϊ. δ0)2 ΗΪ8 ο81Π[}Ππῷ 
80 [0 ΒΡ Ηἰθ βίσεηρι ἰογηιβ {86 δι Ποαίη ἴο (Π6 
Ρτγονίουδιυ οχργοθθοα (νοῦ. 4 α) βθῆθε οὗ Η}8 ονῃ 
ἩΓΘΔΙκηοθ5 (οοπιρ. χὶϊ. 2; Ρβ. χχυΣιὶ. 7). 
“Απὰἃ ὯΘ «αἰᾶ» (τ 6 γ, 6), Γαδ πη68 {Π6 ἀϊΒΟΟΌΓΒΘ 

ἰηἰοστυρίοα ὈΥ [86 Ραγθηιμοβῖβ, ἰὰ οὐᾶθρ ἴ0 δδὰ 
ΒΟ  ΠΙΠΩ ΒίΓΟΠΡΟΣ ἰο ψηδὶ ἰδ βαία, νϑῦ. ὅ. ΕῸΣ 
(6 βογνδηΐ πανὶηρ δἰδίοὰ (νον. δ) [μαὐ ΗΒ ἰδ8ὶς 
Μ{88 ἴῃ. τοεϊοχαϊίου οὗ [9γ86] ἰο δοπονδῆ, ΗΘ ΠΟῪ 
ΔΠΏΟΌΠΟΘΑ παῖ, ἴῃ ὑπ6 τηοιηοηὶ οἵ ΗΒ ἀεβροη- 
ἀδπου, Φοβουδὴ ᾿88 Ὀγοπλβοὰ {πδὶ {παΐ οὐἱ βίη δὶ 
(8Ε}κ 8.81} Ὁ6 δτλβ}} οοιηραγοὰ πἰ ἢ (866 ΤῪετί. απὰ 
Θταπι.) ταὶ Βοηοοίοτιί 8 ἰο Ὀ6 [16 αἰπὶ οὗ Η]8 
δον ἐγ: 86 δογυδηὶ βἢ}411 Ὀθοοπλθ ἔμ ἐρμῖ οὗ 
ἴη6 ΘΘΏ 1196, ἀπά Ὀεατ {πΠ6 βαϊνδίου ἴο [86 
θη ἃ οἵ ἴ86 θατῖ!. Τμὸ οχρχοδοίουη, “1:8186 ὮΡ 



δ34 ΤΗῊΗΒΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

89 ἴΣ1098 οὗἩ ϑδοοῦ, κανβ πιοτὸ ᾿μ 8 06 δἱ ἔγβι 
βίην Βυρροθοβ. ΕῸΓΣ 1 ἱτπρ]165 ὑπαὶ πο ηδίΐοη 
8} 8}} θὲ τοβίογρὰ ΠΡΟΣ ΗΝ τ ἰϊα ογἱρίηὶ ἀΐβίσὶ-. 
Βαυϊΐου ἰηΐο ἔοῖνο ὑσῖθεβ. Βυΐ δον ἔδθ ἀοροτία- 
(οι οἵ (ῃς Ἴδη ἰγῖθε8 Σηΐο [ΠὩ6 Αϑαυγίδῃ οαρῦν Υ 
1:15 ὭΘνΟΓ ὨδΡρρθηθα. ΕῸΓ (ἢΠ9 φσγθδῖ [888 οἵ (ῃ6 
Τοη (Ὑῦ68 ἀἰβαρροαγοὰ ἰὴ ἰδ οχὶϊο, Τα ἵνο 
ὑγῖδε8 οὗ Φυάδῃ δηὰ Βριηϊδηλίη ἀϊὰ ἱπάοοὰ ἰὴ 
ετοαῖογ πυθοῖ γοΐατῃ; ὑθὰυϊ αἴνογ ἴπ6 ἀδδίγυοιΐοη 
οὗ Φεγυβαιθηι δΥ ΤΊτυΒ 8}} Κπου] θάμ οἵ ἴγ1 08] Ὀ6- 
Ἰοηρίηρα εὐκεί ΕἸχει ἴῃ Βον. Υἱ}. 4 καᾳ. ἀο τὸ 
ΘΠσΟΙΠΟΥ αραΐπ ὑπο βῇδγρ αἱριϊποιίΐοα οὔ ἰδθ 
Ὑνεῖνο ἰτῖθοα, δὰ ἴῃ Μδ. χῖὶχ. 29 ἰΐ ἴα βαϊὰ 
πὶ τ Ὑπεῖνο ΑΡοβίϊοθ 8}}8}} δἱῖ οὰ ἵποῖνο 
{ΠΓΟΠ6Β ἴο πάρο (6 Ὑ τον ἰγἰρο8 οὗ ἴδγϑοὶ. 
ΤΙιογοίοσγθ (ἰ 6 γϑβίογαιίοη οὗ {Π6 Τ χοΐνο ἐσ θα 
οδη δ6 Δρογιδαα ποιῖθῃοῦ ἴο {Π6 Ρθορὶα οὗ ἴβγβϑὶ 88 
8. ἩὮΟ]6, ΠΟΡ ἰο {6 468] ἴβσϑοῖ, ἢογ ἰο ἐΐι Ῥτο- 
Ῥδοῖ, ποῦ ἴο ἴπ6 ῥσορμοῖϊο ἱπβιαϊοη. Οηϊγ Ηθ 
Β[411] 4180 χεϑίογο δραΐη 86 Τσοϊγο ἰγῖθοθ τ ῆο 
γοδίογοβ [βγϑθ] φϑηθγαὶὶν, ἰμοσοίοσο (0ὴ9 οὔδ ἮΐΟ 

Ρδγίοστωβ (μ6 ποσὶς οὗ 2 77 (οοταρ. οὐ 3 χ᾽, γϑσ. δ) 

ἰη τοϊδίϊοι ἴο (86 ΧΆ Α ὝΥΣ, ὦ ὁ. ἴο (80 ὍΕ, 

9 ΠΡ οσ ἀρὰ (οοωρ. ἱν. 2, 8; νἱ. 13; Χ᾿ 
20 544.) 1 ἐΐβ 11} οοταργθμοηβίνοηθθβ ΕΌΣ 8 
κι ἴο τἴ89 ὅϑμῃῖὶθα, ἰπογοίουγο ἴον αἱ ηαδίΐοη 
8} {πΠ6 βογνδηὶ οἵ αοα 6 πηδάθ, 88 ἰβ 8180 βαὶ 
ΧΙ. 6. Οὐ. 1μ|κ6 ἰὶ. 32; Αοἰἷθ χὶϊ. 47. ΗΘ 
(δαὶ 18 ἐπ ΠΙχῆϊ οὗ {16 πδιΐοηα 888}} 4]5ὸ 6 ὑπ οὶν 
βαϊνϑιϊΐο (ΟΥ̓ Π]ΘΙΟΏΥΓΩΥ͂ ἴον βανίουσ, Ὀγίμροσ οὗ 
βαϊναϊο). [Ιἢ ἰδοὶ, ὈὉῪῚ θοΐης (πον ᾿ἰρσδι, Ηθ Ρ6- 
ΘΟΏ168 ἰμοῖρ βαϊναϊΐουθ. ὙΠῸ Ῥγορμοὶ ᾿ἰκοὶγ ἢ δ8 
ἴῃ τοϊηα ρῥδββαροβ ἰκο Εχοά. χν. 2; 2 δι. χ. 1]. 

4, πε δε. 1}----- ΟΠ Ο66 [866.---Υὸῖ.7. ΤῊΘ 
Ῥτορδιοὶ οοηδγτηβ (ἢ6 Βορθ ὀχργεβδβοὰ πὶ τἢ στον- 
ἴῃ οοΥυδ ΠΥ ὈΥ {80 ϑαγνυδηὶ οὗ Φοβονδὴ (νογβ. 4 
ὃ-6), ὈΥ ἑπιτοάαοϊηρ (νότ. 7, 8) ἴπ0 [08 Ηΐπι- 
861 88 βρϑδῖζοσ, ἰο γϑορϑδὶ ἰο 89 ββεγυδηῖῦ [86 ὑσο- 
ταῖθο οἵ Ηἰβ ἀοϊϊνογαμος δῃὰ θχαϊδιίοῃ. ΤῊΘ 
ΤΟᾺΡ ἀορίμιδίοβ ΗἸπηθ6} 86 ἴμ6 Ἐθάθθεωθε οὗ 
1δτα 9], αῃ ἃ πα ΕΓΟΙΥ Οἱ6, Ὀδοδυβο ἵπ6 [ἰηρα 
ΔΡοΚοη οἵ ἴῃ ἐπ που παῖ (Ὁ]]ΟΥ 8}}8}} σανϑδὶ, 
ποῖ ΟὨΪΥ ἴδ τεήἠοιμρίίου οὗ (Π6 ϑαγυδηΐ, θυΐ αἰϑὸ 
οἵ [δγϑοὶ, δῃὰ οὶ οηἷγ αοὐά᾽Β ργβοϊουβ ψ}}}, θυὶ αἰδὸ 
ΗΪβ8 μοϊΐηθβθ. Βα (0 ΚΒ" Ὠδιηεβ Ηἰβ βδσυδῃὶ 
Ὀγ ἰπγθα ργοάϊοδίοο ἀδρβοσιρίλνο οἵ Ηΐβ μΒυπιὶ] αἰΐοη. 
Πα μδγίξουδν ἤδη β ἃ βισοηοσ Θσργθθαῖοῦ ἤοΥΘ 

ἐδη Ὀσδίοτθ οὕ δῆοσ. Ἧγ8 ἤϑᾶγ βουῃμάθ ἐμδὶ ον]- 
ἀΘΏΠΥ ΒΟΥ 88 8 Ῥγοϊυὰο ἴο πῆαΐὶ γχὸ ἤθδῦ ἴῃ 
ομδρ. 1111.) Θβρθοΐδὶ]ν γϑτ. 8. Ὑπὸ 8) ἰβ βεσὲ οοῃ- 
οοἶνοά οὗἁ 88 {88 βϑαὲὶ οὗ ρ]θϑβυγθ δηὰ ἀϊβρΊθδπιγο, 
Ἰοηρίπα δπὰ οοηίθπιρί (οοηρΡ. ὨΕΙΙΤΖΘΟΗ, 
οἐοίοσὶο, ΤΥ. ἢ θ, Ρ. 160; Ῥτογ. χχἰϊὶ. 3. Ρβ. χχν]]. 
12; χχχνυ. 25; Νυπι. χχὶ. δ; 7οὉ νἱ. 7, αἰο.} ΤῊ 
(866 7Τετί. απ Ογαπι.) 8 ΟὨἸΥ͂ υϑρα 88 ἤοτο {δ ΐβ 
οὔθ, ΤῊ ἵδοὶ [Πδἰ 1ῃ6 τογὰ ὀοουγθ δραὶῃ ΟὨΪΥ 
ἴῃ 1111. 8 (δὲ8) ἴθ ρασῆδρϑ ἃ ποὶ υηἱπιροτίαπε βἰρῃ 
οὗ {π6 τοϊδέλοῃ οἵ οἵιγ ἰοχὶ ἴο ἐμαί. 2.» Γ 18 
4υδ] αἰ ἰνοῖγ 6 β8π|6 858 9). 7713, ΟὨ]Υ ααυδηιὶ- 
ἰδιίνοῖν αἰἤδγοηῖ, ΕῸΡ [89 δχργοβδίοῃ Ὠ}ΘΔΏΒ: 
“ἢ6 ἢ τῇδε (6 ηδίϊοῃ ἴδβεὶ ἀϊαραβί, ἀνογ- 
βίοη." [ἴδ ΘΑ βὶΪΥ 866 ΠΟῪ ποτα, ἴοο, [6 8]- 
Ἰυρίοῃ 18 ἴο (8 “ βρηβδίϊοῃη "᾿ οἵ [86 βοὰ]. Βαὶί 
Μ 1160 ΘΒ) ΠΣ ἀραὶ χτιαίεα δὼ δνογαίου [6}} ἴῃ 
1π6 ἱππιοδί δϑοη], ",2 (πιορδηΐηρ ἤθτθ ποῖίμοῦ {Π6 
Ἰασδθ! θ ποῦ ἃ μβϑϑίμϑη ἡδίϊοἢ) δα ργϑάβοθ (μδὺ (ἢ 8 
ΔΥοσβίος '8 ΩΘΏΘΓΑΙ, [6] } ἰῃ ἐμ 6 οῃεἶτο Ὠδιΐου, ἴῃ (86 

θη γα πδίατα! οοιμτηπηΐϊΐγ. ΕῸν 2 ἦθ ἃ ροορὶο δὲ 
ἃ Ὠδίυγαὶ, που] αν ἰγὶ δα] οοτατυπίοη (οοησωδ 
λοπιΐπιιπι). Ηδῶηοο ἰΠ6 πογά ἀοαϊχηδλίθα [86 ιοδ- 
(μθη πδίοῃβ, Ὀυΐ αἰβὸ [βγδοὶ, βεγα ἰξ ἰβ βροΐκεη 
οἔὗ ἰπ [Π6 δοῆβε ͵υδὶ τοίεστοὰ ἰο (οοίῃρ. ἱ. 4; ἰχ. 
2). Α δοεναῃϊ οἱ σϊθεα τ᾿ ϑογνυδηὶ οἵ 29- 
Βόνψα  ἰ8 60811.ἃ Ὀδοδυδα ΟΥ̓ ΠπηΘῺ ἰῇ ΡΟΉΘΙ ροῦ- 
ΘΓΔΠΥ, δπὰ (88 ποὶ Κίηρβ ον, Ηδ 8 γτεραγο 
8 ἃ ΒΙΑΥ6, 88 δῇ ἱδαϊ γἱάμεῖ πιἢδ πὸ γί. 
ΕΥΘΕΥ͂ ΟὨΘ ΟΥ̓ ΔΩΥ σομμηδηδ οὐ οοῃκίἀογαιΐου, 
ἀθα15 ψῖῖὰ Ηἰπὶ δγοὶιγαγγ. Βυὶ ἐπὶ ταϊαιΐοα 
8.:.4}} ὑῃάθγρο δ τι ϊκῃ ιν οὔδησο. Τη6 ϑβογνυδηῖ 
8[8}} ΒΘ Γαϊβϑά ἰο δυο ἃ μεϊρῃϊ δηὰ οομπηϊάθγα- 
(ἰοη, (δαὶ ὄνυθὴ ἰμοθα οἵ {πὸ ᾳτεδίροὶ 
ΤΣ {86 ἰκῖηρβ, 8.4}} γἶϑθ ὑρ δἱ (86 εἰχίιὲ οἵ 

ἰτω ἰχὶν. 9) δῃά πογβῆϊρ Ηΐὰ, Βοοδῦδβο οὗ 
89 ΟΕ, εἰο., αϑεϊ 8 ἃ γεάβοῃ, δηὰ ἀοδβθ ποὲ 
ΟΧΡΓΘΒΒ ἐμ δἰπ. ὅ86 πουγὰβ γϑοομβηΐζα 6 ΘΟὩ- 
προίΐζοη δεοίτγοοη Φοβονδὴ δηὰ Ηΐ ϑογνυδηῖι. 
Ὑπογοίογο ἴου μονα βαῖκ, ἱ. ὁ., ἸΏ ΤΑΡΑΪΥ ἀ6- 
ἰοτηληθα ΌΥ Ηΐπ πῆ 5Βίδηἀβ ἰγια ἰο Ηἰΐ8 ποσὰ, 
ἃ ἤοῆοθ μοῖρα Ηΐβ ϑογνυδηῖ, ἴογ {Π6 βδῖε οἵ 
89 ἘΓΟΙΥ ΟἿΘ 1: ζδταθ], π]ϊο ἀοθ65 Ποἱ Βυ τ ἢ ΐτη 
ἡ ὯΟ 8 Οδ6 σἤοθθῃ ἴο {81}, {Π6Ὺ ἄο {πδῖ Ἔχ ργοβηοάᾶ 
ἴῃ (Π6 ποτὰ “ εἰ 8 86}8]1 866---ὙΠΟΙΒΏΡ : 

ὃ. Ἐπ δα τ ----ροῦ Ἐὶ6 δὐδλθΘιοιοᾶ -- 
γετα. 8-18, [ἡ (ΐ8. 5ββοιΐοῃ, ἴοο, 6 [ΒΡ οοΏ- 
ἤγταὴβ τὶ ΗΠ 8 σὰ πογὰκ ἴπ6 πορο οἵ Ηἰη 8οῖ- 
γϑδηΐ. Τίια ραγίὶοι δγ οὗ (86 απ !]ϊαἰΐοη, πιδαθ 
ΒΟ Ῥγοιϊηθηὶ πῃ νοῦ. 7, 18 Β6σθ οἷν δ] υἀθὰ ἴο. 
ΕΟΓῚ Βᾶνὸ μοασχᾶ [8660 δηὰ 1 δδνθ μποϊροᾶ 
[866 ἱπαρὶγν {πὶ (6 Βογνδηῖ γ8 ἴῃ ἃ βἰϊυδιίοη, 
οαἱ οἵἨἁ νμϊοι Ηθ πιυδὶ ἱπρίοτε μεὶρ. Οὐ {86 
οἶμον παπᾶ (ῃ6 ραγιϊου]ας οὗ πιοάϊδιιοη δηὰ οἵ- 
[δοϊρ καὶ νδίοῃ 18 υηο] θα τηλαὲὶ ρ]οτγίουβίγ. 
Εγοεγ(ῖηρ παιδὶ μᾶγο 8 ἐἰπιθ. ΑἾθοὸ ἴδ6 [ΒΡ 8 
ἀἰβρίαυ οὗ στδοθ. [1 Ὀθ]οηρμΒ ΟὨΪΥ ἰοὸ (6 πὶράοσῃ 
οὔ οὐ ἴο Κηον πὸ τἱρδὶ (πη [ῸΓ ονοσγίίησ. 
Τιυθ Ηο ἀϊά ποὶ οὶ (μ6 ϑανίουν οἵ ἐδ πογὶ ὰ 
οΟπιθ Ὀοΐογο (μ6 ἰδπη6 ταϑ 18 ]}]οὰ (Ο]. ᾿ν. 4). 
80 Ῥδὺ] υηἀογϑίοοά οὖν ἰοχὲ (2 (ον. νἱ. 2). Απὰ 
Ομγῖθ Ηϊπβο (10Κ6 ἰν. 4), ὙΥ ἐπ δὲ Ι5κ. [χὶ. 
1 5.» [0 ἃ ἰοχί, ἰῃ ζΘΏΘΓΑΙ οχρί δὶ ἰἢ6 ἰἶτηθ οἵ 
Ηἰδ δρρϑδγίης δὲ “19 δοοϑρίδ0}Φ γϑᾶσ, 
ὙΠ ἸΟΝ τουδὶ Ρ6 ᾿άθηςῖ 8] νὶιἢ [86 “ΘοοΘΡρίδΌΙΘ 
εἶπ᾽ οὗ ουῦ ἰοχί. 'ο ρῥγορμοίϊς χαζο, οτ- 
ΟΥΟΓ, ἴῃ [6 “Υρὰγ οὗ βδ δι] ἢ " βοθα ΘΟ ΡΓΟ- 
Ποηβ γοΙΥ 41} ἰμοβα ροϊηίβ οἵ {πλ6 ἴΠδὲ Ῥ6]οηρ, ΌΥ 
ὙΦΆΥ οὗ ργαραγδαίΐοῃ δηὰ ἀΑρΝ ὁ μανεὶς ἰο [18 οδἢ- 
ἱταὶ Ροΐηϊ οὗ [88 τοἀοπγρίίΐοη οἵ Ιβγϑοὶ. [11 Ὀοχίῃβ 
Με ἢ τὸ ἀοἸἑνθσϑῆοθ ἤτρου {μ6 ΒΥ ]ΟμΙ ἢ σδρ- 
εἰν" δὰ ΟὨ]Υ Θηαϑ πὶ (886 φΟὨρΙοιῖοι οἵ βαϊνα- 
ἰίοῃ ἰπ 186 ποῦ]ὰ θεγοπά. Βαὶ 1 πηπδὶ ἢῈ ποίοὰ 
ἴῃ οὖν ἰοχί, (πᾶ [Π6 Ῥγορβοὶ Ὁ. πο τρϑλῃβ ἢ85 ἴῃ 
ταἰηὰ (Π6 Ῥοτοα οὗ 6 σϑαθθῃηρ ΔρΡρθδγϑοΘ 
οὗ (6 Βεγνδηίΐ οὗ Φεπονδῇ ἰὴ σοἰαδιΐου ἰο 86 Ῥτθ- 
οράρθηϊ βυβογϊης οὐἠἨ Ζ1εγαε. Βαϊ [μὰ ἴἦπλα τ θἢ 
Ηδϑ 12ΔΥ δΔΡΡΘδΥ ἰο βᾶνα ἰβ ἔοῦ (Π|ὸ βοσνδηὶ Ηϊ)- 
Β6 1] Γ δ [πλ6 οὗ βαϊγαϊίΐοῃ, ἱπ οοηϊγαϑὶ τὶϊ ἃ ὈΓῸ- 
σοάσδηι τλ6 οὗ δβιιδοτιπς, τ πογοὶη Ηδ οου]Ἱὰ ποὶ 
βΒαῦο θεοδιιβε Η6 Ηἰπι56]  πθοῆδα βαϊγδίδου ἰῃ (89 
μἰχηοϑὶ ἀοστοο. ΤῊ ΐἷβ ΔΡρΘδτδ ἔσοτα {86 δηιιμθβὲβ 
οἵ οὐχ ψ6γ. ἴο γψϑυβ. 7 δπὰ 4 α, δῃὰ ἔτοπι ἴδ6 Βυΐ- 
βχ [166 ἰη 7 Π2}» δὰ 7 ΠῚ», συ πίοβ οδα 
Τοίασ ἴοὸ ῃὸ οὔθ δυὶ (6 βογνδηὶ οἵ ΦεἊμβονυδῆ. 
Τμογείογο ἰιΐ8 βογνδηὶ τασδὶ δ]ρο, ἴῃ [86 -ἄθὲρ 
Ββυβογίηρο Ηθ πηυδὲ υηάρτρο, αὐγαὶ [86 ἰἴπ)0 Π δὲ 
6 πβάοιῃ οὗ ἀοἀ λα ἀείοστοϊηθιὶ ἴον Ηἶα ουστὶ 
ἀοἸνοτδῦοθ. Βρβίἀθ δὴ “δοοερίδθ]δ ἐἶπιθ᾽ δηὰ 
δ “ὁ ΔΟΟΘΡΙΔ0]6 γοδι᾽ ἰμ6 Ῥτορδοὶ δ'δὸ τωϑῃϊοῦϑ 
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δ. ““ΔΟΟΟΡΙΔΌΪΕ ἀδν᾽ [νἱϊ. δ, ποσθ δοο. ἸΤἘθ 
δοοορίδ Ὁ]6 4ΔΥ Μ111 ὕὈ6 ἔοῦ ἐμ βοσγνδηΐ, Ὠδίῃ σα" υ 
ἃ ἄδλγ οἵ καἰνδίοη, οἵ ἀοϊίνογαηοο Οὐ ΠΡ" 
866 ἱπιιηράΐδιοὶ Ὀείον. ΤΠ» οορ. σχὶὶΐ. 14. 
1} ὙἸἩΥῚ ΓΙ τὸ] ρσόϑοσνὸ τ88:66᾽ [Π6 ἀϊ6- 
οουτθα τγοοοΐγοα ἃ ἀϊγοοίΐοη ἰοπασὰ {π0 ἔπ Γο. 
Το τοδουθϑα β8ἢ}4}} δὲ οὔῃσθ θθοῦηθ 8 Κεβοῦοσ. Τὸ 
1:8 οπὰ Ησ τουδὶ Ηἰτβοὶέ, ἤγβὶ οὐ «411, Ὀ6. ὑτοὸ- 
δογυοα ίγοιῃ 4}} ἔυγῖ ΠΟῸΥ δϑβδῦ . ΤΏθη ἴπ6 ΓῸῈΡ 
ὙΤ11 τοᾶῖϊεο ΕΓὶ Δ ἃ οονϑῃδῃῖ οὗ [86 ὈΘΟΡΪΘ. 
ΤῊ ποτάβ: ΑΒΩ͂Σ 1}} ρσϑϑοῖνο [866--60- 
ῬΙ6 δίο γτοροδίϑα υεγδαξέπι ἴτοιη χ δ. 6, σβοσο δ᾽βὸ 
866 ἴΠ6 οχρίπδίοη οἵ (6 ὀχργοβδοίοῃ “ δουθηδηὶ 
οἵ τὰ ρϑορ 8." ΤῊΐδ ἰἀοη εἰ Υ οἵ ἰδηχύυδῶθ λα ῖκοα 
" κὐδου εν "παὶ ἡ ΤῈ 5 τηδὰ 6 τ ΤΎΘΙΒΗΣ οἵ 
19 ΡΦΟΡΪΘ6 18 ἴῃ Ῥϑεβαροδ ἴθ Β8Π16. ΘΓΘ 
16 Ρϑορὶὰ οἵ [βγ86} τηοδηῖ ὈΥ {πὸ πρϑαϊδίογ οἵ 
(ὴ:6 ΠΟῪ οονοηδηΐ, ἤθη ἰὲ που]ά πορὰ ἴὸ τεδὰ 
ὉΝΔ ᾿πειεδὰ οἵ ΡΨ. Ἐοτγ [δγδοὶ σδηποῖ ὑ6 δἱ {86 
δδχηο ἰἶπι6 ἔθ οὔθ οονοηδηιθὰ δηὰ (ππθ πϑά ἰδίου, 
οὗ {86 οονοῃδηῖ. ΝοΥ οϑὴ [δϑϑ] ὃθ (89 οὔθ ἴο 
ἀϊδιγῖ θαίο {π6 ἰδηὰ, ἴον ἐμ6 Ἰαπὰ ἴβ ἰο θ6 αἰδίσγὶ- 
δυϊοὰ διηοης ἰΐ6 [Θγϑοὶ ϊο8. Νος ἀοθβ 1βγϑαὶ 
Γαΐδ6 ὕρ (86 ἰαπά. ΕῸτ (μἷβ ταϊδίηρσ ἃρ Ἀδρρθηθ 
ΟὨΪΥ ΒΥ 1Π6 Γαϊκίῃρ Ρ οὗ (86 ρθορΐθ, ἐ. 6.» [δγβεὶ 
861, ΝΟΥ ολὴ Οη6 ΒΔ {παὶ (8 Γουΐογοῦ δηὰ 
ἰνίον ἰ8 ἴὴ9 ἰάθαὶ ἴβγϑθὶ. ΕῸΓ Ῥγθοίβο!Υ (16 
Ἰδιίον 8 (6 οὔθ ψῃϊἱςῆ, 88 τ οὗ (6 ΠΟῪ 
Ἄοονθηβῃΐ ἴε Ραὶ ἴῃ ρΡοκβοδαΐοῃ οἵ Π6 γοηον δίϑα ἱη86- 
τἰίδηοο, απ τῇ οἢ (ΒΟΥΘῸΥ γαϊδοά ὑρ, νὶ}} θ6 τηδὰθ 
ἃ δἰοτγίουδβ δηὰ πὐὐ σεν πδίΐοη. Τὸ (μἷ8 {Ππ το ἷβ 
βοοι ἰης δα ἀἰιϊομαὶ. Ὗ Βο ἀοδβ Ὠοὶ, νι τ “Ταἶβο 
ὉΡ (δ ἰδηά,᾽ δυὰ “σδυβο (0 ἱπηογὶὶ {πὸ ἰηπογὶί- 
ΔΏΘΟΘΘ ᾽᾽ ΓΟΟΆ]] Φοβῆυδ, πο ταϊβοα ὉΡ {Ππὸ ἰδῃὰ οὗ 
Ολυδδη ἰὸ ἐμ6 μοηοῦ οἵ δοΐηρ ἰἰς ἀν 6} ρ- οἶδοθ 
οὗ 116 ΒΟΙΥ ρΡϑορὶο δηὰ ἀϊδβίσιδυϊοα ἰΐ διηοῦρ [δ6 

ἰσῖ θεν οὗἉ [δγϑ0] (οοτὰρ. Φοβῆ.]. 6, ΌΡ ΤΙΝ ΤΠ 
ΥΚΤ ΠΝ) ΤῊΪ8 πλλκοβ ᾽ξ ὨδίιΓ8] (ῸΣ 08 ἰο Γο- 
ξετὰ 1Π6 οπϑ παι ἰβ ποϊροὰ ἴῃ δ ἀδὺ οἵ βαϊνδαίδοη 
διὰ πῆ ἰ8 ἰο "6 ἃ βοοοηὰ σοβίοσον δηᾶ αἰ υ] 6 γ οὗ 
(9 ἰαπὰ δὲ ἃ βοοοπὰ Φοβῆυδ, δὲ 'ἴῃἢ υὲγ, 8, Ὑ6 
Ἰεασπθὰ ἰο ΚπΟῪ ᾿ἰπὶ δ δ βοοοπὰ ἴβγϑθὶ, ΤῊΘ 
ἔγται Φοβιαδ μδὰ ἴἰο ἀἰντάο 11Π|π0 ἸΔη 85 οὔθ δίγοβα νυ 
ἐηπδδίϊοα δηὰ οὐ] ναϊοά. Τὸ δβοοοηὰ Μ1}} ἀΐθ- 
ἐγ Ὀσιο ἰξ ἴἰο {Π6 τοϊπτηΐηρ οχὶΐοβ 88 οὔθ δἰ πασγίο 
Ἰγίῃᾳ τδοῖθ. Ετοπι (ΠἾ8 1 Δρρϑαγ {πὶ ἴῃ6 Ρτο- 
Ῥῆθϑὶ 86 ἴῃ πιϊηα ὈΥ ΠΑ ΙΥ̓ ἔμοδθ γοίαγηΐης ἔγζοτη 
1η6 ΒΑΌΥ]οηΐδΒ οχὶϊθ. Ποθ6, ἴοο, οδϑὰθ ὑϑοῖκ 
υπᾶον ἐπ οοηάυοὶ οὗ 4 Κ᾽ ἰο Ῥα]οδιΐηο (Εν. 
1ϊ. 2. 111. 2, 8, 9, εἰο.). Βαΐ {15 τ,ὰῶϑ ποὲ (86 τίρῃι 
[1 8] πχοαὶ οὗἉ 115 Ῥγουηυίβο (οοσαρ. ἴδ 9 γϑιρδγίκθ οα 
“ΟΣ ΠΝ ὉΡΙ͂ τογ. 6). Ηδτγο, δζαΐῃ, ἱπ Ῥσο- 
Ρἢοὲ οοπίοιηρ αίοα ἱοροίμοσ θορίπηΐϊηρ δᾶ οηὰ, 
δα ΠΟΥΓΘΟΙ ἀοβουῖθοβ τῃδὶ τησδὶ ΠΆΡΡΘΙ 88 ἃ 
Ῥτο ΠΑ ΓΥ͂ Τη ΔΘ [16] πηοὴξ δείοτα [6 ἰδίοτ!- 
68] δΔρροδγδῆοο οὗ ἴδ ρογϑοῃδὶ ϑοσνυδηὶ οἵ .99- 
Πογδῆ, δὲ δἷδο Ηἷ6 ποιῖς. 

[Ὼ τογ. 9 α (οοωρ. χὶΐϊὶ. 7) 9 σαρίΐνεβ Ασὸ βά- 
ἀγοοθθὰ 85 ῬϑυβοΩβ : δυΐ ἴῃ τῇ δὶ (0] οὐτα (ΠΟΥ δΡ0- 
ΡΘΆΓ 85 ἃ ἤοοϊς. Το Ῥτορμοὶ ἀθβοῦῖθεθ ἴθ ΓΘ, 88 
οἴφη ΕΡΕΘΙΣΕΙΥ ἴῃ τ ἐπι τοοϑαοα, ἰῃ9 ἮΝ 
ἘΒΡΟΡΑΙΕ ΤῈ οἤ9 (χ]. 11; χὶΐ. 17 βᾳα.; χὶὶὶ. 
2, 1ὅ παᾳ.; αἦν. 27; χΙνὶ!, 20 πη.). “ἊΣ ἴῃ χίὶ. 
11, Β6 γοργοθϑϑηίβ [βγδοὶ δὲ ἃ ἤοοῖκ ἱπδὶ ἤπᾶβ Ρδ9- 
ἴπγο, οί ἴῃ 106 ΤΑΥ͂, δὶ οἡ ἰδ πἰμῆ ρῥἱδοθθ 
(χ]νὶ. 18) {Παὶ δ΄Γ6 ποῦ αὐ ἃ ἰδ (ἢ νυ δι]ουβ, βὸ 
ἐπδὲ ἸΘῪ 68}8}1} ποθ: ΒΌΠΑΟΣ ποῖ τὨὶσοῖ, 
ὯΟΡ θῃεν ἔγυ (68 ἰγοδοβοσοῦβ Ζαία Μοτσαπα 

(506 οὔ χχχύῦ. 7). ΕὉΣ [αγϑδοὶ βρ}8}} Ὀ9 ὑπο (ἢ9 
μοὶ οὗ Ἰοδάδγβῃὶρ: “86 ταδὶ Βαῖἢ ΠΊΘΙΟΥ͂ ΟἹ 
Κϑσὰ 68.141} Ἰϑαᾶ το πῃ, ((ἰδὶ ἰ6 οὗ οοὐυζθο, ἴτ- 
ἀΐγοοεϊν, ὈΥ 186 ϑογνδηὶ δοοογαϊηρ ἰο σοῦ. 8 ὁ), 
θνϑῃ ὉΥ δρειΐηβα οἵ νγαῖοσ 8841} Ηο βρυϊᾶθ 
ΚΒ 6. 

ΜΓ. 11 ἰ6 ἴο Ρ6 ἐχρί δηθὰ δοοογάϊπρ ἰὸ χὶ. 4. 
Φεοδονδὴ τῇ} Ἰοδὰ Η8 ρϑορὶς ἴ86 πεχὶ δηά ἀἱ- 
τοοίθαϊ γ8ὰὺ. 7 (ἰδ οπὰ {Π6 πηοιιηϊαὶηβ, οχθρί 
ἔγοιι ᾿υτηδη ΡΟΥΘ, Ὀὰϊ Β ]6οὶ ἰο (Π6 ΟΒῸ 88.318 
πιουῃίδϊ 8, ἱ, 6., 84 ΠῚ οτοδίαγθ, τηυδὲ βυδιηὶὶ ἴὸ 
Ὀθ 8 ὙΔΑΥ, ἱ. 6., ἀου (665 ὙΓΠΘΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ͂ ἸΟὟΘῚ 
{πλϑο γοδ, Ἡ 8119 .11}9 γ8}16γ8 τασδὶ ἢ]] υρ, δῃὰ ὑθ- 

οοσηθ οογαδιθα οδυϑοτδ (Γι 00). Το {9 πὶ 
σ]Δγ  Βαὐ ἐπ γεία τη 58}8}} ΡῈ ΒΔΡΡΙΠΥ δοοοιαρ] ]βῃ θά 
Ὀγ Οοὐ᾽ Βοῖρ, ἰο Ῥγορῃοῖ δ άπ, 88 ἴῃ χ δι. ὅ ρα., 
(δὲ (86 τοίαγῃ δβἢ4}} ἰδ κθ διὰ [τοπλ ΦΥΘΣΥ͂ 
αυδείας. Ηδνίηρ Ῥερυπ τὴ (ἴθ ροηογαὶ ΟΊ Ἴ, 

διά δι άἀτὰ δὔογναγὰβ (ῃ6 τόσο Ἵχϑοὶ ἀθδὶμῃδ- 
ἰἰοτβ οἵ {6 ᾳφυδγίογ οἵ (9 ἤοδυθῇβ, ἢΘ Ῥχογαρία 
{86 οοηῃ]δοίαγο ὑπαὶ ΟὨΪΥ δῇον ἴπ πογὰ οἵ ρϑῆθγαὶ 
οοηίθηϊβ γαϑ πυϊίθη, αἰὰ (πΠ6 τπουρσὰς οἵὨ ἰἢ6 

οοοἰΐ οοθ ἰο πίῃ. Ἠΐδησο πὸ Μὶ}} οί 
ργοβα ΟἿ, πον γϑῃΐαγο ἴὸ χῖνο ἐν (6 Ὠγοδηΐης 
“βου! ἴῃ δι ποδὶ ἰο ΠΟΥ, ΕΓ 1ξ ὭΘΥΟΣ δ.88 
ἐξ οἰϑθονβεγο. ΤῊ ΤΙ Ῥπ. ονἱϊ. 8, τοῖν ποῖ 
Βα οἰϊοὰ δ ῥγοοῦ ἰμιδὲ Ὁ᾽ ἴῃ δηιμοδῖ8 ἰο ΠΟΥ 
ΤΆΘΔΠΒ ὑμ6 βουϊῃ. ΕῸΣ {πὸ ᾿δίΐου βαββδρθ ΔΡΡΘΆΓΒ 
7τοῖ ἴο γοδϑὲ οὔ ΟΌΣΒ, δα ΟΠ ῥγονεθ ἐμαὶ (ἢ 6 
Δα ῖΠοΥ οἵ (παι Ῥβδὶ πὰ ἱβουσιιὶ π6 τυυβὺ τηδῖο Ὁ 2 
ἴῃ οὖν ἰοχὶ ἀδηοὶθ “ ἔσομαι 6 βου." ἸὙΒογοίοτθ 
Ιθεϊίονο {πὶ Ὁ δ ΓΘ 8 ΘΥΘΓῪ ὙΒ6ΓΘ 6186 6808 
“(τοῖὰ ἴἰ6 ποδὶ.) Τὸ (πα 8 Ρυΐ ἴῃ δι οαἷ8 
1Π6 Ἰαπὰ οἵ 83:1], δῷ {16 γοῃγοίθαϊΐ ϑβδβϑίϑσῃ ἰδηά. 
ΤΗΐ8 Ὡδηιθ ταιδὲὺ ΔΗΥ͂ ὙΔΥ ΓΟρΡγοθοηΐ ΔΏ Θη ΓΘ 
αυδτίος οὗ (86 ποαυθὴϑ διὰ ῥγοῦβ] Υ ἐδ6 οϑϑὶ. 
ΝΟ Βοῦ (10 ρϑορὶο “δ᾽ Ὃ πιοηϊϊἱοηοὰ ἀθη. χΣ, 17, 
ὙὯο Ὀοϊοηροα ἰο 1μ6 Ῥμοηλοίδηθ δηὰ ἀν ἐπ 
1{η6 ποτί]ι οὗ ᾿ϑθδηοῃ (ςοπρ. ΚΝΟΒΕΙ, οη ἀδφη. 
χ. 17), ποῦ 5΄᾽:-Ῥοϊυβίαπχ (βάρ. ΒΟΟΒΑΒΥ, 
ΕἾἾΧΑΙ,Ὀ), δῃὰ βι1}}} ἰ6βδα {πὸ Καγὰ οἶδη βίη (ΕΟΣΖ,, 
Ζοἰιδολν. ΝὶΡ οἱδοεπδοῖ. Τῆλοοὶ. 1. Ρ. 400 »4ᾳ.), 
ἸΔθο5 ἰῃε86 ἀδιηαπάβ. Ηδποθ (ΠῸ ΤΩ) ΟΣ ΕΥ̓ οἵ 
ορίϊπίοῃ ἱπο] 65 ἰὼ υπάἀογβίδηα {86 ΟἸΐηθδθ ἰο ὕ9 
τηθδηῦ ὈΥ ἴΠ6 δἰηΐ). [8.60 8 γ ΓῪ οορίουδ ὨοΐθΘ 
οὔ 2. Α. ΑἸΕΧ., ὑπ ἰοσ., ὍὯῸ Ποῖ ἀθ 186 βϑπ1θ 
γὶον.--ΤῊ.]. [ἐδ θδθθὴ δουπάδυς Υ βΒῃόοπη δαὶ 
ΔΙγοδαγ ἱῃ ὙΟΥΥ σοιηοὶθ ἰἰπιοα ΤΆΓΟΘ ἴγοιλ [πᾶΐᾶ 
δηαὰ ΟΠληδ τ γὸ σοοοΐνοα Ὀγ (9 ῬΠῃκαηϊοίδηβ ἴῃ 
186 οι ΡοΟΥΪ 128 οὗ (9 ΕὈΡὨγαῖοθ δηὰ Ασαῦΐα, δὰ 
Ὀγουχι ὈΥ ἐπποπὶ ἰο (86 τοδὶ (σοῦρ. δοβὶ ἄς ΘΕ» 
ΒΕΝΙΌΒ ἴῃ ἷ8 7Τῆεδ., δηὰ Οὐπιηι., δὰ [,᾽ΑΒ58ΕΝ, 
“πῶ. Αἰονίδιπιδῖ. ββρϑοὶδ!]ν ΜΟΥΈΒΒ Ῥδοεη. 11. 
8, Ρ. 240 βθᾳ.). Βυὶ 1ἢ οπθ δδὶς βον ἴἰ6 Ῥυορβδοὶ 
οδΠ16 ἰο 08}} {πΠ6 ΟἸΐποδβο ὈῪ (86 Ὥδσὰο Ὁ") Ὅ, 1 ἰδ 
Ταῦ ἢ αὐυρείϊοηοα ὙΒΘΙΠΟΣΥ ΔΙΓΟΔΥ ἴῃ [βαΐ8} 8 
εἰπγῈ ἐΠ6Υ οουαὰ ὈΘ παπηοὰ β'᾽ηἶπὶ 858. ᾿πδοϊίδηία 
οἵ ἃ Ἰαπά Τμβίη οὐ Τοίῃ (60ῸΡ' ὝΤΤΚΕ, δ ϊ6 
πιίείελπο ἀρ δολγῖβ., Ρ. 241). Ὑίστοι ν. 
ΘΤΒΑΟΒΒ (ἴῃ δὴ ἐτοιγδυϑ ἸΏ ὨΕΤΙΤΖΕΟΗ, Ρ. 712) 
ΟΟΠΒΟΘΌΘΏΥ (Δ Κ68 [86 νἱϑνν (Πα (Π6 ἤδη 1 Ὁ ἰδ 
ἴο 6 ἀογίνοὰ ἔγουλ (86 ΟΠΐμοθθ δ) ̓π, ἱ. 6.,) πλδῃ. 
ΤῊ ΟΧ ΣΒοΡ ΑΙ ἐγοααθηὶϊ 086 {Πα ἴῃ 6 ΟἸΐο80 
δάο οὗ {μπδ πογά, ποῖ ΟὨΪΥ ἴο ἀρεϊμηαίο 4}] 

1016 ατ8}}{165, οοηαἰοημ, ϑοτίϑ οὐ δυπδίηοδβα, 
ὃ 816ο ἰῃς το]διΐοηβ οὗ ἀδδοθηί, τηονϑὰ ἐογοίσηοσα 

ο 6811 ἐο ῃδίϊοῃ ἐιϑο ἢ ὉΥ (18 ἤδῖὴθ. Α ἀοοὶ- 



δ96 ΤῊΕ ῬΡΕΒΕΟΡΗΕΙ͂ ΙΒΑΤΑΗ. 

αἴοη οὐ (ἷδ ροΐπὶ τασδὶ θ6 πδὶἰϑὰ ἴοσ. [ἴῃ οοπ- οὐ Ηΐβ οβομθῃ ρϑορὶθ (οοίαρ. χὶῖν. 28; ἐἱ. 9: νυ. 
οἸυείοη ἰΠ6 ΕΡΡΕ ΒΌΠΠΠ2ΟΏ8 ἐχώχαῥους δηὰ φαυτὶ | 12). παν τι ἀἡγλο συρρεῖν πρὸ ἴῃ δῇ διίῤοιϊο ΤῸ 
ἴο τοὐοΐϊοα δὲ ἴη6 ἐπιρογίδηϊ 80 ἰηὐοΓγοαδιίηρ ἰ 88 τ δ ζοτίε » 8119 (6 9Ποπίηρ δίσορδο 
ἀπὸ ὦ ἴμοις, υὑμδὲ ἐπὸ Γπρ Ἀδὸ᾿ αχεῖα μμα τοῖον θορίηδ Χ10} ἃ ρίαπο πιαξείοϑο. 

2. ἙἘΌΟΒΒΑΚΕΝ ΒΕΒΑΕΙ͂, ΒΌΙΠΤ ΑΕΒΕΞΗ ἙΕΈΟΜ ΤῊΡ ΟΕ ΝΤΙΠΈΕΞ. 

(ἩΛΡΤΈΒ ΧΙΙ͂Σ. 14-26. 

1: Βυὶ Ζίοῃ Ββαϊὰ, ΤῆἊο ζ0Ὲ} παῖ [ὈΣΒΚθὴ ΣΩΘ, 
Αμὰ ἼὯΥ ωοστὰ μδίδ ἐοσροίθῃ τη6. 

16 ἴδῃ ἃ σψοϊμδη ἔογροὶ Β6Σ δυο κι οΠ1]4, 
ἸΤαὖὐ β6 βου] ποῖ Βαῦθ δοταρββδίοη οὰ {86 βοῃ οὗ Βα ποῦ 
Ὑ68, {ΠΟΥ͂ ΖΏΔΥ ἰοτροΐ, 
οὐ 11 ποὶ ἔογροὶ ἴθ. 

16 Βοβοϊ]ά, 1 βανθ στᾶσϑη (866 ρου {86 ΡΔ4]π|8 οὗ πιῦ βαπάβ ; 
ΤῊΥ ψ8118 αγὸ ΘΟὨ ΪΠΌΔΙΠΥ Ὀοίοσθ Ππιθ, 

17 ΤῊΥ οὨΠ]Πασγθη 81.811} τραῖκο ᾿δδίο ; ᾿ 
ΤῊΥ ἀδθίγοΟγ ΓΒ 8πα {807 {μιδὲ τηδᾶἂθ {866 τψαδίθ 881] ρὸ ἔογι οὗ [866. 

18 Τλΐ᾽ ὕὑρΡ (λἱμ6 6γο8 τουπμὰ δρουΐ, δηὰ Ὀ6μο0]ἀά : 
ΑἹ] 686 χδίμοῦ ἐποιηβοῖνοβ ὑορϑίμοσ, ἀπά οοσὴθ ἴο {Π 66. 
Α641 Ἰῖνο, βδῖἢ 80 0 ΕΡ, 
Του 888}} βΌΓΟΙΥ οἱοίμο ὑμθθ πιὰ ἔμοτα 411, 88 στ 80 οσδιηθηὶ, 
Απά Ὀϊπά ἔμοπὶ ὁπ ἐδδό, ἃ5 ἃ Ὀτῖα6 ἀοείδ. 

19 ΕῸΥ (ΠΥ ταβίο δηα (ἢ γ ἀοβοϊδίθ ρδοθθ, δῃᾷ [86 Ἰδῃὰ οὗἨ ἐγ ἀοβισποίοῃ, 
453}411 ουϑὰ ΠΟῪ 06 ὕοο ΠΑΥΓΟῪ ὈΥ̓͂ ΓΟΔΒΟΙ Οὗ [86 ΣΌΣ Δ ηΐ8, 
Αμπά {860 ἐδμδὺ συ] ] ον [66 ὉΡ 8118}} Ὀὸ ΔΓ ΔΎΔΥ. 

20 ΤὭΏο οἰ] ἄγοη “ΒΙΟΣ ἰπου 5884}} πανο, δου ἰδοῦ αϑὶ ἰοσὲ [6 οἶ6Γ, 
581] ΒΑ Ὺ δραΐπ ἰπ {81πὸ οΔγ8, ΤῊΘ πὐνων ὧδ ἴοο Βίγαῖρμί ΤῸΓ ΠΩ6: 
Ὅσινο ῥΐδοο ἴο τὸ ἰδὲ 1 τηδὺ ἅπε]]. 

21 ΤΏοη μι} ἰοὺ Β6Υ ἴῃ {Π]π6 Βοαγί, 
Ὕο δαίὰ δροροίίθη σὴθ {Π|680, 
βοοίηρς 1 βαῦο ἰοβὲ ΠΥ οὨ] το, δη4 δῃὶ ἀοβοϊδῖο, 
ΒΑ οδρίΐνο, δῃὰ γολονίηρ ἴο δηά ἔτο ἢ δηὰ σχἢο μα Ὀγουρῃῦ ὕρ (μοδοῦ 
Β 014, 1 ψ89 Ἰοδ 810π6; [8ι680, ὙΒοσὸ λαά {π6 γ δδϑη ἢ 

22 ΤΉυΒ βδίιἢ [86 Τ,οτὰ ᾿6οά, 
ΒεΒοΪά, 1 ν1}} ΠΝ ἊΡ πΐπο παπᾶ ἴο ἰδ6 ἀδῃ 165, 
Απὰά βοὺ ὉΡ ΠΥ βίδπαδσα ἴο {89 ῬῬθορὶο : 
Αμπά {Β6γΥ ἐμαἢ Ὀτΐηρ [ΠΥ ΒΟΏΒ ἴῃ ἑλοὺν ἌΓΙΩΒ, 
Απά τδγ ἀδρ ὕοσβ 884} θ6 σαυτῖθα ὕροῖ ἐλοὶν ΒΟ] ο χα. 

23 Απὰ Κίηρβ 888}} 6 18 ᾿πυγβίηρ ΤΆ ΠΟΓΕ, 
Απά {πεῖν υθϑῆθ (ΠΥ πυγεβὶηρ Το ΠΟΙ : 
ΤΉΟΘΥ 5884}} θον ἀοτῃ ἰο ἐμθ0 πιὰ ἐλοὺν ἴδοο ἑοπγαιὰ {6 οασίδ, 
Απὰ ΙτοἸκ ἃρ {μ6 ἀυδὲ οὗ ἴὰγ ἔδοί: 
ἈΑπά ἰδοῦ 888} Κπονν [δαὲ ἴ απὶ ἴΠ6 1.08} : 
ΧΕῸΓΣ ΠΟΥ 58}4}} ποὺ Ὀ6 δϑδιδιηθα {πδὺ ναὶ ΤῸΣ ΤηΘ. 

24. 58.411 {Πὸ ὈΓΘΥ͂ Ὀ6 ἰακοη ἤτοτῃ (86 τη ΒΓ, 
ον ἅ"δο Ἴδτι] οαρίϊνο ἀρ! γογοα ἢ 

25 Βυΐ (δυ8 βαῖι (89 ΤΟῈΡ, 
Εγοα {πὸ δορί ΐνεβ οὗ {86 ταὶ ρ  Υ 8841} Ὅ6 8 Κοὴ διΑΥ,. 
ἈΑπᾶ {86 ῬΓΟΥ͂ οὗ [86 [οΥγγΊ0]6 88.411 θ6 ἀοἰνογϑά : 
ΕοΥΙ ΜΠ οοῃΐοπα τῖϊῃ εἶτα ἰμαὶ οοπίοπἀϑι πιὰ {Π|66, 
ΑΠΔΑΙ Μ1]}] βανὸ {ΠΥ οΒ]άγθη, 

26 Απᾶὰ ν}}} "ἰδοὰ τῆθπι {πδῦ ΟρΡγοϑθ ἴπθ9 ψῖ ἢ (μεὶν οὐ ἤθαῃ; 
Απᾶ {Π|6γ 5}14}} 6 ἀγαπίκοα πὰ ἐμοῖς οὐστι Ὀ]οοα, 89 τῖθι Ἐπθοὶ ΨΩ 
Απὰ 8]1 Πιοβὴ 5818}} ἵζποῖ 



ΟΗΑΡ. ΧΤΙΙ͂Χ. 14-28. 

ΤΆΔΕΙ ἴδ9 Τ[.0ΕΡ απ (Ὁ Υ Βανϊοὺν δὰ {δ γ Θά Θομιοσ, 
86 τα ρ ΒΕ ΟἿ οὗἉ ὅδοοῦ. 

1 Ηοῦ.  γονι λαυὶπρῃ οοπεραδοῖοι,. 8 Ἡοῦ. 8 Ἡοῦ. πουγέδλογα. 

4 Ἡοῦ. ργίμοσϑϑδε. δ ἩδθΌ. ἐλο φωρείσίἐῳ 97 ἐλε )μδέ, 4 Εθδ,. οαρέϊυιέψ. 

Ξ Οὗ, πδιῦ υΐνό. 

ε ίλ6 ΣΟΒΟ. ν ἩΏΏ. 4 οτηΐὲ δλαϊϊ. 

ἃ [580 λοι ἐλαῖέ ὃ6 ἰοοὸ παρτοῖν ζὉ7 ἔλα. Φ ἐλιά ϊδεδηέξε, ΟΥ δογοαυονοηξ 4 Μῖουε [ΟΥ̓ Ἠϊα, 

ε δον ΝΑ. » Απ εχίϊα, απα δαπίνἠ θα. 8. χελοναλ. 

κ᾿ Ἰλοδα δλαίξ κοὲ δα αερλαπεδά. ᾿ γί 
εἰ αρ ν ἈΜΥἘΕῚ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝ 

Θ.6οὸ Ζιίεί ἴον ἐδ τοϑύστθῃοο οὗ ἰδ πογάδε Ἧ6:. 1δ. 

Ὧγ. Υοτ. 18. ὈΡΤΊ. Υοτ. 11. ὝΓΠ9. Υϑε. 30. Ὀὗ 9. 
γοσ. 31, Τγ 7) Ῥαγί. ἕϑτα, ὕτοπη Π.))--τῊ Ὁ 5 ΤῸ 
καὶ ΟὨΪΥ ὅος. χϑἱ!. 12. ψοτ. 22. ἸΣΠ. γοΣ. 88, χ6}- 

φεαῖν. ᾿ 

ον. 15. 19 Ὀοίοτο ΓΤ Ἀδ8 [89 8015 οὔ ἃ Ὡθζαιὶγο 

ΘΟΙΪ ὈΠΟΕΟῺ --- Βο ἐμαὶ υοί.--ἴ (89 οἶδαδο “27 ΓΑ χις Ὁ), 

89 '8 οἶδῃ ὑπο οδδο, ἴ86 οοῃάϊεΐομαὶ ρατγιϊοῖο 9 οταϊ θα. 

ΨοΣ. 19. 1 οομβίσζυο ἐδ6 ὄχαι 2 88 οδυδβαὶ, Ὀυὲ ἰδ6 860. 

οοῃὰ δι ἰδο ρἰϑοπαδβέίο "3 ἐμπδὲ ἰδ ποῃύ ἰὸ ἰδηὰ εαἱἵἴἕοσ ἃ 

φεχδυπι ἀἰοοναὰλ (ὮΘΤΘ ἰ0 ὈΘ κΌΡΡΠ θα, σοπῖρ. Υἱῖ. 9).---- 

ΟΣ ΠῚ ἰδ: ἰδοῦ υἱϊῦ 6 δίγαϊς ἔγοῖὰ ἔμο νἱον- 

Ῥοϊμὲ οὗὨ ἴὴ9 ἅποῖϊοσ, ἐ. 6. ἑῆοι ψίϊὲ Ὀ6 ἕοο βίγαϊί ἴὸτ 

ἀπο ης. ἼΣΠΕ ἴσοι ὍΣ; οοΐρ. ΟἸ25., ὃ 243, δ. [ΕἘυ- 
“ε .. -ψ 

κποτ, 7.62. ἀοτῖνοϑ ἰἰ ἴγοσω Ὕν ΤᾺ} 

Ψοσ. 30. ΤΉ ἐτωρογαῖ, Τ700) τοϊαΐθβ ὩὨΘΟΘΒΒΑΓΙ͂Υ ἴο [89 
τι 

ΒΔΙῺΘ ῬΘΓΒΟῺ ΔῈ ἔπ 50 ἼΧ909 ἰπ 7, )7}ὲ πὰ γ}.--ὖῷ 
ΓΝ ΠῚ - .-- - φΦ 

ἐ6 ποὲ ἀαί. ἱρεὶ, Ὀκὶ ἀαΐ. οοπιπιοαί. ᾿ 

Ψον. 22. Τὴο ὀχρσγοδϑίου Ὑ' δὲ 17.) οοσῦγτα ἴῃ 1βα] δῇ ΟὨἹΥ 

Ὦότο. [ἐ ρίαίη!ν πιθδῦδ “ υἱέ ὑρΠοὰ Ππαηὰ ἰο κἶνο 8 

αἰκι." ἘῸΣ αἰτα ασ οχ ργϑϑβίουβ ΟΡ. χ. 82; χί. 1δ; 

χΧὶ. Φ; χίσχ. 16. Οη πο οὐπϑθῦ μβδῃὰ Ὁ) Ο'ἽΠΠ ΟΟΟΌΓΩ 

δραΐη ᾿χί!. 10; γϑῦ οσϑ ἡγϑαυθαὶ Ὁ) δ1 5, (τ. 26; χΙ. 
12; χὶὶί, 2; χυὶ!Ἱ, 8). 

νεσ. 24. Οτϑαὲ ἀἰ βου ἰδ Ῥγοδοηϊθὰ Ὁ Ὁ "")Ὁ), 

π ὨἰσὮ ϑϑοίηβ ἰο οοτγοδροὰ ἰο 12. "209 οὗ νϑσ. 36. [6 
Ρ 5.0) 86 εαρέϊυξέαε, ἐ. 6.,) οαρέϊυο 97 ἐδ τὶ θοῦ 8, ΟΣ 

5 1 ὅδ1ὸ ἔσοον οὔ οδρ γ98 ἰαἰκοῺ ἤγουω {πὸ σἱ κι  ἐθΟοΌ8, ἐ. 6., 

λο σἰῃέθουβ πδίίοι, ἴωσϑοὶ (ΘΟ Ρ. ὩΡἢ ΠῺΣ [5 ΟῚ ἀν τς 
απ ος ἰαῖκϑη ἤγοπι (ἢ ῬΟΟΥ, 1}. 14), οὐ 15 18 ἐπ οδρεῖνθ 

τἰςμίθουδ, οτ, βμδ]}γ, 18 γῈῪ» 520) ἴο Ὀθ τοδὰ Ἰῃδίδαὰ οἵ 

ἦν 5, Ὑπίοἢ ἐδ γε. του θείη κ “ ἐαρεϊυίέαε κετοίδ," 

ο ὕσετα. “ οαρέωι α τοὐιιδίο," ἴἰπ6 ΤΧΧ, ἐὰν αἰχμαλω- 

τεύσῃ τις ἀδίκως δοοῖὴ ἰο ἡπρε!γ} ΕἸγαί, ἴῃ σορβαγὰ ἴο 
Ὧ6 σβδῆμο οἵ γτοδάϊημ, 1 ἀο ποί (ἰηἷς γὸ δ} ΓΟΙΥ͂ ὮΘ ΓΘ 

οὐ ἔδο δηοσίοηϊ γογϑί δ, ἴ0Υ (ΠΟΥ ἮθτΘ οΥ ΘΕ ὉΠΟΘῚ- 
ἑδί δρουΐ ἐφ δ60η86, δηὰ κυοδαοᾶ δι ἡ. ΤῊΘ ὅτ. τ] ἢ- 
οαὲ τιοτο δύο, [919 1. βἰδθα ἐπ τοδϊκίης ἐπ σοττοθρομαϊηρ 

το οτ οὗ ἐὴ6 ῬΦΡΑ]]οὶ οοηέοττω, δἴηοο 10 ἰσϑδῃαίδῖθϑ. 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

οἰωγῦ ]ηρηηο εἰς αἰὲ  οηιῖπιξ: Ὁγαοᾶα σίρανεΐ αὐ γεν 

εἰ οαρ(ἰυϊέας λεγοίδ εγεριοίων." 6 που]ά, ἐπογϑίογθ, ὕὉθ 

ΟὨΪΥ σοπείπαίης ἐπ 9 ΔΥΌ γασίηθδβ οὔ ἴῃ9 δηοίϑηϊ ἐἰὰ 

Ὑὸ τοδὰ γν ἴον ΡΥ. -- πὸ ἰχϑῃδίδίθ “1ὴ0 σἂρ- 

ἐἰτοβ οὔ ἴ8ο τἰχῃίθουβ οπ6,᾿" ἤθη ἰὑ τηυϑὲ οἰζῆον ὉΘ δὰ- 

τοϊεοα ἐπαὲ ἢ ἰ5 σ᾽] θὰ αὶ γτἰκῃξθοιβ οὔο τῆο 5}}}1 ἢο] 5 

εαρίίγο ἐμ ρϑορὶθ οὗ Θοά (οὐ (μ6 Υϑγὺ ἐΐγῶθ ψ ἤθη, 8οὸ- 

οοσαίΐης ἴο γ6 7. 33 84., οἴ οῦ Ὠθδίμθῃ ρον 8 παν9 Ὀοδυι 

ἰο Ὀτίης ἰπϑῦλ Ὀδοῖς ψπ ἢ στοαὶ Ποποῦ), δὰ ἰ8 θα ἢν 

νυ πη θὰ ἴοσ ὃ {γϑγ. 36 54.), οἵ 811 βογίβ οὗ ἰδγ. οἰ ϑὰ 

ταϑϑηΐημβ τηδὲ Ὀ6 κίνσϑῃ ἰο ΟΣ ἽΧ (88 6. 9.. ἡ. ἢ. Μιοπ. 

τηδκθα ἰἐ τοϑδὴ “ νἱοίοτ," οὐ Ῥαυτῦδ, δἴοσ βοευν ΕΝ, -- 

οὯθ πῆὴο ἰδ γκῃξ, τ μαὺ Β6 οὐκὶ ἰο Ὁ6, υἱΖ., 8 ὈΓΑΥΘ 580]- 

ἀϊ9:)..--Βαι ἐ πὸ ἰδ ΟἿ "209 δα κουίενο οἵ ἐδ οὔ- 

Ἰοοὲ δοοοσάϊης 1ο 11}, 14, ([Ἀθἢ γγὸ τησδὲ οἰΐποσ ἰδῖζο [ἐ [π 

[Π6 80:89 οὗ “ΡΙυπάθ ν᾽" (ακδεπιῦθ), ὙΠΊΘΗ ΠΟΉΘΥΟΙ [8 

ῬοΟΥῚΥ βυρρογίϑα ὉΥ δρρϑδὶ ἰο 3 σἤτοῃ. χχὶ. 11, οὐ 9186 ἱξ 

ἴ6 (υτχοϊξοηῃ ἰδὲ ὙΠΘΏ 1 ΒΑΥ “ἴο ΡΠΠαμΘ ὑπὸ Ῥοοτ," 

ψδὲ [6 δἰΠακοὰ 15 Ὡοΐ ἐδ6 ῬοΟΥ πιδῇ ἰγηδοὶΥ Ὀπὲ δία 

ξοοάδ. Βυξ 1 Βα  “ ἰο ἰοδὰ {Π6 σἱιύθοιδ ὩΊβῃ ο8Ρ» 

εἶν ,᾿" [δ ὑπο οὈ͵θοῦ οὗὁ οδρίασο ἰ5 ἔπ σἰξῃίθουβ τδῃ 

πἰγαβοῖῦ Ἡσρμηοο . ἽΥ "509 πόσο ὑπ θῃ οςπίηκς 6150 "61 

8 ἴσοουῦ οὔ οδρίγοϑβ οοῃδίριίης οἵ τ ὐθουβ ρθσβοῦβ. Βυ 

(θα οὔθ ὙουἹὰ ὀχρϑοῦ ΡΣ “0, δἴησο, ἱπορὰ, 1ἴἢ 9 

οοἰΐοι ν"), φαίϊίο ἀ! ὔοσϑυιῶν ἴγοτα ΤῊ}, τοήοσϑ ἴο 8 Ρ]ὺ" 

τα γ. Βαὶ δίποο [ὁ τοβὰβ δἰτωρὶγ ΟἿΣ υὩ, 1 ἐμίτς τὲ 
ἴθ ἰο Ὀ6 ἰγϑδῃϑ᾽δἰϑα δ ρὶν “ οαρύἑυϊίας }ιιδία " (ΘΟ ρ8Γ9 

εν ν᾽) χχυί, 2) {. 6., “ τ κι ἰθο.8 ργϊδοηοσ." ΤῊΘ 408]}- 

σδύϊοη ΡΣ 18 ὑτοτηρίϑαᾶ ὮὉΥ [βγϑοὶ Ὀοΐῃς ὑπὸ Ῥγϑθάοχῃ 

Ὡδηὶ ἐπουρμδξ ἴῃ τηϊπὰ, 

ας. 35. ΠΝ Ὀοίοτο ἽΞ Ὁ οδη Ὁθ 8 Ῥτοροδῆοη 88 ἴὩ 1. 

8; ογ. 11..9 : δον. Β[ο8. ἰν. 3; χἱἹ. 8; Ὀπὲ αἰϑο δίψῃ οὗ 

ἔῆο δοουδβίίνθ, 88 ἴῃ χχυ!. 8; οαΐ, χχχὶϊὶ. 8; Φοῦ χ. 32. 

Το δοουδδίγο ὌΧΡσΟδδοα τάοσο, δηἃ Ὀοίέοσ δολβ (δ9 

οομίοχέ, 

Μος. 36. ΤΊΣ Ῥατί. Ητρῃι. ὕγοτα ΤἼ}) (ορρτγϑεβέξ, ϑοζαρ, 
Του. χὶχ. 33; χχυ. 14; Ὠϑαῃὲ, χχίϊ. 11) ὁσσΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ἮΘΤΘ. 

---ὐὐον -- ὝὙΣΝ, οοσῦγβ ΟὨ]Υ ἴῃ (μ9 σοππϑοίίου Ὑ 2 

ΌΡ»" 86". χὶὶχ. 24; 186, χ. 16; ΡΒ. οΧΧΣΊΙΙ. 2, ὅ, δοὰ 

πὲ αἰ} οΥοέα ρῬταφάα σίσαριῖδ αὐὲ οαρέϊοϊίαϑ Ἀογοίδ “τιρί: ὈΚῪΣΥ ΣΝ δ. 1. 94. 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

, Ἷ. Τὴ δι ϑοοοῃὰ ΒΑ] οἵ [86 ομδρίον, ἰὰ διμο- 
δἷα ἴο τ6 Βογυδαὶ οὗ Φεβονδα, [116 Ἐοδίοσου, δΡ- 
[3 Ζιοα, ἐμαὶ, δοοοτάϊηρ ἰο νϑσ. 8 βα4., ΜγᾺ38 ἴὸ 
Ὅα τοδίογοὰ ὃν Ηΐαι, δπὰ ἴα γϑαίογϑᾶ. λωοοτὰ- 
Ἰηρῖγ, ἴτουι νοσ. 14 οὐ ποιπιίηρ τοτο 18 Βαϊὰ οὗ (89 
Βογνδηΐϊ οὗ 86 Γ[0ΒΡ, Ὀαυὶ ἐπ αἀἰἴβοοι!γβθ 8 ΟὨΪΥ οὗ 
Ζάου 88 (89 πιαγτὶϑὰ τὶΐθ ἴμδὲ ἰ8 ἐρρατοι ἴον- 
βαίκοῃ, γοί ἷο 85(1}1} ἑοπάθεϊγΥ Ὀοϊογοα ΟΥ̓ (π6 ΒΕ, 

οὔ Ὦ6Γ Π6ῚῪ πρθυ] ἀϊηρ᾽ ΌὉΥ οουπίΐοαθ οὨ] ἄτθα [μὲ 
αἴθ θογῇ ἴο ΠΥ, βι9 Κη ποῖ ὙΠ6ΓΘ ΟΥ ΠΟΥ͂, δηὰ 
(ἔα οουἰτααὶ πὶθὰ 1818), οἵ ἐπ ῥυάρτηοηία οὗ αοά 
ἐμαὶ 5641} οοῦιθ οὐ ἰδ πδίϊοηβ ἢοβίῖ]θ ἴο [δγδοὶ. 

9. Βυῖ Ζίοι πΒαἰιἅ-----οοὨ Εἰ Δ ΌΔΙΥ͂ Ὀθέοσθ 

1.9.-- ἐκ. 14-16. Ζίοιι ολῃ ΟὨΪΥ ΒΑῪ “ἐδο [0ΕὉ 

μαι ἢ ἴουβαίκοη πλὸ, δῃά τ [ον πδι8 ἰογροίίοη 
τα 6," πθθῃ ἴμ6 ΤΒΘΟΟΓΔΟΥ͂ δθοπλ8 Ὀγοκοη διὰ 



δ83 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ͂. 

ἸΣΥΘΟΨΟΟΔΌΪ ἀοαίτογοα, ΤῸ ἔπι δῆον 86 ἀθ- 
διγυοίίΐοη ΟΥἩ ΝΕ ΒΑΟΘΏΘΖΖΑΡ γ88 βυοῆ. Βαΐ 
ὙΠῸ 88 τησοἷ Ἰυδίϊοα ἴῃ 6 {πὴ δἴογ ἴ:6 ἀδβίσυο- 
ἰἰοη ὈΥ ΤιϊαΒ τ ὃ6 δα 88 βυοῦ, Τὸ 
Ῥτορ οί 8668 θοίἢ ἰορϑίμοσ, 85 ὑγθνϊουβὶῦ (νον. ὃ 
864.) 86 δὰ βϑϑῇ ἰορϑίῃογ 116 σοίυσῃ ουΐ οἵ [ἢ6 
ΒΑΌΥΪοηΐδη δηὰ (ῃ6 Βοζδϑῃ οχὶϊθ, ὙΤμογοίογο 
1656 ποσὰβ οὗ Ζίοῃ αἷβο (Ἀ}1], δηὰ {μαΐ υϑσὺ μρὰζγ- 
(ἰου γγ, ἰῃ ἐπ6 6 ἤθη (Π6 ϑοσνδηΐ οἵ Ζψ6μο- 
γ8}} υυαδὲ Ἰδπηθηΐ (Πδἰ Η6 ἢδ8 ἰαροσϑὰ ἰῃ νϑὶῃ (γ6γ. 
83). 1610 δὴ δοοϊἀθηῖΐ ιμδἱ [86 ἰαπηρηὶ οὗἉ Ζίοῃ, νϑγ. 
14, [0]]1ὁτγ8 ᾿τωτϑα δία Υ αἴ (ῃ6 ἰδιαθηΐ οὗ [16 
ϑεγνδηῖ οὗ Φθβονδῃῦ 1ὰ (6 βογνδηὶ ἢοὶ Ὠθοθὰ 
ἴο ἰδπιοηΐ (πὶ ΗΠ Ἰαθογοα ἴῃ νγαΐη, ἐβθη Ζίου ψου]Ἱὰ 
Ὠοΐ αν δα ἰο ἰΔηγχοηὶ (Πδἱ 1ΐ νγγ85 Ἰογβαίζοη. Βοίἢ 
δίαπά ἴῃ {[Π6 οἰοδοϑὶ οαυβ8] οομῃθοίίοη. Τὸ Ζίοη᾽ Β 
οοταρ αἰηὶ Φθηονδα σοί σηθ 6 ΜΟΠἀΥἤῚ]]Υ οοη- 
ΒΟ ἱπρ ΤΟρΡΙγ. Ηδστγο, ἰοο, δ8 ἴῃ χ]ϊῇἱ. 14. χῖνὶ. 8 

εὐ Ιχνἱ. 18, 6 γθ 8 δϑδογὶ βοὰ ἴο ὦ δδονϑὴ δ ἰδιηΐ- 
Ὠ]ΠΘ Β6Π81 111 Υ, ἃ τηοῦθ ἐβδἢ ΤΙ δίο ΓΑ] ἰονο. Ηον 
οου]ὰ {π6 ΠΟΒΡ Ἰογρεῖ Ζίοη, βοοΐηρ ἰμαὶ Π6. ἔπλαμο 
ἯῸΔ8 Ποῖ ἸΏΘΓΟΙΥ ἰη Ηἱ8 Βοδτγί, δυΐϊ αἰθὸ ἱπρογὶ δὰ 
ὍΡοΟη Ηἰ8 μιδηαβ, 88 ἃ οοῃ(ηι18] βοινϑηΐσ 8] γ8γ8 
υείοσο Ηϊΐβ ογθϑὶ 10 ρθπογαὶ {8686 τόογὰθ 641} ἴο 
ταϊηά Ἰουϊ, Υἱ. 8 5ᾳ.; χὶ. 18, οορ. Ῥτον. 11]. 8; 
Υἱἱ, ὅ. Οἰβοῖθ χϑίδν ἰο ἐδμθ ουβίοιι οὗἩ Ὀγδπάϊης 
ΟΓ ἰδιϊοοΐηρ οὐ (1:0 ΤὈγϑ 684, ἀγιῃ, οὐ τυσίθὶ οὗ ἃ 
Β'δνυθ (ῃ8 Ὠδπ16 οὗ [ιἴ8 τηδεῖθν, οἵ δ βοϊ ἀΐδεσ {86 
Ὠδῖη6 οὗ [8 ζΘΠΟΙΑΙ, οὗ δὴ :ἀοϊδίογ {88 πβδιηθ οἵ 
᾿ΐθ αἰνίη! (οοαρ. ΟΕΒΕΝ. οα χὶν. δ). ΑἾδο 
ον. χἕϊ!, 16 δι!αὰο8 ἰο (18 ουβίοῃ. Ετοιῃ “ΤΥ 
ν8118 Δ.ῚΘ ΘΟ ΕΠ ΌΔΠΥ ὈΘίοσθ στ, ἰϊ ἰβ βθϑῃ 
μδὲ (πῃ ΠΟΒΡ σου] βὰν Η6 [88 18 πιαρε οἵ (ἢ 9 
οἰἵγ, ποὺ 18 Ὡδιηθ, ΔΙ ΤΆΥΒ Ὀοίοσο Ηἰδ ογββ. ΕῸΓ 
{Π6 γ͵γ8}}8 γεργδεθηΐ [86 οὐ} π68 οὔ ἴῃς ἤψυτγο. 

8. ἘῺΥ ΟὨ]] ἄχθη ------ ΒΘ Σ.9 Βα [ΠΟῪ ὈΘΘΩ,, 
Ὕενθ. 17-21. Ζίομ, ἴοσβακϑη δηὰ σορυάϊαϊθὰ ὃν 
μον Βυβραηά. δηὰ ἰδ Βυρροβίηρ ΒοΙβ6 1 ἀθθαγγοα 
ἔγοσα θϑδγίηρ ΟὨ ] άγθη, 18 1ἢ ἃ ΝΟ; ἀογΠῚ] γα Βα 4- 
θην βαγγουπά θα ὈγΥ (86 σηοθὲ πασηθγουβ ἔγοθἢ 
δτονμίδ, (86 σίομοβὶ ὑ]ορϑίηρς οὗἩ οἰ] άσθη δηᾶ οτ- 
Ὠαπηρηΐ οὗ οἰ] άγοη. ὮΥ οδ]ᾶσθῃ μαδῖθῃ 
ΒΣΕΒΘΙ, Βα γ8 γοσ. 17. Μδῃ ς6ΒΕ}γ ἱΠογο ἷβ ἴῃ 1.23 
δὴ ΔΙΙαβίου ἰο 7.23, δ δἷβο (9 χΧΧ., γύσω. 
ΤΆΑΒΟ. ΑΒ. δοίι8}}γ Βθθ ἰο ἤδνθ τεδ. ΓΟΥΥΤΉΣΕ, 
ἴοο, ἰγδῃβ᾽ δίθβ “τὰν ΒΌΣ]ἀοσβ νν1}1 μδϑίθη"", Τπουρῃ 
1818 τοδα ηρ 18 ΠΟΙ ΓΠΘΣ β.18}}}6 ΠΟΥ ἃ πϑοβββὶ νυ, 
8.1}} (16 οοῃίγαβὲ πεῖ ἢ ἢ βοοοηὰ Β4]} οὗ 186 γϑσβο 
ὀθιμλδηαβ ἐδ νγθ ργθβθ (ἢ ταάΐοαὶ ποίΐοη ἴῃ 73, 
υἱΖ. ΓἼ)3, Δῃα ΣϑοοζῃϊΖθ ἴῃ ἐΐ δῺ δ]]υδίου ἰο ἐπ ἵδοὶ 
ἐμαὶ 1 ἴθ (86 οὨΙΠ]άγοη πο, βὸ ἰο βρϑακ, δ (ἢ 
᾿ἰνίηρ βἰοηθα δυϊ ἃ (Π6 Βοῦκθ, (6 [μπλῖ]γ, 186 
Βεηθγαίίοη (οοτρ. ὕεη. χνΐ. 2; Εχοί, ἱ. 21 7 επί. 
χχν. 9; 1 ὅδιμ. 1]. 8δ; χχν. 28; 2 ὅδῃ). νἱΐ. 27 : 
Βα ἱν. 11). ὙΒογοίογο, μόδα γῆο ἠοΐη βίοῃβ ἰὸ 
βίοῃο, [πα [ἢ 6 Πουθ οὗ Ι6Γ8 6] ΤὩδγ ρσγον θη  ]688]γ, 
ΔὮ8}} οοπιθ οἡ ἴῃ ᾿ιδϑῖθ, δαὶ [Πο86 ε]γὶ ἀδβίγου δπὰ 
ἀδβοϊδίβ ἰΐ 8}}8}} τρακθ οἱ Ιδγαοὶ, μβοσονυοῖ, ἰδ 9 
ΤΑ ΙΒ ΘΓ, 8881} Ιοοἷς ἀτγουπαὰ. β38}0 βθθ8 ἃ ρτϑαϊοτονά, 
Τ| Πδ8 ὁπ 508]: Ζίοῃ. ΤᾺ ΠΘΡ 41} μαδίθη. Αἱ ὅτοι 
Ζίοῃ σδηῃοί ογοάϊι ἱξ{, ἐμαΐ 411 [Π686 ρσβββ οῃ ἴο ἮδΡ 
85 (ἢ οἱγ πιδίθσῃβὶ οδπίγθ. Βα 9 ,.ΟῈΤ ΒΒβιΓοΒ ΘΓ 
οἵ 186 ἱπιροτίδηϊ ἔβοὶ τ ὶῖ δὴ ὁδί ("2 Ἢ, ταὶ, 
Νπι. χὶν. 21,28; θὲ. χχχί!. 40; οὨ]γ Βεγὸ ἴῃ 158.; 
ὅ6γ. χχὶ!. 24; χΙνί, 18; τιοεῖ ἐγοαυθηΐ ἰῃ Εξζοῖς. γ. 
11; χῖν. 16; χνὶ. 48, εἰδβ. Οοιηρ. [π8. χῖν. 23). Ζίοπ 
ΤΑΔΥ͂ τοματγὰ 4]} (Πΐπ 88. ΠῸῚ οΟΤΏ ; βῃ 9 ἸὩΔῪ ῥΡαΐ Οὔ 
{86 ρ]οτγίουβ ὁγονῃ οὔ οὨ ἢ] ἄσθη δθ δὴ ογηβπίθηϊ ; 886 
ΤΩΔΥ͂ εἶτα ΒΘγβοὶ ἢ πεῖ (Π 61 88 1 189 σριοπαϊὰ 

δἰγά]6 οἵ ἐμ Ὀχίάθ (Ὁ ΚΞ, 111, 20). Βαϊ Ζίοι 
ΔΚ 68. οὐὐθοίίοη. 8586 Ροϊηίβ ἰο ἔμ συΐπ οἵ δε 
οἴτῖοβ, μὲσ ψϑϑίϑὰ Ἰδηὰ, Απά, ἴῃ {ποΐ, ἰβ [Β 6σα δὸ 
οοπῃ γϑαϊοιΐου 1π (πἰθ ἀου}}}ς δοῖ οὗ αοὰ ἢ Οἱ ἰἰο 
οη6 πδηὰ Ἡς ἀρβίσγογϑ 6 ἰδῃὰ δηά ἀδοϊπγδίε (8 
ΡΘΟΡΪΘ, πὰ {πθ Ηδ ὑτγίηρθ οἷν ἃ οουμί!6βθ τα] εἷ- 
1146 88 Ομ] άγοη. Απά τἰμδη ἩΜδὶ 18 ἃ χγεαΐ πιὰ]- 
0Ὰ6 ἰο ἀο ἰῃ 8 ἀδθβοσι ἢ [ἢ στ ρὶγ, ἴδ6 ΟΕ» 
ΡΘγαΐβίβ ἰη Ηΐε δβϑοσιΐοῃ (μὲ Ζίοῃ ἴβ ἴο [Σ ΥΤῚ 
ΟΓΟΥ͂Γ 88 ΠΕΣ Ὀ] ἐββίηρ οἵ Ομ] γα. ΕῸγ, Ἦβ βαγο: 
88 ΓΕΖΆΓΟΒ ἰῃ γ συΐηβ δηὰ ἀδβοϊδιΐουϑ δηὰ (ΠΥ 46- 
γαδίδιβα ἰδηά, 1 βαὺ ἴο (ῃθ6, ("δὶ ὩΟῪ ἰοὺ Β8δ)ι 
ὕ6 ἴοο οοῃίΓδοίοα ἴυ ἀν 6}} ἑῃ (666 Τεχί. απὰ Ογαμι.). 
ὙΒογοΐοσο, ἴὰν ἔγοσῃ βείηρ {ὶβμεποα οὔ" ΕΥ̓͂ ταΐπο 
δηα ἀεϑοϊδιΐοηβ, [86 ΠΘῪ Ρϑορὶθ θυθῶ ὑγϑββ οὔ. 
Πότ ἰδ ἃ βἰγαϊἰϑηβα αἰβίγεθβ οἱ ἃ ὩὨ6ῊῪ βογι 1 ΕῸγ- 
ΤΏΘΓΪΥ 10 γψγ88 ἴῃ ΡΣ] κι 166, ΑἸαμηοηΐίοβ, Θγχίδηα, 
ΑΒΒΥΓΙ8Ώ5, εἰα., [Ὡδι ἰοοΚ ἀῶν ἰῃ 6 Ὀγεδά ἔγοῃι [86 
ἰβγϑθ] ἴθ8 'ῃ {μεσ ον ἰαπὰ (ΠΡ ΧΧΧῚΪ!. 80). 
Νὸον ἐλ 18 Βὸσ ον ομΠ]άσοη ἢ Οη ἰδς οἶμον Βαηά, 
(89 διιοϊοηὶ Ὁ} }359, ἰι6 δῃοίθης ἀθγουγοσβ ἢδνα 
ἀἰδαρρθαγοά Τμδᾶὶ 2 ὝΣΩ ἰδ πιοσα Ἵσχδο οί Υ 
ὀχρίαἰηθὰ γεσ. 20θ. ΤᾺΘ Ὁ 5 3,3 ἀρρϑδῦ δὲ 
8 6.8, δῃὰ βὲρ ἴδ χιοῖμοῦ ἴο σηδθ σοοῖὰ ἴῸσ 

61. [18 Ἐβ ῃ6018}}γ ἰο Ὀ0 ποίϑά {μι (Π6 τηοίμεσ 
18 δἀγοβθθὰ δ8 (86 σεργεβοηίϊδενο οἵ (86 (ἌτΥ 
(866 Τεχί. απὰ ατγαηι.). Ἴδα ἱπάϊνίάυδὶ! οτοπαοα 
πη δἰ δαίκ, ὁη6 τυραν (Βῖηκ, οὐρθϊ ἴὸ δρΡρΡῚὺ ἰὸ 
᾿πεῖν ἱπάϊν!ά 4] ποῖρθοσα. Βαϊΐ βυοὶι ἃ πηονίπρ 
δοῖ σ8 ΟὨΪΥ ὃὈ6 1019 8β ἐδ δοὶ οἵ ἴῃ ἰοίδ!λιν. 
Ηφῶοθ {πὸ Ῥσορδοὶ ἰοἰβ ἐμ ἀδιηδῃὰ ὃ δα ἀγεεβοὰ 
ἴο 16 1462] σοργεθεηίδινα οἵ ἴδε ἰοΐδγ. ὅδ 
{πὲ 1 18 ἴο 6 τεσηδγιςο σεαρθοϊΐπρ Γ72), (μδὲ [ῃ6 
νογὰ Θυ] θη ἘΠ} ΤηθδηΏ8, ποὶ 8 τρουΐηρ ἴο (δ9 
ἐΡΘΚεῦ Ὀυῦ ἰο 1[η68 ομα ἀν ]ἕΐηρ ἴῃ ἰδ6 ορροκῖϊθ 
Ἰγθοίΐοῃ, ἔμ ποῖ ἃ τηουληρ ἰο δυιϊ ΔΥΔΥ͂ (ΘΟΙΏΡ. 

ἰὼ" ἘΣ ἰτογοὰ Ὁ Αββ ΒΑΣΙ ἴοῃ, ἀεπίτογοὰ ὉΥ γυΐδη, ὙΥ]ουἾ 815, 
ἙἘοϊηδ888 ([οσ ἰδ εἄλν τυὴς οοῃἰοτρ αίθβ 3}1 {1656 
ἰοροί 6), βίδηβ αἱ 1δβδὲ βο Δ υγ, τορυθὰ οὗ 81} 
6 σμλ]άγοη. Τδο ἰά68] Ζίοῃ 88 Ὀθοοσὴβ ἊἽββϑῃ- 
Εἰ4 1 δὴ δραίσβοίίου, ἀονοϊὰ οὗ θοΐηρ. Εὸσ ψῃθὰ 
811 δἰπρὶο ἱπαϊνί πα16 μανο ἀϊδαρρεδγοά, δ8 ν}δα 
180 “888 αἴον (Π6 ἤπδὶ ἀοδβίσυοίΐοι οἵ Ψεγύβα θαι 
ὈΥ τ τη, ἰπάφοα, ἐμ6 χσοργοβοηίδίϊνο οὔ ἰμ6 
ἰΟ ΔΙ ΠΔ58 ΠΟΙ ΙΏρΡ ΤΏΟΤΘ ἴο σοργοβθηῖ, 8δῆ68. ὯῸ 
ΤΏΟΣΘ δε ΔΏΥ ΐης ΤῸ8] ΟὉ ἩΒΙΟΝ ἰο ἰοβδη. 1 
ὩΟΥ͂Γ ἃ ΠΌΪΊΘΓΟΙΒ [5.86] οΟμλθβ οὨ, ἵμβοῃ ἰμ9 468. 
(ἰοὰ οὗ γοὺ. 21 8 αὐἱίθ Ὠδίασαὶ : 8 ο δῖ 
ὈΟΣΙΏΘ 106 9807 Ἵ ΤΩΔῪ Ὡοὶ ὃθ τοηβογοὰ 
ὼ (60. ἘΕῸΣ {πο Ζίοη πουἹὰ ΚΠΟῪ πδο 
Ὠδὰ θόσῃθ ἴμο86 ομ᾿]ἄάγοη, δυϊ ηοξ γμὸ δὰ δο- 
δοίίοῃ (Βθ. [1 γαίθοσ βυιγβ: 1 πᾶνὸ ποῖ ὈΟΤΏΘ 
ποι; ἢ (6 δ88 Ὀοσῃθ ἔπθῃλ ἴογ τηοῦ--- 
2) 2} 18. ἃ οδ88] οἴδυϑο: ἴοὸσ 1 νγαὰδ ΟἹ ἅ1668 

(ἰοῦ ον Βογθ ἴῃ 1868.), παήγα ται (ἸΤΤΙΟ Ὁ), 
8, ρα ΟἾΪΥ Φοὺῦ ἰ1. 7; χν. 84; χχχ. 3), 

Ὀδηϊδῃθᾶᾷ, ἄτι νθῃ) αΥΤΔΥ. δίμοβ (86 ομι]άτεῃ 
βίδῃα Ραίοσο Βδσ, ποὶ 88 ποὺ Ὀοσγῃ, Ὀυΐ 85. ΤΌΤ 
ἘΡ, Βὴο δῖ υγίπος: Ὅὕἷὲ8ο Βεῖ8 Ὁσοικδε 

ΘΙ. ὉΡ ἴοσΣ τ 9 Ὁ 
4, Ἀπὸ δα 11} ----᾿παῖ υταὶξ ἴοτ τὰθ. Ὑ γα. 

22, 28, Νον ἴδ [ΒΡ Βό]νεβ {π6 τὶ 16. ΤῊΘ 
οουηίίοθθ οἰ ἑ ἄγη ἀγο ἔθοθο σοι νογῖθα ἰὸ Φ ἤν ἢ 
ἴροται {π0 (δηιϊοα, δηᾶὰ ἰμυθ ὈΥΙΠλΑΓ  ὈΘΟΟΙΩΘ 
ἸΏΘΙΩΌΘΓΒ Οὗ {Π6 κρ!γἰ.8] [6τ86]. Βαὶ (Ἐ9 δρ᾿ὶ γίϊυαῖ 
ἴαγαθὶ ἴ8 119 ἱππαγὰ, ονογδδεϊηρ οοτο οὗ [ἢ 
ΔΟΡΏΪΥ ἴαταοὶ. ΑΒ ἰδ ἔσω ἄνϑρωπος ἴα ἴ6 οΥῳζ- 



ΟΒΗΑΡ, ΧΕΙ͂Σ, 114-26. ᾿ 

ἩΑΜΟΙ͂ΟΚ, δυϊάϊπα οΟΓθ οἵ πη ἢ ἰὮ 3ΘΏΟΓΑΪ : 8ἃ9 ἰΠογοίογα 
δῆογ 16 πον Ὀΐτί, δῇ Υ μεν κα {π᾿ ΓΟΒΌΓΓΟΟ- 
ἴοι, (86 οοτο οὗ (86 ροσϑόη δ  1Υ τοπμδὶηβ ουοῦ {80 
βαῖωρ, βρὶίε οἵ 8}} ἰὴ οἰἰδηρε οὗ ἰδ οινπηαγὰ 
ταδὶ ἰοῃ, 80 ἰδ ἐμ6 ““ Βριγίἴι18] 18 γβ6]" δΥ 
16 δδῆια ἰὼ68] ρϑγθο:δι νυ ἰἰδὶ μαὰ δἰγεβαγ 
Ἰοτι θα [88 οδῃ το οὗ ἰδ “ ἤφθλἢ }ν [6γδο]. Ηρμοο, 
ὙΠ οὖἦ Ρτγορίιοι, 10 18 16 δηλ δυῦδίϑοὶς ἱμδὶ 
οομρ δίῃ οἵ (Π6 τυΐη οὗ {86 ουϊναγὰ ΤἬΘΟΟΓΔΟΥ 
δηα {δΠ6 Ἰοθ6 οἵ τπηοϊπογιοοα δϑοσί θὰ ἴο ἐμαὶ, δπὰ 
{πο ἢ 61}} 6 γοαυϊτεοά ἰο γτοβαγὰ [μ6 σοηγογίδ ἴγοῦι 
1.0 ἰφηι]οὸ νοῦ ἃ δ ἐδ οἰ άγοη. θηοο 1 ἀο 
ποί Ὀε]ΐονο ἰμδὲ ὈΥ 116 ΟΕ Ια γθὴ ουμπιηρς ουἱ οἵ 
πὸ ἰδ 68 τὸ ὅσο ἴο ὑυπαάογθίδηα (δ6 τγοϊυγηΐηα 
Ἰεγαοίίεε. ἘῸΣ ἰδγαθὶ σου ὰ ποὶ δηΐκζ, ἩΠῚ τοίοε- 
ΘΏσΘ ἰὴ ποθ: πο δδὶἢῃβ. Ὀογῆθ ἴθ ἰδοθοῦ 
ΤΠουρῇ (ογ 8 ἰἶπὴ6 1Π6Ὺ σηϊχῆϊς αν Ὀθθῃ ἰοδί (ὁ 
(ἢ εἰμὶ οὗ {π6 1464] τπηοΐδοσ, βὲ}}} υγιιβὶ θῃ6 Βανθ 
όνη ἔθη) ἀχαΐη δηα γοοορῃΐζοα ἐπθπι 88 οἰ 1]- 
ἄγθῃ οὗ ποῦ ον δοάγ. ΑΥ̓Ποωοα δὸ πιαῆν ΟἈ1]- 
ἄγε, πίοπ 17 λανό γεὶ ποί δοττε τανε [7 ἰθ ἴκγδ ]᾽ κ 
ἰἱηυῖϊεγ. ΤηΘ [ΒΡ τσϑρὶἰθβ: δὶ εχ ἰδ6 
Οειπδε5 Ὀτϊης ἐν οἰ ἄγου ἰποσ. πο ὑδῖηρα 
ΔΓ ΠΟῪ Βογο: ἢγαεῖϊ, (δὶ [86 βιγοδπιῖης δι ΠοῚ οὗ 
16 σἢ]άγοη οἵ Ζίοη ἤδρρθῆβ δὲ ἐδ οοπῃδηὰ 
(ϑ.6 Τεσί. απὰὶ ανγαπι.) οἵ ὠπάοτ βροοῃά, ἐμπδὶ 
116 Οδη 165 Ὀγίηρ [6πὶ ΠΙΓΒΟΡ ὙΣῊ (6 χνεδίοραι 
ΟΔΓῸ δηὰ σενογοηοθ. Τδο ἢγαι, δ᾽ γοδαυ, δ! οῦβ 
δὲ Φοδονδὴ δηὰ Ζίοη παν ἃ οοπηπιοη ἰηίογοαὶ 
ἴῃ (μ6 πχδίϊοτ. ΤΠΘΥ δ΄ ἰῃ ἴλοὶ Ομ] άγοῃ οὗ 
δ ὁμονδὴ δηά οἵ Ζίοη, υἱἷΖ. ερ᾿ γἰἴυδ] σὨ ἢ] άγθη ἰδ δὶ 
Μαγϑ σοσεϊγϑα (Π6 βρὶγίυ4] Ζίοη ἔγοπι ἐϊ8 ἴ,ογά, 
δ) δὸ ὨΟῪ ΘΟΠ16 ΟἿ ἴο Ὀυϊ ἃ αχαΐη Ζίοη οΟΓρο- 
Τ8}]γ, ἴῃ 8 οογίδ! ἢ β6ῆ86 (γ6γ. 17), ΤῊ 8 οοη- 
ΒιΓυ Οἢ ἴα οορβγηηθὰ ΟΥ̓ ψῆπδὶ {οἰϊοτε: Αῃᾶ 
ἘΒΘΥ͂ 884}} Ὀσίηκ ΓΔῪ δοῦβ ἰῃ τϑὲς ὈΟΔΟΩ), 
δηλ ἀαυκηῖοσα 888}]}] Ὀ6 οδεσίϑἃ ὈΡΟΏ 
ἘΒΘΙΣ ββουϊᾶθιβ. ὙὩβογεοίογο ἴθ θ86 οἰ ἰἸἀγθῃ 
Ῥογ ἴῃ ἴΠ6 Βοδίῃθ Ὠδίϊοῦθ δγὸ οδ ἰοἂ Ζίοη᾽ 
1.16 ΠΣ άτοη οἵ (86 δρίγιῖπα] [αγὰ9], Οὐ, δὲ Ρδὺυ 
ΒΆ 085, ()8]. ἷν. 26: “Βιυὶ Φογυβα] θη “Ὠϊοὐ [8 ἔτοπι 
δῦονς ἷβ8 ἔτεα, σῇ ΐοῖ ἰᾳ {Π6 τοῖον οὗ ὑ8 4]}.᾿ 
ὙΥΒοΙΠοΓ Β6 πἰπηβ6 1 υπάἀονηίοοά ἐμαὶ ΘΟΥγΘΟ Υ ΟΣ 
ποῖ, Ρ.1}} 116 Ῥτορδοὶ βοϑβ ἴῃ {86 αρίὶγὶὶ τΠδῖ (Π6 
ουϊπατά, ΘΌΓΡΟΥΘΔ] Ζίοη (“ἐπ Φογυβαίθηι ἰΠδὶ 
ΠΟΥ͂ 15.) τῆπαὶ Ὀ6 τερυἀϊ!αἰοὰ, (6 4]. ἱν. 80 ; Οεῃ. 
χχὶ. 10, 12), ἀδδίγογοα : δυὶ [Πδὲ ἰη ρῥΐδοα οὔ 1 58}18}} 
Τ0126 οι οἵ ἰδ δρὶτῖϊ οἵ Ζίοη (ΠΟῪ ἰΓΌΪΥ τδὰθ 
ἴτοα δηὰ ἴητ οχίβη! 64) ἃ οουπίϊεβθ ροδίοσιυ, {πὲ 
5|.4}} Ὀα ἃ Σἰκοῦ Ρ 8 ΠΟΥ, στοδῖοῦ δῃά ΤΏΟσΘ 
εἰοτγίουβ Ζίοη ὄν ἰῃ {8 ΘΟΥΡΟΓΘΑΪ ΒΘ Ώ86 (ΘΟ Ωρ. 
Ἰϊν. 1 φη4.). ἸΥΤ ἰβ {π6 δύπωδ ἰοσταϑὰ ὈΥ (Π6 υἱ ἀθ 
ὮΡ ταθηΐ, ἰη ΜὨϊος ΟὯΘ ΤΩΔΥ ΘΥΘΏ ΟΔΓΙ͂ 
διΏ 8}} οἢ]]άτθῃ. ΕῸγ (ἢ18 οχργοεβίοῃ, 88 ἷϑο (ἢ) 6 
ΟὯΘ 0] νης : ὈΒΘΥ͂ 8588}} οαιχὶθᾶ οἱ 186 
διυου]ᾶοτε, ἀοηοίοα δυο οἰϊάγοηθ 86 ἀοπιδηά 
σΑΓΟ[] πϑίοἢ δηᾶ οαἱίγο. ϑοἷ, οᾶΓΘ [Π6 ΠΟῪ 
Ζίου 88}4}} τοοεῖνθ ουδῆ οὐ ἔΐ μαζὶ οἵ ρεὶπ 
ἧ. 6. Βίδιοβ (οοπιρ. Ιχ, 16- ᾿χνὶ. 12). θη 
ποῖ ἤαγο δχρ]αΐη ΠΟῪ εὐ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 48 Ὠδοδη 
ΤΟΔ ΣΟ ἴῃ ἃ κοοά 85 γὸ}} 88 δὴ δου] βμεῦβεο. Βαϊ 
ἔδοϊ 1{ ἴδ, {πδὶ ἰὴ Ζίοη Π6 ΓΘ τηθδηΐ Ὀγ {π6 Ῥγορμοὶ 

ΓΘΟΟΙ γ6α ἔγοπι [86 σί οἰ οἵ 1ῃ18 ποῦ! ἃ ποὲ Ὅῃ]Υ 
πυγίαγα, θαϊ 4150 γϑυθσζθῆσο, ὑπαὶ Ῥατ ποηΐ (ἢ 6 
ἰϑησίμ ονθη οὗὨ ἰΔο]δίτγ (Υ}Ὲ ὍΘ", οοτιρ. αϑῃ. 
Σἰχ. 1; ΧΙ, 6; 1 8ὅδπ. χχὶν. 9, εἰο.). Το Ῥτο- 
Ῥβοὶ τ ὀγόβαν Βοσθ δὲ 11 ιἰ6 {Π6 ἱπαϊνί 8] 
ῬΓΊΏΟΘΒ 88 ἢθ ἀοθα 6 ατδάδίιΐοηϑ οὗ ἐμὸ [Π]- 
Σοθηί. Ηὸ ἀἋ068 ποῖ ΚΟΥ ἰπδὲὶ Ἦ6 Ρογίγαυβ ἰδ 

δ89 

τί] γοϊαιϊίοο οἵ {86 (Ἰισδἰδη ομυτο ἢ}; δηὰ ἰἢ6 
Ομ σία δὴ βίδίθ, δηἀ σοι βοηδβ ἰῃ ομ6 Ἔχργθδ» 
βἰο ὈΪοδοίηρ δηὰ οὐγϑο, (Π6 ΘΑΓΓΪΥ Ὀοχὶπηΐηρα. 
δηὰ (π6 ΠοΑΥΘΏΪΥ οοιμρ]οίίοη οὗἁὨ δμὲ8 τοϊαίίοῃ. 
Τῆο πηοηϊοῃ οΥὨ ῥγίποθαθεδ δίοηρ ὙΠ (86 Κίηρϑ 
Πδ8 ΚΟΥ ΟὨΪΥ 8 σγῇἢοίογὶ δὶ δἱζηϊβοδποο. [ἢ 8 
Ρἰσίατε οἵ πο}}-πυτγίυγοά {{{||6 ΟΠ] άτοη, [π6 ΠυΓθο8 
ταῦδὶ οὶ ὑ6 Ὑϑδηϊησ. ΤὨυβ Ζίοη Μ|}} Θχ ρογίθηοθ 
(δὶ ἐϊ5 οὐ 14 πο ἔγυο οά, 6 ΘἰθγΏ δ γ οχὶϑὶ- 
οὶ ΟἿ, Ὠοθθ ἀϊνὶ ηἱγ ονυϊάθηοοβ ἰδ ἢ ἴὸ τηθῃ 
ἴῃ [μ16. (δὲ ᾿Ἰῇορο πο, ὁνοὴ ἰῃ ἰδ6 πὲδη ἐα αἰδ8- 
ἰγϑϑβ, ἀο ποὶ ἰοϑα ἐμεῖγ ἰγυβὶ ἰη Η πὶ, ψ1}} ποὶ ὃθ 
ὈγουμὮὶ ἴο θῃδιηθ (οΟΏΡ. χ]. 3; Ρε. χχν. 3). 

δ. 8411 [0.8 ῬΙΘΟΥ ---- ΙΙ ΚΏΓΥ Οτθ οὗ 
δΦαοοῦ, νοσν. 24-26. Τῆια γϑιβοβ 22, 28, ἐθαί  γ. 
ἴο 8 βυγργίδίηρ ἴυγ ἴῃ [ἢ6 δοηιπηοηΐξ οἵ {110 
ΜΟΙ -ΡΟΝΟΙΒ ἰονατὰ ἴδγδοὶ. Τὸ ἱπαυγΥ 18 
βυμρεβίιοα : ΝΝῚ] 411} θη 1}6 ροόποσα Ὀ6 οοηνοτγίοα 
ἴο δύο ἃ γοσοχῃϊίοη οὗ 86 πιρῇ βἰχηὶἤοδησο οἵ 
Ιϑγδε] 7 Απάὰ Σ ποῖ, ψβδὶ ἰβ ἐ!6 ρῥγοαβρϑοὶ ίοσγ 
1μοδ86 [βγδ6] 1168 ὑπαὶ ἀγὸ ἐ6]α αϑὶ ὈΥ͂ βιο ἢ παιίοηϑ 
88 ΡΟΡαϊδῖ ἰη (μ οἷν ἢοοι} }}ἰγ. Τὸ (16 (η6 Ῥτορἢοῖ 
Το ἶθ8 ἰῃ (Π680 γΘΓβ98, 24-26. Ηδ βϑυβ, ἰ0 ὑερίη 
ΜΠ: δ δίγοῃρ Ὠλδὴ ΜΠ οὶ 4|1οὐὐν ἷβ ρΡΙ ΌΠΔ6Γ οΓ 
οδρίΐνϑα ἰο ὕὉ6 ἰακϑη ἔγοπι τὰ. Ι͂ἢ 1 χὶ. 21 
186 Ιοὐγὰ ονλάθην γ ἢδ8 ἰῷ τη ΟἿΣ 
ἤδη ΗΘ ΒροδἝκ οὗἁ “18 δίγορ δὴ ἀσιηθα Κϑθρ- 
ἰπρ δἷθ μαΐδοβ." (Οα δ᾽ Σ “3, βοὸ Ζεχί. απά 
Οναπι.). ἴβγαθὶ, ΤΌ ἴογ {Π6 τοίαγῃ ἤόπια, ἐδ, 
ΔΏΥ ὙΔΥ ΟἿΣ, ΒΟΉΘΥΘΓ ἱΐ ΙΩΔΥ ᾿αγθ Ὀθϑὴ 11} 
Γοαροοὶ ἴο [86 συ  ΟΥ ἱπῃοσεηοθ οὗ ἴδβοβο ἰξπαὶ 
ὝΟΙΘ ρα ΔΥΔΥ ἰηπίο οχὶϊθο.Ό ΗΝ τοίδγεησθ ἴο 
Ἰαγδϑὶ ἴὲ 18 {ΠπϑΡοίογο δακοᾶ, σβοίμοῦ Ῥδγῆδρ8 
Ἀν Ἰοιλουντᾷ ΡΤΓΙΒΟΠΘΓΒ ΔΓῸ ΘΑ 516 ἰὼ ἔγθο [ἤδη οἰ γα. 
Οἱ οουτβο οὔθ ποιὰ {πἰπηκ {Ππᾶὶ, ὙΠ ἃ. δίγου 
τη8ῃ, 1ὑ τπηδίογοα 11{Π|6 τ Ποῖον ἈΪβ ΘΑΡΓγ 68 ΟΒΠλ6 
ἱπίο ἴα ΡΟΥ͂ΤΟΓ 7 ΒΈ}Υ οΥ ὉΠ] ]Υ, {πὲ (Π5 υπάον 
ΔΩΥ ΟἰΓΟΌΠΙΒίΔΏΟΟΒ 1ΐ ὙΘΓ6 1ΠΠΡΟΒΑΙΌ]6 ἴο ἰαἶκα ᾿ἷ8 
σδρίϊνοβ ἔγοῃ δῖα. Βυΐ (Π6 Ῥτορμοῖ, ποι ἢ- 
Βίδ. ἀἱηρ, ΔΠΒΉΟΓΒ (ἢ 6 αυορίΐίοη πθοίθ ον (Π}8 Ὀ6 

1016, τῖἢ γο8. ΕΣ ἰπΠ6 [ΘΒ [88 βαϊὰ 80, 
ἸῺ σδ86 [βγϑδοὶ ἷβ {118 οαρίίυϊίαδ, (μἷ8 Βρο1}. [ἢ 
{Πδὲ σΆδ6 6 ΠΟῸΒΡ ΕΗ  πλβο] ἢ πὶ ]} ὃ6 (Π|6 ομδηιρίοι 
[ΟΡ [δγδϑ] δραϊηδὶ (ποθ σοπιοπαϊηρβ ἀρδίηδι ἷξ 
(3, οὐπιρ. ΡΒ. χχχνυ. 1; 96. χυὶἱ, 19 δηὰ 
31), Ηοϑ. ν. 18; χ.' 6), δηὰ ν.}} σϑάθϑῃηιν ἢἷ8 ο}}}}- 
ἄγε (8606 Τεσί. απάὰ Οταπι). Τη σοὺ. 26 α, ὮγΥ δ 
βίγοηρ ἔρια, ἰξ ἰ8 ἀοδοσγί θὰ λοῖσ ἰ6 [0 Εὺ} π|}} 
ςοηϊοηὰ πῖτἢ ἐΠ6 οοη οἀ6γ5; Ηδσ πὶ}} τούτο (6 πὶ 
ἰο ἃ οοπαϊιΐοη ὙΠασο ΕἘΔΘΥ͂ ὙΥ111} ϑαῖ ᾿μπϑὲσ οσσ ἢ 
Βοδἢ βδῃὰ σϑϑϊσο ὑπϑιηδοῖνθα ὅσης τ ἢ 
τ οὶσ οὐν Ὀ]οΟα δ νυν ἢ πϑνν νη. [{βθϑηλὴ 
δρβαγα ἰο ροΐηϊ ἰο δὴ δἰ βίογὶ δὶ γϑα]ζαίϊοη οἵ ἐμὲθ 
85 6. 95. ΚΝΟΒΕΙῚ, 4068 ὈΥ͂ τοίογσϊ ς ΟΣ ΡΆΒΒΩρΘ ἴ0 
ὴ ΟἸΝ ΠΕ ΝΕ πΏΟΣΕ 186 ὈΠΒΕΙΡη οἰ γι," δηὰ 
οβμϑοΐδ! νυ ἰο (π6 ἀθδεογίίου οὔ (9 ΗἩγτοδηΐδηβ δηὰ 
οἵ [6 ἐαργιοπίδα δι. δ] οοὐ-ἰκἰ σα Οὐῦγγαθ δηὰ 
Οἰδάδίδβ ἔγομι (6 Βαθγίοηΐδη οδυβ ( . ἦν. 
2; ἵν. Θ; ν. 1- ὃ). ΟἿ δῃϊΐγθ Ῥγορἤθου μα8 δῇ 
ΘϑΟΠα ΟΪ ΟΡΊΟΆΙ οπαγδοίοσ. [0 ῬΥΘθΌΡΡρΟΒΟΒ ἔπ ὅπαὶ 
Ἰαάριηοηϊ οὗ (6 “ ΒΟΒΗΪΥ Ικγϑοὶ," δηὰ ἀθδοῦῖ 68 
ΟΥ̓́, ἰκθ ἃ ΡΒοηΐχ, [86 πεν βρί γἰ ἴα] [αὶ σὶ}] 

αγὶρθ ουἱὐ οὗ 15 δβ!οα. Τὴ6 κἰγοηρ ἤχουτο οἵ οδιϊης 
ΟΠ6᾽8 ΟΥ̓ βοδῇ, εἰς., ΓΘΟΔ|18 δυοῇ ἰοχὶβ δὲ ἰχ. 19 
Β4ᾳ.; Ζοεῖϊ. χὶ. 9; ἰχ. 156.ἁὈ Τὰ 8}}4}} (Π6 ψῇο]θ 
ὙΟΓ]α πον (Πδὲ ὑπ6 δίοπο ἰγυθ. θίγῃ! οχίαὶ- 
οδοΐ Ουά, Ζεπονδῆ, δηὰ {π6 ἢ ϊίνογοσ δηὰ Ἐθ- 
ἀθϑιιοσς οἵ ἴβγϑαὶ, (6 Μίρη Οπο οἵ «“5οοῦ, ἰε 
ΟΩ9 δοὰ [Π6 βϑιηὴθ. ΕῸγ ἰβσϑθὶ β ἀθ ἱγοσδῶοο ἰδ 



δ4 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ἸΒΑΙΑΗ, 

8150 ΟὨΪΥ 8 πβθδηλ ἰο διίδί (6 μἷρμοδὶ οηὰ, υἱε. 
{παι 41} (Π)09 τοῦ] ἃ τρδὺ ὃ6 δϊορθοὰ, δηὰ Οοά᾽ 
ΟΙΪΥ ὨδΠ]Θ ΠΛΑΥ͂ 6 ΚΟΤΏ πὰ ῥγαϊροά. Τθογο 
ΘοσῦΓΒ ἃ γοροι οι οὗ νοῦ. 26 ὁ ἰῃ ἰχ. 16. 

ῬΟΟΤΒΙΧΑΙ, ΔῊ ΚΤΉΪΟΑΙ, 

1. Ου χ]ῖσ. 1. “““αοίας υοοαίέοπεηι διαπι αα ο0Ή- 
νπιάοϑ μη απΐπιοδ, πε οἤεπαπιν δἰιμία εἰ ἱπ- 
ὙΠ ἠγιδίς δρεοῖς, χιὲ ργαεαϊοαξιιν βχιδ. 

οἰδδ πιὸ ὑάδο οοπίεπιπενγε, ἱπσιΐ. οηιΐο ἀϊυϊπα 
αμοίοτίίαίε."--- 9 Ὶ]ΉῊ ΞΕ. 

2. Οη χ ϊχ. 1, 2. “" οη 9 6δ08 βαὺβ ογο, αοά 
848 οδιοὰ Ηΐπι ΒΥ πδηϊ ἴτοπὶ ΗΒ ποῖ πγ΄ 8 πο Ὁ 
οἱ, ἰδ ΔῪ Ὀ6 βοϑῶ ἰμδὺ Ὡ0 οὔδ ββουϊὰ ΤΣ ἰηΐο 
δ οὔἶδου πυὶιϊπουῖ τορι δῦ οοτηπιϊβαίοη (Η Ὁ. ν. 4), 
δηα ΠΟΙ Π0 τηδιι: 68 γοϑοῖγο ΔΩῪ ἰπἶπρ ἀπῆομρ 1ἰ 
Ὀ6 αἴνοη πἷπι ἴγοπι μοδνοθη (πο. 1. 27). ΤἢΘ 
Ῥονοῦ οἵ {Π6 ἀϊνίπο πογὰ ἰδ {π|5, πδὲ 1 ουἱδ 88 ἃ 
Βῆδγρ δνογὰ δῃά ῥἼθγοθθ 88 8Π ΔΙΤΟῪ δηὰ πουηἋδ 
τ Ποδιίϑ οὗ τπϑῇ, οὐ ἴῃ6 οὨ6 δηὰ δὸ [δὲ ἐπ Ὺ 
ΠΟῊ 

ΟἩγίδι, αγὸ ἱηβδιηοὰ πιῖἢ ἰόν ἰοπαγὰβ αοά, δηὰ 
Τοοοῖνο νου δοίη 116, οὐ πα οἷδον μδηά, μον- 
δνθῦ, 80 (πεῖ (μεν πὶ Ὁ}}Υ ορροϑο (ἢ ποτὰ, δηά 
δ.α (8 τουηάοα ἴο Ἔνογί δαίης ἀθδίΐ. Εν (Π1» 
βαοτα οἵ δε πογὰά σδη ἀο Ὀοιῆ, σαη Κὶ ἢ] δηὰ πγαῖκο | ἐθηέ, 
ΔΙῖνο, 88 8160 Ῥϑὰϊ βδδυϑβ, 1ὑ 8 ἰ0 ΒΟ[2Θ ἃ ΒΑ Ὸ οὗ 
ἀδαιῃ υηΐο ἀοαίι, θαϊ ἰΟ θοπιθ ἃ βᾶνοῦ οἵ [ἰἱέο υηῃίο 
Ἰ18 (2 Οον. ἱϊ. 16). -- ̓ΕΝΧΕΕ. 

8. Οἡη χὶΐχ. 8. “ΦΨ26δΔι8 18 {86 ἐγιο, ρογίδοϊ δὅοσ- 
γδηίΐ οὗ ΠΝ ὙΠο ἰθ6 ΕΔΙΒΟΡ ρογίϑοι υ οδι- 
τίοα ουὔἱὐ 411 Πὶ8 στδοίουθ ρυγροθθ. Ἠς ἰδ ἐδ ἰσὰθ 
Πεγαοῖ, Βοτο οἵ αἀοά, δηἃ οοηίδηάον τὶ αοἀ ἴῃ οπ6 
ῬΘΓΒΟΏ, δηα ΟὨΪΥ ἰῃ δπὰ ἐπγουρ Ηἰἶπιὶ ἀο οἵα ῦ 
το Ὀαοϊοηρ ἰο {π6 ἴσυῃο [8 Τηγουσὶ Ηΐηι 
Αοὰἀ ροείοσιμθα Ηἰἷδ δἰχίιοαὶ ντοσὶς ; ἴον ΠὼῸ Ἴου- 
θτοα εἰ δηὰ ἀραῖ, δ8π4 ποῦ σὶῖῃ αοἀὐ 
Υ Ηἰἷδ βουϊ-αἰγυμαὶο δὰ Ηἰἶδ Οἰϊίον βυβενγιης,. 

8ο Οοὐ ἰδ πον γι γ Κηοῦπιὶ ἰη Ηΐπ, δηὰ 
ῬΓΑΙβοα δ Ιουθ." ὨὈΙΕΡΒΙΟΗ. 

4. Οη χἰϊχ. 4. “ΟἸγίβὲ ΗΠ: πη μο ἢ ἄοο8 ποῖ βὰρ- 
Βυὶ νὸ, σθῃ 6 800 {6 δερίθηϊης οὗ 

δμτίρι, παιδί [Ὠϊηἰς δα βυρροβο, Ομ γὶοέ ἰδῦουβ ἴῃ 
γαΐϊῃ. ΕῸν ἰξ οὔθ Ἰἰοοίζα ἰο ΗἾβ Ὀἱτίῃ, ἰο Ηἰβ 
Ῥτααρβίπβ, ἰο ΗΊο βαϊβοτίαρ, ιο Ηῖο ἀραιῆ, ἰο Ηἰδ8 
Ῥοον ἔνγεῖνο ἔβην βογυδηία ὃν ποτὰ Ηθ που]ὰ 
γοίοτια δηὰ ἰαΐζα ροαροβδίοη οἵ {86 ὙΠ0]6 που] 
ΟΠ6 ταδί Β1] ἴον ἐπα 11{ὸ οὗ πἰπι ἱξ τὶ] 
Ὅογοῦ ἀο. οἱ (6 [ΒΡ Ῥυγροδο ὙΠΙ βι1}} 
Ρζοκρον ἐπ Ηἰἶς μαοπὰ ("}}]. 11), δηὰ Ηΐδ σουηβοὶ ἴ8 
ΠΟΠΘΟΡΙΙΪ δηὰ ρἱ ον ΟΌΒΙΥ δοοοιρ 8:68 186] 
(χχνἹ!!. 29). Βαὶ {ἴ 4 ργϑδοῖβον ἈδΡρϑῃβ ίο ἰδίῃ Κ 
παι εἶθ ΙΑῦοΡ ἰ8 ἴῃ σψαϊη, ἰοὲ πἰπα σοηδίάον, γηί, 
ἐμαὶ (Π6 αὔαὶν 15 ποῖ ἢἶβ, θαϊ οὐ, σῇο π|}} 
ΘΔΓΥΥ ἰΐ ουἱ (Ῥκ. ᾿Ιχχὶν. 22), ἴον ἰξ σσουϊὰ Ὀθ6 δ το - 
ΡΓΟΔΟΝ ἰο πΐπι ἴο 16 1 αἰ]. Βεοοπά, 16ἐ Β]πὶ οοῦ- 
δἱάον, (δὶ αοἀ 85 ο8]]οὰ εἰ. ΕΖο (Πδὺ μδ8 μπὶ 
Ἰΐτὰ ἱπίο 186 τορυΐασ οβῆἕοο, ψ1}} ἀοιθι]θθθ ἃ 
ὯΔ ΚΘ ἢΠὶπιὶ ὑτόοβρογ." ΟΒΑΜΈΒ. , 

δ. [Οη χὶΐχ. 6. “ἴἴθ τῦδὺ δάση ΒΘΏΟΒ, (1) 
ἐμαὶ Οοα νὶ}} ταῖβθ ἂρ 1π6 ἐτθοα οὗ «6000; ἐπεὶ 
ἦα, (δαὶ Ἰατθ πα ογα οὗ (πΠ6 76 π͵λῪ κἢ8}} Ὀ6 
4“ ργοδογσνρά᾽ οἵ τοοονογοὰ ἰο Ηἰπιβοϊζ; (2) (δὲ 
εἶς ροΪ δι δὴὶ οογίαϊ ]Υ Ὁ6 οχιοπάϑά ἴο [86 ὁπᾶϑ 
οἵ ἰδ φαγίῃ : (8) {πδὲ ἰὲ ἰκ δ Πόποῦ ἰοὸ Ὀ9 πλδῆθ 
ἐπβίγα πη 8] ἰπ οχίοπάϊηρ [Π9 ὑγὰθ το] ρίοῃ. 80 
τοδὶ ἴα ἰἷβ μοηοτ, {πὶ 16 ἷβ πιοηιϊοποα δα {ἢ 6 

ἔικβοαι ππϊοι οοι]ὰ δ6 οοηίοντοα ονθη οὔ (ἢ 
ἘράδοσοΣ ἴῃ (ἰδ πουϊὰ, Απά 1 129 ἀοοιιοὰ ἰΐ 

ἐμεῖς δ, δοοθρὶ 186 οβδγοὰ μαγάοῃ ἴῃ | οἱδϑ 

81) ΠΟΏΟΓ, 5}}} ὧὐ ποῖ 41.ο γορασὰ ἰξ δα δ ρεΐνιϊοσα 
Ὁ οῆχεαχο ἐπ τ 6 ποῖκ οἵ Ο ει θδη τ λα ἀμφ ας 
δηάοδνον ἴο βᾶνο (Π6 ποῦ ἃ ἔοι γσυϊη 7 ΤῆοΓγα ἰδ 
ὯΟ ἶχποῦ δηρ βὰ ΤΩ80 {Πδῃ ἴο ἰξοδά ἰῃ (86 ἴοοιῖ- 
δβίβρβ οἵ {π6 οἵ ἀοά; δηὰ ἂς πῆδο, Ὀγ φεϊ 
ἀεηΐδὶ δά σπδυγ, δηὰ ρογβοδδὶ ἰοἱὶ οὐνά Ῥγαγοζγ, 
ἄοσοβ πιοδὲ ἔοσ ἴῃ οοηγογδίοη οὗ ἐπἷ5 πῆο]α ποι ἃ 
ἢ Οοά, ἰδ πιοεὶ ||Κοὸ ἴὸ οάθθιμοσ, δὰ τὶ} δατθ 
(86 πιοοὶ οἰοναίθα δοδὲ ἐπ {μ6 ρίοείοβ οἵ ἰδ 
ΒΟανΘΏΪΥ ποτὶ. ΒΑΒΝΕΒ.]. 

θ. Οη χιΐχ. 7ζ. Ης νὔο διηοῦρβ 811 δεΐηρη 
ἀπΣ 65 (6 ρτοδίοδὲ οουϊγδοί θὰ Ηϊτπδο Γ 16 ἐππὲὶ 
οπδ Μοαϊδῖον θοίνοοη αοά διὰ δῶ. Ἐὸς Ηο 
δίοης ὑδ]οηρ ἴο ὑτὸ πογίάα, δὰ Ης δοῃς εἰδπάα 
ΟἹ ἴΠο0 ἰονεεὶ δὰ ἴπ6 δΒἰσηοδὶ δερ. Μδῆγ δανο 
θ6θη θοτῃ ἴῃ ἃ δίδ]}, δαπὰ ἴανο Βθπρ ΟἹ 8 ΟΓόδα, 
θαῖ 1 ΠΟ ΟὨΘ δᾶ86 νδδ οοῃϊοιρὶ δὸ οοπίοιαρεϊοὶθ 
85 ἰη Ηἰδ, δὰ πο οὨδ ἔδϊξ ἰΐ δὸ Κϑοῦγ 85 Ηθ. Τὸ 
ἡϑλα Βοπνονοῦ θαϊ τ ἡ ἣν καἰἴνδῃ ΑΕ υὰεν : 

γ͵ὸ ΟΥ̓ΟΣῪ ἤδθ (ΡἈ1]. ἰϊ. 9 "η4ᾳ.). “ ; 

86 [γυδίγα ΚΒ. 
7. Ου χἰῖχ. 8. Το (πῆς οἵ ΟΝ τί δι 5 καδεγίημε 

6 ἢΘΓΘ οἈ]]6ὰ (δ6 {ἰπιὸ οὗ ἐἢ6 πταλοίουβ μιοατίπς 
οὗ ἴ9 Μερβοῖδῃ ; (ἴα ψγεδὶ ἀδγ οἵ βαϊναιΐου, ἰῃ 
ὙΠΊΘΗ (ἢ6 παϊναιίου οὗ τροῦ ψῶθ δοαυΐϊγοὰ ἘΥ͂ 
ΟὨτὶδὲ ; 1μ6 ἶπιθ οὗ με }]» δηὰ ἀδ νογδῆοο οὗ ἴῃ 9 
Βανίουν οδ  ρ ἴον ΠοΙΡ ἰῃ ἄθορ πδίοσβ οἵ δι δ: 
ἰηρ (Ρκ. ᾿χῖχ. 2, 8), 186 {ἰτ6 οὗ τα ἢ ργεθοσν- 
ἐοῃ διὰ ργοίθοιίοῃ οἵ (88 Βθάβεπιον ργεββοὰ ἀόνῃ 
ἴο 86 ργουπὰ Ὀγ (6 Ὀαυγάδη οἵ καἰ, 6 ἐπι 
πῆθῃ Οοά μοὶ ΗἾπι ἴὸς δ οονεηδηῖ διβοῦῦβ, ἴΠ6 
ΡΘΟΡΪ6.᾽" ΒΤΑΒΕΚΕ. 

8. Οη χὶὶχ. 12. ΑἸ Βουρἢ ονο ἴῃ (6 Ο]ά 
Τοοίδιηεηΐϊ, βομλ6 οὗ (μ6 Βοδίπϑη ΤΟΓα βοδι ου σὴν 
δα ἀοα οὨ, 88 ἰβ βεδη ἴῃ (δ οδϑο οἵ Φείησο, Βαιὶ, 
ΒΑθ δ, ἐπ Οἱ οοηίίοα, [{ἰ{ὶ 186 Οἰμἶϊο (2 ὅδιι. 
χν. 19) δηὰ οἰμβοσβ Ὀϑαϊὰθ; γοὶ ἐπἰθ τὰ σαὶ ἴὸ 
ἰ4κὸ ρ]δοθ ἴῃ ἤ}}} πιθαθῦγο ἴῃ {Π6 {ἶπλ6 οἵ (᾿ς οοὔι- 
ἴῃρ οἵ ἐπ 6 Μοβείδῃ, ψἢο ἰβ ἐδρϑοῖδ]γ (6 οομϑοὶδ - 
οη οὗ 84}1} ἀἰθῆε 68 (Ηδς. 1. 8). ΟΕΒΑΜΕΒ. 

9. ὁπ χίϊχ. 14. “1{ μου {πϊηϊκοαὶ, αοὐ δὴ 
ΝΒΟΪΥ ἴοσγβαοη ἴῃ, ἱμθη Ηδ 88 ἴθ ἴη Ηἷἶη 
8ΓΙῺΒ δῃα [ὉΠ6]66 {Π66."--Ἴ ])ΗΕΕ.---- 7 ὸ δτὸ 
ποῖ ἰογρούθα οὗ αοά, ἴον {β6γὸ ἰβ ἃ τῃηϑιποσδηάυ 
τί τοη Ὀοίογτο Ηΐπὶ οἵ ἱποϑο ἱπαὶ ἴον 86 [,ὉἘὉ 
(Μαϊ]. 111, 16). Ὑδ8, Ηδ [δὲ ἃ (δι ΠουΪυ διὰ πὸ- 
{ποσὶν Ἰον [ῸΣ 8, δοοΐης γχὸ τὸ βόστιο ὃ Ηΐπὶ ἴῃ 
Ηἰδβ Ὀοὰγ (χ|νὶ. 8). 6 οὐρδὶ, ἴον {18 σθϑδοῦ, 
ποῖ ἰο πᾶ χ6 ἂ ουϊιηναγὰ ἑοσίαηθ δηὰ Ἰοοῖΐτα, ΠΟΥ 
αοάἄ ἰ8 τιἱπάοά ἰοναιὰ ὑδ, δαὶ Βοϊά οχουκίνο Υ 
ἰο {π6 ποτὰ δηά ρῥσγοπιΐβοεα."-- -ὉἘΆ ΜΈῈΕ. 

10. Οη χίἱχ, 15. “ Θοἂ οοραγο Ηϊπ)θοὶ ἰοὸ ἃ 
δῖον (Ρα. οἷϊὶ. 18; Μ4]. 111. 17), δηὰ {δὶ γοσθ 
ποί οπουκίὶι, δἰθο ἰο α πιοΐλεγ. ἾΝοιν δα ἴο μὸν 8 
[Δ ΒΟΥ δηὰ το γ᾽ 8 Ποατὲ ἰἱ8β αβδοιϊοα, δ ἔδεϊον 
δηὰ το Γ οδ ΘΔΔΙΪΥ ΠΙΘΑΒΏΓΟ ἘΠ.) σϑαρϑθοὶ ἴὸ 
(μοὶν οἰ] άτοη. Ἐχδπρῖο8: Ηδσδῦ οδηποὶ ὕθασ 
ἴο 8600 Ὸῦ δοὴ ἴβῆμδοὶ ἀϊ6 (ὅδεῃ. χχὶ. 16); 6 
τοδὶ τοῖο γ Ὀοΐοσο βοϊοιηοη᾿ ᾿υὐρηηρηΐ δθοδὶ ὁΔ- 
πο Β0} Ὁ Ὁ ΠΡ δοὴ ἴο 06 αἱνϊ ἀρὰ (1 ΚΙ. ἐ1ϊ. 26). 
ΤΙΠογοίογο, πον αοα ὕγϑακε Ηΐα δαὶ ΟΥ̓ΟῸΣ ὑ8, 60 
{ηδἱ Ητδ πιυδῖ ἴαῦθ ἸΊΘΓΟΥ͂ Οἡ 5 (ον. χχχί. 20). 
Ὗοα, αοὐ᾽Β ον δ θχοϑὶβ (πὸ (δι ΟΣ δηὰ τοο- 
1ΒοΣὶγ στοργή. ον 1Π0Ὁ9 ΔΘ οὐδϑδ ΏΘσο ρὑἱεία] 
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ὙΟΏΘΩ δδνο οὐϑη Ὀοὶ οὐ {ποῖν οἰἱ]άγοη (1.Δη. ἦν. 
10). Εχαιαρίο: [πῃ (Π6 εἷερο οἵ ϑδιρασία (2 Κὶ, 
νἱ. 20), δηὰ τη ἐδμ6 Ἡ οὗ ΨΦοσιδαίοι ὃγ ἐδ6 Βὸ- 
τδτδ ( ΟΒΕΡΗσδ). Βυὶ (σα ἐδ γεσγ αἰ ἤδγθθ!  γ 

ἰοπασὰ ὑδ, ἴος Ηθ ἰδ Ἰονο ἐἰδοϊΐ, χγδοθ 
λιδο, οοπιραδβαείοη ἰἰ86 1. --ὉΒ ΑΜ ΕΒ. 

11. Ου χὶῖχ. 22, 23. 1ἰ νᾶβ κηόνῃ ἴο (μ6 ΘΘΏ- 
Ε1168 ἰηδι [86 ὁν͵ὸ οὔἈ]ϑὰ ἱμοωγβοῖγε (π 6 οἰοδθη 
Ρϑορῖὶο οὗ ἀοᾶ. Ηοπ (Π 67 πιδ66 βροσί οἵ 1 "ΏΔγΥ, 
ΔΙΔΟΙ͂ ΟἴμΟΡ ἰμδίδῃοοβ, Ὀ6 δϑοὴ ἔγοσῃ Οἱ οογοΒ Οὑδ- 
ἰοῦ ρ»γὸ δ ίασοο, οἴδρ. 28. Ταὶβ ΕἼδοουβ, τ 8116 
δἀὐταϊηϊδίοσίης {π6 φῬγονΐηοο οὗ ᾿Αδία, δὰ ργοἰἱθ- 
λιοαὰ ἐμὸ 9.8 ἔγτοῃι κοηάίηρ (ἢ δηπι4) ἴθ η10]6 
ἱᾶχ ἰο “οϑγυββιο. ΤῊ ΐ6 οοηῃδιυἱοὰ οη9 οὗ ἴδ9 
Ῥοΐηίβ οὗ οοπιρ] αἰεὶ δχαϊηδὶ εἶπ). Εν ἔπ 76 }8 
ταδὶ Θϑοη δί ἰπαΐ {πη δανο Ππδα οὶ ᾿ΠοΟ Β᾽ 6 γα- 
δ1ὸ ἰαθυθηοο ἰ Βοπιθ. ΤῊ ἷβ ΔΡΡΟΔΓ ἔγοτα Οἴοοσο 
εἰνίης ἱξ ἴἸο Ὀ6 υπάοτοίοοά (μδὶ [π6 τηδίνο τϑϑ 
ο6]ὲ πὶ "ποπ ἰοπσε α σγαάίδιι Αὐυγοἰνὶα᾽ (ργοθά- 
]γ 186 Ψ6 γ᾽ ὌΡΟΣ ἴον ἀπο! !ΐηρ οὐ Ὀυκίηθδδ δὲ 
ἐπδιὶ ἐπ16). 9 808 Ὶ : ̓ Θϑοίδ φιαπία δὲ πιαπυ, 

οοποογάϊα, φιαλέιμη, ναίδαΐ ἵπ, οοπεϊοπίδια᾽". 
86 ΒΘ οοηςηυ 65 ἰο δροῦῖκ διιποπ δα Ὀ006, ἰῃ ΟΥΟΡ 

ἴο Ὀ6 υῃἀογαίοοά οἠἱν ὈΥ {86 υάροι, δηὰ ποὶ ὈῪ 
δυο 88 ΜΟΙ]α βοὶ [ῃ9 768 οὐ Βἷπ). Ηδ ᾿πβιϊ θυ 
(880 Ῥτοοθάττο οἵἉ [18 οἰΐθῃί δ αυϊΐθ Ἰοχζαὶ. ΕἸ- 
ὨΔΙΙῪ Βὸ οοῃοϊυάοβ τὶ (6 πογάβ: ϑὼωα δυΐφιε 
εἰυδίαδὲ τεϊ,σὶο 68ί, ποείγα ποδῶ. δια Ἡΐενο- 
δοἰψηιδα, ρῬαοαίφυδ «᾽μἰαοὶδ, ἰαπιεη, ἰδίοτωηι τοὶ σίο 
δασγότ πὶ α δρίεσπάογο μι ὡπρεγιὶ, σναυϊίαία ποπιϊπὶδ 
ποδίτὶ, παρα μα ἘΡΕΜΕΙΣ ἀρ στεαι: πῶ ὑεγὸ ἦος 
πιασίδ, φεηδ, φυϊα ἀξ ἱπιρεγὶο ποδίτο δοπϊγεὶ, 
οδίεπαδ ατηνϑ. Οὐαπι οατα δῖε ἑπιπιογία  - 
διε 6886εὲ, ἀοομῖί, φυοά 6δἰ υἱοία, ηχιοά οἶο- 
δαία, φμοὰ δογναία. ΤΉῊΪδ 1Δϑὲ οἴδιιβα ου θη} 
ΘΟὨ ΔΙ ἸὩΟΟΚΟΓΥ͂. ΟἾσογο βίδγίϑ τ τ βαυίηρ (δαὶ 
116 ὅ6ν)͵ὶ ποῦθ ἀθβογὶ 64 88 θαιρϑοΐδι!υ ἀθδῦ ἰο 1ἢ0 
ξοάβ. Βαϊ δον πιυοὶι ἰμ6Γὸ 18 ἔῃ {Π18 βρϑοΐδὶ ἴδ - 
νοΥ οἵ 0 χοΐβ ΠηΔΥ Ὀ6 δοθῆ ἴγοπι (116 σέπδ ἡμαΐοα 
Ὀοϊην υἱοία, οἰοοαία δεγνυαία. ΤὨΐΒ Ἰδησυδίθ θθθηιδ 
ἴο ὃὉ9 ἃ ΡίδΥ οὔ πογβ. ΕῸΓ (6 ἨΟΣὰδβΒ σΔἢ ᾿ηθΔῃ: 
“ ροαθθτγοα, Εἰγοά ουἱ, βΒανοὰ,"--θυΐ 4180 : “"" Θοῃ- 
4υς ἰγϑηβρ] δηϊθα (ἰγοπλ {Ποῖν ΒοτλΘ ἰοὸ βοτγθ 
ΟἿΟΣ ΡΪ809), ᾿)346 εἶανοθ." ὙΤΏοη δογυαγα που] ὰ 
δ ἐοτηγοὰ αὐ λοο ἔτοιῃ δόγύιιβ, 88, 6. 6.) δοσίαγε ἔτοτα 
δοοίιια, Αἰΐαγο ἴγοτα βίζιιδ, εἰσ. Ῥοιωροίυβ δγουρὰὶ 
ἸΏΔΏΥ͂ ἱμουδδηᾶη οἵ μ6 706 »γ1͵ὸ ἰο Βοπιθ, τῖῆο Ῥαϊηρ 
(οι 56 1668 88 δανοα, ἰδ (6 ἰουηάαίΐου οἵ {Π6 
Φον 5}} οοηρτορδίίοη οἵ δἴον (ἰπμοβ, Οὐμλρ. ΡΒΕΒ- 
ΒΕΙ, ἰη Η ΕΗΖ. 33.-πο., ΧΥ 1. ρ. 258. 

12. Οη χὶῖχ. 28. “" ον! ἀ]γ ἀοπιϊπίοη ββουϊά 
ἰοπὰ ἰο {μἷ8, υἱΖ., ἴο δοοὶς (ῃ6 Ὀοδί δἀναπίαρο οἵ 
[86 Οδατγοὶ οἵ ἀοά, δηά τηαϊηἰαἰη ᾿ἰα Ῥγοἰθοιίοη. 
Οἰδογπίβο, 1 αοα τϑγὸ ποῖ οοῃοογηρὰ δϑουὶ Ηΐδ 
ΟἸαγο οι, ἰκϊηρη δηὰ ργίποοα που] δα οἵ ἢὩο 86 οἢ 
εασγσίῃ. Απὐά ἰπδὲ ἰδὲ ἱΠ6 Υ οὐυρσμῖ ἐσϑπ ἰοὸ ἰκηον." 
ΟΒΑΜΕαε. 

18, Ου χ]ὶχ. 24 506. Βοος πὸ υηδἀοτείδηά | 1 
ὈΥ [Π6 “βἰγοιρ ομδ᾽" (η6 ἀ6ν1}, οὐἁ [88 Ῥόοῦγεσ οἵ 
ΟΑΓΏΔΙ “πἀαίδπι, ΟΥ ΡΟ] 1681] ρούγογθ Ποβίῖ]6 ἴο 
Ομ δυβηΣιγ, 16 ἰδ ἰῺ ΔΏΥ 6880 οεγίδίη ὑπαὶ (ῃ6 
[δῦ Ὑ11}} οοααον [ἢ δἰγοὴρ οὔθ ἴῃ 8}} ἴμθβὸ 
ἔοτταα, δηὰ τσοὶ ἢἷ5 ρἰυπον ἔγοτχ ἢἷπι. [Ι͂ἢ ζσὸ- 
ἔδσθῃοθ (Ὁ [89 Ορργθβθοῦβ δαίίῃη πεῖν οὐὔγη δοθῇ 
δυκὶ ἰηἰοχιοοϊίησ ἐΠϑιβοῖνοο πὶτῃ ἐποὶν οπτὴ Ὀ]οοά, 
ἷξ ἰδ ἰο Ὀ6 τοιῃθεσοα ΠΟῪ 41}1 δβηθῃγΐθθ οὗ (δ 
(τ πιυσὲ Βη Δ} (411 οαἱν τὶ ομο δποίδοσ δά 
ἴδδ οδοῖι οἰμιοσβ βοβῆ, δηἃὰ ϑυθῶ ἀθνοῦσ ΟὨΘ 
δροίμας (ὐυάρ. νἱΐ. 22; 1 απ. χὶν. 20;" Ῥβ. 
ἰχχχίϊὶ.). 6081} (16 ῆδην ᾿πάἀφιηθη οὗ αοά: ἰ Φεχυραὶ 

ΟἸτίδὲὶ δηὰ υηὐο]τονίηρ Ιβγαοὶ (επροθοΐδ!γ ἴμ 6 οοη- 
ἰοβί5 οὗ 1:6 σϑδϊοίβ ἴῃ (ἢ9 εἱ οἵ ΨΦογυβα 6) ; 
Ν το, πτῆο τῶ ὈῪ [9 δοῃδίο ἀδοϊασοὰ ἰο 6 δῇ 
ὝΉΡΟΥ οὗ εἰϊθ βίδίο; ἰδ9 βοζοοϑδ οὗ 9 Εγοροδ 
Ἑκονοϊυκίοῃ, δίο. 

ἨΟΜΙΙΤΙΟΑΙ͂, ΗἩΤΝΤΒ, 

1. Οὐ χῖϊχ. 1-6. [ἢ {ἰπιοβ οἵ ἰμ6 Οδυτο᾿ ἀ 15» 
ἰγϑδβ δηὰ οοὐδίοὶ, πμ6Ὼ ἐξ βοθῦ}ϑ δϑ 1 [9 Οδυγοῖ 
οἵ 89 "ῸΒΡ τουδὲ Ὀ6 ἀδσείγογοα ὈΥ 118 Θαθιλΐοβ, 
(ἢ18 μϑδοαβθ οδῃ δ6 μοϊὰ ὕρ ἴο 6 οοη ἰἰοη 
88 ἃ ἰογίουν ποτὰ οἵ οοῃδβοϊαίίοη. ΕΌΣ πῃδί 18 
ΒΥ Βαϊ ἃ ῥυἰπλαγ Υ οἵ ἢ βεγνδηΐ οἵ οα τηΔΥ 
5 ΒΟ δρρὶἱοὰ ἰο ἐπ Οδυτοῖὶ οὗ [86 [0ΒΡ ἴο 
ΒΗΟῪ : 

Οδαγοῖ ἰῃ ἐῶ Βορίη 

ἐδ τον ἀ-πιΐδοίοα, 1) [1 ἰδ ἃ βι18}} (βίηρ ίοσ [}6 
ΒΡ ἴο 06 {86 οοῃδοϊδίΐοη οἵ ἰβγβϑὶ, Η9 ἰβ 8180 
ἃ ᾿ἰρῆς το {Π6 αομμ θα; 2) [1 ἰβ 4160 ἃ βι12]}} ἐμίηρ 
ἴον ἴ9 [0Β} ἰο Ὀθ (π6 ἐσλέ ἰο 1.6 ἀφ ]οε, Ηθ 
ἷδ. 4180 ἐποῖν δαίναίίοπ ἰο (6 οηά οὗ {Π6 εαγίῃ. 8) 
Τι ἴ8 ἃ βιαδὶ]] (πίῃς ἕος 6 [0Β}Ρ ἰο θ6 ᾿ἰχὶ δηά 
δαὶ ναίΐοη ἰο ἐμ ψου]ὰ, Ηθ 18 δἰβο ἐν ᾿ἰἰχῃὶ διά 
ἐδν βαϊναϊζοη 7 Εὖ. ΟΥΑΝΡΌΥ. 

8. Ου χ]ὶχ. 7. Ενϑη 1 τ6 ΟΒυτγοῖ οὗ ΟΠ γὶδὲ 
0ὸ οἥδῃ αυΐτο ἀραρίθοά, δηά δὴ οὐ͵ϑθοὶ οὗ δυθγβίου 
διὰ ἐοῦά υπάογ (Π6 ἔδει οὗ ἰγσγδηΐ 116 ἃ βἷανϑ, 
γαῖ ἰδ πηυδὲ πο τῸΡ ἰογροὶ ἐμαὶ 1 δ ὙΠΘΓΟ 1 ἰδ ΤῸ Σ 
1η6 1ΟΕΡ᾿8 βακο. ΤῈ [ΒΡ οδῃ δὲ {116 σὶνθ 
Ηϊπιβδὶ ἢ ὉΡ 88 ἔογβακο Ηΐβ Οβῦσομ. Ηθ πιυδῖ Ὀ9 
Αι} μι} το 11, δῃὰ βὸ {86 ἔπη β!δὶ! δὲ 1δϑί ϑοτθ 
πο Κίηρβ 8}8}} δθθ δηὰ β}}4}} σὶϑθ ὉΡ, ρυίῃοϑϑ 
88}8}} τοῦδ ΐρ ἴον 186 ΟΕ Β ΒΑΘ. 

4. Ου χὶϊχ. 7-18. ΤΆ βαίυαίίοπ ᾧί Οοά. 1) Ἰὲ 
͵θ τὸ}] Ἰοιιηάοά, ἴοσ ἀν τοδ οὐ ἐπ Μοαϊαδΐοσ οἵ 
186 Οονθηδηὶ, Φοαυβ Ομ γῖδι, ἐο βοη οἵ αοά (νοσ. 
8). 2) [ἐ ͵δ υπίνογεδὶ, ἴον 1 σοηβί βία α- ἴῃ 88}νγ8- 
ιἴοη ἤγουχ αἰΐ ἀϊδίγοβα (νυ ο γα. 8-11); ὁ. 10 16 ἀοβιϊηοὰ 
δηὰ ῥγερλγοὰ ῸΞ Αἱ, (νοῦ. 12). 3) [ὲ ἰ8 ὁχ- 
ἀρὰ μξε Ἰοσΐίουβ (τοῦ. 183). 4) Βαϊ ἰξ δ8κ8 ἰὼ 
δρροϊηϊοα ἀδν, ἐπ6 ἀδγ οὗὨ καϊναϊίουι (γε σ. 8), δῃά 
ἐμαὶ τησδὲ θ6 ᾿γαϊιοὰ ἴον πῖῖ ραίξοηοο δὰ δορϑ. 

δ. Ου χίΐχ. 14-16. 76 πιοίλεγίν ἰονδ 9 
1) [0 πἰάο8 ἰιϑθ] δὲ εἰπηοβ (νοῦ. 14); 2) ἴξ ἰἕᾳ 
ἰουηάοά οἡ οἵἵν θαΐηρ οἰ! άτθη οἵ Ηἰθ θΟάγ (τον. 
1); 8) ἰξ Ἰοδάβ ἰο 8 κἰοτίουβ δὰ (γοσε. 
δ, 16). 
6. Οη χ]ῖχ. 17-28. ΤῊΐθ Ῥδεβαρθ τασδὶ ὕθ τὸ- 

σατάοα ἴῃ 186 ᾿ἰρδι οἵ 64]. ἰν. 22.381. Αοοογάϊηρ 
ἴο ἐμαῖ, τὸ πον {πὶ {πὸ ταϊηοα δηὰ βμδιιογθα οἱ ἐγ, 
(9 ἀοϑοϊαία Ἰδὴὰ, 15. (6 ὙΟΝ Ὁ βξμλρθρτεν νέαι ιδὲ 
8 ἡαάροά Ὀγ Θοά, πίοδθ ΟἿ] τὸ ρίνθη ὕρ 
ἰο ἀοαίῃ διὰ ἀθαϊγυοίίοαη. Βυὶ ἰῃ {158 7 Γτβα πὰ 
'π οοῃοθδὶϑά, 88 (6 δία ϊηρ κοστιθὶ, 186 ογιβδ" 
Ἰοία ἐπὶ 18 δδονυϑ, {π ἔγεο. Τῆΐβ 15 ([Π6 τποῖμον 
οἵ τ8 Δ]1, υἷε. τα ΟἸ τί βεϊδηα. 41} ουἱ οὗ 811 πδ- 
εἰοπβ ἐμαὶ οοπθ ἰο ΟἸ τἶβε Ὀθοοπιθ οὨ] το οἵ 
(ἶθ Βοδυθηϊγ Ζαγυκδίθθ. ᾿οδὰ 85 ἴΠ6 ϑδγί} 

6: ἷβ, οοηβοίου οὗ μενος ᾿οδὲ μος μυ8- 



δ42 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ͂, 

Ῥαηὰ δηὰ μον ομιϊάγοη, Ζίοη αὐίϑοθ δρδὶη λ5. [ἢ 6 
ἈΘΑΨΘΏΪΥ «6γυβα θαι, δπὰ 18 ΠΟΥ Υἱβί ΟΙῪ δυγρτίβοα 
ἰο 866 ἱπηστλογαῦὶα Βοοίβ οὗ οἰ] άγοη Πδδιιηρ ἰο 
ἢογ, δῃὰ μογβοὶ ἢ (Π6 τϑοϊρίοηΐ οἵ ΘΥΘΓΥ βίρῃ οἵ 
ΒοΠΟΣ ἴγομ {π6 γἰςοἢ οἵ (μ18 που ]ὰ. 

7. Ου χίϊχ. 24-26. ΤΠ τοἠοιαριίοη {[Π δὶ ΘΟΠπλ68 
ὈΥ ΟἸγῖδιὶ ἰθ αἰδϑὸ ἃ νἱοίοσυ οὐδὸρ βαίδη. Ηδρησο 
Ὑ6 4190 ργδίβα ΟἩσγὶβὶ 88 ἴΠ6 οὔϑ το λδὰδ γοάξεπιεα 
τ ἴγοπι ἰἦκδ ροιοον οὐ ἰδὲ ἀευϊ. 1) ΒΥ τᾶδδὲ δ Η6 

τοἀβεοιηθα υ8 (ΗΕ αυδιτοϊοὰ τὶ ἰδ αυατ- 
τοῖον, δῃα οἡ [86 ΟΓῸΔ8Β οοπηυθογοα (ἢ δἰσοὴς ΟὨ6, 
Ηον. ἰϊ. 14, 1δ; ΕΡΒ. ἰν. 8; ΟΟἹ]. ἱϊ. 14, 15). 
2) ον ἔἴδν ἀϊά Ηδ γϑάθοηι υδὴ (Ηδ ἐγοοὰ ὑ8, 
α. ἵγτοιαῃ ἴδε συ δηαὰ Ῥυπίαπιηοεὶ οὗ πη : ὁ. ἔγοτα 
(9 ἀοπιϊηΐοη οὗ δῖα.) 8) ΤῸ πδδὲ ρίτγροκο ἀΐὰ 
Ἠδ τϑάρθοῃῃ υ8 (Τπαὶ τὸ βῃουϊ ἃ ̓Ἔχροσγίθῃοθ 
δηᾷὰ ἰδβία ({ ζγδοὺ οἵ οὖσ Οοά, νοσ. 26.) 

Π.-ΤΗῊΗῈ ΒΕΘΟΟΝῸ ΘΙΒΟΟΌΕΒΒΕ, 

Τ8)6 Οοπποοϊζοη Ὀδῖνσθϑη ἴ86 ΘΟ οὗ Τοτ86] δαπᾶ ἴΠ6 βιυδοχίης οὗ ἴ86 οχνδιῖ, δὴ 
ῖδ0 Θοϊένθτδηοθῦθ ἔγομι Θυἱ1 ὉΥ ἘαΙΛῈ ἐπ ἴ8ὸ Τιδῖιτοςσ. 

ΟΗΑΡΤῈΒ [. 

Τὴ τοίογοποθ ἰο χὶϊχ. 14 (μ6 Ῥτορδοὶ ἰη- 
ἶτοα : Ἦ6γα ἰβ Ζίοῃ᾽ Β πυϊηρ οἵ αἰ γογοοιθηὶ υ 

2ἴοη ἱπ Ὡοῖ τορυάϊαἰοα, Ὀυΐ ΟὨΪΥ͂ Ῥυπὶδμοα, δ6- 
οδυδα ποη 18 Τ,οτά σδιηθ 1 αἰά ποῖ χοϑοοῖνο 
Ηΐπι. Βυὶϊ ἰμαὶ 16 ἰῃ6 οοπποοίΐοη θεΐντθθῃ (ἢ 6 
ΚΌΪΙΕ οἵὨ [8γ86] δηὰ {ἢ βυ βοσιηρβ οὗ ἰ86 βδγνδηί, 
πο πΠΠἸΏΡΙΥ ἰὸν (ἢ 6πὶ οη ΗΠ βΟ ΙΓ Ὀθοδιβθ 
Ηο ἰδ βίσοὴς ἰἱῃβ ἀοαἀ δῃὰ δεουγοὰ οὗ Ηΐ8 πα] 

Υἱοίοτν. ΑἾβθὸ ἴαγαθὶ οδὴ Ὀθοοὴθ ἔἴγθο ἤοϊὰ ἴΐ 
Κα} δὰ τπ6 Ρυηϊδητηθηῖ οὗ ἰὰ ὈΥ ἰυτοΐηρ ἀραΐη 
ἴο {π6 [08 ἰῃ ἰπθ ὀχογοῖθο οἵ βίῃ. ΘΟΌΓΒΘ 
ἐΠοθ6 {μὲ ρϑγβοῦθγα ἴῃ {ποῖγ βίῃ τηπδὶ ὑ6 ἀεαισογεὰ 
ἴῃ 1 88 1 ἃ βο  ("κιη]οὰ ἤδη). 

ΤῊΘ αἰβοουγθο δοοου η] δυράϊνίο5 ἰηΐο 
ΕὙΡ ΓΕπο: 1) νοχβ. 1-8; 2) γεσβ. 4-9; 8) υϑζβ. 

, 11. 

1. ΤῸ ΨΗΑΛΊ ΕΧΤΕΝΤ ΑΝῸ ΜΨΜΗΥ ΖΙΟΝ 1[5.Α ΕΟΒΒΑΚΕΝ ὙΠΕῈ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ [,. 1-. 

1 ΤῊσΒ βαῖ ἢ [86 [ΟΕ , 
Ὕογο ὦ μ6 Ὁ1}} οὗὨ γοῦν τιού πον αἱ γοσζοοιηθηΐ, 
ὝὝ Βοπὶ 1 μᾶτθ Ρυΐ ἀναγ 
Οἵεν νοὶ οὗἩ ΤΥ ΟΥΘαΙΟΥΒ ὦ ἐξ ἴο βοτὰ 1 δαᾶγο βο]ὰ γου ῦ 
ΒΘ 8014, Ὁ; γοὺγ ἰηϊαυΐλίοθ αγο γὸ ᾿ΒΟ]α ὙΟΌΓΒΕΟΙΥΟΒ, 
Απᾶ [ὉΓ γουΓ ὑγβηβΓ βϑΊ 008 18 ὙΟῸΓΣ τἸροἵ Βο ρα ΔΎΔΥ. 

2 ὙΝὨΘΓΟΙΌΓΟ ἤθη 1 ΟΆΠ|6, τῦαϑ 
ἌΝΒοΩ 1 ο8]]6ἀ τυαϑ ἔλδογδ ἸΟΠΘ ἴο ΔΗΒΎΧΕΟΙ 

δ ὯὨΟ ΠΊ8Ὶ ἢ 

[5 ΤΥ Βαηῃά βιογίοποα δἱ 8]}, {μαῦ 10 οδῃηῃοί τοάθϑμ 
ΟὖΥ ἰᾶνθϑ 1 20 ΡΟΥ͂ΘΓ ἴο 6] νον ἢ 
Β6}ο]ά, “δ τὰν σορυϊζο Ἶ ἀΥΥ ἃρ {86 568, 
41 τηδῖζθ [86 ΥἸΥΟΙΒ ἃ ἩΠΑΘΓΏΘΒΒ: 
Τμοῖν ἢ υη Κοίῃ, Ὀδοδυβα ἐΐογα ἐδ πὸ Μαΐοσ, 
Απὰ Τ!61ἢ ἴον (Πϊγϑί. 

8  οἰοίμα ἰδ Ὠοδυ 8 ΣΟ ὈΙΔΟΪΚΏΘΒΒ, 
Αμὰ “1 τρδΐζα βϑοίζοϊοίι ἐμοὶν οονοσίῃρ. 

ὁ ἩΠΙΙΆ λίολ 1 ρεῖ δδΥ α'σαν. 
4 7 ωἱδὲ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Βοο ζέμὲ ἴον ἰὴ ΤΙΟΘΌΓΓΘΩΟΘ οὗ [86 πογὰβϑ: τ. 3, 

»͵--ΠΥ195-- ΠῚ }} οἴου υδοὰ οὗ αἰνίἀΐηρ πδίϑσβ, Ῥβ. 

χΧΥΪ. 16; οἷν, ἴ. ον. 8. ΓΥΥΡ, οοΐρ. ὅοο] 1. 10; ἐγ. 

1δ.---- Ὁ. Νοῖο δ σου ραγαι νεῖν ππηϑγοῦθ γοϊδεγο Οὗ 

ΔΌΔοΙαΙο ἅτ. λεγ. οῃηἀΐηκς ἴῃ Π3, ΟσσΌττΩκ ἰὴ γογ808 1.8. 

ΤΏΘΙΟ διὸ ἕουσ: ΠῚ 2, ΓΊΣ, ΓΥ δηὰ “102. 

» δδεν δϑοζὰ, 
Φ ελαὶϊὶ εἰἰπκ. 

Φ . 

δια ἀμ, 

ΘΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 
Ψοτῦ. 1. δ εαἴος ὮΝ ΓΛ ΘΟ ἰ5 ἰδ αὐ. 

ἐμείν μπνιθη τ «αὶ “ γὩΘΡΘΥ ἢ." 

γον. 2. ΠΥ 99 (οοτωρ. Εχο . νἱ}}.19; Ῥδ. οχσὶ.θ; ὀχχσ. 

Ὅ. Το ϑοπιδίστισείου πὶ 19 ἴθ δ ἴῃ χιΐχ. 10; Υἱ!. 18; 

ΧΧΧΙΙΙ. 19.--Πὺ ] 18 ἰλ0 1υϑϑῖνο ἤοσα ψίιποῦΐ ἰυδεῖτῷ 

ταϑδαίης. ΤῊ {πὸ οἴῃ οοσαγα: Χχυῇ, δ; 1 βαζα, ἱἰ. 
10; Ρα. ἰχ. 10; χί. 6; οἷν. 30. 



ΟΗΑΡ.Ι, 1-8. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΔΙ, ΑΝῺ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. ΤΠ Ῥτορδοὶ Βοσὸ ἱπίσοάποον ἰδ Γ[ΟΒΌ 88 
ποθ σροδῖκοσ, διπῈ Ηΐπι ἐχρίδη Ηϊ πιο} ΗΕ 
Τοϊδιίοη ἰο Ζίου, ν᾽ ϊοῖ 81} ἰπγουμῇ ἴμοβο οἢδρ- 
ἴετβ Ηο δδδ ἴῃ τη, υἱξ. ἰο ἐπ6 Ζίοῃ {πὶ 88 
τεῤοειοὰ 1(μ6 ϑεσυδηὶ οἵ Οοά, δὰ ἰπὺμ ἷβ β6]- 
Το)οοίοα, 811} ποῖ οἡ [δὲ δοοουηΐ σορυαϊαιοαὰ ίον- 
εὔϑσ. Τηΐα Ζίοη ἢβ8 Θχοϊαὶ ηοϑά, χ᾿χ, 14: “ ΤΊ 
1,ΒῸ διαί Ὀγβαίκοῃ το, (9 [0 ΒΡ παίν ἰογροί- 
ἴοῃ τ26.} Τὸ [ΒΡ [88 ΔΙγοδαγ τορ θὰ ἰο εἰιλ8 
ΧΙὶχ. 16 ὉΥ οπιρμδοϊσίηρ Ηΐα ρῥδίθγῃδὶ οὕ γαῖ οῦ 
Ἠΐϊχ τηδίογηδὶ ροαἰιΐοη, Ὀυὶ ποῖ Ηἶδθ μοβὶτοη 88 
πυδθαηπά. Ηογο Ηδ τόρ θα ἰο (μὲ οοταρί δἰηὶ 88 
Ζιοι δ δυδυδηά, Ηδ ἀοοβ ποὶ ἄδθη ἴῃ 8 
Ἑεσίδιη βορηρα Ζίοη 8 8 ἀϊνογοο τίὶΐθ, δ γ οἷ ]- 
ἄτοῃ βοϊά ἰηΐο οδρνιιγ. Βυΐὶ Ηο ἀρφηΐοθ ἢΠδὶ 
Ζιου 18 ἀοβηϊ νον αἰ γογοθαὰ ὈΥ 86 τυ ηρ οἵἁ ἀϊ- 
γογοοιηθηῖ, δηὰ ἰπαὶ ἐπ οἢ}] ἄγθ δγὸ δβοϊὰ ἴἰο ἃ 
στρα ἴον 38 θαυϊναϊοηΐ ἴον ἃ ἀεί. Βδίθπον Ὀοίἢ 
(πὸ ἀΐνογοο δηὰ [ἢ βα]6 ἃζθ οοΐθ ΟὨ {δ8πὶ ΟὨΪΥ͂ 
8ΑᾺ ἃ []68Π8 οὗ Οἰδδιϊβδοτηθηὶ, 88 ρυπίβῃπιοηΐ [ῸΓ 
1ποῖν δἰὴθ (ν6Γ. 1), Τΐδ ρυηίκἢπγοηί, οὗ οουγθο, 
ποοάοαὰ ἴο Ῥὸ Ὀοσδῦβα ἰ6 [ἾᾺΟΒΡ, ἰα οοτΐηρ ἰο 
ἨΐΪβ8 οὐ ροεβδεβείοῃ, ἰουηὰ πὸ οὔθ ἰο σχϑοοΐνϑ 
Ἡΐτα, Ὀδοαυβα τ θη Ηδ οΔ|1]6, ἢο ΟὨ6 δηβιγογοά, 
διιμουχ Ηἰἶδ τϑἀθθιλίης ΡΟΥΘΡ 'ν͵1ὲ8 10 ὯὨ0 Τὰ 
ἐχιδυρίϑά. Ἐὸσ Ηδ ᾽β δηὰ οοηίϊη68 τηάον 81] 
οἰγοιπιβίδησοβ ἴΠ6 1,οτὰ οὗ μοανϑὴ δηὰ οϑιίῃ, 
πο Τ8} ΟΕΥ͂ ὉΡ 868 δηὰ σχῖνον (νοῦ. 2), δηὰ οδῇ 
εἰοῖδε 1π6 μοανϑηϑ πιὰ ἀδγκηοθο (νοῦ. 8). 

2. Τα δβαῖ1}-- --ρὰϊ ΑὙΤΩΥ, τοῦ. 1. Οἵ 
οουγῆα (88 γογθα τοίογβ ἰο χὶϊν. 14, Βυΐ οὔθ 
τηυδῖ ποῖ οἢ (δὲ δοοουμΐ βοραγαΐθ υϑῦβ. 1- ἔγοῃι 
νἤδὶ (ΟΝ 8 δηὰ Ἰοΐη {πθπὶ ἰο οἶδρ. χὶΐχ, π8 
ΏΔΩΥ ἀο. ΕῸν δραγί ἴγομι οἢδρ. χ ὶσ. Ὀοΐηςᾳ ν6}] 
τουηάρα δηὰ οομρίοία ἰη ἰ(66][ ἴῃ ἐϊα Βοιμορθηθ- 
Οὐδ ῬΑσίβ, νεσα. 1-8, δῦογ δ ᾿ογοῦβ δορί πηΐηρ, 
δύ ἃ ΨΘΓΕΥ͂ ΒΟΓΙΟΌΒ τηοδηΐϊης (Πδὶ Ροΐπηίδ ἰ0 ψἢδὶ 
ἴο!]Ποτβ. Ζίου ..88, ἰπὰ τοοοϊνοα πο ψχης 
οὗ αἰνοτοοηιλοηῖ; Ὀαΐ 51}}} 1᾽Χ. ποοάοά ἴο ὕὈ6 ρυη- 
ἡβῃθα ἴον 1ϊἰ9 αἷπβ (μθ9 υπᾶθῦ ὃ 1 δῦονο)ῆ. Τῆδ 
ἸΔΔΏΠΘΓ οὗ {Π6 οοτηΐηρ᾽ 18 ἀοθογὶ θθα γογβ. 4-9, δηὰ 
τα ππανοΐ80}]6 ρυπΙβῃμηθηϊ, γογα. 10, 11]. 

βοηιο Ὦδνα ἰουηά ἰπ γοῦ. 1 δὴ “ δρραγοηΐ δοῃ- 
ἰγδαϊοιίοη," δῃὰ ποιὰ οχρίαἷϊ ἰδ ΔΎΔΥ ὈΥ βᾶγ- 
ἧησ : Φομόνδ πδά, ἱπάοοά, αἱ γθη [δγϑοὶ ἃ τυϊτἰη 
οἵ ἀϊνογοοπιοηΐ, Ὀαΐ ποῖ 8 ὑδυ8] οὔο, ἰῇ πῆἢϊς 
1Π6 σδιιϑὸ οὗ δοραγδϊΐοῃ Ὠθϑάρα οὶ ἰο Ὁ6 δροεϊχηϑα 
(Όϑυϊ. χχῖν. 1), θυῖ οὔθ ἱῃ ποῖ ἰδ βίη οὗ [6- 
ΤΆΘ] ΜᾺ} ὨΑΙΏΘα 84 (9 οαυ86. Βαΐ ἴῃ6 ΒΑΡΌΙηΑ, 
ΦΈΒΟΜΕ, ΒΟΒΘΕΝΜ., ΗΛΗΝ, ὈΕῚ,, δηᾶ οἱ ϑῖβ 
᾿αβεῖγ γοιαδγίς, {πδι [Π6 απραϊΐοη οὗ ἐδο ἴΒΡ, Ἂ 
δ ΤῊ, ον ἀθΏ}Υ ἰΏνοΙ νο5 ἐμ6 πηοδηΐης, [6γϑοὶ ἢ88 

ἷπ ἴδοι πο πιϊιΐηρ οὗ αἰ γογοθπιθηΐὶ ἴὸ βῆοσ. [ἰ 
ἯΆ5 Βοἶ ΔΉΔΥ ιοἰίλοιι ἃ Ὁ] οἵ αἱ νοτοοπιοηὶ, νἀ ϊοῖ, 
δοοογαΐηρ ἰο Τουΐ, χχίψ. 1, 88 ὨΘΟΘΒΘΆΓΣΥ ἴο μἷνο 
τ αἰ νογοοηχοηί Ἰ6ση] ἴογοθ,---ἰ ποσοίοσο 1ξ νγαβ ποΐ 
ἀεοβηϊιί νοὶ θοῦ δι, δυΐ ΟΠ]Ὺ ρτγονἱβἰοηδὶϊν, 
ὙΠ ἐπα ῥὈγοκροοὶ οἵ Ὀοϊησ με ὑδοῖς δραίῃ, 
[“ Τὰ αἰπιρ᾽οϑὶ δηὰ πηοαὶ οὑὐνίουβ ἰηἰογρτοίδιίϊοη 
οὔτι γβι οἰδῦβα 16 (Π6 ΟὯ6 8 θὰ Ὀγ [9 κ66- 
οπά, ποῖ ον  ἀθηυν βἰδπίμ πὰ ῥγθδ ἴο ἰξ δ δὴ 
ΔΏΘΜΟΙ (0 {{Ἰ φυσβίίοη πἢϊΐϊοῃ οοοδαίοηβ ἰδ. [πῃ 
Π6 ργοβϑθηΐ οΆ86, (ἢ 6 ΔΏΛΟΓ 8 ΠΟΙ πηδιμθίμκα- 
οὐ, υἷΖ.; (8. [Β6Υ ΜΟ͵Θ βο]ὰ ἴοσ ὑπαὶγ αἷμα, δηὰ 
ἱῃδὲ 816 8 ρα ΔΜ [ὉΓ {Π6]. ἰγαμβρτϑαβί οῃβ. 
Τῆο αιιοαίίου πδίυ γα! ἢ σοτγοαροηάϊηρ ἴο (Πΐβ δἢ- 
ΒΎΘΡ ἷἰβ ἴΠ6 απορίίοη, ἢν ἰἢ6 πιοῖον παρ ἀϊ- 
νογοϑ, δηὰ ΨΥ 18:6 Θ0η59 Μψ6γα βο]Ϊ 7 ϑαυρροείης 

(πἷθ ἴο 6 {μ6 δυδαίδποο οὗ (δο βγπὶ οἴδαβο, 18 
ἴογαι ἷβ ΥὙΟΓΥ οαβὶ ἐν δοοουιηίϊοά ἴογυ. ζλεγά ἰβ ψοι 

8 διὲϊὶ οἵ ἀϊνοτοεπιοηῖ ἢ ργοάυοο 1 {Ππαὶ τὸ 
ἸΏΔΥ 866 ἴΠ6 συ οὗ 6 Ὁ τορυάϊαιίοη. λεγο ἐδ 
ἐλὲ εγθαϊίον ἰο ἷοπι 1 δοία νοι  ἰοὶ Ὠλπὶ ἀρρθᾶγ, 
δηα 161} 08 ψγῇῃδὶ γγδβ ἴ:6 οοοδβίοη οὗ γοῦγ Ὀδοὶηρς 
8018." --͵. Α. ΑΥΕΣῚ: ΙῺ 1}16 βδ10 ΣΩΔΏΘΘΓ ἴἰ6 
Ρτορμοὶ ψου]Ἱὰ βδύ, ἰῃδὶ 6 ρ [88 ποὶ βοϊὰ 
{86 οἰ άγοη οἵ Ζίου, Η 8 οἰ ἑ!άτοη, ἰο 8 σγοάϊ νοῦ 
85 116 οαυΐϊνα]οηΐ [ῸΓ 8 ἀθδί, ἰηὴ ψΒΊΟΝ οὰμ6 ΗΘ 
που] ὰ ἤᾶνα Ἰἰοοὶ 41} τὶ ἴο ἴθ. Τδυ5 Ὀοῖἢ 
ἀΐνογοθ δηὰ 58] Ὕ6σο ἰδπρογαγΥ, δῃὰ τ᾿ τῇι6 
γἰρῆι οἵ γορυσοιδβο [0 ἰδ οἵ οουγβ ἴο ὃ6 γοὸ- 
τλαγἶχο ἤογο, ἰμαὺ δοοογάϊης ἴο “6Γ. 111. 8, 189 
[πὺ ἀϊα, ἰμάοοα, χὶνϑ ἰαγϑοὶ οἵ (86 Τθη Τυὶῦοα 
8 8] οἵ ἀϊνοτοο. Ὑοὶ {86 Βαπ Ῥγορβδοῖ τηδίκοα 
ἴῃ τοῦ. 1 (16 ΘΧΊΓΒΟΓΑΪΠΑΓΥ δἰδίθσμθηὶ {Πδὲ (ἢ 9 
[ΒΡ Μ01}1} τεοοῖν δχϑδίη Ηβ αἰ γογοβαὰ τ] βρὶῖθ 
οἵ (6 Ἰορα]ὶ δηδοίῃγχοηί θευΐϊ. χχὶν. 4. [Τΐμ τὸ- 
ἴδγθῃοθ (0 Φ θη ἴδῃ βθοῖηβ ἔβδίὶ ἰο ἐμ Αὐϊποτ᾿ 8 
ἰηϊεγρτγοίδιίοη, δηᾶ οοι οἰοὶ Υ ἰο οοπβγῃ {πὶ οὗ 
΄. Α. Α., αίνοη δὐδονἊ.-- ΤῈ.]. 

ΤῊΘ ἀϊριπούίοα ἐπὶ (86 Ῥτορποῖ τηαῖκοα ὃ6- 
ἔπσϑθῃ το 6 δηὰ μ᾿] άγοη ἴῃ {Π6 ἔπο οἰδιιθο οὗ 
{π:8 σοιαραγίδοι ἰ8 ἰηοηἀθὰ ΟἾΪΥ ἴο δ ρἨββὶζθ 
16 ποίξοη οἵὗὨ ἰοἰδ]}γ; ποῖ ΠΊΘΡΟΙΥ (6 δρϑίγδοὶ 
οοπηπιθηΐοη 8}4}} Ὀ6 ργοβογνο, Ὀαϊ ἰϊ 58}8}} τοϊδίη 
1ἰϊ8 πδίυγδὶ τηϑλῦοσβ. ΕῸΡ ἰΐ ψογθ οοποοίνδοὶα 
ἰδ δι {Π6 ΘΕ} σου] γοϑίογο δὴ 1δγϑθὶ σοτ πλ  Υ͂ 
ΜΊΊ ἢ (Π 6 ἰηριϊαἱοῆβ οὗ [Π6 οἱὰ, δυΐ πὶιἢ 4. ποῃ- 
[βγϑθ] ἰἰλἢ ρορυ]αιίου, νὴ ἢ ἰογεῖρη θογΏ, Ῥγδηοῖοβ 
ΟὨΪΥ χτιδρα ἰηἰο 86 οἷἶνα ἴγβεθ 1βγδθὶ (Εου. χὶ. 
17 ρηα4ᾳ.). Τΐδ, βᾶγβ {μ6 Ῥτγορβοῖ, κἢ.4}} τοὶ ὃ6 : 
δαΐϊ ἴο {π6 οΟΙἶνο ἔγθο β88}]} εἴνθη δἷϑὸ (ἢ 9 
ὨδίαΓΑΙ Ὀγβηοθοδ, ἰοὸ {Π 6 Ὡδίίοηαὶ οοτωτηυηΐοη (ἢ 6 
Ὠδίυγαὶ ΟΣ] ἀγοη 684}} 6 σίνθη ὑδοῖ. Νοὶ 4}}} 
Εογ ΟὨ]Υ ἴΔ6 ὍΝ, 16 ἐκλογὴ 1 νγοτί μν δὰ σδρδ- 
816 οἵ Ὀοίηρ ἰδ δΒοὶνγ ἴο {πΠ1|8 Ὀγοιηΐδο. Τα α18- 
εἱποίίοῃ 18 γί μον τηϑείζοα ΤΟΡΓοβθηϊηρ (ἢ6 
ταοίπονῦ 88 αϊνογορά, πὸ οὔ] άσθ 88 βο]ά. ἴὴ 
Μαῖι. χυ!. 25, 7680 ταῖς οἴ βο! Πρ πίΐο δηᾷ 
ΟὨΠἄγθη ἴο ραῪ ἀοδία. ΤΉ ΟἹὰ Τοβίδιηοπὶ ἱπἀεοὰ 
δρεδίζβ οὗ ἃ δὴ 86} }Ὡρ ἀἐπιδει  ὐἱδὰ οὔ απὰ ελὲ» 
ἄτεη (Εχοά. χχὶ. 1- 6; 1,ου. χχν. 89 μη. ; δι. 
χν. 12 5ᾳᾳ.).0. Βαϊ ἰΐ 6 οοπιγονογίοα ἐπὶ ἃ τηδλῃ 
ταϊσῃς ἸΟῪ 56}1} 18 ἩΠΘ ΟΥ δἷβ οἰ ]άγθ ἴῃ 
ΟΥ̓ΟΣ ἴο ῬαΥ͂ ᾿ἷ8 ἀσρίβ (οοπῖρ. ΘΑ ΑῚ ΒΟΗΕΤΖ, 
Ἅοε. Ἰεολί. Ρ. 860, αηὰ (Ἢ 185 ΗΈΒΖ. Κι.-πονοὶί. 
ΧΙ. ν. 468 εη., δραϊπεὶ ΜΙΟΒΆΕΙ,8, 2406. δ εοϊι. 
111. ν. 86 βμα4ᾳ.).. Βυὶ πῇοϑῖθον 6.8] οὐ ποί, ἰὲ 
ΒΟΘΏΔΑ 88 ἃ πηδίζοῦ οὗ ἰβοῖ (0 βανθ Ὀθθη ἃ ργβοίϊοθ 
ἴο 8611 οἰ ]άγθη οὐ ἰὸ ἰδ ἰπϑπὶ ὈΥ͂ [ὍΓΟΘ ἔγοπλ 
(μοΐν ἤδίμον ἴῃ ἀἰθοματρο οὗ δ ἀδθϑὶ, δά 1 {μ]ηἰς 
(δὶ ἱπ (8 θοὴη806 ΜΙΟΗΑΕΙΒ ηοὶ ΠΡΣΜΕΥ͂ ΔΡ- 

9 ἴο 2 Κίηρβ ἱν. 1; Φοὺῦ χχῖν. 9; Νϑῆ. ν. 1. 
δίαγα! ν (86 δα] πα οἵ οἰ άγθη ποι] ΟΟΟΌΡ 

οὔοηοσ ἰπδη {π6 β6! ]Ἰκ οὗ ἃ νἰΐθ. Ηον ἀθορ- 
τοοίοά δ αν οὗ οὔπίομλ ΤΩΔΥ ὈΘΟΟΠΊΘ, ΘΥΘ ἤθη 
ΘΟ ΓΆΓΥ [0 δἰδίπία 807, ἷβ θα ἴῃ (ἢ6 ΒΠΔΙΟρΌΙΙΒ 
6,86 τοἰαἰθὰ ἴῃ 761. χχχίν. 8 βαα. 119) (οοπιρ. 
χχῖν. 2) β {π6 σγοάϊιον {πὶ ἸοΔΒ ΤΠΟΠΘΥ δηᾶ ἀθ- 
τηδηΐα τεραγιηθηί. Τα Βαδγίοηίδη ὕὑχὶ!]θ νγᾶ8 
βιιοἢ 8 ἰΘΙΏΡΟΓΆΓΥ βαπϊηρ ΔΎΑΥ οὗὁὨ 86 νυ 6 δηὰ 
8816 οὗ οἰ! άγοη. Βαϊ δ͵8ὸ ἱμῈ Ἐοπιδὴ Εἰχίϊθ ἷἰβ 
βυςοῖ : ἴος οι ἃ οὗ αὶ βογῖ, δηὰ ἰμ6 Ῥιορδοῖ 
οοη οι] δίθα θοὶἢ ἰοχοίῃοσ. Ιβγϑοὶ 18 ὭΘΥ͂ΘΣ ἴ0 
06 φηι το Υ δηὰ ἀεβηϊ νου τορυάὶαἰορά. 



δ44 ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ, 

8, ὙΒοσθίοσθ θη 1 ΟΒΠ6 “----- ἘΒΟΙ͂Σ 
οονϑείῃᾷ.---  ἐγα. 2, 8. Τα δἷη ἴον σοῦ [δγ86] 
Ιησδὶ Ὀ6 Ρυῃβηρα οοπεἰδιοα ἴῃ (1115, ἐμαὶ “ἐπ 6 
ΤΟΘΕΡ οδης ἰο Ηΐθ οσῃ δηὰ Ηΐθ οσῇ σοοοϊνεὰ 
Ἡΐϊὰι ποῖ᾽ (9ο. ἱ. 11). ΙΔ νγ88 88 ἰΐ 8 δίγδῃρεσ, 
υηἰζηονῃ δὰ πἰίμουΐ στ αΐίθ μδὰ οοθ. 76 
βογυδηίβ ϑηΐς ϑδοῦ Β18 ψΔΥ; Ηδ οδ]]6 ὦ, 0 οΠ8 
Δυθα το Ηΐιη (ἰχγ. 12; Ιχνὶ. 4). Μοὶ σϑοθηὶ 
οομληρηϊδίοσ παογβίαηαὰ (ἰδ ἰο χοΐοσ ἰο {ΠῸ6 
1,.0ΕΡ᾽5 οουλίης ΟΥ̓ (πα Ῥτορδοῖβ, ΝΠ ουΐ βαυίης 
{πῶ 0118 15. ΣᾺ ΡΟΒΒ10]6, 1 τυβὶ 8[}}} τηδϊηίδὶη ἰμαΐ 
1ὺ 8 αθυδαδὶ, οἡ τ ΠΊΟἢ δοοουπὶ ἴξ 8 ποῖ ὈῪ {86 
οΟμλπλΘὨἰΔΙΟΥΒ Βι ρρογίοα ὈΥ Ἔχϑιρὶθθ. Τῆδὶ (6 
ΠΟῸΒΡ ὉΠΟΘΔΑΙΏΡΙΥ βοὴὶ Ηἶδβ ργορῃοίϑ ἰο 681] [ϑγδοϑὶ 
ἴο γορϑηίδηοθ, δαὶ 18.861] σου Ἱὰ τοὶ ᾿θαγ, δὰ 
{δὲ τθοτοίοσο (6 Βδυγ)οηΐδη, Εἶχ!]θ πυϑὲ σΟμλ6 
οὐ ἐμθῃ, ὈδοδΏλ6, ΘΒρ ΟΠ} ἴῃ «ΘΥΘαλΙ 8}, δ] πχοσὶ 

ἃ δίδηάϊης εχργεδείοηυ. Βυΐ μ6 ποιά πὸ ἷδ 
Αἰ γα γα υ864 Μὴ} δια ρμδβἷβ: ὅ6γ. υἱἱ. 2; χχν. 4; 
Χχνὶ. ὃ: χχίχ. 190; χχχυ. 1δ; χἰϊν. 4.1. Τμαὶ 
Ἰδαϊδῃ πτίϊεθ ΝΖ δηά ποὶ ῬΠῚΖ 888 ἀουδε!οεϑ 
18 τοϑδοῇ. Απᾶ ἱξ 8 ὑσγϑοίβοὶυ (ῖ8, (μδὺ 6 γϑδ}ν 
Τηθδῃΐ 8 ῬΡΘΙΒΟΏΔΙ οομλίης οὗ {80 ΤΟΕΒΡ, δηα οου- 
οοἶνοδ οἱ ἰΐ δδ τηϑαϊαίϑα Ὀγ ἰμ6 ϑδαγνδηΐ οἵ (ἢ 
1ῈΡ, Ἡΐοδθ ἀρΡρθδγϑῃοθ ἐόσηθ (Π6 οἰἱοῦ οοη- 
ἰθηἰ8 οὗ ἐἰιὲ8 δοοομὰ Επποδά. 
Ιδγδ 61} 8 οὶ τχϑοεϊνιης ἴΠ6 [ΟΒῈΡ, πιΐρῃς Β6 

οχρίαἰποὰ ποῦ ἰβ0ὸ [ΒΡ (ΤΟΥ ΡΟΥΘΓΪΟΒ8. 
Βιυὲὶ βαοὶ 8 ποῖ ἐῃ8 οδβδθὲ. Ὑπογοίογο 1 88 τὸ 
ΤΕΒΒΟΏΔΌ]6 στουπὰ. [{ Ϊ8 Ῥᾶ88 φαλ ἐπι ἣὰ ἀο- 
ΔΟΓΨΙΏΩΣ ΡΟΠΙΒΗοη. ΑΒ ἐπθ Ἰοπῷ παρα ἷβ ἃ 
ἤσατο ἴοσ νἀ 6- δ Πρ ΡΟΥΤΘΓ (πηι πδδοὶδ ἰοπσαϑ 
τόρίδιυιδ ἐδ86 πιαπιιδῖ οοἴρ. ΟἾΒΕΝ. ἴῃ ἰθ0.}, 60 [86 
βῃοσὶ βαηὰ 18 οἵ 8 ΡΟΎΘΣ οοηβηρα ἰο ἃ ὨΔΙΓΟΥ͂ 
δρθοσο. ΤὮΘ οχργοβαΐοη 18 ἰουπἀθα οἡ Νυτα. χὶ. 
ἘΝ μὴ ρϑοὺτα κακία θη» Χχχχυῖϊ, 27; ᾿ἰἰχ 1. Ιὴ 

2, ΤῊΒ ΟΕΕΈΝΒΕ ΟἿ ΙΒΒΑΡΕῚ, ΟΟΒΕΒΕΞΡΟΝῸΒ ΤῸ ΤῊΣ; 

Ρτοοῦ [Πδὺ 1δγδοὶ μδὰ πὸ σεᾶβοῦ ἴογ γεὐεοίϊϊπρ Ἠΐπα 
8 ΘΒ δ ΡΟΎΘΓΪΘαΒ Ὀοσδυδο Ηθ οβδιὴθ 'η ἰπ6 
ἴοσιῃ οὗ 8 βογυδηΐ, (6 [ΒΡ ὈΓῸδ (δαὶ Ηδ ἴδ 
8.}}} 8016 ἰο ἀο ψιδὲ Ηδς οουἹὰ 40 δἱ ἐμαὶ {ἴπη8 
πο Ηδθ ἀρροδιοὰ ἢ ῃλδ) 6βίΥ Ὀείογο (π6 ουϑλ οὗ 
ἴϑγδβὶ, Ὑῃθ {Π6 ρϑορὶα αἀἷά ποὶ ἄδγο ἴἰο γεΐυμθ 
Ηΐ. ΕῸΣ “δὲ Ὧν :φΌαϊτο 1 ἄλΐτγ τρ ἴ86 
868, ἐἴο.ν το 8118 ἐῆ 6 Ῥαββαρὸ Τῇ σουρὶι ἐπ ἀεδᾷ βεδ 
δὰ (Π6 Φογάσῃ, δὰ 1 οἱοῖῃθ ἴ89 Βεανεπα 
τὶ Ὀ]ΔΟΪς 988, εἰρ., ΓΟΟΔ118 ἐπ 6 Ὀϊδοὶς οἰουα 
οἱ ϑπαὶ {πδὶ νϑ]θὰ 86 αἰσιέ οἵ Θοἀ ἔτοπι {16 
Ῥθορῖθ. Οηθ οὐυχῇὶ ἴο βεα ἔδε δόξα ὑπάον {88 
Ρτεθθηΐ ταπεινότης, Τμα Ῥτορβοῖ μδὰ σοροδίοάϊν, 
1η ΜΠδὶ ῥγθοθάθβ, υϑοὰ 89 ἀ6] 'σογϑηοθ ουὖἱ οὗ 1} 6 
Ἐχγρίίδῃ σαρυ ν1 88 ἃ ἴσρὸ δπὰ ρ]εάζε οἵ πιίυγα 
ἀρ] νογδηοο (Χ 11}. 2, 16, ΤῊ ΧΙν. 27). Ἧς ἀοο5 
(0.8 δδθ ἢ6γθ, Αβ 186 δε οἴ [μ6 
Βοὰ 868, ΡΒ. οὐἱ. 9 ἢδ5 δ πιδηϊίξδὶ οοηηθοίίοα 
Ὑγῖ ἢ ΟἿΣ ῥδαβδᾶρο, (ἢ ἰδ ο οἰδπβο οὐ πθΐοἢ οοτ- 
τοϑροηᾶβ ΜΠ ἔς ΟΓΩΒ ΚΖ ΤΏΘΙΚΘ ἴ80 Σἰν  ΣΒ 8 
νυνὶ ἄθτ 985." ΤΉΘβα εϑτηθ οτὰβ ΟΟΟΌΓ 
Ῥα, οΥἹἱ, 88, δὲ ὑχοοῖ οὗ {μὸ ἀὐνίπο ογυληϊροίθδηοθ 
ἴῃ ἘΠΠΟΙΙ δὶ δὴ Ῥοΐῃ το Ἡδίοσα ἃ ἀοβοσὲ 
δη [πὸ ἀοδβετί νδίοσθ. Τῆς ἰδίίοσ ἰδ Ὄχργεβεδα 
ΌΓ 8 ποτὰ ἀγανγῃ ἴγοτῃη ἴδε. χ]Ἱ. 18. ΤΉ δίΐηϊκ- 
ἱπῷ δῃὰ ἀγίηρ οὗἨ (86 8} δὰ οἰϊθὰ 85 ὑγοοῖ οὗ 
16 οηἰἶγο ἀσγγίηρ ὕρ οὗ (6 ψδίοσβ. ἷ5 ἰγαϊῖ, 
ὙΠΊΟΝ 5 ΠῸ ὙΒΟΊΘ πιοηἐοηοὰ ἴῃ Σοίδγοηοθ ἰὸ ἐδ 

οὗ {πὸ Ηοὰ 868 δηὰ ογάδῃ, βϑοῖηδ ἴο τη δ 
ο ὃ6 απὸ ἔτοτῃ (86 ογοπίβ δἰ ἰοπαϊηρ [6 τοὶ 
{η6 ΝῚΪΟ ψδῖοσ ἱπίο δἱοοὰ (Εἰχοά. γίϊ. 18, 21). 
ἴὼ {π18 σλϑῈ ἱθοσο που]ὰ 6, ἱἢ δβοῖλθ βϑρῆβϑ, ἃ 
οοηδιδὶο ἀμαγυπι , δια ροοίὶς ἐγδηβίδσθῃοθ 
οὗ δὴ Ερυρίίδη ονϑηὶ ἴο ἃ ἔβοὶ οἵ Ἰἰδίεσ ἀδίθ οοῦ- 
ποοίρα πιῖὴ ᾿ς. ΑἾθὸ ἐμ πογὰβ οἵ νεσ. 8 σχευϊηα 
οη6 οἴ ἐΠ6 ὁχοάουθ ἔγτοιι Ἐδγρί; οὐσρ. Εχοὰ. 
χὶχ. 9, 16; χχ. 18; χσὶν. 1δ βγη. 

ΪΝ6 ΟΕ ΤῊΒ ΒΟΕΕΈΕ 
ΒΕΒΝΑΝΊ, ΗΟ ΨΙΠΜΠΙΝΟΙῪ ΒΟΕΡΕΈΒΞ, ὙΕΤ 15 ΒΤΒΟΝΟ ΙΝ 60}. 

ΟἼΑΡΤΕΒ [,. 4-9. 

4Ἥ4 “Το Το} ἀοάἂ δαί γίνῃ πιθ ἴμ6 ἰοηρσυθ οὗὨ Ἔδο Ἰοδιποά, 
Τιριδὺ 1 βμου]ά βοῦν ΠΟῪ ἴο Ββρϑὰῖ 8 Ἡ 
Ἠὸ μαϊἰκοποίῃ τσ ηΐπρ ΕΥ̓͂ ΤΩ ΟΤὨΪΠρ;, 
Ηδ ψδἰκοηθίϊ ΤΩ Π6 ΘΒΆΡ 
Τὸ ΠΟᾺΡ 88 "πα Ἰοδχῃθά, 

δ ἼΒο 1ωζγὰ Οαοά Βείδ οροπῃοᾶ πιΐηθ ΘΔΓ, 
Απα 1 τ8 ποὺ σϑ 6 ]]1οὐβ, 
ΝΟΙΕΒΟΣ ἰυγηθα ΔΎΔΥ Ὀδοῖς. 

6 1 ρανθ ΤΥ ὑδοῖς ἴο {{Ἰ|6 5:η 0678, 

ἴῃ ΒΟΔΒΟΏ [0 λύπι (λαξ ἐδ ΤΟΘΙΥ : 

Αῃά ΠΙΥ͂ Ομ θα κβ ἴο ὑβϑτὰ {παὶ ῥ]οἶκοά ΟΥ̓ 6 Βαῖνς 
Ιἰά ποῖ ΤᾺΥ̓ ἴδοο ἔγοτα βμδί:ηβ δπὰ ερἰνεϊην. 

7 “Ἔογ [86 Τ,ογὰ ΟΘοά ".11} μοῖρ τὴθ; 
ΤΠοΓΣοΐοτο 81.8]} 1 ποῖ Ὀ6 σοηξζουηάοά : 
ὙΒογοέοτθ μανο 1 βοΐ ΠΥ ἴδοϑ {13 8 Η]1ηὶ, 
ΔΑ] Κηον ἰἢ δὲ  58}8]] ηοὶ δ6 Δϑηῃδιηϑα, 

8 Ηε ὧδ ἢθλν (ῃδἱ υ51ἔ [ἢ τη; 
ἯΤΟ 11} οοπίθπα πὶ πιο 1οἱ υ8 βίδπα ἱοροίδοῦ: 
ΒΟ ὧδ 'ταΐῃθ δάνθυβασυ ἢ 16ὲ ἶπι ΘΟΣμ6 ΠΘΔΓ ἰο Πιθ, 



ΟΕΑΡ. αὶ 4-5. ᾿δέδ 

9 Βεβοϊά, Ἴδο 1ωοτὰ Οοα ν]}} Βεῖρ τωθϑ; 
ὟΒο ὦ δ ἐλαΐξ 5881} οομπάδχσηη τη 
1,0, ΠΟΥ͂ 811 8881} νὰχ οἱ 88 ἃ ψαστηθηῖ; 
ΤΒΘ τοί 88}8}} οδύ ἔδθηὶ ὕρ. 

1 Ἡδῦ. ἐλ6 πιαείδν 97 τὴν οὐωθϑα. 9 7.6 Βονά «ολοναλ. 

5 ἀἰεεέρίαα. » Δοΐρα. 4 7 αι ποί. ὁ ΡΒῸν 1 χηδω. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ, 

866 Σέοὲ ΤῸ Ἐπ ὙϑΟΌΤΤΘΠΟΟ οὔ ἐδ ποσζὰβ: Ὕϑση. 4, 
δ, Ἵ, 9. ΠΣ  Ξ. Μόν. 4. ΓᾺΡ. ον. δ. ἸΏ. ον. 

8. Ὁ . Μασ. 1. Ὁ5-- ΤΊ, ΘΟΙΏΡ. Ἑποῖο. ἐμ, 8, 9. 

Μοσγ. 8. ΣΤΥ. ᾿ 

νος. ἃ Ἐὸν ΤῈ» δὴ δηδϊοκουβ Αγδὺϊο στοοῖ χίνϑο ϑυδῆ- 
οἰθμέ γοδϑοῦ 0; δά ορίίης ἐδθ τηϑδηϊος " ϑωοοωνγ ον 6, δμ8- 

ἐδιέασα." Το οοτηδίπδίίου πὶ ΠΡ (ΠΡὉ -- ἢ 

γοτὰ ΩΡ, ἀδποηειίη. ἴγοτω Ἶν. Αβυι λισυ, ΕΊΜΟΗΣ, 1ωὺὉ- 

ΗΕ, εἰ αἰ.) 16 ΟὨὉ ὑπ ΘΟὨΓΓΩΣ 419 υποοτίΔίη. ΤῊΘ 

ἀοτίνδεου ἤγοτω πὸ (ΠᾺΡ ϑαθδίαπείνθ, αϑ ΓΒ, είς. 
[5 ἰγβῬοδϑί Ὀ1Ϊ9 ὈΘοδΌδ6 π 8 υϑϑὰ οὨἷγ ἔπ ἃ Ὀθὰ 86:80 

-« “10 ὈΔΌὈΪΟ, βαττολογεῖν."---- 8 [5. “ὦ ιοἱέλ ἰἢ9 ποτά, 

1ε δ ἐδ δοἴηϑ δοουδδίίγο ἐπα τὸ π δὰ ΕΣ Δ 7) κ 
ὝΟΙΒΟ]. τ 

ἘΧΕῈΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. ΤῊΘ ἴοστα οἵ ([Πὴ9 βοσυδηὶ οἵ αοα ἀδυοῖορα 
τὶ! Ἰηογεδβίηρ αἰδιϊποίηοαα. ΤῊ6 Ῥχορδοὶ οἶδ- 
γδοίοσῖζοβ Ηἰαὶ ἤοτο ἰη 8 ἀου}}]9 ποροοὶ. ΕἾγδοὶ ἢθ 
ἀοθοσῖρεβ Ηΐπι 88 ἀοοῖθ ἰῃ γχατροοὶ ἴὸ Ἰβαγηίης 
πῦδιὶ Ηθ νδ8 οὐἹἹοὰ ἰο ρογίογαι δοίΐνὶγ: σἱῶ., 
ταϊβέηρ ὉΡ [80 ἩΘΑΤΥ͂ ΟΥ̓ πιοδηδ οὔ ἰδ πογά, 
(19 [Π6 ΒοΠοο]πγδοίον (ροά 1681) δοιἑ γ γ οὗ (π6 
δογνδηὶ οἵ αοὐ ἱβ ἐδιϊαα ας (νον. 4). ὅυι [ΠΘ 
,δεγυδηὶ οἵ ἀοα ἴδ ἀἄοςΐ 6 ἴῃ δῃοίμοσ βδεαῆδο. Ηδ 8 
οὐράϊοπί δηὰ Ἡ1]Π1ρ ἐο διιῆεν δοοοσάϊηρ ἴο Θοὐ 
ἩΪ|. δ ἀοθ6 ποὶ ο᾽υάθ ἢ δρυβα ἰο ποῖ πλοῦ 
δι᾽ 6 οἱ Ηΐπι, δα νει οἢ ΔΒ ΕΎΤΟΓα (0 78. ὑμαΐ πρυ8- 
ΟΟΡΕΒΙ ΠΥ οὗ 15Γ86] ἱπιϊπιαιοα ἰῃ νοῦ. 2 (νϑγα. δ, 6). 
Βαϊ Ηδ ἴκηονα, ἰοο, ἰπαὶ (6 ΓΟΒΡ Ὑ{11]] δυδίαϊη 
Ἡΐϊπ, δὰ Ηδ 8}}4}} ποῖ φοΐῃθ ἰο βἤδῃγο, δηὰ ἐ}ιῖ8 
ἐμδθίεα Ηΐπι ἰὸ παγάθῃ Ηΐβ ἴδοϑ {|Κο δ Βϊηὶ (γον. 
7). ΗΠ Κυονε (δδὶ [0 [0Ὲ} ΥΧ1}} οοηάυοί ΗΝ 
οδ056 8δηὰ πὴ ς Ηΐω, δῃὰ οἽβδη, ἱπογοίογο, ΡΟ] ἢν 
δυτηΏ 0 Ηἰε δάνοσβαυῖθβ θοίογο [ἢ ὃδγ οὔ ἰαὰρ- 
ταθῖξ. ΤΉΘΥ 8}}8}} ρ888 ΔΎΥΔΥ 88 ἃ τηο 8 -Θδίθῃ ζδῦ- 
το! (νογβ. 8. 9). 

2. πὸ Ιιοχᾶ 6Θ0ά.-------ὦ 80 ΙΘατηθά --- 
ον. 4. Τῇο ἀϊνίπο δα Ί" ) ἼΣ (ΤῊΟ [οτά 
Φόβον ἢ) ΤοσῦΓΒ ἴῃ {8 οἰϊαρὲ, το] δεΐ γθ] γ οἴθῃο 
1Π8ῃ ἰῇ δὴν οἴπιον [βαϊϑδηὶς ραβϑαρθ, υἱΖ., ἴοι {1π168, 
γογα. 4, ὅ, 7, θ.ἁΎ Το ἰοηρυθ οὗ 4 ἀϊδοῖρὶθ β ἃ 
ἀοο216 ἰοησασ, πὶ} ης ΟΒΡ4Ρ]6 οὗ Ἰθασγαΐηρ. 
ΤΗδ χοροὶ, ἐμογοίογο, θβθ68 10 ἴπ6 βογνδηὶ οἵ 
(ὐοά οπθ γῇο τηυμπὶ ἰθδγη, δηὰ πῆο ᾿ἰκοα ἰο Ἰθδγῃ, 
ΤὨΘ ῥἱσίαγο οὗ [πὸ δεγνυδηὶ Ὁ αοά ἐπὶ ἀρρϑδῖβ 
Βαΐοσθ {86 δβρί γί] ογὸ οἵ 116 Ῥχορμοὶ ἢδ8 οὶ 
ΘΠΕΙΓΟΙΥ οἶοαν δηὰ οοτιρίοίθ ουἱιἔποα, [1 ἰβ οῃ9 
[πλὲ 18 Ῥγορῇῃ 108}}}0 οὔϑουγοθ, μοὶ τ Ο]]Υ ΘΟΙΏρΓΟ- 
Βοη510]6 ἴο ἐπ ϑὅθοσς πἰ πηϑοὶ 30 ΟἿθ Ἰϑδγῃβ ἕγοιῃ ἰΐ 
ΟὨἱγ (δ ἷ5. ταποῖ, ἐμαὶ (86 Ῥγορῇθί δϑϑοβ (9 8οσ- 
γδηί οἵ δοῖνο ἴῃ ἐδθ βογνΐοθ οὗἩ 8 “" ΘΑ 
δηὰ ΒοδυΥ ἰδάθη." ἘΕῸΣ ἰμοδθ ἀσβοσί ροὰ, Μδι. 
χὶ, 28, Ὀεδθὶ δῆβιγοσ ἰὸ 189 ἢ}. 

Αοοογάϊηρ ἰο {86 δοοοπίβ, ὝΡ22 ΡῪ35 δβοαϊὰ 
ὕ6 )οἰποά ἰοβοίμογ ας ἴῃ χχυἝ!. 190. Βαϊ [ξ δϑϑιῃβ 
ἴο τὴ6 Ποσὰ διϊίηρ ἰο διγδηρθ ἰμϑῖὰ ραϊἱηἀγοηλῖ- 

ΘἈΠῪ δον ἐπ ὀχδι}ρ]ο οὗ χχνὶϊ. δ ὰ οὖν ΠΡ" 
 πΡγ" ΟΥ̓Ψ). Ῥειττζθοη μοὶ] τουιαγκα ὕπαι 
86 δογνδηΐ ἷβ ἤθγθ Ὁ] ΔΙ ΠΥ αἰ δεϊησυϊρη θα ἔγομ ἐμ 6 
ΤΡΡυΡΙΣ Ἐοτ δ ἰδίίοσ σοοοῖγο ἐμοῖς του δίοωϑ 

ΤΑΟΒΕΪΥ ὈΥ οἶσθ. Βαὶ (μ6 Βεγυδηὶ οἵ Οοά βδνβ 
{πὶ ΗΠ 8 Θδγ 18 βυΘγῪ τιογηΐης ονακοηθὰ ἴῃ ογάθν 
ἴο οδὺ δίδρ (8 τωδηῆῃος οὗ ἃ ἀϊβοὶρ]9. Ηδ ἰδ 
[πουχσπὶ οὗ, ἐμοτοίογο, μοὶ δ. ππᾶὰορ {μ6 ἰπθυθησε 

ἱπαρὶ γαϊΐοη χοροαίοὰ δὲ ᾿ηΐοσνα]β, οἔ8 ΟΠ ΊΑΣΣ 
Υ | οοπιίηρ' ἀροη ΗΐαΣ ἴῃ {ἢ οοηαϊΐοη οἵ 6166}, ὑαϊΐ 

88 ὍΠΟΟΣ ἴΠΠ6 οομείδηϊ ἱπῆμποηοοσ οἵ ἐς βρίτι! {πδὶ 
Εἶνοεβ ἰοδι ΠΟΥ οὗἁὨ ἰϊ66} ἰο Ηἷπὶ ΘΥΘΕΥ͂ ἀδΥ ἴτομι 
80 πιοτιθῃΐ Ηθ δύδίκοϑ ἰο οοῃβοϊουξηθοα ἰῃ ἰδ6 
ΤΙ ΟΤἷηρ δηά οἡ. Εν θπιγ [86 Ἰδίίοσς ἴδ ἃ 
Βῖρθον ἴογτ οἵ βρί γἰίπαὶ οοιηση πη σδίΐοῃ ; ἱξ ἐπ)- 
᾿Ξ 8 ΠΟΘ ἰπεϊπηαίθ σοϊδιίοα βοίνγθοη οά διὰ 
ἷπι ὙΠῸ χοϑροΐνοα ἰϊ, Βαϊ {πἰ8 οοπιπηυηϊοδίίοη 

ἰδἰρθ βφμηιν ἢ 180 τΑῪ ἴῃ ποῖ ἐμ6 δΒογνδηΐ οὗ αοὰ 
Τεοαῖνοβ ἰδ6 τονοϊαιΐου οὗ (6 βρίτίιξ βἰδπιὰδ ὃθ-. 
ἔσθοη (ῃ8 ἀοδογ ρίϊοηβ οὗ Η 8 δοίϊνθ (γϑσ. 4 α)' 
δηά ρμαβεῖνο οθεϑάϊθηοϑ (γϑν. ὅ δα4.), ἰζ 1 ἸΏδῪ τ8θ 
ἴΠ6 Ἔχργοδβίοηῃ. [4 ἰξΐ, ἐβϑη, ἰο "6 σοίδγγοὰ ἴο βοὴ 
Κιηἀβ οὗ οὐϑάϊθηοοῦ Αἱ ]οδεὶ ἐξ ἴβ ποί ἰο Ὀ6 οοη- 
οοἰνοὰ ἩΠῪ ““Οροηΐηρ ΠΙ7 Θαγ᾽ διιου]ὰ δοοοι-- 
Ρ ΐδὶν ᾿ἴ56}} πὶ δηοῖμον ψΑΥ. 

8. Το ΙΓ(οτά 6οᾶΆ-----Θοἱ τ[π θη ὍΡ.---  ογα.. 
ὅ-9. ΤῊ τονοϊδίζσοη δηᾶ ἱπδιγυοίΐοη {ἰπδὶ ([Π 6 8οτ-- 
νϑηί οὗ αοἀ γτϑοοῖνοβ σγο]αίθ τοΓο ἰο (6 Ἐ| ἐἤ8π. 
ἴο Κηον]οάρο. Τὴ6 δαν ἐμαὶ 18 οροησὰ ͵δ ἐμδὶ ἰἢ- 
ΑΓ ΘΓ ΜἼΘΓΟ {Π6 νοΐοο οὗ ͵8 δυα!ὶοϊο δά 
ὙΓΘΙοοπια ἰο 1.6 δου], δη ἃ τ βογο, ἰπογοΐογο, μθδσ- 
ἰῃρ δηὰ οδογίπρ δ οὔθ. ἘΕῸΓ Ἡἢδὲ ἰδ βροΐζθη οἵ 
ἢ ΓΘ 18 ΠΟῪ [6 Βογνδηΐ οἵ αοά ἢδ8 Ἰοαγηθὰ οδο- 
ἀἴδθηοο, Βο Ηδ ἔμαϑεν ἀφ' ὧν ἐπαϑε τὴν ὑπακοὴν, 
88 ἷβ 5414, ΗΘ}. ν. 8, ἡ ον ἀθηϊ τοίδγθηοο ἰὸ οὔσ 
ἰοχί, δὰ ἃ πηοῦϊ βοβίζοη οὗ ἐΐϊβ ἐπουρῆϊ. 1 νγδα 
ποῖ ἄϊδουθαϊοηϊ δᾶ 1 τὔτηθᾶ ποὶ ὍδΟΙ͂Σ, 
βίον (πδὲ ἀεηλδηᾶβ γοσὸ τηδὰθ οἢ Η]8 ραϊίεηπέϊα, 
ἫΐΪδ ΜΠ ρτιο88 ἰο βυδσ, δὰ σβρδοὶυ ἰὸν δυϑον.- 
ἰηγ. ΤὨΐδ ἰδ ᾿πδίδη 17 οοπβττηρα ὈΥ νου. θ. ΕὉτ᾽ 
ἴπογὸ 1:6 Βογνδηὶ οὗ αοά οηυτηογαίοβ Ὑἢδὲ γ1Ὰ8 
οχροοϊοα οἵ Ηΐ. Εἴθ βανὸ δία Ὀδοὶς ἴο ἴ86: 
ὉΙοΟνΤ δ (ΡΓΟΡΟΥΥ ἴο 1Π|6 δηχϊΐοτα, Μέδι ἢ. χχυῖὶ. 
260), ἰδ ΟΘΘΙκα ἴο ἴ86 ὨΙ] υοϊτίηκβ, Ὠ9 ἃ ποῖ. 
16 ἴαοθ ἔχοι βδαιηθ δηῃἃ δβρὶϊ (ἀουθι]οβα ἃ 
μοηάϊδαάγθ; οοπιρ. Μίδιιν. χχυΐ. 27: χχυὶϊϊ. 30). 
Απά {Π686 βυβογίηρβ τηυδὶ, ὈΥ δα οοῃηθοοίίοη οὗ 
{18 ἀἰθοοῦγθθ, ἀθβισοῦ δὲ ἰο (ἢδὶ οβδηοο οὗ [δγϑοὶ 
ἴον ἐπ βαΐζο οἵ πῇ ϊοῖ 1ξ γᾶ βοϊ ἃ δηάὰ (δι ΔΎΓΒΥ 
(νοσ. 1). Βυ ἱπβίοιδηρ [᾿θπὶ ἰϊ ἀϊερίαγοα δαὶ ἐπ- 
ΒΌΒΟΘΡΕ ΟΣ ΠΠΕΥ ἴῃ οοηϑοαῦθηοθ οἵ παΐςι ἱξ που]ὰ 



δ46 ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕῚ ΙΒΑΙΑΗ. 

ποῖ τϑοοῖγο 18 [ΒΡ ΟΡ ζο ον Η8 641} (νοσ. 2). 
Βυΐ οὶ ΠΟΓΟΙῪ οὈοδάϊοποθ ρμῖνοβ8 ἰῃ9 βούνδηϊὶ οὗ 
Οοά {86 ρον ἰο βιθυλὶῦ ἴο 1116 βόνϑγα β. δ γίηρβ. 
κα ἰδ αἰ8ὸ παιΐ ἢ} δἰγοηριῃοηθα ἴῃ ἐμ18 βοϊ ἔδυν- 
τοπάον Ὀγ ἴδ6 ἔσπι Ὀθο]ϊο ἰδὲ σα βαρροτία Η πὶ. 
Τὸ υῃάογβίδηὰ 186 ἵνο μδῖνοβ οἵ γϑγ. 7 ἰῃ {Π6ὶν 
χης το δίίοη, ὑμ6 ἢγβί τηυβὲ Ὀ6 τοίοσγοα ἴἰὸ (ἢ 9 
Ῥαϑβί, (6 δβοοοηά ἰο (86 ἰχίατο. Ἴδα ἥτε Ἢ» 18 
ἴο ὃ6 ἴαἴΚϑη ἴῃ (ἢ. Βεῆδ86 οὗ οοηἰπυδηοο: Βαϊ [ἢ 9 
Τιοχᾶ ΒΘ1Ρ8 126, ΒΘΏΟΘΊ Βανϑ ποῖ (Πἰ(Ποτίο) 
ΟοΟμ19 ἴο 8816. ---ἰ δὲ Ὀδοδιιθθ ΟΥ̓ (818 δαρροσὶ 
ΒἰΠοτίο οχροσιθησθὰ 1 μαγὸ Ὀθοὴ βἰγθησιῃθηρα δηὰ 
Θησουγαροά, 1 δῃλ ὈΘΟΟΙΏ16 81] (Π 6 πιοτὸ ἥτγτῃ, δῃὰ 1η- 
Β6Ώ810]6 ἴο ροσβοουϊζλομβ. ἔ ανθ πῦδ δ Υ ἴδοϑθ 
πὸ δια, ὈΘοΒΌ89 () ἰη »ῈΝ) ἴο ΘΑ 58}} 1 ἰσϑυν 
88: του ]ᾶ ποῖ Ὀ6 πὶ ἴο Βλδπιο.--- [9 86 Γ- 
νδηϊ οὗ 89 [0Β0 Κηονβ ἰμδὶ Η6 ἰ8 Παίοα οἵ {ἰτ6 
γοΥ]α, ἰ ἸὩΔΩΥ ΜΑΥ̓Β οοηραΓοα Ἀπ ρμογβοουίρα, Βαὲ 
Ἡς Κπονβ, ἴοο, ἰδὲ (π6 [0 ἘΡ, Η8 Ἰορα] δϑοϊσίδηί, 
ὙΠ Ὀγίηρ ΠῚ ἰηηοσθηοο ἰο ᾿ἰσαϊ, δηα ψ1}} ἀθβίγου 
1116 δανογβαγίοβ. Οὐηβάρης ἴῃ ΗΠ βαρροτὶ πψῆο 
ὙΠ ργονο Ηΐμ ἴἰο 9 ἃ γἱἰχηίθουβ οὔϑ, [6 ΡΟ] 

οἤδ]]οηχο5 Ηΐβ δα νογβασῖοα “ΒΟ Ὑ7}}} οου- 
ἴοῃᾶ υνὲὴτἢ 26 Ὁ) Ηδ βαγβ (Ἑοιρ. οὔ χἰχ, 25). 
οἷ᾽ πὸ δίδῃᾶ τοροῖδϑσ (οορ. χὶδὶ. 26)1 
Ὕ8ο ἰ5 ΠΥ δἄνθυβαι ὃ (οϑῦρ »Δ ΟἿΪΥ 
ἰιθγθ, οοσῃρ. χὶϊ. 11 δηὰ Εχοά. χχὶν. 14, πϊοι 
Ραδββϑδαροβθ ροσβδρβ πογογοα ἴῃ (6 Ῥγορ οι ταϊηά). 

[ἢ τοῖ. ῶ, “Ὁ 1)" ἴα ἀοοί 64] ἰο Ὀ6 ἰάκϑα ἴῃ {δ 
[αίυχο. ΨΥ, ἴῃ [16 βθῆθο οἵ “ἰο πιδίκο δϑά, 
κυϊ!ν, ὁ 6.) ἰο οομάθιμῃ," ἷ8 ἰοαῃά ἴῃ [κᾶ. δραὶῃ 
ΟἿΪΥ }ιν. 1). Οὐαὶ . ἸΏΟΤΘΟνΟσ, Φοῦ χχχῖὶν. 29 : 
Βοιι. Υἱ}1. 84. [““ομι, νἱϊῖ. 83, 84 18 δὴ οὐνίουϑ 
ἰαν δίϊου οὗ 818 ραββαρο 88 (ο ἔοσιη. Βυὶϊ ὄνοι 
ΨΙΊΤΕΙΝΟΑ, δπα (86 ᾿αγιρθεὶ δἀνγοοσβίοϑ ἴοσ Ἰοιἰη 
860 Νεοιν Τοβίδιηθηὶ ὀχρίαΐη ὑμ6 ΟἹ], δὲ ἴὸ 
ἴο δοκπον]θάρα ἐμαὶ ἐπ (18 σαθο δαὶ ΤΔΘΓΕΙΥ θοτ- 
ΤΟΥ Βἷ8 Ἔχ ρσγοβαίοηβ ἔγοζα ἰμ6 Ῥσορδοῖ, δηὰ δρρῇϊ68 
ἰδοιὴ ἰὸ 8 βαρθαὶ οὔ]θοῖ." -ὐἨ.Ὰ. ΑΙΕχ.]. ΤΊκθ 

ποτὰ 1732) Ἴ29 2 δῖϑ υοίεα ἴτοπι ουν ἰοχὶ ᾿πὶ 
Ρβ. εἰδ. 27. ΟὐομρΡ., πιόσθουοσ, Ἰὶ. 6, 8; Φοῦ σχὶν, 
28, δηὰ {86 1 ἐδί. 

8. ΤῊΝ ΟὈΟΝΙΤΙΟΝ ΟΝ ΨΗΙΟΘΗ ΙΒΒΑΕῚ, ΜΑΥ ΒΕ ΒΕΟΕΙΝΕΩ ΤῸ αΒΆΘΕ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΕ [, 10, 11. 

10. ΥΟ ὦ διιοηρ γουῦ ἐμαὶ ἔασι 6 ΤΕ, 
ΤΠαὺ ορογοίμ [6 γοΐοθ οἵ μἷ8 βεσνδηΐ, 
ἼΒαὺ στ] ΚΟ ἐπ ἀδυίζηθβθ, μα μαι πὸ ρα 
Το ἷπῃ ἰγυβὶ ἰῃ {Π6 πδηῖο οὗ (86 ζ0ΕΡ, 
Ἀπά ΒΥ ὕροπ ἷβ αοα. 

11 Βοβοϊά, 8]1 γο ὑπδαί κὶπα]6 ἃ εἶσο, 
ΤΠαὶ “οΟπιρα88 ψοιιγϑεῖυο8 δθοαὺ τὶς Βραυῖκ: 
ΑΙ ἴῃ ἰδ Ἰίρηΐ οΥἩ γοῦν ἢτο, 
Απά ἴῃ {ῃ8 βεἑμύσα ἐλαὲ γο αν Κιπα]οά. 
Τα 8.4} γὸ 

8 Τλο. δ οροἰεηᾶον αδουΐ λὲπι. 

ΤΈΧΤΟΌΑΛΙ, ΑΝῸ 

Βοθ Ζιίδὶ ἴοτ ἐδ 8 ΓΘΟΏΓΣΓΘΩΟΘΘ οὗ ἰὴ πογὰάβ: ον. 11. 
ΠΡ. οοΏΡ. Ὠϑαΐ. χχχίϊ, 22 ; 767. χνυ. 14; χυΐ!. 4 ὐ! 

ΘΟΙΏΡ. Ὁ} χῖν. 14. 

Υοτ. 10. ΤΟ Ῥαδβαβθ δἱ ἢγβὲ δ βἢξ βοϑίῃβ ἐο δάτωϊξ οἵ 
ἀουῦ]9 οοπδέγποιίου. ἘΠΕ ΟΓ ΟἿΘ ΤΑΥ͂ υπἀοτβίδηα ἐδο 
ᾳυθδίίοη 4.) Ὁ22 "Ὁ δ9 οὔὸ ἰπμδὲ σοααίγοθ [9 δΏϑοΣ 
“ὯΟ ΟἿΘ;" (θη [6 Ββοσοηα ἮΔ]Γ οὗ ἰδ γϑσϑθ τηυσί δ6 
γοΐοσγοὰ ἰο ἰδ βογνβῃὶ οὗ ϑῆουδῃ. ΟΥ οτο ἰαἶκθϑδ Ὃ ἴῃ 

{ἢ 9 80}896 οἔὗὨ “ σωέοσωίδ,," αηὰ 4}}) ΓῚ Ὁ) δ ἃ σογηΐογείϊης 
Ο4}} ἰο (ἢο86 ψῶο πο] ο ἰο ραΐ ἐῃμοίγς ἐσταβὲ ἑη ἐδ 861- 
σδῃὶ οἵ Οοα Βρί(6 οἵ Ηἴ8 απ ἷ]6 οοπάϊϊίουῃ. [1] γοζαγὰ 
ἘΠ ἰαΐίοσ σοηδίγασίίοη δα ἐδ δογγϑοῖ ΟΏ6, ἴον ἰὴ ζ70]- 
Ἰονίηβ Σοδβοῦδ: ΕἾγαὶ, δοοογάϊηκς ἴο ἐπ ἔοττηοσ ὁοῃ- 
δίιγυοίίοη, (ἢ 9 π0]90 οδαγροίοσχίοεία οὔὕὁἨἩἁ ΦἰὯθ βογυδηὶ 
ὖκ 8.8 ἴδ Ὁ ὯΔ ὙΠῸ Κ3) ͵ἰ8 δυροτγβαοι, οΣ ἰξ δοῃέαϊ 5 
ποίπίηρ Ὀπὲ ἃ πδϑα]θβ8 γορού ἐΐοη οὗ τὴπδὲ ἴων βαία ἰτηζηθ- 
αἰ δύο Υ Ὀϑίογθ ἴῃ γϑγβ. δ.9. ΕῸΣ ἰξ ἰ9 δβαίὰ ἰῃ γϑσα. 6, Ἰ, 
ἐπὶ (ἢ 6 βογυδῃςϊ οὔ ἰδ 1ζ9κν γαῖ κϑ [ἢ ΤΆΣ ΟΒΑ ἀδγκ 9585: 
δῃα Π6 ὮΙ ΠΊΑΘ 7 (65.1.68 ἴῃ γϑγβ. 7.9 ἐπὶ 6 ἐγάϑιβ ἰῃ ἐδ 9 
μοκὦν. ὝῊΥ ἢ τορϑα ρα 1----;δδοοομῃὰ, ἴῃ ἐπδὲ οδδϑ 

ΔΥ͂Θ οὗἁ πιΐηθ Βαηᾶ ; γ 8881] 116 ἀΟἾΤῚ ἱῃ "ΒΟΙΤΟΥ͂Ν. 

ὁ φίνα. « βονν ἀανίε. 

σΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

Υο. 10 ὃ τηυπεὶ τοαὰ “1) ΓΠ 3 ΜῈ). ΕῸΣ ἱποσο "5 πὸ 
πε 8 

)υπσοδιΐοη οὗ νῇῆδὲ ΗΛΗΝ δαγο: υἱζ., (παῖ, ὉΥ͂ πὯ9 186 σΐ 
{Π6 νογίοοϊ, ἰὴ οἴδιιδο ἰ5 συδοταϊηαιοα ἴο ἐπδὲ θοκίπ- 
ἰὴ ς τυ Γ9.3",60 (Πδὲ γὸ δ΄ ἰο ἐγαῃ α]αὶθ : " τὸ:ὸ ττυβῖξ, 

αἰϊλουσὴ ἢ6 4118. ἔγ τη ποιίοι “ Δ που ἢ " ποραοεὲ 
ἴο ὈΘ ΘΟΣΡΙΟδϑϑοά, 1ὺ σου]ὰ ποῖ Ὀ6 ἄοπθ ὈΥ͂ ΓΘ8}5 οὗ [ἢ9 

φοσίοοι Ἴ7Π, Ὀαὲ 18 ταϑὲ ἔποη τϑϑᾶ: Π] ΓΘ" ΜΈΣ. 

Ἡδηοο 1 βδτο ἰδ τίοτε οἵ Ονουκισα, Μαῦκεκ, ἔποαει. 
Ὀκειτεβου, ἰμαὶ ἰῃ 6 αυδαίίου “)}) Ὁ5.2 "2 δίημὶοδθ ουὖἱ οὗ 
ἐδ τοίδ! ἰγ οὗὁὨ ἰδγαϑὶ ἃ}} ἰὴ ἐμάϊν  ἀα}8 ἰὼ ἩΒΟΣΩ ΔΡΡΙΥ͂ 

ἰμ9 φτϑάϊοαιθα "' νἘὙ' κῃὰ ΥἹὉ 03 ΡΌ. Τὸ 
Μγοτὰβ "2 88 7ῖὉΓ 89 1 ἂσὸ βυδίοσὲ οὗἨ 6 ὙΓΠοἿ6 οἷδακο, 

88 Κποπξι, ΘΟΓΥΘΟΙΙ͂Υ Βαγ8. Τὸ 18 χυϊῖϑ Ὠδίαταὶ [μὲ “ 8 Ἢ" 

Βῃου]α βία ὅτϑι [01 ΟἿΪΥῪ 6 ἐϊιαὶ ἴδ 8 γ5 σα ἮΘΕΓΒ δ᾽30 

ἐὴο γοΐοο οἵ Ηΐ8 Βοτυβοὶ (952ο. γἱὶΐ. 417. ΤΊΘ γοϊαϊΐνϑ 

Βϑηΐθῃοθ ἽΝ 88 ἴδτ 88.) ΤῊ) 15 τοβαγάϑὰ ὉΥ͂ ΤΏΔΩΥ δ9 

8δ δοηέϊηπαι οι οὔἩΪΠ9 γαγεοἰρ. δοηθίσαοίϊου εν --νοῦ, 

80 ἐπα [{ ἀΘβοσὍ68 [Π6 δἰ ππδλίοη οὗ ἐπ Οοὐ-ἔδαυίην, τὲ 

Ταδῖς 98 ἔ 61 ΔΡΡΘΑΣ 8δ8 ἰδοϑο ἰμδὲ ϑοὰ μοῖρ. Βαϊ, δτοςὶ 



ΟΗΑΡ. 1 10, 11. 847 

ΘὯ6 ἰοοΟ ΚΒ ἰδ ὑπδὲ 6880 ζῸΣ Ἅ5 1, δηὰ, δοοοῃά, ἐπ ποζϑν 

εἶτα ἵν) [Ὁ Νὰ ψουϊὰ ὕ6 ἴοο Ἰγϑαῖς ἃ ἀδδοσίριϊος οὗ {π6 

τλουτηίμη! σοπαϊ οι ἱτωρ! ἰοὰ ἰὼ ὑἐποὶς οῶδο. ΗθρθῆσοϊΪ 
ἐπίηϊς [06 τοϊαϊγο οἰδιιδο ἰδ ἴο Ὁ γοϊογγοὰ ἴο ἐῆο βοινδηΐ. 
ὝΒοΩ Ὑ)Σ ἰΆ γον 8 ἃ ϑἰκηϊ βοδλί σοῃίσαβδί: ἢ6 ὙΠῸ ἴθδσδ 

Φομόναι δηὰ ᾿ϑασίσθηβ ἰο ἐδ. τοίςϑ οὗ Ηἰβ βογυδὴ 
ψΠ16ἢ (ἐ. 6. ΔΙ Ποῦ σῇ [ἢ Βδιῶθ) γα 8 ἐπ ἀδυϊςζοθαΒ δ 
αἰοροῶδοσ πεῖ 6)} δρίθμαοσ, --. ἰθὺ ἰτῃ ἐσυϑῖ, εἴο.---- 

οὩΠ 171, ΟΡ. 1χ. 1; {πὸ δοσαδδίίγο [5 ἔῃ 6 ἀεό. ἰο- ἀν ἕν, , 
οαἰὰα Δοφογάϊπβ ἰο Δϑαΐο αν οἵ ΠΊΡΝ, Γγ} 011. 

γος. 11. [υδἱϑϑὰ οἵ ΝΟ δου που]ὰ τϑϑὰ Δ}... 
δΔοοογάϊης ἴο ὑπ βυγίαδο; οὐ θυθὴ δύ Ὁ γασὶν οῃδηκο (ἢ 9 

γοδάΐης (Βχπ:5.) ἐο τ (6 ὨΟΠ ΗΘΌΓΘΥ ψογὰ ζοχστωϑθὰ 

ἴτοταὰ 8) Ασϑῦϊο). Βοὶδι. δῖ υπῃϑοϑϑδασγ. 2} ἰ8 ἰὴ 

αἰγοού σδυβδιῖγο ΡΙο] τῶ “" ἴο ὕγδῖίζθ ΘΟΙΏΡΒΒ88 δδοιὶ"--τ- 

2) ΠΩΣ» 5. ποὶ -α γ7γ9 5}68}} 16 ἐπ ἑοστωθηὲ ; ἵ) ἀθ- 
Ὡοῖθ8 [δ ἐδεηπίπιδ ἐπ σοι οὗ ἰῆο Ἰανγίηκς (δοῦ υἱ.. 41: 

1μα.. 1. 21, σογῶρ. 2 βαζη. Υἱῖι. 2; χίἱ, 16; χί!, 831). 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1. ΑΒΔ ἴμ0 αἰδοοῦτβο οὗ 186 βογυδηΐ, Ἡδίοἢ 
ἤουτοβ 16 οἱ οἵ {π18 μαρία, 8 ἰηἰγοάυοοα 
ΌὉΥ ἃ. ποτὰ οἵ Ψομον δ᾽ Β, Βὺ ΠΟῪ ἰΐ 19 οοποϊυἀοά 
ἴῃ τῃ6 δδ10 ΔΥ. ΕὉΓ (Βαϊ γογα. 10, 1], δτὸ ἴ 6 
ποῖάβ οὐἠἨ Φεβουδῇ δρροδσβ ἔτοπι Ἐπὶ γ͵ὸ δ88]} 
βανθ ἔσοις Ὁ Βαηᾶ, Ηδ ἰὐτβ ἴο (Π6 ἵνο 
οἶδϑβϑα ἰωτο τι οἢ [8γ86] βοραγδίοα 1 γοϊδίΐοη ἴὸ 
1:6 ϑογυϑδηί οὔ αοα. Ενϑῃ δϊθοαν [δγϑο], ἴον (86 
ταοδὲ ραγί, δ σαὐοοϊοα {π βεγνυβοῦ οἵ 6 ῃονδὴ 
ἰδοδο τμδὲ ἴοαν ἀρὰ αηὰ Βοαγκϑη ἴο (Ὧθ νοΐοϑ οὐ 
1 δΒογνδηΐ δρὶϊς Ηΐθ ἸΟΝ ἰμοθα δηὰ οὐδουτῖῦ, 
δηὰ Ἰοδ οὐ ΗΠ), ΠΊΑΥ 811}} θ6 Ὀ]οαδοά (νϑγ. 10). 
Βαϊ (Ποβὸ πῦο νι βατηΐης ἰοσοθβθβ δπὰ Ὀαγηΐηρ 
ΔΙΤΟΉΒ χερχϑὰ δρεϊήδὲ ἴΠ6 δογυϑδηῖ οἵ αοά δῃὰ ΗΒ 
οΆ086 ἃτο (ο]α ἐμαῖ {πὸ το ἰκϊ πα ϊοα Ὀγ ἰμθτ 88.4}} 
ἀδνοῦῦ {μοιβεῖνοθ. Τηδὶ Μ1} θὸ ἴῃ6 ρμαΐϊηδι] 

ὨΪΒΗτηοΩΣ Ὀγοραῖθαὰ ἰοσ ἱβοὰ ΕΥ̓͂ ἰΠ6ὸ [0 Β»ν 
ΥῸΓ πο 
2, Ἅο [5 δύϊομρ ----ἰ ΒΟΙΧΙΟΥ͂Ψ, γοτα. 10, 

11. Α5 νϑγ. 6 ἴῃ ἃ ᾿ῃ θα βΌΓΟ ἔοσιηθα ἃ ρῥγοϊαάθ ἴὸ 
186 Ροβίο να ϑέδίθιηθηὶβ οοποοτηϊηρ {Π6 βιιβογίης 
οἵ ἰὴ6 βεγνδη οοηϊδίποα ἴῃ [11}., δο αὶ Ὧ0 
᾿ἰκϊ (πρ] θη οΓ) δῖ 8 ὑτοϊυἀα ἴο {Π6 ποραιλνο 
οη68 (1111. 2 δ). ΜΑΙ εϑῖΒ ἐῃ ἄδεϊς 6885 δἱοηρ 
πἰτ ΒΘ ῈΒ πο Ἰἰρϊ, νῃΐοῖ ἰδ (ἢ 9 ΤΟΥΟΣθΘ βἷαθ, 
8 πὸ ΒΙΌ]1οΑ] Ἔχργοβαίοῃ ἴον ἔθ ἀθδθρβϑαΐ τι ΐβογυ, 
πῃ] ον αἰοά ὈΥ ἃ τὰν. Τπογοίογο Βόοϑνοσ, βρὶ 8 
οἵ ὑπὶ8. Ὠ11ΒΟΣΘ Ὁ]6 οχίοσίοσ (866 Τεχί. απὰ αγαπι.), 
51}}} μϑϑὰϑ (ἢ γοΐοθ οὗ μ9 βογνδῃῖ, Δ Ὺ ἱγαβὲ ἴῃ 
{π6 πδλθ οὗ Φοιονδῃ (6. χσχχὶδ, 21) δηὰ Ἰθδῃ 
οὐ ἢΪ8 (χ. 20; οορ. χχχ. 12: χχχὶ. 1); 
1βογείοσθ 6 τ Δ  σομηΐοτγί πιάσει ὈΥ ΝΜ Ῥτουλὶθοβ 
οὗ χτοθ γίνη σοιβ. 1-ὃ.-- - ΤὴὩθ δηθηνΐοθ οὗ ἐῃ6 
δογναηΐ Ἀγ Τοα]]6ὰ ἤτθοκίη ἅϊθσα. Του Ί]1688 8 
ἢτθ ἰβ πχϑδηΐ ἔμδὶ θυγηβ ἰη ἰμοὰ δηὰ ὃΥ ὙὨϊοῆ 
ἰὸν θη βοῖ {86 ουαὐψατὰ ποιὰ οὐ το. ΕῸΓΣ 
ψἸΟΚοάησΡα 18 ἃ ἢγο, ἀπά {π6 πὶοκοά, ροϊβοπουβ 
ἰοησὰθ (ἡ ἰσ ἢ 76 ἈΓΟ Βρϑοίδ "Ὁ ἴὸ υπάογείαπα ὈΥ͂ 
ΠΡ") 18, ἴῃ 748. 11. δ, Θ, ΟΧΡΓΟΒΕΙΥ ολ]]οὰ 8 
116 ἅγο (μὲ γοὶ βοία ἃ που] οπ ἢτγο, διὰ δ 
πον] α οἵ Ἰπἰαυϊγ. ΜαϊκίΩς ΟἹ Θ᾽ 5 δἰτάϊηρ οἵ 
ΠΟΙ αΑΙῈΒ τοδὺ δα βαϊὰ ἰῇ [6 Βα Π16 ΒΘΏ80 88 
ΟΠΘ δροδίκβ οὗ ριγήϊηα τ πἰγοηρίῃ (8. χνὶϊ. 
38, 40), ΟΥ ὙΠῈῺ ἸΟΥ (Ρὰ. χσυχ. 12), ὦ. 6. ἤρυτα»- 
ἔνοῖγ. ΕἾΘΓΥ ΔΙῸ ἰμοὶν δνογιὴθ ΘΔΡΟΏΒ. 
ΟἸΒΕΝΙΌΒ βθοιη ἰοὸ ἐμτηἰς οὗ 8 ἔτ ἐπδάγογίθπι 
Κιπα]οά, θασαυβα ἴῃ τοῦ. 11 α 6 βπᾶβ ΟὨΪΥ͂ ἰδ6 
οοηηυδίΐοη οὗ ἰμ6 ἥσυχο οἵ (86 ἀδγίκηθθβ δηὰ 
1μ6 ἱπβουρδῦ οὗἨ δι᾽ ΓΑΤῪ δ! 6 ]ρ. ΟἸΒΘΓΒ. τοῖο 
6 Εἰ πά ηρ οὗ ἃ ἢτο ἰο {πὸ ρογβοοαιίουβ οὗ (88 
ῬΓορμοίβ, ΟΥΓ'. ἰο ἰμ6 ἀπδυγγοοίίουβ οὗ (6 «6.18 
δραϊηδὺ (Π6 ΒἘοιηδῆβ. Οἵ οουγβα δὐϑῃὶβ οὗ ἐπὶ 
ϑογί τᾶν σοῃίγί θυΐα ἰο {168 Δοοουαρ] ]Βτηθηὶ οὗ 
ἩΠδὶ [η6 Ῥτορῃοὶ ψου]ὰ βὰγ. Βαὲΐ 10 'β Ῥθύνϑσβθ 
ἴο {1 Κ Ἔχο]ιβὶ νοὶ οὗἁ βρβϑοῖαὶ δυθηὶβ. ΑἹ] ἐπαὶ 
πϊοΚοαὰ 1δγδοὶ ἀϊά, ἀἰγθοι Υ δηὰ ᾿πά γθοῦγ, αεϊηϑὶ 

1μ6 ϑογνδηὶ οἵ αοά, νιτὰ ἤθε ἀαγία εἰπα]οὰ τὲϊὰ 
Π6]1] ὅσο, οὐἱν κἰμα]οα 4 ὅσο ᾿μδὲ οοῃδυτηθα {Πθσὰ- 
δοῖνοα. Τδι8 ἐποὶν οὐσσῃ ἤγο ἰυσηοα ἰηΐο 8 ἢγο οὗ 
ἀϊνίηθ τγϑίῃ, δὰ ἰηΐο {μι ἰμ 6 Υ γγασθ οοπειγαϊηθα 
ἴο οῃίοσ. «Ψογιβαίοπὶ τὶ} ἴ[πΠ6 Τοπρίο ρογϑμοα 
ἴῃ 1, Οὗ ἰδὲ ἀδὺ πῆ θα {18 ὅγο πιυϑὺ Ὀυγη, ἐπ 9 
Ι,ΟῈΡ 5808 ἰῃ δάνδηοοα ἴο μοῦ : ἸΣΟῦλ ΤΥ Βδαηᾶ 
ἴα τ} 18 οοἵὴθ ρου χοῦ; ἐῃ τἰοπηϑηῖ γὸ 
888}} ἰᾶὰγ γουσδοῖνθα ἄονσῃῃ. ΤΕο ἀΔΥ τ ἤθη 
[ογβ οὶ βἢ}8}} θχ ρουΐθῃοθ (μδὶ ἤθσυ ἡπαρηαθηὶ ἔγοτα 
πΠ6 ΓΟῸΒΡ ἰδ ἰμ6 ἀδν ψΒδθῃ, δῇογ μανιηρ ρῥ]αγοὰ 
ὑοῖν ρμαγί, ὑ86 0 681} 110 ἄοτῃ ; Ὀπὲ {δ 0 Ὺ ἴα 
119 ἀονῃ ποὶ ἱῃ σθροθο, Ὀὰὶ ἰῃ ἰοστηθηῖ. 

ΘΟΟΤΒΙΝΑΙ͂, ΑΝῸ ἘΤΉΣΟΑΙ,. 

1. ΟὨ].1. Το οδατγοι οἵ ὑπὸ Γοσὰ ταΥ Ὀ6 
ΒΟΙΟΙΪΥ ΡυῃΙβῃ6α, ἰΐ ΤΑΥ͂ ὈῸ ονοστὰ τ 66: 
τηἾ68, ῬΑΙΕΥ ἀρείγογοα, γοαυοθά, δα ἴῃ ἐμ6 ἄδγη 
οἵ ἘΪ ΔΕ, τὸ 7,000 ἔδαϊ ἀγὸ ἐηνὶβῖ5]6, θὰς ἰδ οἂῃ 
ΠΟΥ͂ΘΡ ΓΘΟαΙο 8 Ὁ1]1 οὗ ἀΐνογοθ. ΕῸν πθδὶ αοά 
Βαβ ἰοϊπβὰ ἱορθίμοῦ τωθη 8[}8}} ποὺ ραΐ δβιιπάβσ, 
ΓΤ 1.18 Ὀ6 ἔγυο οὗ (89 οτἰρῖπδὶ δηὰ ΟἸ γἱβίλδη τη 8Γ- 
τῖδχο, ὙὮγ ποῖ δι}}} χορὸ οἵ {Πὸ οσὶ ψῖηδ] γρ6 οὗ 
τείας ΕΡ. ν. 28 μη΄. 

2. Οη 1]. 2. “υΐα νυεἐπὶ εἰ ποπ ἐταί υἱἷν, 
Ῥεπὶ ὑπ σαγποηι, ἰηχιῖί, διῦ πιοτίπιιδ ὕτὸ υοδῖδ, 
γεδιιτγεχὶ, ὑπιρίουὶ εἰ ετλίδιιὶ Ῥγαέϑοηδ οπιιθδ Ῥγοπιΐδ- 
δίοπεβ. Ῥογιδ υο8 πιὸ ΠΟΉ, τεοορίδίιϊδ. ϑιομὲ ἐδ 
«οἷ. ἵ. : " υεηΐξ ἴη, ἰα εἰ διιὶ εὐτα ποΉ, γεοερεγ "ἢ 
--ΟΟΑΟΝυπισυνὰ Η ἐμ, τῆν εἰ ραγυμία, εἰο. 
«Ϊαοσίαι ἕαπι δυαπὶ οοτίτα ὦ εἰ οὐ)ωιγφαξ 
ἐ0ο8. Οὐαὶ αἴοαξῖ : τὸ πιὸ ἰδο περί σία, σιιοα δῖηθ 
αἰΐγχυα ροπιρα υεπίαπι. (8 Θογρογαἷδ γοστληι εἰ 
λαπα τιιβτπιϊίαίοηι οοτίδηνπλδδ8. ἸὩοΓιη. 600 δἰ δοίδο; 
πμπιχιαηι ἰἰδεταυΐ 008 ΡῈ υἱτέωίεπι, δεά δε ΕΥ ῬῈΡ' 
ἐπβυπιϊίαίσηι, πὶ συα δυπῖπια τἰγίυιδ εἰ ροίοπζία ὁδὶ, δὲ 
ἔωπι δοίθο 6886 Ῥοίεηἐΐβδῖημιδ, οσαπὶ Ῥγογδδ πἰλῖἑ ῬΟ5889 
ἐνὶ δέϊηιο τ." ΤΌΎΗΕΒ. 

8. Οη ]. 2. Αέὲ Μῶν τοδυΐλε. “Αοὐ οδῃ ἀθ- 
Βίγοῦ ἰΠ6 τ|οϊςθη ΟΥ̓ Δ τοῦυΚο (Ρε. ἰχ. 6). οι 
ΗΘ σγοϑυκοα 86 Ειθϑα βοδ ἐΐ Ὀδϑοδξα τὺ (Ὀᾷ. ον]. 
9). Απὰ πβοῃ ΟἸ τἰβὲ ἐμγοδίθηθα τῃ6 πίηα ἐΐ Ὀ6- 
σ8119 δι1}} ([μαἶκα νἱ]. 24). 1 ἀοά οδη πο ἀο 
80 τηποῖ Ὀγ οἰϊάϊησ, νοΐ Μ111} ΒΔΡρθὴ πβθη ΗΘ 
Ἰοΐμβ [86 ἀδϑά ἰο ἐμ6 πογά, δηὰ ἔδίκεβ ἐμθ ἴσοι 
Βοδρίγο ΟΣ ἴπ6 ροδὰ πῃ μδηὰ (Ἀδὰ. ἰϊ. θ; Αοἱὸ ἰχ. 
δ) ἢ" ΟΒΑΜΈΒ. 

4. Ου 1]. 48ε.ᾳ. ΤΠΥΤΉΕΞΒ, ΤῸ ΤΟΠΔΟΣΕ Ἴωὰ; 

ὉΠ ΟΥ̓ ““Ἰοαγτιθὰ ἰοηρίιθ ἢ κμι}}} ρίνοβ ἴῃ αἷδ 
ΘΟΙΩΠΙΊΘΏΪΑΓΥ {μ6 ἜΧρ]δηδίϊοη ἰδαΐ ἰΠποΓΘΌΥ ἷ8 ποῖ 
ἰο Ρ6 υπάογβίοοα ἃ “ σις ὑρμδθ θυϊ 8 
“ἰ αἀὐδεύρυιλ᾽)" οὐ ἃ “ἵἴΐπσια αἰἱϊδοὶ , σας 
αἰδη μπρησφκισεϑν φυοά α ἴ)εο ἀϊαϊοὶ!." Απά πῖ8 
{818 ἀρτοοϑ δάἀπιί γα Υ δὲ ὑπ6 Τοτά, Θαρθοΐ}} 
ἴῃ (6 ἀοαροὶ ὈΥ Φοῇ, 8δὸ οἴνθηῃ αϑῆγτωβ, ἰαὶ ΗΘ 
ΒΔ γ8 οί ΐης θυ τί Β]16 μα8 μεδχά ἔγοπι ΗΪ8 



δ48 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΙ͂' [ΒΑΤΙΑΉ, 

Ἑαδίδοσ, (μὲ Ηδ ἀοοϑβ ποιμίης Ὀυΐ νδὲ Ηδ δὲ 
τοοοϊνοα ἤγοτα 86 β8πιθ, γὉ}}}8 Ὠοϊδῖηρ Ὀυΐ τδὲ 
Ηο υἱ}1Ἂ (Φόμη 111,11, 82; ἰν. 84; ν. 19, 80; νἱ. 
38. νυἱὶ. 16; υἱῖϊ. 16, 88; χ, 18, δ7, 88; χὶ!, 49, 
δ0; χῖν. 10, 81; χυ. 16; χυΐ. 82). Βαὶ ἐμδὶ 116 
Τ1,οτὰ παϑ τοὶ ἀοοί!α ΟὨΙΥ πὶ γϑίθγοποθ ἰὸ βρεδῖκ- 
ἱῃς δηὰ ἀοΐηρ, ὑαὶ δ]δὸ πὶϊ σϑίθγθῃοθ ἰ0 βυ δι" 
ἰηβ, Ηϑ βαγϑ ΗΠ τρβο Γ ἴα [86 πογὰϑ : “ ΜΥ Βδίβεσ, 
ἱ ἴν Ὀ6 ροβεί!ο, ἰοὺ {πὶ ΟΡ 888 ἴγοτλ Μο; 
Πονοσ μ᾽ 6θα, ποῖ 88 1 π|}}, Ὀυϊ δ Του ψ|}} 
Μαί. χχνὶ. 89θ8. Απὰ μϑποϑ, Ρδὰὶ] ἰθδι βοθ ἐμαὶ 
(τσὶ τᾶ οὐθάϊεπὶ υηἰο ἀοδίι, ονθ ἰμ6 ἀεβι 
οὐ ἐδ ογοϑα (Ῥἢ1]. 1ἱ. 8). 

δ. Οη]. 6. Το [τὰ εδἱὰ, Τὸ χνιϊ!. 81-88: 
“Βοβοιὰ ψθ χὸ ὕρΡ ἴο Φογιδβδίθα, δὰ 4}} (δἰ χα 
ἰπδὶ ατὸ τγιϊθη ὈΥ ἴμ6 Ῥχγοριοῖα οομοθσγηΐϊηρ ἴδ6 
ἥοη οὗ πηϑὴ β[}8}} ὑ6 δοοοιρ  βῃθὰ, ΕῸν Ηο 5}4}} 
06 ἀοϊἰ νογοὰ υηΐο {86 Οαοπι θα, δηα β84}} ὃθ 
κηοοϊκοά, δηή ὌΡΗ θηϊγοδίοα, δηὰ βρὶ᾽ {64 οὨ : 
δια {π0Υ δἢ Ηΐπι, δηὰ ρμυϊ Ηἰπ ἰο 
ἀοδίι: δηὰ ἐμὸ εμἱτὰ ἀδῪ Ηδθ 8.}18}} τἷβο δαΐῃ.᾽" 
Βοχδγάϊηρ (ἢἷ8 ἐξ πιυδὶ Ὀ0 ποθ, (δὶ [Π6γ0 18 0 
οἴἶοεγ ΟΙὰ Τοβίδαιθηὶ ρδβλαρο {πὲ ἀθϑοίδιοθ (δὶ 
1:6 ϑοεγνδηὶ οὗ ἀοά που]ὰ Ὀ6 βρὶξΣ ἃροῦ. Μοτσο- 
ΟΥ̓́Θ ὨῸ ΟΣ Ῥδβθαρα βρθᾶϊβ δὲ ἰϑαδί δὸ ρἰ δἰ πὶ Υ 
οἵ δοουγρίης δηὰ δα ΐηᾳ. [ 15 τί μο Ὁ ὙΘΓῪ ΡΓὸ- 
ὑδθϊο (δὲ "ὁ ὑβρισϑήσεται᾽" φαροοΐδ}} 7 ΔΏΒΥΘΙΒ ἰο 

Ὁ 27 "ηῦ, ἴον ᾿ἴ δυο οΔἢ 6 δὴ ὕβρις, ἰἰ 
δ (μι18 11-ἰγοδίπηθηί οὗ (ἢ ἴλοβ, [{ ἰδ δοοογάϊηρὶν 
ἴῃ 86 Βἰχμοδὶ ἀραττς ΡγΟΌΔΌ]9 (μδὶ ἰη ΚΟ ΧΥΊΪ]. 
31 δα4. 6 [οτὰ ἘΠΡΟΟΙΑΤΥ͂ ἰῃ πιϊπὰ ΟΡ Ρ89- 
δᾶζθ. [0 6 ρΡΘΑΓΒ δίϑο πᾷζδὶ ΓΘΔΒΟΏ ἯΘ 
ἮδΥΘ [ῸΓ γϑίδγϊ ρ ΟΟΓ Ῥαββαρσο [0 6 ϑαγνδηΐ οὗ 
ΨΦοδΒονυδῇ. 
Οη 1. 7-9. “ οοπῆθα 20 πυῆσυαπι οοπβιϑα 

φοοοα !."- δ ἼΣ Βοϊάδ. ουὲ {πγουχῖι Ῥαβδιοη- 
ποοῖ πὶ ΟἸἩγιδὺ δίοηθ, τουδὶ δηά β}}8}} αἰϑὸο Κορ 
Ἑλδίον ἰθοσο νι Ηἰπι.᾽ ΕὈΕΒΒΤΕΒ. 

δ ΤΣ πρϑ οοποοσγηΐης [}10 (Δ Κἰηρ ὁ 
δά ἴΠ6 ἀοαίγυοίίοη οὗ ἴΠ6 Τορίθ. ΤΊ δὰ 
οουμπλδηδοά ἰο ργϑϑοσυθ ἴμὸ Τορ6. Βυὶΐὶ “ τοῦ 
δὲ (υἱκε., τοῦ ναοῦ) κατεψήφιστο τὸ πῦρ ὁ ϑεὸς πάλαι." 
Α Βοιλδῇ ϑοϊάϊοσ, “" δαιμονίω ὁρμῇ τινε χρώμενος" 
οϑδίβ 8 ἔἄγο- ὑυγδηὰ {πσουρῇ ἐπ ρφοϊάοη πίηαον ἰῃΐο 
(6 Τορῖ6. Τίϊυθ πασίθηβ ἊΡ δηὰ σου δη68 (0 
οχίϊηρσυίδῃ (6 οοηβασταίίοη. Ηδθ 8 Ὡοΐὶ μοαρά, 
οὐ πλθῇ {71}} ποῖ βθαγ, Αὶ βο] ἀϊ6γ ϑϑοσϑί!Υ δρρ}168 
το ἰο ἰμο ἀοοτ-ροαὶβ οὗ ἴθ Τϑαρ]ο θυ] αϊηρ 
ΡΙοροσ. Τιθ Τθιρὶθ 'νγὰβ οοῃδβατηϑὰ “ ἄκοντος 
καίσαρος." ΦΖΟΒΕΡΗΥΒ τ ροδίθα υ ἰοδιῖ 68 ἐδαὶ ἱὶ 
ἯὙΔ8 1506 ΙΟΒῸ ἰδδὶ γχανο (9 Ἰϑρ]9 ἴο ἐδθ 
βδπλοθϑ, δηὰ ἱπογοδῆθυ (80 Ὑ019 οἷ οἵ Φογὰ- 
8816π|.0. Οηθ τηϊρὰϊ ἔβηογ, ὙΜ116 τόδ ηρ ᾿ἷδ δο- 
οουῃΐ, ἐπί πο ῃΔα ἴῃ πιϊη ἰμ6 πογὰβ οἵ οὖσ ἰοχί: 
“ ΤῊϊδ 8}8}} γο αν οὗ Μίηϑθ μαπὰ." Αμπάὰ ψ8ο 
ἀοοβ ποὶ ἐπῖη|κ αἷϑὸ οὖ: “'“γϑ β.}8}} 11ἴΘ ἀότῃ ἴῃ 
ΒΟΓΓΟΥ᾽ (Τοτταθη!) τ μοη τοδάϊης οἵ (Π6 δΒυνυνῖηρ 
ἦοννα, ΠΟῪ ΒΟΠπὶ6 Ὑ6ΓΘ Βοηΐ ΟΥ̓ ἰο ἐΠ9 ΣΣΏ65, ΒΟΙᾺΘ 
Καρὶ ἰο οοηϊθῃα 88 ρ᾽δάϊαίοτβ δπὰ τὶ τ]ὰ Ῥϑαβὶθ 
ἴω (Π6 ἐποδίγοβ, [16 τοδί βο]ὰ 88 δἰδυοβ (9 ΒΕΡΗῦΒ, 
ἰ.. ΥἿἹ. 9, 2). 

ἩΟΜΙΙΞΤΊΟΑΙ, ΗΙΝΊΒ. 

7. Οὐ]. 1-3. ϑδογσιηοη οἵ οοῃδοϊαιΐοῃ ἴῃ εἰπιο8 
οἵ (6 ΟΠΌΣΟ ΙΒ ἀϊδίσοθβ, Ἡλαΐ αγὸ τὸς (0 (λίπξ ο 

(λα ρῥγεϑεηΐ οοπβίοία ο( (λ6 Ολιγολ}ῦ 1) ἯΥο πυυδὶ 
τορχϑιὰ (6 Πλ 88 ἃ ᾿ἰδημο οἰναβιϊϑοπιθηὶ ἴῸΣ {86 δα 
οὗ 186 οἰατοι, δῃὰ βυῆδσ οὐγϑαῖνοθ ἰο ὕ6 ἰϑὰ ὈγῪ 
1μαπὶ ἴο γορθηίδηοο (ὑε μοὶ ὰ ἔοσ γοῦς ἰηίαυϊίος 
86 Υ6 5014---ηά Ὧ0 ΟὔΘ Δηβνογοα Υγ6 8. ], 2)--- 
2) 6 οὐυκῆξ ποὶ ἰο ἀοεραΐν ἴω (μ686 οομῇϊοία, 
οομίοτγί οὐτηοῖνοθ ἰη [Π6 ἀχρθοϊδεου οἵ ἃ 
ἀοϊγογαῦθοθ. ΕῸν αοὰ α. ἰδ ὙΠ τογ ἱἱϊ, 
Ηο δ ὠοΐϊδον αίνϑι [6 σμαγο ἃ 111 οἵὗ ἀΐνογοϑ, 
ΠΟΡ 6δι αἷγο ἰδ (νοσγ. 1, ὙΒΟΓΘ ἷἰδ 186 11}, εἰς.) ; 
δ. δ μδα αἷϑο (8 βοόνοσ ἴο ἀο ἰξ (18 ον βαπὰ 
βὰς εἰα., γα. 1, 1 οἰοῖμο ἴθ βιθσϑῆβ, σίο., 
Υ6. 3). 

2. Οὐ 1. 4. Το 10ΒῈΡ0 βαγε Μαῖ. χί, 28: 
“Οο.26 πηΐο 126 41] γ0 (δὶ δ΄ὸ ΘΔΓΥ," εἰ6. Τμδὲ 
'θ ἃ τίρειϊ πὸ}}]-ἰπἰοηἀοα δυπηπιοῦδ δὴὰ πουδν οἵ 
811 οοηῆάομοθ. ΕῸΣ πο ΟὯΘ ὁΔη πῃ ἔδοϊ 8ὸ 
1:6 ἩΘΆΤΥ͂ 86 Ηθ. Ἣδ8 υοὶ οι ἵυϑὲ ονς {μὲ8 
εἴν Ηἰπὶ δὴ ἰποίγυοιοὰ ἰοηρὺς ἢ “ΤΗΐδ ἴοο 
ΤΛΆΥ͂ ΒΕΓΥΘ ἴο οομχίοτί (86 ΘΙ) ΒΘΌ ΠΟΥ ῬΟῸΣ 
οαἱ ἐμοῖς Βοατίδ ἰονανὰ ἰμ6 δεγναπέξ απαὰ ολνὲ 
οὔ 6 19ΒΡ, πο, μυϊ ιν ἰπ ΗΪδ πογὰ, ἐσὶοὰ διὰ 
Ρτοβθασυθὰ ὑπο ΠΙΒΩΥ͂ Δ σΓῸΒ5, πᾶν Ἰθασηϑὰ ὉΥ 
αχροσίθηοθ, δον ἰδοὲν Βϑαθϑεηθσβ θσδιαρὶθ, ἴο 
Βροαῖκ 8 ποτά ἰῇ βδϑϑβοῦ (ο ἰδ9 ΜΘΔΙῪ (πεῖς, 
πγοιομποά, οομηίογί θα, {μὲ ὉΘΔΓ μἰεδε δὶ (μοὲς 
ΟΓΟδδ ὨΘΔΡΙΥ ἰἰγοὰ οὐδ, δῃὰ ΠΟΥ ὉΠ Δ 0]0 ἴο μοὶ 
ΟὨ]." ΒΟΗΒΙΨΕΒ, Θεείδηδολαΐς, "ἰ. ΓΥ. 9 ἐγοά. 
8 6. Τῇ, Ὁγ 6 παίϑγβ οἴ δύῃ ἀἰβίγοδβ δηὰ ἰγίνα- 
Ἰαϊΐοι, ὑπο γὸ γϑιρδὶῃ 8ι}}} ὁ 1110 βρατγκ οἵ ἔβὶ 
ΔΡΡΙΥ γουγβοὶ ΜΠΊΚΠῚ Τ οοηβί ον π6 πτογά 
σοά, ἦκι ἐλ ΔΎ ποῖ αὐΐουῖν αυθηοϊιοα, 4]- 
(μουσὶι 186 ἄονὴ ΜΪΠ1|1 ὍΘ τολυν Οὐδ Υ ἐ ρ ἴο 
ἰπάονγ ϊ. Ηον ΟἸ κι οοπιίοσίβ οὔθ ὈΥ Ηὶδ ἀθᾶς 
ποτά 1 ΑΒ αἷβο ἰξ 18 βαϊα : “Το [080 Παδίἢ σίνει 
ΙΔ6 ἃ ᾿ἰοδγποὰὺ ἰοηρσυο, οἷο. ΤΉΟΓΟΚ, ε ἤρα 
οἵ Τευοῖξίον.," ν». 252. 

8. ΟὨἹ. 4-9. ῬΑΒΒΙ͂ΟΝ ΒΕΈΜΟΝ. Τ73.6 ἐπἤεν- 
ἔπε οὕ ἰδὲ Τονά. 1) Τἢθ ρτουπά οἵ ἴ[ῃθο ἤϑα 
606, τοῖα. 4, δ); 2) Τιδ πδίαγο οὗ ἰβοι {111-59 
οἵ ἜψΟΥΥ δογί οῃ ἴ86 ρδτὶ οὗ ἴμοϑθα (δὲ μαιθὰ {89 
ΠῸΟΒΡ, σοτβ. θ, 7); 3) Τ)6 860 οὗὨ ἔπεα ((αῖ τὸ 
ΤΊΒΥ͂ [14] ΒΑΥ: ὙΠ6Ὸ0 πὶ 1 οοπίοηὰ υἰϊ τη ἢ 
νψῆο ἰδ Ησ ἰδὲ οοηάδοιηποία ἢ [Βοτὰ. γἱ1}. 88, 81] 
γοζὰ. 8, 9). 

4. Ου}.6. “Ο [δπ οἵ αοά, δον Πδεὲ Του 
ἰδοίθὰ ἰο ἐμοὶ {0}1 οχίθπε 189 ἱπιροθϊίομδ οὗ 
Ἰυμηϑη αἰηὐ]ποαθ ἢ ΤῈθ Ὀ]Ϊ πάποδα δηὰ τἱ]ἱοϊκοα- 
Ὧ688 οὗ ἴπ6 Βυπίδη Ποατὶ οου ἃ ΟὨΪ]Υ ὈδοΟΙΏ6 τηδηΐ- 
δαὶ ὉΥ͂ οοπίταδὶ τῖτ ΤΥ ΠΟΙ ποθ, 88 Ὡἰσμὶ ἐδ ΟΌ]Υ 
Κηονῃ ἴῃ 18 οοἰἶτο ἀδγίκηθαβ ὈΥ οομίγαδὶ τι (86 
ΒΡΟΙΪΘβ8 ᾿ἰρῆς; δηὰ ἰμὺ8 ἐξ 1.88 πον οὐθὴ Βδρ- 

ποά. Απά ἐποα παϑδὶ εἰϊθπί, απὰ Τῆου μιϑϑὲ οὰ- 
υγοὰ 411 οοπϊγδαϊοιϊϊοι οὗὨ δβἰπηθγα, δ ]θης ὙΠ 6α 

{ΠΟΥ͂ αἰγαοῖς Τῆοο πίιδ ἐμποῖν ἤδῖβ, ἤθη {Π6Υ δρὶς 
᾿ νν" ἔλοο---ἰἢ9 υη͵υοὶ ἰδ ἰτεδίδης [86 Ψυεὲ 
οὔθ, 8 φβοσυδηίβ (μον 1.0 ΒΡ, ἴμ6 οτοδίῃσθ [89 
ΟἾΪΥ Βαεροίίδη οἵ ἴμ9 Εδίμεγ ' “1 γᾶν τὴν ὑδοὶς 
ο ὅν διηϊΐίοσθ, δι ἸΩΥ̓ οὔθ 8. . . διδιιθ δοὰ 
καρ (ἰης :" (μ08 ἐξ ἰδ πυϊιίοι οἵ Τιθοθ. [Ιῃποοροὶ 
δ οἵ Θοά, μον μαοὶ Του Ὀοτπα [Π8 αἷπθ οἵ 
186 ποτά, αὐά θδϑη οδοάΐοηὶ ππῖο (μ6 ἀορίδε οὗ 
Βυπιϊ δύο  ΤΉΟΣ ΟΕ, ἐ. 6. 498. 

δ. Ομ]. 10, 11. ῬΕΝΙΤΈΝΤΙΑΙ, ΒΕΒΜΟΝ. αοὰ 
ἴα Ἰονϑ, δὰ δἱ ἔπ: βαῖς [πιο Βοϊ ἴπθδο δηὰ οἴ 06. 
Ηδὸο Ὀδδῖ ἴδ τοὰ αϑηιο δηὰ ἐμ τοὰ 7ἷοβϑ.0 Ηθ 
ΔΏΠΟΠΠΟΘΘΒ ἰο 18 ἴδ ἰδιν δηὰ πὸ βοθρεὶ. Το- ἂν 
αἶοο Ηδ ἰύτηα ἴο ἰπθ ρίουβ δηὰ {π8 νἱοκοά, δηὰ 

οδδτο ἰο ὁδοὶ Ηἶ οι. 1782 ωογὰ ἰο- αν Ῥγονενέξ 

ἰοῦ 



ΟΕΑΡ, ἡ, 1-8. δ49 

ἢο τὸ ἰδ απὰ ἀδαίλ. 1) Ηο οδτβ 116 ἴο ἔδοβθ) ποσὰ δῃηὰ πογῖς δὲ {μ9 βδπιοβ οἵ απ γπ18 ΚΒΟΣΘΌΥ 
ἴμαὶ δας Ηΐπὶ (νογσ. 10). 2) Βυὶ Ηθ ργεδϑηίβ | βαὺ δΌ] σα ἃ ἔσο ἴῃ ποῖ [ΠΟΥ ἐποιλδοῖνοδ 
ἀεδδὶὰ ἰο ἰμοδο ΜῈ Ὸ δνο Κκιηα]οϑαὰ ἐμοῖς Βοασί, ] ροσίδῃ (τεσ. 11). 

ΠΙ.--ΤῊΗᾺ ΤΗΙΒῸ ὈΙΒΟΟΌΕΒΒΕ. 

ΦΒο ΕἼ] Ἐοάαοεηριίοι οὗ ἴδι80]. Δ ίαϊοκυο Ὀοῖϊγοου τἴ86 βοινδηοϊ οὗ ϑοβονδὴ 
ὍΠΟ ἌΡΡΘδια 88 ΟὯΘ γνοὶἹοᾶ, ἴδι896), ὕϑθονδα ΕΓ 80] δᾶ [806 Ῥτορβδοῖ. 

ΟἜΔΡΤΕΒ 1,1. 

ΤΉ Οπδρίοσ βρϑαῖκο οἵ εἰκῆ δὰ πΐηγ (ἢ νογα. 9-11. Ὑδὸ ΤᾺ ΔΗΒΎΟΙΒ [δγϑοὶ τὴ ἢ 
ὟΝ ὁ μααῦ ἴουγῦ ρουβοῦβ δροϑδῖκς 026 δίϊογς {86 ατιρα ἐμαφΑ δὴ οσχμοσχίδοη, Ὀυϊ ποθ ἴσσηα ἴο [89 
Ἐλδοῖ οὗἨ ἰμ0 βροβίκουβ ἔγοπι ἐν νἱον-ροϊῃΐ δῶ"  ϑογνυδηΐ, πῇο ἱβ οδ]ϑὰ ἰο θχϑουΐθ (μ6 ποῦ οἵ τὸ- 
ὨΟΌΏΟΟΒ ὙἢΠδὲ ἢ6 [88 ἴο Ὑῦσηρο πῃ γοίθγεμοθ ἰο | ἀθιηριίοι, ἰῃ ογάογ ἴο βοΐ ὑοίοσγε ΗΪπιὶ ἰδ οτΐαῖῃ, 
Ἐ8ο οἰιοῖ βυ δος. ΤῈ δηϊ οὗ Οοά, δ τλθδὴθ δηὰ οὗ Ηἰἷδ ποσγὶς (γϑγβ. 12-16) 
ἐπα εἰχηϊβοδηι νοὶ θὰ, ργοϑοιί ἰὸ [δγϑοὶ ἴθ ᾿ ΕἾπαῚ ἢν ἴἢ6 ῥγορμοῖ Ἀἰμπηβϑὶ ἢ ἰδίκεβ ἃρ {πὸ πογὰ 
οουάϊιίοη οἵ ἰΐ6 τοἀειηρίΐοη (νοτα. 1-8). [δγϑοὶ ἴῃ ογάον ἰὸ δχδμοτὶ [βεγϑοὶ ἰμδὲ ἱξ που]ά ἰβακθ ἴο 
ἐμοῦ ἰυχγηδ πὶῖὰ θα] ονίης δαρρ]οδίίοα ἰο {8 [ ποδί ἐμθ οοῃϑοϊδίΐου κίνοῃ ΟΥ̓ Φεμόονδῆ (γθσ. 
1.0 ΒΡ, Ὀγδυγίῃξ [0 ἃ αἰδρίδυ οἵ ροσοσζ δ οἵ οἱἹὰ | 17-28). 

1. ΤῊΕ (ῈΠ.Ε.) ΒΕΒΥΑΝΤ' ΟΕ ΠΧΕΗΟΥΑΗ ΡΒΕΒΕΝΤΒ ΤῸ ΙΒΒΑΕῚ, ΤῊΒ ΟΟΧΡῚ- 
ΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΡΕΜΡΤΙΟΝ, 

ΟΕΑΡΤΕῈΒ [2]. 1-8. 

1 ἩἨἩΈΛΕΒΚΕΝ ἴο [η6, γο ἰδιδῇ 0]1ΟῪΥ ΔΙ͂ΟΣ τὴ ὐΘΟυΒΏΘΒΒ, 
Υ [δὲ βοοὶς (90 ΠΟΒῸ : 
ΙμοοΚ υπίο ἔμ6 σοοῖκ ιυὐλδηθθ γ6 8.6 ἈΟΤΏ, 
Απὰά ἴο [86 Βο]6 οὗ {πο "᾿οἱν τυλδηοθ γ8 δῖῸ αἀϊργροα. 

2 Τροῖκ υπῖο ΑὈΥδδπι γοὺγ ΤΑ ΠΟΥ, 
Απμπᾶ υἱΐο Καγδἢ ὑλαΐ ἔκ: γου: 
ῬΕῸΣ 1 οΔ]10ἀ ἶπι 8]0η6, 
Απὰ δ]οαδοά ἷπι, δη ἃ ̓ πογοδϑοα ἢΐτ. 

8 Εὸν [89 [080 88}8}} οοτωηΐοσί ΖΊΟη : 
Ηὸ Υυ}}} οοτιξοτί 811 ΒΟΥ τγαϑῦθ Ὁ]8668 ; . 
Απὰ 9 Μ1}} πηδῖκο Βοὸὺ ὙΠ] άοσηθββ 1Κὸ Εοα, 
Απά Βοχ ἀεθοσγί {πὸ μ6 χαγάθῃ οὗ [89 [050 ; 
ΨΟΥ͂ διὰ ρ]δάποαβ 888}} Ὀ6 Ἰουπα {μογοΐῃ, 
ΤὨδηϊκερὶ νην, θά [πο νοΐοο οὗ πιο ὶοάγ. 

4 Ἠρδυΐζοη Ὀπΐο ΠΙΘ, ΠΥ ῬὈΘΟΡΪΘ ; 
Απὰ μγῖνϑ ϑδὺ υπίο τη6, Ο ΓΩΥ πϑίϊοῃ : 
ΕῸΓ 8 ΔῊ 588}} ργοοοϑα το πὶ Πη6, 
ΑΒὰ 1 51} ππβῖκο τὰν Ἰυάρταθηὶ ἰο τοδὶ [Ὁ 8 Ἰὲρῃὶ οὗ [π0 ῥρϑορἶθ, 

δ Μγ τἱρὶ"ὐθουθῃ 688 ἐδ ΠΘΆΓΡ ; ΤΑΥ͂ ΒΑΙ νΔ 0Ὲ 18 5ῸΠΟ ἴΌΣΩι, 
Απὰ πιΐῃθ Ἀ.ΤΩΒ 588]1} προ {πὸ ΡΘΟΡΙΪΘ ; 
ΤΏ [5165 888}1 τγαΐῦ ὉΡΟη ΠΏ, 
Απά ὁπ ταΐὴθ ΔΥΤὰ 8081} [ΠΟῪ ὑγαβέ. 

6 1.δ ὺΡ ὕουτ ΟΥ̓́ΟΘΘ ἴο {πΠ0 ΒΟΑΥΘΠΒ, 
Απά Ἰοοῖκ ὕροη ἴδ οαγίῃ ὈΟΠΘΘΙἢ : 
ἘῸν ἴδιο Βοδυθὴβ 8881}} σαῃίβῃ ΔΎΑΥ 111 ΒΟ ΚΘ, 
Απᾷ ἐδ6 φαγί 5}.4]} νὰχ οἱὰ 11 8 ρδττοθηΐ, 
Απὰ {δοὸγ ἐμαὶ ἄν }} ὑδογοὶῃ β}4}} ἀ16 ἴῃ ΕΘ ΔΉΠΟΥ: 
Βυΐ ΤΑΥ͂ Βα] ναϊΐοῃ 88.8}} 06 ΦΌΓΟΥΘΓ, 
Απά τὴν σἱρεὐοθουδβηθδθδ 5}}8}} ποὶ 6 Δ ] 866, 

7 Ηδρδτκοη υπΐο το, γ0 ἐμδὺ ΚΠΟΥ Υἱ ΘΟ ΒΏΘΔΒ, 



δὺο ΤῊ ῬΡΕΟΡΗΕΤῚ' ΙΒΑΤΙΑΗ. 

ΤΏ Ρβορὶθ 'ἴπ πβοϑο Βοαχύ 18 ΠΩΥ͂ ἰδ ; 
Ἐδδγ γ6 πού [86 ΤΕργοδοὶ οὗ τηθῃ, 
ΝΟ ΙΓ 6 γα δἴταια οὗ {μοὶγ σου} ηρπ. 

8 ΕῸν ἰδ6 ὧν 8.14}} οδὺ ὑῃθπὶ Ὁ 16 ἃ ραγτηθηΐ, 
Αμπᾷᾶά τι6 ποσὰ 8841] οδὲ ὑμϑῖὰ {1 τΟΟΪ : 
Βαυΐύ ΤῊΥ τὶ ὐδουβη 688 8.8}} ὯΘ ἔΌΓΘΥΘΓ, 
Απαὰ ΤΥ βαϊνδίίοῃ ἔγοσῃ ρϑπογαίϊοη ἴο β ΠΟΥ ΙΟΠ. 

δ ιοοῖϊ, 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Βοθ 7ήδὲ ἴον ἐδ 6 ΤΟΟΌΣΥΘΩΟΘΘ οἵ ἰὴ πογὰδ: τ. 8. 

ΤΠ] σὺ ἡ Ὠοῖ, Ὀθοίὰο Ῥβ. 1ὲ 10, ΟΟΦῦσϑ ΟὨΪΥ 1ὰ 

Ἰδαἰϑἢ; ἡ οτ. χυ.16δ; χχχί, 13, 1508 50 πΠΟσ Ἢ ἡσοῦ, 

κηὰ τῇ!. 96; χτὶ. 9 “5 ἯΡ᾽ σ᾽ . ὀοταρ. σϑοῇ. 
νΥἱἱ!. 195. Μος. δ. Ὁ Ν-- Μψαν. δ. πθ0. ΨΟΣ. 8. 

ἼοΥ--Ὁ-- ὙΠῸ, δοιαρ. ΡΒ. ἰχχί!. δ, 6}, 36. 
νον. Ἷ. ὈΓΣΝΤΊ δουγονίαιϑα τοϊδελγνο οἰδῇδο ἴὸὼσ 

322 ΠΑΡΑ] “Ν. 

ον. 2. ΤῊΘ ἐτωροτῖ, ὍΣ ΓΏ, Ὀοίοτο προ ὝΣΝΣ ἴδ 

ἸΚον 86 ὑο ὈΘ θ0 0} ]}}6 ἃ, οσσα βίου θυ γργίδο. ῬΤῺΥ ἰθ [06 
Ῥογί, ποὺ ϑιρί γα Ἡδὰ ῆο Ῥτγορδοῖ πϑὰ ἴῃ τηϊηὰ {ἢ 9 
ΟὯ6 8οὲ οὗ Ῥηγϑίοαὶ ἰσέν Ἦἣθ6 τηῦϑὲ ἤδτθ Ρὰϊ ἐῆ6 ρῥοσί. 
ΑΝ ἴηο νογὰ οδῃημοῦ ὉΘ ἐγοδιθὰ δ8 ἃ δ Ὀδίδη εἶν (ΠΟΙΏΡ. 

ὙΠ ΌῬΡῃ ῬβΒ. οχχχίχ. 21), (9 οβοίοϑθ οὗ 9 πογζὰ διὰ 
1:8 νοσδάϊ ἕογίῃ τοῦδέ ὉΘ Θχρ]αἰπδὰ ὉΥΨ Ὁπαογεϊδηδης 
πο Ῥτορδοῦ ἴο Ὀὸ ἐπ ηἸκίηρ, ποῖ ΤΩΘΓΟΙΥ οὗ 1Π6 ἑογφιονέ 
«δὲ ΔοσοΙΏΡΩΪ68 ἔΠ6 δοὺ οὗἩ ὈΪτγίΏ, Ὀαὺ 4180 οὗ ἐμαὲ ἐστ. 
σιμοτὶ δρ6 (σοΙρ. Θ6ῃ. Υἱϊ!ϊ]. 10; δοῦ χΧχχυ. 14: δα. χχχυῖ,. 

Ὧ ἐμαὶ βαγδῇ δὰ ἴο ϑῃηάυγο ἐπΠτοῦ ἢ 50 ΤΏΘΏΥ γδϑδαΐβ.----ς 
ΤῊ Ῥυποίπδιου οὗ ἢ γοσῦβ ἸΠΣ ὲ δορὰ 12 )ὲ πί (ἢ 
ἐδ το ἾΑΥ, σορο]αιίνο πα ϊσαίθϑ ὑμδὲὶ ῬγἯο 89 ἴο 60}- 

Βίχ (ἢ9 ΝΑΥ͂ Δ8 ἀοποξίηρ ἰπἐδῃἐΐου (Εἔπλυν, ὃ 847, α). 
γος. 8, ὉΓ) δπὰ Ὁ ΔΙΘ ργαοσίογίία τνγορλοίϊοα -- 

ΤῊΘ ΟΧρσοδδίοι ἢ Στ Ἢ ΟΟΟΘΌΥΒ ΟὨΪΥ Βότο. Ὁ ΤΙΝ Ι2 

ΟΘΟΌΣΒ ΒΟΥΘΙᾺΪ ἐΐτηο8 ἴῃ Εἰ Ζοῖς.: χχυἕῇ]. 18: χχχὶ, 8,9,---- 

ΤΟΥ Ὁ ὀσσατο Ὀθα!ὰθ ἨθτΘ ἐπ ΡΒ, ΧΟΥΪΠ, δι Ια! δὰ 
868 ΤΩΙ δραΐη χίί, 2; χχῖν. 16. 

Υοσ. 4.ὄ {18 Ὡϑϑάϊϑθββ δῃὰ δσοῃβίοϊπρ πίῃ ἐο σοῃίοχέ 
ἴο τοδὰ Ὁ, δηὰ ὈΘὉ (σοΡ»., 8υβ.), ἰμδιοδὰ οὗ "2 2» 

δηὰ φΝ, ΟΣ ΘΥΘΏ ἰο᾽ ἐδ κθ ἝὍΡ διὰ ΘΝ 86 ῬΙΌΓΑΙ 

ϑηάϊημα. ἄκοπα) δηὰ ἰὸ γοΐος Ὀοϊῃ ἐο ἐδ ΘΘΠΕΠ68. ΕῸΤ 
986 γϑγβοβ οοηίδίη 8ῃ οχβοσίδεοι ἰο ἰϑγϑοὶ ῃοὺ ἰο γοὸ- 

ὩΟΌΣΟΟ ἐδ ᾿τΊΥ]οκο. ὈδὉ 5 ἰπάοϑα ὨΟΤὮΘΣΘ 6189 υϑοὰ 
Ι] 

Ὧῶ᾽ [6.86]. γοΐ ἔῃ 80 οἵὨ "Ἶ} Ζορῇ. 1]. 9 [6 δῃαϊοχζουβ. 
ΙῺ [}}8 σ886 88 ἔῆοσθ, τῆ τδῃϊ οὔ αὶ βοοοῃὰ ψοσγὰ διϊθὰ 
ἰο Θοστϑβροῃὰ [ἢ ρϑγδ] 6] βσὰ ἱτι Ὁ} οοσδβίοῃβ [89 δΌ- 

ὨΟΣΤΩΔΙ ..860.--- ὴο αἰ νογείεοα οὗ τηϑδυίηρε Θοοουηϊεσοῦ 
1 ὑπο τοοῖ "1, (6. 5.. ἰὴ τηϑϑηίηχδ οὗ ϑγμοίίου, ἐγθῇ)- 

ΠΏ, τος ΑΥΝΝ ἰο ΘΟ )6 ἴῃ ἐδ Βαζὴο γοοί), 18 ὥγο- 

ἩΔΌΪΥ ἰο Ὀ6 οχρ]δίποὰ ἐἢι8: τὸ τηυδὲ ἀἰϑημοϊδη Ὀ6- 
ὑνθθ ἃ "2 ὙΠ οτἱ βία] Κ», ἀπὰ δβηοΐμον τ] δῇ » μαι 

8 ἀογί νγϑὰ ἔτοτω 8 ὨΙδοί:ς; οοηδοηδηΐ. ῬΣΟΡΔΌΪΥ »ᾺΔ, 

ἀϑποίίηρ ἐγοηισζεείξ, ἑογτι, πὰ ἴτοτα τ ΠΪΟῊ ἐσ ἀοτίνοὰ 
Δ πιοπιοηξιώη (πιουϊπισπζμηι, τοοτηϑῶὶ οὗὁὨ [9 ἐγσθσα]ης 

ι ἘΣ δὲ δας διοδενολν Ἐρυϊοα χϑὰ, 4 ρυΐίελ. 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ϑγαοίϊου), ἰδ δοϊνοηϑα ΔΌτα 1, “ΣᾺ (88 4. 5..ὄ ἰο Ηο- 

Ὅσον νὶ ὑϑοοΐωηθδ Κ ίῃ Ατατηδίο,. δοίαρ. ἈΡΝ, 2}, - 

ἸΝν, οἰἊ.). Βαὲ ΡΥ ἴπδι ἰηγοῖνϑα ἔῃ 9 τοϑδηϊος “το τϑϑὲ " 

886 δῇ ογί κίῃϑὶ ̓ . ΜΝ ἩΪΡἢ. »Πππ ἴῃ οἂὖγ ἱο χὶ πὴ δ 

“ [0 τῆδῖζο τοδὶ," δηὰ ἐμδὶ ἴἢ ἃ δἰγα αν ϑθ 86 ̓0Π21 διά 

ΤῊ 27, τρισὰ Ἰόττηβ, 86 18 νΧ}} Κηουπι, ἴῃ {πὸ ταδδος 

δοχυΐτο ἐπθ τυϑϑηης “ ἀεροδυίξ, ἀοτηίδἰί, Ῥοδαΐξ, οοἱο- 
οαυΐξ" (ςΟἸΏΡ. χχσ. 82; χίν. 1; χὶνὶ. 7, σίς.). ΤΆ ΣῊ 

που]Ἱὰ ἴηγοῖτγο ἔπ τηοδηΐης οὗ “ δοι Ὡς ΡΟΙΤΔΘΠΙΥ. ἢ 
Εν ἐδ {5 τῆς [6 ἰδὲ τὨΐΪΘἢ ΠΌΤΩ ὩΟὟ ΟἿ ΣΘΙΏΔΙΏΒ Ρ67- 

ΤΑΔΏΘΏΙΥ, ογογί δοίη σἷγ. 

Ὗοςσ. 6. 1ἰ ἰ8 ποογίαϊ Ἡ Δ ΟΙΒΟΡ πὸ ἴδ τοῦ οϑΕἔἘν το- 

Ιαϊϑὰ ἕο Δ, “οοπζογονα," ἩΘΏΘΘ πῦρ ἐοπίγέωπι, δὲ 

ἐβ ῬΡΟΙΚΘΒ ΒΥΩΑΊ], Ῥοί(Ὴ 5αἱὺ δῃὰ σωχϑ (ὅθε. χαανῖ!, 11. 12)ς 

οΣ ὙΒοὺδμοΥ νυ 85 ἐπθ ωπάδιπθηΐδὶ τηθδηΐηκ “(ο 

Βοοά, ἰο ον," ᾿θηοδ τ -- ὅΟΥ,, δα. ὑ δ ΣΧ, 5δ]ῖ πὰ τὖὸ 

ἐμδὲ πη] οἢ Ἀ88 δοπϑά, ραϑϑϑὰ δι ΔΎ. -- 3. 09 [6 δ κϑ 

ΓΤ πο δι οϊθης ἰσαη βίου δ ἃ ὀχροδίΐοσβ 1 ἐδ 5690 
οὔ “͵ δὲ 865," πο ἢ κταιασαδί ον 15 αὐἱίο οοττοςξ, Ὀαξ 
58 ἐπουκδὶ ἕο Ὀ6 δὲ 89 ἰὸ βδοηθθ6. Ηθῃοθο, αἴοσς ἐῃο οχΧ- 
ΔΙΏΡΙΘ οὗὁἨ Τπ τα δὰ ΥΣΤΕΙΝΟΛ, τοοϑῦ σϑοϑηὲ οχροδέϊογ 
ἐαϊκο 3 ἐο τῶϑϑῃ “ κιδὶ." Βυΐ 12 ἀοθβ Ὡοὲ οὐοῦσ [Ὼ ἐδ 8 

ΒΘΏ89 ἰῃ [86 Βίηρπίδν; διὰ ἐμθ ρίαγαι Ὁ29 ἙἘ χοᾶ, τἱῖξ. 

12 βαη.; ΡΒ. αν. 31 19 πίϊδου! ἀοπδὲ (9 Ὀ6 γοίοχσγοα ἰὸ 

22 (θοῦ. Ὁ29 Εχοά. νἱϊ!. 13, 14) αρ!ὰ ποὺ ἴο 13. Ηϑδοθ 

Ῥκίστεδαν [8 οὗὨ [Ὡ6 ορίηΐοι ἐμαί 13. Ὁ9 ἰδ ἰο Ὀ6 ἑαϊτο 

ἴῃ ἐμ ϑθ:86 οὔϑ "8ο" ίο ΝΒ ΪΘὮ 8ῃ ΔΟΟΟΙΆΡΔΘΏΥΪΗρ, Κ68- 
ἐαχο ἱτωραγὶϑ 6 οοῃἐοτωρίιου ταϑδαΐηρβ. Βαὶ ἴοσ ἐμ ΐ8 ΒΘ 

Δ ΟὨΪΥ͂ ΒΡΡΘΑ)ὶ ίο οἸαββίο δ δὶ ομίοβ ; ἴου 2 βδπι χα. ὅς 

Νατη. σὶ!. 33; ΖοὉ ἸΣ. 856 δτὸ ποὶ διέΐη!ςΚ δοτω ραγίβοῃβ. 

δῖα οὔἢο οὀρίπίον ἰδπαὲ 1ΥΓ 19 Ὧ9 ἴδ ποὲ ἐαίσϑῃ 'π ἐδ 

ΒΘΏΝΟ οὔ “Τ0ϑὲ 88,’ ἔῃ ἀρρὶ δαξίοπι οὗ ἐμ δοτωραγίβου [5 
τΔΏΠΩρ. ΕΣ τ ΠΘΙΏΟΣ 13 ὍΘ [ΔΚ68 «ὦ “(ηΔι," ΟΣ --. 60}.- 

ἰοπηρίπουκ “ 80," ἴῃ ΟἴἴὯϑν οὗδο ἐδθ οἷδαδο 1 ἰο 
ΠΥ) 81.ἃ} ὈΘΙΟΏ ;χ8 ἰο ἐπ θ σοι ρδσίβοῃ δηὰἃ [ἢ ορῃ ριϊοα.- 

ὩᾺῸῺ 18 νδοϊίορ. ΤΏ .8 ἐπ6 ἃ ΒΟΟΌΓΣΒΘ ὈΘοοσηθα ΟὈΘΟΌτΘς 
ΨὮΘΥΘΩΘ ἰὐ [6 ααἱξθ οἰθαῦ ἰζ ἐμ οἰδϑο 42) Σ᾽ 23). 9) οοῦ- 
ἰᾳίη8 [6 δρρ᾽ οδίΐοη. ΕῸΣ ἴΠθῃ 1ὲ 18 βαϊὰ ἐῃαδὲ 4}}, ἐμδὲ 
ἰδ ποίη τόσο ἔβδὴ οἱϊίζϑῃ οὗ (8 δασίῃ, νι] ραϑοδίαν 
].8βὲ δ ἔδαγοῦ δηὰ ϑδγίῃ. 

Ψον. 7. Ὁ ΛΌ ὙΊ οοονΡ. Ῥε. χσχί Τ; δῃ ἃ Θο;οΓΕ- 
ἴτας Π1)}Ὲ (γ6 σϑπδσῖκϑ ου ΨῊ}]. 1.---Ὁ ΠΠ} 83} τὰ τι. 
ϑῃάΐης ΟΒἹῪ ΒοΙΘ; γϑί δον. ΠἸὨΥ 1 σοῖς, τ. 1δ; πίει 
1,880. Θῃάϊης χἰΠΠ. 28; ΖΟΡΆὮ, δὶ, 8, ͵ 

΄ 



ΟΕΑΡ. ΤΣ, 1-8. ὅδ] 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΞΙΤΊΟΑΙ, 

1. Οοπμοοίξηρς πὶ [80 οχδοτίδίίοι, 1]. 10, ἰο 
Βοαγίκοεη ἰο {6 νοΐορθ οὗ 86 βογυδηὶ οἱ ()οα, {Π6 
Ῥτορπδοεὶ βγϑὶ ἰοΐβ ἃ βρδῖον οπίοσ. οὗ νῇοῦι οδ6 
ἄοσοο Ὠοὲ Ἔχ δον ον Ὑποίδος ἢθ 18 μου δὴ ΟΓΥ 
σΘ ΟἸΟΔΘΙΥ οοδησοϊθά, ἱπάοοα, πὶιὰ “ΦὉμονδῆ, νοὶ 
8 αἰκιϊποὶ ρόσβοὴ ἴσου Ηϊ. [{6 ἰδ ἰμ6 Ἰδιίξοσ, 
ἢδ σδιὶ ὉΘ6 Πη0 οἴδον {{π|48 {0 βοσυδαΐ οἵ “ϑἤονδὶ 
ψο, νοἱ ας μοτο Ηἰ ϑοσυδηϊ ίογηι, δἰσοθαν βυΣ 
ἔοσο Ηϊα πηϊῖν σ ἢ Φοδόναι (ὁ ρροδᾶσ. ΤῈΘ (0]- 
Ἰοπίῃρ δ γθϑβδοῦδ ἴον (μη κίηρ ἰμδὶ ἰδ 15 ἰΠ6 
Βογνασί οὗ ϑόβονδὴ (μδὲ δροαῖκβ 'ἰη γϑσβ. 1-8: 1) 

{86 τϑίβγεηοοα οἵ ὍΝ »ΡΌΨ, 11..1, τὸ ΤΣ, »υσ 
ΤΊΣ», 1. 10; 2) 11, 1, 8, ϑροαῖκ οὗ εβονδὶὴ ἴῃ 
1.6 (πἰτὰ Ροσβοῦ; 3) χὶδἱ, 4, (86 Ζιοηίεῖς ἰδ 18 
68]1οἀ ἐπ ἰανν οὗ 189 ϑοσνυδηὶ οἵ «“ϑδβουδὴ, δηὰ 
16 δρεϑίζοσ ἰῇ ἐπ6θθ γϑῦροδ ἀοδβοσιῦεθ (ῃ6 88110 
ΙΔῪ 85 ὑγοοδοαϊΐηρ ἴγτοιι εἶτ (γον. 4) δηὰ δ8 ἢΪ8 
αν; 4) ἴῃ σϑγ. 16 (80 βογσνυδηὼὶ ἴθ οὐ θη! δά- 
ἀγοθθοά, δηὰ {ππ8 ἰδ δβαυταθαὰ ἴο ὈΘ ἃ Ῥδυι οὶ ρου 
ἴῃ {Π6 ἀΐδίορυο, 88 πρόσωπον τοῦ διαλύγου.: Τΐδ 
αἀἰνοοίγθο αἀϊνίἄο8 ἱπίο ἰ᾿γθθ δβϑοιϊΐουδ, οδοὰ οἵ 
πΐοι Ὀορίηδ τὶϊ ἢ δ ΘΣρἢδιῖο δυμιηλοῦ ἴο χὶνϑ 
Βεοᾶ: ἸΡΌΖ (νοῦ. 1), ἸΣ ἽΝ, ἸΣ ΡΠ (νον. 4), 
Ἰ»Ὸ (νοσ. 7). 

2. ἘΓΘαΥ ΚΘ ἴο 106 -“----νοῖοΘ οὗ τιο]οάν, 
γοσα. 1- ὃ. ὙἼΠῸ οχμογίδίίοη “' βοαγίζκοη ἰὸ πλθ0᾽} 
Τοίοσβ Ὁδοκ ἴο 'πῆο Βοαγκοηρίῃ ἰο 1Π6 νοΐοϑ οὗὨ 
ΤΑΥ͂ βεγνδηῖ,,) 1]. 10. ΑἸιδουμὰ 11. 2 18 Ῥγοοῦ {πδΐ 
“ δμονδῇ ἴθ (ἢ6 δρϑβδίκον, βι}}} οὐ (86 οἵβασ μαπά 
Φομονδῇ ᾿ῃ ὙοΓ. ὑπ σπτὸ δΔηά ἴῃ γνοσ. 3 ὑψΐοο ἰβ 
ὐδαϑδ ει οὗ ἴῃ [89 ἐμἰτὰ ροσβοῆῦ. Ποῦ] ποὺ ἐῃ9 

δὶ οὗ Φοῃονδῆ Ηϊ 86] Ὀ6 τομαγθα 88 (ἢ 
δροδϊκος ῦ Ηἰΐβ υπ1γ 11} Φ6Βονα}ῖ δη ΗΒ σἸΟΥ 
Βοχίῃ ἰο βμῖηα (πγουχῆ Βοτο; δυΐ Ὀοσδυβθ [ἢ6 
δογσυδηί-ἴοσῃ) δηᾶ κίουυ β.}}} βίαημα ὑποοι δἰ ηϑα 
αἱάα ὈΥ αἰάο, ΗΘ ἀοδθβ ποῖ βογθ ΔΡρϑδσ Ὁ] ΔΙ ΩΪΥ 88 
16 ὍδδτοΡ οὗ πα ἰδίου. ὙΒοβα πῆοῖ Ηδ βυπι- 
ΤΩΟΏΒ ἰο ἴοδν Ηΐπὰ δγὸ {ΠῸ β8π|0 παῖ, 1. 10, 8. 
ἀοϑογὶ θα δ8 ἰἤοθο ὑπαὶ “ἴϑασν {6 1.050. ΤΠ6 
Ἰα5ὶ Ἔχργοββδίοῃ 18 8 βῬῬΠΘΓΆΙ] οὔθ. “76 ἴδαν οἵ 
[9 [ΒΡ 8 (δε ΠΡΕΊΓΗΙΕ οΥ̓ π βου" (Ῥτονυ. ἱ. 
7). ““ἼΤἸΤὸ ἴδβι " Ἰῃοϊπάοβ ὀαγῆοδὶ θησαν ῦ 
δΔΆΟΥ ΠΕ ΟΠΡΠΟΝ ἴῃ (λ6 νοοῖ βϑῆϑθ, ἱηγοϊ νης 
Βαΐηρ τρί δηα Ββανίηρ βαοϊγδίάοη (ρτοοξίοχι [ῸΣ 
ΡΣ ΤΊ, Τευξ χνὶ. 20; οατὰρ. γον. χχὶ. 21). 
Βαὲ τΠ6 ἴοι οἵ βαϊ ναϊου ἰ5 δδευγοαὰ ἰο {Π086 
ἐμδὶ ϑεεὲκ δηὰ πὰ (9 'κθδνὺ Ηἱἰταμοΐ [86 δἰ θεὶς 
βοοὰ (“" ΡΒ βαϊὰ πίιὰ τοίβγεποϑ ἰο Εχοὰ. χχχῖ, 
7; ΤὉοαΐ. ἶν. 20, οβρϑοΐδι νυ ἴῃ Ηοα. 1ἰϊ, ὅ; ν. 6; 
νἱ!. 10). ΤΏεδ6 υρτῖρμς βου]β ἰδὲ βίσῖνθ δῇς 
ἰσυθ σἰ δίθουβηοδα δηδ οοσητληϊοη ὙΠ} Οοά, 
δηᾶὰ τψῆο δγοὸ, ἤθῆσθ, ἱποϊϊ πο δπὰ διιθὰ “ἴο ἐγυβὲ 
8 [16 Ὡδῖὴθ οὗ (86 [ΒΡ κῃά βίαγυ {Ποἷγ 
αοα᾽ (1. 10), ιπὸ Βογνυδηὶ οὗ πὸ [080 που]ὰ 
ἐπ ηστιτα διὰ οομῆγῃι ΟΥ̓ χοίοστίης ἴποπὶ ἰὸ 
Αδθειδδδηὶ δῃὰ βαγδῃῆῃ. Ηδ οοραγοθ ΑΡγδῆδπ) 
ἴο ἃ τοοῖς ἄοτα πίοι ΒΌ ἢ ]ἀἰηρ-δίοποδ τὸ μϑγη, [δ 

τοι ἀηρ οη6 οὗὨ 712})2, οοἴαρ. χὶν δ. 1), ἔγοπι 
νῃῖοἢ οαγί ἢ, οἷαγ, δίο., ΔΘ ἰδίτοῃ. Ὑασα 1168 ἴῃ 
1Π6 ἔἄσυγα ἰἰθ ποίΐοη οἵ ἔπ6 γίνε ραίθγηαὶ δηὰ 
ΤΩΔΙΘΓΏΔΙ ΔΏΘΟΘΊΥ. ΑἸΟΘΒίΟΤΗ 8:.Γ6 δΒΌ(ΠΟΙΙΟΥ. 
Τμεῖγ μροβίογι υ Οὐ ϊ ἰ0 γεβθι} Ὁ]6 ἴπθπ2, μοί ΟὨΪΥ͂ 
ῬὮΥΔΙΘΑΙγ, Ὀαὶ δρι τί} γ, ἴδσϑαὶ, ἰμθῃ, οὐρὰῖ 

ἴο Ἰοοῖὶς ὕδοῖκ ἴο 118 διοϑδίοτβε:ο ἰῃ οσάᾶοσ ἴο ἰπὶ- 
ἰδ ἰδεῖν ἘΣΑΘΙΡΙΝ, τ ἰο ἴὸ Ρ6 ποιορὰ ἐμαὶ 
ϑαγδὰ ἷἱβ Ὠδιηθὰ ἤθγα, δὲ ἰῃ Ηδοῦ. χί, 11, δου 
ὙΠ ΑὈγδμδηι, 886 (6 οοτηραπίου οἵ Ηἷδ αἱὶ 
(960 7εχέ. απ Οτγαηι.). ββδταδ᾿θ ρδίῃβ ἰὼ θοδγίης 
(86 βοῇ οἵ Ῥγοιλῖϑθ γα ἔνγο- Ὁ] ; Βγεὶ, ἴθ ἰη- 
ΜΔ δίγυρ 168 οἵ ἴαἱτμ, [Ὧ6 βοσσζονγγβ οὗ 8 ἢορθ 
δραΐη δῃα δραίη ἀβορῖνϑα, δῃὰ γεῖ ποὶ ρίνϑῃ ὑρ, 
ὁογία!]γ παρὰ δἱ 1δ5ὲ ὉΥ (6 ρἢγπῖοδὶ ϑοσγοῦϑ οὗ 

89 ἱππῆ. Τδῦβ 2) ΠΠ Ιοαάβ ον ἰοὸ ἐμ ἕδος 
ἴῃ το ΑΡΥΔΒδῖὰ ρρτονθὰ ᾿κϊη)δ6] 88 δὴ οχ- 
δι ΡΪ6 οἵἉ [810}}: ἔς [ΟῈΡ οδ]] θὰ Βἷπι 88 βἰδῃηδίηρ 
ΔΙΟΠΘ, 88 1ΐ ΤΟΙ 8 ΒΟ] ΔΣῪ θαυΐ οἵ οουῖϑο ἐπ 
ογάον ἴο ὈϊθαΒ δῃὰ σου ἶρὶ]γ πὶ (θο6 Τα. απὰ 
Οναη..). Τὴθ σοῦθθ “10 Ὀΐοθα δηὰ τυ] ρ γ᾽ 
ΟΕ 8 οἰϊοῖ ματὶ π {π6 Ῥτοιΐδο χίνθῃ ἰο Αὐτδ- 

8πηι. ἸΤμογοίογο [ἢ96 ΡδΒοΐ μοϊπίβ ἴἰο {ἢθεθ 
όγο (οορ. θη. χχὶὶ. 17; χὶϊ. 2, 8: χὶϊ!. 1δ, 
16; χνὶ!!. 18, 6,6.). ΤὨγοῦυκι Ἰοης ἀδοθηηΐδ]β 
δα ὉΡ ἰο γοδῦθ ὙΏΘΏ ΤΥ ΜῊδ}8οἅ ΠΟ ἸΟΏΜῸΓ 
ὨΔΙΌΣΑΙΙΥ ἰο Ὀ6 οχροοϊοῆ, ΑὈγαιδηλ ᾿ιδὰ βίοοή 
ΔΙοΏΘ Ἴθ8 ἴζθο ἴῃ εἰ πε ύτῃ βεϊὰ, δρϑοῦϊ γέ υμν, 
δνΘ δῆθγ Ἰοηρ' γϑασβ, (πθγθ Δρρθαγθὰ πὸ αἴρῃ ὁ 
ζοῦμε στον θα θ66 (8 ἈΠ μος ἴγουλ ΟΣ 
6 ͵λ8 ποῖ Οἡ {πὶ δοοουηὶ γος ἰὴ 141. Απὰ 

{ππη|8 ἢθ 8 ἃ οομηίογ Ὡρ ἜΧϑῖαρ]6 ἴο [ιΐ8 τιν. 
Εὸσν μα Ζίοη ἐμαὶ ἴδ Ῥτγορδοῖ μδβ ἴῃ τηΐηα, 
ὙΠ οἢ 111} Ὀ6 ΘΟὨ ΘΙΡΟΓΑΓΥ πὶ (μῃ6 ϑογνδηΐ οὗ 
ἀὐοά, δηὰ ναβίθα δηὰ ἰογβαίζοῃη (οοπιρ. χἰϊχ. 14 
βηᾳ.), 8.41] 8180 ΚΥΟῪ ὉΡ δραΐη δῃὰ μανὸ 8 ὨυΠ16- 
ΤΟᾺΒ βορὰ δῃὰ Ὀθοοηβ ἃ κίοσίουβ χζαγάρη οὗὨ (ἢθ 
ΙΓῸΒἘΡ. ΒΥ ροϊηίΐπρ ἰο Ὀο ον ΑὈγΆΒ δῆ, (ἢ 6 
Ῥτορποὶ ἰοἰβ 16 θ6 πάἀοτεϊοοά ἐπαὶ δὲ αηὰ ΟὨΪΥ 
{}} ἐμ ςοηαϊίοη οὗ 4 ἔτ 12,κ6 ΑΣΑ μβδηλ ΒΒ οδη 
νϑρβίθα Ζίοι ὈΘοΟΠλ6 δρϑΐῃ ἃ μαγϑαϊβο (1, αθὰ. 
ἰϊ. 16; 2706] 11. 8). Ὀροϊϊονίηρ [δγϑοὶ, ΒΟΤΤΘΥΟΣ, 
φεπιαῖϊηδ α υασεία ] 

8. Εϊοαιϊσθο ππἴοὸ 116----Ὡοῖϊ Ὅ6 δ80ο- 
Ἰο!οἃ ---γοτε. 4-6. Τα ϑοοιίίοη Ὀορὶηβ τί 8 
ΒΏΠΊΟΠΒ ἴ0 Βοδυίκο, δι}}} ποτ δηιρἤῃδίϊα ἐμ δ 
186 Ρτγοοράϊηρ. [1 σϑιΐϊηαάβ θη οἵ χίΐχ. 1. Το 
[ΒΡ ὙΠ}ΠΠΠΟν1εξ ἃ ὩὨΘῊῪ ἰἂᾶν ρὸ ἰοτίϊ, Ης ν}}} ῥγο- 
τΔῸΪραίθ ἃ ΠΟῪ τρὶς ἰο ἰμ6 δίΐομβ. Ασοογαΐηρ 
ἰο χὶδὶ. 1-4: χ  ἶχ, 6, 1 ἰ5 [6 βογνδηὶ οἵ αοὐ ἐπὶ 
8 ἰῃ6 τηϑάϊυϊῃ οὗὨ ἐμ18 ἢονν τονοϊδιίΐοη οὗ 768ο- 
γα. Το ΤΠΟΓΔῊ ΠΟΓΟ βροίκθη οὗ ἰβ, ἰμοσγοίογο, 
186 Ζίομλες ᾿ἰδῃν, ΟΥ [86 Ροὶ, δῃὰ {86 σὶρδι 
(δαὶ νὴῖ}} Β6 βοὲ ἴὸσ ἃ Πρ ἰο 1π6 πδίϊομδ ͵8 (Π9 
ὩΘῪ ΟΥΪηδηοο ἩΠΙοΝ, γοδίϊηρ οἡ ἴμ9 ἔδοὶ οἵ [9 
οβδιΐης τθδᾶθ οὐ Οοἰμοίμδ, τρδῖζοβ ἔδίἐἢ, δηἃ πὸ 
Ἰοῦρον πογκα, {ἢ οϑΘη ΓΑΙ ροΐηί οὗ βυ)]εοιΐνο Ρ6- 
ἰοστωδῦοθ ἃ δ᾿ Ἀκὰ Βοσθ δβαργοβεῖυ, ἰδὲ 1 ἀο ῃοὲ 
ἈΒΟΥ͂Ρα ἰο {π6 Ῥτορμοὶ ἰμἷ8 Κηον]εοάρο, Ὀυΐ {Πδὲ 
1 ΟὨΪΥ ΟΡ δίῃ ἤθγΘ Ὑἱδὲ 18 οδ)θοϊλνο!Υ ἱπιρ!οὰ 
ἱπ 86 χοροί δβ ποσάβ, Ὀυΐ μοὶ οἰθασὶ Υ κπονῃ 
ὉΥ Βίω. 

1 (18 πον ΤΒοσδὴ ἰβ Ῥσουιϊκχαίο, {μθη, οἡ 
οὔθ δδηά, “σἰβῖθδουδηθδα ἰ8 οοτλθ 

ὨΘΕΣ᾽" (ἢδί ἀὐδὶ[8 τὶ (ἀοα (χ]νὶ. 12, 18), δπὰ 
γε 1 σδαϊνδιίου 158 ΚοΏ ὁ ἰοσὶδ (ἐ. «., κίνϑη 
ουΐ, οὔδγεα ἰο 411}; Ὀυὶ, οὰ 186 ΟΥαῦ μδηά, {μ6 
[π|6 4180 οὗ υῃΐγοσβαὶ λυ ρπιοηὶ δ88 αγτὶ γοά. ΕῸΣ 
σι θη (Π6 ΒΑν]ΟΌΓ οὗ [6 τοΙ]ὰ Π48 ἀρροδσγοὰ, θη 
16 ὄτοο οὗ ἰυάρηηοηΐ ᾿δ8 σΟΠ16. Ἐδι (86 ἰυάρ- 
γαρ!ς Εῖβε δὲ (Π9 Βουδβὸ οὗ αἀοὰ. ΤΠ ἀσείσγυο- 
οη οὗ Φοτγυδβδίομι ὈΥ 1.0 Βοιδδῃδ ἰδ ἰδ6 ἤχει δοὶ 



ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ͂. 

οὔ (0 νον] ͵υὰδρπιοης (Μαίίἢ. χχὶν). 76 
ἸΩΘῸ ᾿ἰνίης δ ργοϑθηὶ ἃγθ, [βοσζοίοσο, αἰγθβαν ἴῃ 
το ποῦ] ἠυαάμοιοηί. [ἢ ἐμιὲδ (πλθ, (μοη, οἵ {86 
ρυδ ἰδίην οἵ ἰμ6 Ζίοηϊα ΔΝ οὐ ἴδ6 οὔθ ιδηὰ, 
δυὰ οὗ ἴ86 ποῦ] 8 ἡπο είθεῦς οὔ ἴδο οἴδογ, ΓΒ 9 
ἐφ᾽195 85}8}} ΒΟΡ6 ἐπ ἴῃ6 Ι,οχτᾶ, δῃ!ᾶ σγαΐς οα 
δ.6 ἀσγαῖ ()»] βυυιθο  σ8}} -ας ρχοίβοιΐοα, δβὰρ- 

τί, ἤἴθποθ δίηρυϊαῦ ; ἩΒΟΓΟΔ8 Ὀδίοσο ἴῃ "7 
9 ̓  16 πογὰ ἴβ ἐδίζβη ἴῃ [16 ῬΠΥΔΙΟΔΙ ΘΘΏΒ6, 
(μογοίοτθ (ἢ ρ'αγαὶ). Ηδχγὸ 16 ἰπιλυχαίοα, ἐἰογο- 
ἴοτο, ἰδὲ υδὲ (86 ἰ8166, ἱ, 6.,ὄ 86 τοπιοίθ, μοδίβοη 
Ὠδίϊοη8, Ἔδβρϑοίδ  ! οἵ (86 γήοοι, ἴῃ ὑπαὶ ἰδϑὶ (ἴπι6, 
ἐδπαὶ ἰδ ἰο 06 ΒοΙὴ 8 εἶπιο οἵ βαί γαίΐοῃ δηά οἵ ἡυὰρ- 
ταθῃΐ, π|}} δοοορὲ βαϊναιϊΐοα. [{ ἴδ ἰὸ 6 τοί 
ἐπδῦ [80 ΡτΟρἢοῦ δδὺβ θοίΐπρ οἵ [6γ860}᾽8 θ6 ϑνης, 
οἢ ἴῃ ϑοενδωὶ οὗ (6 [ΒΡ δῃά οὐ Ηἰδ ἰδν. 
Ηοτο, ἐπονγοίοσο, ἰ8 ἃ εἰης οἵ (μδὲ σου οὶ ἰῃ τοι 
[5τ86] βιοοὰ δῆοϑε 6 δρρϑδγᾶῶοϑ οὗ [89 ϑδγνυδηὶ 
δη( βε1}} βίδπὰθ: οἰΐμον (0 οἰϑᾶνθ ἰὸ ἴδ ρΌβροὶ 
τίδλιμο Θϑηι]ο5 δηὰ ἱμογοῦνυ ἰοὸ αἰβαρρθδσ δὲ 8 
Ὠδίίου, οΥ ἴο γοἦϑοῖ (Π6 χοροὶ δηὰ ὑμογθῦν ἰο ὃὉ9 
{πογλβοῖνοβ γοὐθοιθα, γοῦ ἴο Ὀ6 ̓ σϑβοσυθα 88 8 8» 
εἰοῦ ἴον ἐμ ἐἶἰπι6ὸ ψίθη, πτιϊπουΐ ἰΘΔΙΟΌΘΥ ΟΥ οοπι- 
οι, [6 Κίηράοπι οὗ Οοὰ δ8[14}} δρ 88 [6 

ἈμΦΕΡΩΣ οἵ θενὰ, δηὰ νψ1}} Ὀθ οπ6 θοοῖκ 

ἀπάογ οὔθ ϑῃορμογά, Οὐ 7)" οὐπιρ. οἡ χἱϊί. 4. 
Οἵ οουτθο ἰδγδοὶ δοῖ (8 ἔγοαι 0 γα ϑθισοσι ἢ Υ 

ταοίϊνοα, Ὀαΐ ἔτοσι οὐαιΐ δηὰ ρῥγίἀθ. Απά 
Βοῆσθ ΠθΒΏῚῪ ἴδγαθὶ δὲν} ἀρειγογοὰ ἰπ ἰδ 6 
λιυάσιηχοηι. [ἢ νοῦ. ὁ [6 Ῥχγορβϑὶ οομμηγδηάδ ἰο 
ΘΟΏΞΙΔΟΓΥ Βοαύϑη δηά οδγίδ. ὁ ΒΘαΨΘΏΒ, Βθοῖὰ- 
ΩΡ δὸ ὅσια ( βγπιαπιοηέωπι, στερέωμα) 8.4}} γα} 
ΔΥΓΑΥ [{ἰ|π δηλοῖζθ, ὑμ9 οασγίδ (πδὶ ϑδβ 4]}, πὶ} 
Ὀθοοπιθ πτογηθδίθῃ δηᾶ γοίϊζοῃ δηὰ ρδη8 ΔΊΓΑΥ 88 
δῇ οἷά ραττηθηΐῖ, δηά (μο ἱημαθὶιδηίβ οὗ (Π6 δαγίῃ 
8.14} ρογίβδὶι ᾿υδί δο. Βαϊ (μὸ δαϊν διίου οὗ ὅ98ο- 
νυ ΔῈ 68}8]} Ὀ6 ἴοχσχονϑοσε δ ἅ Βα σἰκ ϊδοιδειθδα 
588}} ποῖ ροσίδὝ. Ὑμογοίογο ἩΠΟΘΥΟΣ 
1 ἷ8 Βα ̓ γαϊΐου δηὰ ἐπΐ8 τἰ κῃ θουπηθδα βἢ δ] ὈῸ ὑσγο- 
δογνεά. [{ὶ8 ποῖ βαϊά (ῃδί νι ἴοονον ἰδ ἀυρ ουὖἵ οὗ ἐῃθ 
ἰοαηίαΐη οὗ ΑὈΣΔΒδπ) 88}}} ὕ6 Ὀἱοδαοά. δαὶ δο ἐπεὶ 
ΝΠ ᾺΟἹ ον ἐμ 68}} οὗ (89 [0 ΕΛ 88 ΑὈγδαβδι, ἢθ 
τῃδἱὶ ἰαἴκοα Η 8 ἰδ δηὰ δεϊΐονοα Ηΐπι, 6 δια! ] Ὀ6 
ὈΙοαθθά, ᾿πουσ 6 τοῦθ ἃ διοδίῆβθη, ὙΒοονοΣ 
ἄσοδ ποῖ ᾿οϊΐονϑ, ἰδουχὰι οἵ ἐμ βοϑὰ οἵ Αγδβδι 
δον ἰδ6 ἢρσπῇ, δβ8)4}} 18); ΔΎΓΑΥ ἡπδί δ (8600 
Τεεί. απὰ Οναπι.) ἰ9 ἢδδνϑῆ μα ί θα. Τδῦυδ 
16 ἀϊβθγθηοο δοίπθθη [δγϑοὶ δηὰ ἀδϑαιΐ θα ἀΐφαρ- 
μοδιβ. Ηο (ἱπδὲ ᾿δὲ ποὶ ἐδ “ δαϊναϊίοι" δηὰ 
“τἰκΒιθουθηθ886᾽ οἵ (6 [0 ΒΡ ἰδ 8 τηϑεθ θα τὶ 
ἰρμαθίιδηϊ, ποίου οὗ (9 σϑοὸθ οἵ [δγϑοὶ οὐ ποί, 
δα 85 δυσὶ, ἢ9 581} ρογίδῃῃ πὶτ [ἢ δατίῃ. 

4. Ἐΐϑαιῖῖεθῃ πρῖο 1η6----ζοηογδείοσι --- 
ότι. 7, 8. ΕῸν ἴδ6 ἐπἰτὰ (ἴαλο τὸ ἢδαν ἐΐθ δυηι- 
το. ἰ0 μοϑϑείζοθ. Ταΐφ ἔτηθ δ 6 οἱ οὐάγοοορὰ 

ἰο [δγϑδοὶ, Ὀαὲ ἰὸ 411 ἰποϑο ἔμαὶ ᾿σπιοῦν (πο ἴσο 
τἱ κα ΒϊΘΟΌδεΘΒα, δηὰ δανοὸ ἰΠ6 ἰδ οἵ [80 Βεγγδηὶ 
οἵ Φοδβογνδὰ ἴῃ ἐμαὶν μοασίβ. “Τῇοδο (δὶ ον 
τ Ὠὐἰοθουδηθδδ᾽" αἰ ἔγοπλ “1ἢο80 ἰμαὶ ἴον 
δον στ σ ἰθουδβη δα ΟὨΪΥ 80 ΔΓ δ ἰδὲ οὔθ πριιοὶ 
βγαὶ ΚΗΟΝ σἰ ἢ ὐθουδηθδα .ιο δὴ (0]|0Ὲν δίον 
ἱς, Ιὲ ἰδ ἐπρ!οὰ ἐμδὶ, μοὶ ἃ τϑθγὸ ουϊνδιὰ δο- 
ᾳυδίηίδηοο 86 τρϑδηῖ, θαὶ ΟὯΘ ἐΓΌΪΥ ᾿ηνδσὰ δά 
ὀχρογί γνῶ ἐπἰ8 ἀρτθοβ 116 δα ἀϊοηδὶ 
οἰδῦθο ἴ8: 6 ῬΘΟΡΪΘ ἱἰπ τε οδο Βθδσὶ 15 ΤΥ ἰανν. 
Βύοαι ἴδι16 ἰδ ϑόϑ: 1) Τμδὶ ποὶ ἔπ ουϊπνασα [εγδοὶ 
ἰδ πηοδῃϊ, [δὲ τοοοϊγοὰ 6 Μορδαὶς ἰδν ουΐπδσα!γ. 
ΤΟ τογὰθ τρδῃ ἔθβο!γ οοπίδί η δἢ ὌΧΡΊΟΩΒ δ 86- 
εἷδ (οοπιρ. 6Ὑ. χχχὶ, 83, τ υἱοὶ δοοίῃδ ἰο σϑδὲ οὔ 
ΟἿΣ ἰοχί). 2) Τιιδὲ Βογϑ, ίοο, [Δὸ ϑεγνδηὶ οὗ 49- 
Βονδὴ 18 ἐπουσιί οὗ ΕοΥ (186 ὨΘῪ, εἰσον 1 
ἷθ ἴῃ χΙϊ;. 4, ἜΧργόβαὶν ο8||ςὰ Ηΐ ἰατν, διὰ (μς 
ΤΒοΥΔὮ οὗ νιοὶ το Γ. 4 βρϑβίκβ, οὐδ Ὀ6 20 οἶδοσ 
ἴδῃ ἐμαὶ οὗ υἱοῦ τμ6 δογνδηΐ οὗ Φοδονδὴ ἰδ 
ΟἹ] οὰ ἰο Ρ6 ἴδε πισάϊδῖοτ. Φυδὶ οἢ {πϊ8 δοοοῦῃι, 
Βοπόνονῦ, 116 ἡδίΐου, θὰ ο86 ϑατὶ 8 ἐπ6 ἰῶν οὗ 
"6 ϑογνυδηΐ οἵ Φεβουδῇ οδμηοῦ ὃ6 
8.8 ἰἴ801 δρρογίδι εἰηρ ἴο (Π6 “ ϑοσυδηὶ οἵ  ϑῃουδῆ,"»; 
88 ὮΕῚ, ΄.Α..4.}] βρροδοα. Τῇ ρϑορίο ῖδδὲ 
[ι88 (89 ΣΙ ἢ ΘΟΠΒΏ 668 δηὰ [{6 αν οἵ [16 δαγνδηὶ οὗ 
«οονυδὰ ἴῃ ἐμοῖγ ἐληβε δ οὶ (6 ΡΘορ]δ οὗ [δγϑοὶ, 
1 ἰδ 8 ἸἜΕ ῬεΟρΪθ, ἃ πῖοσθ πυταθσοῦν ΘΟΏβΤΕβα- 
ἰοῦ. [1 15 θα ονίησ ταδηϊηα, [89 οὔ 
οὗ ἐποδϑα θοζῃ δραΐῃ, (λ6 βρίγί υδὶ ἐῃ ἀϊ- 
εἰποίοη ἔγοια Ὁ οὶἸονίηρ τηδηκίηᾶ, 116 ποσ]ὰ, 
ΤὨΐδ θα ϊονίος οὦ ἴο ἢ88 ΘΥ͂ΕΣ 8 ΦΥΟΙΥ- 
ΠΟΤ ἰο οοπϊρηὰ πὶ [6 ποῦϊὰ. [ὲ ἰδ μεαιοὰ 
δηᾶ ρογϑοουίοα Ὀγ ἐμ6 πουϊὰ (Μδῖι. χ, 84 βαα.; 
2 Τίαι. 111. 12). Βαΐ ἐξ σδῃ τοδί οὗ τδ9 
τοὐἰθοϊΐοῃ οὗ 18 πΡ. Ηΐθηοθ ἰδ ὀχδμοσίδιου : 
ΘδΣ 70 ποῖ ἴ86 σϑρζοδοῖβ οὗ ζῶϑῃ, ἡθϑίῖδος 
ὍΘ Υθ0 δίχαίᾶ οὗ τ᾿δοῖὶν σου ηρβα. ΕἘῸΣ 80 
τοῦ 888}} ϑδὶ 8 985ι; ἸῺ 88 ἃ Καστηθοῖ, δᾶ 
189 ΤΟΥΣ 8}8]} Θδῖ τ 98ὶ 11|κ6 νχοοϊ. 69 

δ 8 ΡΪΔΥ οἵ δοαπὰ ἰῃ {πο οτίρίπαὶ Ὁ» Ὀ2.6᾽ δοὰ 

ὈΌ ὈἿΣΜ᾽ ἰδαὶ οδπποὶ 6 ν|θ}] τοργοἀυοθὰ ἴῃ 8." 
οἶδας ᾿λῆφυδρα. Ταὶδ ἰδ (πὸ (ἷτά εἰπιθ ἰδπδὲ 186 
ἄχατο οὗ (ἢ χασγιηϑηὶ γϑοῦσβ (Ϊ. 9; 1ἰ. 6), δηὰ 89 
δϑοοῃά εἰπὴ9 ἴογ 1δμδὲ οἵ ἐδ τηοὶ ἢ (. 9). Βοῖί δἵϑὸ 
Βοῦθ οοιῃοὶπϑὰ δηὰ βἰγοηρίποηθα ὈΥ (86 τῇοίοτὶ" 
681 ναγίδιΐου, “(6 πογῶχ β.4}} οδὲ ἔπεα 11ἰ|κ6 
πο}. ὈΌ, Ῥγόθδθὶν ἤὕουι ἰδ6 ππάἀδυνθηδὶ τηθδα- 
ἧπρ οἵ “ἰο δρσγϊηρ᾽᾽, 4] οὰ ἰο Ὁ᾽1Ό, ἴδ {116 Οτγϑοὶς 
σήσ (Μαίῖ.. νἱ. 19, οΘὐπιρ. ΒΟΟΞΑΒΤ, ΜΒίοτοε., 1,15. 
ΙΓΝ., δαρ. 25). Τῆς Τρ υκ ΊμΕ οἴδιυθο, πὶ τὸν 
τἱβἀιϊοουκηθϑα, εἰς., γοΣ. 8 ὃ, οοττεθροθὰθ ἴῃ 

τὶ νοῦ διπλ ἰο ἐπ οἷοθο οὗ γϑσ. 6; ΟὨΪ ἰδδὶ 
6Γθ, ἴοο, ἴον (ἢ βαῖκο οἵ νδγίοἱῦ ἰθοσθ ὀὐοῦΐ ἃ 

ἐσδηδροαί του οὗ [89 Ὡοίζοῃδ, 

2. ΙΒΒΑΕΙ, ΕΧΗΟΒΤΒ ΤῊΗΕ ΤΟΒΡ ΤῸ ἃ ΝΕ ΡΙΒΡΙΑΥ͂ ΟΕ ΗΙΒ ΑΝΟΙΕΝῚ ΡΟΥΕΕ, 
ἈΝῸ ΗΟΡΕΞ ΕῸΒ ΤῊΗΕ ΒΕΒΤ ΕΒΟΜ 11. 

ΟΕΑΡΤΕΒ 1,1. 9-11. 

9 Απακοῖ Ασὑαῖο Ϊ ρα οἡ διγοηρίν, Ο δγπὶ οὔ ἰμ9 [ΟΒΡ; 
Ἀσαΐκο 88 ἴῃ {δ αποίθης ἀδγϑ, ἴῃ ἴμ0 ρεποσϑἕοα οὗἉ οἹά. 
Ατί ἴμοὰ ποὺ Ὁ ἐμαὶ μαι ουϊ 
Απὰ πουπάδα [86 ἀταροη ἢ 

Φ 



ΓΒΑΡ. 1. 090-11. 

10 Α4τὸ δου ποὶ 1ὑ ὙΉΙΟΝ Βδίἢ ἀγίοά (δ6 δοδ, 
ΤΠ6 Νδίοσϑ οὔ 6 σγεδὺ ἀθθρ ; 
Τηδὶ Βδίἢ τηδαθ ἴμ6 ἀθρίμβ οὗ (86 568 ἃ ὙΔΥ͂ [0Γ (86 ΣϑΔηθοσηθ ὕο Ῥ688 ΟΥΟΣ ἢ 

11 ὙΤμογοίοσο [6 γϑαθοιηθα οἵ 6 [ζ.0ΒῈ} 8}}8}} σοϊυσῃ, 
Αμὰά οοπι6 ΜΠ διησίης υπίο Ζίοη ; 
Αμὰ ονουϊδδην ΟΥ δυαΐ δὲ ρου (δεῖν μοδὰ: 
μοι 80)8}} ΟὈΐδΙη χ δά μ688 δα Ἰ0Υ ; 

ΒΟΙΤΟῪ δῃα πῃ ΓΩΐηρ 8 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Θοο Ζέοὶ ἴοτ ΓΔ) τϑούτζοῃοο οὗ ἰδ0 ποζὰδ: Υοσ. 9. 

ΟἿΌΝ - 3--ὐν τ Ῥοθὶ.--- ΣΤῊ ΕΙΡΒ, 
γος. 8, Ὁ)» ΠΥ ἀορϑηῃ δ οἱ ἐπ 3 Ὀϑζοτο "2", 

δηὰ ποῖ, 82δ ττειο δ ὰ ΗΔΗΝ ΒΌΡΡοΟΒΟο, οὔ Ὅ"; ἴον ἰδο 

εχρζοδοίου ΑἸ Ὧ" Ὠογον οσοῦχο, δηὰ [6 ΔΌδθηοΘ οἵ 

6 Ῥγοροδί! οῦ Βοίοτϑ ΧΊΟΥ [6 δοοοσγαάΐηξ ὑο σου Ὁ 
ὈρδρΘ (ΘΟ ΏΡ. ΧΙΥΣ. 9, 14; χὶνί. δ; χΊν. 28, σέ6.). ΟὨ ἐδο 
οἴδιος διὰ ἰδ ὉἽ ) Ὃ" 15 ἃ ἴγοαᾳυθωιν ὀχργοϑοίου (σχ ϊΐ, 

Ἴ; ΧΧΧΥΙ,. 26; ΜΙςΐΝ, νἱ!, 30; ὅον. χὶνί. 36; Ῥϑ. χ]ίν. 2: 2 
Ἐίπκο χὶχ. 35; ζζϑ). 1. 1; ἰἰ. 11. Τ6 οχρχγοϑδϑίοῃ 

Ὁ» ΠΥ ἀοοδ ποὺ ΟΟΟΌΣ δρδαίη, Τμὸ ῥ]Ἱυταὶ, 

ὈῪ». ἐχρεοδβοίηᾳς ἰἢ τοϊαϊίνο ηοίίοη οὗ δὴ ἰγητζηθδ. 

ϑυγθοΙο ἀυγδέου οἵ [116 ραδὶ Οὐ ἰο δσοΐῃϑ (ὁοσαρ. ἰχίϊ. 

11), ὈοΪοΏΚα ἰο ἐμο πογὰδ αὶ ΟΟσΌΓ ΟὨΪΥ ἰῃ Ῥεγίὶ βοοοηὰ. 
Τοςσ. 10. ΟΠ, δοοογάίης ἴο ἰμ6 Μαδοζγοῖίο ροϊειίης 

νι} ἀουῦ!]6- ΡΑδὨ 8 (τοῦ. Οτδη., ἃ 41, ἃ, 4Ἰ, ὁ. 4π|ηι.), 
δου ὰ Ὀο τοδὰ δὸ Μίϊοὶ [δοοϑῃίθὰ οὐ ἐδ ροπαϊί.--- Τα.], 
ΘΟΏΦΘΟΌΘΣΟΥ τοκαγάϑὰ δο ἐΠἰσὰ ρογϑ. ἔθ. ροσ. Τῃθη 

266 ΔΎΔΥ. 

ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἐδ οχρίθβαϊοῃ τησδὶ 6 ἰδῖσϑῃ ἴῃ ἃ τοϊδίϊνο δ6η80 (65. 
δεν. ὃ τυῦ, Κονν.), Βαὲ {η16 Ρυαηοϊιδεοο δοθιῶ ἴο ἴη9 ἃ 
ὨΘΘ66]686 χοβδηοιηθηξς, ΕῸΓΣ ἔθ γὸ ἰ6 0 κτιδιηπ)δίῖοδὶ οἵ 
Ἰοξίοδὶ κτουπὰ ἴῸΣ ἀορασίίηςρ ἴγοτα ἐδ δίϊωρὶο δηὰ παίυ- 
ΤᾺ] οσοῃδίχασίίοη οὗ ἐπ6 γϑσϑθ, δοοογάΐῃς ἐο πΐοῃ ἴῃ 6 
ὙΟΓὰ 18 ἃ Ρ4Γγα}] 6} ραγι]οὶρὶο ἰο {86 οσοχοίῃ ΓΛ Π. 

Υοσ. 11. ΤῊΘ γϑῦϑὸ [5 τορϑαίϑα δἰπηοδὲ υθγρδίτη ἔγοτη 
ΧχχΥ, 10. ΤὮΘ ΟἿΪΥ αἰ δογθηοο ἐπ ἐδ) δι ]] οἹοὸ οὗ σ᾽ 

102 [Ὁ οὔγ ἰοχὲ ἰμϑίοδα οἵ ἔμο 122} Δ. οἵ χχσνσ. 10, 

ἩΔΊΟἢ ΔΥ Ὀ6 γοίδσσοα (0 Δ Ὁστοῦ οἵ ἰγα:δογίριίοῃ. [1 

ΧΣΧΥ. γον. 9 Θομοϊυάοδ υἱξἢ ἐπ πογὰᾶβ Ὁ ΉΜ2 ΔΤ]. 
. τ: 

ΟΥὖυ γϑσ. 10 αἷδο οοῃοϊπάθα υἱὲ ἢ ΟὟ). 118 Ῥοβδίδια, 
ἰυάϑοϑοά, ἐμαὶ τυ οηαίηκς τοῦ. 10, ἰΠ6 Ῥτορδοί ψ͵ῶὼὲ τὸ 

τοαϊμ θὰ οὗ χχχυ. ὃ, διὰ ἐπδὲ οοοδδοίοηθά δ6 γϑοροδηκ 

Βοῖο ἰδ πογὰφ ἐμαὶ (70 Τ0]]ΟΥΥ, υἱζΖ., ΧΧΧΥ. 10, Βαυΐ ἰὲ 
18 Ὡοὲ οοσγϑοὶ, σῆϑῃ Ηττξια σζοίδεῖο, ἰδὲ γον. 11 ἀο068 
Ὠοὲ δβαϊ ἔῃ σοηίοχὲὶ Ὀθοδῦθο Ὦόγοὸ 066 ἀσὶ νογϑα ἔγοῃΣ 

ἙἘπΥρΡὶ δῖο Ὥθδηξ. Εὸγ (ἢ ἀδ᾽ ΙσοσϑΏοθ οὐὖΐϊ οὗ Εχυρί ἰΦ 

ΟἿῪ ἃ ἰγρο οἵ ἰδὲ οἵ 8:4] Ὠἰσίο!σγ. 

ἘΧΈῈΘΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

Δνταῖκο-- 000 ΔἸΤΔΥ.--- οτα. 09-11. [ἢ δο- 
οὐγάδηοο Ὑϊ8 [6 δἰπηοαὶ ἀσασηδιῖο δυγδηχοιιθηὶ 
ἴιδς 186 οὔδεσυοδ, Ζίου ΠΟῪ ἰδίῖκοθ ὕρ {Ππ6 
ἀϊδοοῦσθο. [1 ἰδ δὸο Ὀο]α 885 ἴο σοίυσῃ ὀχ μογίδιΐοη 
ἴον οσμοχίδίίΐοη. Εὸγν 1Ἶ 1δγϑοὶ τδδ σεϊηϊη θα ἰὴ 
γοσε. 1-- οἵ πδιδὶ ἰΐ ποοάδα ἴο ἀο ΤὉΓ ἰΐθ βαϊ γαϊϊουῃ, 
ἐς ἴὰ ἰυτη δυμηποηβ ἴΠ6 ἴζ0Ὲ} ἴὸ ἀο Ηΐδ8 ραγί ΠΟΉ, 
ε ἴῃ (6 ΒΕ οἱ ΗΝ ἘΈΣΥΒΩΣ οἵ Φόβον, ἰῃ ἐΠ 9 

ἔλθ, 8λ Ηο αἱὰ ἴῃ ἴμ0 Ὀερίπηΐηρς (πιο, ἰῃ 
Εαυρι. Τρ ἰδ ἰη 3» “ ως καὶ 8 εἰἰρος 1η- 
εἐἰπιδεέίοι ἰδδὲὶ (Π6 δὰ οὗ ἴ86 [.0ΒῈὉ δ)86 Β]ορί, ὦ. ἐ., 
ἰδὲ {μογθ δὲ Ὀϑϑ ἃ ραῦδα 'π 89 ἀΐαρ ] ΑΥ οἵἉ 1(8 

τΟΥ. ΗΟΝ οἷ56 οοὐἹά [6 ἀοείσυσίοη δηὰ ἀ68ο- 
ἰδεῖου (γεσ. 8) οἵ Ζίοη, δηὰ 18 οοιϑοαιθηϊ 

διὰ πτοδίοδὶ οχὶϊθ ἤἴατο οοθ δὐὺὐουϊ 
ΤΉτνίοο ἰδ (ἢ0 ΟἿ “δινδιίκο᾽, οδιἱδὰ οιΠδλδ ἴο (6 
δι οὗ ἰδο 1ΟΕΡ, 88 ἴο οὔμϑ ᾿γίῃρ ἴῃ ἀφοροδὶ 
δἰ ΟΣ, δηὰ [πδὲ σΔ ΟὨΪΥ Ὁθ πακοηθὰ ὈΥ τθ- 
Ρεδιθὰ οδ]] ἕης. Οὐμν. ᾿ἰϊ. 1; Φυά. ν. 12. Ῥαυῖ 
ΟἹ δισθη δ, οαπὶρ οὨθ᾽ 8 βο ἢ ὙΠ} αἰγοηρίῃ, ἰβ ἃ 
ὅᾳχατο ἄγϑσῃ ἴτοα ἐΠ6 διτηΐπρ οἵ 8 τδυυῖον πῖιἢ 
μλοοθδ οὗ δτωοσ. Τῃ6 ηδίκοά στὴ ἰκ ᾿πουχῆϊ οὗ 
8δ5 ἬΘΘΚΟΣ, ἴμδὲ οονογοὰ πῖϊ Ὀγαζοὴ Ὀδηὰδ 88 
τοῦ ες, ἥττους, Ὀδίνας δ0]6 ἰο τεβίαι (οοιρ. 11}. 

1; Ῥα. χοῖδὶ. 1). ΗττΖιο οἰΐοα Ἦο 1.19, 86, 
ὅὄυσεο δάλκήν. ὨΕΙΤΤΏΖΒΟΗ, Βον. χὶ. 17, λαμβάνειν 
δύναμιν, Απά πον ἴδε 1, ΒΡΒ ἔοστηε ἀοΐῃρβ ἅγβ, 
ἈΒ ἴΐ ποσο, ΒοϊΪά ἃρ ἴο Ηΐπὶ 88 δὴ Ἔδχδιῶρὶθ. Ασί 
ποῦ ποῖ Ἐΐ τ οοὖῖ ΠδμδῸ ΔδΌ0} ὅθ , εἴα. 
ἘΔΒΔΌ, ῬΓΟΡΟΣΙΥ [ογοοία, ἰμθὰ ἀεαρϊμτιαἰΐο οὗ 8 
τοοπδίγτυπι πιατνιηι, ἰὰ πὶ Ὠοἢ δΘΏ 86 1ξ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠθ 

ἴο 3}, δὰ ἐβϑηοθ, |κ [86 Ἰδίίοσ, σμΐομ πὸ 

“{π|9 ογοοοάξ]θ,7 δ βυτθο 081 δα ἰὸς Εανρὶ 
(οορ. οὔ χχσχ. 7). Οὐ 13} οομρ. ζΐμὲ δηὰ 

Ἐσεῖς. χχίχ. 8: Ρη. ᾿χχῖν. 18, 14. 

Τὴ τορ. 10, τοίθσθμοα ἰδ Γαγί ΠΣ τοδὰθ ἴο [ἢ 9 
ἀσγίης υρ οὔ με Βοὰ β6ὲ8 δηὰ (886 ῥρϑθβδρθὸ7 οἵ [[:9 
τλάν εε (βτουρὰ ἱϊ, Ὑμογθίογο ΠΟΘ δρ81 γὸ 
βηὰ (μο ἀοἸἑνετδηοα οαἱ οὗ Ἐφγρίίδη θοπάδρθ δ 
ἃ ἴγγ6 οἵ [86 ἰδρέ δῃὰ Άη4] σϑαθπιρίΐοῃ. ἴῃ γϑσ. 
11 (8666 Ταχί. τΦ ὑχώτου, 1π6 Ῥιορδοῖ, "Ἢ Ἐπ ΣῈ 

δρτοοαθηὶ πὶ} (86 οοΟὨΐοχ ΤοθΘοΘ {6 οοηῆ- 

ερΆμβαν Ὡῃ 86 ἀῇῖὰ οἵ ἴδ6 ἸωΝ Μ1]1, ἰπάθοα, ἴῃ 

16 ἰδεῖ ἔπη ψῖνο ῥτοοῦ δχδίῃ οἵ ἰϊα Ρότγον αἷδ- 

Ἰαγοὰ ἰῃ διηαΐϑηϊ {ἰτη6, δηὰ {μδἱ ἐπαγείοσθ (89 τϑ- 
ἐξειβοὶ οὗ ἴδο ἴ0ἘΡ 888}} τοί τ ποῖιο ἴο Ζίοῃ 
πὶιὰ τεῤοἑοίπμα διὰ ἰο ουδχιβδίἑηρ Ἷ0γ. 



δδ4 ΤῊΞ ῬΡΕΟΡΗΕΤ' ἸΒΑΙΑΉ. 

8. σΘΕΗΟΥΑΗ ΞΡΕΑΚΗ͂: ΗΕ ΒΕΡΙῚΙῈΒ ΤῸ ἸΒΒΑΕΙ,Β ἘΧΗΟΒΤΑΤΙΟΝ ΨΙΤῊ ἘΠΧ- 
ἨΟΒΤΑΤΙΟΝ, ΑΝῸ ΗΟΙῸΒ ὕρ ΤῸ ΗΒ ΒΕΒΨΥΑΝΤ ΤῊΕΒ ΟΒΙΘΙΝ, ΜΕΑΝΒ ΑΝῸ 
ΟαΟΑΙ, ΟΕ ΗΙΒ ὴΑΒΟΗΒ. 

ΟἬΑΡΤΕΒ 1,1. 12-1θ. 

12 1, δυόη Ἷ, δτὴ 86 ἐδαΐ οοτηΐοτίοι ἢ γοῦ : " 
ὝΝο αγέ (μου, (δὲ [ῃου Βμου]αοδβὶ αἰτγαϊὰ οἵ 8 τηδη ἐδλαΐ 8881] αἷοῦ 
ἈΑπά οὗ [μ6 βοὴ οὗ τηδῃ ιὐλίοδ, 818}} Ὀ6 "Ἰωδ46 αϑ »Ι,ΆΒΒ ; 

18 Αμὰ ἐογροίξοϑί ἰμ6 1.0ῈΡ {μγ Μδῖκοὺ, 
ΤΒδὺ μαι βισοίοσμβοα ἑοσγίδ ὑῃ 6 ἤθάυθΠΒ, δπὰ ἰδία (86 Τουμαδίίθηβ οὗ (}6 οδσίδ ; 
Απὰ δαϑὺ δαγϑα οοῃ 8} ΘΥΟΥῪ ΟΆΥ͂ 
Βοοδιβθ οὗ ἴΠ6 ἔΌΓΣΥ οὗὨ 86 ΟΡΡΓΘΒΘΟΣ, 
ΝᾺ8 1 6 'ἵσσοσο σϑϑαῦ ἰο ἀθδίγου ἢ 
Απαᾶ σψβοῦοὸ ὃ [ῃ6 ἔὌΓΥ οὗἉ [ἢ ΟΡΓΘΕΒΘΟΥ 

14 “9 οδρίϊνο 6χὶ]6 παδίθηοί ὑμδὺ ὯΘ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 Ἰοοδοά, 
Απά “δϑὺ "6 βμου]ά ποὺ αἷθ ἱπ 89 ῥἱ, 
ΝοΥ ἰδαὺ ἷ8 Ὀγοβδα βῃου]ά 81]. 

1δ Βα ΓῚ απι (89 [0Β}Ρ ἐδγ αοα, 
Τηδί Αἰν ἀοα ἐδ 868, ψἤοβα γϑυοᾶ Γοαγϑὰ " 
ΤῺ6 ΟΕ οὗ Βοβϑίβ 8 ἢ18 Π8πι6. 

16 Αμα 1 ἢάνο ρῥυΐ ΤΑΥ͂ ψοσαὰβ ἴῃ (ΒΥ πιουΐῃ, 
ΑηΔ1 αγνο δογογοά (Πθ6 'π ἐδ ΒΗΔΟΟΥ οΥὗἨ ταΐηθ Ὠδηΐ, 
4Τ}ὐ 1 ΤΩΔΥ Ρ]δηΐ [Π6 Ὠραύθη8, δηἀ ᾿ΑΥ̓ [86 ουπάδίϊοπβ οὗ [Π6 φαγί, 
ἈΑμπὰά Β54γΥ υπίο Ζίοη, Του αΓγὺ ΤΥ ὈΘΟΡΪΘ. 

1 ΟΥ, μια Ὠἰπιβοὶ γοαᾶψ. 

εἴ ϑόδῳ νΆΑ:ε ἦὧο ἱοοῖ οἷπι. 
ὰ ἘΠΕῚ θεὸ τὲς ϊς, ἐλ »ἱὲ, απὰ ιν ποί τοαπὲ ἠΐ ὑγοαά, 
έ [εἰ οι, ΟτΤΗ.-- 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

Βοο Ζήδὲ ἴου (ἢ 6 ΤΘΟΌΣΙΘΒΘΘ οὗ ἐπ Ὑο͵γαϑ: γὙοσ. 14, 
ὭΡΥ, ΘΟΓΏΡ. ὅθε. 1. 20; χΙν 11]. 12; τόσ. 16 7 “Σ ΤῊ; 

186 ὀχργθϑϑίοῃ ὁδοῦγϑ [ἢ ἐπι βϑῖηθ ἴοστω ἴπ ὕοζ, Σ. 16; 
χχχί, 85: χχχίί. 18; αἰνῇ, 18. χὶυ Ἕἱι, 1δ.; 1. 84; 11, 10, δ7Ί. 

{0 Βϑϑῖὼϑ οὐ χίηδὶ ψ᾿ ἢ Ατηοθϑ, ἢ 6 ΓΘ 1ὁ ΘρΡΡρΘασθ ὨΟῪ [ἢ ἃ 

ΒἰταρΡΙοΓ ΤΟΥ (Υ. 8; ἰχ, 6), ΠΟῪ ἰὼ ἃ τωοσο οχίοῃ θα 

ἴοττλ (ΐν. 15; νυ. 27). 

γον. 12. ἴῃ Στ Ὁ ἰδ Ὁ [6 φ6᾽ ΓοὐἹάθ! εν σμαΐίδ. Ϊ 

ΤΌΘ οχργοβϑίοῃ αἰϑὸ ΘΟΥΓΘϑρΟΙ 8 [ἢ βδοιηῃὰ ἴἰο δ Π ΠΝ 
γοσῦ. 9, ΤΏ ΡῬχορηϑθῇ 868 ἰγοϑάοσμ ἰῃ Σϑδρϑοῖ ἕο θη οσ 

δυὰ πυθθγ, ΑἸοσς ὈΣΠΣ ἢθ Ρυΐῃ ἐῃ9 εἷημ. ὯΝ Ὁ, 
δηὰ αἴτοσς (9 ἔδϑυηϊηΐηο "5 1. ὨΝ τ (ἢ9 ταρβο 1.68 

ΤΣ ληὰ ἽΠ. ὨΊ, δεοοτάϊμις δ ἐὴθ ῃοϊίοῃ ΖίΟΏ ΟΥ 
ἴθταθὶ 8 Ὀρροστηοδὲ, Το Ραὺν ἐοηϑε. αἴϊος ΠΣ " ο6χΧ- 
Ῥγδβδθθ (6 οὔὔϑθοί, δῃὰ ἤθηδθ ἴδ -- κέ; φμαίμ ὁγαδ, υἱὲ 

ἐΐπεγοα. ΤῊυΒ ΠΝ Ὦ ὉΥ Ὧο τηϑδη8 βίη δοβ “ ον 11{{16 

5. ΤῊ ΘΩΒ ΘΟΜῸΣ ΒΟΙΤΝ ΒΟΉΤοΝΣ. 
Φ πῇ 

ε Τὸ ρίαπέ--ἴο ἰαν, Εἴε. 

ΘΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ατὶ ἰῆου Ῥ’ (Κποβεκι). ἘῸσ ἐπ βαῖὴϑ ἱπίοστορβεῖγο ζοστα 
ΤΩΒΥ͂ ἴΏΘΑΣ : “ΠΟΥ στοαὶ ἀεὶ τποι 1" σοϊηρ. ὅπάβ. ἐχ. 38. 

Απὰ βδὴγῃ ὙΔῪ 2 ΙΟΔΥ, σοχϑγα 988 οὗ βίζο ξγϑαὶ Οὗ βιδ, 
ἰμαιίῖγο ἴος ἐπ οοδοδδίομίης αὐδι ν ΚΘΏΘΓΑΣγ. Οοσωρ. 
τοῦ. 10 αηὰ ΠΝ Βα [ἰ]. 16 ψί ἢ τἰΔ0 δδίὴθ ῬὮγαϑο, 
Βα ῃ {1.9; 1538. 1υἱ}. 4, 11. 

γον. 18. Ομθ ΣΩΔΥ δΌΡΡΪΥ͂ ΥΥΠ “ Ὧ[8 ΔΙΤΟΥ͂ΤΕ " αὔϊοξ 

2Ἷ3᾽ (Ρα. σῇ. 2; οοσῃρ. 1848. τῇ !. 18); Φ{Π], πίοι δὰ 6χ- 

ΡῬγοβϑϑὰ οὈ͵ϑοῦ, 9 τογὰ 8180 τϑϑδὴϑ “ἴὉ δἰ πὶ" (8. 
Χχί, 13), 

γοτ. 14, ΤΊΛΒΓ) ὝΓΙ ἰ5 οοπιβέγιιοά 45 6. σι, ΓΟ 

ἐξ.) 6θῃ. χχυῇ. 80. ΣἼΡΥ ἰδ "ἐο Ὀον᾽" ἰζαπείεῖνο δοιὰ 

πέσδηβνθ Ηστχθ [ὲ τοθθῶβ ἐπ9 οῃ6 δοπθᾶ ἀονῃ ΌΥ 

ομδίῃβ οὐ ἐμ ΟΞ (ὅθ. Χχχ. 2; Χχὶχ. 28; 3 Οἤγχοι. 

χνί. 10). ΤΠΟΓῚ ἴδ᾽ δ τωοξοηγτων 88 ἴῃ χῖν. 11, δίο. 

ἘΧΡΟΒΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

ΤΟΣ, ονϑα 1.---- -ὁμοαπ]ᾷ [81].---  ἐτα. 12-14. 
ΦοΠΟΥΔἢ ΘηΐΟΙΒ ἤοσῸ 88 ἰδο τὨϊτὰ δηᾶὰ τηοδὲ ὃχ- 
δἸιοὰ ρϑγβοῃ οὔ ἰὴ ἀϊδίορῃθ. ΤῊθ ΚΙ, ουϑῃ Σ᾽ 
ΘΟΓΤΈΒΡΟΠΘΑ ἰο ἰδ “ ἀγα ΐζθ, δυγαῖΐςο᾽᾽ οἵ νϑσ. 9 δῃὰ 
ΤΟΡ 65 ἴο ἐξ, 1 βοϑγβ ἴο τὸ ἐμαὶ “ἘΠ6 τδμαῖ 
οουοσίοι γοτ᾽ γεΐίοσα Ὀδοῖ ἰο ἐπ6 ἀουρὶθ 
ὉΠ) ““οοπιίοτίοα᾽) γογ. 8. 1 ἰθ 88 {7 [9 [0Ε"Ὁ 
που]ὰ κα: Ηΐδνο νὰ οί Ποαγὰ ἰδὲ 1,1 Ζεμονδῃ 
δὰ Ηδ {παῖ οοπιίοτία Ζίοη 7 ΑΤΘ γθ ποΐ οοἴα- 
ῬΕίΘΩΠΥ δβϑυσοὰ οὗ (9 [ΒΟ αγί ἰδοῦ, ΠΟΥ͂, 

ἐμαὶ μοῦ ἴραγοϑὲ ἃ τ288 ἰπδὶ τι] ἀϊο ῦ (66 ΤΈσέ. 
απὰ αγαπι.). Ἅδη {δαὶ ἀ168, 6 Βοη Οὗ τηδῃ πῆο 
6 σἰνθη ΔΎΔΥ 88 ΒΌΘΙ ἰβΒ [ἢ9 ΘΏΘΙΩΥ {πὲ 
16γδοὶ οὐρῆϊ ποΐ ἴο ἔδαν. ΤΉ οσο οου]ὰ Ὀ6 ὯὨο πιρῆ- 
ἰΐοῃ οἵ τῃἷ8 ἔδρασ, πόσο 1 ποὶ πὲ Ιεγδοὶ (Ὸὸ 
Ζοπονδῖ, τῆο, 88 Ἀδαϊτοσ οἵ Η]5 ροορὶο (χ]ἶὶ. 1) 
βιτϑοῖοδοσ ἰοστ ἢ οὗ [86 ϑανϑὴδ δᾶ οπη ἄθτ 
οὗ [86 δαυὶὴ (χὶ. 22; χ δὶ, δ; χῖν. 24; χὶν. 12) 
ΒΈΓΟΙΥ οἴἶἑτοά ἃ βυ Ποἱθης ΚΤΔΓΔΗΙΥ [ῸΓ ἰγυδιὶης ἰα 
Ηϊω. Ἐογροιίης ΖΉΒουδ 18. ΓΟΔΙΠΥ͂ [ἰἸ6 οδῦδθ 



ΟΉΑΡ. 11. 12-6..ΌὃΘϑΘ Ἑ Ἢ δ0δ 

ῬοΙ οἵ δαγίηρ πλθὴ (νογ. 12) δὰ οἵ {πο σοῃπυδὶ 
ἐγϑι δῖος (νον. 13). Τηθ τηοοϊίοη οὗ οηθ εβδοὶ 
ἨὈαοΐοσο δηὰ οὔ (ῃ9 οἱδβδὺ δἷσ [Π6 οϑυδθ, {18 ὑσοὸ- 
οοϑάϊηρ ἴῃ (16 οὔθ οᾶϑ6 ἔγοπ δβδοὶ ἴο σδυβο, δῃὰ 
ἦη ἰῃ 6 οἴδιοχ ἤἴτοῦλ ὁδυδα ἴοὸ οῇδοί, ἐμουχἢ οὶ αυἱῦδ 
Ἵχϑοί, 18 8[1}}} ἃ οοϊῃπιοῃ ὙΑΥ͂ Οἵ βρϑακίης (φΟΙΏΡ. 
Απιὸοθ ν. 10-12; 26Σ. ἰΐ. 9. 5α.; χΙχ. 19 βαρ 2 
Βριη. χἱὶϊ 9). ἘνίαΘΌΕ δᾶ μαδὲ ἐτϑι θὰ 
ΟΥΘΙΥ δ, εἰο., γογ. 13, πλαῖζεβ Βίγοηρογ ἴδ 6Χ- 
Ργεβδβίοη οἵ νεῖ. 12, θοῖῃ αυδ! αν ε! Υ δὰ φαδηί- 
ἰαϊνοὶγ. Τὸ υπάοτοίαηα ὃγ “ἴπ9 ΟΡΡΣΙΘΒΒΟΣ " 

86 Βανγίοίΐδη ὀρργοαδοῦ (ΝΟΒΕΙ,) 8 ΟὨΪΥ Ροδ- 
βἰ Ὁ]6 ἴο οὔθ ἰδδὲ Ὧο οοπορριίΐοηι οὗ [86 να 6 
Το οὗ [89 ρχορμείῖς βαζθὲ. Τμουρὰ ΒΑ ]οη 
ΤΩΒΥ͂ ὉΘ τοι υδεά, ἰς σδῃηοὶ ὃ6 8}} (δὲ 18 ταϑβδηΐῖ, 
ἴοσ ἴ6 Ῥγορξιοὶ 8668 ἱορϑίμοῦ 41} [μὲ [δβγϑβὶ ἔϑα]β 
ὯΒ 80) ΟΡΡΓΘΑ͂ΒΟΣ 9η1}1} [ῃΠ6 ὁπ. Μογεονασ ἴδ 
Οχρσοβαίοη ἰ5 ἱουπάρα οἡ θευΐ. χχνῆ!. δ3, δ8, δ7, 
δηὰ 6 Ὠϑ6α ἱ 
ΒΕΏΒ6, δη Ὀοοί 68 ΟὨ]Υ ὮΥ 76. χίχ. 9θ.0. ΝΞ τς 
“ βοοοζάϊηρ 85, δηὰ ἰμὺβ δχρσζεββοβ ἰμδί πὸ 
ἰγθι Ὀ] ἰὴ ἴδ ἱῃ ῥτορουίίοη ἰο ἴμ6 δἰηχίης οὗ [ἰΒ6 
ΟΡΡΓΘΒΘΟΥ. 
“8 ὙΒΟΙΘ 16 186 ΣῪ οὗ ἴ86 ΟΡΡσϑε- 

δοτ ὁ δέκ [6 [ΧΟ Ἐ, δηϊοὶραίης, 88. 1 πεσθ, 
{μ6 αἴυγτο. ΤῈθ αὐυσβίΐοη ἰπιἰπηδί68 ἰΠπδὶ ἃ {1Π26 
Μ|1 οομλο ΠΆΘΩ ἐπδὺ ΤΌΓΥ 58}8}} δικάσπέν δ δῇ, 
1} (Ε͵8 ΟΠ ΤΟυΒΙΥ αυϊοὶς ἀἰδαρροδγβδηοθ οἵ (Π6 
ΟΡῬΣΘΘΒΟΣ οοῃηβοίβ [6 ἱπϑίδης, δπὰ ὑπμἰπάογοα 

 ΤΟΙθΆΒ6 οὗ (860 ολρίζνεβ. Ῥωθοῃ ϑοθῇθθ 80 
Βογο Ὀοΐοτα ὑπ Ῥτορἢ οί Β ταϊηά : μ6 Β068 ΘΒ ΡΕ νο8 
θοῆς αηάονῦ ἴΠ6 ποὶχηῖ οὗ ομδίηβ, ΟΣ, ΝΌΓΒΟ δ.}}}, 
Ὁ. σδοϊκης ἀγιῤὴν εἰ δην ὙὮΌῸ ΔΓΘ ΠΟῪ φα οίεῖν Ἰοὶ 
ὅο, δὰ ἰμδ8 ΘΒΟΆΡΘ ἃ ἀγθδα [α] ἰδίθ οἵἉ δ᾽ ΟΥ̓ ἀγίπς 
ἴο ἴμ6 ρἱὶ ἰΣ Ἰων σὰν οοῃδβίγιοίζοη) ἴοσ πδηΐ ὁ 
ὨΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ ἔ 

2, ΒΌΛΙ δ. -----ΜΜῪ ὉΘΟΡ]16.--- ἡ ογε. 16,16. 
Ι τορχαγὰ οι (680 ΨΥ ΓΒῸΒ 88 (ῃ9 βάάγεβα οἵ “6- 
Ββονβὴ ἰο Ηἰβ βογνδηϊ. δ.οὴὶ δὴ δαάγϑϑθϑθ 'β ἠοὶ 
ουΐ οὗ ρίαοο, Ὀαΐ [μ6 οοπίγαγν, { τ γγογὸ γίσαῦ ἰῃ 

Ἰὴς 1.6 ϑογνδηὶ οὗ Ψϑῃονδὴ 88 ἰδ κίηρ Ραγί 
ἴῃ 1Π6 ἀϊδίοριο δηα [09 γεγβ. 1-ὃ δ8 ΗΪβ ψοσάβ. 
0) “αηἃ Γ᾽ ΔΗΒΟΙΓΒ ίο {π6 ἀου]ο ,22)}8 γογ. 
12. 88 ἃ βίαν θορὶπηΐηρ. ΤΠ ϑογνδηὶ οὗ 290- 
Βονδὴ [88 αἶδο τοαὶ οοηῆίοι ἰο οηάυτο. ΤΟ] αὶ 
ὙΟΙ]α πἰογηιβ δαδῖπϑὲ Ηΐπὶ 1 8 τασίηρ δε (Ὀβ. 
ἰδ. 1; Ιβδδ ᾿νὶ1. 20). Ἡδηοθ Φοδοναῖ, ἴο 
βιγοηρίμοη Ηΐη, 0811 Ηἰτ861 ἰη τοϊαίζου ἰοὸ Ἦΐτὰ 
Ηἱΐ Οοάὐ, ἰμαὶ μδ8 ῬΟΥΤΟΣ ΟΥ̓́Θ 186 Β68, ἰο Γαΐδο ἱΐ 
ὮΡ δηὰ, παίαγα νυ, ἰο ααυϊοὶ ἰΐ ἀγαίῃ (χν!!. 12, 18; 
ΧχΙΪ, 11;.1. 2. 11. 10)... δοβοόνδδ Βα ΌΘΟΙ ἰβ 
ἰιΐα ἀοὰ οἈ|16ἀ, 68. 1ιοτὰ οὗ 19 Ἀθαυθῃ]ῦ Βοβίβ. 
884}1 Ησ ἰμδὶ 88 ἀου!  0Ὼ ΟΥ̓ΟΡ ἴῃ 6 ῬΟΎΤΘΙΒ οὗ 
Βοασθῃ ποῖ ἢν ἀοιτηϊηΐοη 8180 ΟΥ̓́ΘΣ ὑῃ 9 ΡΟΊΤΘΙΒ 
οἵ [)Ὸ Θα. 17 
ΤῊΘ εχργοβεῖοη ὨἿῚ »ῈῪ “ἴο ἀἄγοῦθο [86 568 

οὐοσαγβ ἢγθι ΖοὉ χχνὶ. 12, ΑΔΟΣ ΑΓΒ ΟΟΠ16Β ΟἹΓ 
ἰοχί, δηὰ οἷν ἰοχὺ ἷβ ΠΠ 6 ΠΥ γτοργοάυοορα ὈΥ {6 Γ. 
χχχὶ. 856. [Το Αὐἰδποῦ μ88 δὴ διρυμηθηΐ ὑμδὶ 
ΦΟ]ονσα Βοτο ἴο ὑγονο ᾿πδὺ ὑπ6 Ἰδηρῦδαο ἷβ ὅ8ε:- 
ὯΔ] πὶ [βαϊδῆ, δηὰ Ῥογγοχεὰ ΟΥ̓ 7ογθιηΐδῃ. 
ΤῊ ΐδ ἴα σορσοάποοὰ ἰῃ Ὀγίοῦ ἴῃ (6 Ἰηἰγοἀποίίϊοῃ, 
ῬΡ. 23, ΤΙ ῥγοβϑθηΐὶ ϑδιωρ  βοδϊϊοῃ δά β 
ποίῃΐηρ ἰο ἐπ 6 οἰοατηο68 οὗὨ ἰϊ, δηιὰ ἐβ οπλἱὑθα ὑὸ 
ΒΔΥΘ δρᾶοβθ, ΑΒ δὴ διρυμηθηὶ ἰΐ 8 ποῖ ἴογοὶ Ὁ]6. 
ΗἱΪ8 οχρίδηδίΐοῃ ἰβ {πὶ Ψογαπιΐδ 568 {Π6 ἰδη- 
ἔυαχο ἴῃ αυόαέξοη ἰο ἀδῃοίο “8 ἰν τεσιγτὶ 
“ποίοη, οἵ ἴπὸ 868, δπᾶ ἐπα πο ΘΌ δῃά ἔον ο 
4) (146 ταῦβὲ θ6 πιεδῃὶ, Ὀοοδυδο ἰμδὺ 8 [86 ΟὨΪῪ 

Ὀγ [βαἰδὴι Βοσὸ ἀπὰ χχίχ. 2, 7 ἴῃ 1818} ἃ 

βεΊΑΪΥ οβίδὈ] δ οὰ ογάϊπδηοθ [ὉΓ (16 5688 τηοίϊοῃ 
1Πδὲ οδϑὰ ὃὕ6 οἰαθβοὶῆοαὰ πιῖ δ 6 βυη, ᾿Ἰχοοη δῃὰ 
δίδυβ, δηἃ τηδὰβ ἃ {γρὸ οὗ [86 δἰ Ὁ}}} οἵ Οαοὐ᾽ 5 
οονγοηδηὶ τ τ Ηἶἷβ Ρθορ]θ. Βαυΐ {μ6 οοπίοχι οὗ 
ΦεἾ. χχχὶ. 85 ἄοοθβ οὶ σϑαυΐγζο ἃ8 ἰο ἰμίηἰς (Πδὲ 
Φοσαμιδῃ αἶγοδ (ἷδ ΔΡΡΙ]Ἰοαίοη ἰο {π6 Ἰδηριᾶρα. 
Μογϑονον ") Δ ἰπ δγ οἵ :ϊδ δοοθρίθα τρθϑηὶηρδ 
8 Ὁ δι 1 40]6 (0 ΟΧΡΙΟδο βπο ταοιΐοη 88 [86 (166. 
Βεεϊάοε, ιὸ Ηοῦγονα, τοιλοΐθ 88 (Π6ΥἿ ψθῚῸ ἴγοπὶ 
100 οοοδῃ, ἴμ9 ἰἰἀ6 ψῶβ δὴ ὑπ ίδη 18 ῬὨΘΏΟ- 
ΠιΘΏ0Ώ, δηα ἐμ 8 ἀ068 Ὠοΐ ΔρΡρεδδῦ ἴῃ {πεῖν ᾿λιογα» 
ἴαγθΘ. Αμὰ ἐξ τῶδυ Ὀθ βδἰ ἃ ἐμαὶ, ἴῃ σοϊδίζοη ἴο ουν 
γο . 18 α. [Ὡ9 Ὠοίζοῃ οἵ ῬΒοηοσι 8] δἰ ΣὙ ἰδ 
88 ἸΩ06ἷ ἀοιηδηαοα [οΣ γογ, 18 δ8 ἴῃ ζεγ. χχχί. 88. 

ΤῺῸ Ὀεδὶ ἰγοϑϊτηθηὶ οἵ ἴῃ6 διίθπηρὶ ἰο ῥσγοῦθ 
{πὶ ΟΣ ἰοχὲ 18 θογσονθὰ ἴσοι Φεγθιηΐδι, δῃὰ 
τΒαγοίοσθ ποῖ ζομυΐμπο ᾿βαϊδηΐο, ἰΒ ἢ ἱχίοσθ ἐΐ 88 
{γιγοϊουβ. 88.111, μοσβαρα, [16 βογα γ π]οἢ [89 

ΟΟΟΒΒΙΟΙΒ ΤΑΥ͂ ἰο8α ἰο ἃ Π1079 Θχδοὶ ὉΠ66σ- 
βιδπαϊηρς οἵ (τ ἰδησύυλρο ἰη αυραϊίοη. ΤΠΟΙΧΧ, 
Τοηδον 9200 χχνΐ. 12, Ὁ »), κατέπανσε τὴν 

ϑάλασσαν. Τῶὸ Αὐἰμοτβ αἰδβοιιβοίοῃ οὗ 231 

πηᾶον ᾿ὶ. 4 βῆον ΠΟῪ διιδίχυουβ 86 ποιὰ 18 ἴῃ 
1ιθ6 1, δηὰ (μδὲὶ τϑ πιυδὲ ΓΕΪΥ Οἡ ουγ ἰδοὶ δηὰ (19 
οομίαχὶ ἰο ἀφίοχηχῖηθ 18 Ἰηϑδηΐηρ. ΤῈ ροηογαὶ 
Βοσὶ ρίυγαὶ δρρεδὶ ἰο 186 βοᾷ 88 ὑτοοῦ οἵ οὐ 

τοῦ, ἰ6 ἰο (6 ονἱἄσποο 1 αἶνεοβ οἵ Ηΐ8 οοῃίτο]- 
ἴηρ ἐξ, 1 ἐβ (89 βο8 ἐΒαὶ ταρεβ, Ηο βοί(]6θ ἰξ δῃὰ 
Βοϊάα δ ἰὰ θουμάθ. Οορ. 500 χχχυ δ. 8-11, 
δηα Ομ σίβι δι} Πξἔῶσ (Π6 ἰοπιροδὶ Ματὶς 'ν. 8ὅ 566. 
1ι βϑοζηβ ργοίθγα ᾽ς ἐπ γοίοσο ἴο δοοορὶ ᾿ΟΎΤΗ 8 
τουἀοχίηρ. “ Εἶο το δι} 16 18 ἴ[Π6 6θ6,1ΒΟοΌ ΚΙ 
[80 τγᾶνϑδ5 ᾿μοσϑοῖ σΟδσ," ἡ ΒΟ} αἰθοὸ ΒΑΒΝΕΒ 
ρον ΤΕ.] 

68 ὙΟΙΒ γοΓ. 16 σὴ ΟἾΪΥ Ὀ6 ΒρΡΟΚΘΏ ἴο (Π8 
βογυδηί οἵ αοα, ο“11 Βανὸ ραὶῖ ΜῪ ψοσᾶδ ἰῃ 
ΤΌΥ τοῦτ᾽" ἀεὶ σηδίοα μοι ἢ 86 ἰδδὶς δὰ [ἢ9 
δαυϊρηαθηΐ {ῃ6 ϑογνδηΐ οἵ αοα χϑοοῖγοβ. ΤὴΘθ 
ΓΟΓΩΒ Τ604]}] Χ]Ϊχ. 2, τ ἤοσο ἰΐ 18 βα14 : “ Αμὰ Ηδθ 
Βδίἢ τωδάὰβ Μγ ποῦἱἢ ᾿ἰΚα ἃ βῇδγρ βυοσὰ."" Τῇ 
Βεγνδηί οἵ σα πιυδὶ ργοοϊαΐπι (ῃ6 {11} οἵὐὁἨ ἀοά. 
Τὸ 6 80]9 ἰο ἀο {δ18, Ηδ τηυδβί Ὀ6 80]6 ἰο μὰ 
(86 Ῥτοροσ, ροποσίῃ), ἰπολαῖνο πόογὰβ (Η Ὁ. ἶν. 12). 
Ηἷβ οοηθβ δρουΐ Ὀγ αοα᾽Β ποσὰ Ὀεΐῃρ Ραΐ ἰπίο 

ΗΐΪΐδ τωουΐ. [186 τσ οὔ τθῃ πδὺ ἃγΘ 6Π6- 
Ταὶθβ ἴο ἢπ6 χυ μ6 {ΒΟΓΘΌΥ δγοπβοᾶ, [86 ΓῸΒΡ 
Ρτοίθοία Ηἰΐπι: “1 Βανϑ οονϑιϑᾶ 1:96 1π [16 
Βιδᾶον οὗ ΜῪΥ Ἀδη ἃ. Το βδιηθ 8 βδιὰ χ]χ. 
2, ἴῃ 8] ποθ 186 βαῖὴθ πόοχὰβ οὗ (86 βεγυδῃΐ οὗ (89 

ΒΡ, υἱκ., ΕΞ ΥΤ Ὁ. ΒΥ ἰμΐᾳ τρϑδπα 
(80 Βεγνδιὶ οἵ αοὐ ν}} 6 ῥγεβοσυοὰᾶ δὴ ἃ ϑῃδθὶοα 
ἴο ΘΔΥΣΥ οὖὐ ΗΪ5 ποτ. Ὑλο δίῃ οὗ (185 ποσὶς 18 
τμεῖ Ἐΐθ τον ρἷδασϊ 186 οᾶνϑῃδ δᾶ Ὁ Υ 
[80 Του δαιϊίομα οὗ ἴ89 ϑασῖβ. ὙΠ0ο τηυβὶ 
«ΐθ βογυνδηί οἵ Οοά ὃ6 ἰο σβοσῖῃ 18 δββίῃ θα βυοἢ 
8 ἰϑε κι παι Ποδυθῃ β8}}8}} Ηο ρμὶδηὺἷ π|δὶ 
φασὶ β888}} Ηδ ουπὰ ῦὕ Οδτίδῖ!Ἱ Υ ποΐ [Π6 οἹά 
μοδύϑῃ δηὰ ἰδὲ οἱὰ βασίῃ (δὶ δύο δ γεδαῦ Ὀθθῃ 
Ρἰδδιοὰ δὰ ἑουπαρὰ, δι πίοι, ἰοῦ, δ ἀ6β- 
ἐἰηοὰ, δοοοτάϊηρ ἴο σοῦ. 6 “ἴο Υδῃϊθῃ ΑΝΑΥ 111 
ΒΙΊΟΚ6, δηὰ νψὰχ οἷά |Κ ἃ ψαγιαθοῖ,᾿ ἰπ (μι 
διϑαῖΖ6 [δὲ {86 Βογνδηΐ οὗ Ψ}}} μοϊὰ. Βαϊ 
(π6 βοτνδηὶ οἵ Θοά νὶ}} ρ]δῃϊ ἃ πϑῦ Βοδνϑῃ δηὰ 
ἴουαμαὰ 8. 6 Ὶ οδτίι (ἰχν. 17; ἰχνὶ. 22; ον. χχὶ. 
1). Οοποογηΐηρ [86 ψ8Υ ἴῃ ποι Ηθ ᾿88 ἀοῃθ 
118 8600 υπάον Ποοίγίπαὶ απὰ Εἰλιοαὶ, Ὁ. δ69, ὃ 6. 
Βαι (86 πον βοδύϑῃ δηὰ {Π6 ὨΘῚῪ δύῃ ΔΓΘ 8180 8 
ἀπο τς ἴον [λ6 Ρθορὶο οἵ αοά, ἰδ ᾿Ισραὴλ πνευ- 



ὅ5θ ΤῊΞ ῬΕΟΡΗΕΊ' ΒΑΤΑΗ͂, 

ματικός, “ἰοῦ οὗ οοῦγϑο πδ8 ηοὶ ργοοοθάθα πιο 
ἔγοτα ἰῆο Τ ον Τιῖθοα. Ναουμ 6 1685. {π6 ἢ,18- 
τογῖοδὶ [5γ86] οοπαίἰτυἱο8 ἰη6 ἔγβίηὴθ ἱπίο π|ὶἰιϊοἢ 
ἐμ6 ΠΟῪ ΒΟΠΊΔΗΪΥ {0111 θ6 Ἰοϊποα ΟἹ 88 πῃο θο ΓΒ. 
Ἡδῆοθ, 88 ἰ8 βαϊὰ ἰχνὶ. 22: “ΕῸΣ δ {6 ΠΟΥ 
μοανοηβ δηὰ [Π6 ὩΘῊῪ οδγ, τ ΐοῖ 1 πὲ}}} πγαὶς 
8}4}} τουδὶ Ὀϑίογο Μ6,---8ὸ β.4}} γοὺγ δοϑὰ δῃ 
γΟΌΓ δυο γϑυχαΐη," 860 θγα ἰδ Ῥ6Ορ]6 ἱπδὶ [8 ἴὸ 

Ραυϊαῖα 186 ὩΘῊῪ ᾿ιοανθη δη ὦ ὩΘῊῪ οδτίδ 8 6816 
ἴοη. Φογυβαίθηι, σπΐορβ ἰδ ἔγοπι δῦογϑ ἱβ (86 

τ οί ΠΥ οὗ υ8 8}}, βᾶγβ Ρδὺ] (6]. ἱν. 26). 
ΤΒοθο ἐμαὶ ἀο ποῖ τϑοοβρῃΐσο 6 βογνδηὶς οἵ 

αοὰ 49 ἴδ6 Κασ ἴῃ γοῖβ. 1-8, ταυσδί, ἸῺ ΟΥ̓ΔῸΣ 
ἴο κεῖ ἰο]δγαῦϊθ δϑῆδο οαἱ οὗ οὔὐγ ΔΕΒΌΓΩΘ 
[πὶ ΦοΒονδὴ ἷβ (86 8 0)θοὶ οὗ ““1ο ι᾿" “ἰο 
Ἰουπα᾽" δηά “ἰο βαγ." [οἱ (Πϊ8 ὀνθ ὃ9 ̓ υδιἐβοα 
Τοθροοίζηρ “ ἰο ρἰδη᾽" δηὰ “(ὁ ἰουπά,᾽" γοὶ ἰΐ σο - 
ΣΩΔΊΠΒ πο ΧΡ] 64016 πον ΦΘθονϑὴ βδου]ὰ ρυὶϊ Ηἰ8 
πογὰ ἰη Ζ᾽οη᾽ 8 πιουέϊ, ἰῃ οτάον μαι Ηἶς, 6 Βουδῇ, 
ΤΩΔΥ͂ ΒΑῪ : ποὺ τί ΜΥ͂ ρΘΟρΪ6.--Οἰποτθ, κ8 Ηττ- 
χια, ἰακο 6 ἰἴγοο ἰηβδηϊνοβ πη 8 σογυηῃάϊνο 
ΒΟΠΒΘ: ἰῃ μἱδηίπς 6 Βοᾶνοη, δηὰ ἰουπάλης δη 
οασίϊ, δηὰ βαγίηρ ἰο Ζίοη, ἐἰδ.1. Αραγὶ ἴγομχ [86 
Ρ δηϊίης ἀπηὰ ἰουηάϊηρ οὗ οανϑῃ δηα δασγίῃ δοίης 
Χηδ6 ἴο πιθδῃ ΟΠΪΥ 8 ΠΟῪ ογάοσ οὗ ἰπΐηρβ οὐ (18 
ΘΑΥ, ΟΓ Θυ ἢ 8 ΠΟῪ ἑουπαϊηρσ οὗ [πγ86] 88 ἃ δἰδίθ, 

06 68} ὩΟΥ͂ΟΙ ὈΓΟΥ͂Θ ἐπδὲὶ ἴ[Π6 1.0ΕΡ ἐλογοῦν μΡπὶ 
Ηἱἰἱδα ποσὰ ἱπίο ἐμ6 του οὗ Ηἰ8 δεγνδηΐῖ, δὰ 
ἐλεγεὖν Ῥτοϊθοϊοα Η πη, Ἰ ἐμαὶ Ηδ γεηονοα μοαυθῃ 
δηὰ οδγῖ, ΕῸΓ ἰΐ 18 ἱποοηοοΐ δῦ] ἐμαὶ ἐμ 9 86 σ- 
γϑδηὶ οὔ 86 [ΒΡ Μ|1 601}} ἰδ: π πϑοὰ οἵ ἱπαρῖγα 
ἰἰοῃ αἴ βιοαύθῃ δηὰ δδγί ἃ δγὸ Ὀθοοτιθ ΠΟΎ.--- 
1.688 Ἰυδί [416 8[}}1, σταπιπιδεῖοδ !ν, 18 (ἢ 6 Ἔχρο- 

εἰἰου οὗ ἨλΛΗΝ, πῆο πουϊὰ ἰβκο 2] »Ὁ)} 
ΒΙΠΙΡῚΥ 848 ἃ ῬΑΙΆΡΙΓΑΘΘ οὗὐ ἰδ ἑαίατο:  π|}} 
Ρίδηί. Ηὸ δρροϑαίδ ἰο [πὸ ὕβαρο ἰδδὶ μοσεηϊίβ {89 

δ οὗ ΠῚ σὰ Τ]Π]οπίης ᾿ διὰ (6 ᾿πῆπ. 
οοπῃβίγ. ἰ0 ραγδρ γαθο {Π6 σεγὸ. ἥπ. Βυΐ [Πότ Ἵβδῃ 
Ὀ6 Ὧ0 πιρηζΐζοη οὗὨ (Πΐ8 ΠοΓΘ, ΤΟΙ ἐπηθοῖ, βθοοδῦδο 
ΤΊ ἴ6 νδηϊηρ, Ὑπῖο ἢ που]ὰ τηᾶκο πὸ ἀϊ δγθησο, 
Ὀαυΐ Ὀϑοδῦβο {Π6 βυ )θοὶ ἰ8 νδπίησ. ΕῸν δοοοσά- 

ἱῃς ἰο Ηλην 52] »ΌΣἿ ἐβου]ὰ Τορσγοδοηὶ δῇ ἴῃ- 
ἀοροπάοες βομίθηοθ, Βαΐ ίον ἐμαὶ δὲ Ἰοαδί ἃ βυῦ- 
20οἱ πεῦὸ σοχυΐαίίθια [Ι{ πιιδὶ δὲ ἰοδδὲ σϑδὰ 

ΤῸ 3κ. Βαϊ 85 ἃ βιυῤ᾽ οὶ ἰθ ΟΥΟΙΥ͂ ἯΔΥ 

της ηρ, ἰὲ (Ὁ]]ΟΥΒ, ὨΘΟΘΘΒΑΣΥ, (δαὶ 12} »Ό)" 

68} ΟὨΪΥ ὃθ οοπεισυσὰ δὲ ἃ ἀοροδάοηϊ ἱπβηϊῖνο 
οἰἶδιθϑ. 

4, ΤῊΕ ΡΕΟΡΗΕῈῚΤ ΒΡΕΑΚΒ. ΗΕ ἘΧΗΟΒΤΗ ΙΒΒΑΕΙ, ΤῸ ΤΑΚΕ ΤῸ ΒΕΑΒΤ ΤῊΕ 
ΟΟΜΕΌΒΊΤ ΤΗΑῚ Φ5ΕΒΟΥΑΗ ὈΙΒΡΕΝΒΕΙ͂, 

ΟΕΗΑΡΤΕΒ 111. 17-28. 
1 Απμδκοὶ Ασα κοΐ βἰδπα ὑρ, Ο Φογύβα] θη, 

ὙΥΒΙοΝ μαϑὲ ἀγαπὶς αἱ ἴπ6 παπὰ οὗἉ [86 1.08} [86 οὔρ οὗ εἶδ ἔτ ; 
ΤΒου μαϑὺ ἀγαηῖοη {86 ἰάτορβ οὗἉ [86 οὰρ οὗ ̓ ἰσθιθ]ηρ, 
Απάὰ "πταὰρ ἔδόηι οαῖ. 

18 Τῆογο ἴβ ἸΟΠ6 ἴο συϊάθ ΠΟΥ 
Αὐποηρ 81} {86 βοῃβ τοΐοπι 886 Βα Ὀτουρδῦ ἔοσί ; 
Ν μον ἐς ἑλοῦ απ ὑμαὶ κοί μὸν ὈΥῪ ἴδο Βαπὰ 
Οὗ 811 {ῃ6 βοὴ ἐδαέ 89 βαίῃ Ὀσουρδὲ υρ. 

19 Τηοθο ὑπο ἐλύσδ 'ΔγΘ δοτὴθ υηΐο ἰδ6ο; 
ὝΥο 58.411] 6 ΒΟΙΤΥ ἴογ ἰδθο 
ὉΠ βοϊδίίου, δηα ᾿ἀοϑἰχαοίίοη, δηὰ (86 ἔδιηΐηο, δηὰ {86 βιυοσά : 
“ΒΥ σΒοῖὰ 888}} 1 οοπιΐοτί (866 ἢ 

20 ΤῊΥ βοῃβ μδνο δἰ πίρα. 
ΤΉΘΥ 116 δὖ ἴμ6 μοδά οἵ 81] [Π6 βίγϑοίβ, 88 8. “ν}1ἃ Ὀ0]} ἴῃ ἃ ποῖ: 
{ΤΉΘΥ͂ δγὸ [}} οὗἩ {86 ΓὌΣΥ οὗ (80 0 Ε0}, 
Το σοῦυκο οὗ (Δ γΥ αοα, 

21 ΤΠΘΓΟΙΌΓΤΟ ΒΘΑΓΡ ΠΟῪ ἰμιΐ8, (δου Δ] οἰοα, 
Απὰ ἄγυηϊκου, Ὀὰαΐ ποῖ πὶ τῖρο: 

22 Τὰ βαῖ ἢ [ὮΥ Ιμογὰ {86 1,.ΟΕΡ, 
Απὰ (Ὦγ Οοαά ἐλαέ ἐ“ρ]οδάοίι! (μ6 οαυδο οὗἉ κἷβ Ῥθορΐο, 
Βδο]ά, 1 Βανθ ἰδίζθη ουἱ οὗ ἰμῖπθ Βαπὰ (86 οὺρ οὗἉ ἩΓοΠΏρ, 
υοη ἴμο 'άτορβ οὗ [86 οὰρ οὗ Τὰ ιν ; 
ΤΏοῦ 5.4} 0 τόσο ἀτίπξ ἰἰ 

28 Βυ1 π}} ραΐϊ 1 ἱπίο {88 Βαπά οὗἩἨ ΙΒοτὰ {πα Δ οἱ (ἢ 66 : 
ὙΈΙΘΩ ᾶνο βαϊα ο [ΠΥ βου], Βον ον, ἰμδὺ 7 ΤΙΔῪ 93Ὸ ΟΥ̓ΕΣ 
Ἀπά ἰδοὺ [ιαϑὶ ἸαἸα (ΠΥ ὈΟΑΥ͂ 88 [86 στουπά, 
Ἀμπὰ ᾽85 [6 βἰχϑοΐ, ἴο ἰβοιὰ ἐμαὺ τψϑηΐ ΟΥ̓ΟΣ. 

1. Ποῦ. λαρροικοὰ, 8 ΗϑῦΌ. ὀγοαλέηρ. 

. ἐὲ ν γησδίου απὰ ἐλ ἀουυηζαϊι. .“ που λ αγὸ δοκλρλίοα, 
Φ  Τῆδον ἐλαΐ. δ φοοϊέμο. 

. [δΟΙΥΟΧΊ ἰορ ας ὁ α α εἰγεοοί [0 ραβεολρογα. ᾿ 



ΟΗΑΡ, 1.1. 17-28. 

ΤΕΧΤΟΑΙ͂, ΑΝῸ 

Θοο ζΖέοί ἴον ἰδ τοοΌτξτζαροο οὗ ἐῆο ποιάδ: ΥὙοσ. 11. 

ΤΣ. Κοτ. 19. ἼΣΗ Ἴθ7-ΡῪ- Δ. ΜΝ ε, 30, 

5}-- 229. νος. 21. γλοῦ. Ψογ. 32. ὈΣ ἭΝ. γον. 

35. Ὁ). ᾿ 
νεΣ. 18. Νοῖο [6 ΤΔΩΥ ζίσμίάσο, διὰ [6 |Π|ς6688 1 

δϑουῃηὰ οἵ ἐδλθ οοῃοϊυφίου οὗ ὈΟΓῺ Παῖγθβ οἵ ἰῆ6 γϑῦϑο. 

Βοιἢ ἱπιραγὶ ἰὸ (89 ποζγὰδ δ σμδιδοίος οἵ ὑϑῃαθσΏθδδ, 
δ ηθδλ. 

νον. 19. οσσγο, ἴοω, Ὀοΐ μαῖνοα οὔ ἰὯθ γϑσλθ ὮδΥθ ἃ 

δἰσωΐϊας σομποϊυδίοα, ΕῸΣ πο ἔνο ἰηἰοτ)] ο [08.116 Ρδ- 

ΤΕ Π6 866 ̓ χ, Ὕ)᾽ Ὃ δυὰ ἽἼΘΠΩΝ, δδοῦ Ὀοκίοηίορς τι ἢ 

Ὦ. δὲὸ {01 ΓΕΥ͂ΠΙ66 ἴῃ δοῃ ἰπηθμξ, ΤΏ ἔοσιω οὗ ὀχρζοϑ- 

κἰου ΓΤ) ὉΠ τϑοδὶ]α σοῦ χί!. 30; Ῥτον. σχχ. Τ: δου. 
δος. ἐϊ. 18; χυ. δ. Ὁ (τοῖα ΚῪΡ τα ΠΡ ΙΧ. 18), δι ἃ 

Π τιτ τ|τ 

αἶϑο Ὁ ἪΣ Ὁ, Ὑ διὰ ἼΟΓΙΣΝ "Ὁ δὸ ὑπάθῃ!αδὶο 
Ῥοΐηὲδ οὔ οοηίδοὶ ὈΘέΘ0 5 ΟἿΣ ἰοχὶ δῃὰ Νδῆστῃ [ἢ]. 1. 

ον ουν 7 ΓΕ ὦ ΔΏΔΤΟΓΒ ἴο ἰῃ9 ὙΠ ἰμοτο; οἷν Ἢ ἰο 

ΤΥ ἔδλογο; οἂσ ἽΣΤΣΝ Ὁ [0 [89 Ὁ 5ΤΊ)9 ϑρ3κ ΙᾺΡ 
τιν δι οι, 8955 7} Ἐ στο 

2) 18670.-----ἼὉ ἴῃ ἐδ σοποϊπάϊης ᾳυοϑι 108 ἼΦΠΙΝ Ὃ 

Οδἢ ΟἿΪΥ ΤηθΔη σμαίίδ. [ὁ [5 ῬΤΟΡΟΣΙΥ δὸ δοθσγουϊίδι 

οἵ ΖΓ ΝῚ 325 Ὁ, δηδπογίηα ἰο ἐμο ΠῚ ἈΝΤ Ὁ, 
.Φ᾿ο ἂν ψὰν ἰαύ, τὰ . ᾿ ὦ .Ψ . 8 ςιυ 8 - .Ψ 

ψασ. 12. 

ΔΎ. 30. Ὕ999 τλοΘῶδ ἐὴ9 58:6 8ὸ ΠΘ95 (χἰχ. 8: 

δ57 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Βαϑ. 1. 1δ, 16) κρὰ Ἵ23)2 ΡΒ. οσ!ὶ, 10).--ὐγοϑῦ φατί. : οἷ 
»αξε. ΟὨΪΥ ὮθΓΘ, δοιρ. χχίχ, 9; ἐῃθ δέ. ἐομδὲὲγ. 18 6Χ- 
Ρἰδίωϑα ὮΥ δ} ἐμπιδὲ (Ὁ οσσα Ὀϑίῃᾳ οοποοίϊγοὰα οἵ 88 ὁη6 Ὠ0- 
Ἐἰο,.8 ΥΘΓΥ͂ ΘΟ ΠΟ Θομδίγιοίίος ἴῃ δα δῇ : Υ. 11; υἱ}}. 

6; ᾿χ. 2; χχυϊἱ. 9; χίυ, δ, 19; [ν|. 9, 10, σέο. 

ΨοτΣ. 2, ὈΣ οἵ ΦοΒβονδὴ ΟὨΪγ δοτο.----- Δ Ἵ ὙΠῸ ἰπδς 

7ΟΥ ΜὨϊοἢ αἀοά οοπίθηαδ ἴῃ ἐμθ δοουβαίγο δὸ ἰὼ ἱ, 17; 

ΘΟΙΏΡ. ΟἹ χὶΐχ. 8ὅ. 

Υοσ. 28. Ὁ 2} “ἰοστηθῃιογα," οὐοῦσβ ΟὨΪΥ͂ ὮΘΓΘ ἰῃ 
Ιρδϊ δῆ, Ὀπὲ οσοοῦσγα οἴδηοροι ἴῃ 1,διηθηἰδίϊοῦδβ, ἩὮΘΓΟ, 
ἨΟΎΘΥΘΓ, 1 8 υϑϑὰ ΟἿΪΥ οὗ Θοὰ πῶο νἱδὶϊβ τῶϑ πὶϊἢ 
{ Ὀα]διῖου (ἌΣ. 1. δ, 12: 111. 82, 33). ΟἿἹ]Υ ἴῃ Φοῦ ΧΙΣ. 8, 

ἰα 11 υϑοὰ, 85 Ὦόζο, οὗ 26} γ͵ὲὴο ἰοστήϑηϊξ ἰδ 6 δο}}9 οὗ 
(πον (6) ον. Ῥοσῆδρο ἰὴ6 ἰδίίοσ ρδοϑδαο πὸ ἰῇ 

ἴδο τηἱηὰ οὗ [Π6 Ῥχορδοί. [Ιὲ ἔδγογδ ἐδ18 ἐπὶ ἣθ 60" 
τἰσο8δ: “ ΘΟ Παγὸ δα ἴ0Ὸ (ὮΥ δου}]},...----ΟΟἱὐ ἰοχὶ [8 
19 ΟὨΪΥῪ ΟὨΘ6 ἰπ 6]} ἐδο ΟἹὰ Τοβίδιηδηϊ πόσο ἰῃ0 Καϊ. 

ΠΣ οσοῦτα. ὝΙΝ ἐπ] ὁΧοΘΡρ οΏ ἐπθ γογῦ ἐθ ΟὨΪΥ 
ττ . 

αρϑὰ ἰῃ ΗΠΒΡ.---- Ὁ 2» ΤΌΔΥ ἀορομά οὐ Ὅ ΠΏ, Βαὲ 
5. -ὠ . . τ 

δἷδο ΟὮ ἯΠ9. ΤΏΟ Ἰδίίοσ ἐθ τροσο ΠΟΙ͂ : δαὶ, Ὀθοοῦρο 

οἴ ἔπ ροδ ἴοῃ ; ϑδοοοῃὰ, Ὀθοδῦδο δὲ ἰῃ [9 οΘορηϑοίίοι 

21) ὙΠ [Ώ6Γ6 8 8 διγο: ἐπ οηίηρ οὗ ἰδ ἐπουχῆξ, ΕῸΣ 

4110 δαζί ἰ8 ποῖ σον ἀφείἑ ϑὰ ἰο δοῦτο ἐῃθ 56 οἵ ἢ 9 

Ὁ ΩΡ» ; Ῥὰξ ΦΌοΣ [5 (δ δρϑοΐαδὶ ἀϑϑιίμαδείοῃ οἵ ἃ οἱγοοί. 
4“ 

ἘΧΈΟΘΟΥΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Το σόυϑῦδο ἷάθ οἵ ἴδ τοδειωρίΐοῃ οἵ [οτδοὶ 
ἦρ ΠΟΘ ἰοἀ, υἱΖ., 16 υάχτηδηί οὐ ἴπ6 δθ- 
τοΐοϑ οὗ {ἰπ6 ΤἬΘΟΟΥΔΟΥ (οορ. χὶ. 14; χὶν. 2; 
χχν. 10 εα4.; χχχὶν. 1 844.) σίο.), 83 17 ἴο βίγοηρίῃ- 
δὴ ἴδμ6 οἴθβοι οἵ ᾿ἰχῃΐϊ ὉΥ οοηΐγαδιὶ τ ἰδ ΟΟΥ- 

ἰῃρ διδάον. Βυΐ πον ἰΐ ἴ5 (6 Ῥτορδοῖ 
(δὲ 88 ἴ{ δο, ἰοο, οα ͵8. ραγὶ που]Ἱά ἰη- 
ἄυοθ ο ἰδίκε ομοογσίᾳῃ! οουσγδαο ἔγοιλ Οο᾽ Β 
ποτὰ. ῬΟΥΒΔΡ6 (18 βϑοίϊο 18 τηϑδαὶ ἰὸ ΤΌΣΩ ἃ 
ἐγαηειεΐου ἰο οὔδρ. ἢ. ΕῸΣ ἰπδίδηοο, ἰὰ (Πἷ8 Ἰὶ. 
17-28 186 ἱοη, οἵ 76 γυβδ]ο ἰ8 δα ἀγοδβοῦ, 
ὙΠ ΟΓΘΔ8 ΟΠΔΡ. 11]. 8 οὗ [86 ΒΟΙΪΥ παίῤίοη Τθ- 
υηϊίοα ἴο ἴΠ6 ΠΟΙΥῪ : 

9, Ανσαϊεο--.-- ΤΟ Όαἶτ6 οὗ ΚὮΥ ΟΘοἄᾶ.-- ογα. 
17-20. Το ἀουῦ!ο "»ΠΠ ἡμάλιῳ ϑϑ ας ἰο 16 
ἀου]ο » (νον. 9) δοὰ "22),)}ὲ (νοῦ. 12). Ιῃ τσο- 
Ἰαϊΐοιι ἴο “9. (0 ΗΪὮΡ. ᾿ηνοῖνοα ἰπὸ ἰάοδ οἵ 
86] ἢ δ δῇ οὐ͵ϑοῖ, Ξξξ5Β. " σοῦδθ (ἤγ801{.7 ΦΖοΓΌδΑ τὰ 
τουδὶ ποῖ δι ἴῃ ἃ βίδίϑ ἀονοϊὰ οὗ οομπχίοτὶ δηὰ 
ΤΟυΓΑΩ6 ; 1 ππδὶ ψγαΐκο ᾿(β6] ἢ ὉΡ, ΟἾΘΟΡ Ὡρ, ΤΟῦ50 
ἰτο6 1 (Ἑσοπιρ. ᾿χῖν. 6). 1ὶ 88 γϑοοϊγοὰ ἵγομλ ἐδ 
Ἰδηὰ οὗ ἰα ὩΟΞῸ ἴ86 οἂρ οἵ ΕΠ5 ἔυτσυ, 
τ ΠΊΟΝΙ ΌΥ 1 ἰηϊοχ οδίϊηρ οοπίοηία, 8 δ͵5δοὸ 8 σὰ 
οὔ γϑοϊΐηρ, δηὰ πδ8 ἅσπηκ τ ἴο 186 ἄσχϑαϑ, 
ονθ δίρροϑᾶ ἰΐ διιρῖγ. Τηο ἤρτιο οἵ δ οἷἹ 
οἵ ττϑῖ ἴα ἰουπὰ αἷδο ῬΒ. Ιχχνυ. 9. ζ961.. χχν. 18, 
11, 28; χἰῖχ, 12; 11. 1; ΗδΡ. "1. 16; Ἑξεκ. χχ 
8] δηᾳ.: ΙΔ. ἱν. 21. Το ἔρυτο οἵ ἀγίῃκίηρ 
ἀϊνῖπο ΠΡ ΟοσυΓα δἰτοδὰν 700 χχὶ. 20, δπὰ Ὀὲ- 
ἰάο ἱμδὶ ΟΡδά. 16: 76ζ. χὶνῖὶ. 26. ΓΥΞΡ (οοπΡ. 

ΞΡ. »33 “4 Βοϊπιοί;»" κύβη, ουρα, ῬΑΒΒΟΥ͂Ν, 8. 

φ.), [86 μον. 11κο, τοπποα [οοην 65} ἰοὸρ οἵ ἴδ 

ΘΌΡ, ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ΒΟΙΘ δη γον. 22. ΠΟΡῚΒ (οομΡ. 

ΓΝΡ "1. 19) ἐμαὶ ἀδποίεβ [89 δῆδοὶ οἵ (86 ἀτίηκ, 
νεεῖάθ Βοσὸ δηὰ τόσ. 17, οοοῖισθ ΟὨἹῪ Ῥβ. ἰχ. ὅ. 

6 ἔνο ἰηιογ)θοϊζοηδὶ οἰδυδοα 

ΤῊ ἱπιοῃδίγίηρ οὗὨ (0 ἔσυτο ὈΥ ΠΥ ΟὐσῦΣΒ 
ἴον βυδαίδηοο Οὐδά. 16, ὈΥ {8 δϑίηὴθ πογὰ Ρα. 
Ιχχνυ. 9 (8), δηὰ (νι ἰς ἢ 18 ῬΣΟΌΔΌΪΥ δ ἱπηϊἰαιἱοη 
οὔἤ οὖν ἰοχί) Εζοκ, χχῆ!, 84, [ἢ γοσ. 18 (ἢ9 
ἤχυγο οὗ ἰδ6 ἀγυηκεοη ποιυδῃ ἷβ οοηϊηποὰ ὉΥ͂ 
δου ϊηρ, ἰμδὲ ὨοΏΘ οὗὨ {Π|0 ϑοηβ οὗ Ζίοῃ. ἴδνο Ὀδθθῃ 
' τὐησοη ἴο Ἰεδὰ κων τ τπθ τε τοῖον. ἐμένα 
(86 Ῥτορμοῖ ΠΘΔΏδ '6 ἄχυγθ δρροδῖβ ἴγοπι, 
γον, 206. Ὑγ8μδαι ἰδ δι ΒρΌτγδινογ ἴῃ γοσβ, 17, 
18, ἰΒ βαϊὰ πιιμῃουὶ ἔχυτο 'ἰπ σνογβ. 10, 206. Αη- 
ΒΒ. της ἴο {86 {11} σΌΡ, “6 γτιβα] θῃλ᾽ πὶἰβίοσί 9 
" γοσ. 10, τοργοβοηϊθα δ8 ἃ ἀἄοιυ]6 οὔθ, οδοῖ Βδ] , 
οὐ πϑίοι ἴβ δκραΐῃ αἰνγίἀοα ἰηἰο ἧτο Ῥασίδ, 80 18δὲ 
{πο γῈ ΓοβῸ] 8 ἃ βοτί οὗἁἨ δύ: ῃταοίΐοϑὶ Ῥγορτγαβδίοῃ. 
8θο Τεχί. απ Οταπι, ΜΝ ΙΟΙ ΟΣ οὖν ἰεχί οὐ (10 
δίσηΐ δῦ οὯθ ἰῇ Ν δῇ. ἰἰΐ. 7 ἰα 1Π6 οτχίηδὶ, ἴἢ ΓΩῪ 
ορίαἰου, οδηθοὶ ὑ6 ἀουδιι]. Μη (ΘῈ 1Π6 Ρδ86- 
ΒΒρ6 ἴῃ [βδίδῃ ἷβ Ὀοϊάογ, οὗ ποσὰ οὔ ηδὶ οοη- 
βιγιοίΐοη, ἱξ ὀυθῶ βουηὰβ Πδτβῖ οομηραγοὰ Μὴ 
19 αηοοίἢ ἴοσια ἴῃ πιο 1ἰ ἌΡΡΘΑΣ 1η ΝΑΒυΣ,. 

δ γ0 αἰλβρρεοασγοα. 
Το Βο]ὰ, δη ἀϊ βίου Ἴ212} Ὁ :5 γεϑοϊ γεὰά ἱπίο 
(δ8 ΒοΟῦ6 Ὁ: “πθδηοΘ 8ἢ.8}} 1 βοοὶς δοϊωΐοσίοσβ [Ὁ Ὁ 
{66} Απὰ ἰτ τὺ 6 γί μοσ τοππαγκοά, (μδὲ 
 ΔΡΡΟδΙῈ ἴο 6 τοίεσσοὰ ἴω ἃ πυπηδη δα δ)θοὶ δπά 

ποῖ ἰο [η9 Ῥδύβοῃ οὐ Ζθῆουδῃ. ὙΏῸΒ ἰΐ ταῦ 6 
Βαϊ, (Πα εἶς τηοάοσῃ οσχροαίίοσθ, τρμοὸ [ὉΠ] ον Κ 
{π0 ΧΧ. δηὰ γυτο. ἰδκο ἼΘΙ Ὑἰμουΐ τί Πον 
δὰο ἴον Ἴ72᾽ (ΒΟΕΞΤΊΤΟΗΣΞΆ, Ν. ας. ἀνὶϊ. ἔτει» 
ἰσβε, Νν. 765), ΟΥ οοῃϑίσυθ Φ 88 αοο. ἐπδίγιιπιεηί. 

(ΒιττζΖιο.ν, μαγο (Βοῖν ῥγϑάθοθθβον δίγοδαν ἴῃ Νὰδ- 
Βα. “2 9 “ οοπιπιϊϑδοεγατί, ἴο Ομ ρδβαϊοηβῖο, 

δΥτωραίηἶσο τι," δηὰ οσσῦσβ χὰ (Ο]]οπίηρς χ 
δηὰ ὈΓΠ) αἷδο Ψοῦ ἰΐ. 11; χἹἹΣ. 11; ΘΟΏΡ. ὅ6Γ. χν. 

δ; χυί. δ; χχὶϊ. 10; χἰνὶὶ. 17. 



δδ8 

Ἐδοΐ οἵ (0 ἔτχο ουἱἱα ἴμδὲ οοτα οἡ “6 γυβδ  θῖΣ 
ὧδ, Δοοογά της ἰο ἐμ 6 Ῥδγθῃ μοβὶΆ, σὰ ηἰοά 88 8 
ΜἾ1016 οομϑἰβιίης οὗ ἵνο ραγίβ. ΤΠ6 Βγθὶ ΝΠ0]6 
ἷα οαἹ]Ἱοὰ Ἴ29) ἼΘ᾽ “186 Ὀ]ον δῃὰ μὸ ἀον- 

{4}1 [Εἰ Ὑ., “ ἀφρδοϊαιίοη δῃὰ ἀερίγαοσίίοη ᾽]. 
ΤΟ τὸ σογάβ σου ἰοχοίμον 858 ὸγθ ᾿ἰχ. 7; Ιχ. 
18; Φ6γ. χΙν δ. 8, πο Ἰδοὶ ἰαχὲ δθοῖβ ἰο ἰθδῃ 
ΟἹ [π8. 1χ. 18, θοσδῦδβο ἴῃ Βοίῃ 2) ὙΖ᾽ 16 δροΐϑη 
οὗ δὲ δοιροϊΐης δυλ0}]9θ.Ύ Ή119 “ἰμθ Ὀἱον 
δα “186 ἀονψῃί(1}}} "ἢ Ῥεὶπιαγὶ Υ οομοογη (ἢ 6 ΟἸἰΥ͂ 
85 8. ΘΟΔρΡΪΙοχ οἵ θυϊαΐηρα, 3} Ὃ δῃὰ 2.Π “Βυαηροῦ 
δηἀ βυογα ᾽ τοϊαίο ἴο {Π 6 ροσβοῦβϑ. ΤΠ σοπ)αῃο- 
ἐἱοι οὗ {680 ττογὰβ ὁδοῦ 1 [δα ἰδῇ ΟὨΪΥ ἤοτο. [ἰ 
ΟΟΟΘΌΓΒ ΠΔΟΓΘ ἰΓΘΟ ΘΩ͂ ἱπ ζ6Γ..) δηὰ (7 ε-. 
Χῖν, 16,16; χχι. 7, δίδ. ; Εζοῖκ. χὶν. 21; νἱ. 11; 
ΧΙ. 160). ον. 20 οογγθθροηθ ἴο γοσ. 18, 6χ- 
Ῥ᾽αἰπίης Ἡ]δὶ 88 στοπαογοὰ (μ6 βοῦβ οἵ ὕοϑγα- 
Β416πὶ ᾿ὨΏσοΔρΔΌΪ6 οὗ ποϊρίηρ ᾿μποῖγ τοίμοσ. ΤΠΟΥ 
ἭΘΙΘ ἐπϑίηθοὶγοθ ονοσγίδοη ΟΥ̓ (80 ἀοδι σου, 

ἯΟΘ. ἢὔν, ΜΠ ἰοἢ Οσου ΓΒ ΟὨΪΥ ἴῃ Ῥααὶ δὰ ΗΠ Πρ. 
ΤΆΘΔῺΏΒ ““ἰο ὃὈ6 φηγοϊοροά, οαροοΐδ! Υ ὉΥ δ ἷρσαι 
οὔ εὐ δυ]αιίοη ἢ τορος Ὁ 1Ὁ). 6 
Ῥτορμοὶ μταρβίοδ!} } Υ αοπδογτῖθοβ {89 βοθῆοδ (δαί 
ἰοοῖς ῥἶβοθ ἴω (9 ΟΥ̓ [π8ὲ ἰάκοθ. ΤΥ δοὴβ 
8ΓΘ Ὠοΐ δΒ18}} οἰ] ἀγθὴ 88 ἰη ζαπὶ. ἰΐ. 11, 12., ἰἷν. 
4, Ῥυΐ οὨΙ]άγοα ἰὼ χοηογαὶ, δηὰ οθϑρθοΐα! γ (86 
ΒΟΏ8 ἰμαὲ οὐρὶι ἰο Ὀ6 40]6 ἰο πεὶρ ἱμοὶν τποίμοσ. 
Αἵ ἴ86 οοσζσηοσ οὗ 81} [πο αἰτοϑῖδ ἰπθθα ὑπ- 
ἰοτίαπαΐθ οἢἸάσθη 11θ0.0. ΤὨΐβ οχργοϑδίοη, Ϊ80, 
ΔΡΡΘδΓΒ ἰὼ Νὶ. 11]. 10, 8810 θογγουθα ἔγοιλ οὔσ 
Ῥᾶδεαμο (σοιρ. 1.64η}. 1ἰ. 19 . ὧν. 1), ἀηὰ Ναδυϊῃ 
ΒΟΘΙῺΒ (0 μαγθ ἰδίζθη ΟἿΣ Ῥδεβᾶρθ ἰῇ ἴμ6 8Β6η99 οὗ 

χ τ], 16, ἐπ 88 ταυιοῖι 89 μὸ πτίϊο 17...) ΤΡ» Ὁ 
Γ ΣΉ "Ὁ ΘΔ. ΤῊ νἱχοσοῦδ, δὰ ξορυΐηο 

ΤἸραϊδηὶς Ἔχργεβαίοῃ Ὑ922 ΜΊῚ3 ρσονεδ (μ6 ογὶσία- 
ΔΙῚ οὗὨ οὔγ ρβϑββᾶζθ.0 Τῆο σὨ!] άγοη οἵ Ψ γυβδί θη 
ΔΙῸ ἀνὰ ἐμὰ ἴο δῇ δηίθϊορϑθ ϑηίδηρ] θα ἰῃ ἃ ποῖ, 

8πα τρδκίης ἀδαρογαίο, θαϊ γαΐῃ οἤογίβ ἴο ἔγθα 
Διδο ., ἸῚΠ ὀσουτβ ἀχαΐη ΟὨ]Ὺ Ποαῖ, χὶν. ὅ, δὰ 
ἰθ ἰἴογο ροϊμιοὰ ἿΚΙΔ, ΤΊ εἰριίβθα ἃ ἰαγρθ κίπὰ 
οἵ δηίθὶορϑ, οἰ δβϑὶ οὰ διγοηρ ἰδ6 οἴοδῃ βδβδδίᾳ, δὲ 
ἴον ἰοοὰ, Οορ. ΒΟΟΗΑΒΊ, ΗΙΕΒΟΖ. 7Όῦπι. 11. ρ. 
867, οὦ. Ϊιὶρ8., δῇ φαρθοΐδ! !γ (16 χοιραγίκα οὗ 

ΒΟΞΕΝΜΌΕΙ ΕΗ, ρὑΡ. 369, 281. Ὁ ΝΕΟΤῚ ἐκ ἴῃ ἃ 
Ροβίοα πὴ 7.23, ΤΊΙο πογὰβ ἔογῃι, βο ἴο πϑ αι Ἢ 

1Π6 Ὀτίάρχο θοίνγοοῃ (16 σθγα οὗἉ [δ σὰρ οὗ ἤιτυ, 
γον. 17 ἀπά {Π6 1Ἰἴ6γα] ἀσδοσι ρώοη ἱπ νοῦ. 20 α. 
Βο ἴπδὶ νοῦ, 20 α. ἰϑ ἃ ἀοβοσίρὅοη οὗ [6 εβδεί οὗ 
το ἀρ οἴ ἴαγγν. 

8, ἘΒποσϑοίοσθ 8.68. .-----ϑ ΟΥΘΙ.--- ὁγ8. 
21-28. Ἡλνίης, ἴγοπι γογ. 17 οἡ, ἀοβοσ ροὰ {86 
εβδοί οὗἩ [86 οὰρ οἵ ἤιτγ, {πὸ Ῥσορῇϑὲ ΠΟΥ μῖνϑβ 
18 γθάβοη (Ὁ οδ]]ηρ ἰἴ0 “ογυβα θα “' σουβθ ἴῃ γ- 
βοὶ [" δογύβδιομι, ἐμαὶ Ἀἰ μοσίο νὰ πτοιομοὰ 
(χ. 80: λῖν. 11), (δι τα ἅστιηἶεθα Ὀθϊ οὶ 
ὙΠ σσ] 6, Ὀὰἱ τὴι}} τα ΐθοῦυ, βι4}} μοδὺ (χ]νίὶ. 
8) ἱμδὶ 15 [ωογὰ, Φομονδα, 19 Οοά, τῆᾷο σϑρτϑ- 
ϑοηΐβ Ηΐβ μθορ]ὸ ἴῃ [Π9 7υ.ἀ1ο141 οομύοθὲ (3 βθθ 
Τεχί. απὰ αγαπι.), ἰαἴκοθ 19 σὰρ οὗ {ΣῪ ουἱ οἵ 
ἰμοῖν πδηά, δῃὰ ρίνοβ ἱξ ἱπίο 89 μπᾶ οἵ (Ποῖγ 
Θῃηοιΐθα. ΤῊ ἐμουρβὶ 18 (Π6 β8πι0 88 Οὐδά. 16; 
Ζ6Σ. χὶὶχ, 12; χ]νἣ!. 26, Βυ {π0 ἀδοραγίυτο οὗ 
1Π6 οὰρ οὗἁ {ὙὙῚ ἤτοι {π6 Βαπά οἵ Ζ6γυβαΐοπι ἰηΐο 
1Π6 Βαῃά οὗὨ 18 ΘΏΘΙΔΥ ἰδ τουθα θά ἐπ6 γι]6 οὗἉὨ (ἢ 
αἰνίπο πϑπηθδῖβ. ΤῈ δηθηλίοθ δὰ ῥσχογοϊκοα (μὲ8 

ΤΠῈ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΛΗ. 

ὈΥ (Π0 διζοζβῆοθ ΝΠὲ ππϊοῖῦ [ΠΟΥ Βιδὰ 1]}1- 
ἰτοδίθα δηά αρυθοὰ Φοσυβαϊοω. Το Ἔχργοβείοη ς 
ὙΥΒΪΟΣ δαιᾶ ἴο ΤΥ δοῖ]}, ὈονΥ ἄονγῃ, Ρο- 
δἷἀθ Ὀοΐῃχ μὰ οοδο οὗ Φοῦ χίχ. 2. ἰδ ἃ βοσὶ οὗ 
ΠΙΘΟΟΩΥΙΥ, ΕῸΣ Ἡδαῖ ἰ()9 Βυτ!]αιϊίοη ἔροϊβ δ 
πλιὰ δ8 ὑπαὶ 810 [110 οιναγαὰ δοῖ βιβῖοτγα. 
ΤΠ ἤσυτοα ἱπάϊσαῖοβ ΒΟῚ πιοκοὰ δηα οχοῦβεῖνθ 
μὰ Ροδ 1π6 11] πβᾶρο ἱηθιὶοϊοαὰ οἡ 186γδ6ὶ (οορ. 
Χ. ὅ βαᾳ.; Ψ6Γ. ᾿ἰ. 20 544). ΤΣ ΒΑΒΝΕΒ ἐπὶ ἴος., 
ἴον τὶς εἰ] υδἰγαιίοη οὗὨ ὙΝ εἶδυϑο ἔγοσι οχὲ- 
ΘηΐΔὶ ὑδαρο83.--ἼΒ.]. 

ΦΟΟΤΕΙΧΑΣΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΤ, 

1. Ου ᾿ὶ. 1-3. Ηδγθ οὔθ οἴσαῦὶν ἶξοβ 
[86 Ἔνδηρο ἰϑὶ οὗ (9 ΟΙά Τεβίαπιθηί. [16 Χὲ ποὲ 
88 ἰἔ πὸ ποαγὰ Ῥδυὶ!, πῆο σγοίο Βοσι. ἱν. 1] δα. ; 
8]. 1}. Θβηα.Ὁ Αθγαβδπι, βαγβ ἰβαΐϑῃ, ἰβ ποὺ τη γεν 
{6 τοοῖς ἤγουν τ] ιῖς ἢ γ8 ΔΓῸ ΘΎγΏ, ἑ. 6. ἢ6 ἰδ. ποῖ 
ΓΛΟΡΟΙΥ͂ ὙΟῸΓ βοΒΠΪΥ δηοθϑίοῦ. 1οοἱκς δἰθὸ οἡ [15 
ἴῃ. ΒΒδοοπθ αἷδὸ ᾿ἶἰθ βρίγιίαὶ οι] άσθῃ 
“ Απὰ Ῥεϊηρ ποῖ ψορὶς ἴῃ (δἰτἶ, 9 σοηπἰἀογοα ἢσὲ 
Ὠΐδ οὐσῃ ὈΟΑΥ͂ ὩΟῪ ἀαδά, ὙΠ6π ἴθ γ͵ὸβὸϑ δῦουξ δι 
Βυμάγοα γοβὺβ οἱ, ποϊίμορ γοῖ ἰῃ9 ἀοβδάμοο οἵ 
βασδββ ποῦ; Ὀυΐ ὙΔ8 δίγοηρ πῃ 1] ἢ, αἶνος 
ἴον ἰο Οοα, δηὰ Ὀοΐης {1}}}7 ρΡογβυαάθα μας 
Μ δὶ Εἰς παὰ ῥγοπιὶροάὰ Ηθ νδβ 8016 ἰὸ ροσίοσγιλ 7 
(οι. ἰν. 19-21)}. 830. γὃ9 βῃου] ἃ αν 8. ἥττα 
ἰλλτἢ ἐΠαὐ αοα σΔῺ τααῖτθ αἶϑο [η68 συΐῃβ οὗ Ζῖοῦ 
ἰηΐο δὴ ἄρῃ, δῃὰ μοῦ ναϑίϑ ρ]δοο ἱπίο ἃ σδσγάδι 
οὗ ἀοἀ, Απὰ (μῖ58 Βορο ψγὸ οὐγῇϊ δνὸσ ἰὸ ἢδῦθ 
ΓοΑρθοίϊης ἴμ6 ΟΒύτοῦ οὗ (6 ΒΡ. [ἢ ὁ [α8 
δνοη ὈΘΟΟΠῚ6 8 “'ϑοἰϊαγίμδ Αδγαλαπι εἰ εἰσιμ ἀεϑεν- 
ἔμπι εἰ τιῖπα,," 681}}} 1 ὨΑΥ͂ Βορ6 ἰο Ὀδοοὴ 8 
Ῥδγδάΐβο δῃή μαγύρη οὔ ἀοα. Απά 7υδὲ βΒο ΠιΑΥ͂ 
{6 ἱπάϊνιάπα] “ ἐρίδοοριιδ εἰ ραδίοτ᾽" σἤθοσ ὶπλ- 
56} ἴῃ βυοῖἢ ἃ ψἂὺ, “ὐ ογοάωξ, πιϊπ δίοτίαπι δαϊη, 
ἈΟΉ, ἐ686 ἱπείοας, εἰϊαπιδὲ [ἢ δρεοὶδ υϊΐδ (γυρίια 
υἱάδαίμν δεφυὶ" (788). 

ὡ. Οὐ ]ϊ. 4-6. ΤΙ ἰἴπλ6 σ Βϑη ἰδ6 φοβροϊὶ, (ἢ 9 
ιΙάϊηρα οὗ υδιϊβοδίλοη ὈΥ (δι, πος ἰοσίΒ ἱπίο 
6 ψοῦ]ὰ τὯϑ δἱ ὁῃ06 8 ἰἰπ)90 οὗ Βαϊ νδίζοῃ δηὰ οἵ 
ἠυάσιημοη, ΕῸΓΣ (686 ἰἰἀΐηρΒ πογ ἀοδβρίθοα ΟΥ̓ 
[9 ζονγη δῃὰ σϑοοϊνοα πὶ} Ὁ. ὈΥ (μ6 ἀθηι ]θα. 
Ἡδηςθ Φογυβαιθηλ 8 ἀσβίτογοα. Τὶ τᾶ (9 
Ὀερσιπηΐης οὗ [Π6 )υάρτηοηὶ οὗ (116 ποῦ], ψἜιο ἢ 
ποράρά ἰοὸ μδρρϑῃ ἰο ἰδ ἤουϑα, οὗ αοὐ. Ηδὰ 
[οτδοὶ σϑοεϊγοά (6 ροβροὶ, 1 σουἹά μανο ΠΡ. 
Ρϑαγϑὰ διροηρ [89 (166. 8 860 (μἷ5 ἀδιν 
ἴῃ [186 6886 οἱ Β'4}9 [ἀγδο] 188} ἔδπι 1} 165 ἐμαὶ ατθ 
οοηψογίοα ἰο ΟἸτιβδηϊγ. ὙΆΘΥ χαὶχ τὶ 1ῃ6 
Οδη 1165 δμα αἀἰβαρροασ ἱπ ἐμοῖς Ῥγεροηδογδπὶ 
Ὠιλθοτα. βοὴ σου μᾶγα ὑθοη ἐμ6 οδ86 ὙΠ Ὲ 
Δ}} [βγϑ8] δά (16 παϊΐϊοῃ ἐπ πιαδϑα θα] ενοὰ οἱ 
Ομ εῖβι. ΦΖυδὶ ὮΥ ἐΐ8 υπρεϊϊοῖ 1 α8 εὦ 58 
ἃ δίΐοη. Αἱ Ἰαβὶ, ἤθη (86 ἤι]η685 οὗἩ ἔμο αδοη- 
{1168 8411 ἢανϑ οηΐογθὰ ἴῃ, 411 [βγϑοὶ, ἴοο, μι} 
Ῥοοοιαθ δοϊϊονίης. ΤΆδὶ ἴ8, (μ6 ἐκλογῇ, [88 ΣεπΣ- 
ἠδηΐ, Μ1}1 Ὀθοο 806. Α1] (86 τοδὲ οἵ [βγβϑοὶ, 4]}] 
186 ᾿Ισραὴλ σαρκικός, π11}} θ6 ογογίακοῃ Ὀγ ἰῃ 6 
Ἰυάσαχοηΐ, δηά, σι ῖτ [116 ΦΑΣΊ ΙΥ Ὠθανθη δηὰ 6 
μη 7] φασὶ δηά Ἀ1}} φαγί Ἀ]Υ πιηάδοαά τϑῃ οἱ ἰΐ, 
{Π6Υ̓ ΑΠ61] 888 ΔΎΔΥ 1 βιίᾷοκο ἴῃ π6 τὶπά, οὗ 
ΙΚ6 8 ομΐ οοηδβιιηθά ὃν ὅγθ. Βυϊ ΘΥΟΙΥ- 
(ἰὴ {πὲ ψὶ}} πανο Ἰαϊὰ μο]ὰ οὐ ἰἶΐς βαϊ γαϊΐοι 
οὗ (6 βογνδηί οὗὐ ἀοὰ εδαπὰ Ηΐπ γἱ᾽βἢθουδηοδα 
84} 06 οα]]οὰ Ζίρη, δπὰ π|}} ῬΘ]οὺρ ἰο [86 Βτίἀθ 
οὔ {πΠ9 [0 ΒΡ, ψῆοθο ποἀαϊηρ- αν Μ}} [ἤθη ἤδνο 
οοθ. ΤῊ ΡὈθορὶθ οἵ ἴδβγβοὶ ψ|}}, ἱπάθϑᾶ, ὄὅυεα 
1Πθῃ χοίδίη ἐποὶσ ᾿πάϊ νἀ] Ἰεγ, 88 ΟΠΟΣΔΙΪΥ ΘΥΟΣΥ͂ 



ΟΕΑΡ, 111. 117-23. 

οσζοδίυσθ ἐμαὶ Ὀθοοιθδ ΠΟῪ ἰὼ ἴμ6 Κίηράομα οὗ 
(οὰ κ1}} τοϊαϊῃ ἰἰ9 βρϑοὶ σ ρϑου Ἱαγὶιγ. [μὰ 
15 γϑ6ὶ πὶ} ονοσ σοιλδίῃ Μηδὲ ἐξ ᾿ᾶ8: [86 ΒΟ 0 
8.6 ουθο, (86 βγβύθοσῃ. Βαυὺὶ ἐμοὰ ἰΐ πὶ}} δὸ- 
ϑυπλθ ἐμ 18 ροδλιίοα πὶϊμουὶ ργὐυάϊοθ οὐ αἰδγεραγιὶ 
οὗ ιμ6 ἀδφηι]ς ποσ]ὰ, πε ψὶουϊ ἀπηρον ἴοσ 
ἔρος, Ἐογ Ὧο οὔθ ΝῚ] ὑθη ΔΩΥ͂ τόσα δα 80]6 ἴο 
ΤΑΔΙΚΘ οὗ ΔΩΥ δυδὶ] ρϑσβοῃδὶ χορ δύο ΟΥ ῬΟΙΒΟΏ Δ] 
χηογὶϊ, θυϊ 41} πὶ} τοοοχζηῖσο ἰμαΐ ἐΠῸΥ ἃγὸ ταὶ 
1.6. αἴὸ ΟΥ̓ Οοὐ β ζύϑοοϑ. 

8. Οὐ 11. 7, 8. ΦΈΒΟΜΕ δβδγ8 οἵ ἴμ6 ΤΥ "5 
δοὰ (86 32 'ΠΩ Ὁ, ἐμαὶ (ΒΥ ἀτὸ ἐβοθθ 
“ γωΐ λαδεαπί ἰερεηι, χιαπι Ρ6Ρ «εγεηιΐίαπι Ἰοπιΐπιδ 
απ υ, αἰοεηδ, " δἰαέμαπι, ἰοδίαπισηέμπι πουιώη, ποπ 
}κσία ἰδειαπιεπέωηι, χυοά ἀδροδιεὶ ραίτίδιιδ ἐογιμη; 
δε δίαέμαπι ἰξείαπιεηέυπι, ἀατι8 ἰοσε8 πιραδ ὑπ πιεπίν- 
δὼ ἐοτιπι (76 Γ. χχχὶ. 31 νηα.). ὕὦἱ 
οἱυαπὲ }υχία ἰξίεγαπι, δοά για δριτίξιπι τπδίαιγαπίξδ 
«αἰμγαίδηι τὰ ἴπ οογαάϊδιιδ 85μὶ8 (ἔοπι. ἰἰ. 14. 
Ῥβμ. χχχνὶϊ. ὅ0, 31). Ἐπὶ (μοθθὸ σγῇο ἤδνθ ἴῃ9 
απ οὔ ἰμοὸ βογναηὶ οἵ αοἀ ἱπ εἰοὶν Ὠρασίβ, κἰδηὰ 
ἴῃ 186 ἀϊτοοίοδι ορροκϊίίοη ἴο (6 νου ἃ, δηὰ μᾶνθ 
ΟὨΪΥ ἰο ἐχρϑοὶ ἰδ δαϊγοά οὗ ἐμ ποῦ] ὰ ἴῃ τῃ9 
Βἱσθθαὶ ἀορτοο; ἮΝ οὐύθῃ 8Ιοῃθ (ΠΟΥ͂ ΔΙῸ βίτοηρ 

Ἰηϑὺ ἰΠ6 ποσὶ, δηὰ Ὡρθὰ ποῖ ἴδασ ἀΐ8 σαβζο 
(Μδιῃ. νυ. 11,13, χ' 28). 

4. Οὐ Ι᾿. 9-11. “ διοὶ " δοπϑιγηο,) ρεγίπαίδ αἰχυδ 
δἱ ])ειι αἰΐμπι δοπιπῖπε ἀογηιαί." ΓΌΎΒΕΒ. (Ὀπιρ. 
16 δ] δαρίης οἵ “6808 ἰη [26 θοαὶ (Μαίιι. νἱ1]}. 24 
Β14.---“Ααδο] 8 ἴ86 Ρῥίουβ Ῥγαῦ, ποὶ Ὀβοδίβθ 
δον δο]ίονο ἰοα ἰᾳ8. ᾿γίη τ 1416 ἴῃ Βδάγοη, μαὶ 
θοσβδῦβο {Π6 Υ σοῃίθϑϑ ἐἰοὶν βου ἢ 688 δηα ἐλοὶν 
ἐσθόγϑηοο, ΠΑΒηλΟὮ 88 (ΠΟΥ͂ ΓΘ ἀη40]6 ἴο (πἰηἸς 
οἵ αοά 88 ἰοηξ 45 {6 ἀο ποὶ ἴδε] Ηΐβ8 Βε]ρ. 
Βαϊ ΔΙΠπουρὰ μ6 69} βαρροϑθοθβ Ηδ βἰθαερβ, δῃὰ 
τ ἱ Ηθ ἀοεδ Ὡοΐ σΟΠΟΘΓᾺ Η ταροι δρουΐ ΟΡ βυΐ- 
ἕογίης, γοῖ 141} τϑῖβαϑ ᾿ἰ86 1 ἰοῦ ὑρ δηὰ 18 γ8 
Βο]Ϊά οὐ (ἀοὐδ δνοχϊ δριϊηρ ρόονοτ" ΗΕΙΜ ὦ. 
ἨΟΞΈΜΑΚΝΝ.--- ϑοπεϊξ ὀοοίέδία δωυαπι Αεργρίέμπι εἰ 
Ῥγεπιϊξαγ υαγὶ 8 ἑεπίαἰϊοηπῖδιιδ πιρπαϊΐ, ϑαίαπας εἰ 
εοπϑοϊεηπίίαθ. Οὐνιδίωδ ἰαπιδ ττγοπιϊϊ: ἰγδεϊία 
φεδίτα νογίείι" τὰ φαυαύΐαπι. . .. δεα ἦος πιοἰεδίωπι 
ἐεἰ, φιοά ΟΥτιδίιιδ εἰ Ῥείτιι5 ἀἰσιιπέ, πιοάϊοιητ, ἐχροοῖ- 
απάμπι ἐ8ε86.  ἀοίων ἐπΐπ ἦθος πιοαΐσιηι ἐμπι, οὐα 
ἐπ ἰσπίαξίοτι διιηνι8, αοἰετἴα8 χιαφάαπι 6886, φιαγα 
σριι8 ἢαδεηιιδ ἠΐδ οοπϑοίαἰίοπίδιιδ υεγδὶ." ΤΟὝΤΉΕΒΚΕ. 
-- Δ8 ἴπ6 Ῥγορθίβ ἄρρθ4] ἰο ρῥγθνίουβ ϑχλπι- 
ὕω δα, 848 [8δῈ Παρροηθὰ 8 11{{|60 Ὀαΐοσθ, (μ6 
τορμοὲ ἰβαίδῃ χαοίεβ ΑὈγα δηλ} ᾿ἰδίογυ, δπά 

Ποσα σϑοϑ] 8 ἰμδὲ οὗ Ῥμαγδοῖ, {μπ8 ἰ6 δηῃοϊοηΐ 
ΒΟΟΚ οἵ Μοβοβ αγθ οδποηϊζϑά απὰ σοηϑνιηθρά, κμὸ 
1Π:δὲ ΟΠ6 ΠΛΔΥ͂ ποΐ ἀουδὶ {μι 61} σογίδίη!γ." ΟΕΑΜΕΒ. 
--ὰϑ ἴδ ΠουΡ8 οὗ ἴδϑγϑδοὶ 'π 6 Βαδρυγ)οπίδη 
Ἄσλριϊντν εἰρηοα ἴον ἀδ) νϑύληοο βηιὶ βαϊὰ : 1{ (μ6 
108}Ὁ0 Μ}}} γεάθθπι {16 οαρῶγοβ οἵ Ζίου, ἐμθῆ τ 
Ὑ{Π11 θ6 1Κ ἴοθα ἐμαὶ ἄγθαπι; (Πθἢ οὐ ταουτῃ 
Β[}4] 6 [.}} οὗ ἰαυρ ον, δθὰ οὰγ ἰοηρσιθ [11] οἵ 
ἰηρίηρς (ΡΒ. οχχνὶ. 1, 2); δῃά δα ἐπ πιοϑῖ ἀγάϑηϊ 
Ἰοησίημχα οὗὁὨ τμ6 Ὀα]ίοτνοσα ἴῃ {86 δποϊοηὶ που ἃ 
πετο ἰὸς {86 οοπιΐηρ οὗὁὨ ΟἸ γῖβὲ ἱπ 1Π6 ἤοδῆ, 85 οἱὰ 
δοοῦ βαυϑ: “1 μβανθ πδιϊθα ἴοσ (Ἀγ βαϊναϊΐου, Ὁ 
1ΒΡ᾽ ( ΧΙ Ϊχ. 18), 60 τὸ ύϑίο ἰοης ἴου ποίτης 
ΤΩΟΤῸ ἔμλη ἰὸς (8 οοτρῖορ οἵ ΟἸγίϑέ ἴο ἡππιαρπιοηί, 
ἦῃ πῆΐοῖ αἷβο οί ργθοθάεβ ὺ5 πίι ἰπ6 ποσάβ: 
“Ενθη βὸ οοπιο, [τὰ 76808}᾽ δου ἰὲ νγδϑ βαϊά: 
41 σοπιθ ηυϊΐοϊὶγ, Απιορη’ (Εδν. χχίϊ, 20). 
θη, {πογοΐογα, ψὸ ἤθασ οἵ {πὸ βἷμῃβ οἵ {8 
οηξαΐηρ οὗἁἨ ΟΠ γἶϑι, τὸ βῆοι"]ὰ γαὶϑθ ὉρΡ οἵγ οϑαβ 
Ὀθοδιιθθ ΟἿΣ δα] υδίΐου ἀσανβ ἤδᾶς (0κὸ Σχί. 18). 

δδ9 

Τπατο Μὶ}1 Ὀ6 πο πλογὸ καβοτίῃρ, αἵ, Ῥαΐῃ (Εεν. 
δηὰ Ἰονοῖγ οχἰδίθηοο αἱ Χχὶ. 4), Ὀυὶ ἔχ] θα οὗ ͵ὸ 

(μ6. τῖρμι Βαπὰ οἵ Θὰ 
11).; ΝΕΒ. 

δ. Ου ἰ1. 12-14, “1,1 οομίοτέ ἰμθ0. Νοὲ 
ο]ά, ποῖ βέ!νθγ, μοὶ βοῦοσ, ποὶ (με πογὶὰ, μυΐ 
ἊΨ σον, τὴν ϑρί σις, 818}} Ἰζθὸρ δῃὰ ρχοίθοὶ (ἢ 96. 
ΤὭοαυ ἰθαγοθῖῦ πη ὑπαὶ ἰοστὶ γ (μ66, ὙΜῊΝ ἴμοη 
ἀοβῖῦ δοιὰ ποῖ ἰϑὲ {μι υβοὶ Ὀ6 γαϊβοὰ ᾧἃρ πῆθη 7 
οομίοσ ἢ Εὸν 1 δῇ ἀαοὰ ἱμπαὶ 811 ἤθαγοῦ δηὰ 
οασ!. ΤΉΘΥ ἀτὸ πδῖου- Ὀ ὈΌ]66, τοῖα, κί |κ8 οὗ 
δίγανν, ἀἸῸΡρο ἰὼ (86 Ὀυοϊκεί, ἀυδὲ ἰὴ (6 ὈδΊΔΏςΘ, 
Ὀυγηΐης ἱΠΟΤΏΒ. [8ὴλ ἃ ΠΟΙ ΟΥΙΟΣ, ποΐ 8᾽ΔΥΠΊΘΥ, 
δἰ μουρῇ 1Π6 688 ἰῃ ἰἦπγ6 οἵ (γἱ δυ]δίίοη 80 }.. 868. 
Τ δπὶ (Ὦγ Ογθαύορ, ἢοΐ ἐμ Ὅσοι ΠῈΣ οὐ ἴογ- 
ΤλΘὨΟΥ, απ ΠΥ ΡΟΤΟΓΡ ἰ8 80 ρτοαΐ {1|8ὲὶ 1 Ὦδνθ 
δρτοδὰ ουἱ {π6ὸ ἢθανοηβ δηΐ ἰουμάρθα {δ δδυί. 

Θῇς6 μου μιαδὶ ΠΟ σϑΈδα ἴο ἴδασ ἰῃδὶ 1 ἤαγὸ ποῖ 
βίγοηίῃ οπουρσὶ ἴο τεάδοτι ἴῃ 66.) ἩΈΕΙΜ δὰ 
ἩΟΣΡΈΜΑΝΝ.--- " αοὰ οἴδῃ πὶ λάγαΒ ἴγοῖο ὑ8 
οοπϑοίαίϊοποδ τέγαπι, ΒῸ (ἢ δὲ {Π:6 σοπδοίαζιο νεγ δὲ ΤΛΔΥ͂ 
ἢηγο στοοῖὰ δηά οροσγδίϊοῃ ψ11}} 8." ἘΟΕΈΞΤΕΗ.-- 
“δαὶ 8 ἸΩδη αὶ 18 ἢς ροοὰ ἕοσ ῦ δὶ 
ολη δα ῥγοῆϊ, οὐ σβαὶ βᾶστῃ οδϑὴ δ ἀο (Εδφο]υβ. 
χυὶ!, 7; 8. Ἰνὶ. 12; οχυἱἱ. 6)7 Απὰ ἶ αοὰ 
θ6 ἴοῦ υ5, πἢο οδῃ ὃδ6 δραϊηδί υ8 (Εοπι. Υἱῖϊ. 81) 
ΑΒ ἷβ ἴο 6 βοϑοὴ ἰπ {6 χα ΐοη οὗ ῬθδσδϑοΙι, 
δ οΒοσῖδ δηᾶ οουῃ 1688 οἰ γβ." ΟΒΑΜΕΒ. 

6. Οχ Ἰἱ. 1ὅ, 16. ἴῃ ἴΐ6 βοοομά Ῥβμαὶπι ἷΐ ἷἰβ 
βαϊὰ : “ὮΥ ἀἄο τῃ6 μϑαίβθη Τα δα (Π6 Ρθορὶθ 
ἱπλαρσῖπα α γαίῃ ἰΒἰηρ ἢ ΤῊ ἰκηρε οἵ (Π6 Θασί.... 
οαδὶ ΔΎΓΑΥ {πεν σοσα 8 ΤΤΌΓΩ 118.) Απά ἴῃ Ἀβ. χνὶ.: 
“(οἀ 8 οὺγτζοῦῆιβο δηὰ βίγοησί!, ἃ Υ ΣῪ Ῥγοβοηΐ ἢ 6 ]0 
ἴῃ ἰγου 9. ὙΒογοίοσο ψ}}} οοΐ τὸ ἴβασ (ῃουρᾺ [19 
ραυίῃ Ρ6 τοηονοά, δᾶ ἱπουρσῇ {π6 του ηἰδίηβ ὉΘ 
οαγγϊοα ἰαΐο (μ6 τηϊάβὲ οὗ ἴδ δβοα; ἱμπουρὴ (ἢ6 
ΜΔίοιβ ἱμογθοῦ σοδσ,᾽" εἰσ. ὙὯῃθ [ῸΒΡ Ὑπὸ Πδ5 
ΡΟΥ͂ΟΣ ΟΥ̓ΟΡ (86 868, δΔῃἃ ΟΥ̓́ΔΓ (ἴοβα ΡΟΜΟΙΒ {Παί 
ταῦθα 11 [Π Βθ8, ὑγοίθοίβ Η]β βουνδηὶ δραϊηβί (ἢΐβ 
ταρίης. ὙΠῸ δεγνδηὶ οὗ ἴμ6 10 ΒΕ} ἀο68 ποῖ Βρϑδὶκ 
οὗ Ηἰηι8ο}, θυ ψ]ιαὶ Ηδ βροϑκβ Ηδ βρϑδῖβ δβ (19 
ΕδιθοΣ μ88 βαϊα ἰο Ηΐπ (ὅ:ο. χὶϊ. 49, 80). Απά 
Ἔνρη ἴἴ σ]αὶ Ηα [85 βροΐχορῃ δῃᾷ ἄοῃβ δοροσαϊη 
ἴο 6 ΕΔ 8 Μ1}} ὑσιηρ Ηΐπὶ ἢ {Π6 ΟΓΟΙΒ, 81] 
118 ὈἰτοΓ ἀαν οἵ ἀδδί ἰβ [Ὁ] ογοὰ ὉΥ ἃ ρἱοτίοιιθ 
ἀδγ οἵ τοβυγσοοϊΐοη. Απὰ {818 ἀδγ οὗἁὨ 186 γϑβιιγ- 
τϑοϊΐοῃ 18 ἃ βεοοῃά ογραίϊνε ἄδυ. 11 15 (μ6 Ὀορίη- 
πἷπς οὖ 5 Ὧ6 δπὰ Ὀοίίογ που. ΤΗΘ ρ]οτὶ βοα 
1, νιΐοῃ ἴῃ ΟΠ γίβὲ οηίοσγοὰ ἰηΐο (δῖα που] οἱ 
οὗ {π6 οάγνόγῃ οἵ {Π6 ρτᾶνϑ, 88 ποῦ οοῃηδα ἰο Η 5 

θοῦ. Βαμα ἰδ μᾶ8 ρϑηθίγϑαίοα ἤομῃ Ηΐπι 
γί, ὃν ποιά δῃὰ βδογαπιθηῖ, ἴο 81} ζθῃ. Ἂκ8 
Κτουχῇ [86 ἅγθι Αἄδπι ἀθαί βεϊζθα α͵8ο 116 ογο- 
δἰΐοη, βο ἐμβγουρῇ (μ0 βοοοπὰ Αἄδπὶ ἴμ6 ρον βοὰ 
16 οοτοπχαηίοδίοβ Σϊβ6 ἢ τὸ 1π6 τσ ποΐθ ογοδίίοῃ. 
Νοῖ ΟὨΪΥ 8 ΠΟῚ Πυιηδηΐ ῦ Μ{11}] Β6 Ἰογπιρα ἴγοιῃ 
Ἡΐϊαι, θὰ 8 πο μδάσθηῃ δηά 8 πον θατί!. Τῶι 
ἰς δὴ ὃδ6 «οἰὰ οἵ {π6 βεγνδηὶ οὗ ἀοάὐ, ἐμαὶ Η6 
ὈΙδηΐ (10 μϑανθη δηὰ ᾿ἰαγα ἴμ6 (οπηἀδιίοη οὗ {86 
Θδτί ἢ, 

7. Οἱ ἸΪ. 15,16. "“Οοπιίοςί ἴου {πε βδογεᾶ οβῖοθ 
οὗ 186 τηϊηἰδίγγ. 1) Οἱ δοοουηί οὗ [86 ἔοαηάοε, 
ψῆο 8 αοα Ἡ ρος, ΑΒ {86 στεαῖ Ἰογάβ, θη 
{λ6Ὺ δα σοταπιαπάβ, 86 (μον {{||68. 1 δάνβῃορ, 
δηδ βυδεογῖθο τπμθυυβοῖγοα ὈῪ μοῖσ Ἰδπᾶβ δηα ρθὸ- 
168, Βο ἀοὐ ἄοοβ δ]βο, ψῇῆο 8 {16 10Ὲ} οὗ Βοίβ. 
6. ἷθ βίσγοης δῃὰ σϑραΐίδθ]θ οποῦσῃ. 2) ΤΙ 

ἰοαηᾶον απὰ ὍΠοΣ ̓ ἱπγ86 ἜΒΕΕΝ π06 0 ἴῃ Ὁ 
ΟΒΡ6] πιϊπἰβίυΥ ΘΑΡΘΌ]Θ Ῥϑτβοηη ἰο ἀἰβομαγρα [6 

οῆῆδο οἵ 16 ϑρίγτ, ΕῸΓ ΟἿΓ Δ0}Πν 8 οἵ αοὰ (2 

ἰογθυθσιηοσο (8. χνὶ. 



πα ταὶ, 

᾿δ60 ΤῊ ῬΒΟΡΗΓῪ ἹΒΑΤΑΗ͂. 

Οον. 111, δ). 8) ΤῊ ποτά (ἢδὲ {Π6Υ̓ Ῥγοβδοῖ 5 ποῖ 
(οἷν ον, Ὀη1 αοὐ᾽κ ποτὰ, πῃΐοῃ Ἠδ Η: πλμο] 
Ρυΐδ ἰηΐο ἐμοῖσ του (Μδ ἢ. χ. 20). . 4) αοἀ 
ἐδ ίςεβ (Π9 Ὀγθβοδοσα ὑπάον Η]8 σχυϊάδηςθ, ὑτοῖθο- 
τἰοη δηὰ ὁποίου, δη οονοῖβ ἤθη ὑπο Γ ̓ ς Β.)8- 
ἀον οὗ Ηἰἶβ μδῃᾶ, Σἀθ65 ἐῃθῖ ΕΟΤΟΙΣ πὶ ΗΪπι- 
δε! ἀραϊηβὲ ΘΥΘΡΥ͂ Τη8᾽ 8 ΔΥΓΌόβδηοο (ΒΚ. χχχὶ. 21). 
δ) Τηοῖν οδῖοσθ 18 ἀθασ δηὰ ργθοϊουβ Ὀθίοτο ; 
θδοδυδο ἰτουμῆ ᾿μθηλ ποὶ ΟὨΪΥ͂ δῖ ἴῃθ ἴοι πάδ- 
(ἴοηβ οὗ ἐπθ δαυὶῃ Ἰαϊᾷ, Ὀυϊ 4190 ἤδανθῃ 18 βοὶ τλιἢ 
ΕΛΌΠΊΟῦΕ Ρἰαπ οἵ ποηοῦ ἐμαὶ βἢ8}] Ὑ δηὰ 
ἰοοαιὶ ἴῃ 8}1 οἰθυη Υ ἰο {6 φΊΟΥΥ ο ."-- 

ΟΒΑΜΕΒ. 

ἩΟΜΙΤΊΟΑΙ͂, ἩΣΝΊΒ. 

1. Οὐ . 4-6. Μιβίοπανν ϑέγπιοα. ΤΉΘ ΓΟῈΡ 
δαγβ: “ΤῊΪΒ οἵ 6 Κιηχάοτῃ 84}} ὃ6 
ργοδομοὰ 1 4}} [Π 9 του] ἴῸΓ ἃ το [Π6885 υηΐο 81} πι8- 
[ἰοη8; δηὰ {ἢ θη 8}}8}} (μ6 οῃὰ οοταβ." Μαίίι. χχῖν. 
14. Αορογάϊηκς ἴο τΠ}α| ]λογὸ 8 ἃ οἰοδα οοῃηθοίίοῃ 
Ὀεΐπαθη πλἱϑαϊοηβ δῃὰ {86 ἑαάρπηιοης οἵ (6 ποτ]. 
ὙΠΟ ἔοττηοσ Ὀοϊοηζβ ἰο 1116 ῥγοὶ ᾿ΠλΛΠΑΓΥ σοηα “0.8 
οὔδο Ἰαίϊοσ. 786 υάρπιοηὶ οἵ ἔμ6 σου] ἀοδ8 ηοὶ 
οομ9 Ὀδίογο χηΐθϑίοβ ἤαῦθ δοοοιῃ} βῃ 6 {δοῖν 
Δ5Κ, δηὰ δὲ 1Π6 βδῦχγθ ὑἴπ6 το ἰβαίοῃβ οὔθ ῦ ἰο τμηθῇ 
ὙΠ: ΠΟΥ πγυϑὶ αν ἰῃ ογάογ ἰο ΡῈ 8016 ἰο δἰδῃά 
ἴῃ Ἰρθεῶιεηι. ΠῚ Ὧον, ᾿αβῖθ 1ἢϊκ, 411 δε! ονίηνς 
Βοι 18 Ἰοης ἴογ ἴπθ βοοοηά οοπλΐηρ οὗἉ (πο 1, ογά, θὈ6- 
οδΔΌ86 ΟὨΪΥ ὈΥ ὑπαὶ ψ1}} ον σϑἀδιηρίΐοη Ὀ6 δοοοπι- 
Ὀ] δηθὰ ἱ υκο χχί. 18), δηὰ εἰ ἄγαὶ ἰγοο ῥοῖἷ- 
ἰἰομβ οὔποθ 1,ογὰ  Ῥγαγοῦ Ὀ6 Βοαγά, βο, ἔγοπι (Π|6 
νἱον ροίης οἵ ΟἸ τ βεϊδαίεγ, (9 ψιλῇ ἴθ {αι δοὰ, 
{πδὲ παι ββΊ ΟὯΒ ΤΩΔΥ͂ ΒΟΟῺ ΒΟΟΟΙΏΡ] δ} 1Π61ν πογῖς, 
{παῖ ἰμ6 ἀδγ οὗ ἴ0 Ιογὰ ΤΑΥ͂ Βοοὴ οο6. [ἢ 
τἷ8 1168. ἃ πηοίλνο ἰο Ὀ6, ποὲ περ]οοιέα!, δας ἀΣ}}- 
οηϊ δπὰ ζϑϑϊουβ ἰῃ ταἰββί ΔΤ ἰαῦογ. ΤΉὰ8 τῆ 
ΤΑΑΥ͂ ἀϊδοοῦτδο ἴῃ (8 τΠ59. οἡ ἐδ οοπηροίΐοπ, δὲ- 
ἐιυόθη, ἰδλε ἰαδὲ γα σηισηξ απα πιϊβδίοτιϑ, Δ ΒΒΟΥ : 1) 
Βον ἰδ οοτατης οὔ {π6 ἡ σπηχοηὶ ἀδροηβ οἱ τἷ8- 
δ᾽ ΟΏ8 ΔΟΟΟΠΊΡ] ΑΙ 1 ηρ {86 ̓ν ἰαδὶς (γ6γβ. 4, δ, [Π9 ἸΔῈ 
οὔ [9 ,οτὰ διὰ Ηἱ8 εἰρη θουβηθ88 ΓΘ ἤθΓα : {}}6 
ἴ8].8 ψαϊ, [οἱ 08 δείης ἴο ἴλ6π| [Π6 ἔοττῃογ; {ἢ 6 
ΒΟΟΏΘΓΣ ἰΠΟΥ͂ ΘοΙ6 ἴἰο 811 παίϊοηβ, ἰῃ6 βοοῆοσ Ὁ1]}} 
(16 Τωογὰ οοπλο δἷβο, δπὰ σι Ηΐπὶ ουν τοάθιρ- 
(ἰο). 2) Ηον βίδπαάΐης ἴῃ Ἰυάρτηοηί ἀορθηαβ οἢ 
1190 δοοορίδῃοθ οὗ ψιδὲ πιϊβεϊ οοβ οΟὔδσ (γεγ. θ, μΘ 

ἐΠδὲ 66 ἴπ6 τη ιοουκηοθο οὗ ΟἸτῖδὲ τὰὶ}} ποὶ ἀ6- 
ΒΡΟΠΩ ; 88 ὑπαὶ [88 ἰΐ ποῖ, π|ῖ] Ῥδγίβ). 

2. Οη Ἰΐ. 7, 8. Οὐηϑοίαἰΐοη ἵπ, ἐἴπια οὗ ρΡεγϑοομίίοι. 
ἍΤ 186 οἰ! άτθη οἵ Θὰ ποϑὰ ποὶ ἐξα ἴ:6 Βοδ- 
ἍΠ10}7 οὗ {πΠ6 τοῦ]. 1) Βοοδυθο {Π 6} δ΄Ὸ δίσοῃ 
((λ6 αν οὗ αοὰ ἱπ ἰη τΠποἱν ᾿οαγία, ἐμοῪ δνο (86 
τὶ ἰδουδῆθηθ ἐμ αὺ να} 8 πὶ} Οοάᾶ; Ηϊκα- 
βοὶ ἢ ᾿ἴγοα ἴῃ {πο πὶ ΗἿἱα Βρὶτγὶ δὰ Ηἷ 
Βίγοηχίῃ.» ἐμοῖν ὁδ80 18 (οὐ 5 σδυδο, [Πποζοίοσο ἰὯ9 
ΡΟΥΘΓ οὗ αοἂ ἴα ου ἐμοῖς αἰ6). 2) Βοθοδυδο πὸ 
νοὶ ὰ ἰν τ δ Κ ἵκὰν ῬΟΊΤΟΡ 18 ΟὨΪΥ δρραγεῆΐ; [6 
ποῦ] 18 ἱπ γα Ϊϊγ ΒΟ]]ον, υπίτγασ, ἰποτοίοσο ἴοσ- 
ΒΚ η οὔ οα, δηὰ ᾿υἀροά, δηὰ {18 οοῃά! οη οἵ Ὀ6- 
ἰὴρ Ἰυάροά πγυδὶ ἰῃ ἃ βῃοτί ἰἰπης Ὀθοοπῖθ τηδη 681}. 

3. Ου Ἰὶ. 9-11. ὙΠεδα πογάβ, ἰοο, σδὴ θ6 8}Ὁ- 
Ῥἰ θὰ ἴο δἀάτϑαβ οοῃβοϊδίίοῃ ἰὸ (πὸ Οβσομβ. ΤΒ6 
ἌΡΡΘΔ] ἷβ ἴο ἔμ ἴλοίβ Ὁ ψ Αἱοἢ ἴπ0 1.0ῈΡ δνθ ἴω 
κηοἱοηΐ ἰἶἰπη6 Ργονϑα Η18 βδυϊηρ ΡΟΣ, Δ }}γ 
ὮΥ τϑάδοιηϊ ξ 186 Ἀφ λα οὗ [δγδο] ουἱ οὗ Εαγρίΐ δι 
ὑυθάλθο, δηᾶ ὃγ ἰοδάϊηρ ἴποῖὰ ἱμτουχὰ ἰδ. Ερὰ 
868. αυά ἰδ 5.1}} (Πὴ6 δαπιὸ (πὶ Η9 νγδϑ ἰβοη. Ηξδ 
ΔΙῚ 18 Βι1}} υ8ι 88 βίτους. ΤὨδσζοίοσο Ηθ οδῃ ἄο 

ἴῃ πῆδὶ Π ἀϊὰ μαι. Ηδποο [δ6 οὨ]άτθη οἴ 
» ἱο- ἀΑΥ̓ δἷβο, βδυθ Ὡοϊμίῃρ ἰὸ ΓδΑσ ἔγοτη (1) 

ἔαΥῪ οἵ ἴπ ἀγαροη, ἔγοιι {89 ἀθθρ πδίεγβ (σουσῇ 
ὙΠΟ ΠΟΥ τρυδὲ ρᾶθ86. ΤΟΥ͂ 88.4}} δεῖνα ῥχοδ- 
ἘΥΟΟΝΙΣ αὐ ᾿μοἷν ροΑ], δια νου αϑίλπρ 707 884]}} 

1π6ῖν Ρογάοῃ (Ἰχυϊ. 14; ὅηο. χνὶ. 22). 
4. Οη Ἰϊ. 12-14, ἸἩγαγπίπο ἀραΐπεί ἰλὲ ἔδαν οὗ 

πιασι, 1) 1018 8 βίῃ, ΕῸΓΣ ἱξ ἰδ ἰο ἢ πῆδὶ αοὐ 
ἢδ8 ἈΙτθδαῦ ἀοῃα ἴον 08, δηὰ πδὲ Π6 ὑσοπιίθεα. 
2) Τὸ ἴθ Τ01]Υ; ἴῸΣ τρθὰ 88 ΡΟΜΌΣΙο88 δηὰ μδῖ- 

Ὡΐ. 
δ. Ομ ἸΣ. 15, 16. Ἑξνοη ἰδβουρὴ (Π6 ποσϊὰ ἰθεβοθ 

δΔηἃ ΤαρῸ8 6ΥῸΣ 80 ΠηΌΟἢ, 5.1}} ἰοὶ τυ πο] ἔβεὶ ἴο 
Φιϑὺ8 ΟΠ τὶδί {π6 βοη οὗ ἀοὰ; ἴογ ἱῃ ΗἨϊΐπι πὸ δὰ 
1) τ|.6 ἀϊγίπο γαίῃ, 2) [86 τηοβὲ ροποσία] ὑσοίθο- 
ἔου, 8) ρῬαγιἰοἰ ραίδοη ἱπ αἰνῖπο σοῦ (80 πεν 
μοδυϑθῃ δῃηὰ ΠΟῪ : 

6. Οη Ἰΐ. 17-28. ΑΑὄὔ 681} ἰο (δ6 ΟΒατοῖΐ π}}}}- 
ἰδηὶ. το (πη ρβ 8.6 οοσίβ  Ὡ]Υ ἴῃ ργοβρϑοὶ ἴον ἀϊ-: 
1) Τρδῦ Βογθ οὐ δδυίῃ, [0 ἰ(9 ὑγῖαὶ αἀπὰ ρμυσγίθοα- 
(ἴοα, ἐδ τησδὺ ΘΡΡΙΥ 86 οὰρ οὗ πιδίὴ ; 2) Τμδαῖ, 
δον ἰξ [α8 ἀσυηκ, (μ6 οὺρ οὗἨ πτϑῖ κἢ}4}} Ὁ ρυὲ 
ἱηῖο ἴπ6 δηά οἵ 118 Θῃθσωδοθ ἰδὲ [Π6Υ ΣΏΔΥῪ ὃθ 
)υάᾳοά, τ Ὰ119 ἀὶ ἰ6 βανϑά. 

Ιγ.--ΤῊΗΕ ΕΌΌΠΕΤΗ ὈΙΒΞΟΟΘΕΞΕ, 

ὯΠῸ Ἡσαϊογαϊζουι οὗ [86 ΟἹΌΥ δοσιδείοσῃ. 

ΟΗΑΡΤΈΒ [121]. 

ΤῊ ΐα Οδαρίου οἴοβοῖγ οοηποοίβ πὶ 11. 76 5866 
(5 ουϑὰ ουϊπαγαγ ὉΥ “ΑἼΆΚΘ, Ασαῖκο,᾽ τοῦ. 
1, νι οἢ Ῥ]ΑΙΏΪΥ τοΐθσβ δος ἰο ἴΠ6 βαπγ6 ΟΣΩβ, 
Ι:. 9θ. ΤῊΘ γοσβ. ᾿ἱ. 17-29 τὸ ἤδνδ δ γοδαυ σϑοορ- 
ὨΪ204 88 ἃ ἰγϑηβὶιοη ἴο οἴδΡ. 11. ἴγοῦι (ἢ ἴδοί 
{πδὺ ἰῃ [θὰ (π6 αἰβοοῦγεθ οἵ Φ ῃονδῇ ἌἽχομιβηροθ 
πὶτ ἰμδὶ οὗ [ἢ6 ἄλο λας δηάὰ {πδὶ οεγιδαίεπι ἰδ 
δάτοβεοᾶ, βυῖ ὉγΥ Ψογυκαίομα, Π6, τὸ τασδὶ 
υπάοχηίδηα {π6 Ρορυϊδίΐοη οἵἁ 6 Γ88]6 πὶ, τ ἢ ΓΘ 88 
σἤΔρΡ. 111. ἀ68158. θη ΙΓ ΪΥ τ ἢ (86 Οἱ 85 βυοὶ, ἑ, 6., 
πὶ 1μ0 ΒΟΙΥ ρίδοος (ΡΠ Ὑ}). ΑἹ (86 δᾶσωθ 

εἶπ ἴῃ οἴδρ. 11]. τὴ0 Ῥτορδοῖ δἷσπο σρϑαῖκα, οὐ δὲ 
Ιϑδϑὲ ΟὨΪΥ δ 186 Ῥυ 1 δ μον οἵ (16 ποσὰ οὗ 76 8ο- 
γῆ, Τῆδ Τπαρίος ἀϊνίἀοα ἰπίο ἵἴτο μασγίβ. [1π 
189 βταί (νοσβ. 1-6) 116 Ῥτορμοῖ βῆονβ πῺῪ ἰδ9 
ΟΕ οὗ ἐπ βδαῃοίθδσΥ τουδὶ Ὀ6 τοδϑίοσεοα. ΤὯθ 
πϑηῖο, ἧ. 6., (86 Βοῦος οὗ Φοξογαῖι ἀοιοδινὰδ ἐξ. 
Ιη ἰμ6 βεοοπὰ ρατὶ (νοσβ. 7-12) (86 ΒΟΙΥ Ῥἷδοθ 
Ἰοοῖκβ ἰοσπαταὰ ἱπιπηθαϊδίοὶΥ ἰο ἔπ οὨΐγδΏοΘ οὗ ἐΐδ 
ΠΟΙ ἱπμδοίιδηΐθ, πο οοπιθ, ὑπο Φ6ΒονδαἾα 
υἱάδηοθ, ἔγοωι ἴμ6 ὉΠΉΟΪΥ ἰδ. 0 οὔϑοστο 
6 αοοσπυρίἐδλοιοηὶ οἵ ἴἰμ6 τοϑιοσδέοα. 



ΟΒΑΡ. 111. 1-6. δ0ϊ 

1. ΤῊΗΒΕ ΝΑΜΕ ΟΕ “ΕΗΟΥΑΗ ΡΕΜΑΝΤΩ͂ ΤῊΒ ΒΕΞΤΟΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΕΒΌΒΑΙ ΕΜ. 

ΟΕΑΡΤΈΒ 1.11. 1-6. 

1 

ΤΏ ὑποϊγουμμηοϊδοα δηᾶ (μ6 πηοίοβη. 
2 5ὅ8Βαῖο {Βγ86}} ἔγτομι ἐβο ἀυβὶ ; 

Ατῖδθ, "απά 5} ἄογγη, Ο Ψογύβδ] οι : 

ΑσὑΔΚΟΙ δα κοὶ μὰ οἢ [ᾺΥ δίγοηρίῃ, Ο Ζίου ; 
Ῥυϊΐ οχ {ΠΥ δθοδυίβιϊ σαγτηθηΐβ, Ο Ψοχυβδθμη, 
ΕὸΥ Βοποϑίοσί [Π6Γ6 5881} 0 Σογθ φοθ ἰηΐο 

[86 ΒΟΙΥ ΟΣ : 
1800 ἐξ 

1 σο86 ἐμ γ56} Ὁ ἔτοπι {86 θαμὰ 8 οὗ ΠΥ ποοῖς, 
Ο οἀρᾶνγε ἀδυρμίογῦ οὗ Ζίοη, 

8. ΕὸΥ (δὺϑ βαῖ0ἢ [Π6 Τ,.ΟΕΡ, 
ὙὟο μάν "Βο] ἃ γὙοῦγβαϊνοβ 0. πουρδέ ; 
Απά 

4 Εὼργν 
Θ 588}1 06 τοάθοπιϑά πὶ μουΐ ΤΩΟΠΘΥ. 
Ὁ8 δαὶ (ἢ {π6 1,οτὰ Θοὐ [ΨοΒον δ], 

ΝΥ ρθόρίο πεηΐ ἄονη δἰοσοίίμιο ἰηΐο Εργρὲ ἴο βοὐοιιση {δ6Σ6 ᾽ 
Απά (δ6 Αϑϑγτγίδῃ ΠΡ α [θη πἰίμβουΐ οδι186. | 

δ δὲ " ἰμογοίοσο, συ δὶ ᾿ 
δ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡΙΘ 15 ἰδίκθῃ ἅν 

“ΤΠΟΥ (δαί δ 0 ἶ 
᾿Απὰ ΠΥ ΠΆπΠ|6 σοῃίϊηι4}} 

6 ὙΒΘΙΘίοΓΘ ΠΥ ἀγνν Βἢ 

γ6 1 ΒοΓΘ, βδὶ (ἢ [86 [ΟΕΡ, 
ἴ0᾽ πουρβὶῦ 

γΟΥ μθπὶ 8 ΚΘ (Β6ηὶ [0 ΒΟΥΪ, βαὲτἢ (ἢ 6 1, ΒΡ ; 
ΦΟΨΘΥΥ͂ ΟΔΥ͂ 18 Ὀ]ΔΒΡὨΘΠ64. 
ΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ὨΔΠΊΘ: 

Τμογοίοσο που ἰὰ (μαὺ ἀΔΥ [μδὺ1 απὶ μὸ ἐμδὲ ἀοίἢ βρϑβδξ : 
ΤΒ6δβοὶ]ά ἃ ὦ 1. 

: ἀιοεῖϊ αε 7εγ υδαίδνε, ν δ»δη. δοίά 707. ἐσ. ΤΑσΙΣ γωΐογε λοιοὶ, 9 οἷ ἀαν. Ἶ εγο οἷα 1, 

ΤΈΧΥΟΑΛΙ, ΑΝῸ 

866 Ζέεϊ ἴον ὑ  ΓΘΟΌΣΣΘΙΘο οὗ ἔῃ ψογάϑ: γογ. 3,5 ») 
-Π 9 ἩΠΕΏΡ.--- ΤΊ» 5, οἴ {1 τωϑδηίης στὰ ϑῦ, Ἂ τἠν πὸ 
39, Γλϑ, Γ 2; νϑγα. 8, ὅ, Ὁ3Ε. 
ον. 2. 3, ἐδυηοί Ὁ9 δοπϑίγαθὰ πίξ ΥΡ, 80 88 ἰὸ 

Τορὰ: “δἰὲ ἀργίβης " (Οχδεν.). ΕῸΣ ἐμ Ῥγορμοὶ δϑσ- 
ΚΑΙ ΠΥ ἀοθ8 ποὺ τϑϑη ἐμαὶ σϑγιδδι τ 8}81} δίέ ἂρ; {ἰ 
τοδί δίαπα ὉΡ, ἑ. 6..) Γαίδο {ξ9 917 ἂρ τολοίν. Νοσ οδὴ "210 
(τ ἢ Ἐ οΡΡα, Ἠτσσζια), Ὀ6 Γοηοχοϑὰ “- οδρείνϑ ρΡϑοΟρὶο ;" [0 
(6 ΠΥ τηυϑέ ὈΘ 3 Ὀοίτνθθῃ 1 διὰ Ὁ" Ὑ.. :" 5 Βαίπον "3.0 ̓  16 ἱτηρογαίγθ ἕγοϊῃ “19..-ς τόσα {λ|6 1 
ΔΡΌΘΑΓΕ (ἢδὲ 1 ἀο ηοὺ ἰαἶχθ Ὁ 5 ΥΟΥ. 2, α, 86 δὉ- 
266ῖ, Ὀὰὲ 826 ἰῃ δρροβίξίοῃιῃ τὐϊ ἐμο δυ)οοὲ, ΤΏΘ βυῦὺ- 

ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑ!:,. 

66ὲ 19 ΠῪ ΓῺ ΤΠ 3 Ὁ. ΟτἿθ ταί μες αἷδο σομασά οὗϑνν 

88 (ἢ: ΟὈἶθοὲ οὗ "3,995. Βαὶ ἰὲ δθϑιῃβ ἰο τῶϑ Ὀθέϊοσς ἴο δας 
[η9 σομίοχέ δηὰ δ]80 184 18} ̓ 8 δίυἱο οἵ ἐπουρδϊ ΚοΏΘγα νυ, 
ἴο ἐλῖκο 79ΓΌ 8.19) 88 τηϑϑηϊηρ ἐἰἢ 6 ὩΩΥΥ οΥ͂ ΟἿ δηὰ ἰῃ- 
ΒαὈΙΠΔητα. ΤἬΘη, ἴοο, [ξ Γοβοί ἐμὲ ἐῃ 6 οἶδπδο ἸΠΛΟΓΣ 
ὙΝΧ ΥὙἸΟῚΩ ἰ6 ἴο Ρ6 οοῃοϑίιγαϑα 88 δ Ῥδαγϑηιῃϑϑβίβ, 

δηὰ πὲ Κὶ ἸῚ [8 ἔηο οσοτγτϑοί, οὐ χίπαι γοδάϊης. 

Ψοσ. ὅ. ΤΝΩ 18 Ῥαγὶ, ΗΪὮΡρΟΟΙ οσ Η ἢ ρΟδὶ, τὴ! ἢ 8891. 

τἰϊ]αϊοὰ ἢ. 

νον. 6. ΤῸ τ. βδϑοοηὰ οἷδῦδθ 125 [8 τορϑαίϑα (δοζηρ.. 

[ἢ 6 ΣΟρΡΟ ΠοὮ οὗ Ὁγ5 11Σ. 18) Ὀαΐ οὶ », ψὩϊσοὮ τησδὺ 

6 ΒυρρΡ] θὰ, ᾿ 

ἘΧΈΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕἙΙΤΊΙΟΑΙ, 

1, ΤῊΘ τὶ ἔτο σογβθθ οοπίαίη ἰδ ἰβοίηθ. [Ἃἢ 
ῬΟΣ, 1 (116 ΠΟΙῪ οἷν [8 Βαϊατηοηθά ἰο αὐγαῖζο ἰο οοῃ- 
ΒΟΪΟΟΒΏΘΑΒ ΟΥ̓ ΠΟῪ δβἰγοησίῃ δῃηὰ ἢν αἴοτγ, ἴον 
ἔγουα Βθποθίοσίβ ἰδ Μ|1] Β6 ῥγθθογγϑᾶ ἔγοι 8]} 
ἀεβοογαίίΐοη [Ιἢ γοσ, 2 {πὸ δαρέϊΐσε οὗ Φοτγυ- 
Βδ ]θλ 18 δ ΠΤ ΟΠ 6α (0 Βῃαῖκα 1661 (τοτχ ἐμ ἀμί 
οἴ {πὸ σδΡ Υ ΕΥ, ὑο οδδὲ ΤΑ ἰδ6 ομαίηβ δῃὰ πον 
φαίη (0 ὦϊοεί αϑ ὦ]. Ου [86 Ρῥγομπιἶβο [0]- 
ἴοτβ 8η ἱδίογί δ] ῥγοοῦ {υϑυβ, 8, 4). Φοτιβα  θμὴ 
ἷθ {16 ἃ ποσί ἢ] 696 ρμοβϑαβοίοῃ, κίνϑη αἰσαὺ ἴο ἐπ 
ΘΠΘΙΩΥ ἩΠΙΒουΪΐ ρμαΐη ΟΥ οομηροηβδίίοη : βὸ ἐξ 884}} 
ΜΠ μοαΐ ραὶπ (ΟΣ (89 ΘΠΟΠῚΥ δα σϑαἀθοτηθά (γϑσγ. 8). 
Ἐν τῇηδὲ  βεῖα πδὰ 186 10Εν πῆ Ηἰδ8 ρῬϑορ]θ 
ἰδησο ἢ τς Ἐκγούδῃ θοπμάαρο, δηὰ πα ἂν 

δγτὶδ Ορργαεββϑά ἰΐ (τεσ, 4) 7 Αηὰ ΠΟΥ͂, ἰοο, {. 6.,. 
αἴοῦ (μ6 ἀδρογίδίίοη οὗἉ {π6 πδίίοῃ ὈΥ͂ {89 ΒΑΌΥ]Ο-- 
Ἰομΐδηβ, [89 [ῸΒῸ [ι88 ἴῃ ΨοΓΌΒΑ] σὴ ποίμἱηρ Ὀμῖ 
ΔΏ ΘΙΠΛΡΙΥ Ρἷλοθ. ΤῺΘ ῬΘΟΡ]Θ δ ἀγασρθὰ δἾΔΥ 
ἰηίο δχῖϊθ; ΐδβ Ὀρργοδββοῖβ ΒΟῪΪ ἱπ ογ ΠΥ δηά 
Βαυρἢίληθθθ, Ἡ 116 186 ἤ8π|6 οὗ 89 [Χ0ἘΡ 18 οου- 
{0 8}Ὁ Ὀ]ΔΒΡΒΘΙηΘα 88 (μδὲ οὗἨ ἃ ῬΟΎΤΘΓ 688, ΘΟ - 
ποτοὰ αοὰἂ (γε. ὅ). Βαὶ 88 1ἱ 18 ἱπιροββὶ 816 ἔοσ᾽ 

1π6 Ὥϑηλθ οὗ ἴ86 ΧΟΡ ἴο τεγαϑίῃ οουογϑὰ σι 
818 ἑηΐδιαν, (Π6 ΓῸΒΡ Μ11] δραΐπ σον] Ἡΐδ8. 
ὨΔΙῺΘ ἰοὸ Η18 ῬὈΘΟρΪδ6. δ 818}} δὲ [πὸ σῖρϑὶ 
(ἰπι6 ΚΩΟῪ πο ἷβ {πο ὶγ . δηαἃ νῆδί ἰζ πγχοδη. 
πῇ θη Ηρ ΒΑγ8: “Βοῖὸ δὰ 1" (γονὺ. 6). 

2, Αὐσαῖκο-----᾽ἀδυ κῖοσ οἱ Ζίοι.--- ογ. 1, 



δ62 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΘΑΙΑΗ. 

2. ΤΊἷρ αἀάγοβα ἴο Ζίου Ὀορίὶηα τι (Π6 δδηγ6 πογὰβ 
1Πδι 11. 9 Ὀοσίη 186 καάγοιθθ ἰο [ῃΞ γῇ οὗ Φ6ἰο- 
υδῃ. [1 ἰδ ς6 δῇ δοδο πξϊοῖ τ δἰ 681} ἢ86 ἰουπὰ 
ἐη 1Π6 ιοαγὶ οὗ Φεβμοναῖῆ. [1 Β0θ:}β ἴο ἤ16 ἰοοῦ- 

χροὶ ἴο ἰακο ΤΨ (πῖῖ ῬΑΤΗΕ, ΘΕΒΕΝ., Ηττζιο, 
εἰς.), ἴῃ 186 θθῆδο οὗ ογῃδιιθηΐ, ἘΓΙΞΟΠΟΣ, δοοογά- 
ἰῃρ ἴο ΡΒ. χονϊ. 6; οχχχίϊ 8. ὉΥΠΥ βμουϊὰ Φογυ- 
δα] 6 πὶ ὈΘΟΟΠῚΘ ΠΊΘΓΟΙΥ ρίοτίουβ δραιη ἢ ὙΓῈΥ οὶ 
δίγοπο ἀθὰ οἰοτίοιι, αἴϊοσ πανίηρ ὈΘΘὴ στοαὶ δοά 
οογογοά με τὰ ἰηΐδι γῇ] ΤΟ βρογαδιγα οχργοαβίοῃ 
ΓΌΝΟΥ .ἼΩ3 ὀσοὺυγα ΟὨΥ Βογθ (οοηρ. ἰχὶ. 10). 
Τῆηαῦ ὈΥ Ζίοη ᾿β8 ἰο θ6 υηἀογβίοοά {{π|6 ΟΥ̓, 88 8180 
ΗιϊτΖιο, ΚΝΟΒΕΙ, ΠΕΙΙΥΖΒΟΗ δαγα τοοορῃζοα, 
ΔΡΡΘΔΓΒ ῥΙΑΙ ΠΥ ἴγοπι ΡΠ Ὑ). ὙΠῖβ Ἔχργϑδβ- 
βίοῃ (οοιωρ. οὐ χῖνὶϊ!. 2) ἴηι πιο τ βογοΐη [ἢ 6 
δίγοηχί δηά ροῦν οὗ 6γιιβαὶθπ) σοηβὶβία, Α (δ6 
δδυίηγ ἀν} ρ-Ῥ]δοα οὗ Φεπονδ, “ΘΓ ΒΔ θὰ 
βίδηαβ εἰκῇ ἴῃ ΡΟΥΘΡ δηα ΠΟΏΟΥ ρον ο 81] οἵ οὺ 
ἀπο τη ρ-Ρἰδοοβ οὗ τη οἱ οαγτίῃ. Βυὶ Εἰ Πογίο 
{πὸ ΠΟΙΥ οἷἵγ νγᾶβ ΟὨΪΥῪ ἴοο οἴβη ὄὌχροβρά ἴἰο ἀ6θο- 
ογδιΐοη ὈΥ 116 υποϊγουπιοίθοα δηὰ ἔπ πο] 68} 
(1π6 νει Πξα] σουλης ἰηἴο ἰμ6 αἰΐγ, ηοὶ πὶῖρ [ἢ 6 
Ἰηιοηΐ οἵ ραγίηρ Βυπ}0]6 μῸ  χ ἢ ἃ Ποο- 
4116 Ἰπίθηϊ. Αδ οἴρῃ δὲ ἰἢΐ8 Ὠδρρϑηρα, ἱΐ νγ͵ὰ8 ἃ 
Ῥζγοοί ἰδδὶ Φογυβδίο "δα βὸ ἴδ Ἰοβὲ 1(8 “' δἰγοηρί ἢ" 
85 ηοὶ ἰο ῦὉ6 40]9 ἴο ῥτγοίθοὶ [5 ΔΝ Θ,, “τοδρηὶδ- 
οοποα." [ἃ ἰπ6 ἰαίαγα (Παὶ 8|.4]}] ποὺ δρρϑῃ 
διαδίη. Τδα δἰγοηρίῃ οὗὁὨ “6 γΌΒΑ] θὰ 8}}8}} ονοσ Ὀ6 
80 τοδί (μιδὺ Ὁ τι }] θ6 40]9 ἴ0 Ῥγθϑοσυθ 115 “τηδ,- 

πἰβοοηοθ᾽, ΤῊΘ πογάβ Ἢ» ἢ Ὃ" Μ᾿) 2 δζὸ τὸ- 
ἰοὰ, Νῖ. 11. 1, ἰὴ σῇ ϊοῖ γοσθο ἰἢθ ἰηϊ 4] 

ὙΟΓαε οὗ Ὀοίἢ οἰαῦβοθ δΓὰ (ἈΚοη ἴγομ οὔγ ἰοχὶ δηὰ 
ΨΥ. 7 (οουρ. οὐ ἰὶ. 19, 20). Ιηΐϊο Ζογυββίθῃι, 
ὩΟῪ οἰοί Βοα τ} ὩΘῊ ΡΟΥΘΙ δηὰ μοηου, ἰμ6 ὃ8- 
ὨΪΒΠ6α ρΘΟρ]6 8}}8}} δηΐοσ δραΐη. ΤΉΘΥ μλάὰ ἰδη- 
ἐυϊδμοά ἴῃ βἰανοσγ. Τθον πὰ ]Ἰαΐ ἴῃ 1896 ἀυδὶ 
(χ]νὶϊ. 1). ΦΨογυβδ θαι τηυαί Γὴβ6 ὉΡ ἔγοιῃ (π ἀεὶ 
(χχχὶϊ!. 9. 15), βναϊκίηρ ἰϊ οδ᾽ δηὰ βίδπὰ ὑρ, δηὰ 
τ} ϑάπιη 88 ἐμὰ ἐς τα ρα τὐρς ΧΕ ὅσαι). 
ΟΙΠΟΣ ἴἢὴ6 ΟὟ πιιηουϊ ΡΙΘ, ΠΟΥ ἰῃ6 Θ 

ὙΪΠουὺ Οὐ 16 186 ἔσο ᾿ἀριϑεν πὰ μὲ οἰπο 
ἐπηρ ἰδ [μδὲ Φογιβαίοηι ψι1}} οοδβο ἰο Ὀ6 ἃ ἀοροσί, 
δκηὰ ἰκέίαα ἱῃΒδὈϊ θα αρϑίη ὮΥ ἐΐβ Ρθορ]θ 88 ἰΐ 
οὐρᾷ ἴο Ὀ6. 

8. ΕΣ ἴδ δαὶ} ---ἰἰ 16 1.---Ἴ γα. 83-6. 
ΤῊ Ἰοτοροῖΐπρ Ῥτοπλΐβο οὗἉ 8 σοπίοσοὰ «θγυβα θα 
8. ΠΟῪ δοζοιηΐθα ἴογ ὈΥ Ἔχ] δἰπίηρ [δ δὲ Π 6 ἤόποῦ 
οὗ Φοβοόνδὴ Ηἰ πιβοὶϊ ἀδηγαηάοα ἐπ 6 τοβίογαίίοη. 
Ἐτγτ, βδυβ {}||ὸ ΓΟῈΡ, 7189 ὑΥΟΣΘ 80] ἔοσ ποιϊδίηᾳ. 
ΌὈ2Π Πογα σδῇ ΟὨ]Υ͂ πιοδῃ {Ππαὶ ἴῃ βυττοπαάογῖηρ (Π6 
ΠΟΙΥ͂ ΡΘΟρ]6, {π6 ΠΟΙΥ ᾿ἰδηά, δηά 6 ποὶν οἰΐγ, 
1Π6 ΓΟΒΡ τοοοΐϊγοὰ Ὧ0 οογγοβροηάϊηρ πάθη ῆ- 
οϑιΐοη. [Οορ. ΡΒ. χὶΐν. 12.] ἔοι {Π 6 Γ9 Ἧ8Α ρίνϑῃ 
ἴο Ηΐϊπὶ Ὧο οΟἶασ ΠΟΙΥῪ ρϑορῖὶϑ, ἰδῃά, οἵ. οἰ ἱγ ἴογ 
ἴθι. Τπογοίοσο Ηρ μιδὰ, 88 ἰΐ ᾿σογο, 'ῃ σοβροοί 
ἴο ΘΑΓΓΠῚΥ Ροκδοβαίοη, κοΐ ΟΠὨ]Υ͂ ἱΠ] ΣΎ, γ68, 88 ΥΟΣ. 
ὅ οὐθῃ ΒΔΥ͂Β, ΠΠΟΟΪΚΟΥΥ͂ 8Π4 βοογῇ ἴο Ὀοοὶ (ΟΠ. 
ΧΙ 11. 9 544.). ΤῊΗδὶ σδηποὶ ρῸ οὐ δο. Το ἴη- 
ἴατην, ἰῃαὶ 48 ἴῃ {ῃ18 ὙΑΥ͂ οὐ Οὔ ἐἣθ Ὥδϑπ)θ οὗ 
1π6 ΠΟΒΡ, τηυδὲ 06 Ὑδαμοὰ ουἱ Ὀγ Ηΐ τηακίηρ 
1Π 086 ἡδίϊομβ, (γῆο τοῖσί τηοοῖκ 16 ἐπεπίοη 
ἱηιἰ παρα Νιιλ. ἱν. 16 ρα. ; Ὀδαΐϊ. ἰχ. 28. Εζοκ. 
Χχ. 14), ἴθο] Ηΐ8 βουνοῦ ἴπ βοῇ ἃ ὙΔΥ 88 δ᾽ Π}0]} 
ἴο σοπηροὶ ἰἰθηλ ἴο βυγγθηθν ἴμ6 ρϑορὶο οἵ [αγδϑὶ, 
ΤΗΐα 18 (η6 πηρδηΐπς οἵ δῃ!ἃ γὺ0ὺ 5841} ὈΘ το- 
ἀϑθοιωϑᾶ νυ ἱϊβουϊ τοηθυ. τα. 4, ὅ ρἷνο 
(886. Πἰαίογίοα! ῥγοοῦ ἰμδὲ ἴδγδοὶ τῶϑβ βοϊὰ [Ὁγ 
οί μίης. Τμ6 ἢτγϑὶ {ἰπ|6 τδϑ ἰπ Ἐφγρί, πὲς [6- 

ΤΆᾺ01] ἀπο ὶὶ ἰμογθ 88 ἃ εἰγδῆροσ. Το Ῥτγορμοι 
ΤΑΘΓΘΙΥ ἰηςἰπηδῖο8 (18. Βοχαγάϊης ἴΠ6 Εστρθδῃ 
Ὀοηάαμο ΟὨΘ 8668 (Π18 ἔγοπι (86 ἔδοὶ ἐμδὶ ᾿6 ἀς- 
βἰχζηδίοα ἰμ6 οηἴτο Εχγρίίδη ορίϑοάθ Ὀγ {86 πογὰβ 

Οὔ Ἢ.) Ὃ» Ἴν. Βγ ὈΔΨ᾽ ὍΔ) (κοοοτάϊης ἰο 
(6. χὶΐ. 10, πόσο ἰΐ ἰδ βδϊὰ οὔ Αὔγδαῃδιι) Π6 
ΒΟΘΙΩΔ ἴ0 806 ΤΘΓΟΙΥ ἰο ἴΠ6 οτγἰχίηδὶ οὐ]οοὶ οἴ 
[Π6 κοϊῃρ ἄοπῃ ἰο Εαγρὶ. Βυὶ πὸ δβεὲ ἔσο) Θ}» 
{πὶ ΠΘ ΠΏ68Π8 8]}} ἴπαὶ ἴαγδοὶ οσχροσιοποοὰ ὅπ 
Εαγυγρι. ΕῸΓΣ ἴδοδα (δὶ σϑὶ ἀΟὟΠ ποσὸ δὲ γεῖ 
ὯΟ πδίΐοῃη. Βυῖ 1 ψ88 7υδὲ [6 πεῪίΐοω (μδί ας 
Βυ Ἐν 811 {πᾶΐ, οὔ δοοουῃὶ οὗ Ἡ]οΣ {ΠπῸῚῚ δίδγ πὶ 

Ῥὶ ͵8 “4116 {π6 ἄγει Ἵσϑρ]α οὗ Ὀοϊηρς 80]. 
Αἴἰδο ἴιο ὀχργοβδβεοίΊοη δῃηἃ ἴ89 Δοδυγίδη ορ- 
Ρτϑδβοἃᾶ 8:91 15 ΠΊΟΤΟΙΥ δὴ πη πηδίΐοη, ΕΘΕΥ͂ 
βοσΐ οἵ ἰηΐυτΥ (μδὲ Αδδυγιδ ἀἰὰ θοῖι Ὁ [86 Κίηγ- 
ἄομῃ οὗ [ἀγϑοὶ, δηὰ ἴοὸ ἴΠ6 ΒΕτυΝι οὗ Φυάδ!ν 15 
ἰηοϊυάρά ἴῃ ἐς. Ὑᾷδὶ ἀἰά ι89 [0Β}Ρ μεὶ ὃὑγ δαὶ 
ἔτει Ἐργρίϊδη οχῖ]ὲ ἢ Νοιδιίηρ, ὃυΐ ἰδδί, ίος 186 
εἰπγ6 θοῖπα, [Π6 αἰγεοδαν ομόοβδε δῃὰ οοπβοοσγδι 
ἰδμὰ εαιρίγ. Τπο ρῥίδῃ οὗ 86 [Ε}"» ἴο 
ΡΓοΟΥάθ ἴορ Η)π)561ἢ ἃ ρίδοα οὗ σογεϊδίίοη δηε 
ΤΌΠΘΙΡ; ποῦ Ηδ Πδα δἰγοδὰ Ὦ ἴο ΓΕΔ 56 
τγουχὴ ΑὈγδἤδ, [δαδο δὰ ὁδοοῦ, δυξογοὰ Ὀγ 
{πὶ ἃ μοβίροῃοπμοηΐὶ οὗ θϑυθσαὶ πυηαγοὰ γεδεα. 
᾿Αβεγσίβ, ἰοο, 1}}-ἰγοδίθα 1βγϑὲὶ ὈΘΝ5, ἡ 6., ““ἴἴοῦ 

ποιϊδίημκ᾽" (ὉΟΙΣ “ ἀείεολίαδ, οὶ δοίη, οοΙρ. οἷ 
ΧΙ! 29, στ ι ἢ (μ6 3. ργείίξ ΟΠ] Β6γο, γεῖ οοπιρ. ὁ οὗ 
νἱὶ, 6). Ἐὸγν σδαὶ απ να οηΐ ἴῃ φοοαάς οἵ ἰἐξε δογξ 
{88 σίνοη ἴο ἴΠ6 0 ΒΡ ἴἢ ρΐδοο οὗ υμδὶ Ης ἰοαὶ Ὁ 
Αβογτιὶα  Ταϊγά, ἰἢ6 [ΒΡ Ἰοοῖκα οὔ ἰπ6 οοηα!- 
ἰἰοῃ Ηο δβοοὲ ογοδίθα ὈΥ (86 Βαρυ)ουΐδο Εχιϊο. 

πο - ὦ -Ὸ, ἴῃ ΤΑΥ͂ ορἰηΐσῃ, οδῃ θὲ τοίοστοὰ ποῖ εἶπες 
ἴο Βοαυθῃ {Π|π||᾿Η 9} Ὧογ ἴο ἴδ ἰδηάκ οὗ (Π6 Βεαὺγ- 
Ιοηΐδῃ οχὶΐϊο (ΒΟΒΕΝΜΌΕΙ,. ἘΠ. ΒΤΙΕΕ, ΕἼΝΑΙ Ὁ, 
ὌΜΒΒΕΙΤ, ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ δηᾶ, ἴθ ΒΏΟΙΠΟΓ ΒΕΏΣΟ, 
ΚΝΟΒΕΙ). ἥδβ ἴθ Φεδονδῆ ἰγαπδρογίοα ἴο 
ΒΑΌΥΪΟΙ δ᾽οης πὶϊὰ 6 ΡοΘορ] 6 Τηθ οοπίοχὲ 
ΟΥ̓́ΟΣΥ ἯΔΥ ἀοσιηδηὰβ ἰμαὶ ͵ὸ τεΐοσ 5 ἰὸ Φογυ- 
5816πι. Εοσ 1) (86 Βοὶγ εἰϊγ (9 ΡΠ Ὑ» νεσ. 1), 
ἧκ ἰῃὴ9 Πισἀαπιοηία! ἐμουρμῖ οὗ (μ:|6 Ἑοὐδρίοσ. 1ὲ 
ἰτοδίβ. οὗ [16 σοὶ μδΌλιηρ οὗ ἐξ, δ 1ϊ8. βιδηάϊξησ 
ΘΙΩΡΙΥ ἴἴἶαδϑ ὁρροροὰ ἴο 26 ον ἰπίογοαείβ. Τὸ 
1818 δἰαπαΐπο ἐπιρίν ἴΒοσο ἰβ ρἰδίη ὁπουρὴ δ᾽] δῖ ο 
ἴῃ “ΜΥ͂ ρϑορὶ]ς ποηὶ ἄοτῃ Ἰηίο Ερυρὶ" γογ. 4 ̓  
1688 Ῥ[αη!ν Ἰὼ 1Π6 Αβδυτίδῃ ὀρργοαϑαὰ ἔβετα. 
Βυὶι ἌΒΤΩΝ δὰ ΟἿΪγῪ τοιδλδὰ ἴο θιρῦ ἴπ6 ΒΟΙΪΥ͂ 
οἶτν, δῃα ΟὨ]Υ͂ ΡΑΓΕΥ οπιριλοὰ {π6 ΒΟΙΥ ἰαπά, 2) 
1ι ἰδ αυἱία ρ]αὶη ἰμᾶὶ ἴῃ ἴδε ΤΩΥ ῬΘΟΡΙΘ 18 
ταῖς ΘῺ ΑΥΥΑΥ͂ ἰμ6 10ΕΡ [88 Ὀοίοτε Ηΐδ ογϑβ (6 
ἀφβοϊδιϊοη οὔ 1μ6 ΒΟΥ Ἰδῃὰ δῃὰ εἰἰγ. Π (δε Ρθο- 
ὈΪ6 ἅγα ἰδίκθοῃ: ΔΎΔΥ, (ἤθη ἴα ἰδῃὰ δῃὰ οἱἱγ ἃγθ 
οιωρὶγ. [Ἃἢ ἴδαὶ σδδα πθδὶ ἀοθβ ἴῃ6 [0Ε} ὅπά 
{ποτ 8.41}} (1ὸ Ὀοδϑία δηὰ (6 Ἰαπὰ ἀο Ηϊπὶ 
Ποηον ἢ [811 ποὶ Ηϊδ8 νὶ}}] ἰο στοῦθαὶ ΗϊπιβοὶΓ ἴὸ 
τηθῃ, δῃὰ ἰὸ 6 Κπόχῃ δηὰ Βοπογεα ὃν ἱμοσὰ ἢ 
Νο; πιοτὸ οχίοπἀϑάϊγ (δὴ Ηδ ἀοθδ ἴῃ γεκαγά ἴο 
Ἑρυρμὶ δηὰ Αβδυτγῖδ, (ἢ 6 ᾿ΟΚῸ βῆον ἰμδὶ Βαθγ]οα 
888 διρεϊοά Ηΐδ8 ἰδηά δηὰ οἱέγ ὈΞΤΊ, ἱ. ε., πίΒουῖ 

ἃ Τογγοβροηάϊηρ οαϊλγαϊθηὶ οἵὨ κα δοτῖ. ἀπά, 
ἰηάἀεοά, 186Υ ἀο (δία σῇ πλοκοά πδυρ ἴηθβα. 
ΤΉΘΥ δ8Γ6 τουρῃ, βανδρο ἀγίνογε, ἰμδὲ ν 10} τ λ]|ὰ 
μονἶβ 86 ἰποῖῦ ΡΟΊΤΟΓ ΟΥΟΡ ἴασβοὶ. ἮΠΠ πιοαὶ 
οοιμπηδηίδίοζθ, 1 τοίον ἴοδ0 ἴδαῖ σ}]6 ονϑὲε 
ΚΘ ἴο ἰμ6 ΟΠ δ᾽ άθδῃβ (χίν. ὅ; χὶὶχ. 7). ΤῊ 

1βγδοὶ ἰδῆ ρσΐποοθ που] ἃ Παρὰ ϊγ Ὀ6 οΔ]]εὰ Οὗ ΦΌ, 
βοοΐηᾳς ΠΟῪ μδὰ ποιβίηρ τόσ ἰο οοἴμπλδια. 



ΓΒΕΑΡ. 11. 7.18. 

ΤΌΘΥ ποζῸ δὲ ποσὶ Ὁ. ΤῊΘ πλοδηΐηρ “δίῃ ζοτ᾽ 
ἦξ ποὶ δάἀθαῦαδίοὶ Υ δυρροτίοὰ ΕΥ̓Ἡ Νυπι. χχὶ. 27, 

δηὰ τρογοονοῦ ἀοο8 ποὺ δβυϊΐ {πΠ6 οοηίοχί. νη, 
χοηάογοῦ ὃγ (μ6 ΠΧ Χ, δοπιοίαχοα ἀλαλάζειν, δοτηθ- 
εἰπιοα ὁλολύζειν, Οσσυγβ ΟὨΪῪ ἘΒΙΓῚΥ (ἰπλοα ἰῃ 186 

ΟΙἀὰ Τοεϊδοηΐ (ηΐη6 οὗ (ἢ 686 ἴῃ βδϊ δὴ δεὸ 7, (δε), 
δα πιοδηβ οὨ᾿οθγ τ[ῃ6 ΠΟῊ] οὗ σοθὸ. Βυξ 1 σδηϊ 
Βο6ὸ ὙἘΥ ἰΐ ΠΔΔῪ ποί κἰχηϊίγ οὐ Ὁ βοτγίβ οὔ μου] ης, 
85 ὨΟΝ] οὗ ταζο, ΠΟῪ] οὗ νϑηχοβποο, ΒΟῊΪ οἵἉ νἱο- 
ἴΟΓΥ, δὲ 88 Ὑ6]11 88 ΟὟΣ Οογιηδηὴ λεωέεη δὰ δ6 
1 τὐἰυΐαγε, πὶϊ τ] σὮ, τηοσϑόνογ, ἱϊ 186 σδάϊ- 
(81}ν τεϊαίθά. [ἐ 1β οογίδί ΠΥ Ὧὸ βαϊτοτίης οχ- 
Ῥτοβείοῃ. Τῆθ ονογθθηϊης σοπαύθστγοχε, (Πδὶ ἀο 
ποῖ βρῆγθ {86 Ῥθορῇθ, βρδγθ {πεῖγ σα 88 11{1]6. 
ΤΏΘΥ ρῥγαΐδα {πον 10.018 88 Ὀδὶη ΙΟΓΘ ΝΑ δ 
(χ. 10 ρᾳ.). Ηφηοο ἴ89 10Ὲ} τχυκὶ σομηρίδἰη (παῖ 
ἩΪᾺ παῦλα ἰδ Ὀ]Δδρμοηχθα (6 Ὑποὶθ ἀδΥ (οοΙΏΡ. 
3, 18; χχνυῖ δ. 24; Ιχὶ]. 6; ᾿Ιχγ. 2, δ). 

ἐδ 

ΤῊ οοποϊυκίοη 8 ἀγα ἰῃ τοῦ. 6: Ὀδσδυδθ 
Φου βδ] οι Β ἀοϑθοίαϊΐοῃ 15 οὗ πὸ ρῥιοῦϊὶ ἰο [Ἃ110 
1.0ΒῃΡ, Ὀυΐ χϑίθοῦ δὴ ἰΠΪΌΣΥ ἴο Η18 ΠΟΏΟΣ, [86 
[ΒΡ πὶ}} τενϑδὶ Ηἰβ πϑιηθ, ἡ. 6. Η 8 Ὀοΐηρ (Χχχ. 
27). Σατδ 6] 5881} ἱσπονν τΒδῖ Βα Π81196 ἱα, 
ὦ, 65, Νὴ ἰδ Ὠλ6ΔΏ8, ΟΣ ΝὮδὶ βοζί οὗ ἃ ὨΔ1ῺΘ ἱἐϊ 18. 

ὙΜοΙμου ομθ (μἰηΐκ οἵ δὲ οὐ ὈΤΤῊΝ οὐ ῚΠν, ἴῃ 
ὁδοῖ οὗ ἰμοϑὸ Ὡδπιοβ, δηᾶ βι}}} οσο ἰῃ 4}} ἰο- 
βοῖμογ, ἴμογα 1168 (ἢ6 τηρδηΐης οὗὨ ἴθ δϑβο]υθ, 
Θίογηδὶ, ροποσίὰ} δοίην. ΙῺ τἴδᾶῖ ὅδ ροϊηίδ 
ἰο {πὸ (πο ἴῃ Ποῖ (6 [ΒΡ ᾿ι88 οοῃοϊυἀοά ἰῃ0 
γΓοϑιογϑίίοη οὗ Ψογυβηίοθ. ὮΠΙθὰ {Π18 {ἰπι6 ἷ8 
Δι18}16, ομ6 τὴ ἢ ἀρρθασγ δῃὰ δᾶῪ: ΘῚΘ 8δπὶ 1. 
ΤἬση [δγϑο] 8ἢ4}} πον ἰμπαὶ (8 ᾽8 118 αοα, 76- 
πονδῆ, Εον Ηδ ΥὙ1}} αρϑαὶς Ηἰἶβ ϑσθ ἃσὰ 1 μὸ 
ΡΟΝΕΓΌΪΙΥ, δὸ Ῥγθοϊυηρ 41} ογρροπίϊτίου, {μας 
8}} 11} τοοοχηΐῖσο ἰ6 [0ΒΡ δῃηὰ Μϑρίοσ οἵ {Ππ6 
πον, Τὺ ἴῃ6 Ῥγορμοῖ ᾽δ88 ὑγονϑὰ ἱῃδὲ (86 
τεβίοσδίΐοῃ οὗ Ψογυβαὶθλ τυδὶ ΠΘΟΘΒΕΔΙΣῚΥ (Ο]]ΟΥ͂. 

4 ΤῊΣ ΒΕΞΤΟΒΑΤΙΟΝ ΑΟΟΟΜΡΙΙΒΗΕΏ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ [21]. 7-12. 

Ἴ Ἠον Ῥοδυξι] ὕροι {π6 τιουῃίδ᾽ηϑ 
Ατὸ {86 ἔδοί οὗ πη ὑπαὶ Ὀγϊηροίμ σοοά ἐἰἀΐηρπ, ἐμπαὺ Ρυ] 18 μοὶ ἢ Ῥ6806; 
Τμαὶ Ὀτϊησοίι γοοά ἐἀϊηρ8 οἵἨ ροοά, (Πδ0 ρυ Ὁ 18 ῃ οι Βα νδίοι ; 
ΤΠαΐ δαῖτ υπίο Ζίοη, ΤᾺΥ Οαοἄ χεϊρηϑί ! 
“ἼΤῊΥ τίσ πῃ 8881} ἸΠῸ ἂρ [86 νοϊοο; 
ὙΠ {86 νοΐοθ ᾿οροῦθ ον 8841} [ΠΟΥ βίην: 
ῬΕῸΓ {ΠΟΥ͂ 8Π4}} 866 6ΥΘ ἴο 6Υ6, 
ὝΒοη [86 ΟΕ 88 
Βνοδ ἔοσί ἰπίο ΟΥ̓, βίην ἰοροίμοσ, 
Ὗο μϑβίο ρίδοοθ οὐ “ογυβδ οι: 

Ὀτηρ δρδίη Ζίοη, 

Εὸν [86 ΤῸΚΕΡ Βα οομοτγίοα Εἷβ ΡΘΟΡΪΘ, 
Ηδ μιδ.:ἢ τοἀροιηρα “6γυ 58] 61. 

10 ΤὴΘ [ζΒ}Ρ δδίδ τηδάθ Ὀᾶσγο ἢἷβ ΒΟΪΥ͂ δύτὰ 
Τῃ [86 6γ68 οὗ 811 ὑῃ6 παίϊοῃβ ; 
Ἀμπά 84|]}] ἐπ οπάβ οὗ {86 δϑαγί ἢ 
581} 866 {86 βαϊ γαϊΐοῃ οὗ οὔῦγ αοά. 

11 Ῥερατί γε ῖ Παραγὺ γα] ρῸ γα ουἱ ἔτοπι [Π6Π08, 
Τουσὶ ἢο ὑποΐθϑη λίπ ; 
6 γθ ουῖ οὗ {ῃ9 ταϊαβί οὗ Π6Γ; 
Βο γο οἴθϑδη, (δαὶ θα {16 γ6886}8 οὗ (86 1,05}. 

12 ΕδΥ γο 58}}8}} πού γὸ ουΐ Μὴ Βιαδβίο, 
ΝΟΣ ρῸ ὃν Πρ: 
ἘΣ [06 1,00ΕΡ ΜΝ] ρὸ Ὀεΐυτθ γοῦ; 
ἈΑπά {86 Οαοὰ οὗἁ ἴβγβ6] ευἱΐ ᾿δ6 γουγ τοσοναγά. 

1 Η6Ὁ. σαΐλδν νοι ωρ. 

8 ρτκ, (λυ τοαϊοληιδη ψαΐδε ἐδλ6 υοἷοα 1 Τοροίδλεν λον γῴοιθα, 
Ὁ ΡῸΡ ἐνό 1 οὐ ἐδλον 66, αδ “ολουαὶ τοίωγηδ ἰο Ζίοπ. ἰὼ 
9 Οἴφαιεα νουγδοϊοοι. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΪ,. 

Βοο ζέδέ ἴοσ {ἢ} 9 ΣΘΟΌΣΥΘΩΟΘΟ Οὗ ἐῆ8 πογὰϑ: τϑσ. ἴ, ἼἼ). 
ὙΤ 

---.1653 νασείοίρ.; τϑσ. 11, Ὕ3, ἐτωροῦ. ΝΙΡΏ.; γϑσ, 12, 

πρυρ. 

ψοΣ. Ὁ, ΤῊΝ) 15 ΡΟ ἔγοια ΣΝ), [ὉΣ δοοογάϊης ἰὼ ἐδ 9 

αν πηάοτίγίης [1.0 (οτταδιϊοα οἵ {Π986 γοσῦβ, Γ1.2 

βίαι δ [ὉΓ ἾΝ). δὰ ΤῊΝ) ἴον ὯΝ); [800 αΒεσν ᾷ 114, ἣΥ 

Ψος. 11. Λ 27 [5 ἱγωροσς. ΝΊΡῇἢ. ὕοτα 2. 



ΤῊΕΒ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

ἘΧΕῈΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, 

1, ΤῊ δῇ οχαϊιοὰ ροοιϊς ρογβοηϊβοδλίίοη (ἢ9 
Ῥτορδοὲ ἀσβογὶθεβ ὑπ δοίμ8] Βοοοια δημθηὶ οὗ 
ἴδιο τεοβίοσδιΐοη οἵ Ζεγυβαϊοιη. Ηδθ 8668 Ψ  γυβδ οι 
ἷπ Τυΐῃβ δηὰ τη ΒΔ Ὀ] 6, γοὶ ἰμῃ6 ταϊηθ δ.Θ 

. πιο δοα ΕΥ̓͂ δρὶ τ [-Βρ168 {Ππ8ὲ ναὶ ἴοσ (86 τοϑὰγ- 
Τοοίΐου οὗ [89 οἷϊγ. Απῃὰ ἰοοκ!ὶ Α ΥΔΟΘΑΘΏΡΌΓ 
ΘΟμ68 Υγι( ([Π6 ρἰδά Ὡονδ: ΨΦεμονυδὴ ἰθ Κίης 
(νος. 7). Απάὰ (δθὴ [Π6 Βρίεβ σοὐοϊοἰῃρ 868 9 
ἷῃ 6γθ ἰδ9 [ΒΡ τοϊυγηΐης ἰο Ζίοη (γε. 8). 
ΤΒοη ἴΠ9 τυϊηῃβ οὐὁἨ Φογυβδί θη ΔΓῸ βυχητηοηθα ἴο 
Ταϊοῖοθ {δὲ 16 10ΕΡ [88 γοἀθειηϑθά Ηΐβ ρϑορὶθ 
δα ΗΪδ8 οἶζγ (νοσ. 9), δῃὰ 88 βδονχῃ {8 βἰγοηρίὴ 
οἵ Ηἰβ δίῃ δηὰ Ηἱδ βα] ναϊΐοη ἰο α]] ἡδίϊοῃβ (γ6γ. 
10). ΝΟΥ͂ αἶβο βϑσα ἰββχββ δὶ Ἰϑησίὰ ἰο ὑμ6 μδο- 

ἴοΘ οὗ Φεγυβδίθπι 186 βυϊαιηοηβ 0 ΣΟϊΌΓΏ ΠΟΙ 
τοῦ (Π)6 δά οἵ Ἔὁχ!]6. Βαϊ, βίηοθ “9 γΏβ8] 61) 8 
ΠΟῪ εἷ δΔηὰ βδηοι θα δον, (ΠΟΥ χησκὶ 
ἴουοδ ποίμίηρ ὑποϊοϑη, δηάὰ τοιϑὲ ὑ6 οἰοδηροὰ 
Ἐπ οπιβοϊγοα δηὰ ὈΘΆΓ (6 γο686}]8 οὗ Φϑ ῃονδὴ (γοσ. 
11). Εον [δ 15 οἱοδῃλίηρ [Π6Υ π|ιὲ}} αν τη. ΕῸΣ 
{Π6ῸΥ Ὑ111 ποί 5ὸ ουὖἱ ἱῃ Βαβία δ 'ῃ ἰδς βίαι ἔγουα 
Ἐαυρῖ, βίηῆοο Φοβονδῃ ΗἸ θο] ἢ ψ}} νοὶ ]Ἰοδὰ 
1Π61. Ἔχ ρϑ 0. δηά μγοίθοι οἷν γθᾶν δραϊηβί δἵ- 
ἴδοῖκ (νοῦ. 12), 11 18 βθοὴ ἰδὲ δγο, ἰοο, ἐμ Ῥσο- 
ἌΡΗ ἀἰδεληρσιθοθ Ὀοΐνθοη 1116 Οὐἐγ δηὰ ἴη6 ἐῃ- 
ΔΟΪϊ δηΐδ, Δηἃ β668 'π ἴ86 χουῃίοη οὗ ὈοὶΒ ἐδμ6 

Βαϊ γαϊΐοι οὔ 6 υἴατα. 
2. Ἐῖοννυ Ὀθδαιῃ! -----οὗ ουσ Θοᾶ.---Ν γι. 

-10. ΤῊΘ ποσάβ: “ρου (πα τηουπίδϊηβ.. ..- 
ῬΟὈ]βμϑῖ ρθδοθ᾽᾿ σοὺ δραΐη Νδ!". 11. 1 (1. 1δ), 
ὙΠΘΓΘ 8|6δὸ, ἴῃ [89 βοοοπὰ δ] οἵ {89 ψοῦβθϑ, δΓθ 
ἴουπὰ (Π6 τΟΓᾺΑ ““ ἴοτ---8}}8]} 0 ἸΏΟΥΘ (πγουχὰ 
1Π66, ΜΠΟΣ ΔΓΘ ἃ τηρὰ! βολίίοη οἵ {᾿π9 Ἰδηρσυλ 
Οὗ]. 1, Τῇ το σοῦ οοσγϑοῖ 'ἱπ ργοπουποίηρ (ἢθ 
αμην 11. 19 ἰο 6 ἰδ ογίχίηδι ἴῃ σοταιραγίϑοη 
ψι}} ΝΗ. 111. 7, 10 [0] τη ἰδὲ {Π 6 γ9 ἷ8 ἃ [ϊκὸ Το- 
ἸδιἰοὩβὲρ ἴῃ ἐἴθ Ῥγεϑθηΐ ἱπβίδῃοθ. Βυὲ δραχί 
ἴτοια {πδῖ, Νδῆθμ ἴῃ ἐπ Ὀγεϑθηὶ ᾿πδίβηοθ Δρρθασβ 
88 ἃ Αἰ] το οἵ οὐ» ἰαχι. Ηον ἢδὶ ἴβ ηἷβ 91 
Ἰποίεδα οἵὗὨ (ἢ ὙΘΓΥ͂ Ροείΐοδὶ "Ν3. 2) ΙΟΥΤΗ 
Το ΓΪτΒ ὑπαὶ, “ (Π6 ἱπλλίαἰΐοη ἄοθβ οὶ ϑασδὶ 1ῃ9 
Ὀοδυΐ οὗ {π9 οτἱρίηΔ]." Απᾶ ἀοοβ ποὶ (μΐ8 ΤΠ) Π 
Βᾶγθ {Π6 ΔΡΡΘΆΓΘΔΏΟΘ οὗἁ δῇ δἰἰθιαρί ἰο δυοϊὰ (6 
ΑἸ ΘΌΠΥ οὗὨ {Π6 ῬΓΟΡΘΓ εἰψηϊ βοδιΐοη οἵ ἸΜ2 7 Ὁ 
Μοτϑονος ἼὩΡ ἢῸ} ΜῊ [6 τηδηΐίββ! γ ἃ 
δι οί 6 πιοᾶθ οὗἨ δχργοβείοῃ, πηογθ δοοοσἀδπὶ 
ἩῚΒ ΘΟΙΔΙΟῺ υϑαρθ, 116 ΒΑΙΒΒΟΣ δηὰ 1688 

τοαυρις ΜΞ ΩῸ τὶ (1. 1). Απὰ ἱξ τδῪ 
θ6 ἔατί μον ποίοα, ἐπαὶ ΞΡ, ἩὩ1ΟΝ ΝΆΝΟΙΩ 868 
ἴον Μ2, ΟΟΟΌΓΒ ΒΟΓΟΥ Ὀοίογα πῃ ᾿βαίδῃ (11, 23), 
Β0 ἴμαὶ ΝΆ. 1]. 1 ὁ (1, 16 δὴ) δρρθᾶσβ ἰο Ὀ6 Ἴουη- 
δἰηοα ἤτοσῃ (ἢ δ] δπηθηίβ οὔ 188. 1Ϊ. 23 δηὰᾷ αὶ, 1. 
ον ῬὈϑδαι αι] (Ἰονεγ) στ ἴδ ἔδοϊ, 

ΤΊΣ ἜΧΡγθδβίο σοίδυβ Ποῖ 6 ἰο ἐπ βοιιῃα ὯΟΣ ἰο 
πὸ βἰρῃι οὗ (86 ἴδοὶ (“[ἢδὲ θουηά Ι{ϊκ6 ΚΆ26]]68 
ΟΥ̓́ΕΡ ἐΠ6 χηοπῃηίδ! 5}; ΠΕῚ,ΤΖΒΟΗῚ ; Ὀυϊ ἰΒ ἃ ροοί!- 
οδἱ πλθίοηυταῦ. ΤῊΘ ἴροϊ σἰδηὰ ἴο πῆἢδὶ {ΠΟΥ͂ ἀο. 
ΤΙ ἴδοι τδὶκ, οοῆθ. ΤΊι6 οομλίηρς, ἴΠ6 δάνϑηϊ οἵ 
ἔπ6 ΤΩΘΡΘΘΩΡΌΣ ΟΥ̓ ροοὰ ἀΐηρβ 8 Ἰονοὶν (80 
ΓΟΥΤΗ). ΤῊ οοπιΐηρ ονοσ [ἢ 6 πησιπίαΐηδ ἴα αἶδο 
ῬοΘί!5 Θ 6}}}Βῃπιοπὶ (οοταρ. οἡ χἰϊὶ, 4). 1 ἷβ 
Ὡοΐ ΡΓΟΌΔΡ]6 ἰπαὶ 539 ἷδ ἴο "6 ἰαἴτθη οοἱ]βϑοϊίνοϊ υ, 
ὙῺΥ ποΐ 86 {πΠ6 ῬΪυγΑ] ἀϊτγθο! γῖ Απᾶ πῆγ 
ΒΌΡΡΟΘΘ ἃ Ρ] ΓΑΙ Υ οὗ πιοεβοηρειβ [ἐ που]ὰ 6 

ΠΕΙΙΠΟΣ τηογο Ῥοϑίϊοα], ΠῸΡ ιἰβίογϊ δ} το σΘ 
Πκοῖγ. ὙΤῈΘ οοπίεηίε οὗ {86 ρἰδα (ἰἀΐτρη 18 ῥσς- 
Βοηϊρα ἴῃ ἃ βδογοὰ ἰσὶδα, 6 σοΐσμὶ βᾶῪ μδὲ 
ῬῬΘΔΟΘ᾽᾽" ͵ἱξδ τοδὶ ζΌΠ6σαὶ (θυ. ἶχ. ὅ, 6 ἀπὰ τῆς 
ἐτϑοϊησ Ὁ} οὐ), “ξοοᾶ᾽ γχείξτη ἴὔοσ ἴο 
ΤΟ ΡΟσθαὶ βοοάβ (οορ. 1 Κίηρε χ. 7; 200 χχΐῖϊ. 
18; Ῥβ. οἷν. 28), κα συ δεϊο Ἰθοτο ἰο ερί ἐπα] 
βϑ νδιίοῃ (σωτηρία, ὨἸροΘ {86 πδῖὴς οὗ ἰδ Ἐδς- 
ἄθοσιοῦ ᾿Ιησοῦς). Βυϊΐ 811 τα φοΙρσοδβομαεὰ ἔῃ 
186 πογὰβ ᾿ἸΏν Θοᾶ χοΐϊβηοῖ. Τ7Τμε δηιϊ τ φαΐ 
ἰο (818. 8 186 ἀοπιϊηΐοῃ οὗ [8686 ποι ἀ-Ῥονεεσ. 
“ΤῊΘ Κιηράοτῃ οὗἨ Οοὐ᾽ ἀσῃοίεβ (6 δοίς ἀο- 
τηϊπίοη οὗὁἨ Φεβουδὴ οἱ φδσί, {μδὶ ἱτηρ]ῖεβ τὴ9 
ἀἱδβοομεηυδηοα οὗ ἴῃς ἀοχηϊηΐοῃ οὗ (μαὲ ἐδ 
στ γ]Ἱά-ροόσεσ. Το σείυσῃ ἔγοση ἴδε Εχ!]ς σερσο- 
ΒΟ Πΐδ ΟὨΪΥ {86 ἴθ 0]6 Ὀερὶ πηΐηρς οὗ (86 χεδίοσδτς 
οἵ ἀοὐδβ χσεῖρῃ. ἍΝ ε; Φομβῃ (86 Βαριϊεὶ απὰ 
“εεὺ8 ΗΕ] ῥγοοϊαϊμιοὰ ἰδαι “1ἢ 6 Κίῃράοτα οὗ 
Βοανθῃ ὧθ δἱ μαῃὰ" (Μεαί. 11). 2; ἶν. 17), 886 
Ἰδαῖον τὰ δρουΐ 0 1ΔῪ 10:6 ἱχηχηραΐαία Τουπάδιϊοι 
οὔ, Βαϊ [π6 ὙΠ ΟἿ ροσϊοὰ οὔ [6 ΟΒυσοι ἰβ δα 
8 Ρϑιβε, ἀυτίηρ π πο ἢ, δΔ]οῶς πὶῖἢ Σδὴν οὐϊπεταὰ 
ΤΟΙ ΓΟΡΤΟΒΒΙΟΏΒ, 1ΠΟΤΘ 18 ΟὨΪΥ ἃ αυϊεῖ, ἱππαστὰ οχ- 
ἰθῃδίοι δὰ ἀδθορθηΐηρ, δμὰ δ νεδὶ, ρμδτιΐ8] οἷἱ- 
ὙΔΙΓὰ Ῥγόρτεββ (ΟΡ. Εοπι. χ. 16 [ποσὰ δι) 
αυοίεβ οὖΡρ Τοχί. ΤᾺ.7}. ΤΏ οοτρ]οιΐοι νὰ Σ ]] 
οηἷγ ἴακα ῥ͵ἷδοθ πβθῃ {πο 1 χὰ γ|}} οοσὴθ δραΐῃ 
ΨΊΒΙΙΥ ἴο σθ8}}Ζ6 Ηἰβ ἱππνασγὰ δῃὰ ουϊνδγὰ βοϊθ- 
ἀοτοϊηϊο οὐ οασί (ΒΥ. χιΐ. 10; χίχ. 6). ΑἹ 
1μ6β6 ῬΈΠΟΩΣ οὗ {ἰπ|0ὸ ΔΥῈ ΟΣ Ρσοβοπθα ἴῃ ἐδ 6 
Κϑ:6 οὗ (6 ῬΤΟΡΒΘΙ. 

ΤΏ ΟΥΥ οὗ 86 τ τ οὗ ὨΘΊΤΒ ΘΟΠΔΘΗ 
ἴτουιν τϊίμβοαϊ. [{ ἰδ ἢ πῃ Φοσυβδίο Ὀγ ἔμ 8 
ΟΣ [“πδίομοτθ "]. Αβ Ψογιρδίθτ κε} 1165 
γψδβίθ, ἴπθμ6 σηυδὲ μ6 ἐν 81 016, ΒΡ γὶϊ- παίοϊοσα, δα 
1 τ σθ ἴ86 φορϊϊ οὐ τ[Π6 γΪδοθ. 1 ἀο ποὶ οοσρσο- 
μοηὰ ΠΟΥ͂ ΔΏΥ ΟἿΘ οδῃ {πὶ ἴῃδ' 186 Ῥσορῃεία 
81Θ Ιησδηΐ ποθ. ἤογο ἴβοσο ἴθθῃ Ῥσορβεῖὶβ ἴῃ 
ΦογΌΒ8]6 πη ἩΠῚ16 ἰΐ ἰδ πδείϊοῦ Απὰ γχγεὶ 159 
ΤΩΘΒΕΘΘ ΟΆΙΩ6 ἴο 76 Σύ θὰ δηὰ ποῖ ἰο 18:6 6ὁχ: 168. 
[ΤὨ 6 Αὐἱδοσβ οσῃ οοηοορίΐου τρπδὲὶ θ6 τοραγε θὰ 
88 ἸΏΪΟΣΙΟΣ ἴ0 ΔΏΥ ΟΥΒΟΙ [πὶ Βδ8 Ὀδθῃ οῃἰογίδϊ Ὡς. 
118 νας νῦν χρ τὰ Θ ἐΥΓἢ δὲ δ γυσθεια φάρας θέ ρα ἢ 
ἦτ οὗ ἰδ ὙΠΟ] ἐογεῖμτι ἰο Β10]6 ροδίσγ. 
ΕΓ εἶεν, ν αἰεμοτειεῖς “οὶ οἱ (86 ἸΟΟΔΙΣΥ δὲ τὲ 
ποτα, (ἤθη, 88 ἱῃ οβδοεοὶ ἱβ εδ' 4 θοϊον, (86 πλθϑ- 
ΒΕΠΒΕΥ Οὗ ροοὰ ΠΘῊΒ ἷ8 8 βίη βοηϊβ Βυΐ 
186. ῬΟΙΒΟΙΒ οὗ ἴΠ:6 ΒΟ 81Ὸ 4]}1 ροσβοῃὶ  δοδιΐοων, 
δὰ “6ΣΠΙΒΆ] 6 πὶ ̓ ἰβο ἰθ ἰγεδίθα ἀσγαιυδίοα!!γ. 11 
ἦδ ΤΕργεβοηϊθὰ δα Ἰοοκίηρ ἴοσ ἴδ 6 181 ἴο 
οοηθ. ἤϑδίομοιβ. δ οἱ {6 ἰθὺ ταμως Ἢ 189 
ἐχρθοίοἃᾷ ὨιΘΒΘΩΡΕῈΣ Ἀρρεᾶγβ.0 [86 ϑ 
Ῥαϊηΐβ ἴπ6 οτηοίΐομβ οὗ βίο ἃ οσϊαία, ΤῊΘ εἰεξοὰΝ 
βαίθζωη οἵ τπϊ8 μἱοίατο ἰδ ποί 8 βοϊξίπάθ, δὲ {89 
Ααἴδονῦ βᾶγβ, Βαϊ ἷβ ἜΧΡΓΕΡΑΙΥ Ῥϑοροὰ. [τ ἴβ 
7οτιβαίθαι 146 8}}} οοποοϊ γοὰ ἰο βῃϊ [86 Αἰμόμτῳ 
τοδ] ἴο8 οὗἨ {πἰ8 Ῥγορῆθου. Τὸ ἰάΔθμ εν {πε τ, 65- 
ΒΟΏΡΟΙΗ ΟΥ ἩΔίΟΒΟΙΒ 88 ῬΣΌΡΪΙοἰπ ΟΥ̓ [86 {πκθ ἦδ “δὴ 
ὈΠΏΘΟΘΕΒΑΓΥ τοδίγοἰἰοῃ δῃὰ οδ)εσι 0080 ]6, 88 ἱΐ 
ΤΟΆΧΕ ἴϊι6 ΠΗΪῪ δηὰ θαυ οἵ (ἢ 6 δοθῆ ργεδεῃ θα, 
σἩἶο ἢ ̓θ εἰ ΡΥ (μδὲ οὗἩ ἃ τη οββοηροῦ οἵ βοοὰ πονγβ 
ἀγανὶπρ ὨρΑτ ἴ0 8 ψγ]] 6 ἴοι, ΐβιοβα πδίοτωδα 
ἰδ ὉΡ δῃᾶὰ στοροδὲ δἷ8 (ἰάΐηρε ἴο [86 Ῥθορὶθ 

στ μα (5. Α. ΑτΕχ.).-- ΤῈ] ΤῊΣ ἢ ἰδ δῷ 
ἐχοϊδχηδίίοῃ 88 χὶϊὶ. 4; χὶ. 8,6; ἰχνὶ. θ6θ.ἁ Κα 



ΟΒΑΡ. ΧΙΥ͂ΠΙ. 12.16. δθῦ 

2οΥὙ.] δος (86 τεϊοϊοἱπρ οὗἁὨ 89 πρὶοϑ Ἐ τεϑροηὰεπ 
ἴο {6 βμουϊ οἵ [16 πλϑδδεῦίχοσ. Βαϊ (ΠΟΥ͂ τοὐοΐὶοο 
Ὡοΐ ΤΩΘΓΕΙΥ δὲ [8:6 πηδρεαρθ, Ὀαξ τπογθ (δαὶ (ΠΟΥ͂ 
ΙΩΔῪ ὈΘΠοΟΙὰ (6 ἰπδίδης (}Β]πθηὶ οἵ τ. ΕῸΣ 
“ΘΥὁ ἴῃ οΥ8᾽ (13 1» Νύυαι. χὶν. 14) {μὸν 
800 ϑοδονεδ᾿ 5 σοΐασῃ ἴο δοσζιδαῖθαι. Ὑμαοὶ 
2 τοδύ τοὶ Β6 ἰγδπβὶαίρα μοτο “ἴο Ἰοδὰ Βδοῖὶ" 
Εκπα. ν. “θείης δραῖη᾽" ΡΠ ἕγοια ἴθ ἴδοὶ 
δὲ (186 ὈγΙηρίης ὑδοῖ οὗ (ἢ8 μβορὶθ ἐπ ποὶ γοὶ 

ΒΡΟΚοα οὗ θυΐ ΟὨΪγ ἰδ6 σοίυτῃ οὗ Φοπογδὴ ἰὸ 
Θγάβδ θαι, 0 Εἶθ δά [Ὀτβαίκοη 85 8, ἀθβο]αίϑ 

διὰ ἀοδοογαίοά ρ]αοθ (ϑοταρ. ἼὩ ᾿-1Ὁ γαγ. δ). 
ΤΏ δρίθβ 860 [6 [.0Ε}Ρ ἰδῖκθ ἴοῃ αβδίη οὗ 
186 ἃ ὕμι οὗ Ηἰδ βαῃοίμδυγ. Νο ΙΔ 8668 ἰ[ιαδί, 
Α8 (89 922 δῃὰ ἰῃ6 ὈΘΥ δγὸ βριγίΐβ, {86 γθ- 
ἴοταβ, ἐμὲ γεΐαση 18 ΟἿ ἰῃυ δὶ ]6 ἴο ἢυπηδη 6γ68, 
Ὀαὶ αυΐίο πιιμῖπ ἰπθ οορηΐζαηοο οὗ (6 ογοδ οἵ 
δρί σι (μθπος [})2 Ὑ}). [ει ἴβ δοοοιαρ!ἑρἢοα ἴῃ 
ἱγδηθοθπάϑηϊ, δβρί γ ἐ-σοσρογοαὶ γοα]ϊἱγ. ΤΉ ἄοδο- 
ἰαίο γα ΐμδ οὗ Ζθγυβαίθτ,, πουσθνοσ, ἐς βατατηοηποά 
ἴο δαγεῖ ἑοσὶΒ ἰηΐο ἰοΥ Ὀϑοδῦθο ϑομονυδῆ Βδ8 οοῃλ- 

ἰοηδίοα Ηΐε ρθορὶο (Ἰΐ. 8), δὰ σϑἄϑοεηϑαᾶ 
ϑσ βασι. Το Ῥγορἢοὲ 8668 ἴῃ ἐμ ἰγδῃθοθη- 

ἄδηίδὶ οσουρδίΐοη οἵ Φϑγυβδίδια ἐμ6 ζυΔΓΑΏΙΥ δηὰ 
Ῥημποῖρ]θ οἵ {80 χϑἀοιιριίοη. ΤῺΘ ρμοτίδοι ὉΠ) 
διὰ 2) 8. Ῥεγζοοία ρνορλεῦδδα. Αὐτὰ μδγα]]οὶ 
ὙΠ (πε80 μογίδοϊβ βίαπδα αἷδο ἢΤΊ σαν. 10. 
Ἐς ὉΥ ({π τϑἀοιηριίΐοῃ οἵ 7 γαβα!οπὶ ἢ αρί τὶ τὰ 4] 
67 5668 ὑπ γ61]9α 4180 ἴο [89 δίΐοηβ ταὶ εἰς Πογίο 
ὙΔ8 Ιηδηϊίοθί ΟΥ̓ ἴο ἰπ6 ἔοσιμοσ, ἘΠ6 ὥωοσὰ 
ΒαῖΒ τααᾶθ ὍΘ Εἰ 5 ΠΟΙΥ͂ ἀσσὰ τηθδηδ, ἐμαὶ 
{μὲ τϑαθιρίϊοῃ βμα}} 6 χχηδὰθ σωβηϊΐοβὲ (0 1} 68 
ὨΆΪΙΟΩΒ 85 9 ΘΠ Ον Δ ἢ 8 δοῖ. 1 ἀο ποὲ (μίηϊ, ἐπδγο- 
ἴοτο, [παὶ {π6 Θχργθβδίοῃ. ἤθγθ 78 ἕο ὃὉ6 οομχραγοά 
ἴο ἐμαὶ θαγίηρ οἵ ἐλ δῦπλ τπαὶ [86 παγτίου ἀ068 ἰῃ 
οσγάοσ ἰο ἔσμι! πῆμ τηογὸ ἴγθοοάοαμ. Βαὲ ῃ6 Βθῆβο 
4 88 ἴῃ 111}. 1; Εχοά, νἱ}}, 15 (19); 1[μκο χὶ. 20. 
Φοβόνδῃ σονϑαὶυ Η τθο]Γ ἰο ἐμ6 πδίϊοηβ δ {6 
ογ χί πϑίοῦ οἵ (μ8 θνθηΐβ ὈῪΥ τ ὶοῖ ἴμ6 σϑἀοιηρίίΐοη 
οἵ ἔπτιοὶ 18 Δοσοι ἰβμοά, ἐμαὶ 411 [6 διιᾶ οὗ 
[86 Θϑϑσῖδ (χὶν. 22) ΣΩΔΥ 666 πῖι} αγοϑ 86 
Βαϊ ΟΣ (μαι (16 ΓΟΒΡ μδ8 ρῥγεραγοὰ ἴοσς Ηΐθ 

ΡΙο. 
ἃ. ϑορατῖ γο γόους σϑεονυσγδσᾶ -- - οι. 

11.12. Νον (δαὶ [86 10Ε0 [86 δραΐῃ βοϊσοὰ 
Ῥοπρεβείοῃ οἵ Η15 δῃοίθηι υ ομόθθη ΠΟΙΥ ρἷδοθ, ἐμ6 

ὈΪΘ οὔ [6:86] αἶϑὸ 15 δαϊητηοησὰ ἰο γοίαγῃ ἐμ τμο τ 
ΤΟΙ ἴμ6 Δ οἵ 6χ1]6. ὙΤΏΘΥ ταδὶ κοΐ ΘΊΤΑΥ 
(Ὁ οοπιρ. χχχ. 11; [“π|. ἶν. 16) δηὰ ρὸ ουΐ. 
Βυΐ 88 {βι6 0 8.6 0 Θοπηθ ἴο “(88 ΒΟΙΪΥ οἶΐγ,᾽ ἰηΐο 
πῃ ἸΟἢ ποίησ ὉΠΒΟΙΪΥ͂ ταυδί Θοπι6 (οοτιρ. γοσ. 1), 
(ΒΟΥ πηυδὲ ποὶ τ Κο ἐποιλθο γθ8 ὉΠΟΙ ΘΔ ὈΥ͂ οοη- 
ἰδοΐ πιὰ αὶ 'ἰθ ἀποίθαη, Ὑ{68, 5 (μ6 ΠΟΙΥ το9- 
δε 8, (στ ϊοι ὑπ6 Ῥτορμοὶ ᾿πιρ]θ8 πανο Ὀθθῃ ἰδκθῃ 
ΔΎΑΥ͂ 88 ΒΡΟΪ],) ΔΓ ἴο Ὀ6 Ὀγουρῇς Βδοκ δἱοηρ πὶ 
ἴμπὰ (οοπιρ. χε. ἱ. 7 βα4ᾳ.), 16 πιυθὲ ὑηάεῦρο πο τττ ν το οτς Σ οος 
[5 ΤῊὯἋο ΑὈἿΠΟΥ τ5868 {πὴ ποτὰ ϑ'ρᾶλεν. 18 ΘΟτΩΤηοΏ τηϑληΐπρ ἰθ “ Βρίθ68᾽" ΟΥ̓ “ κοοιιί8.} [ἐ ἰκ ἐπϑγρίοσθ 80 γϑηδογοα ἴῃ 189 ἴοχὲ, δηὰ α'90 Ὀθοδλιθθ ἢθΘ ἐπίογργοίβ Π6 ΒοθΏ9 858 ἃ ϑβοϊϊὰθ, δηὰ (ἢ 9 ΌΟΥ̓ 48 Ἰοοϊκουϊϑ ΔΘ πα [ὉΓ τ 6 Σϑϑυχγϑοζίοη οὗ ἰἢο Οἱἐν (566 8ΌὉ. Ῥ. δ6δ). ΤΏΘΥ δΓθ ἐβογθίοσο Ὧ0 παϊοῆτωηθῃ [Ὡ ΒΏΥ ΟΤ ΠΔΥΥ ΒΕΟΏΒΟ; πο Θνθὴ βπαγά δ ρκοηΐ. Ὀαΐ ΟΥΪΥ “25 ἴξ γγόγὸ Ὑ κῆοΑ ν γ᾽ ἀοέζοα. ΟἿ τηῦηὲ ψοηάου ΜΠν ἐῆο κογυίσθ ψουἹὰ τὸ- αΠ|Γ6 ΠΛΔΉΥ, ἐ 8. Θηοηρἢ ἰο κοΐ ὮΡ 8 ϑηϑὴθ οὗ ρορι]ὰσ τοϊοἰοἷπς δσῃ δα [ἢ 6 Ῥαβϑβίο ἀορίοίβ. Τ6 δηςγο ὀοη- 

ζϑρίοπ ἴθ 50 οσίγαοσάϊηαγν (πδὸ ἐδ ἐδτηρίδιίοη Πδ5 ἢ βίγοῃᾳ ἰο ἐγηπαϊαῖθ ϑράλϑ " ὙΑΙΟΘΉ ΘΓ," δηὰ {ῃι18 ΟΒ5 ΟΥΟΡ ΜΠ δὲ βϑϑσωϑ ἴο ὉΘ ἴῃ 6 ΑΓ ΟΣ θοῦ αν [ἰάἀθ8, 9 Δι ρ } 99 ἐξ Ὀ610ν..--Τὰ] 

186 Ἰοραϊὶ τϑαυϊγοιηθηία οὗ ρυχ βοδίίοη. ΤῊΝ Ῥτο- 
Ῥεῖ ἢ85 ΟΟΣΙΔΙΠΙΥ ἰπ τηϊηά ποσὸ {π6 Του ΐοα δηὰ 
1π6 Ρυτγί βοδίίοῃ Ῥγοβοσυί θὰ ἴὸσ ἔπθπὶ (Ν μα. νὴ] ϊ]. 
6 δα) βίῃοο, ἀσγίης ἴ86 ἸΡΌΤΙΕΥ [Ὠγουσὰ ἴ86 ἀθ- 
βοσί, ἴῃ βεσυΐοθ οὗ ὑϑαγίηρ ἀθνοὶ νϑὰ βαερϑοΐδὶ !γ οα 
ἴΒοπὶ (ΝΌμι. ᾿ν. 47, οοαρ. νοσ, 24 β44. γοΣ. 49). 
Ουγ Τ608119 Χχχν. 8, ΜὮοτο ἴ09 ὙΔΥ ΟἹ 
γἱοἢ (86 τοαθοιμο γοίαγῃ 18 981164 8 ΒΟΙΥ τᾶ, 
(δδὲ ποι Ηΐηρ ἀποίθδι 88.811} 3ὧὸ οὔ, Αθυπάδηοορ οὗ 
ἄπηθ δὰ ὁρροσιυη εν Μ1]11 ὈΘ ἔτος [0 ῬΓΟΡΑΓΘ [ὉΓ 
[80 ΠΟΙ ὀχρθαϊείοι ὉΥ βυϊδ 019 ρυτί βσαίομ. Ἐὸτν 
[18 ἀθραγίατο 888}} ἀιδδν ἔγοτῃ 6 ἀορασίυτο ουὲ 
οἵ Ρὶ ἴῃ Ὡοῖ Ῥοΐηρς ἰῃ μδείθ διὰ 116 ἃ βίχῃηι, 
ΤΏ ἰαίίοσ γγὰθ 1} κθ ἃ δίριιε, Ὀδοδιβθ ἰβοβο ἰοὺς 
ἀοίαἰποὰ Ὀγ ῬΉΔγΔΟΙ όσα ΟὈ] ἐχοϑά ἰο ἀνα] {Πθιὰ- 
β6ῖνοϑ οὗ ἰὴθ τηοτηθηὶ 6 ταβ ΜΠΠπρ ἰο Ἰδὲ ἴμθ πὶ 
ὅο. Εον 6 ταϊρμς βυάάθη!Υ οἴδηρο ἷβ τηϊπά, 
ΘΥ ἢ ἱβουσἢ δ δὶ {1π1ι6 πιθῦ ποσὰ υταίης ὑμεῖν 
ἀεραγίυτο (Εχοά. χὶ). 833, 80). Βιυὲ ἴομῃ (9 
Βοοου οσ 6 [βγαθὶ βῃου ὰ ρὸ στ δ5 Ἰογὰ δηὰ 
ΘΟΠΩΌΘΙΟΡ (σΟπΙρ. ᾿χὶνὶ. 1, 2; χὶνὶϊ, 1 κμα4.). 
ΓΒ “ Βαδίθ," σις 1δαϊϑ ἢ ἀθθ8 πουγμοσο 6166, ἰβ 
ΤΑΔΕ 681} ν Δ δ᾽ υδίοη ἰο Ἐχοά. χίϊ. 11, πῆοσο ἱξ 
ἷθ βαϊὰ οἵ οδιϊης (Π 6 Ῥάββονθγ: “δηᾶ γα 8}}8}} οδὲ 
ΠῚ 1973, δηά Πουΐ, χυὶ. 8, ἩΠΘΓΟ ἴῃ Σοίδγομοθ 
ἰο ἔδο υῃ]οανθηθὰ Ὀγοδὰ ἰὰ ἰβ βαϊ ἃ: “ἴοσ ἴῃ ᾿αβίϑ 
(1272) ποὺ οαπλοθὲ ἐοσὶβ ἔγομλ {86 Ἰδπᾶ οὗ 
Ἐαγρὶ." ΑΒ ΠΙΒΤῚ ΟὨ]Ὺ ΟὐσΌσΒ ἢ ΟἿΣ ἰοχὶ δηᾶ 
86 ἔνγο Ῥαβδᾶραθ ἴῃ Ὠδαϊ., Βο, ἴοο, ΤΟ32) ὀσσῦτα 
δζΑΪῺ ΟὨΪΥ εν. χχνΐ, 86, σίγα οἵ πίιοϊχοα δυὰ 
ΘΧῚ Θα [5γ86] ἐὺ 16 βαϊα, {πδῖ, ἰη [86 Ἰαπὰ οἵἉ 18 Θῃ6- 
Γΐθβ, 1δ Β}8}} θθοοῖλθ οουδγαϊγ δηὰ ἱποϊϊηρὰ ἰὸ 
βτουῃά]εθ8 ΘΠ ΓὉ23, ὙΔὺΒ ἰπ (μ ομοῖοο οὔ (ἢ9 
πορὰ ΓΟ), τπθγΘ ΔΡρθασβ ἰο "6 δὴ δ᾽] υβίοῃ ἰῃ- 
ἰθμαοαά. Ιβγαοὶ πϑηΐϊ ουὲ ἴγοπι Ερυρί αἷβρὸ ὑπὰοῦ 
1Π9 ῥγοίθοίίου δηὰ συϊάκποθ οὗ 118 ἀοἀἁ. Βαϊ ἱὲ 
88 1 ᾿ιδβίβ δηὰά 88 17 βοοίηρ. [{{ἢ θη ἰΐ ἷβ ῥγοιλ- 
1θ6ἃ ΘΓ {πδΐ ἰμ6 ἀορατγίατο ἤγολ Βδϑυ]οα (189 
Βυδῆχ ΠῚ χοίοτβ ἰο ΒΑΌΥ]ΟΠ) 684}} ποῖ Ὀ6 θο, 
δηὰ (πὲ Ὀοϑοδῦδα (6 [0ῈὉ Ὑ|'}] κοὸ Ὀοίοτο ἰῃς οχ- 
ῬΘαϊοι δηὰ οἱοβο ἰδ ἂρ (ΘΕ ἀσπιεπ οἰαυάφηδ, 
Δ] ἱηρ ἰο Φοβὶ. νἱ. 9, 18; Ναπι, χ. 25), γῦθ πηυβὲ 
ΒΆΡ (μαὺ {86 Ῥγορθϑῖ ἱπρ] 168 δὴ δοί ἑν "ν οὗἁ 
(δά ἴα κυϊάϊηρ διὰ ῥγοίθοι πα ἴῃ σαϑΐδγθῃοθ ἰὸ 
(οἷν Θῃθιἶθθ, ΒΌΟΙ 85 18 ἀφροσιθοά ἴῃ (86 έκαρα νὰ 
οἰἰοα δῦονϑ: χἰνὶ. 1, 2; χ]ν, 1 βαᾳ. ; οοιαρ. χἷν. 
1,2; χὶ νὰ. 14, 20. 

ῬὉΟΟΤΈΣΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΈΠΟΑΣΙ,. 

1. Ου 11. 1-6. “Τὶ οοπιίοτίϊηρ ΘΑΛΌΓΔΠΟΘ 
ΔΡΡ 68 ἴ8}}γ 8180 ἰ0 [9 δβρί γλΐυαὶ Ζίομῃ, [ἢ 9 
μαστοὶ οἵ Ομ γῖδὶ [᾿ βου ονοσ δγουθο 1186] ἴο 
6 οουγαρθοὺβ δηὰ ᾿ογουβ ἢ {86 ταδὶ οἵ οαἱναγὰ 
ἀϊοίγοδα δἀηὰ ποδκηθαβ. ΤΏ6 ἔχ ΟΠμυγοῖ 18. ἐπ 6 
ΒΟΙΥ͂ οἷν οὗ αοὰ ἰπ ποῖ ἂγθ ἰουπὰ ποιμίηρ Βὰὲ 
τἰχῃίοθουθ δη4 ΠΟΙΥ Ὅλ 6, ΕἸΌΤΙΟΙΕΙΣ δαογηθϑὰ τὶ 
186 τοῦθ οὗ Ομ γίβι Β τη θουβηθθβ δηὰ ψἱῖ ἢ χαν- 
πλοηΐβ οὗἁ βαὶ νδίου (1χ]. 10), βίγοῃᾳ ἰπ 16 Γ[ῸΕΡ 
δηὰ ἴῃ (6 Ῥοτος οἵ Ηἰἶβ τΐρῃῖ, (ΕρΆἢ. νἱ. 10), 
80]6 (ο ἀο 8}1 (πἰηρβ ἱΠσουμὰ ΟΠ σὶδὶ ψῃὸ βἰγθηρίῃ- 
ϑῃϑίῃ ἔποπα, (ΡΪ]. ἱν. 18), σβοβο βίσθηριἢ 18 
ταὶ μιν οσεη ἰπ (Π6 τοϑὶς (2 Οὐοτ. χὶΐ. 9), τ ΘΓΘΌΥ͂ 
(ΠΟΥ͂ 86 αἰγεησίοηοα πὶ} 8}} ταῖρ ῦ δοοοσαϊηρ ἰο 
Ηἰε σίονγίουβ ρόῦσοσ πο 81] ραίζθηοθ δηὰ Ἰοπρ-βυ- 
[οσὶπρ σὶτ ἸοΣ ]Π688 (Οὐ]. ἱ. 11), ἔγθθ ἔτοπι {Π9 
Ὀαηᾶβ οἵ {μοῖν ἡροῖὶς---ἴγομλ δἰ 8 88 {Ππ δῆασεθ οὗ 



δ0θ ΤΗΕ ῬΡΕΟΡΗΕΞΕΤῚ ΙΒΑΤΙΑΗ͂. 
᾿φιδησαροβείσειπεστοκινσαναπαο τεσ. 

{6 ἀονἹ] ὈΥ ποτὰ {ΠΟῪ ΕΓΘ ἰδίκθη σδρίϊΐνο δἱ ἢ ἀοϑοσί, Ὀυϊ πὶ} χῖνὸ δηὰ νουοδιοδαίθ ἰοὸ υ Ηΐδ 
ΜΠ (2 Τί. ᾿ὶ. 26). (Εον Ὀθοδυθθ ΠΟΥ πόσο ϑρίτιι, Ηἰδβ γτἰριἰθουβηθηθ δηᾶὰ 41} χγδοθ. [Ια 186 
80]ἀ ἴον ποίβέηρς ὑπ 6 Γ 5Β:ῃ, ἱ. 6. (ο 1π 68 Ῥυχα Ἰοβδ οὔ ] (τὰ ρ]δοθ, πο ὑσοοϊδί πη βα τ ἰΐου, ἱ. 6. πβο ργο- 
(πεῖν Οτοδου δὰ 1.050 ---ἰΠ 6 Ὺ 8..4}} αἰϑθο ὃδ6 σϑ-  πἰῖϑοα δῃὰ οομιίοσίβ Ὧ8 τὶτ (ἢ 6 δεβδγδηοα ἱπδὲ 
ἀθεπιρά ἴον ποι μἴην, ἡ, 4.. στὐπουϊ {Βοῖν σοῦ 6 Ὁ δηὰ τῷ δ}8}} Ὀ6 πο ρθὰ δχδϊηβὶ (86 ἀδν1}} δηὰ ἀθδιῃ 
ΟΡΡΓΘΕΘΟΣ το ΠΣ ΒΩΥ͂ ἱπαἀ δηλ γ). 80. [Π6] ἴοσανοσ. Αμπὰ ἰὸ δομῃργθμομα 4]} ἴῃ οὔθ τοσϑαὶ, 
οπυγοῖι θθοοπΊθθ 8 οοηχγοχζδίίοη [πδὲ 48 ὩθΣτ ΠΣ] γΠῸ οδῃ ΒΔῪ ἴῃ (συ ἰο Ζίοηῃ, {ἱ. 6., ἰο Ὀο]Ί ονοσβ, 
δροῖ ΠΟΓΡ ττίῃ Κ]6 ΠΟΙ ΔΏΥ βυοῦ ἰδίηρ, ναὶ 8 ΒΟΥ  (ἢγ Οοὰ 18 Κίηγ, ὁ, 6. αοα Ηἱΐπλδ6} ἢ π|}} σοοοῖνθ 
δηὰ πῃδδθαῦϊο (ΕΡδ. γ. 27). Ιῃ [86 νἱδί}]6  ἰπθ6, Ης πὶ}} ΗΪπιθο ἢ Ὀ6 Ὦγ Ιοτὰ δμὰ Κίηρ ; 
οὔυγοῦ (οὗ ἔδο 641164) {Πογὸ δγὸ ἰηάἀθϑα παδὴῦ ὑη-} Ηο ΗϊΪπΙΒ6Π {111 ἑθδοῦ δηὰ ἱπβίσγιοι [μ66 πιὰ 
οἸ6δη, ΘΒΟΙΥ͂ μγροοτγί[εα, {{|πὸ Ομ ΔΗ͂" δηλ! ἃ [Π6 οογη [ Ηΐβ που, Ηθ Ηΐπιβοὶζ Μ1]1 Ῥχοίθος ἐμθθ, απὰ 
ΜδίΝ. 111. 12), }κ6 θαά ἔθ πῃ ἃ οὐ (Μαίῃ, χ ἢ]. [ ποῖ θοῦ οδῆοθ πὶ}} Η6 δῆγν θεῖ ἄονοῖϊνο οὐ θῶ, 

ν ἴ6θ6 Μ1}} 1 ἀπ ἰΐπ|6 0Ὁ6 δεραγδίϑα ἔγοω {9 | ναϊ σὶ}} ἀχϑουΐθ Η προ} 0," Ὑ ΕΙΤ ὈΕΙΤΕΙΟΗ. 
τΝ ἐδνῆλαα Δηα οἰοοί δηὰ 6 οδδὲ ἱπίο δνογἰδδϑιΐϊη ἡ δ. ΟἹ 11. 8. “Ῥγϑδοῆοσ οὐρῇ Ξ : οὐ ἰο Ὀ6 παίοδογβ 
ἤτο. μθγθαβθ μ6 οἴβιοσβ β.8}} Ὀ6 θὰ ἰπίο ϑυδγς- ᾿ (Ἑσοῖς, 11], 17). ὙΒογοίογθ {86} οὐρῇ ποῖ μοῦ ἴο 
ἰαϑιίηρ 116, Ἰαίο [λ6 Κίπράοπι οἵ Θνβγ  δβιϊηρ ΦἸΟΣΥ [ δ εἰἴσῃς δϑοαὶ δἷῃβ δῃὰ 4 βοδῃάδίουβ [{6, ποῖ 
(Μαίιβ. χχν. 46). [,οἱ 8 ἐβδγείογθ ργαίθία "γῦ 1 ἡθους δργοδάϊης ἀοοίγί πο ἐμαὶ ἷβ ἴαϊϑοἍ. 1 {ΠΥ 
δοίην ϑάμο δηὰ ἸΑΥ͂ πο] ἃ οὰ [9 ᾿γθοίουβ ζ.γδ0θ] ογο βρῷ ΕΥ̓͂ δῖῈ ἀυτηῦ ἄορ (1νΐ. 9)." ΟΕΑΜΈΕ. 
εἶ ΟἸΙΝ ἐμὲ πὸ ΤΑΤ δ6 ἴουαπά διιοὴς 186 Ὠππι-} 6, ὁπ 1]. 9, 10. “Ἡβεη ιδ6 οοπνοτείοα οἵ 

τ Οἱ {16 οἰεσί. -- ΙΕ ΝΕΕ. ς ; 10 δεῖνα ἰδίκοβ ὑ]δοθ, ἱξέ π1}} ποῖ Βαρρεῃ ἰῇ ἃ οοσ- 
2. Οη ἘΝ]. 1-6. “1 Οοά [88 Ρτγοπιϊβθά τ τθ-᾿ ποὺ, Ὀὰὲ Ὀ6 δὸ φίοτίουβ δῃὰ οοῃβρίουουθ ἐμὲ 

ἀοπηρίίοη ἔγοαι (9 σίοκθα πουῦὶ, δ Ηθ 1188} φυβσγ οὔθ σηυδὲ οοῃῆδββ : [80 [0ῈΡ μι88 ἀσῶθ 
ἀουθε]οβα ἀοηθ, δὸ οὐρὰ ν᾽ ἰο ἤ60 οαἱ οἵ ̓ ξ ΟΥ̓ΘΣΥ  Παἰ. ϑταΒκε. 
ἀδν σῖμι 8}} οὐγ {πιηκίηρ δηὰ ἱπλδρίηϊηρ δηὰ ἡ τ η αἱ. 11. 12. “οκὲ (ποὺ 1Κ6 ἰο ΚδΕΡ 
ἀοϊης. ΙβγΆοὶ] δὰ [8:8 ΘοΟπλπ ἃ ὩΘΥ͂ΘΡ ἰο βοί1]6 : - 
ΒνταΪΥ ἴογενοῦ ἰη Βδδυΐίοη, δυὶ ἰο α'σαὶὶ ἰὼ απ ΟΟΡΒΩΥ πὴ ὦν πἰοκοὰ, κά που]ηεὶ γος δ6 δ 
υἱοῖτ ἀερατίατο ἀπὰ 1 δ τϑδὰγ ἕο ἵξ. ΤῸ εμἴ8 ταδν δα ἢ τα αν ἀρρμστοι (Σ ΘΟ, τ Τ14}} 
οηὰ Ζίου Βῃυυϊὰ ρμαΐϊ οὨ Ποὺ ἀϊνίηθ βιγθηχίη, ΒΟῸΣ ΟἿ ἐπεϊαη ἀ2α ἮΟΙ Ιε. Ηυν “Ο] ἃ ΠΝ ὑψῶν 
βρὶ εἰϊαδ] δἀδοσηχαθηῖ, ἱ, 6. ἐλ ἔδίτἢ απο τἰρηίοου5.} τ ΣΤ. 7 ΝῊ 

: ἀο ἴἰο τᾶ οὔδβ δοὶῖ ὕποϊθδηῃ ἘΠῚ δ ΠΠΟΣΒ ἢ 
Ὠ6Β6, {ϊιΑ δὲλθ ΣΑΔῪ ὈΘΟΟΤΩΘ 88 ἃ ΠΘΥ͂, Ρυτίβοά οοῃ- ΠΝ ογροίο ἱἂ ἴῃ 81} Θδγπθδίῃθεδ : " Οσθδίθ ἱπ στὴ ἴοη ἔγεθ [ὸῦ ἤϑσβο, ὙΤδδὶ οδπλθ (0 [88 ; : : ᾽ 8 οἰοδῃ ποτὶ, Ὁ ἀοάὐ;, εἴο. (Ῥκ Ἰ:. 12).--ἘΒ9 
ταὶ ἰᾳὰ Ὧιο Νονν Τοδίαπιοιὶ νέοι (οἀ᾽ 8 ῬΘΟρίὸ ΟΒυτχοὶ οὗ ΟΠ σὶδὶ δα ὄν σῪ ἰσυ Ὀε θυ 88 ἦτι ΘΓ ἰουπάοά ποῖ ΔΌΥ ΠΊΟΓΘ ΟἹ ἰπιΐηρα Θδγι ΒΥ : : : . 

Ὀαΐ ΟὨΪΥ Ὁροῦ ἴδ στδοίουβ ποτὰ οἵ ἀοά πείοι Οἰεῖδὶ 8 [βἰ μα] ευλο δηὰ ἰεδάθε, δ βι σης ρσο- 
ἘΑΘΗ Οὴ δ᾽ ΘὴὉ τοδεῖσε ἴα ἔΔΙ ἢ - ἘΔΠΝ τ ἐπὰ ἰϑοῖογ ἴἢ ἀϊδίγεβθ. 1 {Π| 6 ΟὈΓΏΟΥ δὶ Ηἰΐβ8 οὐσπ- 

μοῦ ἀμμνὶ ἘΣ γμὰν ἴον 1 Ρδγίδκοδ οὗ (Π6 ουηηῖρο- ΕΔὴΣ Ἐς ἴα (βοῖν οαἰϊδης, Ἠὸ βοεβ Ὀείοσε ἔβειαι. 
ἰοηοο οἵ αοά, Τδμογοίοσο Οοὐ᾽ ΡϑΡὶ “2.7. τ : ὃν ἢ 
{86 5 6ῃ ἰπιϑιμβαῖνθα ἰῃ ἔα, ΠῚ ὑγεακὶ, 8. Οἱ ΠΝ, 11. ὙὨΐβ Ῥδρβαρθ ἷβ εἰὐθὰ ὮῪ Ἐ86 
ἐποῖν Ὀο δηὰ (π6 που] ὰ (πη ϊοι μδ6 πάθοι Βοπιδα δι } 165 88 δ Ποῦ Ὑ ἴον (Π0 οΟἸ ΌΔΟΥ οὗ 
ὭΘΥΟΣ ραϊὰ (οὰ ἴος ἴμ6 ἀοπηϊηίου πὶῖῖ πίοι 1ε} [89 Ἀτοδίβ, ΤᾺ ΑΡοΪορΥ οἵἨ [6 Οὐη. Αυσωδέ. 
Μμδ8 Ἰοῃφ ρἰαριοὰ τ, Βυΐ γ͵88 ΟὨ]Υ πδϑὰ ἴογ 8 βοϑ-  ζϑιβοῃαίγαίϑ δραϊῃβὶ [Π18 δρρ)!οδίϊοη οἵ (δε 
500. Ἀρδιπϑὶ Ὧ πε 8 τοῦ ὉΓ Βαβ:) τοῦϑὶ, ἀραί παὶ 16} β86Ὲ ἦπ Ατί. [.ὲ γμὰν ἀ δασεγοίππι, Ῥ. 
πῈ1], 1οὲ [η6 οματοῦ ρῸ ἴτϑο. [βσδδὶ τ|δ8 ἱπάεοὰ α, δ ΕΑΒΕ; οοταρ. Ρρ. 241, 27; 244, 4]. 
Εν: ἴῃ ἘΕΥΡῸ Δα Ἰαίοσς Αβουγία 111-υϑοὰ δξ.]| Οη Ιἱ]. 12. “ Κεἰ ἱπϑίσηΐα εἸλοτίαϊδο, αἱ εἰπιρδοὶ 

υὐ ΠΟῪ ἱ ἱ ἰοῦ ἱ ἰδ 5.}}} τσόσβο; {π6 που] 8 οὐ ΠΌΣΟ ἑῃ, δοίωπι ΟἈγιδίιπι, ἀμοεπι ποείτυηι, τεεριοίαπειε, 
οηγακοὶ δρδίπδὶ υ8β. οὐ 5π|}} ποὶ δἰ τγϑγϑ 1οἱ ἧϊ ᾿αβλλ ς μαν δὲ ἠμόγολροιιδ δεῖφον ἀρρειατῳ εἰ εἴπιμιδ ἔπ 
ἔο οὔ 80; δυϊ Ὀδοόδῦθο {π6 Ποδίμϑη, ἰπὰ {πον οοη- αὖ οπιπίδιδ 8. ϑίο ἰοσίπιιδ ας ϑαπεία 
οοί, θοδδὶ δηὰ ἰσί τορι ΟΥ̓́ΟΣ [βτγβεΐ, δα ἐγ ̓ γ τιον] Ἀοηίαϊν. ουπι ἰεηίαγεῖμγ οὗ δα Ῥεοοαία, 
οτστι ταΐ ΐ ἐμ 6Υ παά ἔμομι δηὰ ὄυθη ἐμοῖς (οἱ π᾿ πόδε αἰδμά τοδροπαϊί, φυαπὶ 8ὲ ἰδίς ἐδϑε. 
1μοἷγ μόνον, ἀοἀ νψ}}} τονϑαὶ ΗΠ πβο] το Ηΐ ρϑο- ϑδεηδὶξ δηΐπι, δὲ πθὸ ϑιεὶδ πιαϊὶδ ἐδιι5 ἀαιιπατὶ, 
ὉΪθ τὶ ΕΙΌπΟΩΣ Π61|ρ.᾿ ΒΙΕΡΒΙΟΗ. φυοά δαδεγεὶ ΟἿ δίιπι, πὸ δοπὶδ ορετίδια βαἰοατὰ 

8. Οὐ 1.7. “δὶ οοἰαξίο ἰερίδ εἰ ευαπσοϊὶΐ εἰ} Ῥοδδε, δοὰὶ ΟἸιγἰϑίωπι ῥῬγὸ δὲ ἐγααϊλίαπι υἱοίδιααι δαῖλο- 
οοημπεπάαξίο ΟἾτ δίς ἰοχωσηίϊδ αροδίοἰοϑ δμ08.} [δοίδδ6 ῬΓῸ ρεοοαίὶδ διιῖ8." ΤΙ ΟΤΗΕΒ. 

γε λαθων Δα Ηβαι μβκ ο ἐσ σον αὐ ούτε μὴ - δυο, δε πεηίὶὶ ευαπροῖϊε Ἵ 
αἤετυπὲ επϊΐτι ὑπρθόμος α ϑετδωτι ῬΓῸ οοηδοιοηξὶϊδ ἘΓΉΕΕΙ ΠΕ 
ἐωγδαζι8.,) ΤΙΟΎΒΕΕ. 1. Οἡ 1ἰ. 1-6. Οὐὑτηοτὶ απὰ αὐπιοπίξοη ἰο ἐλ6 

4. Οἡ 1.7. ϑυοἢ ΡοοΥ στοίομβοα ροορῖθ, πῆο  ολωγοὶ ἐπ ἐέπιθ οὐ ἀἰείγεδα. 1) ὙΝ Ἀογοῖῃ 1116 ργοϑθωὶ 
ΚυΟΥ͂ ποιϊπίης οἵ αοά, ἃγὸ οὶ ἄνσασα οὗ οὶ; οὐ | ἀἰβέγθηβ οοῃβἶϑίβ (γογβ. 4, δ: ΠΟΥ͂ {6 τοῦ] π: 
ΤΑΪΒΕΓΥ͂ δῃὰ ον  δριΐηρ πορᾶ, γῃὸ τὸ οὐοὸῦ μοβϑὰ ἢ88 ενοῦ θθοῃ μοβίῖ]α ἴὸ ἴμ6 Κίπράοπι οὗ ): 
δ 6818 ἴῃ βἷη, δὰ κοῦ ποὶ πον ἰο Ποῖρ με! 2) ἮΝ παὶ 186 σμυγοῖ ἴῃ {π|8 ἀϊβίγεδβ τηυεὶ οοσγεοῖ 
Ἰοαϑὺ οἵ [ἢ 6π|,---ἰ βαγ, ππδὲ Ὀοίίος, στοαίοσ, ππογαὶ ἴπ ἰἰβοὶ (νον. 2: ἱΐ τασδὶ τα ἰἰθ6 1 [ ἱππΆσα Ὺ 
ἡογῖα!], οδ Βαρρεϑὴ ἰὸ βυοῖν Ῥϑορὶ ἱπδὴ βυοὴ 8 ἴτϑϑ ἔγοση που 4]: πθρο) ; 8) μαι (88 οΌτοι μα 

ἸΩΘΘΘΘΏΡΕΙ, ὙὯο, ἴῃ ἴπ6 ἤγθὲ ρίδοθ, δηπουηῃοθδὶ ἴο ἤορο ἴῃ (μΐ8 ἀἰκίτοδα : α. {πὶ 186 ΓῸΒ᾿ΨΡ γ11}} 

ἀὐϑῖμβε ὦ 6. σἢὸ Ὀτΐηρβ (ἢ οογίαίπ (ἰἀΐηρθ τπαὲ] ἀοίομα Ἠΐ8 οὑσα Βόπον (τεσ. 6); ὃ. (δαὶ Ης Μ}} 
πουϊὰ 6 δἱ ρεβοθ πίτῃ ὑ8, δηᾷ ποί(ἢϑν οου-} ποὶ βυβὲν Ηἰΐβ δηθιγίθβ ἰοὸ μβαῦθ ἴ26 δᾶνδηίδαμθ 

ἀοπηῃ ὯΟΓ ΒΘ ΔΗΘΤΥ͂ ὙΠῈῊ τ8. οὐ δοοοπηΐ οὗ οὐ (νοῦ. 8: Ηθ οδὴ ἴοσ 8 8116 1οΐ {πθτὶ ΔρΡοας ῖο 
εἶπα, Οὐ ἰδμ0 Οἶδγ μαηᾶ, πῆὸ ργεδοῖβοθ ροοὰ ἴδ ἱΐ ὈΥ ϑϑϑιαΐηρ ἴὸ βυστεπάον Ηΐ8 ἀγοῖ ἴο 
εἰάΐηρα οἵὨ ροοΐ, ὦ. 6. ἣθ. ρμἶνοβ (Π9 σοπιίοτὶ ἐπδὲ ἐμοἷγ δῃθηλὶοβ; ναὶ ΗΘ Μ1]], δἱ [86 τῆι πιοπιοῆϊξ, 
αοὰ Μ|11 τοὶ ΟὨΪΥ͂ ποὲ Ρυηὶβη δοοοσχάϊης ἴὸ οἷν ἰαἴκο ᾿ξ ΔΊΤΔΥ ἴγοια ἰζθτα δρδὶῃ); ο. [πἸδὶ ἰὴ ΟΟὨΒΘ- 
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ποῆσα οὗ {͵8 {π0 σμυτοῦ Μ{{11] δραΐῃ Ὀθοοῦλθ 
τὰν ἐπα ἢ αἰἱονίοιια (νον. 1). 
2. "1, 71-10. “ΤΒΘ Ἰονοῖν ΒΑτΠΟΩΥ Ὀτουρῆί 

δυοαὶ ἴῃ {86 σπυγοῖὶ ὈΥ {86 χἰδὰ εἸάϊηρσβ οὗ ΟἸσῖδε: 
1) ἴῃ (Π6 πηΘΕΒΟΏΟΥΒ ἨΠΟ δίδσγὶ ἰΐ; 2) [ἡ (6 
ἀοοίείηθα {πδὲ οοῃίΐηυθ ἰδ δοιηὰ: 8) [πῃ ἰδ6 
πραγ ἐπδὲ σϑσθοῃο 11." ΤΑυχΧΜΑΝΝ, ᾿η “ Ζευ- 
αἰ ἶγθᾶῚ ἐν. Οἰαμδεηδ νοη Υ. Ε. ΟΕΗΙΕΒ, Βιαϊασί, 

83. Οὐ [ἱΐ. 11, 12. Τῇδ οἰῦτοι οὗ ἰἢ6 10Ε»Ρ 
ΤΑΔῪ ΟΟΠῚΘ ἴο 8 κἰἰυδίϊοη ἰδδὲ τὰ}} ΟΟΙΏΡΕΙ 10 ἰο φσὸ 
ουὲ οὗἨ 18 ῥγονίουβ γϑ  δίΐοηβ. [Ι͂ἢ ἐμὲ σδδθ ἰΐ :β 
ἱτηρογίδης ἰο οὔβογνο ἴῆγοο (ἰημβ: 1) Νοί ἰὸ 
ἀ6Ά]6 ἰ(.6}7 Ὁ ᾿λόλα Ἐ ἀν τ ὁ νὰ [Π6 ῃδίυσο δηὰ 
Ρτϑοιίίοθα οὗ ἰ9 ποιὰ; 2) Νοὶ ἰὸ δοὶ σι ἰτὰ- 
Ργυάθῃς ᾿ιδεῖθ οτ ΟΟΥΒΓΑΙΥ ἴϑαῦ; 8) ΤῸ οοπμβαθ 
1ὴ 1:0 ρυϊάδηοο δὰ ρῥγοἰθοίίοῃ οὗ (80 [0ΒΡ. 

γ.---ΤΗΕ ΕἸΕΤΗ ὈΙΒΟΟΌΞΒΒΕ, 

αἀοϊκοῖδα δᾶ ΒΒ ΘΌΙ τη] [εἰὲ αὐ τὴν τίολί δλαπα.---ΤῈ.1. 

ΟΗΒΑ». 111. 13--1.Π]. 12. 

ΤῊ ἰτϑπδίση ἤγοπι 11. 12 τὸ 111. 18. ἴ5. δοτιρὶ 
ΟὟΪΥ ἴῃ οὐυϊνατὰ δρροάγβηοθ. Τ|ι6 δἰίθηϊνο 
ΤΟΔοΣ ΨὙ1]} 566 ἰῃδὺ ᾿ΥΘΡά]γ ἔμογα π88 Ὀθθη ἀα16 
Ῥγορδαγδίζου ἴον 1. Εὸγ ἰΐ νγγϑ5 βαἱα δἰ γοδάυ, χ]ῖχ. 
3, 4, (δι 1ῃ6 βργυδηὶ οἵ {πὸ [οκ, ὈΥ ποσὶ (ἢ 6 
ΠΟΒΡ Μ|}} ρἱογὶ ν Ηϊπιβο! , τ 1}} Β6 βυγρτγίβοὰ ὈγῪ 
1ηἷ5 κβπσοθδθ 856 ἰἢ6 ὑηθχροοιοὰ τονε οἵ Ηἰ8 
Δ οἰοθ. [{ ἰα βδϊ ἃ, Ἰωογϑονορ, χὶὶσχ. ὅ, θ, 8 
844.. ἐπ8ι (6 τοδίογϑίίοη οὗ Ψϑγιβδιθπι ΜὙ{1}} ὃ6 
δοοοι Ὁ] ̓Δμοὰ ὈΥ (Π6 βοσνδηῖ οὗ 89 [0ἘΡ. Αἶδο 
1.1, 10 16 βηϊὰ, ἱπαὶ Ιαγϑοὶ Β βίῃ πῶϑ (ἢ «τοαπά 
οἵ ἰΐα τορυδίαιίοη. [Ι͂π (86 βδιὴθ οἰιδρῖοσ, νϑσ. 4 
Ρη4.. 5 ἀδβοσι θϑὰ ἐπ γοβδαΐηθρα οὔ {Π 6 ϑδσνδης οὗ 
(6 ΓΟΒΡ ἴο ομάατο {86 δ0 ΠΥ ρα 1414 οἡ Ηΐπ. 
ΟὟΥ ργθβθηῖ βοοϊΐοα (111. 13--- 111}. 12; {π6 Θγτο- 
ὭρΟΠ5 αἰ νϊκίοη οὐ οἤδρίθεθ ἄγοβα ἔγομπι δ ρροβίπα 
ἰῃδὲ 111. 18-1δ οοηίϊπηθ8, 85 ἴῃ Τὐγοροίϊηρ σοηϊοχὶ, 
ἴο Βροὰκ οὗ {Π6 Ῥθορ]θ οἵ ἴβγβ86}} βῆονγβ ὑ5 ΠΟῪ 
ἰπθβα ἔνγο Ῥαγιϊου ϊατη ἀγὸ ἱησαγγ οοπηροίοα : 
16 βϑυδοτγίηρθ ἰδὲ (ἢ 6 Βογυδηί οὐ Φϑῃονδὴ τηυπὶ 
θοδσ, πὰ π|ϊοῖ τπρακο Ηἰἶπι ΔΡΡΘΟΔΡ 88 ἃ τοί 
οὗ ππη κι πὰ (χ]ὶχ. 7) ἀγὸ ποι πίη οἶδα (δ (ἢ6 
αἰοηΐης δ δῖ ηρβ (Πδὶ Ηοδ τοργθβοη δ γ 6} 7 [8 Κο8 
οη ΗἸ 86], θυ ἴτοθι ψϊοῆ Ηδ ν}} Ἰβθα δὰ {Π6 
᾿ἰρῃ, ρ]οσυίουβ δηὰ τιϊρην ΕΌ]ῸΡ (οοιαρΡ. χ ϊχ. 7 
ἰ ἢ 11]. 18, 1δ. 111}. 12]. ὌΨ.-" 

ΟΒαμίογβ χ ἶχ.---νῖϊ, ἀγὸ 1Κ6 ἃ πγοβϑίῃ οὗ χἷο- 
τὶοιιβ οτσοσβ ἰηἰοτί ν]ηοα ὙἰΓἢ Ὀϊδοῖς τἱ Ὀθοη, ΟΣ 
Ἰκ6 ἃ βοὴ οἵ ἰτϊαπιρῆ, (πτουρὴ τ ἤοβο τυ οα 
ἴοπο ἰἤ6ΓΘ σΟΌΓΗΘΒ {Π 6 τοὶ αν οὗ 84 αἀἶγχο, γοῖ βὸ 
(αὶ σταάυδ!]ν (Π6 τηουγηα! ομογάβ πιοῦρθ ἰηΐο 
186 τη ον οὗ {86 βοηρ οὗ τ ρἢ. Απὰ δὲ (6 
ΒΔΠῚ6 ἰἶπηθ 86 ἀἰϊβοοῦτβα οἵ ἔπθ Ῥιορδοὶ ἰβ δῖ- 
Ταηροῦ τ ἢ δὸ τοῦθ τὶ {πΠδὲὶ (Π6 τηοιγηΐϊηρ τὶ Ὁ- 
Ἰῃ (ἶε8 ἰῃῖο ἃ ζτοδὶ ὈΟῪ δχϑοῖν ἴῃ ἐμ τ! 16. 
ΕἘὸΣ οἤαρ. 111}. ἴοστὴβ ἐπα τυϊὰα]6 οὗ ἐπ6 ϑῃϊτο 
Ῥτορμοῖῖο σγοῖα οὗ Ἴοἤδρη. χ].--ἰῖχυὶ. [Ι{ ἢδ8 ἴον 
ΟΠαρίοστα οἵ ἰμ)0 βοοοηὰ Εμπηρδά, δηά ἐπὶγίθοη 
οδδρίογ οὔ 86 μοοοῃὰ δηὰ ἢτβὶ Επηθδβ Ὀϑίοτο 
ἢ, δηὰ (ον ΟΠ δρίογε οὔ 1Π6 βοοοῃὰ Εηηθδᾶ δηὰ 
ὑὐππα σΠΔΡίουΒ οὗ [ῃ8 βοοοῃὰ δῃηὰ (πἰγὰ Επηθδᾶβ 
8 [ΠΟΥ ιἰ. 
ῬΡ ο ὧβ ἰδὲ ϑεγυαπὶ α([ Θά, ἰπαὶ ἴοττηβ ἴπ6 οἱ οὗ 

οἰὐοοί οἵ ουν Ῥτορἤῃθου ἢ ΤῊδι νγὸ δγϑ ποῖ ἰο ἐπὶηκ 
οἵ Ὁ χείαιι, Ἡ6ζοϊκ᾽ 4}, 7οπἴδη, Φ γοπιΐδῃ (Βα θια, 
ὅποτιῦβ, ΒΌΝΒΕν, Κ. Α. ΜΈΝΖΕΙ,, ϑἰααίς ι.. Ποϊΐσ. 
Οεϑοὶ. ἀν Καπίρν. Ιογαοὶ α. συᾶα., Βτεοβίαυ, 1853, 
Ῥ. 298 5.), οΥ Ἔνϑῃ οἵ 1βαΐδῃ Ηἰτηβο Βαγά!γ το- 
ὍΠΓ6Β Ῥγοοῖ δὲ (ἢ ῥγοβοηΐ ἀδὺ (οοιρ. ΟἜΒΕΝΤΟΒ 
πηι. Ὁ. 170 κη4.). ΟὖΥ᾽ πορα νγγὸ μϑ}156 ἰ0 τοῦθ 

(6 νἱενν, (πδὲ τῆ6 στ ῃο]α 76 τίκη ρου ]6 ἷθ [ἢ 6 

πα σσυ  ν . ό  φΦ  Ν Ο ΘΝ ΒΟΝΝ 

864. δΓα ἴῃς μοδίβοη ψῆο τϑοορηΐζο πδἱ [6Γδοῖ δΔ85 
θοτπα ἐλεὶν (ἰ6 ἨΘΑΙΒΘΏ) δ'ηβ ἢ ΤῊΪΒ ἰ8 [Π6 ΥἹΟῚ 
{πὲ 1π0 ΕΔΡΌΙ Πα ραὶϊ ἰογ ναγὰ βἷμοθ {Ππ 6 ὺ ΠαΥο ὃ6- 
δύῃ ἴ0 σᾶττν ΟἹ ῬοΪοπιῖο τὶ ἢ ΟΠ βίίδηα, Βαὶί 
δυο ΟΠ τίμια οχροβίϊοσβ παν ἰοϊμοῖ ἐδμοπηι. 
δΙΊΟΩ Ἡδποπὶ ΗἸΊΤΖΙΟ ἰ8 ἴο "»Ὲ πδιηλθα ἰογοπγοβί. 
Βυὶ ἴτ 86 οἴδηῃ Ὀθθη β]ιόνῃ, {μδὶ [οτγϑο] ἀϊἃ ποῖ 
ΒΙΒῸΓ δῇ 8ῃ ἱηποοθηὶ ἕογ [86 ρΌ ΠΥ ποδί μθη, μὰς 
ιΠδὲ ἰϊ βυδετοά ἴον ᾿5 οσὴ συ; δηᾶ {Πδὲ 10 ἢ δη 
ποῦ ὈΟΓΏΘ ἐΐ8 βυδοσίησα το ]γ, Ὀὰὲ Ἡ 11 δ] θη 
ΒΏΡΟΥΙ, δ, 85 [ὯΓ 88 1016, ψῖιῃ οὐβίϊ δὶ Γὸ- 
οἰδίδῃοο, Οὐμρ. Θβρ6ο14}}ν ΜΟῦΑῦΙ, 76 ἀοοίτίπα 
απὰ ἐγροδίδοη, οὐ ἰδ ἰὐϊϊ. οὐ 1βαϊαΐ.---. ΕἙᾺ. ΘΕΗ- 
ΕΒ, κηεοῖί “ελουαλ' δ ἐπι μὐῤτβοϑ το ει ΤΙ. Ρ. 
θ654ᾳ.---Ἰ ΠΈΝΒΟΗΕ, [ὲ 6 1 οἰάδη ἀε8 δοδοίαδ, 1,οἷΡ- 
2ἷᾳ, 1870, νΡ. 8385 846ᾳ. Μδϑδην Βδθυϊπα, ᾿ηάδρα, δ. 
ὈΑνΙῸ ΚΙΜΟΘΗΙ ἰὴ Ιβααῖκ ΤΈΒΟΕΚΙ, πᾶν οαϊ βοὰ 
{μἷβ γίονν, καυὶης, [πὶ ποῖ [βγδοὶ {πη ἰκβ (μι οἵ 
1866 1 θὰϊ ὑπ Ποαίμθῃ υν}} 80 βδ8ΥῪ, “" ἤθη (Π6Υ̓́ 8690 
[δὲ {πὸ αἴ οὗὨ [δτγϑ0] ἴα {πὸ σαι, δι οὐ (6 
ΘΟΒΙΓΆΓΥ ἐλεὶγ αὶ ἴθ οστοσ ᾽ (Υ̓ΘΈΝΒΟΗΣ, ἰ. 6.» 
Ῥ. 36). Οἱ {πο οἱδοῦ βδῃᾶ, Μοῦλσι, μδ8 οδ]᾽ εὰ 
δἰϊθηϊοη ἰο {π6 ἔβεί {μὲ 111}. 11, 12, Φεοποναῖὶ 
Ηϊἰπιβο  ἀθβογῖθοβ ἴῃ βυδογηρ οὗ Η8 ϑοσνδηΐ 88 
οχρίδίοσυ.---ΟΥ μου υπαογβίδηςδ (πδὲ Ὀγ {μ6 ϑϑγνδηῖ 
οὔ Φοδβουδὴ ͵ἰ8 τηοβηὶ ἴπ6 ἰ464] [δ6γϑ6], ἑ. 6., (Π1|0 
ΒχμοΣ ὑῃ οὗἨ τΠ6 παιίΐοη. Τῆΐα ἰρσῆοῦ υπϊϊν 
Β. ἔδγοά, τοὶ Ὀοοδυθο 1ΐ οοπεϊαιθα οὗ ποιίμΐηρ δαὶ 
ΦΌΪΠΟΥ οὔδα, θυΐῖ, οη 86 ΘΟΠΙΓΆΓΥ͂, ἐῃ αρὶίο οἵ ἐϊ 
οοηβίβίϊης ΟΠἸΥ Ρδγ Δ} }7 οὗ βυοῖ. 1 βυδογοα 
{πογϑίογο, Ὀθοδῦβθ ηοὶ 8}1 δὰ δἰπηθα δηά γοεῖ 4}]} 
ταυδί βυογ, ἴἢ ἃ οοσίδ! ἢ βθῆβϑο ὑπηποοοηίῳ, δὰ 1580 
ἴΆΣ Ἀ ῬΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ (οἱ ῥτϑαϊοιϊ ὁ) το  δηρ ἴο ΟΝ τδὶ. 
80 ΝΆΑΥΚΕ (ἐνοϊ σίοη, ἀε8 Αἰΐδη Τεεὶ., 1885). Βυΐὶ 
ἰο {π|Ὶ8 'ΐ 18 ἴο Ὀ6 οδ)εοὶοά, ἐμαὶ [μῖ8 νἱ 6 διγουῃίδ 
ἴο ἃ ἀἰδιϊοίΐοη Ὀοΐπτοοη ἔμὸ Ὀοίον δη ἃ οσβο ραγί 
οὔ [16 παίζοη ὦ πίοι (μ6 ἰοχὶ τα 68 ΠΟ Γοίθσθῃοθ 
ΜΠ δίουορ. ΕῸΓΡ ἴἴ το δη ἴδ] ἄοοκ Ὠοϊ σοηίΓϑδί ΟΩ 6 
Ῥατί οὗ ἴδε πδιίΐοῃ σὴ δηοίπον ρατί, Ὀὰϊ ([ἢ6 ΘΏ- 
εἶτο παοίΐοη σὰ [Π6 ὁπό ϑογυδοΐ οἵ αοα. ΤΠ 
Ῥτορβεὶ ἀο68 ποὶ ἀἰδεξηρυΐβῃ μι] ν δηα ἱπποσθηὶ 
ἴῃ ἰῆ6 παίΐζοη. Ηδθ ΒβΒ668 ἴῃ ἴδ6 πδίϊοῃ ΟὨΪΥ μΊ ΠΕ 
οὔθδβ. ΤΉνἷθ ἢθ υἱἕοτβ ῥ᾽ αΐην, γογ. 6: “ αἰΐ γα 1Κθ 
Ιοϑὲ βῆθορ ἤανθ μΌΠ6 βείσζαυ ; πὸ δυὸ ἰυγηρά 
ὀυογν ΟἿΦ ἰο Ἰιἷβ ΟἾΤΏ ὙΔΥ ; 8δηα (Π6 [ΟἘῸ ἢδἢ Ἰδ]α 
οὐ πίπτω (δ6 ἑηϊααΐιγ οὔ τι αἰ ."-- ΙΒ οσΒ πηἀογθίδηά 
“ἢ ἔστι ΟΡ ρΡοΓΒ οὗ Φοπονυδῇ ᾽ ἰο θ6 πηϑϑδῃς 
ὃν [6 ϑογνδηὶ οἵ αοά. ΤΉ ͵8 186 γον {πδὶ 
ἘΚ ΚΟΒΕΤ, τοργοβοηίβ. Αοοοτάϊηρ ἴο (πΐβ 1π6 Ῥτο- 
Ρἰιοῖ ἴῃ 1]. 2-6 αρϑβῖκβ ἴπ {Π9 ἤγθὺ ρούβο Ὀ]υγΆ], 
“Βδοδῦβο ἢ ραΐβ Ηἰπηβο] διηθοης [ἢ 6 Ῥεορΐθ, δηὰ 

δηὶ οἵ ἀοὐ, τὰ (Βοτεοίοσα [86 Βρθδίκοῖβ 1111, 2, πουϊὰ Ὀ6 ἃ γοῖςϑ ουἱ οἵ [86 ταϊάϑι οἵ [μι 1ο.811{γ.} 



δ08 ΤῊΞ ῬΕΟΡΗΕΤ ΒΑΙΛΔΗ, 

ΗΐΪδβ νἱονν οἵ [86 δυβοτίηρ οὗ [86 Βογυδηΐ Μ)88 ΟἹ] 
Ῥδγίΐδ}}γ (μδὺ οἵ μ6 παιίου, ον {π6 τοδὶ (υἱξ.» ἴῃ σϑ- 
Βροοῖ ἴο 86 οδβθ οἵ (μοὶν δα βδγίηρθ) εἶθ οὐρα 
ἴο Βανο Ὀδοθη ἰδοὶν γον. ὙΤμαὶ ἷβ, (16 βυ Βδσιημ8 
οὔ της Εχί]ο, π ῖο ἢ ΜοΓΟ Γομαγάθα 88 Ῥπη πη η (8 
0 18: Βἴπϑ οἵ {μ6 πδίΐοῃ, οοποουτιθὰ (ϑοοογαϊηρ ἴο 
ΚΑΝΟΒΕῚ,)) οπρϑοΐϑ!}γ (6 ἰσὰθ πουβμίρροῖΒ οὗ ζ.- 
πόνδῃ, γ8ο οὐδιϊμδίθὶυ οἰ υσπρ' ὑο ὑμοὲὶν πα οὨ Δ} ἰγ, 
δηὰ ψΘΓῸ ΨΟΙῪ ζοδίουβ ἴον ϑμονδὰ δηὰ ορροδεὰ 
ἰο ἰάοϊβ. ΤΉΘΥ ἬΟΓΘ ΘΒρθοΐ δ} }γ ἐμ6 Ὁ». ὙΠ 

ΤΩΆΒΒ οὗ [86 ῬθΟρΙο, οὔ ἴ9 οἶμον μιδηὰᾶ, ἰμδὲ αἀἱά 
μοὶ οἰΐηρ 5 ὙἹ ΕΠ} το {Π6 δῃηοοδίσαὶ το] ρίοῃ, βίοοα ἴῃ 

ἰΘγταβ ΜῈ (Π6 Βοδίμ θη, δηά, οὐ ἔμ6 ὑδοΐο, 
ουηὰ ἰποιηβοῖγϑα ἰῃ ἰΟ]ογδὉ]9 τοϊαουβ. ΤΗΐβ ἐχ- 
Ρἰαπδίίοι ἰβ βὸ υπηδίαυγαὶ πὰ ἴηι ταγ]γ οομβὶο]Ὡρ; 
αἱ ϊ τοδιιΐοβ 1861, [{ πουὰ μᾶγθ ἴμ6 βιιβεσίηρ 
Βογνυδηίΐ οἵ Φοθονδῇ γεργοθοηΐ [86 [ΣΧ ΤΟΥΒΒΪΡ 
οἵ Φεδοναῖι, δηὰ ἰμοθ6, ὑπδὺ πῃ γοσβ. 2- οὗ 
10 ἡρλ κύβον (Π6 βτβὶ ρούϑοῦ ρίυγαὶ, ἰο ὃὉθ τὸ 
δροαίαϊθ 1068, οοῃδι λυ ὁ τοδὶ 2886 Ο 
(6 παίϊοη. Το ἴμ6 πότεμ  υρδνν οἵ Φοιονδἢ 
δηὰ ποθ δροθίδιθβ ἃγθ ὁρροηθῃία Ὑοὶ ν θυ] 
186 τροϑίαὐββ οδη ποῦ βρϑδὶς οἵ [116 ὙΌΣ ρρ ΙΒ οἵ 
Ζοθονδὴ τ ῖτἢ χτοδὶ σονοσοῆοθ δηα ἀθθ ΜΙ ΆΡΒΕΣ; 
Τὴ τποὲν του [π6 Ὥδηιθ “ Βογυδηὶ οἵ Φϑλονδ" 
οουϊὰ ΟὨΪΥ "6 υδοὰ ἰῃ πιοοίζοσυ. ΤΉΘΥ οου]ὰ ΟὨΪΥ 
Ὀ6 ϑιιρροθθά ἰο Β8Υ : [{ [8 Μ6}} (μδὲ δυο [0015 δτθ 
διωοης 08: (6 ἐμ μδίγοὰ οὗ [86 μϑβίμθη ν}}} 
ἀΐβομαγρα 1ιθ6 1 οὐ ἔμβοῖὰ πἰίμουΐ δατίηρ 8. Βαϊ 
ιπδὲ βογτοβ μοι στρς. ὙΥΩΥ ἀο {Β6Υ ποῦ ἀ0 δ8 
Μ“ὸ7 ὝΉΥ ἀο {μ6γῪ ποὲ ΠΒΟῊΪ δου ψγῦι} (80 
γον 6 ἢ ΤΟΥ τΐχιὶ ἔργο 88 γ716}} 88 Ἧ6, τ γῈ [ΠΟΥ 
ΟὨΪΥ ργυαάθηϊς. [ἢ βοπλθ ΒΌΟΒ νι ταυδί ἴΠ6 8 
ἰϑίεβ βροδῖς οὗ [π6 πογβῃίρροσβ οὗ ὅϑβονυδῃ, 1 (ποὶν 
γ6Ά] φοηϊτιηθηίβ τοτο ἴο Ἀρρϑὰσ. Βυΐ (μΠ6 πογὰβ 
βουῃὰ αυϊίο οἰ μον πῖδβθ, (μδὲ, δοοοτάϊῃρ ἰο ΚΝΟΒΕΙ, 
οοῖ)α ουὲ οὗ {μ6 τιϊάδὲ οὗ ἰῃ6 παϊΐοη. ΤΟΥ ΔΙῸ 
ποχὰβ οὗἉὨ ἰμ86 ίριοθὶ τονθσοῆοθ. ἘΚ ΝΟΒΕΙ͂, [668 
ἷα Εἰ ταρβοὶ ῦ, δὰ ποῆοθ Β6 τρδκοβ ἐμ Ῥυορμοῖ 
αροδὶς [686 πογάβ, οχργοβδίῃρ ὑπογθῦυ, ποῖ ταὶ 

τὴ τλβδ8 οὗ [16 Ῥθορὶϑ δοίυδ νυ ἐμβουχιί, θαὶ τολαί 
ἰλον ουοίμ ἰο κανὲ ἐλουσῆε 1 ΗΟῊ πἀπηδίυγα! ἢ ΤῊΘ 
Ῥιορβοὶ οὔ Ψϑβονϑῇ, γ8ὸ ὁδῃ ΟΥ̓ Ὁ ᾿πουρὰΐ οἵ 
88 ἃ ΜΟΓΒΕΪΡΡΟΙ οὗ ͵ Θδονδῆ, Βρθϑκβ 88. [Π6 Γβρσος- 
βοηἰδίϊγο, ποὶ οἵ ϑα οι ποσβμίρροσβ, Ὀθαΐ οὗ (86 ρστοδὶ 
δροβίδιβ πλδββ οὗ (6 παοη. Ηθ ὀσργβϑεθϑβθ, πον- 
νοῦ, ποί, ἱπάθοά, (μ8 βΒοῃ(ἰπϑηΐ [μὲ {Π686 δοίι 8]- 
τᾷ μαυθογοᾶ, Ὀαΐ δυιοὴ α8 ἐδεν οιὐσὴέ (0 δατδοτ 
ὑγηαὶ σοπιοὰν ἱβ (μϊ8 ΜοΓΙΪΥ, 1 δοῖ ἃ ἀϊδίδπο- 
ιἴοη δαίτθθῃ βροδίδίθβ διὰ πΟγβἑρΡΡΟῚΒ οὔ ἐμ ουδὴ 
ν» 8Δ]]ονγοά, (86 Ῥτορμοί οου]ὰ οὐἷν πιθϑοῖ ἴδ ἕοστα- 
ον πἰὶτὰ τοῦυκο. Εἴ οου]ὰ ομἱγ Βοϊ ἃ Ὁρ ἰο {μθιὶ 
(Ποῖτ ἀροβίδου δηὰ δάἀπιοηΐβα ἱμοπὶ ὑο θθΑ ἰδ6 ἴη- 
Ι͂ΔΤΩΥ οἵ σομονδι πῖῖὰ ἔμ ὑταθ [Ιαγϑο 1068, σαί ν 
(ἢδὴ ἴο το ]] ἰξ οἱ, ἴῃ ογάύθα ἰγοδ 6 γΥ, οὐ ἱμεὶν 

[6]]ου-οουπ συ τηθ.---- Αὐοογάϊηρ ἴο ΔΏΟΙΠΟΣ νἱ ον 
186 Βογνδηὶ οὐ εβονδῇ τϑργεβοηία (μ6 ργορ᾿δενο 
οἰαβ8 οὐ 8.6 ὁ ὑιίιένοπ. ΤΉὰΒ ἴῃ νδγίουθ 

γτιοά  βοκίϊοηβ οβροοΐδ!]ν ΟἜΈΒΕΝΤΟΒ δηά ὈΜΒΒΕΙΥ; 
Μἤοτοαθ ΠΟΡΜΑΝΝ υηδοτηίληδ ἰππαὶ ΕΥ͂ {π6 ϑετ- 

γδηί οἵ αοἱ ἰβ πιοδπὲ ΟΠ τὶδέ ἱπἀοϑά, Ὀαὺ ΟὨΪΥ͂ 88 8 

τορῃοί, αὶ ἰβ βαϊᾷ οἵ ἴ86 καβοσίηρβ οὗ {16 

Ἀεισλδὶ ἄοοα, ἱπδοοᾶ, ἴῃ 8 βΈΠΟΓΑΙ ὙΔΥ͂, ΔΡΡΙΥ 

Ὅ6}} οπουμρῆ ἴο [Π6 δ τ τὴ ΟΠ] ἶηρ; ἴον {πὸ ὕτο- 

μοῖβ τόσο οἴθη δπουμῇ οὐ μοὰ ἰο δι 8 αἰβίγεββ, 
ἡπάρταρηϊ, οοπίοιαρί, ἀοαίμ ἴον [1:6 βακθ οἴ (μεὶ 

Δ] ηρ. Ὑοὶ ὁπ (λίπ τοτλλίηβ, (δὲ πθᾶεσ ἨῸ 

οἰτουπηρίδηοοα οδὴ 6 μὰ οἵ δ ργορῇῃβὶ, υἱς., {μα 

οά {δ Ιμοτὰ οκδὲ οἡ ΗἾπι [6 σιλ)ὺ οὗ [86 ΡῈ 

δαὶ Ηδο Ὀοτθ ἴδ δἷῃ οὗ [86 Ῥθορὶϑθ, ἰμδὲ ὉΥ̓ 19 

πουηάκ {86 ρΘΟρΪ6 τότ μοδ] θὰ δῃὰ πιδὰθ πὸ]]. 
Τῖ, ἰηάορα, οὔθ ἰβ ἀοίοσιωϊηθα ἰο βηὰ ῃ οὔγ 
55 ΟἿΪΥ ἰἰθ ἰάρα οἵ Βυ βαγϊηρ 'ῃ ἃ ΟἈΙ Πρ δηὰ ηοὲ 
ΒΌΒΟΓΙ ἢ 88 8 τοργοδθηίδίνο, ἴ ταδὶ δδὺ ἱμδὶ (ἢ 18 
18. ΟὨΪΥ ΡοββίὉ]6 ὈΥ̓͂ πΙ6Δη8 οὗ δῃ διίδι Ἠὐρυοχων: 
δηἀ χτοίοσ ἴἰο [86 τ] οσσίηρ, Ἔχ ροδίτου ἴοσ (Π6 ὕσοο 
οὗ ἐπΐ8 ορἱπίοη. ΟΟΠΡ. ΠΙΟΡΘΟΥΟΣ ἴδ6 ᾿οοίγίπαξ 
ακὰ Ευμίοαὶ [ουρὨία. 

Ι μοϊὰ (ἢ Μοραΐδηϊο ἰηϊογργοίδίίΐοη ἴο 6 ἐπ 6 
ΟὨΪΥ ΟἿΘ ἔπαὶ ἴἰβ πδίῃγαὶ δηὰ ἰουπαάοα οὐ 1μ6 
βουμῃὰ οἵ [86 ποστάβ. θη ΚΝΟΒΕΙ, δίβ γι (δὲ 
{86 ΟἹΪά Τροεαίδιηοηὶ Καονδ ποι μίηρ οὗ δ βυδογὶησ 
Μορβδ δῇ, δηὰ (πὶ Πουΐογο- Ἰβδῖδῃ Καοντα ποιὲς 
οὗ Α Μοβδίβδῃ αἱ 8]], 10 7υβί ἀδβροπὰβ οὰ {π 6 ΤᾺ οὔ ὁ 
μλτη [Ππ6 ΡῬδβεδζοβ 'ῃ αυοϑίίοη. [ἢ οπα ἀοεβ 
ἰὲθ ἐπ {16 ΜΔΥ͂ Ἔχ ΕΗ υϊτλοα πῃ ἴπ6 δῦογο ββδιρὶα οὗ 
ΚΝΟΒΕΙ,Β βίγ]6 οὗ Ἅὅχορβεδῖβ, (πη οὔθ οδῇ ᾿Ἰηϊογρτγεὶ 
ΔΉΒΥ͂ ἴγοτὰ ΕΥΕΥ͂ Γβθβαβο ἩΠΔίΟΥΟΣ Π6 ἀμαιῖκοις, 
δηα ἱπίοσργοὶ Ἡδίθυοῦ Π6 11|κο8 ἰηίο 1. ὙΥΒο- 
ΟΥ̓͂ΟΡ 8668 (δὶ ΟΠ ΓΙδί 18 6 Πδῃὴῦ οὗ αοὐ (μδὶ 68:8 
ΔΎΓΔΥ ἰδ δἰη οἵ ἴ86 ποι] δοοοσαϊηρ ἰο {86 οἰθσ- 
ὯΔ] οουμδ6ὶ οὗ (ὐοα Δ] Εδαν γονθδ]θα ἴῃ με ΟἹὰ 
οογϑηδηΐ, παυβί σοοορτιῖζα ἴΠ6 οοπηθοίίου Ὀοίπθθι 
(μὲ ἔδοὶ δμὰ ΟἹὰ Τϑαίδιιθηΐ ὈυΟΡΒΘΟΥ ; ἢθ πυυϑὶ 
ΘΘΡΘΟΙΔΠ1Υ γϑοορηΐζθ ᾽ῃ 186. 1}11. (6 ουἶπο οὗ (μδὲ 
Ῥίδῃ οἵ βαϊνδίζοῃ. 

Αβ, βροβκίῃρ βἝΏΘΓΑΙΥ, 41} ἔγροδ οὗ [86 οἱά 
οονθηδηΐ οοσιὈἷπ6 ἴῃ (86 ὁπ6 ἴτηϑρε οὗ [πε ΓΘ, 
80 880, ἰῃ ἃ ὨΔΥΤΟΥΤΟΣ ΒρΏΘΓΟ, ἰῃ6 ΨΑΙΙΟῸΒ ἰγρίοβὶ 
ἴοσταβ οἵ ἴπ6 βογνδῖ οἵ Φϑῃονδῆ, ρίνϑη γὶη 
{86 πδίΐου οὗ [δγδ6] βϑῃοσγα νυ (χ]ὶ. 8 844.), ΡΔΓΓΪΥ 
ἷῃ (86 γνἱοὺὰβ οοσα οὗ [6 Ὡδίίοῃ (χὶν. 1-δ), 
ῬΑΥΪΥ ἱῃ 186 ρΡγορδείβ (χ]ὶν. 26), 8} υπΐϊα ἱπ 
1Π6 οπ6 ἔρυτγο οἵ 6 ΡΟΙΒΟΏΔΙ βογνδηΐ οὗ Φομόονδὶ. 
Α8 ἰδ βρϑοΐϑθβ οὗ ρυϊῃ τ ἶνθ τοοῖκ ἴσῃ οί [ἢ 
ὑτορος [ουπάδίΐου δπά (Π6 δὶ μοβὶ βυπιραϊί οὗ [ἢ 9 

8. Οάγ, 8ὸ ἰβ Ὁ σϊδὶ αἱ ὁὔοθ {6 οτ ἰῃδὶ δηὰ 
ἔ] ΒΒ] ποθηΐ οἱ 411} ρσόορῃοου. Ηδ ἴἷβ ἴῃ ρδγίουϊδσ 
θοΙ8 16 ἰπτηοθὶ οοσὰ δηᾶ ἰπ6 σου ηρ Βαιηπλῖξ 
οὗ 8}} ὙΡίοαΙ ἴοττηϑ οὗ 6 βογνδηὶ οὗ Φεϊονβδῆ.. 
Τι ἴδ ἰο Ὀ6 οὈδϑοσνοά, Βονονογ, ὑμαὲ [86 βογνδηὶ οὗ 
ψομόνδῃ ͵δ8 Ὠοΐ 8 ἰγρο- Ὅσα οο- ογάϊηδίο πὶ (ἢ 6 
{γ0ε8 οὗ (6 Ργορμοῖ, Ὀγθαὶ, δηὰ Κίηρ. Βαϊ Ηδ 
ΓΟΡγοθθηΐα δοῃθ ἴἰ6 οἰδιαοίοσ οὗ ἴ[π6 ἸΟὟ]Υ, υπ- 
πΙ ΟΕ: Ρ᾿ 8816 “βεοσνδηί- ἴοσηι ̓ ) οὐ ἴΠ6 “'βοστονυ- 
ἴα] ὈΓπλ᾿ 88 (Ἀγ 88 {παι 18 ΘΟ 08} [0 αἰ ίἰ 086 
ἰγροιΐοσπβ. ΕῸγ (μδὲ [86 ΟἹ]α Τδδίδιηθηι Κη 
δἷδὸ ἃ κἰπρ “οὗ [μ6 ΒΟΓΓΟΥΤΙΙ Ἰογηλ᾽ 8 ενϊαθηϊ 
ἔτοιῃ Ζεθοῆ. ἰχ. 9. Ηδμοε ἰΐ ͵ 8, οὔ οοῦυγβο, ποῖ οοῦ- 
τοοῖ ἰ0 880, ἰμδΐ ἴῃ 188. 1111, 18 ἀγαύσῃ [Π 6 ἴογτη οὗ 
{πὸ τηοβαϊδηϊο Ῥυὶοδί, Κίηρ, ογ Ῥσορῃοῖ. ἘῸσγ ἴλδα. 
ἸΗΝ11. ἐγθαῖβ ον οὗἩ [Π6 ϑδγνδηΐ οἵ ζεβονδῆ, δῃὰ 
ΟὨΪΥ͂ οἵ {86 Ῥυιρεὶ, Κίημ, οὐ Ῥυορμοῖ, 8ὸ δισ 88 
ουϑῃ ἴῃ ἰἤθθα 8180 ἔΐθ μοοσ, Ιο γ ϑοσνδῆϊ ΒΡΡΘΑτα. 
Ηδποθ, ἴοο, ὁΠ6 ΤΩΔΥ͂ ΠΟΐ ΒΑΥ͂ {πε 811 (86 ὯΝ 
οἵ ἴδ οά οογοηδηῖ ἰμδῖ δᾶ γ6 ον ὺ ὈΘΘΏ ἀοειρηαιοα 
(8ι βοσυδηὺῃ δῃά ἱπδίγυμπιθηίβ οὗ (04) ΒΥ {Π6 Ὥδπιθ 
βοτνδηὶ οἵ Φομονδῖ, δτθ βϑσυδῃίβ οὗ ἴῃ 8 
Ιεκαἰδηΐος θϑοῆρο. ΤῊΐδ ερϑοϊῆο βογνδηῖ οἵ δ ἐβόνδῃ, 
ἐμαὶ πὸ δηά ἰῃ 1686. Χ].-}11}. 88 ἰγρ8 οἵ [ἢ6 ρον τυ 

δῃ Ἰοπ]ΐηοθα οὗ ἰη6 Μοββῖδῃ, ἀοδ8 ποῖ ΔΡΡΘΆσ δὲ 
411 ἷπ ποθ οἷάεον υτιϊϊηρ. Βοη Μοθεβ (Εχοὰ. 

χίν. 81; 5οβὶ. 1. 1,2, 18; Ῥμ. ον. 26; 2 Κι, χνὶ]]. 
12, εἰς.), Φδοοῦ (θη. χχχὶϊ. 10), {86 Ῥδιγίδσοῖβ 
(Εχοὰ. χχχὶϊ. 18; θηΐῖ, ἰσ. 27) δῖ τουκυκεα 
Ἀγ ἐμΐ8 Ὠδπι6, ἰδ 18. 88 ἴπ6 βεγνδῃηίβ οἵἨ ζΦϑμονυδῇ, 
πὶιπουῦ αἰ νης Ργοπιΐμθηοα ἴο ἴΠ6 ἤογηι οὗ (Π)6 86 - 
σαὶ. ὟΝ αὶ βογνδηϊ- ἴοσπι ποιὰ οπο Πηᾷ ἴῃ {86 
δηροῖθ, Ὑ;ὯΟ ἈΓΘ 8180 68}16ἀ {1:0 βοσυδηίβ οἵ αοα ἴῃ 
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20 ἷν. 187 Ιἱ 5, ἱπάοοῦ, ἔσθ {πδὲ (0 ἰάθΑ 
οἵ ἃ βογνδηί-ἰόγσιὰ νοὶ ΐπρσ [86 ἱητσασα ΖΊΟΣΥ ρτα- 
ἀσ4}}ν ἀενοϊορεά ἔγοαυι Αὐδεο (Π|6 οοπίγδϑία ἰῃ 
1Π 9 ΤΑ͂Ι οἵ 8 νἱά (οο!Ρ. Ῥε χυὶ!ὶ. 1; Ιχχχὶχ. 
μὴ 21; εχχχὶϊ. 10: οχ]ῖν. 10; 2 8δ:. γἱ!. δ, 8, 18, 

4.» τὰ ἈΝ Ἢ ἰδ ὃ; ΧΙ; 7, 8) οὔ τὴ 
δῦ μρανν (2 ΚΙ. ἰχ. 7, 86: χ. 10; χὶν. 25: χυϊ!. 

ἰὴ), οὗ [86 ρίουπ 1ῃ ζοπεταὶ (Ρι. χῖχ. 12, 
11; Χχχὶ. 17; ΧΧΧΥ. 27, εἰο.). Βαϊ νὸ Βγβὶ ἔμπα 
τι 8. ἰάθα Ἐγγ μι δ  Πἰσοὰ ἰηίο ἃ ἤχϑρά ἕοσπα ἴῃ ἰδ 
βοοοη ρατὶ οὗἉ Ιβδῖδῃ. [ἴοῦ ὙΥΙΘΓΒ ΠΛΔΥ Πδνθ 
πε {Π6 Ἔχργοβδΐοῃ Ἡβαυα τ μας μὰπ ε ΒΡ τἰθῶ " 
1Ω ἷθ ΒΘΏΒ6, ΟΑΡΘΟΪΔΙΥ͂ (0 [Π6 ΡΙΘ οἱ ἰαγδὲ 
(οορ. 96. χχχ. 10; χὶνὶ. 27, ὅδ᾽ ΡΒ. Ἴχχχυῖ. 
22). Βαϊ οῃ9 τηυεὶ Ὁ6 οα Ηἷθ κυλτά δθὸ δῦοαυί ἰδἰκίης 

ΘΥΕΤΥ͂ τὸ οὗ ἴΠ6 ποτὰ ὈΥ͂ ἸΑίοΥ πγίΐοσβ ἰὼ (16 
Ἰβαϊδηΐς ββῆβθ. Τῆυθ ΝοΡυομδάμοσζασ (6 γ. χχν. 
9) ἰ6 6Ά116ἃἀ βογνδηΐ οἵ Φθβονδῇ, Ὀυΐ οδγίδι ὨΪΥῪ 
ποὶ ἴῃ [βαΐα ἢ Β βοῆβο. Βείοτ δὰ ἱπ [βδῖδῃ, ἽΞΚ 

ἶβ πασοῦ Του πα οοη)οϊηθα ὙΥ] ἢ ΔῺΥ ΟἾΠΟΙ πᾶπι8 οἵ 
αοὐ ἰΒδη ΤΊ. [ΙΕ 18 ΓΘ ΡΚΔΌΪ]Ο, (μΠαὶ Μοθϑοβ, ἰῃ 
ἰδίαν πὶ πρ5, Ὀοεάθ Ὀοΐηρ 68}164 ΤᾺΝ" ἼΩ» (2 
ΟἈν. ἱ. 8; χχίν. 9), ἰβ αἶϑο δὰ Ὁ ΤΥΝΠ ἫἼΔΡ (1 
ΟὩν. νἱ. 34; 2 ΟΡ σ. χχὶν. 9; Νι. χ. 80; ὕδῃ. ἰχ. 
11). 
ΟἿ ῬΤΟΡΆΘΟΥ Βα α ν᾽ 468 ἰηΐο (᾿γθθ ρατίβ. ΤῊΘ 

Βδταὶ (1. 18-18) οοηϊαίηβ (Π6 ἱΠθπ16 οἵ {π6 ῥγο- 
ῬΏΘΟΥ; 1π6 βοοοῃὰ (111. 1-7 {τοδίβ οἵ [π6 ἰον]]- 
πρῶ οὐ {π6 ϑογυδοι; τλ6 (μἰγὰ (], 8-12) ἰγεδίο 
οὗ μὶδ ἐχαϊδίοῃ. 

1. ΤῊΕ ΤΉΕΜΕ ΟΕ ΤῊ ῬΡΕΟΡΗΕΟΥ. 

ΟΒΑΡΤΕΒ 1,{]1. 18-1δ. 

18 Β΄], ΤΑΥ͂ ϑογσυδηΐ 8}4}} ᾿'46 8] ρτυσθηγ, 
ΗΘ 5}8}} ὃθ ὀχδϊ θὰ δπὰ Ἔχίοὶ]Ἱοά, δπὰ 6 ὙΟΣΥ͂ δι ρἢ. 

14 ΑΒ ΠΙΔΗΥ͂ ΜΓ "δϑίοηϊθα δ ἴμ66; 
Ηϊδ8 88 80 ΙΔΥΤΘΑ ΠΊΟΓΟ (Π8ῃ ΒΔΗΩΥ͂ 28}, 
Αμπὰά ἢ] [ΌΣΠπὶ τογο ἴ88η [86 80η8 οὗ ΙΏ6ῃ : 

1δ 8.0 8881} μ6 ῬΒρυΐῃκ]6 ΤΩΒΗΥ͂ ΠΑ ΟΙΒ ; 
ΤΠΟ Κίηρδ 8}8}} βῃυΐ ὑποὶγ του ἢ 8 αἱ Ηἶπι: 
“Ἐὸγν ἐλαΐ ψἘΟἢ δα ποῦ Ὀδδη ἰο]α {1 6η1 8}4}} {ΠΟΥ͂ 566; 
Αμὰ ἐλαΐ ψΒΙοΒ [6 δα ποῖ μοαγὰ 88}}8}} 6 Υ οομβί ἀν. 

1 Οτ, Ῥγοδρον. 

Σ)- σρ τ: ΠΤ ΕΤ ΕΡ Ὗ μήρῃ εἰρὶ 6 τὸλο λανα λοαγαὰ ποιλίπρ, ἐδον υπαονείαπα {ΐ. 

ΤΈΧΤΟΛΙ, ΑΝῸ 

ΨονΥ, 13. ὑϑῦ--ἰτ|2} 400 Ζ ο΄, ΤΏ ἐπ γθθ- οργθο οἰ ἑπιαχ 

ΤΣ}, ἘΦ} Ὁ" πὐιϑὲ ὨΘΙ ΘΓ ὈΘ ρτοϑϑθὰ, Ὀοῖ τοβδγαοϑιὶ 
δὲ πἰτηουΐ κἰκοϊ βοδῆοο. [ἰ 5 8 γῃοίογίσαὶ οχρϑαϊθης [ῸΓ 

ΘΧργθϑηίηρ [η0 καιροῦ δεν θ (σοΙ Ρ. ὑπερύψωσε ῬΉ]]. [1.0 ; 
ἈΑοΐδ ἰϊ. 83; γ᾿. 81; Ερῆ. 1. 20 844.).---ἼΠι! ὈΣἽ τον 
ΤΏΘΔΩ “ ἴο ταίθθ ΟἹ θ᾽ 8- 8617 ΓΑ ὍΘ ΒΟΘῊ ΧΧΧ 18.----ΤῊ9 

δοΩ) ἀπο Ιοα οὔ 0) Ὁ δηὰ ἴῃ μα ογάὰϑσ 8 [δαίδηϊο : 
Π. 12. 13,14 

νον. 14. 3 θῖν ἰᾳ πβοὰ ἴθ γ6 85 ἰη Εχοά, (. 13 (Ο-- 

δεν.) ὙΒοσοΐογο, [ἢ τηοϑῦ Θχροδί(οΥΒ, ἴ Βοα ἔπ οἸΔ80 

δι --ΠΠ 3 ἴο ὃδ ἃ ρΡαγοη 815, ἐπ δὶ οχρ᾽ δίῃ ὙὮΥ 

ΤΩΒΏΥ ΓΟ Δϑιοῃ δβῆθα εὐ [Π6 βογνδηῖ. [Ι͂ἢ τοχδαγὰ ἰὴ [ῃ9 
σοἤδηρο οὔ ρογιίοη, ἔπϑσθ [5 ῃοϊου 1 ατοαὶ [γοθάοτζῃ [ἢ 
Ἠοεῦτον, δηὰ αἷσοὸ ἰη ᾿βαί δῇ : ἱ. 20; 1.6; χίν. 380; χχχίϊὶ. 

8.6; ΧΙ, 1; ΧΙ. 20; σῖν. 8,21) Ηλενκανιοκ, (ΤᾺ οὶ. ἃ. Α. 
Τ', Ῥ. 248), ΠΛῊΝ ἀηα Ὗ. Ε΄. ΟΥπτ πὶ γοχαγὰ ἴΠο πο οἷαιθ98 
..2.1}. 13 88 ἐπ ἐνοὸ ἀϑίγοθϑ οὗ [η6 δροάοεοίβ. Ηλκνξβκισκ 

ὍΓκο5 ἐπδὲ 19 068 ποῖ τη088 αἄδο, μὰ ἴῃ ἐπαΐ ἢ9 ἰ5 οἵ 

ΘΟΌΓΒΘ σογγοοῖ. [ὁ ἰβ8 ΟΪΥ [π6 σοῃραγδίίνο ἑέα, ὩΣ “ἢ 6 
[ηἰδηβῖνο ἐαπὶ ΟΥ αὐεο. Βαΐ ἢθ ἴα ντοηᾷ ἴῃ υγείης ἴδ 
ΤΑΙ οὔδο ραγϑηϊῃοδίδ [ἢ Ηοῦτον, δηἃ βπβογίίηρς παῖ 
Ῥ 08} ΟἿΪΥ ἰηἰχοάσσο [6 ἀροάοκῖα. ἩΔΗΝ, ὙΠῸ Ῥζγο- 

ὨΟΌΏΟ0685 ἐὴ6 σῃΔηβθ οὗ ρΡΟΓΆΟΠΒ ΟΔΓΟΙ 698} 688, ὙΠΙΟΘὮ ΟὯΘ 

Ὧδ5 Ὀοὲ ἐῆ9 1685ὲ τίχῆς 0 δ πηθ (ὯἘ6 ἀοθ8 ποΐ σοδϑοῖί, 

πονογοῦ, Οὐ [9 ἔγθαῦύοπον οὔ {Π|9 τᾶ 1) ἰα οὔὨ [ἢ ορΐ- 
ΔΙΟΌ, ἐμαὶ δῷ γογϑ. 1ἰ, 13 δρϑαῖς οἵ [τϑοὶ, δῃα υϑγ. 18 οἵ 

ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

.ῆο βογνυδηῖ, 80, ἴοο, τοῦ. 14 βροδῖκα ἢγϑί οὗ [εγϑοῖ, δῃηὰ 
ἴπθη οὔ πο βογναηί, Βαϊ ΠΑ [6 αἰ8 ἃ Βι ρο οἶδ! σ0ῃ- 
Βιγυισίίοη. ΕῸΓ ἔπόΓῸ ἰδ ἃ σῆδδτη Ὀοίνγθοῃ γ6 78. 12 δῃὰ 
13. ὙΠ τοῦ. 18 ἰηθγ0 ὈσχίΠΒ ἃ ΠΟῪ, βροοὶ ἤσαν αἰ 6 Γ- 

οηξ βϑϑοίίοῃ, δὰ 10 16 ἡ ἴΠ0 ΘΟΌἙΓΑΓΥ αὐ υποδίαγαὶ 

διὰ δχαϊπαί (ἢθ σοῃίοχί ἰο τοίου Τὸ» ἃραίη ἰο ἐῆο Ὡ8» 

τίου, Υ͂. Εἰ, ΟΕΗΙ ΕΒ ΔΡΡΔΓΘΌΪΥ δνυοΐδ (ἢ 8 υπηδίυγα)- 
ὯΘΔΒ ὉΥ͂ γοίογγίῃκᾳ 8180 σνϑσ. 13 ἴὸ ἰὴ παιίοῃ, δῃὰ Ἰοιίης 
186 ἐγαῃδίτίου ἰο ἐπ βοσνδοΐ Ὀοχίη τὶ ΠΣ 12. Βας 

(186 οοηϑίγισιοη 4180 4066 νἱοΐθῃοθ ἰο ἰπ6 ἰθχί.---- 
ΓΌΨῸ ἴτοα πη. Καὶ υπυδοὰ, Ρίοϊ “ οογτωρίξ, Ῥοδδυνα 

ἀοάϊδ" [κα ΔΏΥ ἯῸΥ ΥΞΞ λεγ. ΑὨΔΙΟΖΟῦΒ ζοστηδιοη 5 ΝΑ}. 

“ οογγερίίο. οογτωρίιηη," Τόν. χα ῖ. 2δ δῃηὰ 1.0 ὡ ροῖ- 

ποίει, Ἐξοῖὶς. ἰχ. 1, ὲ 18 πποοσίαΐη δαὰ ΤΥ] 88 
(ο πϑῆδθ ἩΏἱοὴ 15 ἴΠ6 οὨϊοΥ ἔογαι, γῆ ΟΓ ΩΦ 

(αγῃοοραίοα ἤγοτη ΠΗΠ9 αἰετεναες. εἰ αἱ. }ῸΡ ΠΠΟῸ 

88 6. 3.ν ὈΪΘὙ2, Δ. ᾿Τὴ6 ὀχρτσθδδίου ΖΦ ΜῸ ΓΠΦῸ 
͵ἷϑ ὀχριαἰηϑά ἴτοτη (ἢ ΟΔΡΟΌΪΝΙ ιν οὗ ιλ6 φγοροϑίοῃ 19 

ἐο ΘΧΡΓΘΒΒ ἃ πομχϑίίοῃ ὈοίουΣ Υ ΑὟΤΑΥῪ ἴγοτῃ ἢ 6 ΤΠΔΏ 

8 ἀοίοτστη ν οὐ αἰδῆριγοοθηλ ἰοὸ ΔῈ ΔΡΡΟΔΙΔΠΟΘ ὯῸ 
ἸοῦμοΣ Ὠυζηδῃ. 3 δ δὴ δηδίοχουβ ζωϑδηΐηρ ἰ8 [ἢ 9 

οἴδβο Ὁ "52 Η᾿ΝΝΊ. ΕῸΥ ὨοΙΘ αἱἷδοὸ {πὸ ᾿ἰ θ σαὶ 
τηϑδηίης ἰθΘ : Ηἷ8 (ΌΤΤΩ 5 ΑΤΩΥ ἸγοΙῺ ΤΏΘΗ, ἑ. 8.,), ἢ ΙΟΏΚΟΣ 

Βυσηδῃ. 



δ70 ΤΗῈ ῬΕΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

ἘΧΡΟΑΣΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ. 

1. ΤΠοθθ σϑῦβοβ, πῃϊοῖ ὈΥ ποἷν οοπίθηΐβ Ὠ6- 
ΟΘΑΘΑΆΓΙΥ θοοη ἴο οὔδρ. 111}. δοοοσάϊηρς ἴο ἐμ6 
ΠΟΤ ΠΊΟΏ ΤΩΔΏΠΟΙ οὗ πα Ῥγορ νοὶ, βίδηα 1η ἔγοηὶ 
85 αἰνίηρ τ[ἢ6 ποθ. Ὅογ. 18 βοίβ ἔοσι ἢ}: (86 δπδ] 

ϊ: τ1Π6 ΧΙΟΓΥ͂ δηὰ βυ τ γ οἵ ἰΠ6 βοσνδηί οἵ 
οῆονδῆ. Βυῖ ᾿ἰπ τουχδοθὶ οοηίγδδί ννῖτϊ (ἢ 18 

δβίδιβ [Π6 τῶῦ {πδί Ηδ πλιδὲ ὸὺ 'π ΟΥΘΓ ἴο γοϑοῇ 
{δὶ Ἰ: ἀφοροϑὶ βυβονηχ, Ὁ πο Ηθ δ]- 
τηοθὶ ἰοβοα Ηΐδ ἤυμηδη δρρϑᾶγδῃοσ (νοσ. 14). Βυϊ 
88 (ῃ6 Βυπι!}! αϊου 8 ἄθορ, 8ὸ 189 {πῃ 6 Θσχ αἰ] ἰδίϊοη 
᾿ρῃ: (μ6 Οφη.116 που] δηὰ ἰἰ8 Κίῃρῃ νὶ}} ποῦ- 
Βὼ}0 Ηΐπ πὶ 6 Ἔχαὶ θά οι οὗ βυβονγίηρ, ἴον 
(ΠΥ, ἴογ σοῦ [ἢ 6 Βα  γαϊΐο δρροαγοᾶ ηοὶ ἴο 6 
ἀορδιϊηραὰ, ν1}} αἰδὸ ἤαγθ ἃ βῆδγο 'ἢ 1ϊ (ν σ. 15). 

2. Βοδοϊὰ ὯΔΥ δϑινβῃῖ----- 9 } οομϑὲάᾶοε. 

“-Ν τα. 13-1δ. ΤΏ δχρτεβεῖου 22" Ῥοϊηΐβ ἰο 
1116 ΓΘΟΙΡΓΌΟΘΔΙ τοϊδιΐίοη οὗ πιϑδπβ δῃᾷ οηὰ. Ηξ 
{Π|8ῖ τ1868 1Π6 πλοδη5 (ἢδὲ Ἰοδὰ ἰο ἴπ6 οηὰ ἰβ πν|ῖδβϑ. 
Το βογνδηὶ οὗ αοα Μ|ὴ}ὴ}λ} υδὸ ἢὩο ἴδ|56 πλθϑῃϑ, 

ἐπογοίοσο Ηδ ἰβ πίϑο. 2 27] ποτοῦ οἵ ἰ(86 1} 88 

(86 πγοδηΐϊηρ οὗ αὖτ; ναὶ ἷπ (μ6 δαρίδηξδν τόπι 
σέγεγο ἰῃογθ ἷἰθ ἱπλ 0} 16] 7 [06 δὲπε τέπι σεέγεγό 
(σοιαρ. 76. χ. 21 ; Ργον. χυἱἹ. 8. ἨΈΝΟΒΤΕΝ- 

ΒΕΒῸ Β668 ἴῃ 2.2 δ “ χοῖ  ΊΙΟΙ δ. 
χνὶϊ!. 14, 16 τἤθγο ἰἢἷβ πογὰ 15. πϑοὰ οἵ ᾿δνὶὰ 
(οορ. 1 Κίηρϑ ἰϊ. 8: Ῥε. οἱ. 2; 2 Κίηρβ χυἹ]ῇ. 
7). Βυῖ Πα βθϑιηβ ἰο πη ἴο μῸ ἰοο (8 ἢ ΘΏ, 80- 
οογάϊηρ ἴο (6 Ρ878}}61] ϑδβϑδᾶρο οἰϊθὰ, 6 υπᾶργ- 

βἰδηὰβ 7.3. ἰο τηϑδῃ (89 πίβθ δἀπιϊηἰδιγαίίοῃ οἵ 
ονοσγηιηοπὶ, δηὰ ΘΤΊΕΗ πα ὈΓΟΡΕΓΙΥ͂ Ῥγοίοίθα 

ἱπβί (πα οοηδίγυοίίοη. Υοἱ ΔΘ ΤὨΔΥῪ 8110 
{Π6ΓῸ δ δΔῺ δ] ]} βίου ἱηνοὶ νης ΟἸΪΥ σΟΙΔΡΔΓΊθοη 
δηὰ ποΐ οαπαὶἰζαίΐοη. ΕῸΓΣ (6 ϑογνδηὶ οἵ (οἀ 
ΔΡΡΟδτΒ ἰογο, ποῖ ἱηἀ6οα 58 Κίηᾳ, Ὀυὶ 86 οὔθ 18. 
Ἰΐκο ̓δνὶα, ἴσοΐῃ ἃ βι}8}},) τλθδὴ δορὶ ηϊηρ σποτκοά 
᾿ϊταρ δἱοῦ ἴο εἶχ Πομοῦ. 

Βυΐϊ 16 ΒρΙοηάϊ᾽α ἀοϑογὶ ριΐοη οὐ νοῦ. 18 δηιοἷ- 
ΡῬϑῖθβ τῃογοὶν (6 οηὰ. Τΐ8 θη ογονηδβ ἃ οουγβθ 
οὗ ἀσνοϊοριμοηί οἵἨ [6 ΘΟΠΓΓΑΥΥ σμαγδοίοσ. [ἰ 
ἀπμρὸ ἰγουσῃ εἶσι ἰο ᾿ἰμΐ, ρον αγάμα αὐ αεἰτα. 
6 ψὑουβ. 14, 16 δύ (1118. ΕῸΓΣ ΙΏΔΩΥ {86 8361- 

γδηὶ οἵ ἀοὰ Ὀϑοδμιθ δὴ οὐἦθοὶ οἵ ποτὸν (Ὁ 
οΟΙΡ. ἴον. χχνὶ. 82. Εζοϊς. χχανἹ. 838. χστῆϊ. 
19). Βυΐ ἴῃ (Π6 β8η6 Ῥγορογίίοη ἐμαὶ Ηδ ἢἤγβι 
Ῥτγονοῖίζοα Πόσγοῦ ὈΥ ἰἢ6 ἀοίοσι Υ οἵ ΗΒ Δρῃρϑδυ- 
806, Ηδ ν|}} Ἰαίον ργοόνόῖζο ΟΠ ΘΓ ΠΡ ΓΟ ΘΓΘΏΘΘ. 
Ἡΐα νίδαβθ τυ88 50 σηδϑιτϑᾶ, οἰο. [“Ηἰδ Ἰοοῖκ 
ΠΟΥΘΥΘΙ ἯΠγῚ8 ἴῃ (πὲ ἄσργοο ἀϊδῆχιγοὰ ἴἰο {6 ἱῃ- 
Βυϊηδη, δηα Ηΐκ ἔογ ποὶ [ἰἶκὸ ἃ ϑοὴ οἵ πηδη᾽ 8.) 
.κ. ΝΑΕΘΕΙΒΒΑΟΘΗἘ ἰγαῃβἰβίίοη.---ΤᾺ.]. ΤΠ 686 
ὙΟΓΩΒ ΔΓ 8 ῬΔΓΘΏοβἰ8 (θ66 7εχί. απάὰ Οταρπι.). 
ΤἬΟΓΟ ΟΟΟΌΓΒ ΒΟΟΟΓΟΙΠΘΙΥ ἃ οἤδηροα οὗ γογβοῦ 
ΜῸ1οἢ, 88 ἩἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΕΒΟ ΓΟΠΊΔΙΪΒ, ἰβ οχρίαἰπρά 
ὈγΥ 10 Ῥαγθηι ϑδὶβ οοῃιδίηϊ πρὶ ἃ τοιλατκ οὗἨ (ἢ6 
Ῥτορποῖ, ἰὴ πἢϊοῖ, Ὡδίυγα! γ, ἴΠ6 ογνδηὶ :β 
Βροίϑῃ οἵ ἴῃ {π6 {πἰγὰ Ῥϑύβοη. Βυΐ ὃὉγΥ (8 {Π 6 
οοπεϊπυδίΐοη οὗ ΦΈἤον δ᾽ 8 ἀϊδοοῦγαθ ἰῃ νοῦ. 15 ἷ5 
ΑΪδῸ αἰνογίθα ἔγουι ὑΠ6 βοοοῃα ἴο {π6 {μπ1τὰ ΡΟΥΒο 
(866. Τετὶ. απὰ Οταηι.). 
8006 ]. 10 (μ6 Ἔχ ρμγοβδαίοῃ Ὑ3}) “"βδεγνυδηῖ" ἢδβ 

ποὶ Ὀδθ προ. ΟΠαδρίογβ |ἰ. 111, βροῖκο οὐὗἨ ἐδπ6 
μεορὶθ οἵ ἰδβγϑοὶ συ] πουΐϊ ΔΡΡΙ γΥἱηχ ἴο (ποιὰ 16 
οδιμπδιϊοη “ ϑογνδηῖ οὗ ν᾽ Αοςοονάϊης ἴο 

(ΕῊ1ΕΒ᾽ 8 ὀἐχροεϊτίοη, ἴῃ 111, 14--.}}}, 12. αἶδο [16 

ῬΘΙΆΟΠΔ] ϑεγνυδηί οὗ αοα 8 ποὶ δροΐκοῃ οἵ; δηὰ 
ΠΟΙ͂ νοῦ. 138 τουδὶ οὶ ὃ6 ἰηϊγοάἀυοιίοη ἰο τῆ δὲ 
[οἸ]ονβ, θυΣ γτοοδρίταϊαιϊΐοη οἵ πμδὲ ρῥγϑοϑᾶσεΐ 
Αἴας ΒΓΡΤΊΟΠΕΎ ΒΙΚΒΉΙΝ οἴ ἴβγδθὶ᾿β εἱαναϊΐοῃ, 
δηὰ Ὀγϊηρίης (15 οοηἰοε)ρίαίίοη ἰο ἃ οἰοβα 'π 
ΘΥΘΓΥ͂ Τοϑρϑοί, ἰδ ἰὸὲ ΠΟῪ δραΐῃ ἰοὸ 6 αἰδοουγερα 
ΟὨ 7 Α βροϊΐου ἰγοδίϊηρ οἵ (Π6 ροσβοῦδὶ ϑοσνδηὶ 
οἵ ἀοὰ ουὐχῆϊ ἴἢῦ δορκίῃ Ὑ 1} ἃ δἰδιϊοιηθης πανὶ 
{16 ϑεγνδηΐ οἵ αοά ἴοσ βυδ)]οςέ, δηὰ γοὶ {8 ὅδγ- 
γϑδηὶ οὗ αοὐ τυδί ἢοὶ θ6 ἰδθ οὔθ οἵ πβοῖὰ {116 
ὨΘῊ δοοίΐου ἰγοδίβ, Ὀυϊ {Π6 οὔθ οὗ Ἡ]ιοἢ ἴΠ6 ἔογο- 
βοϊης βοοϊϊοῃ ἰγοαίθα, γοὶ πίϊμοιί ἀοαϊσηδιϊης ἴὲ 
Ἀ8 ἴῃ. Βογνδηὶ οὗ οὐ! ἴη ιηἷβ8 ταῦ στοῦ. 13, 
ἔγουλ Ὀοίης ἃ πιοδῖ βυ 8 0]0 δηὰ αγίϊαις Ὀορὶ πηϊης 
οὗ (86 ὩΘῪ Βοοίΐου, Ὠ168 8η ὑπ80ϊ180]6 οοἢ- 
αἸυδίοι οἵ (Π6 ἰὈτοροίηρ οὔθ. Οὐ οοῦγβδ οὔϑ πὶ!] 
Ὠοί γϑηΐυτο ἰὸ ίἰδκα 13 ἴῃ (ἢ6 δϑθῆθε οἵ “αὐεο,} 

«ἴον 1 ἀο68 ποῖ βανο. Βαυὶ ἰΐξ ἴβ οαυϊναίβης ἴο 
“ ρΟΥΓΟΒΡΟΠαΙης ἴο, ἐπ ἰδὲ ἀορσγοο {παᾶὶ, δηὰ ἰη- 
ψοῖΐνοθ ἴΠ6 Πηοδηϊηρ {Π8ὲ (86 ὨΟΓΓῸΓ οὗ {86 μΘΟρ]6 
ΔΏΒΥΟΘΙΒ ἰο (ἢ6 Ἰοοῖβ οὗ 1)6 δογνδηΐ, βο αὶ [16 
ἴσιο Γ ἷα ργοιωρίοα ὈΥ͂ 1|6 ἰαἰίοτ. ΤθΘΓΘ Μ1}1 Ὀθ 
8 οογίδίη θαυ! γ Ὀοίπνοοη ἑογίῃηδίθ δηά υηίοσία- 
Ὠδὶθ ΘΟΠΕΘΑΙΘΏΟΒΒ ; ἴῃ (Π6 ΒϑΔῖὴ6 ἀοστθθ ἴμδὲ ΟἿ 
Ὑ88 Ὠογγὶ βοα αἱ Πίηι, Ηδ ν1}} δἷϑο ρσοόνόῖ Ἶογ- 
1] θοῦ ἀπ σούθγεηοα (Υ6γ. 1δ). 11) ἰθ “ἴο 
Βργίη," δηὰ πῖτ τἢ6 οχοορίΐου οἵ οὐυτ ἰοχὶ ἐπ 
υϑοὰ πῃ {πὸ ΟἹὰ ἸΤοδίδιηθηὶ (8 ὑπ ΘΏΥ Ρ]6668) 
ΟὨΪΥ οὗ ἴΠ6 δρεϊηρίηρ οὐ δρατγίϊηρ οἵ θυϊάακ. [ἱ 
οσσῦτθ ἰπ (ιΐ8 δοδ6 αἷβο ἰχὶἱϊ. 8. ΤῊ υδὸ 18 δα- 
ΡΘΟοΐΔ}}Ὺ ἐγοαυσηὶ ἴῃ ἰΠ6. Ῥεηϊδίουοι, πβογο ἴπ6 
ΨΆΓΙΟΙΒ 8δοὶβ οὗ ρυγὶβοδίίΐοη δῃά οοῃβοογαίϊοη ἃγῸ 
βροΐίϑη οἵὗὅ, παίοϊι τ ΓΘ ὉΓΙΘα ὉΥ͂ Βρτῖηκ Ως 
τὰ Ὀ]οοα οὐ ταίθῦ. Ηθῆοθ ΥΘΕΥ͂ ΣΔΩΥ͂ ΕΣρο :ἰ- 
ἴοτβ, [Ὁ] ονίης πο συ Ι., μά 5ΥΕ., 88 ἡβεαξομοτῳ 
ΨΑΤΑΒΙ,., ΕΌΒΕΒ. ΟΒΟΤΙσΒ (π|0 γοῖ 4]90 
Ργονοὰ ἰθο ϑαυμάσονται οὗ {6 1,ΧΧ. εἷηος ὃδο 
μα τ “πηηατΓὶ ἐδέ υεἰτιῖὶ ;} αἰξειβιιε,᾽" ἴον 

ἰοῦ ΝΊΤΒΙΝΘΑ σόργουύοϑδ δὶ ᾿γ}), ον τη 
(τίϊοπὶ πόνον ἐδῖ8 ὀχροδίοη ἀοοβ ποὶ βδὶϊφ- 

), ΒΑΜΒΑΟΘΗ, ΗἨΕΝΟΒΤΈΕΝΒΕΒΟ, ΠΑΞΥΕΝΝΊΟΚ, 
ΑΗΝ, δία. ΑΒΝΈΒ, δ. Α. ΑΙΕΧ., ΒΙΒΕ5, 

εἰς., δνθ ἰδκθῃ ΤῊ) ἰπ (80 δθῆϑθ οἵ ἀδβρεγρεί, 
[΄ ἰο ΔΗΡογβθ, Ὀϑαρυΐηκ]6} δηὰ πᾶν οοπεϊἀογοὰ 
{6 γοίδγβηοο ἰο Ὀ6 ἰο ἴα δίοηΐης ροόυσοῦ οὗ {88 
Ὀ]οοὰ οὗ ΟἸτϑὶ (“ Οὐνιδέμδ υἱγίμέεπι δαησωϊπὰὼ α δὰ 
ιδὶ ἱπείαν Μασηϊ Ῥοιεϊβεὶδ ἄοπμα ἢ εὶ αρρίϊοαδὲξ 
ααὦ »ιυγίβοαϊι οοηδεοϊοι αι, σεπέϊαα πεμΐ- 
ίαγιηι." ὙΙΤΕΙΝΟαΑ) ΤΏ ἐχρί δηδίϊοι ψγδ8 189 
ΟὨΘ ΚΘΠΘΓΆΙΪΥ γοοοϊνοα Ὀγ ἴμ6 οἤπγοι. Βαϊ ἰὲ ἱπ 
ΟΟΥΓΘΟΙΥ ΟὈ]θοϊοα ἰο ἰϊ, (μδὺ ΓΗ͂Σ ΠΟΡῈΣ πιεβὴ9 
“(ρ ἱπά θ᾽) Ὀιυΐ αἰ σαγβ "ἴο βρουϊ," “1τ΄0 τλδκα 
Ὀαχεὶ,᾽ δῃὰ ἰβ αἰ γδγβ (0 ]ονοα ὈΥ͂ 1[}16 δοουδαίνο οὗ 

ἰδ βρυτίοά Βυϊ, πῖο ὯΣ οὐ ἫΣ οἵ ἔμ τεαιοίες 
οὐήδοι (μαὲ ἰ6 βρυτίοἂ οἡ. Ῥογθαρα οὐ (μἷβ 86- 
οουηὶ 16 ΤΆΒΟ. Φονατ. ἰοῦ βΆΆα δηὰ 
ΑΒΕΝΈΖΒΑ βαγοίμο σοπἀογίηρ ἀἰρεγορεί. Βοϊ ἀρασὶ 
ἔγοτα [ἷ8 χηιϑδηΐηχ ἢοΐ Ὀοΐηρ βΥΔΠλΔ(108}}} 68- 
{Δ 0} 1804, 10 ἀοο8 ποὶ δἱ 8}} βυὶὲ [6 οοῃίοχί. 
ΤΊΉΘγο ἤδη Ὀθοη δὴ οἤοτγί ἰο οἰιδηρο {μ6 γοδαϊηρ. 
Τῆυβ ὑμ6 ΕὨρῚ ἤθη ὈΌΒΕΙΣ, δηὰ 70 88, συ δοιὰ 
[όν τη αυοίοθ, που]ά γελὰ ἩΤΊΣ, ποῖ ἴμεν ἴμ6π 

ἰαἴκο ἱῃ (6 8δοη86 οἵ (6 ϑαυμάσονται οἵ ἰδο ΠΟΧΧ.: 
80 818}} ΠΥ Πδιϊ 08 ΤΟΠΟΘΡ δὲ πἰπ)." Βαὶ ΡΙεὶ 
οὗ ΤΠ ὭοΥῸΣ ΟοουΓΒ, δηά ἴμ6 τηρδοΐηρ “΄ ϑαυμά- 



ΟΗΑΡ, 1Π. 139-15. δ11 

ζεσϑαι"" που]ὰ ὈΟῸ ἀταρχοὰ ἰη. 7. Αγ. ΜΙσΗΑ- 
ἘΤ1Τ15 που]Ἱὰ ρμοϊηὶ 1) δῇς (86 Ασανὶο παεῖλα 
(απιοεπα Μεῖὲ, οδίοείαυὶι), ΔΕΓΟΕ ΠΕῚΥ (6 Β6Π50 
πουϊὰ 6: “80 8.14}} Ηἰδ Ὀ6 186 ἀε! Πρ οὗὁἨ ΔΏΥ 
αδϑοιε5." ΤΙΐθ οοη)θοίυΓο, 4180, πδὲ 06 6816 
ἰοο ἔδι-(οἰομοὰ. ΤῊ πιοδὶ βαι(ἰδίδοίοσυ Ἔχ ῥ᾽ δῃδ- 
ἰἰοη 8 {πΠ6 ΟὯ6 ὨΟῪ δρργονδ ὈΥ̓͂ πηοδί δβχροδί(οσδ 
(εἶθ ΟἩ. αν. ΜΑΒΤΙΧΝΙῚ, ΟὈπιπιεηί. ρλιυίοὶ. ογῖὶ. 
τη «1:8. οαῇ. .11|. οι. 1791): “Ης ν}} πιδῖκθ 
δργίης ἢρ," γῆ οι δργίηρίης ὑρ 18 ἱβκοῃ οἰΐμοσ 
88 (68 ΟΧΡΓΟβδίοη οἵ ἰοὐ οὐ οὗ δδίου βῃτηθηί, βυγ- 
Ρτδα, οἵ οὔ γσϑύϑσθῃσθ, δμὰ ἰϑ οοῃδίγυθα ἰῃ δηι- 

ἰμοαία ἰο 7» Ἰοοσ νασ. 14. Α͵δο ϑτιξε, ὈῈ- 
ΤΣΙΎΖΒΟΗ, Υ. ΕΒ. (ΠῊΤ ΕΠ δα γο [μἷ8 νίον. [6149 
{11} θὰ Ὀαδοδαβα 1 Κηον οἱ ποίμίημ δαίίογ. 
ΤῊΘ τμουσῆὶ ἰη ἰιδο] ἢ, ἰπάοοα, βϑοϑτβ ἴ0 ἢ16 8ι1118- 
016. ΕῸΓ οὔθ οδῃ, οὗ οουζβθ, ϑΌρροδθ (πὶ {μ9 
Ῥιορἢϑὲ πιοδῆβ ἰοὸ ορροβθ ἴο {μπδὶ ἤοῦγοῦ ΜΙᾺ 
ψπΐοι [86 δυδενίηρ Βογνδηϊ 88 ΓοραγΓαρα, 8 8ι11Ὁ- 
υγθοὰ θρεϊηχίηρς υρΡ ρῥτγοοθοάΐηρς ἴγοπλ σοβρθοί[υ] 
δοίοῃ δοθῆ. ΟἿδ τὐἱμῃϊ αὐυοὶδ 848. 8. ῬΔΓΆ]]οΪ 
ΠΗ Ὁ ἸῸΡ [μα. χ!ἰχ. 7. Απά οὔθ πιΐρβὶ 
Αἰβὸ διιὨΡῚῪ τοίεγ ἰὼ ψεγ. χχχὶ!. 9 (ἸἼΠΠ Ὁ) 
7} διὰ Ηδ}. 1}. 6 (Ό" 2 Ἴ"). Βαΐ πογοσίμο- 
1688 ἰϊ σοϊηδίῃβ δὴ υπίοσίαῃδίς δβαῖν, ἱμδὶ 711) ἰδ 

δοἃ ἴῃ ἰο ΟἹά Τορίδιμθηϊ ΟὨ]Υ οὗὨ [1:0 δργϊηρίη 
ΟΓ δρυτίΐηρ οἵ βυϊάδ, αηὰ Ὡδνασ οὗὨ ῬθγΓβΟΊΒ, κε 
{δὲ ἴον ἴπ6 ἰδίου 080 6 σϑῇ οἢ ΜΝ ΔΡΡΟΝ ἴο 
Ατδϑὶο δηδιοχίο (παξα, 866 (Υ ΕΒΕΝ. . Ῥ. 868 
α). [πὰ ΤΥ ορϊηΐοη, ἰΐ ἰα Ροβδί 6 1πδὲ (16 τοδά- 
ἱῃρ ΤῊΣ ἰδ ποῖ οοσγθοί. Ῥθσθδρθ 6 οὐρᾷϊ ἰο τοδὰ 
ὈΝ 2) δα 'ῃ ΗδΌ. 111. 6. Τὶ που]ά ρκῖνο {πὸ 
ΒΆΙΩΘ ΒΟΏ86 ΟΥ̓ Π168:8 οὗ 8 ἀοηυΐηθ ΗοΌγον ποσὰ, 

ἐβουρῆ οὔθ, ἰῃηάοορά, ποὶ ἔρθαῦυθη!} Υ ὑϑοὰ. ΕῸΓΣ 
ὍΣΣ) ““ἐτεπιμῖ, διιδοὶ  ἰοϊς ἢ ΟΟΟΌΓΒ Ὀοβ:ἀ6 ΟὨΪΥ [ον 
χὶ. 12; Φοῦ χχχυΐ. 1. 10 ἽΣΣ πδβ (Π6 οσίμίῃδὶ 

τοδάϊης ἴῃ ΟΡ ἱοχὶ, ἰξ ΤΟΓΘ δ᾽ οσσδθϊο ἰὸ τπϊηῖς 
(8αὲ ἐδ οοπίοπία οὗ οἴδρ. 111}. οοὐδβαίοηϑα ἶ6 
δαυαιἐτυϊΐοη οὗὁἨ [6 Ρείθει ιν ποσὰ “1 ἴοσ 106 οὔθ 
{πδὺ τΔῪ μαγὸ [Ἀ]]οὴ οἂϊ ἴῃ ΒΟΠ16 ἩΔΥ, ΟΥΎ ΠΑΥ͂Θ 
Ὀοοοιαθ ἱπαϊδιϊηοι. [716 ἔογοροίηρ ΓΕΥΙΘῪ οὗ (89 
κιαὶο οὗ (80 απεοϑίίοῃ οοποορτγίης ΤῊ", δηὰ {86 
Αὐτοῦ ον ἀοαραίτίηρ δἰἱθηρὶ, ἀΐ8 ὁ56 ἴο 
ΒΩΥ “ἰμ6 οἷά 5 μοίίετ᾽ δηὰ ἴὸ ΚΕ ἡξνοι ἴο 16 
ἘΠμ δἢ δοοορίοα νοσηίοῃ. {. Α. ΑἸ ΕΧ., βαγδ οἵ 
1Π6 οἴπος νἱοτα δηὰ ὀβροοΐα} }γ οὗἨ {πδὶ αἰδίϑὰ 
ΔΌΟΥΘ ἴο 6 {80 τηοδὶ βΘΠΘΓΔΙΙΥ͂ δαορίοα ὮΥ͂ πιο- 
ἄογῃ οχροαϊΐοτβ : “ΤῸ οχρ δηδίίοῃ ἰδ ἴῃ ἀϊ- 
Τοοὶ ορροδίοη ἴο ἃ Ῥοσίϑοι! Υ υπλίοστλ ΗΘΌΣΟΝ 
δ, δηἀ πὶιμπουΐ ΔῺΥ γχοδὶ υῃὰ ονθὴ ἴῃ 
ΑΥ̓ΔΌΣΟ ΒΠΔΙΟΩΥ. ὙΠ οβίθῃβὶ Ὁ]6 ΓΘΘΒΟῚΒ ἴοσ (ἢ 8 
ἄτομα υἱοϊδίΐοῃ οὗὨ ὑπθ οἰθδγοδὲ ὑγί πο ρ 68 οὗ Ἰοχὶ- 
ΟΟΡΤΘΡΗΥ Αγ: ἔσγθὶ {π6 ομΐμηθτα οὐ δ μογίϑοι 
Ῥ6ΙΔ) 6] 1ότὰ, τ ΠΟ 8 ΠΘΨΘΓ ἃ δσοθρὺ ἢ σϑθθβδ 
οἵ “τοδὶ Ὠθοθδδὶγ ; δηὰ βοοοηάΐυ, (μ 6 ἴδοι (πὶ ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ΟἾΒΘΙ 0880 (π6 νογὺ ἰδ (Ο]]οτϑα Ὁ (86 μυὉ- 
δίδηοοα δρυΐ κ]ϑα, απὰ οομπηθοίοα πῖτὰ 16 οδ]οοί 
ΡΟ ὙΠΟ ἰτ ἷδ αργϊπκὶοὰ ὉΥ͂ δΡ 1 ΠἸΟΏ. 
Βυϊ βἷποθ ὑοὶῃ οοπαίγιοιουβ οὗ [06 γογὺ “1 
ΒΡτίΚ]6᾽) δ.ὸ οι μ]ογραᾶ ἴῃ οὐδοῦ ἰδηρύυαροθ (88 
Ἧ6ΊΏΔΥ ΟἰΠ6Γ Βροδὶς οὗ βρυ Κη ς 8. ῬΡΟΥΒΟΏ ΟΥ οὗ 
Βργ ΚΊ ης ϑίοσ οἢ ἢ Ἶπλ), ἔπ 6 ὑγβηβ 00 πησδὶ ὈΘ 
ὨδίυΓΑΙ, δηἀ πὸ ΟΠ σδῃ ῥτγοίθηα ἰὸ βαγ, [μδί ὑπο 
ΟΥ̓́ΤΊΟΣΘ οχϑιηρίοθ οἵ ἰξ ἰῃ ἃ Ὀοοῖς οὗ [ἢ 18 520 ἃ τὸ 
τοηυϊτοά ἰο ἀθιπιοηαδίγαίθ ἐἰ οχἰβϑίθρηοο. Το χοαὶ 

πλοϊδνο οἵ {πὸ βίσδηρθο πηδαΐ μα γ ἱ τ τ μὲ ἢ 180 
ἰγὰθ δρῆθθ [δὴ Ὀθθῃ βοὶ δδίάἀβ, ἰβ {6 ἀβαῖγθ ἰὸ 
ΟὈΙ ογαῖο (ΐ8 οἰοαν ἀοϑοτί ρίίοη, δὲ 1ῃ8 ΥΘΎΥῪ Ο᾽ιἵ- 
δοῖ, οὗ (π6 ϑογύδηὶ οὗ Φοῆονδι,) δ8 δῇ ἘΧρι δίοσΥ 
Ραγίῆοσ, ομα ἯμΟ τησδὲ ὑὰ ἰηποοραι ΗΠ] πι861{ ἴῃ 
ογάϑν ἴο οἴθδῃδθ οἰ 6 γ8.--ἀποίμογ οὈἠθοιΐου ἴ0 
16 τηοάοτῃ οχρίδηδίϊΐοη οὐ ἴμ6 νογὰ 18, ἴμδὶ ἰΐ 
{Ππθἢ δηιίοὶραίοβ τ[μ6 ἀεοϊαγαιίου οὗ ἴῃ6 ποχὶ 
οἴδυδα, ἰπβίθδα οἵ ἱογιηΐης 8 οοπηθοίηρ ᾿ἰπῖς Ρ6- 
ἔπνϑϑῃ ἰδ δὰ (π6 ἤχει." --ϑοῖιθ {πδὶ πο] (10 
τηοάογῃ Υἱοῦῖν, 856 ΟΟΓ ΑΥΤΉΟΒ δηάὰ ΒΘΕΙΙΎΖΒΟΗ, 
ΤΩΔΥ Ὡοΐ 06 ομαγροά νι} ψμδὶ ἦ. Α. ΑΙΕΧ. ΡΓὸ- 
Ὠούποοα (86 ΓΔ] τιοῖνο οὗ ἱϊ. 8.66 δὔονυθ [88 ἴῃ- 
ἰτοἀυοσίίοι ἴο (μΐ6 δοοϊίζοωα. Βυϊὶ βυγοϑὶγ ἷΐ ἰ8 Θβδῖοῦ 

ἰο οοπ͵θοίατο ἰμαὶ ΤῊΣ μι86 (ἢ ἴογοθ δηὰ οοῃδίγιιο- 

ἔοι ἱπνοϊνϑὰ ἰὰ (ἢ ο]4 νἱοῖνν (1{{π8ὲ τοπάἀ οσίηρ σᾶ π 

θὲ ομασγροὰ σίν Ὀοίηρ ηο Βαίζεῦ [μδ οοη] οἰ ΓΘ) 

ἐδ ἰο γοβογί ἴο δυσὶ 8 δοη͵θοίυΓα 88 ἐμαὶ οὗ {Ππ6 

Ααἰμον.---ΤῊ.].-- ηθ δὐάοά ὉΝ2 ὈΥ ὯΟ πιθδηδ 
ΓΤοργοδοηία, ἰὼ τοϊαιΐίοα ἴο γογ. 14 αἉ, ΏΘΓΕΙΥ 8 
(φυδηιἰπγ6) ἰηιθηαὶ Βοδίίου (566 ἱπληλοαϊαίοὶν ὃ6- 
ἸΟῪ οὐ σϑγ. 14 δ). 8.84}1 δῃαιϊι μϑὶσ τοῦ ἢ 5 
ἰρ ἃ δἷχῃ οἵ χϑυϑγεῆοα (οορ. Μαίιμ. νἱϊ. 16, δῃὰ 

ἧπ ΖΟΏΘΓΑΙ [68. χ]Ϊχ. 7). γὮ ἷβ Οϑ088] : ΟἹ δο- 

οουπὶ οἵ Ηἰδ δυγργὶθί μἿ ἱπιροβὶηβ ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ 

{ΠΥ τὸ ἀσπῃῦ. Τὸ υπάοτβίδηά [86 οδ0.88] οἰδιιδθ 

Δ ἼΒΌ ΝΜ) ὙΝ 32 δ ΠΕΙΙ ΖΘΟΗ ἀοο8 (“ Ὑἢδὲ 
ΜΓΔΒ ὨΘΥ͂ΟΥ (01 [867 566, ΝΜ Βδὲ γγ88 ΠΘΥ͂ΟΡ Βοδγὰ ἐμ 6 

πιο δν᾽)) [86 ἰαχὶ τυδί γεδὰ Μὰ ἼθΟ τ χ, ἽΦΙ 33. 

Βυὲ (πὸ «ἀἀϊιίομα! ὈΠ᾿), οἵ ν]νοι ἐμαὶ ὀχ ρίδμδ- 
εἴοῃ πρδῖκοβ πὸ δοοουηΐ, ἰπἰἰπλαίαΒ σαί μοῦ ἰδὲ 189 
Ῥιορδοὶ ἰαγδ (86 δι ρμβδεὶβ οὔ 89 δηϊμοαὶδ Ὀ6- 
πόθ ἰδ 76 δὰ [Π6 (θη 1195. Ηθηοθ πο δ 8 
Ῥοίογο Ὁ (80 ποτὰ Ὁ), ΜδῺΥ θαι μθη Ὧδ8- 
ἰἰοηδ ἰσοι]οὰ Ὀαδίοσο Ηϊΐπιὶ ἴῃ σενόσγοηοο, δηά 
(ποῖ ἰκεἴηρα ποθ ἀσ Ὀοίοσο Ηΐπ, πτἤογοδα 
[8Γ86] ἴθ]1 ΟὨΪΥ δνοσβίοη ἴον ΗΔ. Τπυθ ἴΐ Παρ- 
Ἐς {δὲ ἐδνηοε ἀϊὰ ποὶ γϑοορῃζο Ηΐμπ ἰο ποῦι 

8 88 δῃηῃουῃοραὰ ἱπ δάνδμῃποθ, Ἡοσθαβ ἰἤοθο ἰὼ 
σι ποσὰ ποίη δρουὶ Ηΐπι ψγἂθ ΔΩΠΟΌΠΟΘα ΒΑ 
Ηΐ απ υπάοτγειοοῦ (Ϊχγ. 1; Ιχνἱ. 19). [τ ἰδ 
οἶθαν, ἱμοσοίοσο, μαὶ ἼΒΌ διὰ Ῥ»Ὁ'᾽ τοίδσ ἰο {86 
Ρτορβοίίες δπῃηουηῃοοτθθηὶ (μπδὲ ργοοθάθα [π6 ιἷ8- 
ἴοΥ 8] ΔΡΡΘΆΣΔΏΟΘΘ οὗ ἴΠ6 οσυδηὶ οἵ Ψψοδβούδῃ, 
Δα ῥσγορδγοὰ [86 ὙΔῪ ἴὸγ ᾿ξ. 11 νὰβ )υδὶ {Παὶ 
τε, ΡΓΟΡ ΘΕ ΙΟΔ}1Υ δοαπδὶπιθὰ χὰ ΗΠ; πὶ ἴῃ δά- 
νῆα, ἰδαὶ αἀἸὰ ηοὶ χοοοῖνο Ηΐη ; ἩΒΟτοδΒ ἴΠ 6 
ιοδίμδ, ἐμαὶ γοὶ τοῦθ πίβουῦὶ δυο ῬΣΟρδγδίίου, 
ταϑὰθ ΗΠ γγϑϊοοπιθ. [“Τἢο Ἰαδβὶ οἰδιιθθ, 1 ζτϑῃλ- 
ΤΩΙ, δα ιἶῖβ Θ]ΌΔΙΪΥ {ΠῸ6 τοοοΐ θα ψΟΥΒΙΟΏ ΟΥ ἐπδΐ 
οὗ 106 ΤΧΧ. κἰνϑηῃ δῦουθ (ΒΙΗΒ ΚΒ ἰγαπρ αἴθ ἃ8 
Ὧν. ΝΑΒΘΟΕΊΞΒΑΟΘΗ ἀοοα.-- Ε.). Βυὲ 8ι. 6} 8 
υοίδιίοη, Βομ;. χν. 20, 21, τ θγο [Π18 ὙΘΣῪ Ῥτο- 
Τηΐἷδθ, 8. τοηἀογοὰ αῦογο, 18 τηδὰθ ἴΠ6 Τυ]6 δηὰ 
Δ οὗ μῖ8Β οὶ οοηδυοὶ 88 {π6ὸ ΑΡοβί οἵ ἴΠ6 
ΟδθῃίΣ]οβ, βοοπηβ ἀθοϊεῖγο ἰῇ ἴανου οἵ {6 ᾿δίϊο ιν 
ἸΡΔΗ ΒΕ ΧΧ. γύυσθ. στη. Οπύβισβ, 511 ΕΒ). 
Βοοΐἀὁ [6 δι ποΥ Υ οἵ 88} ᾿αριγοα οοτητηθῃΐ, [16 
οοπίοχί ἔανοσα (ἢ ΐ8 οοῃείγυσίίοη. Τὶ ν]ὰ6 ρυὉ- 
᾿ϊσδίίοη οἵ {π6 Ἰ, ἴο ποῖ Ῥδι] ἀν] 68. 189 
πογάδ, δηὰ ἴῃ πῃ ΐοῖ μα τ ἴΠ6 οἢϊοῖ ΤΕ ΓΠΙΠΙ ΘΙ, 
οχρ  δἷπ μον ἰΐ πουἹά 6 (πὲ ΤΩΔΏΥ ὨδίϊΟΏΒ δἢ 
Είηρθ βῃοῃ]α σοῦ ἰοὸ ἀο Βοζαβδβοὸ ἰο Μέεβαίδι. 
ΒΙΒΕΒ.--ΤΆ.} 
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2. ΤΗΕ ΤΟ ΙΝΕΒΒ ΟΕ ΤῊΕ ΒΕΒΥΑΝΊΤ' ΑΒ ΤῊΕ ΙΑΜΒῈ ΤΗΑΊΤ' ΒΕΑΗΞ ΤῊΣ 
ΡΕΟΡΙΕΒ ΒΙΝ. 

ΟΗΠΑΡΤΕΒ {111, 1-7. 

1. ὙῊΟ διαί Ῥο]ϊονθα ουγὶ Ὑοροῦιῦ 
Απὰ ἴο Ἡβοῖὰ ͵β (86 δγηὶ οὗ π6 Τ,.ΟΕΡ Του δ] α ἢ 

2 ΕῸΥ "Ὦ6 518}} σσον ὉΡ Ὀοίοσο πὶ 88 ἃ ἴθ οσ ρ]δηΐ, 
Αμὰ 88 ἃ τοοὐ ουῦ οὗ ἃ αΥΥ στουμά: 
ΗΘ Βδίβ Ὠ0 [ΌΓΠΙ ΠΟΙ ΘΟΙΩΘΙ1Π688; δηἃ ἩὮΘΩ 6 888} 566 εἶτ, 
Τήμογο ἴϑ Ὧὸ Ὀοδυ  ἰμαὺ 6 βου] ἀδβὶγο κΐτῃ. 

8 Ἢ ἰΒ ἀοβρίβοα δῃά γοὐθοίθα οἵ τμβθῃ; 
Α πιδῇ οὗ Βοι Γγού8, 8η4 δοαυδιηΐθα ΣΙ ρτίοῦ: 
Αμάδ "να δά 88 1 6 γ ΟἿ [8068 ΤΤΟΠῚ ὨΐΠ ; 
Ηδ νὰ8 ἀεδβρίβοα, δμὰ ν6 οβίθοιηθα ἷπὶ ποῖ, 

4 βΌΓΟΙΥ μα μ80}} ὈΟΓΠΘ Οὔ φ ὶοίδ, 
Απὰ οΑΥτΙα ΟἿ ΒΟΓΓΟΎΒ: 
Ὑοὶ να αἱά οβίθοιῃ ἷπὶ βίυοζθ, 

᾿ ΠΕΣ οἵ σοά, με εὐρύίων, 
αὖ 86 ᾿τ0σα8 ἡ"πουῃ ὉΣ ΟἿΓ ἰγβηβρτοβδῖο 

ΗΗἜ τταϑ ὈτυἶΒοα [ῸΣ Οὔ ἱπίαυοδ : τ 
ΤΠ οδμαβιϊβαιηθηῦ οὗ ΟΣ ῥθϑο8 τῦα8 ὉΡΟῺ ἰπὰ; 
Απάὰ υἱὰ δῖ8 περ Ὸ ΔΓΘ Βοβϑ]αα. 

θ ΑΙ] πὸ "Κ6 ἜΡΕΡ ΑΥ̓͂Θ ζΦῸΠ6Ο ΔΒΙΓΔΥ; 
Ὗγε Βανθ ἰυγηθα ΘΥ̓ΘΣῪ ΟΠ6 ἴο [118 ΟὟ ΜΑΥ; . 
Απὰ ἰμ6 ΠΟῸΒΡ μιδίῃ δ] οῃ ἷπι (μ6 ᾿πί υ ΕΥ̓͂ οὗ υ8 8]], 

 Ηδ ν88 ὀρργεββεά, δπὰ 9 "γ88 δή] οίοα, 
ΩΥ οὐ 6 οροπϑὰά ποὺ ἢΪ8 τηοῦ!ἢ : 
Ης 18 Ὀτουρ 85 ἃ ἰδ ἴο [86 δἰδυρηίον, 
ΑΠμὰά 88 8 Βῆδορ Ὀ6ίΟγΘ Π6Υ ΒΉΘΒΓΟΙΒ 18 ἀυχαῦ, 
βο ἢ "ορϑῃϑίᾷ ῃοὺ 18 του ἢ. 

1 ΟΥ, ἡοοίγίπδ. 3 ἨδΌ, λδαγίῃρ. 8 ΟΥ, δ λίὰ αδ ἐΐ τον 4 ὨΐΒ [206 ἿὟΟΙΝ ὑ8. 
4 ἨθΌ. α8 αἡ λίαϊηρ ο7 }6668 7γοπι ἈΡΆΤΟΥ ΜΝ 8. δ ΟΥ, ἑογηιεηϊδα. 
4 ΗδΌ. ὀγτίϑ6. Ἰ ΒοΌ. λαίλ νιαὰδ ἐδ ἐπίσιυ {δε (7 ιἱ αἰΐ ἰο πεδεὶ οκ Ἀἀΐαα. - 
ὁ λὲ ςαπιδ μὮ. δ 4106 δαιῦ. Φ Ὁ οἷ απὰ ἱπο ἴο δὲ 
ἃ ποία ΚΟΥ ραΐη ὁ τοὐ ἱπσίν δοισοὰ λίρεδεζ. : ἀκ ἀδαο νὰ ϑκοΝ 
εΆ8α ἐδ ὁγουσδὲ ἴο ἴδ: διαισλίον. ' 

ΤΈΧΤΙΛΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

8οο 2 εξ ἴοΥ [Ὧ6 ΓΘΟΌΣΥΘΙΟΘΘ οὗἁ {π0 ψοσήβ: ΨΜοσ. 8. 

ΤῊ 3)(ΘοτΩΡ. 5. χυ- δ; 76Γ. χχῇ. 28; Μαὶ. 1. Ἴ, 12; ὉδῈ. 

χί “1). γον. 4. 13». Ψον. ὅ. δ -- 2 ΘΥ̓ΟΙΥ- 

ὙΟΙΘ 686 ΤῊ ἽΞΓῚ οοτηρ. 66, ἵν. 33; Ἐχοάτβ χχί. 36. 

ἈΞ γον. δ᾽ 528. 
Μασ. 2. ἽὝΚΝΕ πὸ [6 ᾿διῃ ἥογηια π ἢ [ἢ Βρϑοΐαδὶ 

τηθϑηΐπρ ΟὔΠὸ δοαμέ μεΐ ἔογτη, σοτο. 26. χί, 16; 1 Β88). 

χνὶ. 18.---Ὑ Τῇ ἴῺ ῬΑΓΆ 6] βγὰ ἢ ὝΜΏ δρόΐζϑῃ οἵ ἔῃ 9 
τ 

ΠΑ[ΏΣΘ οὗ [86 ϑηνίγοητηθηί.-ἸἘ[ΠῈ }} 15. ποῖον [9 
με  π: 

ΒΔΙΏΘ 85 ἈΓ }. ὯΟΥ ἴο ὍΘ τϑῃάθγθα : “ ἐλαΐ γ9 ΤΏΔΥ 560 

εἶτα," ἴοσ {86 Ἰδιῦου πογὰβ Ἄσσρῦϑδδ βΈ ἢ. δὰ ΘΌΒΘΠΟΘ οἵ 

ἽΝ μὰ ὙἽΠ (Πδὲ [ηὴ6 βογνυδὴΐ τψουἹὰ ὍΘ αἰξοχοέθον 
ἐηνίῖο. Βαξ ἸΠΝΝ}) 18 υγτοίδαϊβ οἵὔ α Ὠγροίῃοιίοαὶ 
οἴδιβο : δῃηὰ ἀϊὰ γὸ Ἰοοῖκ δὖ ἢΐτ, ἔθ γ9 Ὑ48 Π0 βυ σἢ οττη 
ἰπαΐ ψὸ πουἹὰ Ὦδνο πϑὰ ρ]δϑῦτσο ἴῃ πἴτι. ὙΌΣ. 8 μῖνοα 

{πὸ τηραπίης οὔἐπο ἥἤρτιγο υδϑὰ ἴῃ νου. 3 α, δὰ 8 ὭΘΑΤΟΓ 
ἀοδηϊίοη οὗ 6 ΠΟΙΆΘΙΥ ρρϑδγησθ οἵ ἰδ βοσνϑδηξ ἀδ- 
βοσγί δὰ ἴῃ νοῦ 2. ὮΘ ΔΚ ἐπα γοογο σοχδγὰ ΥὙδζ. 8 ΔΒ 

ἴῃ δρροϑίἐΐομ νἰΐῃ ἐδο Ἰοχίσδὶ οὨϊοξκυ ὈΪ]οοὲ ΟΥ̓ τοι. 9, 
τ Οἢ 15 480 δἱ (89 ΒΑΠ16 1196 [26 βταϊαγλ δεῖσαι δ 66 ὲ 
ἴῃ ὑπ ὅγβι ο]δ86 οἴ Υὸοσ. 3 α. 

νον. 8. ΓΠ|3), νἩ]Οἢ [9 τορϑαῖθα ὮΥ̓ ἯΔῪ οὗὨ τοεβρί ]α- ἀὐτες 
το ἔῃ ἐπ δαί οἰδ8θ οὔ (ἢ ΨΘΓΆΘ, ἕοστωβδ ἴπΠ6 σοῦ οοἢ- 
οοροωμ. Οορ. 9.392). 713 χιχ. 7, ὉΣ Ἧ3 Ῥα, χχί!Ἱ 6; 

ἴννΥ : ᾿ : 

Οὐθά, 2: 26 :. χ]ΐὶχ. 16.----ἰὴ ὈΣΝ ΧΆ ὈΧΙΜΤΈΔΟΗ 

ψου]Ἱὰ ἔδκο Ὁ ἴῃ ἐδο ΒΘ: 86 οἵ υὲγί δροοίαδιῖαε. ΤῊ 5 
ἈΪαταὶ οοσυσβ αραΐῃ ΟὨ]Ὺ ΡΒ. ΟΧ]!. ὁ δῃ ἃ Ῥγου. υἱῖ!. 6. 1 

το Ῥβαῖτα ἰ ἰΒ υϑϑοὰ οἵ 6 ψ|ιοϊκοὰ, πη (ἢ 6 ῬτΤΟνΟΤΌΒ {Ὁ 

8, ἰπάϑϑὰ, υδοὰ ἴῃ Ῥαυβ 6] ἰβὴ ὙΠ ὉΝ .3. Βαυὶ [ἢ 

οἷς ἰοχὺ ἐῆθ Ῥγορῆθϑὲ σδ ΠαγΪΥ ἰαἰθηὰ ἴο Βϑύ, ἔῃ δὲ {ἢ 9 

Βογγυδης 8 ΤΌ β ΚΘ ΟἿΪΥῪ ὉΥ τηθ8} οὗ ΓΟΒΡΘΟΙΔΌΣ ἐγ, Ὀὰὲ 

ποῦ ὉΥ ἰπΐοιήον ρϑορὶθ. Ησο ψουἹὰ γσοργϑβϑηΐ Ὠΐτη σαί 

88 ἴογβακϑῃ οὔ αἱ, Δ8 δρρϑδυβ ἤοϊωῃ ὙΠπδὶ {010 ᾽8 δηὰ 

ΧΙ χ. ἢ. Βαΐ 1ἐ 18 Ὑ Ὁ τω ποἢ ἃ αυσθδούίου πδοίμΘΓ ΧΑ 

ΓΑΔΥὃὉΘ ἴδ ἰκοὴ ἴω [ἢ 6 80}890 οἵ “" ἀρδογέιδ." Ἐοτ ὅοῦ χὶχ. 

14 {{ ἰδ βαϊὰ ΦΉ᾽ὴ ἢ) ηΠ, ἢ, δὴ ΤΩ ὨΘΙΚΏΌΟΥΒ Ὦδγο ἴοΣ" 
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ΘΑΙΚΘῺ τὴ. ΤΠογοΐοτθ κὰν, ἰδ οὶ ἀεϑογέμα Ὀθπὲ ἀδϑοόν θη. 

τ πδ5 δὴ δοϊϊνο ἰπἰταηδίενθ ΒΟῺΒΘ 8180 ἴῃ ῬΒ. χχχῖίσχ. ὅ 
(εὐ πὴϑ Κηοῖν Ἡδδὶ ἃ ἰγσαηϑίιοῦν ἐπ κ 1 8.}) Δα ἴῃ Ε5οῖ.. 
1. 27 (}6 ἐπδὲ ἤϑδγβ Ἰοῖ ἢ Ὠραγ; δηὰ ἢθ9 ἐπδῖ ἡογῦσδγ. 

οἱἢ Ἰοΐ Ὠΐτ ἕοσθοασλ. 1 Ποσϑίοτο στο ὙΠ ἨΚΧΟΘΤΕΝ- 
ΒεΒο, ὙΠῸ τγοραγὰδβ (ἢ9 διργοβϑϑίοι "' 89 σοσυθϑροπαϊηκ 
ΘΟΙΥΘΟΙν ἴοὸ {ἢ 6 “ἴτολη 8 τη δη ̓ δηὰ "Ἷ}ἿῚΤΟΏΔ [9 δΒοῃ8 οὗ 
τήθῃ,᾽ 11.14.5 ΤΒΘη (ἢ9 ρῥΙυγαῖ ψου]Ἱὰ ὈΘ ΘΠ ΟδΘῺ [2 ΟΥ- 

ἅοσ ἴο ἱπιϊγοοῖθ ὈΥ͂ (ἢ σουῃὰ οὔ ἴ[ῃ6 ψογὰ ἔθ το]διίοι ἰὸ 

ἴμο Ὁ 1.14. {ΥΤῚ ἰν ἀορίπσηα, ὈΦῚΣ ὙΠ ἐποτο- 
ἴοτο οδείπονδ λονίνωδι, ἰ. 6., ἢ6 οὗ θη ἐπϑῖ σϑῶ568 δοίέϊ. ἰὸ 
ὍΘ ὁ τδη. ΤΏυδ ἰδ ΤΧΧ. τρηᾶοῦ 1ξ ὧδ γοραγάθ {πὸ 
8ΘΏΔΟ: εἶδος ἐκλεῖπον παρὰ πάντας ἀνθρώπονες;: ΒΥΜκ.: 
ἐλάχιστος ἀνδρῶν; υτα. πουϊδείρνωδ υἱτογι. ΤῊΘ οχρὶα- 
πδοῃ οὗ ΗΔΗΝ: δγοϊάδῃοοθ οἵ τἤθη (ἐπ7. οοπδέ. δὰ ἴῃ 
Ὁ) ΤῊ ΧΊΙΧ. 7), 17 ποὶ χοῦ πῃρτγοιηστηδίΐοαὶ, [2 δὲ1}} 

ΤΟΥ͂ βατ  οιοιιοά, τ ΔἸ Ν9 ΟΟδΌΥΒ ἴῃ [5968 ἢ ΟὨΪΥ ἰὴ 

γοτα. 3, 4 οὐ 118 σμαρίου ; ἴῃ τοῦ. 8 ἴδ ἢδ88 [ἢ9 Τοτωϊ πίῃ 

φηάϊης ἰδδὲ ΘΥΟΥ ΟΟΘΌΣΒ ΟΙἸΒΘΉ ὮΘΤΙΘ ; [η γοότ. 41 δ ἐὴθ 

δοισοῦ Τῆη8986. οἰαγαϊ! οηάίηρ (66η. 111. 7; Ῥα. Χχχῇ, 10). 

-.- ὅβ8ῃ, οὗ σΟΌΧΣΒΘ, ΤηοΔῸ “ {πὸ σδοηδάδπὲξῪ οὗ 

δἰοἴκθθ8," 17 κεν Ὀ6 ἐδιζθῃ [ἢ ἢ 9 δθΏ9 οἵ »Ὲ9 Ῥπ. 

Χχχὶ 12; ἵν. 14, δΐε., »ῊΘ κα, χὶΐὶ, δ, »Ὰ Βαιδ᾿ ἱι. 1; 

ῬτΟΥ͂. νἱΐ. 4 ΟΣ ΓΡῚΣ Βαϊὰ ΜΙ. 2. Βαὶ ἴῃ τῃ9 ΟὨΪΥ Ῥδ8- 

δα ἩΐΠΟΥΘ ΝΝ Οαστ ΓΒ Ὀθβίὰθ ἐπ 6 Ῥγοδοιῖ (Ὠουΐ. 1. 13, 

1δ) ἰἴ ΤΠΠΘΔΠ5 κ1 86 δου δ ἴδῃ 66," ποὲ ἴῃ ἔῃ 5686 οἵ ἔα- 

το ΠἸαγί ἐν, Ὀπὲ (ἢθ δ Κηοντῃ δηὰ γοδροοίθα ὮΥ 8]1, (9 

νἱν εἰἰιιδίγίδ οἵ ἐπείρπηδ. Τὴ6 κϑηϊνο σοῃδίγ σι ΤΘ- 

δοῖνϑϑ ἰἐδοῖζ ἰηΐο ἔὴ8 οοπαίσισίθο οὗ (ἢ γογΌ πίε {116 

δοοιπδϊΐνο οὐὁἨ ὩΘΆΣΟΣΡ ἀοδβηϊ οη. ΕῸΣ ἀν. γυν ἘΞ 

ἧπ ΡΤ, ἧ, 8.. ἯὮΟ 5 ΔΟΥΤΩ ἴῃ Σοδβρθοὶ ἴο δἰ οἰζωϑαθ, 88 

οὔθ ΤΩΔΥ ΒΑῪ Ὁ")2 Μ) δυδἰαίμε 7Ταείοηι ἃ Κίηρο γν. 1. 

ΓῺ» ἼΣΙἘ ἔθνος ἀπολωλεκὺς βονλήν (ΣΧ Χ.) ὕϑαϊ, χαχί!. 

48, 35} ἢ πλανώμενοι τὴν καρδίαν ῬΆ. ΧΟΥ͂, 10, δἔς.-- 

Τῆθ Ἔχρίδιδέίοα “ φείέωε πιοτδὶ (ὈοεοΣ οὐοοίμ τβον 78), 

ἡ. 6., ΔΒ ΟΦ ὑυὲ ἴῃ [ῃ9 Θσοῃάἰἰοη οὗ Καονίης δϑοαυϊ δβἰοἷς- 

ὯΘ68 " (ὈΈΙΣΤΣΒΟΝ) ΒΟΘΙΉ 8 ἰο0 Τὴ0 ἴοο ποοτίαϊη δηὰ ἔδι- 

(οἰοπ θα.---“Ἴ{ὉτὉ0 τ ΤῸ Ὑδιγδηϊθα ἰη σοδάϊης ὙΟΏ9, 

κ5 ἰμάθοὰ 4 Οὐνν. ἀο, οὐ ἴῃ ἐακίηρ ὝΓΟΙ9 1Ώ 86 ΒΘῺ8δ6 οἵ 
ὙΠ59. Ὑ6 τηῦϑὶ ἐγδη δ] αἰθ δηΐ ὀχρί δίῃ 858 ἨΈΝΟΒΤΈΝΒΚΒΟ 

ἄοθα, δοσογάϊης ἴο ἴ,ογ. χῖν. 45: “35 ΟὯ9 ἔπδὲ ηΐθ86 (ἢ 

ἙΟΘὨ ΘΏΔΏΟΘ ἤγοσω 8." Βαϊ {π|8 ὑδᾶρθ οὗ ἽΪΖΟ 15 ποί 

βυῆ οἰ τ ΕἾ δἰίθαιθά. 1 τηυδὲ ἐπϑγοίοσο Ὀ6 ἐδ ΘῺ 68 8 Ὁ- 

εἰδη εν (σά γογηα. δῈ 812 ϑαπαέϊίο, ἰν.λ1.0] ναοσίαίίο (ΟἸ4Ε. 
ὃ 199 α) ἴῃ ἐδ 9 δὐδίγαοὶ Β6Π80 οἵ “" τοι ης." Βαυὶ ἐδ ἔατ- 
4060; ᾳαρδίϊορ αδσίϑϑα, Ἡποίποῦ {πὴ δοβίγαοί τηϑαηΐης 
ΔΡΡ16 8 ἀΙγο ον οὐ 1ηἀἰγοοῖῦν, δ πΠοΙΠΟΡ [9 ποσὰ 

ὩΣ 8 “ΓΟ ΔΊ, αἀγὸ ἴὸ ὃὉθ9 σοῃδίτυοα 88 δὴ ἰπὰθ- 

φοη δε οί 66, ΟΣ ὍΣΟ ἰο Ὀο οἰποὰ Μ ἢ 712). [Γ᾿ 
ἽΠΠΟΙ ὕο ἰδίκοῦ ἀἰγοοῖ δὸ δραίσοοι, ί. 6., 10 10 Ὀο ἰοῦ ἰῃ 
415 δοὺδίσγϑοὶς ϑϑηΐϊῃ κα, (ΏΘΏ ΟὯΘ τηυδὲ οοπηθοῖ ἐ)6 ὙΠοΪΘ 
αἴδυῦθϑο τ 7113). ΕΌΤ, “ δοοογαάϊης ἴο ἐὴθ νοἱἕηρ οὗ 
[ὴΦ σουσηίΐθδῃοθ ἔσο ἢίπὶ," τουϊὰ ὈΘ ἃ δοηΐίθῃσθ υἱὲ }- 
οὔϊ ἃ ρεϑαάϊίοδίο, ἴο καί Ἡδπίσἢ ἐπ τνογὰδ τουαὶ ᾿θῶπ ἢ 

ΤῊ 23). Βυῖίδοη ἐποῖν ροβϑ οη δηΐονο 1122 18. ΒΆΤΡυ δ κ. 
ΟὩ6 ποιϊ]ά οχρϑοὶ “1}} ἼΠΟὉ9 Σ132}, 80 ἰμδὲ [9 5900- 

ομὰ 4) οἵἩ [}} 6 Υϑ 89 “ουἹὰ ὑοσία «ἰὴ 1122 δὲ ἀοϑϑ ἐῃ9 
βτοὶ, Βαὶ 712) οοἴχοθ αἴϑογ, δὰ, δὲ σϑιωδγκοὰ ΔΌΟΥαΟ, 
1 δογγοϑροῃὰθ ἴο ἴδ 712) Ὀοκίροίης ἴδ) γΟΣ86, 88 8 
βοτὶ οἵ γοϊδίἑνο, γοοδρίυ]διίης σομοὶ υϑίοῃ, ᾿Ὠογοίοσο ψὸ 

τηυϑὲ αϊτο (ὴ 9 ψογὰβ 5 Ὁ) “ἽΠΟ2) 85 δὴ ἰηὰάθ- 

Ρϑῃαθηί οἶδι186, ἩΒΊΘῊ ἰδ 8150 ἀοτηδησθα ὮὉΥ ἢ 6 δαοοῃὶδ. 
ΤΏΘΩη ΠΛ γηιιϑὲ ἰθκὸ ἽΠΌ 68 τῆὴο δοϑίγαοϊ οσ 26 60Ὲ- 

ογοῖα, οι ηκς 9 οουσπίθηδῃοθ ἔγοσῃ ἰὼ Ἡου]ὰ Ὀο - 
[0 οὈΪθοὶ Ὀοίοτθ σῇ ΐϊο ΟὯΘ γτοὶϊ8 ὃ 6 οουῃίθηθῃ σοι 
Τμα 42) ὝΠΟ 22 νου] Ὁ 186 δρῖῃθ δβ Ὕ β[Ὁ 2 3 
339. Ὁ.)9. Ι 
ὅέ:. δ. ΜΝ [8 ορροδϑὰ ἰο )Π}Ὲ1Π| τοῦ. 4 ὃ, δῃὰ 19 

ἴῃ ἐστ τὸ ἴη9 37 Ὀθίοτο ΜῈ} γον. 4 α; 30 ἐμδῖ ὮθΓΘ Ἧ6 
ἤδγὸ ΒΌΘΒ ἃ Οἤδ ἢ οὗ δάάνογναιίίνθ δἰμυνοό 88 ἰὴ 11, 12, 18, 

ΜΓ ὮΘΓΘ 868 -τ-ὴθο ἰ8 Ῥατί. Ῥοαδὶ, ραϑϑΐγθ ἴο πο ΠΟ 

1,9. -ἼΞΒὸ ὀχργϑδϑίοῃ 9) 12 ἰδ ἴο δ6 αἀκοά 88 

Ὁ ΟΣ Ἴ212 Ρτον. ἱ. 8, ὁ. δ., “ ομαϑειβοτωθαΐ, ϑἀοβί θα “πιστὸν 
ἔο γϑϑδοῦ, ἴο 8 ΣοδθοΏΘὉ}]9 Ὀθίης" (Εττσια, ΖΟΒΟΚΙ, ΚΕ); 

995 ἽΘΥ Ῥτον. χυ. 23, “ οηραιςἰϑοιηθηξ ἐο τὶδά οὔ." 

οἷ ἢ ἮΠΞῸ ῬτΟΥ͂. χν. 51 " τορτζοοῦ ἰὸ 116.) ΤῺΘ 6οῃ- 

βίσιοίίοη [8 δηδίοβοῦϑ ἰὸ δαὶ οὗ Π9 ρατγίἰεΐρῖο ἐμ [ὴ9 

δοῃδίγαοι βἰδίο ἰμδἰθδὰ οὗ [86 σοῃμηθοίοη ὈΥ͂ 8 Ῥτοροβί- 
(ἰοῦ - 55. ΟἿΘ ΡῬτορο νυ ̓ οοῖκα ζἴοσ ἃ δὶ υταὶ, τ ἢἰσ ἢ 

8.160 ΠΝ ᾿δίβθιγῃθσθ (Ρπ. χχχύἕ!. 9; ῬτοΥ͂. χχ. 80). 
ΕῸΥ οὔθ οδπηοῖ ΒΏΡρΟΒΘ ἰηδὲ ὑῃ9 Ῥγορῃοὲ 'ψου]ὰ ϑρϑαὶς 
ΟἿΙΥ οἵ οΥΘ τοῖς οὗ ἃ Ὁ]ὺνγ. ἮΝ τηῦσδί (ὮΘῺ ἰδἶκο (110 
πογὰ οοἸθο γον. 115 ΤῃθϑΏϊη ἴο “ υἱδᾶχ, ᾿Μα]16," 19 

ΤΊΔΥΪΒ ἰοΠΠἸἔ ΌΥ 8 Ὀ]ΟΥ. --οὉ ἈΒᾺΣ “ Ἡθϑδ]ης ἴδ [0 πα," 

[6 ΘΧΡΙαἰ θα 88 ρϑβϑεῖγο οὗ ΠΝ οδυδαιίγο Καὶ  Ἃ, -ὦ “(ὁ 

ἀο Ὠρα]ηκ." Οὐ (5 πιϑδηΐηκ 15 ἰουαηἀθά (ἢ 6 δορδίσαο- 
εἴοι οὗ 5“ τι πὸ ἀδεϊνθ οὐ ἐἢ 9 ΡῬΘΙΒΟῺ (6. σ. ΝΌΙΙ.. χὶ!]. 
18; 8 Κίημε χχ. ὅ, 8) δΔηἀ ([ΟΓῸ ΓΕΣΘ]Υ) οὗ ἐδο [πίη (ΡΒ. 
ο111. 3), ψῃΐσἢ οσουγ δοὴρ τἱὶ [ἢ6 οσοπϑδίγαοίου τ] ἢ 
ἔδο δοσυυδίϊγο (χίχ. 23; χχχ. 96; 1γ]1. 18, 10, εἰ6.)λ. Τῆθ 
νογὰ ἰ5 (οΠὰ 608 ΠΡΟΣΒΟΏΔΙΥ (ἐ. 6.,) τί ἢ ἰηἀοβηϊὶθ 

δι. Ὀ)]θοὺ) ἴῃ νἱ. 10, ΒΘΙΘ 6 ἐσϑδηβίδίθ : ΟὨΘ Ὀσοῦκχηϊ ἢ ΓῺ 
Ἡθοϊίης. ΤΏΘΏ ἈΒῚ) [6 ῬΡαβδαίΐνο. 

γος. ἴ. ΤΟ, [5 δοοοσάϊΐημς ἴο τ δοοϑηΐδβ, ἰο 9 

ἐχϑαϊθά 88 8 Ῥοείδοι δηὰ ποῖ 68 ἃ ραγίϊεἶρ]6. ΤΉ ροσίϑος 
5 υδοὰ ὈΘΟ68ΔΏ8δΘΟ ἐΐ ΘΧΡΓΥΘΒΒΟΒ ἤοΤΘ Ὠοὲ ἃ (ΓΒ ΒΔΟΙΪΟΙ 80- 

ΟΟΙΆ ἰϑηθα Βυυ  ΟΘΒΟΙΥΘΙΥ, ΚΘ ἰδ6 Ὀοίηρ 16, Ὀμυὲ 8 δὸ- 

σοτρ ἢ ϑῃθά, σοι λαΐηκ δίδίο, ἐπ Ὀοθίης ἀπ, δἰδη ἀΐπα 
ἁπτοῦ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ἘΠ ΗἩδνίηρ κἰδιοὰ (80 ἔβεπιθ ἴῃ 111. 18-15, (ἢ σ 
δεῖ ἱπίγοάθοοθθ (ἢ ῬΘΟΡΪΘ 88. πρϑακίηρ. ΤΒΟΥ 

δὰ «δὲ γγδϑ βαϊὰ ὉΥ ἱταρὶ οδιίΐοη ᾿ἐΐ. 16 ὃ, νυ. 
8. {ΠΟΥ Βανθ ῃοΐ ϑοϊονθὰ ἰδ6 δηπουποοιαθηΐ 
Ἰρλν τω ρου οοποργηίΐηρ {86 Βογνδηὶ ἐμαί ἐπ 6 
δΥθ δηα μανὸ ποῖ υπάἀοτβίοοά (86 Γονο]8- 
ὕἴοη οἵ τὴ αἰ νίηθ ῬΟΥ͂Σ ἐτηραγίοα ἰο ποῖ (γε. 
1)ὴ, ΤὨπ8 ἱΐ σδιθ δρουαὶ ἴπδὶ (ΠΟΥ ἰτϑαίοα 86 οἵ 
ΠΟ δοοουῃΐ ἰῃ6 Βογνδηὶ οὗ Φο μονὴ σ|0Ὸ δργβδῃρ 
ὉΡ |{Κ ἃ τοοξρσουΐ ουἱ οὗ ἀγγ ρτουπὰ (γοτα. τ 
8). Τΐδ τρϑδη- ἃ ἴογηι οὗ 6 ϑοσυδηΐ ὁ β 

αοά '8 οχρ]αϊ πο γ 86 Ῥυῃίδῃπηοης οὗὁ ΟἿἦ βἰῃϑ 
θεΐης Ἰαϊά οἡ Ηΐ, ἰμδὲ ἐπγοῦσ Ηΐδ βυβοσίηρ 
ψ ταΐρηξ ἤπὰ ρϑᾶοθ δηὰ Ἠθδὶἑπρ (σ τ. 4, τ 
ὝΉ16 γ͵ὸ ΜοδΙΙο ΟἸἸΣΒΟΙν 5 ἰῃ ναὶπ ἰὸ δπα 
ὙΓΆΥ ἰο βαϊ νδίΐοῃ, “μου δῇ σδαὶ ΟἿ στ] οἱ Ηΐδι 
(τνοσ. 6); γοὶ Ηο ὕοτγὸ 1ΐ ραιίθηι !γ 11Κ 8. βῃθερ, 
{πδύ πηι ον βυ Πα τθ 1ἰϑοὶ ἢ ἰο Ρ5 16 ἴο (Π6 Βδυ μη τον 
ΟΥ̓ ἰο Βῃοδσίης (νοσ. 7). 

2. Ὗ)ηο ΒΔ Ὀο]ϊονοᾶἅ .----- τον 6310, νον, 
1. Αἱ ἢγβὶ εἷχμι ἐμαὶ εἐχρίδηδιΐου (οοπαπιοἀςὰ 
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ἃἰθο ΕΥ Ζηο. χὶϊ. 388; Βοπι. χ. 105), βϑϑθεπ)δ ἴο 
ἀδβοσγα (86 ρῥγοίδγσθηορ, [αὶ ὀοῃβίσγυθδ ΥῸΓ. 1 85 
()0 ἰαησυᾶρα οὗ 116 Ῥιορμοῖ, ΌῪ πεὶοι ὸ οχ- 
Ῥύδββθοθ {πΠ6 οοῃθοϊουβηθθθ οὗ μανίηρ βαϊὰ βοπγθ- 
ἰδίῃ ἰῃογθάΐθ]6 ἴο (86 ποσὶ ά. Ὑϑῖ οὔ οἷοθεγ 
οχϑιηλἱηδίίοη τὸ δάπιϊῖ παὶ μοδ6 δ σῖρῃξβ 80 
οΟμβίσιθ γοσ, 1 δ (Π6 υἱογδηος οὗ ἴεγαοὶ. Εογ 
1) [Π6 νονίβοι σουἹὰ ὃθ ΨΘΥΥ͂ δυγρτγίδίηρ, ἴῃ (86 

ταουτῃ οἵ {Π|6 Ῥτορμοῖ. Οηδ Ἰοοίκβ ἴον 14) ἴγοιι 

Ηΐηλ, ψ ἤοροαϑ ἰπ τ86 του οὗ {86 Ῥθορὶθ, ὙΠΟ, 
δοοογάϊηρ ἴο σοῦ. 2 βη4ᾳ., πᾶῦϑ ἴπ6 Β]βίογί οὶ ἂρ- 

ΓΆΠΟΘ οὗ ἰπ6 βεύνδην θεΐογα ἰμ6πὰ, (μ6 Ρεϑγίδοϊ 
ἴα φαϊία ἰῃ ρίδοθ. ΒΥ τμἷβ8. [8γ86] ψῖνϑθ οοῃῆγπιδ- 
εἶοι {παὶ 1 45, ἰπάθοα, ποέ δεϊἰευοα [86 Ρτοροίὶο 
Ῥτε-δηπουποοιμθηΐ, δὴ δβθΙρΏ8 ὑμοΡΟΌΥ, δἱ 186 
δϑῖη6 (ΐηγχα, (Π 6 γθάβοῦ ΨὮΥ, 1η Ηΐδ8 ἸοΥ  η 658, ἰΐ 
τοχαγα θά {16 αΛδηϊ εϑίοιὶ ϑεγνδηΐ 88 οὗ 0 δοοουῃΐ. 

2) Τὸ ποτὰ ΠΡΌ ΜΠ Κουγίβθ ἰβ πιο ΠΊΟΓΘ 
ΔΡΡγοργίαϊβ ἰπ ἴδ τηουδὴ οὗ [βγδθὶ] ἰμδὴ οἵ (ἢ 
Ῥιορῆοί. Ὑἢ οδμοῖςο οὗ 86 σοτζά ͵8 ὀχρίαἰηϑά 
Ὁγ Ἰ»Ὸ, 111. 1δ6. ὙΠῸ τοίργεποθ ἴἰο (8 ὑπ 6 Ὺ 
ἀεαϊρηδίο {Π6 ργορμοὶῖς δμηουποδηλθηῦ ἱπιρασίοα 
ἰο ἔμθπὶ 89 9, 88 ἃ (ΐπς Ββοαγὰ. Ταῖΐε ἰδ ἐμ 
ζυηαπλθη(Ἀ] ᾿ηϑδηΐης ῬΓΟΡΟΓΙΥ ΟΟΥΓΟΒΡΟΠΪης ἴο 
{Π6 ἴοτιη οἵ 9 νογὰ, Τὴθ βαῦθ υὑπήργ θα ἀϊ- 
ΤΘΟΙΙΥ (ἢ πχοδηΐηρ “ Κηον]οὰ ἬτΡΟτς (χχχνίὶ. 
7). Βυὺ δὲ ἴπο δβοιμθί πίῃς Ἶ τασδὶ δὲ [06 
ΒΔ16 (ἱπ6 Ὀ6 ἃ βοῃιοι ἰηρ βαϊὰ, Π6 ποσὰ δϑῃ, 
κο {π6 ατοοῖς ἀκού, γϑοοῖνο ἴΠ6 πιοδηΐϊηρ “ 8ῃ- 
πουῃοθηγθηΐ, ρυοβο  ηκ,) ἴῃ πο ΒΘΏ86 γὃὺ ἢδγ6 
ΔΙΤΟΔΟΑΥ Παὰ 1ἰ, χανὶϊ!. 9, 19. Ὑοὲ ἴῃ οὐγ ἴοχί 
να ἀο ποῖ προ ἰο ἤδνϑ γϑοοῦγβθ ἰο (ΐ8 τηϑδηΐηρ, 
85 ἴῃ6 οτἰρίμα] 8θῆ86 βυῆϊοθα ρογίθοι γ. [Τῇ6 
ΥἹΟΥ͂ ργοδοηϊθα ἤογο, ἰδίκθῃ ἴῃ αἷοθθ οοῃηθοίίοη 
τὶ ἢ ἴπ6 οχρ]δηλίίοη οἵ |}ϊ. 16 χίνϑη δῦουϑ, ἰοδάβ 
ΘΟμϑἰβύβη(}Υ ἴο {116 [Ὁ] ]οντίης Ιορχίοαὶ οοπηθοίίου, 
υἱΖ. 1ἰ ἰ6 ἀθοϊαγοα 111, 16 ὁ: ον 16} ἴο ψοῦὶ ει 
λαά ποὶ δεεη, (οἰ 5.8}} βθθ, δηά ἐποβϑθ ψχμὸ λα ποέ 
λεαγα 8.81} σοηϑίου. ὙΒογουροῦ ἰπ6 ζ6 0718 8.6 
ἰηἰγοάασοά καγίπα: ῬἿηιο 85 δα] ονοά ον γϑροτγί 
(ὁ. 6.» σαὶ 85 γορογίθα 8, τολαὲ τὸ λαά ἦεατγα) ἢ 
δηά (0 ψοΩΣ 8 ὑπ6 ἄγαν οἵ [ἢ9 1ῳ.8Ὸὺ γονϑαϊϑα 
ἰμτῶ ἰο ψδοηι 49 10 ὈΘΟῺ πιδάδ ρῥἰαία ὑπαὶ τ 9 

ΒΌὉ βϑηὶΐ (ἶ8 βογνδηὶ δηὰ μδὰ α μαηὰ ἴῃ 84]] 
πὲ Ηδθ νγὰβ δηὰ ἀϊὰ)7 8.ο οοηπροίοα ἰδ6 Ἰδῆ- 
Βαλα Οἵ }ΠΠ]. 1 Δρρβδγβ δῇ δὴ ϑχοϊαιμδίίοη, πῃ, 
ὙΠ στ αὐ (Ο]Ἰοσα, πλατκα [Π6 σοαίταϑε Ὀοιοθη 
πόθο (μας ποαγὰ δηά δοϊἰονοὰ ἃ γσενοϊδιΐοη τὰδὰθ 
ἴο οἴβοῦβ (11}. 16), δηὰ μοϑα ὑπαὶ ἀἰά οὶ Ὀοϊΐονθ 
ὑπαὶ γονεἰδίΐοη, ὑβουχῇ ἰΐ τταβ (ποῖν σὰ ΠΡ 
11..1, 6 σὴ μιοδγὰ ΕΥ̓͂ 8). ΤῸ ἰδηρπαρο ἴο]- 
ἰονίηρ (11. 2 844.) 88 [)ὁ6 δυΐιοῦ Βδγβ, 
ἴ0 σῖνϑ Π8 γθάϑοη ἩΠΥ͂ (6 βρθβίκθυβ ἀἰὰά τοὶ 
Ἰίενθ, ΟΥ σαίμον ἰἱξ ἀφθογίδεθ ἦοιο (ΠΥ πΠῸ ὑγοτὸ 
(014 ἀΐά ποῖ θ6] 16 νθ σαὶ οἰμοῦβ ἀϊὰ ᾿Βοϊΐονα πῆο 
ΘΓ οὶ {Ππ6 αἀϊτοοῖ τϑοϊρίοπίβ οὗ ἰμ9 ργορμοίϊο 
δηηουποθηλθηΐ οὗ πῆλαὺ νγὰ8 ἰο 6. Απά {Π6 ἀο- 
ΒΟΓΙΡ(ΙΟΏ ἷβ ἰῃ ἰδγπθ (μ8ὺ ΒΟΥ ΠΟῪ ἀρρταναίοα 
8δηἀ ρϑγυθῦβα {Π6 πη 06 ]16Γ πτδα. Τα νοῦ. 1 8 τοὶ 
ΒΙΠΊΡΙΥ δῇ ἱπάϊγθοί κἰαϊοσαθηὶ (μαὶ ποῦ Βα] ανοὰ, 
Ὀαὶ ἃ ἀοιδ]ο ᾿ἱπιπιδιίου οἵ ΒΟ βοιμθ δαὶ ἑογϑὰ, 

4 [ΤΠογὸ [8 Ὧο ποϑὰ οἵ τηβκίης [ὃ ἀρρϑαν δϑ 
ΤηαΣ σἤοοβθ ὑθίνοδρη τὴρ ἰηἴοῦ Υϑλγ να λεα Φόοἤῃ Στὴ 
Ῥμὰ} οἡ {πὰ πο ἢϑηὰ δηὰ ἐπδὲ ΗΜ πΠ9 ΑὐἴῆοΣσ δηὰ οὐἤοῦ 
ΘΟΠΊΓΠΘὨΑΙΟΓΒ ΟὉ ἴῆ8 οἶἤθγυ. ἘῸΤ δἃ8 ὈΚΙΊΤΖΘΟΗ, ἐπὶ ἰοῦ. 
πδὲ ̓  ̓ ΤῊΝ ἀρῥεβ είν ἴο {π|9 ραβϑεαμὸ ἰη δοΐπ απά 

5 Ἃὦὁ Ποὺ σοπλροὶ [18 ἴ0 αδδβίχῃ τόσ. 1 
ῬΡδοί δηῃὰ ἠδ οο ΘΒ ἴῃ οἴἶδοθ."- ΤᾺ] ΠΡ ΡΎΒΙΡΟΝ 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΤΑΗ΄ 

δῃὰ οἴδοσβ, ἰἢ9 ΥΘΥΥ͂ οὔδϑδ οὗ πῇοτα ἐ8)6 ΘΟὨ ΣΕΥ 
ὙΔΔ ἴ0 Ὁ0 6Χ . αΙ]ὰ ηοί. ΤΠ]6 οχρ δηδιίοη 
ἦβ φυΐϊα οοηβίβίθηι ψ 1 {μ6 ἴδοίβ οἵ βαὶ νϑιίοῃ, διὰ 
[Ππ6860 ἴδοίδ 8ἃΓΘ 80 βοῖ ἔογι ἢ ΟΥ̓ Ιβαϊδ ἢ Π᾿πθ6} ἢ δηὰ 
τοἰνοσαίθα ἴῃ (Π6 Νὸν Τοιϊδιηθηϊ (οοῦλρ. 88. ἰχν. 
1-; Βοιι. χ. 19-21; χὶ. 11, 12). Απά ἐδὲ8 οου- 
βἰἀοσγδιίΐίοῃ χὶνεβϑ χγοδὶ οουμπίθωδῃοθ ἴο ἴῃ: 6 υἱόν. 

ΤῺΘ ὅσ οὗ [86 Τιοσᾶ ἰδ ἃ τηοιΟὨΥ̓ΤΩΥ ἴον 
{πμαὶ οἵὁἩ νοι [Π6 γα 18 ἴῃ ογζβϑῃ, υἱξ. ἴ[ῃ6 8]- 
τοὶ! ρόντορ οἵ αοὐ (Ἰϊϊ. 10). ΤῊΘ δστὰ οὗ 
Τόβοόνδὰ ἴα Ὡοὺ ΟἿΪΥ γονθαὶθὰ ἰὸ δὲπιὶ τμο [85 
Β66 0 ἐΐα τσ ΘΠ ΟΙΘΏΟΥ α ροδέεγιοτὶ, Ὀσὶ α͵θὸ ἴο 
εἷπη γὸ [88 Γγϑοοχηϊζοα α »γίογὶ Ὑπιδὶ [δὲ αγτὰ 
οδὴ ἀο. ΤΉ οΓΘ ἐπ, ἰποσγοίογο, δὴ ουϊναγὰ δηὰ δὲ 
ἱμψαγὰ στονοϊαἰίοη οἵὗἨ ἐμ αἰνῖηθ ροόοσ. ΤΟ ὁΧ- 
Ῥγοβδδίοη ᾿)δβ ἢΠ6 Ἰαἰ 6 π] δῆ πρ ΠΟΓΟ. 

ὃ. ΕΠοῖ Εἶθ 584}} βιον .----- ὁβι δϑοιηϑᾶ Ἐξίστι 
ποῖ. ετ. 2, 3.-Ἴ ΒΓΑ 6] τ 88 11} -ῬΥ ρασϑὰ (ο γϑοοῖνϑθ 
1π6 ϑεγνδηί οἵ αοα σβθὴ Ηδ οδηθ. Τδθ Βδρ- 
δίῃ, Ὑ8ο ἰῃ Ῥοϊοπλὶοβ 11} ΟΒ τ δηκ σοῖοσ οὖν 
ΟΒδρίορ ἰο ἐμ Ψ6 188} Πδιϊο ΟΥ (ο ἱπαϊγίαυδὶ 
᾿ρέμμότῳ τσὶ, ἱμάθοά, δάμηλί ἐμαὶ {ἰΠ6 δηοϊοωϊ 
ὙὨδΑΌρΡΌΘ, ἩΠΟΒῈ ΟΧΟρΡΟδῚ8 γ88 88 γεῖ υπεβεοοίεά 

ὈΥ 1|6866 ροΪθιῖοβ, ΠΟῪ ὙΘΓΥ͂ Ἧ6]} οὗ ἃ βυβοτίηρ, 
Μοραΐδα (οορ. (ἰ6 ὑγοοῖβ οἵ (ἢ 8. ἴῃ π6 γι τσ 
οἵ ΟὈΝΒΤΑΝΤΙΝ 1 ΕΜΡΕΒΕΤΕ, 0. ]βαασὶ Αδγαδα- 
ῃοῖϊδ εἰ Β. ΜΟΒΙΒ ΑΙἸΒΟΒΈΟΘΗΙ, Οὐπιπιδηί. ἐπ ̓ εδαλαά 
ρ»τορλείϊαπι 830, εἰα. ῳ Βαίαυ., 1681, ἴῃ υεν- 
ΒΟΗΕ, ἰ. 6., ἀῃά ἰπ Μοῦασυι, ἐ. 6., Ρ' 14 864.).- 
Ὑεΐ 811] ᾳφυοίδιίομβ ἔτομι ἴθ τυ ηρβ οἵ (86 δῃ- 
οἶος ϑιγηδροχαθ αἴνσοη ὈΥ ἰδ9 δυΐϊμοσβ παιρϑὰ 
Ῥγοῦβ δ ἐπ βδηιθ {ἶἰπ|6 (δὶ ουθὴ [ἢ τηοδῖ 815- 
οἷθηξ δυϊπονιοα δοκηονιθαμοὰ {μ6 εὐβοσίηρ 
Μοβϑίδῃ ΟὨΪΥῪ ΨΕΟΙΥ͂ ΓΟ  υσίΔη}} ἀπὰ 1 811 Ροα- 
016 διίὉ} ἰυγὴβ δηὰ αϊεϊογίίομθ. Αβ δὴ εὃχ- 
ΔΙΏΡΪ6 ΜῸ ΤΩΔῪ οἱΐθ ΒΟ ΦΟΝΑΤΑΝ ΒΕΝ ὕδξιει,, 
{Π6 ἀὐως λυρό νι ἰγδῃδ θα ἴδ. 111}. 2, 8, 4, 7. 
γοσ. 2. Εἰ πιασηϊβοαδίδω; }πδέλιδ ΘΟΓαΙΆ 60 δἰδωξ διιν- 
συ, φιὶ βοτγεπί, δὲ δἰσιιά αγόοτ, φιαδ πιϊίῖί ταάίοςδ 
δια8 για ἰοττγεηίεδ ἀχμαγαπι; δῖ. τοιμἰιρίοαδέξε' 
φεπδ βαπεία ἴπ ίεγτα, για τη ϊσεδαξ ὁοθ. Νοῖ ετὶξ 
αδροοίωδ 6)1ι8 δἰσιιέ αδρεοίιδ οοημσμτΐδ, τπιδο ἔπιον 68 
δίοι ὑαϊοίαο, δεοά ογἰξ ἀροΟΥ οἦν8 ἀδοοῦ ϑαποίαέλδ, ὧδ 
οπιηΐβ, φιιὶ υἱάοτις εὐπι, οοπίεπιρίείι' εὐπι. ον. 8. 
τὰ φυνάδηι οοτοπιίυδ, νετιμη αὐὐὐετεῖ 'απιὶ οἸηπῖ- 
τῆι τέσυπι: ἐγυπὶ ἐπ γηνὶ εἰ αοἰδηίεδ φιαδὶ οἷγ ἀοίο- 
τίδι εἰ ἱπβγυι αξίδια ἐπροδίία. ΕἸ οὑπὶ δυδίταλε- 
δαὶ νυμέωπι πναϊεείαἰδε α ποδῖίϑ, ἐγαπιδ ἀἐκρεοῖς εἰ ἐπ, 
πίλίυπι τορυαϊ,. Μετ. 4. Ῥγορίετεα ἰρδὲ ἀεργεοοαδὶ- 
ἰωγ ἮΤΟ Ῥεοοαΐϊ8 ποεδίτὶδ εἰ ἀεί οία ποδίτα ἐμπὶ 
ἀϊηιϊδηίεν; εἰ πο8 τεριυίαίὶ διιιιδ υἱϊπεταίε, 
αὐαοΐς Τοπιϊηὶ εἰ αἰίοιῖ. εν. 7. Ἰερτοδαίιι ἐδ, ἔρθ6 
ἐιχιυατένι8 ἐδ, εἰ απέίχυαπι αρεγὶτεὶ 08 δύλιπι, ασοερένιδ 
εἰ. Ποδιυκίοε ρορμίοτιπι συαδὶ ασππι αὐ υἱοίνηαπι 
ἐγαζεί, εἰ δἰδιξ οὐυεπι, χιαδ ἰαοσί δοταπι ἰοπιἀεηΐδ 86, δ 
τ Ἐπὶ {ιν ἀρετιαε, οε. δυνδι. Ἐν ΘΟΠΕΡ ΟΝ ΘΟ 

υεγδιηι." Ὁπα 5668 [ῃδὲ [18 ῬΔΥΑρΡΏσΘΘΘ 
ῬΓΘΓΥ πηποῖὶ πιαῖτοα (Π6 ἰεχὶ 580 (Π6 ΨΘΣΥ ΟΡΡΟΚΙΐΘ 
οἵ πῆι ἰδ ἱπίοηθ. ὙΤΉΘ ἰπαϊμοϊ βοδηῖ βρεῖς θ6- 
οοτλθ8 (ἢ 6 προ ά, βουν βίη, μον πδίϊου ; {86 
Βοπλοὶν Ιοοῖς οἵ [π6 βογνδηΐ ὈΘΟΟΠ.68 τῆν δας ἐνουσι 
“ΟΝ οογηπιμτῖδ γον, 8, ἴἰ 16 ἰηἀοοα οὐ [ Ὑ 1 
Ηϑ ν1}} θὸ ἀδαρίδοὰ, Ὀαΐ δ 186 βαπιθ {ἶἰπ|6 ΗΘ 
Μ«}}} ἀορτῖνο Κίηρα οἵ ἐμεῖς ἔδιπιθ, δηὰ ΕΥ̓ τῖ1- 
ἀτανίης Ηἰδ οουῃίδηδηοο ἀγα οοηίοιηρὶ ἰο ἐ86 
ῃδίΐοη. γεν. 4. Τῆο βυ θαιὐ ΟὩΔΓΥ δα δσίης ἴα 
ἰγδηῃβίογπιοα ἰηΐο ἰηἰογοοδείοῃ, δηἃ ἐΐποθο βηλ ἢ 
ὉΥ αοἀ δγὸ ἴμ6 ἴβγϑο 68. Ὗγ. 7. ΕἼΠΑΙγ, [86 
βεσυδηὶ ργάγα, διὰ, θεΐσσο Ηὸ ὁροῖβ Ηΐδ τωουΐϊδ, 



ΟΕΑΡ. 11. .1-}. δὴδ 

Ηὸ ἱβ πεοασγὰ; (6 βἰγοηρ, ποίγεσογ, διωοηρβ {86 
Ὡαϊϊοηθ Ηο βδογι ἤοθρδ 1ἐἶκο δῆθθρ, δὴ πο οὔδ ἀδσορ 
ἴο ορεβὴ Ηἰἷδβ πιουῖϊῃ Ὀοίυτο Ηΐπ. Ηθτθ (ἢ βυΐ- 
ἰογίης Μϑαβίδἢ ἰδ ΘΙΠΕΥ ἐπηππίοτβες ἰηΐο ἃ Υἱο- 
ἰοσίους δηὰ ἐἰτἰυρμδηὶ Μοραὶδθ. Απηὰ ἰν ἰδ τοὶ 
ἔῃ ἃ ὙΔΥῪ {πδὶ τλδίκοβ ΟὯ6 δΑῪ (0 ἸΓΔΏΔΙΔΙΟΣ τουδὶ 
μανα δά ἃ ἀϊβδγϑηὶ γεδάϊης οὐ δυο πκἰριιημοι- 
δἰοοά. ΕῸΣ ἴἰδὶ ΠΟΙῸΣ τὰδ {Π6 ο886 Δρρδδγβ 
ῬΑΙΠΥ ἔγουι {86 ἔδοϊ ἐμαὶ [Π|6 ΟΥΒΕΣ δποίθης γϑγ- 
ΒΙΟΏΒ Δτθ8 ἜχδοῖΥ τῖτὰ 6 Μαθοσοίΐο ἰαχὶ (869 
ΤΟΎΤΗ ἴῃ ἰοο.), δηὰ ΡδγΟῪ ἴσγοπι ἐπ ῬΑΓΔΡΉ Γαδδὶ 
ἰγδηδιδιίηρ αὐ16 ΘΟΥΓΘΟΙΥ σπμθη ἰξ βαϊϊ Ὠΐη). 
Βαϊ ἢ βαρ βυδοιϊτυϊοο 6 Μοβαίδι, βυο δα. Ηθ 
τηυβὶ Ὁο δοοογάϊης ἴο δἰ δῃου, ἴοσ 1ἴμΠ6 οὔθ ἀ6- 
βυγί δεα ἱπ ἐμ ἰοσχῖ, Ὁ πναΐϊοθ ΒΘ Ἰηνο ἰδ Υ 
(εαιὶῆε5, ἰμαὶ ἰῃ ἷ8 ἀΑΥ πιθὰ ἰηάθοα ἰουπὰ τἢ0 
ἑπίογιιδιίοη οἵ {μ6 βυδβοτίηρ Μοθβῖδὴ ἴῃ (86 ὑγο- 
δοῖὶς πυϊέησ, ὈὰΓ πουϊὰ ποὺ ᾿ησοεβίδηα [ἰ. 
ἴ1ἢ τΠἷ5 Αρτθοβ δα μαῖα Υ ἰἰὸ ταδηηοῖῦ ἴῃ ψἈϊοῆ 

1Π6 αἰδοῖ ρ᾽]ὁ6 οἵ 7δθϑαδβ γϑοοῖϊνϑα (Ὧ9 δηπουῃοοπιοηὶ 
οἵ Ηἰδ ᾿ππροηάϊηρ ῥδροίοῃ (ἴκο ἰχ. 40: χυἹ]. 
34). ΦΔυδὶ οὐ [8 δοοουῃῖ ἵ{0 πΔΥ, ἰδὲ [ἢ 6 ΡΘΟρΙΘ 
οὗ [εγδὸὶ πόσο ὑ8}] 7 ργεραγϑὰ σψἤρθῃ ἰῃ6 βοσνδηὶ 
οἵ Φεδβονδὴ δρροδγοὰ ἴῃ ἴθ πυϊάδὶ οὗ ἰμϑιλ. 
ΤῸ ἰῃ6 βογσνδηὶ οδλθ ΠΡ 116 ἃ ὄρσοῖςξ 

Ὀθίοσο δΐπν, 1.20) ἰα ἰο 6 τοίογγοά ἰο ΘΒονδὮ, 
γοῦγ. 1, δῃὰ ποῖ ἰο ἴῃ βιδ]θεῖ οὔ {μ6 ᾿πιογτοραίγθ 
οἴδαθο ἱπ γοσ. 1. ΕῸγ {Π6 ἰαἰΐογ χοάς οἵ ἐχργθββίοῃ, 
Ἔύθῇ 1 ποὺ οσχϑοίγ ἱποοσγγοοῖ Ἰορίοϑ! }Υ, ψου]ά Ὀ0 

ΤΕΙΥ͂ δσιἰβοῖαὶ. ΟἿθ πουϊὰ εχροοὶ 3).2)97), ΤῊΘ 
ΤΩΘΒὨΪ πᾷ οὗ γ20), πόονονοσ, ἰ8 (μδὲ ἐπ 6 ϑογνδηςὶ οὗ 
αοὰ κεὸ ζῦον ὕὑρ βοίογε Οοά δοούγάϊηρ ἰο Ηἰβ8 
ΟΟυ 96] δηὰ Μ|}}}. 21" [6 ΡΓΟΡΟΣΙΥ “1Π6 δυο] ηρ᾽ 
(χὶ. 8), Ὀυὶ ἰΒ ΒΕΓ πβοὰ οὗ (6 ἰδ οδθῃοοί οἵὮ 
8 ὈΪδηὶΐ ["Ργθοίΐϑεϊ υ 16 [πὸ οορηδία ΕὩρ] δ ποτὰ 
δυοζεν, ὈΥ σϊοῦ ΤΟΥΤΗ ἰγδηδίδίοα ἰϊ."-ὖὺ. Α. 

ΑἸΕΣ.]. ΠΡ ἴθ ΘΥΈΣΥ ὙΓΠΕΓΘ οἶβθ ὑδοὰ ἔπ (πὸ 
ἰδίαν βθῆβθ (Φοῦ υἱῖῖ, 16; χὶν. 7. Ῥρ. ἰΙχχχ, 12, 
εἰ5.). ΤΠ οἰοῖοα οἱ {Π| ΘΧΡτΓοβδίου ΘΓ ͵8 ροῖ- 
δδρθ ᾿ἰπβυδησεά Ὀγ (6 Ῥτορῆοὶ μανίηρ 'π πηϊπὰ 
116 ΡΤΟΡΙΘΟΥ οἴ ΧΙ. 1 Βαᾳ. ὙΠοτο 6 βροόκο οἵ (ἢ 
τον ίγοθοοποο οἵ ἴπ6 Πανίάϊο μοῖρα γοἀυοοα ἴο δῇ 
ἱποῖ μη βοβηὶ τοοί-ϑίοοϊς, δὰ ΠΟῪ ἰδ τοηονίηρς 
σου] ὰ Ὀ6 ὈΥ̓͂ πΠη688 οἵ “4 τοὐ οἵ [86 πίδηχ οὗ «6866 
δηἀ “4 ΒτΏσἢ ἔγοιῃ Ϊ8 τοοίβ.᾽ ΑἸ ΠΟΙ ἢ 6 ἀο68 
ποῖ 0866 ἴπο6γα {{π ὀχργαβαΐοῃ [)}}}, δηὰ οὔἹΥ ὉΥ ἱμ6 

ἯΔΥ ΤΟ ΙΟΏΑ ἰΠ6 κυ ἢ ἰπρ (Παὶ ρίαν οα ἰμ6 ἢο]6 
οἵ 16 δὐάον (χί. 8), 8ι1}} οὔθ βδθθβ (ἢδὺ ἴῃ μοπογαὶ 
" Ῥχο ἐν ϑ " ἩΛΉΝΕῚ ὙΠΡῈ ἰηίο (16 
ΒΡΠΟΙΟ οἵ ἱπουμῃϊ οἱ ἰηδΔ΄ ῬΤῸΡ . 116 Ώ66, ΤΟΓΘ 
Ρ αἰ Υ (μδὴ Ρ}}", ἀο68 σι ἀπῇ {πὶ ῬΓΟΡΗΘΟΥ͂ 
(οοαΡ. χὶ. 1--10).. ΑΒ. τοοῖ οδῇ ὃδ6 βαϊὰ ἰο πηουπὶ 
ὮΡ ΟὨΪΥ ἴῃ [86 δϑῆβο οἵ βοπάϊησ ἑοσί ἃ βργουΐ οὕ 

κὨοος ἤτοτη {1561 βο Φ9.2. ὉΡῚ ἰδ ἴο δα ἀπάοτβίοοῦ οἵ 
1Π6 αργηρίης πὉ οἵ βυσἢ 8 τοοί-εργουϊΐ (οοιρ. ΚΣ) 

οὐ τ᾽, Ῥδη. χὶ. 7). Α τοοῖ ἴῃ ἀυγ στουμᾷ ᾿ν85 
116 δορα οἵ Πουνβῃΐηρ. ΤΉΪΑ ττῶϑ ὌΧ δ γ {Π 6 
κεἰ πδιΐοη οὗ (6 αν ϊσ ΤΟΥΔ] Ὠοιιδ6 δὲ (86 {ἰπη6 
Ομ τῖδε τδὲ ὑογη. ἮΠοη {ἢ} 6 ΘΔΓΡΘΉΟΙ Φοδαρἢ ΜΔ8 
ποοοβαϊ λίβα θγ τἴ86 οοπιταδηά ἐν Ομβαῦ Αὐγσυλίῃβ 
([λικο ᾿ἰ. 1) ἰο Ὀοίδίκα πἰπιρβοὶ  ἔγοια Νασζαγοὶῃ ἰοὸ [Ὁ 
ΒοΙΠ] ΘΠ όπὶ, {π 6 ἢοπθο οὗ αν δηά ᾿ἷη Κἰηράοιῃ 
ΜΟγΟ ἰκ ἃ σοοὶ ουΐϊ οὗ ἀτὺ ρστγοπηά; ἰξ Πα πο 
ἴοτπι ΠΟΡ κρίθηήου, δῃᾶ 89 πιθῇ Ἰοοκορά οὐ ζΐπὶ 
ἀπο γ 85 ΠΟ βῃ ἢ ίοτπι {παὶ ΤΠ6Υ οοὐ]ὰ δαγο Ρ]θὰ- 
δ. ἴπ ἷπὶ (με 7εχί. απά αἴγαδι.). 

Ψψεσ. 8 (θο0 Τοχί. αὶ Οτγαμι.). ΒΥ Ὑ8δὶ πγηϑδῃβ 
{π0 Βούνδοὶ τὶ Ὀγουρηϊ ἴο ἰὰ6 βίδίθ ἴμαὶ Ηθ 
οοδϑρὰ ἰο ὃ ἃ τηϑῃ, ἰ8 βδϊάὰ ὈΥ 10)9 πογὰβ: “ἃ 
ὭΔδῈᾺ οὗ δυδοτίηξ δηᾶ ποϊθᾶ ίος Ραίῃ.""-- 
Διηᾶ δὰ οὔϑ, Ὀϑίοσθ ΒΟΩ͂Σ ΟὔὨΟ νοὶ [86 
ἔδοθ, α ἀοβρὶ θᾶ οσιο, ὑυλοῦλ νγυὸ δὰ ποῖ χ6- 
βαστᾶ. Αοζοταϊης ἰο ΗΑΗΝ, ἱἱ 'β 16 ςοὐυπίδηδηοθ 
οἵ Φοδοναδῖι ἐμαὶ ἱβ ἰά. [0 ἰδ ἴγυθ, 80 (ἘΣ 88 1 
Κηον, ὑπδὶ, οὔθ 86 Πμογο 'β πιϑηςίου οἵ Ὠἱάΐης ἰμ6 
δοηϊθΏδηοθ 88 8 εἷχη οὗ τιουχῃΐηρ (2 ὅδ. χὶχ. 
4. ἘζοΚ. χίὶΐ. 6), ΟΥ οὗ δῆμος ([5. 1ἶν. 8; 1ἰχ. 2, 
ἐἰ6.), οὐ οὗ γονογθῆοα (ΕΣ. 11}. 6) οὐ ἰῃ ογάΐοσ ῃοὶ 
ἴο Ὀ6 βθοῃ (ἔχοά. χὶϊὶ. 4δ), 81}}} ουν ἰδχὶ σῖγοβ 86 
ΟὨΪΥ ἱηρίδηοο οὗ ἀοίπρ βοΐ ογάϑγὺ ποί ἴο 866 "ἢ οὔ- 
Ἷοοὶ οἵ ἀΐϊδαυσί. Ὑοῖ τ ϊ8 18 ΤΏΘΓΟΙΥ δὴ δοοϊἀθηΐ. 
ὉΓ ἰδ χεδβίυγα ἱβ 8Βο ἤδίῃγαὶι, δηὰ βὸ Ὀηΐνογβδ] δηὰ 

ὨΘΟΟΒΒΆΓΥ, (ὉΓ τπθῃ (ἢ δὶ [ΠΟΓα 15 0 Ὠρο οὗ βεεϊκὶηρ 
ΔΏΥ οομβνηπηχαίΐοη οἵ ᾿ὺ ἰὼ πδίϊοῃαὶ ουδίοθΒ. Βυῖ 
{Π6 οοῃίοχὶ ἰ8 ἀφο ον ἀχαϊηβὶ (ἢ6 νἱὸν οἱ ΠΛῊΝ. 
ΕῸΣ ΟΟν μαϑβαρὲ ΟὨΪΥ βϑρϑδῖίζκβ οὔ οῪ 186 ϑεγνδῃς 
οὗ Θοἀ δρρεοδγοά ἰο θη. Τῆ6 οὐ Ναγὰ ἀρρβϑᾶδγ- 
806 οἵ ἃ πῃ ἔσο Ὑἤοπι αοἀ ΠΙά66 ΗΔ ἴβοθ 
ἦε ΟΥ̓͂ ΩῸ ΙΩ68}8 ΠΘΟΟΘΕΘΆΓΙΥ (Παἰ οὗὨ 8 ἐζοε λοπιο. 

4. ΣΙΘΙΥ 86 Βαϊ ὈοτζὨ6----- 15 πιοῦῖῃ. 
--Ννονα. 4-7. Το Ῥτορὶιοὶ ἰοδ 5 υδ ἔγοιη [ἢ 6 ουὖΐ- 
ΜΛ Δρροδγδηοα (0 Ὑ8δὶ ἰΒ ἱππαγά. Ηδ βῆονβ 
(παν (818. ῥ᾽ 1140]6. ἔογμηι οὔ 1886 βιεαγνδηί ἱ8β ἢοΐ δῇ 
ουϊϑά6 οοττοθροπάϊηρ ἴο ΗἾδ ἰπιοσῖοτ. 11 ψ)8β ποῖ 
ΗΕ ιᾶὶ ἀτον {μαὶ ποίωὶ ἔδίθ οὐ Ηἰ 861 7 ὃν ΗΪ3 
οὝ ρΌΣ], δαΐ, δοοοτάϊηρ ἴο Οοα᾽β Μ}}} δῃηὰ ἴογ 
οὖν δα να! οη, Ἦπ θθαγα συγ κυΐι, δὰ Ηδ Ὀθδτ ἰξ 
αἱ τὰ τ86 ραίίοπος οὗ ἃ Ἰδηιὺ.--Ἶ 38, “ΒΆΤΟΥ, ἰδ 
θοϑὲ οοπβίγυοα ποτ ἰῃ 18 δἰ τα ρ]θ δῃὰ παίυγδὶ δα--Ὁ 
ΨΟΙΒΑΙνΘ ΤΠΘΑΏΪΩΡ 88 ἴῃ χὶὶσχ. 4. Αβ ἰἴθσθ (86 
βδγνδηΐ δ Βορθ ἴω Οοἀ᾽β γἱμῃηϊδουδηθεβ ἰ8 ραὶ ἴῃ 
Ἄσοηϊγαϑί 1} Ηἷδ Δρρδγοηὶ 111-ϑιισοθθβ, 80 ἤοσο ἰὸ 
(16 ουἱνψατα Δρρϑδσγδῃσα οὗ βίη 688 18 ορροδϑὰ 
{μ6 ἱηνψατὰ ἔγυ οἵ Ηἰἷδ8 ἱπηοοοῆςα ἀπ Ἰονα {παῖ 
Βι δ τθ ἴον οἴποτα.-- -Τ ἢ ἰδ ἄοηα γα Ὀγ ἀφοϊαγης 
1Π6 ἴγυο στουπά οὗ ἔμοδο μκοῆογίηρα. ΤΉΘΥ 8ΓΘ 
(ποθ (μὲ τὸ οὐχῶϊ ῬγΟΡΕΓΙΥ ἰο δύ ὈΟΓΏΘ. 
ΤΠογοίοσε Ηδ ἴοοῖκ οὖσ ραΐῃβ οὐ Η]πιβοὶ (2) 
οορ Μαίιῃ. υἱϊ!. 17 ἔλαβεν. 1δγ. χνιὶϊ. 16; χχ. 
17, 20, εἰς.), δη θοτα ΟὟΓ βυ ἤδγίηρο (Μαι. νὴ]. 
17 ἐβάστασεν. ΜήΒοη Μαί. ἐ. 6. Γοίδγβ [Π686 
ψΟΓαβ ἴο {π6 ἰσουῦ]α {πδὶ (16 [ογὰ υπάογποηὶ ἰῃ 
ΠΑ] ἢ ογονὰβ οὗ εἷς κ- [Ὁ]}ς οὗ ΘΥΘΓῪ βοσῖ, 1ἴ ἰβ ηοῖ 
ἸΒΟΓΘΟΥ ΔΒ γα {παὶ ΟὨ]Υ ἴῃ ἐπὶ βθηβθ ἀἰά Εἴθ 
ὈρδΓ ΟΣ βαβογίηρε δηά ρϑῖῃβ. ΕῸγ ἴΠπῸ ουδηρο ἰδὲ 
οΟΓίδ]Υ ΒΑ ἴῃ 1[Π6 ῥαβαείοῃ οὗ ἰῇ6 [ῸΒ}Ρ [6 
οἰλοἔεβι (Ὰ] Β) πιοπὶ οἵ ΟΣ ῬγΟΡ ΙΘΟΥ, 88 νγ76}} 85 ἀϊὰ 
ΟἸ τοὶ Η πη 6 1} (1Κὸ χα! 87) δηὰ ῬΠΠΕΡ (Αοἰ 
111, 28 βαᾳ.) δῃὰ Ῥείεν (1 Ῥεῖ. 11. 22 καὶ Βυι 
Ὑ6 ἰοδσγῃ ἴσοι {41 οἰϊδίάοη ἴῃ Μδίι., (δὶ Ὑ6 ΔΘ 
ποΐ ἰο τοίδσ οὔυῦ ραβϑῆρε δχοϊπῖνο!ν ἰο {Π6 ῥϑββίοῃ 
οἵ 16 [0ΒΡ. ἴη (μα βεοοῃὰ μα] οἵ νογ. 4, 188 
Ῥτορῆοί ὈΥ ΠΟ πηθαῃβ γορθαία τ θγοὶν {ἢ {πουρ 8 
ἰο ψηϊοῖ ἢ 6 ἤται Π4] νὰ δβοὲ ἴῃ δηι }6518, ΗΘ 
8648 δῇ δββϑηια!]ν ΠΟῪ ἱηργοάϊθηι. ΕῸΓ ψΒ}]ὸ 
γοτ. 8 ΟὨΪΥ βαυβ: “πὸ δαἰοοπηοῦ Η πὶ 88 ποι αἰ ηρ.,᾽} 
ἦι ἰα καὶ ἰὴ νοῦ. 4: Ὀὰπὲὸ τ]ἷΘὸ 6πδἰϊοοιηθᾶ Εἰ 
βίσί θη, βειϊτῖθη οὗ Θσοα ἀηἃ ΑΒ! οϊοᾶ. ἴη 
ἘΔ) Ἀδ8 ὈθθῺ ᾿σβι]ν ἀοιοοιοὰ δῃ Δ᾽] υδίοπ ἴο [16 

ἴασιιθ οὔ Ἰθργοβυ, πιΐοι ἴῃ Ηεῦγονν 18 ἘΒρθο ἈΠ} 
οΑΠ οὰ }}) (1μὸν. χἐ ἢ, 8, 9, 20 κα. ; 2 ΚΊπββ χν. δ). 
Αὐ ἐπ βαπηα {ἴπ|6 οὔθ ᾿πνοϊπηί ΑΓ Υ͂ ΓΘ081}8 Φ0Ὁ» 
οἵ σου ἶδ [το ηα οηςουιδὶ πο ἴΠ 6 8816 ΟΡΊΏ1ΟΏ 
{πηΐ [Π 6 ρθορὶε οἵ ἴλγδὲὶ Ἄχ ργθβὲ δροιῖ ἴῃς Βεγνδηὶ 
οἵ Φοβονδὰ (οορ. ἰϊ. 9; ἰν. 7; νἱῖῇ, 8, εἰ6.). ΤῺΘ 



δ76 ΤῊΞ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΛΗ͂, 

᾿οη οὗ “Οαοἀ᾽ δοίποος “ ϑηλίοη ᾽᾽ δηὰ “ εἴ- 
ἰαϊοά ᾽᾽ ἰηιλυλεῖοθ {πάλ Ὀοι ΑΥΘ γοϊογγοά ἰο (ὐοα 

ἀοίϊῃς. Τι6 Βδουΐηθ σοργοόδοὰ Οι νι δηρ πὶῶὶ 

ρτγονίπῳ ἕοπὶ ὉΣΟΝ Π90 (μι (λ6 Μεδαίδῃ ἰϑ θοιἢ 
ἃ βηἰτοη οὔθ δηὲ αοά. Τὸ {μἰ8 ΠΓΈΜΡΕΒΕΟΒ 
(ρ. 7 οἵ τ πογίς Ὠβπιθὰ δῦουϑ δὶ ὑῖβ, 2, 8) τὸ- 
ῬΙΪ68 ἴο ΑΒΒΑΒΑΝΕΣ, δηἃ ΑἸΘΟΒΕΟΗ ἰῇ ἀοίθῃοθ 
οἵ Ομ νιβιίδηβ, (μαὺ ἴθ ΚΩΟῪ ΨΘΥΥ ὙΛῚ1 ΠΟῪ ἴο 
αἀἱδιϊησαίδϑη Ὀοίγσθοη οοπυοηϊοηέία δηα τεσίπιδη, (ἱ, 6. 
εἰ. αὐϑοῖ. πὰ εἰ. οοπδίν.).---- ας Ὺ ΤΕΝΒΟΗΣΕ 608118 δἰΐθη- 
ἰΐοῃ ἰο {86 ἰδσὶ, ἐπι 6 ᾿ἱπουρλξ ἐμὲ (6 Βοσυδηὶ 
οἵ (οὐ ἰοοΐκ οα ΗἰπΙ86 1} ΟἿ χυλ] ΟσσΌΣΒ ἨΟ 1688 
εἰδὴ ἵτοῖ γο ὑἰπ.69 ἰῃ ΟὯ6 οἢδρῖ. : σἱς., 1) “ Εδ ὈοτΘ 
ουζ αἰοἴζηθα, νοσ, 4 α; 2) “Ἢ σαττὶθᾶ οὔτ μτὶοίβ,᾽" 
γοσ. 4α; 83) “Ηο νϑ πουῃάορά 1ῸΓ οὔν - 
δἰ η9,; νοῦ δα; 4) " Ηδ ν58 ρἱοσγοϑά (ὉΣ οὔγ ἰηΐ- 
ατ1ι165,᾽ νοῦ. ὅ α; δ) “ Τῆθ οἰιααιβοπηθηΐ οὗ Οὐ 
Ρθδοθ ἴἴχὰ9 ὕροῃ ΗΪπ)," γοσ. ὅ ὁ, 6) “ΒΥ Ηἱ!9 
Βιγίρθθ 578 ὙγὙ0Γ6 ἢι64]6," γοῦ, ὅ ὃ ; 7) “ΔΈ μονὴ 
ἜΣ οῃ ἵν 186 ἱπίαυ ΕΥ " τ5 4]}, ΤῈ Ὁ ὃ; 8) 

ΟΡ 0 ΓΓΔΏΒΟΤΟΒΒΙΟΏ ΟἱἨ Πὶ θ ΠΘ Υ88 
δἰγὶ οἰκο, νϑσ. 8 δ᾽; 9) “ ΡΟΝ εἶσι εἰναι ΤῊ 8 8 
Ηἴ9 βοιιὶ δὴ οβδσίης ἴον βἷη," νοῦ. 10; τὴ “᾿Αμὰ 
Ἠὸ ν1}} βοδῦ ἰμοῖγ Ἰηαυγ,᾽ νὸν. 116, 11) “Απὰ 
ψὙ858 ἡυπηδογοα ὙΣ [86 {γ8 γ8, γνοὺς. 12 ἃ; 
12) “ Ης Ὀοτθ {6 βἷηβ οὗ δηγ,᾽ γον. 12 ὃ. ΕἼοπὶ 
{15 ΔρΡρϑᾶσβ ψἱδὺ οὐλϊμοηὶ ἐτηροτίδηοο ἴἢ6 Ῥγο- 
μοὶ διίδομοθ ὑὸ τἷβ ἐπουρπῖ, δηὰ ΠΟῪ 6 σδηηοῖ 
6876 ΟΥ̓́ οχίο! ]ηρ (9 ποηάογίαϊ ἀΐδρὶδυ οὗ [ἢ 6 
86 ἀοηγίηρ ἰονο οὗ ἰμ6 βαγσυδηὶ οἵ αοά ἴο τηθη. 
γος. δ. Το ἀοδοτί ριίοη οἵ {16 ϑοσγνδηῖΐ 8 ρἱογορά 

δηὰ ογυβῇ δ, Ρ] ΑἸ ὨἸΥ͂ ἰπιϊπλαίοβ ἐμαὶ 16 Ῥτορμοῖ 
τ(ΐηκα οὗ Η πὶ 85 ΤΥ }}γ δυγί, πῃ ἢ ὧδ, τηοτο- 
οὐοῦ, οοηδεπιοα ὈΥ “Ηο νδϑ ουἱϊ ΟΠ" εἰο. (γον. 8) 
δηὰ ὈΥ {Ππ|ὸ τηοηίοη οὗ Ηδ8 Ὀυγίαὶϊ (νου. 9), δὴ 
ΔυΣδΚοηϊηρ ἴἰὸ 116 ες 10), δῃὰ βη}}ν Ὀγ {86 υῃ- 
Ταἰβίδ 8 0160 “ Ηδ δδιἢ ρμοηγοά ουὖἱ τῇ ΒΟ. υπΐο 
ἀδαιμ᾽ (νον. 12).-- ΠΡ ὍἘ}}»Ὴ ΣΟ; δὲ 7;2 ἄοοθ 

ποἰτεεὗπό, Ὀυὶ ἱπεαάπό, Οὖν β'ηα δηὰ ἰπί αυϊοα δ᾽ 
Ὠοὺ ἴΠ6 αἀἰγθοῖ οτἱρίη οὐ Ηἰβ Ροϊηρ ῥἱογοοὰ δηὰ 
οτυδμοά, θαΐ ΟὨ]Υ ἰδ6 ἐπάϊτοοί οδυθο οὗ ἰξ (ΠΕ1,.). 
--Αϑ Ἴ᾽ οὐ 8) ἰβ γοσγ οἴῃ υϑϑὰ ἴῃ {8:6 Β6Ώ99 οὗ 
“0 Ῥυῃίβῃ,᾽) δηοὰ ἴθ ὑυβοὰ πη ρασίϊουϊασ οὗ [Π6 ραῃ- 
ἐθῃτηθη8 ἰμὺ αοα ἄδογθοθ δραΐηβὶ βίῃ (οοΊΡ. 6. 6.» 
1ν. χχνὶ. 28. Ῥὲ, χχσίχ. 12; 76. χ. 24: χχχ, 
11), τὸ τηυδὺ τοί ἼΟἸ ἰὸ ἴ)6 βγεὶ Β] οἵ [89 
δ ῖβθ, δῃἀ τησδὶ σοζαγὰ (8 δοίης ρίογοθὰ δηὰ 
ΟΥΑΙ οα ἴὸν {Π6 ΒΆθ οἵ βἷη δβ {86 ριυι πῃ τηοηΐ [Πδὶ 
Γοδβίβ ΟὉ 119 ϑογνδηί ἰοὸ {89 βαϊνδίίοη οὗ Ηἷΐδβ Ρθο- 

Ρἷθ. ΕῸΣ κοι βία ὧβ μβοσθ οὐἱάδηεϊυ οὐ 6 οὔθ 
Βδηά ἴῃ δηξο5ἷ8 ἴο (6 σουπάκ δηὰ βίσίρεοβ, οὐ 
186 Οἴ6 Σ᾽ ΡΆΓΆ116] τῖϊὰ ΒΛ), βὸ ἐμδὲ {86 ββῆθθ 18 
δαίτυπι δαΐι8, ὨΘΔ᾽ ἰηρς, βδ  νδιΐοη, οοστοβροηὰ- 
ἴηρ ἰο ἴ6 [ππἀδηλοη 4] πιοδηΐηρ οὗ (6 ποτά. ΤῊ6 
Βοοοηάὰ [8] οὗ 86 γϑῦβο, |{ϊκ (ἰιὸ ἢγεὶ, οοηβὶϑί οὗ 
ΕΠ Ὸ ΠῚΘΠΊΌΘΙΒ [ῃ88 ΔΓ6 ΡΔΓΔ4]16] 1ῃ ταθδῃΐηρ. 
ον. Θ ὀχρ)αίῃβ ΠΟῪ δ σοηλο8, (πδὲ ἰῃ6 βοσυδηὶ 

οἵ 6οὐ, ἐπουρσὶ ἱπηοσοηὶ Ηἰπλβο] ζ, μ.85 γοὶ ἴο Ῥθὰσ 
ἐμ χι}] οἵ θη. “.Α]1 νυσϑ,᾽ βαγβ ἴβγϑ), “1111 9 
Ἰοδῖ σ!θορῃ βανϑθ βοσιθ εἰδβίσαυ . Ὑὸ ἢδνθ 
ζτυσηϑθᾶ ΘΥΘΙΥ ΟὨΘ ἴο ᾿ἶβ οἢ Ὑἀγ." Νο 
ἀϊρεϊποίζοη 8 Οὔθοσγαθὶα ἤοσο ὈοςΘΟ ἔγπθ δορὰ 
δροβίδίθ ἴβγβϑὶθθ. ὙΤΉθτθ 18 σϑίμοῦ δὴ ἜχρΊγϑθ- 
Γ οὗ ΠΒΙΎΕΠΗΗ οὐ τδη γορεα Οσ ἀϊά τς ΤΣ οἵ 

: ΒΡΡΘΔΓ ΟἾΪΥ ἴον {π6 δροϑίδίοῦ δὶ ΓΏδΡρα, 
κ1δ9 ἐστ πογβῃΐρροτβ οὗ Ψϑμουδὰ᾽" ἐρον ὯΟ 6Χ- 
Ρἰδίίου ἴοσς ἐμοῖς βιηδῖ Τῶδὲ που]ὰ "0 ἃ οοῃίσδ- 

ἀϊοιξοι οὔ {86 υπίνοσγεαὶ ΒΙὈ]1ς 4] υἱόν, ἰδὲ Ῥδὺυ] 
ΒΟ ΘΙ ΡΒαιΊ68}}Υ υἱύοτθ ψ 1 δρθοῖϊαϊ ΔΡΡΘδὶ ἰο ΟἹά 
Τοριδιρθαὶ (Βοαι. δ. 9 56...» ΘΟΙΏΡ. Ρκ 
χῖν. δ᾽; 11}. 4. 158. }1χ. 2 ραᾳ.). Νο, [βγβοὶ βο 
ΒρΟδῖκ8 ἱπ ἰ6 δῆ οἵ 41} 19 τροπιῦοεσθ. Απὰ 1 
ϑΘΘΙ9 ἰ0 Ὧ16, [αὶ [αγϑο] ἢδ8 Ὠοὶ τ σου 115 ΒΑΌΥ- 
Ἰοῃΐδαι ἔογβδιςο 686 ἰῃ τιϊηά, θυ (6 ἰοίαὶ οἰ )δτ- 
ϑοίοσ οὗ ἰΐϑ τηοσγδὶ βιίδῖϊυβ ἰῃ 8}1} {ἰἰπιολ. Εὸγ ἰΐ 
ΒΟΟΣ ἴ0 6 {πδὶ {86 πογάι, γοσῦ. 6 α, δοοοτάϊῃς 
ἰο 6 Ὑδοΐα οοπίοχί, ἃσο ἴ0 ὃὕ6 τοίοσγοα, μοὶ ἴο 
(16 ουϊμνατά, ὑαὺ ἰο [16 ἰηταγὰ οἼοπάλιλοι, ἰῃ9 
δἰδίϑ οὗ [16 μοασί. [ἢ [δοἱ 1ϊ 158 οὗ ἰδ εἰμ οὗ (19 
Ῥθορὶθ ἐμαὶ 1μ6 οοῃίεχὶ δρεϑδῖκα, ψθῖομ 116 δ6ν- 
γαιΐ ἰβ ἰο ὕὈθασ. ἮΝ Βοσγοΐῃ 1μ6856 δἰ οοῃαϊδὶ ἐδ 
βἰδιοὰ γον 6 α, υἱξ.. [δὲ (μ6 δ᾽ λϊο8 6 γθ 8}} οὗ 
πο πδηάοσϊηρ βἤθορ, ἰπδὶ δα ἰογβδκοη ἱμοὶν 
ββορμογὰ (οοπιρ. Ναπι. χχνὶϊ. 17; 1 Κίηρβ χχιϊ, 
17; 2 ΟἸν. χχίι 16), δηὰ πνοσὸ βοϊῃρ ἐμεῖς οὐσα 

ΒοἸ ομόβοη ΜΑΥῪ, ἐμαὶ στα βοά (86 ἤορῃ. 1222 διὰ 

ἐδ σοττοθροπάϊης ἸΣῪ 2) κι ἰδς Ῥτορδοῖ υἱΐοσϑ 
ὙῚ 1 (06 πτεαιοαὶ ΘΠ 8δῖ8, ΘΙ ΠΏΘΙΒ (ΒΟΥ 411 σε, 
δυο [86 Ὀτορδεὶβ δηὰ ἰΐ ρίουβ. οεδ ποὶ 1κ8 
νἱ. δ οχοϊδίπι: “ἨΧ0 18 τιθὶ ΤῸΣ 1 δὰλ ὑπ 69}Ὃἢ26 :; 
Ὀδοδῦθο 1 δὰ 8 σζδῃ οὗ ὑποϊοδῃ 1108, δὰ 1 ἀνο}] 
ἴπ [6 πυϊάδὶ οἵ ἃ ρβθορὶθ οὗ ὑποίθδαῃ 11μ8}}7 Ὑδυδ 
41} οἵ {ποῖα ΤΑΥ͂, 1 8 οογίδί ἢ βθΏβθ, Ὀ6 ΏΟΓΘ ΟΥ̓ 
1686 οοτηραγοὰ ἴο βιιϑορ, [παὶ δίγαγθαὰ ΔΔΥῪ Ὀδαϊπα 
μοῖρ βῃορμεγὰ (οορ. Ναμα. χὶν. 483, εἰς.), δ 
ποηὶ (ποῖὶγ οὐ ἨᾺΥ (ἰχγ. 2; σοι Ρ. ΧΙ. 24 δὰ 
νὶ. 11, πθογο (06 ββηθ Ὑοσὰβ δῖθὸ υδο). Οὗ 
Θουσθθ ἰμ6 7 πόσο αἰνιἀοὰ ἱπίο ταδὶ οβάοσβ δηὰ 
ταδὶ (οορ. 76Γ. 1. 6, 7; Εξεὶς. χχχῖν. 2 βαᾳ.). 

1 ἴβοὶ ὑπάοσ βοὴ οοπαϊομθ ἰμΒ9 ΠΡ. [κα 
διδοῖ θοά ἰο (86 10ΒΡ Ηἱ προ] (1χ111. 17). 

[εγϑ6], ἐβοσοίοσο, 8858 βἰῃηῃϑά, διὰ ἰμ6 βογνυδηὶ 
οἵ αοὰ ἰθ Ῥιυηϊδμοα. Ηον ἀοεθ ἱμαὶ βδὴρ ἴο- 
ἐοῖμοσ  Ἀι4 τΠ6 ϑεγνυδηΐ, βϑῦμαρβ, δος ἀθῃΐ8}}7 
οοθ ἰπίο {π6 ἀοτηδίη οἵ {86 6Υ1} ἐμδὲ κβουϊὰ 
ΟΟΙΏΘ ΟἹ ἴδσβϑϑὶ ἴ9Ὸν 11:16 ρα ϑητηθη οὗ 18 εἷπαῦ 
ΒΥ 20 πιεδῆβ. ἀοά ἱπίοημοηδ!ν Ἰαΐὰ οὐ ἴδ9 

βεσνυδης (86 φῃ}}} οὗ [6γβθὶ], 2.29 πλθδηβ ππάουθί- 

οὐϊγ, ““ἴο εἰσῖϊκο, ἴοὸ εἷς δραλησὶ οΠ6, ὑπρίησεγε, 
αὐτὰ ἷπ 8 Ποβίλ]ϊθ 88 ἱπ 8 (ΠἸΘΏΑΙΥ Β6ηρα. 
Τιδὶ ἰδ, οὗ οουτϑο, πσομάογῇ, (Π8ὲ 86 Βαβογίηρα 
ἐμαὶ αἰσῖϊκο [89 βοεσνδηὶ οὔ Θοα διὸ δυοῇ 88 ὕγο- 

εἶν οὐρῆιξ ἰο βίγῖκθ υ8, 1Π6 ἡβμῷ δωδιν ΒΏΘΕΡ, 
υἱ ΔῈ ὁ ἐὴ9 Παηάᾷ οὗ ΟΘοἀἂ ἀϊγογίρ βυ οσθ 

ἰὸ [Ἀ}} οὐ Ηἰδθ ιοδὰ, 1 πον {86 οὐ͵εοὶ οὗ (μὲ8 
Ῥτοοθάυγο ντ859 ποῖ ἴο τηδῖίκο ἴ86 ᾿υ5ὲ Ῥυμβῃτηθης 
βυσΐκο 186 βογνδηΐ ἴοσ ἰωριι ιπ}8 (Π6 
ΒδΠ16 ᾿γδΓὰ ὨΘΟΟΒΒΙΟΥ πὶ} τ Β1οἢ τὖ που] Μαγθὸ 
δίγυοῖκ ὑῃ6 δοίῃδ ΠΥ συ ]}γ, δηά, ἴῃ (δοῖ, δὶ {8 εϑθ 
1Π } οὔθθ ὑπᾶοῦ οοτίαϊ οομπαϊομο ταϊχηὶ θ6 

ἴοθ Ποιὰ Ῥυπίβδυλθηϊ, ἰπΠοπὶ 1 860 ποῖ ΒΟῊ (0 
Ῥτορδμοὶ οουἹὰ δα: “ ὅϑβουδβ 1αἱἃ οὔ Ἐξπὶ 
180 ἐπίαθ!ον οὗ τὲ 41}. --Βγ δὲ ἰὲ ἱ8 
ΒΌΓΕΙΥ ποὶ Βαϊὰ (πδὶ ἴπ6 βοσνδηΐ “εἰ Πὶ 6χ- 

ἱσποε ἴῃς νἱοϊοηΐ ἀδαίὴ, [οσοπαίοῃ θα] (μτουρα 
[6 Β] ΘΏΠΩΣΥ ἀραϊπδὶ ,᾽ δαὶ 1δὲ αοὐ ]Ἰαϊὰ 

ου πὶ ἐπα σι οἵ υ8 411. Ὑηδίὶ δὴ ἰπ)υδίϊοο 1 
Ὕηο πὶἰιπουὶ [η6 ἰοαϑὲ ἔδο]! Μι}} 16ἱ Ηἰτηβε! 6 
Ἰοδδοὰ πῖῖ 86 θυτάθη οὗἁ δῃοίμοσ᾽β δ 5 ἰο δὲβ 
οσῃ τοὶ 7 Ὗο ἄοεβ ποὶ δἱ 1οβϑϑί ὑγοίεδί δρδὶπδὶ 
ἦς τίῖτἢ 411 Ηἷβ τιῖρης ὈΥ ποτὰ δηὰ ἀοοὰ ἢ Τὴ 
Βεοσυδηὶ οἵ αοὐ ἄοδβ ποῖ ρῥγοίοδέ. Ηδ ἰβ ἀπτ. 

1 1}0 ἰάοαα 92) δηὰ Γ») πετθ τηβδηΐ ἰοὸ ΡῈ σϑὸ- 

ξοιάοα 85 οἵ οηυδὶ σαϊυς δῃηὰ τροσὰ τμείοσῖοδὶ 
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τορει ἴσα, ἐξ πιασὶ τοοὰ ΓΩΡ)) ἈΠ 9). ΤῈ 

Ῥἰδοίηρ οἵ Ἰ Ὀείοσο ἸΗῚῚ δηά (86 ραγίϊοϊ ρ]9 αἶνοδ 
ἴο εἶδυρο ἰδ Ἑοἰδυδοῖος οὗ 8 οοῃαϊοηδὶ οἰδῦϑο 
δηα αἰπλ8} 6 ΘΟΌΔΙΥ πλδίκοα Ῥσεοιϊῃοηὶ ἰμ6 δαρήθοί. 
)} ἱε “«γρονο," κῬγαπονα"" Τὶ 18 ΘΟΤΩΙΏΟΏΪΥ 
υϑο ἱη τεδρϑοῖ ἴο υἱοϊθοΐ ΟρῬσθθβοῦβ (οΌΏρ. 1. δ 
12; ἰχ. 8 δηὰ μ8ὸ Ὁ 22) οὗἨ [86 Ιδγδοϊϊϊοα ἰῃ 
Ἐεσρο Ἐτο ΕΥ̓ ὁ ῬαΘ. Ϊὴ τεβροοὶ ἰο [ιῖ6 
οΡρεοδείοη γϑηὺ σηδί ἰδ 8 ρϑδδβαΐὶγθ 

δπτοὰο οὶ (Π6τ0 ἱδ αἷδὸ ἃ οοσίδίῃ δοιυν οἱ 
Ηἰΐ γανί, ὦ 6.,, 60 δ δ Ηο ΥἩΣ]}Ππρὶγ δαθηΐίδ 
Ἡϊπιροῖί, Τὶ ἰδ ἀχργοδδοὰ ὃγ 79» Μὴ). Ὑὅ7ὸ 
ΘΔ ἰδογοίογο ἱσγδηδίδίο: Εἶθ νσδῖᾶ ορριϑϑδϑᾶ 
(86 ἀοΐπα οἵ Διο γ), γε 116 ἘΦ ((μ6 ἀοΐηκς οὗ 
1.6 Βοσυδηϊ) ὙΠ  ΚΙΥ δαὐτοξιιοᾶ Ἐξ τ6014, 
Ηδῦοο ἰδο Νίρῃ. 2) ἰδ 6 Ῥῦσο ραβεῖγο Νρῆ., 
πΝ116 ΤΊΣ») 1. τοδοχῖίγο. Τμὶ6 ἩὶΠηα δαυδταΐδ. 
δἴοῃ ἰδ ΘΙ ΡΒ δι οΆ}}Υ ρογίσαγοα ὮΥ ἃ ἀου]ο ἥχυτο. 

ποῦ]ὰ ΡῈ τηδὰθ Ῥγοιηΐηθω 
Ἡϊ βίον 8 δὴ ἱπάοχ ο 

ἐδ ραίξθποθ οὗ ἐμ|6 δβῆῆϑο 
δηά (Π9 πἰιοδιίηρ, νἱα., ἘΦ ἀϊἃ 
τοῦ .--Αὐὰ ἱπάοοι (ἰδ Ρ 

ἷ ὮὉΥ ὁχ- 
ΔΙΏΡ]68, διὰ ἰμθὴ ἰΐ (08 δὲ (Π8 ο086 δὲ ἀϑαΐᾳ- 
Ὠ8[101 οἵ [86 ΚΈΏΘΓΣΑΙ ἰχυ ἢ ἀγασῃ ἤοσα [ἢ δροοΐδὶ 
δοιὰ. ΠΗ’, Ῥσορουὶ πόσον υπίίαίίδ 4 [Ἀν 
ἀραϊατιδίθα ΠΟΙ 8 βἰηρμὶθ, διὰ ἰμδὲ ἃ τ 8]6 βῆϑορ, 
δυο 86 ΔΒ Ῥγοδοσί υϑὰ ἴοσ δδοσίβοο (Εχοά. αἱ! δ, 

αἴ... ΤΥ ἴδ ἴηο βτοπῃ τορι μετ βθθθρ, δ ἰδιαῦα 
ὝΟΙΟ Ὠοΐ δογῃ. Τδο ἔρυτο οὗ [89 ἀστῃ δῃθο 
ΟΟΟΌΣΒ δραΐη (961. χὶ. 19 δἷϑο Ρβ. χχχυ δ. 14, ἹΒ 
(18,14); χχχὶχ. 10 (θ)). [ἡ 869 Νον Τοδίδπιοηι 
δουαγαὶ χοῖδγ ἴο ἴδ ργοοδηὶ οὔο: Μαδ. 
Χχυϊ. 66 ; χχυϊΐ. 14: Μαδιὶ χίγν. 61]; χυ. ὅ; Φοδῃ 
. 29; Αοἰἷδ Υἱϊὶ. 82. 

8. ΤΗῊΕ ΕΧΑΙΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΕΒΥΑΝῚ ΤῸ ΟΙΟΒΥ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ [Π|. 8-12. 

8 ον ἰαίκοη Ἰγοα Ῥ 
Αμὰ γι 8}|8}} ἀθοΐδγο ἢϊ8 ψοῃηθζγαίίοη ὃ 

τἶβοη δηὰ ἴγοιῃ ἰμἀὐρηχθηΐ : 

Ἐὸν Β6 ψ8 οὰαὐ οὐ οαἱ οὗ {π6 Ἰαπά οὗ {86 [ἰνϊηρ: 
ΕῸῚ [86 ἸΏΒ τ Θββίο οὗἉ ΤΑΥ͂ ΡΘΟΡ]Ὸ ᾽γδϑ ἢθ βί οἶκοι, 

9 Απά "δ" πιδάο [ἷ8 σγανο 1} [16 Μ]ΟΚΘα, 
Απὰά πιὰ Ἴδ6 το ἴῃ μἷ5 οι. ; 
Βδοδυβο 6 δά ἀο0η6 ΠΟ γυἱοΐθησθ, 
ΝΟΙΙΠΟΣ τὐαϑ απ ἀθοοὶξ ἱπ δῖ τιουί. 

10 Ὑοἱ 1 ρΡΙοαβοὰ 89 1.0Ὲ} ἰο  χιυϊδο πὰ; 
Ης Ρυὶ λύη ἴο ρτἱίοῖς: 
ὍΈ6Ω ἰδοὺ ΒΠ41Ὁ} τρλκθ ᾿8 βου] δὴ οὔδδγϊηρ [ῸΓ δ8]:, 
ΗΘ 88}]] βοὸ λὲβ βοϑά, μθ 8}8}1 ὑσοϊοηρ δὼ 8, 
Αμὰ δο ρ]οδδυτο οὗ [89 1,Χ0Ὲ} 5}}8}} ῬσΌΒΡΟΣ 1η [18 Βδηᾶ, 

11 “Ὦδ6 8}}8]] 8θ6 οὗ [86 ἔχαναὶι] οὗ ἷ8 » απ 588}1} Ὀθ βαιἰββοᾶ : 
ΤΥ μῖ8 Κπον] θα ρθ 8881 ἼωΥ τὶρμίθοιβ βοσυϑηὶ 705 ΠΕ ΤΩΔΏΥ ; 
νὲ χι) Τ ἮΘ 8}}8}} Ῥ6ΔΓ {Π6 1} ἱπιαυ 0168. 

12 Ὑβογοΐοσο Μ1}}1 Νά ϊνι ἀθ δΐτη α ροτίϊοη, ΠῚ {86 ρτοδί, 
Απά Βο Β88]] ἀἰν] 49 δ} Βρ011 ψὶῦι [.6 δίσοηρ ; 
᾿Βϑοόβδυβθ ἢ6 ΒΒ Ρουγοα ουὖ ΠΪ8 80} πο ἀοδίἢ : 
Ἀπά ἢθ ψὰϑ υμπηογοὰ τὴ [8.6 ὑΓΑΠΒΡΤΘΕΒΟΙΒ ; 
Απὰ δ Ὀδ7Ὸ {86 δβἷῃ οὗἉ ΤΏΔΏΥ, 
Αα ᾿Ἰωδ6 ᾿ῃ σοθββίοη [Ὁ ὑπ ΓΥΘΏΒΡΎΘΒΒΟΣΒ. 

ἀἰξείτεδθε ομα ἡμασηιομέ: δυΐ, οἷο. 
δου δλαίξ τεκαΐό απ οὔεγίης. 

ν ἐλον. 

1 ΟΥ, αἴσον 
4 ον, ΤΥ δ5 

“ρον 

1 7. ἴίσφω 7 ἴδ λανίπρ. 

3 ἩΘὉ. νΜ82 ἐλό δίτοζϑ υὡρ0Ὲ δέ. 

ΟΡ εδοίον. 

ΤΕ τ ὙΣΣ τσὴ ΟἾΘ, τὲ» απ οαμδὲ γίσλίοουιιδηεδδ ἴο πιασῳ. 
Ν ἀευίάδ ἰο πίη ἐλ τπαην, Απὰ ἐλδ δίτοηρ το δὲ ἀἐνίάα αὁ δροίϊ. 

8 Ἡσδ. ἀοαίδε,; 

9 ατίος παν, τδοπ λό σας ἀοαΐ. 
4 Ἀπσ ΟΝ ΘΌΨΙΘΕΙΟΝ ΘΓ ΛΉΨΟΝΙ ἈΦ ΈΝΟΠΙ οἐε: 

9 τεαῦορ, 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ ΘΟΕΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, 

νον. ἃ. ΤΠ Σ᾽ ῬΠ. ΟἿΙΥ Τϑοῦτϑ δρβίπ Ῥβ. οχ ἡ! δ. } ῬΙΟΥ͂. ΥἹ, 23.-- 85, (86 112 θτο [5 οδαδαῖ, δα [ἃ γϑσ. 
ὕευλην δοπείσυφα Ἡὰῖῖἢ 3, ἰη9 ποτὰ [5 ἰουμὰ 85 ΠΟΤΙΘ | ὅ.--““Θ᾽0 00 οὗ), δοῤοτγάϊηρ ἴο χίίν. 16 (οοϊηρ. ἔἔψψασυ, δ᾽ 

οϊβοὰ νυ τι 189 δοουιαίίγο οἵ ἔῃ της Ῥ5. ΟΧ͵γ. δ᾽; τὶ 1 941 ἀ), 688 οοσίδ!Ὡ]ν Ὅο δορά 68 δίῃ κΊ ΑΓ, 81} ἐη6 ὀχ δηδ- 

Ὧδο δοουδεοέίνο οἵ ἐδθ Ῥογϑοῦ δ ἀσζοβθϑεά, δ ἰξὲ φϑϑζωθβ, ἱ ἐῶ δῖὸ δυροσδυοῦδ ἰδῶ που]ὰ τοΐοσ ἰεἴο ἐδ 9 ὑϑορὶδ- 

87 



δ78 ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

οἵ [ετδοὶ διὰ ἰδῖκο 9) ἰῃ γασίουβ ϑϑδθα 88 ἰῃ δρροβί- 

εἰοα τί (86 γ8ο16 Ῥεϑοϑάϊης οἱδιδθ, οὐ εϊ τ ΘΟμΣ6 

εἰπαὶο πογὰ οἵ ἰδ. ΒΘῃ90 ἯΘ ΓΛΑΥ͂ ΤΌΠΟΥ 86 Μδθοσοϑίβ 

νῆο βορασγαίθ Ὃ" »ΌΟΒΌ ὕοιι νμδὲ ργσϑοϑάθα, δβηὰ οοϑῦ- 

πϑοὶ “ε πῆρ 10) »Ὼ). Τα ὋΡ »ΌἪὮΙ ἰδ ἴο 9 αχ- 
νἰαϊηϑὰ δοοογάίηᾳ [0 τοῦ. δ, αῃὰ 1»}) δοοοσζάϊηᾳ ἴο 23} 

γον. 4. 

νον. 9. ΤΏοτο ἰν ποῖ [86 ἰοδϑὲ σγδατητϊηδέϊσδὶ αἰ Π ΘΟ Υ 

δϑουϊ ἰτϑηδίδίης 13" χὰ πο ἱπάοβηϊο δαθίθοι 

4 6 Υ " (δοταρ. Τί. 10; Υἱ!. 24; νὴι!. 4; χ. ἀ; χίν. 82: 

χυΐ!. δ; χχὶ 9; χχχῆϊ. 20; χχσίν. 11; χίν. 24). ΑΙ! τμ 6 

οχρίδπαδιίοαϑ ἐπδὲ οῦ ]α ταδί {π 6 βδυῦσοὶ ἴο νο ἐῃθ 

Ρϑορὶθ οσ Θοὰ οζ ἐμο Βοσγαηὴὶ ΕἸ πιβοὶ ἃγῸ [οτοϑὰ διὰ ιπ- 

ὨΘΟΟΒΒΑΙΥ. ΤῊΘ πτοαίοβί αἰ ΘΟ [9 ἴῃ γ᾽ Π23. ΑΙ} ἐμ9 

δυοίοηϊ γογβίου δ οσχργοδβ δα ἰά68 “ ἀοάϊῃ.» ΩὨΧΧ: 

καὶ δώσω... .. τοὺς πλουσίους ἀντὶ τοῦ θανάτον αὑτοῦ. 

γυιο.: οἱ ἀαιιε ἐπερίοο ῬΥΟ εοερυξίγα εἰ ἀξυιίοηι ῬΤῸ ΟΥ̓ δ 

δια, ν« Ὠϊοἢ ὅκποκε δῃὰ ΤΉξοροξστ, αὐ ἀογϑίδηὰ οὗ βἰ νος 

οὔοσ ἔδο Ζοτα ἰο ἐῃ 6 ῬΟνΘΥ οὗ ἔπ Βοζῶδηβ. ΑΒΈΝΕΣΒΔ, 

δτδὶ τὶ ἃ ὉῸΚΝ 9) ταϑῃείομβ (ἢ γίον, ὑπαὶ 1,22 

ὮΘΣΘ 88 Ὑ ΓΌΞ Ὠοαϊ. χχχίϊὶ, 29 ἰ5 ἕο Ὀ6 ἐδῖκθι ἴῃ ἐδ 

ΘΏδΘ0Ο μπ δρυΐεγο ἐγθοίιμῃ ΟὨΥΤΟΌΒ 
τος τὴν εἰπε δυο ἐρὰ Βεκοκ, Ἐσχιν αοὰ ἡ λάνδοις 

Ἑπκα( Ὀοίηζογὶδ ὃ Ἰὸ δα4.), ἢαγο δρρσουϑὰ (ἢ16 γίονυ. 1ὶ 16 

ἀοπῦθεϊοθ8 ὑπ πχοϑὲ βαὐϑίδοίοσυ δοοογάϊης ὑο ὑπ 6ο0ῃ- 

ἰοχέ, δηὰ [ἐ βϑϑίῃβ δἰγηοβέ ἀϑιηδηαϑὰ ΌΥ πο ραγα} } 6} 81. 

Βαὲ ἐμοτθ ἃτὸ σγαιιγλοίΐοδὶ οὐ]οο ίοηΝ, ἔοσ 1) ἐπ ψοσὰ 

τηῦϑὲ Ὧ6 γνοϊηϊθὰ ῬᾺΩΞ 6 ἰξ νοτο ἀογίγϑὰ ἔγοιῃ ἊΣ 

“ἢ Ποίχ!.," 2) 5 ἤα8 ΠΟ ὮΘΤΟ [ἢ 6 τηϑϑηϊηᾷ εἴανὸ 

τηουηά," δἰ Ποῦ ἐμ α τοῖς βωμός, ἢ Οἢ τόθ 8η8 αἰἰδὺ 

δορὰ πατῶν τηοπηὰ, ΟΠΌΤΑ ΔῊ ἰποσθϑιίίης Ράγα}|6]. Α8 

Ἰοηξ δὲ ἐῆθ Μαδογούίο ροϊπιίης σαπθοὶ Ὀ6 Ῥχογῦϑα ἴβ]89 

πὸ τηυδὲ ἀοτγίνο ἈΠ22 ἴγοῃ Γ32, ἐπου ἢ ἰδ ταν ποῦ 

εἶνο ἃ δβαϊίαίδεοίοσυ 5059. ΤῊ ργϑα οδίθ ΔῈ δηὰ [ῃ9 

οὐ οοὶ 20 νο τηυδὲ τοβαγὰ δ8 δρρὶ Υἱῃᾳ α͵8ο ἰο (ἢ9 860- 

οπηὰ τοοτῦοσ οὗ ἐδ οδυδο: δηὰ ὑΐον κανθ υἱἱ [6 

πὶοϊκοά 8 κγατο, δῃὰ συ (ἢ ἃ στ ἢ τῆδη. Οἱ ἰῃθ οὐδοῦ 

μδῃὰ ἰδ ᾳυκ!βοοίίου οἵ ἐΐπ|0 δ'5αο οχίοῃμ θ Ὀδοὶς σογὰβ 
ἐ0 {Π6 δτϑὺ τοϑυῦον οὗ 6 οἶδϑο. ἘῸΓ ἰδ ἀοθ8 ηοΐ βι 

ἰο ἴδ (3 Ὑ Ο ΓΙΕῚ δϑ δὴ ἱπάθρϑηάθῃηὶ οἰδβθ: “δηὰ 
Ἠὸ γ͵ὰϑ υἱ ἢ ἃ σίσῆ τδη ἴῃ Ηἰΐδ ἀϑδίῃ,᾽" ον {16} ΓΤ ΟΥ 

Ν3 Ἢ τουδὶ ΖΟΙΪΟΥ͂ Ὑν. ὯΟΣ 068 ἰὲ δυϊ ἴο Γοΐοσ ΥΠ.2 

ΟἿΪ ἰο Ὑ}» ΠΕ, Ὀϑοδαθο ἃ οογγτοϑροηάίηρ ἀϑδίβηδίίου 
οἴ ἰἰπὴθ ἰ8 τδηϊίηρ ἴθ ὑπο βγαὺ τθηδος οὗ ἔῃ οἰδ186. 

Ὼ 3 σουἹά ἐμβϑὴ δῆβνοσ ἰο ἐδ ἸΔῚ3 2 ΟὨτγοι. χσὶΐ, 
Ι 

38 ΜὨϊοὮ ἀθηοῦθδ “ ἤθη Ηρ τοαϑ ἀεφδὰ," οσ ἰο ἐμ ΓΛ 3, 
τ [Π 

1μον. χὶ. 31,32; ΝΌτΩ. νἱ. 1. ΤῊΘ ῥίαταὶ Ὁ, μονόυου, 

μδ5 δὰ δηδίοαῦ ἰὼ Ἐσεῖς, σαυὶῃ, 10, ἩΠΟτΘ [ὲ [8 δαίά: 
ΓΙΌΓᾺ ΟἿ }.}.»} (οοῖαρ. [δ 11|κ6-τηδαηΐη ας Δ }).5}» 

ἡ} ἐδίᾶ, τότ. 8, απὰ ὈΝΌΤΠ Ἰζλλνο.» ὅοτ. χνί. 4. 

Ὁ ΠΟ (5 ἐμ βἰδίϑ οὔ ἀϑδίῃ δοπβίδείης οὕ 8 παπιῦοσ οἵ 

ῬΑΙΓΕΘΌΪΟΥΒ ΟΥ ἀορτοθθ. Ἰπα8, 88 15 ψ6}1-Κηόνη, ἐἢ6 
ἩἨΘΌΓΘΉ 18 νοηΐ ἰο ἀοδίμηδίθβ το]αϊΐοῃδ οὐὔ ἔτη δη ἃ 
Βρδοθ. ΤΏ ρἰυγαὶ Ὀ ΓΤ [5 ἐποσϑίογο 009 βδδῖὴθ δα ἰῇ 
ον 3 “ 10," Ὁ} “[ὴ9 6 οὗ γουίῃ," ὈΣΠ3 

“Δρ9 οὗ γουῃρ τὴ688},᾽" ὈΣ“ ο]4 δκο," Ὁ") Ὁ ϑέδίο 

οὗ ὈΠπἀη988.".---ὉὉ κὸ Ὁν, {89 ΠΓΕΘΙΕ “ 5019 

οἵ" 19. ποὲ Κτατωτηϑ αν δαρρογίϑα. Ἐὸτγ δ] ἐπθ Ρ88- 
Βαίζϑβ ὑμοὺ δγὸ οἱἰθὰ ἰῃ ὑγχγοοῦ (χχχνυί ϊ. 16; 7οὉ χ. ἴ; χτί. 
11:1 ΚΙηκβ χυΐ. Ἰσοτρ. ΕΑ ὃ 911 ὁ; 222 δ), ΟἿ. Οἴοβοῦ 
ὀχδυλίπαίίου ἀθτηδηὰ (ῃ8 τηθδηΐηρ “ ὈΘΟΔΌΒδΘ, ΟἹ 80- 
οουηὲ οὗ" 

γοσ. 10, ΤῊΘ σοπειγαοίίοι ΠΣ 755, Ὡοὺ ἑακίης 
Φ δ “41 ΒΥ 

ὉΠΠ 48 οαυϊναϊοηΐ ἰο ΟΣ τιἰοη τ ἐθ (οσ ὦπα, οουϊἹά 

Ὡοὲ ἐπ ἐϊθοὶζ βοθῦλ δίγδβῃβο. ἔου ἰδ 18 0 ἀπουσοιῷοα 

είς ἰὰ ΗΘΌΣΘΥ ἴοσ ἃ γϑσὺ ἀορθῃάΐιρ οἢ διυοῖδοῦ τοῦ 

88 οὐΐοοί, ἰμδἰοθωὰ οὗ ὑοΐηᾳ βυθογάϊποιθὰ ἴῃ ἐδ ἰπδηΐ- 

εἶνο, ἐο Ὀο οο-οταϊποίοα ἐπ [Π9 58:9 γοσῦδὶ ἔόστω, Οοσωρ. 

ἽΝ ΜΠ οοορὶὲ ὑπροτίρείς ἰποιοοφὰ οἵ οοορὶξ ἐπεοτέδενθ 

(ῦσϑαι. 1. δ), ΡΩΝ ἡΟΪΝ Ῥογσαιι, φμασταιι ἰοδιθοὰ οὗ 

ραγραᾶπε συισογοῦο (ΡΙΟΥ͂. ΧΧίϊὶ, 86); ΟΟΙΏΡ. [μαχὰ. .. 4; 

Βα. τ. 11; 186. ἱ, 1; Φοσ. χιὶσ. 19; Ζϑρὰ, 1. 1; 1μϑγλ. 

ἐγ. 14.----Βοαί ἐῆογο οοοῦγδ ἤδσὸ ἔδα τηοαϊβορέίου ἐμοῦ 

Ὀοϑέπϑθο ἰὴ 9 ἀοροηάθηϊ δὰ ἰμ0 κογθγηΐης τϑσὺ πο σὸ ἰδ 

ἐπδοσίθα δὴ ἰωδοϊείγο, ἰμαὶ οἡ ἐμβὸ οὔθ δῃὰ βδοοῖὴδ ἴο 

τοδῖσο ὑἰμδὲ οο-οτάϊηαίο νογὺ ϑαρογβαουθ, ἢ ἔνθ οἵἶβοσς 

οοπέδίηβ τ πδὲ ὑμ6 ΟΥ ΟΣ Ὑδηΐδ, νἱζ. : ἐμ ἀοϑίκηδίίοι οὗ 

ἐδ οὐὈῤθοῖ, ἱ. «., ἐϊο δυδῆῖχ. Ὑ7ῆο Υ1}} δοοογ ΘΙ  Ὠᾶνο ἴο 

ἴαῖκο ὌΠ 5  ἰοχοίδοσ, δο ἰμδαὲ Ὀοΐῃ πογὰδ ΘΟΙΏ- 

Ῥἱοὐθ οὔ δῃοίμοε. Το ΗΙΡΆ. ὨΠΙ͂ δὸ οδυκαέίντο δοῦν» 

Ἰυχεαίίου Βδ9 ἸΜ.2 Ἴ ἴοσ 116 οὐὐϑοῖ, ὉΥ ψ]οἢ ἐδο ᾿αιίθσ ἰθ 

ἀοδιησθὰ ἰπ τοδρϑαΐ 0 ΣΒΏΩΘΣ. ΕἾἼΟΣΏᾺ τι ΤΆΔΥ ὈΘ 886» 

βιατηθαἃ Δ ΒΟΟΟΒΟΔΓΥ ἰοττΩ να αἴοσ ΟΠ 26:. χΥυί. ἐ; 

ποῖα ἐμέο ποιὰ "6 ἐβο Η!ΡΗ. ΚὝΠΠ,. οὐ ὰ ὮΥ σο]οοϊίης 
189 δέ, Ὧπῇ Ἰ1κ (μὸ ἕογιω ὍΠΠ 4 Κίηκε χὶ, ἃ. 

(θακεν, αὶ 1δὲ. 1. ΤὴΘ πιϑαδίης οἱ ἔνι 15 ἀοίωϊξ, ἀο- 

ἔογοιε δεηδίξ. ΤῊο Ηἰρῆ. Ὑ{]] ΔοοοσάϊὩεὶν Ἰωϑϑα “1ὸ κῖνϑ 

4 ναΐῃξαϊ δοηδβδίίοῃ, γα κθ ρα." ΤὨυθ τ τοϑὰ Μ|ῖς. 

νἱ. 13: ἤΠΙΞΣΙ πη ἜὙ τολῖκθ ρδίηξωὶ ἐμ Ὀοδείωκ 
866; Ηοδ. υἱ!. δ᾽; Ἴ:] ΤΩΠ ΟἿ ὑτιπ “ 89 ῥυΐῃϑθϑ 

ΤΩ ΚΘ ραΐηζαϊ ποδιίηρ ἴσου ψἰηδ,» ἢ ὦ. δ.) ἔπιον Ὀτίης δῦους 

Ραΐοζαὶ ϑαϊίης ἔγοσῃ ἰμάυ! ζϑηοθ ἴῃ πίαξ. Βο 8 ΣΩΔΥ͂ 

ἮΘΣΘ γορὰοσ Ἰ)5 ΠΣ; Ηο τοῦδάϑ ρδαίηδι! [δὴ ὁΓΌ5}» 

ἴης ΒΗ! πὰ, ἐ. 6. Η6. οσυιϑῃϑά, Ὀθαὶ Ηΐγὰ ἴῃ ἃ Ρδίῃ σὶ νσχαν. 

--οὐδοοκ 8 φμανπο Ῥοδιιογίδβ. ΤΏΘΤΘ Ολη Ὅ6 ὯΟ 

ἀουνί αὔοαὶ ἐδο ἐχηρογῖ. βαυϊος ἰδ τηϑβηΐίηρ οὗ τη 

7. ἀχαοίς (Αταοβ νἱ, 9; 7οὉ νῖ}}, 18; χχ!!. 13. Α8 το- 

ἕατὰβ ἰῃθ τυϑϑηΐης οὗ ὈΨΝ, [ε 19 οογίδίῃ ἔδας ἰξ τηϑδὴδ 

“κυ ΟΠ ΣΙ ( " (ΘΟΙΩΡ. ὕμεκειτ, »ίεα ϑιιδιᾶε, Βεϊέγαρ τὰν 

ΤΑροῖ. ἃ, Α. Τ', 1858, Ρ. δέ 84... Βαΐ ΟἿΘ τηυδὲ μοῦ ὑὈΣΓβΘ 8 

ΒΌΩΣρ ἀἰδιϊποίίου Ὀθίνθθα ἰδ δὰ ὨΕΘΓ. 6 τοδὰ ἐτι- 

ταϑά!αὐοῖγ αἴδον Μ8 1) Ὁ ὙΜΌΓῚ, δίο., οοτίβίμ!υ τθ6 Ῥτο- 
Ῥῇιϑὶ ἀο68 ποῦ βρϑϑαὶς ἤϑσϑ ϑοοογάϊωρ ἰο 89 στ} ]68 οὗ {π9 

ΚΠΘΟΣΥ οἵ βδογίβοοθβ, 1 ἰὴ ἐπ δὲ ἰπ6 οβοτ ἰο δΔοσίπητ- 

Ἰαΐθ ἐμ 8 βουαηὰ, δῃὰ ἐο χαΐῃ α ΠΠἸσοῆθβ8 οὗ δουπάὰ πὴ 

ὈΣΣ ντὰβ ποὺ νἱϊμουῦί [18 ἰπὔπθηποθ ἴῃ ἔπ ομοῖςσθ οἵ (9 

σοσὰβ ἢ {89 ἸΠ{:19 οἴδαδο 12) Ὀπὲ ὈΓτΟΝ. Ὁ 

ἰ5 αϑοὰ ἴη σοπηθοίοιυ τί οὔτ ἃ βδοσίθοο Ἐβοὶς. 

χχ. 3238. Οοορ. ἐῆθ Νοὸνν Τοϑίδιαθης ΡὮσαϑο τιθέναι τὴν 

ψυχήν 7:ο. χ. 13,1δ,11,18; ΧΗ], 87,88 ; ΧΥ͂. 13; 1 ὅηο, 

411. 16. 

γον. 11, ΩΡ Ὁ (666 Ζεῦ, ἐμο [121 πουἹᾶὰ ποῖ ϑοῦ- 
εἰγθ δϑ οδιβαὶ ψίι Ὀπιστεδοῖ, (ὉΣ ποὺ ἔθ Ἰαῦοσ Ἠθ ϑῆ. 

ἀυτοά, Βαϊ ἐπ ἰπτηοδὶ Ὀοίης οὗ [η9 βΒογγυδῃὶ ἰϑ ἴδ σγτουπᾶ 

οἵ Ηϊδ χα! αιίου (οοτηρ. Αοἰδ 1, 34). Οὐδ υ{}} μανὸ ἰο 

[ΤῸ {1 Ἰ9 οἰἕΠΟΥ ὑθιαρ οΥΔ ΠΥ (πα δίαξίπι Ῥοοέ δοζρ. χχίγτ. 

45; Ῥ. χε]. 90 δη 5, ἃ. 95.. θφῃ. χῖϊ. 1), οὐ ἸΟΘΘΙ͂Ψ 

“-« ἴο ἰακο οὔξ οἵ ἔη ἰτίὈυ] αὐ 0Ὲ. αν Βρϑείδιῖν νοῦ 

{8 Ἰαξέοσ σοπϑέγασέίοῃ.---- "δ᾽ ΣΙΝ ἰ6 ἀπ ἰπδέδηοθ 

οἵὔἵ [9 85τ|6 σουδιχυοίοη 88 ἰδδὲ οὗ ὌΠ ΥΠ 6χ- 

Ρ]αἰηθὰ δὐ νοῦ. 10 δῦουθ. [{ 15 δῃδιοβοῦβ ἰὸ ἪΝ ῬπῚ 

χ] τ. 16, 

Ψον. 12, Ἐὸσ ἐμ ΘΧΡργϑθϑίο Ὁ 52 ἣ ῬῸΤΙΝ ἔῆοστθ 

ἰο ΟὨΪΥ οὯΘ6 φασὶ ]61 ἴω ἰμ9 ΟἹὰ Ἰοϑίδιωθαὶ, υἱ.: δοῦ 



ΠΕΡ. ΠΠ|. 8-15 δὴ9 - 

αχχίχ. 17, ΜΉΤ ὲ Ι8 ρα! οὕ ἐδ: οϑέγίομ: ἢ) ΟΊ 
"53 “ αοἀὐ ζκδγο [ἐ δοΐ ἃ δίνβδσθ ἰῇ απάογβίδπαίος," [ἢ 

εἶα, ΓΔ ἰδ οοηοοϊνοα οἵ δ 8 ἰδυσίϊουυ ὑο 9 ἀϊείτί- 
Βνυϊοά ἐμ προ Θοὰ διδίξηοα οὲ ἴΠὸ οδέσίς ἢ 8 ῃ, 8 

ρΡοτέίοῃ. Δοοογάϊῃ ιν Βθγϑ, ἰοο, Ὁ") Ὃ τοῦδὲ 6 τομαγάϑὰ 

δ8Ὲ τοίου ᾿ἐμδὲ Θσοὰ αἰνίἀοϑ οαὐΣ Μὶ}} δδοδοίμκτι Ηΐγὰ 

8 ὉΠ ΟὮ οΥ ἰὼ (9 τοίου ἐπαὲὶ οορϑίδδ ἐῶ Ὁ 2. Βυὲ 

ἐδ [ἢ9 βοσυδηΐ Ἡου] ἃ ΟὨΪΥ 6 8 ρΡαγίδϊκου δἱοῶρ υἱἢ 

ΤΩΔΩΥ οηυδῖὶα. ΗΪδ Ὑδοῖς γοναγὰ που οομδίδι ἰὼ Ηΐο 

Βοὶ Ὀοίΐηκ οχοϊυαἀοὰ ἔχοι ἰδ ρασγιϊίο. Ἧ79 τουϑδὲ ποέίοϑ 

ἐδδς ἰα Ζοῦ ἐπε Καὶ [5 υδϑὰ, ἢ }}6 γὸ ἤδΥ͂Ο ὮΘΓΘ ἐδ 6 Ῥίοϊ, 

ΤΏ ἰδίϑε ὁδὴ δύο 8 οδυδβδαιί τὸ τη θῇς “Ὁ ΔΚ 6 ὉΠ, 

τηλκο, Εἰ γ7ὸ 8 5:87," δοὰ ἐῃθ ὑτϑῦᾶχ 3 οδὴ τοΐοσ ἰὸ 

1η18 “υὐναϊδηϊίνο 168 ΝΑ. δὰ [εἰσοάσοϑ δὲ ἰμδὲ 

προσείη [89 Ὁ) οομαίθια. ΑΒ ἴϑ γε! Κοον 3 ἰδ οὔϑη 
ππϑὰ ἰῃ ξοροοϊδοεκέίουο (θη. γτἱ!. 21; ἰχ. 2, 10, σέσ., 
ΘΌΣΩΡ. [68. Υὶἱὶ. ἀ; χχ. 32). ---ακαοαίῃκε ιὴ9 οχρίδηδιίοη 

οὕ ΟἾΥΡ ΠΝ (066 Εἶχον. διὰ Οὐ έ.), 9 κταιητηδε δ] 

οΟὈϊθοιέοΏ ΓΔΥ Ὀδ καϊδοὰ ροσγῆδρα, ἰδὲ ἔπ ποία ἀ06., 88 8 
ΤΌΘ δίαμ δ ΟἹ Ὀθέίογο ἔο ἀοδηΐϊίθ ἤοῦμ. Βυΐ, οὐ ἐπ 
οἴδονῦ διὰ ἰξ ἰ6 (ο Ὀ6 γεπιοιρογοὰ ἐδπδὲ ἐῆθ ἀοδηὶθ 
διίλοϊο 18 οὔϊθιι δι ηκ. γθγο ἐμ 6 ὙΟΓὰ 88 αὶ ζϑμοσαὶ ἀθ- 
εἰχιυδίίου ἐν δἰγοδὰν σοπάθσοά ἀδϑῆμείθ ὈΥ {π6 8080 
(οοτηρ. ἰ. ἐ; Εχοἀά. χχὶ. 28; Ῥτου. χίϊί, 21; 5οὺ χί". 26). 

---- ΤῊ» ῈῈ ἴἰὸ ΕΒ ρῆ. οι ΣΡ» (80 Μέεί). ΤῺ τηθϑῃ- 

ἰὴ οἵ 6 ΗἸΡΆΏ., ὧδ οὗ ἰὴ Ῥί9] [8 “ ὁυαομαγα, εἤμπάοτγο, ἰο 
ΘΙΩΡΙΣ, ἰο ροὺυσ οὔξ, ον οὔ." Το ψοζγὰ 8 ὑυεθὰ ἀρδίη 

οὗ ἐδ9 δοι}] Ῥϑβ. οσὶὶ, 8.--ΠἼῈ}} ἰδ ὑδίθῃ ὈΥ̓͂ ΣΩΔῺΥ ΒοΤΘ 

48 Νέρλ. ἰοἱοναξίσωνο 3: Ἠο ἰοὶ Η τλ5617 ὃ6 πυταθοτοά, δἱ- 
ποῦ Οἰφον οζο ἐμ ἷ ΝΙΡὮ, ἐδ υδϑα 88 δίγωρὶ 6 Ῥδβδδίγο, 
668. χἰΐ!. 16; 2 ΟἜτοΣ, ν. 6; Εοοϊ, ἰ. 16δ.---- 1}} ἰδ, 65. ἰο 
ἴοστη, α ἀϑρασίασο ἔγοσα ἰδ: ἀϑρθπάθθοθ οὐ ἽΠΠ.. ὑπουρἢ 

88 ἴο δι ὐθδίδηϑο ἴ86 οἴδιδϑο δ [92 ΜἘΊ7}}) δὰ 5».22. δῖο 
͵.δὲ 65 τη ἢ οδ 58) 685 ὈοΐΠ ἔδοθο ἰδδὲ ργοοϑὰθ {πο λ. 
Τὴθ Βοῦτονυ δῆυηδ ᾿ἰοηρ, ομδίθβ οὗ δυθογαϊηδιοα 
αοἷαυ5θδ; ἰξ ῥγϑίοσζ ραγδαίαχίφ ὁ δγηίαχ 5 (οοΐωρ. Ετεδι», 

ἐ 330 αλ 

ἘΧΕΘΈΤΙΟΑΙ, ΑΥ̓Ὸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 
1. ὙΙ νοῦ. 8 ΘΟ 68 8 ἰγδῃδίϊΐοη, ΤΏῸ Ρτο- 

Ῥμοὶ μογοοῖνο ἰμδὶ (6 βοσνδηῖ οἵ αοα Μ1}} ὃθ 
Τοϊοδροὰ ἴγοπι (6 αἰδίγοδθ, δηὰ ἰῃδὶ ἴγοιλ [μ 6 
οὐπδνὰ ΗΠ)8 οοηιἰπυδηοθ Μ111] ὃ6 6η 1656. Τοῦθ 
ποτὰ δἰδπὰ ὅτεί |κὸ ἃ ἰβϑῦθ. Βυΐ [86 βοσνυδῃϊ 
Μ11} οὶ ρβὸ οὐ ᾿ἰνίηρ οὐ [80 Θδεγιΐ δισλοῦς ΓΘ 
ἰμδὶ ᾿ἶνο ὑπό Γο, ἴὉΓ, οὐ δοοουπῖὶ οὗ (Π9 εἰη οὗὨ (116 

ΡΙΪο Ηδ ἐπ ἰδίκοῃ δυδὺ οὔϊ οὗ ἰμ6 ἰδηά οὗ 116 
ἱνίης (νον, 8). ΤΠΟΥ ὅδνο Ὀυσίοα Ηΐπι, ἴοο, 
θυϊ ΠΟΠΟΥΔΌΪΥ, Ὀοοδθθ Ηδ ΠΟΥ͂ΘΡ υϑοὰ υ]Ἱόϊθῆοθ 
ΠΟΓ ἀοοεὶὶ (γοσ, 9), δηά Η8 ἀεδίσυσίζοι νγὰδ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ υθῆοθ οὗἩ [6 αἰνίμο ἄδθοσγθο. ὙΥΒθη 
ὩΟΥ, [6 [.0Β0 νὶ}} βαγὸ χηδὰθ ἃ βίῃ" -οἴδγϊηρ οὐ 
ἴΠ βου] οἵ ΗΪ8 βοσγνδηί, [86 ᾿δί (ον νψ1}} ῥγονϑ ἰο ὃὈ6 
1π6 Ποδὰ οὗ ἃ Ὡ6Υν χοποσγαίζου, Η6 ν1}}} οοῃιΐηυο ἴο 
Ἰ1ῖνο ἔόγονοσ, δηα “ον δῇῃ ΒΒ Θου 86] Μ{1}} θ6 Δοοοι,- 
Ρ᾿ἰβηοά ὈΥ Ηΐπι (νον. 10). Αἴορ ἐγ δυϊδίίου δηὰ 
ποοοδβϑιν Ηο «111 δηα ΗἱΪῈ8 βαἰι ϑίβοίΐοη ; Ὁ ΗΠ 
ἱπρῖχιι Ηθ ψ1}} Β6ΙΡ Ἰ8}γ ἰο γἱμβῃιοουθηοδθ δηὰ 
Ηὸδ 11} ΘΑΓΤῪ ἰποὶν κα} (νογ. 11). ὙΠογοίοσο 
Φοῦοναδῖι ν1}} αϑοίχη ἰοὸ Ηϊϊπὶ ἐμ στοαί τυ] άο, 
δηὰ Ηο νγἱ}} ἀϊνὶάθ (ἢ εἰγοπρ 85 8ρ01}---411 18. 88 
ΤΟΥΒΓα (ῸΓ πανίηρ ρσίνεῃ Η8 1} Π} ἴο ἀρδί, πανίης 
θοε σοοκοηθά δυο ἰγββρβτεθβοτθ, παν ηρ᾽ ὈΟΓΏΘ 
186 δ'πβ οὗἨ ἸΔΏΥ͂, δη ΘΟη Δ }}Ὺ ᾿γαγΐηρς ΤῸΣ 
δ ΤῊ, 

2. Εἶθ νγἂϑ ἴδ ῖζο. ----- Ῥσόσροσ ἴῃ ἷΪα δ ἅ. 
γεν. 8-10. Ηανίηρς βεὲ ἔογίῃ, ἢ πιιδὲ ὑγοοθάσα, 
τλαΐ ἀπὰ λοὺ (6 Βοσνδηΐ νὶ}} βυ δ, γγθ δ ΠΟῪ 
10] ἀ νιΒδὶ κϊηὰ οἵ ἰυγηϊηρ οὔ ἢ 6 508} 6 8[14}} δρρϑῃ 
δῇεγ (6 δυβετίηρ ᾽δ δοοοιρ  δῃοἃ. ὝΥΡ, ἰοαπὰ 
δραὶη ΟὨΪΥ Ῥβ. οΥἹἱ. 89; Ῥγου. χχχ. 16, 5. υη- 
ἀουδίρα! Υ “οοατοίαζίο, τοϑιγαΐηξ, οὁρργοβοΐοπ"". Ηδν- 
ἴῃρ 8 βεΏΘΓΑΙ τπηοδηίΐησ, (Π6 πογὰ σδῃ 880 τηθδῃ 
ἱπιρτιδοηιθης, Ὀυΐ 1ξ ἀοο5 ποὺ τηϑδῃ Ἂχοϊ υδῖνοὶν 
οοπῇπεπιοηί. ΘΘΖῸ οοηὐοϊποὰ πὶ ἼΥ,, ἐδ ὁ] 
ἸΏ68} 76 16}8] ρεοοοάσσο. 6 ΤΩΔῪ δυϑῃ ἰδῖζο ἐδ 6 
ἵνο ΓΒ 898 8 βοτὶ οἵ ποηάἀίδαγα. ΕῸΓ “ΟΡργοθ- 
βίου δηά γὰρ πιθη ̓  18 ̓ .ϑὲ 8η Ορργεβεῖνε, υἹοϊϑηΐ, 
τη) 5ὲ 1 ͵ς14] Ῥγοοθάμτγο, “ πητΊ Ὠθοῦδ δά τἑηΐβ- 
ἐταϊΐου οἵἩ ̓ υδιῖοο᾽, δα ΠΕΙ ΤΥΖΒΟΗ βαγα. 1 οδηποί 

8.6 ΜΠΥ πρ᾿ ΔΘ ποὶ τροδη Κἢθ ἰδ ἰδίκοῃ 
ΔΉΛΥ". [Ι{τηθδηβ (Π6 ΒΆΠῚ6 88 ἰη χὶϊχ. 24 (25). 
ΑΔ ἵπεΓθ ἐὺ 5 δοϊκο : οδὴ (86 ὈΓΕΩΥ Ὀ6 ἰδ Κθῃ ΑὙΑΥ 

ἴτοτα [6 βίγσοης  8ὸῸὸ Βοῖὸ ἰΐ ἷβ μβαἱϊα ἰμδὲ τ 86 .- 
γδηΐ 88}8}} θ8 ἴδιο ΔΎΔΥ ἔγοτα ἰμ6 ῬΡΟΙΤΟΡ οὗ ἢ» 
ἐν ανντα ΟΡΡΓοδβίοῦ. 8 18. οηθ, (ῃ6 ποζαϊϊνο 
δἰ ὁ οἵ 6 ἰγαῃδιΐου. Τθο ροαΐεῖγο δἰ ἀθ ἰβ διδίϑα 
ἴῃ τῃ6 πόογὰδ: δῃηᾶ δἰ8 κοιθεαιίοι 780 ΥυΥί ἢ] 
ἘΒΙπὶς δηᾶ ἄϑθοϊασθ ἡ Εν συ ἰὴ ἤθγο ἀ6- 
Ῥομμὰβ ΟὨ χεοορῃϊσίηρ ἰμ6 ἰμοπλ6- Εἰ οὨδυδοίοσ οὗ 
186 ὅχϑὶ μεσ οὗ νοσ. 8. Τμθ ἰΠ6 τηρηιΐοῦ οὗ Βΐ8 
᾿ἰνίηρ οἢ ΜΠ ποῖ δρρϑοδγ ἰο ὃθ 8 “"Ῥγοωδίιυγο᾽» 
(βουχιί. “ἿΤ ἰδ ταδῃ 660}, 88 0 β6η86, ΔΏ 8110- 
βίοῃῃ ἴὸ 06 ἰπεοοΓαιϊο ργοιλῖβο, Εχοά. χχ. ὅ, 6; 
θεαί. ν. 9, 10, δῃὰ ἴῃ σεοδροοῖ ἰο 1πΠ6 βουπά δῇ 
ΔΙ] βίου ἰο δαὶ. Υἱὲ. 9 (“ πμὶοι Κοεροίι οονθηδηὶ 
ΔΠα ΙΏΘΓΟΥ ----οἴο ἃ ἰμπουδδη ροπογαίίοηδ᾽)). ἮΝ Βα» 
ΕΥ͂ΟΣ ΤΔΥ͂ δ6 [86 ἰχηάδιημεηία} πιοδηΐηρ οἵ ἽἽ, 1 
ΔΩΥ͂ ΒΥ ΙὩΘΔΏΒ ἰΠ6 γενεά, [Π6 φοῃογδίΐοη, δηὰ 
{πδὺ ἰῃ νασγίουβ βθηθθθ. ΕἼΌΙΔ ἃ ἰθΘΙΏΡΟΓΑΙ ροΐπὶ 
οἵ νίονν, [86 τηϑι θογ8 οὗ {πὸ χγοδῖ οἤδιη ἴο Ἡ 110 ἢ 
ΟὯΘ ΤΩΔΥ ΘΟΙΏΡΘΓΕ ἴΠ6 Βυηδη ΓδΟΘ, ΟΥὁ Ὠδίίοη, ΔΓ 
οδι]οὰ ὙἽ στὰ τοίδσομοθ ἰὸ [10 βοῃθγαιοὴβ (μὲ 
Βυσοοοά οπθ δηοίμου. Ηΐθμοθ θοΐ ῥϑϑδὶ (ΟΡ. 
1γ1}}. 12; [χἱ. 4) δῃὰ ἤαΐαγο (οοπιρ. Ἐἔχοα, 111. 117; 
χχὶϊὶ. 14,31, 41, εἰ6.) ΞΘ ΘΓΔΊΙΟΙΒ ἈΓα 08]1οὰ ΠΥ. 
ΤΊΈυΒ ἔπ οτο ἰδ τηθοιίοη οἵ οοπχίηρ, δηὰ ροϊηρ βθῃ6- 
ταϊϊοηβ (Ἐπεὶ. ἱ. 4), οἵ “δῃοίμοῦ βεηθγαίζοῃ ̓  ἡ {ῬᾺν 
οχὶχ. 13), οὗ δ ὅγβί, βοοοῃή, (μἶγα, εἰο., ζομοσγδίϊοη 
(θεαὶ. χχὶϊ!. 8, 4,9). δῶρο οΔἢ ΤΉ 68 480 
(86 ργεβθηΐ ογαϊΐοῃ, οοῃιθρογασῖεβ (Νυτ. 
χχχὶϊ. 13, εἰε.. Βαϊ Ὀδοδδα ΘΥΘΓῪ 8 οἢ βθηογα- 
ἰἰοη 888 ἃ ομβδβδοίθσ οοιζπιοι ἰο ἰΐ γοοά οὗ "δὰ 
[6 τοτὰ δοηυΐγοβ δἰ8ὸ δὴ οἱ ιΐοαὶ τπθδηϊηρ, δηά 
ἀραὶ χηδίθθ 8 ζεηογδίΐοῃ 88 8 ὙΠ οἷα οὗ {18 οὐ [Πδὲ 
κίρα Ἡδηος 116 πιεδαΐηρ, “ Κἰπά, ταοθ" (6. 
ἷϊ. 81, εἴ... Βαϊ Ὀεοδυβο ἃ μεμοτδίΐοῃ ἰβ δ᾽ ΨΔΥΒ 
116 ῥγοάαοί οἵ δποίμδγ, οσ 8180 οἵ ἃ μιϑδά οἵ ἃ σβοθ, 
ἴξ ἰηνοῖνοα Ὡθοθββασὶ}γ (86 ἰάεα οἵ ἀοβοθηΐ, Ροβ" 
ἰοσῖγ. Ηδρποα ἴο ἰπ6 Ρθορὶς οὗ [Ιβγϑεὲὶ ἸΏΔῪ ὑθ 
βαϊὰ “γουγ βοῃογδίίοηβ᾽ἢ, ἃ. 6.,) ΥΟῸΓ ΘΟΠΣΏΡ ῬΟΒ- 

ἰοτἱγ (ἐν. χχίϊὶ. 28), οὐ: “ ἴο γοῖι δῃᾷὰ γοὺγ Ρο8δ- 

ἰοτῖ ἐγ (Ὁ ΛΎΤΟ ΝῈ Ὅ52, Ναπν. ἴχ. 10). Βαὶ 
[86 ἰοία! οἵ (86 κοποσγδίίοῃβ οὐ ροβίθγι  οδ ὈΘ 
δομαργο θη οὰ 888 σΠο]6, δηὰ (18 νυ 016 θῈ οδ]]οὰ 

ὙΠ. ΟοπΡ. Ρκ. χχὶΐ. 81, σβοσθ ὙἽ ἴῃ [818 Βεμ 9 
εἰδηἦἶθ Ὀοίνγοθα » δὰ ὙΠ) ὈΣ; Ῥβ. ᾿χχὶ. 18. 
Απά βῦοβ ἰβ 86 τηρδηΐης οὗ [86 ποσὰ μετ (ΧΧ. 



ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΙ ΙΒΑΙΑΗ. «ὅθ0 

γενεὰ αὑτοῦ, ἡ σ12. ᾿Αὐδῳῤα αι ") . “Ἐ{Π. κοῃ96- 
ταῖί π᾿ δῖ ἰῃοδὸ ῥἀμρῥαρ κξ πα εὴπλ οοηοεϊνοα 
85 8 υηἷϊ, ΤΆΪο ἰδ (ἢὨ6 πιοδηΐηρς οἵ Ἢ ἴῃ γογ, 10. 
ἐπ φηλριολ μὰ υῤυλλ “6 β)8}} δοθ Εἷθ ἀρὴν, ἐᾷ 

ργοϊουρ ἷα ἀδγβ᾽" ἰδ ποί δ ΡΥ τοροϊ οι, 
δυὶϊ ἀτριἐσντοῦ οὔ 106 ραγίου δῦ ἰηςὶ πγαιοὰ ἴῃ ἐμ 
ἵμοσις οὗὨ {πὸ αἰβοοῦτβθ. Ασοοογαΐηρ ἰο (δ τηοεὶ 
δηοὶοηὶ ΟΙα Τορίδιλθηὶ σου θθο 8.008, 88 ἰοπηα 
ἴω 0 Ῥοηϊδίουοσι, ἰμοτο ἱβ 0 οοπιϊηυσα ᾿Εν! 
ἴῃ [86 που] Ὀογοπὰ, Ηδρηοο, ὁχοορίϊης Ἰοὰς 11 
οἢ οδγίδι, ροδίδσί ἐν 18 [ῸΓ οδοῖὶ ρογθοῦ ἴδ ἔχ ἢοϑὶ 
ΜΔ} δη παρρίηοθα. ἘΠ πουΐ φοδίοσιγ, ὑὸ ἀΐθ 
ἦδ {ηΠ0 οδωθ δὴ ἴο ὃ6 οοὐδὐοθιμῃμῃθα. Νυτλογοῦμ, 
ΤΑΘΑΘΌΓΘΙ Θ88 ἘΥ τοῦθ [ἢ δϑίὴθ 86 ϑνϑῦ- 
Ἰδϑιληρ ἴθ. Ηδθῶοο ἴπ6 ἰαταΐνον ἰπγοδίθηδ [8096 
(δδὲ ἰγαθλρτεδα 96 ΟΥ̓Δ ἢ 5 οουχτηδησπλοηίδ Μλ1} 
Υἱαϊιδίίοη οὐ οἈΣἸ άγϑῃ ἐπ [Π6 δ᾽ τὰ δηὰ ἰουτίι ἀ6- 
κῖθα, (0. οχίϊ ποίου ἴῃ (δ6 (πἰτά οΥ ἰουγ χοπο- 
Ταιϊζοῦ. ΟἹ (Π9 ΘΟΠΙΓΑΣΥ Π6 Ργοηλῖδοθ πόδα (μδὲ 
ΚΘΟΡ 186 ουῃμμηδηἀθηίδ, ἱπδὲ 6 10 ΒΡ μψὶ}} Ὀ6 
κτιϑοίουβ ἰο [ποτὰ ἰο ἃ ἰπουβδληά μοηογαίίοηβ (Εχοά. | δὲ 
ΧΧ. ὅ, 6). Τηο Ῥτγοροῦδβ ἱΒουρῆς ΠΟΡΟ ΘΟ θοίβ 
αὶῖ} {815 τοργοδθηίϊδιίοη, δηὰ ἤθῆοθ ἢ9 868 Ὑ, 
δηά ηοἱ ὕ]. Τὸ μἷπι τοι τπϑη ἐμουρῆι ἰο ὁΧ- 

ἰοστοϊπδίο, (ἢ [ζ0ῈΒ}ὈΡ Ρῥτοῃγΐδοα ἋΥἽἼ, ρμοκίοεἑγ, 4 
ΤΆΘΘ ἰῃδὲ 8.}8}} ἀοδοθηὰ ἔγοι πἷπι, ναὶ οὗ 8 ρϑοῦ- 
18 κἰ μα, δὲ Δρροδτβ ἔγουῃ νδὲ (Ὁ]]οτθ (“ ΤῸΓ ἢ6 
͵4 ἰΔκϑ διννϑΣ.᾽" εἰε.).. ἜΜ ΒΟ ἰ6 ΔΌ]9 ἴο ἰδμΐηϊς ουἱ 
διὰ ἄφοϊδσεθ [89 ϑαθοσ οὗ [16 Σ809 7--- ΕῸΓ 
πο ά6α5 “ ἰοΤὨ ἰηἰς δηὰ ἰο ἀδοὶαγθ᾽ ΒΟ ᾿οΐη ΤΠ Ὁ. 
Π|188 τι πογὰ, ὈοΪοησίης ἰο δίσθον δὰ οποῖὶοθ 
δίγ]ο, ἰῃ δὶ 15 πβοὰ ΛΗ οἴ τηοάϊιαἰῖνο οοηίορ]8- 
(ἴοι (κε. ᾿ν. 18; ᾿χχνὶϊ. 4, 7,18; οχὶχ. 1δ, 23, 27, 
48, εἰξ.), ῬΑΙΕΙΥ οὗ υἱλογίης ἰμ6 ἱπουχί (Βα. ᾿χὶχ. 
ἀδΟΩΡ. Ῥγον. ἥν κδδὶ ἐλ τς ΕΒ 

6 8 ὨΊΔη ἰδ 6 ἴῃ 
ἰοσῖγ. Βυὲὶ ἰὲ ἰβ οἰδοστῖὶθο δ κῆδος πον δὶ 
Βοτγνδηΐὶ οἵ αοά. Ηδθηοθ δα παίαγο οἵ ΠΗ 8 μορίου 
ἦδ 50 ἱΏΘΣΧΡ .80]6, θθοδῦθο Ηθ ν1}} δυὸ ἰὺ δῇ'οσ 
Ἦο [8 ουἱ οὔ ἴοτὰ [Πο Ἰδηὰ οἵ {86 ἰνίηρ. ὝΣ (θθθ 
118 ἴα“ τὸ συϊ,᾽ “το μον," ὈοΐΒ “ ἰο σα (του ἢ᾽ἢ 
(1 Κίῃρε 111. 25 ραᾳ.; 2 Κίηρθ νἱ. 2), δῃα “ἴο οἱ 
οἿ" “τὸ ϑυπᾶον᾽ (2 Ομγ, χχνὶ. 21), αἴ σᾶγβ, Βον- 
Ἔσου, τὶ [Π6 ΒΘΟΟΠΠΑΣΥ͂ ἰάο8 οἵ ουϊπρ οὔ δ δγρ 
ΟΓ δηιοοῖδ. “δῃ ἃ οὗ ἴΠ0 νη κ᾽ ἰδ [6 Θασίῃ, 
{πὸ ἀν 6} ρ- Ϊαοθ οἵ ἤχθη ἰῃ ἴμ6 ἤδδβῃ (δαὶ. χὶ!. 
1; χχχὶ. 18; 1 Κίηρβ υἱϊ}. 40), δῃὰ βίδηὰβ ἰῃ δη- 
(ἰοϑῖο ἰο 8Πιοοὶ, ἴ86 ἀπο] Πρ οἵ [᾿ς ἀορατίοα, ἐμ 
βιιδά68 (οοιαρ. οῦ χχνὶϊ, 15; ῬᾺα. χχνὶϊ. 18; ὅ6γ. 
χὶ. 10; Εζοϊ. χχνὶ. 20; χχχὶϊ. 2ῶ8μα4.). ὙῈΥ Ηϑ 
Ὑ86 80 Οἴθδῇ οιυἱιύ ΟΥ̓ τοι ἰἰθ ἰδηὰ οἱ ἩΤΑ ἰνίης Πα 
Ῥτορδοὶ βἰδίοϑ ἴῃ πογὰβ [ῃδὲ γϑοδὶ]} γοτβ. 4,5. ὁ 
δανθ δ γοδάν σοιηδεϊκοὰ (πὶ ἐμ6 Ῥγορμοῖ βυγρτίθ- 
᾿ηρὶν οἴθῃ δηὰ οοσγίδἰ 17 οὐ μὰ Τοροαίβ (Π6 
ἐπουρἈϊ ἐμδὲ [π6 Βογτδηὶ πηπδὶ ἀ16 ον ἰδ οἷπ οἵ 
Ἡΐϊα ρθορῖὶθ. Οἱ δοοοῃςξ οὗ ἴδο αἷπ οὗ ν 
ῬΘΟΡΙΘ 185 ἃ Ρίακυοσ το Ἐξὶπλ. [ἐ πλυδὲ Ὀ6 ΣΟυλΘ")- 
μογοὰ (ῃδὶ »ῈῈ (υϑοὰ οβρϑοΐδ!]γ 1[μον. χὶϊὶ,, χὶν. οἵ 
1Π0. “ΡΪδφυδ οἵ Ἰθργοδγ .) θϑδοίαθ ἐμ πιθδηΐηρ οὗ 
αἰνίηο ρυηΐϊνθ ἡυάηταεαί, ἱποϊυἄοο (μδὲ οἵ ἰοργο- 
Εγ.---ἼΠο Ῥτορβοὶ αἶβο χῖνϑδ ἰηιἐπλδίϊΐοη οοποθση- 
ἴῃς (Π9 ὈυΓΔ] οὗ (0 βογγδαηῖ. Βυὶ ἱξ ἰο οὐθοῦξγα. 
Οτθ κεῖδ {Π6 ἱπιργοβαΐοῃ δὲ 17 (ἢ6 Ῥϑγβοῃβ {πδί δἱ- 
ἰοη θα ἐμ6 Ἰασί βίδρε οἵ ἐμο βογυδῃ 8 βασί}γ Ηἷδ- 
ἸΟΓῪ ὙΘΙΘ οοηΐηθοα ἴῃ ἰδ Ῥτορἢοί δ νίον. 
σϑηποί Ὀ6 βυγρτγίβοα {{ [ἢ6 Ῥτορδιοὶ 8068 ἕοττηκ δηὰ 
ΒΟΘΏΘΘ ἩΪΟΘΟ ὨδίαΓο δηα τγθδῃ 
861 υηἀεγείδη. Βαὶ 5ι1}} ἰδ ἀδ] ηοραιΐοη αἷτα 
ΔΡΡϑδζϑ οογζϑοῖ ἴο [Πο80 Μ͵λΟ ἃγα 80]9 ἰ0 ὑδϑὶ ἰὺ ὉΥ 

[0 ΤΠ] πη. Ηδτο τὸ πιΐϊρσῆὶ βαῪ πδὲ δ κδὺ 
ἴ86 ψὶςοκοά, ἴῃ τῆοδϑα σοι ΡΔΩΥ ἴΠ6 ϑογνδηί οἵ σοα 
ἀϊοά, βο ἤθδῦ ἰοχοίῃοσς υἱ τὰ [6 ΣΙΟἢ τδῃ ἔῃ τ ἤοθθ 
ἄτανο 6 γγὰὸ8 ἰαἱᾷ, ἰδὲ ἢ6 οοπείγυσα ἴμ6 τοϊδίϊοσι 
οὗ 4|1 ἔπο86 ΡεΙδοησ 88 [6] ον πῖρ Ὑ1} τεΐϑγθηοο ἰὼ 
ἴὸ Ὀατίδὶ. Ὑοἱ τὸ ἀο οὶ πον σβοτο (μ6 ἵτο 
τη] οεἰδοίοσβ ψογὸ Ὀυγ θα 1} Ὑθοτὰ [86 [ΒΡ Μδ5 
ογυοϊβοα. ΕῸΓ [Πδὶ [Π6Υ τ σὰ Ὀυγὶοα τὸ Δ Υ ἀθ- 
βηϊιοὶγ οοποϊυάθ ἤγοα πο. χὶχ. 81, δπὰ ἤζοξαλ 
ΜἘὃππὲ ΦΟΒΕΡΗΤΒ βδγο οἵ ἐδνὸ ἐδεο οἵ ἰδ “695: ἴον 
ἴμ6 ὈυγίΔ] ὀνϑῃ οὗ ἔμοδϑο τῆ ΜΟΓΘ ΟΔρΡΙ 8}}Υ ριιῶ- 
᾿βιοα (“80 88 δἷβο .. . ἴο ἴδίκα ἄουῃ 8δηα ὈΠΣΥ ἰϑιρις 
ογαοϊβοὰ Ὀοίοσθ (ἢ βοϊης οἵ Π6 δυη,᾽" Βεῖϊ ἢ 
ἷν. δ, 2). Βαϊ ΓΊΝΟΥ οσο Ὀαγίοα θασ [ἢ 
οὗ οχοουϊέοι, ἐπο ἐοὶς ἄγαν ἨΔΒ ΠΟΑῚ ἰο0 ἰδὲ οὗ 
{89 [0 ΒΡ, δινὰ (8 θ ΠΟΏΘΓΑΙ (Π6 ῬΙΟρ οι Β Τὰ 
τοϑοηϊδίίοη δρροδγβ οογγοο. ΓῈ υπάου Υ 
ἸΩΘΔΏΒ “ὙΠ "ἢ Αἶδὸ ἴῃ 8 1068] ϑϑῆθθ (οορ. ας. 
χὶχ. 388, Του. χίχ, 18; ΦοὉ ζϊ. 18, Φυάρ. ἐν. 11 : 
1 Κίηρο ἷχ. 26), Ηοἷθ ὑυυτνίοὰ οὐδά ὁ τοὶ τῆδ 

1ἴδο ἰὼ ἐδ εἰοῖ τοδη’ 

δΒυ δοίης δηὰ δ δβἰιδιηϑῆλ ἀθδιδ, δέδαιδα (ϑΘ66 Ταξέ. 
απὰ Οταπι.) ἘΦ τιαϑᾶ πὸ υἱοϊϑῆλοθ Ὧοτ νγσῶδ 
6116 ἐπ ἘΠ4 σου. Β΄ αλ}]δν δ ἰουπάᾶ 
2οὉ χνὶ. 17, ὈΩΠ διὰ ΣΟ 2 δχϑίουπά οοηὐοϊηϑα 
88 οῖο, Ζορῃ. ὑἥ. 9θ.ὡὨ “Βυὶί ϑομοναι νῶα 
ϑαπιφὴς ἴο τρτταης πεττς ἘΠΉΤΙΗΥ. ἀοοθ ηοῖ 

ἴῃ 8 ΠΟῪ ἐδουρίιι, θϊ οοπηθοίδ οἰοδοὶν πὶ 
ὙὨδὲ ρΓθοθίθδ, δὰ ΌσΤΩΑ ἃ οοῃο  παΐοῦ, Βα 
ἴδοῖῦ δαϊὶ βανο σηδᾶϑθ ἘΠῚ6 δου], μερίηβ α. 
ὨΘΉΨ οὨδίῃ οἵ ἐπουρῆςξ : ὑπο ϑοσυδηῖ ἰὸ Ὀυγοα ψἱεἢ 
8 γος δὴ Ὀοοδυθο Ἠθ μδὰ ἀοῦθ πο τοῦς, δας 

1 Ωγ Ζομονδα μδὰ ἀϑοσοϑὰ ἰο οσιθῃ Ηΐπι. ΤΩΘ 
ΒΟΩΟΣ ρμὰϊ προῦ ἰπο βογνδηὶ ἰμογοίοσο δὰ δτα 
Βτουπα 1) ἰη ἰμδὶ Ηθ μδὰ ἀοῃϑ ποιμίηρ ὑαά, 2) 
10 ἐδδὶ Ηἰβ βυβοσιηρ τϑϑ ΟὨ]Ὺ ἰῇ ΘΟὨδΘαΌΘΠΟΘ οὗ 
ἃ ἀϊνίηο ἄϑοσοθ ΟἿΣ δὰ μὴ ἐπ μήν ΤΟΓΟ ἐπ 
(Ποιρϑοῖγϑα βοιηϑί βὲηρ αυΐίθ Ἰογοῖμε ἰοὸ ἐΠ6 βίῃ] θα 
Οὔθ; ἱπάοροηάρηι οἵ αί αἰγῖηο ἄθοσθθ του] ᾿π- 
Ροβ οὐ Ηϊτ ἴδ 6 ογυβῃϊηρ ἸοΔα οἴ βἰοκηθδα, οἵ μαΐῃ. 

ὙΠδὶ ἰβ βυδήοος ἴῃ 186 πογὰβ ὈΘΝ Ὁ ἢ Ὅνὲ 
502} Αδϑίδο βυ εχ ἴῃ 1.02 σδὴ ΟὨΪΥ τοϊδαίθ ἴο 
16 ϑεγνυδηῖ, Ηδ οδῃποὶ ὃ6 (ἢ 6 ΟΥ̓ Δεν ἤρα ΟὨΪΥ 
εἰἴμοσ “βου ον ὅθδονδθ, ΤῸ ἰδίο ἔθ ββορὶθ 
88 δυῦοοὶ (ΗΟΕΜΑΝΝ) ἰβΒ Ἰογτοθὰ δηὰ πιδπουῖ 
Βιουμὰ ἰπ ἰδ οοπίοχὲ, ἱβουρἢ 1 οδηηοίῖ ἃ 
διαϊποὶ {86 νυἱον ἰδὲ [16 ῬΘΟρ]θ διὸ βοο {πὸ 
ΒΡΘΆΚΟΙΒ. ΕῸΣ (Π6Υ Θ6886 ἐν ϑίημς ψοσ. 6. ΕἾοῦλ 
γοσα. 7--10 {9 Ῥγορῇοί βροᾶκβ. [{ “δου] Ὀ6 
ἰδ κοῃ ἴοσ δι )ϑοὶ (ἀ5 ὈῪ τηοσὶ οχροοίϊίοτβ : Μαῦ- 
ΒΒ, ὈΜΒΒΕΙ͂Σ, ΞΤΊΞΕ, ΗΕΝΟΘΤΕΝΒΕΒΟ, Υ͂. Ε΄. 
ΟΚΗΣΙΕΒ, ὈΣΕΙΓΓΈΒΟΗ, δίο.), δον σα] οὔ- 
θοϊοϑ δρρϑᾶσ. ΕἾγαὶ οὗ δὶ} 1ξ ἰδ δὴ υηυδυδὶ 
τηοῦο οἵ οσργθβδίου ἰο δᾶ (89 δοωί μα ι.4 
δἰ η-οὔἴϊδοσίηρ. [{ ἐμαὶ μοϊηΐα ἰὸ δὲ δηιτοδῖ ἔπ 
Ηἰναβο], οηθ οδπηοὶ ππἀογβίδιαὰ ΜΕΥ 08ὲ [Π6 βοιὶ 
δου ἁ 6 οἱοναίθα ἰῃίο δηιμοαΐα ἴοὸ αρὶσὶς οὐ 
θοάγ. Βυὶ 1 “Ηἱἰδ δου] ἰδ δὰ πηυοὲ δὲ ἴὸ βᾶῪ, 
᾿ τὰ Η πιθ6} 88 οοπίσαδι θα τὶν οἰ ΠΟ γα," δὲ}}} Σὲ 
πηῦδὲ Ὀ6 καϊὰ ολαὲ Ηδ οἤετοὰ ἴῃ πβδογίβοο. ΕῸσ ἔἢ 
Ηδς Ὀτγουκῆῦ ΔῺΥ βοτί οἵ οδδιίησ (μδὲ δῃοῖδοσ δἷδὸ 

᾿θ ἀοοβ ποῖ ἱπ)- ᾿ οὐυ ὰ Ὀτίηρ, [πο ἐπὶ 16 ποϊιέπο ἐμαὶ ἀοδεῖνοε ἴο 
ὕ6 τ᾿τοδᾶο ῥγοπίηρηϊ, Βυὶ 1 1} που]ά ὑ6 ἐπιἰρδίοα 
δὲ Ηο εβδοιϊβοϑὰ πῶδιὶ οἰμοσ οουϊὰ ποὶ, νἱς., 
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Ἡδναιοοῦ, ἰοὺ ἰμαὶ ποοὰβ ἰο δ ΣΡ γον βαϊά. 
Μάδην, ᾿πἀοοὰ, (ΒΤῚΕΒ, ΗΠ ΛΗΝ, αἰο.), δΒΌΡΡοδο (πδὶ 
εἰκὲθ ἴγδα 8 οοηίαίηοά ἐπ (6 ποιὲβ ἐΠποπιβοΐγοη : 
98“ ΕἾΘ ΞΈΓΤΚΟΝ ΤΟ ΒΥ ἈΝ ΠΟ Α΄ ΒΥ ΒΕ ΟΙΙ. 
ΤΩΒΙΚΟ 8 βδογίβοο, ἴθ δ σῖγοα ᾿υδἱ ΗΠ τ661} 88 8 
ἩΣνὶηρ 800] ΔΎΔΥ υπΐο ἀσδίδ. ὁ ἐμαὶ ἱδ ὈΥ ἢο 
ΤΩΘΆΠΒ ἃ ὨΘΟΘΘΑΆΓΥ ΟΟὨδοαῦΘΠοΘ. ΕῸν πο ΟΠ 
1,929) Ὁ πουϊ]ὰ οπἷγ δ6 δῃοίμοσ ψ8γ οὗ τείτἰης 
Ὀσπὲ ΟὟ, Βυὶ πουϊὰ ἐποθο πογὰβ ἐπιρὶν ἐδιδὶ 
Ἡς οβετοὰ Ηϊμπιθοῖ 3 Υ͂. Ε, ΟΚΗΣΕΒ ἀσχοα (μἷδ 
ΨΘΙΣῪ 0] ὨΡῚΥ 
ἩΔΗΝ, ὃυὲ ονγογίοοίκο (πο ἔβοϊ ἰδὲ ᾿6 οομῃοπηηδ 
ἷδ ον νἱον. ΕῸσ μ6 χοὼ (δ6 “δου δὸ δυ )θοὶ 
ἔτοτα ἴ.6 οοῃίοχι, ψ ἢ }16 [6 οἰμοτα που]ὰ ἰδίκο ἱὶ 
ἔγοτω ἔθ πογάδ ἱπειηβοῖνοα Βυΐ (πὲ λιιοὶ (δ 
οἰτοῦῖ ἐκίηρ τουηδίηδ υπδδίὰ, ἰδ δχαΐησὶ πἷδ ΥὙἱθν 88 
ἧς ἐκ δραϊποὶ (μοἶτα. Οὖν ἱὁ ΟὟ [86 5λτὴ δὲ “" ἰὸ βεὶ 
οἸ 6 δε," το ΚΝΟΒΕΙ, που]ὰ πατο, δρρεαϊ της ἴο 
Ἑπδοῖς. χχὶϊ!, 24: 1 ὅδ, χυ. 2; 1 Κὶ χχ, 12 
Βυὲ ἰῃ {δ ρῥίδοοδ εἰιοιὶ ὈΝ ἰ6 υδοὰ οδυδαϊί νοῖ γαιε 
[0 πη8κ0 8 πἰαἰίοη, ἰδίκο 4 κἰδίΐοῃ. Απά εἐἰΐε 
οβυδαιίνο 086 γοηθΐγοβ δαὶ δὴ οὐὐθοὶ Ὀδαὶάο ὑπαὶ 
πϊοῖ ἰδ ἱππογοηΐ 6 ποῖ δηθὰ, ΗΝ ποῦ] οὔθ 
οοπιθίηο ΟΝ πὶ τ αἱ ἱππογοθαὶ οδήοοι ἢ [ἢ δβοσί, 
ἐξ ΗσΏ2 ἴ6 κυ δ]οοῖ, ἐμοη ἰδ ἰδ ποῖ καϊά πῖδὶ {89 
Βογνυδηΐ ὙΠΒΕΣ 88 8. δ':- ἵπρ, δῃηὰ σῃθ οδηποὶ 
πηάἀογοίδηά πγ ἴ[μ6 Ῥτορδιοὶ ἀϊαὰ μοὶ ττὶϊδ δἰ ΡΥ 
Ὁ". --  θοϊίονο (τ ΠΟΣΜΑΝΝ δηἀ ὈΣΙΙΤΖΒΟΗ 

ἴῃ εἐχοὲν οανὶϊον οἀϊίίοηκ, δὰ πὶ ΗττΖιο, Ὀαὶ ἴῃ 
διυιοίδοσ δοῦϑο ἤδη ἢἷ5) (αὶ Φοθουδ ἰθ δαὐ͵θοί. 
ΤΊ|9 δυγυρὶ οἰδηρο οὗ ρογβθοῦ Ὠϑοὰ μἷγθ 0 δΌ- 

6 δυο Σβλαξ ας Ἀδ4 ΠΙΆΌΥ ΘΧΔΙΏΡΪ6 οἵ 
Ἅ οοοη (18 ἰδ ἴο ἴΒο ] 8δᾳθ ἰὴ μϑηθζαὶ, 

δηὰ ἰο βαϊδῃ ἴῃ ραγίσ δν. Ξ᾿ ἷ. 6; χὶν. 
80: χχχὶϊ!, 2, 6; χὶϊ. 1; χὶϊ!. 20; χὶν. 8, 21 : 1}. 
14. Αἰτοδὰγ ἰπ ψασ. 6, “ Ζοόυδὴ ἰδἱὰ οὐ Ηϊΐπὶ 
“πὸ ἰπίαυΐ οὗ υ8 41},) καγο (πδὲ ΦἍενονδὴ βανϑὺρ 
6 ϑογνδηῖ ἰδὲ Ηθ υλϊζῆϊ ἰακα οἡ Ἠ ΐπ|861 1.9 
κυΐϊ! διὰ ρηηϊδῃπιθηί οἵ [16 δἰ [Ὁ] ΡΘΟρΪΘ. Ἐδ- 
δοηἰἷ4}}} ἐἶο ΒΒ1ΏΘ ἷβ βαϊὰ ἰηῃ 6 πονιὶδ " Η6 νγδὰ 
»ἱοαϑδοὰ ἰο δηϊἱθ Ηΐτ ραϊηίιν. ΕῸΥ ἰμαὶ (δἰ 
ΤΩΘΔΏΔ ΠΟΙ 8 δἰ ἰἰηρ ἰοὸ ἀθδίἢ δηα Ὠοΐ Πλ6Γ6 δἰ οἷκ- 
ὯσΔΘ 88 δο6 ποῦ] ἤαγο ἷἰ, ἷἰα 86. οογίδὶ ἢ 88 ἴΠπαὶ 
ἔἶιο σδῦδο οἵ (Πΐ6 ἀοδῖδι τδϑ (86 δἷη οὗ {πὸ ρθορ]9 
γοσ. 8 Ὃ» »0). Βυϊ, ἰξ ἰδ τορ!ἰοὰ, (86 ἐχρίδ- 
Ὁ 16 οὔεγοωὶ ἰο Θοά, ἢθ ἄοϑβ πο Ῥογίόσγαι Ἴ Ἡτη. 
561. ΤΏδὶ ἰδ ἰσυθ. Βαυὲ ον (δῖα σϑαδοῦ ἰΐ 18 βι1}} 

0 ]᾽΄. (παὶ αἀοἀ πιΔγ ρῥγονϊάθ (Π6 Ὀδδεὶ οἵ εδοτὶ- 
ἔρο, 88 ἴῃ [Π6 6866 οὗ Αὐταίιδει, ὅθ. χχὶϊ. 8, 18. 
ΤῊ Ῥτγορίιοῖ, ἰηδοοά, ἀἰὰ ηοΐ ΚηΟΥ δον ἰδδὲ 
οοαϊὰ Ὦδρροη. Βαὶ ψο, ὙΠ0 606 (ἢ) ΡΓΟΡὮΏΘΟΥ͂ ἴῃ 
(δ Ἰΐκλι οἵ ἰ ΑΔ] πχοοὶ, ἀο Κπον (πο. 11}. 16; 
9 (ον. ν. 21). Αοοογάϊηρ ἰο (15 ἀχροακϊίΐου γὸ ὅδ 
πη δοτείδηὰ πὮΥ ἐπ Ῥτορμοὶ αἀἰὰ ποὶ ἀνοϊὰ 1ῃ6 
δργυρὶ σἰδηρο οὗ ροσβθοθ. Ηδὰ μὸ υυἰτύοη Ὁ) 

ἰοσίοοὰ οἵ ὉΠ, πμάουδίοά!γ [λ6 ϑοστδηὶ πουϊὰ 
μανο ὕὑσοϑι ἰβκοα ἕοσ δυρ᾽θοί οὗ [86 οἶδαβο. Φυεὶ 
ἐπδὲ Ης που]ὰ δνοϊά, δηὰ ἐπογοίοσο δρϑαδΐίκο οἵ 56- 
Βουδ ἰῃ ἰδ δοοοηὰ Ῥοσβϑοῦ ἴῃ βρὶἰθ οὐ Ηἰΐδ ὑθεΐῃς 
μοίοτο δοὰ δλογισδγάδ βροίζεῃ οὗ ἰὼ ἰδο ἐἱνὰ ᾿πρῆς 

διοίο υῃάἀογείαπά Ὁγ 7 οἵ γοσ. 8. 8 οϑᾶ, ροδῖοσί- 

ἰμδὲ ΗἩΚΝΟΘΊΕΉΒΕΒΟ, ΒΤΙ5Β, } [88 

884}} ἴ180 βοσναϊξ 666 .---ΤΏοΤο ἀπ ἀογ θα 
6 οχρεοδαίοῃ, δηὰ δ]860 ἰδ (Ὁ]ονίης: ἘΦ 8841} 

Ῥτοϊοῃβ ἘΠ ΤΤᾺ ῬΕΒΙΆΠΙΥ ἣἉ Ἵ Ὁ 1 θείαπιεαξ 
τεργοθοηϊδίίου οὗ [ἰ{6, υἱε., (Πδὲ (86 Ὠθοθαδὲϊ 
οὗ (δ) Ρίουβ ἰδ εδιϊδθοὰ Υ͂ ἃ Ἰοης ἐΐ6 οῃ μήν ἡ 
ΠΡ" ἐΠδὲ (ΠΥ ἀδΥβ τΏΔῪ ὕθ Ἰοηρ Εχοὰ. χχ. 
12; Ῥοαξ, ἱν. 40; χχίϊ. 7, οἱ6.) δῃὰ πυμπλοσοῦθ 
Ῥοπίασιγ. Βυΐ μο ἐμαὶ ἢδβ ἐδοϑθ ᾿ἶνϑβϑ ἰο 866 
οἰἰ]γθη᾿ 8 Ομ Ἰάγοη (κα. ]. 28; 900 ΧΙ; 16; ῥα. 
ΟΧΧΥΪ. 6). Ὑοΐ, ἱπουρῇ {86 ῬτορμοῖΒ 1πουρδὲ 

(ἰδ οοπηξδοίίοη, ἰδ δ ἴῃ (Π 6 Ὠδίῃγο οἵ (μ6 ὅου- 
γϑυὶ οὗ Θοἀ παῖ ἴΠ6 ΟἹ] Τοοίδιηθηί οἴου πλυδῖ ἰῃ 
Ηΐω Ρὸ δ116}16 ῃ 4 εἴρθοσ ϑοῦθο. Ηἱΐδ ΤΊ 
οοπλοδ ποῖ ὉΥ͂ ἜΕΒΗΣ βερογδίΐου, ναί Ὀγ΄8 [1{6-6οπ- 
τηυηϊοδίίου οὗ δοοΐδοτ οσι. Ηον (μΐδ πὶ]]} δ6 ἐπ 
Ῥτορμοῖ ἀοοθβ οὶ βαυ. Βυΐ τὸ ἍἝδῃ ρογοοΐῖψε ἔγοι 
ΠΤ" Ὁ ““γ8ο Μ1}} (μὐπὶκ αὐνὰ ἀθοϊασο, τεσ. 8, ἐπὶ 
δΒο ἰγϑδίδ ἤθσο οἵ α 116, δῃὰ δησπογίορ ἰὸ ἰΐ αἷϑο, 
οὗ 8 οοητλαηϊοδίίΐοη οὗ ᾿᾿Π9 οἵ 8 ἰρσἢ διὰ ποηάογ- 
ἴα! κιπά, Βυῖϊ πὸ βεγνδηὶ οἵ αοὰ νπῇὶ}} ἀο πιοῦθ 
ἴδῃ τ ογοὶν ᾿ἶνο δηὰ οομμτλιηϊςαίο ᾿ἴ6. δ πὶ}} 
8150 τοῦκ δὰ ογοδίθβαυ Ὦμδὶ νγδὲ ῥ᾽ οδαίηρ ἰο αοὰ 
(8 οὐρ. χἰῖν. 28; χὶνὶ. 10), Ηΐδ οοπηρεὶ δά 
ΜῚΠ, 6δ.4}} πὰ 1 σοδὶ ἐξαίΐοη Ὁ 86 πδηὰ οἵ (δ9 
βογνδηΐ (οορ. ἰἰν. 17; χ νι]. 1δ; [ν. 11). 

8. ΕἶοΘ 68}411 866 ----- ΔΏΘβΙΦδδΟΣΘ, γογβ. 
11, 12. [ἡ Ιἰϊ. 13-1δ αοἀ νδϑ (1:8 δρϑαίκογ: 111}. 
1-, (λ6 ΡΘ600}]6 οὗ [6:86] δροαῖ : 7-10 (89 Ῥτορβοῖ 
ἡ παρα ΤΠο οοποϊυάίΐηρ ποχὰ ἰδ μαὶ ἴῃ 1ηο 

τοῦ οὗ αοα ΗϊπδοΙ, ΑἾδὸ ἰῃ ἰδ οὶν οοῃ- 
(θη σοσ. 11, 12, βανὸ 8 ζγοαὶ γοδοι} Ὁ] δῆοο ἴο 
1, 18-1δ δ γ͵ὸ δ[)8}} βοο. ΟἿ]Υ ἱπ ἰἰΐ. 1383 δηὰ 
ἴῃ 111}. 11 ἴ6 Ηο ἐμαὶ ἰδ (ὴ0 δυδήθοὶ οἵ ιἴ6 νῃοὶθ 
ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἡδιηϑὰ ὃὈγ Ηΐδ ποπογδῦϊο εἰ} 6, δὰ Ὀοῖ ἢ 
ἴϊπη65 [16 ἴοται 6 ΖΏὙ Θϑινδῖ. ΤΗΐ τῖν 6Χ- 
Ῥγϑαβοα ἷση Βοῆοσ. Νοῖ τηϑῶ, ὑυὶ ΘΟοα Ηἱπιρο]ΐ, 
ψὶϊ Ηἰ οὐσῃ τηουϊδι, ΔΡΡΙΐ68 ἰο ἐπ6 ϑονγνδηὶ ἐπὶθ 
ΒοπογδΌΪο ἐἰ{16 μόγο δὲ {πὸ οὐἱπιϊηδιΐοη οἵ ἐπ ΐϑ 
ῬΓΟΡ ΙΘΟΥ͂ τοϊδιϊησ ἴἰο Ἡΐη). -- ον, 11 οοηπηοοὶδ 
ἢ δὶ ργοοθάθβ, δηὰ οοὐίΐηθοα (Π 6 ἀοδοτὶ ρίΐοι 
οὗ {πὸ δδοοπὲ ἔτοπλ Ἰο ἰηθοα ἰὸ Ὠίριηοθα. Τῆιο 
υὐἱδυ]αίίου τᾶϑ εἰρη, ἱῃ τ ἰο ἢ ΟὯΘ ΕΔ Ὁ ποιιΐης 
(οοαρ. 1. 10). Το δοοίπα βῆονβ (μαὶ ἰΐ ΓΟ 

ἱχδὲ (600 7 εχ. απὰ Οταικ. οἢ ΠΏ}. Ϊι ἰπ ροδ- 
αἰ Ὁ]6 (πὶ [86 Ῥτορμοῖ οουιθῖηθα Ὀοί οοηεκίσυο: 
ἰΐοπα [Π6 ἰθτρογδὶ δηὰ (π9 Ἰοοδὶ τωϑδηΐϊηρς οὗ 
13, οὐε, “δῇοσ δῃὰ Δ'Ιγδὺ ἔγοτῃ ουὖἱ οἵ ἐδ6 ἰτίδυα- 
οι οὗ Ηΐδ8 δοὺ] Ηδ ε..4}} βοο᾽], πιίΐοϊ. τὸ δῖϑ 
ποῖ δΔ0]9 ἴἰο τοργοάυοθ ἰῃ οὖν ἰδησυασο. [8 νὰ Ἂν 
οὐσηϊεϊο διιὲ οὐ οοὐσητίίο δια 3 1 Ὀεοϊονο τ τἄοκε 
Θχροδίϊοσβ ὑπαὶ ἐπ (ΌΓΙΩΟΣ ἰδ τηϑδὶ. ΕῸΣ (Π6 
Ἰδιίας οἷν Με]. ἰἱ. 7 σδῃ 6 ᾳφυοίϑα ; δηὰ {ποτ ἰὶ 
15 ἀουδι} πῆῃοίπος τὸ οὐρῶϊ (0 το 6Ρ οοηδέγυαμέ 
οὗ οιἰδίοάξιιπὲ οοσηλδοηξηι. ΑΒ (6 16 δῖὸ ποῖ (ἢ 9 
δοδὶ οἵ Κπουίοάχο, [6 Ἰδίύθσ 15 πιογθ ργορδῦὶο, 
δηὰ (μθη ἰΠ6 βοῆβο ψουἹὰ ὑδ: ἔΐο χαου οὗ [ἢ 9 
ΕΣ τουδὶ ΤΟΡΓΟΥ͂Θ ἔμορο ἐπαὶ ἀορασγί ἔγοὰ ἡ τ 

οὐϊοῦχο. Βαὶ ἰδοῦ ΠΡ ἱδ ποὶ ἀοοίτίηο, δὰ 
Κωον!οάχο. Απὰ θ0 αἷδοὸ ἰῇ οἷν ἰοχὲ [9 δεβυγοὰ 

ἰἐο,, ἱἰποτγοίοσο ἴῃ ἰδ ἷγθ 
6 Ῥγοίοσγοα. ἱιπουΐ 

Κηον]οάχο, ἰπἀοοά, ΠΟ. 18 8160 πὸ ἔδίτ (Βοαι. 
χ. 14).--Ῥ ἴ6 “88. δ τὶ ρβμύοουδ πλδη." Ὁ ὟΣΤΙ 
δ οδυκαῖιδνο ΗΠΡὮ.: κ΄ ἴο ργθρασζο σἱρμύθουβηοθα ;} 

Βδῆοο 86 οοπείγασίίου πὴ ἡ, ΑΒ ἐμ ὁπὲ ἐμαΐ 
δα (Π6 τἱμμίοουδποδα, ΗΘ οδὴ δ6 {0 τηϑλπα οὗἁ 
οἴδιοχη οδίαἰπΐης ᾿ς. Ηδθοῖο, δἷδο, ἰο Ῥγορδοὶ οδῶ 



δ82 ΤῊΞΒ ῬΒΟΡΗΕΤ ἸΒΑΤΙΑΗ. 

ἈΔΡΪΥ πανα ππάοτείοοα ἴθ ἀθορ ἱτωροσὶ οὗ ἷδ 
πογάβ. ΕῸΓΡ νγγ͵χὶὰο οδῃηῃοὶ δεδιηιο ἰμδὶ 6 δὰ δ 
οἷοδν κηον] ἰδὲ ἰδ9 “τἰρἰθουκηθαβ {δαὶ 
δυδὶ 8 ψ τὴ "» που]ὰ 6 δἰοῃθ ἐπ [19 ροβϑϑθϑ- 
δἷοῃ οἵ Ηϊπὶ το δοαυϊτοά 1 Ὁγ Ηἰδ δἱοοὰ (Βοπι. 

11]. 21-26).---Ὁ᾽ 5), “0 ΤΩΔΏΥ,) ΔΗΒΉΘΙΒ 0 (ἢ 6 
Νον Τοβίδπιοηὲ τοῖς πολλοῖς (6. σ. Μδίιἢ. χχ. 28: 
οορ. 1 Τίη. 1. 4, Βοπι. ν. 18, ψθοσο [ῸΣ ὁ 
πολλοὶ ἴθ δ ΡΙΥ πάντες). 1ὶ ἘΣΡΓΤΩΙΘ ΕἸΡ τηὴ8- 
ὁουῖν, (86 τοδὶ πλδδβ, οοιαραγθὰ ψ ἢ τ ΒΙΟἢ βἰπ- 
εἰς ὉΧοθριϊοηΒ ὙΒΏΪΒΗ, δῃὰ 1ἢ δὸ ἴδ ἰὺ 16 δἰ πχοαλὶ 

ἐπι6 88 Ππ|6 88 “ἰοἰδ ἐγ. Ὁ3Ό" ὉΠ), ΕἰΦ υσἱ}} 
Ὅθαῖ τδοὶσ ἐπίατίτίθα, οδηηοί χοϊδίο ἰὸ ἐπδὶί 
“ βοδγίηρ " {δὲ οοηαὶθίθ ἰα Βυβογίηρβ ἴῃ 1ἢ6 ρ͵δ0θ 
οἵ οἴποτβ (γοσ. 4). ΕῸΣ τὸ δ΄ῖὸ ἴϑῦο ἴῃ 16 οου- 
ἀϊίου οὗ μίοτγ. Ηδθηοθ “ἰο θδαγ᾽ ὮΘΥΘ σδῃ ΟὨΪΥ͂ 
τοὶ δίθ ἴο ἐπὶ Ὀγίθδι υ Ὀδϑασίηρ ἐπὶ ἴΠ6 Μοαϊδίοσ 
ΒΟΟΟΠΊΡ 8168 ΟΥ̓ (ἢ 6 Ἔνθι-οοπ θα ῥχοβεηίδίϊου 
οὗ Ηἰ8 πιοσὶς Ὀοίοσθ αοὰ (δ. νἱῖ. 25). [Ιἐ ἰκ 
Ιάθηϊο8] τὶ “Η6 ψὴ}} τηδίκο ἐῃιθγοθδβδίοῃ ἴῸΣ 
1Π6 ἸΓΔΏΒΟΤΘΒΞΟΓ,, γον. 12, 

γον. 12. 12) ἱπέγοάποεθ ἃ οοποϊυδίπρ ἐπίθγθηοϑ 
ἔτοια υδὲ ργϑοοάθα. Βηΐ ψῆδὲ γγὰβ Ὀγου]οῦϑ} Υ 
Τοργοβϑοηϊθα (111. 14, 15. 11]. 8, 10, 11) 88 8 βηϊίδ- 
16 ἰγδηϑι (θη ἴγτοῦ ὑδὰ ἴἰὸ ΔΡΌΘΔΙΓΒ ΠΟῪ 
ἀἰγθοιν 88 ἃ γειοαγ, δὰ {ἢ δἰἰυδίΐοη οὗ νοῦ. 1 
ἰηίο Μοῦ [Π6 Βογνδηῖ ἰ5 ἰγαπδίδιοὰ 88. ἃ ΣΟ ἃ 
ἴον Ηἰἶδ βυβοσγίηρ, δρροδῖβ δὲ ἰμδὲ οὗ ἃ συ]ογ. 
ΕῸΥ ἃ ατοδὶ ἰογσι ΟΥὙ δηά μἱοσίου 305} 8τῸ αἴσοῃ 
Ἡΐϊτω.. Το ἢναϊ οἰδυδθ τ Δ  Ὀ6 τοπαογοᾶ: Τπογο. 
ἴοτο 1 Μ1}} αϑαῖστι ΗΪπὶ δ ραγί ἐμαὶ οῃδ]] οοῃβὶδὶ 
οἵ 6 πιδῇ ζ Τεχί, απ Οταηι.). Τοτοίογθ 
1Π0 ΠΙΔΏΥ͂ ἐπιοπιβοῖγοα ((ακὶπρ ὑμ0 πογὰ ἱπ (ἢ 
ΒΆΠ1Θ ΒΘΏΒΘ 88 ἴῃ ΥΟΓ. 11), ΟΥ (6 ἰοία)] ἐγ, μἢ}8]] 
ΤΏΔΚ6 [(Π6 ἸοΏ, ἰῃ 1Π6 δραϊρητθηῖς οἱ πϊοῦ 
β}4}} οοῃαίδὶ ἐπ βοσυδη δ γτοπατγα. τοηάοῦ- 
πα: “Ι ρἶνο Ηΐωϊ ἃ ρματὲ διθοης ἰδ 6 “Τ᾿ 
ποῖ δὲ ΘΧΘΟΙΎ οομήοττηοθα ἰὼ ἰΠ6 Ῥϑδββδρθ ἴῃ 
Φοῦ. Ιπ 7200 3 πιδεῖκθ ἐμ σερίοη ου προ ΟΣ 
οὗ ψ 60 ἢ ἃ δθασο ἱβ ίνϑη; Ὀυΐ (Π16 οχρἰδηδίΐοη 
ἰλκοθ 3 δ8 τηδυκίηρ (86 ἐσ ὲρ ἐμαὶ ἰμ6 86 Σ- 
γδηὶϊ 19 ἰο βῆαγο, [{ ἰδ Ὀο ὑγροῦ δρδϊηδί ΟΌΥ ὃχ- 
Ῥ δῃδίΐου {μδὶ Ηδο ἐδπδὲ χοία (Π6 τῆοἶθ οδπηοὶ ΡῈ 
μα ἴὸ μοί 8 ἰζ δύ 6 τορ]οὰ, ἐμδὲ, ἴῃ δῃ- 
Εἰ Πποαῖα ἰο {Ππ6 δβιηχὶο ρδγίβ, ἰδ Ὑ80]6, ἱ, 6. ἔπ 6 
ἰδ ΡΟΤΟΥ ΟΥ̓́ΘΣ δ᾽ 016 Ῥαγίβ, οδ ὃθ 88- 
βἰρῃθα ἰο οὔθ. ἴιν ἰβ ἃ τοδυ]ὲ οὗ εἰγῖ8 Εἰσμοβί ΡΟΣ 
«θη Ἠδ ἰδὲ ἰδ οηἰχιυπιοὰ τι} ἐξ οὐ ΗΪΒ Ῥϑγὶ 
ἰαἴκοθ 'ῃ μβαπὰ 186 αἰδεγὶ δυϊΐοῃ οὗ {89 ἱπάϊναυαὶ 
Ῥδτίβ οὔ 116 βροὶ] ἰο Ηἰβ βηδίοοια. ΤὨΐθ ἰδ (ἢ 6 
τηοδηΐηρ οὗ [6 [Ὁ] οτὶηρ πόγάα, Ἐς ἢ ροακ πὸ 
ΤΟΙ οἵ κα βῆ!δτο {πδὶ {π6 βογυδηΐὶ σοοοΐῖνοβ, δαὶ οἵ 
16 δίιδιοβ Ηθ ἀϊβισϊ θαίοθα. ΤῊΪ8 βοοομῃᾷὰ οἷδῦθο 
2) ὈΊΥΡ ΤΙΝῚ Βιδ8. ἃ ρβαγα]]εὶ ἱπ Ῥτον. χνΐ. 19: 
“ Βοί(οσ ἰβ ἰξ ἴο θ6 οἵ δὰ Βιιπ 0 }]6 βρὶγς ἢ (Π6 
ἸΟΥΙΥ ᾿μδὴ Ὁ ἀϊνίάο (π6 βροὶ] πίιὶ τ[μ6 ῥγουά 
(ΟΠ Ὁ) ρΌΠ0). Αὐοονάϊηρ ὑο ἐμαὶ πϑ 
Βῃου ὰ ἱγαπβὶαίθ θγο: “δῃὰ Ὑἱ ἢ δίγοῦρ ΤΆΘη 
Ὑ111 Ης αἰνίἀο 8βροὶ)." Βαϊ δραΐμδὶ {Π8 δτὸ ἴο 
6 ἀγροὰ (Π6 δβᾶπια οοπβί ἀϑγδιϊοηβ ὑπδὲὶ τὰ Ὄσρθ 
δῦονϑ (866 7Τατέ. απὰ Ογαπι.) οοποθγηΐηρ ἔθ ἢγαὶ 
οἶδαβο. Ἧο ϑαῦδὶβ ἔπ βοσνυδηί οἵ Οοὰ ἰῃ πηοεὶε 
ὝΒοβθ σούασα βΒ81}} οαυδὶ ἨΪΐ0) ἯΒο διὸ (ἢ 
τοῦς (δὲ, ΔΒ ΗΒ ῥϑϑῦβ, ΏΔῪ αἀἰνί 6 (᾿Ἰ0 βροὶϊ 
χε Ηΐπι 7 [ΙΙ ἰδ ἔτὰθ μαι Ὁ ΘῚΣ ""ΠΙ οδη τηθδ: 
φίδλ (δ δίσοῃρ, δηὰ ἐμδὶ ἰῃ (16 8019 βϑγα}]οὶ μδϑ- 

δαρὸ ΓΔ 065 τηοδ “ πὶ}. Βαϊ πρρδέ ἰδ ποδε 
“1 Αμπὰ (δαὶ ἰοο σβοὴ “ωἱ᾽ ρκῖνοβ δῷ 
ηϑυ  ἰ8 016 τηοδηΐημ, δηά {πὸ εἰρη οὗ ἴ6 βοοῦβα- 
ἐἶνθ, οἢ 6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ͂, 8 ΥΘΙῪ Β011}88]6 οἵ Απὰ 
1μ6 Ἰδιίοσ 16 ἴπ6 οδϑὸ ὙΠ6ὴ ἨΓ6 ΓΟΙΘΙθΟΥ ἰπ δὲ 
μογθ 8 αἷδο ᾿ἰγίηρ δηὰ Βαπιδῃ δβροὶ! (οορ. 
δυάᾳ. ν. 80; ΖοΟΣ. ἰΐ. 12, 18). ῬΥΙΘΟΏΘΙΒ ΤΑΥ͂ 
θῈ υδϑὰ 88 βἰανεδ οὐ. 8018, 8.0 βιοσὸ ᾿ϊ οδὴ 6 βαϊα 
[Πδὲ [π6 βογνδηὶ οὗ Φεπονδὴ Μὶ}} πηακο ΒΟΟΙΥ οὗ 
110 δίσουμ, δὰ ἀϊδίστὶ θυΐδ (ποτὰ δτοοος Ηΐ ον. 
Βαυὶ (μδη “ἼΠ6 βίγοηρ᾽" τοῦδὲ ὕ6 υπάοχειοοῦ ποῖ 
ΟὨΥ͂ 86 θεϊοηρίηρ ἴο (6 ΘΟΙΡΟΓΘΆΙ δρίογο, Ὀαὲ 
δίρο ἰο [86 δρίσίιυλ]. Τμο οδβοίοθ οὗ δχρεοδαείοσιβ 

ἴῃ (Π666 οἶδυδοῦ (Ὁ 2 δὰ Ὁ ΟΡ δηὰ ΡῚ) το 
ἰηϊοηἀ ρα ἰο Σϑοδὶὶ 86 ἴῃ (80 Ῥεπίδίθυςο 
ἰλδὶ Ῥγοιπῖθο ἰὸ ἐμ6 (66. Ὑ]ἹΟΙΟΣΥ͂ οὐοσ ἐπ 
“ ΏΔΩΥ δηὰ ΠλρΉ Υ Ὠδιϊοηβ᾽, (μαὶ ἰημπαυὶϊοὰ Ῥὰ- 
Ἰοδίξῃθ Ὀϑίοσο ἔθοπι (οορ. Ἀβαϊ. ἰν. 38; νυἱΐ. 1, 
17; σχ. 7; χὶ. 28; Ψοβὶι. χχὶδὶ. 9). [Τ!6ς Αὐ- 
ἐΠΟΓ᾿Β ἀοίδποϑ οὗ [15 οοπείγαοίΐοη οὗ ἐπ Ξγαὶ ἵνσο 
οἴδυδβοβ οὗ νυϑγῪ. 12 5 ΘῃΟΌρΡὮ ἴο ζγδ Κ οὔθ βοῃϑἹ}]6 
οἵ ἰα ἀἰ ΒΠου  γ, δηὰ ρσαρασθ οὔθ ἰὸ ἄρτοθ Ὑὑ ἢ 
΄. Α. ΑΙΕΧ., το, δου ποϊοϊηχ [Π 6 οοηδίσαο- 
(ἴοι 88 ὑγοδοηϊοα ὮΥ͂ οἴμοσγα, 89 δᾶγ8: “11 ἰδ δοὶ- 
ἴογ, ἰπογοίοσο, ἰο δάορί {86 ὑβυαὶ οοῃδιταοίίου, 
βδποϊϊοηρὰ ὈΥ ΟΑΙΥΙΝ, ΟἜΒΕΝΙυΒ δηθὰ ΕἾΝΑΙ, 
ὙΓΠΊΟΣ διιρροθοα Η πη (16 βοσνυδηί) ἰο Ὀ6 ἀεδογ δοὰ 
88 Θαυδὶ ἰο ἴΠ6 στοδίοαϊ οοῃαύοσγοσβ. [ἔ (μἷδ ἰδ 
ποῖ ὁπουφὶ, οὐ :ζ [116 ΒΟΏΒ6 ͵8 ἔγιρί ἃ, 5 ΜΑΗΤΙΝΙ 
8]]οροδ, ἰὰ ἐδ ηοΐ ἴπ 6 ἴδαυϊι οἵ [86 ᾿ῃ ογργθίεσ, 80 
Βδη ὯΟ τὶ ζις ἰο βἰγοηρίμοη [ἢ 6 ΘΧργθβαϊοηδ οἱ πὶβ 
ΔαΪΠΟΥ ΟΥ̓ Ἰηοδὴ8 οὗ ἰογοϑὰ οοῃδιγιοιίΐουδ. ΤῊΘ 
ΠΝ ἐν τοϑδηΐηρς οὗ ἰῃ6 ἔἢγοὶ οἰδυβο 5 ἰδαὲ Η ὁ 
Β.}81}} θὰ ὑγυρδηϊ; ἢοΐ (Πδὲ Οἱ ΠΟΙ 8}}8}} 
ΒΏΔΙΓΟΙΒ οἵ Ηἱδ υἱοίοσγ, θυ (δὶ Ηθ 8.14}} 6 δ 
κἰοσϊουβὶγ δυοοοδοία! 1 Ηΐβ δηίογρσίδο 86 οἱ ας 
νἱοίοιβ οὐὸνῦ τογΘ ἰῃ (ποἷτ."-- ΤῈ. 

ἘΔ ΠῚ [“1 Ἰἴθα οὗἉ (μϊ5 ἐδμαὶ,᾽" δἰ6. τοδοῖῆϑα 
θδοῖκς ἴο τῖῆδὶ ἰῃ γοσγ. 11 [88 δσοδαγ βοσυοὰ δὲ δ 
Ῥτθιαἶδβο ἴοσ (ἢ 6 οοπο] βίοι “ἐδογαίογα," εἰς., σῖτα 
ΜὨ1ΟΝ τοῦ. 12 θορχῖπα. 8.0 ἱδαὶ ἔῃ 6 γ6 15 ἃ ϑαοοθω- 
βἷοη οὗ ᾿ἴηκ8 ΠΟΓῸ 8180 ἀραη ΟὨ Υοῖβ. 4, δ). 
ΤΊ Ῥιορμοὶ που] πιδηϊῇ Η τεοβρι ]δίθ ὈΥ 
186 πογάβ ἐμδὶ 10]1007 τ μδὲ 'β οὗ οἰίοῖ τωοπιθηὶ πῃ 
{86 τηογϊϊοσΐουβ, τορχεβθηίδίϊνο βαβεσίηρ; ἃ ἔγθβἢ 
Ῥσοοῦ οἵ ἐδ9 ἷρῇ ᾿τροχίδηοο δ6 8 65 ἰο (ἶα 
Βυβογίης. Τμδὶ (6 δοσνδηὶ σα πυμπιθοτοα 
Ὑεὶ ἢ ἘἸδΏΒριθαδΟΣΙ ἢδ8 ποὶ ὈοΐΌσο ὕδθθη τ θ- 
Εἰοποά, δἰ πουχῇ ἰΐς ἰδ ᾿πρ] οαὰ ἴῃ {π6 δἰκιθεοη δ 
οὗ γοῖβ δ-8, δῃὰ δβρϑοΐδ  ῦ ἴῃ “6 δά Ηΐα 

γα τὶν [Π6 πὶοϊκοα, ἢ γὸσ. 9. Οοιορ. Μασ χν. 
8; [μπκοὸ χχὶϊ. 837.---ΕἶἯ ὈοτΘ ἴῃ αἰῷ οὗ 

ΣΔΘΩΥ δἰδηαβ σγοϊδίοα ἰὸ “Η6 ὈΟΓΟ ΟἿ βοῆσαι,» 
γον. 4, δηὰ 186 Κἰηάγοα οχργεβαίοηβ ἐμαὶ [Ὁ]]ουν, 
88 ἴῃ6 τοοὶ ἴο ἴ(Π6 ἔχτιϊϊΒ. ΟἿδ 8 γσουιϊηἀοὰ Πογο 
οἔὗ 2 Οὐον. τ. 21, δηὰ μι}}} τζοσθ, ουθῇ ἴο ἴδ κοιπεῖ 
οὔτ) ποσάε, οὔ Ηοδ. ἰχ. 28. [πὸ 6 ἰαδὶ οἶδυϑθο 
ΘΠ, Ηρ... δ8 [86 βδιὴϑ βϑῦθο οὗ “"ἴο ἤσγδυ, 
ἴο ἱηξοσγοράα," ἰδὲ γὸ ἢδά ἰο πιρδϊηἰδίη [ῸΓ τἀ 
Καὶ ἴῃ χὶνΐἹ. 8 (οοπρ. ]ἰχ. 16). Αβ ἰῃ σνϑσ. 11, 
{πὸ οῃηυπιογϑίίοῃ οὗ πῆδὶ [Π6 βοσνυδηὶ νῇ}} ἀο δϑ 
Γὶοεί δῆσ Ηἷ6 οχαϊἰδίλοῃ: δίορα υἱτὰ “ Ηο π|}} 

ἐμοῖν ἰηἰ χα ἑτῖ68,} δὸ μδγθ ἐπ δηυταθγδίέοιι 
οὗ πἢδὶ Ηδσ ἀἸά 48 ὁ ὑγίοδνί ἱπ Ηΐδ δυπ])ξἘαίοιι 
οοδοϊυάο5 τὴ [Π6 τηρῃϊίοη οὗ ΗΠ8 ποτὶς οἵ ἰηϊον.-. 
οοδαΐο. Βαὶ 1 ἴ6 ἰο 6 ποϊοα (δαὶ ἰΐ ἰα ποὶ κε 
ΌΤΙ, Ὀυϊ 9.28". Το τϑϑβϑοῦ ἴογ (δὲβ βϑδεϑῖωδ ἴὸ 
6 ἴῃδὶ 890 Ῥτορἢοῖ υπάοτθίδπ δ ἔδ6 ᾿ἰηἰοτοοδαίοει 



ΟΗΑΡ, 111]. 8-12. δ88 

ἕπῃ 118 βαᾶτγχο Β0ῆ88 88 δὲ πῃ οηὰ οὗ νοῦ. 1]. ΗἨδθ 
τθδ8 ἴπ6 ἰδϑιϊης ἰηϊογοθδθίοῃ ἰμδὲ {πΠ6 Μοαϊαδίοῦ 
ὨΙΆΪΕΒ ἴῸΓ 8 οὐ πε στουῃὰ οἵ Ηΐδ βδογὶ ἄςϊαὶ 
ἐοαίῃ. δὶ δὰ ἱπάθοὰ θορθῃ δἰγοδαν ἴῃ Ηἰβ 
βίδιο οἵ μι! ϊδίϊοη ; [16 ὙΘΓῪ οὨ68 [μδὶ ραΐϊ Η πὶ 
ἴο ἀεδῖι σεγὸ ἰμ6 Εγϑῖ ἴοσ σοὶ Ηθ ργαγϑὰ 8116 
αἀγίης ([μὐκὸ χχῖῖὶ. 84). Βυὶϊ Βίηοο βοὴ Ηθ ἰη- 
τοτορῦθι ἔογανοῦ ἴου 08 8}}1. Τπαὶ Ηδ οδη ἀο {{|8 
ἦδ ἴΠ6 αδίάΐησ ταὶ οἵ Ηΐδ οὔςθ αγίηρ οὐ {6 
οτοξθ. Ηδποο ἴΠ6 Ρτορμοί φοποίυ 68 ΪΒ Θμπι10- 
χδιΐου Ὑλ1} [86 ἱπιρογίθοι. 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΗΉΊΟΑΙ,. 

1. Οα Ι᾿ϊ. 18---.}}}. 12, “Τΐδ οπδρίον, ἰδὲ 
Ἦδ5 ΔΙ γοδαν 531] ποθ 80 ᾿ΔΗΥ͂ ΒΟΟΗΌΓ, δῃὰ Ἰοα βῸὸ 
ΤΩΒΏΥ Βοποβῖ ἀμ ίΘΥΒ ἴο Ὀ6]16γ6, τ μ θη ἔμ 6 Υ ΘΟΠ}- 
Ῥαγε 1π6 ργορῇθου Μ ἢ ἐδο [0] Δ] πηοηΐ, δμα θη 
{πα νοοῖ] δαγθοιθηῖ πὶ (ἢ ἢμ6 ἰδίου οἵ {6 
δβιιβογίηρ, ἀοδίῃ δηὰ σοϑυστεοίίοῃ οἵ ουν Εθάθοπλοσ 
βδῃοῦθ ὺ ἰἤδθτλ βὸ ψίογίουβ δηά οἱθδσ---ἰ ιἷθ 
τηδείθγ.ριθοο ἔγοπλ ἴῃ6 ΔΓΙΩΟΥΥ οὗ οὐ, Ὑἢ056 
ῬΟνΟΣ ὑηρο]ονί της [6.86] ἐυθὴ δὲ {Π|86 ΑΔΥ ἴδαγβ 
80 τη Ποἢ ἐπδὲ 11 Βα σοηθ οὐ οΟὐλἱἶης ἀΐ ἔγοσα ἐδ 
ΤΡΆΓΙΥ Βαϊ θοϊίοῃβ ἔγοτῃ [Π8 ργορϑίᾳ ἴοσ ἴῃ πποοῖκα, 

ι ἴῃ ἀοίΐπα 80 85 σἰνθ ῬΟΜΘΙΙΆ] (Θα Ἰ ΠΙΟΏΥ͂ 
δραϊηδὶ 11561{ δηὰ ἰοῦ 16 ὑγυ(} οὗἨ Ἀ{Π6 βοβρεὶ--- 
{Π15 σμδρίοῦ ἰ8 8 Ῥγθοίουβ 69] οὗ οὔγ Β10]6." 
τε αωσω εν Τγορλ. 96ι., Α ὕ1μϑοίαρο, 1870, Ρ. 

84: 

2. Ου ᾿ϊΐ. 13. Ιῃ το ΤΠπαάναδοῖῦ Ταποεΐυπια, Το]. 

δ8, ο. 8, 1, 7 'ϊ τεδάδ: [9 Ὁ) ΤΠ 10) 

ΠΨΙ 3 Κ00 19. 522) ΠΘ9 Μ}) ὈΓΙ ΣΝ, ἐ. 6., 
Ἐῖ6 19 [6 Κίηρ Μοβρίδῃ, Ηθ νὶ}} 6 δίψἤος ὑπδῃ 
ΑὈ τα), κηα ταὶβο Η 286] Ρ τοτα ἰἤδη Μοβοδ 
δὰ 6 Ἔχαϊδὰ δον [86 δηρσοΐβ οὗ [86 τιϊπ  βί συ. 
Οα ἐμ 18 ΠΕ ΤΟΒΕΟΟ. δ. ΤΘΙΠΆΓΪΚΒ Ὁ. ΕΑΝ Τα 
Ῥϑββαρα 8 Δ αλΠΙΟΠΔΙΥ ἱταροσγίδηϊ ἴγοαι {86 ἴδοΐ 
ἐδ ἣν μρῆκριῖον 186 ἀνοιῆῖοο οὔ το Ἀμύττον οὔ 
16 Μορεΐδι, βὸῸ βίσοη] Υ ὁ Υ͂ (6 ἰδίοσ 
“ενβ. Ηο γίβεβ. δῦονϑ 4]] γε βαρ θείης ; ον 
1) δΏροϊβ οἵ [886 ταἱηἰ Βι ΣῪ ΣΔΥ͂ Ὠοὺ ὯὈΘ οοΟΙΩΡαΓοά 
πιὰ Η τ ἴῃ χοθροοῖ ἰο ἱποῖν ἀἰμηλογ δηὰ σης." 

8. ΟὨ]Ἰ. 14. [τ ἰΒ σοι δυῖδῦ]ο (μδὲ (ἢ 6 Ομ υ τοὺ 
ἷῃ ἤϊο {ἰπ68 οἵ ῬΕΠΕΣΙ ΟΝ Ὀεοίοσο Οοπβίδηις 6, 
οοῃςοοϊνγοά οὗ ἰΠ6 ὈΟΣΪΥ ἴοστι οἵ (9 Ἰοτὰ δϑυμὶγ: 
(ΟἼ ΕΜ. ΑἸΕΣ. αεάασ. 1Π1. 1. τόν κύριον αὑτὸν 
τὴν ὄψιν αἱτχρὸν γεγονέναι διὰ "Ἡσαΐου τὸ πνεῦμα 
μαρτυρεῖ. ΟἈἙΙΘΕΝ, Οἱ Οἐἶβ. ΝΊ. : ὁμολογουμένως 
γέγραπται περὶ τοῦ δυσειδὲς γεογνέναι τοῦ ᾿Ιησοῦ 
σῶμα) ; ἴπ8 Βοου Αγ] Ζοα ομυτοὺ οἵ μ6 ΜΊ44]69 Αμθ 
οοηραῖνοά οἵ Ηΐπι 88 ἃ ἔοστα οἵ 1464] θθδαίν (οοι,Ρ. 
1:6 ἀεοβοτὶριίοη οὗ (π6 ἴοσταῃ οὗ Ψεβὰ8β 1ὴ ΝΊΟΕ- 
ῬΗΟΒΟΒ ΟΑΙ,,15ΤῚ ἴ,. 1]. ο. 7, δηὰ ἰπ (86 Ἰοἰύον οὗ 
16 Ῥβεῦυρο- ΕΝ σΒ, οορΡ. ΗΣΕΕΖ. ἢ. Κα. 
ΨΊΓΠ. ν. 292 βᾳᾳ., ὨΕΙΙΥΖΒΟΗ ὑεδια απὰ Ηδϊεὶ, 
1865, ρ. 4); {1|ὸ οὔτοι οὗὨ {86 Ἐοίοστηδίζοῃ ἰοοῖὶς 
8 τη 1 66]6 οοὐὔτβο: “1 ἷδ αυλίθ 1016 ἐμαὶ βοπὴθ 
ΤΩΔΥ͂ ἴατο ὈΘρῺ 88 Ὀοδο  ] ἴῃ ὈΟΔῪ δα Ὁ σίβί. 
ῬΕΓΒΑΡΒ βογθ ἤδυο δυϑθὴ ὑθθὴ τόσο ᾿Ῥοδυς ἴα] 
[8 ΟἸτίαι. Ἐοτ τὸ ἄο ποὶ τοδὰ {παῖ (π6 76 08 
ποηάογοα δἱ δα Ὀδδαὶ οὗἉ ἰμ6 Ἰ,ογὰ," ΠὺῪ ΤΗΕΒ. 

4, Ου 111]. 4,5. “ΦΎυθτὶν ΜΑΕΤΥΕ (ΑΡο].].ο. 
δ4) δοο8 ἴῃ Αβιϊορίοβ, [Π6 ρηγβίοίδη ἰμδὺ Ποδ]οὰ 
811 ἀἰβεδβθβ, ἃ ἰγρ6 οὗ ΟἈτίδε βδγδ]]οὶ ἰὸ {μδὶ οὗ 
1:6 δεσνδηΐ πῆο Ῥθδτθ ΟὟΥ δ᾽ οκθθβ" ΕΤΑΕΡ 
ΜσΕΙΕᾺ, “ῬΑΓΔΊ] εκ ἰο {μ6 Μοβδβίδηϊο ργορἤθοΐοθ 
δχιὰ ἰγροϑ οἵ ἴμ6 ΟΙα Τοακίδολοηὶ ἔσγοτι Ὅτοοῖ Δ“ 

(ἰαυΐιγ" (Ψαλνδό. ἔ, Κίαδε. Ῥλίοί. ν. ΕἸΕΟΚΈΙΒΕΝ 
ΥΗΙ. ϑιυρρίεπι.-Βά, 1 ΗΠ. Ῥ. δ). 

δ. Οη 111. 4-6. Τδθ ῥθου αι οὗ Υ. ΗοΥ- 
ΜΑΝΝ᾿Β ἀοοίγϊηθ οἵ {μῃ6 δἰοῃϑιλθηῖΐ βθοίηβ ἴο τ16 ἰὼ 
μιᾶνο 118 τοοῖ ἰη (Ὠἷ8, ἰδὲ Β6 αἰδβιϊ συ θη 68 8 ἱπο- 
ἴο1ἃ ψγϑῖὶ οἵ αοἀ δραϊηβί βἰ ῃ.] ἢυϊηδη ιν, υἱΖ., 
“Βον (Ἰοὰ 18 ΔΌΡΥ ΜΠῚἢ βΊ 7] ΠυτηΔΏΣ (μὲ 18 
ἀοριϊηοὰ ἰο θ6 Ὀτουσῆξ Ὀδοὶς ἀραίΐη ἱπίο Ἰονϑ-8]- 
Ιουδα τὶ Ηΐαι, δηὰ ΒΟ Ηθ ἰβ δηΡῪῪ σι} 
ἰδοδ τὴ τγοΐσβα οροάϊβθηοθ ἴο Ηἰβ πογίκ οὐ κδὶνβ- 
ἰἰοη." (Θοελωῤετελγίήεη ΑἿΤ εἶπε πε Ἡγεὶδα αἷό 
αἰ Ἡραλτνλεῖϊ τὰ 1, εῆτεη 11]. διώοκ, Νοεταϊίπρεπ, 
1869, Ρ. 18 56ᾳ.). “Ιπ Ὀοΐ]ι ᾿ποίδησοβ ΗΒ ΔΏΡΟΣ 
ἶ6 ΔῺ ΘητἶΥ οὗ (6 ΒΟΙΥ 1ἡνίηρ (Ὁ π6) δραϊηβὶ 
βἷη ἰδὲ ἀθ) νοῦγβ (86 Βίπηοσ ἰο ἀθαίμ. Βαϊ 1 (9 
ΟἿΘ 6880 ἰΐ ἀο᾽ ν ΓΒ ἷπὶ ἴο ἀθϑῖῃ ἴῃ ΟΥΟΣ ἴο τὸ- 
ἄθρογα ἷπὶ οἷἱὲ οὗ ἱξ, ἴῃ {88 ΟΣ οδ8θ ἱμδὶ ἢΘ 
ΤΩΔΥ͂ Τοιηδίη ἴῃ ἰξ. Ηδὰ Οοά ποῖ ἰηϊοηἀεὰ ἰο 
ΒΑΘ τηοη κ᾽, ἐλοπ ἐλε ἀεδαϊ ἰυ ολίολ Ης ἀοἰϊνετοά 
ἰλοϑα βτεὶ ἐγεαιοὰ τοι ὰ λαιε δέεη, οοπιρίεἰ6 απαὰ ἐπ- 
ἀιγῖηρ." ὙΠΟ ἈΡΡΘδΙΒ ἰο τη6 ἴο Ὀ6 8 οοῃίΓδαϊο- 
(ἰοῦ ἐπ ἰῃΐα. Εγ ἄγαὶ ἰΐ ἴα βαϊά, {παῖ δὰ αοά οὶ 
ἱηϊοηἀοὰ ἰο χοάθοτη τῃδηκίηά, πο μ6 ἤγοι ῥϑδὶγ 
δὰ θοθὴ ἀο! νογθά ἰοὸ Ἵοομρ]οία δηα επάυτίῃ 
ἄδδαι. Απὰ ἤθη ἰΐ 8 βαϊ 4, (μδὲ (86 τυτϑίῃ οὗ α 
ἄσοβ βο ἀοϊἑΐ νος {π6 οὔθ ἰμαὶ 18 ἀϊβοροάϊοηϊ ἰο ΗΪμ 
ποῦς οἵ βαϊ γαϊϊοῃ οὐϑσ ἰο ἀθαίῃ [δὲ μ6 δυϊαβ ἰὴ 
ἱξ, ὙΠυδ οἴογηδὶ ἀδαίϊ Ἀρρθδγθ δὶ Οὔδ στῃηοϊηθῃϊ 
88 ῬυΠΙΒΗπηθηΐ [ῸΓ δίῃ ἴῃ ἰδ ἢ, δηᾷ δἱ δποίμοσ 85 
Ρυμίβητηθηὶ ἴογ τεὐθοϊϊηρ [16 ποτῖς οἵ βαϊ νδίίοῃ. 
Τμδὶ αοά αἀἰά ποὶ ἀοἸἑνοῦ οὐ 10 οοπιρ]θίθ διὰ 
οηδυχίης ἀραίι ἰμ6 ἔἢγβέ ραΐν δηὰ {Πεὶν ἀβεοβη- 
ἀδηΐβ νγὰ8 (θῃ πο ΧΟ ΪΥ Ὀοοδυβο Η6 μιδὰ Ἰοστλθᾶ 
ἐδ6 Ῥυγροθα ἴο σϑάθεμι τδηκί πὰ. ὙΒογθίοσθ ΟἢΘ 
του ἢ 8[1}} ταΐηκ τιμᾶ πμαὶ (86 ΒΘάΘοΡΔΟΣ βυΐς- 
ἴοσοὰ τοβᾶς ἀλ ροββὶῦ]9 ἴογ {86 ἀἰνὶπο στἱρῃίοουβ- 
ὯΘΒ6 ἰο χειωΐξ ἴο τβθῃ [86 οομρ]οία δηα δϑἱϊηρ 
ἀδαίῃ. Οοῃβοα θη! γ, οαα τοϊρὰαϊ 81}}} (Βἱηὶς {παῖ 

ΟὨΒτίβι, ὃν Ηἷβ ἀθδαίῃ μβδὰ ρίνβ ἴδε ἀἰνίηο τἱρμῖ- 
Θουβῇθθβ 8} εαυϊγαϊεηὶ ἴον (6 “οὐ ρ]οἰθ ἀπὴ 
δοϊάϊηρς ἀοδιι "ἢ οἵ ταδηκίηά. Βαϊ, δοοοτάϊηρ ἴο 
ἩΟΣΜΑΝΝ, βαοὶι 8 ἠοΐ {μ6 0886. ΕὟΓ 6 δββεσίβ 
{πὶ (μ6 τ7δὶῃ οἵ αοἂ ἀεϊΐνοσθ ἰο δϑϊαϊηρ ἀθαίῃ 

οπὶψ ἴθοθο {πὲ χεΐυϑα οὐρεάΐεηοθ ἰο Ηἰΐβ σόυκ οὗ 
βαϊναιίΐίοη. ΕῸΓ 1μῖ8 γϑϑδοὺ ΟἸγὶβὶ ἀἰὰ ἢοὺ ὈῈΔΓ 
{16 Ἰοσιμοηίβ οἵ ἀδιληδίίοῃ. [πάρςρα ἴον (818 Γο8- 

ΒΟῺ 8 τϑἀοιηριίΐοη σοῦ εἰσὶ ἀ681}} 'βΒ ὨΘΙΙ ΒΟΥ 
Ῥοββῖ δ] 6 ὯΟΡ ὨΘΟΟΘΒΑΣΥ. ΕῸΓ [Βο86 {μδὲ ἀ0 ποὶ 86- 

οερὲ 186 ποτῖς οἵ βαϊ ναϊΐου σαπποί Ὀ8 τοδοοιηοά 
ἔτοια οἰθσζῃαὶ ἀθαίἢ αἱ 8}}, ψ 8116 (ποθ (μὲ ἀ0 δ0- 

οδρὲ προὰ ποῖ ἰο ὕ τϑάβειμθαά, ὑθοϑιιβθ δἰ ΓΔ] 
ἄρδίβ δοϊοημβ ἰμ [δοῖ ΟὨΪΥ ἴο [Βοβ6 ἱμδὶ ἀο Ὡοί 
δοοδρί ἴδ ποζὶς οὗ βαϊναϊοη. Ὑθογο γὸ μανο 1 
δος ἃ οἱγουίια υἱοδια. ΙῺ νἷον οἵ (86 γεάθιρ- 
ἰοη, λ6 ἄτβί ραὶσ δῃὰ ἱμοῖν ἀδδβοθμἀδηΐβ δὲ ἠοΐ 

ηἰθθα πἰιῃ ἐδ6 οἴογηαὶ ἀθδίῃ ἐμαὶ {μεἷγ δ 1π 

Ἰ86}}7 ἄἀδβοσνοβα, θαὶ ΟὨἹΥ πὶ οοτρόγθαὶ ἀδδίδ. 

Βαυὶ [ῃ6 Βοάθομπιος ἄοϑδ ποὶ ἀΐθ ἰπ Ἵσάϑσ ἰὸ γσράθεσηῃ 

τά ἢ ἔγοτα δίοσμαὶ ἀϑϑία, ἴον [86 Ἰαἰίεσ 18 βυἀ 6} }Υ 

ΟὨΪΥ 186 Θοῃδεαῦθῃοθ οὗἉ ὉὨΡ6Ι οἵ ἴῃ ἴδ ποτὶς οὗ 

βαϊ υδιίου. Βαΐ [86 Βράθοιρεν ἀϊεβ [0 τβάθεμι 

ταϑῃ ἤτυια {μδὲ ρυπίβμτοθον τ μοι τᾶ8 ἰδ ἃ οὦ 

{ποῖα 88 ἃ πἱιἰραιοα βογί ἴῃ τίοῃ, οὗ [86 τϑάθτωρ- 

ἰἴοη. Εν ΟἸ τῖθὲ γσαϑ ΟὨΪΥ Β0] ἰο Βαῇ ΒΓ. 

σι πίοι αοἂ νγὰβ ΔΏΡΤΥ δἱ ἴμοβθ ΠΟ ὝΘΓΘ 

ἀροιϊηοά ἰο 8 τοι ϑείγαποο ἰοἷο Ηΐβ [6] βῃ οὗ 

Ἰογα, τοὶ ἰο ἐπεὶ “παϊοῖὶ οὐτᾶθα ου ἴμοθθ ΒΟ 816 

ἀϊδοδοάϊοης ἰο (86 στδοθ οἵ Θοάᾶ," ΝΣ Ρ 14. 

Οομβθαυ θη Υ οὔθ σπου] ἰμληῖς Οὐιτίδε θα Υ το- 

Ἰπκιοὰ 05 ἴτοιι Ὀοάλ]γ ἀθδῖμ. Απὰ γοὶ ἔτοπι 



δδ4 

(δαὶ τὸ ἃγθ οὶ τοἀοοιηθᾶ, ἩΌΟΣΜΑΝΝ δᾶγα, ἰῃ- 
ἀροᾶ: “τὸ ἀο οὶ δυϊάθ ἴῃ 11 (Ρρ. δ1). [{ ἰδ 
ἴταα, [6 τοἀοοιηοα ἀο ποὺ 0146 ἴῃ 11. Βυὶ δαὶ 
ἦ8 ΟὨΪΥ ἴον (86 τϑαϑοῦ {πὶ [ΠΥ δΓῈ 8150 γσοἀθοιηϑὰ 
ἕγοιῃ οἴϑσιιδὶ ἀθδίῃ. ΕῸΣ ᾿ΌσῸ [86 Ἰαἰίοῦ ποῖ ἐδ6 
ο886, βοὴ ἴη6 ὈΟΟΣΪγ ἀθαὶῃ που]ὰ ΟὨΪΥ 6 δ 
ἰγδηδὶϊ ἰο τμαὶ 8 πΌΥΘΟ, ἑ. 6.) ἰο οἷ ἄραι. 
ΤΒοτοίοσο οἴοστιαὶ ἀθαί ἰδ (110 Ραμ ἰδ πιθηΐ, οὶ 
ΟἾΪΥ οὗἉ ποὲ δα] ον ἱπτοδοταρου, δαὶ οὗ δΒἰη ἴῃ 

οζαὶ. Βαὶ ΟΠ γα σοοθηχθὰ 8 ἴγοια εἷη δηὰ 
λϊ8 Ραπίβ θη βΌΠΟΓΑΙΥ, δηὰ ποῖ σΔΟ ΘΙ ἔτγοπὶ 
ὙὮδι! τοιαδί ποὰ οὗ (86 Ῥυπίβῃτποης {μδῖ, πὶι 
χοίδγθηοο ἴο (89 τοδοιιροῃ, ᾿ὰ8 ἔγοπι {16 ἢχοὶ 
του ὑδα ἴο τ. 

6. Οηἡ ᾿Σ11.4. “Πρ ἐδὲ ατγιϊουζυδ }ωδιιβοαξιοπίε, 
ὁσοάεγε Οἰγίδίιηι Ῥτὸ ποδὺδ ραδβδιπι, δίσυιξ Ῥαιυΐι 
φυοφιδ αἰοϊί: ΟἸἾτίδίιιβ ἐδί [αοίκια πιαίεαϊοίιπι ἮΤῸ 
ποῦ. Νίεριιδ επΐπι ϑαξὶδ ἐδέ, πιο886, Ολνίδιια 
εἷξ ραδδιδ, δο(, δισιιξ ἀϊο ἀἰοῖί, οτοάσπάιπι εἰΐαπι ἐδί, 
γυοά ποιίτοϑ ἰαπσιιονοδ ἐυϊεττὶ, ΠΟΉ, ΌὉΓῸ βο πές 
ῬΤῸ διυιΐα ρεοοαζὶα εἰΐ Ῥαδειιδ, δεά ῥγὸ ποδίδ; φυοά 
“ηοτδος ἐμϊετίι, ἐ1108 ἀοίοτεδ τι 86 τεσύρεγὶξ, χιοα τπο8 
ορογίαϊέ ραξὶ. 27}5..:ὲ ΕΑΝ ἐὺ: γεοίς ἰδηεέ, ἐἰϊε 
δισιπιατι Οὐ γιβιϊαπίδηνὶ ἱδηεῖ. ἦοο επὶπι ἴοοο 
Ῥαιΐι ἰοἱ ερϊείοΐαξ, ἰοὲ δεπιεπίζαγιιπι δὲ οοπιϑδοίαὐϊογιιιτη, 
βιπιῖπα λαιεὶ!.)--’ Ολειδεαπιϑ συαδὶ μ᾿ αἰΐο πιιριο 
οοἰϊοσαίιιδ »εοοαία πιεγα αἰΐχιια, ο886 
ἀοδεί. ἱ 86 καλονν κεῖῃς ἰοὺ Ἂν 
ΠΟΉ ἰα διπέ τη, δια Ὀέγδοηα, τα διηξ τη 

ἠἐκάρτν α ἴεο δυπὲ οοπλεοία, δοο ἐδὲ υἱάεαί, 

ἀγίείο, π᾿ φαο εὐρίαία εἰ ἀευϊοία δυπί. δῖ βεί, υἱ 
Ῥυγια αο πιιπμγᾺ ΟΟΥ̓ αὖ οπιπὶ ρεοοαίο ἈὈῈΤ 

,βάεπι, φυας οτοαλί, ρόοοαία δια ἴπ Ογιδίο υἱοία εἰ 
ἐ886." ΤΟΥΤΉΣΒ. 

7. Οἱ 1111. 4, “Ὑ7ὀ Βανγὸ ἸΏΔΩΥ Ἡτγϑίΐ δηά ἦτο 
γλΐγτοτα οὗ (80 [υδὲ αοα, ΒΟΥ Ηδ ἰπαηάοτα δηὰ 
Ἰρμιύδηδ ὁ δοοουπὶ οἵ δἷπ; βιοῃ 88 [8 Βοοά, (εῃ. 
υἱ!. ; βοάοτα δηὰα αομηοσσδαῖ, ὅθ. χὶχ. ῬΒΔΣΔΟΝ 
δΔη 411 Ηἷε, Εχοά. χὶν. Βυΐ ψηδὲ τὸ 411 {8οβθ 
ἰο (δῖα, (μὲ αοὐ βο ἀγοδα Ὁ }}Ὺ σοῖο δηὰ βιηοίβθ 
Ἡ Ϊ8 ΟὨΪΥ ὈῬοροίίοη ϑοη, (Π6 δίρμοδὶ δηὰ ἱπδηϊο 
ξροά, ἰδδῖ 8 βίοῃθ ἱῃ δα ατουμὰ τηΐϊρῃξ μανοὸ 

τηρηϊρα, δηὰ ουθὴ ἴθ δασὰ σοοῖβ αἱὰ σοπὰ 
δδθη ον οἡ δοοουηὶ οὗ ἰξ δὶ [86 {ἰπ)6 οὗ ΗΪδ8 δυΐ- 
εσὶπρ ἢ" ΟΕΑΜΒΞΕ.- 

8. Ου 1111. δ. “Ο πυραδίϊο σέπιιλ πιοαϊοΐπαε, υδὶ 
4ηδαϊοιιδ ἀἐρ μὲ αἐρτγοίϊ8 βαπίαίεηι εἤεγαί.᾽"-- 
“ Μεοάϊοο οοοΐδο ϑαπαϊξὶ δξιπιδ. Ουΐς ὑπσιαπι αἰαϊοϊ! 
ἰαϊϊα3"---ἰ Τοία υἱία Ολτίεις ἐγ Λε εἰ πιαγίψγζιπι, 
αἰ ἰω φυιαεγὶβ σαυιάϊΐωηι 3""---ΟἸς αἰ σειμεία αἰχιις 
υἱσιϊαπέία οσαυδαηιιδ, πὸ υἱπεγεῖ αἀϊαδοῖτιδ ϑαηα» 
υἱὲ Ολγίδίυδ.᾽" Αὐαύθτιν. “1 5|} ιϑδίηνα 601.- 
δοίαίἑο: ἰϊνογεδ ὕρδίιδ διιπξ ποείτιιπι ἐπιρίαδίτιση. 
«ΑΑἰφυὶ ποδ πιονὶϊ ὀγαηνιδ ἰἴθογοβ εἰ ἱρεὶ ἀεδεδαΐιν 
ϑαπτίαϑ. δὲ σιιῖδ ἐγφο βαπίίαίεπι ορίαϊ, ἐϊ5 ποτ, δυιαπὶ 
οαδίϊσαξίοπεηι εἰ ογυδεηι δοπδίετοί, δά ἰαπέμηι τγεδρύ- 
εἰαὲ ἐπ, Ογίδέιηι οἰ ογοαΐ, ἑωπι ϑαπαδίξων, ἦοα ἐδ, 
λαδεῦδι 7ιδἰλξίαπι εἰονπαπ.." ΤΥΤΉΞΒ. 

9. ΟὨ]Σ1.6. δ᾽. 180] αἴθ θη, θθοδῦθο 8 ὑσϊηοὶ- 
ῬΪΘ 8 οροΐβῃχ, ΕὝΘΟΣΥ Οὔ6 δοοογαϊηρ]Υ τηαῖκοῦ Πἰ - 
86] 8 οοηίγο, δεουηά Ὑἢϊοἢ 41] ταιβὲ σονοϊγο. Βυΐ 
Ἐγ (μὲ8 γϑ ἰοβο [86 ἔσιιθ, 411-οοπίγο ἑηρ, τί κεῖ κυϊά- 
ἱῺςξ Ἕοῃ(Γ6, δηἃ ΔΙῸ 88 βίαστε ἐπὶ διὸ [16 6Χ- 
ἐεΐβν τς Οὐ τὴ ἐλάω βηδ!Υ ἀδϑὴ ἰο ῥΐθοθθ ου Ὁ 
δΔηοίΠαΣ.-- ἰηνΐξ ργείίοβο, ραβοὶξ ἀιιεὶξ δοῖ- 
ἐϊοϊίε, οοἴϊοοαξ ξεσυνὶ." ἐρῶν δα ΟΚ' ΟἸΆΑΙΕΑαυχ. 

10. Ου 1111, 6. Οοὰἂ ]αἱά οη Ηἰἶπι ἴμ6 εἴπ οὗ υβ 
411. Ὑπαὶ 5 [π6 χγοδαῖ οηΐρτηδ οὗ ἐπ Ομ τί δι ϊδη 
ἀοοίγῖπο οὗ δἰοπεσαθηῖ, [Ιἱ 8 ὑμ6 γοίηϊ (μδὶ Ὁ. βο 

ΤῊΕ ΡΒΕΟΡΗΕΤΊ ΙΒΑΙΑΗ. 

ΤΏΔΗΩΥ ἷδ ἃ εἰοὴ6 οἵ βία] ἐπρ,, δἷποα ἀΐ ΔρῬἝδιΘ δ 
ἢ Οοά ουἱνγαγϊγΥ δηὰ δεὈ  γαυῖ ὶγ ἰγαμείοσα ἴδ 6 
κυὰϊτὶ οὗ ταϑὰ ἰο πιο, ΗῚ ἱπποοεηξ, [28 
ΠΟ ᾿ἰπναγά, χοδὶ γοϊδίίου τ μδίονοσ ἰο ἐπα μη} οὗἁ 
δηοίμοσ. Απά {118 ἴο νοσὶ ΠΥ ΟὨΘ οἵ [δ᾿ τηγίοχίοα 
οὗ Ογἐβέδη ἀοοϊσῖμθ, Τ86 1 ογὰ βαγο: “ Εχοορὲ 
8 οοτῃ οὗ ψ}οδὲ [4}} ἰηἰο (6 “τουῃα δηὰ αἷς, 1ὲ 
δρϊάθ δἷουθς Ὀὰὲ ἱἔ ἱξ ἀἷο, 1ὲ τὶ ἴοι 
ται οἢ ἔγυΐ," Φοδη χὶϊ. 24. Απὰ ΒΆΥΒ: 
“ΚΟΥ γθ Ὡοΐ ἐμαὶ Β0 ΙΏΔῺΥ οὗἁ τι8 88 ὝΟΓΘ, 
εἰχοὰ ἰηΐο “2658 ΟἸ τσὶ, ογὸ Ὀαρίἰσοα ἐπίο 
ἄδδι ἢ! 7 Απὰ ἴῃ (Π6 β8πὶ6 Θομηῃθοίίο ἢ6 Βαγδ: 
“ ἘΚ ποσίηρ (μἰ5 (μΠδὲ ΟΣ ο] ἃ τη8} ἰ8 ογοϊβοὰ πῃ 
Ηΐϊαι, ἐμδὲ {89 ὈΟΩΥ οὗὨ δἷη υπυῖσῆι Ὀ6 ἀοείτογοὰ, 
ἐμαὶ μαποοίογι τὸ βμουϊὰ μοὶ ϑέγγο εἰσ. ΕῸΣ Β9 
{παὺ ἰδ ἀεδὰ 15 ἔγεοὰ [υδιϊβεα : Μαγγ.} ἔγοσα αἰ,» 
Βομι. νἱ. 8, 6,7. [10 .}6 ἔσο, ΟὨτῖδὶ δίοοά δ'οπθ ἴα 
ἀρδίῃ, δηὰ ἱμουρσῃ Βα δὰ 6 τῆ ἐρβλς δῖ, (86 οὔγχα- 
Ὡἷσ οοῃηδοίΐου οὗ ΟΣ βίη τῖτ ΗΠ ]π δ Ὑδηιηρ. 
Βαὶ ἴῃ {μ0 δβεαυὶ Ηδ δυάάφη!]Υ βἰδη δ δὲ (ἢ 9 
σοι ΓΟ οὗ 8 χτοδὲ οοπιρίοχ οὗ ἔσττιϊ. ΒΥ Ὀδρίϊβια 
ἯΘ Δ[Ὸ 8]] Ὀεριϊσοὰ Ἰηΐο Ηΐπ, δὰ ἴῃ ἔλοϊ δυο δ8 
ἯΘ 8.Θ ΟΥ̓ ἠδίατοα, ὙΠ οὺν οἷα Αἄδιλ δηὰ Α]] ἴσα 
δἷτια. γα ὩΟῪ δὰ] βαυβ πὲ οὺγ οἱὰ σδῃ ͵β 
ογυοϊβοά τι ΟἸγὶδὶ ἦη Τπρίζε: ΤΒοτγοίογο ἢ6 
ΔΒΒΌΤΩΘΒ (Πδὶ ΤῸ ΣΩΘΏ 8Δ1Ὸ ἴῃ (6 Βοαποῖ ἰσγδηβροϑοα 
ἰηΐο {89 οοῃαμηαπίοι οὗ (Π6 ἀφαῖι οὗ ΟΠ γδέ, δοὰ 

εα,͵ ἰδὲ οὖξ 1π8ι18οδίϊου τοδί οὐ {πὸ δες (Πδὶ τὸ 
ἢν δοίδ!!γ ἀϊοά τι} ΟὨγῖσι. 5.111 Σὲ τὴῖῷὶιἨΠ[] 9 
58 1ἃ (δαὶ {π|8 16 1 186 δὴ δηΐχημα; ἰμδὲὶ ΟηΘ 68} 88 
11|16 δον οὔϑ σἹ 416 ὈΥ͂ ΔΏΟΙΒΕΙΣ, 88 οδαὶ ουἕ οὩΘ 
ἀον!] Ὁ δροίμοσ. Βαὶ Ρογθδρθ 80 ὩΘῚΝ δπίρτηβ 
8{1}}1 βίον ὙὮΟΓΘ τ πιυδὶ ἀϊγοοῖ οὖσ ἱπαυϊγίης 
ἱμουκίβ ἴῃ οσ ον δὲ ἰδϑὶ ἰο Βηὰ (Π6 βοϊυϊΐοη. 

11. Οα ᾿111.8. “Ἰπηοοοῆΐ [δ οὗ Θά, γοα, 
Τῆοαυ ΒΒ] βανὸ βοοὰ ; 848 Ἰοῃρ 88 {6 βι:}: ΘΟἢ- 
ἰἰηυοα ΤῊΥ δηλ 8841} οχίοηά ἰο Ῥοδίογ νυ (Ρα. 
Ιχχὶϊ. 17). Ουἱ οἵ δηρυΐδὶι δπὰ ουὲ οὗ (86 ᾿υὰ- 
τηθηΐ ᾿δϑὲ Του οοτηο, δὰ τδο Μ1}} ἀδοίασε ἰο 
{π6 οῃὰ ἴδο οχίρηϊ οὗ ΤῊΥ 116 ἢ Το ]ΐοη ἱπδὶ 
6 οὗ [86 ἐτἰρο οὗ Ζυάύδῃ, ἰμο τοοὶ οὗ ανϊὰ ἰδὲ 
ΟΥ̓ΟΣΟΟΙΏΘ, ἰο Ορϑῶ ἴδε Ὀοοῖς διὰ ἴο Ὀγθδκ 115 ϑβούθῃ 
8685.) ΝΟῪ {Π6γ7 ἴῃς ἰο 1796 8 πον ΔῊ 
ΤΗΐηο ποτὶ Του Βαδὶ δουρὶ πὶ} ἘΠῚ Ἰοοὰ 
ΒΑΥ͂ ΟἰΘΙΏΔΙΪΥ : “ὙΟΥΌΥ ἷβ (86 Τδῦ 88 
δἰαΐῃ ἰο σϑοοῖνθ ΡΟΣ, δὰ σίοδοθ, αηὰ τὶιβάοση, 
δά πἰγθηρίδ, δὰ Βοηοῦγ, δηὰ σίου, δπὰ δίοβο- 
ἰὩᾳ. Απὰ ΟΥ̓́ΟΣῪ ογοϑίυσγο (βανβ {86 8665) ἩΒΙΟἢ 
ἴα πῃ Βοδνθ, δῃὰ οὐ ἰΐθ ϑδγίῃ, δηὰ ππᾶοσ [86 
οδυίη, δῃὰ βιο 88 δΓῸ ἰπ (86 868, δῃὰ 41] [δὶ δτθ 
ἴπ ἔδοαι, βοδρὰ 1 βαγίηρ, Β θββίηρ, δῃα Ββοῃοῦτγ, 
δηὰ σἸΟΥΥ, δῃὰ ρόνογ, Ὀ6 υπΐο Βΐπὶ ἐμὲ δἰιθῖ ἢ 
ΡΟ ἐμὸ ἐδβγοηο, αηά πηΐο [86 [διὰ ἴος οτῈσ 

1) οὖ φαδδαΐιιηι 
ἱοπῖδ, γυοὰ ἐϊϊτυδ ψρια Κεΐ; 2) τῷ ἐξείαγείαιν, 86 

φοπ οἱομένως ὄντως Πιΐδδα πιογίιη, 
ΤΟΊΣΙΑΝΟΒ τεοίδ: ἨΟΝ, δερυζίνιδ ἐδδοί, ᾿λδὶ πιογέμειδ ; 
8) ωὐ δερυίονα ποείτα οοπιϑεογατεί ἕπ κοιμητήρια οονν- 

Ἢ Φ . τῇ [ “ 

χχνῖϊ. τὸ; Ἰν11 8}; 4) τὲ ρναςεβσωγατεῖ φυΐαααι 
ποδίγαιη, δερίγἱίυαΐεηι αὖ ορεγίδιδ οαγἶ (ἨοὉ. ἧγν. 9, 
10). ἘΟΕΒΞΤΕΒ. 

18. Οπ 111}. 9. “ γὐὰ δι δα δοδϑὶ Ὁ] δὐτὰ οΓ 
ἸΠΏΟΟΘΏΟΘ, υἱΖ., οαιιϑα6 Δη ρέγϑοπαθ. Ἐοσχ Ηδϑ δβυΐί- 
ἴδσα ἴῃ ἐδ γλμαι ἰπηοοθηοθ, δηὰ ἷα6 δῦουθ ἐδπδὲ 
ἱπποορηΐ [του ρΡἢ δηα ἐλ ν ὦ ἴῃ Ηΐα πῃ 0]6 Ρδγ- 
ΒΟᾺ δηὰ παίυγο, ἰο (6 οηά {πὶ Ηδ τοϊρΐ Σεβίοσα 
μὴ δὶ Ηο ἰοοὶς Ὡοῖ ΔΥΔΥ (ἈὈΒ. ἰχῖχ. 4). Εὸσ τῷ 



ΟΕΑΡ. {Π1|. 858-13, δ8ὅ 

ἐν ἴο Βανθ δύοὰ δὴ ἱρὴ ρείεσὶ (Ηοῦ. νἱὶ.  Βαὲ {6 Θχϑτρὶε οἵ ζαῖιὰ ἰδ σίνϑη ὈΥ ({6 
26). δου οὗ Θοά ἩΗϊπθο], πΒο ͵β 68]16ὦ ἃ Βα ΊΏΠΟΣ 

14, Οἱ 1. 10, “ΤΙ 
πὲ Ῥτιυϊίερία: 1) ἐπὶ Ῥγορι μαι γιὸ ἐμὲ 

συ τ ΡΣ Ὁ κα πα τα 
ὁ προοφέρων καὶ ὁ προοφερόμενος (ἘΡΒοΑ, γ. 2); 8) 
Φοὲ ππόοιον δουιοίσιο ἑαέιοη, οὐίαέμα (ΗοὉ. υἱϊ, 27); 
4) ἀοο ὠνίου δαογίβολο ΟἈτίδίπε οοπδωπινιαυί! ἐπ εἰεν- 
ΦΟΝ, 606, γιὲ φαποίἡβοαμέων (Ηδεὃ. χ. 14).-- ΟΕ» 

1δ. Οὐ 111. 11, “Ομ γτίκε πιαῖκοο σἱ χὨίθουβ Ὡοὶ 
ὈΥῪ οομηπιπηίϊοδιίης Ηΐδ εαδοιίΐα! σὶρ 

16. 0ῃ 111}.11. (Ὁ 12). “Ῥτλτο θέτο. 1. ΤΙ. 
862, ἀ. «., ἀεδοσῖθοα 86 γέρλίδοιιϑ πιαβ, νῶο, ἴῃ 
Ῥυγοβὲ διά οοχωρϊοἰοδὲ οχοσοΐβα οὗ νἱτίαθ, υποοῖ- 
οογηςα δροὺΐ 186 Ὁ ἈΙτῃ οὗ (86 ποιὰ δηπὰ {6 
ουϊνατὰ οἴδοὶβ οὗ ἢἷβ οοπάποέ, οὨ Ηἷδ οτῃ 
ΟὨ]Υ͂ ΓΟΔΡΒ ᾿ΠΙΔΠΩΥ δηἀ β᾽διηθ, βυβετίηκ δῃ ἃ δθυδο 
οὗ ΦΥ̓ΘΟΥΥ͂ βοΐ (0γ Η᾽5 σὶ ἢ δουδβηραα, δῃὰ γοῖ, ἅη- 
ΒΥΓΘΥΥΊΏΡΙΥ Ῥυγδυΐης δἷ8 δἷπι, τηοδὲ ἀλφρρα τδοκοί, 
δηὰ ἰοχιηοηϊοα, Ροπηά, του οὰ οὗ ογοείσῃς Ὀγ 186 
Σσυσοδῖ νἱοϊθηοο, ΣΟΙ δίῃ ον ἔσθ ἴο Ἠξῃι δὰ 
δὶ 1αϑί βυῇεγα (ἢ τηοεῖ ἰηΐδλιηου δηὰ ογὰ9] ἀθδὶ ἢ 
88 186 Αὐμε δν οὗ ΐς γι τυ, (06 ἄφαιὰ οἵὨ ἰδο 
ΟΓΟΒ5. Ὁ. ΜΌΕΙΣΕΒ, ἐ. 6. Ρ. 11. Οὐ. ὨοΕῚ.- 
ΠΟΘΈΝ Ἡεϊάεηίδυηι ὡπὰ ὀλοτοιοκι ταν, 1867, Ρ 

17. Ου 111, 12, “1,μἷ ονοὰ ἰδθ Βαγάεϑὲ βίοῃϑ 
εἰσῖνο δραϊηδὶ ἰδὸ Τογὰ ΟἈἸσίδβε, 411 σηυδὲ δι1}} μ6- 
ΘΟΠ1Θ ὙΠ ῬΟΪΙΟΣΥ μὲ ἀδβῇ ὑποιηβοῖγοα δσαϊηδὶ 
ΗΐΪΐπὰ, 88 1ὶ 16 πυϊιίθη : “ Ἦ Βοβόόυασ 8411 7411 οῃ 
1168 δἰοΏθ βἢ)δ]} ὕδῈ Ὀτγοΐίκεῃ ; θαξ οἢ ἩΒΟΣΏΔΟΟΥΟΣ 
1ς α4}1 1411, 16 πὶ} στὰ Ηἷπι ἰο ροψχάεγ᾽ (Μδιῃ. 
Χχὶ. 24). Απὰ δβ8 ΓΠΤΗΞΕ βλγδ: “ΤὨογοίοτο 
ΟὨ τας καγβ, αἷδο; αοοὰ ΡΘορΪΘ ἀο ποῖ Ὀγυβὴ 
δραϊηδί ΤΩη6, ]οῖ τη ὈΘ {6 γχοοῖς, δηὰ ἀο ποὶ κεῖ 
ἡιΐοὸ οομβίοὶ τι πιὸ; ἴον 1 ποί, ἰἤθη Γ βδὺ ἰὸς 
οοχίδίη, 1 δῃ 8 βίοῃϑ, 8η4 Μ}11] ποῖ θῸ δίγαϊά οἵ 
ὁυγβ Ὀδοδυβο ὑμεῪ ὅδνο δὲᾳ Ὀ611168, δηἃ πρίν, 
9 Ιροῦθ (ΠΟΥ 816 δι 61] 1 ουνδ, ἀγὸ ἰῃ6 δδδίογ 
δμδίϊεσοὰ δπὰ ἰμ6 οδδίοσ ἰο εἰϊ.᾽ ΜΥ ροοὰ βΒαυ], 
ἰϊ τῖ]} κὸ Βασὰ ον (μθ6 ἰο Κὶοἷς δραίηβε ἰμο μοδάμ 
Βαϊ ἃ 1Π6 1ογά ΟὨτὶδὲ ἰο βδι], δηὰ δι μουρὰ ἢθ 
τοοἱοιοα, μ6 δὰ μ}} ἰο γί, ἙῸΓΣ δα ἰὲ ἰδ πγὶϊ- 
ἰο : ουϑῃ [86 δίσουῃ παῖ διὸ πᾶν ἴὺσΣ 8 ὑγογ."- 
ΤΗΟΣσΟΚ, 

ἩἨΟΜΤΙΙΤΙΟΑΙ, ἘΠ ΜΈΒ. 

1. Οἱ 11. 18-11}}}, 12, Το δυγενΐπ 4 ΟἿ 
γύβεά 1ονα “έδιε, πον ἷ., 1 6 ποὶ Ὁ αν ἵν 
γοῖ ἰδ οαἰτίοα οὐὔἱν; 1{Π1]., σον βεά᾽. ΟΟΥΡΕΙΕΡ 
ΑΒΧΟΣΡ, δὴν. Ἡεντίνολξεὶς αοίδεε, 4 
Α4 338 κα. 
γὐλε ἨΏΣ δ. “Ὁ οποορζηΐηα ἰδθ γασίουδ σὸ- 

οορ(ΐίοη οἵ ἰμο ποσὰ οὗ (δ Ἴγοβα ὈΥ τηϑη." (ἷ Ε' 
ΠΕΤΕΜΛΑ, ἱ Ἴ ΘΙ σοπα, 1872, 
Ῥ. Φ 

8. Οὐ 1111.1. “Τὴδσ τιουπὲ Οοἱροίλα. 1).Α δοδϑῦϑ 
ἴΟΥ (86 ἀἰδρίαν οὐ υπθο]λοῦ δηθὰ δεϊο. Τὴ 
ΤΌΪΟτΒ οὗ ἢ Ῥθορΐδ, {Π6 πια88 οἵ ἴῃ6 Ῥοορΐο, (ἢ 
056 τοῦταογος ραἶνο ονἱάθηοο οἵ Ὀπθο] οὔ; (86 τηο- 
(πὲς οὗ 9 6πὰ5 δηὰ {ἢ οἴ Σ ποπιθῦ, ἰοβοίπον πῖῖμ 
δοβμη, [86 Οεπίατίου, (86 (Βϊοῦ πεσὸ θα! ονίης. 

διὰ βηΐδθοσ οὗἩἨ ον ἕδι ἢ. 2. Α ρ͵δοθ ψβοσο (89 
ΓΤ Οὗ {πΠ6 [ῸΒΡ ἷβ σουφαὶοὰ ἰοὸ 8." --ΛΒΤΊ- 
ΜΑΥ͂Ν, ἰ α., Ῥ. 277. 

4. Οἱ Ι1}. 1. Οὐποογπΐπο (δα τοαδοηδ ον (λὲ δαὰ 
ΤΟΡΟΟΝ ἜΝ τππ τς οὶ οΓΠείονν. 1) Οὔθ 
Ἄοδηπρί ἔγυ}}ν οοπαίαοσ 1ϊ, 1 ομο ἀο68 μοὶ γϑοορ- 
πἷσϑ ̓ ΐδ οστῃ σταΐῃ. 2) 10 δον 8 οὔν ργοίουηὰ 
᾿πα 111 ἰο Β6ῚΡ οΌσβαϊνοα. 8) ΤΒοτο ἰδ ἱηνοϊνοά 
ἧπ 1 86 ρὸν ασὰν ἰο ἀΐο ψῖιἢ ΟὨγχίδι. 4) [ἰ ἰδ 
ἰγοδιθὰ ἰῃ δυο ἃ ἤἱνοϊουθ δηὰ σοτασηοῦ- θ]806 
ἜΒΕΠΟΣ ἘΕΞ ΛΈΤΌΕΙ κτὶ ἰ, 6.) ΒΡ 100, Ἔρηᾳ 
σταπ ἐωγηὶ πὲ ἐπ γα δ 0 
πεο ἤυο ας δὰ Ι. Ὑοϊὶ., Ρ. 
ὅ09. “σου ἰδὲ δυετίησ απὰ ἀεαιλ οἵ Οὐμεξαὶ αἴ 
ἐλ ἐλαΐ λαδ εὐεν οοσιγτοῶ τη, ἐδ ῬκρνΑι 
οἵ (δα τὐοτἱά. ἘῸ; 1) 1ἰ ἷθ {86 στεδῖεδί ποηᾶεγ; 2 
ἐξ 16. ἃ πογῖὶς οὔ ἰδ9 ὨΟΟΘΘΑΊΥ; 8) 11 ἴθ 8 οῦκ 
οὗ [6 Βἰμμοοὶ ον.» 4) 1 ἰδ ὁ ποτῖς οἵ (ἢ ρτεδῖ- 
Θπὶ Ὀ]οβείηρ᾽"". Ῥ ἱ Οαδεκ υ. εἰν ἘΕΙΕΥΈΕ, ἰῃ Αίαπολ. 
Ο-. 111, Ψψαλεο., ν. 248. 

ὅ. Ου Ι|ἰἰϊ,. 4 βκηᾳ. “ΗΟΥ οδη 86 ευβδγίηρ οὗ 
ἀφαίμ ΌΥ͂ δῇ ἱπποοθηξς Ομο, Ὀσίης βαϊ γδίΐου το (ἢ 
ἜΑ 1) Πἧ ἰλ6 τἱρμίδουβ Οη6 ἔγϑαὶΥ βδογ ἔοθ 

1τη6 6] ἴον {π6 συγ. 2) 1 Ηΐϑ βδοσίοθ 15 δὴ 
δ θαυδίθ ᾿μέῤονον ἴον (π μΌ1]}} οὗ 89 οἰδογ. 
1{ τλο συν ὑϑο8 186 Ὦ, ἤγοη Ρυδὶβηηοηξ 
[παὶ μα ὕθοῃ οδίδίποὰ ἰο ἐμ βαϊνγαίίοῃ οἵ διῖ8 

4, δ. “Οὐοποοζοίηρ ἰδ6 ᾿μδε γὴν 
1] δῃὰ ρανΐηρ ἱππουϊοάρο οὗ 6πὺυ8 Ομ τοὶ, ἐμαὶ 6Β 
οἶδ} ἴῃ ὁ ἘΣ: ῬΘΣΒΟῚ Ὠϊαδὲ ΔΡΡΘΔΣ ἤρυ πε τος 
δια κἰσοηρ. 1) Ηον ΟΠ Τατδὲ Ὀσϑβδ οὐ ἴἰο 1{ (σου ἢ 
φΟὨΗ͂Ϊοι. 2) Ηον ἱἰξ ἰδ αἰϊοστγασὰβ [1}} οὗ Ων 
16, Ἡ ΘΟΌΡΠ 655, βαὶ ναίΐοη, Ὁ] Ὠ6Β8.᾽ 
ΒΙΕΘΟΕΕ ), Ἦν Ἄνω ἐπ ϑιιμίσατί, Εωποναὶ 86γ- 
πιοτδ, 1870, Ῥ. 187. 

7. Οὐ ἐπ. 8 ραᾳ. “ΟἸσδὲ δδειιπηοὰ ἢ ἰδηρο- 
ΓΆΪ ΒΟΏΟΡ ΟΥ τορυϊδιΐου, Ὀυΐ Ὑ1Ὶ} ποσὰ δηα ποῦΐκα 
οομἐσϑ οἰοὰ 41} ἐΠδὺ πουϊὰ δανα ργαϊβοὰ, μβοηοζοά, 
δηὰ οο]ουταίοα Ηΐπ). ΕῸΣ Ηδϑ δγοσ βῃυπηρά [Π6 
Βοιοῦ οἵ (ἢ 18 ψοσὶ ἃ, δηὰ χανὸ ποῖ ϑύϑθη [86 8110 [ιὺ- 
Θδὲ σϑιδο ἴοσ ἰδ (πο. νἱ. 16). Ὑἴζοα, ἱπ στοαὶ ἢυ- 
ὭΠΗΤ' Ηδ αἱ]ονεὰ [6 ψτγοαίοδὶ οοηϊοειηρὲ δηά 
ὈΙΑΘΡΒΘΙΩΥ ἰο Ὀ6 υἱἱογοὰ δραϊηπὶ Ἡ πὶ; ἴοὸσ [89 
δεν σορσοδομοὰ Ηϊπὶ τὴ Ὀοΐηρ ἃ ββατηδγίίδῃ, 
(δαὶ δά ἃ ἀδυἱ] δηὰ {παῖ ἀϊὰ Ηἶδ τιΐταοὶοθ ὈΥ (Π6 

ἍΓΟΙ οἵἩ βαίδη (πο. υἱἱὶ. 48). Μοη ἱγεαίοα Ἠΐδ 
ἱγίηο ἀοοί τ] 88 Ὁ]. Ηδθ γὐμῦ ἀμρς λθὸ 

ΌΥ͂ τιυγάοτουδ οσυπηΐηρ, ὭΔΗΥ 1168 δῃὰ οδἰ υπληΐθβ, 
βπ4}}γ Ὀεϊγαγοά, βοἱὰ, ἀφηϊοά, βίγυοῖς πη [86 ἴδοορ, 
βρὶῦ ἀροη, οσονγηϑα τ 11} Βογηβ, Βοουγχοά, σουπά οὰ 
οοπαἀοιηποά, ἔοσβδκοη ΟΥ̓ ἀοα δηά τωϑῃ, εἰτίρροά 
Ὠαϊκοα 88 ἃ τη δ] εἴδοίοσγ, γεβ, ὯΡ 85 ἃ ΟΌΣΒΘ 
(6 8|. 1, 13), να 1}19 ΘΥΟΥΥ οὔθ πιοοϊςοὰ δὲ Η τ, 
Ἰδυσμιοὰ δὲ 1115 Ῥγδυθσε, οδδὶ ἰοίβ Ὁ Η]18 οἱ οί μ 68, 
ἔδνο Ηΐπι κλ]} δηὰ υἱηοζαν ἰο ἀσίηἰς ἰῃ Ηΐδ ἀγίης 
Θχίσοιν (πο. χὶχ. 29). [,Δ81}7γ, Ηο ἀϊοά οὔ 116 
ἰζθ6 ἰῃ ἰδθ γτγοδίθαι ᾿πίδιου δῃὰ οοπίυμηεἶγ, Η8 
ἀοαὰ ΡΟΔῪ νῶβ ρίογοοὰ διὰ ορϑῃηθὰ οῃ 86 Ἵὔοββδ, 
δια δἱ ἰδϑί θυσχὶϑαὰ 88 ἃ τ ὶοῖκθα ῬΈΓΒΟς ; γαδ, Ἔυὐ6Π 
δίνουν Ηἰς ἱπηοοθηὶ ἀθδίῃ. ΗΘ τὰ τορσοδοβοά ὑπ ἢ 
Ῥεΐπρ 8 ἀοοοῖνος (Μαιίῃ. χχνὶϊ. 68). Μεῆ δἷβὸ 
οοηἰΓεάϊοιοὰ ΗΠ γσοβυτγοοϊΐοη. Απὰ βὸ ἰῃ 118 
δηά ἀοδίδ δὰ δἣοσς ἀοαιϊῃ Ηδ ταβ ἢ}]} οὗ οο- 
{5ΕἸΕΥ " ΨΦΟΗ. ΑἈΝΡΣ, αλν. ΟἈγιοίολ. Βιυοὶλ 2, 

4 
ἢ Ου εἰ, 4-6. “Τιρμιίῖδ ἰοχὶ ἴδ [9 ΟὨΪΥ ταϑὰϊ- 



δ86 

αἶπο, δηὰ ἰσιο, βυγο δῃὰ δρργουϑᾶ ἱποχίας αϑαϊηδί 
{πὲ Βυτίία! βου]-ροίβοη, ἀεθραὶγ" “Εἴθ νδὲ 
πουηαοά ίοσς οὐυγ ἱ τοβαΐοῃα, Ηθ νδὲ Ὀγυϊδβοὰ 
ἴογ οἂσ ἰηἰᾳυ  ο8," δηὰ δϊοσ γα 5 “ 41] ψὸ ᾿Κὸ 
ΒΉΘΟΡ ἰἰᾶνα 9ῸὨΘ δδίγαυ, Ὀυΐ ἔΠ6 [0ῈΒΡ ]Ἰδ]α οὐ 
Ἡϊτὰ (Π6 Ἰηϊαυΐ οἵ υ8 411. Τλοῦ Ποαγοδί {Π8 
Ηὸ βρϑδῖκβ οἵ βἰπβ δηὰ ἱπίαυῦ ; δηὰ (μδὲ ἴῃοὰ 
τοδγοδὶ ποῖ (ἰηκ Ηθ βρϑδῖκβ οὗ βοΐηθ ραγιίουϊδν 
ΒΡ ΙΝ δηῃὰ ποὶ οὗ (66 δῃ το, (Β6 Ηο]ν ϑριγὶὶ 
οἴ {π6 τόογὰβ ἐν ουΐ δἰτοηᾳ, δῃὰ Ἰοἱδ ἐπὶβ γεδουηά : 
Ηὸο νδὲ πουηάθα (ὉΣ ΟἿ" ἰγβηβχγοδίοῃ, ΗΘ γγὯὃβ8 
Ὀγυΐδοα [ὉΓ οἱ ἰηπἰαυϊγ. [Ιἰοὰ: αοα ]ἸαΑἱὰ 4]}] 
ΟἿΓ βίη οὔ Ηϊπ. Τμδὶ 68:8 αὐϑῶ (δὲ μῸ πιδῃ 
ἦ8 ΕΧΟΘΡ 
Νον ἰπδὲ (δ 16 ἔσυο, ἐμαὶ ΟὨγίδι, 9 Ββοη οὗ 

Οοά, Ἰαάεφη τἱνῆ {Π6 δἴη οἵ 4}} τη, τταβ οὔ {παῖ 
δοοουηΐ ψουηάροα δηἀ Ὀτγυϊποά, τὶ] ἐπου τοραγὰ 
Αὐοὰἂ 86 βο ὑργϑοῖουβ ΟΥ 80 μαγὰ, (μδί Ηδ π|}} Ἰοἱ 
ἃ ἀονὲ Ὀ6 ραϊὰ Ηΐπι ἱνΐοο ἢ ΟΥ᾽ 8.4}} ΟἸγὶδί 
αν βυβοτοὰ βυοῖ ἀϊδίγοδο δηα ἄδθαι ἢ ἴῃ ναίῃ ἢ 
Ιηὴ δηο; αοἂ ἰκἰὰ ἐν κἴπβ οὶ ΟἸγὶδὶ; ἰδ [Ὁ] ον 
δὲ (ΠΟΥ ὯῸ ΠΊΟΓΘ γοβδὶ οἢ ἴπθθ. Οοἂ πουπάοα 
Ἧι ἴον ἐν δἷηδ; ἐξ [0]]ὁτο (Πδὲ ποὺ δια] ποὶ 
ὈθδΡ (6 Ῥυηἰδηπηθηί, Οοἀ βυιοίο Ηΐτ ἴον ἐδν 
ΒΕ ΚΘ; ὁ [Ὁ] οὐδ ἰΒαὶ ἰπου βῃδ!ξ ρῸ ἔγθϑ." ΜΝΈΙῚ 
ΒΙΕΤΒΙΟΗ. 

9. Ου "1. 8-10. [5 ἴξ ποὶ τ δ ΪΥ ἃ οοηίγβαϊΐο- 
ἐἰοη ἰο 88 Ὁ, (μὲ ἰδ 6 ϑαγσνδηὶ 8}4}} 1ΐνϑ Ἰοὴρ ὃ6- 
οδιδο Ηθ ἰἝδ ἰδἴζθη ουὔὖ οὗ {}:ὸ Ἰαηὰ οὗ {86 ᾿ἰνίηρῖ 
Απὰ δ8]μο, ἐμαὶ Ηθ ν1}} παν θοοᾶ, σβοη Ηο β8}8}} 
Βᾶγθ ἴλῥως ΗῚ8 [8 δὴ οβδγίηρ [ῸΣ δἷη ΟἿ δθο8 
Β6σ ἰδὲ (9 Ῥτορμοὶ 88 βοῖλθ ργοδοῃξπηθηὶ οὗ 
[86 ἰχῆονῦ πδίυγο οὗ Ηΐπ ποῦ 6 ῥγοθϑηΐδ ἰὸ 
ὯΔ ΠΕΙῸ 85 ἐμ βογγδηὶ οἵ Ψοίιοναὶι. Αοοοσάϊης 

ΤῊΗΕΒ ῬΒΕΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

ἴο δε Νεν Τοδίδιηιθηὶ νἱονν, οὔθ τηῦσβὲ Ὀθ ουὔΐϊ οἶ 
ἔτοιν ἰδ βο ς8110ἀ ἰαπὰ οἵ {π6 |ἱἰνίηρ, θυὶ πιο 
ἷα ἴῃ ἰγυϊῃ ἐμ6 ἰδὰ οὗ ἰῃοθα ἀογοίοα ἴο ἀροδίι, 
ἴῃ ογάϑρ ἴο τοδοῖὶ ἴΠ6 Ἰδηὰ οὗ ἔσῃ, οἵ οἰθΓ 8] 1{{6. 
ΤΏυ 1 16 ΠΟΣΘΟΥ͂ ἱπιπλαίοα, τπδὲὶ ΟἸ γί δὶ ψὶ}} αἷθ 
ἴῃ ογάδυ (0 σἧβθ ὮΡ ἀππιὴ ἴο ογογ  δοιϊης ᾿ἰ6. 68, 
Θύθη τπηοσοὶ [{ 18 δἷρο ἱπεϊπιδιοὰ (τνοσ. 10), {μὲ 
ῬΓΘΟύβοὶν ὉΥ 86 ρίνίηρ ὉρΡ οὗ Ηἰδ 116 Ηο νυ1}} 
ΒΟΟΟΙΏ ἢ 8}, 88 ἰΐ ΤΟΓΕ, δὴ δεῖ οὗ βμοηοσγδίίου, [6 
τορι ϊέ οὐὗἨ τ ΐοἢ Μ1Π ΒΘ δὴ ἐπμτη ΘΑΒΌΓΘΟΙΥ͂ ὨΏΓΟΘΣ- 
Οὐδ δηά ἱπηπ οΥἱ ἃ] Ῥοπίοσ γ. ΕῸΣ ὉΥ Ηἱδ ἀοβίἢ 
Ης εἶνεθ 08 οἰογηδὶ 6 (οορ. 7ηο. ΧΙΪ. 24). 
Τῆς δίγαησε ἀδαίλ οἵ Οἶδε: 1) ΒΥ ΗΪ ἀθδϑὶῃ Ηδ 
Ἰαϊὰ ἀοτχῃ νἣδὲ τἯῶδ τηοσγίδὶ ἰη Ηη, δηὰ ον δρ- 

ὙΠΟ] δ 186 οἰδῃδὶ ᾿ἰνίηρ Οὐδ; 2) ΚΓ 
6 ἀοδίιὶ Ηο ρὶνοθ 16 ἴο ἐμεπὶ (μαὶ ΕΣΘ 8 ἈΣΟΥ͂ 

ἰο ἀεβίΒ. 
10. Οἱ δἰ. 10. “Τῆε ἀδαι οὐ Οὐδὲ: 1) Ἴ8Βο 

Ὑ1]1οὦ δηὰ ἀθογοοὰ 1} (Θοἀ ΗΣπΒ6 1: ἱὲ 
6 ΓῸΒὉ ἰο Ὀγυΐδθ ΠΩΣ 2) ὟὮΥ ἀϊ!ὰ Ζοὰ ν}} 
17 (Ηδς τουδὶ ρσίνο ΗΒ 116 δὴ οβοσγίηρ [Ὁ δἱῃ). 
Ἢ Ὑ ΡΕΙ ΒΓΘ τὰ ὕψι ἢ (Η 6 παι Ὁμ βορὰ δά 
να ἰοῃζ, 0... Αδοῦ ΚϑΡΌΒΟΘΕΟΝ Οοερεὶ 
ἰλὲ Ῥγορλεῖ Παϊαλ. ᾿ ω 

11. 111}, 11, 12. Αἥ8 {86 οχα](δίΐοη οἵ Ομ γίδὲ 
ΘΟΓΓΟΒΡΟΏΘΒ ἰὴ ζϑΏ6Γ8] ἰοὸ Ηἶδβ πη} }}1διΐοι (οοιηρΡ. 
ῬῺ]]. κιἱ. δ-11), δὸ 8180 ϊ οογγοβροηβ ἴῃ ἴου- 
Ιατβ : 1) Βϑοδυβο Ηἰβ 8ο] νγ88 1ὴ {γὶ δυϊδίίου, ΗΘ 
Ὑ ρο9 ΗΪα ρ᾽δαθυγοβ δηα 6 βδαιϊδῆϑθά. 2) ΒὋ- 
οᾶυδθ Ηδ Ὀογθ ἴδ βἷηβ οὗ Ἰδηυ, 80 Ἦοσ, {(Π6 
τὶ αμίθουδ Οηδ ν}} Ὀγ Ηΐδ6 κοον θά ρβθ τί Δ Υ 
τἰχαίθουδ. 8) Βεοοδῦβδο Ηθ νὰϑ τηϑῆθ 11 (ἢ 9 
σὶοκοὰ, Ηϑ 8}}8}} βανθ [86 ρτϑαὶ τυ] υάθ ἴοσ ἃ 
ΡΓΟΥ͂ δηὰ [86 βίγοῃβ ἴῸΥ βροι]. 

ΝΙ.-ΤΗΕ ΒΙΧΤΗ ὈΙΒΟΟΘΌΕΒΕ,. 

Τδο ον βαϊναῖίος,. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΠΙΥΡ. 

Το δῆγ- τά ὉΠΕΤΕΣ τοϊαϊποα ἰδ στουηῃά 
οοἷογ, ὃ] ἴο ἴ86 οι. Εὸγ (ἢ6 Ῥτορβοὶ ρυτγ- 
ΡΟΘΟΙΥ οὔοο δρδαίῃ δοουσυ]διοθὰ (ἢ ἀαγὶκς ᾿πλαροβ 
οὗ βυϊεγίηρ ἰῃ ἐπ9 ὑπ Δ} γοσθθ, δουρὶ ἴχοσα 
γα, 8 ΟἹ δ Πα ]οἱ (6 Πἰρἢϊ οἵ (6 Εδβίοσ τγογῃ- 
ἰῃρ ἄδνγη. [18 85 ἰζ μοὸ ἀοιήριοά ἰο ραίηϊ ἐμ 
οάχα οἵ δἷδ τηουτηΐηρ στἰδῦοη ἀασὶς Ὀ]δοῖκ, θοὸ ἐμαὶ 
1 πΐρδὶ ΑΡΡΟΑΣ ἴῃ βῇδῦρ χοϊϊεί. βρίθ9 οἵἁἉ :8ΐ8, 
οἶδρ. ᾿ἷν. Πδ8 δ οἷοδβα ἱηπαγὰ οοηηθοίΐοῃ πὶ ι ἢ 
ὙΠ ργϑοθάθα. ΕῸΓ γᾷ 1 ποΐ βαϊἃ δ γοδαγ 111}, 
10, (πδὶ (6 δοινδαηὶ ψ1}} ἤδνο βοοὰ, δῃὰ ἰῃ σνϑσγ. 
12 ἐμαὶ 8 κχκτοδὶ οσοχὰ 8}}8}} 06 ρίνοῃς Ηΐπὶ 89 
ΒρΟΣ] ἢ Ηδνο νὸ ποῖ γοδὰ ᾿ἰϊ. 10, ἰδὲ ἐμ δα 
οἵ 6 "0 5884}1} ὈΘ γονϑαϊϑά Ὀεΐογο 41] ἡδίϊοῃβ, 
δηὰ ἐμαὶ 4}1 (Π6 Θπ48 οὗ {πΠ6 δῖ! 58}}41}} δοθ 18:6 
βαϊνδίίοη οἵ ἀοὰ 2 [6 ἰὲ ῃοί χερσζοδοωϊοὰ ἴῃ χὶΐχ, 

12 βμα4ᾳ.,) [μὲ Ζίου, ἰΒουρὴ δ ἰοσβδαίκο: τὶίϑ, κδδ]]} 
αν οοΟυΏ 1688 Ομ] ἄσοη ἢ Απάᾶ ἰδ ἱξ τοὶ ᾿ηϊξ- 

ταδιϑα χ]χ, 6 ἐπὶ (Βΐβ υπδοσοσῃίδ]6 ἱπογθδεθ οὗ 

86 οἰ] άτοη οὗ Ζῖου 111 Ὀ6 Ὀδοδῦθο ἐμ6 βογνυδηξ 

οἵ αοἀὰ ἰδ τηδάϑ {8 Ἰρμιὶ οἵ {π0 Θοη 1.6. ΤΏ 
ἱπουρῆϊ ὩΟῪ ἴοστηδ ἔπ οἰΐοῦ οοηίθη οὗὨ οδαρ. 
Ἰῖν. υἷς. : (Πδὲ Ζίοῃ, ΡΒΑΙΟΘΗΣ ἴοσβδοη διὰ σὸ- 
ξθδιλίοι 8..4}1 ὈΘ 8 ΒΘΡΡΥ͂ Ὀγ δ ποῃάογίαϊ 
Ἰεβείηρ οἵ οἰ] άγθα, δὰ ἐμαὶ ὉὈΥ σεϑβοη οἵ ἐπ 

τὶ ηἰδουδῆθδθ οὗἩ [6 ϑογυδηῖ θεΐῃρ ἱπιρατίοὰ ἰο 
τωθη ἴλγ θεγοῃὰ (6 Στ οὗ ἴπ6 δίῃ γαὶ [ϑγδοὶ. 
86 οπδρίορς ἢδ8 πὸ ραγίβ 1) Το σοι Ὁ]6δθ- 

ἴῃς οἵ οὨἑ] το 8 ἔπτιϊὶ οὗ {8.6 οδστδ)] στδοα οὗ 20- 
Ἰιονδὰ (νθσβ. 1-10); 2) [6 86}}8 αἰδίθ οὗ βαϊγδιΐοῃ 
18 086 Οχίοθηαϊηρ οὨ Δ]] εἰὰθβ {γεσβ. 11- 17). 

1. ΖΙΟΝ 5 ΒΙΟΗ ΒΙΕΒΒΓΧΟ ΟΥ̓ ΟΗΤΙΓΌΒΕΝ Α ΕΈΓΓΠΤ ΟΕ ΤῊΕΒ ΕΤΈΕΝΑΙ, ΟΒΑΟΒ ΟΕ 
ΦΕΗΟΨΑΗ. ΟῊἩΔΡΤΕΒ 1,1Υ. 1--10. 

1 βίη, Ο Ὀάστοι, ἴδοι ἐλαέ ἀϊ 48 ποῖ Ὀδδτ ; 
Βτϑδὶκς ἔοσιὶ ἰπΐο βίηρίπρ, δῃὰ ΟΥ̓ αἱουά, βου ἐλαέ ἀἰἀδὲ ποὲὶ ἐτανδὶ! πῖνα οἰ] ἀ : 
ΕῸΓ τογῸ δ. ἴῃ οὨ]άτοη οὗ (ῃ6 ἀσβοϊδῖθ 
Τηδη (80 ΟὨ]]ἄγϑη οὗἩ (μ6 τααττὶοα Ἡ]ῖ6, βαὶτς [ῃ6 ΓΟΒΡ. 



σΒΑΡ. ΠΙ͂Ν. 1-10. 

2 ἘΞΪΔΓΟ {80 ῥἶδοθ οὗ Τ[ὮΥ ἰδηΐ, 
Αμπὰ Ἰοὺ ἐμοῦ βίγοίο ἔογί ἢ {86 ουγίϑ᾽ 8 οὗὁἨ [πὸ ΒΑ Ι ἐΔΕΙΟΏΒ : 
Ἔρδσο ποῖ, Ἰοηρίθθῃ ΤΠΥ̓ ΘΟΓᾺΒ, 
Αδὰ επἰγοηρίμοη [ὮῪ βίδίκϑδ ; 

8 Εοὸγ μοῦ 8841} Ὀγβδκ ἔστ οα ἴπ0 τίρμῦ Βαπὰ δπά οἡ {86 Ἰοδ; 
Απὰ [ὩΥ βθϑὰ 88}}8}} Ἰπμοσῖς [86 Οδο }}68, 
Αμπὰ χηδῖκο [86 ἀοβο]αῦθ οἰ(165 ἕο ὉΘ ἱπῃδὈϊθα, 

4. Ἐδδσ ποῖ ; ἴον ἴοὺ βΒῃδ]ῦ ποὺ Ὧ6 δβϑῃδιηοά: 
Νοίμβον Ὀδ6 ποὺ "οουίουηααα ; Γ᾽ ἵποὺ 8.8}Ὁ ποΐ Ὀ6 ῥα ἴο Βῃϑιωηθ: 
ΕῸΣ ἰμοὺ βμδ]ῖ ἔογροὶ [0 βῆδιηθ οὗ [ΠΥ γοῦ!, 
Απὰ βμδ)]ῦ ποῦ σϑιμθιη θοῦ [Π6 ΓΟΡΓΌΘΔΟΙ οὗ (ΕΥ̓ πΙΔΟΝΠΟΟΑ ΒΗΥ͂ ΠΊΟΤΘ. 

δ ΕἘὸγ (ῃγΥγ Μακοῦ ὁ (ΐη6 Ὠυβθδῃηα ; 
ΤὮΟ [0ΕΡ οὗὨ μοβίβ ἐδ Ϊβ ἤβϑηδ ; 
Αμὰ γ Βοϑάθοιηθν (86 Ηοἷγ Οηθ οὗ [δΓδ6ὶ ; 
ΤΗο Οοα οὗ (86 ὙΠ|016 ΦΑΣΙ 88}8}} ἢ Ὀ6 ο4]1οά. 

6 ΕἘὸν [6 ΤῸ0ΒΡ δ οβδ]]ϑὰ {μεθ 88 ἃ ΜΟΙΏΔἢ ἔογβαίκθη δηᾶ ρτίογοά ἴῃ ϑρὶ τὶ, 
Απὰ α νἱΐδ οὗ γουίῃ, σθθη “ἴμου ψϑϑὲ γοδιβϑα, βαῖ} (ΒΥ ἀρὰ, 

7 ἘῸΓ 8 8128]} ᾿ῃηοϊηθηΐ ἢδυο 1 [ΌΓΒΆΚΘὴ (Π 66; 
Βυΐ υἰτἢ ρταοδῖ τ γοῖοδ Μ71}} 1 σαῦθοῦ (866. 

8 [ἡ ἃ 1016 σαὶ 1 Ὠϊὰ ΤΥ 806 ἴγοτῃ [Π66 ὉΓΤ 8, ΤηοΙηθῃΐ : 
Βυΐ νυ ονον δϑίϊηρ οἰ μά Πμ688 Ψ1]1 ΔΘ ΙΩΘΓΟΥ͂ ΟὨ ἴδ66, 
Καῖ [6 Τ,ῸΘΚΕΡ {Δ γ ἘΘαΘΘΠΊΟΓ. 

9 ΕῸΣ ἰμϊ8 ὦ αϑ ἴΠ6 ψδίοσβ οὗ Νοδὰ υῃΐο τη6; 
ΕῸΓ αϑ 1 ἢδνο 5ΝΟΓΏ 
Ταδὶ {86 ταίοσβ οὐ Ναὶ βῃῃου)ὰ ΠΟ ΤΏΟΓΘ 9Ὸ ΟΥ̓ΘΡ (86 ΘΑ . 
3. ἢδνα 1 5. ΌΓΗ 
ΤΒδὶ 1 που]ὰ ποὺ 6 πτοίὰ 1 (ἢ 66, ΠΟΥ τοῦ [ἢ 66, 

10 ΕΣ (86 τιουμίδὶηβ 88}8}} ἀοθρϑῦί, 
Αμὰά {86 81}}8 Ὀ6 τοιηογϑᾶ : 
Βυΐ ΤΥ Κἰπάποϑθ 888}} πο ἀθρασί ἔγοϊα ἴΠ66, 
ΝοΣΊ ΠΟ 884}} (μ6 οογβηδηΐ οὗἁ ΤΥ Ρθδ66 6 ζειηογοί, 
βιὰ [86 Τ,0Β}Ρ (δὲ δι Τ]ΘΓΟΥ͂ ὁπ (866. 

.ο ΠΟΥ ἰἰ ποί. δ ροεῖεδε. 

ΤΈΧΤΟΑΛΙ, ΑΝ 

Βοο Ζέφέ ἴονΡ ἐδ ΤΟΟΌΤΤΘΩΟΘΟ οὗ 6 ποσὰ: ΜΓ. 1. 

ΠΟΘ ἀσάον ὈΘω. νον. 4. ἙΎΠτον-- Ὁ ἰὰ ΝΙρῃ. 
Μόν. δι ΤΡ. νον. 8. γρ. -ηγῦ, ἼΩΝ. γοσ. 10. 

ΤΠ 
Υον. 3. 2. ΘΓ ἐδακλβδεινο ἴγοτη 186 Ὡϑαίος 3199) “ ἴο ὃ9 

ἰπδοοί θα," χίι.. 20; ὅον. χυΐ!, 6, 2δ; χχχ. 18. 
ΤΟΥ. δ. Ὁ» (899 Εχοσοί. απὰ ΟΥι(.) ἴα «αὐ͵θοὶ, "16 

ἴῃ δρροβί οι τί δ ἰἰ, δο ὰ 15 ΜᾺ ἰ8 Ῥγϑα!οαίθ. Το ρνίυ- 

ΤᾺ] 70}»3 16 ἰο "6 οχρ αἰ ηϑά Ὁ Ὁ» Ὀοίης υδοὰ ὮΘΓῸ 

ἵου ὉΡ3, δοὰ Ὀοΐης ᾿ηδοοίθὰ διὰ σοπδίγυοα βοοοτάϊηκν 

(586 Θπκσκ, ὃ 202, 2). Βαὶ ΜὮΥ ποὲ δ ΠΡῚΥ 7}31 Ι 
Ἐἰοῖς ἴον (18 ΓΘΆΘΟΣ : Ὀθοδῦδο ΔΙ͂ΟΣ ὑπ 6 ΟΥ̓ΟΥΣΠΓΟῪ οὗ 
1Π6 ΟΙὰ Τοδίδιηθηὶ ΤἬΘΟΟΓΔΟΥ 8 ΓΟ-Πγαστίαζο, 88 [ὑ ὙΠΘΓΘ, 
ὯΔΒ ὨΘΟΘΘΒΔΓΙΥ͂, ἃ γο-[οὐπάϊης οὗὨ [6 ΤΌΤΤΠΘΣ γοϊδ ἢ. 
ΤῊ Ῥί ΓΑΙ, δὸ τουηδεῖςοα, ἄγαν ἔπ 6 ῬίυγΣαὶ ΤΌ» αἴτου ἐξ, 

γονσ. 6. ἽΚΔΡ ἰδ 8 ΤΩΓΟ ΤΌΤΙΩ [ῸΓ ἘμᾺ ; (ΘοτΩΡ. ἸΧ. 9).- 

Ὁ») ΤΩ͂Ν 1» 81 ἀδρϑῃηάθηϊ οὐ 9 Ὀοίοτο 2}}» ὩΝ. 

--Ὑὔῶο ᾿ρογί ὈΜΡΠ ἴν πο Ὀθαδυδο, οἱ ἃ ἀοδηϊίο, 

βοϊἐΐασυ ἰδεῖ, θαὶ βοπιοι εἴης (δαὶ οὔθ ὮΔΡΡΘΙΞ [5 ἰο ὉΘ 
ἐδοῦκ! οὗ 

4 ἀοργοιεοά. ἃ ἐδ τϑθαὁ δοογ δα. 

ΠσΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ΥοΥ. 8. Ρ ἢγῦ ἰ5 8 Κομῃυΐηθ 1βδἰδηΐς ΙΔ οὐ πογὰν 
(οοΡ. ὶ, 4, δ; γο; τὶ, 9; νἱ}}. 10; χχίβ, δ; χχίν. 8,4, 10 
δαᾳ.; Χχγ ὅδ; χΧχανϊΐ. Τ; χχυἹἹ, Ἴ, 10 5η4ᾳ.; χχίχ.2; χχχίϊ. 
Ἱ, 19, οἰε.λ 

ον. 9. Τὸ ΟΥ̓Χ. ἐγδηδδίοβ ἀπὸ τοῦ ὕδατος τοῦ ἐπὶ 

Νῶε. 1 5060015 ἐΠΟΓΘίοΓσο ἴο δδγο χγοϑὰ 5. Βυὶἐπο τ ῆοἷο 

ἐγϑη δ᾽ αἰΐοη οὐ ηὴ6 τοσϑὸ 16 80 σοηδιιοοα ἐῃδὲ ΟἿΘ δοθὸ5 [ἢ 9 

γοηδ]αῖοῦ ἱσθον ποὶ πῆδὲ ἴὸ ἀο τἱίϊῃι ἰὴ 6 ἰοχῖ. ϑυμιν., 

ΤΗεον., Υυτα,, Τλκο., 50Ν.,), Βτκ., βλδν. τοδὴ 3. ΑἸδὸ 

Μαϊίῃ. χαῖν. 37 (δουῖρ. 0κὸ χυΐ!, 36) ϑϑοῖὴβ ἰο ίδγοῦ 

[129 τοδΐϊης 2 σῖἢ [8 ὥσπερ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, 
που κΚὮ (ἢ ῥῬδδφαβο ἴδ το ῬΓΟΡΘΟΣΙ͂Υ ἃ ᾳαοϊδίίοῃ οὗ ΟΌΡ 
ἐἰοχί. Υοῖὶ τηοϑὲ Οονῃ. ὉΥ ἔατ τοδα ν2, 3. 10 ὅτικκ δηὰ 

ΤΠΕΙ,5᾽ 6 Ῥοϊ γκὶοίς, ἰὴ 9 τοδάϊης "2.2 ἰ6 ποῖ αὐυοϊοὰ αὐ 8]}. 
Μογϑουοσ ἔἢο (ΟἹ οτίηα ΠΠ) Ὦ, 88 680 109 γοϊαϊοῃ ἴο 

ἐδι ἐοσοβοίηρ ἢχ ηχῦ ἴλυοταε ἰὴ γοδάϊηκς "2-2.-- 

ἽΝ ὀδηηοῖ Ὀ6 σομπίγαθα Ῥχοδοιωΐῃα!}γ, ἴοσ ἐπ 9 ΘΟ0ῃ- χλλέ 
ἰ(οτίοα οοπϑίσχιοιίοι ἐῃδὲ ΘΏΒαο8, δηὰ ἰδ6 (ΟἸ] ον 13 

(ογυἱὰ ἐ, Ἧο ἱμογοίοσο ἰαῖσο ἐὺ 88 δὴ δὰἀγοτγὺ ---Ξ 9 
. εἶ 

(Φογ. χχαχίϊὶ. 22; παλιν, ἢ 8300, α.-Ἴ}}Ὲ 959) .» 

οομδίγυσα 88 ὙΘΌΣΘ ΤῊΝ γο Ὁ. 6. 



ΤῊΕΞ ΡΕΒΟΡΗΈΕΤ' ἹΒΑΤΑῊΉ, 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Βιηρ, Ο Ὅδττθα ----- Ὁ6 ἐμ Βα θᾶ. --- ἰδ Ἰδίοηΐϊ, δῃηὰ ἯΒῸ οὐ ιῖ8 δοοοῦηξ τουδὲ δε τϑοῖς- 
οι. 1-3, ΟΥ̓Θοῦσθο {86 Ῥτγορἢοὲ δἀάγοεβθα {εσα- 
Β8 16 ΟΥ Ζίοῃ, γοῖ Ὠοῖ ΔΑ 8. [068] οοπατοβδίζοι, 
Ὀαΐ 88 Γορτοϑοηίδίϊγο οὗ [6 Ὑ01]9 δου. Απά 
ξ 1 ἔταθ δἷδο, ἱπδὶ Ηθ μδ5 ἴῃ πυϊμὰ (86 [5γϑεὶ οὗ 
{λ6 ἘΧΙ]6, γεὶ ποί οὗἩ [86 Εἰχὶ]θ ἴῃ :ΐ8 Δοπιρογαὶ 
Ιλ ἰδιΐοη, αὶ ἴῃ (86 Ῥγορβιοίὶς βθῆβε, (μὲ ἴὰ βὸ 
(ΑΓ 88 1ῃΐἷ8 σοι ργθθθ πὰ ΟΠ6 ΥἱΟΥ͂ (86 [αεγϑϑὶ 
οἵ (πὸ Εἰχὶϊθ πὶϊὰ (86 δυρθοοαφαρηὶ πη ἰο (86 
ἀοπηία!} οὗ ἐπα ουϊπατὰ ΤὨΘΟΟΓΔΟΥ. ΕῸΓ [86 [5- 
τοὶ ἰο με οὶ 86 Βρθδίκβ μδζὸ ἰ8 [89 ΠΟ “ ἀθδο- 

Ἰαια,,, (μδὲ 16 το τλοσθ ΠΡ “χηδγτῖοα,᾽" δαὶ 15 
ἔογβδίκοη δὰ τορυάϊδιθα Ὀγ ον Βυδυαηὰ (σοι. 
γοσ. 6; χὶῖχ. 21). Το οἷά, οαἱνγαγὰ ΤὨθοογδο 
κβϑίβ, 18 Ὀγοκθη 88 ΟὯθ βῃϊγογβ 8ῃ οδυίξεοη γϑεθοΐ. 
Τῃ δὸ αν ἴβγϑϑὶ ἰβ ἀδαρίβοά, γορυάϊ αἰθά, ογβαίχοη 
ὉΥ ἰδ υεδαπὰ, Βαί ἔτοπι (πὸ Ὀτοίκθῃ 8ἢ.6]] ἰδβλοϑ 
{πὸ Καῦποὶ ἰπδὲ ἴγομι ἴπ6 Ὀομχίπηίΐηρ δα εἰὰ ἴῃ 
1Π6 588}6}} (1}} (6 ρασίοά οὗ τρϑηοδα. Αηά (ἢ 18 
ΚΚΟΓΏΘΙ] ΠΟῪ Θηΐθσβ ΟἹ ἃ ΠΟΘ Θχίρίοεοο, ἰη Ὑμΐοῃ 
ἧι ἀονοῖορθ ἰο 5 ζγϑδίπϑ δι ρίοσυ, ἢ οοραγὶ- 
κἴοη τὶ ἢ πιο (Π0 σγοδίῃϑδθ δὐά Εἰοαν οὗ ἰὼ 
ἴοττωος δἰδβο οὗ οχἱβίθησθ δἰ πιοδῖ γϑηΐβὶι. ΕῸΣ (ἢ 9 
ὨΔΙΓΟῪ Ποῦβθθ Ὀθδοπλθβ ἃ τα ΔΉΪ οαἀϊῆοθ ὑμὰογ 
ὙΠ] ἢ 4}} πδίϊοηβ οὗ 6 οαυτἢ (γον. 8), δηὰ τοοῦι. 
ΤΗΘ Αροβίῖθ Ῥδὺ] αυὐογβίαάδ Ὀγ (18 ον, ατϑρι 
οὐϊῆοοθ (ῃ6 “ ΨΦογυδαϊοπι ἴσγοιη δῦονο (δὶ 15. 1ῃ9 
ταοίπον οὗ υ8 4]1᾽ κύον ἷν. 26, 27), Απὰ ἰδ 
“«2ογυβα]θ ἴγοτα αὔῦουθ᾽" 18 ποίΐηρ 6166 (8 
(06 Νον Τοδίδιηθηΐ Ζίου, πιιϊοὴ ἐϊβο] ζ, ἰὴ ἰπγῃ, 
ἴη ἴδ6 νἱεῖ Ὁ]6 τα] δηὶ ᾿ὀμείβίκα Οδυγοῖ, 8.85 
ΟἿΪΥ {ἐπ ὅτοϊ δῃὰ ᾿ηἱ 14] θίαμο οἵἉ ἰ(5 οχἰβίθῃσθ, [ἰ 
ἷβ ἱμογοίοσθ ἃ σχίρηςνλβ τὰ οοηβίγασίίοη τ ἤθη 
Τα οη 4156 οχροβίίοτα πα ποι ἱηρ προσο 88] 4 ἰὴ 
ΟἿΡ ᾶΧ6, ἴῃδπη ἰδὲ 96 γυβδί οι δοσ 6 Εἶχ!1]9 
1 θ6 τῆοσθ ρορυϊουθ ἰμδη δοίοτο, δηὰ ἐμαὶ (ἢ6 
ῬΘΟΡΪΘ ἴῃ ἐπ ἰδηά Ψ1}} ποῖ ᾿ιαγὸ τοοῖι, πὰ οοη- 

ὈΘΏΥ ψ.1}} δργοδὰ ουἱ, δῃὰ ἐπδὶ ἰο 1πΠ6 βουΐἢ 
Δ ἴο (ἢ 9 Βοτιὴς ἐς 6. ἰὐνδιὰ Ἑάοαι, βϑυτῖδ δηὰ 
Ῥμορηϊοΐα (ἰ8 ΚΝΟΒΕΙ, ΒΕΙΝΈΕΟΚΕ, εἰε.). Ἦ παὶ 
ἦδ ἴο Ὀ6 υπαογαϊοοα ὉΥ͂ Ὁ}} γογ. 8 πὸ 8:41} βοθ Ὀ6- 
ον δἱ (πδὶ γϑῦϑϑ. 
Ἐρήοίοο Ο Ῥαετσθϑιῖ, σϑοϑ]]α (ἢ τορὰδ οὗ Ηδῃ- 

ΔΙ ϑοης 1 5΄4πὶ. 11. δ: “'8οὸ ἰπδὶ {π6 ὈΔΙτοπ Πα 
ὈΟΓΏΘ βουθ," ψ86γὸ [86 δά άξιΐομδὶ ἰδβουχιε ο0- 
οὔτ (μδύ (89 οὔθ ανὶπρ' ΙΏΔΩΥ οΟἰἱ] άγοα ῬγΟΥΘδ 

ἴο θ6 δὴ ΠΏ ΟΝ, δὴ εἰλαιδία νἱγίδιι. ΤῊ} Μὸ 
ἧλ ὁπ6 ἰπδὶ μδ5 πονοῦ ΗἰΒογίο Ὀοσηθ οἰ Ἰάτοη 
(ϑυάκᾳ. χἰϊ!, 2). Τῇ Ζίομ Ὀ6 πιοδηΐ μογο, πε ϊοσὰ 
ἯΘ 816 (ο 88 ἰῃὁ9 ἜΒΠΟΡΟ οὗ δδγϑῆ (]}]. 
1-8), δηὰ το δγὺ δαὰ δ]580 οὗ ὉΔ}), 51}}} Ὅασ- 
ΣΟῚ οδηποὶ γτοίορ ἰὸ ἐδ ἔβοὶ ἐμαὶ «ογυβδίθη 
ἀπείης ὑΠ6 Εχὶϊο ταθ τοῦυοὰ οὗ ποὺ οὐδ] άτοη διά 
ἀυτίηρς ἰπαὶ τὴθ Ὀοτο ὯῸ τόσο (ΠῈΤΙΈΖΘΟΗ). 
Αοοογαϊΐηρ ἴο ἐμαὶ ψὸ πουὰ ἡοοά ἰο υηδοτρίαηὰ 
πο δΙοδδῖηρ οὗ οἰ! άγοη ἰο τρϑαῃ ἐμ6 οἰΐάτοι 
ἐμδὶ δου! δ6 Ὀογῃ ἴῃ 96 ΓΒΑ] θὰ πο ἰΐ ψου]ὰ 
θα τϑῦϑυΐϊε. Το ΠΡ ἴα γδίμον (δ ἰδ άθη ἱκοσϑὶ 
οἵ [μ0 “ ερὲγίϊυ δ] Ἰνδοὶ," υἱτΐ ἴῃ 6. “ βορηγ [6- 
ΤΆ6], (Παὺ ἰ6 ποὶ γοῖ γοϊϑδληθα ἔγοπι (6 βἢοϊ], 
1μαΐ 65 ποί διξδϊποὰ δὴ ἰηδορθοηάθηξ οχίδίθηοο. 
ΑἸιδουκὰ (πο οἰ] τοι οὗ (86 θ6βἢ}γ [Ιογϑοὶ αν 
ἴδ! ΟΡ ΟΣ 1688 {μ6 ἰπδπθπηοα οἵ 46 πρὶ τ 4] [8- 
τοὶ, γαῖ 8ὸ ἴα δῷ βυοῖϊ ἱ8 {Π 6 6866, (ΠΟΥ͂ ΔΘ ΟΠΪΥ 
οἰ] ἄγθη οὗ δὴ ἰην δἰ 0]6 τοῖον, τοθο οχὶδίθηοθο 

΄ 

οῃϑὰ δ8 ποῖ ὑϑασίῃρ.---- δο βδίδο ᾿βοῖποΣ ἐμδὶ ἰβ 
“81οὐ Ὅδχεθειὶ ἰ6 δῆήογνδασὰδ οδιἱοὰ ἀφϑοῖδεο. 
στο ἰδ9 ποσὰ ἱϊβεϊ (ΠΟΘ) δον Φοσύδαι ἐπ 
ψθη χοῦ} σαημποῖ Ὀ6 τηοδηΐ. ΕῸΣ ἐπ σϑῦαυΐς 
Φογυβδίθι 18 πὸ ἰοΏχο “ ἃ " δηὰ ἰ5 υοὶ 
1688 ἃ πηδιτεα πῇΊὶΐϊβ [δὴ βῃ6 θοθΏ Ὀοίοσα. 
Βαϊ (6 Νον Τοοίδηλοηὶ Ζδου ᾿πηρ}166 [μ6 δεοδίσιο- 
ἄοη οὗ [86 ουϊναγὰ ΤῊ ΘΟΟΣΕΟΥ, δοὰ ἐπ (δ6 δρ- 
Ρδγϑηί ἀϊδϑοιαοι οὗὨ (δ6 ἴσος σοϊδιίοη ὑθοίπεοιι 
ἴι6 Ἰδοῦ δῃὰ αοὰ. ΦΨυδὲ ἐδμοη, 186 Ῥτχορδοὶ 
ὙΟΠ] ἃ ΕΑΥ, πῆοη Ζίοη ἰπ ἴο ἐϊ8 ουϊνατὰ 
ἰδοῦ ψ}} 6 ἀοβο]αέθ, 8 Ἰοηϑὶῦ τοπιδη ἴον- 
δακοὴ οἵ ΠῈΣ δυδρβηά, ἰππὲ ἴθ ἐπ6 πον Ζίοη 
{11} ἀονοῖορ οὔὐ οὗ ἰὲ δῃὰ πανγοὸ ἃ πιῦθσῆ σίομον 
Ὀ]οϑείης οὗ οὐ] τοι (μα Ζίου. δὰ ὑεΐοσθ πὶ ἰα 
ΟἸΙὰ Τοοίαπιεηὶ ἕοσια. ΠΣ ἱκ ὑμ9 ἀεαίτογοὰ, 
νι αδίοα, 80} Δ Υ οὔθ (δοπῖρ. [Δα]. ἱ, 18 ; 1ἰϊ, 11). 

ΤῊ} (οοταρ. Ιχἱϊ. 4, δ), ἀοοοτάϊπᾳ ἰο (89 τερτο- 
δοηϊδέίοη οὗ (86 χοϊαϊΐοιῃ Ὀεϊποο ὦ πύγαν μὴ 
Ζίοῃ 85 ἃ τηδυτὶ θὰ οὔθ, ἀοαϊρτιαίεβ 96 στιδαί θαι 8ο 
86 ΤἬΘΟΟΓΔΟΥ ἴῃ Ὑ ΟΒ6 Βῖ8 01} ΔΡΡΘδσβ δἰδὸο ἴῃ 6 
ΒΔ ὈΣ ΠἰὴΥ οὗἁὨ {ἰδὲ τρανγὶθα χοϊδιΐου. 
ΨοΥ. 2. ΑΒ 8 πιϑδδῦτο οὗ (6 σγϑδίσιοδα οὔ τ᾿ 9 

ῬΓοΟπκἰδοα δἰ οβοίης οὗ οἰ! άτοη, ἐμΠ6 Ῥτορμοῖ ς3}}5 
οὔ Ζίοῃ ἰο πάρῃ ἰδ ρΡ]δοθ οὗ ποὺ ἰβηὶ, ἡ. «., δἢθ 
ταυπὲ ῥΓΟΡρδΓΘ δὴ Ἔσχίθηἀοϑα βυσίδοο ίοσ ἐΐ ϑγοοίξοι 
οὔ Β6ὺ ὑθηὶ ἴοσς ἀν! ϊησ. ἘῸΣ ἱἰἰ 8 μοὶ Ῥγοῦδῃ]θ 
1μαὲ ὈΤΡῸ ἀοεϊκηδίθα ἐδ ἱηίοσίοσῦ οὗ ἐπ ἰεηὶ. 
δαὶ (οἴΐονε οἵ ἱϊμοὶῇ βἤονβ ἰμδὲ [6 αχύθης οὗ 
(μδὶ ἰηίοσίοῦ Μ11 μὸ ρτθαῖ, [19) βογθ ἀοδ ποὶ 
ΤῊ 68} “(0 Βίγοίοὗ οὐ πἰγδίῃ " (χ]ῖν. 18), θα “το 
Ἔχραπά᾽ (χὶ. 22: χὶν. 12). Τδο (μἰτὰ μοσβου 
ΡῬΙαγαὶ ἰδ πβοὰ ἴῃ (δι6 βθῆϑο οὗ ἴῃς ἱπάεβηΐίθ βαῦ- 
οοὶ ΞξΞα 1Ϊοὲ ἰῆϑ ὀχραπὰ. Ὑ[ὸ Ῥιορμοὶ ἐπιρ]ῖο8 

ἐπὶ Ζίου τ ΔΎ Ὀδοοΐηο οοποογηοᾶ 1οϑὲ μος ἀνν6}}- 
ἱρ Ὀ6 ἴοο ταυοῖ οχίοηαοα, δηὰ ἰμαὶ δὴ σουϊὰ 
οἤοοῖκς ἰδ ἀχραλμπαίοῃ.--- - Εἴθ εἰογϑίοσθ 9118 οὰ Βας 
ποὶ ἰο ἀο βο: ΠΠ ΝΆ, “ ἀο ποὶ ΟΡΡοβα, δἰπος 
ἱς (Ἰν}1}. 1)0. ΕῸΓ 811 (86 παίξοῃβ οὔ (6 δδυῖὰ 
ΔΙῸ (0 ἐὐμὰ τΒοὲγ ΤΡΙΠΒΙΑΙ ἀν] της ἐρηννρὶ [ ΤΤῚ 
ἰθϑηΐ. τροθροηάίην ο Ὁ ΠΡΔΟΙΕῸ 6 ἰοηΐ, 
186 ΣΟΡΘ8 πηυδὲὶ 9 Ιρηρίποηρα δηὰ {πὸ ρΐηδ ὃ6 βεὲ 
ἔστ ϊγ. Βυΐ ἐξ μὲ Ὀθϑθὴ 0801} τουλαγίχοὰ ἰπδὲ 
βίσϑι ΚΕ Ββοεΐτρ [80 δίΔΙκθ6 τοίεια ποΐ ΟὨΪγ ἴο 
(16 στοδίοσ χοαϊδίδηοο σγοααὶ ἴου ἃ ἴρηὶ οὗ 
βτολίον αἰτηοπαΐοηβ, θαϊ αἰϑὸ ἰο 1.6 ἴδοὶ (δὲ [μ]ς 
8 ἰο Ὀ6 ὯΟ ΤΟΓ0 ἃ πιοιηδάΐα ἰδηΐ, Ὀὰϊ ἰδ ἰο 6 ἃ 
ἰδθοσηδοὶθ οοπ ἰδυΐηρ ἴΌΓΟΥΟΓ (χχχὶϊ!. 20). 

Ψψαος. 8. οσ ἴλου δῖ Ὀτθαὶς ἑοσῖδ οὐ τ Ὁ 
τίκῦς απ διά ομ 890 1οΐξ. ΤΒοτο ρρϑθωῖθ 
ἴῃ {8686 ποχὰβ ἰο ὈῸ6 δὴ δ᾽] υδΐο ἰο Οθη. χχνὶὶῖ. 
14, “ δηὰ (᾿γ βοϑᾶ β.8}} δὼ δ8 ἀπεβὶ οὗ (μ6 οασίῃ, 
δηὰ (ποὺ δ]ὲ Ὀσεδκ ἕοτί (ΠΧ 51) ἰο 116 πεδὲ, 
δηὰ ἰο ἰδ οδαὶ, δηὰ ἴο 116 Ὠοτί, δηὰ ἴο (μ6 δυυ!.ἢ 
Οτε 8068 ἔγουι {18 Ῥαϑϑαρο δἷβο, ἱπαὶ (9 Ῥγορδοῖὶ 
ἄοοβ οὶ πιο Ὡδηῖο ἴδ σίρεϊ δυὰ Ἰοῆ δἱὰδ 
(μου δηὰ δουϊῃ) θϑοδῦβα Ὀγοαϊκίηρ ΤΠ οὐ τ 6 
τοϑὲ που Ἱὰ 6 εἰηδογοά Ὀγ {πὸ δθδϑ αδὰ οὔ (δ Θδαὶ 
ὃγ ἐπ ἀοδοτὶ. Βαυΐ, ερὶἰο οὗ 86 οοπιραγίδου οἵ 88 
[Ἀβιϑηθα βίδίκοθ, μα Ῥυορδοὶ οηϊογίδί πα (π6 ᾿πουρπὶ 
οὗἩ 8ῃ ἰρουίηρς ἰοτ ἧπ δὴ δρροϊηίοθὰ ταῦ. [Ι͂ἢ 
ΒΌοἢ ἃ οοπηθροιΐοη ἰδ6 ὑπὸ ἀϊτοσιίουδ 
ΔΙῸ ΘΥΟΡ πϑδηγοιῖὶ (οορ. ὅθ. χχὶν. 49; Νυαι. 
ΧΧ. 17; χχὶϊ. 26; καί. ἰΐ. 27; τ. 82; 168. ἰχ. 19, 



ΟΕΑΡ, ΙΩ͂Ρ. 1-10. 

4ἰ6.).-- ει ἰξ ἰα τί μοσ βίδιοὰ : αβά ΒΥ δοοᾶ Ηο ἴα ἰδὸ Μδκοῦ οὗ ἴδγϑοὶ διὰ δἷβο ἐΐϊβ ἢυβθαηά, 
Θ'ΒλΔ}} Ροδϑϑθδα (ν 8 ἰγοαυοοι γ, θδυι, ἱἰἰ. 12. Ὑγμαὶ 

1η6 Ρτο- 

Ῥαδδδροδ [Πδὲ (Π6 δοεὰ οἵ ἴβϑοὶ 888}} ποῖ ποσοῦ 
ἔαίκο μοεδθοδοίου οὗ θ0126 πδιΐοῃδ, Ὀυὶ οὗ 411} παίίοιδ, 
δι ηοὶ οὗ ἰαπάδ Ὁ ὀχρο ες ἐθα ἐπ μδὐὶϊδηία, νυὶ 
δοίῃδ! γ οὗτδο ἱπμδοϊίδηία ἐλοσδοῖγοα, ἘῸΣ ἐδοδθ 
τδηχῆοίνοθ 88}8}} Ὀθοοίθ ἰπὸ δοϑὰ οὗ ἰδλγσβοὶ. Βυὶ 
Ζοῃ 5ἢ)4}} ποπάος ἰο 800 μϑυβϑὶ ἢ βαγσουηάϑα ὮΥ 8 
ΘΟ [686 ΤΗΣ δηἀ ΠΟΥ δ. οϑπγθ ὈΥ͂ [680 
ΤΩΆΔΠΥ οἰ ἰἀτοῦ (ἰϊχ. 21 »ηη.}---Ἴο δοϑὰ οἵ 
16γδ6}] π|ο}} δἰθο σβδισθ ἄοδοϊδῖο οἱϊέϑθο το Ὀ6 
ἐπ ΒΔὈϊϊοἅ. ΤΕδὶ (Π6 Ῥτορμοῖ ἀοσθδ ποὶ τηθϑ (ἢ 
ἀοδοϊαίθ οἱκῖοθ οἵ Ῥαϊοδίϊμο ἐμαὶ δὸ ἰο ὃθ τορϑο- 
ΡΟ Α ΡΘΆΓΒ ἔγουχ {6 ὙΠ.0190 οοηίοχὺ τΒὶοδ [888 
τοῦΟ ἰσλίον δἰ). Με δ7ῖ9 ῃοὶ ποῃὶ ἴο Ἵδοοθο 
ἀεδοίδἰοα Ρἰδοθβ ἴογ σοϑίἀθῃσθθ. ΟὐὈΪοηϊβίβ ργοίογ 
ἴο ἰδὺ οὔϊ ἃ ΠΕῪ ΟἷΥ, ΓαῖμοΣ ἐθϑη βοι{]6 1η ἰΐ9 
Τυΐηδ οὗ δὴ δῃοίθηὶ οὔθ. Βυΐ ἰδ6 βορὰ οὗ Ζίοῃ 
Ῥοποίσαίοθβ ἴο 81} πδίΐουδ δα βοΐ οαἱ ἐυθη συϊηθὰ 
τπιδιίοηδ, ἀοεϊγογοά δὰ ἀοσδβοϊαιοὰ Πραται 1 δ 
ἴῃ δοί 186 πλίδαΐοη οὗ ὑθασίῃρ 0 116 ΘΥΟΙ, ΜΓ ΒΟΣΘ 
ἰδιδὲ 68 δο ἐοιιπὰ. 

2. Ἐρᾶ: ποῖ----ἰ 9 ΤΟΝ ΒΥ Ἐϊοάθθ:- 

ο..--- τ. 4-8. Ιπ|86 πδηιο 9} “ ἀεροϊδίθ," 
1πδὶ ἱπ ρίνοη ἰο Ζίοῃ, γϑσ. 1, ἰβογο ͵'θ δὴ ἱπιὶπιδ- 
ἰοῦ οἵ δ ἀγοδαί} οδίββίσορμῃο. Τθοσο Ὑ}} ἐμοὴ 
οοῦιθ ἃ ἰΐπηθ ὙΠΟ Ζίοη ΜΠ πὸ τοῦθ ὃδ6 [ἢ6 
“ γηβστῖθαὰ ἩΙΐ6᾽᾽ 88 δογοεϊοίογο, Ὀυὶ “' ἀοδοϊ δία." 
Τμδὲ ψ}}, ΔΗΥ͂ ὙΔΥ, Ὀ6 8 ΒΩΥ͂ΘΙΓΘ 8η6 δἰ δγιλίηρ 
οτὶρῖδ, [ἢ σοΐθγθηοο ἴο 7.δὲ ἰδ οΥἱ τοδὶ] ἰἶπηο, Ζίοη 
ἦα 6811οἀ οῃ ποὶ ἴο ἴδδσ, ἴοσ, δρίἰθ οὗ (16 ὈΙΪΟῪ ἐμδὶ 
ΒΘΟΙ8 ἴ0 ἐμγοδίθῃ δηρὶ ἢ ἰ δίΐου, Βὴ6 π|ὶ}} ἢὩοΐ ΘΟο;6 
ἴο δίιδῆινθ (οορ. χίνυ. 16, 17). 8 ἰβ γι ΠῈΣ ὁχ- 
᾿οτίοα ποῖ ἴο [26 ἀοργοδβοα ὉΥ͂ [Π6 δθηθ οὗ 
ΒΏΒΠη6, [Ὁ δ6 Ὑ1}1 δοίι8}}7 ἤανα ὯῸ0 οοοδδίου ἴο 
Ιλ τὶτὰ ϑἤδβπμθ (οορ. χχχὶϊὶ. ᾿ Ὗδδ8, 586 
ΜΠῚ ονοὴ ἵοσαοῖ ἴὴ9 δδιὴῶθ οὐ δοσ γοῦϊ, 
δρᾶ σϑύθθσῦθσ ἴ86 ΣΘΡΣΤΟΒΟΣ οὗ ΒθΣ νἱᾶον- 
ποοᾶ πο ᾿οσθ. Τιιο Ῥγορβδοί, ἰμοσοΐοσο, α18- 
εἰησυΐηοθ ἧτο ρεσίοάβ οὗ (πὶ ἐπι ἐμαὺ Ῥγθοθᾶθβ 
86 ἱπαυΐπρ οὗ [Π6 Π6 1 Ζίοῃ ουἱ οὗ ἰἰ5Β ΟΙὰ Τορίδ- 
τηθηξ βἢ6}}, υἱκ., [6 νουϊῇ δηά ἰἢ6 πὶαοπῃοοῦ, 
δηά ὈΟΐῊ δτα ἀοπὶρηαίοα δ ροτίοάδοῦγεργοδο. ΤῊΘ 

ὉΓῸ 16 ἴ86 οοπιπλθηοοιχθηί ρογὶοά υη1}} αν ]ά. 
τι (Π6 ρογίοά πβδϑη (9 Τ ΘΟΟΓΔΟΥ͂ Δα 8 πιΐθοῦ- 
Α0]6 οχίθίοηοο, ἀἰδι ΓΒ ΠΥ δδβοσίϑα ἐἰβο ἴῃ (86 
τοδὶ οὗ Βοαίπου Ὠδίξοηδ, βοπιθίζμλθθ, 85 ἰῃ (86 
ἀδγϑ οὗ βαιγβοη δῃὰ ΕἸ δ ἢ βοϑογαΐηρ ἴο Ὀδ Ἰοδὶ ἴῃ 
1.6 κἰγυμ,]6 στῆ 118 Θηοιΐθβ, Ἐβρθο δ} }γγ (π6 ῬΗ]]- 
ἰαιϊ 68. τὰ πὶὰονίοοά ἀδποίοβ (86 ροτγίοα οἵ 
οχὶϊθ, Ὠοῖ ΠΟΣΟΥ͂ ἴπ6 ΒΑρυ]οηΐδη, θὰ 4160 (ἢ 6 

ἴδῃ δηὰ ἴμ6 Βοιηβῃ εἽσχίϊοθβ. ΕῸγσ 7πεὶ πὶ 
ἐμ Ὀοκίπηΐϊηρ οἵ ἐδ ἰδὲ ἢδπιθὰ τῶϑ οοἰποίἀοηὶ 
{Π6 ἰκβαίΐηρ οἵ 0 Νὸν Τεοϊδιχοηΐ Ζίου ἔγοιι 1.8 
ΟΙἹά Τοκίδπιθηὶ 88}6}}. [ἢ δαὶ [Ὁ]]οννβ ἰβ σίνοῃ {86 
ΤοΘϑο ΜὮΥ Ζίοη Ὠθοά ηοὲ ἔδθδν δοΐηρς Ὀτγουρὰῦ ἰὸ 

ἄγος ἐὐων ἸπνΌπ Εἶν πὸ Ιοηρον “ ΘΓ. ὅ. ΤΘΠΟΥ ὯΟ ἴῸ πλ8Γ- 
σοῦ, Ζίοπ 811}} μδὰ ̓ δῇ πα αΒδ,» ἐμὰ ΗΘ ἱδ 
Σαδηξίοαὶ τ μον Ἀαϊσοσ. ὕδῃ ἰἤθη ἴπ6 Μα- 
κοῦ βδυθὲν Ηἴ8 ποῦΐς ἰο "6 ἀορίγτογεὰ ᾽  6γο ἰδδὶ 
ποῖ 8 τορίόδοῖὶ ἰο Ηἰ Απά [ἴα ἰξ οομοθῖγϑΌ ]6 
{πὶ ΨΦ ον, πΠοῸ ἰδ εἰ Μαϊοῦ μοτο, Μὶ1]}} οὶ 
Ἠ μλβο ἢ δ6 Ἰαβάοά πίει (Ηΐ8 ἀἴεαταοο ἢ ὙΠΘΓθίοσθ 
ΗΘθ ιδδἱ ἰ6 Φε. Βονδῇ, δηὰ ἰηάοοὰ Ψϑηονδη οὗ μοβίβ, 
ἴδς 1,οτὰ δοά (Ομ οΣ οὗ 411 ὨΘΑΎΘΏΪΥ ΡΟΎΘΓΗ, 

ΘΟΟΌΣΙΕΥ ἴῃ (μ6ϑὸ {110} Απἰὰ ἰ(ἰ6 βδιὴθ ἰδ 
ἔγυς οὗ ἴδο ρμγοάϊοδίοθ μίνϑη ἰο σὰ ᾿π τμδὲ [0]- 
ἰονβ Ὑγμδὶ κὶ πὰ οἵ ἃ ΠΡ. “χραοπιρέου ᾿" τουδὲ 
ἐμαὶ δ, ἐμαί ὑσγοοοϑὰδ ἔσοτα [6 ἘΓΟΙΥ Ομο οἵ 
1ατδθὶ (ουμιρ. χὶϊ. 14; χ)Ἱδΐὶ, 14; χΙνίϊ. 17)! 
δὴ Ηδ δθ 1310}|688 ἰο Ηἱβ νον  αμαν ἀν δεν 
«τυ 7 Απὰ Ὀε6δ:46 4}} ἐπε, (μι15. “ ΗοΙγ Οηθ οὗ 
[δγ86} "Ὁ 5 89 ὥοᾶ οὗ ἴ8ὸ ἡγ8ο]0 ϑασΐδ (ουτρ. 
αοῃ. χχῖν. 8). Ηο Μ}}} ἱβογείοσθ ποῖ αυύθ πιογο- 
ἰγ δὸ υἱ]], θυ  αἰϑο [Ὲ6 ρονος ἰο σϑάθοια [βγββὶ. 
--.Βαὶ “ἢ Ψψομονδὴ τγα5 Εἰ μοσίο [δγϑ6}}8 Μαΐκον 
Ηιυυδαπὰ δηὰ Βοάθοιροσ, τ ἢῪ 18 Ηδ δὸ ῃ0 τοσοῦ 
ὙΒοὰ πὸ Ἰοοῖκ Ἵχβοίϊὶν, Ηθ 88 Ὡοὶ οδϑαϑοὰ ἴὸ ὃ, 
-- νον. 6. Ηϊο, ἴῃ ἔβοῖ, 68}18. [δγδ6] ὑδοὶς ἰο Ηΐπὶ 
88 ἃ Ὁ ΙΒ οτδδ θα (Ἰχ, 18; ἰχίῖΐ. 4), βϑασὲ 
ΒΟΙΘ (ΡΓΟΡΘΟΣΙΥ, τοογιβοα ἴῃ βρὶ γι, οοηιρ. ἰχὶϊὶ. 
10; αδη. νἱ. 6); 88 8 ἤδῃ 98}}8 θδοῖς (6 Ὀε]ογοὰ 
πὶέο οἱ 8 γοι, δῆοσ μβανίηρ οὔοθ βοογηθὰ ἢθΓ. 
--Ὗ’ οὲ. 7. ΟΩΙΤ ἃ διηιαϊὶ τηοτηοηί ἀἰά [Π6 [,0ῈὉ ἴοτ- 
βΒδῖ.ο ΗἾἷδ ροορίβ. Βαὶ (19 πηουπηοηὶ οἵ αἰ νίης ραΐῃ 
Ηθ 11 πιδῖζο βοοὰ δραίῃ ΟΥ̓ δὸ τοῦθ στοδίες 
ΙΩΘΓΟΥ͂. ΤΒΘ οοὨ Γ 8] Θ᾽» 584}} βαῦθ ἃ οοῦτϑϑς 
Ρομαΐπα οοπέγὶ ροίαὶ Υ3Ρ (οοταρ. (16 τεπμαγὶς δὲ 
ΧΙ, δ.-ἷΟΥ͂ ἐΡ. 8, δἰδίοθβ (μ6 οοοβδβίοῃ οὗὨ [[}ὲ}8 πγο- 
ΤΩΘὨΙΑΥΥ͂ 1ηΒ]οιΐοη οὗ ραΐῃ. [ἱ νὰϑ [9 το! ]ης Ὁ 
οὗ πιϑῖδ, πο, ΒΟΎΘΥΕΣ, ΟὨΪΥ Ῥγοταρίθα 8. π)0- 
ΙΔΘΏΙΔΓΥ δἰ ἀϊηρ οὗ (μ6 ἴλοθ (ςοτρ. Υἱλϊ. 17; 11χ. 
2; ᾿χῖν. θ).--ῆΣ ' μδβ ῥ] αἰ] [8.6 βδτὴθ τηθδηίηρ, 
88 ἜΤ “ βαρετ-δραπάδηοο, (μδί 8 οἤδῃ υβοὰ οἵ 
8 τοδὶ Ποοά οὗ ψδίοσ δηὰ ψο]]ηρ Ρ οὗ δῆροσ 
(Ρτονυ. χχυὶϊ. 4, Ῥη. χχχὶϊ. 6, Φοῦ χχχνυ δ. 25. 
ΘΟΣΆΡ. 48. Υἱἱὶ, 8; χχχ. 28; ᾿χνΐ. 12). Βυΐ ὮΘΓΘ, 
83 ἰο δῃιϊ  Ποοῖ8 οὗ “ Θνοχϊδοῖϊξηᾳ κί ἅσθδα, 
ἀι ἀοοθ οί σπλθϑδῃ ἃ ΒΔΕ ὈΤΌΤΠΟΝ, Ὀυΐϊ ΟἿΪΥ͂ 8 
ΓΔΟΙΊΘΏΙΔΓΥ ὈΟΪ πρ ΟΥοσ, Εἰἰκθ, βδύ, (886 ὈοΣ ἰησ 
ΟΥ̓́ΣΣ οὗ 4 Κοίι].θ. Ὑμογοίογα 1 δ] ΟὟ τ γβο] ἰὸ 
ἰγδηβϑίδίθ “ἐπὶ Οὐδ ἀεν Ἡιμλ "" [5 οἤοτί ἴο ΦΟΡΥ͂ 
(16 ῬΔΙΌΠΟΙΛΒΘΙΔ οὗ {86 οτὶρίηαὶ. 8.00 οἱβὸσ δὶ" 
ἰϑσαρί αποίρα ἰῃ 42. Α. ΑΙΕΧ., ἐπ ἰοο.--- Τ.]. 

8. Εοσι ΒΔΓ ΣΩΘΙΟΥ͂ ΟἹ (8 66.--- 618. 
9,10. Το Ῥτγορδμοὶ βυρροσίϑ 86 ἰογομοίΐηρ ῥτγὸ- 
ταΐδο οὗ “ ονου δϑίίηρ ΚΠ 688" Υ ρίνίης 1 οαυ8] 
τὴς πὶ [116 Ρῥγοσἶδο τοδὰθ ἰο Νοβδὰ ( ἢ. ὙΙΪΙ. 
2] δα.; ἰχ. 8 βΒα4ᾳ.). Φεδόναρ ΗΪπιθ6}} 6818 {μιὲἷ8 
ῬΙΟΠλΐδθ Δὴ ἐν ὐμρέϊες οονθηδηὶ (6 οη. ἔχ. 16). 
Αμὰ οα {διῖ8 οονθηϑδηΐῖ, 88 Οἢ δῇ ἱπλιωούδῦ]ο 88] 
τεβίβ [86 ργοθθηξ βίϑ 1 ΠΥ οἵ μ6 δατίβ, Ηδτὸ ἰμθη 
188 Ὀγόπμῖθθ ὑπαὶ (6 [08 Μψ1}} Ὡ0 τῦοσο Ὀ6 σγοί ἢ 
πὶϊῃ Ζίου ἷβ Ραΐ οἢ ἃ ρδγ πὶῖ ἰἢἷ5 οονθηδηΐί. 1 
ΌΥ Ζίοι ἰδ ἴο [δ απηούτιοὶ {πὸ ἴδγδϑὶ οἵ (ἰὸ θχ ]6, 
8 (π6 θ68}}}}7 [βγδ6], (θη, ἰηάθϑὰ, 85 ΗΠ ΈΝΘΕ»- 
ὙΕΒΑΚ γοιηδσίκη, ἰδ Π.0ΕΡ αἰά ποὶ Κεερ Ηΐἷβ ψογά. 
Βυὶ ψγὸ βαῦο βθθῺ δῦονθ πᾶσ υϑσ. 1, {πὶ (6 

βρί ταδὶ [ργϑοὶ 16 πηϑδηὶ, ΤᾺπΒ ΠῚ γογ. 9 το αἴθ 
ἴο ἐπο ἴυχῃ ἰῃ [8τ86}᾽} 5 ΔΒ ἰτθ ἀοβογὶ θοα 1 υο γα. 1 - 

8, Αμὰ δ5 (ἢ βοπϑγαὶ δὐρδίγαοὶ ΙΝ τοίθγϑ ἰο {πὸἴ 
Ὑγἢ0}6 βίαρο οἵ 6 Τθοογδογ ΒΒ ἀθνοὶορηθηΐ, 80 
αἷρο Γ2 Ὃ τυϑῖϑιϑ οἱ ΤΤΟΘὮ 88 ραγᾷ ὕτΤῸ ἰοίο, ΤῈ ἢ- 
τοβοηὶ ὉΥ͂ τη ΠΥ (ἢ 6 τΠ016 ΝΝοδολδη ρογῖοα. 
Βυῖ ἔγου τὲ 10] Ποττα, ἰδ Δρρεδσβ ἰμδὶ ὑπὸ [0ΒΡ 
ἸΏΔΚΚ68. ῥτομιΐϊμθηΐ ἃ οδηίγαὶ ροϊηὶ ἱπ ἴπῈ ἵτο 
Ρογίοαθ. Τμδὲ 6 Εἴ πγδκεβ 186 Ῥγοπΐβθ ᾿υδὶ μίτοῃ 
ἴο Ζίομ ραγβ!]θὶ πίϊὰ {πᾶὶ χίνοη ἰο Νοδὶ. Ηθ 
(8116 θοΐδ δὴ οδίῃ, δι μβουρὴ (6 πογὰ “ ἴὸ βνγθδι " 
ΟΟΟΌΓΒ Ὠοΐθ6Γ ἴῃ μὲ ργθοθά δ, ΠῸΣ ἴῃ (86 Ὀ]δοοδ 
ἴῃ Οδηεβίϑ ἰδὲ ἢδνο Ὀθϑη οἱ Βυὶ πβο 186 



δ90 
βαακρνοκπαρυι πο, 

ΤῸΒῸ αἶνεθ Ηΐβ ποσὰ, 1ἰ 18 αἰ τσαγβ δὴ οαἱὰ ἴῃ βὺὉ- 
δίδηοο, ἐβουχὰ δ ΠΔΔΥ Ὠοΐ δὸ 88 ἴο ἴογῖα. ΕῸΣ 
Ἡοῖμοῦ Ηδ ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ͂ ΘΑ ᾿ξ ΟΥ ποῖ, 6} (Π6 
10 ΒΡ κἶνοθ Ηΐ8 νοσὰ, Ηδ βίδικοβ. Ηἰβ ποῦοῦ, δηὰ 
80 Ηἶδβ γοΥῪ αἸΥ ΠΣ, 88 8 τλδ ἀοοϑ (Π6 Πρ σοὶ 
ξοοὰ Βο 888, μἰβ βαϊυδιίίου ἢ δηὰ Ἃ) ἅγε τό- 
Ἰαἰθά ἰο οῃϑ δῃοίῃογ 88 ἴδ6 ἱηπαγὰ βοηβαιίοη δὰ 
ουαϊναγά ταϑη  ϑἰδίΐοη. Βυὲ »} Ποζο, δβ οἴβῃ, 
ἀοεϊχηαῖθα ἰῃ6 γϑὰὶ ἀϊνίηθ δοίβ οὗ ἰυάρηλοηξ 88 8 
του κίηρ (οομιρ. χνὶϊ. 13; Ῥμ. ἰχ. θ. ἰχνυἱἱ. 81 ; 
Ιχχχ. 17 ἐλλον ἐπ Θ ἢ ἷῃ νοῦ. 10, {π6 [ΒΡ χίνθα 
δηΟΙΠΟΡ ᾿πιᾶρα οἵ ἰπ6 ᾿παπλοναῦϊ!ο χοαῃοβ οὗ 6 
οονθηδηΐ Ηδ πλλῖζοβ ΜΠ} Ζίοη. [{ β84}} βίαπα 
ΤΏΟΓΘ ΗΣΪΥ ἴμδη τηουπίδίη9 ἀπ Π111β.. ἘΕῸΓ 
ἱμπουκῖν ἐπ 686 τὸ δἰβουμογα ἱἈ κθὴ 85 {Π6 ἱπηδρο οἵ 
Μαἱ 18 ἤγηλ δηα ἱπιπηονδῦΐα (8. χχχυὶ. 7; ἰχν. 
7; αἷν. ὅ, 8), 8.11 Βεζο δῃὰ ἰῇ οἱδιοσ ρδββδροθ 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΉ, 

(χχῖν. 18-20; Ηδῦ. 111. 6; 200 ἰχ. δ; χίν. 18; 
Ρε. χινί. 8, 4; οχὶν. 4, 6), (λ6 Ῥοβδβὶ Ὁ] γ 8 αἶϑοὸ 
τοοοζηϊσοα οἵ πιουηϊαϊπβ βμαϊκίηρ, ᾿ϑδρίης, διὰ 
6ύΘη (Ἀ}}ΠἘπὴρ ἀοση. Βαυΐ βυιοὶι ἃ μοβϑὶ Ὁ} γ 18 ῥοβὶ- 
ναὶ ἀρμϊοαὰ ἴῃ γοϑρθοὶ ἰο 6 χγδοο οὗ αοἂ δυὰ 
ΕΓ. οονϑηδηῖ οὗ 9806 (οονγοηδηὶ οδα 811} 
Δ ΘΟΠΒΘΑΏΌΘΩΟΘ ἰδ αἴ. Χχγ. 12; ΕΖοκ, 
χχχὶν. 28; χχχυὶ! 26). [πῃ ἰο ἐδὸ ἰογπιαΐὰ 
οἵ αββδυγθηοο ἴῃ γα Σ. 10, 1ὲ 8 ἰο Ὀ6 τουιασίκοα {μδὶ 
(18 βογί οἵ [δίηκ ὁοσὰζβ ἴουγ (1π|68 ἴῃ (818 δϑοίΐου. 
Το βγβῖ ἔνγο υἱπὴ68 10 βΒουηάη αυ16 ΒΥ, “ δαί ἴῃ 
ἴ0 ΤΟΝ," νοσ. 1; δαὶ τι τ Θοῦᾶ, γνογ. ὁ. 
Βιυὶ ἰονατγὰ {Π9 οη, Πότ ἰπ6 ρϑίδποα οὗ [Π6 Ρτο- 
τὴ τἶδθθ, {Π6 ἰοσταὺϊδ χγονθ ἰο “δαὶτὰ τ89 
ΟΕ τὰν Ηϑάθθσμοσ," γοσ. 8, ἀπὰ ““δϑαϊτ 

[86 ὨΟΒὮ ἴδδὲ μαι} ΣΏΘΙΟΥ͂ Οἱ 866, τὲ, 
10. 

2. ΙΒΒΑΈΙ)5 ΟΟΝΙΤΙΟΝ ΟΕ ΒΑΙΧΨΑΤΙΟΝ ἘΧΤΕΝΟΌΒ ΟΝ ΑΙ, ΒΙΌΕΑ͂, 

ΟΕΑΡΤΕΒ [ΕΙΥ. 11--17. 

11 Ο ἰδοὺ ΔΠΠΠἸοἰοα, ἰοθθθα τ ἢ ἐοπιρεϑὺ, απα ποῦ οοταξοχίοα, 
Βεμ0]4, Ὶ ν1}} ἸΔΥ ὑπ γ βύοπϑβ ὑψ μι ἔα γ ΘΟΙΟΌΓΒ, 
Αμά “1ΔΥ [ΠΥ ἤουπάδιιομϑ τ ἢ ΒΘΡΡΒΙΓΘΘ. 

12 ΑΠΑΙ Μ11}] πιαῖκα [ΠΥ νίμάονβ οὗ ᾿αραῦθβ, 
Απά {ἢγ γχαίοϑ οὗ οδυθυπο]οθ, 
Απά 8}} ἐῃγ Ὀογάρθυβ οὗ ρ]θαβδπὶ βίοῃβϑ. 

18 Απηά 4]1] ὑῃγ ΘΠ] άγθη δλαϊὶ δὲ ἰδυρὰῦ οὗ πὸ ΤΟΒΡ; 
Απά γστγοδὺ δλαζΐ δ6 (6 ρόδες οὗ Τὰ γ ομ!Π άγοη. 

14 Τὴ στρ ὐθουβῆθ88 58.410 ἵμοι Ὀ6 65:8 }1588:64 : 
ΓΒου 58.810 Ὀ6 ΔΓ ἔγοπλ ὀρργϑβϑίοῃ ; ἴοσ ἰμοὰ β8]0 πού 68} : 
Αμπαὰ ἔτγοπι ὑβυσοῦ ; [ὉΓ ἰξ 8}8}} ποῦ σοῖδθ Ὡθδῦ {ἢ 66. 

16 Βεμο]ά, {ΠΟΥ 88}8}} ΒΌΓΘΙΥ ραίθοῦ ἱοροίμον, δι ποῦ ὈΥ τη: ᾿ 
ὟΝ Ποϑοθνοῦ 38|8}} γαίμοσς ἑορϑίμοῦ ἀραϊηβῦ {866 8.18}} [4}] δἴΟΓ [ΠΥ 88 ἴκθ, 

16 Βε}ο]ά, 1 Βανϑ ογοαίοα 6 βιλί τα 
Τμδὲ ὈΪονοί ἢ ἔῃ 6088 ἰπ {π6 ΗΓο, 
Ἀπά ἐμαὺ Ὀτϊπροίῃ οσ ἢ δῃ ἱπβίσυπιθηῦ ἘΣ 18 ποσΐς; 
ΑἸΔΙ μᾶνο ογραίοα {ῃ6 ψαϑίδυ ἰο ἀδϑίσο 

17 Νο σψϑᾶροι ὑμαὺ ἰβ ξογπιϑᾶ αραϊπβὺ ἴῃ66 κι] ῬΙΌΒΡΟΓ; 
Απά ΘΥΘΓΥ͂ ὑοηριο ἐλαέ 88.8}] τί86 αραἰπϑὺ [868 1π Ἰαάρταοηξ (ποὺ 5841} οοῃάοιηῃ, 
ΤῊβ ὁ {86 Βογιδρθ οὗ (π6 βογνδηίβ οὗ {π6 [0 ῈΡ, 
Αηά {πμαὶν ᾿τἱρ αι ὐθουβῃ688 18 οὗ πιθ, βαί [ἢ [86 1.ΟΒΡ. 

5 7 ἴαν. ν ἐπ φεϊδίιῆι. 
4 γιμδι6δ. {86 {τ 7ποπὶ ΡΥ δδιΟΙ, 
δ αὐξον λὶδ ον αὔα. 1 γἰρλίοομεπεδε 7γοπὶ πιά. 

ΤΕΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ 

τ. 11. 32} 966 Ζαφέ.---- ΤΥ ΡῸ [8 αὶ, Καὶ ὕτοσι ἍΨΌ 
“ ἐωπιιζέματί, ἰο βίοττη, Ὀ6 τηονϑὰ ὉΥ ἑδιηροδβίθ, ἴο ὈΘ 
Βαηίθα " (σοι. ΦοηδΒ ἱ. 11,13, Ηοϑ. χἕΐ!.. 3).-- τ Γ) 
ἰ6 νοσί,, ἴὉΣ ὧδ μαγί. [ὑ σου ]ὰ πϑϑὰ ὑὸ γοϑὰ 727) (οὐπηρ: 
οα 111. Τλ-ττ- ἢ Βοίοτο Ὁ Ὕ 50 οδπῦοί Ὁ9 ταϊκοὴ βεγί οι! 
85 ἰηβίγατηθηΐαῖ. ἘῸΣ ἐπ δίοῃθ ἰ5 ποὺ ἐπο ἰηϑίγασωθηὶ 
πὶ τσ ἢ Ο)6 ἴαγ8 4 Γουπηἀαϊίου, ὁ ΟὨΪΥ͂ οη6 οΥ̓͂ ἐδ 
ΤΏΘΘΏΒ. ΟΥἿΘ ΤΑΡ ἱπογϑύοτο ΟἿΪΥ γοραγὰ Ἃ 65 ἰηβίσυ- 

ταθηΐα] ἰῃ ἐλ 6 Ὑ|ΔῸΓ 5686, ἈΏ]098 ἰξ τ ΔΥ ὍΘ ἰγοαίθα δϑ 

« υὦἿΪ1 Τουπα ἰδδ6. ἃ μἱππαοῖδδ, 
ε οἡ ἰδεα, ἱ. 6., ἀΑΒᾺ ἴο υἷθαοθα ΟἹ ἐ)96. 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἃ δροοΐοϑ οἵ 3. δεδεπέϊαα. ἴὲ γό το, ἰπἀοϑά, ποΐ ἐτωροδϑί δθ 

ἴο ἐγϑῃ δι αὖθ πὶ Οσεσευῖσα, κδΏρΟΥ δαρ το" Βα} {Π 619 

ΟΟΟΘΌΓΣΒ πο ἰπδίδῃοο οὗὨ ἀδϑίοαϊίηκ ἐπη6 Ὀδαΐθ οὐ πο ἢ 

βοτηοίῃίης ἰΒ ἰουμοα ὉΥ 3. [πῃ ἐπ 15 δ6.539 ΘΥΘΙΥΉ ὮΘΓΘ 

ὃν ἴα υποὰ (ΡΒ. χχὶν. 2; οἰν.δ; Ατἴῶοϑ ἰχ 6; ϑουᾷ οὗ 

80]. ν. 1δ). ᾿ 

ψογ. 12. 79 ΤΥ τηδῖςθ μαγίϊςαϊαν ἡοίϑ Ὦθτο οἵ ἐΠ9 

Ετιατωγηδίϊοαὶ σοπείσυοίίοι. Ασοογάϊηνς ἰο ΕΘΌΓΘΥ 8890, 

ΜΔδὶ ἰο τηδή9 οἵ ΔῺΥ δἰ! Ὁ 16 ποῖ ἀοδοσί θα 48 [88 Ῥ͵ΓῸ 



ΟΒΑΡ. 11. 11-17. 

ἀποὺ οἵ ἐδο δοἐυΐς, Ὀπὲὶ ἰλ6 τοδέθγίδὶ 18 ρυὶ ἰῃ ἀρροβιεοη 
ἘΠ (δ6 οὔἹοοῖς ἰο Ὀ0 τηδὰθ, οΥ ἐδ οὐἱθοῖ τηϑὴθ ἰ5 
Ῥὰὲ ἰῃ δρροβίκίου πὶϊὰ (ῃ9 τηδίοτγίαι. Τῆυδ 1 ΕΚίημϑ 
ΧΥΙΙ, 32, “ δ6 Ὀυΐ [ὴ6 δίοῃοϑδ δὴ αἱἰασζ.᾽""᾽ Ησοτγο ἰπο οὔ» 

29εἐ πδλὰϑ ἰδ ἢ ἀρροΞβέϊίοῃ νι ῖν τἴ86 τηαϊοσίαὶ. Βαΐ ἔῃ 
ΣΟΥΟΣΘΟ Οὐουγη Εχοά. ΧΧΧΥἝ!. 8, ΑΙ] [8 γϑβϑϑοὶϑ ἢθ9 
ζηδάθ ὈΓΣΩ58,᾽ (. 6., Ὀὕγβσοῆ. ΤΏ ΗΕ ΓΟΥ σοῃοοίγϑυ οὗ ἐπ 9 
ἐίηκ (ΔὈτίοσαἰοα δο 8 ραγέϊουϊδν ἵόστῃ οὗ βρροάσγαῃοο οὔ 
ἔδηὁ τηδἰογίδὶ οἵ ν αἰ οἢ ἰὴ 9 ἀγιϑὲ τραῖζοδ ἰ(, ΤὨΐ8 ΤΌΣΩ 

οἴ ΟΧΡΓΟΒΑΙΟΏ ΤΩΔΥ ὃὉ6 ΟΥ̓  ἰο ἰ(8 ῬΟΥΟΥΙΥ ἰῃ σοβρϑοὶ ἰὸ 

καϊοοῖίνο ἴοσταβ. [ἢ οὐὖν ἰοχί, (μογϑίογο, ἔθ Θοηβίσο- 

ἰἴοα ΡΝ ΣΙΝ κοά γΟΓῚ "215 ἐο δ6 ππάοτοίοοὰ 
ἘΠ|κ6 [89 ᾿πητηϑάϊοὐοὶν ργϑοϑάϊες 1 ζο Ἴ22 ᾿ΓΩΊ, 

ΟὩΪΥ ἐδπδὲ ἰὼ τη ἔντγο 668668 ὅγεϊ ηδιιοὰ ἰ[ῃ6 ΗΘΟΓΘΤΥ ὙὙῸΥ 

οὔ οσοῃοορίίοῃ ΔΡρϑδᾶτβ τῶοσθ ῬγθβῃβὨΕγ. ἘῸΓ [δ [5 ἴῃ 

εΏΘΓαὶ ροβϑὶ δ] ἰῃ ἨθΌ. δἴδοσ 89 τϑγβ Ὁσ, 1, ΣΡ. 

ἐὸ ἀθοίκηαίο ἐπδὲ ἰπὶο προ βοτηθέμίης [5 ταδὰθ ποί 

ΚΑΘΥΟΙΥ ὉΥ ΥᾺ πὶ αἷβρο ὉΥ ὑπὸ δίγω ῃ: 9 δοοαδούίυϑ. 
Ι] 

νου. 13. ΤῊ ϊθ υϑῦβϑ [ὩΔῪ ὃθ ἰγοαίθα δο ἀθροηάϑθῃΐ οὐ 

ὙΠ.,20, οἵ 85 δὴ ἰβάορϑοῃθῃλ ποζωΐῃδὶ οἰ δ0}89. ---- ΔῊ, 88 

τά Ῥ6Γ5. ροσί. πι|856. ἴζ8] ἔγζοω 23. ἄοδϑα ποῦ ΟΟΟΌΣ 

οἰοφοπνίοσο. 1ἰτασδὲ ἐμπογϑίοσο ὉΘ σοῃϑίσυϑά 48 δἀθοξίνο. 

ον. 14. 1 ἰο Εἰ ΠΡ 6]61 ψ τ δοοίιἱ]αϊθὰ ἢ. ΤῈθ 

τοϑϑηΐης ἰδ“ ἐοὸ τλακο σοδαν, (δοὶ." ὙΠαὶ ΓΟ]]ΟΝΒ βυϊίω 

δ91 

ὙΘΙΓῪ ΠΟ] ἰδ 18 σοπδίσυοίίοι οὗ πρν ἰῃ ἃ δι᾽ θοὶίνο 

Β0ΘΏ86. ΕἾΓγδι ἰὴ6 ᾿τηροχαϊνο ὍΤΙ Ἢ δϑϑιὴδ δίσβηκα, ἱΐ 6 

Ῥσουηΐϑο ἰ8 κίγυϑῃ δῃὰ ποῖ δὴ ὀχῃοσγίδίίου. ΤὨΘΩ δῶ» 

ΤΑΘΔῺδ “(9 ἨἼρργϑβδιο, τίοϊθηοθ," ἰῃ δὴ δοίίγθ βθΏ 80. 

ΤΟ πποδηΐϊης " ΤΟΣΤΟΥ 5 ΘΟΪν βαρροσχίθα Ὁν χχχυ !. 14. 

Ψον. 1. ΪΩ Μἰ 0} δηλοδὺ ἃ Ὠγροίμοιίίςο! δἰχηϊοδῃοῦ, 

800 Εὑπαι, ἢ 108, ρ.---ἰ ἸΝ δίληάδ πϑσὸ [Ὡδίϑϑά οὐ 

ΝΣ, δ 1Ὼ 1χ. 11 ὉΠῚΝ ἴον ὈΓΑΝΣ. ὙΠΘ86 δγὸ 80} 8 ΥΥ 

ἰἱπδίδησοϑ οὗ ὑπ|5 80 ἐπδὲ ὈΘΟΑΣΩΘ ἴγϑοαιυθηὶ ΟὨΪΥ Ἰαΐογ. 
ΟἿ ΓΩΑΥῪΥ̓ ποῖ οἰΐο θη. χχχὶν. 2; ἴ,9Υ. χύ. 18, 36 88 δ» 

Ἰοκοὺδ οχϑδιρϑβ. ἘῸΣ ἰὴ ἴ 80 ραδδισοθ ΠΝ 15 γϑδὶ!ν 
ποία α᾿οιιδαίίυἱ, ὈροΔΌδ6 3.9). ἰμαὶ Ῥγθοθάθϑ ἐμο ποσὰ ἰὼ 

“τ 

ΑἸ] ἰῃ 6 ρῬαϑβαροθ Ὠδιηδὰ, ἰηνοῖνθο ἐῆοσο ἰὴο ἐγδηβίἐγ9 
πιοδηϊηρ οὗ “"Ἰγίης τὶ, οἰθορίος τὴ." ΒΒ! Φοδβῇ. χίν. 

12 σϑῃ ὉΘ συοίθα 88 Δ ΘΧΘΙΏΡΪο οἵ ἐδ18 ἰδοϊαὐδὰ .189.----- 
Ὃ Ὀδέοσο Ἵ δἰδηὰβ ΠοσΘ ἐπ [ὴ6 Θ6η80 ἰΐ ἢδ5 ΜὮθη δὲ 

(6 γνοΐηέ οὗ ἐγαπδί ον ἤγοτῃ δὴ ᾿π θυσοχδο ἰο ἃ σοἷδ» 
ἐ{νοὸ τοϑϑηΐίηχ. ΟΟΡ. χ ΐν. 10; 1. 10. 

ον. 16, ἸΩΟΡῸΣ 5 Ὡοῖ πα" 7ὉΓΣ ἮΙ8 189 .᾽" 790. ἐἢθ 

διωΐ ἴοσμοα δουοσάδ οὶ Ὁ Σ ;ἱδ οὐ 0806. Βυΐ ὃ ΤΙ 

ἮΘΙΘ --α δεσμηωηι. ΤΉΘΤΘΙΌΓΟ ἢ Ργοάὰ 1608 ΔῺ [τρί ὁγηδηξ, 
8 ΟΔΡΟΙ δοοοσαΐης ἰο ἢἷ5 Ἰτοτὶς τ 8} :Ρ, ἐ. 6., ΒΌΘΙ 82 
ΔΏΒΎΘΓΙΒ ἴο δ΄5 Ττηβθυΐβοίζο ἐπ ΚΘΏΘΣΑΙ δὰ ἰοὸ δἰδ ἱπα]- 

γί ἀπΔ] οτος 18 ρΔΡ ΟΌ]αΓ. 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. Ὁ τδου κ858Π1ο196ἅ .-----]ϑαδδειῖ δῖ ΟΏ68. 
-πνόοτβ. 11, 12. Το Ἰοσοροίΐηρ βίσορϑ Ῥγοπιίβθα 
Ζῖοη ἃ σοπάογῆι] Ὀ]οβδίηρ οἵ οἰ] άγοη, ὑπ 9 “΄ δεπο- 
αἰοίνο ὑέτέ δα, 85. [6 ἑιμαἀδηγχοθηίβὶ οομαὶ- 
ἰἴοη οὗ παιϊΐομαὶ π6}1-Ὀοΐης ἰὼ (168 ΤΘΑΒΌΓΟ. 
ον ἰμ6 Ὀ]οραίη, 18 οχιθηϑά ἰο 411, Ζίοῃ ψὰϑ 
πτοίοποά, μυηίοά, οοπλίοτι 686 ἴῃ 6Σ γουϊῃ δηὰ 
σ“ἰἀοπβοοά. 1-πιαπια [Ὡοΐ οοταίοτί6α } ΓθοΔ}}8 
1.-τυδαπια [τοὶ μανΐηρ οὐδ ηοα πλογου] ΠΟ. ἷ, θ. 
Βυὶ πον Ζίοη 8881} πιουῃὲ 80 ἰἱρῃ ἴῃ Βρθη ον 
διὰ φἸογυ {μδΐ Ποῖ τ|8}}8 Β.14}} οομμδὶδι οὗ βαρ ἶγοϑ 
γεοάάρα ἰῃ δβιἰδίαμι, μοῦ ἀοοσβ οὗὨ σδγθυποίοδ, γθα, 
Βον Ὀογάθν- 8118 οὐ Ὀτϑοίουϑ βίοῃϑἷ ΥΥ μαῖ ἃ οοῃ- 
ἰταδὲ Ὀοίποει (ἷ8 Ραϑὶ δηὰ (π6 ἤαίασο σαῖς [86 
Ῥτορδοὶ μμδ86 ἴῃ υἱηα, δὰ τ ]οἢ οὗ οου 86 ἢ88 αἷβὸ 
ἐϊα βίδρμεβ [ ΕῸΣ ἰὺ ἰβ οὶ τϑδ] θὰ δὲ ὁποθ, Ὀυΐ ΟὨ]Ὺ 
ΌῪ ἄορτοαα, πηι} ἰἰ [8 Δοοοιρ Δῃ6α ἴῃ 186 ᾿τηδρθ 
οὗ 189 ἤἄλτατο ἰπαὶ ἰμ6 Αροβέῖθ ΦΌῃ Ῥογίγαυβ 1ῃ 
Βονυ. χχὶ. 18 ρβᾳᾳ. 318 ἰβ 8 ρϑϊῃηί πηδάβ οἱ βυ]- 

Ἠυτοὲ οὗ δηΓ ΠΙΟΏΥ ΟΥ 5.167 βιλθίυτη, Ατδθῖο ον, 
ἱεμος ΔΙοΒομοὶ ; τὸ ποῖ 16 σοϊαίθά ἴπ6 Ηδοῦτον 

ὉΤῚΞ “το γραΐπι;᾽ Ἐξεῖς, χχ!!. 40, κο0 Ἡξηζ. Ε. 
Ἐπο. ΙΧ. ν. 446: ΧΙΙΙ. Ὁ 607. ΤΠ βίοῃϑβ βῃ4]} 
ῬῈ Βοἀάοά ἱπ κιἰδίατα. [ὲ ψδ8 ἃ ουδβίοῃι ἰο Ῥαϊηΐ 
διουπᾶ ἰμ6 ογοα τὶ δ δἰ ηἰηρ δ᾽ δεῖς μαϊοί, τ ποι 

9 Κίηρε ἰχ. 80 ἰ8 οα]]οὰ 3183 ὈΣ ὈΝσ. 80 

αἷδο 186 δίοηοϑβ οὗ (8 ψ81}85 β8}4}} Ὀ6 8οῖ ἴῃ οοβεῖν 
βιὶ δίαχα ἱ οὗ ταοσίατ, Ὑποὶν οὖροβ [Π6γο- 
ἴοτα 88.411] βανθ ἰΐ8β οοἷον, δῃᾷὰ {π6 βἰοῃθβ ἴπθπὶ- 
εοῖνοο {Π6 εἴδοὶ [παἰ δι 1 ίατα ἱπιραγίβ ἴο {Π6 ΘΥ̓́68. 
ΤΙ ΐβ ἐχρίδηδίϊοη πηδΥ͂ 6 Πματηποηΐζοα μιῇ τῇὴ6 
τηθῃίίου οὗ 18 25} 1ῃ {86 ]ϊεὺ οὗ τααίο 418 ο0]- 

Ἰοοιοα Ὁγ ΤἈανίᾷ ἴοσ ἐμ6 δυϊάϊηρ οἵὨ [86 ΤεαρΙο, 
1 ΟἾγ. χχὶχ. 2, ὉΥ βυρροβιπᾷ ἰμαὶ ἴμοσο 7} 

ῬΏΘΆΠΑ δίοῃ 68 Ὀτοραγοά ἰη ἃ 18 Γ ΔΉΠΟΥ ὕῃ- 
Κηοση ἴο 8. ῬΒαι {Π6 ἐς ἈΠ Λερι; [Π6 Ἰουπαδίΐοῃ 
δὲ}Δ}} Β6 ὈΪ.6 βαρρμῖτοα (ὅοῦ χχυὶ!. 6, 16). Τμ6 

Ῥίπηβοϊοβ οὔ (88 ψ 8118 (ΠἸ 2, ῥ᾽ αγαὶ ἴοστα ὁἽοοῦσ- 
ΤῺ ΟὨΪΥ ΒΟΓΘ, ΡῬΤΟΡΟΥΥ͂ {π6 βιιῃ- Ὀοδηγ8, ἢ ΘΏΟΘ 
186 Ῥγοθοίηρ ῬΡοΐπῖβ, μίππδοϊεβ οἵ ἰμθ ν18]}, 
ἐπάλξεις) 88.811 οοῃδίδί οἵ Ἴ9Ἴ2 (φοτρ. ΕἾΨΑΙ 
ἃ 48, ο).. ΤΗΪΐ6 ποτά, τ ϊοῖῆ ΟὨΪΥ Οσουσβ δραίῃ 
Ἑποῖὶς. χχυΐϊΐ. 16, ἰ6. ᾿ΚΟΙΥ οοημποοίοα τὴ ἫΥΤ3 
οὶ ἶα (οὗ χὶϊ. 11), δηὰ ἀφο χηδῖθα ἃ βἢ ηἸηρ,, 
ΒρδυΚΙ Ως βίοῃο. Τῆθ ΧΧ΄ ἐγδηβίδἴοβ ἰασπις - 
πιοάογῃ ψυὶΐοσα υπαἀογβίδηα ἰΐ ἴο τρθδῃ ἴπ6 τοῦ 
ΟΥ σϑγθυπο]ο, 8 βίοπο οὗ γεά υθ. Τμ6 ραίθβ Βῃ8 ἢ 
οοηδίδὶ οἵ ΓΙΎΡΙΣ 2 (ἀπ, λεγ, ἤτοι ΓΗῪῊΡ “ἀο- 
οεπα!, ἐχαγεῖϊ," οοταρ. ΠΙΠΠΡ “ ψεὐτ ατάξεηδ," ἃ 

Ὀγϑοίουβ βίοῃϑ οὗ 6 ΥΥ δρρϑδγδῃοο, (8 ΡΓΟΌΘΟΪΥ 

οαγδιμισιδιιδ, βτη δ] ρ᾽οσίης ο041}). 2322 σδῃποὶ 
ΤΏΘΔΠ ἤοΙΘ ἴπΠ6 ὈΟΘΏΔΑΥΥ ἴπο, ἴον [6 ΜΔ}} ἰἰβο 
δ βυοῖ ἴον {86 οΟἷἵγ, δὰ ἴλ δὲ δ᾽γοδν Ὀθθῃ 
βροίκοῃ οἵἍ.Ὠ απά {πογο 18. πὸ Β101ς8] δυϊποσίεν 
ἴοτ ἃ ΟΠ ΔΑΣῪ Μ͵8]}} {Πδὺ δηοϊοθοα 8}80 ἐμ ἰθὺ" 
ΤΟΣΥ οἵ {Π6 οἰἵγ ἐτίγα πιιιζοδ, ἵ. 6.,) ἃ ϑοτὶ οὗἨ ΟΒΐΏ 6586 

ν8}}. Ὑ76 ψ}}} ἰμογοίοτο πο ἴο ἰακο (2) ἴῃ 
16 βθηῆβθα οὗ ἰδὲ πιο ἴα. Ὀουπάσά, {ἑ, 6., οὗὨ 186 
αἷδγ ἰοχτίζοτυ ἰμαὺ ἰδ θουμάοα ὈΥ {π6 γν18]], ἃ ποῖ 
πυϊγοαποηΐ τηοδηΐηρ (οοιρ. αεῃ. χ.19; ἔχοά. χ. 
14,19; 1 86. χὶ. ὃ, 7 δῃὰ {πΠ6 [,αἰΐη ΤῸ Τῇ δ 
ΟΕ ἰοΥγ ΠΟΥ 88}8}} θῈ ρανϑὰ πὶ οἤοΐοθ βίομοϑ 
(ΘΓ 33, δ ζϑηθΓΑΙ οχργοββίοη ἰοαῃὰ ΟὨΪΥ͂ 

Β6γ6). ΒΕΌΟΝ ͵8 {Π|0 υπάογρίαπαϊηρς οὗ οἂγ ἰοχίὶ 
{πη8ὲ 16 δαί οσ οἵ {μ6 ὈοΟΚ οἵ ΤΟΡΙΣ μδα, [Ὁ ἢΘ 
ψτϊοθ: “ Απὰ ἰδ πἰγοοὶβ (πλατεῖαι) οὗἁ “ΖΓ ΒΗ] τλ 
8}}811 θ6 ρανοὰ (ψηφολογηϑήσονται, Ἰαϊὰ ἴῃ Τ,ο8810) 
πὶ. θατν] δηὰ οδγραηῃςο]ο δπα βίοῃθβ οὗ Ορμὶν,; 
Τοῦὶλ χἰ. 17. Ηο μα ἰδοτοίοσο {86 1άοα οὗ 
8. ἰοββ6]δίϑθα ραυθπθηῦ. 

ῷ. Απἃ 611 ΤΥ οδ ἄχθη ----- δαὶ [86 
ΙΤιοσᾶ.--- ἐγ. 138-17, Αἴτοῦ ἴΠι666 ἐπε ϊτδ 8 οὗ 
δῇ ουϊνδτὰ σΊΟΣΥ Θαυ Δ }} Ὁ σγαηὰ δηα βυρο]οαὶ, 



δ92 ΤῊΗΕ ῬΒΟΡΗΣΕΤ' ΙΒΑΤΑῊΉ, 

πο Ῥτχορῆοέ ἑσσηδ ἰο ἐπ9 ἱππτνασὰ ἐδπδὶ 
Σοϊοἱο ἰο 18:6 δρίβοτο οἵ ἰῇ » Οὗ 1Π8 1Πἶ6 οἵ 
186 δοι!], οὗ τἱ νην. “ ΓὮΥ οΟὨΣΙ ἄχος," 
86 βῆγβ, “8 ὍΘ ϑοδονδδ.Ἰϑασῃ θᾶ, ἰ ς., 
ἐδυχὰϊ ΟΥ̓Ἡ Φεβοναβ, ΤΏυδ 86 Ῥγοιηΐδοθ ἰζῆον- 
Ἰοάμο, διὰ ἴῃ ἕβοὶ (δ εἰ σμιοσὶ δημὰ ταοοῖ ἰη(8}11}] 
δίποθ Φοβονδὰ Ηἰπιδοὶ ἰδ ἐΐβ ϑοῦγσοθ. Εὶ πὰ 
Θχρυθηδίοῃθ οὐοςῦν χ]ΐν. 8; 906] 11]. 1 κα. ; 76 Σ. 
χχχὶ. 34, ψ 116 τΠ οἷν [16] πιθηὶ 16 ἀθο ἴα [δ 6 
Νον Τοβίδπιοηξ ἴῃ κα ἢ 88 Φοὁδη Υἱ. 4ὅ 
μρρμαι ϑεοῦ), 1 ΤΠ 666. 'γ. 9 (ϑεοδίδακτοι) .- Αοἷα 
ἱ. 16 βηᾳ; Ἡϑοῦ. νυἱϊ!. 10 .: 1 Ζόδὴ εἰ. 20. 

ἌΝΒΟΤΟ ἴθ6 [ΓῸἘΡ ἰδ ΗϊπβοΙ ἢ δηά δίομο {δ6 
ἰδδόποσ, ἔπθγθ (ἢ 6 τόδ ]ς σδῃ ΟὨΪΥ ὈῈ ἰδο ἀφοροδὶ 
δΔηα τπροδὶ πηΐγογϑαϊὶ ἰοῃ ἴον ορὶγὶὶ δηὰ 
δουα!, ΕΌΣ Ὑμδὶ ἰδ [080 ἰθδοῖιθα ἰθ (ὴ6 {γὰ6 
πίράοωι. Βυΐ ἐμαὶ 16 ποὶ πιοζθ ἰμθοτγ, αὶ αἶθὸ 

ἷοΘ 86 Ἧ6]1], δῃά βδίΐδβοθ (9 Ὑ 8016 χηδῃ.-- 
ΒΓ86Ϊ 60 ἰδυση σδηποῖ ργδοίΐοθ ἀητί χἢϊδουδηθδα. 

10 τουσὶ 6 ΒΟΥ 898 118 ωοτὰ ἷβ Βοὶγ, ΒΥ (86 εχ- 
οΙοΐθο οὗ σγἰχζῃίθουδηθθθ ἀΐ 5}}4}} 1.8617 δ6 Θϑίδὴ- 
ἸἸδιοὰ [Ὁ τ ηἰθουδηθαθ Οχ δ] ἰδ ἃ πβδίΐοῃ (Ῥσονυ. 
χὶν. 84). 1δτλθὶ πησπδὶ ποῖ, 86 (6 ποτὰ ἀοσθδ, σο- 

88 σοοὰ ἰὴ ἰμαὲ δισίποσο ἱΐα οὐ 
ληίογοδί. [1 τοῦδέ ποὶ 10 ἐπροηάϊης ἀδηρου, 
ἰἰδοϊΓ Ῥσδοίδουο πησὶ κἰθουδηθθα δηὰ γυἱίοϊθηοο. 
Εὸσ ἴῃ ἔδοι 1ξ δα8 ποι βίης ἰο ἔϑασ, 1{ τουδὶ ὃὉ9 ου 
ἰὼ κυατὰ Ὀοίξᾷε δραΐϊμαὶ πε ηϊοουδηοθθ δηὰ 
Δίδσιω. [{ τηπδί ὈΘ ποΐιμοσ ἐπθοίθης μον ἀοδροῦ- 
ἀοε. ΠΡ ἰ6 ““,)},αοίίο, ουπδίαγπαϊνο," ἴῃ ἃ βΌ- 
θεἰλγο οὗ Ῥάκινε 6220 (ΟΌΡ. ῬΙΟΥ͂. ΧΙΪ!. 8; 
Χὶν. 28). οΥ ἐξ (υἷΖ., ([ῆ9 πυδ]οοὶ οὗὐὁ ΠΙΠ 
ἘΠ 8} ὨὯΟΪΣ ΟΟἿΣΘ ὨΘΩ͂Σ (δι. ἱῃ 8 ὨΘΌϊΟΓ μέλας 

66. 
γον. 16. ἴῃ οοῃηροίίοσῃ τῦὴϊ (6 δἰδίοταδηὶ οὗ 

γὰγ. 14, δὶ Ἰατδοὶ ποοὰ οὶ ἴδϑασ, (μα Ῥχορδμοὶ 
ὩΟῊῪ δοὶ8 ἰογὶ (1:6 τοδδοῦ. ΕἾτγαεὶ ἢ0 ἄοθβ ποὶ 
ἀρ δαὶ ἰμοσθ πλαΥ ὕὑθ Βοβί:]6 οομδρίγβοίθη 
διδιπδὶ ἴ6γτ86]. Βοδοϊᾶ, ΓΌΏΘΥ 68}4}} ΘΌΓΟΙΥ 
καῖμον [“ ΠΟΥ Ῥδηὰ ἰομθίμοσ ἰὼ Ὀαπᾶβ,᾽ τ. 
Ν---ἶδ. τοπαουηρ.--ΤῈ.]. 2 μαα {μδ΄ τηϑδη- 
ἷπρ οὗ Ὀαηαΐπρ ἱορϑίθμος ἴῃ ἃ ποδί ]6 σθη86 δἷβὸ ἰῇ 
Ῥα, ἵν]. 7; Ἰχ, 4; οχσ]. 8. Βυὶ ἱβουμῇ (μδὲ τδῪ 
ΒΕΡΡΕα δ 16 οὶ ἕτοιι Νῖο, δαγ8 (86 [0 80. 
Ὑοοτνοσ, μοη, σπίίϊβουξ Φομονδ 8 δρρσουαὶ, 
ὑδηάδ ἰοροϑίμοῦ αὐ Ζίοη (ἐμ6 ποὶαμθογβοοα οἵ οοπ- 
ΒρΡΙΓΔΙΟΙΒ ἷ8 Θυϑὺ διοβίὶ]6), Ηο ψ1}}, 88 ἱξ το 76 δί- 
ἱγαοίθα ᾿ἴκ9 Οἷτὰβ δγὸ βαϊὰ ἰὼ ΒῸ ΒΥ ἐμθ σγβί!]6- 
ΒΏΔΙκο, (3}1 οὐ [866 δηὰ 80 ἀδβῇ [ἰὁ Ῥίθοϑθϑδ ΠΡ: 
1κο χχ. 18).---Ἧοτ. 16. Απὰ Ὀθοδυδο αοὰἂ (Π6 
[80 ““οδῦθοθ ἰγοὴ ἴο 
ΤΩΘΏ. 0 ΤΔΚ6 ΒΟΓΩΒ οὗ ἰΐ, δῃηὰ ἐμαὶ [Ὁ ἐπθ 
ΓΤ “16 ψδδίοσ᾽" ἴὸ δ (Ὁ ἀοδιίσογίπρ, βὸ 
41|.0ὺ Ηδς [48 [ῃ6 ῬΟΥ͂Σ [0 οοιροὶ (86 ογοδίιγο 
οὗ Ηΐδ δαπᾶὰ ποῖ ἴο 86 ἷα ἀοκίσυοσίίνο ο- 
Οἰομοῦ οὐ ἴδ786].---ἰ οδηποὶ ἰγοδὲ ἴδ οἶδιθο 

ὉΠ ΓΙ 42 “ΜῈ κ5 1ῃ9 δροάοεϊα. Τῆθ 
βαῃίθη66 τδίθον δθῆττοθ (αὶ (6 ΤῸΒΡ τηϑθ (86 
ὙΕΔΡΟΠΒ Ὠοῦ (οΓ ΟΪΑΥ, Ὀυαΐ οὗὨ οοὔῦτθο ἴογ ἀσαίγαο- 
ἰοπ. Βαΐ ορροθϑὰ ἰο ἴηγβ6], ἰδ γγϑᾶ 88,81} 
1] ἴῃ ἐμοῖσ υλἱβείου, ΔΙΙΒουρὮ [Π6Υ Πᾶνθ (δαὶ 
τη ΐ βίο ΌΠΣ . ΕΥοαλ ἸΤΟΏ ἩΘΔΡΟΩΒ [16 
ἸΔΏΝ ΠΟῺ ἰο ἴἢ6 ΠοΘἢΪΥ ποδροη ἰδ ΘΔΑΥ, υἱΖ., ἰο 
ὅπ ἰοησυθ, πῃ ϊοἢ ἰδ οἴδη οοιηρατοὰ μλωο ὐῆρι οὔ 
ἰγοῦ ἷθ ΤοΔ]]9ὰ πότϑο (Ῥα. ᾿γ. 22; ἵνὶϊ. δ; 
Ἰχὶν. 4; Ζ26γ. ἰχ. 8, 8; χνὶϊἱ. 18). ΕΥΘΡΥ δυο 
ἰολρτια ἴμδὲ δ8.}4}} σαὶβθ ἴθ6}7 ἴῃ Ἰορδὶ δισὶ ἴθ στιὰ 
]δτβεὶ 8}}8}} [δ ὑγουϑὰ ΒΥ {1.9 Ἰαίίες τὸ "6 ἃ »»7, 
οσἱπιΐηδὶ δηὰ χυΐλ!ν (]. 9). Δ 

ΛΩΝ δηὰ δε ἱδυρῇὶ] ΚΤ 
ἱ 

Α ὕχίαῦ ποκὰ ἰῃ οοποϊυδίοα δηΐοῆοα ἐδο ἀΐ6- 

οοῦσθο, ἘΠῚ4 (ΝΠ) τοίοσο Ὀδοῖς ἰο (πὸ τὶς ὑτὸ- 
Τηἶδο οὗ Ὀ]οδαίηρ οὔ 6 ομδρίοσ, Τὶ. ξκίνϑῃ το 
80 δοτνυδηϊδοίϑομονδῃ. [1βεϊδἢ ἰπἰθη οΉ4}}7 
ΒΡΘΒΙΚκ5 Βογὸ 10. ἐμο βγεῖ δπὰ οὐἹ])Υ ἰΐπ16 οὗ δεγναπέδ 
οὗ Φεδβοναῖ. Μαηϊίθαι υ ἰπογθ 16 ἱπιοπάοα δα 
δΔη 6614 ἰο ἰἢ6 βογνδηὶ οὗ ϑδονυλῖ [πδὶ ΡΙΔΥΒ δὸ 
Ργοπιίποηξ 8 μαζὶ ἰῃ οἰδρ. 1111. ΑΔογ ἰδδὲ οδδρ- 
ἴδ {Π9 Ῥγορῆοῖ 88 Ὡοι ΠΣ ΤΌΤ ἴο 588 Υ ςοΏ- 
ΘΟ ἢρ ἴ16 βοσγδηὶ οὗ Φόβον. Βυὶ 6 δᾶ5 
58{1}} ἴο ᾿πἀϊοαίθ ΠΟῪ (μ9 βδϊνδϊίΐοῃ ἔγοπι ἰδ 
ΒΑΥΪΟΌΡ Ὑ11}1 Β6 οοηνογοὰ ἰο (δοδο ἐμδὶ Ὡϑοὰ δηὰ 
816 ἩΟΙΙΝΥ οἵ δα γδϊΐοῃ. Τ8Ὸ οχρεεβείου “ Ἴ2Κ 

“βετυδηί οὗ ΦΒονδ ἢ σοῦ δρδίη 23 Κίηρεϊχ. 7; 
Σ. 23; Ῥδ. οχὶϊϊ. 1. οχχχίν. 1; οσσχχύῦ. ]. Νον 
ἰο ἐμι6δο βοσυδηΐβ οἱ ὕϑῆονδα [86 Ῥτοπιΐδθ οὗ (μἷ5 
Οδδρίον 8 ρσίνοῃ, φοϊπιης ουΐ, 88 ἰδ πόσο, ἐποὶν 
ἱπδονίϊδηοθ δπὰ ἰμ6 σἰχηϊοουδηοθα δοηυϊγοὰ (05 
ἴοι. Βεσκ (6 Οὐγο ει. Ἡγοΐδα.» Ῥ. 161) ογθῖ 
τοοορηίδοα {παὶ ὈΓΡῪΣ ἴοττοϑ δὴ δηι ἐμοαὶθ ἰὸ 
»υῦπ, ὙΤδὸ εποπιΐοα οἵ [ασϑαὶ δ.}4}} ἀδοῖ ἰο 
Ῥίοουϑ (νοσ. 15), δπὰ ΣΥ ὑμ00 οομίεπά Ὀείοτο α 
ἡ)πἀριροηὶ ὕδγ, 8ἢ}.4}} Ὀ6 οοῃάεοιαηεά. Βυὶ δ6 
βοσυδηΐβ οὔ 6 [.Χ0Ὲ} 868}4]}}, δα (6 δοϑὰ οὗ ἰδ 
ϑαγνυδης οὗ 9 ουδὰ (111, 10, 8), ἱπποσὶς ἰπ 6 αἸοΥΥ 
ἐδιδὲ ἰδ Ῥγοπηϊθοα ἴὸ ᾿ ὑιαΐη (ἢ 9 χρη ϊοοῦθ- 
Ὧ688 Ώ1ΟΣ Ηὸ (π6 Βἰρἢίοουβ ΟὨΘ, ἱπσ ὦ 
1111. 11, 6}8}} ἱσωραζί ἰο 19 ᾿ηδῃγ. 

ΘΟΟΤΣΧΑΙ, ΔΝ ἘΤΉΤΪΤΟΑΙ, 

1, Οχ ᾿ἶν. 2. “Ααοἂ ἀνοῖὶς ἴῃ (86 ΟἹὰ Τοϑδ» 
τηρηὶ 11} ΗΕ αἰ νῖπο βοσυΐοο ἢ (56 Ταῦθοσηδοῖο, 
ποῦ τὰ ΠΔῪ 6118 Ὀγοδὰ δηὰ ὁ δβυηάγοα ο}}5 
Ἰοηχ. Βυὶ ἰδ 8 ἠοῖ δοοοιῃρ!κμοὰ πιὰ (ἢΐ8 ἰη 
1Π6 Νὸν Τοδίδιιοηῖ. ΕῸΓ ἴΠ6 κίδῖκο τασδὶ ὈΘ ϑοὲ 
ουὔΐ τῦοἢ ΙΓ ΒΟ Ρ, Ὀοοδαδο ΟἾσἰδὲ π}} τεῖχη ἔγοσι 
ΟἿΘ δρᾶ ἴο ἐδ οἷδε (Ῥὰ. ᾿χχὶϊ. 8). ΟΚΑΜΕΒ. 

2. Οὐ ᾿ἶν. 4,δ. “7 ἀο ΠῸ δοῦπον Ὑδοα 
ΓΘ ΓΘ 80 ΥΟΤΥ͂ τηΠΟὗἢ δἴγαϊὰ οὗ οὟσ βρί γί] 6 π6- 
τηἶοβΒ. Ο, Βον 1 διρηγοά τγὸ οδῃ ὃθ 
τ Βοη πὸ μαγο Οοά ἴον ἃ πίομα! [π|ο χίϊ. 89: 
Ποιὰ. Υἱΐὶ, 81.---( θα ονπις ΤΟ] οὗ δοσῖα 
σδηῃοὶ Ρογϑῃ. Ηδ ἷβ δὴ ἃ Εἰνῖῃρ το ῈΥ υπϊϊοά 
ἴο ΟὨτἶδὲ ἷ6 Ἡοδὰ. ὙὙ11} 86 Βοδβὰ 1οξ οὔθ οἵ 1ΐδ 
ἸΔΘΙΏΒΟΙΒ ὃθ ταν] ο, δηὰ ποὲ σοϑοῦθ 115 οῦον ὃ 
Το χυϑ. 7, 8.--- ἠο εἰπυϊά δὰ βῃγ ουρδὲ ποῖ 
ἰο 06 πι|848 τοσζὸ ἰξταϊὰ δηά δῆγ, αὶ οΏθ : 
ἴο οοπηΐοτὶ δῃὰ οἶθεσ ἰἤθ ἀρ. 1 ἴμορα. ν. 14..-- 

ΑΒΚΕ. 
8. Ου Ἰ᾿ἶν. ὅ. “Ηαδεοδὶρ «ιατίδπι πον δ ορδη, 

φοὴ Ῥείγωηι, ποῦ Ῥαμίωνα, ποη, εἰς., δοὰ 
Τροοπιΐπιηι φυὶ εοἷξ (6. ΤΤΉΕΒ. 6 ΡΙυγαί 8 

Ὑ», Ὑ)»3 ιμὸ οἱὰ ἐβοοϊορίαπε ἑοαπά δὰ αάειην- 
ὁγαϊίο πυψϑέον τὶ 5. 5. Τγίπ αἰ: “δροπδὲ νεὶ δρονδο- 
τὸ ἰυὶ ιδ “ζολονα." ΕΟΞΈΒΤΕΒ. 

4. ἂν. θ6-8. ὙΥ̓ ιαὶ ἷμ 811} {πη ἴῃ δοπηρασί- 
Βοὴ πΠῚῚ οἱοσηΐ γ ἢ ΤΠογοίοσο Ἡδδὲ ὉΣῸ Ἔἐθρθο ΠΥ 
{Π6 οχἑ]6-Ρογοάβ οὗ [5τϑο0], ουθ [6 Ἰοηρχοδῖ, 16 
Βοπιδῃ οσχἕϊθ, ἴῃ οοπιρδγίϑοη ὙΠ ἢ (6 ΘνοΣ δείλης 
οοιοτηπηΐου οὗ [δ 6 πδίΐοη τ ἢ ἰϊ8 Τοσα ἢ Ὑδοτο- 
ἴοσο ὙΜδὶ ἂζὸ μα ἐγ θυ διίομα οὗ ΟἸγδιομάοπι 
οοτηραγοὰ πῖϊ [ἢ6 ογοσ δαί Ὡς τοδὲ ὑπαὶ ἴδ δτο, 
μλϊθοὰ ἰο (6 Ῥοορὶο οὗ αοὐ ἢ Ηοῦ. ἵν. 9. 8 
οὐρδΐ, Ἐπογοίοσο, ἔῃ ἐμ6 μιοδίοδὶ ἀϊσῖγοδα, π|ἢ1]6 
ἱκμίησ: Ο, Γ0ΒΡ, μον ἰουρί πονὸς ἰ0 ἴουροῖ 
ἰδὲ τῖτρ εἶθ ΓΟῈΡ δ ἰβουβδηα γϑασε ΔΙῸ 88. ΟὔΘ 
ἀδγ. Ἧε οὐρὰ ἰο τοσηθίυος ἰμδὲ ΟΥΘΓΥ ΘΑΓΙΒΙῪ 
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ἰοὰ οὔ ἰἰπιο ἰ8 ἕον ἴπο [0Ἐ"} Ρυὲ 6 τηοπιοηΐ, 
ἔοε 186 ῥτίσο οὗ ουυϊ δοίης 1188, δὴ θαυ Εν ππο- 
χοθηὶϊ οἵ (σἰ θυ] δι ἴοι ΠΥ θ6 οηάυτγοα.---Βαξο 

Ῥγαεδοπέξηι 
Ῥταξβοβ τιαΐμηι. Οὐατε ἐρ᾿γμυαίδ λαοο ἐδ Ῥγαοίϊοα, 
οπιλία ἀρρατεηέα δρεοῖτα τοίϊπφιῖτο 
ΟΟΥ αὦ ποτ ἀρραγεπέϊα, 06 ἐδί βάε ἰπ υεγδο λαδγόγε." 
--στΉΗῈΒ. : 

δ. Οὐ ᾿ἰν. 9. “Νοππιησιαπι ρίαϊ!, αἱ δἰ( φ0ρο- 
οἷεξε αἰἰφμα βιαγὶ ἀὐϊυυϊδ, πολ ἰαπιεπ γεάϊὲ ἀνποίωπι. 
Οὐιοίἐε5 λοτηΐπεδ οεγπαπὲ ὑπαπὶ πιδεοιίαπι αϑοεπάεη- 
ἔξτι, ἔπ ριίαπὶ τεαϊξισιμη, αἀὐινΐωπι. Ηδο ἐεί, ἰευὶδ 
ἐδπίαίϊο [᾿αποίϊ απίηευπι, δοά οροτίοί, οἱ δἰ ἐΣ [ 
Μάνα ῥγοβείαπιια. Νιδὶ ποπὰ πὶ ἀόδρεγαΐίο ἱπ» 
εἱαετεῖ, πὸπ αἰδοεγόπιιιδ ὉεγῈ .) {στπεπκ. 

6. [θη ᾿ἶν. 11, 12. “1 (89 ἑογοροίης οἰδρίθν 
πὸ δὰ (Π6 Πυμ}}} δου πὰ οχδϊδίιοη οὗ ΟΠ σὶβί; 
Πιθῖθ τὸ Βαυδ (δ6 μυπι δου ἀπά οχαϊιδίϊοη οὐ 
ἐμ Οδατοῖ; [ὸγ ἰἔ πὸ βυβον στῖὰ ΗΠ] ἢ, ψὸ 6.18}} 
τοὶσα στ Ηἰηι. Ὑαν. 12. “Τμαὶ πιϊοῖ (Π6 
οἰλάγοη οὗ ἴπ9 τον ἃ ἸΑΔΥ ἂρ διηοης (ποῖσ ἰγοδ- 
βατοθ, δῃὰ ἴοο οἥδῃ ἴῃ (Π6 1} Ποασίβ, [16 ὩΣ ἀγθη 
οἴ αοἀ πιδίκθ ρανοιλθηίβ οὗὅ, θὰ ρυὶ υπᾶορ ἐδοὶν 
ἔοοι, {πὸ διίοδὲὶ ρῥ᾽δοο οἵ ἰϊ.) Μ. Ηκν αν.) 

7. Οὰ Ἰἶν. 11, 12, “ὙΒΘ οοἿογ αἰβρ αΥ οἵ ῥτο- 
οἷοι βίομϑ ἰὼ νῃϊοῖ ἰῃ9 Νον «6ΓΌΒΆ]6 πὶ ΒΏ1Π68 
ἦδ τῆοτο [δὴ ΟΠ] ἀΐδῃ ραϊηησ.  Βαποα ἐμθη 
Βδνθ [Π6 Ρτγϑοΐοιυμ βίοῃ: β ὑποῖσ οὔσηι Τ86 υἱι]- 
τηδῖο βτουηὰ οὗ {8}8 οἤδυτα ἰβ. (δ ἷδ, "ἴδ ἴῃ 4}] 
Ὠλίυγο νου πα δἰγοίοδοθ ἢΡ ἴο {μ6 ᾿ἰχῆϊ, δηθὰ 
αὶ ἰπ 186 τηΐηθγαὶ σουϊὰ ἴθ ῥγϑοίοιιβ βίου 
τορσγοβοηΐ (Π6 πὐτσετι βίδχο οὗ (Πιῖ8 δροοηαϊηρ ὑγο- 
οϑδϑ οἵ ᾿ηπγασὰ δυδογρίίοη [{ 18 {886 Ῥγοσθββ οὗἁ 
βοϊ υηίο!άϊηρς οὗ (86 ἀϊνίηθ φἸοΣΥ ἰβοι δ (Παΐ 18 
το (Ὑρο ομ Δ Π1Υ ἰῃ 106 δβοθηάίηρ βοα]6 οἵ 
1Π6 Ρ]ΔΥ οἵ οΟἷοῦ δπὰ ἴῃ (6 ἰγῆβρδγθηοῦ οὗ (δθ 
Ῥγθοϊουῦβ βίομθβ. ἸΠογοίοτο {86 Ὠὶσἢ-Ὀγίθθὶ θθασα 
4 Ὀγολδῖ μἱδίο πὶ ἱσοὶγθ Ῥτγοοΐουϑ βίοηθθ, δηὰ 
οὐ ποῖαι ἰἢ 6 ὨΔΠ165 οὗ [Π6 ἔτεῖνο ὑγῖθοα οὗὨ [5Γδο], 
δὰ τμογοΐοσο ον. χσχὶ, ἐδίκοθ {π6 ῥἱοίατο οὗ ἐ}|6 
Νον Ψογυδβίθηι, ἰμαὶ [16 ΟἹ Τοβίδιμοηϊ Ῥτορδοὶ 
Παγθ βἰκοίομοδ (πὶ ποὰἱ ἀϊδι! συ ϊπρ {Π6. ἰδὲ 
{ἶπιὸ δηὰ ἐπ ποῦ] ἰο σοπι6), δῃὰ μαδϊπίβ ἰὲ ἰῃ 
ἀεἰδὶ!, δαάϊηρ ἰο [16 ῥτοοΐουβ δίοηθα, πῇ θοῦ Πα 
ὨδΙΉ68 ἐπα γ᾽ 0}8}}γ, Α͵θὸ ογγβίαὶ δηὰ ρθαγ8β. ΗΟΥ 
οοὐ]Ἱὰ {μ8ὲ Ὀ6 Ἔχρ]αϊποὰ 1 ἐπ 6 βίοηϑ- ποσὰ ἀϊὰ 
ποὶ δῦϑογῃ ἴῃ ζιβὶ ἢ ἃ γοβοοιίΐοη οὗ τ οἰθγηδὶ 
Πἰχἢ 5, του τ πΐοι αὐ 18 ο4|1|0ἃ πατὴρ τῶν φώτων, 
δηὰ πογὸ ἰΐ ποῖ ἱπιρ)ἰοὰ ἰμδὲ ἰμθ Ὀ]οοθθὰ Μ]]} 
ΒΟΙ6 ἰδῆ Ὀ6 40]6 ἰο ἐγβῃβίδίϑ {Π|686 βἰ ον ἼΗΣ 
ἰηίο {πὸ πογὰβ οὗ ἀοἀἂ οὔ οὗ πβιίοῖ {ΠΟΥ Πᾶνα 
(πεῖν δοὶηρ Ὁ" ἈΕῚ ΤΖΘΟΗ. 

8. [Οη ἴἴν. 13. “ὙὍἢο σπυσοῖ οἰ ]άτοη, Ὀοΐηρ 
θογῃ οὗ Οοά, 5}}4]} θ6 ἰδυμρ)ι οἵ αοἄ ; Ὀεΐῃρ Ηἱδβ 
οὨ]άσεη ὈΥ δἀορίίοη, Ηδ νὶ}} ἰδῖκθ οᾶγθ οὗὨ {πον 
οἀυοείΐοη. Δ νὰβ Ῥγοπιίδοὰ (νοῦ. 1) (δαὶ [Π6 
ΟὨΠτ ἢ ΒΒ ΘΒ] ἄγοη βῃουϊὰ ὍΘ τηϑηγ; δυΐ ᾿οπὲ πὸ 
βου] (ΠΩ Κ (δαὶ Ὀοΐπρ ΤΩΔΏΥ͂, 88 βοπιείϊ πιο ἴὶ 
ΒΑΡΡΘΏΝ ἴῃ ὩὨμταθγουβ ἔδυ 1168, {μον Μ111 6 ὯΘ- 
αἰεοϊοα, δηα ποὶ μαννα ἰηπίγισιΐοη σίνοη ἐμοὴλ 580 
ΘΑΓΘΙΌ 88 ἴ{ (ΠῸῪ ποτ δαὶ ἴΌΥ, Β6ΓΘ [Ἰκθα 
ἐδδὶ ποσῖς ἰηἰο Η]α οσῃ Πδηά: εἰν ϑώθοι αἰ ὃς 
ἑαιιοὴέ Οοά, ᾿παΐ ἷβ, {ΠῸῪ 5841] ἰδυρδὶ ὉΥ 
1πο96 πποπὶ αοά μ}.4}} ἀρροϊηΐ, δῃ ἃ σβοβα ᾿δθοτα 
8}4}} Ὀ6 υηᾶον Ηΐβ ἀϊγοοίΐοπ δηᾶὰ Ὀ]οραΐησ. Ηδ 
Ὑ]1} ογάδί (ἢ 6 πιο μοᾶὰβ οἵ ἱποιγιοϊΐοη, δηᾶὰ Ὁ 
ἫΪ6 πογὰ δηὰ ογάϊηδηοεβ ν1}} ἀἰβίιϑε ἃ του 
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λιν Ἰίχὰς ἐμδὰ (80 ΟΪἀἁ ἸΤοσίδιιομι οπυσοὶ 
Οαγὸ βου ά μὸ ἰβκθη ἴοῦ ἴμ6 ἰοδοβίηρς οἵ 

186 σδυχοὶΒ Ομ] άγοη, ἰπδὶ Κηοπ]θᾶρο τδῪ ὃ6 
ἰγαπβηί θὰ ἔσο μοπογδιίίοη ἰο βϑηογδίίοη, ἀπά 
Βδὲ 4}} τῆσδ ὕθ ϑηγομοὰ υἱϊῃ ἱϊ, ἔγοπι (η6 1οδεὶ 
ἜΥ̓ ἢ ἴο 6 " ΜΟΗΣνΝΒΥ.) 

9. ὁὰ ᾿ἶν. 16 μη. “Ψεσὶ)γ Ηο ἰδ 4180 ψ ἢ οὐτ 
ΘὨΘΙ θα, Βυΐ Ὠοὶ ἰο σίγα ἴδοπὶ βὕοοθαα δζαϊηδὶ 
8, Ὀαὶ ἰ0 τοβίγαϊῃ ἰμθῆὶ ἔγομη ὕ8, πὰ ῥγϑυΐβοὶν 
Ὠοΐ ἴἰο οὶ ἐμοῆ βυσοοοθα. Οοα βαγβ, Ηδ ἷβ δὶθὸ 
πο γΓῈ 80 ὙΘΔΡΟΙΒ 810 ὌΓαοα ἰηδί 8. Ηδ ἱπ 
81δὸ ἰδοῦ ψ ῃθῃ ΝΥ ΔΑ] Ϊγ ἑοσιδ ἴος θὰ ἀεθϑιστιο- 
ἄοῃ. ΤΒὺρ Ηδ Νὲ}} Βο]ά (Πθπ}, βο ἰμιδὲ στ 4}} 
δοῖγ οι ρΡίπα μον νὶ}}] ἀο ποιμίηρ. 1 οὖν 
διε ῖγ Εοηὰ Η)μ)μ6]7 ἰβ τὶτὰ ΟΡ οηθιὶ 
ἯΘ ΓΔΔΥ Μ0{6]} ΒΩΥ͂Θ ὯΟ ἴδδσς οἵ δΗΥ͂ ΘΏΘΙΔΥ. 
σϑ.808 ἰδ ἩΘΔΡΟΠ8 οἵ 8}} (δ που] ἰο Ὀ6 ἰογροὰ 
80 βοῆς ἰδὲ (ΠΟΥ οδῃ ἀο ποίμιίηρ ἰο Ηἶβ οὨ ἢ] άγοη 
δυιηωδὰ πὶ ἃ ῬΔΏΟΡΙΥ Ὀγ Ηἰβ πογά. 80 8}4}} ἰΐ 
δ6 «ἰδὸ πῖτ ἰοησίιοβ ἐμαὶ Ὀ]ΑΑΡΒθσλθ δραὶπδὶ ὑπ. 
Ἧγ 6 νὶ}} οουνίοὶ ἐποην, δὰ ἱη πα ὅν 8841} 

“ΤῈ ἰά68 5, (δὶ συ δηὰ 
ἰανὸ ἐποὶν ᾿υἀκτηοηί.᾽" ὈΙΕΡΒΙΟΗ. 

10. [0α ἰ᾿ν. 17. 
γἱοίοῦγυ, ἱἢ ἜΥ̓ΘΓΥ͂ δβίυ!6 οὗ πογάβ, πουἹὰ θ6 οὐ ἐδμ6 
βἷαο οὗ {μ6 οὔτοι. Τὸ ἐδοβο τ ῆο ἢανο πδιοῃθὰ 
{86 ῬτΌΖτΘΑΒ οὗἉ αἰδουδδίουβ ἔμ 8 ἴλτ οἡ (Π6 Βυδ]οοὶ 
οὗ ἔγυο το] σίου, ἱς ἰδ Ὠ66 1688 ἰ0 ΒΑ Ὺ ἰδαὲ {ἢ} 18 δὴ 
βθθῃ ᾿ΠῸΠΡΠΔΒΕΥ ἔ]8}16ἅ. ΑΥὐχυπιοηὶ, δορ ἴδηι, 
τ ἀΐσα]α, αν 41} θδθῃ ἰγίοα ἰο ονου ΤΟ (Π6 
ὑσὶ οὗ ἐπὸ ΟΠ γι βεϊδῃ σοὶ ρίοη, ΑΡΡρθ8]8 ἢανθ 
Ὀδθὴ χηϑἀθ ἴο ΔβίσοΏ ΤΥ, ΖΘΟΪΟΔΎ, δηίυϊίῖθα, 
ΒΊΟΥ, δὰ ἱπάοοα ἰο δἰπηοδί δυο Ύ ἀορδγίηθηῖ 
οὔ υμηδη βοΐθησο, πὰ 1} {86 βαο νϑδηϊ οὗ βυς- 
6688. Ῥοοσῖγν ἢδ85 Ἰοπὶ {π6 σἤδσγι οὗ 18 Ὡυ Π] ΌΘΓΒ .- 
16 στανθ ἰδίου δηῃ [88 ἰηϊογσούθη πὶϊῃ 186 
{πγοδα οὗ ἷβ παγγδίϊνο οονογὶ δίίδοκ δηὰ δὶ γ ἴη-. 
δ᾽ πυδίΐοηθ δρδὶ δὲ ἰδ 6 ΒΙ10]6; [6 φαγί [85 Ὀθθη 
ἘΧΡΊοΓος ἰο ργουδ ἰδδὶ " Ηὀ νῆο πηδάδ ἐπ δδγίῃ 
86 τονδὶ ϑά 15 ἴο Μοβοδ ψ͵δ8 πιΐβίδ θη ἱη ἐϊδ. 
δε, δπὰ [16 τϑοοσὰβ οἵ ΟτἹθηίδὶ πδίϊοῃμ, ἔγαοηρ 
{π61ν ΒΙΒ(ΟΥΥ͂ Ρ σγο]68 οὗ ἀρζοβ Ὀογοηά ἰδ δογὶρ-. 
ἴαγο δοοουῆὶ οἱ {Π|ὸ στοδίίοη οὗ 6 πον], δ γο 
ὈΘΟῺ ΔΡροδὶϑᾶ ἰο; δυὶ [8 ἔλσ, ἴῃ 841} {μι686 οοὨ- 
ἰοδίβ, (6 αἱεϊπιδία Υἱοίοσυ 8.88 ἀθοϊδσοὰ ἰὴ (ἌΚΟΣ 
οὔ το Β10]6.-- ποθ ΠΟ δ σὰ ἀθαίσουβ οὗ δχδῃ)ὶ- 
πἷηρ {Π|᾿ὸ οἴἴεοίδ οἵ (ἢ 6 ΘΟΠΙΓΟΥΟΙΥ οὗ ΟΠ Γἰ δι δηΐγ" 
αὶ ἢ βοΐθηοοθ, δηὰ ἐπα σοϑυ]α, σὴ πὰ (μοὶ ἀθ- 
ἰ4116ἀ τ ῖὰ τοδὶ Ἰθδρηΐηρ δηά ἰδἰθηὶ ἴῃ “Ὑ πεἶνὸ 
Ι,βοίαγοα οὐ 86 Οοπηθοίϊοη θοΐπθθη ϑοίθμοθ δὰ 
Βονυεδὶοὰ Βο] σίου, ὉΥ Ὦγ. ΝΊΟΒΟΣ ΑΒ ΊΒΕΜΑΝ,. 
Απάονοι, 1837." ΒΑΒΝΈΒ.] 

ἩἨΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΗΙΝΎΤΗ, 

1. Οη ἴν. 1-. ὙΠπουρδία δαῦδ !}} ΔρΌ]Ἶ6486. 
ἴῃ Ργθδοίπρ οὨ πιἰβαίοηβ ἰο {πε 76") δηά ἰὸ (ἢ 
Βοαῖῆθη. Αβ ἴοῆᾳ 88 ἰμ6 Οἰὰ Τοκίδιηθηί, βθβθν 
[8.86] μδὰ 6 μυβυδηᾶ, (06 Βρὶ γι 8] [εὖ86] νγὰ9 
υπίταϊ αι]. Βυς θη ἰΠδὶ μὰν [βγδὸὶ δὰ 
Βϑοοπηθ ἀοβοϊδῖθ, ἐἤθῃ {Π6 Βρί γι [8] [8.86] ὈΘοδπιθ 
ἴτοα δῃὰ δαβδῃ ἰο ϑιὶγ 1186}{ ἴο ἄθύβὶορ 18 βοδγ- 
ἰηᾷ8 δῃὰ δον γ. Ααπὰ πῆ τ μδί τεβυ δ᾽] Αδ. 
ΒΟΟΏ 88 ἰΐ τδαὲ Ὧ0 ἸοΏρεσ ἱπιρογίδηϊ τοὐσγό ΟὨΘ 
τασδὶ πουβηΐρ, Ὀαΐ [π6 οἰϊοῖ ΘΟ ΟΟΓ 88 ἦοισ ΟὨΘ᾽ 
ταπδὶ πουδηΐρ, δὰ ἰπδί ὁπ6 τησδὲ ψοσβλρ “ ἷπ' 
δρὶσίϊ αὐὰ ἴὼ ἐσ," ἐπητηοα δίεὶΥ ἰο (6 ἴγυθ- 
ΕΥ86] νᾶ οροηϑὰ (8 ΜΑΥ (0 {80 Βεδίμεῃ, δηὰ 

ἰο 186 ποδίμοη {π 6 ΜᾺΥ ἰο ἰδγδοὶ. ἀπά ἔγοτα ἵμπᾶξ 
τηοτηθηὶ Ζίοη Ὀϑοδίὴθ ἰδ τροΐμοῦ οὗἨὨ οουπίϊο8α 
μοβδίμοη οἰ άτοη. Αὐὰ {μ686, πβὸ δἰ μοσίο μφὰ 
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Ὀοθὺ πιπουὶ αοἂ δηὰ πιϊμβουΐί Ὦορα ἴῃ [μ6 πογὶὰ, 
ΠΟῪ ΒΘ Ὡ}Υ μαϊποὰ α ΕἌΙΠΟΣ, 8 μομλθ δηὰ ἃ 
οὨ 114} 8 τί ἰδ ἀτθ οἰθγῃαὶ. [Ι͂ἢ ἰδ βρίτγιυλὶ 
[δγϑθ], πο ἢ ἷθ οθ τὶ τὸ Οἰτἰδάβη οἰνυγοῦ, 
ἔογα ἰο ἴοσ (μα γθαβοῦ (86 υπἰδπρ οδη 6 Ὀοί τ θο 
6 δηὰ (θοῦ 6, Το 26 ιν ββουϊα γϑοορυΐσθ ἰῃ 
116 οἰατοὶι οὗ (Π 6 β Ι τ΄ Κογποὶ οὗ [Πποῖὶν Το- 
ΟΟΥΔΟΥ Ἰοηδ Βὶη00  ϑμὶ ὉΡ, δηὰ ἰδ6 ἢ] 6] πηθαὶ 
οὗ 811 (6 ῥΡγοπιῖθοθ δηἀ ἢοροδ οὗ ἰδθ ΟἹ]ά Οονο- 
Ὥδηϊ. Απὰᾶὰ (δ Οἀδῃι]οβ βμοιϊὰ 606 ἱπαὶ Ὁγ 
ΤΩΘΔΏΒ οὗ (86 Ογἰβιΐδη σμυχο ἢ (ΠΟΥ ὨΔΑΥ͂ Ὀθοοῖηθ 
οἰ] άγθη οὗ Αὔγδηδα, δπὰ ἰμυα Ὀ6 ρσγδῆβὰ ἰηὶο 
186 οἱά ΒοΙΥ οἷϊνα ἔσθ (ΒουΣ. χὶ. 17 βαᾳ.). 

2. Ου ἰἷν. 2.-.8. “ΑὮ υτροηϊ 684}} ἴο μοβροὶ 
ΤΑϊββίου σποσκ. 1) αοἀὐ Ἡ|116 ἰ, 2) Εϑασ ποί. 
3) τη 8 ἩΡΩ 1866.᾿ ἘΣ ΤΗΙΕῚ,Β. ἃ; 

3. Οη ἰἱν. 7-14. “176 σγδαὲξ Ἰλθγοὸν 
ΤΟΙ. 1) ον ἄθορ ἰδ χοθβ, α. ἔγομι (ἐοα β 
ποδιὶ (μτϑαῖ ΤΩΘΓΟΥ͂, γΟΓ. 7); ὁ. ἔγοια δῇ οἰθσῃβὶ 
Ῥυ οὔ φστδοὺ (τὶ νου] αδίίηρ χγϑοθ, νοῦ. 8). 
2) ἤον ἔγῃ [ἰὉ βἰδη δ, ᾳ. οὐ 0118 ὁανἢ (νον. 9); 
ὃ. σ θη Θνουγίὶηρ χἶνοθ ΜὙΑΥ7 δηὰ ἔδ}}86 (νϑγ. 10). 
8) Ηον ἰΐ γαΐῖθοθ ἊρΡ (νϑσβ. 11--14)." ΒΟΗΕΕΒΕΒ, 
ΜΜαποϊ. Οαδεπ ε. Εἶπ Ο΄., 1868, ρ. 284. 

4. Οη ᾿Ἰΐν. 10.0 “Ικ ἰβ ἔσυρ, ἰιἰϑίοτίθα σῖγα τ|8 
ΘΧΔΠΊΡ]68 οἵ τηουπίδλί!δ δοίης αἀἰθρίδοθα δηα δὲμ τ - 
ἴῺς ΔΥΔΥ; δυΐ {πε ("9 γα «6808 νὸν ἑοσϑοοῖς 
ΟΓ σδϑβῖ οι ἃ ὑθ] ονίηρ βου], οὗ ὑμδὲ ἢ πιδὴ ΥΗἱ]}] 
δηά δ Ἔχδηρὶθ. Αἢ! ΠΟῪ βδβοι !ὰ Ηδ ἴογβδαϊκο 
{πὲ ψῇηϊοῆ, πῆθη ἰδ ἴογβδκοαυ Ηϊι, Ηθ βϑϑίκϑ, 
ὙΠ} διιοἢ χτοδί, ἀἰνίπο ραίΐθηοθ δηά Ἰοηρ-δυ ου- 
ἰη, ἴο Τοβίοσθ ἷῃ, 8η4 6818 ἴο ἰδ: Βεοίυσῃ 
δροίη, ἰμου Ὀδοκβ άθγ, δὰ 1 π}} ποὶ οἤβηχο τὶ 
οουπίθηδηοθ ἀρζδϊηβὶ ἰἢθθ. ἰοῦ 1 δὶ τ θγο[α] ; ἷ 
ΜΝ Ὠοΐ ἰζθρ ΔΏΡΟΙΣ ἴοσευοσ (6. 11]. 12)."-- 

ΕΙΨΕΒ. 
δ. Ου ]ἶν. 11-13, “ὙΒΟΓΘ ἀγθ Ὡδηγοθ ἴοσ γοι ] 

ὝΒοΟνοΡ νψ1}} Ἰυάχο ὈΥ (Βθη} πιιδὶ ΒΑ Υ ἰδαὶ Θοά 
δ ἃ ἴοῦβ ἰοτχαγάβ ἐμ6 ομυγοῦ, δηα 18 δῆρτ 
ὙΠ ὁ δῃὰ ῥυηΐθηοθ ἱϊ. ΕῸΓ ἴὸ ὃ τιοίομοα, 
ΒΟῸΣ 411} ποδίμογβ, 09 οομλίογοθα, 46 ἀοα Ηΐϊπ)- 
Β6 ] Γ ΠΟ σΘ οοηΐοεθοα οἵ ΟὨ σἰβιΐβηβ, (μὲ 16. ΟΣ πασὰ 
δηὰ ἀο66 ποῖ ρῸ ΟΠ πὶίμουΐ νοχαιίΐοη. δαὶ ὃδ6- 
οΟΙΏ68 ἰΠ θη οἵ (19 δββύγαποο:  πὶ}}] ποὶ Ὀ6 τσοίἢ 
Ὑἰ (Πθ6, ποῦ τοῦυϊκο (μθ6 7 ἘΠ6 οοπχίοτί ἰβ 
ξἰνοι αὕογο, ἰΐ Β881}} ἰῃ {80 τοδὶ ρ]δοθ Ὁ (6 δῆμον 

οὗ ἃ ἔαϊβοσ, δοοογάϊηρὶν ἰξ 8.8}1 ποῖ θφράιτα Ἰοηρ, 
δέ ἰβ θὰς ἴὉ0Υ ἃ ποθῶ. ἢ (818 1Π8 
Ῥτγορδοὶ μογο, δῃὰ βᾶγβ ΒοὸῪ οὐ πουϊὰ βέογι 
Δα 6} 6 1118} ἰμθ οὔυΣσοΒ ψ (ἢ βαρρῃΐσα ραγο- 
ΤΑΘΏΪδΒ, ΟΥΥϑί8] σἱηάονα, δηὰ χαίθα οὗ γα ῖοβ.Ό Ομθ 
τασδὶ Ὠοΐ (Βἰηἷς οὗ [λ.18 85 Βαρρεϑηΐης ἴῃ 8 ΡῬῃγαΐολὶ 
Βοηθ6. Τὴ ΗΟΪΥ Ομδοβὶ τρϑβῃβ ἰΠ6 βρὶχιίαδὶ 
δΔαογητοοηία, ἰμδὲ 411 μοῦ οὨ!]άγθη, ὦ, 4.) 81} ἴσυθ 
ΟἸὨ τἰδιϊδηθ ἀγὰ ἰδυρμὶ οἵ (6 [0Ὲ». Τβαδὶ 18. {Π6 
αν 6 Ηοὶ ὅμοοι, δΔηὰ ὈΥ ἔδιι ἴῃ ΟΠ ταδὶ 
ΤΑΌΘΝ Ρ6806. ἦοε 16 Βοαγίβ Κηον ἀοά, ἐμαὶ Η9 
δ ᾳταοίουδ; ΠΕΣ ΟΟΝ ἴο Ηΐῃ ἴοσ ἘΣ οοά, ς8}} 
οῃ Ηϊΐπ ἰῃ ουογ πρὸ Ἔχρογίθηοοα Ηἰβ ργδοϊουβ 
ἀοἸγογδῆοο 8ε)ρ. Τβογοίοσο, οἷ ᾿ξ δίοσσωα 85 
ἦλ ΤΏΔΥ, ἰμ6 ᾿ϑδσὶ ἰβ βί}}} ἰογῆι! ἴῃ αοὰ, ΤΊ θθ6 
816 (ἢ 6 μα ἐλαιδῃ ογγϑίδὶ, τυ 168 ὑμδὲὶ ἃγὰ ἰουπά πῃ 
ἰπθ οδυτοῦ, δηα υἱτἢ τοῦ δ[θ 18 δι 61 ]ιοά. 
Βιυΐ Ὠοΐθ ρυ  σΌΪΑΥΙΥ τμδὶ 1ΐ τλθϑῃβ, ἴο Ὀ6 ἰδῆς 
οὗ ἀοά. ἕὸσ ἰξ ἀοθ8 ποὶ πβεδῃ τἱδί [π6 ΑἼδΡδρ- 
ιἰοία δηὰ οἶμοσ ἀοϊυάοά κερί τα ἄγοβϑιι, ἰμαὶ αοὰ 
οομψοσίβ ὑἰῃ6 ῬθΟρΙ]Θ ΟΥ̓ δολθ ῥδγίου δ σον ὶα- 
ἰοῦ. Βαὶ Οοἀ ἰοδοῖοβ ὃγ (δα οῇἶοο οἵ (ἢ κιΐηΐη- 
συν, τ ρϊο Ηο [48 ογάδ᾽ πρα [0Γ τ θῇ ποῦ οὔ δδγίβ, 
ἰδὲ ἱῃ (86 δπι6 οὗ Ηἷβ ϑοὴ (ΟἸσίδὶ “} 6ϑι8 {ΠΟΥ͂ 
δου ὰ ̓γθβοῖ γοροηίδποθ δηὰ [ογρίγθηθπβ οἵ βίτν, 
δηὰ Ὀαριϊζο. τὰ δυο ἈΓΡΆΘΠ ΩΣ δηὰ Ὀαρίδπι 
θ (6 Ποὶγ Οαδοβὶ, ααὰ Ηδ Κιηά 68 ἴῃ μοδγία σχο- 
Ἰίδηοθ οὐ {86 ρτδοθ οὗ αοἂ δηὰ ἱμπλροΐα ἰοὸ οὔο- 
ἀΐεησθ. Τμαὶ [Ποῦ 15 ὙΠδὶ 8 πιοεπὲ ὈῪ εϊηρ 
ἰδυσῶὶ οἵ Οοά, ἀῃὰ φοδβ οὐ υἱοαί ορεοοῖαὶ σονθ- 
Ἰαιίοη." - ΕΠ ὈΙΕΤΕΙΟΗ. 

6. Οὐ ᾿ἰν. 14-17. Το οδυγοῖ βμου]ὰ ἴῃ 81] 
ἰἰπλ65 σϑιαθιῦασ ἰμδίὶ ἰΐ ἰ8 (ἢ6 Ὠουθα οἵ ἐπ ΒοΟΙῪ 
δορὰ τἰχθῖθουαβ αυά, δῃὰ βῃου]α ἀΥβῊ ἔγοπι ἰπδὲ 
Βοίῃ ψαγηΐϊηῃς δηὰ οομηΐοσί. 7.6 ολιγοὴ ο" ἐδλα 
Τονὰ εδἰαπαάβ οἈ τὲρ 1) [κε ἴθ 1861 τσ ῦ- 
Θουβ, α. ἰῃ ἐμαὶ ἱξ Δρργοργίαϊθα ἴμ6 σἱ σῃίθουββοσθ 
(μαὶ (86 τὰ 848 δοαυϊτϑὰ ἴοσ ἰϊ; ὃ. ἴῃ τὶ 1ὶ 
ἄοθθ πο ψγοὺς ᾿(ϑο]ζ, υΐ 'π ΘΥΟΣΥ ἐδίης δὰ 
ἰονατα ΘΥΟΣΥ͂ ΟὯΘ ΘΧογοΐβοθ στ χῃίθουβηθαθ. 2) [ἢ 
οδυχίηβ ᾿υκῦοα ἔσγουι ἰδ 6 [ΒΡ δραϊηβὶ ἰμοθα (δ δὲ 
σου Ἱὰ ἀο ἐξ τσοῦζ. ΕῸΣ α. ἰδοθα ἐμδὲ οοϊωρὶοί 
διαὶ δὶ {16 συγοῦ ἀο δὸ ψϊοῦϊ ἴῃ6 σἰχπίοθοιβ 
αοά; δοῆοθ [ΠΥ ᾶνθ ὁ. ἴΠ σἰχμίθουβ αοὐ 
διζαϊηϑί ἰμθωλ, δηὰ (ΠΟῪ δηὰ [μοὶ Ῥύγσροβοδβ σλυβὲ 
οὐμλθ ἴο οομίυδίοῃ. 

ΥΙ.--τΤῊΗῈ ΒΕΨΕΈΝΤΗ ὈΙΒΟΟΤΙΒΞΕ. 

80 Νον ὙΔΑΥ οἵ αρριορσίαϊίπῃᾳς βαεαϊναῖὶοῦ. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΠΥ. 1--. 

ὙΠ θη τὸ οοηίοη) ρ] δὺο (ἢ 6 οοηίθηϊ οὗὨ ΟἿΣ οἤδρ- 
[ογ8, ΟὨΘ οΟὐ]ά δἰ πιοβὲ οαἱάο {6 πχοάοτῃ οΥ ἐἱοΐβι 
Δηα οχοϊδίπι: Τΐθ 88 ποτοῦ τὶ τη ἴῃ {π6 Εχ- 
161] Ιὲ πιπαὶ παν θϑϑῃ πείθῃ ἴον ΟἸγίδὶ, ΕΥ͂ 
ἃ αἰδοῖρίο οὗὁἨ Ῥϑὺ] τῖο τοδὰ (πὸ ορίϑιϊοα ἰο (6 
Ἐοιηδηβ δηὰ δ δίϊδπδ' Βυΐ οὔ οἰοθοσ ἱπερθο- 
Ὧοἢ οη6 οὔϑοσγοα {Ππδί ουὐγ Ῥτορμοῖ ἀδβοσῖ θα, ποὲ 
Ὑδδὶ Πθ ᾿ἰνϑὰ ἴο 800 δπὰ Ἰεδγηθὰ ἰο Κηοτ ὈΥ ὁχ- 
Ῥοτγίθηοθ, δαὶ ἐὈΐαΓΘ μρὰΣ Ὁ (μδὲ το 5.}}} ουΐς- 
ταδί ὶοα] ἰο ἰτηβοὶ. Α ΕἸὙθηοΒμπηδα που ]ὰ ρ8γ: 
ΤΡ ΡΠῈ ΜΝ ΠΧΈΡΟΝ ἐδιύνε τὸ οἦοδϑα ἔιιδειγ68. 
1 σδῃ ΟὨΪΥ ππάοτείαπα ἴμο οοπίοπίβ οἵ οὔν οἰδρ- 
ἴον ἴῃ ἰΐ σοϊδίΐοῃ ἰο νἰδὲ ργϑοθάρα, 88 σορχγεθοῶΐ- 

πα ἰπ τμδὲ ἃ ὩΘῊῪ δηὰ Ηἰ βοσίο ὑπΐκποστι γρ 
Ταταοὶ ἰβ ἴο οδίαϊη ἃ φουηί]ομα ροδίεσ  δηὰ ἃ βαὶ- 
γψδαϊΐοη οχίθηἀϊηρ ἱἢ ἜΡΟΙῪ ἀϊτγοοίίοη. Τὶ ἰδ, ἴῃ 
οομηοοίζουη πὶῖ ομδρ. 1ἶν., οὖσ οὔδρ. ἵν. δον, 
ἐμαὶ 106 τηοᾶο οὗ διῤ)έοξ᾽ αἱ ὼ δαΐοα- 
ἐἕοη, “1}} Ὀ6 3 ΠΕ οὔθ. ΝῖῸ ἸΟΏΡῈΣ ὈΥ σοίπο τοῦτ 
Ὀπὶ Ὀγ δοϊἐουίπσ δοοερίδῃοοθ 8881} ομβ ρυΐ Εἰ πι86] 
Τὴ οι οἵ ἐμιδὲ βδϊ ναιϊΐοη, τος ἃ πον 1) 6- 
νὰ 85 ἃ ΠΕΥ τηραϊδίον οὗ ἃ ὉΠ ΥΕΠΒΟΙ ΕΒΆῚ οὔες 
(ο [6 που]ὰ, ποὶ ΕΥ̓ ἴογοβ οὗ δύπιδβ, ὃυυΐ ὉΥ Ηἷ 
ἀϊτοοῖ δηὰ ἱηαϊχοοὶ ἐδϑέέπιοπψ. Βαϊ {μ18 (6811 ΠΟΙ Υ͂ 
τασδὶ πηροῖ τ ὶτἢ δ Εἰτλ ον δοοορίδῃοθ, δηὰ βἴποοσθ 
Τοροθηίδηοο πυδὺ ὈΥΌΡΑΓΘ δὴ ΘὨΙΓΔΏΟΘ [οΣ (δ9 



ΟΗΑΡ. ΤΥ. 1-5. δ05 

ἸΏΘΓΟΥ͂ οὗ αοα, ΑἾβο πὸ οὔθ ββο")]) ἐν πύμδιις {89 
Ποῖ ἯΔΥ Οὗ βαϊναίΐοη δ8 ππζγεαδοπαδίε 
ἐφοαδίε, ἰος οὶ ΟὨΪΥ [δγδοὶ, θυ. (6 δῃιἐγθ δὲ τείδος 
8}}8}} αυϊῦδ σεῦ δι Ὁ Ῥδιίακθ οἵ 1.16 κα] ναιϊος. 

οἔ (λὲ ποτὰ 88 (Ὧ6 Θβϑδθῆοθ οἵ [86 ὩΘῪ ΜΔΥ οὗὨ Β4}γ8- 
ἰἰοα. 7λε δοοσηὰ ρατί ἰδ πεσαίίυ6. Τὶ ροΐηΐβ τ Ί 8 
ΝΆΓΏΪΩρ ἰ0 {π6 οὐδίαοίεδ διὰ ϑδογιρίφ ἰμδὶ τημδὲ 06 

ΤῊ ΟμΔρΡΙΟΣ μδ8 {0 ρασγία, 726 βγρί ἴδ ροεὶδόυο δεῖ 86149 ἴῃ οτίογ ποὶ ἰο ἔγυθίγαίθ [6 ὩΘῊῪ ΜΔΥ οὗ, 
ἐπ 15 οοιίδαὶα. [{ ἀθεϊχηδίοο δεξῥονίπο ἀοοερέαποο ᾿ βΒαϊγαίζοι. 

1, ΤῊΣ ΡΟΗΙΤΙΝΕ ΝΑΤΌΒΕ ΟΕ ΤΉΕ ΝΕῊ ΜΨΑΥ͂ ΟΕ ΑΡΡΒΕΒΟΡΒΙΑΤΙΝῸ ΤΗῊΗΕ ΒΑΙ,. 
ΨΑΤΙΟΝ ΟΕ 60}. 

ἴ Ηου, ὌΦΥΟΣΥ͂ οη6 ἰμδὲ {ἰγαίθε, 
Οὐτλ6 γο ἰο [86 ψδίρθτβ, 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΠΥ. 1-Ὁ. 

Αμά δα ἐδμδὺ μαι ΠΟ ΠΟΙΟΥ͂ ; ΘΟΠ16 γ6, ὈΌΥ, δπὰ οδὶ ; 
68, οομγθ, ὈΨΥ π1π6 δηα τ 
ὙΝΙουϊ ἸἹΠΟΠΟΥ͂ δπα ν]δουΐ ῥγῖοθ. 

2 ὙΒογοίοσθ ἀὁ γ8 'βρθηα πῆοῃθ 
Απὰ γουῦ δ θοῦ ἕον ὑδαέ «τοὐύ 

ἴον ἰδλαὲ ωὐὐλιοῖ, ἰαᾳ ποὶ Ὀγοδα ῦ 
βαι ἤθη ποί 

θαυ κθῃ αἰ] ρο ΟΠ Υ απο τη6, πα οδΐ γο ἐλαΐ ιυλίοῦ, ὦ ροοὰ 
“Αμὰ ἰού γουγ 80} ἀ6] ρὶ ἐϊθοῖ} ἴῃ ζαίαθθα. ᾿ 

8 [πο]1ὴ6 ΥΟῸΣ ΘΆΓ, 8η4 οοἴηβ υμ0 "16: 
ΗρΑΥ, δηα γοῦγ 8010] 8}}8]] ἰΐνϑ ; 
Ἀπὰ 1 ν1}} τπᾶ κα δὴ θυ βίη 
νόπ ἰδ6 ΒυιΧα σῃογοΐοβ οὗ Π.ΑυΣ 

ῃξ οονθηδηΐ τὶ γοῦ, 

4 Βεβο]ά, 1 μανϑ ρίνϑῃ δἴπι [07 ἃ ΡΘΕ ἴο (86 ΡΘΟΡΙΪο, 
Α Ἰοβάδσ δηα σΟΙΙΏΔΠ6ΟΣ ἴο {6 

δ Β6}ο]ἀ, μου β8]}ξ 64}} 8 πιαίϊοῃ ᾿φὐλὴ Ἰδοὺ Κπονοβί ποῖ, 
Απηά δηδίϊοῃβ ἐλαΐ ζη6 Ὗ ποὶ (ἢθ6 ΒΏ8}} τω υηΐο ἰδ66 
“Ββϑοδυβθο οὗἩ {πὸ [080 τὰν Οαοά, 
Αμὰ ἴοσ (μὸ ΗΟΪΥ Ομο οἵ [βγϑε]; ἴον 6 Βαίμ ρἱοσι ἢϑά ἐδθ6. 

} ἨΦΌ. τοσίσλ. 

8 αοηιδείίίον. δ Σοαγζχϑη, Ἀδαν οι. 4 Απὰ νοῦν δουὶ ἐλαῖΐ, 
ἃ κα μαξίοἩ. 4Φ ΕῸΥ ἐλα ϑαζκα ψ΄. ἔ (ο. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΎΤΟΑΙ,, 

γοτα. Ἱ, Ἅ2):- Β6ΣῸ ἄϑβοηι. ὕγοσι Ὕ21: ἀπσιοπα [ἔγοτὰ 

Ὃν κοὸ Βύκκος. 125.-- Τὰ, (οοταρ. χιΐί. Ἰ, 10; χινε!. 14, 
εἰς}. Ιη Ἰβαίδῃ (6 μψοτὰ ἰν ἡοῃηηῃὰ ἴὰ ἐπ ]8 δϑῆβο ΟὨΥ͂ 

μεῖο. ----- ὉΠ) - ἢ θα ΟΥγΙΏΟΤΟΣ 88 ὀμοκῦ, Ὁ» - Ὁ 

(αὶ, ααχί!. 41), γ »-γὰγ (1. χ- 15) ϑτ, Ὀπκτ 
([ἐΔ. χχυχί. 8). 
γον. 8. ΤΏ Οχργοβαίοη Ὁ νὰ. ΔᾺΡΙ 5 ΔΙ πγοθέ 15 δοϊῶ- 

τποῦ ἰῃ ἐμ ΟἹὰ Τϑδίδεηθῃς ̓8 Ὁ» οΥ ἦκ ΓᾺ3 ΓᾺΣ. Ι 
ΟΟΟΏΓΑ Εἰχοὰ, χαὶ ]. 32; χχχὶν. 12, 1δ., Ὀϑαΐ, νἱ!. ἃ; ΖορΆ. 
ἷχ, 6,1,11,1δ,16; χχίν. 2δ᾽; Φαὰᾳ. μ.; 1 βδίη. χὶ ἵ, 2: 2 

8ϑαῖῃ. ν. 8: 1 Κίηρϑ χχ, 84; 2 Κίημε χί. 4; Ηοε. {ἰ. 90 ; 
Ϊμα, [χὶ, 8; 291. χχχίϊ, 40; Ἐπξαὶς. χχχίν. 26; χχσχυὶ. 26; 
δοὺ χχχὶ, 1; Ῥᾳ. ᾿χχχίχ. 4; 1 Οἤτγοι. χὶ. 18; 2 Οἤτσοη. Υἱ!. 
18 (σἱδουας ΓΡἽ2); χχὶ. 7; χχίχ. 10. 1 [8 ἰσὰο πα ἐπ θ 
ὀχργοδδίοῃ ἰα οδῃ ἱθὴν υδθ6 ἴῃ ἰδ ο886 οὗ ἃ δονϑῃδοὺ ἐμαὶ 
δ διροτίου οοποϊπ 95 πὶ δὴ ἰΐουϊοσ δ 8 Ὀϑποίδοοη 
οΥ ἱπηροσίηκ ἃ ἀΌΓ ἴον 1ῃ9 Ἰαξίϑσ (αθ9 6. 9. 00 χχχὶ, 1). 
0899 (2 ΟἼγου. χχίχ. 10) ἐξ ἰδ υδϑοὰ ἴῃ ἐδ οδδὸ οἵ ἃ ουῦθ- 
ποὺ (Πδὲ ἐἢθ τηδχ δοοποϊμὰοθ πὶ Οοά. ΤΘ ὀΧργτθα- 
βίου ἰ8 ον θην ἰη ἐἰ8 οτκίη αὶ ργοριδῶὶ οομδέσυοίίοη, 

85 {6 ργοροδεοη ἢ ἀοροῃ δ οὐ ὑπ τοσζῦ, ἢοὲ δοοϑοζὰ- ἰὸ 
Ε 

ἴηξ ἰο 118 νοῦϑαὶ πιδαηίπρ, Ὀαὲ δοοσοτάϊηρ 0 βοῖὴθ Ἰαίθῃΐ 1. 
Ἰλοδηΐτπς ἴῃ 150 νοῦ ΤῊΪδ τωοδυϊηᾳ ΠΊΔῪ ὃς ἰδδὲ οἵ 

Ἰαγίηῃᾳ, οὨ, δυϑδυτίης, οὐ οὔδουίηξ, δοδσοζάϊΐης ἰο 6 οοὔ- 
ἰοχί,..-«-- Το ΟΧΡΓΘΑΒίοῺ ἼΠ Μοὶ 6 Του ἃ Δχαίη 32 ΟἾν. 

τἱ. 42 ἴῃ βοϊοϊζωοῃ 8 Ῥγαυῦοσ οἵ οοὨδϑογαίίοη. 1: ἀοθ8 ποὲ 
ΟΟΟΌΡ ἴῃ ἐπ οοΥΥθϑροπάΐῃς ραϑοῦρο, ᾿ Κίημθ υἱϊἱ,, 85 ἰῃ- 
Δλοϑὰ 086 οὗ 8. ΟἾγ. Υἱἱ, 40.ς432 ἀοθϑ (ΘΟ Ρ. Ζοβόκιὴ ἐμ 
ἴθ... 1 δ06Π|5 ὑὸ 1η6 ἔδπαὶ (ἢ Δοίϊῃον οἵ 2 ΟὨ σου. ὈΟΥ- 
τοπϑὰ ἰδ9 ποτὰ Ἢ ἼΟΠ ἔχου οὐἷἦν ἰσχί, δη ἃ ἐποΣΘῸν 
ὈΘΒΡΒ ὑσδι ΠΠΟῺΥ ἰο (8 πανίηρ γοϊαιΐοηῃ ἰο 2 βδιη. νἱ. Α 
σοκδγα ἐδ σοῃηϊγιιοσίίοηῃ, ἱξ 19 δοιιριηαίίθ, ΒῸΓ ἰΠ6 86- 
ουδείίΐνο  ΠἼΟΠ ἀὁ οὔ ρῶς οὐ ἴΠ6 ἰαϊρηὶ 68 οἵὗἩ ρίνίης 
ΐῃ ΠΟ ΠΛ ἡ 586 ΔῺ ἴῃ ἐδοῖ Ῥαϑυὶ 80 ΤΘΏΘΘΣ ἐδ πογὰδ 
Αςία χιϊΐ. 84: δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια Δανίδ. 

ον. 4. ὙΠῸ καγδιηηαξίοαὶ οοπδίσυοίΐο οὗ } 

Ὁ μΟ ΤΝΣΊΟΣ 16 ποῦ πογμηηὶ. Ιὲ σαι δὲ ᾿ϑαδὶ ἐο τοδὰ 

ΛΔ) Ἢ) (οοτηρ. Εδοῖκ. χχχί. 16 123) 2.)Ὲ ὝΠΙ99; 
Ῥβα. 1. 4. ΤῊΘ οχργοβδίουβ ὈἿΖἪ ὉἼΠῚ 3) ||, 3, 
δὰ ὈΤΝ ΓΙΣΌ }}}} 1Π|. 4, ασϑ πιοὶ αἱ αἱ} ἐο Ὁ9 Θοτη- 
Ῥδιϑὰ 88 Ἐπλιυ ἐαρροδδα (Ογαρι., ἢ 8339, ὃ; 860 ΔΌΟΥΟο (ἢ 6 

σογητῃ. ἐπ ἴοο.). ἜΤΙ σοπδβίγυ οι οῦ ἰδ ἐμΟΓΟΙΌΓΘ ΔΠ ὩΝΝέ- 
οι, ἰ{ πὰ ἐπ ο ροϊῃς Ὁ9 οογτθοῖ. Μογθονοῦ ΓΗΉΧΌ 

ἴῃ 8 Βυρεαίαπείνο βϑῆλθ οὐσοῦτα ΟὨΪΥ Ὦδτθ. [ἴἰ δϑοῖδρ ἐὸ 
τὴ ἱπιαὶ (Π6 σΠποίοο οὗ κτλ ρόψοις 86 οσοδδίοηθα ὉΥ [ῃ9 
ἐΈΟΡΤΕΣ μαυΐως ἰῃ τιϊηὰ 2 ὅδ). Υἱ. 31], σἤοζο δανὰ βαγ8 

οδ61: Ἐπ0Ὸ ΠῸΒΡ ΘΏΟ8Θ 128 Ὀθοτθ ΚὮΥ (Δ 6» 

ΡΣ ὙὩ Τὰς Πισῦ, 



ΤῊΕΒ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΤΑΗ. 

ἘΧΈῈΟῈΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

1. Τὰ οδδρ. 1ἴν. (π9 [0Β}Ρ Ῥγοπιϊβοά [δγϑθ] δ] υἱΐ. 37. "Ἷ ἀσϑβ ποὶ ἀθρδαγὶ Βοσθ τοι ἐξ ἔσπιδδ- 
Ὀ]οϑαῖηρ μαι που] οχίθηἀ οἡ ΘΥΟΥΥ μδηὰ. Α58 ἰ  πιθῃίδὶ πποδηΐωρσ. [ἰ πγυδὲὶ ποῖ ὃδ6 ἰδίκοῃῃ θῖο 85 ἃ 
ἱ 8 ΜῸ}} βΒυΡρ ἐθα πῃηαγίκοί, 411 (ο8ὸ Ὀ] οβϑοὰ ΟΥΥ ἸΘΣΕΙΥ δυμμτοοηίΐηρ ἰοροίμοσ, ΔΏΥ ποσθ ἐπ δῃ 
πον 6 Βργοδά ουῖ Ὀδίοσθ [βγϑδθὶ, ΝΟΥ  ἰη χνὶϊ. 1; χυἱ!]. 1, οὐ 1ἰϊκκο ΖΦΟΙ. ἵϊ. ἴρ, 11, πῆοσθ 

θ ΟΪΘ δῖϑ κυπιυλοηθὰ ἴο οΘοὔλθ ὉΡ διὰ θυγ, Ὀυΐ  ΚΟΒΗΤΙΕΒ δρργοργιδίϑὶ Υ ἰγδῃδὶ αἰθ ἢ μι" [ΚΗο;,ἢ 
--πιιβουϊ ΠΟΙΟΥ͂ (Υ6 τ. 1) [{ ἰδ πὸ Ἰοηχοῦ 88 ἰΐ “αυΐοϊ"]. ᾿ Ὠ οὗ ποῦ ᾿δὸ ΟΣ Ῥάαδδδᾶρο, [86 
ΟΠ09 ἘΔ ὙΓΠ6Ὼ ΟἿΘ ταυδὲ 40 ἃ Βαγὰ ποσὶς 111 ΟΥΘΓ : ΓΘίθσθῃθ ΟὨΪΥ͂ ἰο 86 βαβοτγίηρ οοπα!εΐοη οἵ ἰμοθθ 
ἴο κοί ἰοοὰ, τις ---8.1}} ἀϊά ποὶ δβδιϊβίγ. Οὔθ 8668 δα ἀγοθβοά. 
αἱ ὁῃ06 ἐμαὶ [Π6 Ῥτορβεῖ ἀσο8 ποὶ πιϑδῃ ὀόγρογοαὶ  (μεῖγ ἰαπιθαίδθἶα ἔδίε, 
ΠΟΙ ΒΗθηΐ, ἴοῦ Ὧἣθ 6818 ΟἹ τη6ῃ 0 ἦδαγ. ΒΥ 
ἰδὲ ομθ6 δ.)8}} γϑοοῖνο ἀδίπιῦ πουγίδἰιπχθΐὶ (Υ6Γ. | Β8Ὺ : Α]δα, γϑ ὨΘΘΟΥ͂ οπμθδ 
2). Απά (δαὶ {π6 ἱπιροτίδῃοθ οἵἉ ἐιἰ8 μδασίῃς ἸΏΔΥ ΜΝ ἭΔΟΩΔ ᾿μποδι 

818 ΒυΠΔΙΏΟΩΒ ἴ0 μθδῦ ἱπῖοθ.  Ἦ Βδῖ βοτί οὗ πηρος δηὰ {μἰτοὶ ἰμ Ῥγορδοί ηϑδηα μῈ ἴοι, ἢΘ σὸ 
ΒΥ νἱγίυο οἵἩ ἰἰἰα Ποδσίης [86 508] 584}} ἴνα δηὰ ἢτβὶ ΔΡΡθδΓβ ἔγζοτῃ ἢΐδο 
δ σδρδῦϊο οἵ ϑηϊογίηρ ἰωϊο ὑπ ϑυθυ ϑίϊηρ οονο- 
Ὡδηΐ πίτ (6 ΠΟΒΌ, (μδὲ δ[}.8}} Ῥγοοῦσο ὑπθ βΌγο 
ταοτοΐαϑ οἵ Πανὶ (νοσ. 8). ἘΠῸ ᾿δνίὰ {πὶ 15 ἰὸ 
θο 1π6 τπηοάϊδίοσ οὗ (18 Ὑ{01}} δ6 γχαί οἵ Δ}} ἃ 
ωὐΐποδα, Δηὰ ἡδαγίησ Ὑ111 ὑθ ἴῃ9 οοπάϊιίοη οὗ μαγ- 
ἰακίηρς οἵ Ηἰἷδ χιᾶοθ ΒΥ Ηἱἰβ8 ἐδείωμποην ἰὸ τ86 
ἰταΐῃ Ηθ ψ1}} βοαυοσ Ὀθοοπὶθ 8150 ρυϊθοθ δὰ 
οοιμαδηάον οὗ παιΐοηβ (νοῦ. 4η. Βαὶ (ῃ9 χτοδίὶ 
οἰλοῦ νψὶιηθδβ νυνὶ ἢ] να 1] Εἰ αλ8617 οὗἨ Ιβγ89] ἴῃ οσάδσ 
10 Ὀτίης 18 ἐθδυ τ  ἴο [ἢ 6 ἡδίϊοη8. [5786] 841} 
(ἈΠ ἡδιίοηϑ ὑμδὶ ΐ ἀἱὰ οὶ Κηον, δῃηὰ (686 Ὡἃ- 
ιἰοηβ Μ{1] ῃιδϑίθῃ ἴο [βγδο] ἢ δὲ ἢθγοίοίοσθ γοιγδϊηϑὰ 
παίζαονσι ἰο ἐμο. Βαὶ (ΠΟΥ Μ|}} ἢδδίθῃ ὕρ ἴῃ 
ογάονρ ἴο οοσὴθ ἰο 76 ῃονδὴ δηὰ ἰο (6 ΗΟΙΥ Οηο οἵ 
1τδ6], πο αἷμο ρίογ θθ ΗΠ 18 ρθορὶθ ἰῇ [818 ὙΓΆᾺΥ 
(τον. δ). ΤῊ πο ΘΠ ἸοΥ δα ρ 4818 ἰῃ {18 βοοίζοη 
Σοδία ρου ἴμ6 ἰηπατγα, Ὀ6] ον ἱπο]ἱ δίΐοη ἰο ἐμ 9 
ποτὰ οὗ ἰδ0 108, βοπιοιϊίη εἰσ 838 ϑάνϑῃ 
δῦονο οὐὔαϊπαγὰ ποτὶ οἵ ποῦ. Τιἷ8 θο] νης 
ἱπο! παιΐοη [αγϑοὶ βῃουά τίη ἰο {86 πογὰ οἵ (μ6 
Ι8ὴὺ ἰδδὲ δῃῃοῦποοα ἰο ἰΐ ὑπ χίουγ οἵ Ῥανὶ 8 
κιηγάομι. ΤΆΘα 1ΐ Μ11}] [186] ἀλτθ ἴο Ῥσγθβϑοὶ {ιΐ8 
νγογά, δηἀ, ὈΥ πιϑδηβ οὗ ἰδ (410 ἱπδί 1 ν1}} δηά, 
ἦϊ ψἱ}} καίμος [6 ἡδὥοῃδ ἰο ἰξ, νοι, δοοοσαΐπς 
ἰο ᾿ἶν. 1 ρα4., ψῖ]} Ὀ6 15 δβοϑά, δῃὰ δ͵θὸ {πὸ βϑβὶβ 
οὔ τ8 ἡθῦν, οἰθγηδὶ Ὀανιάϊο ἰεἰηράοια. 

2, Ηϊθο, ΟΥ̓ΘΙΥ͂ ΟΣ6----οτοίὶθ6 οὗ Ὠαν]ά. 
-- νον. 1-3. Βοίοτο (86 ζάσο οὗ ἔπ Ῥγορβοί 
βἰδηἀθ ἴδσγδοὶ, γτλδθ ἱΠΤΆΡΑΪΥ δηά ουϊχαγα! Υ ἔγθθ 
ἔτοπα [8 ομαίῃβ οὗ (Π6 που ἀ-ρονγογ ΟΥ̓ 186 ὅ6σ- 
νσϑδηὶ οὗ . ᾿Αοοοχαάϊηρ ἰο οὔδρ. 11. 86 στοῦ 
Ὀ]οδοίης ἔγοτα (886 ΠΟῸΒΡ 18 ὑγὸ ἰο 1. Βυϊϊὶ 
οδηποὶ ρδτίβκο οὗ ἰξ πίϊπουΐ οσο δάο. [Γἶϊκο {86 
οἷά Ιαγϑοὶ ἰδ πλασὶ ἔα 14}} ἃ οοπάϊ ἄοη, 70 ἴδιο οἱὰ 
Τηγδοὶ 1ι τῶρ δαὶ (θυ, χχνὶϊὶ. 1 βα.): “Αμπάᾶὶι 
8[4}} οοἴαθ ἰο Ῥ888, ζ{ ἴῖδοὰ ἜΠΗ; τοὺ ἀ1}}- 
ΘΏΓΥ απίο {86 γοΐοθ οἵ (9 5 1ῃγ Οοά, ἰο 
οὔϑοσγνθ δηᾶ ἰο ἀο 4}} Ηἷβ οουητηβηδιηοηΐκ τ ἢ ]οΐ 
1 οοσιιμδηὰ (866 [18 ἀΔγ, αὶ ἔπ9 ΓΒ ἰἢγ αοά 
Ὑ11 ροὶ 890 οὐ δἰχὰ δῦονθ 41} πδιϊοηβ οἵ ἴῃ 
ΘΑ : δηα 8}} {686 Ὀ]οδβίηρπ β4}} οοῦθ ὍΡΟΣ 
866, δηά ονοτγίαϊζο {1096.) Ηδτγο, ἐμογοίοσο, ἐΠ 6 
{] 6] γοηὶ οὗ (80 ᾿ἸΔῪ γ͵1ᾶ8 βοῖ ἊΡ 83 ἃ οοῃάϊ ἰἴοη οἵ 
οδιδιηαἰης ὑπ6 ὈΪοθαίησ. [Ιὲ 18 οἰμογυγίθο ἰῃ {86 
6 κἰηράοιαῃ ἰ᾿δῖ [6 Ῥτορἢαοῖ βθοβ ἤοπι δἵδν στῇ 
1Π6 676 οὗ {π60 δρὶγῖῖ, ΤΈΏΘτΟ ποιΐηρ 186 ἀθυμδπάοά 
δαὶ υῦρονῦ δηὰ (ἷταῖ, δπὰ γοὶ, οὗ οουγϑθ, ϑυσἢ 88 
4 οοηῃ θηϊοα πὶ [6 τκαβοδίῖσα [μδὲ [16 [0ΒὉ 
οὔδδτβ. ΒΚβΊΤΕΗ ᾿αδεὶν ο4}}8 δἰἰθηξίου ἴο {πὸ ἔδβοιί 
1Πη8ὲὶ ΟΣ ΤῸΒῸ πληϑὲ αν πδὰ ἴῃ ταἰϊπὰ οὐν ἰοχὶ 
σῇ θη Ηο βαϊ: “ δ] οβθοὰ δ ἐβ6ὺ [δὶ πυροῦ δπὰ 
(Πἶτϑι δῇογ τἰ κι ὐθουβη 685 ἴον [ΠΟΥ͂ β8}8}} Ὀ6 Β]]οὰ Ἶ 
(Μαιῆ. γ. 6). Οομρ. αἷδο Μαίίδ. χὶ. 28; ὅ:ο. 

ἐ 16 ΔῊ Εχργοδδίοῃ οὗ οομιρδβαΐοῃ ἔος 
δὶ ΟΠἴδθυβ ον δὴ 1 ΠΒΟΥΥ͂ 

ΟἹ ἴον ἐμοῖς τδηίβ. [ΐ ἰδ δὲ 1} πὸ τεσ ἴ0 
Του ΜΑΌΈΚΕ, 

ποοαθὰ ποῖ ἰο βηὰ ἔδι ]!.--- 

ἸΏ, ἴο βδιϊείγ 11 σἱίδους 
οοιροηθδῦοη. ΤῈ6 γαιϊοπαὶϊριὶς οχ ροδίϊοσβ π|ὶ}} 
᾿ανα ἰλ ἐμδὲὶὲ ΟἿΪΥῪ ΘΑΥΪΒΪΥ Ὁ] οϑαίηρβ ἃσο πηϑδῃί. 
Τμυδ (ΠΟΥ που]ὰ πηάἀεογείδηὰ ἐπὶ ἴἢ6 Ἔχ θα στὸ 
Ἰῃα ΓΘΟΙΥ͂ δατατλοησθα ἰο σοίυγη ποῖα ὉΥ Ραἱηϊλησ 
οἱ 186 Ῥοδϑοβδίουδ. ἐμὲ πουἹὰ (0]]ὃν οὰ {μιδὶ, 
ἩὨῖοΝ 670 ἴο θ6 δὰ δ πγδίογ ίου ἰδ) 6 {μϊγηῖν δηὰ 
Ὑἱτ ποῦ! βδογὶ ἔοθ (ἜΒΈΤΙΟΝ. ΗιτΖια). (ποτῷ 
ὑπ 1ηκ ΟὨ]Ὺ οἵ οδἰΐπρ δὰ ἀγίηἰκίηρ. Οδηβδη ψου]Ἱὰ 
ΜῈ ᾿ποοιῦ ΡΥ Ό]ν τογο (ἢ 8} ἴῃ ἰΌττλοσ ἀδγα ἃ ἰδπὰ 
Βονίηρ ψὶϊὰ τ] [ς δηα ΠΟΏΘΥ (ΒΕΙΝΕΟΚΕ. Κπο- 
ΒΕ1,)). Βαὶ οοπεαίγυσα ἰη (διὲδ ΜΔΥ τἴ.6 πογὰβ οοῃ- 
ἰαΐη ἃ ἀὶ ] ἀοοοροη. Νο δὶ ζγδίίοι δρθης 
ΕΥ̓́ΘΡ δουχῆΐ ἰο ϑοάυοθ ἱβπογβηΐ ροβϑβδῃί ἴο θχηΐὶ- 
αταίο ἴο Βγαζὶ] οὐ Τόχδβ ΜῈ} βυοῖ 1168 85 {πὶ 
πΟῦΪά-θ6 Ῥτορμοὶ ᾿ϑαῖδῃ πουϊὰ μανο υὑπεὰ, ἰἦ 
(680 Θχροδίϊοτθ ΤῸ οοῦσοοί. ΕῸν αἰὰ Π6 σορσγο- 
δεηΐ ἰο ἴθ πὶ “ ἐμο γοδιογδίΐοῃ οἵ ἐμ οἰδίο υπάεγ 
ἐλ6 ἵπιασοὸ οἵ τεῖγοδῃΐης ἰοοά δηὰ ἀτίηϊς,᾽ οσ ἀϊὰ 86 
γρίαιτοι {ποτὰ 1ύογΑ γ “ ἰοοὐ δῃὰ ἀτγίηϊκ, διὰ (μὲ 
ΟΡ ὨΟἰΒἰηρ," ἰῃο ὈΟΪῈ τ ΓΘ ὉΠ] υΒΐης 1168, 86 
ἰῃ ζϑῆθγαὶ (6 Ῥδδαδρθδ δαὶ οἵ Δ , Βδί 
ΤΟΙΆΤΩ ΟΥ̓́ΘΥ ἃ οοηνοῃΐθηξ τοδα ψ6}] δυρρ[1οα ψ 1 ἢ 
ΘΥΘΣΥ ἱπίηρ ποοάζαϊ ἸΑΣΧΤ. θ ρηᾳ.; χὶ!. 17 ναᾳ.; 
ΧΙ. 18 ραα.; ΧΙ χ. 8 βαᾳ.; 11. 11; ᾿ἰδ. 8 844.)» 
ψΟὉ]ὰ οοπίδιη ποι ὲπα Ὀυΐ ἔγδιιὰ, 1 (ΠΟῪ ἃγὸ γο- 
ογγοὰ ἴῃ (ἢ 6 γα ὨΔΓΥ͂ Β6Ώ86 ἰο (Π6 γοίατγῃ ἴγουχ [ἢ 9 
ΒΑρυ]οηΐδῃ οαρνίϊιγ. ΕῸΣ ψῃδὲ Ἔνοὸῦ )υδιΒοὰ 
βυος δὴ δρίίδίογ ἰῇ ῥγομϊδίπα ἰο {πῸ Ιἀγλο ἴδε 

Ἰοπαϊὰ νο] σαὶ το δόμα, διιρροτὶ πὶϊποῦϊ οοδὲ Ὁ 
ΑΝ ουΐινγασὰ γο  διϊοῦδ οἵ {Π|0 τοϊυγηϊης Ἔχ θα 6 τὸ 
ὈΥ Ὧο πιοδῃβ μρὶϑηάϊὰ. ΤΠΟΥ οοπιηυθῆ ἴο ΡῈ 
Ὁπάον ἰδ6 Ῥεγβίδῃ στο. [Ϊἢ (πδὶ Ὀγαυοῦ δὲ τῃποῖν 
[οδϑὺ γοοογάρά ἰη Ν ἢ. ἰχ. ψὰ πὴ τἤθῃι οὐπλρ]δἕη- 
ἱηᾷ, (νος. 86) : “ Βομοϊά, νγὸ δγὸ βουυδηίδ δ ἀδγΥ, 
δὰ ἴον {π|θ ἰδηὰ (μαὶ (ποὺ χανϑϑὶ τωϊοὸ οὖσ ἔδί Πο  ϑ 
ἰο οδὲ ἐμ ἔγυὶ ἱμογοοῦ δηά πα ροοιὶ {πογοοί, Β6- 
Ἠοϊὰ, γ δῖο βοσνυδηίβ ἴῃ τ." ἀπά τὸ βὲθ {πδὲ 
ΠΟΥ ψ6ΓΘ ΟὈ]ζοα ἴο ΡΑῪ ἴαχοβ 88 σα οἷ 85 ἰὼ [88 
Ἰαπὰ οἵ οχΐἱο; ἴον νοῦ. 87 βαγβ “Απὰ ὶΐϊ (86 
Ἰδηα) γ᾽] δι σα οὶ ἱποτοθδϑο απο {116 Κίημα ἩδοδΣ 
τοὺ ἤκει Βοὶ ΟΥ̓́ΘΡ 08 ὈΘΟΔΌΒΘ οὗὨ ΟἿΓ δ᾽: ; 8150 
{Π 6 βανθ ἀοπιϊηΐομ οὐοῦ οὔν Ὀοάϊοδ, απ ΟΥῈΓ ΟΌΓΣ 
ΟΔΙ.16, αὖ ἰμοἷν ῥ]θαβυγο, δηὰ τὸ δῖ ἴῃ ζτεοδί ἀΐδ- 
ἰτγοβϑβ. ἢ Απά [86 Βδτλ6 Ἀρρθδ8 δ.1}] τηοσε ἘΣΕΗῚΥ 
ἤτοι Εἶστα ἱν. 18, στῆσα ἴῃ ἐδ6 δοουδίηρ οἶδε Σ 
Ἐδῆαπι δπὰ ΒΕ θμ αἱ τὸ τοδὰ : “ΒΒ 1 κοντα 
ὨΟῪ τπΐο (6 Κίηρ, ἐμαὶ, 1 ἐπῖ8 οἱἵγ θ6 Ὀυϊ ἀ64, 
Δηα ἰἢ6 8118 ϑοῖ ὉΡ δραίη, βοὴ πὶ}} ἴ8εγ (186 
[6γδϑ 1068) ποὺ ἈΑΥ (011, ἰγί δα! δηὰ σαδίομι, δηα δὸ 
ἔπου κἢδὶὲ οπάδυνδρο (μ6 τονοῦυο οἵὗἁ [δ τὰ γε 
Ασοοοτάϊηρ ἰο Εστα νυἱὶ. 24, Κίηρ Ασίδϑδλεί [αἵ- 
[Δ ΧΟ Σ68] γο ϑαβοὰ οὐἱυ ἴμ6 ῥγίϑαίβ δηὰ (6 οἷδμοσς 
δβοσυδηί οἵ ἰ6 Τρία ἴγουι 411] ἰΑΧο8.---ΕἼΟΣΣ 
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ΝΘ Ά. ν. 1-ὃ τὸ 860 ἰμδὶ [86 τοίαγηίηρ Ιοτϑϑὶ ἴθ, δἱ 
Ἰϑαδὶ ἴθ ροογοῦ διιοὴς (θη, δὰ Βυηρος δῃὰ ἀΪ6- 
ἰτϑϑβ ϑυουσῃ ἴ0 βιιδὲγ ἴῃ [Δ0 Ργοιαϊδοα ἰδηά, ἴογ 
ὁ ΡΟῸΣ διιοηᾷ ἰΠ080 ΘὨς ἰπ θυΠάΐηρ [δ 6 
Ὑ{81120 οι, ἔογ 8 αἰϑιγι δυϊοη οὗ αταίμ, Ὀθοδυθθ 
οἰδοσγνίδο, ἰπ ογάον ἰο Κϑὲρ ἱβοὶς Ὡυπιογοιιθ ἴϑιλ- 
Ἰῖο5, ἐΒ6Υ τουδὶ ραττι ἰμοὶν ἰδπάδ, οὐ θυθῃ, 6 ΓΘ 
ἐἶδὲ πιδά αἰγοωάυ ὕϑϑα ἀοῃθ, δυττϑαάοσ ἰμοὶν οἰ] ἀ- 
ΓΘΏ ἰο βογυϊιυάθ. Τδῦδ ἰξ ἴ6 δοθὰ ἱδμδὶ ἰῃ9 σϑ- 
τατησι εχ ]68 αχρογίαποϑα πο μος ἃ γοδίοσγδίίου οὗ 
6 σοιμλοηνοδιη, ὩΣ τὸ ἰμοὶν ἀδίϊγ ὑγοδὰ 
εἵνοι εἰἴμον ἰὰ αδὐαπάδηοθ οὐ υἱοῦ οοα, Απὰ 
γεὶ νὰ ἀο ηοὶ βηά ἰπ (9 Μἰοίοτίοδὶ θοοῖκα οὗ ὑμὲ8 
Ροείοά «ἃ ἰγσαοὸ οὗ ἐμοῖς οοῃδι ἀογίηρ {πϑίλθοῖ να 
οἰοβίθὰ. ΤΟΥ ὑμοολθοῖνοα οοσγίδι αν αἰά τοὶ ἰδ Κὸ 
(6 πνογὰβ οὗ ουὖῦρ Ῥιορβοῖ ἰὼ [8 βοῆϑο ἰη Ὑϊοἢ 
[86 γαϊουδ)οιΐο οἀχρουπάθε πσουϊὰ υπόοτείδηά 
ἰδοῦ, ΕῸΣ ΜἘΠΥ ἰμθὴ ἀϊὰ 80 τηδηΥ, ἰπ ἰδοῦ (ἢ 6 
ΤΑΑΪ]ΟΓΊΥ οὗ ἰδ οχὶο8 τοπηδίη ἰῃ οχὶ θοῦ 1 (86 
ἴΑΧΟΘ ἰη ἰμ6 Εἰχῖϊα ΟΓΘ 80 ΟΡΡΥΓΟβδΙ 6, Δ8 ΒΟΠῚΘ 
ΒΌΡΡΟΩΘ, δηά ἐμο οοπαϊίου οὖ Κὶ 80 υὐΐδνογδ 
Ὁ16, ΨὮΥ ἀϊά ποὶ 41} γοίαση ἰο δι οϑί πη 788 
[πο ἔδ6 τοΐυσῃ τότ δἀνδηίδροουβ ἴῃ ὀυογῳ ΓτῸ- 
δροοὶ ἢ Αοοοτάϊηρ ἴο Εἶτα ἱ. ὅ ΟὨ]Υ͂ (Π 060 τεϑοϊγοὰ 
ἰο τοϊυγῃ “ ᾿ψθοθο βρὶτὶὶ αοὰ γαϊβοὰ " (δγουϑθά). 
ΤΏΘ τοδοῖγθ ἰὸ γοίασηῃ τῶϑ ἰΠ8 ἃ νυἱοίοσυ οὗ ἰδ 

ἐγὶξ ονοῦ ἴδ ἤοδῃ,. Ὑμογοίογο π6γ Κῶν π|6]]} 
εἶμι εμὸ ποιὰ ποὶ πα [δ ἤθει ροίδ οἵ Ρὶ 
ἧη ἄθδο Ῥα]οοίίπο. Τυδ (ΠΟΥ͂ ποτο ἔδυ ἴτοτὰ 
τορατάϊης 80 πογὰάδ οἵ ους Ῥτγορδιοὶ 88 ργοιμηἱβίηρ 
ἰθθθ ἤοδῆ ροίβ. 7 506, δοοογσάξησίὶν, (πδὲ 1{ 186 
Ῥτορδοῖ νδϑ πὸ δἰ υδὶαδὶ οὐ ομοδί, Ὀαϊ που]ὰ Βα 
1π6 ἔστι, ᾿ξ ττδ8 ἰπυροκδίδ᾽9 ἴπδὲ πα σου] τρθδῃ ἰὸ 
Ῥτοπαἶδο ἴο 1 γοίσηΐηρ' 6Χ: 168 ἑογιτηδίθ οαὐνγαγὰ 
εἰγουτηβίδηοοθ. ΝΟΥ βίῃοο, 88 15 ψ}} Κπότη, (6 
οχργεδαίοηβ “ ἰο (μἰγϑί, μυηρογ, οδί, ἀσίηϊ, Ὀγοβά, 
αἶῃο,᾽ 816 ὙΘΣΥ͂ οἴθη ἷῃ ἃ βρί γι] 1 βθΏ86 
(ὉΠ χχυ. 6: χίϊν. 8; Ιχν. 18; Απιοδ Υἱῖ!. 11] : 

ΧΙ. 8; Ιχὶϊ!. 2; Μαδί. νυν. 6; 4ηο. νἱ. 88, 
εἰ4.}, Βο 1ξ ἰ6 ταδηϊίοσί ἰμδὶ ἰμ 6 δεῖ τωθδῃ8 
ποτὰ ἰπ (8 δϑῆθο. [}π δἀαϊἰιίοη ἰο 18 (6 Ῥτο- 
Ῥδοὲ δἤογναδγάβ ἴῃ ὑοῦ. 2, 8 ΘΧΡΓγΌβαΙΥ ἀοεί στιδίθβ 
186 δοιεδίβδοϊζοη δὲ (ἢ9 ἔτυϊί οὗ ἡδαγρίπο : οὐ ἩΠΙΟἢ 

ἸΏΟΣῸ ὨΟΓΟΑΙ͂ΟΣ. 150 8 υϑοᾶ [ἢ γοο (ἦπηθ8 ἴῃ γογ. 1 
ποῖ ταϑδηΐϊηρ “ μο,᾽ θυΐ ““οομθ ἰ(π ον, Ὀθοδῦθο 
19 Βρϑδαῖκοσ ἢἰπηδοὶ ἢ [86 ἱῃ Ῥοβθοβαΐοῃ (ἢὯ6 (πἰηρα 
δ ᾿ηνίίοα οἰδοῖβ ἰο γοοοΐγο. Τθ6 ψοσγά, ἐμοσο- 

βἰδημβ μοσθ, 88 οἴγθῃι: θἰδοΎμθγο (οοπΡ. ἱΐ. 8ὃ- 
δ) ἴῃ ἐδ6 βθη80 οὗ ἃ ᾿ μαπαϊ, 88 ἀρε, 
δεῦρο, δεῦτε, “ οοίλθ οὨ, Ποιὸ "ἢ 

ΤΉ6 Βοοοῃα το. οὗ [Ὧἣ6 γοτθθ οοηΐδίηδ 8 | ὃδ 
οοτρ]οἰΐου οὔ (πὸ ἤγαεϊ. [ὲ δα ἀμ, (παὶ βαιἱβίδοϊζου 
ὙΠ 6 χίνϑθῃ ποὺ ΟὨΪΥ͂ ἴο {Πο86 {π᾿ γαίν Ομ 68 ἐμαὶ 
ἤδνα ΠΟΙΟΥ͂, Ὀαϊ 4160 ἰο ἔδποθο ἐμαὶ ἤδγθ ὨΟΠΘ. 

09 ὅ2- 7 ὝΣΙΙ ἴδ ἴμτδ ἃ βοοομὰ δαϊήοοί οἵ 12) 
δηᾶ πρδᾶσγορ ἀοδηϊίοη οἵ ΜΌΥ 3. αν Βεΐοσθ 
ἔκ. (μογοίοσο, ἰηνοῖγοα (86 1άοα οὗ "' δηὰ ἱπάεοοά," 
Ιῃ (80 {πι|τὰ τορος σοσθ ὉΌΥ βῃᾶ δῖ 4 
ἰϊτὰ φαγί σας 18 ἰοἰγοἀυοορᾶ, Ὠδιλοὶν ἰπδὲ οὗἉ 
Ἀυηροῦ δηά 18 οογγοϊδίίνο ὑγοδά. Το ἴουτίῃ 
ΤΟ ΌΘΓ ΤῸ δῃ4 ἰηἰθηδὶ ἤθ8 : οὶ ΟὨΪΥ 8 “ [ὉΓ 
Ὠοΐ ΙΔΟΏΘΥ ̓ δἰγοησίποηοὰ ὮΥ ἐμ9 ζυγίπου “ΓῸὉΓ 
ποί πϑροδ᾽ (ὙΠ οοπιρ. χὶν. 138), θαὺ νγῖπϑ δᾶ 
ΤῊ δύ πδιγϑὰ ἰπ φδαὐάϊείοη δα ἰπΐηρβ ἴὸ 9 
Ὀουμχμί. ΤΉΘΥ διὸ οοδ θυ δηὰ ΠπΟΌΪΟΡ τηθ8:6 οὗ 
ΒΟΌΡΙΒΗτθης ἤδη παίοσ. Μ|ι|Πκς ἰ6 (6 τὶῃθ οὗ 
ἸηἈ ΠΟΥ͂, πῖμο (6 τ 1}}ς οὗἁ τηδίαγγ. Τὰ οὶ 

ΤΔΘΓΟΪΥ ὈδΓῸ Ὠοοραδὶἐἶθδ, ὑπαὶ (Π6 ἀαἰ ηἰοσί, πο ] δὶ 
κιδι οδιίου, ἴα οὔ Βεοα ἴο (μοθα ογανίηρ ἰξ (οοταρ. 
ΟὨ ΨΟΣ. 2 δ). 

γοι. 2. Το ᾳυοϑδοῃ : ΨΥ ἃσὸ γοῦ νυτοϊκἢ- 
πᾷ ουἕ ΙΏΟΣΟΥ Ὁ ἰηιἰηγαίοθ ἐμαὶ (Π6 τηδὴ ἐπ 
ἰδέα οαδ6, ἮΔ8. 8. οογίδιῃ ἱπο! παίϊοη ἰο περ οαὐἱ 
[18 ΤΟΏΘΥ͂, 8δηἀἃ ἰδμδὺ οβοσὶ 18 ποοὰϑὰ ἰοὸ ρχγονϑηϊ 
ὐπλ. Απὰ δβυσἢ 18 δοίΔ}}} (μ6 ἰδοὶ. Το δαγάροι 
ἰδ ἷ8δ ΘΑΒΙΘΣ (ὉΓ ἃ ἴὩδηῃ ἔπδη (μ6 ροθροὶ. Ηδ 
ὙΟὉ]ἃ σαίδον Ρυΐ ᾿ἰ Π166}{ ἰο {6 τϑοὶς 1ἰἰτὸ ἃ ἕαϊκὶτ 
ΟΓΥ ἃ Ττδρρίδί, (μλῃ γοοοῖνο (μ6 σᾶ οἵ αοά ἴον 
ποίησ. Πὼο Μὶ}} ποὶ δνθ δὴν (πλὴν ἴῸΓ ποία ϊπρ. 
Ηδ ἀοσδδ ποὶ ψϑῃΐ βζτδοθ, πὶ ν΄ ἴον ἷθ πλοῦὶΐ. 
Απά γοὶ νῆδὶ δ κοὶβ ἴῃ {μἷβ ἨΔ 16 ποῖ Ὀτϑαᾶ, 
ὩΟοῖ ΒΔΕ ΟΥΥ.--- ΕῸΓ ΟὨΘ᾽Β ΟἾΤΏ ἩΌΣΪΚΒ ἀγὸ Ὠοΐ 80]6 
ἰο φῖνο ἰδ ἰσὰθ ἐὰν ὐρροὶηξ το δ ρο, ἰοο, οαῃποῖ 
αἶνο ἰσὰθ Ρδδοο. 1 ΠΙΟΤΗΕΒΒ τηοῃδβίϊο 1, 
δΔηα ἔοι πὶιδὺ μα Ἰουπὰ το Β6 δά Ἰοαγηθά ἴο 
Ὀ6] ον. [ἴΙῺΔῪ δὶ τοὶ βἰκῃϊ δρρϑᾶν οὐ)θοϊζομδ- 
8]9 ἐμαὶ {πὸ Ῥγορδμοῖ ὀύϑθῆ ἰῇ ψ6γῪ. 1, Τ Δ |κ66 τι80 
οὗ {86 ΟΧΥπιοσοῦ (860 Ταχί. απά Ογαπι.), ὈΥ͂ βᾶγ- 
ἴῃς ΚΌυΥ ἴον ποί-ΚοἹ] ἃ, ἴογ Ὠού πταροβ," Ὑ πογοδθ 
06 ΘΧρθϑοίθ “ Βυγ ποῖ ΤὉΣ ΙΩΟΠΘΥ͂, ποί [ὉΣ ψασθα," 
88, ἱπάοοᾶ, Ὀοίοτο Β6 ἰην θα ΘυοσΎ οὔθ [δὲ Ὑε 

59 Υ [ο οοπι ὁ. Τϑυδ σΏ6 οχρϑοία 092 κὉ, 

ὙΠΩΣ κὟ, Βαϊ (δ Ῥιορδοὲ σψουἹὰ νυ θη γ 
ΒΥ, ἰμδί οὗὁὨ ὀὁοῦσθο {867 βῃου]ὰ Ῥᾳγ. 2} ἀοσδβ 

ῃοὲ βίαπὰ δαοίοτο 179Μ) ἰο τὸ ῬΌΓΡοΟΘΟ. ΤΏΕΓΘ ΒΗ} 
ἰηάοοά ὃὈ6 ἃ ρυσζομδδο Ῥγίοο ραϊά, ὃυὲ ἱξ 8841} οοῃ- 

εἷδὶ οὗ ἢΌ2- Ὁ δὐὰ ὙΠΟ Κἢ. ὙΠαὶ ἴα, οἵ δοῦσβο, 
βοιμοϑίἰηρ οἀά, ΕῸΣ Ὀπὺ-κῦ Ἔχρίαἰπθὰ ὃγ ΝΕ} 

ΠΡ 2 οὐ θην Υ ἀοποῖθα 4 Ὡουγίβηπχοπὲ ὑπαὶ 
ἄἀοφοβ ποὶ ἄθθϑγνο 186 υδιλθ οὗ Ὀγοδά, (Παΐ 18 '᾿τοσθθ 

μα Ὀχεαὰ, Ὑμεγοίοσο ΓΙ ἰδ ἃ οοηΐοτ 

ἰπθουῦβ οχργοβϑβίοῃ. Ἂ᾿οοονϊρὶν η09-κὉ δηὰ 

ὙΠ Ὁ τασδὶ ἀοεϊσηαίο 8 Ῥγῖοο (μὲ ἐβ σοσβο ἰδ 
ἸΏΟΏΘΥ ΟΥἩ Μαζοδ, (μαι ἄοοα οὶ ἄοθοσγο (818 Ὡδιηθ. 

ΤᾺΘ βϑῆβο οἵ 42) 02. ΜΊῸ3 ΥἼ2Φ δοα]ὰ ποὶ δ6 
εἶθ : Κ Ὀυγ, Ὀὰὲ ποῖ ψ 8 χοϊά, αὶ 1 ἃ ἰχμογ, 
Βοίίον ῃτίοο" Τῆθθ0 ΜΟΓῸΒ ταδὶ σαί  ΠΊΘΔΏ : 
“ΒᾺΥ͂ [ῸΓ ἃ ῥγίοο [πδὶ 88 ἢοῦ δὐϑῃ ἰπ6 γ8]ὰ6 οὗ 
ΠΔΟΠΘΥ͂ ΟΣ Οἵ ΔΗΥ͂ ΟΙΠΟΥ βογί τηδίουί δὶ οοιαρϑηβδα- 
(οη." Οδα ἐΐ6 Ῥτορβοῖ τρθδῇ ἴο Β8Ὺ (παῖ ἢ ἢ} 
(1Π6 Ραγοδιεθο ῥσῖοθ πὶ μ6 ἀθιλδηᾶβ θ6 ΟΓθΘ (ἢ δὴ 
[ΔΟΏΘΥ͂, ὨΟϊ ΘΥ̓ΘΏ ΙΩΟΠΟΥ͂ ἢ ΤΒδὶ οδῃποὶ ρΡοβδί Ὁ] Υ 

ἷα πιθδηίηρ. Τπὰβ Ἧ͵Ὸ6 β60 ἐμαὶ τὸ οδηῃοὶ 

[δἷκ6 ἡρσ- ἢ δοὰ ὉΠ 7 -ΚὉ ἴῃ αυΐὶθ (δ: 5810 Β6Ώ86. 

ΝΟΥ δυσὶ ἃ Ὠορδίάνο Ἴχργοδαίοι ἕοστηθὰ Ὁγ 186 

α86 οἵ ΝΜ ΤΩΔΥ͂ ΔΘ 8 ψαυΐουδ δης Ποαἷ8 δοοοσά- 
ἴῃ ἴο ἴμ οοηπίοχί; 8 δυρεγίιι8 ΟΥ ἐπίεγθιιδ ΤΥ ὯΘ 

18 διαιρεῖ, ΤΉ ἰῃ χ. 1ὅ τὸ ᾿οσθ οδ] ἱροϑά ἰο 

(4 γγεῖθ -ος “ποῖ ποοᾶ δαὶ βοπιοί ηρ τυ ἢ 

μὲρδεγ; δηὰ ἠαϑὲ δὸ ἐπ χχχὶ, 8, ΘΕ δπὰ 
Ὁ Κῦ τ “τοὶ δ τηδῃ, Ὀαὶ βοιιοί δίηρ Ηἰσμον," 

πθοτοαα 7,8 - 8, ΟΝ ἀραϊχηδίο δοιιοιίης 
(Παὶ ̓β 1658 ἐῆδη αοά, 686 ἐπδὴ ἃ πδϊΐοη. ΤῊΘ 
ουδηρο δὶ οὗ {μ6 ΟΙὰ Τοδίδηλοπὶ ρῖνοα μοτΘ (νον. 
2) ἃ σοπυΐηο ουδηρθὶ  ο81 οουῃδ6], ὙὮΟΘα τη ΘΔηΪΏρ' 
δά ἸοΩΖ τδηρθ ἯΔ8 Οοχίδ  Ὠ]Υ οοποθδὶ θὰ ἴτοΟπλ 
ἱμηθοὶ ες, Τέρποὶ ἐμαὶ! ὯΟ ΙΔΟΓΘ Ὀτίης τηοηου, δὰ 



δ98 ΈΗΕ ῬΒΟΡΗΕῈΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

Ἰδοῦ (οπθ οου]ὰ οοπμδέσαθ 2)᾽}' δ]θὸ ἴῃ [9 βϑῆβδο 
οὔ “τεβ ἰαδοτὸ ραγία, χαϊὴβ οὗ [αρον,᾽᾽ χὶν. 14). 
ἘῸγ 1εχαὶ νγοῦίκϑ ΔΥῸ 88 ΠΙΟΏΘΥ͂ ἰμδὺ ΟΠ6 88 ραϊὰ 
ἴον Τοοὐ ἐμαῖ ἀσϑοσνοθ ποῖ {86 πδηῖιθ οὗ ὑσχοδα, ὑθ6- 
οϑῦδο ἰὑ ἀοδϑ ποῖ βαίλδίγΥ. ΕῸΓ ἰορϑὶ ΟΣ ἃ πλβῃ 
Ταρσοῦ [18 ΟΥ̓ ἀοθοσιδὶ ΒΒυΐ ἴδμδὶ 18 δὶ 

ὈΠῪ 1 Ιἰ ἀσοα μοὶ δαιϊοῖγ, ἰὰ χῖνεβ Ὡ0 Ῥθϑοϑ. 
Τὶ ἀοθδα πο ργοδιτθ ἴος το ἴμο ποαάϊηρ ζδγπλθηΐ, 
Ῥαΐ ΟὨΙΥ οὐγ οσῃ Οἰοί μ68, πὶτμ πΐο ἢ ομ6 Μ1}} ὃ 
οδβὶ οοὐἦ (Μαίι. χχὶ!. 12, 13). [πὰ οοπίγαφὶ πὲ ἢ 
τυοϊκηίηρ οὐὐ ἸΔΟΏΘΥ, ἰῃ6 ῬΓΟΡΠοί ΠΟῪ ΒΑΆΥ8 
Ὑαὶ [δγϑϑὶ βῃου ὰ 40 ἱπ ογοσ ἰοὸ ψοὶ βαϊλοίγ. Η6 
ὩΔΙΏΘΒ ἱμοσοίοσο ΠΟῪ ἴθ ἴσια ρυγοϊιδοληρσ Ὀχίοο, 

6 59: δὰ ὙΠ 7. 1 οοπεϊεία ἰὼ λραγζοη-  18}} 
ἐπ ἰο ἴἰμ6 ΓΕ Ρ. ΤΠοτο σδ θ6 ἢο ἀουδὲ δϑουΐ 
16 βοτί οὗ μοασίηρ {μδὲ ἰβ τηοδηὶ, [ὲ τουδὶ δῇ 
ὙΓΑΥ͂ ὉΘ 8 ΥΕΙΥ δΒίρῃ βοδηΐ ποαγίηρ, ἰὸς ἰΠ6 Ῥτο- 
Ῥμιοὺ ὀχμοτίβ ἰο ἴξ ἔπ γθθ ἰἰπιθθ ΟΥ̓ βαγίηρς Ἰ»)ῸΦ 
»υοῦ, ἰβδη Ὁ2)12 ἸΏΤῚ δηὰ βη4}}γ Ἰνο᾽ (νον. 83). 
Ηδ οδῃμποὶ τηϑδη ἰμ6 ποατίηρ νι (6 ουϊπναγά 
Θ8, ἴοσ ἴπ6 08} πουϊὰ ποῖ 00 βδιϊββοὰ 1} 
ἐμαί. Ηρφατίηρ ψὶμ (6 ἱππσασά οδγ, (ἢ 6 σϑοθρ- 
ὑλνεῖγ οὗἨ 1π6 ᾿οαγί, αν ταυδί 06 τῶϑαηί, Αὐλοβ 
Ὑἢ}.11, ἴο τ ηϊοἢ ΚΊΜΟΗΣΙ ἰοχὶ Γϑίδυβ 8, ἴβ ΠΘαΥΪῪ 

"ΣΟΙ αἰρα ἰο οὐγβ. {18 Βδοὺ ἐπ ροκβί 6 ἐπαὶ 1 Ὠογογοά 
ἴῃ (6 παληὰ οὗ ἰδ6 Ῥιορῆθί. ΤΒοσο ἰδ 16 βαϊά: 
“Βεμοὶὰ 186 ἀἄδγβ οοπιθ, βαῖ ἢ 1Π6 ΓΕ Οοά, 
{μ8ὲ 1 ψ|}} βοβα ἃ ἰδιχΐηο ἴῃ (110 Ἰδηά, ποὶ δ Ἀπλΐηθ 
οἵ Ὀγοϑδά, ποῦ ἃ ἰδίσγβὶ ἰοῦ ψχαύθγ, Ὀυϊ οἵ Ἠοαγίη 
1Π6 ψογὰβ οὗ ἐπ [0Β}Ρ. Βδοοϊνίης 186 ΤΟΙ, 
{Π:|6 τηρΆβαρα οἵ βΒ8] γδίίοη, (Π 6 βολραὶ, βυοἢ ἴθ ἐδ 
ῬΓΐοΘ ὑπδὺ 16 Ὀοίίοῦ ΓΔ ΠΠΘΠΘΥ δηὰ γροβ (03 
δηὰ »,}}. Τδυ ἰπ θϑαῖ βοοᾶ δηᾶἃ γοτῖ δοῖ] 
8.811 δοιαὶ ἐϊδοιϊῖ ἐπ δῖ θ85, “ οαἱ δηὰ 
“ ΘὨΪΟΥ͂ 861} δ΄α τηϑδηὶ ἰῃ ἃ βρί γί ἰὰ8] βθῆβοϑ. 
2.), τοσδοΐηρ “κοοᾶ᾽" ἴῃ βαποτα] μ88 ἃ μη γϑῖοδὶ 
ΟΣ δρ᾽ γἱ 8] θθῃ 86 δοοογάϊηρ ἰο {πε οοπίοχὲὶ (οοΏρ. 
)6Γ. χχχὶ, 12,14; Ῥτου. χίχ. 8; χχίν. 25, δία.). 
Οὐ ἰμ9 δχργοβδίοη 4) [92 ΣΡ» οοταρ. [νἱϊ]. 
14; Ιχνἱ. 11; Ῥβ. χχχυϊ!. 4; (00 χχὶΐ. 26. 
ΧΧΥΪ]. 10, δῃὰ πῖῖ τοαρθοῖ ἰοὸ {Ὁ Ῥμ. χχχνὶ.- 
ἷν.--Ἰχῖϊ. 6), δηὰ Ὁ: 8) ΤΠ, οοαρ. Ἑχεῖς, 
ΧΥΪΙ. 27; Ῥβ. οχίχ. 178. 

γος. 8. ΤΙ ΒΡ ἐδοπ ἀθπιδηᾶα δῖ ἰῃ Ηἱσ 
ποιὰ. Βυΐ ἰμἷ8 ψορμὰ ἷφ οχίγδλογϊηανυ : ἴοσ ἰὲ δῃ- 
ΠΌΠΠΙΝ ἘΠ πε  ἐμαν τὴ [δὲ (9 δεσνϑηὶ οἵ 29- 

οὐδ δοαυὶ Υ͂ Ηὶ ἀξ εραῃε » δα ἀσδί (1111). 
ἼΏΟΒΘ ἰο Ἰνθοαι ἰδ) 8 ροσροὶ οὗ 76 δ09 ΟἸἈεΐεὲ μ " 
Τ0ο] βἤπμοϑθ, πὸ οῇδξηοθ, γοσοῖνο ἐπ χωθγοίθα οὔ 
θαυϊά. [ἡ {πὸ Ογυοϊβοάα Ομο Ὠανὶᾳ 18 Ἰαίθης. ΤῊΘ 
λωβοσ μοι δῦονο [δ σγοθθ ὩΠΟΟΏΒΟξΟΠΘΙΥ͂ ΒρΟΚΘ 
1π6 ἔγυϊθ, ὙΠ (ἰοῦ ἴα ἃ ἐγρθ ἴο τ οἵ ἐῆθ ἔβί τ 
μὲ 15 ἀοιπδηἀοα ἤθγο. Ηἶτ βαχ ἰη ἐπα Ογαοϊδοά 
186 Κίηρ. Ὑμογϑίοσθ 6 18 8140 ρσοταϊβοὰ 8 ρδγ- 
(ἰοἰ ραίΐοῃ ἴῃ {μ6 Κίῃηρὶν ρίοσγ. Οἱ ἣ ΓΒ ΠῚ 
Μ“ἴο ἸΏΔΕ6 8 ΟΟΥ̓ΘΏΔηΙ," 860 Τ7εχί. απὰ Ογαην.). 
Οονθηδληΐ τδίκϊηρ' 5 δῇ δηοίθηϊ ἰπΐηρ ἴῃ ἐδ γ6]8- 
ἰοῦ Ρείπθοῃ Φθθονδῃ δηὰ ἐπ ρϑορὶθ [βγϑϑ]. 
ΤΌΘ ΤῸΒΡ [ογοιοὰ ἰοὸ (Π}6. ρβθορῖϑθ. βαϊ γαϊΐοῃ δηὰ 
86 δΒανίουν ἰῃ 8 υΔ] ὙΔΥ͂, Δ᾽ τᾶγβ ἱποτθδδίηρ 
δ ἀοβηξύθηθβθ οἰθαγῆθθα, Ὁπὲ] αἱ ἰλοὲ Ηδ ἰη- 
ἴοστωβ ἴμ6 οβοδθὴ κίηρ Πανὶ ἐπδὲ Ηδ πὶ} Ἰοαπά 
ἴον ἷτα δὰ Ὄνθεϊδαίί ηρ, 4}}- οπιρτθποινάξης ἰκίηρ- 
ἄσπι οἢ (9 Ὀαβῖη οὗ ἐν ΒΟ Βῃΐἷρ οὗ αοά (2 ϑδηι. 
δὰ}, 12 βα4.). Τα ῥχοσαῖθο ἴβ ἴδο δἰρμοθὶ δοὰ 

ταδί βἱουϊουδ οὗ 4}} [80 Ργομπιῖθεθ θυοσ γοὶ σταϑο 
ἴο Αὐγδῆδπηι δπὰ Ηὲδ , ἰῃ {18 τεϑροοί, ἰμδὲ ἱξ 
ΘΟ ΡΓΟΘΩἀ5 81} ργθοθάξης ῥγοπιΐθεβ, ἔγοθβς ἔμοσα 
ἔγοπι ἱμοὶν βϑθθγα  γ, ἰδγβ ἰμϑῶλ οὰ ἃ ἀοδηϊΐϊο 
βοδα, διὰ ἀθῆβθθ ἐμθῖλ 88 ἃ ῥζοζηΐβε οὗ ἃ ἀο- 
ξαϊ ἴοι μὲ δα} ἴλς ὅχοοὶ 811 οἱδμβεσϑ ἰὼ εχίθαϊ, 
ἀαγαϊίου, (16 δθὰ ροσογσ. ΤὨΐ8 ῥτοπιῖβο ἐπ αἷδο 
[10 ἰουιιπαἀδιίζου οἵ 8}} ἰδίθσ ργοπιίβθη. ΕῸΣ 8]] οὗ 
πολ δα ῃοιμίπα ΘΒΕΘΏΓ14}}7 π6ᾳ. ΑἸΙΠΟοΌΡΕ 
ΒΕ δὰ ἐμ Ὠθδσον ἀδβηϊίου ὑπαὶ Ιαγϑοὶ ἱϊθεῖς 
δια (88 Ρτοπλίοοα βοὴ οἵ ᾿δνίὰ βνα}} Ὀδοοζηα δεῖ- 
νδηί οἵ Οοα, ἡ, 6., πιασὲ ρδβα (Ὡγουρὰ βυβοτίηρ ἰὸ 
δἰοῦΥ, ἀπά δι βουρ ΠΟΥ δἱ ἰδίϑσ μογὶοάβ σοῦπθ 
διὰ γμαϊηὶ ὉρΡ Ὀο(δ ἐμοδα ραγίἰουϊδυβ τόσο ἰᾷ ἀδ- 

ὶ ἴῃ δ γδγίοιυ οἵ πδγβϑ, 8.}}} ἐπδὶ ποσὰ οὗ 
16 Ῥχορμοὶ Ναίμδῃ οοῃτΐηυ68 ἰο ὃ6 186 ρῥγϊδοὶραὶ 
δίοοϊς διουῃα ὙΠ] Οἢ 4}} ἰδίου Μοραίδηΐϊο ὈΓΟρΡ ΒΘ οοΒ 
δΔῖο τουρεα. Ἔδμθ τρϑχοὲθα οἱ θϑανία ιἰμοζοὸ- 
ΓΘ ΓΘ ἴἤοθ0 ψγουλῖβοθ οὗ ΤΩΘΓΟΥ͂ ἐπὶ ΤΟΓῈ ρίγοη 
ἴο Πανὶα ἷπ σθὰ ἰο δῇ οἵἶμοσ, Εἰρθον 1ρανά, 
ΤΉοθο τηογοΐοβ οἵ ᾿ανίἃ δὸ αἷἰϑὸ 8 οουθῃδηῖ, 85 
19 Ῥτοιηἶθοθ ρσίνεη ἰο ΑΡγϑῃ δηλ, 1680, ΨΦ 8.00 δῖ 
οἈ]]οὰ ἃ “’“ οογθηβῃί ᾽) (οοῖρ. ὅδ. χν. 18 ; χνὶ!. 
2 54.; Εχοί. 11. 24: κυ. χχνὶ. 42; 2 Εἴηρε 
αὶ! 28, εἰ6.). ἘῸγ ἐπ ἴμοπὶ οὐ ποῖ ΟὨΪΥ το 
ἃ κἰῆ, Ὀυΐ τραυΐγθβ ἃ σοστοαροηαίηρ ρΡοτίοσταδποο. 
118 ἔσθ (πὶ τΐβ σουθηδηὶ 88 ῃ9 ὈΘΟΏΪΙ ΑΣΊ Υ, 
(πὲ ἐΐ ἴα ηοὶ Ὀγοίζοη ὈΥ αἰῃρ)]ο δοὶβ οὗ Ὁ  ζ}- 
ὯΘΒΒ ΟἹ 1ἴΠ9 ρϑτὶ οὗ θη. ΒῸΣ ἰΐ 18 δ δνϑγίδαι. 
ἰηρ οοὐθηδηῖ. ὅθ δοίβ οἵ ῥβοϊκϑ Ἰηρ ΟΔ0850 
16 ΓΟῸΒΡ ἰο 086 ΚΥΘΩΙ δυΐ ποὶ ἰο γαῖ ἴδ 
οογθυδηῖ, ἔβα, 8180 18 ἀου θ.1688 {π6 τηθβηΐηρ οἵ 
(ὴ9 ποτὰ Ὁ )ΌΝ) [" β0το᾽]. Αἱ ]οδδὲ ὃ βου]ά 
θ9 ποῖϊοα ἰμαὶ Ῥε. Ἰχχχῖὶχ, δῆοσ ἔχ θα: ἐπ νϑσα. 
29, 80 (28, 29) : “Μν ΤΆΘΥΟΥ ὙΠ ἴον δῖπ) 
ΤΟΓΟΥ ΘΓ ΠΟΤ, Δ Π ἃ ΤΥ οογθηδηὶ β}}8]] 5 ἔπει πὶιὰ 

καἷπι (Ὁ Γ2ΌΝ)). Ηἰΐδϑ ϑοοᾶ δἷβδο πὶ] 1 ταβκα ἰὸ 
ΓΕΥΣ ΣΊΥΤΧῚ 
. οοδοδο 

οηάυχτο ἴοσθυοσ, δὰ εἶθ ἰμΠσοῦΘ δὲ 86 ἄδγα οἵ 
Βοδύθη," :δ Ῥ7σοοῦθαβ ἴο Β8Ὺ γ6 Ὑ. 31 δηα. (30): 
“1 ἷσ οὨ ]άγθῃ ἔοσβα κο ΤῺῪ Δ, δὰ πα]ς τοὶ 
ἴῃ ΤΩΥ͂ ἡυάρτηοηία ; 1 (ΠΟῪ Ὀγοδὶκ ΤΥ δίδίυϊθα, δπὰ 
ΚΘῸΡ Ὡοὶ ΤΥ οοταταδηἀπηθη!8; ἰμθὴ Μ||}} 1 υἱαῖς 
1Π61ν ἱγαπαστοθδίου Μὶ0} [6 τοι, δηὰ (μοῖν πα υἶΥ 
πἰτ βίτῖροθ. Νονογι 6 1688 τὰν Ἰουΐης - Εἰ ἄποαα 
ὙΪΠ|Π1 ποῖ τίου! ἰδῖκα γοπὶ Ἀ1Ππὶ, ΠΟΣ Β ἜΣ ΠΩ 
ΤΑῚ ΒΔ οασ ἰο 141] [ἐΐ6. Μδσρ.],᾿" οἷο. [ὲ ἰδ ἴῃ {89 
Βίσβοδι ἄόρτοο ργοῦδ0]9 ἰμδὶ Ῥὰ. ᾿Ἰχχχὶχ. ονεσοὲ 
ἰπ [80 τοϊπᾶ οὗ 6 Ῥτορῃοὶ δ ΒΘ Ὑγοῖθ ἐΐιθ"9 
πογάβ, ΚΟΣΒΎΕΗ ΒΑΥ5 ἴῃ τοραγὰ ἰὸ (ἰΐθ: “Βα. 
Ιχχχῖχ. ἤεγα οοημπεηανγὶὶ ὑπδίαν εεὶ αὐ πορίσωοι ἰο- 
σι. δ ο ἰαπέα εεί, μὲ λείη ποϑίνγιων 
ἘΞ: λιυρῦμδ αὐοίοταπι 6κδε οοπίσεγα ἔξοοαὶ " (ΘΟΙΏΡ. 

δ48, Απη.). ΑἸΙΒουρὰ {π0 ἰδἰΐοσ ἰάδα 
ΤΊ πάτα σαί θο, 8.11 ἐπ6 εχργθεβίοη ΠΤ Π 
ὙΠ} τ ΒΟ ΡΒ. Ιχχχῖχ. ὑϑρίηβ, (απὰ τ ῚΟΉ ὁ6- 
ΘΓ Ὀοδῖάθ ΟὨἹΥ κα. ονἱϊ. 48; 1η8. 1χὶ τὶ. 7. 1.8. 
1}, 22), Το ὁπ οἵ ΟΣ ἰεοχὶ, 88 ἀο δἰϑυ 
ΟΘῸ0 4, 20, 38, δ0 (8, 27, 87, 49); δῃὰ ἴπ ρθ- 
ΠΟΙᾺ] {μ6 οὐ͵οος οἵ [ἢ τ 0]9 Ῥδβδὶπὶ 18 ἰο μοϊὰ ὺὕρ 
ἴο Ἵν 19 ἡ τϑη Εἶγεῦ ἴο Ῥανῖα, δηθὰ οὐ 189 

υπἀ οἵ δοιὰ Ὁ ἐτ ρ]ογῈ Ῥγοίθοι οι 10 ῬΓΕΒΕΙηρ 
περᾷ, ΟοΏΡ. πο τν ὈΟΙ]ΟΥ οὐ γοσ. 4, δῃὰ 7εςσί. 
απὰ αγαπι. οὐ γψοσ. 8, ΠΓΠΠ “ὉΠ. ϊ 

Ὗον. 4. Τῇ ἴῃ νοτα. 1-3, (886 Ῥτορμοῖ μδβ ἴῃ 
τοϊηαὰ [πο ἰἶπηθ βοὴ πὸ ἸΟΏΖΕΣ ρεζβοπδὶ ἩΌσΚΑ, 
ναὶ ἐπ Ῥοϊονίηρ ϑοοδρίδηοθ οἵ Οοα᾿β ποεὰ ἱφ 
ἀοοξεῖνο ἴῃ ἡ φῶ ἰο᾽ χϑοοϊνίως βαϊναιῖοθ, ἰδπεα 
μο οἰδπὰθ ψίιἢ ᾿ἰδ ᾿πουρῶλ ἴῃ ἐδ ταϊάδὲ οἱ ἰδὸ 
Μεροϊδηΐο μοστίοά, Αμά, ἐπάοοά, (μ6 ἔσο μα" 
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ἘΣ ΘΌΪΑΓ Ὀγοδοθὰ ἀροὴ ᾿ΐτ, ἰδὲ ποῖ ἴβσϑθ] δ ἢ 
γγ1}} γϑοοῖγο ἐπδὲὶ βαϊγαϊϊου, θὰ δ]θὸ (86 Οθη11}}6 
σοῦ. Ηδθρθοθ ἰπὰ Ὀδγγΐοσθ Ὀγοκοα ἀονηῃ ἴπδὺ 
δοραιϑίο ἴδγδοὶ ἴγοπι ὑῃ9 αθηῖϊθα, Τα Ὠανὶά 
τ δὶ νγγδδ ῥγουχίδοα ἰο (π6 ἤτοι Πενία 16 τηδᾶθ ὉΥ͂ 
ἴὸ [0Ἐὺ ἃ νυνὲῖϊῃθ86 οὗ (86 πδιὶουδ, ἰ. ἐ., ΟὨΘ 
ἐπα 5}}8}} ὑθαι  ῦ καὶ γδίϊου ἴὸ 186 ῃδίΐοῃβ. Τδδὶ 
18ο βυθῆχ ἴῃ Τ᾿) (“1 Βανθ ρίνϑῃ λίπ") σϑίδιβ 

ἴο Ῥανὶά γοὺ. 8, 16 οογίδίη, Βαυΐ ὑπ6 οὔθ τηδάθ ἃ 
ὙγΪΙΏ6Ρρ6 σδηηοὶ ροαΒῚ Ὀ]Υ ὃ6 ἴμ6 ἅτεὶ Πενία. ΗονΝ 
σὑγου Ἱα ἃ βίἰδίθιηθηΐ οοηθ ἰηΐο ἱἐμὶ8 οοηϊοχὶ οοη- 
Οογηϊηρ (ἢ ἰαϑὶς ἰο Ὀ6 (1816 ΟΥ̓ ἰ6 ΘυςΟΘΈθ0 Υ 
οὗ 840] ἴῃ Ηἷβ {πὸ Αὐοοογάϊηρς ἰο νϑσβ. 1.8, 
ἴο τορι ἐμοῦ τὸ ἴῃ ἴδ6 (υἱγο πῃ θη 
Πα τοδγνο!]οῦυβ οὔδηρο {111} (Δ κο ῥ]δοο, (μδὲὶ αοὰ 
ὙΤὶ"] ηῸ ἸΟΏΘΟΙ σραῦΐγο χἰνὶηρς ἴσοι πλοπ Ὀυΐ ΟὨΪΥ͂ 
Ττοοοϊ νης. ἔμοτο ὉΓΘ [{π|δίκϑ 9 ὀχργοβϑίοι “πιο ῖ- 
οἶοο οἵ θανὶ Δ 88 μβανίηρ ἃ 4ου}]6 τηθαπίηρ, υἱξ. : 
Ἰοῦ ΟὨΪΥ {μ6 ῥτγοηλῖθοθ ρισοη ἰο αν, θαϊ 4130 
Ῥοϊξηίίης ἰο Πανὶ ἃ. ΤᾺ οὗ οουγϑθ δβδβυπιϑα ἰῃιδὲ 
[0 Ὠλιλθ Πανὶ ἸηΔὺ ὃ6 Δρρ! οὶ ἰο 186 Μεβεῖδῃ 
αἰθο. Βυὶ (μΐθ δαβυϊηρίίοη ἷἰβ ἔμ]}ν προ, 
βἷηοθ Ὡοΐ ΟὨΪΥ ᾿δίορ, Ὀυΐ 4150 θδυ ον Ὀγοροίβ 
ΦΙΡΓΟΘΑΘΙΥῪ ἀραϊσηδίο 1ἴῃ6 Ἀἤοβοίδῃ ΟΥ̓ Π6 ΠΔΠῚΘ 
οἵ Ῥαεία (Εἴοα. 11. δ, ἐγ. χχχ. 9; Κ. χχχίγυ. 
23, 24, χχχνὶϊ. 24, 25). Τὴθ δχργοβδείοη ἪΡ 
(“ πὶτηθθβ᾽᾽") 1 |κονγῖβθ Δρροδυβ ἴο 28 (0 ὃ6 ὈοΥ- 
ΣΟῊΘα ἔτουι ῬΒ. ἰἸχχχῖὶχ. ΕὉΓ ἴῃ γϑὺ. 838 οἵ {18 
Ῥβαῖπὶ ἴ86 δΐμοσ οοποϊυ 65. [09 γοργοθοηϊδοη 
οὗ 89 ἐμλυρανας αἷνοῦ ἰο αν ὰ σι (Π6 ψογαβ: 
Ἰ59) 3 ἽΡ ἡ, 1 68ιδῖθ [δ6 ΥἱθῈ οὗ ΜΑΌΒΕΒ, 

Βττσιο, ΕΣ ΤΖΒΟΗ, ΜΟΙ, δίσ., (μ8ὲ Ὁγ ΡΠ Ἵν 
6 δὃγο ἰ0 πρδοταειδηὰ ἀοὰ ἩΐπκοΙ ἢ (οορ. “οὉ 
Χνὶ. 19, δὰ ἴηκ ἴῃ 9 Οχργοδαίοη ρηῦ Ῥᾳ. 
Ἰσχχίχ. 7). ἴῃ οὖν ἰοχί, ἰῃρη, αν, το [Ὁ]- 
8116 ““1ὴ6 πχοτοΐοα οὗ Πανὶ α,᾽)" 15 οδ᾽]οὰ ἃ πὶῖπθθο 
οὔ 16 παιΐοηθ, Ὀθόδῦᾶπο Ηα ἰοβί 165 δἷβο ἰο (9 
ασθηι!ο που] πδδὲ αοὐ λιδὰ ἐεοι βοά ἰο ἐΠ6 ρθο- 

ἴϑυδοὶ, θοσαῦβο Ηθ οδευΐο οἷ ἰο ἰῃ6 φη 166 
1πδὶ 5816 ζΌσροὶ ἴὸ τβοδβο ὑϑ θυ ρ δοοθρίδηοο 

] τῶ}ἢο βυϊημηοποαὰ ἰπ γοτβ. 2, 8. [ἢ {ἰδ ΐδ8 
Ῥοδοϑῦι ΜΔΥ, οὶ ΟΥ̓ ἴοτοθ οἵ διηδ, 8}}8]}} (86 
οἰδον Ὀαδνϊὰ αἷϑο Ὀθοοῶθ ἃ Ὀσίμοθ διῃ ἅ οοσ- 
τοδιπᾶοθι οὗ ἴΠ6 παοβθ. Τὸ ἰδίκο Ἵ ἴῃ ἰῃ9 
86Ώ86 ΟἿ “Ἰανρίνον," πιὰ ΗΊΤΖΙΟ, 'θ Δ] οροί 0 Σ 
ΔΙΌ ΓΑΥΥ. ΟἿ ἰδ οοπείτυοου οἵ γ6Γγ. ἐ ὁ 8660 
7εα. απὰ ΟΥ̓. ΑἿΥ ΚὙ{ἈΥ 2 σου] ὀχργοδα, ἐμαὺ 
ἐδο βϑοοηα Πενία 88}} θ6 ἐπ} βᾶγλθ 'ἰῃ γοβρϑοί ἰὸ 
{86 Βαίέοῃβ ἐμδῖ ἰπ9 βχεί. Ἧδ8 ἰὼ κοϑρϑοὶ ἰο (89 
ῬΘΟρΙ6 ἰδσδοὶ. 

γον. ὅ. . Βαὶ ἐδλδ τπαπερ ἰὼ ποῖ ἰμ6 δοοοπὰ 
᾿ανδὰ κὶ}} ὑθ ἃ ψἱίβοϑο οὗ Οοα ἴο ἰδθ ῃδιΐοηδ 
{11} Ὀ6, ποὶ ἴμαὐ Ηφδ »}}} ρθσβοῦδλ!!γ δηὰ ἀϊΐγϑοι] 
δχογοῖθθ 6 οἢοο οὗ τ ίηθβ, ρυὶ Ηθ νὶ}} οὶ ἴξ 
θῸ οχοσγοίβοὰ Ὁγ Ηἰἷἱβ ὑῬϑορὶϑθ ἴβγδδ. ἰο σβοχ Ηθ 
ἱπτ α δίθ Ὀοϊοηρα. ΑἸΙδουρὰ 1 γτοραγὰ (ἢ9 
“τιϊλοθθ᾽" οὗἁ ΥοΣ. 4 δὸ Ὀείηρ [86 δοοοῃὰ δηὰ ποὶ 
{6 βταὶ Πενία, 8.1}  Ὀοϊΐονο (μὲ (9 Ῥχορξοὶ 
Ἐμ 58. ἴῃ γόνα του πογάδ οἵ τ βΒγεὶ ἢανία 
ἷπ Ῥᾳ. χνἱϊ!. 43 ϑᾳᾳ. τλθγο, βρϑδακὶ ΓΙΩΆΓΙ] 
οὗ Ηἴἰκ δοιί νι 88. 80 ΘΓ ΕΥ τη ἠκι ν; ἢθΘ Α κὸ 
ΘΟΓΔΙΏΪΥ 88 ἃ “ ρυόρδοὶ" (Αοἰα ἐξ. 80), Βρθδῖκβ οὗ 
1Π6 64}} οὗ Ηΐ5 ἱκηρτίοιη ἴ0 ΤΔΙκΘ Βριγιίι4] οοῃ- 
4ᾳαοεία. Εδρϑοῖδ!ῦ οὖν ποῦ “8 δῖοι νυ ΒοῦΣ 
ἴοι κηθνοαῖ ποῖ," ΓΟῸΔῚ [09 πογὰάβ Ῥα, 
ΧΥΪ. 44 (45): “86 ρϑορὶα νβοῖὰ 1 ἢδαγθ τοὶ 
Κηονῃ 8}8}} βευύῦῦθ τι6. Τῃο ἀἰϊδοῖρ!οθ δηὰ 
ΑΡροβι!οβ οὔ (π6 Ἰμοσὰ, ψγῦῆο γοοονοα [Π6 οομητηδηά 
ἰο Ῥνοδοῖ ἐμ χοϑροὶ ἰὸ 8}} παίζοῃβ, 676, ἰῃ ἔμοῖ, 
Ιδγλοϊ δια, Τγουσῇ (θαι [δγαϑὶ ο8116ὰ ᾿διϊοιβ 
ἐμαὶ ἰδ γον ουθ αἰὰ οὶ κηον, δηα πδίϊομβ ἰμδὶ 
Ὀοίογα ἰκζ Ύ Ὠοϊμίης οὗ [Αγϑθὶ] μαδβίθῃθα ἴοὸ ὲ (ἰΐ. 
2, 3). Ιβγϑ0ὸ] δῃὰ ἴῃ6 θ.}}]6 νοῦ] πᾶνθ ὄνθῃ 
ἰουηά ἰπ [86 βοοοῃα ᾿δνἱά ἃ οοϊησαοη ὀθηίγο {Ππαὶ 
ἀγανθ ΟὯΘ ἰο ἴῃ οἶμον. ΤΪβ (πουχῇϊ ἰ8 80 6χ- 
Ρτοθαρὰ ἴῃ τϑσ. ὅ ὁ, (πμαὲ ἴσο Φθῆονδῃ 18 ἀδδβὶῳ- 
Ὠδίοα 88 ἴῃ οἰὐθοὺ δηά χοδὶ οὗ {πἰ8 συπηΐϊης 
ΒἰΠογ. ΤΏΘΥ οδῆλθ, οΐ [ῸΓ [δγ86]᾽8 βαίο, ὕὰϊ 
ἔοσ 189 881ε6 οὗ ὕθδονδδ ἐϊβ (οὔ, διὰ ῃοὶ ἰο 
Ιβγδϑὶ, θυὶ ἴο 186 ΕἴοΟΙΥ ΟὔἿϑθ οὗ 5801. Βιυι 
1ϊ 18 πουθγί μα 688 ΔῺ ΠΟΏΟΓ οὗ ἃ Εἰσῇ δηά ἀπίαυθ 
βοσί, ὑπαὶ [9γ86] 8 ἰδυογθὰ ψτἢ Ὀοιηρ {Π6 ᾿πείσυ- 
πιθηΐ οὗ “ΔἸ (6 πδίϊομθ ἰο Φθΐονδῃ. απὰ 
π6 Πομοῦ (δαὶ [86 ΒΡ δδ8β ΡὺΓ ἴον [8- 
ΤΆΘΪ, 48. 18 τοοῦ .8ὲ ΓΒοΓοίῃ; [ῸΓ (8 Τϑδβοὶ ἐξ 

196 Ὁ). ἋΣ 10} (“Αἰβᾷὰ ἀθονϑ 811 πδιϊοπβ᾽ 
(Ό σαι. ἰν. 6 ε4ᾳ.; χανὶ. 19; χχνυ. 1; 2 86πι. 
Ψὶϊ. 28 Βα.) δῃὰ ““βογσνυδῃὶ οὗ Φομοναὶ,)" 8ὸ ἴΆΣ 85 
(ἷα ὀχργοβδίοη α]θ0ὺ ἀδδι χηβδίθα ὑπθ 68] οὗ Ιβγδοὶ 
ἰο ὃ6 ἴπ6 τηράΐυτῃ οὗἁ βεϊναιζοη (“ καὶ γαιϊϊοη ἷβ οἵ 
(6 9658, Φοδὰ ἱν. 22, οοιῃρ. χὶ . 19). Απά ες 
ΒΘ]οηρδ δὶϑο ἰο τη ΐβ, {Πδὶ 1 ἰβ γϑρθδίθ!Υ 
οΔ]1οἀ ἀΐϊγϑοιγ ἐπ6 ““πιΐποαθ οὗ Φόδονδι" (χ 11. 
10; χ]ὶὶν. 8). Βοπίάε8, (μι͵8 οἰαυδο οὗ (88 γϑῦβα 18 
τοροδλίοά γογυϑίΐηι ’χ. θ. ΑΒ 8.86] 18 ἘΥΘΥΥ ΒΟΓΘ 

᾿βουρμὶ οὗἨ 88. τηδβου τη (Ἶ}} 7. Ἴγκ, ὙΠ) 
ἐμ Βαβῆχ οὗ 148 σδηποὶ 6 8 ἴθπὶ. κι χ, δαΐ ἰδ 
ἃ ΤΆΒΟΙΪΠ6 ΡΔΌΒΑ] ἴοστω, 88 ἱῃ 1)}} χχχ. 19. 

2. ΨΜΗΑΤ ΗΙΝΘΕΒΑΝΟΕΝ ΑΝῸ ΒΟΒΌΡΙΕΞ ΑΒῈ ΤῸ ΒΕ ΒΕΜΟΥΕΈΡ, ΤΉΑΤ' ΤῊΗΒ 
ΝΕῊ ΜΑΥ͂ ΟΕ ΑΡΡΒΟΡΒΙΑΤΙΝΟ ΒΑΙΜΨΑΤΙΟΝ ΜΑΥ͂ ΟΒΤΑΙΝ. 

ΟἜΑΡΥΕΒ ΠΟΥ͂. 6-18. 

6 ββθοῖς γὸ ἐδο 1ωογὰ πᾶ ῖ]6 ἣΘ ΤηΔΥ ΡῸ Ἰουμα, 
041} γο ὉΡροῦ Βὲπιὶ ΜᾺ116 ΒΘ ἰβ ΠΟΒΡ: 

1 1. [λ9 Μ]οκοα ἔοσβακο Ηἷβ ὙΔΥ, 
Απά 86 υπσὶ δου πηδη ᾿18 ἐβουρ δ : 
Απά ]οὐ πἷπα χοίυση ὑπίο {6 ΓΟΕΡ, δα μ6 Ψ11Π μᾶνθ ΤΔΘΓΟΥ͂ ὉΡΟΙ δΐπι; 
Απά [0 οἷν αοά, ἴον Ἶι6 ψ}} δυπἀβη!]γ ρμδσάοη. 

8 ἘῸΓ ΤΩΥ͂ ἐβουρῃίβ αγὸ ποῦ γΟῸΓ ὑπουρ ἴθ, 
ΝΟΙΒΟΣ αγὸ ΥΟῸΣ ἩΔῪ ΠΙΥ͂ ὙΔΆΥ5, ΒΑ 118 [86 Γ,ΟΒΡ. 
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9 ΕῸΓ α ἴδ6 Ποδνθηϑ δγὸ μἷρβοῦ ἰμδη (86 οατίς, 
8.0 ΔΓ6 "ΑΥ͂ ΔΥΒ Εἰσθοῦ ἰδ ὙΟῸΣ Ὑ{8Υ8, 
Αμά ΤΥ ᾿δουρηί ἤδη γοὺγ ᾿δου ρα, 

10 ΕῸΣ 88 [86 σϑὶῃ οοιῃθίῃ ἀονῃ, πα ἴΠ6 ΒΠΟῪ ἔγοιη ΒΘΑΎΘΩ, 
Απὰ σοίυγηϑία ποῦ ἐμ πο Σ, 
Βυϊΐ πναίογοίἢ (86 οαγίς, 
Απὰ τρδϊκοίὰ 1 Ὀτίηρ ἴον δπα δυά, 
Τμδῦ 1 ΤΩΔΥῪ γῆν 8604 ἴο {Π6 βογγοῦ, δηἃ Ὀγοδα ἴο [86 δδίυ : 

11 80 5}}8}} τῇ ψοσὰ 6 ὑπδὺ ρορί ἔοσίἢ ουὐ ΟΥ̓ΤΩΥ τοί : 
10 814}} ποῦ τοίη αηΐοὸ μλ6 γοϊά, 
Βαυΐ 10 8841} δοοοιωρ δὴ {μ8ὺ ψὨϊοἢ 1 Ρ]ΘΆ86, 
Αμπὰ ἱἰΐ 8.}8}} ῬσΌθροσ ἐπ ἐδ ἐδέησ πῃογοῖο 1 βϑηὶ ἰξ. 

12 ΕῸΣ γθ 8}}8}} ξὸ ουὐ νὰ ἸΟΥ͂, 
Αμπα ἢ ]οα οσί ψἱ ῥϑδοο : 
ΤῊ του ηΐδὶπβ δηὰ ἴΠ6 ἢ1}}8 5884} Ὀγϑαῖ σι Ὀοοσο 
Αδὰ 8]] [86 ἔγϑϑβ οὗ [ῃς 614 8}}4}} οἱδρ ἐῤλεὶγ βδῃάβ, 

18 Ἰηβιοδὰ οὗὨ [86 ὕδογη 588}} Θοπλθ ὉΡ (86 "Εγ ἴσο, " 
Αμπὰ ἰηδίοδα οὗἉ [86 "ὈΥΙΘΡ 88}8}} οοθ Ἂρ [86 τω γτί]δ ἰγθο : 
Απὰ τ 88}8}} θῸ ἴο ἴδο [,0Ὲ}Ρ [ὉΓ ἃ πϑπιο, 
ΕῸῚ δὴ νου δίς βίση ἐδαέ 8.18}} μοὶ θα ουὶ οδ« 

γοῦ ἰηΐο βιηρίηρ, 

1 ΗἨδΌ. ἐλ6 πιαπ οΥ τηϊχωξέψ. 3 ἨδΌ. ἂ᾿ό ιοἱδ! νει ρῖῳ ἰὼ Ῥανάσοα. 

5 ΨῬΤοϑε. ν βοα-υονί, 

ἸΈΧΤΌΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

νογ. 9. Βοίογο ἸΣ12 ἰὴ Ῥδγι(ο}]6 οὔ δοσηρασίϑου 15 οπχίζ- 
ἰοάὰ ; οοΙΡ. ὅοὁ:. {ἰ, 20. 

ψοτ. 10. 1}, δαθλοσὲ ὩΨ᾽) «πὰ .1γ1..---- Τμο ἰταρονΐ. 
Ὕ ἀθδίᾳυλίοΒ πρδὲ ὨΔΡΡΘΏΔ οοῃί θοῦ! Υ; 5310 

τηδὲ᾽ ὙὨ]ΟὮ 16 Βυρροδβοά, ποὲ δοίυαδὶ : ΤΠ ΣΠ, ΤΥ ὉΠ, 

ΤΠ ΟΥΠ, 2 οὐ ἐδ οὐδοῦ Ὠδηά ἀδδίκηδίο δίιρὶθ οἷ» 

͵6εεἶνο ἤδοίβ. 

ον. 11. ΤΏΘ δοσύβδενο δ... ὈΘίΌΓΘΟ ὭΠυῦ 15 αυΐίο τ τϑν 4. 
ὭΟΓΣΤΩΔΙ. Μογὺθ οὔ ὑδδοξίηρ, οοτητηδηάίηκ, οογητλἰθϑίου- 

ἴῃᾳ, 85 15 γὸ 1] πότ, δἰδη ἃ ν ἢ ἃ ἀουδῖο δοσυδδεῖτνο αὶ 
οοΡ. Εχοά. ἵν. 233; 1 Βοι. χα. δ, 66. 

νογ. 18. ΤΠ ἰ5 ἰο Ὀ6 οομαίσυοα ὨΦΌΓΓΣΔΙΤ. ---- Οὴθ 
το χὨϊ ἰδὶτθ ὉΣ ὮθΓο ὃἃ5 πιϑδηΐης “πον ομέμηι," 85 ἰὴ ἃ 

Βατα. Υἱ1}. 18, δὰ δὲ [δδίδῃ πδοα 1 ᾿νί. ὅ., Βυὲὶ ομδ ἀοϑδ 
Ὀφέΐου ἰο ἐδὶεθ ἰξ ἴῃ 6 5949 οὗ “" ΓΘΒΟΝΏ " (οορ. Ὠοσξ. 
Χχνὶ, 109; Ζορῆ. {{|. 19) ; Ὀὶ ΓΊΝ, οπ δοοουης οἵ ἴπο δά- 

ἁἀϊείου Γ᾽ Με) Ὑέξ, μαὰ Ὀδέξον Ὁ ἐαίκϑῃ ἴῃ ἐδθ βϑῃμθ 
οὔ “ εἰσπωνι, πιο πίων," ἰδὲ πὨ] ἢ. δ ἱὲ γόγο, ὈΘΘΣΒ 

διὰ ῬΥΟΘΟΣΥΘδ ἐδ ΓΘΒΟΥΤΏ (ΘΟΙΏΡ. ΧΙΣ. 30; Ὠουϊ, χαΥὶὶ, 

46; Νυπι. χΥῇ!. 8, δές.). 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΙ, 

1. οοῖς ἴπ0 Τιοτᾶ----ΔΌτϊ ὅδ δΣ- 
ἄοῃ.---ὕ γα. θ6-7. ΤῆΘ ϑηϊΐγο βϑοϊΐοῃ σψογβ. 6- 
11 ἀθ816 νι ὶὰ (μ6 αἰ ου ἶ686 {πὶ δοίυ4}}γ, οὐ ἴῃ 
Ἠυμηδη ορίηΐο, Ορροβο [δὲ “" ποδί σ᾽" {86 
ΙἘΡ δ ἀδιηδηάοί ἰῃ γοσβ. 2, 8. ὁ ἔχει αἀἱ- 
ΒΟΌΪΙΥ 8, (μδὲ θῸ ΤΩΔΩΥ͂ ΤΩΘΏ ΔΙῸ ὈΠΑ]6 ἴὸ τηλῖκο 
ἪΡ ἰμοῖν τη 48 ἴο ΙΔ Βοϊ]ὰ, ἑ. 6., (ο τοβροπὰ ἰο {πῃ 
[0808 ς“8]}, δηὰ οχ ἱἐποὶν βἰάο ἰο ἀθαῖτο δηὰ 
ὙΝαὶ ΟἸἴΓΒ 1861 ἴο ἴπθπ. Εν, οὗ οουγθο, (ἢ 6 
ΒΟΌ] πηυδὲ οὐ ἰΐζ ρῬασί ἱπο!ηο ἴο [Π6 ἴΟΒΡ, Ὑῆο0 
ἡ 0 1]1ὴ68 ΗΠ] πδ6] ἰο ἱϊ. ΤῊ Ϊ8 16 (6 “δοοκίηρ" 
διὰ ““᾿8}}}πρ᾽ οἵ πΐοῖ σοτβθ 6 βρϑβϑῖκβ. 
᾿ἰενίην ἷθ. 8 ἰματὰ Ιαδῖϊοσ. ἘθηΟΘ ΤΏΔῊΥ ᾿οαϊίδίο 
ὉΔΠ] ἴξ ͵8 ἴοο ἰαῖθι Απᾶ ἤθῆοθ ἴμ6 Ῥυορδοί᾽β 
πδιγηϊηρ, ἴο πιστὰ ἰο [ἢ9 [ΒΡ ἰὴ βοϑδοῃ, ἰο βροῖκ 
δηὰ 68] οἡ Ηϊπ). ΕὉΡ ἰπ6 [ΒὉ 5 ποῖ ΦᾺΣ δῃὰ 
8016 ἴο ΡῈ ἰουπᾶ πἱιποαὶ [ἰπιϊιδιίοη. Ηδδὶ ἰμοὰ 
δυβοτγοά (Πγ Βοαγί ἰοὸ μαγάθῃ οἵ Ὀθοοίῃθ Ἵδιϊουμδ, 
ΟΥ δαὶ ποῦ βαβεγοα ἰδ9 (ἦπι|6 ἰο Ιαρϑθ Ὑδβογοίη 
θΘ]ονίηρ ἰδ ΔΩΥ͂ ὙΑΥ͂ ῬΟΒαΊ]6, {, 6., 86 ροτγίοα 
οὗ οαγίμ]ν ᾿ἰἴἶδ, ἰπδὲ θη ψἱτἢ} ἀθαί δηὰ τῖτἢ (ἢ 6 
ποῦ] Ὀογοπᾶ πμϊοῖ Ὀορίηβ (86 βοοίηρ,---ἰἤ θη 
ποὺ δηάοδί ἰπΠ6 [0 ΒΡ ὯΟῸ τῶογο, Ηθ πὶϊάγανα. 
Τῆου οδηβὶ ἰμο ὯΟῸ τηοτο Ὀοϊΐονο, ουϑ ἱἐπουσὰ 
Ὑβἢἷηρ ρα! 1} Υ ἰο ἀο Βο, 86 ἕδβαυ γῦο ἰουηά πὸ 
ΤΟΟΠλ [ΟΥ γορϑηίδηοθ ἱδουρχὴ μὸ βουχδὶ ἰΐ πῖῖ8 

ἴοδιβ (Η ὃ. χὶϊ. 17), ΟΥ δα [ἢοϑϑ ὙΐῸ πανθ εἰδρροὰ 
{16 ἐπιοίῃ! 2. ἰο-ἀα γ᾽) (οορ. ΗΦΌ. 111. 7 84ᾳ4ᾳ.; 

ἵν, 7 δῃὰ (ἢ μδγδαθὶεοβ οἵὔἱ ἴμ6 ἰηνὶοα κυθείδ 
1ακο χἷν. 17 δα4ᾳ., δῃὰ ἰπ6 ᾿ἰδθογο ἱἢ [ἢθ 
νἱουαγὰ Μαίμ. χχ. 1 544ᾳ.). ΤῊβ βοοοῃὰ δηὰ 
οἰἱοίοσι Ηἰπάθγεδηοα ἰο Ὀ6] ον 8 (μἷ8, (δὲ τη θη 
οἰθανο ἰοο τηυοῖ ἰο οἱ. ΤΉΘΥ Ἰονο 1ἰ ἰοο πηθοῖ; 
811 (λοῖγ ἐπιαρίπἰηρ δηὰ ἀοίϊηρ ἰ8 ἀἰτοοϊοα ἰο ἱϊ. 
ΤΉΟΥ σδηποί μοὶ τὰ οἵ εἰη, {Π0Υ δῖὸ ὑπᾶθσ {89 
Βαὴ δπὰ οοπαιγαϊπίὶ οἵ ἰ. Ηΐδθηοθ 186 Ῥτορδιοὶ 
ΜΔΓΏΒ, (Πδὲ (6 πίιοκοα ἤγαὶ οὗ 41} τηυδὺ ἴόγβαῖκθ 
εἶθ ψἱο κοῦ ΜΑΥ δηᾶὰ (Ὧ6 τηδὴ οὗ ἱπίᾳυϊνγ (τον. 
νἱ. 12, 18, ποῖ ΠΈΡΙ Ἧ89 ἴῃ (Π6 ἘΤΟΡΒοί 8 
τηΐηα) ἷ5 ἰβουρλίβ. ἰ6 ἰδ (86 περαῖίνε αἱἀθ 
οὔ ἔμ6 ὀχδογίδίου. Ὑ ἢ τμΐδ ἷδ ἰοϊηοά (86 Ροεὶ- 
εἶνα; 16 πὶ οϊκο βῃουϊἃ ἰυτη ἰο Φοβονδὴ α. ἰο 
ἐδλε ἐπὰ ἰδὲ Ηδ ΤϑῪ δύο ΠΔΘΓΟΥ͂ οἢ Εἶπι, ὃ. [0 γ 
ἐδὲ γτοαδοη ἰδὲ ΦοΠονυ δὴ ἐδ (ποὶ 8 εἰ θαι) 
1βγδ6 18 ("οι") οὐ, διὰ ἐβ ἐποϊϊηοά δοουϑ- 
ἰοιηϑὰ ἴο οὔ δου ἀΔΏΕΥ. 

2, ἘΣ ΜΥ τδοτρδῖ1-----τυβοχοῖο Σ δβοσιῖ 
ἰϊ,.--- ογβ. 8-11. ΤΉ οθο γοῦθθα ΓΟΡΙΥ͂ ἴο ἴῃοδο οὐ- 
ἡοοίίομδ {πὲ (ἢ 6 πδίῃγβὶ τοδ ΟρῬοϑϑδ [ο ἰ89 ΠΟΥ͂ 
ΜΆΥ οἵ Βα γδϊΐοη ργοροθοὰ ὃγ (ὡὠοὰ ἰῇ συοσα. 1-ϑ. 
ΤῊ γαι οὐ᾽θοϊΐοιι τυ : ἰδ '5 ἱποοποοὶ γδῦϊο ἰδὲ 
ἸΏΔῺ οδα ΟὈϊδίη βαϊ γαίζοῃ δἰθιρ ὈΥ ὑεϊλονυΐης 
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δηὰ οὶ ὈΥ Πἰθ οσγὼ ποῖα. Τὴθ Ῥυορβοὶ ἀο- 
οἰδγαβ ἐἰπῶὲ (8 οὈ)δοίίοπ 16 χτουπάΐοθα. ΕὉΓ, ἢ6 
Βαγθ, ΜΙ ἘβοΌ 5 δτθ ποῖ ΥΟΌΣ τπουρμῖα, 
εἰς. δὶ ἰβ [οο]ϊδβηθθα τ} πὴ ἰδ τιδάοιῃ 
ΠῚ Οοά, 1 ΟοΥ. ἱ. 18 ρηᾳ. Οαοα ἰδ ψτγϑαὶ ἰῃ 
Ἰπεε]οη θα, δίγουχ ἰὼ δ κηθδϑ, χἰογίουβ ἴῃ ἰοΥ]ὶ- 
Ὡ πΐθα ἰῃ ἰοο 8 ῃηθα8. Φυδὶ ον (δαὶ γϑδβϑοῦ 
ΗΦ ἴδ Δρριόδοιδ016. Τὴ ῬοῸΡ δηὰ ἰου]Ὺ ἀο ποὶ 
ἴδ κο οἴδησα δἱ {818 ἴογσπι οἵ Η]8 δρρϑάγδῆοθ. Νο, 
)κὶ ἰδυ5 Ηδ ἴ6 σοι ργο ΒΒ η810]6 ἰο ἰβοὼ. Βαὶ 
6 ᾿τΐδο δηᾶ ργυάθηϊ διὸ εἱϑα Ὀγ ἰξ δ ἱὩγουρῃ ἃ 
βἷανο. Ὦμοονογ ΠΟ] 8 ̓ἷβ μοδα βὸο ἷμὶι (δὶ ἢθ 
σϑδηποῖ ρῸ ἰπτουρἢ [86 ὨΔΓΓΟῊ μδίθ, γυδὲ γαη ΔΊ 
ψϊϊπουί. Ἧδ ἰ8 ποἱ ἢϊ ἰο Ὀ6 ἰπ (πΠ6 Κίηρχάοιῃ οἵ 
αοά. Βιιὶ νἄοσονοσ ἰβ ῃοὶ οὔδβη θα δἱ [μ6 ροβροὶ 
οὗ 1Π6 τὸ Ρδηα οὗ 6 ογολθ, ὙΧ{1}} Ὀ6 Βϑηβ᾽ ὉΪΘ 
{δὲ ἴΠότὸ ἰδ ἴῃ ᾿ξ ἃ ροῦγοσς δηὰ υἱβάοηι {ππδὲ ἷἱβ 88 
Ἠΐχῆ δ βοαύθὴ ἃῦόοῦο 81} ἴἰὴ9 πυὶβάοιι οἵ Ὀοΐἢ 
ΒοΟτῚ 65 δηα ΡΒΓΠοθορθοτθ. Τη6 δοοοηᾶ οδ)᾽θοϊΐοη 
ΣᾺΏΘ: [ἢ 6 βουιζοῃ ἱμαῖ, δοοογάϊΐηρ ἰο σοσβ. 1-8, 
ἀδιλδηβ ΟὨ]Υ οαγίηρ δηὰ δοοορίϊης πιυδβὶ χοιηδίῃ 
εϊίδου! οἴδοὶ, ΤὨΐδ οδ͵θοίΐοῃ 4180 15 στουῃά]θαβ. 
ΕῸΣ ἰΐ 16 νἱτὰ (86 πογά ἐμαὶ δῃπουηοο (οα᾽ β 
Ἰοῖγ ἐδπουρίβ, 48 ἰὲὶ 16 σίῖὰ [86 ῥτοάυοία οἵ [Π8 
Ῥἢγαῖς5] δίῃ οθρῆογο ἰμδὲ ἀοδοοηὰ ἰο (μ6 φασί, ἴῃ 
ογάοσ ἴο γϑῆάοῦ (86 δέου σ ρ8Ὁ]9 οὗ υπίο]ἀϊηρ 18 
Ἰ6-ἴογοοα. δίῃ δῃά βηου ἀὦ οὶ χοϊυτη τ ἰϊποαυὶ 
ΒΟσΘΟΙΩΡΙ βίης μοῖρ οηάδ, αὶ {ΠΟΥ γυοι 

(ὙὟΉΔ ὀδῦβο ἰο ρῖνο δέσι, οοίρ. ᾿ἰχνΐ. 9; 1 (Ἄγ. 
1'. 18) (9 φασί, διὰ οδῦδο ἰξ ἴο Ὀσίηκ ἑοσῖΒ 
ΓΙΟΥ (ἀρτουΐδ οοαρ. οὐ ἷν. 2) δη ἃ κἰνθ δοϑὰᾶ 
ἴο ἴδο δονγοσ δῃ ἃ Ὀσϑαᾶ ἴο ἴδ θϑαῖθσ. ΤῈ 
οἰ εἴθηοΥ οὗ ἰΠ6 πογὰ βῃου]ὰ 6 ἀδβὶ χῃδίθα 88 (866 
Τεχέ απὰ 6.) δ δοῖι 8] οοτίδιηΐν. [ἰγδηβαίο ὈΝ 9 
ἈΠΊΡΙΣ ὃν “΄Ὀυϊ" Τῇο ποιὰ οἵ οὐ (δ ΟὨΘ ΠΔΥ͂ 
καΐηῖς Π6ΓΘ οὗ 4}} (Παὶ ἰβ ο411]6 ἃ λόγος ϑεοῖ), ἀο65 ποῖ 
τοίατη οηρίγ. Τδυ8 1( 18 ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ βαϊὰ οἵ ἰΐ {παῖ 
ἱι ἀοοδ τοίπση, Απὰ ἴῃ ἤδλοὶ ϑνοῦυ ἰμἱπρ ὑπαὶ βΟ68 
ουξ ἔγοιῃ αοά, αἷθο ἐμαὶ ψογὰ βροΐκθῃ οὐ γι ἴθῃ 
ὉΥ͂ πιο ΟΥ̓ ἰΠ9 ῬΟΥ͂ΘΣ οἵ Ηΐ5 ϑριγὶὶ, πηυϑὶ, 88 δῇ 
οἰογηδὶ, ΓΟ], ἀϊνῖπο οχἰβίθηοθ, αηΐὶθ 186] αραΐῃ 
Ὑἰτἢ 118 οΥἿ 1.8] βουγοθ ; ΟΥ̓ ΠΔΟΓΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ : ὙΠαΐ 
οοπ168 οπὶ οὗ ἀοα ΓΟΠΙΔ118 8.80 οἰθγΏ Δ} }Υ 1η Οοἀ. 

3, ἘῸΣ γῸθ 888]]-----ποῖ ὈΘ οτὲ οὔ“ --- χε. 
12, 13, 33, “1ογ᾽, θορίπηΐηρ γον. 12, ἱπίγοάυοοδ 
16 Ῥγοοῦ οὗ {86 δἰδίδιρηϊς οὗ γον. 11. ΤΊΘ πογὰ 
οὗ 8141} γοίισιι, ἢοῦ αηϑαοοσβϑία!, θα ΠΟΥ 
δυαοσοοδοία!. ΕΣ ἴδγϑϑὶ 8}}8}} γὸ ἕοσί δηὰ θὸ 1οὰ 
ἙΠῚ ἰογ. ΒΓ ἢ ἰδ )υβί {π6 οἰ οίοπογ οἵ [μαὲ πογά 
οὗ Οοὰ {δαὶ [6 τλϑδηΐ, γϑγ. 1-8. 10 ἴα οἶθδν (δὲ 
116 Ῥτορμθὶ οδϑηηοῖ πηϑδη ἴδ διίῃτο ἀδραγίιγα 
οἷ οἵ τ1π6 Βανγ]οηΐδη οχὶ]θ. Βυὶ μα ἀοοβ πχθδῃ 
δῇ ὁχοάμβ οὗ συ μϊοῖ {πὲ ΡὨγβἰ68] χοᾶ 15 ΟὨΪΥ 
16 ἴγρ6. Εὸσ {86 Ὠιἰαίοσιοδὶ σοἀριηρίίοι οαὐΐ οὗἉ 
1Π6 Εῦχ!]6 16 Ὀοίὰ 8 {ὺὦἑλ᾽ὴ6 δηὰ 8 ρ]ϑάχε οἵ 86 σο- 
ἀδιηρίϊοι ουὖἱ οὔ 186 οχὶ]ο οὗ δΐη, ουὐ οὗ {πΠ6 Ὀοῃά- 
δα οἵ {μο ἀ6γ1]. 
οουἹὰ γοάρθϑηι ΚΠ ΠοἢΪΥ 16.861 ουἱὐ οἵ (ἢ 8 σοτ- 
ῬΟΓΘΑΙ Ἔχ ϊο, Μ1}} ὉΥ ἴογοθ οὗ (Π6 βδῆλθ ἰονθ δηὰ 
ΡονΘν τθάθοπι [ἢ δρὶ γ 4] Ιαγαοὶ οαὐ οὗ (86 βρὶ- 
τὶ] 41 6χὶ 6. Απά τη ἐπὶ Ἄὁχοάυδβ ἴβγδϑὶ ψὶ}] Γο- 
)οἶσδθ, δῃὰ δο ̓ ϑὰ ἴῃ Απὰά (86 Βοῃ-Ῥογβοη δὶ 
ογοδίύίοη Μὶ}} βιδτο 1η 15τ86}᾽8 100: 86 τποτ- 
καῖῃα δηᾶἃ [9 1116 υν1}1 Ὀτγϑαὶς ἔοσῖδ ἰῃῖο 
ἰηκίηρ, δᾶ 411} ἴσθϑα οἷαρ δποὶσ Βδῃ ἄπ. 
Τρδὶ (14. σου] ηοὶ Ὀ6 οἡ {πᾳ οσοβαίοη οὗ (με οοΥ- 
μι: ὀχοάι ἔγοτι ΒΟΥ ]Οη, ἰπ οἶθασ. [{ 15 πηδηϊ- 
δὶ, ἰπϑη, [μδὲ ἰΠ 6 ἄὰ ἐϑς ἰηὐοπὴβ ἃ απο} αἰρῦοτ, 
ἃ Βρ γιίμ8ὶ ὀχοάυβ. Βαΐ {818 Ἰαἰον δὶϑο [ιὰ8 1.8 
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πταἀδίζομβ. ὙΒθη οὔθ παίυσο ἐΐβϑὶΓ ἰδ ρθηθ- 
ἱγαϊοα νῖ(}} βρὶ τίς δαὰ μὶογιβϑὰ (ἰχν, 17; ἰχνἹ. 22. 
Βοιὰ. νἱϊὶ. 21), θη, τδὶ ἰῃ (86 πογὰ οὗιῃο Ῥτο- 
ΡΒοὲ 8 ποῖ ΠΔΟΓΟΙΥ Ροσίλο ἐσθ χογυ, Ὀαΐ ΓΘ 8] οου- 
ἰθη(8 οἵ [1{6, Μ111 δὲ ἰαϑδὲ γϑοοῖνϑ 118 δῃιγο δοοοι- 
Ρ ἰδ θαί. [Ι͂ὰ (86 ἰπη6 (Π6 Ῥχορμοὶ (μ᾽ η}κ8 οὗ, 
Ὠοχίουδ σγονί ἢ ΜὙ11] χὶνο ΡΣ ἴο οῦ]9 σγονίμη 
δὲ ὑχσίης 8 δ]οθείην πὶ ἰμθῃ. [ηδιοδα οὗ 
Γ (αραΐῃ ΟὨἹῪ υἱὲ. 19, ἰμογοίοσθ δ ζομυΐηθ 

ἰδηὶο ψογὰ) 888}} 5ΤΟῪ Ὁρ (Π6 ΟΥ̓́ΡΓΘΒΗ (“Ομ Ρ. 
ΟἹ ΧΙ; 19), Ἰμρίοδα οἵ ἰδ ἤθβιθδηθ (Ἴ9 Ὁ, ἀπ, 

λέγ.) ἰϊ8 τιοδηΐϊης ἰθ ἀοδαίθά, οοσρ. ΟΕΒΕΝ., ΤΆεδ.» 
δηα ΗΕΒΖ., Κ.- πο. ΧΙ͂Ν., Ρ. θ66. 1 ἐγδῃεϊδίο, 
τ ὈΕΙΙΎΖΒΟΗ, δἷεν [56 ΟΧΧ,, Αου. ΤΉΞΟΡ, 
κόνυζα, βεδα- ποτὶ, 68. Ὀ6:6), ἔμ6 τηγτίϊθ (869 οἱ 
ΧΙΪ. 19). ΥΥο διδὶὶ βἱγαῖ δι ΟΧΡΓΘΒΕΊΟΠΕ, ΧΧΧΥ͂. 1 
6: ; 11. 18 δᾳ.; χ]ῖν. 23; χιὶχ. 13; 1.9. ΤΡΐδ 
βελδεας δοὶ οὗ βαϊνγαιίΐίοη β}8}} γοαουηᾶ ἴο {δ 9 
ΒΡ Β ονουἸδβίϊηρ σον, δηα Ὀ6 8ῃ δνϑοῦ]αβὶ- 

ἱηρ τηωοπυμπλοηὶ οὗ Η δ ἰΙονθ, ΡΟΎΘΓ, δηὰ ἩΪΒάΟΩ,. 

ῬΟΟΤΙΈΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ου Ἶν. 1-8. “"ἔἄαο ρετὶρἠνταδὶ δα (δἰἐΐ» 
ἐπαὶ εἰ οαγοπαὶ ροοιπῖα) ποίαπίιν Κδ, φυΐδιυιδ ατίάα ἐδέ 
δΟἩδοϊδηΐία οΣ αδδίιι ἴγαδ αὐυϊπαδ ῬΥΟΡΙδΥ Ῥεοοαία, 
φυΐχυο ἀπαὶό δἰἐνιπί σταίξαπι [)εἰ αα τεπιϊδαίοπεπι Ρ6ο- 
δαίογιη, ψυαηὶ δὲ Ῥγοργὶϊδ ορετγίδιιδ οοπιϑεχιιδ Ῥο888 

απὶ.)" --- ΕΟΕΒΒΤΕΒ. 
2. Οὐ ἶν. 1. “1ἰ ἴθ πο ᾿ορβαὶ οουλιτοδηάϊηρ δὰ 

ογάογίηρ, (δαὶ ρῖνοδβ ποι μἰηρ' οἵ ψ ϊοἢ 10 Βροδίκ, 
Ὀυϊ δῇ ουδηροὶ !ο 8] οὔθ δηὰ ᾿ηνδίίοη, ἰΠδὲ 4]μὸ 
εἶνοβ Ὑμδὺ ἰὺ ἀοιηδηάβ. Ηδθ νῆο ρίγνϑα {6 οοτὰ- 
ἸΑδαμ ἴο ΘΟΠΔΘ, 8160 ραἶγοθ ἰῃ 6 βίγθηρί ἴο Θῃ δ ]9 
ΟΏΘ ἴἰο Οὐπ16, ἕ, 6., ἔα (Μαία. χὶ. 28; “:ο. Υἱ. 

φῆ ἱσπίαιϊοπῖδυδ 
εἰ πιοτίϊδ ἀγεγοεπίεν, ἀαίων υἱπιι αα οοπδοίαξιοπεπι; 
γιάϊδιι αἰδηι δὲ ἐπβγηνδ ἀαίω" ἴαο αἀ αἰϊπιοπίιπι, 
φυο ἐπεί μιπδιν εἰ ἀοοεπέι." -- υἼΒΗΕΒ. “Ἶὴ Ῥγο- 
οοηβαΐας Αἰτίοδ ἰμ6 δποϊοθαΐς οδυτοῖ μα 8. ουδίουα 
εἴ οὔετγίηρ ἰο (ῃοθθ Ὀαρίϊχοα π1]}ἰς δῃ ἃ ΠΟΙΟΥ͂ ἴο 
189 ποὺ οὨ]ἀμοοά δηὰ οἰ] βῆηοθθ. Βαϊ ΦΈΒΟΜΕ 
ἰΏΟΓΠ18 08 {πὲ {ΠΥ ἰοοΐϊκ 4180 ν ἰὴθ δηὰ τ }}}ς."--Ὁ 
ΞΤΙΕΒ. ΟΠδγίης ταὶ κ δηὰ ΠΟΠΘΥ Ἧ4ἃ8Β 8 οσἱθηϊδὲ 
ουδίοπι. 

4, Ομ ]ν. 1, 3. “Ὑἢδ βαϊναϊΐοῃ οὗ Οἰισίδὶ σδη- 
ποῖ ὃὈ6 Ὀουρῇς [ῸΣ ΠΙΟΏΘΥ͂, Δἃ8 Ῥοίασ ἰοΐ β΄: ποη 
ΚΩΟῪ ὙΔΘῺ ἢθ ΟΥ̓δΓΘΩ͂ ΙΏΟΏΘΥ [ῸΓ ἴῃ: “ΤῊΥ Ἰποπον 
Ῥοεΐδα τὶ τ ἰΠ 66, Ὀδοδυβο μου ᾿δδὶ ἱπουχῆὶ ἐπδὲ 
1μ9 «ἰῇ οὗ αοα ΤδΥ ὈΘ6 ρυχομαβοὰ ἩἱῈ ἸλοΠοΥ ἢ 
(Αοἰβ νἱϊῖ. 20). Ι0 16 ποὶ ἴο Ὀθ οδἰδὶποα ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ 
βοζέ οὗ Ῥϑγβξοῃδὶ τηϑσὶΐ οὐ σοτῖ, ἰγου Ὁ]6, ΟΥ̓Δ ΌΟΣ 
(τσ πόοονοῦ πουἹὰ μδνθ 1 (ἢ 5 ἔδιϊσιιο8. ἢ τ861{ ἴῃ 
γαΐῃ, δῃὰ οδῇ Ὡρνοῦ Ὀ6 βαἰΐαῆθα, ποῦ ἥπα ΔΗ͂ 
οοπχίοτί ἴον ἷθ 8οὰ]), Ὀαὺ ΒΥ {π6 Ρυγο, υπάοθογν θᾶ 
ἀϊνὶπα χγδοθ (Βα. 111, 29 μᾳ.; ΕΡΆ. 11, 8)."-- 
ΕΝΝΕΒ. 
ὅ. ΟὨ ἵν. 2. “Εβὶ οοηζωίαξίο εἰ αὐτοφαξίο οην- 

ηἴιπι αἰἴαταπι τεϊϊσίοπιπι, ἀοοίτ᾽παγίΐη, εἰ πὶ, 
Οιιοά οπινεδ γεϊἰσίοτιοδ, οι δ ἀοοίγίπαο εἶ δίιαϊα οπν- 
πἷα αχίγα δαπο σγαίίας ἀοοίγίπαπι πἠκ υλοελληρα εἰ 
ἰαηιδη ἰαδογίοϑα, ΟΝ μίωπι [αοϊαπξ απὶ- 
πηι 866 αἰπιγοηῖιι. ὰρεπίεν αὐμόπι ποίαδὶδ ἦοα 
φγαφάϊοαξιη, φυοά ἰγίδιϊ, οπιπῖδιυδ }ιιδ( τῖ8, ζιας δυπὲ 
ἐχίγα σταίίαπι, φιοά δοϊϊϊοοί δὶπὲ ἰαδοτίοϑαθ εἶ ἰαπιμθπ 
ιωίγαπεασ, δἰσωδ δυδ ραρα εἐχρογίΣ διηνι8."--ἰσ- 
ΤΗΕΕ. 

“ΤῊΘ9 Ῥαρίείβ ζβδκα αοᾶ ἃ βῦῃ βῇορ- θοροῦ, 
Ἧ0 που]ά 86}1 ἰδ πολυθῃ.᾽ ᾿-- ΕΟΕΒΒΤΕΒ. 
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8. Ου Ιν. 8. Τὴ ροου]ἑαγιν οἵ “186 δωγθ πλοσ- 
οἷο οὗ ᾿εν α᾽ οοηβιϑίθ ἴῃ 118, (Βαὶ ὉΠ ΔΟΓ πὸ οεἷγ- 
ουμλδίδηοοβ οδὴ ἴπον ὕὈθ Ὑἱϊπάγανη Ὸπι ἰδ6 
πγοπα δὰ Κιἰηράοιι οὗ θανία, [παϊγίά 88, γο 
ΟΥ̓ {016 Κᾶσ68 δηὰ ροποσγδέϊοηβ, μὲ ἜΚ ἐπα 
(ο ἰβοδθο οῃς θα το πο πὶ, ΠΙΑΥ 06 Θχοϊ θα ΟὩ δο- 
οουμπὶ οἵ ἐποὶγ αἰ, Βιιὶ ἰδκίηρ 84}1} ἱορμεῖδμογ, [- 
γ᾽ 5 τἤτοηθ δηὰ Κιηράοιι Β[.8}} δἰδη δηὰ ἀδθυθῖορ, 

Ἢ δηὰ ἰποόύθδϑα ἴο ἴμ6 οἰαναιϊουῃ δηὰ οὀχίθηϊ 
(αὶ Οοὐ Βαβ ἀείογταϊ θα ἴος ἱϊ.0 1Ὲ ἰδ ἰο τοραγαὰ 
“6 ταδίίοσ ἔγοιι δῃοίπον β' 46 ἢ ΘΠ ΟὯΘ Β8γΥ8: “Νο 
(ΙΑΔΏ 8βουϊὰ ἀουδὺ ὑμ6 χύδοο οἵ ἀοἀ οΥ ἀεβραὶν οὗ 
δι, Αμπὰ ψἤθη τ ἃγθ δββδι θα ὈΥ ἴμ9 ἀουδί 
“Ποῖον αοά {1}} Ἔνθ ὑγοϑοσνθ 8 1 6 Κπου- 
Ἰοάρο οἵ ΗἸ πιο] ἢ, τὸ βῃοι]ὰ ορ ἴο 1 86 βῦγϑ 
ταϑγοῖθα οἵ αν ά, ΕῸΓΡ Ὡουπῖδιηβ δὰ 1}}8 ΣΏΔῪ 
411} ἀσαυ, Ὀυὺ Ηΐδ σγϑοθ βΒῃ8} ποῖὶ ΣϑπΊΟΥΘ ἔγοσα 
8 (ἰΐν. 10). -Π ΠΟΒΑΜΕΒ. 

- ἢ, ἃ ᾿ν. 8, 4. “ Βαὶ νἢδὲ '5 [186 οοηϊοῃία οὗἉ [16 
ΒΌΓΘ ΤΏ ΘΓΟῖοΒ ργογϊβοὰ ἰο αν ἢ [Ὀ ἴδ μῖ8 ΗἸρὮ, 
Ὑ͵οπάογι! Οπο, ψ οῖὰ αοἀ [688 8βοὲὶ ἴογ αὶ ἢ ἐέποδϑ 
ἴο τηθη, ἰἱῃ ἤοπὶ ὑΠ6 Ὺ θοῦ ]ὰ δοο {89 ἀϊν[ ηἰγ, 
θα σἤοη Ηδ ἢδ88 πηδάο Ηρδᾶ οὗ (6 Ὠδίϊομβ 
Βογοίοτθ 8 Ῥεγβοη  Υϑβ, ἰπάθοὰ ; ἐπ9 Μοββίδῃ, 

πο αοἀ-ἴηδη, οὗ τ ποπὶ 1βα18 ἢ Ἦδ8 80 ἰοῃβ δροόΐϑη 
ΤΟΥ ΒΘ ουΒ  γ, 88 οὗ ὑπ 6 βογυδηί οἵ Φθβουσδῆ. Ηθ 
ἦθ Δ Ῥεγβοηΐ ΕῸτν (τ γβοὶ ουθῃ ἃ ῬΡου) ΒΓ 
ΒΌΓΟΙΥ ηοΐ ἴο 8Ὸ ἄοτχῃι ὈοησδίΝ τηγβοί δηὰ δηὰ 
ΤΑΥ͂ ΒΟ] 8 οοηίοηίβ δηὰ 115 ἴῃ 4 ἐῤλίπσ ) Τμδὶ 
ὙΓΟΓΘ Οὐ ΘΥΙΥ ποδὶ μϑηΐβῃ. ΝΟ. Α Ῥοσβοῦ ἷβ {116 
ΒΌΓΟ ΤΩΘΓΟΥ οἵ ᾿Ἀανίά, δηᾶ, ἱηαορά, [86 Ἰορὶ 
οἵ 4}1: Ηο 'π πῆοπὶ (οά ὈοΆΓΒ ν:ίηοδθ οὗ Η πιο ὶ 
10 τοϑδηϊκίηά, δηά ἴῃ συ ποπλ οὐ σοι ργθῃθηάβ 8]} 
ΤΩ ΔῊ Ϊκ ἢ ἃ 88 ἰη ἰΠ ον Ηοδά, ὅοη οἵ δα, βοῃ οἵ πηδῃ, 
486 ΕἴοΥ Δ }}Υ γου μα] Ινογὰ οἵ τηδηϊ πη, δηὰ αἶδβὸ 
Βον, 186  Ίγζη Μαγγ δ, βου. Οὔδβιοῖ ἃ 1,ογὰ ἰ.ὸ 
Υἱγαὶπ πιοί μον, δῃὰ τηϑδηκίηα Μ}}] τοὶ πα Υθ ἴο Θοπι- 
ΤΆΣ, Βίῃοο (18 οὔθ τηυκὶ ΑΥῖβο6 10 1ϑγϑοὶ, [ἢ 6 1γ16 

6], (86 Αροβίῖθ οποῖν, 8Βῃ8}} ἀγϑαν [Π6 Χοπηοίοβι 
Ἰιοαΐῃθα ἰο ἰἰβο  ἤ, ἀπ (ἢ 9 δ το γ 884} γα ὑΡ ὙΠ 0 
Ὀοοδῦβο (ΠΟΥ͂ ΓΘΟΟρΡΏΪΖΘ {86 ΑἸταὶ ΚΗ Υ, οἴογη8] σά 
ἰῃ Ηἰδ8 ομυτοῖ, δα Ηδ μ᾽ οσ ῆρθϑ 1." - ΠΕΡ ΒΙΟΗ. 

8. Οαἡ ᾿ν. θ, “ Φυσογεε ἐππι, ἀμπὶ ἐδι18 ἴη, ΘΟΥΡΟΥ͂. 
ὅππι ἀμισετν Ἢ ονόναίίαι τὰν φν ἰαιυλλ οί; υὐρ θῇ . 

..6ν Αρρτορίηχιαςξῷ αὐΐδηι ἀρργορ᾽ποιαηπῖ- 
ἐκ (ὅς. ' 8), οἰ ἤλο ἰοπφο Ῥοδὲ ἐδηλροῦὰ 
φευογίοηίς ἰαείνιδ ὁοσΌΥ ἢ.) ΦΈΒΟΜΒΕ. 

9. ΟηἸν.7. “Ὑμαῖ ἱβ ἰῃ 9 ΟὨΪΥ ἩΔῪ οὗὨ κμ]ν8- 
τἶἴοη. ΕἾγϑί, ὉΓ ἃ τῶδῃῃ ἴο {ὕὖῦὕ1 ΔΎΔΥ ἤοσὰ εἷθ 
οὐσῃ ὙΠ} οὗ 6ν1} ἐπουρλ8, απὰ θη οοανογδίοῃ ἰοὺ 
αοά νδο ἰδ τί οἷ ἰπ ρδγάοῃ, δηὰ Ηΐδβ Ἀἱ κ1}} τοὶ 
ἴδττγ.᾽" ὈΜΒΒΕΙΤ. 

10. Οη ᾿ν. 8. “Οὔο οἵ ἴδο ποεῖ δυὸ 0δ8- 
Βδζο5 οὗ Βογὶρίαγο, θγθ πλοτθ ἐπ δὴ ΘΟΠΔΙΟΏΪΥ͂ 
186 ΤῊΣ" ὉΝΔ) ὁμοῦ ἃ ουδηοθ ἐΐβο]Υ δ ἃ ἰσυΐι ἴὸ 
ΦΥΘΕΥ͂ σοηδοΐίθησθ, . ... ΟΘΥΟΡ ἰῇ δυοὴ αἷ6- 
ΘΟΌΓΒΘΒ ἰ8 ὉΠΔΌΪ6 ἰο ἮΘΑΓ (Π6 δρολκίηρ Ῥδυβο οὗ 
(ὐοά, Ιφοἶτθ βΒοπλοι ἰηρ ἰῃ αἶα ΟὟ ῬΘΓΒΟΏΔΙΣΥ͂ : Ἦθ 
ἢδ8 ἠοὶ γοί ΒΘΟΟΠΊΘ 8 δου (μαι (88 στοδίθδε 1 λα Ὺ 
δά γοδβ.᾿"᾽ 5ΤΊΕΒ. 

11. Οη Ἰν. 8, 9. Τῆο Βυτηδη μεατὲ οοσαρτο- 
᾿ιοπὰβ ψἱἢ αἰ βου! ν {π6 ἀοοίτίπο ἐμαὶ “ 
δὲ οοποϊυάοὰ 411} 1ῃ ὑπδοϊϊοῦ, ἐμαὶ Ηϑ ταΐσαὶι 
ΒιανΘ ΠΊΘΓΟΥ ὕροη 4}}.) Βαὶ δβυοσῖ 88 ἀο δοζαρσγο- 
Πιοπα ἐΐ ὀχοϊδίπι χὶϊ Ῥδὰ] : ΚΟ 19 ἀθρίῆῃ οἵ 188 
γίονοβ θοίῃ οὗ {πὸ τνὶιϑάοτῃη δηὰ Κηοπὶοάμο οὗἉ 
Θοά ! ΠΟΥ ὑπαθατοβδῦ]9 αρὸ Ηΐδ ἰαἀρτηοηία, δπὰ 
Ἡΐδο νγαγβ ρϑϑὶ ἢηάίΐηρ οὐυἱ Ὁ (Βοαι. χὶ. 82 64.). 
-- Οναηίο δυπὶ διιδιϊπιΐον, ἰαηίο δὲ οἱεηιδηξίον." 
ἀμβοσιῦθ ἴῃ ϑ:ΊΕΒ.---΄ ΝΟ τρθσοὶυ (89 Ἰποῦρμ 

οὗ δὴ δἀυ]ίεγογ, ἰοσηϊςδίοσ, ἰμἰ εἴ, ἀσὸ ἄθορ θεποδίμ 
1π6 αἰνίηθ ΤΣ ἰντω θαϊ δἰδὺ ἐβοδβα ἐμμδὶ ἴο γθάβοῃ 
ἅτ βοοί, Βοὶν δυπιδὴ ἱπουρπίδ οἵ τοίογιπνδίίου, 
οὗ 16 ΜΑΥ οἵ βαϊναίίοη Ἀππ τὶ δουξηδβα, 8 ΤῸ 
ποῖ φορὰ [ὉΓ δ γι ίηρ, ἀπ} [Π6Υ δἰϊαῖπ (μ6 εἷθ- 
ν δου οὗ οη δηὰ ραγάοη. ἘΒροοΐδ}γ ἴπ 
Γαβρθοῖ ἴο ἸπθιΒοδίίου, ἀοα ἀδοϊαγου 4} 3.1 
[“γΑγ8, ὁ, 6. ὀἐνϑῃ σοϊρίοηβ, ἀοοίγίηθα διὰ πὶβθ 
ΟἿΘΒ ΔΙΏΟΩΩ ΙΔΘΉ, δαδεὶν [4]56, Ὀδοδυδα ἴῃ [6 Βεδῖ 
886 (ΠΟΥ ΟΥΕΣ οΟὈδβιϊηδίε νυ τϊδὰ ἰο ὑσίηρ ῥὑγῖοθ δηὰ 
ἸΩΟΠΘΥ͂ ἴογῦ ΗΪβ σγδοοὶ ὙμοΥ σοῦ Ὑ188} ἰο 86}]Ρ 
ἐμδσλβοῖνοβθ, ἱμβουρῃ ἰξ '8 Ὀαίοσο ἰμοὶγ ογοα ἴμδὶ 
ΘΥ̓Θἢ ἰῃ Ὠδίυγο ὨΟι ΒἰΩς ζΤΟΝΒ ΟἹ οδγί υλίμουὺὶ 
ταὶῃ ἴσοτι δῦογο." Β1:1ΕΒ. 

12. Οπ ἱν. 10,11. “Το ρυορβοίϊο ργθβδοβίηρσ 
βίηοθ θευί, χχχὶϊ, 1 8 Τγθαυ θη! οομαραγθὰ ἴἰὸ 
γαϊῃ, δηὰ 8 πογά 18 δ͵δο οοποοϊγοα οὗ 88 8 1262- 
ΒΘΏΡΟΙ, ΘΩΥΟΥ͂ οὗ ἀοὐ, ἰχ. 7 (8); Ῥε. ονἱϊ, 20; 
ΟΣ]ν !. 16 Ρᾳᾳ. Τ6 Ρϑγδοηὶ βοβίίοῃ δϑϑιιπμλθβ {μδὶ 
{16 ψογὰ 18 0 Ιη6 76 βουῃὰ οἵ Ἰἰοἰίθοσ. Επλἰοὰ 
ἔγοτα ὑἰῃ6 χηοῦι οἵ Οοά, 1ὑ δοαυΐτοθ ἴοστα, δῃὰ ἴῃ 
(818 ἔοσῃλ 1ΐ ΘΟ, 6818 ἀἰγμο 118 ὈΥ γτϑϑβοὴ οἵ 18 
αἰ νίμο ογὶ βίῃ, δηὰ βο {ϊ σι ιηβ, αἰῖνο οἵ αοὐά, οηὐδυοὰ 
ψ|0} ἀνία ΡΟΎΘΙ, Ἢ ΜῈ} αἰ γ 6 ΘΟΣα Πα ἶθ- 
ΒίΟΏ8, 88. ἃ ΒΨ ΠὋ ὨΔΘΕΒΘΏΡΟΣ ἰπτοῦσἢ Ὠδίαγα διὰ 
1π6 ποιὰ οἵ τλθη, ὑθοσο ἴὺσ ἰῃβίδηοθ ἴο ῃ6 ] 1.9 
106, ἴ6γ6 ἴο ῥγοίθοὶ δῃὰ βᾶῦβθ, ΠΟ ἄοθβ Σὲ οοπηὸ 
ὕδοκ ἔγοιῃ 118 τουπὰ οὗ δγγϑηάβ ὑη{1}] 1ΐ ἢδ8 τωδάθ 
(μ6 γ1}} οὗὐ 18 ϑουάοσ ορεγαίϊνο. ΤὨΐβ γοϊγῃ οὗ 
19 ποτὰ οὗ Θοἀ 4}»ο ἘΠΡΌΡΠΟΒΟΙ ἃ αἰνίπο ἐβϑεῖοθ 
ἐὴ κδὶ ποσὰ. Τὰ ψ}}} οἵ αοὰ ἰδὲ ͵8 οοποζεῖο ᾿ 
δηὰ δυάϊῦ]α ἱπ 896 ποτὰ ἰδ (6 δχργοβείοῃ 
οὗ Η:8 ϑβδοῆοθ, δΔῃ γθεοῖνεβ 186] ἱηἴο [ἢ18 αραΐη 
88 ΒΟΟΏ 88 ἰὺ 15 1816, ΤῊ 1πὶ ΟἤΟΒΘῺ ΒΓΘ 
τὶ οἢ ἱ 8]]υβίοθβ. Α8 ΒΟῊΝ δηὰ σζαΐῃ ἃσγὰ [9 
γηραϊδίθ ολυθο οὗ χτοσίῃ, δηὰ ἰῃυ8 8]80 οὗ ἐδὸ 
Θηογιηρηΐ οὗ ἢαῖ 18. Παγυθδίθα, βὺ 8180 ὈΥῪῚ {86 
ποῖα οὗ αοἄ ἰδ χτουπα δηᾷ βοΐ! οὗ (6 Βυσηβη 
ποσί 16 βοπιοηρά, γοΐγεβῃβα δηὰ τηδὰθ δγιῖ]6 δηὰ 
γορεοίδεϊγο, δηὰ (818 ποσὰ ρῖνε ἴμ6 Ῥσγορμοὶ, γῆο 
18 {πὸ (16 βονεῦ, {86 δοϑὰ πῇ ῖοὶ δα βολίίοσθ, δὰ 
ι Ὀτίηρβ τι 11 Ὀτοδα [μδὶ πουσίβοθ ἐμ 6 80] : 
ἴῸΓ ΘΨΟΥΥ πογὰ (Πδὶ ργοοθϑάβ ἔγομι 6 σοῦ τὴ οὗ 
αοὰ ἰ8 αἰδο Ὀγεδά (Π βαί, ν1}}, 8). ΤῊ ΡΑΓ ΘΌ]ΑΡ 
Ροϊηὶ οὗἉ Ἑφοχαρδγίβοη, ὨΟΥΘΥΟΙ, 18 ἐπ 8 ΘΏΘΓΡΥ ἱ ἢ 
νι ΐολ [Π6 ΜΟΓΑ ΟΘΟΥΘΓΙΒ Σἰ861 ἰηΐο ἰιν."- 
ΕΙΙΤΖΒΟΗ. 

18. Οα ἵν. 12, 13. "΄ΑΤΑΥ τἰ ἢ (86 θ586, βὲ8]6 
{πουρδία, 88 1ἢ 1π6 ΓΟῈΡ ἯΟΡΘ ΠΟΓΘ ΟὨΪΥῪ ἰοῖ- 
(ἰὴ ς ΤΟΥ πογὰβ δουπὰ ἰπγουρὶι ΗἾ5 Ῥτγορδοῖ, 
Δροαῦὶ 411} (6 οοηνθηΐθησθα οὗ [88 ἸουΣΏΘΥ ἴον {86 
5118} ΌθΟΣ οὗ ον] οὗ (δαί ἰἰπι6] Ὑλὶο 6Ἔχο- 
ἄμ, ἐλίδ τοϊαση Βοπιο οὗ ἴπ6 σοἀροπηθα, ἐβ βοσῃθ- 
(ΐηρ αυΐϊο ἀἰ δδγοηί, οχίθηβ ἱπαθϑὰ ἴῃ (δ Ἰοων 
Ρογβροσάνο (Πγοῦρῃ τουοῖ δηὰ νασϊουβ 1111 ἐῃ9 
308] 18 τοδομοά. 6 ὅτθιὶ ὁχούυβ ἴοῃῃ ἴα πον] 
δη4 κἷη ἰβ τηθδηὶ, {ππ ἐπαοοα ἔγομι ἴθγβοὶ ἰδὲ 
Ὧδ8 Βοοοίθ ὉΠ ΠΟΪΥ, ἰηΐο [86 Τοργόδοῦ οὗ ΟἩγῖϑὲ 
--ἰασίβογπιοσο 6 Ὑ0]0 γγαῦ οὗ 86 ομυτο αἴποθ 
{παῖ τἴπιο, τὶ [ἢ 8}} 1(9 γθουστιης ἌΝ ἐν Ἰοσι ἢ, ὑγο - 
Βοῃιίης ἰΠποιηβο  γ68 ἴῃ βιιοἢ Ὑϑγιοὶυ οἱ γῶγα, Βη]- 
ἸΥ, βῃά ἱηάοοα ἴῃ ἐπ6 τηοδὲ ρογίδοϊ ρώπιρ παν Ἰδϑῖ 
τοδοιηρίου ἰοτμο σίοσυ οἵ πο ΟΣ] το. ΕῸΡ δρδΐη 
16γδθ}}5 γοίυσῃ ουὔἱ οὗ Οὔ ΌΓΔΑΟΥ ΜΠ11 Διγη ἢ [86 ᾿δαὶ 
ῥτοϊυάς ἐῃπὶ ψ}} Ὀ6 {π6 τϑσοῃοὶ Πδἰΐου οὗ ΚΥ͂ΡΕ δηὰ 
ΤΟΔ Δγ.᾽" ΒΤΙΚΕ 

ἨΟΜΙΙΈΕΤΊΟΛΔΙ, ΗΙΝΊΒ. 

1. Οὐ Ϊν.1-5.. Τῆς ΣΟῚ α πιεγοδαπ. 1) 
ἫΘ ἱπγίίοα Π6 πθοὶθ που]ὰ ἴο ὕυν. 2) ΤΘ 
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Ῥτιος Ηδ ἀετηδηὰα ἐβ ηοΐ ΠΠΟΏΘΥ͂ ΠΟΥ ῬΟΓΪΟΓΙΏΒΏΟΘ, 
υἱ (δὲ το ψ1}} 1οὲ Ἡϊπὶ ῥγοβοηῖ ΗΒ δγοθ [0 

ἴποηι. 8) ΗΙθΒ νᾶσοβ; Ηθ οὔσοσβ {π6 ΠΔΟΙΤΟΥ͂ οὗ 
᾿ανὶά, ἰμδὲ χῖνοδ βϑδοθ ἰο δ]] 6 που]ά, 

2. Οη Ϊν. τς ΜΙΒΒΙΟΝΑΕΥ ΒΕΒΜΟΝ. “Θοής: 
ἑηυϊαϊί οη ἰφ λα φῖγο ππαγοῖρο ἐν Ολγαι. 1) 6 
ὮθαΣ ἴπ 1ἐ (ἢ6 68}} οὗ 4 ἰονα {Π|| ψ 1116 [πὶ Π6]Ρ 
ΡῈ οχίρηο ἰο 811] πιθῶ. 2) 9 δ66 ἴῃ 11.186 ἰΔῪ 
οὗ α πὶράοῃ (μαι 88 γοβϑοϊνϑαὰ ἰο βανα 81] πδίϊοῃβ 
Ὀν ἃ Μοάϊαίοσ. 8) 786 δυάὰ ἴῃ ἴ{ ἴ[Π6 τϑοηάοσ 
οἵ ἃ ργοιχῖϑθ ἐμδΐί οοῃιϊπηι}685 δβἰ1}} ἰο-ἀΔΥ ἰοὸ 6 71.}- 
ΔΙΙοὰ διλοὴς ἴπ6 πδίϊοηβ."--- ΜΠπδδίοηδ ἰδέ δέδί 
γί ογύϊγης ο ἰδὲ κίπσάοπι οὕἩ Οὐ νὼ. Ἐσον 1) ΤΠΟῪ 
6Ιρ (δ οοηρι τ αϊίοη οἵἉὨ ἐδ ἰκϊηρχάοτι ἰο αἰίβίη 118 

τίς μα. 2) ΤΏΘΥ δοὲ (9 ΤῸ οἵ ἐπ Κίησάουι 
ἰὼ (6 1} ᾿ἰχῆῖ. 8) ὙΠῸ Ὀτίης π6 αἰδίδαϊ 
ΤΩ 618 οὗ (89 ἰεἰπράομι ἰμῖο [11 οουτδθ." [)8. ] οἦ 
ΖΑΡΡΥ. 

8. Οὐ ἱν. 1. “μαι οἷ ἀοοβ ποὶ ποτῖς ἴῃ 
Ὁ5 ἘΠιηβοὶϊέ 6 ἀοεβ ποί, γθοορῃ!ζθ 88 Ηΐθ ονῃ. 
ΤἨΘΓθίογθ Ὧ0 οι ΡΟ] ἢ κ" Δ 15 ποοάθά ἤθγθ, ΠῸ 
οομμϑηἃ ὯΟΡ ῥγοὶ υϊϊοη. ΕὉΣ ἔδει ἀοε8 8]] 
(δαὶ 5 ἰο Ὁ6 ἀοηθ ἴῃ ἃ ἔγοθ δρίγὶ:. Τμδὶ ἷβ, ἱὶ 
ΒΌΣΤΟΠΘΘΙΒ (86 ] 7 ἴοὸ οὗ, νῆο πόζα ἀλ νὴ αι, Ὁ 
ἴῃ τ οὔὐ οὗ στᾶοθ, Αῃ {Πδἱ, αἶβο, 18 ἢδὶ [β818 
Ῥγοδοῆοθ, ἰπδὶ τὸ βῃουϊᾷ οοἴβα ἰο ἐμ ΒΡ ἴῃ 
ΟΥ̓ογ ἰο ποδν Ηΐηιὶ δηὰ ἰο ὈυΥ τὶηα δηα τ} [ῸΓ 
ποιῃίης." ΑΒΝ ΡΥ, αΐτγες Οἠγιδίενέλιμη, [1Π1. 2,4. 

4. [δα ἵν. (. “Ουτ δυγίηρ ἩΠΠΟὺΐΪ ΓΔΟΠΘΥ͂ Ἰῃ- 
εἰπχαίοθ, (1.) Τμδὲ {μ6 σίἣδ ὁ δγρὰ ὕ8 8Γ6 ἰηγαϑία- 
ΔΌΪΕ δηἃ βυο ἢ 88 ΠῸ ῬΓγΓΊ0Θ 68} ὃθΘ βού ὑροῆ. ΥὙΥ͂Ϊ8- 
ἄοπι ἷα {παι τη ϊοἢ σληποὶ Ὀ6 ροϊίοη ἴον μοϊὰ, (2.) 
Τμδὶ Ησ ψῆο οὔδδυβ ἰμθπὶ 88 Ὡο πϑοὰ οὗὨ 8, ΠΟΥ 
ΟΥ̓ ΔΩΥ ΓΘίΏΓΏΒ γα ὁἢ ταάκο Ηΐπι. Ηδ τ δ ῖκ68 υ8 
ἰῃ686 Ὀγοροϑβϑδῖία, ποῖ Ὀθοδυϑθα Ηα [88 οοοδϑίου ἰὸ 
861}, Ὀυΐ Ὀδοδυδο Ηδ ἢδδ ἃ ἀϊβροβὶ(ἴοη ἰο φῖνο. (8.) 
ΤΒαὶ τῃ6 ἐπΐηρε οἥδτγοα δ δ᾽ γοδγ. δουρὶ δηὰ 
Ῥδίὰ ἴογ. ΟἸ γῖβὲ ραγομαθϑὰ {Π 6} δἱ ἴῃ ΓᾺἢ ψΆ]016, 
ἩΠΕὋ Ὀσὶσο, ποὺ 1 ΤΩΟΏΘΥ, Ὀυΐ τὶ 1718 οὐση, δἰοοά, 
1 Ῥοῖ. '. 19. (4) Τιδὲ γὸ δ8ἢ}8}} ὍὉ6 ψϑ]οοὴθ ἴο 
86 ὑοηοῖίϑ οὗ [Π6 ῥγουμἶβο, ἱπουρσῇ τὸ τὸ ὑἐδ 
ὉΘπΟΣΩΥ οἵ. ἰπδεα, δηα σδηηοὶ πιο ἃ ἰθηάος οἵ 
δηγίΐηρ (δα Ἰοοῖκϑ Εἰκ6 ἃ γ᾽ 810 οοῃβί ἀθγδιϊοη." 
Μ. ἩΣΡΝΕΥ]. 

δ. Οὐ ᾿ν. 6. “᾿ΘΟοά [85 ποῖ ον {1Π16 ΠΌΤ Ὁ]866, 
ἷβ ΕΥ̓́ΟΓ ΓΟΔΟῪ ἰο 6] δῃὰ ἰο ρῖνϑ, βία μι β δ υΥῦ 
χτοοτηθηὶ Ὀοίοτθ οὔἹἿ ἀοοσ (ον. 111. 20). Ηΐ της 
ὧδ 8}} ἐἴπηα, θαὲ οὐχ ἰΐπχο 8 ποῖ 81} ε1π|6᾽ (5. χογ. |. 
εἰ Ηδ8}. 1.1.7, 18, 1δ; ἰν. 7). ΑΒΝΡΥ, ἰδία, 11., 

12. 
6. [Οα Ἰν. 7. Α οαἱΐ ἰο τερεπί. Ἱ. ὙΤΗΑῚ ᾿τ 

1Β ΤῸ ΒΕΡΕΝΥ. (1.) ἢ ἐδ ἰο ἐπγπ ἔγοπι δῖ; 1ἰξ 18 ἴο 
ἔογβδϊκο ἱΐ, δῃά στ Ἰοδιΐηρ, “ζογραῖο ἠΐδ αν." 

ΤΉοΓΟ τυδὲ 6 ποῖ ΟἿΪΥ ἃ ομπηῆρα οἵ νυ, δαΐ 8 
σἤδηρο οἵ πιϊηά, “ογδαζε δ ἰλουσλίδ.᾽" Ρϑηΐ- 
δῆςο, ἱἔ 1{ Ὀ6 ἴσιο, 80Γ Κ68 δἱ [Π6 τοοῖ δῃὰ 88}: 68 
{πΠ6 Ποδτὶ ἔγοτι τἱοϊκοάηθθα. (2.) 1 ἐβ ἰὸ τοίμιγη, (0 
ἐδλα Πιοτὰ : 88 ἴὸ οὐυγ βονογοεῖσι [χὰ ἀραϊηδὺ τ οηΣ 
τ Ὦδγὸ χοῦ θὰ; 86 ἴο 16 Ἰουπίαϊη οὗ 16 τα  ν]ῺΣ 
ψϑίογβ.---ἰ 1. ΤῊΒ ἘΝΟΟυΒΑΘΕΜΕΝΤ ΤῸ ΒΕΡΕΝΈ. 
(1) Οὐοα᾽ ὧὧἱϊἹ᾽ λανὸ πιόγον. ΜΊΒΟΡΥ 18 ἴῃ οὐ͵δοῖ οἵ 
ΤΔΘΓΟΥ. ΝΟΥ͂ ἴῃ ΘσΟὨΘΟαΌΘΠΟΘΒ οὗ βίη, ΟΥ̓ χη ΐοὶ 
Ὑ6 ἤδνϑ ὈΘΟΟΙΏΘ ὑΓΌΪΥ ΤᾺΙΒΟΓΑΡΙ 6 (ΕΖοΙκ. χνὶ. δ, 6), 
διὰ [6 πδίυγο οὗ σαροηίδηοο, Ὁ Ὑμΐὶο Ἧ 8ΓΘ 
τηϑὰς βρη Ὁ] οὗ ΟἿΣ ΤΩΪΒΟΓῪ ΔΠ6α ΔΓῸ ὈγουρὨμί ἰο 
Ὀοηοδῃ Οὐγβοῖνοθ (6Γ. χχχὶ. 18) πραΐζο ὕ8 οὐ- 
͵οο οὔ ΡΪΙΥ͂, δηὰ πῖῖ σα ἰἢ686 ἃτΘ ἰδῆ οσ πγθῖ- 
οἶο8. (2.) δ υἱὲ αδωπάαπιϊν ραγάοη. ὙΒΠοΙρΉ 
ΟἿΓ αἰ ἔδυ Ὀθθῃ ΨΟΙῪ βτοδὶ δηα ὙΘΓΥ ΠΊΔΏΥ, δηά 

ΤΟ δΔηὰ Μὸ ΔΙῸ δ.}}} σοῦ ἰὸ οἥἴεδηά, 
Αἢον Μ. ἨΕΝΕΥΊ. 

7. Οἱ Ιν. 8.9. ““ Τῆς οοπϑοίαξίοπϑ α ἀοα ὃν ἰλό86 
τογάβ. 1) ἌΥ 9 ἰθδγῃ ἔγοιωι {61 56]-γοηυηοϊδίοῃ. 
2) Ἧ7ε Ἰοασγῃ (ἈΠ ἔγοια ἵμοὰ. 8) 6 ραΐῃ ἴγοπι 
16 πὶ {π0 τὶς Βορα." ΕἸ. ἘΝΟΕΒΙΙΑΒΡΥ, ἴῃ 
Δαν. ααδεπ, 6,ς., 1Π]. “ζαἦνο., Ῥ. 602. 

8. Ου ᾿ν. 8-11. “ Το οοταραγίδοη οὗ (Ὺδ:6 αἀϊνῖπδ 
ἐλοιιηδίς απὰ ὥανγε υἱἱὴ οὐτα. 1) ΤΏΘΥ τὸ ἀϊἘδν- 
πὲ ἴγοπι οὔθ. 2) ΤΉΘΥ δ΄Ὸ τλοσθ δ οίθοὶ ἰμδη 
Οὔ͵Β." ΝΈΒΒΕΙΥΜΑΝΝ, {δι2., 1870, Ρ. 477. 

9. Οὐ Ἶν. 8,9. “πὸ πιρυδὶ ἰαἶκθ σϑγο ἰδαὶ δὴ 
οχδοτγίδίίοη ἴἰο γοροηΐίδηοο Υἱῖ ἢ (ἢ 6 ῬΓΟΠλῖθΟ οὔ [89 
ταοίοιιβ ἰογχίνσοηρα οὗ βὶῃβ Θ.. .. -Τυθ 
[Π6 τλθϑηϊη 18: ἀο οὶ ΠΟΏΘΟΓ ἰπδὲ 1 βδύ, ψἱ ἢ 
Αοά 8 πιυοσἣ ἴογαίνοησϑε, δηὰ Ηδ νὑ}} παῦϑ δοπι- 
Ῥδβαίοη δνϑθη οἱ ἴδ πιοϊκοα δηά πια]ϊοΐουβ, ἔ 86 7 
ἴατῃ ἰο Ηΐ. ΕὟΓΣ γ8 πλ6} 86 80 πιϊηαἀοα (δδὶ γ9 
ἂο δοὲ πὶ} ον Ἰογρὶνθ δηὰ ἔογροῖ, τ βδῶ ο6 ἢ 88 
ἰγοαίθἃ γοὰ σΟυ πὰ οἵϊδῃ οἴδβηαθρα γου. 
Τμοχοίοτο γ8 ᾿υὰχο τ δοοογάϊηρ ἰῸ γοὺγ βϑῃι- 
ταρηὶ δηὰ ἐμουρἢία, 88 161 ἰοο τψοΓῈ 80 Βαγὰ μπᾶ 
ὉΠΎΣ ΠΣ ηρ ἰο ἴογαῖνο. Βυὶ ΤΑΥ͂ ἐντνν ἄνα δΔηά ΠΥ 
θΘη(πιοηΐ ΔΓΘ ἰπ [Π18 γοβροοὶ 88 ΓΔ το ὙΟΥΤΒ 88 
Βοδνϑη ἤσουν ϑαῦί.,) ΒΟΒΙΨΕΒ, οι οἰκαδολαις 1., 
ΤῊ. 8 Ῥνεοά. καὶ 18. 

10. Ου ἵν. 10, 11. Οὐπιρατῶδοι οὗ δ υοτὰ υἱῇ 
γαΐη, ἀπά δβηοῦ. 1) ΒοΙίἢ οομλα ἄονῃ ἴγοηλ θύῃ, 
2) Βοιὴ ορογδίθ ἐγυλ}}} ρου ὑπ 9 οατῃ. 8) 
Βοίῃ γχοίυσα ο Βϑανθη, Ὀαΐ ποί ψίϊπουΐ μανϊηρ 
ὩΣ ΤΕΥ ἢ ἀοηθ ΘΙ ΜΟΣΣ οὨ ϑολν ΡῈ ἩΡΡ 

11, γ. 12, 18. χα θῤῥηΝ [ 6 
Οὐοὐἀ ουἱ οἵ ἐδ εκὶϊδ οὗ δὶπ απὰ ευἱ!. ἥ Τῆαὲ βυοῦ ἃ 
τΠπϊὴρς ͵ἰ5 ἰο Ὀθ6 Ἰοοκοᾶ ἔογσ. 2) Τρ΄δη ἰΐ ἴθ ἰο Ὀθ 
Ἰοοκκὰ ἴου. 8) οιο ἰξ “111 Ὀ6 δοοοιαρ) ηθή (1η 
ἿΟΥ τ ὶο 8881} Ὁ [611 ποῖ ΟὨΪΥ ΟΥ̓ τοδοοπιρὰ 
ταδαϊκὶοα, Ραΐϊ αἰδοὸ ὈΥ͂ (19 ἐπ ροσϑοῦλὶ ογοδιὶοι). 

ΝΙΠ.-ΤΗΕ ἘἙΙΘΟΘΗΤΗ ὈΙΒΟΟΌΞΒΒΕ. 

Οπάστεε ΠΥ͂Ι. 1--9.ὕ 

Το ὨΟῪΤ αϊνδιίζοη τροάϊδίοἃ Ὦγ ἐδ βογγδηὶ οὗ 
(ὐοά πδἊ ἀδβογὶ υϑὰ οἤδρ. 1ἶν. ἰῃ 18 σθῆθγαὶ, οὗ- 
7οοέλγοα δεροοῖ; πη σἤδρ. ᾿ἰν. ἴῃ γοδρϑοῖ ἰο {ἢ βυῦ- 
ῥοοσάνο δρρεορσγϊδίίοῃ οἵ καϊνδιίοη. ΟΒδρ. ἱνΐ., ἴπ 
8 ἴὁὟ Ὀπὶ Ρ]ΔΙῺ αἰγοῖκοα, δ οΟΥΤΒ υ5 ἐπ6 5Βδη16 89 [ἢ 9 
δοῦξεο οὗ δὴ ΘὨ ΓΟΙΥ. ὩΘῪ δἰ ῖο 8], βοοῖδὶ δοιὰ ρἢγ- 
δὲοαὶ σοχυϊδίΐου οὗ ἰ10. Εον ναζτβ, 1, 2 Βοϊά οαὲ 

(86 Ῥγοσροϑοὶ οἵ ἃ ΠΟΙ͂ ὑαῖκ, γοσβ, 8-7 οἵ ἃ ΠΟῪ 
Ιοχαὶ τορυϊδίου τοϑρθοίϊης βίγαηροῦθ δηα δ μΌΟἘ 8, 
βπ4}}γ γοσβ. 8-9, {πὶ (86 Βαϊ γαϊζοῃ β8}8}} Ὀ6 ὁ Χ- 
ἰοῃάρα 4180 ἴο {118 ἔπι ρ ΓΒΟΏ ΔΙ ογοδίαγθ. 
ΤῊ νογα. [νἱ. 10.12 ὈοΙοηρ 80 ἴῸὸ βυρβίδῃοθ ἴο 

9 (ὉΠ οπίης οπαρίος. 
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Πο6 πΊΟΣΔΙ, 6οοῖ81 τι ΡΒ γαῖο6) ἥττια οὗ [8 ὩΟῪΣ ΜὌΦΔΥ οἵ δαοϊψναϊ δ. 

σπαρ. 01. 1-. 

1 ἸΤῊσβ βαιῖὰ [Π6 ΒΡ, 
Κορ γε Ἰυάριμθηΐ, δὰ ἀο ͵υδίΐοθ: 
ΕῸΓ ΙΩΥ͂ ΒΑ γδίίοη ἐδ ΠΘΆΓ ἴο ΘΟΠΊ6, 
Απὰ ΤΥ τἱρἢῃ δουθη688 ἴο Ὀ6 ΓονΘΔ]οά. 

2 Β]οββοά ἰβ ὑμ6 ζηδῃ ἐλαΐ ἀοοίῃ (ἢ]18, 
Αμπὸ [86 βοῃ οὗ χδη ἐλαέ Ἰαγοίῃ Βοϊ]ὰ οἱ ἴξ; 
Τὺ Κοοροίῃ ὑπ 6 Βα θδι ἔγομη ρΡοϊ] υἱΐηρ ἱ, 
Απά ἰκοοροίδ ἷὶβ ἢδῃηά ἔτομι ἀοΐπρ δῃ 

8 Νοίίδον ἰοὺ “Πα βοῃ οὗἉ [ῃ6 ΒίΓΔΏρΡΟΡ, εἶ 
6ΥἹ]. 

αὖ Βα ἰοϊποά Ηἰπιθ6 1} ἰο ἔνθ ΏΟῈΡ, βρϑαῖς. 
Βαγίηρ, ΤῊὴΘ ΖΘΟΒΡ ᾿Βδῦδ ὐΓΟΓΙΥ Βεραγαίθα τὴθ ΠΌΤ 18 ῬΘΟρ]θ: 
ΝΟΒΟΥ Ἰοὺ {86 ουηυσὰ 880, 6 ο]α, 1 ἀπὶ ἃ ἀχγ ἰ{θ6. 

4 Ἐὸγ ὑδυ8 βαῖἢ ὑπ 1Χ0Ε} υπῖο (δ6 Θυπυοὴδ 
ΤΗδὺ ΚΘ6Ρ ΤΩΥ ΒΒ ΌΡΑΙΙΒ, 
Απά οἤοοβο ἐδ ἐλύπησε [μδ΄ 0]6886 Τη6, 
Αμπά ἰδῖκαε Βο]ὰ οὗὨ τὰν οονθηϑδηΐ ; 

δ Ενοη υπΐο ἐπο. ΜΠ Ι ρσῖνο ἴῃ υἷπθ ΒΟΌΒΘ 
Απά υἱὲ ϊη ΤΑΥ͂ ψ͵181}8 8 “Ῥἴδοο δῃα ἃ πϑιηθ 
Ἐοίϊον [Π8ῃ οὗ Β0η8 δῃὰ οὗ ἀδυρῆνοχε : 
Ι ν1}} γῖνο ὑμθπ δὴ δυου βϑίϊηρ᾽ ΠΒΙ16, 
ΤΗδί 58ἢ.4}} ποὺ Ὀθ ουΐ οἢῆ 

6. ΑἸβο πὸ βοῃβ οὗ ὑπ βίγδηρογ, (πδὺ Ἰοΐῃ ἐπθιηβαῖγοβ ἴο ἐμ ΟΡ, 
Τὸ βοῦγϑ ἢϊη), δῃηὰ ἰο ἰονθ 16 πϑδπι οὗ ἴ80 [0 Ε, 
Τὸ Ὀ6 18 Βογνδῃίβ, 
ἘΣ ΝΕΣΥ͂ ΟὯΘ {δδΐ ἘΈΡΕΕῚ 186 Βα δι ἔγοιῃ ρο]]υὐληρ ἱΐ, 
Απὰά ἰδίκοίῃ Βο]α οὗ τηΥ οονθηδηΐῦ: 

7 Ἐγγϑῃ [ποτὰ Ὑ{}}1} 1 ὈΥΙΏΩ᾿ ἴο ΠΩΥ ΒΟΙΪΥ πιοιπίαίη, 
Δπά τρδῖκο ἔμθπὶ ἰΟΥ̓ Τὰ] ἴῃ Ταῦ Ὠοῦδβο οὗ ῬΓΆΥΟΥ : 
ΤὨοῖγ Ὀυγηὺ ΟΠΣΙΏΡΒ δηὰ μοῖρ Βδου 668 δὲ δοοορύοα ὉΡΟῺ πιΐηθ ΑἸ ΔΓ : 
ΕἘῸΓ τοΐηα ουδ6 88}8}} θ6 0841164 δὴ ποιιβο οὗ ῥθγις [ῸΓ 411 Ρθορὶϑ. 

8 ΤῊ Ιροτὰ αοάὐ [96 μον 8}} ψ ]οἢ ργαίβογοία ἐΐθ ουϊοδδίϑ οὗ βαλτἢ, 
οὐ Ψ1Π1 ραίθον οὐΐογα ἴο ΐπ|, 
Βεβίἀθ ἴποβο ὑπαὶ ἃσὸ ρβίμογθα υὑπίο ἶμὰ. 

9 ΑἹ] γο Ὀοαϑίβ οὔ {πο .6]4, οοτὴθ ἴο ἀθνουγ, 
γα, 811} γο ᾿Ὀοδβίβ ἰῃ 86 ξογοδί- 

1 ΟΥ, ὀσυῤέψ. 8 ἨοΌ. ΤΌ λὲε ραϊλονοι. 

ὁ ἐλ Πστείσηετα: τὐλμὰ πόμθς ϑνυνα οεὺΣ 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

νον. 1. ΠΡ δηὰ ΟΣ ἴῃ Ῥαγα]] οὶ ἔθη 85 ἴῃ χχυΐ!. 

17; χχχίΐ. 16; χχυχιϊΐ, δ; Ἰίχ, 9, 14. 

νος. 2. ΓΝ δὰ 5,3 Ἵδὴ οὔ οοιισθο 6 Κτδιωτωδεί δ! 

τοίοσγοα ἰοὸ Ὑπδὲ (οἸΙοντβ. Βυϊ ΚΤΆΤΩΙΏΔΥ 0.85ὲ 645 τη] ἢ 
δά (5 οὔ ἐποὶγ Ὀθίης στοίογσγοα ἰο ψδὲ ργσϑοοϑάθα. Αῃὰ 
Τ ΡΓοΙον ἰῃ9 ἰδίου, Ὀθοδῆδο ἐμδη ἔποτο ἰβ Ὧ0 ηοϑὰ οἵ 

ἰακίης ἼΘΙ ἴον Ὁ οὐ Ὑθ ΟἿ), ναὶ 16 σκα 6 πάθοι. 
βἰοοὰ δΙΓΑΡΙΥ 88 ἢ ἀρροβίε οι σίτὰ 1) .)}8 διὰ ὉΠ 2 ΤῊ 

8 βροοϊγίης 86η86.--- 1 ὦ ἜΝ 5 Ὡοὲ ὑο Ὀ9 υῦ- 

ἀογϑίοοά δ ἰἴἶ 19 οἰπιρῖν ἱπο]τηδίϑα ἤγομη δὲ ἐπ ΒΑὉ- 

Ῥαΐδ δῃουϊὰ Ὁθ Ἱκορί, ἰῷ ψῃΐοῃ δοδ ἼΖ διὰ 18 ΔΣΘ 

ἔγϑαῦ ΕΥ̓ σοηοϊηθα ἴδ. ρ., ὌΟ 2). Ν.5}. Ἐἢ6 ϑορ 

ΚΗΥ ὥοοὲ ἔζοπι ἐδ: βπαγο "" σου. ἐ. 26, φέο.). 1Ὁ Βα Βεσϑ, 
88 οἴοῃ, 86 πορδίάνο τη οδηΐϊης (οοτηρ. ΧΙ Υ. 18: χΙχ. 16: 

1γ111. 18, εἴ6.5. Ἧ7 ὁ ταῦ ἐπογοίογο ὑσϑπ β᾽ δ : “" Ὑ80 ἴσϑϑρϑ 
ἐπο Βα αίῃ (σον. Εχοά. χχυχὶ, 14) 8ὸ ἐδδὲ Ἦἣ6 ἀοθ5 ποὶ 

Ῥτοΐδηο ἴὑ.") ἘῸΓ ἴπ6 Βυ ἘΣ 1 ἡ Ἴ6ΥΘ αὐ πΌρον- 
δυοια {1 τόσο (ὐδη θὰ ἰο ὈΘ Βδί ἃ ΟὨ]ΥῪ ἴἢ ξοηο ταὶ ἔγοσι 
{81 (Π9 ΒαΑαθοϊη τυϑὶ Ὀ6 ἱκορέ. [Ἃπ ἐδ Ἰαΐξοσ σδδθ ΟὯ9 

Ἡου]α τίου Ἰοοῖς ἔοσ δὴ ἰδ 79 ρϑϑοῖνο οὐ δὴ δϑαίσδοὶ 
Ὡοῦπ: Π6 τῦο Κϑϑρδ [Π9 Βαθθδίῃ ἤγοϊα Ὀϑίης ὑὉγοίδηθα, 
ΟΥ̓ ἥγοτῃ Ῥγχγοΐίδηδιίοῃ, Μογϑουον ἔπ [6 ἰηγοῖγοα τ 6 πη6 80" 
ἴηᾳ ἰδὲ ὁ τρυδὲ οὶ οἷν Κϑὸρ ἐὴθ Βαοραι" δἰ πιο, 



ΟΕΗΑΡ, 101. 1-9. δὺδ 

ναὶ δἷσο χκυδσὰ ἰΐ ἴγοιῃ ΘΥΘῪ ὑχοίβπδιίου ὉΥ οἴμοσα. Βαϊ 
ἐπ δυδῖχ ἰ5 ροτέϊμθηι ἐ{ ἰῃ9 τηϑδηϊηκ 8: ἢ6 ΤἮμοΟ Κθορϑ 

Ὧη)ο Βενδιἢ δὸ ἰπδὲ ἢ9 ἀοθβ δοὶ ὑγοίβδῃϑθ ἰΐ (ἔλο βαρ ΙΕ, 

Ὡοΐῖ δηγιίπς ἰῃ κόδοσα!. ΤΙι δ ὀχριδαδιίοῃ 18 οοτ- 

τοοῃμ θὰ ὈΥ {πὸ ἰδοὶ ὑπαὶ [Π6 δδῖηθ ΘΟ: ΒΙΓΏΟΓΟῊ ΓΘΟΌΓΒ 

Ἰνμϊ. 13. Οἴ οοῦχοο, ἐδϑῃ, ἐμ (ο]ονίης οἰδῦδο 1" ἽΟΖ 
412 ζτουδὲ ὈΘ δἰεηϊ αν οχρὶ δἰηϑά. 

Υονσ. 8. ΤΠ) ἴα, ἔσουι [ἰ8 οπμαϊηκ, Ὡοξ ἐῃο9 ρμασγίίοἰρ]ς, 
“ι" 

Ὀσὲ ἔῃ ρογίϑοὶ. 17. ἐπ6 φοϊπϊίης ὃὉθ σδοστοοῖ, [6 [δ9 
τηοάο οὗ ὀχρεϑαδαϑδίοῃ Ὀθ] ΚΒ ἴὸ ὑπὸ ἐηϑίϑῃηοοθθ ἩὮΟ6ΓΘ ἐπ 
διίο]θ ἱπνυοῖνοθ ἃ ργοῃοϊηΐπαὶ τοϑδηΐης: ΦΖοβῇ. χὶ 24; 
ὅθε. χχὶ. 8: ἔπεα Υἱῖ!, 35; 1 ΟἾγ. χχίσχ. 17; λχαυί, 28..--.ὅ 

Ι ἹἸῸΡ ὩΡῸ 4116 ἣν» Ὧ49 8 ΘΔ Ο]ΔΙΙΥ 6 Θ0:56, 89 ἴῃ χχχ!. 
10; Ο6}. χχυΐ, 9: χχσί. δ0, σία 

Μόν. 4, Α5 στοκαγὰβ ἴπΠ6 δοῃδι ΓΙ] 0, ΟὯΘ6 8668 ἔγΟΙΏ 
ΔΓ, ἐπαΐ [ηὴ6 ῬΥΟΡΙΘΣ δγαῆμοδ ἴῃ96 οἰἶδδοβ ὈΥ ἐπδὶ 
τιῖθ δοσοζγάϊηρ 0 ὙΠ|ΙΟ᾿, ἔγοπη ὑπ6 γίονεροίη! οἵ ἐπ 9 
δτδῖ δἰδψχο οὔ ἰῃο ἕσίυτο διιδίηϑα, δὶ ΓΘ ΔΙ 5 15 ὉΓΘ- 
βοηϊοὰ [η ἰὴ ροτίϑοϊς δ5 ἰῃ9 δἰτωηρὶθ ππΐοϊαηκ οἵὗὨ ἐδ 
εἰδαζο. ἘῸΣσ ἰῃ6 δΒΕῖτο οἵ γασίοίν, δὰ ἀου 1688 8150 [0 
[ἢ ΡΌΓΡΟΙΘ οὗ ἀϑηοίκ ἐπα ρου βέθησν οὗ ἐπΠ6 Βοϊάϊης 
ἔμβαῖ, ἰὴ Ῥγορῆθξ ὀσργοδϑοα ἰἢο ἰηἰτὰ σοηάϊίοι ὈΥ 9 
Ῥαγιίοῖριο. ΒῸΣ {Π18 ΓΟΘΒΟΏ ΜἨΛἨ 81:6 Ὡοΐ (0 σοῃδίγαθ 
ὉΡῚΠΌ ΔΒ ἴῃ Δρροβίζίου, βαυ, υἱ Ὁ ̓ .Ο, Ὀσὲ [ὁ 

διδη 5 ΡαγδἹ οὶ τὶ ΛΠ). ΤῊΉΘ Ὡγοπόοηιθῆ δεραγαΐωπι 

ὉΠ ἰθΘ πδιξίημ, 88 ὙΘΙῪ οὗἶθη ὨαΡροῃδ, ἰΪ. 6; χχίν. ἃ; 

χχχίν. 2ῖ; χιυχυῇ, 38. χὶΐ. Ἶ, οἰς.-«-ΤῊὁ0 ποτά οὔ Φ6ῇῃο- 

τῦ, ἀπ ουποσα ὈΥ “1 ὝΙΣ 2, ὑοᾳἴη πίὰ Λο ὧδε 

88 ἌΡ ασδ ὉΥΓ ἰπ9 ϑδυδῖχοδβ διὰ δϑοσιωδλίίγϑε οὗ ὑπὸ ὅσοι 

ῬΟσϑοΣ. 
γος. δ. δῦ Ὑ, Ὀοϊοηκς τοχοίθοσ 85 ἃ ἀουδῖο ἰάθα, δοὰ 

δὰ ὦ ᾿ καὶ 

ΠῚ (Ὁ ΔΘ τοΐογϑ ἰο ἐξ. Ηϑῃοθ Ἢ οδῃοί βίχωρὶ 

τη 68} “5ἰὰθ, ρἶδ6θ, θῆδιθ᾽" (δὴ ὁ. 9. Νύτη. ἐϊ, 11; Ὁϑαξ. 

ΧΧΙ, 18; θθη. χὶνί, 24, δίς), δος Ὁ πιϑϑα δ γορὶῦ 

“4 Ὡ81η6." Βαϊ ὈΟΪῊ ἰοροίμοῦ τηυδὲ ἀθαϊηοῖθ ἃ ΟΠ» 

τηϑῃΐ ἐπαὲ ΡΓΘΒΟΓΥ͂ΘΒ (ἢ 6 ΤΩ ΘΙΏΟΤΥ οὗ 9 παῃθ. [Ιἢ (ἢ 5 

86.890 Ἴ᾽ κἰαη45 δ'οῃο (2 βασῃ. χυἱἕ!. 18; 1 δδιω, χν. 12). 

διὰ αἰϑὸ οὔ (σον. οὐ ᾿γ. 13, Τὴθ οοπηἰηδίίοι 85 

ἐδ ἔογοθ οὗδ ποραίδα γε : πιδὶς Δα ΤΩ ΘΩΊΟΓΥ 5- [Ὡἠ 6Π10» 

Τα] τη ασ]ς. 
γοτο. 6,7. ἼΞΗΝ [5 πο πη. τ [ῃ 9 ὕοτν. ϑμβάϊηρ 

Ἴ.--Ὅἡ κ" ΘΟΠΊΡ. Ἰΐν. δ: χχχυ. 8: [χ]]. 4, 12. - Ἣν μον 
Νοσ. 8. ΟἿ]Ὺ ἴτθγο δηὰ Ζϑοὶ. χίἰϊ. 1 [8 Ὁλ᾽) 8ο μ᾽ δοϑά δὲ 

ἐπ Ὀοκίπηίηφ. ΟὨ ὑπο ἀουῦ]ο Ὡδῶλο Δ᾽ ") Ἴ 6609 
Ζηδί. 
ον. 9. ἴ οοῃδίτιθ ἽἼΣ ἸΔῪΊ 2. (ἰπϑοβὰ οἵ πῆΐοὴ 

ΧΙΠ]. 30 ΓΦ. ΠΛ ΤΊ) δα ἐμ οὔὐθοῖ οὗ ΥΞΡῈΣ τον, 8, ἀπά 

το. 9 ὃ 85 ΡΑγαὶὶοὶ οἷδιδο. ΤΌΘ ἔουτω ἹΔῊ (ὀχεορέϊης 

[π Ζορῇ. "1, 14, πῆοσο "λ ἸΔ ΤΊ ἀγὸ βροΐζθῃ οὗ, δηὰ ἐπ ι- 
{πο ποσὰ [9 ϑυϊ θεῖν ππϑα ἔπ ἃ ἔμυταοίγθ θ0πκ6), οο στ γα 
ΟΠὨΪγ ἰῃ οοπῃθοίίου γἱτἢ [δ 8 ὈΘΙΔΏΌΙΥΘΒ ΥῊΝ (Θθῃ. 3, 

24; Ῥ8. ᾿ἰχχίχ, 2), " (Ρ8. εἰν. 11) δῃιὰ Ἅ) (Ρ8...10; οἱ. 
ὧν . -- 

920). ἽΝ ἸΔῚΤΊ ἀοσδίκηδίοβ ἐηο ἰοἰα! ἐν οὗὨ 41} Ὀθϑδίβ, 
ΤῊ ἔνγο ὨΔΙ͂ΥΘΒ οὗ ἔβοιι ἃσὸ ἐδ Ἵν ἹΔΠ διὰ ἋΣ ἹΔῊ 

ΟΣ Ἄ.3. ᾿ 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Τὰμσα δβοεῖιβ ἴ[δο ΤΟ ---- δὴν ουἹἱ!. 
-τνοιβ. 1,2. ἴἰ τοΐρῦ ΔΡΡΘΑΣ ἴγτομῃ ἰν. 1-ὃ, δ 
1, ἴον σοοοϊνἱπα [06 Ῥχοζωϊδοα βαὶ ναίΐοῃ, ποι ῃΐη 
ΓΏΟΓΘ ὝΘΙΓΘ ὨΘΟΘΘΒΆΓΥ ἰΠ8ΔῺ ΤΘΟΘΡΕΥΥ, δηὰ 89 ἷ 
8}1 δου ὺ ογὸ οχοϊυάδοὰ, Ταΐ ϑυιδὴ ἰβ ποὲ ἐῃ9 
0886 ἰδ ̓ ηἰἰτλαίοα δἰγοδαν 1γ. 7, ὉῚ (ῃ86 Ἔδσβοσίδ- 
ἴοι ἴο μοπῖίθηϊ ἰατηΐπρ ἔγοτα 6ν}} δῃὰ ἑυγπίπρ ἰο 
[6 ον. Βυΐ ἰΠο Ῥτορμοὶ ἀρεϊμηθαάϊν ἀθοϊαγοθ 
ἴῃ (86 Ῥγαθοῖὶ Ῥδϑδδρο, ἰΠαῦ ΟἿ6 ἐΠοα] Ὠοΐ 80- 

ΙΏΟΓΆΙ ὉΠΟΙΘΘΏΏΘΗΒ ἰθ ΘΟ ρδ10]6 τὶ} Ῥδγ- 
οι ἰη ἴΠ0 Ῥγουγλϊβοα βαϊγδίΐοῃ. [ὑ 18 παρὰ 

)06}}8 ἴγθϑ βΚ(γδοθ ὑπδὲ δοοοσάβ ἰῸ τηϑθῃ [{| βα(ἰβίδο- 
(οη βροίκοῃ οὗ ἴη ἵν. 2,8. Βαϊ (816 χζτδοθ ἷβ ἢοὶ 
ΟὨΪΥ ἴο πλᾶῖθ τηθη ὃ] αὶ αἷδὸ ἰο ββῃοι δέν 

. ἔμοα, [ἐ ἷ8 ἴῃ ἴδοξ ἱπαροθδϑὶ!]9 Ὁ ΟὯΘ ἴο ΘῃΪΟΥ 
1.6 φοοάῃε88 οὗ (οἄ, δπὰ δἱ (86 βαῖηθ {ΐπη8 ἴο ἰῃ- 
Β}}} Ηΐτ ὉΥ τὰ ἴῃς Ηἰδ8 οοπιηδηηηθῃ (8. 
Βαοῖν δὴ δχβογίδιιοη ἷδ οὗ οουζϑθ ποϑά]οβα ἴῸΓ 
ἰποδο [δὲ το οηίογοὰ ον δηὰ δοΐ ἰπίο {9 
Κίηράοιχ οὗ αοά, ἑ. 4., ἴον ἰἤοβθ {πὶ Ὡο ἰσηρος 
᾿ἶνο ἴῃ 180 τηοτίδ] ὈΟΑΥ {μα 18 δα δ]θοῖ ἰο βἰη. Τὸ 
81} [πΠοϑ6 ἐπιδὶ 5(1}} οἰδηὰ ἴῃ (π6 οοηϑίοὶ οὗὨ {18 
ΘΒΠΠῚΥ [1{6, 1Π6 ἰησάομι οὗ αοα Π85 ΟἾΪΥ Θοτὴθ 
πόαγτ. Τὸ (Πθηϊ ἴΠ6 Υἱχηϊοουβηθθα οἵ Οοάὐ ἴ5. ποὶ 
οοαρ]οίο] Υ τονϑϑ]θα (οοιαρ. Βοαι. νἱ 1]. 24), ὙΠ οα 
ἮΘ Ὠοῖδα 1π0ὸ ΠΟΒΡ, δὲ ἐπ οηὰ οὔ ὑπὸ ἔγϑὶ 
οἴδιθο οὗἁὨ ΥΘΓ. 1 τϑαυΐγοα οὗἨ πηθῃ ἰδὲ ΠΥ “1186 
τἰρμἰθουδβηθ88,» (Πρ (ἢ ΘΟΥΓΕΒροπαϊηρ τϑυοἷδ- 
ἴοα οὗ Η]85 τὶρ ἰθουϑηθαα, (μὲ Ηθ ρτσοποΐϑεβ δἱ 
ἴμ6 οἷυθθ οὐὗἁἨ {86 σψθῦβθ, οοῃβίδί ἰῃ (818, ἐπαῦ Ηθ 
ἴον Ἠΐβ ΡΆΤΟΣ {ἢ οηθ οονδηδηίηρς ΡΑΓΙΥ (1ν. 8), 
ὙΠ11 Κορ πῆδὶ Ηθ ἢ88 Ῥτγομπηϊβοα, 1.5, ἴοο, 1ϊ 
}9 β81ἃ ἰο ΟἸ τίϑιαπα ἰπδὲ ἤδυθ ἴῃ δ ἢ Ἰαἰὰ Πο]ὰ 
οὗ αοὐ ἰδίῳ; “ΚΠΟΥ γὸ ποΐ ἰδὲ [86 υητίἢὺ- 
6008 8}}8}} ποί ᾿πῆογῖς {π6 κίηράοη, οὗ ἀοἀ᾽" (1 
Οος. γἱ, 9 5α.) ἢ δηὰ : “μὴ γο ἱγῆον, (μᾶὶ τὸ πβοσο, 

ἐἰοὶ 

ΤΩΟΠΖΟΥ, ΠΟΡ ὉΠ ΟἾ6 Δ) ῬΟΙΒΟΏ, ΠΟΥ σονοίΟὔΒ ΠΊ8Π, 
διλθς εν 8} 1ΔοἸ δίδου, ιαΐνν, ΔΩΥ͂ ἱπΠογἰίδποο ἴῃ (89 
Κἰησάοπι οὗἨ ΟἸτὶβίὶ, αηὰ οὗ αοα" (Ερὶι. ν. δ); 
δηᾶ: “ΠΟΥ δον Βοϊ ποβθ, τἰῖῃουΐ ΒΊΟΝ Ὧο 
Τη8} 888]} β69 ὑπ [0Β0᾽ (ΗΡ. χὶϊ, 14, οοορ. 1 
Τίπι. νἱ. 11, 1 ΤΏμ6δβ. ν. 23, εἰς.). Μογϑονοῦ (Π8 
δαίδμον οὗ Ῥα. ονΐ. 8, ϑϑϑῆγβ ἴο ἴδνθ πδα οὐῦγ Ρ89- 
Βα50 ἰνεἴοτο ἴηι. ον. 2. Ηδ ἐμαὶ ἄοο8 ψΒδὶ 
ἯΆΔ5 Τραυϊγοα ἴῃ ψγοσ. 1 (869 Ταχὲ. απα αταπι.), ἰδ 
ἰο ὃὉ6 οβἰοοπιοά Ὀ]οεθοᾶ, ΒῸΣ Β6 μ88 ργονοὰ (δὶ 
ἢ ἢδ8 ἰτὰϑ (1. Ὑῖὺγὸ οι δ ἀπηθηία, ΟΓ {τ} 0 
σϑίοροσιοβ οὗἨ ΘοπηδηἀπλθηΐΒ, το πδπιοα ἰποίοδα 
οὗ 4|}. ΕἾἶτοι (80 βαδῦδι ἢ οομππιδηστηθηῖ. ΤῊΘ 
ΒΑΌΡΑΙ ἢ γγὰ8 (Π|6 ἀΔΥ οοπβθοσαίθα ἰο ἤϑμβοναῖ. ΒῪ 
118. ΘΟΚῚΥ͂ ΓΟΟΌΣΓΘΏΟΘΘ, 1ΐ γγῶ8 8 κἰδπαϊηρ δαπηοηῖ- 
ἰΐοπ ἰο {π6 ἀαἱγ ἐπδί ἴασββὶ οσοὰ ἰο Φεμονδῦ, δπά 
ἴπ8 8 ἰουομβίομθ οὗ τ ΠοίμοΡ ΙΑγαθὶ σουἹὰ ἰδιιἢ- 
ΠΥ ΡΥ (μἷβ ἀυίγ. Ηΐδηοσ 1 18 ο811.4, Εχοά, 
Χχχὶ. 18: “8 εἷρη Ὀοΐσεθοη τὴ9 δηὰ γου ἰὨτουχῇ- 
οὔ γοὺῦ ζΟΏΘΓΒΙΟΩΒ; ἰπδὺ γ86 ΤΑΥ͂ ΚΟΥ ἐπα 1 
8 ἴΐ6 [0Ὲ} (δὲ ἀοίδ βαποί γ γου. ὙΤδὺβ [89 
ΒΑ αι ὈοΙοηροὰ ἰο ἰουηάδί(ίοηβ οὗἨ {μ6 ΤΠθο- 
ΟΓΔΟΥ͂, ἐΐϊ8 ῥγοίδῃηδιΐοη γ͵1ὰβ ρυπίδμοα πιὰ ἀοαῖῃ 
(Εχοά. χχχν. 2), να ῖοῖ 88 ἰο "6 ᾿ῃϊοιοα Όγ {86 
τ ἢο016 σου ρτοχαίίου, δηα ΟΥ̓ Τ68}8 οὗ πίοπίης 
(ΝΠ. χν. 36). Διῃμᾶ Ἰσϑοροὶδ μἷ5 Ββὴ ἅ ἔσοϊῃ 
δοίΐπᾳα ΒΥ ον]; οη6 σδῃ ΒΑΥ {μαι ἴῃ {818 οἶδαβθ 
(86 Ῥτορδποὶ ἱποϊυάθθ (π6 βρῆογο οὗ (86 βοοοπά 
(4.018 οὗ 86 Ὀϑοδίοραθ. ΓὙΤΉΞΕ βαγβ : ΟὈπιρτο- 
λοπαϊ ποπιῖης δαδδαίδ οπηπία φα, ηοῦ ἴ)εο ἀ6- 
δεηνιβ, ἦοο ἐεὲ »τίπιαπι ἰαδιίατι. Ἰισδιδ ουπὶ αἱοὶξ 
“ οσυδίοαϊεηϑ πιαπιιδ δυαδ εἰἴο.,,) ογιπΐα οαγίαἶϊδ ᾶ 
οοπιρίοοίέξιιν', ἦοο ἐδ, δεοιπάασπε ἰαδιώαπι. ΤΠο Ῥτο- 
Ρἢιϑὲ πηϑδηβ δῦουϊ [{} βδπ9 ἰδὲ 18 ἀοιμαηαϑά οὗ 
[86 Ιπγβϑ] θα, ἱ. 16, 17 (πῆθγθ 806 ΠιΥ σοπιηθηϊ). 
ΟἿὯΘ ΠΙΔΥ͂ 8180 ΒΑΥ ἰδὲ ΒΘ 8885 ἴὼ ταϊθὰ (μ0 ᾿ηαρθ 



ΤῊΕ ῬΡΕΒΟΡΗΕΤ' ΘΑΤΙΑΗ͂, 

οὔ [6 ΟἸἹὰ Τεείδιηθηὶ ΡΣ ἴλ9 δη μοεὶβ ἰὸ βίο δου βδοοῦὶ θὰ ἰο (ἢ 9 δαδβυςθα. Ηςσ, ἔπδὲ οὔ δο- 
ἦθ {16 ΚΔ. [Ικ ἰ8 ΠΊΟΓΘΟΥ͂ΘΡ ἰο δ6 ποίορα, (μαὲ [86 ΤΕ οἵ βοχυδὶ ἱπιροίθῃ 
Ῥτορμοί, ἰῃ οοπἰοιηρ αἰΐπα (μα ἤυΐϊυτο Μορείδηὶς 
Βαϊ ναϊΐοπ υνἱ{ἰ γεΐδβγθηοο ἴο 118 ΠΟσΑὶ 6] νοι, 
ἀοοϑ 8ὸ ἰπ {μ6 ἴοσια οὗ 8 ὀχἰνοσίδιϊοῃ. ΑἸιμυυρῇ 
οὐ ἰδ τποὶς 6 χίνεβ ἃ ῥγοσζμἶμο, 6.}}}, στ ΘΔ ΌΙΥ 
ἰο ἰΠ6 παίωγο οἵ ἴδιο δβιι0)]οοῖ, 6 Δρρεδὶβ βϑγὸ ᾿ 10} 
Βροοῖδὶ ϑερρμδδίβ αἰεο ἰο 18 Ῥϑσβοῃδὶ ρογίοσιαδῃμβοθ 
οὗ πηϑῇ. ἣμ ΣΝ νον. 2 ἰα οομάϊομοα ὁ ἰδ6 

δαἀπιουϊίου ΤΡῚΣ 15») ΘΟ ΘῸ Ἰγοῦ νοι. 1. 
2. ἸΤοίτδοσ 1ο᾽ τ} 6801 ----ΙΟΥ 411 ΡΘΟΡΙΪΦ. 

ει. 8-7. [Ι͂ἢ {ποθ νϑῦβοβ (ἢ6 Ῥγορῃοὶ κῇονγ 
ἐμαὶ (6 ΠΟῪ ΜἈΥ οἵἉ πβεϊνδίίοη νυ} ἤν ἷῃ 8 
γαῖ δῇ Θη ἰγ οὶ ΠΟῪ ογάοσ οἵ ἰδνῪ διὰ ἰ9, Το 
αζΓΑ] Ὀαρῖβ οὐ πο οἷά οονοπαηΐ 88 (ἢ 6 ἀοθοθὴΐ 
ἔγτοτλ Δ σδἤαιη, (πσουρὴ [Π6 ᾿ἰθαρθ οοπρθογαίθά 
ΟΥ̓ πιοϑηβ οἵ οἰτοιπ,οϊδίοη. ΤῊ Ϊ8 οχρ]αΐπθ πῊΥ 
86 χϑοερίίοῃ οὗὨ βίγδηρογβ ἰηΐο (μΐ8 οἷν ἠαίϊοηαὶ 
οομληληΐοη οοὐ] ἃ ἰδ κθ ΡΪδοθ ΟὨΪΥ ἀπάδσ «οοσίαϊη 
ΟΏΘΓΟΙΙΒ οοπάϊἰΐοηθ. ΕῸΣ ἰΐ γ7|χαϑ ροβδ 8]0 (Τευί. 
Χχὶϊ!. 4 βη4ᾳ., οορ. ΒΑΑΙΒΟῊ Μοδ. βεολί, 
εἰαρ. 100). Νον δνϊάοπεν (6 Ῥγορβοὶ που]ά 
ΒΥ, ἰμδί (μ6 ἰυγείμηιοτα (23 .2)3 δ Ὀγοδάδν οου- 
οερίΐου μα Ὁ 2; ἴὸς Ὃλ ἴδ οἷν ἴπ6 ἴογοΐχθος 
δοουγπῖπς ἐπ (λα ἰατῖ, ἩΒΘΡοδΒ 2) οὐ 3)13 ἀ6- 
κἰξηδίοβ [μ6 ἰὈγθί ΟΣ ΦΟΠΘΓΆΪΥ, οορ. χῖν. 1, 

ὉΠῸΡ ἍΝ ΠΥ; ΒΑλυβοηῦετ, ἰ. 6. Ρ. θ8άεᾳ.). 
ἴῃ (18 ΠΟΥ Θονθηδῃΐ, Μ]1 ΒΌΡΡοεδο {πὲ ἐῆοσθ πὶ] 
06 φγδιίεν δίγίποεπον ἴῃ 1886 Ι6ρ4] Γοαυγοπλπίβ σο- 
ἜΡΓΟ ἿΚ 18 τοορροη οὗ ἑογοΐϊψηθτβ ἰηίο ἰμ6 [- 
ΣΔ6] ἰκἢ σοτλλυηΐοη ἰπῃ οοηβοαῦθησα οὗ (6 φῆῃ- 
Βαποθά ρίοσυ. Ὁβιβ 186 Ῥτορμοὶ δββυπχδα, ἐμαὶ 
ἴβγαθὶ ψ2}} 06 8Βὸ αἱογίουβϑ ἰὼ (6 ΠΟῪ οονθηδηί, 
ἐμαὶ (8μ6 ἰηίοτγίου Ὑ οὗἩ 16 μοδίϊιϑῃ ψ.}}, ἴῃ οοη- 
ἐγαβῖ, ΟὨΪΥ̓͂ ΒΡρΘαΡ ἴῃ 580 τουοῖ {110 βίσοηρον Πἰρπϊ, 
{π8ΐ ΘΟμΒοα ΙΘΏΓΥ͂ ΠΟΙ ἰηρ ΤΔΟΓΘ Μ1Π 05 βαὶά οἵ 
ΓΤΕΙ Ὡς 8 Ἰαἰῦος ἰηίο ϑγϑοὶ, γϑδ, {πδὲ ἐπ χα θ8- 
οι Μ111 ὀυοη 06 ζαϊθοά οὗ Ἄχοϊυάϊηρ ἐβοβθ α]- 

ΤΕΘΑΥ͂ τοοοῖνοα, Α ΠΊΤ -ἶνα ΓΟ) 8 ΟΏ6 ἐμαὶ 88 

)οϊποα αἱπηδο] Υ ἴὸ ἐ86 ΠῚ᾽ ΠΡ “ ΔΡΘΟΙΊΌΙΥ οὗ 
δον δῖν," δηὰ ᾿δ6 ὑθοθὴ σϑοοϊνοὰ ἰηίο ἱξ (οοορ. 

ΝΕεΒ. χ. 29). Τα Ἔχργϑεαίοῃ οοοῦσβ 'ῃ (ἷβ ββῆβϑ 
χῖν. 1; 42Ζ6γ, ]. δ; . ἢ. 1δ; ἘδιΒ. ἰχ. 27. 
Ἐτοπλ νοῦ. θ, τὸ ψ1} ᾿ϑαγῃ ἐπδὲ δὰ δ᾽ υδΐοῃ ἰο οἵ 
ἰογίῃρ οὨθἷβ δ] τ0 ἐπ8 Ὀγίθδε!Υ ταϊἰδίσν ἷἰβ ποὶ 
Ἰογεΐψῃ ἰο (6 ποχὰ, [{ ϑδϑϑίμδβ 'ο πιὸ ἴο ὃὉ6 ἃ ποοά- 

1εθ8 ᾿παυΐγγ, πβοῖπον (ἢ 6 Ῥγορῆοὶ τηϑϑπα ὉΥ͂ τ) 
Ῥτοβϑὶ γίοβ οἵ (ἢ σϑίθ ογ ῥγοβαϊ γίβε οὗ τἱραξθουβ- 
Ὧ6886. ΕὉΓ 9 ΝουΪἃ ον ΠΟΥ βαΥ, {Ππαὶ 81} (ἢ 086 
ὙΠΟ ΔΓ6 1Π800]6 0 ἔσϑοο ὑβοῖς {116 οτἱρίῃ οὔ {μοῖρ 
ΤΟ (0 186 τοοΐ οὗἉ [βγδο], ψ1}} φυσβιίοη, Ὑ δῖον, 
Ὀοοδαβα ποὶ ῥγεάοβιποα Ὁγ Ὀΐγιἢ ἰο (16 φίοσυ οὗ 
(πῖ8 Ῥφορὶθ, ἔμ Βοοδῦθθ ποῖ ῃο Ὁ] δπουφσὴ, ἐμ6Ὺ 
τησδὲ ποῖ ΒΘ ΣΡ δχαῖη ἴγοῦχ {86 παίδοηδὶ 
ΘΟΠΊΠΊΠΙΠ10Ω οὗὨ Ϊδγδεῖ, βρὶἰ6 οἵ (μεὶν γεοθριίοη πο 
ἷξ, ἀπά βρίϊθ οὗ ἱμοὶς Ββανίηρ βοσθΌ Ὀθοοίωθ 

Ἴ2Υ Ὁ30 ἬΚῚ)9 (σορ. ΓΙΎΒΕΕ ἱπ ΗΕΖ. ἢ.» 
Ἐπονοῖ, ΧΤΙ. ν. 244. Ὑπὸ Ῥσορῃοὶ ποσαίϊνοβ 
1 ιἷ8 ᾿ἰηαθΐγγ, Βοσδυβα [6 Ὡονν σογεηδηὶ νν1}} τοδὶ 
ΟἹ 8 ἰοἰδ}}ν ἀϊ δδιοηῖ Βασία ἔγοιι ἐμ οἷά, Νοὶ 
ΠΟΒΉΪΥ ἀοβοθηϊ, ποὶ πόσῖκα οὔ [ἢ 9 1ττ τὶ} 6 ἢ 6 
οδίοΥ (δίηρ, Ὀαὲ [6 ΤΟΡΟΡΟΥΗΥ ἴον αοὐδᾳ πογά, 
δη [Π6 ἀϊκροκίτ'οη ἴο τθοοῖσ Πα οἷῶ δὲ ἃ κἱᾶ 
οἵ στδοθ (Ἰν. 1-8). ΤΉ Ϊ5 ποραιΐοπ ἴ5 (ΟἹ]ονοὰ ὉΥ͂ 
ΔΉΟΙΠοΣ γεϊδιϊης ἴο (86 φυϊὴα δἰ παῖ αν Δρρσεβοῦ- 

ΑΝ ὈΠΔΌΪΟ ἴο ῬΙΌρΟ- 
δ ΣΟ, ΔΑ, δοοογαΐϊπρ ἴο 1890 ΟἹ]ὰ Τεδὶδ- 

Ἰλθηΐ ΥἹΘῊ, ἃ δὴ Εἰνὶην ἱπ αὶ οοσίδι ἢ συθδδηγθ 
ὉΠῸΘΓ 8 σιγθθ. ΕῸΓ κἷποθ ἴδ ΟΙὰ Τεοοιδιιοεὶ 
ἱζῆονδ 0 οοπίϊπαδηοε οὗ [1ἴ6 Βογοπά {86 ῥγθβθηϊ, 
ὑὰῦ ΟὨΪΥ 8 οοῃμεπυδηοε οὗ 116 ἐπ τὴ ῥγοβεῆς ἴπ 
οἰ] άσεῃ, {μογείογε ἴμ6 σὴς οὗὨ οἰ! το ἀρροδσδ 
ἴο ἱξ ἱρποταϊηπίουν ρυηἰβμτηθηὶ (οοπιρ. ἱν. 1; Θεὰ. 
ΧΧΧ. 28; 1 ϑδιῃ. 1. δ βηᾳ.; ἰϊ. 1ε.αᾳ. [μικο 1. 
25). Α δὐπῦοθ ἐπ (6 ῬΓΟΡῸΙ βθῆϑαε τ}8δα, 80- 
οογάϊηρ ἰο οι, χχῖϊ!, 2, ἐχοϊυἀὐδὰ ἴοόσενεσ ἔγοτα 
δ πιΐββιοη πιο ἴ(Π6 οοηστοραίίοη. Ηδ οομϊὰ ποῖ 
οοὨζίηθο ἴο ἶνο, Β6 ντ8δβ ἐχοϊυάδα ἔγοια 86 μοϑεὶ- 
ὈΠΠῪ οὗ οο-ορεγδίίηρ ἴῃ ἀμορδεῦς 100 πΒαίυσγαδὶ 
Ὀδδὶθ οὐ ψῃ οί (ῃ6 τ8016 ἰβγαθὶ ἰδῆ οοτητθπῖου 
Γοβίθα. ϑυοῖ. 4 ΟἿΘ τηὰδί, οὗ οου 86, ἰῃ ἐμ οἰά 
οοὐϑηδηΐ τοχαγα ᾿1π18617 88 ἃ ἀσγ, υπίγυϊ ἢ! ἔγρα. 
Τότ σου] ὈΘ ὯῸ τεδεοῦ ἴον (δ ἷ5 ἰἢΏ ἰῃ6 ΠΟ 
οονθηδηΐ, τ ΐοῖ στηδῖκοβ (Π6 νου δδίδηρσ ἢ 6 ἀθ- 
Ραμα οὐ βρίἰ γἰἰυδὶ δῃὰ ποὶ οὐ Ηθβη!Υ οοπα τοῦ, 

γερ. 4. Το Ῥζορδοὶ ΠΟῪ ἤδίηθβ ἰβγοθ διςῖ 
βρὶ γἴυ8] οοπάἀϊάομα οἵ 116, [ω {πεῖν ϑπαπιοσ» 
ἴοι {ΠΟ γα ἰδ 8 ̓ Ἰβ αν μὲ ἔγοτα 86 βρϑοΐδὶ ἰο ἰδ 
Βουογαὶ. Αβ (ἴθ ἔἤγεϊ 6 ἤδιηθβ {π6 οὔθοσνδειοθ 
οὔ ἃ ἀοβηλίθ βίῃ ρὶθ οομηπιδηαπιοηί, (δαὶ τεχαγά- 
μι ἴῃ6 βαρθαιμ. Α8 δΔΙγοδαῦ σοπιδγο, ἐδ δ6- 
Ιοημοά ἴἰο {πὸ Τοιιμάδίίοηδ οὗ ΤΒοοοεῦαον. Αἱ 
ἢγαὶ κἰκ 16 ταροϊίοη οὗ [ἢ}8 οορτηδηάτηορας 
εἶνεα ἴδ ἱπιρχοββίοῃ οὗ ΟἹὰ Τοκίδηιθης παστοῦ 
Ὧ688. Αηα ᾿πάοροα ψὸ δνὸ ορβοσνοὰ οἴδῃ Ἢ4]- 
τοϑάᾶυ, δον ἰδ6 ῥσορδμοίβ οοπίΐηας ἰο Ὀ6 τοοϊοὰ ἴῃ 
{ποῖ οὐσῃ ἰἶπιθβ, δα μοηοο ρδὶπὶ {μ6 ἔπέυγο πῖιὰ 
1116 οοἴοσβ οὗ (86 ἔπ πὶ αὐ ἰξ 'Β δ'8δὸ ἴο θὰ 
οοῃδίἀοξοα, ἐπδὶ ἴῃς Ῥτορϊιοὶ οοσίδί ΠῚ Υ Χο ΠΟῪ 
ἰο ἀϊδελησυΐση Ὀοίτθοι 8 ΤΏΘΓΟΪΥ ουϊνατὰ δηθὰ 
ἰγῸ} δρίγϊπαὶ 1018] οπὶ οὗ ἴπ6 ϑβαρυαι οοοτα- 
ταϑηδιηορηί. Ηθ τουδί, δοοοιάϊΐης ἰο (86 ὙΒοΪὶθ 
οδΒαγασοίον οὗ ΗΪ8 ῬτοΡ σεῦ, ἢδαγνο Ἰδαῖος ἐπ ἷσ 
μαὶϊηά. Ηο ἰπΐηϊκα οἵ 86 Βαθ δι! 86 ἰπ 6 Βα] εἰς 
Ρίδορα οἵ το ρίουδ 1ϊ6, τἤοσο ἔπ ΡΠ ρτὶτὰ Ῥσὸ- 
νἱάοδ Ηἰτηθοϊ  τὶῖϊ Ὀγοδὰ δπὰ μπδίοσ οἵ ᾿ δ ἴοσ 
{86 ποχὶ δίγοίος οἵ 1165 ψαν, 11} δὲ ἰδδὲ ἢ6 δσ- 
τἶῖνοα ὙΠ 6ΓῸ 8]}] }}|{9 ἷβ ἃ ἮΟΙΥ Βαῦθαι, ἑ. ε,, 
δὴ οἰθσηδὶ γορεϊηρ ἰῃ αοα. “Τἢο τοὶ οὗ Θοὰ οὐ 
ἴη9 ϑούδῃι ἢ ογοδίϊνο ἀδ , {πὶ πα Ὁ ονθηΐδα, 
Βονοσ οὐοῦ {δ6 πῆ 0 ]6 οουχρο οὗ {μ6 ποεῖα, ἰὼ 
ογάον δὲ Ἰαδὶ ἰο σοοοῖνθ ἐξ ᾿πίο ἰθβ} ἢ.) (ΕΗ 1,ΕΒ. 
ΤῊ βοοοῃα οοπαϊ(ου 18 Οχργειαθϑὰ ΠΟΤ ΒΘ ΠΟΓΑΙΪΥ, 
ὙΓΠΟΓΘΌΥ ἰδ ἴθ ἰο ὃθ 1πδ. (9 ἐχργοδαεΐοῃ 

1 ΗΠ ἀφείη αίθθ 85 ἰἢ 6 τσ οὐεάΐοηος ἱμδὶ π οὶ 
8. ΤΟΙ ΑΓΥ͂, δηα ταϑίϑ οὐ 8δῃ ἱηπαρὰ ΒΒΣΤΩΟΣΩΥ 
τ (89 αἀἰνίηθ ψ1}1. ΤῈ (κἰτὰ δηὰ τοοδὲ ρθῦ- 
ογαὶ οοπάϊιίου, ἰδ μιοϊάϊηρς ἔαλκι ἴο 16 οονοσβηϊὶ οὗ 

4 [866 ποίο, Ρ. 177.-- Τκ.} 
ἘΠ σογρδυίκβ οὐδ Αὐἰδοῦ οὐ ἐκ τηϑηξου οὐδ 9» 

ΗΝ δηὰᾶ 4} “9 ἰπιργοβδίοη οὗ Οἱὰ Τοδίδιω θῃϊ ΒΔῚ- 
ΓΟΥΏΘΒΒ" οὗ ψῃϊσἢ 6 νουϊὰ αἀἰνοδί ἐδ, ὈοΪοης ἴο ἃ σοὺ- 

ἀπίοη οὗ “τοοϊθα 88 ᾽" 1 ἃ βἰδίβ οἵ στο] χίουβ ᾿ϊέϑ [πὲ 
Ὧ88 ᾿οϑὲ τυθοῖ οἵ ἴηὴ6 Ὀ᾽οβδίης οὗ ἱμ6 βδῦραι ἢ. ἍΠποΣθ 
“«“Ὧο Ὀο δον ἰὼ ἐπ ροζσροίυδὶ οὐἱ  διϊου οὗ δ 6 Ἐσοτιἢ 

Οοταπιδηιηρηΐ, ἐπα μετὰ ̓ ἰνοά ἰῃ σατο σΟΤΏΣΟ ΤΙ Ὠἰ οἢ 9 
ἐπαὶ ἤαγο οὐδογνοὰ ἴδ σοϊησηδηᾶ, δὰ πᾶνὸ τοϊίρβίουθ 
ἐγδαἰοπ5. ἐπτοῦ ἢ Ὡοχδίίοηϑ οὗ Ξδθρθιἢ-ϑορίης 

οἷθ, τῇ} βθα πὸ " ΟἹὰ Τοδίαιωϑῃηξβ ΒΔΣΤΟΥΤΏΘΒΘ δ ἰω τη 0 
ΔΏΡΙΔΚΘ οὔ ἐδ Ῥτορῃοϑί. Οπ [8.9 ΘΟΒΊΓΆΓΥ, ἯΘ τη ϑῖ 566 
ἰῃ ἐπὶ Ἰαηκύδαχο ἴη6 ὀσργοδβ γογοϊδείου, [μδὶ 106 ΠΟῪ 
οονοηδηὶ ἐβ οὶ ἰο ἰηγοῖνο δὴ δῦγομδίίοῃ οὔἵμο Βα Ό(ἢ 
οὔτ Ἐουτίῃ σοτητηδπάσωθδξϊ; ἐπαὺ Βα ὈΦι. ἐδ, ἔῃ ὅβοϊ, ᾿ὸ 
Ὧθ τοσθ ποπογοα ἐδδῃ νοῦ, δὰ πο Κρορίηξ οὗ ἰξ ἰο ἰο 
ὃΘ9 ἐδ ἢἥγϑὲ ργίνί ομο οὐ ἤοβε ἴπαὶ Ποϊὰ λοϊ ἴο ἐμαὶ σονθ- 
πηι. ΤΠοῦρη οὔ ἴηο ἐουπααίοῦδ οὗ ἰδ ΤΠοο» 
ΟΥΔΟΥ, ἰς ἀἰὰ ποῖ ρδ85 ΔἸΓΔΥ ὙΓῈ} π᾿ Ἰαξίοτ. ϑοτοο οὗ [μοδῷ 
ἀρ ίριοοον Ἰδὲ 581{}}, 8. 5.. (8}6 ΑὉ οΟΥ̓ΘΏΔΩΣ, -- 
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(οἱ ἰῃ ζοῃοΓΑ). [ῸὉΓ ἰο (6 Ὀαϊοηκο ποὶ οὐἷγ {116 
τῖσαι δοιυτν, θὰ δθὸ ἴλ6 στῦ τοοθριϊν ιν (ἰν. 
8). [ὦ (Π]8 οοηῃοοίίοη ἰΐ ΒΘΘΙῺ8 ἰο τὴ8 ᾿ῃ 8 Π}188ἷ- 
ΌΪ6 ἰο ἰδΐηῖς βρθϑοΐβ!!γ οὗ 189 οονθηδῃὶ οὗ οἰγοι)- 
οἰδίου, πῆϑη 7π8ὲ ἴῃ νοῦ. ὅ, [68 ἰγσγθίθνυδθου οὗ 
ΒΘΒΏΥ δἱγί δηὰ σεμογαιίοη 68 ὈΘΘῺ Θρἢ δη]2θά. 

Ψον, δ. χὰ] εἶνο τϑι ἢ Δ Ὺ ουδ6 δηᾶ 
ἴῃ ΜῺΥ νυ8}16 ἃ τῶδσις δῃ) ἃ Ἰωϑιθουνῦ Ὀθίϊοε 

ΚΔ δου δῃᾶἃ δαυκδῖοτα. Οὐ Ὁ Ὑ [8 
Ρίδοθ δηὰ δ πϑηλ0᾽᾽ ΕἸ] 8} Ὑ ἐγαίοη] κοὲ Τεχέ. 
απὰ αναπι. [ΚΑ ἴ86 πλοδηΐϊηρ ρίαδα (ἴον ") ἰδ 
δαἀπιϊβϑοὶ ὃ]9 ἴῃ 2 ϑδη). χυὶ!. 18, δα ἴ ἸΏ ΔΩΥ ΟἶΠΟΡ 
οὔϑβεα, 1 ἀρΡΘδγβ ἰο ὕὃ6 οηςεἸοὰ ἴο (10 ῥῬγϑίδγθηοα. 
΄. Α. ΑΙΕΧ.]. Τῇο [80 Υυἱ}] δοὲ ἂρ ἐπἷπ πιανκ 
ἴὰ Ηἱἷδε πουϑὸ διά ἴῃ Ηἰ παῖ]. δμο Τορ]ο 
4116 δὰ οὶ οἰδενθοζο 8646 ργοπχίηθαί, ῃογοδδ 
Ἔδα ΟΕ ψα}}86 ἀγθὸ.0 ΕῸγ Ὧοΐ ΟἿΪΥ ἀοοβ (89 {2]}, 
μι σογλτηο ὑ8δ6, (οοπιρ. ἱπέγα, ἐχέγα πνγοα : ῬΒ. 
ΟΧχΙϊ. 7) γοργοθθηί {Π6 οἰγοι οὗ {Π6 οἰΐγ, Ὀυὶ ἐξ 18 
Ρογβοηϊθα 85 (ἢ) γεργοβοηίβίῖνο οὗ {π6 οἰΥ οοιω- 
ταηΥ (1μ8π}. 11. 8, 18). 50 [1 Ὀοϊΐοενο Βογο, (86 
ἤδνῦα γ0014 ἀοηοίθ ((6 Θοοϊοβίαβεῖ 8) δια ρο]ἱ- 
εἶἰσαὶ σοπλπχαῃίου, ἰμ6 Θοοϊοβίβίῖοὶ δορὰ ροϊ οὶ 
οἰεἰΖοβηρ. Το [9 ΒῸ ψ}}} χῖνο (9 δυμυοῖβ 8 
ταθο σα ]- πχλτὶς μὲ Ὑ111 Ὀοῖθοῦ ργοθοσνο (δοῖγ 
Ὠδτλθ ἰὨΔΏ ΒΟ0ὴ8 βῃἃ ἀδυρηίθγα, το βυσοσϑβίοη 
ΒΔΏΥ ΜΑΥ͂ τηυδί δὲ ἰδϑὶ Ὀθοοίθ οχιίϊηοί, ὑπαὶ ἴα, 88 
Θνυθιεϊδαοιίηρ, ὩδΔ26 τ δὶ 6881} πονοσ ὈΘ οἂὖϊ 
ΟἿ Νοῖθ [86 ταροϊοη ἔγοια ἰν. 13. Γ[Γ“Α 
θεαί! οοἰποϊάθηοθ ἀπὰ ραγίίαὶ ἴα} αἸ παρηὶ οἵ {16 
Ῥτοπιῖβο 18 ἀῶ τα οαὐ ὈΥ “. Ὁ. ΜΙΟΘΗΑΕΙΙΒ, ἰῃ 
186 ο886 οὗ ἴα Εἰπορίδη δυπυοῖ, γ᾿ 0860 οΘοῆνοῦ- 
βίοι ἷβ γοοογάϑα Αοἰβ Υἱἱϊ., δῃα νυν ἤοβθ ΠλΘΠΊΟΣΥ ἰδ 
ἴὰγ πιο πουογϑά ἴῃ ἰΐ6 οἰθγος (ἤδη ἰξ οου]ὰ 
αν Ὀθθ ὉΥ ἃ Ἰοηρ ἰἴηο οἵ ἐδ του ἀδθοθη- 
ἀδηίβ." 7. Α. Αἴ,Εχ.]. ὙΥ̓ ιδὲ 8}.4}} (μιὲ6 δυϑγ δδύ- 
πα πδὴθ 067 [1 ἰνίηρ οα ἰπ {Π6 ΤΠΘΙΔΟΥΥ͂ οὗ 
δἤογ-ἰπ|69 Ὑοὺ [υ8ὲ ον ψ01}} 18 ὈΘ δοουτοα ἢ 
Βοη8 δῃἋ ἀδυρμβίοτα, ἴα ἴδοι, οὨ]Υ ἰαἶκα μ6 ρ͵δοθ ἴῃ 
(πὸ ΟΙα Ταριδαχοηὶ οὗ ρΡογβοῦδὶ ᾿γηπλογίδ γ 1 (Π6 
Νὸν Τοδιδιηθηΐ βοῆθο. ΤῈ δνουδβιϊης Ὡδι}6 ἰκὰ 
ποι πρὶ οἶ86 ἰμδηῃ ουογ  δϑιΐης Ροσβοηδὶ σοπίϊηυ- 
ΔΘ 88 ἴἰ ἴθ. Ὀγοι 8 ἴῃ 1 (ον. χν. 29 βη4. οἡ 
ἢπ6 στουπά οὗὨ [16 τοβυγγθοίίοη οὗ {πΠ6 Ι,ογὰ. 1 
ἐδ6 ΓΟ οὗἩὨ [86 παηιθ ᾿ϊμπιθ66]  ᾿ΐνοθ δυο δϑ- 
ἱπησίῖγ, πε ἐμ γὸ ἰβ δί Ἰδησίῃ {86 ἴσιο, πον, ουογ- 
Ἰαϑιϊηρσ παπλο (Ἰχν. 16, Βου. 11. 17; 111,12). ΟΥ̓ 
ὙΠιὸὶ δαυλὶ! 19 {πΠ6 δυο δοίϊησ Ὥδηθ ἰὼ0 ᾿ἷπὰ Ὑ0 
ἰ πιβ6 17 18 Βα] οὐσοα ὑρ οὗἉ ἀρδι ἢ 
ον. 6. [μὲ ἰ8 ἃ βοτί οὗ ὕστερον πρότερον ΤΏ ΘῊ 

ἴα Ῥτορδιοῖ ἀϊβοοῦγθοβ ᾿δϑὶ οὗ μ6 2) ,)32 “τδ9 
οτϑίβηθσδ," αἴοῦ μανίην ρυΐὺ ἰδὲ ἤτοι ἴῃ 16 
τΠ6π16-}|κ6 τὰσ. 8. Ηἱΐἷθ αἀδοαὶϊχηδίπρ ἴθ πὶ 88 
ἴδοαδθο ἡοίπΐπκ ᾿Βοιηβοὶνοπ ἴο ϑοδονδὴ ἴο 
βούνο ἘΦ πὸ, τοπιϊπάβ 8 ΥΘΤΥ͂ τποῆ οὗ Ναπι. 
ΧΥΪ. 2, σβογο ἰδ ἴθ βαϊἃ ἰῃ χϑίδσεηοθ ἴο (Π6 
1μονὶ 68: “ δηά (ΠΟΥ 8ἢ.4}} ἰοΐῃ ἐπϑιγθοῖνοα ἰο ἐΐ 66 
δ 5881] πιΐη ἰδίου υπίο {Π66᾽᾽ (οοίαρ. ἰδέ. νϑυὺ. 4). 
ΠῚ (18 Ῥδοδαρθ πονθγοᾶ ἴῃ {π6 Ῥγορῇοίβ πιϊπά, 
ποα μἷ8 ομοὶθθ οὗ Ἔχ ργθβϑίοῃ που]ὰ μι] πηδὲθ {}}8ὲ 
Β6 ρῥγοπιὶίβϑοα ἰο “ἐμ ἰοταίρτιοῦ᾽᾿ δ οογίαϊ ἢ ραγίϊοὶ- 
οὰ ἴῃ {86 ῥυίθδι !Υ οἰδγδοίοσ οὗ ἰῇ Ῥθορὶθ ἶ 

βγαδὶ, {παῦ ἢ σοαοοῖνοα οὗἩ ἱμεὶν μοί ἀϊης 8 σοὶδ- 
τίσῃ ἰο ἰδθ Ἰδαίου, βοιμοίῃηρς 1κὸ μαὲ οἵ 1Π6 
1μεν ϊοθ ἰο ἐμ9 ῥτγίεδίβ, Τὴ Ῥίοὶ Γ᾽ ἴ8 ομϊοῆγ 
πϑεὰ οἵ ἐΟΡΠΘΙΥ ταϊηἰδίγαίΐοηβ (ΠΧοΐά, χχνυῖϊ. 
43; χχῖίχ. 80; χχχίχ. 1, ΝΌμ. 111,81. ἰν, 12, 14, 
εἰθ.)γ. Τῆδ Ῥγορβοί ποι]ά ονϊάθηςγ ἰηὐπγαίθ δΥ 
μο πογὰ ΓΣΓΙΝ (606 Τεσί, ἀπά Ογαπι.) “το Ἰογο," 

{μαὲὶ ἴπ6 ἰογεϊμποσβ ᾿οἰηλης ἱωλ801 ἰο Φεπουδῇ 
ἰο βογσγ Ηἰΐπι νψ1}} Ὀ6 το] υπίαγΥ, ργοοθεάϊηρ ἔγοπλ 
1π| ἰππγλοδὲ ποοθδϑὶιυ οὗ (86 μοαγὶ, ΤῸΘ δα ἀν ἱοηδὶ 
βιἰαἰειθης: ἴο ὈΘ ἷα δοσνδῃῖβ, Β66Π19 ἰ0 Π16 ἴο 
οοῃᾶσια {μ6 ςοη)͵θοίασα (μα (6 ῬτΟρμοῦ οοποεῖνοϑ 
οἵ 1Π6 το]αἰΐοῦ οὗ ἴῃς ἐογοϊβηῃοσθ ἰο (16 [βγδβ] 68 
88 {{|πὸ {Παὶ οἵ ἴπ 1,ονἱΐθ8 ἰο (Π6 Ἀγῖθαῖβ. ΕῸγ {118 
ΘΧΡτοθβίοα Ὁ" 2)» βοϑιὴδ ἰὸ 126 8 σϑ δ ὑπαὶ 

ΤΊΣ ἰδ (868 βρϑοῖβο ποσὰ πβοᾶ ἴοσ [86 Ιονλοδὶ 

ταὶ ὨἰμίσΥ (οορ. Νατα. υἱϊὶ, 28 βᾳ4ᾳ.}, πίοι ἴῃ 

Ναπι. 'ν. 47 ἴθ ἀϊειἱπρυϊδμοα ἰπὶο ΠῚ») ΠΣΚ 

αῃὰ ΜΘ ΠΡ, 
γεν. 7. Οηῇςσ ἰο ἔδο ἰογεΐρηον 18 10 Ῥχομλ βοά, 

(πὶ 1π6 ΟΡ, τ βοη {ΠΟΥ͂ παν [Ὁ] ]1ςα 1Π6 οοη- 
ἀϊιίομα ρῥγοροβοὰ δἰγοαὰγ ἴἰο (π6 δυηυοῖὶ (τες. 4), 
Ὑἱ]} τίη, τ θα ὉΡ οὐ Εἰ ΒΟΥ Ὡούῦππῖαὶῃ 
(1. 2 δᾳ.; χχν. 6 54ᾳ4.), δ ἃ πια]ζθ ὕϑσῃ ᾿οΥα] 
ἴπ Ηἰα δοῦσα ο Ῥταγοσ. Τῆιο Γ[ῸΕΡ {πο γοίογθ 
ἀϊδιϊησυΐδὶιοβ ΗΠ 8. πουδο ἤγοια Η ἰδ πηουῃίηίη, δη4 
684118 ἴπ6 ἴΌγπιοσ ΗΠ ἰδ ρταγογ- ουῦΒβο, ὦ, 6., (Π6 ὨουΒθ 
ΜΉΟΓΘ ΟἿΘ ῬΓΆΥβΒ ἰὼ Ηὰὶ δπὰ ἴο Ηΐϊπὶ δοῃδ. 
Τμαὶ ἰλεγὸ “1}} Ὀ6 8 κῶν δηά ιἴτὴ6 οὔ {Π6 στοαδίοει 
ἦον, τ Κποῦ δἰγοδαῦ ἴγοιι ἰΪ. 4 μοῦ [Π6 τὸ- 
ἴυγὴ οἵ Ὧπ αξέαϑ αὐιγόα 18 Ῥτοιμἶβοά, ἀπ ἵγομι Χχν. 
6 544. 6 γθ {μ6 ργοβροοὶ β ῥγοβθηϊβά ἰὸ {86 ;Ὡ8- 
ἰίοη οὗ ἃ αἰογίουβ πιϑᾶὶ δῃὰ ργθαὺ ἸοΟΥ (6 Γγ. 9) οὐ 
(86 ΒΟΙΥ πιουηΐ. Τὸ72 1116 οοΟΙογβ οὗ (6 ῥτεβθηῖ, 
αὶ ψ ποῦ [6 ῬτοΡμοῖ ραὶηΐβ (Π6 Ταΐατα, θα]οη 
εαἶδο ᾿ἶθ οοπορριΐοι οἵ (86 τὴ} οὔ {Π6 δο 
τηουπίαϊῃ, 88 Ὀοΐηρ αυϊΐα π (Π6 οἱ βμῖγ]6. ΗΘ 
Β668. ἰῆαγθο β.}}} 1ἘΠ6 αἱΐασ οὐ 0} Ὀσθπτηῖ- 
οδοτίημα απ ββδοσίθοϑϑβ ἂτθ οϑοιϑᾶ! 81}, 
ἦς 8 ποῖ ἴο θ6 ογδηοοϊκοᾶ, (πα ἢ ς8}18 ἴπμ6 Τδηι- 
ΡΪΘ ἃ “ουδθ οὗ ρῥγαγοῦ,᾽ Ὀείοσο μ6 βρβϑδίκα οὗ 
{86 βαογίβορα, δηά ἐμαὶ μ6 Αἴογ ΤΑ Γ 8 οι ρἢΔ[108}}7 
Τοροδίβ (ἢ6 ἀοπίρτιαίΐοη “Ποῦδα οὗἨ ργαυογ᾽᾽ 88 8 
ἀεποπιϊπαξίο α ροϊϊοτί, Βο ἴο Βρθαῖ. ΑἸτπουρῇ (ἢ 9 
οἷά Τρ ]9 γγὰ8 8 Ὁ]δοθ ἀοβιϊ πρα αἶβὸ Ὁ ῬΓΑΥΟΡ 
(οοπιρ. 1 Κίηρβ νἱϊ:. 28 544ᾳ.), γοὶ ἰπμ [86 δ!ά 
Τορίατηοηΐ 1{ 18 ΠΕΥ͂ΟΓ ΘΠ οᾷ ἃ Βοῦβθ οὗ ὈΓΑΥΘΤ. 
ΤΒΟΓΟ ͵8, ἱμΒογοΐογα, ἴῃ {Π18 Ὡδῖὴθ 80 1: ἰπηδι:οὴ 
{πδὲ [Π6 ββογί ἤσοθβ ἰο Ρ6 οἴδσοά ἴῃ (μ6 ἰθηιρὶθ οὗἉ 
186 ἤπξιιγο ψ1}} θ6 βρί τυ] βδογὶ ἔθ (1 Ῥαί. ἰϊ. δ), 
(86 ἤγυΐ! οὗ 1π6 1109 (ἢδὲ οου ἴοββ Η 8 πατηο (Η Ὁ. 
χὶιὶ, 158). Το οἴαυβο: ἕοσ ΜΎ Βοῦδ6 588}} ὈΘ 
οδἰιϊϑᾶ α βουδθ οὗ Ρσαυῦθσ ἴοσ 8}1 παίίοῃδ 
ἄἀοοβ ποῖ βιβαῖρῃ 8 σϑϑβοῦ [0. ὙγἢΠδῇ ᾿τατ α 806} Υ 
Ργϑοράοα, 0 ἕον ἐπ Πιηάδατπλοηίαὶ ἱπουρηῦ {Π|ῶ| 
[89 [0Β} Μὶ|}} Ὀτίηρ αἷϑο ἐπ Τογοΐρηοσβ ἰο ΗΪβ 
ὨΟΙΪΥ πιουπίαη. Ὑπὸ χοροὶ που] τη ῥγο- 
ταϊηοηΐ 16 ἑν ΟΥΒΑΙ ΠΥ ΟΥ̓ (Π6 βαϊγαίζοη, δηά 
ΟἿ ΘΒ ΠΥ ἀρίοοίβ αἰβὸ ἴῃ ὈΝΟΡΤΥ 2. 8 τϑίδγθῃοθ 
ἴο ἐϊϊ. 2 Βα4ᾳ. ἀαῃὰ ἰο χχν. 6 βαᾳ.: Ουἡ ἐμ οἴβερ 
μαμὰ Ψ9εβὺ0 ΟἸγίβε ἰη Μϑί. χχί. 18 (λίασκ χί. 
17; κα χῖχ. 43) 1δγ8 016 δι ρἤμδβὶβ οὐ 1Π6 1468 
“Βοῦμ6 οὗ ὈΓΑΥΟΓ, ἢ 

8. ἘἘ9 [οσᾶ Θοά.-----ἰὴ ἴδ οτοβῖ.--  ὁγ5, 
8,9. Τθο ᾿πἰι14] ψόογάα βαῖ ἢ τἴ89 ΤὩοτᾶ σοῦ, 
ἰπητπχαίθ βοπιθι ίηρ ΠΟῪ δηὰ ργαπα ἴὸ ὃθ βαϊὰ. 
Νον ἐλ ᾽8 ποι προ ποῦν, ΠΟΡ 18 10 δηγτ ηρ οχοθοά- 
ἵμᾳ στδηὰ Ὀεγοηά τ μαὶ γγὸ μδνθ ἢδα αἰγοδάν, ἱμαῖ 
Φοδονδῆ, ἰῃ δἀαϊιίοη ἰο [π6 βοδιίεγοα οὗ ἴβγδεϊ, 
Μ1}} σαί μον 186 Βαπίῃρῃ, βὸ [πδὺὶ 6 γθ ταύ 06 οπ6 
βοοῖκ δῃὰ οπό βῃδρῃεογά. ΕῸΓΡ [88 ποῖ ῃ8 Ῥγορξοῖ 
δἰ Ποτίο οἴθη θπουρῇ (οοταρ. 117.)ν δηα ουθῃ ἴτοσι 
γον. 8 οὐ οἵ οὔτ ομαρίογ, αίνϑη ὀχργθαβίοῃ ἰο τ ΐβῦ 
Ηδ5 [ο ποὶ βαϊὰ ραἰηὶν θῃουρῆ, τοῦ. 7, (παὶ 186 
ΓῸπῸ υ1}} Ὀσίηρ ἰδ6 ἰογεῖρηοῖ ίο Ηΐα Ποὶγ ᾿οιη- 
ἰδῖῃ δηᾶὰ παῖζε ἰβοὰ ᾿ΟΥ} ἰὰ Ηἰὖἱόο δουθοῦ 
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ΕΣ ἰμοη (5 τορο 7 δηὰ ΜΠΥ δ.1}} πιοτὸ 
(ἷ8 βοϊοαη ρῥγοίδεο ῦ 71:6 Ῥυορμοῖ δίδίθ, ἴῃ 
γογ. 9, σβοῖὰ 86 [0ΒΡ Ὑ}1}} διὰ ἴὸ ἱμοϑθ δ γοϑδὰ 

(μοσθρὰ. ΑἹ] πιοδηΐηρϑ οὗ {π18 γοσ. 9 ἰμδὺ γου]ὰ 
ἡ νηοῖα ἴι ἴτοια γοῖ. 8, β)α οοπηθοὶ ἰδ τὶ! Ἡδὲ 

[Ο]Ἰοντα τὸ υπηδίαγαὶ, βοτωθ ἰδκο Ἵ"32 ἸΠῚ1- 3 
86 δοουδλνο, δηὰ πηάδοτγαίδη Ὀγ ἰδ ἴΠ9 δΒοοῖκα οἵ 
Ἰεγδοὶ ὑδὰ!γ Κκαρί οὐ βστονῃ Μ|ὰ ; οἰθσβ, 88. θ6 

,᾿Ἰλοάογῃ ὀχροβίίογα, ποι] ἰδ 2 ἸΔΤΊ δ δ 
βϑθοοηά νοοσβϑίϊνο, ἢ] Οἢ Ιοανθ5 [6 Οὔ] οὶ ἐμ 6 βϑπιο, 
οἷχ., ἴ.6 Ὀδά]Υ μιδγάθα [βγϑοὶ (τγοσ. 10) ; οἴἤοσα 
δρδΐη, 86 5ΤΊ ΕΗ, εἰδ.,) αηἀογβίδη ἃ Ὁγ ἐμθ Ὀθδδ οἵ 
{π6 βο]ὰ δῃὰ ἴογεβὶ δβρϑοΐδὶν (6 ὁ Πδί:ΟΏΒ 
δὰ ΔΉ ἢ 6815, ἐμοτγοίοτο, ἰἃ που] βοθῦλ ἰὸ “18 
ὈΓΟΙΖΊΘΓΒ᾽᾽ 88 (ἢ 9 εἰν  ἱΖρά) 1πδὲ ΓΘ 8180 ἰο Ὁθ 
ἰηνιεά. Βαϊ ἰπ 4]}} (πε80 Ὄσριαπδίϊοπβ 1 πὰ 
ΠΟΙΒΟΥ ΔΩ ἰ Ὡς ὨΘΥΤ, ΠΟΥ ΔΎ ΠΙΩς ρΓδη, ΠΟΥ ΔΗΥ͂ 
τπουρδῦ {πᾶὺ ἷβ ἃ Εἰλληρ σοῃο!υδίοι ἴον (86 οἰδίη 
οὔ ἐπουρμβ ργοοραϊηρ. 

Πιιά πολίμο Ρσορμοὶ Ὀορίη, ἴγοια οἤδρ. 1ἶν. οἵ, ἰο 
ἄφρογῖθο μον 4}} ψ1}1 θ6 Ὡ6Ὺ δηά ποπάογί! ἴῃ τἢ9 
ΠΟῪ σονοηδας 7 [8Γδο6], ΔΙ Βουρῇ πἀροὰ δηά το- 
Ῥυάϊαιοά, 8}Ὰ}} κυ 6 0]}γ 560 ἰ(861{ δυγσουηά θα ὈΥ 
ἃ σουῃῖ]οθα ἴγοορ οὗ οὨ]άγοη, ΟἿ 8. 0 ἸΟΘῸΡ 
ἴο ὃὈ6 Ὀ]οβθοθα ΕΥ̓͂ πιθδηδ οὗ πο ουΐτθ οὗ {πὸ ἰατν, δὶ 
Αἰ ΔΝ προ δ δοοορίδῃοο (1ν)]} Βυΐ οἵ οουγδθ 
οὐράϊΐομοθ ἰο Οοὐαἦδ σοπιπηδηά ͵8 ποὶ ἰο 66890 (Ϊνΐ. 
1, 2). ΒΥ ἴμθι6 ὩΘῪ οοπάϊιοηα οἵ 1118, Βον- 
ΘΥ͂ΘΥ, ΘὨΐΓΒΠΟΘ 18 ΡΟΣ οα 4150 ἰο ἴπ6 Ποδίῃθῃ, 
διδα δον ϑὴ (Π6 ΘΠ ΘὮΒ ΓΩΔΥ Ὀθ 11} 40.418 ἀ πχραι- 
ὈδΓΒ οὔ [86 οοπημαυηλίγ, ΜΙ οΝ τοϑὶβ οἢ ἃ βρί τἰίυαὶ 
δα818 οἵἁ [18, δῃιὰ ὯΟ ἰΟΏΡῸΓ ΟἹ 8 ΠΔΘΓΕΙΥ͂ παίαγαὶ 
Ὀα5185. ὙΠογοίοτο 8 πἰίιογ. ουἱ δὰ ουὔὲ δρίγἰί 4] 
ΟΥΔΟΡ οἵ παίυγο, ἷἰθ μοϊὰ π᾿ Ιγοδα Ὺ 
ἴῃ οἢαρ. ἱν. 12, 13, 19 Ῥτορδοὶ δῆϊιγάρα ὑδ ἃ ὑγϑ- 
δι] ποηΐ, (Πδ[ 4180 {({π|6 Ἰοῦγεσ μι] οὗ ογοδιίου, (μ 
ογζϑδηΐς θαΐ ποῖ ρογβοηδὶ ογοδίΐουῃ, υἱζ.. (ἰῃ6 γοροίδ- 
16 νου], ψὶ}} [66] 186} ῥξπεεπεῖοα ἘΥ {Π18 ΠΟΥ 
Βρ᾿ σις οὗ 116, 186 δρ᾽τὴϊ οὔ ρου! ἤσδίίου, αὶ σου- 
ΟΡ 1 6 ΒΑΥ8 ἱῃρ βΒ8π16 ΒοΓὸ οἵ ἐλε δεαβία] Απὰ 19 

{παὶ 8 6 ἰπουρθΐ τ ἢ ουν Ῥτορμοὶῖ 1148 6 
Ὡοῦ δἰγοδάυ, οὔδρ. χὶ. 6 βηη., ἀβοϊαγθᾶ, [μὲ [8:9 
Κιηράοι οὗ [6 Μοβδίδῃ ψ}}} 411 (89 πογὶ ἃ ψῖ} 
ΠΟΥ, εἶσθε 11{6- ἸΟτοο8} Ηδ58 ἢ Ὡοΐ ἴῃ (ἢΠ6 Β6ῃ19 
Ῥίαοθ θβρϑοῖα! }  ἀροϊατγοά, ἐμὲ Ἔνθ (Π 6 παΐυγο οὗ 
186 Ὀ6453.8 ψὶ}} οὔδηρο, (πὲ ἔγοπι θθθμλθθ οὗ τ8η 
1Π6Υ ψ|}1 θδσοομλθ ἱμοὶν {γίοπάα δηὰ μἰδγ-τηδίοθ (χὶ. 
8 οορ. πεῖ 1} ΗΟΚ5, ἰϊ. 18, δηὰ 1868. χγ. 25) ἢ Γδυά 
ἰη σοσ. 8, ἱπεσοίοσθ ἃ οἰϊπιαχ. Τὸ πα οπδίη οὗ 
Ῥτοσηΐβο, ἱμαὺ 4}} ἰοσγεΐσῃθγα, γοδ, θυθὴ (ἢ6 ουπυοῇθ 
Ἔδῃ μάγο ῥατί ἴῃ {{|6 ΠΟΙ͂ οογεπαπί, ἰα δἀἀθα 88 
1ῆ6 ἢηΔ] 1τηκ (μδὲὶ 4͵8ὸ (16 Ὀγυΐο του] 8}}8}} δηὰ 
δαταϊδηοθ. 
1 δου] ά θ6 ποίοά [δαί {86 [ΒΡ 18 ἀοβογι θοά 

ΒεΓΘ 88 186 στεαέ σαίλεγεγ. ὕπάον 1110 οἱ οονο- 
Ὡδηΐ κἰη χοϊσηθά, δὰ σοηϑοαθοηι}Υ ἀϊδοοηίϊοηϊ δηὰ 
ἀἰϊδοογά, [σγουρὰ [86 τ 0}6 που] οὗ παίῃγο δπὰ 
τηθῃ. ἴῃ {0 ΠΟῪ οογθηβηὶ χοΐσῃ ἰονὰ δῃηᾶ ρϑδοθ. 
ΤῊΘ οου ΓΙ ἔα ρ81 ἰδ θΠΟΥ ἰ8 Το ρ δορά ὈΥ͂ ἃ Ο6η{1]- 
οἴδ]. Ἐνογυίβίηρ κδίμογβ ἴἰο (6 Θοπη πο σΘΏ ΓΘ. 
αἱ (πΠ6ὸ ΓΟΒΡ, Ὑ80 [15 {Ππ|8 σϑίσο δηά οβδοίβ [818 

ξΑΙΠογίηρ, Ρορὶπβ ἐλ τὰ ἢ Ιδγαοὶ. ΤΒοη Ηδ μαίμοΥβ 
ἴο ἴδγδοὶ 1ὸ μβοδίμοη. Ὑμοη Ηδ ὑσίηρβ ὑν ἐμ 
γοροίδ}]6 δηᾶ Ὀγυΐθ που]ὰ, (Παὐ (που, (86 ρτοβδῃ- 
πᾳ σγϑαίΐοη, ΤΑΥ͂ 16 Τεχοηογαίοα δηα ἴγϑθ 
ἔγοιῃῃ [6 θοπάᾶαρο οὗ ἀοείγιοίζοη απο (ἢ α]ογίουθ 
ΠθΘΓΥ οὗ ἐπὸ οἰ ]άγοα οἵ αοὰ (Βοπι. νἱϊὶ. 21). 
1ι ἴδ οογιδίηΥ ποὶ δὴ δοοϊδοιϊ, δηὰ 8 8 βίγοῃ 
Βυρροσί (0 ον Θχρίδηδίίοη, (μαι [86 πογὰθ ὕ30 

ΤΗΒ ῬΒΟΡΗΕΤΊ' ἹΒΑΤΑΗ͂. 

οὐ ὙΜΎ᾽ ὙΤῚ) τὸ ἰδίκθυ ἔτοπι χί, 12, ἐμοσοίοσθ 
ουΐ οἵ [89 δλθ οἰδρίος ἰῇ υἱοῦ τὸ ὅσοι ἰοαπά 

Ἶ 1186 οχργοββίοῃ οἵ [89 Υἱϑῖν [μὲ 16 {π6 ὕδδὶβ οἵ οε 
οχρ  δηδιίΐοη ἤθσθ. Εὸγ ἴδ 1ἴ δβδᾶγϑ: “Απὰ ΗΘ 
ΜΠ καῖθθ ὉΡ ἃ δίἰδηάλσαὰ ἰοχαγὰ ἱἰπ6 Ὠδίϊοηδ δά 

δδθοτ  Ὁ16 ἴδ6 οὐϊοδδὶδ οὗ [δγβοὶ (Ὁ κ" ὙΤ) δὰ 
βδίμον (Υ3})) (86 βοδιϊογοὰ οἵ υὐδὰ ἤγοπι {με ἴοι τ' 

ΘΟΓΏΘΙΒ οὗ ἴπο οδτ." Οἱγ ἰη χὶ. 12 μπὰ ἰνὶ. 8 

ἀοαα ἰδ ὀχρζοδβδαΐοῃ ὈκΎσ᾽ ΤΠ) ὀσσον ἴῃ {ποῖα δ. 
[τ ἰδ ἰουπὰ οὔοο Ὀοδῖάο ἱῃ Ῥβ. οχ  υὶὶ. 2. ν Βίοι "δ- 
Ἰοῃϑβ ἴο 8 ἰδίος ρετίοά. Ὑμὸ πογὰ Υ3Ρ ἰδ υδεὰ 
(γοθ {ἰπιοθ ἱπ ΟΌΓ ; δταῖ δὴ ἃ ρῥγοῦϊοδιθ 
οὗ 10Κν, δὴ ἴδιο βαῖμοεοσ οὗ ἴ9 ουϊοδδῖα οὗ 
Σαταθ]. Βοδίαο ἐμαὶ ὑγίποῖραὶ » πὸ ἰεδτ: 
ἔγοπλ ΤΩΒΏΥ Ρ65 οἵ χ].---ἰχν!. ἐπ δἱ κεϊβοδειοα 
οὗ {18 ἱημτγοάξοηϊ οὗὨ πο ἑυἴυτο (ΧΙ. 11] ; χΙὶ!. δ; 
Χ]ῖχ, 18; ᾿ὶν. 7; Ιχ. 4; ᾿ἰχὶϊ. 10). Το 7305, 

(ποπ, τῆο υπάογαίδηδβ και μογίηρ δηὰ ἀοεδ ἱξ π1}}- 
ἰΏῖγ, ννῦὶ 1 χαιθου 861}} οἰδοσα ἴο [6γδεὶ], σίς., ἴο ἵβοϑθθ 
καϊπετοὰ ἰο ἴβγϑοὶ. Ὅπ ποιὰ δυρροϑο ἴδδὶ 
ψ ἢ δι 8 {ΓΙ ΠΟΙ ἰο ὉὈ6 χαι πογθὰ τηυδὶ ουθη ὑε δά ἀϑὰ 
ἴο “ ουϊοδδίβ οὗ [5γδο]." Βυῖ (Π6 Ῥτορμῃπεί ενάθηϊ- 
ΙΥ ἀϊδιϊηρσυΐθιθθ κ ([Π6 ουὐοδδίβ," δηὰ “ἰμβοδε ἴμδὲ 
ΔΙῸ ρεαϊπογοὰ." Ἐν {πὸ Ἰαϊίον ἢ6 ΠΟΔΠΒ ΒΌΟΝ 88 
σου] ΟΥ̓ ΩὨΟ πιοδπβ ὃ ἀεηϊσηδίοα 88 οιοιδίβ οὗ 
[δτϑο], Ὀθοδυβο ἐμ 6Υ παυοῦ Ὀοϊοηρζοά ἰο (186 βεβἢ- 
Ιγ) [δγϑϑ]ὶ. Ηδ πιοδῃβ ὈΥ ἴμδπὶ (86 δΒοδίβεοπ οὗ 
ἡ Ποπ Πα 48 βροΐκϑη, σϑγα. 8, 6 ρᾳ. ΟΥ̓ (μὲδ 11 τδϑ 
ἱπάοοᾶ βαϊὰ γϑγῪ. 7, (πὶ (86 1.008 ΜΠ Ὀσίης ἱπεσα 
ἰο Ηἰπβ ΒΟΙΥ τηουπίδῖη. ἸΤμοτγοίοσο τὸ ἀοίοςὶ ἧτο 

εὐΐηρθ ἰὼ (86 ποτάθ ᾿Υ2Ρ) ΤΡ ; Βιδέ, ἐμαὶ ἐΒῸ 
ΟὟ) δῖὸ πὸ ὈἿΠΣ; ἐμαὶ (6 πογογίμοὶθδθ Ὀ6- 

Ἰοῃς ἰο [βγδοὶ. ἘῸΣ ἐΠῸῪ ὑε σπδ τ (86 πρὶ γἰ ταδὶ 
Ιβγϑδθὶ. αΑἢος ἐμαὶ, πῆδὲ ἰδ Ἰοΐν (μαἱὶ οου]ὰ ὃὉθ 
δά άἀοὰ ἴο [πγβοὶ, σἤθη, Ὀο5146 “(πὸ ουἱοκδία,᾽" (89 
Ἰιδδῖοη, ΔΛῸΓ ΦΉΣ ΠΕ 85 ἴῃ γε. δ, ᾶνο δ γεν 
ὑβοοπιο ὈΥ2Ρ., “τὰς ξαϊπετοὰ Ῥ᾽ Τμο ποϊπίης 
ἰ6 Ἰε Βυὲ (Π6 ἱπηρογβοῦδὶ ογοδίασοα. Απὰ δα 
ΔΙΤΟΔάγ ἷν. 12. 13, (ἢ6 νερείδθ]θ που]ὰ νσῶϑ τη θΏ - 
ιἰἰομοά 88 ἱπίοσροποίγαίθα ΒΥ (9 ὩΘῪ [ἴδ- ἴΌΓΟΘΒ, 
ποίβέηρ ταυηδίηβ ἰὼ υ8 Ρυΐ ἰδ Ὀταία ποι]ά, ἰο ὈΘ 
ἀφοϊατοά ἃ ραγίαδϊκεσ οὗ {6 πον 116. Βοοδυθο [88 
 οαϑίβ οἵ (ἴθ ϑαγίῃ δγὸ ἀεϑιἰηρὰ ἰοὸ ραγίαϊκα οἵ (86 
ΠΘῪ 16, τπ0 Ὀτϊημίης οἡ οὗ οη6 ΒΑ] 18 ἀθβοσι θὰ 
ὉΥ Ὀθαβῖα οὗ 80 8ο]ᾶ, μπὰ οἵ [16 οἶδεσ ὈΥ͂ 
Ὀθαδὶδ οὗ ἴδ9 οτθδῖ (βθοὸ 7εχί. απὰ Οὕὐταπι.). 
ΟἿΪΥ ἴῃ σϑαρθοὺ ἰο ἐπ ἔογπιν οἵ (88 ὀχ ρσθββίοῃῃ ἀοεδ 
8 Οἤδηρθ οοσαγ. ΕΓ. 9 ὁ πἰδίεϑ ἰῃ πἢδὲ ὙΔΥ [ἢ 6 

ἐμοτΐης ἨΠ1| ἰδ Ῥ]δοθ, υὲς., ΌὉΥ οα θη δῃ 
Ιηγἱϊαίΐοη ἰο ἐμθὰ. [1 18 οὶ ΘΟ ΒΒΆΓΥ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 

8 ΟὈ)οοὲ ἰο 2. ὙΤῊΘ Ὀτοΐοβ τὸ πὲ ἰην δὰ ἰο 
οδὲ, ἰο 8 πηι]. [{ ἰβ, τοι μαξ πιιμαπαϊΐδ, (ῃ 6 δδιὴθ 
τἸαθϑὶ ἰοὸ πῃϊοῃ, χχν. 6, 411} πδιίϊοῃβ δύο ἱπυϊ θά. 
[ΤΘ Αὐυϊμοτβ ἱπιδγρσγοίδιίοῃ οἵ γεγ. 9, σοῦ- 

ποοίϊηρς δ πὶ [86 ργθοθάϊηρ οομίοχί, δα ἦπ 18 
ἴανον ἴδο πιατίκοὰ ἀἰνίβἰοι οἵ ἴΠ6 Μεροτεῶς ἱεχῖ, 
ἴῃ βἀϊίοη ἰο 1ϊ6 οσὰ ἱπροηυΐν. Βυΐϊ βρὶϊε οὗ 
ΗΠ6 δεβοσίζοη ἰο [86 δοῃίγασυ, ἔδαὶ 18 τοῦς [ἢ 
ΠλΟΤΘ Ὡδίαγαὶ ἀἰνίδίου ἐμὲ οοπηθοίδ νοῦ. 9 υῖμ 
ὙΓμιδὲ ΤΌΠΠΟντα, 85 '6 ργονϑά ὈΥ ἰΐ8 πανὶ ὕβϑῶ 80 

ΘΓΆΙῪ δἀορίοὰ, ποι μοίδηἀΐηρ [86 λήδδοσει! ὁ 
ἱνίβίοη, ΤὴΘ Αὐἰδογῦ δπρρογία 818 νυἱϑν ΟΠ οΗ͂Υ 

ΕΥ̓͂ ΔρΡεδὶ ἰο “ βαί ἱμ {Π6 1080 Οοὐ;," 88 8 ῥγεῖλοθ 
ἐδαὶ ᾿πεϊπαίθα ἐμαὶ δοιμοιΐηρ πον δηὰ στδηά, ος 
ΑΙΒΏΑΙΥ πον, ἰ8 ἴο 86 βαἰὰά. Βαΐ {μῖ6 ἸπίΕΓεΏο9 
ἸΩΑΥ ἰδ. 17 00 ᾳαοδίοηοά, Ὑοἱ [{ ἰδ τοσο ἡ υδιϊβοά, 



86 διἴπιμο ἀηᾶάοοθα ἰἢὸ ἔογοο οὗ ἷβ δρροαὶ ὮΥ 
δβιοπίως (μ8ι, δῆλον δὶ], σι δὶ ἰα βαϊἁ 18 ποῖ ζγαπαὶν 
ηδιυ, δος ᾽ἴ π88 θθθη βδὶα ἰη εῇϑοὶ ὑθείογσα, ΤῊΘ 
Ὠδίσγα 688 δηὰ ὑγορσίοιυ οὗ [89 οοπποοίλοῃ οἵ 
γοσ. 9 τί τδὶ [Ὁ]Π1ΟὟΒ ΤΙΔῪ 6 1] ϑἰγαιθαὰ ὉῪ 8 
Τοΐοσοῃσο ἰο 75ο. χ. 10, 12. ΤῊ τοϊδιίΐοῃ οὗ νϑσβ. 
1.8 διὰ 9-12, δὲ ὁσομβοσοηΐ μαγὶβ οὗ οηπό αἱείϊηοὶ 
ἐλαρίεν, Τοῦ ὉὈ60 ἱἰἰ]υδιγαίοα ὮὈΥ ἃ χοίθσοῃοθ ἰὸ 
Μαίιη. χχὶν. 42-8]. Τὴθ Αὐἱδοσβ οσῃ οσχροιὶ- 
ἰΐου οὗ ἐδ ἱοχὶ οἵ 180] 0411]8 ἰο τηϊηά (8 Ἰαἰίοῦ 

858 ΟὨΘ διαὶ ἰῃ ἰΐβ βρίσὶὶ ἷἰβ τοϊαιίϑὰ ἰο 186 
χΣονοϊδιίΐοη ἰῇ ΟὟ ῥγορῆθου. Βυΐῖ ἰδ9 Αὐἰδποῦ 
δου! Ὀγίησθ (ἢ 8 ἰηΐο Τοϊαίΐοῃ : 8660 
μεῖον Ποηι. Ηϊ᾽πία, ὃ ἔ ΣΥΝ ῬΓΟΡτοΙΥ οὗ ἰσον- 
ως νεγα. 10-12 ἱπίο οὔθ οοπηθοίθα βϑοίΐοῃ ψ 
Ἰγ1ϊ. 1, 2, ΙΑΥ (μογοίοσο θ6 ᾳυοροποά.--ΤῈ.} 

ὈΘΟΣΈΙΓΧΑΙ, ΑΝῸ ἙἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Οὐ Ἰνὶ:.1,,2. ““Φυδί Ὀθοδῦϑο Ομ τῖδέ δ 88 δρ- 
Ῥεδιε, πὸ οὐμῃΐ ποί ἰο βὺνρ [δὲ ὩΟΥ Ψ6 
ἸΩΔΥ͂ ᾿ἷγθ 85 ἯΘ ἢ]θδδο, Ὀυὶ σαί μεν τὸ οὐρὰέ ἰο "ὈθῸ 
186 τηοτὸ αἰ χοηὶ δυουΐ τὶ ἰθουδηθαθ δηὰ μοῦ ]γ. 
οοηναγβαίίοη. ΕῸΓ ἰβοσϑίοσο (89 δαυΐης ἅτδοθ οὗ 
Οοά μδ8 δρροβγοά δηὰ ομδδίθῃβ 8, (μὲ ψὸ βου] 
1ῖνα οδιδβίιθηϑά, σἰσμίθουβ δηὰ ροῦϊγ (ΤΊ 11,11). 

ΕΒ. 
2. Οἱ [νὶ. 2. Αρασὶ ἔγουι [8:9 ἔθ ρΟΥΑΪ οοἷοτ- 

ἷηρ οὐ (8 ἀδοϊαγβδιίου, 1 τη ΔῪ θ6 τϑιρασκοὰ [6 ΓῸ, 
δαὶ [Π9 ἩΘΟΧῚΥ ἀδΥ οὗ Τορὺ ἐβ ὨΘΟΟΒΒΑΣΥ, 8180, [Ὁ 
3 ΟΠ ἰϑδηβ 85 Ἰοηρ 88 17͵ο Δ΄Θ ὑπάον ἔν οὐ 
66η. 11]. 17 βααᾳ. [ἔ ἴα ὁπ οὗ [Π6 φγοδίθαες δῇ 
τοδὶ ἱπιρογίαπὶ Ὀοποίδοιϊοηβ οὗ Οοά, {μδὲ δὲ {89 
ἐγεαΐίον οὗ ἰἰπι6 ΗΘ δὶ οὔποθ ζᾷγο 18 δ'8ο {96 Ῥσζο- 
Ῥον αἰυϊδίοπ οὗ (ἰπ16. [1,666 (ἢ 8ῃ οἷχ ψογκίηρ ἀδγ 
μοῦ ]ὰ ἰπἰεγσυρὶ ἰοο οἴθη [Π)8 ργοόρτοββ οὗ Βυϊηδῃ 
ἸΑθοτα δηἀ δποουσαχθ ἰδΖί 088. 00 ἰθδη εἷχ 
ποιϊεϊηρ ἀδγϑ 1 Βυοθβδίοη ψουΐὰ τθο ὉΡ πυμδη 
ἔογοοϑ ἰ00 βϑοοῦῆ. ϑ8ϑδὶχ ἀδυϑ᾽ ἰδθογ, (ἤθη ἃ ἀδὺ οὗ 
χοαῖ, 16 ἱπιαὶ (μο τἱχεὶ Ἰωρι ἴῃ ΘΥΟΣΥ͂ τοϑρϑοῦ ΒΘΘΙἢ- 
0.1 πιοάΐϊυπι. Τμδὶ τὸ ΟΒτιβίΐδηβ οὔδθγνο 19 
Ὥχες ἱποιοδ οὔ ἴΠὁ βουϑηίῃ ἀδν, μ88 οοῖὴθ δϑουΐ 
οὗ ἰιρο]ῦ πίιϊπουϊ ΔΏΥ δροοΐαὶ πἰρῆος γα ΔΏ06. 
{ει ἰδ 1[π9 νἱείογυ ἐμαί π9 βοοοηὰ ογοβίίοῃ, δ8 16 
θορίπηϊορ οὗὨ ἰῃθ ΒοΙγ, δ] οεαβοα, ϑυον ἀϑίηρς 116, 
τησδὶ ὨὩΔΌΙΓΑΙΙΥ ἤλγθ ΟΥΟΣ {86 ἢταὶ οσοϑίίοη δ8 ἐδ 9 
μβορίμηϊης οὗ ἃ Ἰ}Πἴ9 πιδᾶθ β δ)θοῖ ἴο βἷη, 61} δηὰ 
ἀοαῖίμ. ΕΣ ΘΌΘΟΑΥ 8 (Π6 ψΘΟΚΙΥ Εδείος ζοδαῖ, 
Τ8α ἀαΥ οὗ ΟΕ δῦ τοβυττθοίζοη νγ88 8180 8 ογϑαᾶ- 
ἂνο ἀδύ, δῃὰ ἱπάθοα ἃ ἰχῦονῦ οὔθ ἰδ {πδὲ οὗ 
πιο ἰμ6 ΒΑθθϑίῃ τοπιϊηὰθ τ8. ΤΉΘΓΘΙΟΣΘ Ὑ16 
οὐρξδὶ ἰο οοἸοῦτδῖο ϑαηάδγ ἴῃ ἃ πἶρθον βίγ]6. Ἧ76, 
85 τα 5ἢ 85 [ΠΠ6 τηθη οἵ πο οἷά οονοηδηϊ, "θϑα γοϑὶ 
ἔος ἴῃ0 ὈΟΟΥ δηὰ γχορὺ [ὉΓ ἰδθ βοιιῖ]. Τὸ βοὺ] 
Ββῃοι]ὰ οὐ ἰδία ἀΔΥ ἩΔ8Ὲ ΟΥ̓ ἰ8ὸ ἀυπὲ δηὰ ἀϊτί, 
τδδὲ πδαυο και βοιοί. (γοῦρἢ [Π6 το κ᾽ ποσί, ΟΥ̓ 
δ οἱ ἱπρ', Γοΐγοβΐθρ, δ Βοηΐησ 1 18 
ΒΟΑΥΘΗΪΥ [1|6-6]οιηοοΐ, ἐμαὶ 16 οἴἶενθὰ ἰῃ Οοὐ᾽ 
ποτὰ, Βυΐ ἴδ βου! ἀο ἐμἷθ ἴῃ ἃ ὑσυ]ῦ δρὶ γι τυ], 
Ὡοῖ ἱπ δὴ Οὐ Γ 16.841] τᾶΥ. [,οἱ 1 Ὀοτγατθ 
οὗ κοιηρ οαἱ οὗ (9 80}}16 οὗ Ῥα]οδηΐαπ Σηΐο 
9 ἰδ οἵ Ῥμανίθαιπη. Εσοη ἴμθ ΟἹά 
Τοσίδεηοαὶ Βα θΌΑ 88 6, ἀδυ οὗ ἦογ. 850 τῦῦοῖ 
ἐμ 1688 8 Σὲ Ὀοοοσηΐης ἴο 9 οὗ ἐπ ΟΠ τἰδίίδη 
Βαθθαί ἢ ἃ ἀδὺ οἵ μ᾽] Ομ , ἀορτγοδοῖηρ δϑοοιϊοἶβηι. 
ΤΒο Ομ τί βιίδη Ξυηᾶαν δου] 6 1] υπιϊποα τι ἢ 
80 ΟΥ̓ Ξηὰ ρΊοτΥ οἵ Ἑδδίον τιοσηΐησ. Βαὶ Ὁ 
{πῖ5 )ΟΥ ᾿ξ βου ά «150 δἱ (μ6 παπιο {πη 06 ταῖβοά 

Ὦ ΔΨΑΥ οι, Ὠοΐ ΟἸΪν ἄρον 411 δ ί! }] γ οἰ ΘρΌΘΑ, 
ναι ἘΠῚ ἘΠῸΥῈ 811 Ῥαά, ΤΔΘΓΟΙΥ͂ ΘΑΣΙΒΙΥ͂ Ἶοῦ: Ιι 
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βῃουὰ ἰδ ἴῃ [9 Ὀσίρι χοδα οὗ {86 ἐγβηδῆρτγα- 
ιἰἴοα, δηὰ ἐμ Ὡοῦ τ ΓΟ ἱπιίαζα (86 ᾿ἰρμῖ οἵ 
Ἐαδίοσ Ἐπ᾿ Βαϊ δἷδὸο ἐνρῦν [9 ᾿ἰχδὶ οὗ (80 ονοῖ"- 
Ἰαδιΐηρ Βδοῦδιι. 

[Πἰ Βυηάδγ ἷβ Δυποτο Κορὲ ΒΟΙΥ ἴῃ (Π 6 ΤηΔ- 
ὯΔΡ ἀοδοῦροά ἰπ ἰμ6 1δδῖ πὸ οἵ {1:6 ἰοσγοροίῃς 
Βοη θησοδ, ἔμ 6γΘ ΟὨΘ ταΐριΐ δροίδἰη ἔγοπλ ΘΟΠΙΤῸ- 
ΨΟΙΒΥ͂ ΘΟὨΟΟΓΗ ἢ ἴἢ6 ατουηάϑ οἵ 19 θείης βο. Βαΐ 
ἦι ἷθ ἃ ποῖ πο ἰβίονϊίοδλὶ, ὑπαὶ {80 ἀδὺ 18 Ὠο- 
ὙΠΟΓΟ γ Καρὶ βδογοά, νῆοτο 118. Στ ρου 06 
δ Κα ΟἹ ὯῸ δαοίίοΣ ὅτουπαάβ ἐμδη ποθ σίνθῃ 
ἀθόονθ. [δὲ 8 ἃ βίσαμψο Ῥγοοθθαϊηρ (0 ἤπά ἃ γβάβοη 
ἴοχ ἰδο ἰπδι τοι οΥ ποοὰ οὗ {μ6 βαρυδῖῶι ἱῃ θα. 
11. 17 βαᾳ. πο αοἀ Ηΐϊπιβ6] 7 μἶνοβ δ [86 
ΤΟΔΆΟΏ Ηἰδ οὐ σοβίϊης οὐ ἰπ6 βουθηίῃ ἀδγ, δηά 
(Βαὲ ποὲ ἔζοχη ἃ ποῖ οὐ υἱοὶ γροίοὰ ἐπ 6 ΠΩΣ 
οἷδ σσβο. Ἦ,ο δϑεϑαὶ ἰὸ {16 σἰδίοιηοης ἐμαὶ “εἰχ 
ἀαγε Ἰαῦον, θη ἃ ἀδὺ οἵ τοδὶ, 18 ᾿υδὶ (86 τἱρῃὶς 
δά Βοδ] 8 ἢ}] τηϑά απ." Βαὺ ἱἐ ἰδ 6.111 ἰγυο, ἰῃδὶ 
(μῖ8 χαΐο οουἹὰ πόνον Ὀ6 Ὀτχοὰ 88 οἵ δἰπαϊηρ ἴογορ 
ΟἹ ΔΩΥ͂ οἴδοῦ στουμὰ ἰμδὴ ἰδ οἵ τονοϊδίου. 
Ἐχροχίθηοθ οοπῆγχωβ ἰδ; νυὲ ἰὑ οου]ὰ πόνος ἀ0 βὸ 
ἷῃ ἃ ἯΔΥ ἴ0 τρᾶῖζο ἰξ δὴ δγίΐοὶθ οὗ σϑχίοῃ, ΒΗΥ͂ 
ἴθοσο ἔδδη ἰΐ οοὐἹάὰ τρί 6 Βδθϊς οὗἨ ΘδεὶῪ 
ΤἰλῚ Ὡρ 8ῃ διιίίοὶο οὗ το ϊσίοη. Το σϑάδοη [Ὁ (89 
ἱπειαὔοι οὗ ἰμ6 ϑαϑῦδίῃ τῶ (ὐοά᾽β γϑβίίῃρ. 
Μακίηρ ἃ ἀδΥ ἴον τωδῃ ἰο σοδὶ 1ἰἰκοὸ αοα χϑαιθα, 15 
ἰιβο] ἃ τονοϊδίίοη οὗ ἀοαἦϑ πὶ] ηρτιθθθ ἴο ἤδγθ 

τρ ψενθν ἐποὶ ῥφν δ τ τς εν ἀγτς ἡκϑῖ το στ οἰ οί, ο ΟἹ, ὍΠΟΥ ἰμ6 ὁ 
δηά ΟΣ ἰῃ)9 ὩΡῊῪ οονγοηδηῖ, 86 Βαθθδίι, 
ἰδόγοίοσο, δα ἐγριοδὶ οὗ ἰῃδὲὶ χοϑί, δὰ (τσ βθὴ ψὸ 
οὔθθσνο 11) οὗ οὖσ ΒΟΡΘ οἵ ββδγίηρ ὑπαὶ τοβὲ, 18 [ῃ9 
ἔτοδὶ ἀϊδιληοίνο δηά εἰχηϊβοδης ᾿πδιϊτυαἰοη οὗ (89 
ΟὨΪΥ ἱτὰο χσοὶϊχίου, ἱ, 6., (ῃ6 ΟἸ]Υ τοὶ χίοη (μα 
οὔδια ἃ ἔσῃ πορθ οὗ ἱιημπιοσίβ!γ. ΑΒ Ἰοῃρ δ8 
(οὐ Ῥϑορὶθ βαγὸ ποῖ γοὺ δηίογοα ἱηΐο ΗΪδβ σοϑῖ, 
(πα γο 15 γϑᾶδου, δηά 8]] (110 σϑβϑοῖ {π6 γ6 οΥ̓ῸΣ Ἧ88, 
ἴου οὐθοενίης μαι ἀδ  ἰῃδὶ 18 ἃ ἴγρο οὗ ΗΪδ τοδί. 
ὝΒοὰ ἰδ6 χορ {8017 ἴω σίνθῃ, ἴθογο Μ11} πὸ 
Ἰοιοῦ χοιηδίη ἃ ἰγρὶοδὶ ΑΥ̓͂ ἰοὸ Ὀ0 Κθρί. «δὶ δ5 
ἔπ6 70 ΠΟ ἰοΏοΣ σϑιγδίῃοα ὩΣῪ ΒΟΥ ΠΟΟΘ ἴῸΣ εἷα 
δίνοσ (Π6 ἰ βιδογίῆοθ νγᾶβ οοζλθ, ἰδ 41] βδοσὶ-- 
ἔσο ζῸ μη ἰγριδοὰ (ΗδοὉ. χ. 26). [Ιῃ Ηθδ. ἐν. 
1-11 (8ὸ ἐγ υδὲ εἰδίοα 15 ΟἸΘΑΣΙΥ σονοδ]οὰ. 
Απά ἴῃ γϑῦβ. 8-10 ἐλ 16 ρυΐ ψι ἢ ἃ ρΡοϊηίθάποβα 
ἐὺ ἜΧΌΓΘΒΒΙΥ δττηβ (λλ0 Βα δ ἢ ἰο ὯΘ δὴ οχἑβί- 
ἰῃς ᾿πϑιξαϊοη ἴῸγ {16 ρΘΌρ]6 οὗ ἀοα πάθον ἰἢ9 
ὨΘῊ οοὐθηδηί, ΠΟΌΕῚ 8. τλοδηΐϊηρ 8 ΣΘΏΘΓΑΙΙΥ 
ονϑυ]οοκοά, Βαϊ 1 186 ογάογ οὗ ἱμβουχὶιῦ 1 ΗοὉ. 
ἦν. 1-11 16 ΟἸΟΒΟΙΥ Βογυ η1Ζ6α, 10 ψ}}} Δ ἰμαΐ, 
ἴη σοῖβ. 8-10, δι σουϊηβ ἢΪΐ9 6Γ8, ἰδ. 
Φοβῆυς ἀἰὰ ποῖ αἷνθ {π6 Ῥχοταϊβοα χεοϑὶ, τ ἢ 
ἢ6 ΔΡΡΘΑΪΑ ἰο 88 (9 ΟὨΪΥ αὐϑηὶ οἵ ἴθ ραβδὶ (παῖ 
ταῖσι βϑοὰ ἴο Ὁθ ἃ τοδ] ἰζϑίϊου οὗ Ασα Β ῥγοπλῖβα 
οὗ τορί. Το γΡσγοοῦ ἐμαὶ 86 σγοδὶ νγχὰϑ πού ἰμϑη. 
Ἴγοη ἷβ, ἐμαὶ ἐοὰ δΟΓΆΓα 8. ΒΡΑΚΘ οὗ Δηοῖ Ὁ 
ΑΥ̓͂ ἴον αἰνίηρ ἴ. Αϑ [16 σοῃδοαυθηοο οὗ {Π9. 

νοϑὶ θοΐϊῃρ γοὺ πίττα, Ῥδὺυὶ 5δυβ, γϑῦ. 9: “ ΤΊοτθ-. 
ἴογο (μοῦ γοηδὶ σαββατισμός (ἰ. 6.,ὄ (λ6 οὔ» 
βούνδῃοο οὗ ἔπ 6 Βα θαι), ἴο (86 ρϑορ]α οὗ αοἀ.᾽᾽ 
Απά ρκο ἐξ πιυδὲ “Υϑδ η ̓ 88 Ἰοηρ 88 ἰδθ παίοἢ- 
πονὰ οὗ ΟἸ τ βυΐδηβ 18: “1μϑὲ υ8 Ιδθον ἰο δηΐου ἰηΐο 
ἐπδὶ στοαὶ " (Η6Ὁ. ἱν. 10).----ἼἰῸ 18. χειλαγίκαῦ]ο ἐμαὶ 
106 δυΐδογ, ἴῃ [8 οοιῃσηθηῦ οὐ ᾿ν]. 7, Β66 18 ἴο 
βηά 1688 “ἰοΙρΟΓΑΪ οΟΙοΣΐ ηρ᾽ ἴῃ [89 ΘΟΧΡΓΟΒΒΙΟῊ 8 
“ἐ υγη οδοιίηρβ δηἂ βδογ ἤσθα,"" δηὰ ““τοΐηθ 
αἰϊαν," ἴδ ἴῃ (π6 πιρηϊΐοῃ οὐ ““ Κοορίῃρ (δ 6. 
ΒΑΌΡΑΙἢ." Τὸ ἷπὶ 86 ἴΌΤΤΩΘΙ χῖνα Ω0 ᾿ΏρΓΟθ- 
βἷοῃ οὗ Φ6 8} ὨΔΙΣΟΎΓΩΘΒΘ ἰῃ δβαῖδῃ, πε 110 (16. 
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Ἰδιίοσ ϑθϑδ 80 Αἰίθὰ ἰο αἷνο (18 ᾿πηργοβδίου ἱμαὶ 
16 Βεδβὲ ἢ οδϑῇ ΟἿ 8 δὴ ἱπαϊ βογθηῖ δρο] ΟαΥ. 
ΑΘ δ6 ἷβ δαὶ 4 τορζγοδβοηϊδιῖγο οὗ τ εἰ θ8 οὗ 
Ομ γι βυλβδηβ, ἰποϊ υἀτησ πιυ]υἀφ68 οὗ Θηξηδηὶ ΟΠ68, 
ἦι 8 ἃ τηουγηζι} ἐν άθηοο οὗ ΒΟΥ ἴλγ {16 ΟὨ γἰβίίδη 
ΟΕ ΓΟἢ ἰδ ἔγτοπλ ῬΓΟΡΟΡΙΥ γϑϊυΐηρ π6 ἀἰνίηοθ δηά 
ῬΓΙοο]688 ἰπδιλαϊϊοη οὗ {π6 ΗΟΙΪΥ βδθθαιι, ἀπά 
ἱπονγοίοσο ΠΟΥ͂ ἴδτ πὸ Ἴθι 1]68 δηα “ ἑογοϊρηογ 
86 ἴτουλ τηϑοϊηρ ἴΠ6 Θοηαἰ (008 οὗὨ (Π6 Ὀ]Θδβίηρβ 
οὗ {μ6 ΠΘῊΤ οονρηδηΐ ϑοὺ ἰογὶ ἰῃ [19 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
Ὀείοτο υ8.--Τ ἃἡ] 

8. Οη ἵν]. 83-7. Τὰ {6 οἱὰ δύγδηδην ΟΥ ΒΘ 
ὙΔ88 ΠΥ αυδ]} 60 88 ἰο ῥγἰῃποῖρ!ς [ἰο Ὅ6 οὔθ οἵ 
1ῃ6 οονθηδηΐ Ρ600]6] ὙΠῸ νδϑ ἀοθϑοοηάοα ἔγοῃλ 
ΑὈΓΡΆΒ δ ἰΠτουρἢ [8886 δηὰ ΨΦ4οοὸῦ. ΤΈΘ πδίυγαὶ 

- Μι8βὶ8 οὔ ἀθβοθηὶ γ͵χἃ8 δ {6 βϑι)θ {1π|6 186 16ρα] 
Μθαβῖ8β. Ὑποᾶθ ὙΠῸ ΟἿ]Υ ἔγοτῃ πὶίπουΐ στ ἰηΐο 
{Π18 πδίυταὶ δηὰ Ἰορμα] Ὀδδἷβ, πλυϑὲ ονοσ, ἰῃ ἃ οοσίδί 
ἄερτοο, μᾶνθ στεραγά θα {πο πγβοῖν 8 88. ΟὨΪΥ μτιοβίβ 
τοοοϊνοὰ ουΐ οἵ ρτδοθ, (παὲ τσὶ ργορογὶν υἱο] 4 
δηα ρῖνθ οἶδοθ ἰο {886 {Ὑ]]Υ αυδηβεά,. ὍΟΥΘ (ἢ 6 
Ῥυΐποι 168 οὗ ἴῃ6 ΤἼΘΟΟΥΔΟΥ͂ σαγγὶοα οὐ οοὨβὶϑὺ- 
Θπί]γ. Απά τ Τὸν ἴς ποῖ 6 οχρϑοίεα ἐπεὶ (Π6 
ἀὐϊα ρἢ οὔ (πΠ0 ΤΘΟΟΥΒΟΥ που] Ὀ6 αἰϊθη θὰ πὶῖῃ 
1Ππ|ὸ τηοβὺ ΒΟΟΓΟΙΥ οοπαϊβίθηξ σλγγγίηρ οὐἱὐ οἵ ἰἰ8 
Ῥτγϊποὶ 6 ἢ ΤῊ γῖσῃι δι ἀσδοοηῦ ἤτοι Αγ δηὶ 
1Πτουρ ἢ [βαδο δηα ὅδοοὸῦ ρμᾶνο, ἰηνοϊ γᾶ, 88 ἀοϑθα 
ΘΥΘΙῪ Γαΐ, 4 ἀαίν, νἱζΖ., ἰῃδὲ οἵ οο-ορογδαηρ ἴῃ 
Ῥτγοβουνίηρ [Π6 ἡδίυγαὶ Ὀδδῖ5, ΤῊ ὀχιηοιϊίοη οὗ 
πο Ὑψοῖνο ΤΥ 65 πουἹὰ πᾶγο Ὀθοπ 186 οπὰ οἵ (Π6 
ΟἹ Τροίδπιοπὶ ΤῊ . Ἦδποο {π6 Βἰκχἢ εἷρ- 
ἰἤόδηοο οὗἉ πηδστὶ οὗ σοῃογαιίοη, οἵ ροβίοσὶιυ. 
ΤῸ 6 σΠ 4] 688 οΥ, 811}} σσογβο, ἰο 6 ἵποδαρδθὶα οἴ 
Ὀοροιίίηρ σἢ!Π]άγθη, ταβ ἃ Ὀδη δηὰ ουχϑο (Πδὲ τοδίοὰ 
ΟὨ 8 τηϑῃ, |ἰΚ6 6 ἀϊνῖπο υάρπιοης (μα΄ Ἔχοϊυάοά 
Ηἶπα ἔγου ᾿ἰνίηρ ου δηα σογκὶηρ οη, δῃᾶ κάνε ἢ πὶ 
οὐρα τὸν ἰο ἀοδίμ." Υ Βαὶ ἃ οοῃϑβοϊ της Ἰοοῖς, (μη, 
16 Ῥτορδεῖ ἰαἶκοβ 6 γο ἰηίο {89 παΐυγο οὗ {Π 6 ὨΘῪ 
οονοηδηὶ  ὙΠΟΣΘ ἰθ Ὡ0 Ἰοηροῦ ατγϑοὶς ΠΟΥ Φο6 : 
1Ποῖ οοπεϊηιοα 1186 δηα δοιν!ν πῸ Ἰοηρος ἀθ- 
Ῥοπάθ οὐ β68}}]Υ ροκίογιίν. Βυΐ ἴῃ [ἢ6 6 
οονοηδηὶ ΟΠ γἰδὲ ἰθ 41. ὙΠοσνοσ ἰβ τοοϊοα δπά 
Ἰῖγοθ ἴῃ Ὠἷπὶ 8 8 οἰ] ἃ οἵ αοἄ, δηὰ ἢθῆςθσ, ἴοο, δ 
μοῖν οἵ αοὰ πηᾷ ἰοΐης μοῖγ στρ ΘΟ γῖδε (Βότα. νἱϊΐ. 
17). Ἠδ 88 Βἷδβ οἱ ἰζοπϑἢὴ δῃα ονου βίης 119 
ἰη ΟἸγίοι. Ηἰϑ πδῖὴθ ᾿ἐγοβθ οὐ δυο  δβι ἰησγ, Ὀ6» 
οδ.86 Ὠ6 Εἰ πι56} 18 ὁγου δϑίϊηζ. 

4. Οη ᾿νὶ. ὅ. Τΐιοθο πογὰβ τόσο ὑδοᾶ ὉΥ͂ [ἢ 
Ῥαρίβίβ ἴο οοπιπηθηα οο  θδου. ΓΟΌΤΉΞΕ γοπλδγκθ 
οὐ {{|8: "γορλεία λΐα πολ υογϑαίαν ὑπ ἰαιμῖα υἱν- 
σίηϊίαςΐδ, ϑοα δοτπιϑοίαϊειν" δἰδγ σα ειιπιιοδοδ, πὸ ἀ68ρ6» 
τεπὶ (ὅδ δια πυηοσαϊΐογο, εἰ αἱδονία αἰοὶξ ἀκ εὐτιιολὶδ 867.- 
υαπέδιι ϑαδδαίμπι εἰ ἰδπεηέίδιι ἠοεάϊ αἰνίπιπι. Νοπ 
ἐϊσίι ασὶξ ἀδ ἰαε εὐπιολαίιδ αὐ υἱγσίπἰαξὶδ, δοὰ 
ἰαυάς δετυαπέϊωπι πιαπάαία.᾽ 

ὅ. Οἱ ἱνἱ. 8,9. ΤἜοΓΘ Ὑ{1] οὔθ ἰΐπηθ ὃὈΘ ἃ ΠΟῪ 
Ποαυθὴ δηὰ ἃ ΠΟ οαγἢ (ἰχν. 17; Ιχνυἱ. 22; 2 
Ρει, 111.18; Βιον. χχὶ, 1). Ῥϑὰϊ βρϑβϑίκβ οὗ “9 
δηχίοιβ οχροοίδιΐοη οὗ ἰἢ8 οτοδίαγο," δηά (μα ἱΐ 
“6}}} Ρ6 ἀε] νεγοᾶ ἔγοπι (ῃ9 βογυΐοο οἵ (9 ρογίμῃ- 
80]9 μδίαγθ ὑὸ (89 ρἱογίοιιβ 1: βαγίυ οὗ [μ6 οι] άγθη 
οἵ ἀοἂ" (Βομι. νἱιξῖ. 19, 21). “Βεβοϊά, 1 χρδῖκο 
811 {πῚῺρΒ πον,7 βαγβ Ηθ ἐμαὶ εἰ ἢ}! οὐ {π6 
ἴἤγοῦθ (Βδν χχὶ. δ). 6. πιυδὲ ποῖ, ἱπογοίοσο, 
τπϊηὶς 1 πομάογία! ἰζ [826 Ῥτορῆοὶ Βόγο βρϑᾶκβ οὗ 
86 Ὀγαῦθ που]ὰ δὰ ἐμποὶγ σοϊδίΐοη ἰο τοδῃ 
οοτηΐηρ Πότ, ΑΤΘ ῃοΐ, δῇς δὶ, (6 Οδοσιιθὶπι 
ΡΞ οὗ πῇδὲ πῇι}} Ὀοοοιηθ οὗ 89 Ὀγυθ ποτὶ ὰ 
(ΕΖεκ. ἱ. 10) 
“866 μοῖρ, Ρ. 11.--Τ 5.) 

ἩΟΜΙΣΈΕΈΤΊΟΑΙ, ΗΓΙΝΤΗ͂, 

1. Οη Ἱν]. 1, 2. Τμΐθ ἰοχὶ πλδὺ τηοσὲ δρρῖο- 
ῬΓΪΔΙΘΙΥ 6 υϑοὰ ἴ0ὉΥ δὴ Αἀνοηὶ παθάον (οοτΡ. 
86 Ερίβι [6 οὗ ἴ6 1. Αἀγ., Βοιχ. χὶΐὶ. 11-14, 1ῃς 
Οομροὶ οὗ {86 βοοοπὰ [μἶκὸ χχὶ. ἰΒς Ερἰ8- 
116 οὗ (δ ἐμἰτὰ 1 Οὐον. ἵν. 1-ὃ. δῃὰ οἵ 186 Τουτ ἢ 
ῬΏΣ]. ἰν. 4-7), οὐ ἴῸΓ οὔὸ οἵ [86 δαὶ βυπάδγβ δῇεῦ 
Τυηλϊγ, σι θ [6 Ἰοοῖκ οὗ ἴῃ8 οὸ ὕοῃ ἴδ 
ἰαγηρά ἰο 1Π6 οοταΐηρ οὗ (8 ],ογὰ ἰο ᾿υάρπηιοπὶ 
Οη βϑυοῖ 8 ἀΔΑΥ͂, ἴῃ (ῃ6 Β6ηθ6 οἵ (6 Ὀῖοθ οἵ “1Π6 
αὶ ἃ] δὰ πῖθο βοσνδηι (Μαιίί. χχῖν. 45 ρηᾳ.) 
ΟΓ οἵ (86 ἴθῃ νἱγχῖηβ (Μαίι. χσχν. 1 δαᾳ.), οὔθ 
τηϊσἢϊ Ργοδοῦ οἢ τευείαϊίοπ οὗ ἐδε 1], οτὰ ἰλαί τὲ 
ατγε ἰο ἰοοῦ [ογ αἱ ἰδε ἰαεὶ αν. 1. δηα λοις π|}} 
{818 τευ οἰδίϊομ (86 Ρἴδοθ ἢ (νβν. 1 δ) 1.) Α8 τὸ- 
ζαγάβ ἴπ6 ἐπη6, γὸ δύ ἰὸ ἰμ1ηὶς οὗ 11 89 πρδᾶγ; 2) 
ΑΒ σοραγὰβ δοιῦ, 16 Μ1}} Ὀσίηρ ἰοὸ Πἰχπϊ, α. ἴπ 6 δαίνα- 
ἰΐοπ ἰηϊοηἀοά ἴον ὑπ, ὁ. {πὸ ᾿ἰσλίδοιιδηεεε οἵ αοά. 
11. ὕπάον πῆαὶ σοηαἑιοη8 ΠΊΔῪ ἨΔ ΟΠΘΟΓΪΥ 
δηϊ οἰ ραὶθ [8 του διϊοη ἢ ΒΘ τὰ δγὸ Ἰουπά 
88 ΒοΥυδηίη τῆι ἀο ἴΠ0 1, οΥ δ π|ὶ}}]. 1) Υ̓δὶ ἰδ 
116 ἀοΐηρ οὗ βυοῦ 84 βογνυδηὶ (ὑδσ. 1 α, νος. 3, 
οορ. Μδί(!. χχῖν. 46)} 2) Ηον ἀἄοθθ οὔθ δεο- 
ΘΟΠπ16 Βυςσἢ ἃ βοσυδηῦ (ΟΥ̓ δίῃοοσα σερϑῃίδῃοα δὰ 
᾿Ηἰνίης 1118}. 
᾿ς ἰὼ - 8-7. ἜΣ οΥ πρῦην ΤΑ 

ΤΟΝ 0 Ἰωονά α λοιβε 0 παΐίιοηδ. 
ΙΑ τὰς οὗ ρσγαψεγ, (βΘγθίοσθ ὃ) Ὠοΐ ἃ ΡΪδοδ ἴῸΓ 
οδδνίηρ οαΐπναγα ἀϊνὶηο βοσνΐοο, θαὺ 1) 6 Η͵δοδ [ῸΓ 
πουβηϊρρίης ἰῃ δρὶτῖϊ δηὰ ἴῃ ἰσυῖ (Φολη ἰν. 24). 
1. ὸγν αἱ παίῤίοηδ. Ἐν 1) ποῖίμον βϑβἢ}γ ἀφεοεπὶ 
ΟΡ βοβην ἀοίδοί ὁχοϊυάθθ: 2) ΟὨ]ἹῪ δαὶ 8 ἀθ- 
Ιηδηάοα ν ἰοῦ 411} ἸΘῺ ΤΩΔΥ͂ ΡΟΓΐΌΣΤΩ : ἰδὲ 0ῃ6 
᾿ο]α ἔδβι {π6 οονοπδηὶ οὗ ἐπ [ΒΡ, διὰ Ἵἤοοθθ 
πδὶ Ρ]οα868 Ηΐτ (νογ. 4). 

8. Ου ᾿νἱ. 8-7. Ἧ7ε Βανο Βογθ δ δχϑιρ]θ οἵ 
ἡ δαὶ Ῥοίοσ βᾶγβ, Αςίαχ. 84, 8, ἐμαὶ τῖ (Δεῖ 
ἷ8 ὯΟ τοβρϑοὶ οὗ ρογϑοῃβ, ὑυΐ ἴῃ ΘΥΟΓΥ Ὠδίΐοη Β6 
{δαὶ ἔδαγοι ἢ ΗΪπ|, δηὰ πόγκϑίῃ σὶ ϊθουβῃοβα, ἷ5 
δοοοριϑα ψ} Ηἶπι. Οοάα ρῥγονϑᾶ ἐμπαῖ, Ἵυθῶ ἰῃ 
16 Ο]ά Οονεηδῃί, βἰηοθ Ηδ οοσημηδηοα ἴ0 Γοοοῖνθ 
ΑΙἰδῸ ἰοσγοίμῃοιβ Ἰηἰο Ηΐἱθ πδίου, ἱΐ (Π 6 πος ἡδν 
Ηΐπι. Βυΐ οδρϑοΐδ!γ ἴῃ {μ6 Νον Τοδίδιροπὶ 
Ὴς ολ]]οά δὴ [μογοὰ 41} μϑδίβοῃ ἴἰο Ηἰδβ ὃ6- 
᾿ἰονίηρ Ῥϑορὶθ ἴδγαοὶ, δπὰ ἴο ἔδο ἐδ] πε ὴρ οὗ 
Οτὶδὶ δηὰ οὗ Ηἰβ βαϊνγαϊΐοη. [,οἱ ἃ τζδῃ δ6 δνὸῦ 
80 Ὀδὰ, ἜΥ̓ῸΥ 80 Ροὺῦ δῃὰ ἀδδερίβοά οὗ πρϑῃ, δι1}], 1 
Ἦθ Ὀδοομ!6 8. Ὀ6 ον ηρ ΟὨ τἰβδη, Βα ̓ δ οἵ δ9τουοὶ 
ἱταροτγίδηοθ ἰο αἀοἄ δ ἐμ6 πιοδὲ βυροσγίογ ῬϑΊβΟΙ. 
Απὰ νβδὶ {πἰὶβ ὁηὴ9 μδβ ἰῃ ΟΘοά, (ταὶ δῃὰ Η! 
Κιηράοπι, τὴτι (δὲ βαπλθ ΘΥΘΤῪ δα] ονίηρ ΟἸΒΓὶδ- 
ἴδῃ ΓΩΔΥ οοπιίοτί ἢ πιβο} , Ηφθμοθ «“οη Ὑτιΐεβ 
οὗ δεϊίθγοτβ, (Π6Ὶ δυο ἐμεῖς ἐδ] οσσδὶρ πὶῖὰ 
1μ6πι, {Π6 ΠΟΙΥ ΑΡροβίϊοδ; δηὰ {δμοὶσγ ἀνθ πρὶ ὃ σὲ 
πὶ (06 Εδιδοσ, δηὰ τὶ “6508 ΟἸσίδί ἷδ 
(1 Φοδη ἱ. 8). ᾿ 

ἃ. [Οἱ ᾿νἱ. θ. “ἼὍΒο οοπάϊιϊοηδ οἢ ἩδῚοΝ δὰ» 
ταϊβαίοη 18 δὰ ἰο (π6 ργί ν᾿ ]ορβοβ οἵ {6 Ῥθορὶθ οἵ 
(οἀ. (1.) ΤΘΥ ψογθ ἴὸ “)οἷῃ [Βϑπθεῖνοα ἰο τΠ6 
ΓᾺΡ; ὀπιῦγϑδοθ (π6 ἱγὰθ (δῖ ἀπά Ὀθοοῖοε ἃ 
ἩΟΓΒΕΣΡΡΟΣ οἵ (16 ἔτι αοά. (2.) ΤῊ Ϊ8 ββου]ὰ ὃθ 
πὶ. ἃ ΡύΓΡοΟΘΟ ἴο θοσνὸ Ηΐπι, (8.) ΤΒΘΥ ΨψΈΓὰ ἰὸ 
“Ἶονο ἴδ πδῖηθ οὗ {πὸ [μοτὰ, (πὶ 16, ἰο Ἰονε 96- 
μονδὴ Ηἰπιβο. (4.) ΤΉΘΥ νογο ἰο Κοερ Ηΐδβ 

Β6-  Βαδθαῖμβ. (δ.) ΤΉΘΥ πόσο ἴο ἰακο μο]ὰ οἵ Ηἰϑ 
οογϑηδηί,"--ΒΑΕΝΕΒ]. : 

δ. Οὐ [νὶ. 8, 9. Βα. τοπᾶκ πιληκί πὰ, γοβ αἱ] 
Ὠδίαγο δϑυηάογ, ρυΐβ ἰβθιι αἱ ΠΕΣ Ὑ ἀμ α δοδίιο τ 
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ἐποπι. ἘῸΓΣ ὉΥ 5β'η ψὸ 411 Ὀθοοῦιδ οροϊδίβ, δηὰ 80 ]) αοέίυϊέῳ ἐπ σαϊλεγίπφ. 1) Ηδ ραίμοσβ [86 ουΐοαδί 
Ϊοϑθ οὶ 1886 θη θηοΥ͂ ἰο 16 οοπηπιοπ οοὨΐΓο, } οὗ ἰβγβὶ. 2) Ηδ ψαίμοτβ 0 ἴΠι686 
Οοά, διὰ κδ]50ὸ ἰο ἰβοθθ ψι0 σόσοϊσο πὶ υ] 8) Ηδ ὑγΐπρα α]θο, ἰῃ δα αϊίίοῃ ἰὸ (ἢι6960, 
διουπάὰ ἰῃθ οεηίγο. (ὐοαἶβ ἴον χδίμοβ διζδίη 
ὙΠδ4| [88 Ὀθθὴ δοδίδοσοα, 1.οἱ 5 οοηβιάος αοα᾽ Β 

(16 Βοδίμεῃ. 
[Π6 ἐτ- 

ΤΒΟΏ8] ογοδίαγοα, (86 ρίδηια (Ἰν. 12, 18) δηά (89 
γυΐίοθ (χὶ. 6-8ὃ;; ἰγ. 25; Βοῃι, γἱϊ. 19-28). 

ΙΧΣ.--ΤῊ ΝΙΝΤΗ ὈΙΒΟΟΌΞΒΒΕ, 
Οοποϊυαᾶϊηᾳ Μιειᾶ: πο Μουτγηῖῃ! Ῥιοδοηῖ, τυ ο ἢ τῇ] ποὶ ὍὈ6 Ῥιονοηϊοᾶ ὍΥ [86 

ΔΡΡσεοδοῖ οἵ ἴδο Οἱοσίουα Εαἴατθ. ΟΗΑΡΤΕΒ {{0ὕ]. 10.--ΟὨΥ 11. 2]. 

Τβδῖδὴ ἰ8 ποηΐ ἴἰο ϑοὲ ἐμ 6 ργοδοῶϊ ἔῃ ἰδ "σῆς οὗ 
πο ἔπίυτο, ἰπ ογθν ἴο πχαῖζο δὴ ἱπιργοϑαίοη οὐ ἰΐ 
ΒΥ 1Π6 σοηίϊγαθί. ρροδὶ ἰο σμδρίογα ἰΪ.-ν., δηά 
ἴ0 ΠΥ ἰηἰογργοίδίζοη οἵ ᾿1. δὅ. Φογοαχίδῃ 6180 ἱμλὶ- 
ἰδίϑα 1βαΐϊδῃ ἰὴ (μὲ8 (91. 111. 11--ἶν. 4Υ..- ΤΟ δυά- 
ἄθῃ δρυϊηρ ἔγομλ ἐἢ 9 γϑπχοίοαὶ, 6 σἰοσίουβ ἔχ Γο 
ἰηίο 89 πλουγηΐῃ!, ᾿πχπηοάϊαίο, ργοθοωὶ ἰμδὲ {ἢ 6 
Ῥτορῃοὶ τλοβ θοίσοοη ἱνἱ. 9 δηᾶ 10, ποοά ηοί 
ἐδπογοίογο βϑοῖ βίσϑηρο ἰο 8. [ἰδ ἰο δ6 δἀιὶιιοα 
{πδὲ [Π6 ἀοβογὶ ρίίου οὗ [6 θα δΔιορθγάμ, Ἰν]. 10- 
12, Ἔδὴ βυϊ: 4180 ἰδ ρογὶοα οἵ ἐῃ9 ἔχη. Τααὶ ἰΐ 
αἱ 165ϑὶ 15 [3818 8} Θοῃ ἰβπι ΡΟΓΆΓΙ68 ΨΘΊΥ͂ Ὑ76]] 18 αη- 
ἀθη 0 ]Υ ρ]αἴη ἔγουλ οἰ. χαυῖῖ. ΤΒαὶ Ἰὼ ἐπ οχίΐθ, 
Ῥτορβοίβ οὗ Φοβονδὴ σοῦ πιυγάοτγεά (1ν]}. 1) β᾽π}- 
ΡΥ ἴον θοΐηρ βυςῖι, ἰβ ροββί ὃΪ]6, δαὶ ποῖ ρσγοῦδῦϊο, δηά 
ποῖ ρτοσοά. Τῆδί τοιηδηί οὗ ἰΔο] συ οοηϊπυοά 
τπγοῦση (Π6 πῇ 0]6 οσἱ θα, ἰ8 ποῖ ΟὨΪΥ͂ ροβϑαί ὃϊο δαὶ 
8᾽΄'Ἀλο ργοῦδαθίςο. Ηοπόνος ἰπ6 ἐπ Ὀείοτο δηὰ 
δἤοΥ ἰμ6 ἀοείσυοίίΐοη οὐ «ογύβα!θαλ ταδὶ ὃ0 
ἀἰδεϊηρτβηοά, ΒΒ ἐπμδὶ αἱ Κίηάα οὗ ἱ1άἀο]αίτν 
οὐ θῇ δοϊοοι ογβῃΐρ, νι ἰΐθ βδογίβοοβ οὔ οἱ ἑ]- 
ἄγε (Ἰν]]. δ), 81}} οοουγτοὰ ἴῃ 86 Εχίϊο, 18. Ὠοὶ 
ῬΤΟΌΔΌΪΟ δηὰ οὶ ργοῦοὰ. 10 ἰ5 υἱϊοῦὶγ ἱποοῦ- 
οοἰγαὉ]6, οὕ, 85 ΠΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟ 58γ8 (Οὐγίδίοὶ. 11. 
Ῥ. 201, 2 οαΐι.), “1 88 ἢο τιϑδηϊηρ,᾽ (πὲ Ιηγϑοὶ 
ΘΥΘῺ ἴῃ 6χἾ]6 βθῃϊ ἰο ἰογοΐμη ἰεἰηρμβ ἰοῦ μοὶρ ([ν]ϊ. θ). 
Τθο Θιγοδὶ: Ὀϑοδῦθο ἴδου ᾿δβὲ ηοὶ ἰαίά ἰο μιοασί 

ΤΑΥ αἰϊθποο ὉΡ, (ὮῪ πουκβ 888}} ὃδθ πιδὰθ 
ταδηϊίοοὶ δηὰ (Ὦγ 1Δοἷ6 06 βιπσορὺ ΔΙΝΑΥ ({ν1}. 11-- 
13), οογίδί Ὁ βυϊ θοῦ ἰμ6 ἰὑΐπιο δοογα ἴδῃ (ἢ9 
π|6 δῆοσς πὸ Εχιϊθ. Εοσ (818 γθδϑοῶ ὀύϑθῃ ἴδ 
ορροπθῃίβ οὗ {86 ροηϊῃθηθθ μαγο ὕθθῃ οὐ] ροὰ 
ἰο δάπιϊῤ ἐμαὶ 126 δυϊπογβΐϊρ οὗ οὗ βοοίοι 
ἄδίοα Ὀθίοσο ἴμ6 Εἰχῖ]θ (οοτρ. ΚΤΕΙΝΕΒΤ, οί. 
12.648. Ἡείδε. Ρ. 808 δα4ᾳ.; ΚΤΙΕΒ ἴῃ δ ὦτα; 
ΗἩΈΕΝΟΒΤΈΝΒΕΕΟ, ἐ. 6.)). ΤΏΘΥ ἀο 80 ΡΔΕΪΥ ᾿Υ 
[ογοθά ἱπίογργοίδίζοηδ; Ῥϑγ ΠΥ ΟΥ̓ δεϑυπιηρ ἰδὲ 
1Π6 1016 ραββαρο [νἱ. 10-|ν]}. 21 (ΕἸΘΗΗΟΕΝ), ΟΣ 
δἱ Ἰϑαβὶ [νἱ. 9-1ν}}.11 (Εττ ΑἹ,0) ἰ8 τεροδίρα “ ἔγογχ 
οἰδν ρσορδοίβ. 1 δπὶ ἴοσ {818 σοδβϑοῃ οὔ (ἢ6 
ορίηίοη (τ ΚΙΕΙΝΕΕΊ, ΒΤΊΕΒ, ἨΈΝΟΒΤΕΝ- 
ΒΕΒ6) ἰμαῦ 186 ρτουηδβ δ᾽γοθαν ρσίνθῃ ΓΘ Ορ- 

ἴο Π6 ἰάοα δαὶ ἰὼ πειιηρ ΟΟΓ ἴοο, 
148 ν᾽ οι ροὶηΐ γγ88 ἰμαὺ οὗ [86 Εχ!]ο (Ἑ1,.). 
Τῦθ βοοιϊίοη αἰνίάοθ ἰηΐο σχϑο ρδίβ. [1}ηἢ (86 

ΕἾγϑι ἰμ6 Ῥγορμοῖ οοηίγδει ἐμ οοπαυοί δηὰ {16 
ίαϊο οὗ ἐπ ὑδα δηά οὗ (δ δ τλκώεῃ οὗ ἰδ 
Ῥγοβοηΐ (Ἰνὶ. 10; 1νἱ}. 2). ἴα [6 ῃὰ δα ἀ6- 
βου οθ [ἢὴ9 Ἰτηουγηΐὰ] βίμηβ οὗ ἴδ6 ῥγοϑοηῖ, ἰδθ 
ἰἀοϊαίτουβ ἀοἰηρε οὗ ἰμ6 παϊΐοῃ (Ἰνὶϊ. 3-14)ὴ. Ιῃ 
180 ΤᾺΪτα Β6 τοί γηβ 0 Ργομῃηΐβὶπρ' βα  ναἰΐου, δηὰ 
ΒηΠΟΌΏΟΘΒ μὲ Οοα᾽ 8 ἰονα Μ11}1 δ.}}} Ὀσίης βαὶνδ- 
ἰἰἴο δηὰ Βθδ]ης ἰο ἔμοθο ἰμδί Ἰοὲ ἱμϑλθο γο8 Ὁ0 
Βοδὶϑὰ (ἰν]}. 1δ--21). 

1, ΤῊΒ ΜΟΌΒΝΕΤΙΙ, ΡΒΕΒΕΝΤ' ΜΑΒΚΕΡ ΒΥ͂ ΤῊΕΞ ΟΟΝΤΈΑΛΒΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΑΡ ΑΝῸ 
ΟΟΟΡ ΒΗΕΡΗΒΒΌΒ. ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΓΕΥ͂Ι. 10--ΕΥἉ11. 2. 

10 Ηΐθ νγαϊοβτηθῃ αγὸ Ὁ] : [ΠΟΥ͂ 816 811 ἱρπογϑῃΐ, 
ὙΠΘΥ αγὸ 811 ἀπ} ἀορβ, (ΒΟΥ οδηποὺ μδιῖ ; 
᾿ΘΙθαρίηρ, ᾿γίηρ ἄοψη, ἰονίηρ ἴο Β] τα. Ὁ 

11 Υδβ, ἔλόν αγὸ το αν ἀορβ τολτοῦ, ἔσθ πόνος ἢανθ ΘΠΟΌρΡὮ, 
"Απά (Π6Υ αγὸ ΒΒΘρΡἢοΓβ ἐλαὲ οδπηοῦ υπἀοχβίδπα : : 
ΤΌΘΥ 8411} ἸΙοοῖκ ἴο 
ΕἸ ΝΟΓΥ͂ Οη6 ἴ0Γ ἢΪ8 

12 (ὑοτηθ γο, δαν ἑλον, 
Απᾶ νὸ πὶ] 
Απα ὑ0-ΠΔΟΥΓΟΥ͂Σ 8181} Ὀ6 88 (818 ἄδυ, 
Α»ὰἃὦ ταῦθ τόσο δθυηάβηίϊ. 

ΟἿΣ ΟὟ ὙΔΥ͂, 

Ψ111 ἐοίσἢ τῖηο, 
ἴη, ἼἜγοσῃ ἢ15 ἀυδυίοσ. 

81] οὕ γβ6 1 γοθ Ὑϊ0 βίσοηρ ἀτίηϊ ; 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΠΥ]. 1. ὙΤΗῈ τἰρμίθουβ ρου ιβμϑίν, δῃὰ πὸ πιδῃ Ἰαγοία ἐΐ ὑο μοατί : 
Απά “ἸΔΘΓΟΙΙ] τηθῃ αγό ἰδίζθη Δ ΔΥ, ΠΟΠΘ οΟμβί ἀοσίηρ 
ὝΒαΣ (86 τὶ ρ ὐθοΟῸΒ 18 ἐδίκθῃ δΌΤΑΥ 

2 9 88}8}1} δηΐογ ἰηΐο Ῥ680Θ: 
ΠΟΥ͂ 884}] χοϑί ἰῃ {μ6ὶγ Ὀθάϑ, 
ΓᾺ ὁπ6 ΜΔΙΪσῖηρ; ἼΠπ δἷ8 Ὀρτῖσμΐῃο8α. 

1. ΟΥ, δγεαπιίης, ΟΥ, ἀψρλνι ἔρδωμρε δίϑϑρ. 
8 ἨθΌ. ἀποῖο ποῖ ἴο 
δ ΟΣ, βῸνε ἰλαὲ υλίολ (α ουἷ!, 8 ΟΥ, ροὸ πῃ ἢϑαρα. 
τ: ὐρὰ ὅδὸν αν δλερλονάε! Του χποὺ ποῖ ΠΟΥ ἰο αἱ 

οὁπλ {86 601] ἴο οοηιδ. 

1 Ἐ6 0. ϑέοησο ἐδ. 
ΘὉ. τη ὁ ποδὲ, ΟΥ, σοξφθ8, 

ἘΣ δ δι ; 
ἱ ὃ εοἱἱλοιέ ἑίοπ. 

Ηε φηίογϑ ἱπίο Ῥϑαοθ (ισλὶΐ ἐλον τοῦ οὐ ἰδοίν δος) ιολο τοαϊκὲ εἰταίρλί δᾳζονο λέμε, 
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ἘἜΝΧΣΧΤΌΑΛΣΙ, ΑΝῸ 

8οο ζΖέεξ ἴον {πὉ ἐϑδαιγθηδο οὗ ἰῃὴ6 ποτὰβ: ἵν. 10. 

ΤΣ. Υοτθο 12, ἽΜΟ ἽἼΠ᾽; νὴ. 1. 2) ὃν οὔ-- 
ἼΟΠΟ ΣΝ; ἱνἢ.. 2. 2970. 

γος. 10. Το υἱἱἕχ ἰὴ ἸῸΣ υπὰουθίθα!ν σοΐοσα ἰὸ 18- 
Γϑθὶ. 

νοῦ. 11, ΤῊΘ δβυδὲχ ἰὼ ΠΥ ἐφ σοϊοίοα ἴω ἰδο ἀθαὶ 

Δούδ!ν ἴὸ τμίοἢ ἐπ9 σε ὈΦΙΟΏΒΕ. 

ΩΥῚ1. 1.01 σαπποῖ ΔΡρτγογό ἐμ υῇοτην ἐπαΐ 1} Ὁ "5 
ἦθ. δὴ οὈ͵θοίγα οδῦϑο ἀοροιαπ ΟὉ 1.39. ἘῸΣ ΠΟΥ 

δοαυ[ὰ ἔπθη ἰδθ πίοϊςθά Κῆον ἐπὶ ἔπο μἱοῦθ ὮΥ ἰδποῖς 
«ἀοδιδλ ΟὨἹΥ ὁδϑδοῦρθ ἰδθ ἐπαροράίπα οΥ} πὰ εηυδὲ ἐὶ 

“ποῖ (2 6} Γοδά, δῷ ΨΙΣΒΊΈΝΟΔ 88 βδία, 9} οὗ δὲ Ἰϑδδὶ πατες 
2.0 1 1 ὈθΙονο ἐπδὶ τὸ τουσὶ ΘΟὨΔΙζΌΘ δ 1:}»} 8ἃ5 οδὺ" 

8δρϊ, 88 'ἰ οουηῶοθα ἰηδϑίδηοθο Ὀσπίάθ. ᾿ 
γον. 2. Τιῖδ γ9 80 ἰ8 ΥΟ 1 ἀἰ 1 6ι}}} οἡ χτδιωτοδιίοδὶ δὰ 

Ἰοχίσαὶ βτουμὰθ. ἘῸΡ [7 οὩΦ ἐδίκ 1} δα ἐδ σαδίοοὶ 
οὔ δ} 5", ἔλθ ἢ 15 ἱποοσίοι οὗ ἃ οἰδιδο ᾿γτοβϑ δ ]θοὲ ἐδ 

τ 

[ἀδιηείοαὶ ψί ἢ ἐπδὲ οὐ ῥγίποῖρβδὶ οἴδδο, Ὀυϊ ὀχργοδβδϑὰ 

ἔῃ 80 ΡΙΌΓΩΙ, ἰ8 γϑ .Ὺ νἱο]ϑηΐῖ, δηὰ, βΒο δι 88 1 8666, ὨΏΘΣ- 

ϑιωρὶ θα, ποὐνὶἐ πδίβηάϊης [Π 6 αγϑαὺ ἔγοϑάοσῃ 806] ἰῃ 

Βοῦτον ἰὼ γσοβρϑοὲ ὁ ἐὴ9 σῃδῆβξθ. οὗ ρογϑοι δηὰ ἡυτ- 
νος, 1ἰ 15 180 ΨΟΣῪ ᾳυθδίξοποθ!ο ἩμοίσοΣ 22.) οδὰ 

τι" 

πιο} “ δαϊγίηᾳ Ρἰκδο," δπὰ πβϑέδον [11) τί Ὁ} οδὰ 

ΤΔΘΔῺ “ Τοπὶ ἐπ λό κταγο." ἘῸΓΣ ἴ6. ΝΥ ἐπνίοθ Ὀ6- 
οἰὰθ ειΐ5 πδοὰ οὗδ θα ρεορδῖϑα ἔοσ ἃ ἀϑδδὰ Ῥδϑόῃ. 1ἢ 
ᾷ ΟἾγ. χνυί. 141 ἀοαὶκαίθα (0 Ὀθὰ οἵ δίδίθ οῃ ψῃϊοἢ 
κείδα Αδὸ 'ντδῶῦ ἰαὰ ὀφγε μ5 Ὀυσίαὶ Ὁ δοὰ Σ15,.5 

Δ’Ὸ ΘΧΡΓΘΘΘΙΥ ἀἰδεϊπκα!δ 64}: ΑἸδο ἰῃ Ἑσοῖς, χαχ!!, δδ 
[γ0 16 υγορασϑὰ ἔίοσ ΕἸδὰ ἃ 3.0, Ὁ ἰπ ἴἢὩο αηάογ-ψοτὶα, 

Διουδα δϑουϊ τη ϊοἢ ὅσο ἴὴ6 ΠῚ οἵ ΗΒ δά μογϑηίδ. 

τῆσδ ἰἴ ἀρρϑατγ μαι 5. 68} ἰμἀοοὰ ἀρείχηδίο ἰἢθ 
Ῥίδοθ οἴ γθροϑο οἵ ἃ ἀοδὰ Ῥϑσϑοῦ, Ὀυΐ ἐπαΐ ἰβ ποὲ ἐῇθῃ 
ἐὴ9 ταγο ἐπ υὐλίολ 6 168, Ὀαὲ ἃ αἀἰοείη συ θα οἱογαιοα 

οοσοῆ, ΟΝ τλέον 6 106, Βα ΠΘΥΘ ποέηΐηᾷκ 6186 ἰδ ταϑδαὶ 

ΘΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

ἴο Ὀ6 δδίὰ οἵ [Π6 σίβίθουβ ἔπ) ἐμδὲ 86, δ5 ὁἿϑ νῆο 88 
τΔΙΚοα ὈρτβὨ ν, δη 48 τοδὶ ἐπ πἰ8 χγατο. Ἐὸσ [Πΐ8 το 
ΒῸὨ 1 δ1Ὼ ὈΠΔΌΪΘ δἷϑὸ ἰ0 δρτϑὸ πίϊ [6 οσχρίδηδέίοη, 
Βτδιωτοηδι δι} ϑατη δοί Ὀ]9, ἐμδὲ ἐσθαίβ ὉΥ γ᾽ δ᾽ δϑ δ 
οἰδαθο ὉΥ ἐἰδοὶί, διὰ 77} δὸ 189 φυδήθοὶ οἵ 11)". 
ἙΏθιι ἐπθ ρμαγέϊοί ρ]9 15 σοχασγᾶθα δὲ οοϊ]ϑοῖγο : ἔῃ Όρ- 
τὶς ναϊκίημ, (. 6.,ὄ ἰλθ ἰοία] οἵ ἔῃο86 νγδϊκίης ἀρχίκμιυ. 

Βαΐ μορὸ ὈΠΊΣΟΣΟ Ὁ τοταδίωβ δὰ οἀάίεγ. Εὸν (πΐ8 
ΤΟΒΘΒΟῺ 1 8} οὔ [ὴ9 ορίπίοῃ, ἐπδὲ “Ὁ ὺν ἩΠ[νΡν͵ΩΗ" ἰο ἴο Ὁ 
ἐσοδιϑὰ δὸ σἰδαδο ἐβσονῃ ἰπ, ὀχργοδαῖνο οἵ ἐδο οἱϊηδείου 
(ΘοΙΡ. ὅθε. χε, 21): “ οοξωοθ ἰο Ρ6866--ἩΠ Π0 ΠΟῪ τοδὲ 
ΟἿ ἴδοὶνς ὈθΘά6--Ὧο ψακδὺ ΠΝ ἸῺ ἐπὶδ Ἐπ ᾺῪ ἰΣ 

6 Ῥγουῃρίηθῃί 9 σοῃίγαδϑδὲ Ὦ [9 ἤΟΘὮΪΥ γοοὶ 

ὁἢ ΒΟ μέ ΠΠονθ (οοταρ. ἱχτί. 106. Ὁ.) ΤΩΣ Ὀ"550) 
ἐμαὶ ἰΒὸ Ὀθὰ Βορῶθταδ οηίον, δῃὰ 86 τοδὶ οὗ ϑυοσὶδει 
ῶς ὑΡϑδὸθ οὗ Θοὰ οῃογφὰ ὮΥ ἰΠο6 εἰκι θοῦ τόσα ἐδ 
ποῖ] ἃ ῬΡοξθϑοῦ θα (οοσαρ. 10 χΥΪ. 33). [1ἰ 196 τ 9 οὨΘ 

Ἰοοῖκν ἔος ΩΤ) Ὀδίοτο ΠΝ Βὲ}}} γάαν. ἴῃ συ ἢ οἰδῦδου 
τοι 

6 Ὠοῦ πα θη οὔ ἐἐθαὰ (ΘΟΤΏΡ. 6. σ., δ. [νἱϊ. ἐ; 
Ὅν ἡ; Ἐπλι, ἢ δ11, α), Διὰ ἐδ9 οταΐβϑἱοῦ οὗ ἼΒΠ 

ἤδη ὰπ δοτηρθηβδίίου ἴῃ (ἢ6 δἰσίκὶης Ῥγοζοΐίμϑηοο οὗ ἰδ 
ῬΙΓΔ].--Ἴ Ὁ Ρ᾽ σαὶ ΠῚ ΣἿ ἰ5 ἰουμὰ Ὀθδίἀθ ἤθσθ ἴῃ 
Ηοϑ. γἱ!. 14; Μ|ο, 1.1; Ῥα. οχίίχ. δ, Τὶ 5 δ'ϑο μβοσῆϑῃθ 
ποΐ υπἰηροχίδης ἰο τοιαδγὶς ἐμαὶ ἐπὶ8 ῬΙΏΣΑΙ ΟὨΪΥ ΟσοΌΣΕ 

[2112 ΧΑ διὰ ἐδπδὲ Ὀοίδ ἐπ βσυϊον δὰ ἐπ μίασαὶ πὶ 

ὈΡ Ἄόνεν τοϑαρ δαγίδίῃε οἶδ ἐμδὴ 6 Ὀθὰ οἱ ΠΆΘΟΣ 
1δο Ἰ᾿νίκ σϑροϑθ. Τὴ ραβδαχοϑβ ψιϊῃ Ὁ [ἢ 109 αἰη- 

Ῥ δυϊαν τί Ὦν : 4 Βδιὼ. ἵν. 11; χὶ. 2; χίίἑ, δ; 1 Κίωρχοὶ. 
41: Ῥπβ. ἱγ.δ; χχυχυΐ. δ; ΦΟὺ σχσἣί, 19; βοὴ οἵ Βοϊ. Εἰ. 1. 

Ἐὸτ ἰδ 080 οὗ Ὀοΐἢ δἰπα. δη ἃ Ὁ]ΌΣ. ἰῃ 1δδίδῃ, 800 Ζέεί.- 

Τ2) [5 τὸ ἐναντίον, ὃς αὐναγοο Ῥοοίξωσι, ἰμδὶ τ ΒΙοΘὮ 1166 
αἰ γον ορροδίϊο, ἀἰγοοῦν Ὀθστθ ἃ τδη. ἩθηΟΟ 101 

Π2) 16 Βο (δδὲ κο68 [16 τΔῪ ᾿γἱπῈ αἰ γΘΟ ΟῚ Ὀθίοτθ Ἀ1π|. 

Ἵπ {11} ἰὴ δοουδδεῖγο 88 ἰῃ χχσί  . 1δ; 1. 10. 

1. ΤΏ Ῥτορδοί δἰδηε δὲ [86 ὁοῃοϊπδίοη οὗ ἐδ 6 
ἰδδῖς ἢ6 ργοροβοὰ ἴοσ ἰἰι δοοοῃὰ Εμποδά. Ηδ δα 
Ρυσγϑαυσά {π6 ποτὰ οὗ 86 ϑογνυδηὶ οὗ αοά ἐμβγουρῆ 
81 18 αἰ οχηδίζουβ ἴο 18 αἰογίοιβ ζοαἹ. ΕἼοσα [6 
Ἰίσμί οὗἨ {86 πα] ρ]ἱογι οδίζάοῃ πο ἐθγηβ ᾿ΐ8 ογ6 
Ὀδοῖκ διὰ οῦϑοσνϑθ ὙΠ} ραΐῃ 19 ὀοπέγαδι Ὀοιγθθῃ 
πὸ ρἰοτγίουθ ἔαία το δηὰ ἦο ΤΩΟΌΓΣΏ] ργοδοηΐ. ΑΚ 
Ὑ6 ὨΟΙΐοΘ ἰῃ οδδρ. χΙν !. 6 ἐμαὶ (ἢ 6 Ρδοὶ Ὁ 
ὯῸ ΤΏΘΒΠ8Β Π166 ὩΠοοηβοΐουβ οὗἩ 6 ργοβοηΐ ἴῃ 
᾿ηἴ8 οοηϊοιηρί[δίΐου οὗ {π᾿ Διϊαγθ, 80 ὙΘΑ 8606 ὮΘΓΘ, 
ἴοο, ἐμαὶ ΒΘ σδηποὶ δνοὶὰ ἰῃβιϊυὐηρ ἃ οΘοταραγίρου 
θοίγθοη ὑπαὶ Βογοϑῆοσ δοὰ ἰἢθ ὨΟΥ͂. ο αἰ 
ἔδγθῃοο ἷ8 80 ατοδὶ, ἰῃαὶ οῃ6 ἄοϑα ποὶ οοιιργθμοπά 
ΒΟῪ ἴσοι (δ8 ΠΟΥ ἰΠ6 ἢ 68} ΟὙΘΥ ΟΟΙῺΘ ἰ0 
ῬῸ. Βαϊ ποιμίηρ ἰβ ἱπυροβαῖθ]ο ψἣμ αοά. Ξρί 6 
οἵ [η6 Βαϊπηουδηραβ οἵ {π6 ῥγεβθηὶ, (86 ποτζὰ οὗ ἐπ 8 
ΒΡ πίδηᾶβ ἔδεϊ, ἐμαὶ (86 ῥϑορὶς οἵ Θοά (ἔμοβϑθ 
οὗἨ οοῦγθο δχοορίρὰ ἐπδὲ ρῥογβι βία γ τοσὶδὶ (Π 0 
ἀγαπίηρβ οἵ (π6 βρἰτὶ1) δ8.8}1 οοῦχθ ἰο ἴ8:9 Ῥϑδοθ 
δΔη τοίχοδβιαθηξ οὐ ἐπ τιουηὶ οἵὕ αοά. ΤῈΘ 
Ῥτορδοῖ ἀθβοσῖθεβ ὅσαι (86 Βαϊ μουβηθβδ οὔ 86 ργοὸ- 
βοηΐ. Ηἷδβ ογοὸ [Ἀ]]5 οί ον ου ἴῃοθο (ἰῃαὲ ουρῆί ἴο 
6 Ἰοβάθσβ δηὰ οχϑιρρίδια ἰὸ ἰΐθ παίΐου ἰῃ (ἢ 6 
θοῦ Ψατ δ ΡΝ τ ὉΠ ταῖς ΠΡ Εδὶ διὰ 
ΧὩ}, ἸΔΖῪ ἄορβ (]νΐ. 10) ἀπὰ ἰδέ] γ χγοθᾶγ. 

ΤΏΘΥ δἃρο ββορβογὰβ πἰίμοαὶ χοοη οίον, μιὰ ῥι 

ἴκοϑ ἴον ἐμοὶν οὐ ἰπίογοει (Ἰνὶ. 11), δὰ σἈσοῦβοι 
{πδὲ ὁδοῖὶ ἀδύ ΘΑΥΤῪ ΟἹ ὝΟΥΘΘ ἰδ (Π6 ἀδΥ Ὀείοτο 
{1νϊ. 12). Ὑγπμεῖο ΒΌΆΟΘΝ τηθ σΪ6, οὗ οοῦγεο ἰδ 
Ἰοὶ οὔ ἴμ6 τἱῃίθουβ ἰβ οὐΣ ΡΥ ταουχη[] ; υἢ- 

δὰ Ὀγ (Π6 στοὰ [ΠΟΥ ἃγὸ ὈΟΓΏΘ ΔΊΤΑΥ͂ ὉΥ 
186 ΕΥἹ} (1ν11]. 10. Βαὶ ἈΔΡΡΙΪΥ ἴοσ ἐμβϑὰ  Εὸγ 
ΜΠ ιὑ16 οἴμοῖθ οα ἐμοὲὶν Ἰυχυσίουδ οἱ ΠΠΟὐτα βΌσγοπἐΓ 
(μοχαβοῖνθϑα ἰο ἃ ἔδί8] σϑροβο, [860 σα θοῦ δῸ ἴῃ (0 
ονον ϑϑιλησ ροδϑοο ([ν]. 2). 

2. ἘΙΪ6 ταῖο 191 -----ἸΏΟγ0 ΔΌΘΩ ἄδηϊ.-- 
1,χΥἱ. 10-12. ΑἸΙΒουρῆ ἴῃ κεῦσγα] (μ6 ἰγδηδιῖου 
ΒοΙΘ 8 βῆδσρ ἤἄομλ [86 ἔαίῃγα (ο μ6 ἐπιπλοάϊαίο 
Ῥγοδοῃὶ, δὲ} 16 θρσττθ ὑϑοὰ ἴῃ Ἰ1ν]. θ Ῥγορδῖεθ 
[6 ἱγαπαίξου ἱπ ἃ ὙΟΣῪ δγίλοιϊὶς ταῪ. οσ, ὶ- 
ἐδουκῖὶ δ ἀο ποῖ (δέδὶς (μα ἴμεγο (6 Ῥτορβεὶ 
ΒΌΙΩΠΊΟΣΒ ἰμ0 πιὰ Ὀοδοίβ ἰο ἀδνοὺσ ἴαδγδοὶ, νὸ- 
οδῦδθ ἱΠΟΥ͂ ΠΙΔΥ οδϑὶϊγ ἀο {π|8 οὔ δοοουῃί οὐ (δ 
δα πϑίοῖι ἐμὲ ἰθ ἱκαρί, βΕ11}11 υὐἱηὶς 1 ΠἸΚοῖγ, ἰλδὲ 
[80 Ῥτορβοῖ, ὈΥ 86 τηδῃϊίοι οὗ 186 ἔπίαχο οἵ [86 
Ὀοαδίβ, 8 1Ἰοὰ ἰοὸ τ: οἷς οὗ [.λ6 Βοδαὶδ οὗ [8:6 ργεθεϊί, 

δηὰ οὗ 6 ὙΔῪ ἴῃ πῖον Ἰαγαοὶ ἰδ αἰ το ΟΥΟΣ ἴ0 

μοι. ὈῈ (χχὶ. ὅ, 6; 1. 7), ποῖον πιοδηβ 
ΡΥἰπλδΥ “'Θρΐ686, θα [1η6]8 οἱ ψυδεα,᾽ πῷ Αἴ [ὁ 
Ὀηάἀογοίβηα Ππογὸ δ8 πιϑδηΐηρ ἔδοθα τῆοθο αἀυἱγ ἰὶ 
ἷβ, ΟἹ δοοουμί οὗ μας οὔἶϊοο, ἴο πτασὰ ἐδ 6 οοπι" 
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ΤΩ ΟἰϊΥ οὗ ονἱ], δηὰ σἱὰ ἰς ὑὼ οοπίοπαὰ δραϊησὶ 
ψὶοκούηοαθ. ὅθι, ταὶ οὗ 8]}, δγὸ 19 Ῥσορ ιοία. 
Βυὶ α͵δὸ ἴμ6 ρῥγίοδίβ (Μ4]. ἱἰΐ. 7) κοὐ ποῦ αν 
ΒΌΡΟΣΙΟσα, ἰῃ βμοῦὶ 8]]} ΔΙῸ Θηἰτυδίοα πὶ} (86 
δ ερμβογὰ οῇῖοο (Ὁ) }»}Ὲ Τ9ΠῚ Ἰνΐ. 11) διὸ ἱποϊυἀοά. 
Βαΐ νδαὶ βοεὶ οὗ νδίοβυλο ὅσο ἴμοβο ἐμαὶ σδηῃοί. 
Β66. 7 [|π|86 ΟΥ̓ ΏΑΓΥ δοη8θ ΠΟ Σ6 ΔΓ ΠΟΏ6 δυο. 
Βυϊ ἴῃ δ δβρὶ γἰ 04] βεῦρο (ῃθγ δΔΓθ. ΕῸΣ {860 ἃγο, 
8Ίδα, [8086 βρί σι! }Υ Ὁ] Δ, τ οθο βρὶ γι 4] Θγ0 
15 ῥ᾽ δοίογοὶ ἃρ, διὰ ὑσο δο θα ΘΠ ΠΥ “ ἄο ποῖ 
Ἰκ ΟΥ̓" ἀ 4.,ὄ ΑγΘ. πο πον] θάζο, ἢ απἀογείδηά- 
ληρ οὗ πδδίὶ ἔθοΥ οὐκὶ ἴο Κηον, ΣῪ ἴῃ (μ16 δῦ- 
δοϊυϊο βοῦβο Τὸ [δα δἰγοδάγ χ]ΐν. 9, 18: χ]ν. 20. 
Ομδωηρίης εἶθ ἤχυτγο, 110 Ῥτοριοὶ ἔσίΒῈ οοτ- 
Ῥαγοβ ποθ θα βηῃομῆογάβ ἴο ἄορ ἐμαὶ βου ὰ 
ὙΟΝ [Π6 βοοὶς, Δηὰ πμϊοῖ ἱμουσῃ οὶ ὈΪΠπηΔ, ἰη- 
ἀοορά, δζὸ γοὶ ἀσμων. Βυΐ 4 Ρῥτγοίθοίον (μδὲὶ 9668 
1η6 ΘὨΘΙΩΥ͂ δηὰ μῖνοα Ὠ0 αλλ θη 6 υδὶ 86 δαά 
88 ΟὯ6 ἰδ ἀο68 ποὶ 666 ᾿ΐπι δὲ 81] (᾿Ἰηἀθοὰ 'Ἰπογθθ 
δι Ὀ)θοινοῖγ). Τ υδ [89 δοοοπὰ ἱπιοηδὶ ἤοα 
16 σδαγρθ; ἰὸς ἱΐ δὰβ 8 υδὰ ν|1} ἰο ἸΒΟΒΡΛΟΙΕΥ 
ὝΨὮΥ [ΠΟΥ ἀο ποῖ ατὶς ἴ8 βδϊὰ ἴῃ [89 (ο]]οπίηρ 
πογάδ (δα ἀοά ἴῃ (Π6 ἴογῃι οὗ δρροαί(οη) : Β88:]- 
ἔπ ἢ δἴϑθρ, ᾿'γίῃακ δον, Ἰονίηκ ἴο δ υπι- 
ὍθΣ. 1, ἀπ. λὲγ. βϑϑῖθ ἰο ἀραϊσιδὶθ [89 

ΒΟ 5 ἃ ἀορ υἱέοτα ἴῃ δἰϑορ, δηὰ ἰδπογοίοσο [6 
ΤΑΘΔΏΪηρη “ἴο 8ἴθθρ, ἀγοδϑῖω, βῆοσο, ἰο ὑθ ἀς}.- 
Του Β᾽᾽ δ΄ὸ δδογὶ δοὰ ἴο [π πογὰ ; οοπρ. ΒΟΟΗΑΕΤ, 
Ἡζΐστος. οἀ. Πιῖρε. 1. ν. 181 βαα. ΜΊΔ 6. Ατδῦθ 
ἢηο ἀος ῥΡδβϑοθ [Ὁ ἃ δἴθερυ {ρπιΡ ΤΠ 
τη ἰος.), ἩἘΝ116, οὨὉ ἴΠ|6 ΘΟ , πα 116 Οοοἰάσηϊ ἐϊ 
ἷα ἴμ6 ἰγρε οὗ ποιοί ϑϑθ (θα ΒΟΟΗΑΒΊ, ἰ. 6.). 
ΤΗο ΤΎΟΡΙΝς που]ὰ 880 οἵ (ἰὸ δὰ βθορηθγάβ 
ὩΠᾶάοΣ αἱ οἰγουπηγβίδηοοθ, ὑπαὶ [ΠΟΥ οδηηοὶ ὑατὶς 
Ὀθοδυϑο [ΠΟΥ͂ ἴογα ἰμοῖν οομίοτὶ δηὰ δαἀνδηΐαρθ 
Βογοηάὰ ονοιγίμίηρ. Ηθηοο ἰΠΟΥ͂ κοί οὔ ποιδῖηρ 
ΤΏΟΓΘ [δὴ 8. Β2Ά 1] ΟΥ 8 ΙΟΥ͂Ν, ΒΟ 88 ἃ ἄορ υἱΐθτϑ 
ἐῃ δ] υαρογ. ΒΟΟΉΑΒΥῪ ἰ.6. δά ἀυσοθ ϑουογδὶ Ρ88- 
ΒΆΖΘΟΒ ἴγολ ἴδ δηοίθηίϊδ (δὶ ΒΟΥ (δὶ [ΠΟΥ͂ Τὸ- 
ξαγάθα ποθ δουπάβ ἴῃ δ'θθρ δὲ 8 Ἅσδβαγαοίογ- 
1516 ἘΡΌΠΔΕΙ οὗ ἀορΒ. ΤΉΘΥ 8γθ Δ: , γοὶ ἴῃ- 
58. ΔΌ0}]} αιθϑάν ἄοβεο (σ922.}} δἰγοης ἴῃ χτοοά, 
ν. 14, χχῖχ 8: 1γ. 2); ΤΏΘΥ ἅἄο ποῖ ἵξῶον 
μδῖ ἰἃ 5 ἴο ὍὈο Βαοιἰδῆοἅ. Απᾶ ΠΟΥ δτθ 
ΒῃορΒοσγᾶδὶ δά [Πὸ Ῥγορδοί ἱπαϊ ηδηίγ, 8 
Τοίογοῃοο ἴο “ἷ8 πδίομμλθη,᾽ δἰ6., τοῦ. 10 ἐπί, 
ΤΏΘη, 858 8 8 ΠΏ ΔΏΏΘΓ, Τεαϊδῇ Ῥτοοοθαδ, ἰῃ πἢδὲ 
ΦΌ]]}οσσα, ἰο οχρίδιη (6 ἤχυγο: διβοσίηρ ἴο ἰδ9 
ἱχπόγδῆοο οὔ τ ῇἢδὺ 18 ΘποΌ ΖΕ, ἰ8 ἃ ΤΌΓΒΘ ἸσΉΏΟΓΔΏΘΘ 
τὶ τοδροοῖ ἰο 1.31, “ ἰὸ ἀϊριϊασα μη " (δοζαρ. ἰδ6 
ΤΌΨΟΣΒΟ οἵ ἐπ6 χχχὶϊ. 4)η. ΤΉΘΥ ΔΙῸ 
ἴσα νγίϑάοαι!. ΤΉΘΥ ἰοΐ 861 Ββῃ 688 ϑβϑοῃτ 
ἰοσιαΐηο ἴπ6 ἀϊτοοίίοι οὗ ἐμπεῖν οβοτγίβ (οοιαρ. ᾿ν 11], 
6), δῃ ἃ ἐβρθοίΐδ!!ῦ ατοθϊμθθε ίοσ βαῖη. »ῈΞ 16 
“δα σαϊ ΟΝ (Π9 σαἰίηρ, καΐη᾽ (χχχὶϊ!, 15: νἱΐ, 
17), ΠΥ͂Ρ ἰδ [μ9 διά ἴῃ ἔμ δθῃ89 οἵ {10 ῥϑγὶ βῃ ΣῪ 
οοΡ. ὅδ. χὶσ. 4: 96γ. 1. 26). Τπῦβ [Π6 1465 
: ἔγοια [86 αὐπηοοῖ ΡοΥΡΒΟΥ ἴῃ ἰο [80 ΥΘΙῪ 

οθαίτο ΘΥ̓ΟΙΥ ΟὯ6 οἵ {π15 ἤηο [6] οτβΒἷ ἢ ἰπτ8 ΟὨΪΥ 
ἴο ζαίη, Ασοογάϊ πρὶ (Β6Υ 8}1} ἀο 80 νἱϊμουΐ 6χ- 
οορίίου. 
Απὰ πδαὶ 

ΓΒ ἴο 
Ιγ ἀο- 

ἄοοιυ ἐποὶν ΤΟΏΟΥ ἀο ἤδη 
ες. 12 δῆοντβ ἐπΐβ ΕΥ̓͂ ἜΣ ΔΙ ΡΪ68. οὗ; δ δ)ϊηά, 
ἀσπῦ τδίοτηδη, ἘΠῸ ὁΔ ΟΡΘΏ ἐὰν δηά πιουΐϊὰ 
Ὅ6]} ἁποῦ τμθη 1δ ΘΟΠΘΟΓΩΒ 16 Ὁ611γ, 681}6 ουἱϊ 
ἴο 186 ΌΥ, οὗ ἃ νἱείίος : ὕοτθ γ, 1 νν»1}]} 
ΤοῖοΒ!Ἐ ψχῆο, δᾶ »ντὖὸ ΜΝ} ΔῊ οὔεϑοῖνοα 

τεῖϊὰ ᾿πιοχίοδίίηβ ἄσιπἰς (2) οοπιρ. οἢ νυ. 

11). ΤΕ ΐδ (τον Βοσὶ, Βονονοσ, ἄοθα ποὶ ἰῃ- 
νἱϊο 0 ΠΊΟΓΟΙΥ͂ 8 βῃοσί Ὀδησθοί, πὶ, (Δθνγοσηρ 
ἴο “ΠΟΥ Κηον ποὶ βαιο γ᾽" γογ. 10), 4180 ἴο οὔθ 
(δὲ 80 [Ὁ]ον Ωρ ἀΔΥ Μ}} Ὀθ οοππυοα ἴῃ 

βτδπὰθρ δἰγ]9. ΤῊ πογὰδ ")}) ΟΥῚ δ΄Ὸ ΒΟ 8 
ὭΘΘΙῸΣ ἀοδημίοη δηὰ δἱδο. πιο δεν 180 ν 
ΤῊΟ ποχὶ ΟΔΥ ἴδ ἰο ὃθ {πὸ ἴῃο ἢγϑί ΟὨ]Υ͂ 88 ἃ 
ἀσαηϊκοη ΟΔΥ ἢ ζοπογδὶ, θυΐ αἀἰδιϊηχυ βηθὰ δα ἴο 

θα ὈΥ͂ Βαΐῃρ' οὗ ἃ του 0} δὲαμον 'αυδιγ, ὙὙῸρ 
ο68 οὶ (μΐηῖς Βοο οὗ πὲ ἴμ9 Ῥσορμοῦ δαγ8 

Χχνλιὶ. 7 δηᾳ. οὗ ἱπ6 νἷοο οἵ ἀγυῃκομΏ 685 ἐπδὲ 1ῃ- 
ναδοὰ θοῖὰ Ζυάδῃ δηὰ 16γα6}]7 Αἱ 411] δνϑηίβ, 
{18 ΠΟΓΆ] δρογγδεϊοη ΨΟΥΥ͂ ἯὙ6}} πίτῃ 16 
τοὶ σίουβ ΔΘ ΘΉΘΓΔΟΥ ἐροξεα οὗ ἔὼ ᾿νὶϊ. 8 μα. 

8. ῬἘ)9 εἰ δεδδ ὰ ῬοσὶθἈ------ρτείκ δ 68ε, 

ρεεοατ ἐ αττν [ ΘΡ ὀθρϑοΐδ! ]γ οἵὨ {8]66 ργορῃοία, 
(πο ὈΥ ἰμ6 τἰχηϊθουβ δ ἤθγῸ τησϑὶ ᾿Ἂ Ὀπάοτ- 
βίοοά ε͵βο ἃ ργορβοί. Απὰ 2 δηὰ ΌΪΝΣ οδπηοὶ 
ΏΘΔΗ ἃ πδίισαὶ ἀοδίἣ, ἴον ἴπδὶ πουϊὰ Ὅ6 τλυοὴ 

. [ΠΊΟΣΘ δλὶ 6 ει (δὲ 86 πδιῃΐηρ ἰο [86 
Ὀκὰ. Βαῖμοσ (06 οοῃίοχι βϑϑηϑ ο 16 ἴο ἀειδῆ 
(μπδὲ (86 πιουτη]} ἔδιο οἵ (πο ἴσο δηὰ σχίρμίθουβ 
δοσυδηί οὗ ϑομονδῃ δ6 οοπίγαδίοα ἢ 19 ἸΑΖΥ, 
Ἰονὶα] ἀοΐηρβ οὗ (6 ἀστ ἄορ. ΤὨθτγοίΐοτο (ν 1} 
ΜΒΒΕΙΤ δηὰ οἰδμοόσα)ὶ 1 υηάοχρίαηα 2} δπὰ 

ΒΟΔ) ἴὸ ἀδθηοίθ ἃ νἱοϊϑηὶ ἀθδίῃ. 1 Ἵοδῃποὶ δυοϊαὰ 

(9 ἱπιργϑαδῖοι [δαί ἰμ6 Ῥγορῇῃοιὶ βοΐ δ] ἴο 
οἰγουπιδίληοο [88ὶ 6 6668 αυἱίθ ὩθΔΓ, δῃὰ δ8 ροε- 
ἈΔΡΘ ῬΘΥΒΟΏΔ]}Υ ἰῃ γοαϊθηΐπρ ἴο ΕΣ πλβοὶ ἢ, ΟΥ̓ οοῦχθο, 
Ῥτοοῖθο ὝΡΙΟΙ οἵ [8Ϊ9 σδῃποῖ Ὀ6 οδδιθά; δπὰ 1 υ]}} 
ΟὨΪΥ οὔον (6 Υἱοῦ 85 ἃ οοη͵᾽θοίασο. Τμ6 ἢοοὰ 
οἵ υμθοϊἱοῦ μαᾷ ΟὨ]Υ ϑγο !οὰ ἰο: τηλαοϊτυάθ 
ὑπάον ἰδ ἰαοἰασοιθ Μ Το ἃ Υ͂ 
ΔΒ ὈΠίγοΤΒΔΙ, [{ 8 λυ ἢ 88 ἰὼ [86 ἀδγβ οὗ 
ΠΟΤᾺ (1 Κι, χίσ. 10). [ὲ 18 αἶβο Ἔχ ρσθϑθδβὶγ βαία 
ἴ Μαμδεθοῖ, ἰμδὲ ἢθ βῃθϑα ὙΟΥῪ τσοὶ ἱπποσορηϊ 

Ὀ]οοά, Δρὰ 8110 Φοεαβαϊ μι τα δἰ ἔσο οὔθ οηὰ 
ἴο ἴδ οἰπος (2 ΚΙ. χχὶ. 16); δηὰ ἱναδείου (μαππο 
ἄονῃ ὈΥ ΦοΑκΡρησθ, Δ4πέᾳ. Χ, 3, 1) τοίουϑ ἰδὲ 
δἱοοάθῃοά οδρθοΐδ! }]γ ἰο ἀχθουϊίΐοη οἵ οὐυμπηθτουδ 
ῬγορβΒοθ. Ἐνθῃ ἐρονῖς Ἰβαΐῖδῃ Εἰ πθ6 1 ἢ τδν πο 
Β0 Ὦδγο ρΡογίβῃοα, δὰ ἱμβουρὰ [86 ἰγαίεοη ἴο 
ἐμαὶ αὔξοι δ9 απίουπάοά. (80 Ταιποάτιοιοιι, ΡΡ. 
8, 4), 5ι}}} Ιραΐδῇῃ, πὰ }]6 πείτπρ (δ ἷ6, Δ ἧδνοὸ 
Παδᾷά μὲΐ8 αἰγοοίουκ ρογοα ἰῃ τοὶμπὰ, δὰ ουϑὴ δυο 
τοχαγαοη 1 88 ἀρλμρ ΡΣ Αἰ προ πὰ ἀοοίταο- 
ιἰἶἰοη. Τδδὶ 8ο σδῃ 1αἱα ἐξ ἴο θασέ, ἰἶ δραΐη 
ἃ ΦοΠουδῃ- Ρσορμοὶ τῶ ἰδίῃ, ἱμ ΟΣ 6χ- 
ὈΙποι Ὁγ [86 ἀθορίθυναι οὗ βυοῖ οὐθηίβ. δὰ ὑγ 

Θ ϑροδίδου ὑδοΐϊηρ δὸ υπίνοσβὶ δηὰ ἴἰηΐθβο. 
ΤῊ ὀχργοδαίοῃ ἼΦΠ  ) τηϊσῃὶ ἰῃ ράγδ}]6] ἴδια 
δὺο ἃ ζΘΏΠΘΓΆΙ τηοδηΐῃσ, Ὑοὐ ὨδΙΟΥΥ 7886 

ΟἿΣ οοπαίτεαϊΐηρ ᾿ξ ἰῃ Δ ῬΔΡΓΙΘΌΪΑΓ ϑοῦθο. ΘΠ ἴδ 
ἐρίοίαθ, Ρἱοῖγ." [29 [ἜΣ ἰδ βαϊὰ δ ἸΝΥΏΤΊΣ, Ἰν. 

θ. Ου 12) 5 32 ρο0 Τεσί. απὰ Ογαθα. Τὶ τῶδ 
βδῖ ἃ δοΐογο οὨΪΥ, (μδὲ (ῃ6 ῥίουβ διὸ ἰδικξοῃ δΔ'ΑΥ 
πἰι μποῦν ΔΩΥ͂ ΟΩΘ ἴῃς ἰἴ, Νον [0 σϑβϑϑοῦ 
οὗ [86 6 φίνει. Τὶ ἰβ (86 ΠΡ, [π6 πὶ ν ΓΒΑ ΠΥ 
γγονδίθηϊ πτὶοκοάμθαβ Τῆδὲ ὀχρίαΐμβ {πὶ ἢ 6 
τἰχύοουβ ἀγο ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἰΔκθ ΑΤΔΥ, Ὀαὶ (Πδὲ 1ἱ ἰδ 
ἄοῃϑ τΙΠΙΟΒΕΙ ορροείου, γοδ, ὁυθῃ ἩΪΊπουΐ οδθείη 
ΔΏΥ Αἱδίασ ὈΔΏΟΘ. 
ὗς. 2. Βαὶ ἰδαΐ ἴα ΟὨἿΥ 8 δοοιηΐπρ ταϊδίοτι 9 

ἴον 189 τὐχῃίοουῦβ. [Ι͂ἢ ἔδεί ἴῃ {18 ΨΔΥ 86 δηΐθῖβ 
ληΐο πε ]0 ἸΠ6Υ, ἴ(Π6 τίοκοα, διὸ {4|8}}γ 
ἘΣ οὨ (μον Ὀοᾶὰβ οὗ ἸΌΧΟΣΥ (806 7Τεχέ, απὰ 
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9. ΤῊΕ ΜΟΠΒΝΕΟΙΙ, ΡΕΕΈΞΕΝΤ ΜΑΒΚΕῈΡ ΒΥ ΤΗΣΕ ΙΡΟΙΑΤΈΟΠΞΒ ὉὈΟΙΝΟΒ ΟΕ ΤΗΒ 
ΝΑΤΙΟΝ. ΟΒΑΡΤΕΒ {{Ὑἃ1]1. 858-14. 

8 ΒυῪ ἀγα ΠΟΔΓ ΕἸ ΠΟΓ, γ6 ΒΟῊ8 Οὗ ὑῃ ΒΟΓΟΘΓΘΒΒ, 
ΤῊ βορα οὗ [86 Δα. σοῦ δηα [6 ΠΟΤΘ. 

4 Αραϊηβί σθοτ 40 7 ΒΡΟΥΐ γοῦΓΒοΪ γ68 ἢ 
Αραϊηβί τ ΠΟΠπὶ τ,8 ΚΘ γ0 8 Ὑ146 τοῦ, 
πα ἀτὰν ουαὐὖ ἰῃθ ἴοηγστιο 
Αγ γ8 ποῦ ΟὨΙ]άγθη οὗ ὑγαμβρτοββίομ, ἃ "βοϑὰ οὗ Ἀ]βοβοοᾶ, 

δ ΕΠΗΔπλπρ γουγβοῖνοα 1} 140]8 
ΤὍπαοΥ ΘΥΘΥΥ στθθῃ {{66, 
ΒΙαγίηρ ὑμ6 ΟΠ] άγθη πῃ [Π6 ψ 8116 γ8 
ὕὍμπαεον ἰδθ ο}1ΗΕἔ οὗ (86 τοο κα ὃ 

6 Απιοηρ (86 Ββιηοοίῃ δίομδϑ οἵ 86 βίγϑδῃι ἐβ {ΠΥ ΡΟΓΈΟΩ ; 
ΤΉΘΥ, ΠΟΥ αγό τὮγ Ἰού: 
Εγθῃ ἰο ἴδμοπὶ πϑϑὲ ποι Ρουγοά 8 αὐ εὶς οβδσίηρ. 
ΤὭου ᾿αϑὺ οἤδγθα ἃ πιοδὺ οἴδσγίηρ, 
ΘΠΟΙ]α [ τϑοοῖνθ οοιηΐογί ἴῃ {8686 

1 ὕροη ἃ ἸΟῪ δηα Βὶρῇ τηουηίΐδίη μαδὺ ἔμοὰ βοὺ (ΠΥ Ὀοά: 
Εγϑη {1 6 θη οϑὺ ἔποῖ ΠΡ ἴο ΟΥ̓͂Σ Βδου ῆοθ. 

8 Βο πα ἴΠ6 ΔΟΟΥΙΒ 8130 δπᾶ {Π6 Ῥοβίϑ μδβύ (ῃοὰ βοῦ Ρ ΠΥ ΤΟΙΘΙΔΌΓΒΩΟΘ: 
ΦΕῸΣ ἰμοὺ ᾿αϑὺ ἀἸβοονογοα ἐλῤλυδοί ἰο αποίδογ (ἤδη πι6, 
Απά δ. ροὴθ ὕρ; ἴδοι μαϑῦ δηϊαγροὰ (μγ Ὀοά, 
.Αηά ἾΏΔ66 δο6 α οουοπαπὲ τὶς {ΠΟΘΙ ; 
Του Ἰογοαβὶ ἐμοῖσ Ὀθα ἔψῃογα ἐμοὺ βανοβί {ξ, 

9 Απὰ “δου ποηϊοϑὺ ἰο {π6 Κίηρ τι οἰπίχηθηΐ, 
Αμπά αἰάβὲ ᾿'πογθ880 (ΠΥ ῬΘΥΪΌΓΩΘΘ, 
Αμπα αἰαϑύ βοῃα (ΠΥ ΠῚΘΑΒΘΏΡΟΓΙΒ ΤΆΓ ΟΗ͂Σ 
Αμπὰά ἀϊάϑι κάοθαβο ἐλψυδοζῇ δυό, απίο ἢ6]]. 

10 Του τὺ ψϑϑυιθα πῃ ὑΠ:6 ργϑδίῃθββ οὐ [ΠΥ ΜΑΥ; 
γεΐ βαϊάβύ ὑμοὺ ποῖ, ΤΉΘΓΘ 18 ΠΟ ΠΟΡΘ: 
Τῆοιυ ᾽μδϑύ ἔουπα ἰδ6 ὅ116 οὗἉ ἰμῖηθ μΒαπά: 
ΤΠΘγοίοσο δου ψαδί ποὺ "ωτίονοα. 

11 Απᾶ οὗἁ οι μαϑύ ἰδοὺ Ὀθθη δίγαϊ ἃ ὉΣ ἔδαγοά, 
Ταδι ἰδοὺ Βαϑὶ ]1ο4, 
ἈΑπά διδβῖ ποῖ Το πἸθΙ ΒΟΓΘα π10, ΠΟΥ Ἰαἰα ἐξ ὕο (8 γ μοατὺῦ 
Ηᾶδνο ποὺ 1 μοὶ ΠΥ ρθϑοβ δύῃ οὗ ο]α, 
᾿Απα ἰδοὺ ἔδαγοβί πλ6 ποὺ 

12 1 νὶ}} ἀθοῖδσα Τὰ γ σὶρ ΘΟΏΒΠΘΒΒ, 
Απᾶ ἰΔῪ ποσκβ; ἴοσ ὑΠ6Ὺ 8}4]} ποὺ ῥγοῆϊ {{66. 

18 ὙὝΒΘα ποὺ οτἰϑβί, [οὐ (ΠΥ 'σοιηρδηΐθθ ἄθ γος (866; 
Βαὺ [16 ψ]δα 5181} ΟΔΥΤΥ͂ ὑμθὰ 41} ΔΎΔΥ ; 
ΧΥΔΗΙΟΥ͂ Β}.8]] [8Κ6 ἕλδηι: 
Βαὺ 6 ἐπαὺ ρυϊίοίἢ ἢἷ8 ἐγιιδὶ ἴῃ ΠΊ6 
53.411] ροβϑϑ8θ88 {π6 δηά, 
Απὰ 58}4}] ἱπηοσῖξ ΤΥ ΠΟΙΥ τπηουπῃίϑίῃ ; 

14 ᾿Απὰ 5881] βαύ, Οδϑί γ80 ὉΡ, σαϑὲ 78 ὉΡ, ῬΥορδγο (86 ΜΑΥ͂, 
Τα κΚθ ὈΡ (6 Βέυμ Ὀ] ]Ἰρ- Ὁ] οοῖκ οαὐ οὗἉὨ [86 ὙΔΥ ΟΥ̓́ΤΩΥ͂ ΡΘΟΡΙδ. 

ΤΟ τ, απιοπρ ἐλε οακβ. 8 ΟΥ᾽ λεισϑὰ ἴἰ 707 ἐλεεῖ ἴαγκον ἐλαη ἐλοίγ. 
8 ΟΣ, ἐλου »τγουϊάεεί τοοηι. 4 ΟΥ, ἕλοι γοδρεοσίοαε ἰδ Εἶπ. ΟΥ, ἐέυίγισ. 

5 απᾶ τῦλο ἐλυξεεῦ ρἱαχνεεὶ λατῖοξ. ὃ μ8 οί. ΣΥΝ ΡΩΝ ΕΟ ἘΜῈ ἘΡΟΜΘΙΣ 
ἃ ϑλοιια 7 αὐίον' ἰλὲδ καυα ρ»ιέν. Αἰ νιν ἶ “πὸ ἐλοι πιαδοδὲ φαρίν. 1 Απὰ πιαάεεὶ ἐδνηι 70 ἐλθ6 7γοῖὰ ἔλααι, 
ελον ἀμ μς ΟΣ ᾿ Ν φίολ. Ῥίθοε ον ΡΥ ι 20 ἐλαί λοι ἀμ ζω 

οὗ κοαμααρβδῃξῃθοῃ. κΚ ὁγεαΐλ, 1 Απὰ οη8 ϑαν. 
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--ἧ-ἧ- Ὁ... 
τ πΠΠττ΄ἵΓ ςςςςς--ο-- οὐ ὐ πὐὐὩ ΔοὍοπρπρρρρπππο- 

ΤΕΧΤΎΘΑΙ, ΑΝ 

Βοο Σὶδὲ ἴον ἐδ ΣΘΟΌΣΤΘΏΟΘ οὗ ἰδ6 πογάδ: Υγ6γ. 4. 

ΟΝ κὐὰ Ἴρ ΡῈ. γον. δ, ἜγὉ 

Ὁ». Μοτ. θ. Ἢ ΙΓ Ο ἼΡ. ἷ 
νοσ. ἃ. ΤΌΘ ἴοττα Δ Νὰ 15 (οαπὰ οὨἹΥ ἐμ ἐπι{8 ρίδθθ Ὀ6- 

ἴογο Μακξκορῆ. Ἑχοθρὶ τη 8, 5 1Ὦσϑο ἐΐμθδ πίϊμοῦὶ 

Μδείκορὰ: ἰἱ. 6; Εἰχοά. ἱἱ. 6; Βόδ. 1. 5. 

Ψονγ. δ. ΤῊ ρμαγί οἱ ρίοθ Ὁ") δι ὰ ὍΤΙ 79 δσϑ ἴῃ δρρου!- 

εἴοι ψίεῃ δηὰ ὀχρίδηδίοτυ οἵ (Ὦ "Ὑ7" αὐ ὰ “δ᾽ »!. Ὁ ΤΊ) 
5. ναγί. Νίρῃ. ἤγοῦ Ὁ27Π1.--- -Τ09. ὀχργοδϑϑίοα γ»- 29 

12)», Ὁ] 6 ἢ ΟΟΘΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ΒΘΓΘ ἢ 1868}, 18 ἰουμὰ Ὀοδἰἀθ 

δαὶ. χὶϊ. 2; ἃ Κίηρε χυὶ. ἐ; χυΐ. 10: 2 Οἤσοῃ. χχυτὶ. 4 : 

“ον. 11. Φο; {, 6,18; Εκοιϊς, νἱ, 18. 

Ψοντ. 6. ΤῊΟΘ οἶδυβο ἹΡῸτ 55η)-" ὍΣ 8 ὙΟΥῪ αἰ8- 

δ; δορὰ οχροίοῦδ αἰΤ ὙΘΥΥ τοπ ἢ ̓ δδουϊ 1. ΤῊΘ 

1ΧΧ. οομηθοὶ ἰμ9 πογὰβ 71) 0 ΟΤΊ2 τι τμδὲ ρτθ- 
οθὰἀ65 (σφάζοντες τὰ τέκνα αὐτῶν ἐν ταῖς φάραγξιν ἀνὰ μέ- 

σον τῶν πετρῶν ἐν ταῖς μερίσι φάραγγος. ᾿'Βκείνη σὸν ἡ μερίς, 

οὗτός σον ὃ κλῆροε). [Τὴ τότὰβ ἐν ταῖς μερίσι φάραγγος 

810 σαωρίίης ἰῃ ΤΙΦΟΗΚΝΡΟΒΥ 5 ἐἴῃ οὐἰοη οὗἩὨ ὑπ9 ΤΧΧ. 

οἵ 1800.,--ΤἈ.}, Ὁ: ὑπαὶ κίνθϑ δὴ ἐπίοὶ Θγ Ὁ]Ϊ6 ἰδυ οὶ ορΎ. 

ὕστο. 170 ραγίίδιια ἑογτοπίδ ρατδ ἑμα ; (Π}3 1{ ταἶκ68 Ῥῆπ|: 

ἴοτ Ὅ2Π' ---Ὑὰβα. Θ9ΟΝΔΤΑΧ: ἱπ ἰαδυίδιϑ ἰοοίδ τέρα ἰογ- 

φοπέϊε δδί ρατε ἰωα.---- ταῦθ: δογα ἰμα εἰ λαογοχίία8 ἕωα 

διπὶ δοτία ἑογγοκίίι ογξ, ΤΏ Ὧθ ἰαἶκο8 3 -- οὐπι, δῃὰ 

μονα ὉΠ) ῬΡῊΠ “ΤΡ ΤΙ; [λ6. ἀσαδίο ὉΓΊ Ἀ6 
1Δ|.68 39 κΙΤΩΡΙΥ “Ὁ οἵ. ΒΙ ΠΗ ΪΑτὶν, ΟἿΪΥ 5.111} τοῦθ ΓΡΘΘΙ͂Σ, 

ἄοσδ ἴῃ Ατγβδῦΐο γοζβίοῃ ἰὰ ὑπ μοι ῬοΙγκΙοΐ ἰγ8}5- 

Ἰκὲ6: ὅογε ἐϊοτώηι (οἰ. ἰΔοϊογιη) οὐἐΐ ρογίϊο υεδίγα. ΟἿΘ 

8665 ἐδπεῖ ἔπ 659 βιοίθηὺ γ ΥβΙ ἢ 5 γόγὸ {110 Θχδοῦ ἴῃ δά- 

Βογίπα ἴο ἴὴ9 οτἰχίμαϊ ἰοχί. δεκομβ ττηδογϑίδῃ ἀθ ἐἢ 9 

“ἕῃ, ρανίέδιι ἑοττεηΐι," ἰῊ ἀθοΐαγο ΠΟΥ “οπιπδδ πιοηζ68, 

υναῖδε αἰηι ἰογγοπέεϑ ρίοπίογαπί οἱ ἀαονιοπωηι,," διὰ {ἢ 6 

“ρατϑ ίμα, ἐοτ ἕωα " ἀθποίθθ ἔοσ Ὠΐτ ἐπαὺ [ἢ 9 ἀθτ ΟῚ 8 

Ψο͵Ο ἴο ὑπο [δγδοϊίθα πῆδί ἐῃ6 ον Βῃοια ἤᾶγθ ὈΘΘΏ, 

δοοοταΐης ἰο Ῥουὶϊ. χχχὶϊ. 9; Ῥβ. χὶυ! Ἱ δ; ᾿ἰχχὶδ!. 26. 

1αἰοσ χροβίξουβ αἰνὰ ἰηίο ὅνο οἷἶδεβϑθϑ. ϑοσωθ ἰβῖκθ 

ν Ὁ ΤΊ αἶδο ἴο ὉΘ Θ642Δ] ἴο " ὉΠ, ΜἘϊΟἢ ΠΟΥ πηἀογβίδηα 

ταυ!ουΝ]ν, Ῥδυὶγ ἴῃ 8 ῬΕΥϑίοαι, ῬΑΡΟΙΥ ἴπ δι Βρί σ  [1Ὰ] ΒΘΉ 86. 

Βαὲ 41} .1η986 τί ονγ8 Χὸ πγιι8ὐ το᾽ θοῦ 85 σΥΆΣΩΤ Δ 061} ἃ Ὡ- 

Ἰοαπάθά, Οἰογα ἴαἰτθ ὉΠ ΒΟΙΏΘΒΟΥ [η 9 Β6.80 οὗ 

εἰ Ἰαφυίίαδ, ἴασσα, δταοοίμῃ 688, στηοοξ ἢ ρῥίδοοϑ," Ὀαὲ 60Π- 

βίτιιθ ρὸν ἴῃ {10 5026 οὔ “Ῥυρ θη πηθηί." Ασοογαϊηκ 

(ο ἐ|5 [0 5089 ποιὰ Ὅθ: Ββίοῃίηκ ἩΐΓ ἰδ 6 δϑιηοοίῃ 
βίοῃοϑαβ (ΒΑΒΟΉ1), ἀσονπίηρ, οσαϑίίης ἀον ἢ ΟΥ̓ΘΥ ΒΙηοοίῃ, 

ΔΙΊΡΡΟΓΥ ὑϊδοθβ ἰηΐο ἰἢ9 ἀθορ (ἼΤΕΙΝΟΑ: Ῥὸ8 ἀδέγμαθ' 
φιϊηΐ ἐπ ἰαευία ναϊϊδε, ἱ 6.. ἐπ ἰμδτνίσα δ δαίοῦγοσα ἴοξα, σιιαςα 
φιόπι ἱπ Ῥτοΐμπαα ναϊϊα »»ταεοίρίξεηι ἀσιιπί), ἰῃ6 ϑίΟὨΥ͂ ἀ6- 

δοτί (Οοσσα,8),--(παὶ ἰ8 ΤΟΌΣ το] -τηοτὶ θὰ Ροτέίοα. Βαϊ 

ἴε [6 ταδηϊοϑί ἐπδὲ ἽΡ0π διὰ 192 Ὦδγνο ΠοΙΘ ποίῃηϊης 

ἴο ἀο πὶ νυ δητηθοί, Ὀσὲὶ ὠοαἰαμθ ἰο ἀθβογίδο 189 

ἰὴ, Το ἐπιτὰ οἶ688 οὗ οχροδίίογθ δοῃκείταθ ρὺπ ἴῃ 

189 50:89 οὗ “ ἐῃο χίκῃύ υἷδοϑ, [ἢ ϑδαῖγθ" ΤΏΘη ἴῃ 9 ΤΙ 68}- 
ἰοκ οι] ὃΘ: ἴῃ ἐῆθ βιηοοίῃ οἷϑβ ’οὐὗ [86 γοοῖς, οὗ 1Ὡ 
19 ὈδΓΘ Ρἴδοϑϑ οἵ [π6 υδ]] 6 08, ἔοΥΘ ἰ8 ἐῆϑ Ὀ]δοθ ΠΘΓΘ 

ἐποῦ οαγτῖοδὲ ΟἹ ἐγ [πα]! ουΒ ποτῖὶς (. Ὁ. ΜΊΟΗλειτα, 

Ῥασυσα, ἀκϑσν., Οοϊηγηθηῦ,, Ευτοκεκν, Ηττειο, ὈΜΒΕΣΙ ΤΊ). 
Βα το (οοπίης Θγηρ δια Π) ὉΠ ὉΠ δυὰ ὑπο δοσοοπὰ 

ΒΑ οὐδ γογθῸ βῆον, ἰδαὶ ἐδ6 τϑηίο ὮΘΥΘ 15 Ὠοὲ 

σΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ 

ΤΔΘΓΟΙΥ οἵ ἰὴ9 ἐμοδίσζϑ οὗ 89 ἰϑοϊαίτουβ ἀοΐηκβ. Α ἰουσΣ ἢ 

61458 6606 [Ὼ "η ἃ ἀοεδὶκυδίΐου οὗ ὑΠ9 140] ἰτηδθ8 ἐμ ϑιη» 

δοῖγοβ. ΤΏΘΥ ἀογίτο [89 ψογὰ ἔγοιῃ ἔμ Ασγαῦο ἐδαΐίαφα, 

«Πογπιαυϊέ, εὔπαϊέ, δο ὑμδὺ ἐπ τωϑδηίης γψου]Ἱὰ 6: “ἴῃ 

ἐδ ἐγηακοδ οἵ [Ὧ 9 Ὑ4]10 0 18 (ὮΥ Ροσε οι," ΟΥ̓ “ ψίτῃ (ἢ9 

ἀοἷα ἰὼ ἐμ υδίου ἰδοῦ οἀγτίθοί οὰ ἐῺΥ ἰγϑὰθ " (Κορρχ ἰῃ 

ΤΟΎΤΗ Β ἰδδίδῃ, νοβει. Βυΐ πο σοοῦ ὃῃ ἰῃ ΗΘΌΓΣΘΥ 

ὭΘΥ͂ΟΣ 88 {π|8 δοῆδο. ΕἾπαυ, ἰδ9 ΒΕ εἶαδ8 (ΠΟΉΤΗ, 

Βοδκπμ., Οκδεν. Τλ6ι., ΕἾΛΔΙ,», ὈΕΙΓΤΈΔΟΗ, ΒΣΙΝΕΟΚΣ, 

Βοπικο, [7. Α. Ατχ. ἢ ἰαῖτο Ἵ ὮΠ ἔῃ τ[ὴ9 βρίγί16] 5036 

ἴῃ πἢΐοἢ Φομουδῇ [8 οδ θὰ τὴο ρογέΐοῃ οὔ Ἠΐβθ ὑῬθορὶθ 

(οοτΌΡ. [29 ν»ἴδοθβ οἰϊϑᾷ βδῦουϑ, δῃὰ Ῥβ. οχίχ. δῖ ; 708}: 

ΧχΙΐ, 26, ῬΕ. χυὶ. δ, δίς.) Βαι ΤΊ) ῬΌΠ ΓΘ ΒΙΩΟΟΙὮ ϑίοῃοϑ 

δι ἢ 88, δοοοτάῃρ ἴο ἃ νυ ἱἀϑαργϑδὰ ουβίοτη οἵ δ [0 }{ν 

Ὑ619 οὐὐθοί οὗ ἀϊνἑἢθ ΨΟΓΒΗΙΡ. ΨΟΤΥ ὈΓΟΡΘΥΙ͂Υ τοίθγθῃοθ 

μ68 ὕθοῃ τοδὰθ ἰο ὉΓΊ3)-] Ὁ )35 ῬΠ ΠΌΤ 1 
βαῖω. χυὶ!Ἱ 40. Ἐσκπβατ, πὰ ἰἢ6 σοποοτάκδδο, Ῥυΐδ οὺΣ 

ῬῸΠ «πἰϊὰ Ῥὴπ πάθον οὔθ τσίο, ἐμ ἐπδὺ Ἡἱ ουΐ {Ὁ7- 

ἐπι " ποιίοϑ 6 ΡῬοϊαίϑ ἰἐ ῬΗΠ. Απῃὰά ἰηἀροὰ {πο ὑγψὸ 

ποτὰ αἰ σ ΟὨἹΥ ἘΥ͂ ὁη6 οἱ, ἐμὰ ΠΘῊ6Θ 8 ΘΟΡΥ 5.8 ΘΥ- 

ΤΟΥ ὑγοσὸ Ὠοὐ ἰπροϑϑὲ ]θ. ΕὝΚΒΒΤ ἢ 8 ᾿αχ. ἀογῖγοϑ ΟἿΣ 

ἩΤ ἵροῦλ Ὁ, « ηἰοἢ που!ὰ 6 δὴ ΒΌΠΟΣΙΩΔΙ γοσβ}}Ζ8» 

εἶσα Ἰμϑίοδά οἵ" ὉΠ (Ο.85., ὃ 153, 4). ΝΟΥ 10 ΟὯΘ ΓΛΑΥ͂ 

ποίζθοσ στοϑὰ ῬῊΠ ἰπδὲαδ οὗ ῬὮΠ, ὯΟΣ γοί ἰδΔ}κ6 Ῥὴπ 

[οὐ 8 ΔΌΠΟΣΤΩΔΙ δἕαΐ. οοπδί. ὈΪ. ἔγοτῃ ῬΌΠ, ἔθ ἢ γ179 ὁ8ἢ ΟὨΙΥ͂ 

ἀογῖγο" ΣῊ οἰἴμοσ ἔγοϊωο ὉΠ (χχχ. 10) ΟἹ ὕγοῃλ Ρ᾿π. 

Βυὶ (Ὧ9 Ἰαΐτοσ Ὑ5716 {Π͵ῸΤῪ 8 ΜῊ ὈΩΏ504) Τοστω δέίοῃ, [ῸΓ 

{π6 δοῃποοίίης ἴοστο οὗ ἔμ ρίαγδὶ τοῦδέ βουμὰ ῬΩΠ, 

δοοοζάϊης {Π0 δοῖθ βυβῆχ ζοστωβϑ ἰῇ 86 (δοτωρ ῬΤ, 

ΡΠ, ὈΓΡῸΠ Ηοϑ. τ. ἢ. ΤῊΘ Ῥδβθθϑι ἰὰ ἢ σουϊὰ 

ΔῺΥ ὙΑΥ ὉΘ ψαρ. ἀἐγένισηα. {9} ψὸ ἀοτῖνθ οὖν ψογά 

ἤγοτω ἴὴο βά]οοϊτο ΡΠ « ζαευιιδ, ἱμογίοιιδ, Βιη οί ἢ, [68 

ὉΠ) ΡΠ σουῦϊὰ ὟΥ ἰδο βτηοοϊῃ ἐπί ρμ οὗἨ ὑῃθ γν4}10Υ. 

Βαϊ, ἰῃ τίου οἵ ἐμο ἑμὐθμ οπαὶ ραγοποπιδϑία τι δ ἼΡ.Π. 
ἯΘ ΤΊΔΥ ΤΟΣΕΠΟΣ ΒΒΌΠΙΘ, ἰῃδὶ ὈΥ͂ ὉΠ 89 Ῥτορηϑὲ 

Τὴ688}8 ποίμίης 6186 [Δ Ὑηδὲ ἴβ ἀθβοθθά ἴῃ 1 Βδῃη). 

χυὶϊ. 4, “ ϑυχοοίδ βίομιϑϑδ ὕγοσῃ [89 ὑσγοοῖο," ἰὼ [βοΐ ἐμαὺ 

}}- Ὦπ 15 ἴῃ (ὴ6 ομὰ ποι ΐοκ ΟΣΘ ὑμαη δὰ ΔΌΌΓΣΟ- 

νἱδὐϊοι οὗ 1 4...}] Ρ᾿. Ν ΤΊ, 8Ὰ δουγονί θείου ἐμαὶ οὗ 

δΟΌΣΒΘ Του]ά ὉΘ υπάογρίοοα ΟὨΪΥ͂ ὉΥ οὔθ ἐμαὶ μδὰ (ἢ9 

ΡΔΦΒΘΕῸ ΟῚ Βαζα. ἴὰ 18 ταϊ ιὰ.---ϑ Ὀϑίοσο Ῥ᾿Τ [8 αϑοὰ 
κ6 ζοβ, χχί!. 36 73 ΡΠ 2). 

ΥοΣ. 8. ΠΣ ΝΟ, 88 [ἔ Βοϑζωβ ἰο ἴὯ6, τη πὶ 6 ᾳαἀροὰ 

αἴνον ἐδ ΔΌΔΙΟΑΥ οὔἐ89 οχργϑββίουβ Ὁ») ἊΝ (ν. 18), 

ΔΆΣΩΝ Πρ (Ζδι. 1. 8), σΥσὉ ΠΩ ἀσχίν. Ἷ]; ὀοτωρ. 

1 βδτα. ἶν. ἊῚ ἴᾳ.; .Σ ῬΙΟΥ͂. ΧΧΥΙ͂!, 4Ὁ, ἰδ)» Εὸοτ δ8 τὸς οΥκχί- 

ὩΔΙΪΥ ΤΟ Δ “ ἴο ὉΠΟΟΥ͂ΘΓ, ΤηΔῖκτ6 ὈΔΙΟ,᾽" 80 ἐπιδί ΨΗΡΗΝ οὔ 

οχργϑβδίοι ἄθοϊαγοβ ἐμ δὺ ὈΥ͂ ὕθΟΥΘ] οὔ [86 Ῥϑορὶϑ, γῇο 

ΔΒ ἰξ ΟΣΘ ΟΟΥ̓ΘΡ ἴδ, ἔηο Ἰδηὰ 18 μσογοζοά, τηϑο ὈΔγο. 1 

5 ἴο Ὀ6 ποἐϊοθὰ, ΔοΥΘ ΥοΥ, ἐμ δ ΥᾺΝ ἢ δο ΙΓ 15 Ὁγν τηϑίο- 

ὨΥΤΩΥ͂ ηθἅ 730Γ [δὴ Ῥοορῖο (πάρ. χυἑΠ. 30), ἀπά ὑπαὶ αἰϑὸ 

οἶον ἐμ 58, 6. 0.» (9 2188, δὴ Ὀ6 ἀθϑου θα 88 860" 

νοσίης ἐμ οὲτ οἷδοθ ὉΥ͂ ἐμοῖσ σθαι. [1 [8 ἔσθ ἐπδὺ ΟὨΪΥ͂ 

Καὶ] [9 υϑοὰ ἰῃ ἐμ ἷ8 5δοη86. Βυὺ δὰ πο Ῥγορῃοὲ ντί 98 

ΓΔ ἐμθῃ, δοσοσάϊως ἰο ἐπθ οσοηδίδηϊξ δηὰ ἔγϑαυθῃξ 

ἀθδᾷο, ΟἿΘ τομϑὲ δᾶτο ἰαἴκθη ἰδ ἰὼ ἐ.9 8686 οὗ: “(κα 



616 

αχίδεη αὶ ἐδ..." Βαϊ Π6 πουἹὰ ποὲ βδν παῖ. ἯΔδὶ ἰβ 
ἤθσθ Βροΐσθῃ οὗ, (5 ἢ0 ῥυπίτένο στ ἀΐπρ ουΐ οἵ ἃ Ῥίδοο, 
Ὀυΐ 8 ΥΘΙῪ ϑροῃίδῃθουβ, πϑδάβίσοῃρ δηὰ υ]}} 7} τηδ κίων 
ὈδΔῦθ, δ ΙΥ. Ηδηοθ ἴδ Ῥτγορῆθῇ 1868 (ἢ6 Ρίο).. ΤΏΘΓΤο- 
700 1 σδῃποὺ ΘΡΡΓΟΥ͂Θ οὗ [9 ΟΥΠΟΣ οχρίδηδίζουιϑ ἐπαὶ 
ΒΆΡΡΙΥ “{ῃ9 ΒΔ Θ᾽" ΟΥ “86 οἸοί 68," οὐ ἰδὲ ἰσγϑδὶ 
12390 88 [09 Θοτρτηοῦ ΟὈΐθαΐ οἵ ἰὴ9 ἐῆγθθ τοσγὺβ (0 κ- 

1ιτΣΟπ). ------ ὉΓΤ 1) 2" (οϑσέδι] γ τοὶ οαδίγαϑέέ 
φυοβάαηι δα ἰἶ8, ἀποτιῦδ) [8 ὈΥΟΡΟΣῚΥ τὶ που ΘΒΑΙΟΘΥ ; 

ἴον 2 Οἢνγ. υἱ],. 18 ἐἢ θ ρογϑοὴ τὶ ψ ἤοτα ἐπο οογθηδης [5 

ταϑὰθ 18 ἀϑοίμηδίοα ὉΥ 2, ἰπ 1 Βαῖω. χχ. 16; χχι! 8 ὉΡ ἰὁὸ ἐ ᾿ 
ϑοᾶ, Βυΐ ἐῆδθθ Ὁϑαβᾶοδ ΒΠΟῪ πα αὐἴδρ ΓἼὋ5 ἐδ 

ΤΑῚ ὯΔΥῪ ὉΘ οὐ θα. ΤΘ Ῥχορῆϑί τὰν ἐμβθη δνο 
δ: 

Δ. 4. 15 7:0} Ὁ} 2... Βαυὲ ἰπθῃ ἐδ0 ρῥδγε συ σου 

Ὀ6 παπέϊως. [ἢ [θγαϑὶ ταδάθ ἀογήδηβ, δου {1 0η8 ψὨ ΟΝ 
ὝΟΥΘ ἴ0 ὉΘ {}8]10ἀ οὐ (ἢ ραγὲ οἵ ἐμ οἴθσ. Οδϑ πιρειδβί, 
ἰο ὃθ οχϑοῖ, ἰγδῃβὶδίο : ἑῆουι Ὀαδγραίηθαδὲ, τηδᾶϑϑὲ δου !- 
ἘΠ008 ἴογ ἔμ66 ἔγοτ ἐξ: 080.---Ἴοὸ ψοτὰδ ΛΠ Ἢ ἃ70 
᾿Πκουίθο πίϊπουϊ δθαϊοαυ. ΤῈ ὀχρδηδέομβ : ἕπου ἀ68- 
οτίοϑί α ρἷδοθ (ἴ0 16 ἀουγῃ),--ἩὮθγΘ ἰῃου δϑοϑὲ θὰ ἃ 
Ὀοοϊζοπίηρς μαηὰ,---ἰμου ἀἰν! θεὲ ἃ Ὠαηά, ἐ, 4., ἰῆοι ἀοδὲ 
ἀθδίϊηθ ἃ δίἀϑ οὗ [6 δοῦϑῇῃ ἴον ἰὩ6 ἰΙοῦοσ (Κποβει)---ἱὶὶ 
οὔ ἐἤϑτ σοηῃίδίη δὴ ΠΘΌΝΔΌΙ6 οἸυταθν ἐμπβουρηϊ. ΟἿ 
Ἰοοῖ8 ἴον βοπηϑιπίηρ ἰμδὲ Ὀοϊοηρα ἴο (86 25. ἴῃ ἐπο 
ΒΘ1180 πα ἰοαίθοα, οὐ ἐμαὶ οἱ] ονσα οὐ ἐξ, Απὰ ἐπ ἐῆθγο 
18 το ἢ ἴο ἕδγον ἐμ τίϑυ (μδὐ 5668 ἰῃ " δῇ ΘΕ ΡὨΘτη διὰ 

᾿ ἡ 
ἴον 1} τ Δ86 0116 τωϑη θοῦ. ΟὨ]Υ δηδϊομίοα ἔγοτω οἶος 
ἰδηρυδρθδ (5906 ὈΚΙΙΤΊΘΟΗ) 64} Ὀ9 δὰ ἀποσθὰ, Ὀυέ οΘοποίάοσ- 
ἱπᾳ ἴηο οΥἱρίηδ! ἐγ οὗ ΟἿΣ δυίποῦ ἐμ ἰβ οδ ὈΘ πο οὐδίωοϊθ. 
.Π ἐμθῃ, 1Π|κ0 ΙΝ, δοοογάϊωκ ὑοὸ γ6}} ἰσβονσῃ ὑδᾶο, 

τ 

δΙΔΏΔΒ ὅον δεηζίγ δ, ἀχρεγέγί (οοταρ. 2ο0Ὁ νυἱ]. 11; χν. 11: 
ΧχΙν. 1; Ῥβ, [ν11|.11}. [7. 4. ΑἸκχάνυχε ὈΣΙΘΗ͂Υ ἀἰδη)8568 
{π9 ΘαΡὨΘΙρΐθς ΥἹΟΥ͂ ΟΥ̓ βαγίπα: “(9 80η586 βτγαΐαί- 

ΤΗΕΒΕ ῬΒΟΡΗῈΤ' ΙΒΑΤΑΉ. 

ὑΟΌΒΙΥ ρμαὲὶ ὑροὰ [89 Ῥῆγχαδο ὉΥ Θοπύπκικτν, δ ἃ ἐδο 
ῬΓαΙθ98 κί θῃ ᾿ΐπὰ (ὉΓ ἰδ αἱ ΒΟΟΥ͂ΘΣΥ, ΓΘ οῃαγαοίογί στο 
οἵ βϑοϊοκίοαδὶ δϑϑίμοιίοβ."" Ηΐδ οσῃ δοσητωϑθῃΐ ἰ6: “ ΤῊΘ 
πιοδὺ ῬγοῦθΌ]ο ἐπ ογργοίδέΐου οὗ (ἣθ δὲ πογὰδ οὔ ἰδ 
ΥΘΥΒΘ [5 [ΠΔὲ ΠὨΪΟΙ κίνοδ " (}9 βϑωϑ ϑ6Ώ86 δ ἰῃ ΘΒ8ρ. 

τ 
ἵν!. δ᾽ (υὲξ., “8 ρ᾽α60,"»). Βρίδο οὗ ἐδ τοδρϑοίδδὴθ δοτη- 
ταθηίδίοσβ ἐμδὲ ΔΡΌΓΟΥΘ οὗἉ ἰδ] Θι ρῃοχηίδεὶς βθθο (Ετ- 
Αἰ, Ηττεια οἰϊθα ὈΥ Ὀκπισταδον πἢῸ 8666) ἰξ δου] ὈΘ 
τοἸ]οοϊθαὰ, ῬΕΙΙΤΣΒΟῊ τοΐϑσγβ ἐὸ Ἑζοὶς. χυΐ. 98: χχ 20. 
Βαὶ ἐπ Θοδζϑθ, ρ αἰῃιπουβ οὔἐδο δῆ κῦδρβο ἔπθτο ἐθ στουπὰ 
ΘΩΟΌΒὮ ἴοσ ἰπὐοστίηρ αὶ, ἀὰ Ιδαξαδ τησδαὶ ἰοῸ ΘαΡγθδα 
1} {πὸ Ὦθτθ, ἢ του ὰ υκθ ἰδηρθδρο δὲ ρἰδίη. [Ιὲ ποτ 
}δὺ ΔΘ ΥΘΘΘΟΏΔΌΙ6 ἴο ἐπηλαίηθ [ἢ 9 δησὴϑ δίχηϊβοδοθ ἴοζ 
ἰὼ {τὶ δ. ΤΏΘΓΟ ἴδ δοίι δ! ἢῸ στοὰπά ζοσς ἀοίηκ βὸ ἴῃ 

Τ 

οἰ ΔΘ Ρ σλϑθό. “ΤΠ ἀοθογῖοδὺ ἃ ὑ]δοθ (ο 1ἴΘ ἀοισῃ)" 
εἰνοϑ 8 ξοοά γϑηδογίηρ. Οὐ. ἴδ οἴδαϑο Π})-- ΤῊΣ 

πλὶἢ 700 γὙ11},18, ΤΥ" Ὁ)51ὲ ΓΞ 1232) γνσ 52 -Ὁ. 
“Δ 4“ “Ὁ ΑΤ: ὙὝΤΙΥ εὖ 

“Ἴ͵ἴ κα] 

ΨοΣσ. 10. ΘῈΣ ἰδ νασί. Νί ρει. ἀσορογαίως (σοῦ νἱ. 36). ΤΉΘ 

ὨΘΌΪΘΣ ΟὨΪΥ ΒοΙΘ δηῃὰ [{}. 236; συ! 12. 
γογ. 11. 2,8 ἰθ οοἰβοί ἑν 6806 διὰ Ὧδ6 ρυκ Υ ν ̓πέτδη- 

νυ 

δἰἐῖνο τωϑϑηϊης (ον. χΥὶ! 8). ἴὴ ἐπ δϑ8ὸ ἰἐ ἰ6 ἐοῃ- 

Ἰοϊπϑὰ πήτῃ Ὁ (1 Βδπι. 1χ. δ; Χ. 3) οσ τῖξῃ [5 Ῥε. χχχνηῖ, 
19: 797. ΧΙ. 16). ηῃ οὖν ἰοχὲ 18 ἰβ πο ἐγαπ δι ἸΥΟἾΨ, Δα 
ἴΏ 99. χχχυῇ. 19, ἰοίηοὰ τ0ἢ ἰῆο δοουδδίίνο.-- 
ΎΣ τί 1ὴ6 δὐλβοη θα αν σοΏδ8θ0., ΒΕ ον ἑδδι (89 

Ῥτορδοὲ δοῃοοίγθα οὗ 1 δ8 {πῃ 9 οοῃδϑαιθηοο οὗ 11 
ΤῊ Ἰαὐύοτ δοοογα ὩΜῚ ἀθηοῖθθ {π6 ἱππταγὰ, τγοϊ σίοαϑ 
ἀγορά, οἵ πΐσῃ ἐπ 9 ρεὐλβξιρως ον ἀθῆοοϑ αζὸ ΘΕΪΥ ἔπ σοῦ» 

ΒΟηῦθΘμηΟΘ. ξ. Ὀοίοτθ "212Π ἰδ πο οδιδὶ “ἐδαὶ" διῇῦονγ 

φυορῆοὨϑθ. 

γον. 14, ἽΝ ἰδ υδϑὰ ἱπιροσβο δ 85 ἰῷ χχυ. Ὁ; χΙτ, 
“τι 

24; χν, 8. 

ἘΧΤΡΟΕΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1. Τὴ (δῖε βοοϊξοα ἐβὸ Ῥγορῆϑὲ ἀθδοσίθου (ἢ 
ἰἀο]αίτουθ, δῃὰ ἤθῆοθ δ ]ίθσουβ ἀοίηρβ ἐμαὶ δὲ 
186 ἔτη οὗ [118 ἘΡΟΡΆΘΟΥ ὝΘΣΘ ρΓονα] θη ἰη (μ6 
οηξἧγα παϊϊοθ. Ηδ βυχηπιοηβ (86 ηδίϊση ἴο ἃ 
ΤΟΔΟΝ ἰῃ ΟΥΘΡ ἰ0 ΠΟΔΡ ἷβ οδδερϑίίησ γιὰ 
ἧς δ άγοθβοβ [ἢ 61] 88 ἘΥ οἵὨ δαυϊέοσουθ 
τοηΐβ (το, 8). ΤΈΏΘΥ δὰ οἤρῃ βοοβϊδα αἱ ἴηι. 
Ηθοοθ ἢ8 δ8Κ8 ἔβθηι: 780 ἴδ ἢθ τ μοπὶ γ6 ἀ6- 
τὶ ἀφ, δπα τῆῸ ἅτ γ67 ΑΥ γα ποὶ 88 δαρίαγάβ 
Ἧ80 που] βυρρίδηΐ (Π6 φοπαίπο οβαῃοοίθ {γνϑγῦ. 
4) Απά τποῃ δὸ ροίΐπίε ουῦ ἴο ἰπδι ἐπ οὲν ὑἢ- 
ἱμοοογϑίίο, βαβδίασά γα , ΟΥ̓ ὁπυιπιογαίξην ἤδλοίβ. 
ὝὙ88 ΟΔΓΤΥ ΟἹ γΟΌΓ ἰἀΟἸΔΙΥΥ ὑπο γ ἜΥΟΣῪ ἰγθ6. 
Ὕξ8 β]ΑΥῦ (μ9 ὁ: άγθῃ ὉΥ ἐμ Ὀγοοῖκβ δῃὰ ἴῃ σου κΥ 
ΒΟΙ]ονβ (νος. δ). ὙΤΒοθα ρίδοοα Βανα Ὀθοοπιθ ἐμ 6 
ΒΟΙΥ δῃὰ ῥγοσαηἰθοά ἰδηὰ ἰοὸ γοῦ. Απά, ἐμδὲ δυϑὺῦ 
ἩΦ οὗ (86 νοσβεὶρ οὗ Φϑβονδὴ πιαὺ ανο ἰΐ ἰά4ο- 
δίσουῦβ οοπηΐθ γὸὲ ἀο ποῖ οἴμϊὶ ἀγίηκ ἀπά 

τηθϑὶ ἀλυρδτὰ τὰ ὉΓ {πὸ ἰάοἷ6 (γον. 6). Τῆθη ὈῪ 
ΒΔΟΓΙΠΟ.Β γ0 ἤν τηδᾶθ ἐδ Ηἰκῇ τηουηίδίηθ ἐπ 
ΒορΏα οἵ γοῦν Δα] οτοῦβ ποσβηΐρ οὗἉ 140185 (γος. 7). 
ΦομονδΒ᾽᾿ 8 πιοίίοσα, ἐμαὶ βῃου]ὰ δ6 ̓π ΘυοσΎ Βουθο, 
8.6 ἰΒγακί Ἰηΐο (6 οογοσ, Βαΐ γ6 ἀο 88 ἃ ποιωδῃ 
1παὶ ἴογβαῖκοα [86 ρἴδοα δὲ ἔπ ἰ 48 οὔ μδσ μυβδαηᾶ, 
δῃα βεΐβ ὕ} 8 οουοῇ οὗἉ Ἰουσάῃοθβθ ἴῃ δῃοί μος ρῖδοθ 
(νον. 8). Απά δ]βὸ ὃγ βοοκίηρ αἱὰ ἔγοση ἑσγεΐχτιθεθ 
6 σϑττν Οἢ 8ῃ δ }] του ἰἀΟ]αἰτγ. ᾿ἘῸΣ γα βοηὶ 
ΤΩΘΒΒΘΏΡΟΘΙΕ ἩΠῈῊ σοι οἱ ἴο Τογοῖμτι α ΟΝ γαοδ, 
γα ᾶνὸ δοδδίθα ϑυϑη οὗ δ δυο ἡπΐ τ 61} {ὑογ. 
9). Απὰ γὁ πογθ ἱπάοίδιϊ δῦ ϊο ἱῃ ἔπθθο ἀοίπρη: 
Ὠοίδίηρ ἀνδί θὰ ἰο οομγίποα γοῦ οἵ ἱμεῖν γδαϊξγ. 

ἘΑΙδ ΟΣ, 85 Ἰοπρ 88 γὸ οουἹὰ ΒΕΓ, γ8 ποῦ ὭΘΥΕΣ 
οοηΐρεβ ἰο βἰοκζηοδα (νοῦ. 10). Ηον ττοηρς δυοῖδ 
οοηάποῖ γ͵γῶβ ἈΡΌΘΑΙΒ [ἢ 9 ἸΏΟΓΟ τηδηΐοσι, τ ἤθη ΟὯΘ 
ΘΟΙΡΑΓΟΒ ἩὮΟΠ) [ΕΥ86] δαγοὰ δῃηὰ ποῦ ἰὶ ἀϊὰ 
ποῖ ἔδρα. Ὑοδ, ψμδὶ βοτὶ οὔ Ὀείηρε ᾿σοσθ 1ποδ6 
π οτλ ἐμοῦ ἐδαγθθβί, πἤοσοδβ ἴμοῦ ἐδαγϑαπὲ τὰ ὯΟ 
ἸΏΟΤΘ, ἯἾΟ 60 ᾿οπρ' ἱκερὲ βί!θῶθα δρὶδ οὗ ἰδ γ πῇ-᾿ 
ΑΓΒ] ΠΘ687 (νος. 11). Βυὲ 1 ν}} βρϑδὰκ δηὰ 
ΤΩ ΔΙΚΘ Ὠ1 8} 1 [δὲ γουΓ τὶ αὐβουβηθβδ δηὰ γοὺτ πο σῖκα. 
Ετοδι δαὶ “κῃ δο βοὴ {πὶ γϑ ἢδνὸ ὯΟ σἷαΐπ ἴο 
6 Ποϊροὰ (νον. 13). Τθθη 16ὲ ΥΟῸΣ ΠΟΙΠΘΓΟΌΔ. 
ἰἸάοἱδ μεὶρ γοῦ. Βαὶ (δ πὶ πὰ π|ι}} σαττγ ποῖα 
ΟἹΥ Ηο, οὐ ἰδθ οομίγασυ, (δδί ἰγαβίβ ἰῃ τ6, πὋ}Ἔ] 
τοοοῖγο ἱπμογὶίδηοα ἱῃὰ [86 ΠΟΙΥ ἰδηα δὰ οἢ (ἢθ 
ΒΟΙΥ͂ τηουπὶαΐῃ (γογ. 13). ΕῸΓΣ (μοαθ πεῖ τὴ] Ὀ9 
'8 ἰοτγίουβ χοΐυσῃ ᾿πίο {πὸ ῥτοιηβοᾶ ᾿δηα (γοΥ. 14). 

2. Βαϊ ἄτανν πΘ6: ----ἸΔ] 0 Βοοά.---Ἄότα. 8, 
4, ὈΓΑΝΊ κἰτου σοὶ τοπιϊηβ οπθ οὗ ἐμαὶ ὨΠΙΜΊ, 

[νὲ11..6, νοι, δοοουάϊηρ ἐο οὺσ οοπαισυοιΐου, ἴδ 
δἰρο ἴὸ ΟΠ ὈΩΣ εὐσὰ δε δὴ πάλαι ο εμο ΒΟ; 
ἢοΐ ἰο (ἢ 6 Ια ᾿ἰνῖηρ ἴῃ ἷθ στὴ ἔἶπιθ. ὭὌχανν 
ἀμ, ἈΒΟΣ ἕμ ΗΚ ὁ εἰϊδι οι μαοίοσε ἐπ᾽ τ ον, 
ἯΒΟΡ ἴο μοὶ ὑρ ἴο ἴδ βαθ᾽θοι μἷδ βΌΪΝ, 
δηὰ (ο δῃηποῦῃοθ ἴ86 Ρυπὶβηῃπιοπὶ (ΟΡ. χχχῆν. 
1; χινῖδ. 16; χἸ, 1, δ; Τ3Σ, δα ἱπ 2 βδι, χχ. 16, 
διὰ σῆβη). ΤῊ [608 8]}1{81 ἅτ δ ἀτοιεδοῦ 36 δοῖια 
οὗ ἃ βοζοθγϑβᾶ (δορ. οὔ ἰΐ, 6). ὙΠ Βοσαῖς 
8. ΟὨΪΥ γροβαΐδ]ο ΕΥ̓͂ γϑαδοῦ οὗ ἰἀοϊδίτουβ βαυ ροιηὶ- 
ἄοη, Ὀοόδῆθο ἐξ ποιὰ ργοάθποο οἴδοίϑ Ὁγ κυροστδ- 
[σαὶ ῬΟΎΘΙΘ δὶ διὸ οί 1:9 ῬΟΥΘΙΒ οὗ ἔθ ἐτὰθ 
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(οά. ΤῊ οἰ] άγοι οἵ {8 ᾿νὶο}ι ἃτὸ διϑι δ Βδυθ᾽ 
Ὠοὶ ΟἹΪΥ ἃ νἱϊεν ἕος βαοΐμογ, ναὶ μβανὸ αἰδὸ ἐμθηι- 
ϑοῖνοα ἃ πὶϊον πδίυτο. Τὺ ἐπ ἑἀοἸδίτου ἱποὶξ- ᾿ ρμοὶ 
Ὡδβίΐου οὗ ἴ86 φϑορὶο ἐσ οαγμεὰ δ ϑοελοι ϊηρ ἰῃ- 
Βογιιοὰ (οσρ. οα ἑ. 4). δὲ ἰβ Βοσὸ οσρτβοοὰ 
ἴῃ οὔ ποίσῃ 18 οχρ!δἰηδὰ ἰῃ ἐμ δοοοηὰ μα οὗ 
ἐμο νϑσϑο. Εον 20 »Ὺ ἰ6 δοϑᾶ οὗ ἴμ6' δᾶ. 

ἴϑσοσ (οοπιρ. Ὁ} 1,1, 4; χὶν. 20; σῚΡ 1) νἱ. 
18, Ἵν “, 1ν1}.. 4}, (18 ἐλθ δηοεϑίογβ οὗ 86 Ὁσθ- 
δεωϊ ρεροσγδίίου δὸ ἀραϊχπαίοά δὲ δι] ὑθγοσβ ἴῃ 
Ἰμοῖν γοϊδιίΐοη ἰο Φοξμονδῆὴ, ἱ. 4., δα ἰἱἀοἰδίοσβ.1 Βυὶ 
1τδαί (Π6 ῥγοβϑοηΐ ζϑηθγδίΐοι 18 δά α] ογουβ, ἑ: ὁ:, 15 ο- 
Ἰαίγουβ, 18 αχργουδοὰ Ὀγ [86 δα αἰιίοι (1121}} [Επρ- 

Ὑ. “δηᾶιδο ψβογο᾽}]. ΤΏ νΐον [Πα (μἷβ πογὰ ἰδ 
ομἷν {86 ἐδπχΐηΐηο οἵ Β.Ν22 18 ἀἰθβργονοα ἔγοι ἴῃ ἴδοὶ 
(δδὶ (86 βίτηρ!ο αν οορυϊδῶνο (77121}}} νου]Ἱὰ Ὁ6 
υδο. Μογοονογ, [86 τηοᾶθ οὗ Ἔχρσχοδβδΐοῃ πουϊὰ 
6 δῇδοίθά, δηὰ {πὸ δαάϊιοῃ.' βυρογβιιουδ. Ἐὸσ 
ἔγοτω {πὸ νἱονγοροϊηΐ οὗὨ ροϊ γαίων, δά  ΓΥ ἰ8 ΘὨΪῪ 

1019 πῖῖ ἃ πηδγείθαὰ φολδη. δγϑίοσο ἰῃ 
Μ2Ὸ »Ὸ ἰδ ἐπιρ! το [86 τοργοδοηϊδιίου, ἰμδὲ (9 

ΤολΥυτὶοα ποιηδὴ .8α δἰηηοά «Υ1}} δηοῦον τηδα, 
ἃ ε.,) ἢ ἰάο1α, δηὰ ἰμδὲ ἐμπογοίοσο ἐμῃ6 ργοθοηὶ 
ξομογαῖῖοη ὯῸ ἰΟΏΡῸΓ πα8 Φοῃονδῇ [ὉΓ 8 (δίμοῦ 
ἐς [αεἰο, ἰπουσὶι ὧς γωγὲ 6 ΤΩ ΔῪ δ11}} Ρ8Ὲ8 [ῸΓ δυο. 
Βα ΓΣΠΔῚ ὀχργθεθοθ ἐπαὲ (18 βοῃογαίζοῃ, Βργυηρ' 
ἔτγοτὰ δα} Υγ, ἱπου ἢ τϑοομηϊσραὰ δὲ Ἰορὶἐἰπιδία, 
᾿δ8 186} δου ὐ θα δα] οΥ. ΑΒ 18 ποῖη ΚηΟΏ, 
ΤΣ βίδηᾷβ ὙϑγῪ οἶϑῃ Τ[ῸΣ [8.86] ΔρΟΒίΔΟΥ͂ ἴο ἰάοἱα 
(Εχοά, χχχὶν. 1δ "ἀ; Ικν. χυιὶ. 7: Ναπ. χν. 
89; ευϊ, χχχὶ. 16; ΕΪοκ. ἰϊ. 6 βα.; [58. 1. 21, εἰδ.). 

Ϊὴ νοσγ. 4 (ῃ9 Ριορῇῃοί οἰἰδγβθο (6 ροορίο πῖτὰ 
ἔπ δυάδοίουβ βοοβέηρ πὶ τ Σ ΟΚ ἘΠΟΥ 
{πὸ ΤΟ] οτοτα οὗ Φοβονδὰ ἢ 9ΘΏΘΓΔΙ διὰ ἢἰπηθ6 1, 
186 που Ῥτορ μοῦ ἴῃ ραγέϊου ]αΓ. ΕῸΥ ἴδ 4108. 

ἐἰοῃ Ὃ Ὁ» Ἄἐδῃ, οἵ οὐῦτθθ, ἴῃ ἐϊθθ!  μανα ἃ αυδηι,- 
ἔλεῖνο Β6Ώ86: 816 ἴμοσθ ἰμθ τ6Ὼ δὲ 4]], δυουΐ 
ὙὮΟΠλ γ6 ΠΠΔΚΘ γοῦΓΒοΙ γο8 ΠΟΣῚ ἢ Βυΐ ΜΨἘΥ 
ταῖσῃς {Πότ ποὶ παν ὈΘΘΏ Ι26Π, δϑουΐ ἩΠΟΙΣ 
ουθη θαοῖ 8 ἀοροπογδίθ ρεοόρίο ευἱχες τιὴῖεἰ 8 οοτ- 
ἴδῖη ᾿αδίλοθ [ὰ 

ΤΟΔΒΟ ΜῸ τη5ἰ ἰδ ἰδ6 αποοίΐοη Ὦ ὧν ἰὴ ὁ 
αυδ] τ ἰδίλνο ϑθηθθ δα ἴῃ χχυχυϊ. 295. ὙΒοτο ἐξ ἴθ 
δείκοα : ποι παβὲ ποὺ ἀοτίἀοα, εἰς.2ὴ Αποπνοῦ: 
1π6 ΒΟΥ ΟὨθ οὗ ἴεγδοὶ. Τμυβ θγο, αδἶϑο, ἐμ9 
Β6ΏΔ6 οὗ ἐδ τυυδὶ δ6 ἰη ἴπ0 Ὁ (οοΡ. νοΐ. 1], 
᾿. 12). Ὅ8ο ἱνχροτγίοοίο' 1.) "ΗΠ, δίο., ἰ6 (πὶ 
ἢ 686 ἀοεγίβί ομβ 61}}} οοηϊσθ. Ηθζο δθὸ τὸ δῦθ 
{μι ρϑύβϑοῦδὶ ὈΣΙΣ, π ΐοἢ ταῖκοθ δὸ οῃ ρογ ἔπ 
ἱπιργθβδίοῃ οἵ ἐτησιϑάϊαίο ᾿ἰνίησ ρχεβθηοθ, Απά 
ἸΠεῖς ΟὐΒΙΟΓΙΒΟΡΆΤΙΕΒ πΡΠΗ ον δ ἰχὰ6 

ΟΥ̓́ΘΙΒ δὴ 8 Ῥγορ οὶ οβρϑοΐδ! γ, ψ8Ὸ 
διηοημπί ὑἐπ6 πὶ 81} γ88 ΣΏΟΣΘ ἐκρδεὴ ὦ τὲ ἀονὶ- 
δίοῃ δηὰ ἀοδβοσυϑὰ ἰὰὶ 16θ8, ἰβδὴ [1δαΐδῃῆ. Ηΐθηοο 

1Π6γ9 ΒΟΘΠΩ8 ἰο 126 ἰῃ ἐμέα 2.2} ἰο δ6 οχρτοδθοὰ 
16 οομβοϊουβῃ 688 οὗ Ὀϑυθοῦαὶ ποσί δηὰ οἵ οιιϊ- 
γᾶ Ῥεγροϊγαϊθα Ὗ πουποϊηρ ἃ, ὍΡΠΠ, “ ἀε- 
ἰοείαρὶ αἰνχιιασα, ἴο αἱ 6 οδοθἶθ θο] ἢ, ἰο δκὸ ρἷϑω: 
ΒΌΓΘ ἴτοτ βομπηθι ἰηρ,ἢ ἰθ ἰουπα ΟἿ Ποῖα 'π α 
Ὀαὰ δεῆβθθ. Ορϑῃίηβ υσἱᾶθ [86 πιοιῖἢ δ᾽οη 
το ἀδτγίαι το ̓δυρηίοσ ἰκα ταθηςοηδὰ αἷκὸ Ῥᾳ. χχὶϊ. 
8; χχχν. 21. Βιοϊείσια οαἱ [6 ᾿οΏρΡυθ δ ἃ 

τὰ οὗ ἀοχίδίοη 15. Ὠοΐ ταϑηἰϊοηρα 6 βα πο γο ἴῃ 
ἢ ϑογίρίατο. Εἰχροβίίοτβ οἱΐϊα ἴτνυ, ἼΙΙ. 10: 

ἐϊασιαπι αὖ ἐστῖδι, ἐὐβονδηδ. ΤῊΘ ροΐηῦ οΥἉ 186 τ γθῸ 
οοηδῖϑίδ ἰη {86 ἀϊοιϊησίίου Ὀοίτοοη ἐμ οὔ δοοθδὰ 

ὁ ἰβοζαθοῖνοα ᾿βορΥ ῦ Εὸς (μία ἢ 

δἱ διὰ [6 ϑοοοσα. ΓΒ δὶ [86 ἴοσιεν δ, 18 ηοὲ βαϊὰ, 
Βυὲ νὸ αῦρεθ ᾿ς, Ὅμδὲ (6 Ἰδίίοσ ἃζο, (9 Ῥχο- 

οἰδίαβ νι} (μ0 ποτάβ: 8ΧΘ Υγ9 ποῖ ΟΒὲ]- 
ἄχϑῃ οὗ δἰ (ἑ. ἐ., δυο στ βοῦθ ΟὟ Ὠδίαγο ρδι- 
Δί οὗ {86 εἷη οὗ ἰῃοϑο ἴδὲ ὑθοροῖ), ἃ δρασίου 

δοοᾶ ) Τμαὶ ἷβ, 1 τἰηῖκ (παι νυ »ῊῈ ἰδ 180 

δι 6618 οὗ ΠΟ »Ὸ (σ6». ἅ. 21). ΤΟ ἰϊ ἰδ 
Ὠοΐ ἃ βοϑὰ ἰὴ πρηΐοὶ πναίογαϊῳ (6 δρϑοῖεβ “" ἐϊ6.᾽ 
ΔΡΡΡΟΔΙΒ οὖΐϊ οὗ [Π0 Βρῆθγο οὗ [86 χϑῆυβ “εἷη .᾽ 
ναι ρῶ »Ὺ ἰδ ἃ βοοὰ πβίοι δὴν ΒΟΥ ἰοστοδ!]Υ 
ἷθ οὶ ψιμδὶ ἱξ ργοίθηθβ ἴο Ὀ6; {. 4.) 8 ἔδ᾽ϑα, βρυτγὶ- 
οὐβ ΤῊυΒ [8.6 βδτ16 18 ΘΧρσϑδϑδϑὰ δὲ Ὁγ »Ὺ] 
ΝΣ νον. 8. 

3. ΣΩΒΑΙΏΪῺ ἢ ------γούῦτδοΙνοα οομίοχι 18 
[8686.--Ἄογο. δ, 6. ]η τι μδὶ ΤὉ]οτ 8 (μ6 Ῥτορβοὶ 
δμυπιδγαίθα 41} (δ6 βοτγίϑ οἵ Ἰάοϊδίσυ ΒΥ πῆϊομ (86 
[δγδο  ἰΐοβ οὗἨ κἷδ ἰΐγωθθ ργονϑὰ ἱβοιμβοῖνοθ ἴο Ὁθ 

“ΟΣ άγθδ οὗ αἰη ᾽" δηὰ “δ δρυγίοιιβ δοε." Ὁ) 
ΠΟΓΘ σλοϑὴ8 [ΘΣΘΌΪΠΓΒΕΒ δηὰ ποῖ “ ρσάβ,᾽" 85 δρ- 

ΡΘδ:Β ἔγομι ἴμ6 “᾽ γ»- Ὁ (966 οἱ ἱ, 29) [μαὲ οἰαάθ 
ἴῃ ο᾽ΐβζω. Αδ 8 Ὀϑδυί}, Δα Ὺ ἰγϑο, ἴῃ 9 
ἰαγο πηι ρῥἰαγεοά 8 ΒΕ Ῥαγὶ ἴῃ (80 ᾿ἀο]αίγουθ 
ἴγθθ ΟΡ οἵ (89 Πογονσθ (οοταρ. Εσεκ. νἱ. 18; 
Ηοα. ἶν. 18). [ὑ οημοορὰ ἰο ἰἀοἰαίσγ. Ηδῶοα ἰὲ 
θ δἰ, ἱπδὶ ὑπὸ ἰἀο]δίγουδ ἔογγνοσ, ὙΔ8 ΟὨ]Υ. 
ἰοο ΟἰοβοΥ Ἰοἰηοὰ ἰὸ δοβῃ]γΥ νοϊυρίπουδηοθβ, 88 
Κιπάϊοα Ὀγ ἰδμς ἱογο ϊοιπθ. Βυΐ ποῖ ΟὨΪΥ βίδίοιυ, 
Βηδαν ἰδγθυληι 8, ΘΥ ΘΙῪ Β͵ΘΘῺ ἴχ996 Κἰηά]οα (ἢ9 
ἸΔοΙ]αίσουβ ἀοβῖγο. Βυΐ ΜΟΓΘΟ 8.}}} ἐδὴ {16 ἰγ60- 
ποιϑηΐρ, νὰϑ (Π6 τηπγάογουθ Βδα] δηὰ Μοίοοϊ 
ΠΌΓΒΗΪΡ, ἴὸ πίοι ΦδρΘΟΙ ΔΕ ἰδ6 ῬΟῸΣ Θἢ] το 
61} ἃ βδοιὶ θο (ὉΟΏΊΡ. ΤΑΥ͂ ΤΟΡΊΔΙΚΒ Οἢ Φ6}. χΥ]]. 
2). ΑΙΙδουρὴ {μὲ ΠΟΥΓΙΌ] 6 ποσὶ οχδοίθα ἴδ9 
Ὀατηΐῃρ οἵἩ Ομ ]άγοω, δ.}}} ἰμ9 ποσὰ ΘΠ ἰδ υοοὰ 
ἴῃ οομποοίΐοα τὴ ἰΐ, Ὀοαϊὰθ ΟἿΒΟΥ ΟΧΡΓΟΑΒΙΟΠΒ 
ταΐογγίπρ ἴὸ ἰδ (δον, υἱ]. 81; χὶχ, ὃ; Εσοκ. χνὶ, 
20,21. ΑΥ .δ6 βδὴ8 ἰἰπι ἰΐ βϑοίηβ 'ο ζὴ9 ἱπδὶ 
ι89 Ῥιορβδοῖ ᾿υμρρμὴ χ᾽ δὲ ΤὉ]Π1ο8 Ῥατϑυοθ [80 
{πδουφιι (δαὶ ἰῃ ἃ βϑοσ ]δρῖουβ ὙΔΥ ἰγ8}8- 

8}} οὗ Φεβοναμ᾿ ΒΒ ποσβΕῚΡ ἰο ἐΐϑ ἰα0]8- 
ἰσοῦδβ πουβῃΐρ), νουἹὰ Βογθ, ὈΥ το ομοΐοθ. οὗ ἐι18 
ποτὰ ὈΓ, ὀχργοϑθθ (6 ἱβουρῆὶϊ ἐμδὶ [6 οἰ] άτοη 

σατο ἱμοὰν ΓΙ. Ἐὸν {πο εἰαγίπρ οἵ Βοδβίβ ἀθ- 
βίπρα ἕο τ βοῖθ- θυ σΏ ΟΠἸ ΡΒ 88 ὀχ ργοθβοά ΟΥ̓ 
ΓΙ, πβεσοδβ ΤΊΣΙ γτὰβ {π6 βρθοϊῆς νογὰ ἴοσ [89 

εἷαγίηρ οἵ 180 Ὁ Ὁ) (νθ6 οῃ γ. 7, 8). Σπ ἴδ 
110 γ8, πη ᾶθε [89 ΟΙἑἔϊα οὗ [86 τοοῖεα, (8 
Ὡοὺ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ ἰδ γαῖα οἵ Ηϊπηοι, Ὀὰΐ ΘἸβο μι ΓΘ 
8.180, ἰη ἸΤοσυἱἀ ἀΐηρ τοοκΥ ἀ6 168, πόσο (ἰοϑε Βογσια 
βδουἤοοδ Ὀβοσοῦ. 
ογ. 6. Απιουᾷ [86 διθοοῖὶΒ δβῖίοῃϑδ οὗ 

[09 δίγϑασῃ ἰ6 τὴν ροσχίίου. ,ιοα 7εχί. απὰ 
Οναπι. ΒΥ (Π686 διδοοίῃ δύο 68 ΔΤΘ ΔΩΥ͂ ΜᾺ ἰο ὃὉθ 
τοδοκξοοῦ [ἢ βδογοὰ δηοϊηϊθα βίομο (Βαγείίῥια). 
Τῆο ΘΑΣ οαὶ ἔσϑοο οἵ ἐπ Ὡβαρθ ΔΡΡΘΟΙΕ ἴῃ Οοη. 
χαυὶὶὶ, 18; χχχυ. 14. Βυὶ πνῆἢδί νγδδ οσὐρίῃδ!γ 
ἃ Βἰαρῖθ δοὺ οἵ οουδϑοσδίίοι Ὸ βεσῦνθ ἴον βδοτοά 
γουΔΘΙ ὕΣΒΠη06, ὈΘΟΔΙΠῚΘ ὉΔ]]Υ τ1Π6 βυῤδιγδίυπι 
οὔ δὴ ἰάἀοϊαίτουβ τόσβῃρ, 1Π6 δίομθ ποσβηΐρ 
(οὐ. Φ6Γ. ἐἰϊ. 9; Εσδῖκ. χχ. 832). Αἕα (Πθ Ὠδιὴθ 
βαίτυλος, βαιτύλια ἷἰα οἵ Ῥηοηϊοίδῃῃ; οΥὶρίη, 188 
νἱον ἷἰα οὲ ψὶιπουὶ Ἰουπάδιλοη ἐδ 1116 Ὠδπῖο 8 

ἴο δ τοίδευοϑὰ ὕὑδοῖ ἰοὸ 1 Π'3. Οστορ. [Βι τη 
ίο. τ ἰλ6 Β. Ανί. ϑιοβδε]; Ἰιπύαβε ἴῃ ΗΒ. 
Ἐ-Επονοὶ, ΧΥΙ. ν. 822, Κύυξτζ, Ηἰα, ο( ἐδφ 
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Οἰά ΟὈνεπαπί, 1. ᾧ 1ὅ, 8: ΟΕτΜει, δε ἰαρίάιμη 
οὐἶιι, Ματθυτα, 1868. ὙΠ Ὀδοίυ τα ποτ ἱπάοοα 
βίοι δ διοοί ἢ ὙΠ} οἱ. ΑἙΝΟΒΙῦΒ (4 ἀνεν. Οδηζεδ 
Ι. 39) τεϊδίθβ οὗ ἰ86 Ἠθδίθῃ ρμογίοα οὗ ἷβ Κ{{9: 
“ δὲ φυαπάο οοηϑρέχεγαπι ἐμδτίοαίιπι ἰαρίδηι εἰ δος 
οἰϊυὶ ὠπσωῖπε δοταϊάαΐιηι, ἰαπχιαπι ὑνόβδεί υἱ 
δέηδ, αὐνίαδαν, αῇαδαν εἰ δεπεβοία ροδοεδαπι πϊλὲὶ 
δεηζϊεπίε (6 ἐγυηοο.," ἸΟΟὟΤΗ οἱΐοα αἱ οὺὖγν ἰοχὶ ἃ 

ἴτοωΩ ΤῊἨΞΟΡΗΒΑΒΊ (ἰ0 Αυίοίνκοα 1. 15) 
ΠΟΓΟ ἰἰ ἰ8 βδἰἀ οὗ δα βυρογβιουβ τηδῃ : “ Καὶ 
τῶν λιπαρῶν λίϑων τῶν ταῖς τριόδοις παριὼν 
ἐκ τῆς ληκύϑου ἔλαιον καταχεῖν καὶ ἐπὶ γόνατα 
τεσὼν καὶ προσκυνήσας ἀπαλλάττεσϑαι." Οὐοπιρ. 
ΟἸΕΜΕΝΤΥ οὗ Αἰοχ. δϑίγοηι. 1]. 848. Οὖγ μδε- 

ἰηάἀερα ἀ068 ποὶ βθδπὶ 0 βρϑαὶς οὔ οἷϊσ,, διαοοίἢ 
βίοῃθβ. Βαυὶὺ ἴὰ ἀρρβϑᾶγβθ {μδὲὶ (δὲ Ὑγουβῃρ, δραγὶ 
ἔγοσα ἰπ6 βδιηοοίμίηρ ΌΥ οἱ!, ψγὰϑ ΟὨΪΥ χίνθῃ ἴο 
Βίοῃϑϑβ {ἰπῶὶ ὈΥ πδίυγο οὐ δΐ 8. ΒΙΏΟΟΪΙ δΒ0Γ- 
ἴδλοο. Αἱ Ἰοδβὶ ψγθ οου]Ἱὰ ποῖ βυρροθα {μδὶ 7 86οοὸῦ 
οἰιοδθ ἃ σουσῇ δβίοῃϑ ἴον μὲ οἱ. Απα οὖν ἰοχὶ 
ἴλνογθ {86 ἰάδδ (μδὶ οῃμδ ἀϊὰ ποῖ σοοθϑο ἴοσ δάοσδς- 
ἴοι ΒΥ βοσί οὗ δίοῃθ γι γκδ Ὁ] [ΟΓ 8126 ΟΥ [ΌΓΠ,, 
δυὶ ΘΟρΘοΙδ ΠΥ δηιοοίδ βίοθθα Τθο οπρμδίίο ὉΠ 
ὉΠ) [8066, ἴ[[:086, γοίδγα ἴο ἐδ)0 θϑίοτῃοα 88 βοξ2θ- 

τοΐηρ (μδὲ [εχ] ἴῃ ἃ βῃδιηοῖ} ἩΔῪ Γδλὰς σἧνδ]β 

οἵ δεβονδ. Ὁ, ργορεσὶγ ἑαρύεια, ἰ8, ἰλάοοά, πο 
ἩΉΘΓΟ 686 80 υδβοὰ (Πδὶ ΘΠ ουδὴ Ἡ Ἰπλ861{ 5 οΔ11ο ἃ 
“(ἢ ]οἱ᾽ οἵ Ηΐκ ΘΕΙ͂Ε Βυϊ (89 ποσὰ ἐβ σμοθϑθῇ 
Βοσθ θϑθοβδυδο (6 Ῥσορμοῖ Ἰηιομ ρα δὴ δ] υδίοῃ ἴο 

ἔα ποίΐοῃ ““δίοπϑ᾽ οοπίαἰηοά ἰῃ ὩΣ ΧΩ ΤῊΘ 

ποῦμε αὐ ον! γἱπρ δἰδοὸ (6 βοοομα Β4] οὐ γυϑσβθ 
6 ἰα, ἰδὲ {π6 ἸΔοἸ]αίγουβ Ιδγδο! 168 ραν ἴο ἐμοὶν 
Ἰυσαρίδη 14.018 γῆδὶ 886 ἀυ8 ἴο «6δονδῃ δἰοῦθ. 
ΕἘῸΡ Βογο, ἴοο, (86 δρίῃρ ἷβ γοδυϊοά, Ὀγ πίοι 
(Π6Υ ἰχαπείοστοα [9 υδύϊουβ μδγίβ οἵ ϑῃουδῃ 
ἭΟΙΒΗΪΡ ἰο ἴΠ6 ἰάοἱ πογβΐρ. ΕῸν 19) ἄσίῃη!ς 
οδοσίηᾳ, δοὰ ΠῚ) ταϑϑῖ οὔἴδσι πβὶ γεγο θβϑϑῦ- 

[16] ρατ οὗ Φοδονδη πουβῃΐρ. ΤΠ ᾿δίίοῦ δοῦς- 
εκἰρίοα οἵ δΒοὺγ ἰῇ νϑυοῦβ (ὈΓΓΩΒ, ὙΠ} 68}0, Οἷνο 
Οἱ] δῃᾷ ἱηοθηρβο ἴῃ δά το (μον. 11). ὙΠῸ ἰΌΣΙΊΟΓ 
ΤΟρΡγοθοηι θα ἴ[Π6 ἀγπκίηρ διιϊϊοὰ ἰοὸ οαίϊηρ, δὰ 
οοῃεὶθιϑα ΟὨ]γ οὗ πίη (Εχοά, χχῖσχ. 40: Νυ 

χν. δ 544.). ΠΟ ΡΤΙ πὶ (06 οὐ͵οοὶ ΠΤ) :ΞΞ αἱ- 
ἐαγὶ ἱπιροδυΐ ζογίμηι ΟΟΟΌΣΕ δρϑαΐη ἰχγἱ. 8. ον 
ἀθορὶν [89 [10 Β} ἔδοϊβ ἴῃ ᾿ηβι], ἰαΒ ἀροϊαγοα ἴῃ 
(ὴ6 πογάβ: δϑῃου]ᾶ ΤΖ ΟΟΏ8010 την 801{ (06 
αυἱοῖ) οοποοσιΐηᾳς δυο Νίρῃ. ὉΠ) σι} 

Υ ἀσποίοβ 1) (0 ΡΙΕΥ ομθ᾽ 8 βο] ἢ, 2) [0 766] τορτοί, 
ΒΟΙΤΟΥ͂,, 8) ἴο ΘΟὨ8Β0Ϊ6 ΟΠ Θ᾽ 5 βοὶ ἢ, ἴο ααΐοὶ ομο᾽Β 
ΒΕ} (2 δι. χὶϊὶ, 39. 96γ. χχχί. 1δ: Ἑσοῖς. 
Χχχὶϊ. 31), Α πιοὐϊδοκλίίοη οὗἉ 86 ἰδδὲ τηοδῃηΐη 
ξίνεη ἰδ “(0 Τονθημθ ΟὨ Θ᾽ 8611,᾽) πίοι τὸ ἢ 
1. 24. Το οοπίοχι βῆονβ ἐμ δὺ ΟὨΪΥ [86 τηοδηΐηρς 
εἴνοη ὑπὰοσ 8) δι ϊϊ8 Β6ΓΘ. 

4. ὕροιπ 8 Ἰοῖϊν ----οὟαυσϑοῖ ἰϊ.-- - 5. 7, 
8. ἴῃ δθθ0 ἔτο γϑῖβοθ ἔμ Ῥυορμοὶ βίον δοῦν 

ἴῃ ἰδοϊαίτουα ποσβεΐρ, [6τδϑὶ συε (Π Ὁ» ὈΦ-Ὅ 
γοσ. 7) δροὰ 186 ρϑδοὺ οβοσίηρ, ἰδ Ὁ ΤΙ]. 
Απὰ μο ᾿οΐπβ πὰ ἐϊ, ἰῺ ἃ ραγι συ] ασῖν πηατϊκοὰ 
ΜΑΥ͂, ἰῃ6 δ υ]ίογοῦβ οοπαυσὶ οὗ πρηϊοῦ ἰδ τῶ 
ἘΒΟΣΘΡΥ χυΐγ. ὙὮΥ [86 Ῥτορμοὶ οοπηθοίδ 186 

ἰδίου ραγίϊουϊδν ᾿πδὶ τΣ ἢ Ὁ ΤΩΔΥῪ δυο ἰμΐ8 
ΤΈΔΡΟΙ, (δὲ ἐΐθ8θ βδδογ ἤσθα Το σο δ᾽ σα ππϊἰοὰ 
ὙΠ τλ68]9, διὰ ᾿πδὶ {8686 ὨΏΔΥῪ αγὸ χίγθη Οοοϑ- 

βἷοῃ ἴον δραηἀδοπγηθηςξ ἰο ἰονίδὶ ἱγ δὰ οοροοΐδ}} 
ἴο βοθηγ ἀορδυοβογυ, ραγίϊοα δεῖ θα Σεῖς. 
Ὀγδιοὰ ἰὼ [86 Ορδ δῦ οὔ πιουπίδϊη οἰονδίίοσιβ. 
Ηοϑ. ἷν. 18 δἰδο τηϑηίοαθ 86 οὔδσίηρς οὗ δὸ 
Ἰαοἰδίσουδ ΓΞ; οὨ τυοπηίδίη ἰορα δῃὰ οοπηθειθα 

ῬγαΘ-  χὶνὰ ᾿ἰοθπεουκηθθα. Τὴ6 οχργοθοίοη ὁπ 5)) 3.2. ἼΠ 
ἷθ ἰϑπὰ 8ὸ δ Χδο οί! ΟὨΪΥ͂ ΒοΓΘ ; δαὶ οοαρ. ἱΐ. 2; 
Χχχ. 258. 3309 ΠΟΘ ἰθ α Βρυταίγε Ἔχργοβαΐοῃ 
ἴοσ ἴθ δοὶ οἵ ἰἀοϊαίγουδ ποσβὶρ. [1 οδῃποὶ Ὀθ 

ἀουθιοα ἐμαὶ ὃγ ΓΙΞῚ π3:Ὁ 19 Ῥτορδοῖ τθϑῃβ (ἢ 9 
ΒΒοϊδυλίτα Ἑδογιοο Εὸγ 186 ΓΩΪ γγδα τηοδὲ οἱ σβοὶῦ 
ἰοϊηοα πιὰ (μα. “Εον {86 Βῃοϊδιιπι οἴδεσίης 
[ρας οβδείηρ] (Π6 Ῥεηίαίοαςι, αἶδὸ ὑδ68 δὲταρὶ 
180 Ἔοχργοδείοη ΓΞ3], {, Ἂ., Κι Πρ; ἰηάοοά (μΐο 
ποιὰ ἰπ [80 Ῥεπίαίθυοίι μιδ8 οηὲΐν (8 ὨΔΣΤΟΊΤΟΓ 

ΒθΏ56, 88 ζασίμον (τ τηραὶ οἵ (89 Ὁ Ὁ 79 δ οἴδη 
ἀεοϊμηδίιοα Ὀγ [86 νογὺ ΠΣ, ΤῊ γϑδϑοὺ οὗἉ {μὶδ 
τοοὰθ οὗ οχργϑββίοῃ ψγχαῶδ, (μδὶ, 88. ἰῶ {μ6 Ὀαγηι- 
οδοσγίηρ, [π6 ῥϑου δὺ ἐδδίυγο γα [86 ὑτίηρῖεις ὕρ 
οἵ [86 Θῃξτο βδογὶ βοθ οὐ ἴο (Π0 δ]ίασ, 80 ἰλε δασγῃ- 

“ποαὶ δοἰοποοα δερεπἐαλίῳ ἰο (δὲ ρῬοαοε οδετγίπο. 
ΤΙΞῚ ἀεποῖοα ἐλε ἀὐδήπρ οὐδὲ τείεγεποο ἰο α πιραὶ δαὶ 
ταϑ ἰο δὲ λοϊὰ (οοτρ. ΘΑ ο Δ} ΠΥ [μον. χνὶ!. 8 βαᾳ.; 
Όουϊ. χίϊ. Ἂ . 1 ἴ6 ἰλτ8 αἰἱδιϊηρσαυϊθηοα ἐλλος 
ὉΥΊ' τ ῖο ἢ μ88 50 βυοὶ σείεσειοθ" ((ΕῊΧ,.ἘΠῚ ἴῃ 
ΗΕΒΖ., ᾿Κ.- Επονοί. ΣΧ. Ρ. 087). 
ΤῊΘ ἰηἰτἰ8] πονάβ οἵ γοσ. 8 δνὸ δχρογίο;:;}ῃορα ἃ 

ἀου]ο οχρδπαίΐϊοθ. Τὴ δηοίθης Ὄχροβίίοσβ 
ἔγοια ΦΈΒΟΜΕ ἀονῃ πηἀογβίδηα ΕΥ̓ [1712], σϑ- 
ΣΩΘΙΩΌΣΘΔΏΟΘ, ΔΩΥ δοῦὶ οὗ 1Δοἰδίσουῦβδ δι Ό]Οσω, 
Θδρϑοΐδ! γ (ἢ9 Βουλθο]ὰ χοάβ, [δγοὰ. Βυΐ ἢγεὶ 
1 16 ἴο Ὀ6 οὐ͵οοιϊοα, ἐπδὲ 1[Π6 ἜΟΧΡγθαβίου ͵8 8 δίγδηρο 
0268 ἰο ἀδποίο (δὶ, δηά ἱμοη ἴο ρυΐ ὈΘΒίπ ἃ [86 
ἄοοιτδ δι ᾿8ὴ9 Ὀορϑῖδ βοοϑπὴβ γδίοσ ἴο ἀθβουῖθα 
οοπίοιηρίπουκ ἰἢδῃ ΒΟΠΟΓΔΌ]Ὸ ἰγοδίηθηὶ. Ηθηοο 
τλοάθτῃ ΟΧΡροβίοσΒ ἤανθ ᾿ΠΒΕῪ υηἀογαίοοα [12] 
ἴο ηθϑῃ πρδὶ ἰῃ Ποαυΐ, νἱ. 8; χὶ. 20, τγδϑ ὑσο- 
βου δεὰ ἰο Ρὸ στε οἱ (86 ΠῚ" δηὰ οἱ (8 
Ὁ, ὀαρθοίδ!ν αἴμοθ ἴω Εχοὰ, χἱϊὶ, 9 ἃ δἰ πη ῖ]ασ 

“1 πιρσμοσΐδὶ ἰβ Ἔχργοθαὶν οδ]δὰ [13]. Τδγοίοσο 
ἯΟ ΓΩΔῪ 06} Υ ΟἿΣ ἰοχὶ 88 ἃ σϑίοσθηοθ ἴο 
{π6 οὗ {πο Ῥεπίδίθιο ἢ υθὺ οἰϊοὰά. ΤΠ 
Ῥχορδμοῖ οὔδγρεβ (ἢ [βγϑδαὶ ἐύθο τι Ρυϊάης (ΠΠ080 
τηθηγογὶδ!β οοηίδιηΐης [10 ὈΥἰποῖρ]οα οὗ (6 ἘΠ6- 
ΟΟΓΒΟΥ δελίπαά {π6 ροδβίϑ δῃὰ ἀόογα, ἰῃδιεδα οἵ οβ 
(θαι, οὗὁ οοῦγβο ἴο χοὶ ἰθοϑθο μαϊθα τοῃλϊπάθγα 88 
ἴαν ουἱ οἵ εἰσ 88 ρμοβαῖ0]θ. ΤἈἷβ ἀοῃθ, ἐμ Ὲ 7 
ΒΗ ΔΙΊ 6] οβθὶγ Ἰοῖδ νδοδηὶ (βθο6 7εχί. απὰ ) 
1Π6 υἷδοο δἱ {π εἱάβ οἵ ἰδποῖγ Ὠυβυδηά, ἐκ δα 
αἸυπεείτω ψ«1ἴ6, πῃ ΟΥΟΣ ἰο Ὀοίδῖκα {ἐπ ηλθο γ68 ἴοὸ 

ἰδ οοποὶ οἵ ἃ ἰονοσ.--- 2 ΠΙΚΌ βίδιοβ ποῦν (8 
δά] τοῦ Ἡΐΐίθ τηδὰθ ΘΣΩΡΙΥ ἰπ6 ρμἶδοθ δὲ Βοσ 

ἈυΒΡδη Δ᾽ βἷάο; ἩΡ ΓΛ, μον βῃθ δδϑοοηἀϑὰ ἴὸ [86 
οἰοναιΐοαῃ (γοσρ. 7); 3299 ΠΩΣ, πον 6.6 
τη869 ἰμ6 ἰΙονὰ Ὀοά, ἑ, 6. Ὀτοδά, ἰο αἷνθ τοοτὰ ἴὸσ 

ἰ86 Ἰογεσ. ὉΠῸ 7) Γ᾽ (566 Ὑεσί. απὰ Ογαπι.), 
ἀφθοσγῖθοθ (86 οοδσβθῆθε οὐ {{|8 τεϊαϊΐοη. ΤῈΘ 
ΒΗ Δ 6] θβθ μδυὶοὶ ἀοιημδηάβ μοῦ ῥτίοο. ΥἩμιαΐ 1 
ΜῸ8 8 οὶ βαϊὰά. ΑΠΥ͂ ΒΥ ἰΐ γα δρτθθ ἰο. 
Εογ ἰδ ἰοχὶ οοητπυο8: ποὺ Ἰογοάαβὲ ὑμοὲν 6πι- 

Ῥγδοὺ (399 ἐγοχποπὶ ἰη {π18 ϑαπθο: ΝΌπι. Χχχὶ. 
17, 18, 8δ; Φυάψ. χχὶ, 11,12, οἰ6.). 
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δ. Δδῖδου τοςπῖθοεῖ--τδαῖ ηοἱ ατον θά. 
““γάασα, ὃ. 10. ΤῸΘ6 Ῥτγορμοὶ [δ8 δἰ μοσῖο ἀο- 
βοετι ρϑὰ πδαὶ τὸ ῈΔῪ 08]} [6 ἰπητηοαϊαῖο οσβηΐρ 
οἵ ἰάο]5. Νον ἢθ ἴση ἰο Μηδὲ πηΔῪ Ὀ6 64116ἀ [ἢ 6 
Ῥοϊεοαὶ οὐ ἱπεγοοὶ ἸΔΟἸ]ΑΙΣΥ οὗ [0 1Βγδϑ) θα. ΕΣ 
ὙΏ6η [ΠΟῪ ἰυγηθα ἰο Ποδίμοη πδιΐίοηθ [ὉΥ δοὶρ, 
ληδίοδα οἵ χοροὶ υϊηρ οα ἰμ6 ΠΕΡ, ἰϊιᾶὶ 8180 γᾶ 
1 ]ο] δῦ. Απαὰ ἰδ νῶβ δύσῃ. ποῖ ἸὩΟΓΟ Υ ἴῃ [ἢ 9 
ΒΌὈ1116 βθΏβο οἵ ἰσυδίϊηρ ἰῃ δη δὰ οὗ ἤδϑὶι (οοΡ. 
6Ὑ. χτΐ!. δ, 6; ἴε8. χχχ. 1 βα.; χχχὶ. 1-8; 2 ΚΙ. 
ΧΥ͂Ϊ. 7), Ὀυξ αἰδὸ ἱῃ [16 ζτΌβθοῦ Β6ΏΒ6, ᾿ΠΑΒΠΔΠΟἢ 88 
ἰγυδίληρ ἴῃ ἃ μοδίμοη ἡδίΐοη ἱηνοϊγοα ἰσυδύάπρ ἴῃ 
ΠΣ μεὲῃ (χ. 10, 11; Φογ. 11. 88, 86, τοῖς, χχιϊ!. 
71, 80; οι. χὶϊ. 1). ΙΓ δ ἰδ [6 οογγϑοῖ ἀπά ογ- 
βίδπαϊηρ οὗ (Π6 ἑαυμἀδιγοηίαὶ ἱμουρίϊ οὗ ΟἿΣ Ρ69- 
ΔασΟ, 186 ΟΙΘΑΡ (πὶ τ͵ὈΘ δ΄ΙῸ ποὺ ἴο υπαογβίδηα 

179 85 ΤΘΔηΐτρ 88 ἰο], 88 ΤΏΔΩΥ͂ Οχροϑί οσβ 40. 
11 ἰ6 ἰδογοίοτο ποῖῖμογ Μοίοομ (οοϊαρ. Υἱϊῖ. 21; 
Αὐλοβ υ. 26: ζ.6ΓὙ. χ] ὶχ, 1, 8; Ὁ ἊΣ ΐ. δ), ΠΟΥ 
Αδιλθ θοῦ, ἴμ6 ΟΠ γοῦοδ οὗ ΠΝ Ῥδαγναῖὰ (2 
Κίηρε χυΐἱ. 81), 856 ΗττζΖια ἐμ ηἶκα, πος ([Π6 Ῥηω- 

πἰοίδη Β44] (Ὁ}3 179) :δβ ΚΝΌΒΕῚ, βαγβ. 1 
ΒΘΘΏ28 ἴ0 Π16 480 ἱποοιτθοῖ ἰὸ βΌΡροβθ ἰὺ σϑίϑιιβ 
ἀἰγθοῦγ ἴο 186 ἰίηρ οἵ Αβεγσχία. ΕῸν ἱβοσο ͵8 
ὨΟΥΒΠΘΙΟ ΔΩΥ͂ ἴγβοθ οἵ διῖ8 μανίηρ Ὀθθὴ αἰ γθο  Υ 
“186 Κἰημ᾽" ἴοσ 1816 βγδϑὶ θα. Απᾶ οὔθ οδηποὺ 
ΔΡΡΘΆΙ] ἰο χχχ. 830 ἴο ΒΠΟῪ τὶ Β6 ψαϑ, [0 ἐθογο, 
δοοογάϊηρ 0 [80 οοαίοχί (οομρ. γε. 81, 6), 
ΟὨΪΥ ἴἢ9 Απδυγίδη ἰηρ οδη ὕθ (πουρμὶ οὗ. Ηδηοθ 
ἰϊ ΒΟΘΙΏΒ ἴ0 τὴη6 ἴπαὶ 86 Ῥτγοριιοῖ που]Ἱὰ βδγ: 
16γ8.68] 88 ουϑὺῦ ἰπγηθὰ ἰο πὶ τἢο, δοοογάϊηρ ἴο 
οσχί βίης γοϊδίίοηβ, νυ ἴοσ {6 {π|0 ἐδ Κη, κατ᾽ 
ἐξοχήν. ΝΟΑΡΙΥ κὸ, Ὀυῦ ποὶ ἰἀθηιοαὶ, 18 ἰδθ 

οοῃδίγυοσίου οὗ δάσια, πὸ υπάἀοιβίδηάε 100 88 
οΟἸ]οοῖνθ. Αἶδὸ ἐπ οδοῖοθ οἵ [86 ποσὰ 
ΒΟΘΙῺΒ (0 ἔδινοσ ΟἿΪΣ ὀοῃρίσυσίίοηβ, [ῸΓ ἰξ ΤΏΘΔΠΒ 

“οἱγουΐγο, ἴο 50 δϑου ς᾽" (οοαρ. ΤΠ Ζ, [80 πδιιάϑσ- 
ἱπρ' δροαί, ἴον οάγανδμα, Εσοῖ. χχνὶϊ. 25). [12.9.3 
6 “πιὰ οἱ!" Βαὶ ἐξ τοπιδίπα ἀουδεα! πδϑίμὸν 

Κίηρ, 

[86 ἱηρτοαϊοηίβ οἵ ἐπ 6 ὈΤ. (ἄπ. λὲγ., οἰ μϑυνεῖθο 
ΠΡ), “ οἰπίμηοηί8,; Ῥοσίσσηθο, ποσὸ Ὁ 
δα Ῥα]οβίΐηθ δὲ τοζαγάθα δὲ ἰδ Θχοϊαβῖνο 
μόσλθ οὗἩ [8.6 αϊβδιη βασυδ, ἰδία. 1. 678. ΟἾδρ. 
ΧΧΧΙΧ, 2 βῆονβ ἰῃδί οΟΒΕΪΥ οἱ] δηὰ ποῦΐθ οἱἰηΐ- 
τηθηΐ Ὀθ]οηροά ἰὸ (6 σού] ἰγθαθαγοα. ὙὙ- 
“Τὴ Υ,} δ ἴῃ χυὶ!. 2. Βιυὲ [6γ86]}5 εὖ" 
ἰθιαρίβ ἰο δηα Πο]ρθτβ ῃοῦ ΟὨΪΥ πθηΐ ἔΆγ, θυΐ αἷϑὸ 
ἄρορ. 1ὲ ἰ οοσιαοη ἴἰο ἀπἀοταίδηά ἰ7)Ν 7 -Ἵ}» ἰο 

ΙΔ Δ} (δα Βαμ 6 μοδίυγοα πὰ ποθ οἵ ἰδ ο8θ 
βοοϊκίπρ ΒΡ. Βαὶ (παὶ τ σὰ ἃ Ὀδὰ δῃὰ βϑῆβϑὶθϑα 
Ὠγρογροΐο. 1 οι ον [86 ὯΝ τος ΌΥ ἀἰᾶαὶ 601ἃ 
εἶν τ ΤΩΘΟΒΘΏΒΔΟΘΣΘ ἴδσ ΟἹ γοίογβ οἰ 6ΠῪ ἴο σἤδρΒβ. 
ΧΧΥΪΙ:. -χχχίὶϊ!,, δὰ Ὁγ ἴδου νϑηῖθαξῖ ἄοντ 
ἴο 611 [848 ΘΒρϑοΐδ}}0ὺ ἴῃ τη χΧΥΣὶὶ. 16, Π6ΥΘ 
1(Π6 τΌ]οτο οὗ Φογύβα θπὶ ἀγὸ 866 ἰο Β8Υ: “9 
ἢδνθ Σ866 ἃ οονοηδηΐ πὶ ἀοαίῃ, δὰ πιὰ ἢ 6}} 

ΔΙῸ Ὑ6 δὺ δρτϑοιηθηί." ὙΤμοὸ ΗἸΡΗ. ὈΡΘΤΊ, ἐμ6το- 
ἴοσο, 88 ποὺ δῇ οἱ ιῖοδὶ, δι ἃ 1οο8] βθῆβθ (οοηρ. 
Χχγν. 12: χχυϊ. ὅ; Ῥβ. οχ!ϊὶ. 6). 

γον. 10. Τιυθ [ἴϑγδθὶ μαὰ υγοαγίοα 1861 τ ία 
τ Γοἢ ταπηΐηρ (ὙΥἹ ἰ6 αὐδίγασίιαη, ἈΘΙΘ: [86 ρὸ- 
ἱπρ, τπηΐης, 88 οἴῃ, οορ. 1 Είηρβ χυ δὶ, 27 
δηἃ οὔδρ. ΧΙΥΪ;. 12;1 Κίηρβ χὶσχ. 7); δυΐ αἀἱὰ 
ποὺ θασ ἴο 866 ἰῃ6 86] 66 η 688 οὗ ἰΐ5. οὔογία. 
Βδίδμον, Ὀθοδῦθο (16 ποᾶκ διδπὰ ἔγουη (πιὸ ἴο 
ἔἴπια δἰ ἐ βοτμα 116, [8.86] 6 ΨΘΓ ΟΔΠῺ6 [0 [66] βἷοἶ, 
ἴ. 6. ἴο ΚΠΟΥ δῃηὰ ἔθ6] 19 ρΟΥΘΣ]οΘΘΏ 688 1ῃ ἐ8 ΟΟΙΩ- 
Ρἰοίθ σε ιν. 

6. Απᾶ οὗ Βοσὰ 8Βεδὶ ᾿ἴΒου-----ὙΔΥ ΟΥ̓ΣΩΥ 
ῬΘΟΡΙο.--- ει. 11-14, Ἡδνίηρ ἴμ08 ἀοβογὶδοα 
{86 1Δοἰαίγουθ ῥγϑοίΐοοϑϑ οὗ 6 ἡδίζοῃ, (9 Ῥγορμοῖ 
Ὠσχὶ 5.8 [ὉΓ [26 Σοδϑοηθ οὗ 1{. ΤΏοΒ6 ΠΔΥ ὈΘ 
Ροβίνο δηὰ ἠδμαῖδνο:: 86 1018 ΔΥ ἤν δά- 
ὕ ΔῊ ἐμαὶ Φοθονδι 88 ποῖ, δηὰ Φομονυδῆ ΤΑΥ͂ 
ᾶυο ἀοίθοί ἐμαὺ ἴῃ 14018 τὸ ἔἴγοο ἔγοῃμθΒ. 1 ἀὁ 
Ὠοὲ Ὀοϊῖονο 1μδἱ ΠΣ χοίοσβ ἴο ἰλ6 μοδίμοῃ )δ- 
(ἰοηβ οὐ ἐποὶν συΐοτα, ἰ τ Βοῦλ ἴϑγϑοὶ δὰ Ἰοοϊκοὰ 
ἴογς ὑγοίθοΐζοῃ. ΕῸΣ ἰ86 Ὑ8Ο]6 οοηίεχὶ ἰγϑδϑίθ 
οϑϑθη 4}}Υ οὗὨ [5γ86}᾽8 σο χίουβ οοηάαοὶ, ἀμ ΒΟγΘ 
ΘΒΡρΘοί Δ ΠΥ οὗἩ (Ὧ0 Τϑαβθοηβ [8σ 86] σαϊρηΐ αν [ὉΣ 
ργοίδσστίηρ ἰάοΪ8 ἰο Ζοοναθ. Απηά, ἱπάθοά, δο- 
οοΥϊηρ ἴο οὖὐγ γοιλδγὶς οὐ γ6 . 9, (Π6 ἀγθδα }] 688 
οὗ ἃ πδίΐοῃ ἀδθροηάθαὰ οὐ {πὸ βοῦοσ οὗ 1.5 γοίβ. 
Ὃ τδογοϑίοσο γοΐοσβ (ο [πὸ 14ο]8. [( ἷβ ο Ὀ6 ἰδ θη 
ἴῃ [10 5Βδῖ:μθ θ6Ώ86 88 ἰῃ γοσ. 4. Ἱπάθϑα οῇ 6 ΠΔΔΥ͂ 
ΒΔΥ ἰῃδὶ [816 ΠΝ δἰδηδ ἴῃ 8 οογίδιη δ  οιλολ] 

γοϊαιϊΐοα ἰοὸ ἐπδὲ Ὁ -Ὁν. ον ἱ Ὃ-Ψ, γον. 4, 
ΤΟἸδῖοβ ὈγἱμλδΥ Υ ἴὼ ἐπα Ῥτορδοῖ, 8.1}} Σΐ σϑίδιβ 
᾿πα  γθοῦ υ 4160 ἴὸ Ζϑβονδῃ, Ὀϑοόδυθο ἐμ Ῥγορμοὲ 
ἷβ διδοῖ α Ο6 ΟἸΪΥ (πσουσ Φοδοόνδῃ. ΟὐὨ πῇῆοπὶ 
σαδὶ ἴδοι ΘΡΡΙΘΏΘΠαίνο, δηᾶ δὸ νυϑϑδῖ 
εἰταϊᾶ. ὅ8θθ Τ7ετί. απά Οαταπι. [Ιὰ τηῖρῆξ ὃὉθ 
τπουρδὺ [Πδὲ δύ οου]α τηονθ ἴβγβϑὶ ἰὸ υμ δ! ἰ}- 
ἴα]η688 ἰο ἰΐα ΘΒ πχυδὲ 06 ΨΘΙΥ οΟὨδί ἄοΥΔ ]6, 
ἐτδμά ἰὴ ροῦσοῦ δῃὰ ἹΟσΎ, ΤΆΣ βυροσίοῦ ἰοὸ 768ο- 
γ}. Βυὶ ἷ8 ϑυοῖβ ἰῃ9 οαβδ6 7 ΝῸο. Οπθ εΐρδὶ 
οχροοὶ [86 Ῥχορμοὶ ἰο ἀπ 6}1} ἤθγ οὐ ἴπ6 οὐῃ- 
ἰθιρ 016 αὐ] Υ οἵ 140], ἐπδὲ 8 ἐπεϊπιαιοά ΟὨ]Υ 
ΕΥ . Βυὶ νὰδὶ τόσο ἴδ πθὸῦ Ηδ8 6 ποΐ 

ΔουΠἀΔΏΓΠΠΥ ἀομθ 80 ἰῃ ὑπ ἤγοὶ ΕἸπμοδα 7 9.66 
χ]. 18 Βα. Χ], 6 5ᾳ.; 21 864.; χ] !, 17; ΧΙ. 
9 8η4ᾳ.; χίτν. 9 864ᾳ.; χίν. 20; χὶνὶ. 1 5α4.; ΧΙΥΊ]. 
12; χίνὶϊ. 8 βε,α.-- αὶ μοῦ 1ἰϑᾶσδε. Τῇθ 
ταθδηΐηβ οὗ 3213 ΒΘΓΘ ΔΡΡΘδ1Β ἔσοιῃ Ὑβδὺ 90]]ΟΥ78. 
7: ἀφηοίοθ {π6 πηλ Ὁ] Ππθθα, οονθηδηῖ- σοακίην 
πδίοτο οὗ [6γ86]. ΠΟΡΟΥ ἰιμ ἀοοὰβ ἱΐ Εἴτα, ἰι 
πΟΣὰβ ἰο Ὀ6 ἱγἱηρ πογὰβ (οορ. Ῥβ. ἰχχυῖιὶ. 86 
84.). Αρατί ἴσου αἰηρὶο οονοηδηίβ (Εἰχοΐ. χὶχ. 
8; χχῖν. 8, 7; ουΐϊ. ν. 27 μΉΣ Φορι. χχὶν. 16, 
24) [Π6 οομῃίοδβίοη οὗ Φοβονδὴ τᾶ [πὸ βίδηάϊηρ 
ἴδ ἰὼ ἴβγηθὶ]. ΤῈΘ βοῆβϑο 8: Ἧ διδῖ ἰβ [ἢ 8 ΟΜΝ 
οὗ ἴδοθο (πΐηρσδ ὑπαὶ μου ἔδαγεσι, ὑπαὶ (3, 860 

Ταχί, απὰ Οταπι.) ἴθοῦ οοὐυάοϑὶ 6 βϑοδυοοά ἈΥ͂ 
ἴθ ἰο ὑὕτοδῖκ [αἱ τὴ ἰἢγ αοα Βιυὶ, ἔγομι 

106 διηι ιηροὶβ ἴο Ὅν, γοΣ. 4, δῃὰ ἔγοια τἢδὲ 
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[Π6 Ῥτορδιοὶ 888 δ σοδαγ βαϊα οἵ ἰδὸ ἰάοϊἱδ, ἐξ δ 
Β6ΘῺ ὑμδὶ [δγδϑὸὶ] ἰουμὰ πο κυδοϊοης Ῥλοῖδνο ἴῸΣ 
ΔΡΟΒίΔΟΥ ἴῃ (0 πδίυτο οὗ ἰΐζ5 άοἶδ. ΤΈθτο ἰδ 
Δ ΠΟΙ ΠΟΥ τηοϊΐνο, υἱς. [89 δέίϑειοθ οὗ δοβουδῆ. 
ΤῊΪ8 πλυδὺ πδνο ὕδαΣ οὗ βυοῖ ἃ δίυγο 88 [0 6χΧ- 
Ἰαΐη 6 δῦϑοηοο οὗ ἔραν οὗ Ηΐῃὶ χῆὸ ψὰαϑ πὶ 

Ι. ΤῊ ἀρρόδγβ ἔγσουλ ἴΠ6 δροάορὶβ: ἔπ θτθ- 
ἔοσθ δου ἔϑασϑαὶ Μο ποὶ.-- ΤΠπογοίοσο τὸ ὅσο 
οὶ ἰο υπάογχείδηα 8 ῃού-8 ἴηρ, Ὀυΐ ἃ ποί-ἀοἰηρ. 
ΤῊο [ΒΡ δα Ἰεϑορὶ ἘξῚ6 βΡϑβοοϑ, δπά ἐποϑα 

ἔχοτα ὙΘΙΥ͂ δῃμοΐθμῖ εἰπι|6 (1 Ρεΐοσο Ὁ πα 

“8Δηαὰ ἰπαοθοϑα," οοἴρ. χὶΐϊὶ. 10. χυχὶ!. 7. χ]ῖν. 
1} Ηὸ μιδὰ ]οοϊκοα οε,, βραγϑά, υβοὰ ἰοεῦθδγβ:σοα. 
Οἱ οουζβο ἐπὲβ τηυδὲ Ὀ6 υπαογείοοα τοϊδίνοὶυ, [ῸΣ 
δ] 0 Οἰαϑίβοπλθηίβ τ σα οὶ τδηϊΐηρ. Βαϊ ἴῃ 
οομρασίδου Μ 1 [Π6 ἰδηρθδρθ [9 ΠΟῈΡ ὑδθἀ ἴῃ 
Ἰοδαϊηρς ἴδγϑοὶ ἰηΐο οχὶ]ο, 41} ἐπὶ μδὰ θϑϑὴ Ὀϑίοσϑ 
Ὑ853 Β:Ι6ηο6θ. ΤἈυβ ἰη9 [ΕΡ Βρϑδῖίκβ οὗ βυςἢ 8 
δι ’Ίθποο ψ ἢ τοίδγθηοα ἰο [ἰθγϑοὶ δα Ηδθ δὰ Ὀϑίοσο 
ΒΡΟΚΘῺ οἵ Ὑ1τἢ τϑίογοηοθ ἰο ἴδ (ἰθπ 168, χὶὶὶ, 14. 
1Γ οὨθ βῦρροθβοβ ἴῃ Ῥιορβμοί ἴο 8 ἕτουι (ἢ9 
βίδῃα-ροϊηϊ οὗ πὸ Εἰχὶ]ο, 1 18 γοΥγ ποὺ ουϊάθῃ 
ΜΠ Δί 80 ἴογσ! Ὁ] 6 Ὠδρροηθα ἴο ἐδθ᾽ ψίοκοά ]- 
ῖοθ δἴνοσς [86 Εἰχὶ]θ, ἃ8 ὑο πιδῖκα 411 ὑμδὶ Ββαρρεηρὰ 
Ὀαίοσγθ βθθπὶ δ᾽ θῃ06 ἱῃ σοι ραγίβοῃ. 

Ὗον. 12, Ζ ψτ' !ἢ} ἄθοϊατο.--- οοηϊγαδὲ ἢ 
ΗΐΪδβ ἴοσιλοσ βίϊθηοο, {π6 [Ὁ ΕΡ βᾶγ8 Ηδ νὶ}] ὶ 
Ἠδ Ὑ{1 ἀφοίαγο Ἐπ τἰρΒιθοτθηθδα οὗ ἴϑγδοὶ 
διὰ 118 ἔτυῖα, 1896 σσοσκα. Το ὙΠ0]6 ϑΈ ΒΘ ἰδ 
ἰγο; 68} τηραηὶ, ΕἸγβὶ οὗ 41} τπογθ ἰβ ἱγοῃνυ ἰῃ 
ὍΝ. Αἱ βγϑὶ βἰραῃιν 1 ΘΘΟΠΔΒ 88 17 π6 [ΒΡ Ὀΐθ- 
δοηϊοα [86 ῥγοβρϑοὶ οὗ δῃ ἱπὶ Ῥγοοϊδιηδίοη 
οὗ [0 στοδῖ, Ηἰουιο- χηοσθά ἀδθογία οὗ [δγβο], 
Βοοοῃά, οὔθ βῦρροβοθ οὐ ἰμΐ8 δοοουηΐ ἴμδὲ ὮΥ͂ 
“ρμὐθουδηοδβ᾽ δηὰ “πουκθ᾽᾿ ΔΓ ἰ0 ὃ6 Ὀηάᾶοι- 
βίοοά δ6 τιδηϊ βίαι ίοηα οὗ δ δοίυ δ! οχϊβάτηρ 
τὶ ἰοουβηοθβα οὗ [βγϑ61᾽ 8. Βαὶ ἰῃ ἐμοὶ (86 1.080 
ΙΏ68Δη8 ἐμαὶ ὑπ6 ὑμγὶ ἰθοῦβηοδθ, ἔπ τ Δ] 1 τιν, 
οὗ ἴβτ86] 5ῃ.}}, ὉῚ ἃ βαϊίδο]ς }υἀϊοῖαὶ δοῖ, 6 ρ1}- 

Ἰοτέϑὰ Ὀσίοσο (8ὸ Ἠδ8ο]9 που]. . ἴο αχ- 
Ῥτοβαίου: ὉὈπὶ 9 ἘΜ }} ποῖ ρσοῦξϊ Ϊ5. ΒΕ 
ἘΓΟΏΪΟΔΙ πηολοαΐθ. ΕῸΣ Ὑμδδὲ [1δνδοὶ δα ἰο δῆου 
ἱῃ ἐγ οὗ τἱηδούκηοδα [8 δὸ τοποὶ (Π6 Ορροαΐΐδ. 
οὗ τῦο τἱρἰθουδβηθεα ἐμαὶ πο οἶος ἔττλὶ ἰταπ  ἀ6- 
διτιοιου οππ οΟμλ6 οὗ ἰϊ, [{ ἱξ ϑοϑ ἔδιδὲὶ 1 ἀο ποΐέ 
ἕοϊϊον (6 Ραποίαδίζοη οὗ [6 Ἀέαδογοία.. [ οδῃ- 
ῃοῖ ἐμαγοίοξο δρρτγονθ οὗ (86 τοηάοείηρ: “ διηὰ δι΄ 
Τορδγαβ (ὮῪ ἱποεῖὶς (ἰἰο 4015), (πον Μ|1}} ποΐ 
τοῦϊ ἴδθθ μέρεα οὐ ποι } 
ΕΒΕΒ). ΕῸΓΣ 1) πο Ὀχίοῖ ποσίβ, νοσ. 12 ἀ α, 

ποῦὰ Ὀ6 πὸ βαϊαῦ!ο ἀχρχθεαῖοαι [ῸὉΣ π6 ἱπιροσ- 
ἴδηΐ ᾿μουρὺὶ ἰμδὲ [6 1ΟΒῸ Μ1}] γί [Βσϑ6}} 8 
αἷη ἴὸ ρμξ ΌΥ͂ ) δυο; 2) ἰΐ τοῦθ 
ΒίγδΏ Ὁ [0 ΒΔΥ͂, τοῦ. 12 ὁ, οἵ ἔκο 14.016: “ {πὴ Ὶ γὙ7ὲὶ1}} 
ποῖ Βοὶρ {μ66,, δηὰ τιθη ἴα οοπεΐησθο, γος. 18: 
“πῆρθη μοῦ ογὶϑδὶ 1οἱ τθθηι μοῖρ ἰ᾿θ6. -ἼΤΒΟΔ 1 
βοϊΐονο [μδὲ ποῖ (111 ἴῃ γογ. 13 18 ἀδοϊασοὰ ἐδθ 
ἱΠΟΔΡΔΟΙΥ οὔ [89 ᾿θαρθ οἵ 140]68 (Ὁ ΥΒΡ, ἄπ. λεγ., 
ῬΙΌΡΟΓΙΥ “αι μουϊηρπ᾽ ἴῃ [0 δοῶϑθο οὗ ""ῃΡβδῃ- 
1Βοο).---ἰΒῈνΝ ΕΖΒΑ δρρϑαδζα ἴὸ υπάεχσειδεηί 
86 ΤΟΙ ροθοσῖ 8} 7, 86 ἀσποίηρ 41} ἰλδὶ ΠΟΥ 
ΘΟ] ἃ Βογαρϑ ἰορϑίμοῦ ΤΣ ἐμοὶ οὐχ βου γ, ἰῃ- 
οἰυάίηρ ἰάοἶ κα, δῦλὶθδ δῃὰ 4}} οἵμπος οὐὐθεὶθ οὗ ζτθ- 
᾿δηοθ."" 2.4. Αὐεχ. ΤῊ ΘΟ ργθμθηὶ γ6 68 η- 
ἴηρ' τοῦ]α δαΐ( [86 τοίϑγθῃοθ. οἵ γϑσβ. θ, 10, πῇἢϊο, 
ἐς οὗ 1π6 Αὐἰδιογβ ἱπίογρτοίδεέσωη, ἱμπδὲὶ τ κ 68 

6 πγδΐη τοίθγοποο ἐπ ἐδα οπὰ ἰο δ6 ἴο ᾿40]5, δοὺ- 
(ΔἸ ὩἸῪ ἄοόδ ποῖ Ἔχοϊαὰθ σϑ]δηοθ οἱ ἐοσοῖχο προ 
δηὰ [Ποὲγ ἀυσῖοε.--- ΤἙ.]--- Πα κόλξεζε γολ, 8 ὑγϑαῖῃ 
ὙΠ ΘΑΥΤΥ͂ ΔΎΒΔΥ ἰμ6 Ὑ8016 Ῥδηίμβοου (ΗΠ Ἐπ α- 
ΒΤΈΝΒΕΒΟ, ὈΕΙΓΙΖΒΟΗ, οομΡ. χὶὶ. 16, 29). Ομ 
(6 οἴμες μδηά, ἰμοϑα ἰμδὲ ραὶ [ποῖ ἐσγυδὶ ἴῃ [16 
ΓΒΡ, ουθὰ 1 {π6 μὲ ΟΔΙ ΔΠλΣΥ 8}}4}} δνθ 
οΑγγὶοὰ {ποθ ΟΗ͂ ᾿πίο (16 ΕΧ1]6, γὰ}} ἰΔ|κ6 Ῥοόδβθεθ- 
βίοῃ οἵ ἰμ9 ΒΟΙΥ μαμὰ δπὰ οὗ ἔἶο μοὶγ τηουπηίδίη 
88 ᾿πεΐν ἱπμουδηοθ. Ηθδοο ΧΘ᾿ΏΣΙΒ οἷ οὗ ἴδλθ 
Εἰχ119 ἴς [80 οοποϊπάϊηρ ἱπουρδί, πρίοὰ ἰδ οὁΧ- 
Ρτοδδοὰ ἴῃ γογ. 34 πὶ ρτοδὲ δα ΡΠ δδία, 

4. ΘΟ. ΤΟΥῈ ΞΒΜΙΤΈΞ ΑΝῸ ΗΕΑῚΙΚ ΤΗΟΒΕ ΤΉΑΤ ΤῈΕΤ ΤΗΕΜΒΕΙΥῈΒ ΒΕ ΗΒΑΤΡ.᾿ 

ΟΒΑΡΤΕΕ [{0{]}ὧῚὡΠἠῚΠἰ 1δ-21. 

15 Ἐὸν ἔδυ βαξί ἐμ6΄ ἰρῇῃ δὰ Ἰογ ὍΘ ᾿ "΄᾿ 
“ΤῊ δὺ ᾿ΠΠ Δ οί οἰσση τ , 056 πϑῖλθ 8 ΗΟΪΥ; 
1 ἅπ6}} ἴῃ 6 ἰρῇ δηα ΠΟΙΥ ρίαδε, ᾿᾿ 
ἽὝΨ: Ηἷπ α͵80 ἐλαὲ ἐδ οὗ ἃ οοπίσιίθ δὰ μα} ]60 Βρὶ σι, 
Τὸ τουΐνο {86 βρισὶξ οὐὗὨἩ (86 Βαμα ]6, 
Αμπᾷ ἰο ταγίνα {μ6 μοατὺ οὐὁἁἩ [Ὧ6 οομ σηῦθ ΟΠ68. 

16 ΕΌΣΙ ψ11}] ποΐ οοηϊθηᾷ [ὉΣΓ ΟΥ̓ΘΙ, 
ΝΟ ΙΒΟΡ Ὑ111 Ὀὸ Δ᾽ Δ Υ8 ὙτΟΙᾺ : 
ῬΕῸΣ ἴδ6 ερὶτὶΐ βῃου]ὰ [811 ὈΘ ΌΤΘ ΤΩΘ, 
Απᾷ [ἢθ Βου}]8 ιυλίος 1 Βανο τοδασ. . 

17 Ἐργν 186 Ἰπίαυ ον οὗἁὨ μ͵8 οογείουβποβθ “γὰ8 1 πτοῖδ, 
Απὰά βιμηοίθ Ἰώ: Ι μά πιο, δῃά ψδϑ σγοίὶ, 
ΔΑῃά Διο ποηῦ ου Ῥτονδγάϊυ ἴῃ (86 ψἈΥ οὗ ᾿ἷβ μοδσί, 

18 1 μᾶνθ βοϑὴ ᾿ΐ8 ψαγϑ, δπα ν1}} 68] Βΐτη : 
Ι[ ν}}} Ἰοβὰ Ηἷτη 4180, δῃα σοϑίοσθ οι ΟΣΊβ, 
ὕπο Βἴτῃ “δηά ἴο ἷθ ΤΩ ΟΌΣΏΘΙΒ. 



ΟΨΠΔΑΡ. ΣΥἹΙΙ. 16-21. 621 

19 1 ετοδΐο ἴδ ἔτ οὗ 186 1106 ; 
Ῥόδου, 
ΒΑ [86 ΤΕ; δηᾶ 1 ψ1}} 68] ἈΪπι. 

0 πηι ἰδαὶ ὦ ἴαν οὔ, δηπά ἰοὸ λήπ ἐλαΐ 18 ὭΘΑΓΙ, 

20 Βυὶ (86 νι ιοκοά αγὸ 11|κ6 ἐμ6 ὑγχου }]6α 868, 
ὝΤΆΒΘΩ 1ἰ σδηποῦ τοδί, 
Ὑ μο89 ϑίθσβ οδδὺ ἈΡ ΤΏΪΤΟ Δα αἰτί. 

21 

ΤΈΧΤΟΛΙ, ΑΝῸ 

Βοο ζδεὲ ἴοξ ἰδ γϑοῦζρομοθ οὗ ὴ6 ποράδ: ογσ. 16. 

8.91 δ δὰ εὐϊοοιίνα΄ οοτηΡ. Ῥε. χχχίῖν. 19. Ὗοσ. 16. ηθ 

ἀϑααοδ ἴὴ ἐμ Ῥπαίπιε : χ!; 8; ἰχχίη, δ; ᾿χχυῇ, 4; ανἱ. 
δ; οΧ]Π. 4; ὁΧΗΪ 4. οτγ. 11. »0Ξ, ὀοίορ. δος. τἱ. 18. 

Υοτ. 30. 55. ᾿ 
Ψον. 11. ἽΪΛΟΣ [6 ἐδο ἰηΐ, δῦδοὶ. υἱδοϑὰ δϊοσ, οσρυϑβ- ἸῊΝ 

ἴπᾳ ἐπ Ὡοξξοδ οὐ ναοὶ ἐβ οοηφίδηϊ, δσοπείησουθ; ΟὯΘ 
τοῖν 8Δ. Βοῖθ, οχῳσζοδδαίγο οἵ ἐδ σοηφδϑίδηξ Ῥγδοίίοθ. 
Ἰποίοοὰ οὗ ἣΣ ἐξ 'σουἹὰ ῥσοροσὶγ τοδὰ ἣΣ , Βαΐ, 

88 5 ΘΝ ΚΒονγῃ, ἢ γ6 ΟΟΟΌΓΣ ΏΘηΥ τηοάἀ! οι οη ἴῃ ἐἢ 15 

δοτὲ οἵ οοῃαίγυσϊίοη. Ἐξροοίδ!ν ἰξ ὨΑΡΡΘῺΒ Ὠοὶ Βο] 0 
ἐμαὶ 0 1ηἶ, δῦδο!. σἤδηβοϑα ἰῃ ἐπ 1Δδὲ ΤΏ ΘΤΟΌΘΣ [πο [6 
δηΐὁ ῬοΣῸ ΟΣ μαγιοίρίθ (δοιρ. 23 βδω. χνὶ. 13; 66}. ΧΧΥἕ. 
13; δον. ΧΙ. 6: 8 βαζη. ΧΥ. 230; χυΐ. δ, εία.). ΤΉ ΘΥΘΙΌΣΘ 'Μ 
Ἐγδη δ δ6: “δηὰ 1 διηΐ!ο μἴγῃ, ἴῺ (δὲ 1 ὈοΐΏ( ΔΗΡΤΥ 8149 
τογφοῖ ." ἽΠΟΤ ἀϊνοσὶ οδυϑαιίνο ΗΐρΉ. -- [0 τη δἰςθ Θ0}- 

δϑαϊτηθηέ, ΕΒ] ἀ τ β.-τ- ΤῊ οἴδιδο “)}) 2277’ Ὑ)} δίαὐθϑ 
6 ζαγίμοσ ΘΟ;ΒΟαΌΘΏΟΘ οἴ ζη9 αἰγίηο βυλ πα, Βα ἴὸΣ 
ἐπί ἰ5 υδοὰ ἰη0 ΡῬαυ οοπδέο. ἐπ ρεν7., ἀθ  οὐ Ὡς, Ποῖ ἃ δ[0- 
εῖο, Ὠἰδιοτίοοιὶ βοῖ, ὈαῚ ἃ πιδο θοίδείοι ΟΠ ΒΘ ΘΔΏΠΥ Γο- 
Ῥοδέϑα, δοοοιρδάξωρς ἰο ἐπ ὑϑορο δὲ ΘΧΡΥΘΘΗΘ8 δογίδεί- 
φοὶὶγ τ ὴδὲ ἰὁ γοὶ δοιιοίπίοκ οοβίπαυοσθ,. οι, ΤΏΡ 

γος. 8; 5 Σ γοΣ. 30..-ὐ Δ οὺσ οοζορ. ὅος. ΗΙ. 14 2; "ὡς 

: δ ΒῸν ἰδὲ 
διϑέίς δέν, ὧκ ἐλαΐ δεὶπρ ἀπστν 1 Αἰδα τενεοζ,. 
ἐλ ὧρε. 

Τλαγο ἴδ ὯΟ Ῥ6Β06, δαὶ τα τὰν Οοἀ ἴο [δο νἱοϊκοά. 

ΘσΒΑΜΜΑΤΊΟΑ!,. 

οομοοσηίης 18 ἀϊδεϊποξίοι ἤγοτα 29 }χ' 809 ΟὮ ὅθσθῃι, 

χΙΥχί. 22. 
νον. 18. ΟὯ6 ΤΩΔΥῪ (πεσογάϊηᾳ ὕο ἐπ Υἱ ον ἴῃ [6 ΘΟΠ- 

τηϑης Ὀοίον; υηὰονείδηὰ ἸΠΚΡῚΝ ὧδ οομαΐι, ΔΒ ὑἢ90 
ποτὰ ἰδ ον θη ἰγ πδοὰ ἰῃ 26:. Υἱ, 14 ; νἱ}}. 11, πῃ! οἢ Ρ6θ- 
βΒίϑβ, δΑ'ν"ο, οὉὉ δοσοπῃὶοΐ ΊΔ ἴῃ ἐδ (οτοκοίπα γοσδο, δὰ 

ΟὨ δοδουπὲὶ οὕ ἐμ ἀου]9 οὐ, δοοογὰ ἰῃ δοῦυμαὰ υἱὲ 

ΟἿΌΣ ἰοχῖ. 86 οοποίγαοξίοῃ οὗ γογ. 18 ἰβ 88 ἰὩ ΥὙϑγ. 17 α. 
ΑΧ5 ἰογο "ΠΟΥ ἱδ (Ἱ]Ἱοτσοα ὉΥ ἸΣΠ2ΝΊ, σο ἤθσῸ 16 

Το] ονοὰ Ὁγ "1, ἸΏ ΚΊ. 

ΨοΣ. 19. [ποϊοδὰ οὗ 332) ἐπ9 ΕΊ τἱ το 2), ὈθοδΌδο (ἢ9 

οὔϊ Ὀδοΐὰθ τ ὮοΣΟ ἔὴ6 δυὐυσίδηξῖνο οσσΌΓΣΒ, Μα]. 
ΕἼΣ κμδὴ, ) Τὴθ ἰΚΌ ΩΓ δυδῆχ ἰη Ἰ᾽ΣΣΘ Ἵ ἰ6 ἢ Ὀθ 

τοήοσεσοα ἰοὸ ἐδ οοὐλοσένο βίῃ ΚΟ  Γ8 ΡΠ δὰ 5}"7ῦ. 

ον. 20. 48 ἰξ ἀοϑϑ ποῖ τοδὰ ΣΤ, ἯΟ δῖθ ποί ἰὸ 

τοκασγὰ {π[5 υϑσῦδὶ ἔοσι 88 ἃ ραγοίρ]θ, Ὀὰϊ δ5 (9 ἐπίτὰ 
Ροσβ. ροσί, διὰ ἰο ΦΌΡΡΙΥ Ὕ)᾽ Ὀθϑίοτο 1ἰ.--- ΤῊ9 ποτὰβ 

2} κι) δρῶτ ΓΝ ᾳυοίοά ὕὸτ. ΧΙΙχ. 28, ΤὨδὶ ἰῺ δοτο- 

τοίδῃ ΠΟΥ δ οὶ οΥἱ χίμδὶ, ΔρῬϑατα ἤγοιη ἢ 15 υδίης ἸΠ 6 πὴ 
δὲ ουἱναγχὰ δαοτηϊηομῦ, 86 Θ᾽ 06}}]δτηθηΐ οὗ ἢΪ8 α159- 
ΟΟΟΣδΘ, ἩΠΘΓΟαδ ἰῃ ΟἿΣ ἰοχὶ ΠΟΥ δίϑθ οὐββηΐοϑὶν 
Ετοαπάθά ἰπ [9 οοπίοχί.----- 8 Ἢ, ΘΟΤΩΡ. Ὁ »οάίδια 

ααἰοαυίς, ἰωσδαυίέ. Οομοοτηίης ἐμο Αοσίδὲ 17.) Θοταρ, οἷς 
ΟὨ τ με γοσ. 11. 

ἘΧΈΕΘΟΞΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

Το Ῥιθρῃοὶ μοτοὸ σἶἷγνοβ 8 ΤΟΥ ΠΥ οομοϊυκίοη 0 
ἔδο Ἐ ΜΉ 086 Οοπΐσο 5 ἔδ6 Βυν0]6 βογυδηὶ 
οἵ αοά. Ηδ ρμοϊῃίβ 18 ὑο ἰδο ἔβοί, ἐμαὶ 89 στουπὰ 
οἵ 411] βαϊ ναϊζοῃ ἰδ {116 ΒΗ Οἱ ΒΙΕΒΩ θα δη ἰον- 

ΤΤ ΔΟῚ τ ἐν Εἰεῖκοι ἘΠῚ Ἐἰποίαο ν μον Βαῖας δ8 ἷ δ υἱοῖγ Βοῖὶγ Βοΐημ 
ἷπ ἰο εἰ χιοει Υ διὰ γῆ γοὶ δὲ (6 
δδθη6 ἰἰπ6 Ηθ αἀπ0}}6 1} ἰ.6 πτοίοποα δηὰ οοη» 
εἱἷἱῦο ἐπ ογάοε ἴο ρίνα πολ πὸ [16 (νος. 1δ). 
Ἐὸν Ηδσ ἰδ ΔΏΡΤΥΥ (ΟΣ ἃ 16, αὶ 19 ἰοαμάαίΐου 
νος ἱ πρῶ ΗΜ ἐν κνα Ηδ οδηποὶ Ἰοἱ 

ὁ δρίσίϊ, (ἢθ δου] οὗ πιϑβ, Ηΐη ΟΤ σγθδίῃ γα, Ὦθ 
ἼΗΙ (τνοσβ. 16). Ου δοοουμὶ οἵ κἷη, ἐπάοοά, 
Ἦδ βῃγδθα ἃ δὴ. Βυὶ ψῆοα ἐδ τὩδῃ, Ὡοὶ ΓΟ- 
Ἰοτυλϑὰ Ὀγ [86 οὐδισαγώ οἰΠδαί᾿δοιλθηϊ, ῬΟΥΒΟΎΘΤΟΘ ἴἢ 
ὲβ οὐσῃι οἴοθοῖ ἩΔῪ (νας. 17), 81}}}. 6 ἄοθβ τοὶ 
ἴον {18 τοδδοῦ ρἷγθ Βἷπὶ πρ. Ηθ ΠΟΥ͂ δρρ]ΐο8 
[86 ὀρροαΐίο χιοάθ οὗ ἰγεδίπιθηϊ : 16 ἀφαίδ ἦτπι, ὈΥ͂ 
τ ληρ ὑμοαγαΐν οὐ ἷ8 μοασὶ ὈΥ̓͂ αοη ΐο τηθδηδ, 
88 ἴασ, οἵ ΘΟΌΓΘΘ, 88 ἔμ6γὸ ἷβ 8:8 ὨΘΟΒΕΒΑΣΥ͂ Τοοερῶ- 
τὶν ἰον [16 ΠΟΔΊ πρ ἰγοαίπιθηῖ, (μδὶ 18, (6 ΘΒ ΡΟ 
οἵ Ῥοΐησ ὌΝ ἴος ἰδ0 Μδυβ οὗ [Π6 μαϑὶ (νοῦ, 
18). Ιὴ πείοη, ἰμ0 ῬΓορΒεὶ ἀοϑίρτιαίθα (μ6 
δΔηηουποοιηθῃὶ οὗ {π16 ἀϊνίηθ βανίης ἰσοδίμηθηΐ 88 
6 βοτες οἵ [6 ποσὰ οὗ ργοόρμθου (γοσ. 19), Ραξ 

ὙΠΟ οὗ οοῦχϑο {11 ποῖ γὑσοῦϊ αἱ]. ΕῸν (ἢθ 
πὶοχοά, [μὲ ἀἂγὸ 1κὸ (π6 βοῶ, σΐοι Ἰδαμοά ὉΥ 
Βίογ 8 [ΠΤΟῪΒ ὉΡ ἀϊγίγ ἴοδιι (νοτ, 20)---ἰῆο τὶοίκοα 
βηὰ πο ρϑᾶοϑ (νϑσγ. 21). Ἧ ὁ ποῃῇδχγ ἴο θα γ [Π686 
᾿ὐ ῥλπαι ον 1.8] πογὰβ ἔγουι ἴδ τπιουϊῇ οἵ ἐπ 9 

Ἰὰ Τοοϊδιηθοὶ Ρεοριοι. ἐγ ἱΠῸῪ ἰπῤμυ πτὶῦν 
ἰρῃ Ὑ ΒΟ ΟΙΑσ οἵ ὑμο Ὀθοϊονοά ἀΐβοῖ ῃ] 6 δῃα βιηῦρ- 
κἰοὰ ἴῃ μοσοῖ ᾿Απα ΒΟῊΝ αγι δι σα ΠΥ ἐμ Ῥγορμοὶ 
Τοοδρὶ []αῦοθ ἰμ6 ἰυηἀαηηθηίαὶ ἱμπουρῇϊ οὗ [18 560- 
ἰΐοῃ, δῃᾶ χοίυγῃβ ἰο ἐμ τοίγαϊη σἱἢ ποῖ ἈΘ 
ποῦ] σοποϊαάο [Π18 85 411 ἰἤτϑο βοοίζοῃμ. 

2. Ἐοκ 1808 θα .1}.---- Ὁ Βανθ τηδᾶο .--- ΓΕ. 
16-16. Ὑπαὶ τον. 16, δὰ ποὶ γϑγ. 14, Ὀορίηθ 
6 οοποϊυδἑηρ ποτὰ δρρϑδτβ ἔγοτ {Ππ6 [Ογτλπ]δ 
“Εν (8 καὶ πε ΐοῖ 85 ἃ τὰ] 6 θορχὶηβ βϑοίϊ 8 
(Ινὶ. 4; 111, 4; χῖν. 18; χχχὶ. 4; χχὶ. 6, 16; 
χυῖΐ, 4, οἰς.}, ῬΑΤΕΥ, ἴοο, ἔγοπι πὸ ἀϊνίηθ (1116, 
ὙΠΟ 18 πουΐ ἰο Ὀ6 ομρ]ογοά δἱ (μ6 Ποδά οὗἉ β60- 
εἰοτβ (ἰ. 24. χ. 24: χχὶϊὶ. 1δ; χχχ. 156, χὶϊὶ, ὅ; 
ΧΙ "1,14. 16; χιΐν. 6; χ]ν. 11, 18; χί νι! 17; 
ΧΙΣ. 7, είς.). Α (μὲτὰ γϑϑφοὴ ἷ5, {π8| [6 γοΓ5. 1ὅ-- 
21 νοϊαὶθ ἰὸ ἃ ΜΣῸΟΣ ἀρθῆοτο (πὴ ἰὨοδο ὑπαὶ τὸν 
οϑάθ. ΕῸὼῸς ἔγομῃ ἱνὶ. 10 οὐ, (6 Ῥτορβεὶ πδᾶ 
[5σδοὶ ἰπ υὐἱπά, τ λ]0 ἰὴ (μα οοποϊυάϊηρ πογὰ δ 
ξλ:0 ΘΟ ρυθ θ 48 Βαμα δη ΤΥ οηἰτο.--- ΕἸχοι μῸ ἀ0» 
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βοσῖθεβ (6 [ΒΡ ἴῃ τοβροοὶ ἰο Η58 Ἰῃδηϊο ἐχ- 
δἰιδὔώοη. Ηδ 68}186 Ηΐτὰ ἢγεὶ Μ)) Ὁ, δὴ οχ- 
δλαρὸ ας (μδὲ ΟΟΟΌΣΒ ΟὨΪΥ ντἱ. 1, αὐά πμίοὶ 
οβογίθοβ παν Ἵχαϊιδίίοη οὗ αοα ῬΥΙΓΉΔΡΙΥ δο- 

οογάϊης ἴο 16 οαὐπαγὰ δρρόδγαθοθ. Τδυβ [6 
0115 Ηΐτι Ἢ 129 (ἐ 6., ποῖ : Εἴ σγβο ἱμβδθϊ 
ΟἰθγΥ,---α τοργοθοηίδιίΐοη ἱπόλρϑὉ]6 οὗ δοοοι- 

. ΡΙδμιηθηί, θυῦ: πβο Θίβσῃδ! !Υ εἱΐϊβ θηϊῃγοπθα, 
4. 6.) ἸΛδ᾿ηἰδίηθ ΗΒ ἤουβα, Η]8 ρίβδοθ, {8 4190 
ΗΪ8 αἰργηῖγ δηὰ ἤΟΠΟΣ Οἰ ΓΔ ΠΥ, ἢ ΠΟΡΟΣ 116 
8 τη Δῃ τίνϑη ουὖἱ οὔ ἴ, 1χ. ὅδ; Χχχ. 8; Χχνὶ. 4; 
χὶν. 17. Ιχὶν. 8; ἰχν. 18). Ταϊσὰ δμὸ ἀραι ρηδίθθ 
Ηΐηὶ δ 6 Ομ ὙΒβΟθΘ Ὡδῆγ6 ἰδ “86 ΗΟΙΥ͂ 
ΟὨο,᾽ δαπείια. ΤΏυσ οηα που]ὰ (Πἰηῖς Ης ᾿τῶβ ἴοο 
ΠΟΙΥ ἰο τοβοτί ἰο 8] οτβΐρ τὶ αἰηι! ὨλοΏ. 
Βαυΐ ηοἱ Ηδ ἀοείαγοθ οἵ Η)ϊμπιθοὶῖ: δἰ ΒΟῦΔΕ Σ 
ἅντ6 1} οὐ πὶ (Πδανθὴ ἴθ τηθϑηΐ, (μ6 Εἰρἢ 
Ρἶδοθ οἵ αοἀ τὲ ον] ΚΒ 4}}, οοιαρ. χχχὶϊὶ. δ, 
δηά (Π6 πηοἀϊβοὰ οχργοαβίοη ἰδία. νον. 16) δὰ 

ἴΏ [89 ΒΟΙΥ Ρδοθ (ἴῃ [86 ββῆβδ οἵ ΦΡ 
88 ἴῃ Ῥα. χὶνὶ. δ; ἰχν. δ᾽ 10 8 ἐπ6 ὌΡΡΟΓ βδῃοίυ- 
ΔΙῪ ἴδαὶ 18 πιοδηῖ, Εχοά. χχν. 9, 40: χχνὶ. 80; 
Ασα νἱ!. 44; ΗδΡ. γῇ. δ). ΒΈΙΙΣ ἄνεθ!} δ180 
τ Ηἰπὶ τ8δὲ ἰδ οὗ ἃ οοπίσίϊθ δῃᾶ ἸοΥΥ 
δρὶτίς (Ῥγον. χνὶ. 19; χσχῖχ. 28). δὶ οου- 
ἰγβαία, ἱπογοίογο, Οοα ἰδ σβραδὶο οὐὔἱ Ηδ ἀνο}18 αἱ 
1Π6 βΒ8Π16 ἰΐπη6 ἴῃ ἴ86 Ηἰρἢοοὶ δηὰ ἴῃ 1.9 Ἰον ἰθϑὲ, 
Βυὶ ιμαὶ ἰα πο οοηίγδαϊοίίΐοη. ΕὉΣ ἴδ “]οπὶν 
ΒΡΙΓΙ ἢ ἴα 4160 δὲ ἃ ομοΐοθ δῃὰ σογίῃν ἀπο! ἕηρ, 
γοδ ἴΠ οἰοϊοοβί οὗ 8]}, βίῃοο ἰξ 18. ἃ ᾿ἰνίηρ, Ροῦ- 
ΒΟΏΔ8] δαρίἰίοη, Βαΐ ἱξ 'Β Βο σμοΐοθ ἴοῸυ {π6 τγϑδᾶ- 
ΒΟΩ ἐμαὶ (ἢ Βυμ0]6 τλδη βυγγεπάθυβ Ηἰμπβ6] 
ὙΓΠΟ]1Υ, Δ ποι ίηρ ἔγοηι ἷ8 οὐσῃ, Ὑ011] ΟὨ]Υ δὸ- 
οορὶ ἘΣ δὰ οἱ πἰμθο Ὀ6 1} πλϊ παρα ὈΥ ΗΠ]. 
Τῆῦκ αοά βυρρ!ΐε8 ψἢαΐ 6 τδηίῖπρ ἰῃ πη). ΕῸΣ 
Ἠδ πρδῖκοβ Η1β ἀνθ] ες ἰὴ ἰπλ Ὀγθοΐβοὶγ ἴον (ἢ9 
ῬΌΓΡΟΒΟ οἵ ΑἸ] ηρ; Βρί τὶ δηὰ πϑατὶ (ἐ. 6.. μχϊπὰ δηὰ 
δουϊ, (πη Κιηρ δηὰ πὶ} ρ), οὗὨ ὑῃ6 Βυμ]6 δηὰ 
οοηίγι 9 {ἢ 6 πον, ἔγοδὰ ἀϊνὴπο 116 (οορ. (Α]. 
ἱϊ, 20). Τὺ ἀρρϑδῖβ ἔγοτὰ “ ἴο σϑτυῖνθ ἴΏ9 δρέσὶ 
δὰ “ἴο χσονΐνθ ἴδ Βοασῖ,᾽ (μαὶ (6 Ῥχορβοῖ 
ΤΩΘΔΠΒ δυσί Βυτα 0]6 βου]8 88 ἃγὸ 8180 θουγὰ ἀόσῃ 
ἄθορ σι βοισον. Ηΐδηοθ, νου. 10, 6 σϑῃ ῥγο- 
μάθο ψἱ ἢ ΤΟΣ Σ νυν 1] ποῖ ἴο οἴοταὶ τ οοπῖθμῃ ἃ, 
ΠΟΥ ὯΘ ὈΘΥΡΘΙΠΘΙΙΥ ΔΏΒΔΤΙΥ (οοιαρ. ΡΒ. οἰϊ!. 9). 
οὐ σαπηοὶ ἀο (8 ἴον {Π6 γϑββοῃ, δ]8ο, {πὶ 6ἷβθ 
6 σῆοΐθ Ὀοΐηρ οὗ δ που 6 ἀεβίγογρά. 
ΕῸΓ 88 ἃ ογοϑίυγθ, δ οδηποί ἰῃ (Π6 ἰοηρ στη 
θηάυγο (μ6 πταῖ οἵ αοα, Ἐν οοπ(πιιοά βηλἶηρ 
[86 αρίσίϊ οὗ δ τπαὶ “δἴδηᾶβ Ὀθίοσθ 
Θοά," ἃ δ., δε Κἰπάγοάὰ στ αοά, ἰβ σα Ρ80]6 
(Μαιιῃ. χνῖ. 10) οἵ ἨΠΒ ῥγθβθῆοθ δηὰ [8] οσσβΕΐρ, 
8 ἅ [86 508} ἐπί Ὀϑοδίηθ ὉΠ ΓΙ) (θη. 11. 
7) ὉΥ ἐπ ἱῃθγθαιΐης οὗ (μι ϑρίτἰ!, ταδὶ ρἱηθ 
ΑΥΨΕΑΥ͂ Δηἃ ῬΟΣδ, [Ιη (μΐ8 τὰ αοὐ που]ά 
ἀσρίγον Η]α οὐσῃ ποσῖς. 

8. ῬοΣ τἴ86 ἰηᾳαίιγ-----ἷο τοούτηοτσα.--- 
γα. 17, 18. ΤῊΘ βοστοτβ ἵ᾿μπαὶ Ουᾶ ἀθοζθθα 819 
ποῖ Ὀ]ονσ οὗ ἀοαιγαοείοη ([ΔὩὰ. 111. 81-42). Ηρ ἰδ 
ΔΏΡΤΥ δηἃ Οἤδαίϊβοθ ΟὨ]Υ οα δοοουηὶ οὗἉ εἷη, Βαὶ 
[Παὐ βἷπ ἴβ μθῦθ τηδᾶθ ρσομπιίηθηι π ΐοῖ ἷβ ἐπ 1 
Τί. νἱ. 10 ο4116ἃ 188 τοοῖ οἵ 411 ουὐνὶ] ἐπίῃ, σἱε., 
16 πλεονεξία (Ο0]. 111. δὴ) οΥ φιλαργυρία, ἴΙὲὶ ἰκ 
ἤΘΓ6 πδιῃηθά τηθίοη στο θα! γ, (86 (Βἰηρ βἰγίγοη Σ 
»ΎΞ, “ σαϊίηρ, σαϊη) Βοὶπρ ῥεὶ ἕοσ ἴΠ6 βιγί νἱηρ. 
γ Παῦ μα }]ὺ ἰβ 8ὸ στοδί (ἢ δὲ 8 τηδῃ ν|1] ποὶ δυτάοῃ 

8ἷ8 οοῃδοΐθηοθ ψ !ῇ 1 ΤῸ [ἢ βαῖκο οἵ μαΐῃ  ΤῊΘ 
Ῥογέύ. ΠΟΥ ἀδθουῖθαθ (86 δηρὸν 88 δὴ δοίῃαὶ 

υθόκεοη (πδί μϑᾳ 10ΒΡ δεοϊβ "ΗΝ Βεαδσί. 
6 ΘΟῃηβοαθθΏ06 Ἀπ ἐχργοαδίοῃ οὗ {π|8 ΒΏΡΟΣ ἴδ 

86 δι πᾷ. Βαϊ 4δβ ἰδ ἷβ ποὶ βαϊά ἸΓ9ΝΊ θαὶ 
ἸΓΣΝΊ, τὸ ΠΔῪ ποῖ ἰγδηβὶδίο: δηὰ 1 βιιοίο, μα : 
“ᾳῃᾷ 1 δι 16.) ΕΊΟπι [Π18 1ἴ δρροδσγα, ἰδὲ (86 
ΤῸῈΡ [88 ἠοῖ ἰῃ τηϊη οοηοτγοίο, ἀοβηΐίο 88 
ΒΑΥ͂ ΗΪἾ5 οοπάυςί ᾿οπασγὰ ὑἰῃ6 Ῥοορῖὶδ [ατδοὶ, θὰ. Η 6 
ἀοδουῖδεθ βοσὸ ἰδθ οοράυοὶ Ηδ οὔδοσυοα ΘΥ̓ΟΓΥ- 
ΠΟΙ δηᾶ ἱοπασζὰ 411 θη. ἸΤΠογοίοσε πὸ τπβέ 
ἰγαμδίδίο: Σ δι ΔΏΔΙΥ δηα Σ ατοΐῖϊο, ἔῃ τμαὲ 
ΘΙ ΔΏΒΔΤΥ (5866 Τατί. απα Οταπι.) 1 Ἀἰᾶο Ἀδγ- 
8011. ΤῊΘ οἶαυθο Ὀπὲὶ ΒΘ υϑῃϊ ΟΠΙ͂ :6009]- 
Ἰέούυαῖν ἐπ [86 γᾶν οὗ ἰ5 Ὠϑασῖ, ἀφοΐδσγο (ἢ 9 
ἔασίμοσ οοῃβοαῦοσποο οὗ {86 ἀϊνϊπο βιιϊἶσ. ΤῊΘ 
Οὐαουγδίϊοα ΘΟΠΓΠΌΔΠΥ τοροδίβ ἰἰρο] 186 
ἀϊνὶπο ομδαιβοηθης 'β ἀϊβγοραγάοὰ ὈΥ θὰ. [ἢ 
88 νου ρα ἴῃ ἴΠ6 οδ86 οὗ [5Γ8] 88 'ἱπ (δὶ οὗ ἴῃ 6 
ΤΑΔΊΟΥΪΟ οὗὁἨ τηδηκὶ πὰ, Ὑδογοίογο [86 οἰιδϑίϊθο- 
ΤΘὩΐ 188 Οἵ Ὧ0 ἀνδὶ]ϊ, Οηθ σου]Ἱὰ βυρροδο ἴθ 
(μδὲ [89 [0ἘΡ σησρὶ ἰοανο {86 οοηίαπηδβοίοιβ τηδπ 
ἴο ἷθ μδων ὑρηρ λενὴ ρον Βυϊ πο! ΤῊ τὐῤρῦτῳν 
806, [Π6 ῬδΔσῃ 6 φοῃρθβαϊοδίβ ἰοὐ ο 
ἷε τ πους δουπιμ, ἘΠῸ 8608 (ἘΠ ΣΤ ΕῚΒ 1. 
ὍΑΥΒ οὗ ἃ πιδῃ,, πον Ὀορίππίημ, 1 64]6 δηὰ 
δηθὰ. Ηδῤδ βοοῦ ΒΊΟΥ ἰμθθ6 τᾶγ8 1.8. ὙΠΟΥ 
Ἰεδα ἴο ουδυϊδδιϊηρ ἀοοιγυοιίίοη. Ηδ οδηποί βυ δὲ Σ 
1818. Τμογοίοσο Πδ ΔρΡρυόδοβδδ 8 ἤδη Ὡοΐ ΟὨ]Υ͂ 
ΟὈΕΥΔΙΑΙΥ ὈΥ ΔΏΘΤΥ βιυλτης (γοσ. 17 α), Ηθ δἷβο 
ΤΑΔΙκοΒ [86 δἰἰοιρὶ ἰγαγάϊυ. Ηδ λδαΐβ 6 ΤλδῈ ; 
Β6 (πον ἀθηιγ [6 δ 80 οἷ ἰπλβοὶ ἢ Ρ6 μοδ]ρά. 
Εον αοά ἰαγβ Ηἰἱβ ζγδοὺ ἰηαάθοά 88 ὭΘΟΣ ἃ ὯΔ} 88 
Ῥοβδὶ 9. ι Ηδ πουεσ ἴΌγοο ἱΐ οὐ Βῖ:ω. ΤῈθ 
ΤΏΔΏΠΟΓ οὗ (μ6 Βοβ]ϊηρ ἰ8 ἀχρ αἰ θᾶ ἴῃ (86 (ο]]οτ- 
ἷῃρ ποτάβ: δἃπᾶ Σ 1111} 1θαᾶ δὲπι͵, εἰς. Οοά 
ὈγΙηρΒ (86 πιδη ἔτοπι ἰδ 6 ἩΔῪ οὗ ΘΟΓΓΟΓ ΟἹ ἴο [6 
τὶ αιῦ ΤΑΥ͂, αηὰ (Ποῃ οχίθηἀβ ἴο μἷπλ δὶ 18 ποοά- 

[α] ἰο οοτλίοσι δηὰ βἰγεηρίμθη ἰη. Ὁ ὉΠ) ὈΣΦ’ 

δ ΡΓΟΡΟΙΙΥ ““ἴο τοηαϊίθ, ϑοτηρϑηβαίθ οοπβοίδομα,"» 
ἢ 6.,» 0 ΘΟΏΒΟΪ δίΐοηβ 88 Ἵοοϊροηβδοῃ. ΤΏ 

Υ 2ΜὉ) Ἰοϊπϑὰ ου οοπίδίμθ 186 ρίαἰμοδὲ σοδίσῖο- 
οι οὗ (86 ἸΠΝΒῚΝΙ. ΤΠδὶ ἰδ οὯθ συσδὶ, τὰ} 
ΒΤΊΕΒ, ὈΕΙΙΥΖΒΟῊ οἱ ἀΐ., ἰακα 1 ἴῃ (86 ϑβῆβα οὗ 
“ἐ φηᾶ ᾿ἱπάορά, υἱΖ.᾽) (οορ. γογ. 11). ΤΏ 100 
οϑημοῦ χυϊάθ 84}} δηά γεγο βἢ 81} σὶ ἢ Ηδ οοπδοῖδ- 
τίομβ, Ὀαὺ ΟὨΪΥ Ἐδοδθ τπδὶ ἃστὸ οὗ 8 σου δ]θἅ 
ἐριτίξ, ΤΉΘΥ δ1ὸ ἱβογοίοσε ἴμς βδιηθ [ῃδὺ 'ῃ ΨῈΣ. 
16 ἀγὸ οδ]] θὰ οοηίσι(ε δῃὰ μυμῦ ]6 οὗ δβρί τὶξ. 

4. Σ οτϑαῖϑ ἴδο {τε ῖ----Πὸ υν]Ἱἱο]εθἃ.-- 
ο8. 19-21. 80 τοῦοῖ ἰ8 οοτίδίη, γοσ,. 19 ᾿πῖγος 
ἄσοορα 186 οοποϊυδίοη. Τμθ ἱμουχμλ “ρϑδοβθ᾽" 
Ἰοΐμθ σνϑσβ. 109-21 οἱοβθ ἰὸ οὔ δῃοῖμβοσ. Βαὲ 
“δὶ οἵ ὈΠΟΣ 21) ΜΜῸ 27 Οταμμηδίζοβ γ 186 
ΟΣΒ ΤΔῪ ὈΘ Ἰοῖθοα οἰτμον τι τ δὶ Ῥσθοθᾶθϑ 
οΥ χῖ ἢ ψἠδὰ οἱϊόνπ, Απά λ8 τορασὰδ ἔθ βθΏθ6, 
ἐβρτοαῦί, ἔτυἱδ οὗἨ [μ0 1108 ἀοοβ ποῦ ὨΘΟΘΑΒΆΓΙ 
ΤΔΘΔΠ ΟὨ]Υ ὑμδηΐκη δὰ ἀϑωμε Δ Ὠουχῇ (86 τὸ 
οὔ ουσ ἰοχὶ 8.6 80 υπάογείοοά, ΗθΡ. χῖϊ!. 16. [τ 
Ῥτον. χ.ἕ 81 νίϑάομα ἷβ ἀϑεϊρτιαίοα δβ (9 οαϊρτονία 
οὔ 16 Ἔοηδι, ἴῃ Ῥτον. ΤΡ ΝΣ ΣΤ" 20 
κδίϊοίγ πὶΐ Εροὰ ἷβ ἀοδβοῦὶ ΔΒ 
1 Ἢ δηὰ ὈΠῸΣ ἈΡΆΣΕ, Ἡἠμετοῶσο ὈΤΟ 31) 
ΤΊΔΥ θ6 (6 ποτὰ οὐ ῥγορβθου, οἰΐμβοῦ {πδὶ Ὀδίοσο 
18 ΟΥ {π6 πογὰ οὗἉ ΡΓΟΡΏΘΟΥ ἴῃ σθῆθσγαὶ. ΝΟΥ͂ οδῃ 
ΟὯ6 ΒΔΥ, ἰμδὲ 86 0 ΒΡὺ οχίθηβ οοτηΐοσὶ ἐπ ἐλαΐ 
Ηδ ογϑδίοβ ὑμαη κα δηὰ ργαΐβο ἢ Νοῖ Ὑϑγγ Ὲ}}. 
Αἱ Ἰοδϑὶ ἢ οὺγ οοῃΐοχὶ οΩ6 ἸΟΟΚΒ ἴὉΓ : ἱπ ΟΥ̓ οσ ἰὸ 

πλδῖκο (9522) (μηρί γἱηβ, ΟΣ “1 στοδίο ἐσαὶέ οἵ 
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δ 1ἴρα, ἐπ ἐλαὶ  αχίαπα οοαπιίοτί, Βαὶί ἱ{ ὈΥ 
“ (γι ϊ! οὗ (μ6 11ρ6᾽᾽ οὔθ υπαοσυίδηάδ ἴΠ6 ἐὰν υρρνς 
πογὰ, ἐμθη ποῦυὰ Ὀ6 δδιὰ, ἰμδὶ ἴῃ 6 ΒΡ [68], 
καυϊάοα, οσοπιίογίθ, ἰῃ ἰδὲ δ (βαίκοβ ἐμ ἐγυὶν οἱ 
ἴηθ 1ἶρα, ὦ, 6. ,»οἵ ἐΠ8 ργορμοᾶς 1ἴρα. Βαϊ (μδὶ τ γῸ 
Δ ΨΟΙῪ ίο δηἀ δι: οἷα] Δ ΉΉΟΣ οἵἁ Ἔχ ργοδείοῃ. 
Ἐον ἰῃ6 [0Βὺ σδ δῆδχ δ]} οὐἱγ ἱπαΐγοοι! Υ ἢ68] 
δὴ οομίοτι ὈΥ̓͂ πιδἰκίηρ ἰμ6 Ῥτορδοῖ 8 αἰνὶηθ 
Ὑοτάβ. [{ οοπλοβ βῦουν αἰγθοι Υ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ Πι68 85 
οὗ τὴ9 [9 Ἐ}08 ορϑηΐηρ (6 Ποασίβ ἴὸ χῖνο μϑοὰ ἴο 
ὙΓΠαὶ ἰ8 δροίκοη ΕΥ̓͂ Ηΐ5 ϑρίγιὶ (Αοἱδ χνὶ. 14). 
ΤΠογοίογο 1 ἀοθϑ ἢοΣ 866} ἴο π16 ἴ0 ὈΘ ΡΓΟΡΕΡ ἴο 
οοηηροί ῷ ὦ ΔῈ }2 ψ|}} τρδὲ ργθοθάθα. Βυῖ 1 
Ὅπὸ οοῃπηροῖί ἰξ πὶίῃ δὶ [01] οΟὐγ8, ὑἢ!6 Β8π16 ΓΟΘΔΟΏΒ 
ΔΙΓΟΔΑΥ αἴνοη ἀοιογηχίηθ ἀραΐηδί {19 πιοϑηΐηρ 
"ἢ ἐὐδηίο, δΔη4 ργαΐβο." ἘἨὙδμογεοίογο ἱἢ ψὸ τοῖον 1 ἴὸ 
1π6 ῥῬσγορβμοίίς ψογά, τὸ τηυοὶ ὅτεϊ οὗ 8}} ποῖ ἔογροὶ 
τῃδὺ 1686 πΟΡ8 ἀγῸ βροίζοη πὶῖὶ 8 οΟγίδ] ἢ Θ.)- 
Ῥμδαῖβ, Τὴ οχργοβδίοη ἰδουχ Εἰπαγρά, 18 8(1}} 
ποῦ {1:8 ΒΔ 16 ἴῃ τῃηθδηΐῃρ 88 9 οὐ Ὁ Π9᾽ ΠΊΣ. 

Εον 3232) ἴ6 ποὺ (9 ὑθυ8] ποτὰ ἴον “δυσάϊηρ, 
δργουτηρ" ([Π9 πλοϑὲ πϑᾶδὶ δσὸ [19 οὗ 155). 

10 οοσῦτβ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ ῬΟΘΙΓΥ͂ Δηα ΟὨΪΥ ἰῃ ἴοαν ὈΙδοθβ, 
δη6, 48 τοιραγίκο, 18. ἃ] ΜΥΔΥΒ ἢ ἃ οογίδί η 
ΘΙΡΙ 8518, ΕὯν Ῥβ. ἰχὶ!. 11 1:0 ἀραϊμηδίοα ἃ 
ἜΠΤΟΙΘ Βρτγουϊηκᾳ, δηὰ (Π6 88Π16 δ'δοὸ Ῥβ, χοϊΐ. 18, 
ΜὨΙΟἢ ΘροΔ 8 οἵἉ 8 ἱπιρο  ἶπρ ἔογοο οβδοιλνο ον θη 
ἴῃ οἰὰ Ῥτον. χ. 31 πουἹὰ βαυ, ἴμδὲ ἰἢθ 
ταοῦἢ οὗ ἴΠ6 τὶ ρΐθουβ 18 γί οὰ ψὶῃ [ἢ6 ΡΟΥΘΡ 
ἴο Ῥγοάσοο ἴπαὲ πὶ ἴα ποὺ]οβὲὶ, ἱϑάοια. ΖϑοΝ. 
ἷχ. 17, ἤη4}1γ, δἰκο βρθᾶῖκβ οὗ ἃ βοόποσ οἵ ὑτοάμο- 
ἰἴοη τβΟΒ6 ᾿ηἰΘΏΒΙΥ͂ 18 αἰζοηίοα ὈΥ (6 Ἔχοθὶ ΘΏ 06 
οἵ νβδῖ 1 ρῥγοάιϊιοοθδ, 8.0 τπθη ἴ Ὀοϊΐονο {μὲ 6 γΘ 
"Ὁ 3.) ἄοοβ ποῖ πηθᾶῃ ἴῃ ζϑῆθγαὶ “οἤαρτγίηρ οἵ 
ἴη9 1104," αν ““Βρ]οηάα οὔδρτγίηχ, Ὡ0Ὁ0]9 ΟΗ͂Σ 
δρυτγίη." ὙΤὨδῖ 15, (9 Ῥγορδοῦ ψου]ά βαγυ, ἰδὲ ἢ6 
τοραταὰϑ ἰἢ0 Ρτοοίατηαίΐοῃ οἴ ὑφ ποδὶ] ΐης 
ἔοτ ὑποβο ἴϑγ δηι ΠΘΆΓ 88 ἰῃ6 διρῇοδί δηὰ ποῦ] οϑὶ 
βονον οὗὨ μἷβα ργορῆθου. Ῥθδοθ, Ρ9806 ἴο δίῃ 
ἐμαῖ [5 ἴατ ΟἿ, δῃ ἃ ἴο δίι 5118 πϑᾶσ, δ ἃ 
: ψ{ἰ11 804] παι, δαὶ τὰ τ89 Τοτᾶ, ὈΠογοσ ἢ 
ογοδιίηρ ἰμ6 ἥοτον οὗ [89 (ργορῃοίίο) 1108, ὦ, 6., 
ἐπ τπᾶὶ Ηδ αἱὐΐοτα (6 ἰρῆοθὶ δα ποδὶ α]οσίουβ 
τΐηρ [δὶ Ηδ οοπχηίδοίομθ Η9 Ῥιορβοῖ ἰο γτὸ- 
οἰδίια. ΤῊ ΣΝ κἰαηαβ οἴβον μοῦ ΟὨΪΥ δὲ {πὸ 
Θηά οἵ (ἢ ἀἴδβοοιιγβο (χχὶϊ. 14: χχχὶχθ; χὶν. 18: 
ΧΙ Ϊχ. δ; }ἷν.1, 6, 8,10; Ἰἰχ. 21; ἰχν. 7, 38; ᾿χνὶ. 
9, 20, 21, 23). τα ἱἰ βίδιμθ, 88 ἴῃ γορ. 2]; 

χ] νυ !. 22 (οοταρ. Ὑϑὺὲ “ἢ χὶν. 24; ὅετ. χχχ. 8) 
88 Δ ἱπβοσίΐοη. ΤῊ ἀοι ]θ Οὐ δου ἀβ ΒΟ] τη ἢ 
δηά ἩΣ ἸυραΣ (οοιαρ. χχνὶ. 8; ὅ6γ. νἱ. 14, υἱῖ]. 
11; 1 Οἶνγ. χὶὶ. 18), Βγ 10 “ἴασ δῃᾶ πϑαᾶσ" 
οδηηῃοΐ υπάἀοτείδηα “(6 [βγϑθ] }1068 Βοδίϊογθα [ᾺΓ 
Ἀπ π Δ 6. Ηον βῃουἹὰ {π6 τοπιοθ Οὐ ὭΘΑΓΟΡ 
αϊδίδησο οἵ ἐπ ρ]8ο8 οἵ Ὀαηϊβῃπιοηί ἔγοπα Ῥ8]69- 
εἶπ μαῦθ ΔΗΥ͂ ἱπιροτίπῃοσθ ἴον ἰδ 1 ὉΒ0 7 Απα 
ποῖ (ον Ηΐπι, (μϑῃ οθγίβ ΠΥ ΠΟΥ ψουἹὰ ἤανθ ὯΟ 
λυ ρογίδηοο ἴον ἰμ6 Ὀ6] ονίηκ [Θγϑοὶ ἰοθ. Τὸ αἷνϑ 
Ἔχρίδηδίίοη οἡ (ΐ8 ροΐϊηξ ἴθ Ὡοΐ ὨΘΟΘΒΔΑΓΥ͂ [ὉΓ 
16 ““ἤονχαν οἵ ργορῆθου." Βαϊ ἐΐ ν8 ἰπχρογίδηϊ 
ἴο ἀθοΐδγα, ἰμαὶ αἶβο (8 πϑδαίδιϑη, (μδὲ Β [μοσίο 

ὈΘΘΏ (8 ΟΝ, γχεγθ ἰ0 οοπιθ ποᾶγ δηᾶ μϑτγίακθο 
οὔ Β6 βαϊ νδϊΐοη οἵ [8γϑ] (οοσλρ. χἱὶ. ὃ : χὶϊχ θ : 
ἴχν. 1; Ησοϑ. ἱΪ. 28, εἰς.). Τῆπ8. Ῥαὰ] ἀπάετβίοοα 
186 δ σε (Ερ)ι. 11. 17). ὉΠΘ.Ὶ οοηηθοίβ τ τἢ 
ἸΤΝΘ ἽΝ νοῦ. 18, δηά βῆον ἐμαὶ (π6 ΠΟΒῸ ΚπονΒ 
ὯΟ βιἸ νδέϊου τἰϊμουΐ Ποα]ησ, ὙΠΕΓΟ 189 ἱπάοορά 

ὯΟ Βαϊ γαιΐοη ἴον ἰβοδβα ποὶ μραϊϑᾶ, [π6 πρὶ τἰ ἴ18}}γ 
κοῖς, 6 πίοκοὰ (γοσ. 20, 21), Τῆυβ ἸΘῪ] 
το ϊδίοθ ἴῃ δὴ δγίϊδιϊς ὙΔΥ [16 ΘΟὨΠΘΟίΣο ὃθ- 
ἴσο δὶ Ργοοθάοβ δηὰ τ ῃδὲ [0]]ΟΤ8. 

γεν. 20. ὁ νυν]  οἸεθᾶ δχὸ 141τ τπ0 898 ἴμδι 
ἰα διἰτσθᾶ ρ. Το Ῥυορδοὶ αἰβεϊηριβηθα ἔνγο 

του]ατο. Εἰγεί ὑπ πῆσϑδὲ οὗ [6 608. ΤΉῊΪ6 
106 εβδοὶ οἵἉ βίοστηϑ ἰδὲ ἀο ποῖ 4]1ὁ (6 568 ἰο 

Γοεϑί. Το οἷδον ἰΒ ἴ890 ἔοδαι δηᾶ τοπὰᾶ ἰπδὲὶ 
6 808 ἤτον ουαἱ οὗ 1.5 ἀορίμθ. ΤΒ6, κί ρα 
δηὰ οτγανίηρθ, (Π6 Ῥαββίοηβ ἈΓῸ (6 Βίοσπηβ ὑδιδὲ 
ἐν ἂρ 16 Βυταδη μοϑγί δῃὰ ἰοὶ ἰ{ ἤδᾶῦα ὯΟ γοβί. 
ΤΏς π|ιοϊκοαὰ τοῦ ἅτ {Π6 θα δηά β]}π16 ἰῃδὲ 
1Ποη οομλα ἰο ἴμ6 Βυτίαδοθ δηα ᾿ρϑαῖζο πλδηϊοϑὲ [ῃ 9 
ΠΠΟΙΘΆΠΏΘΒΒ, 1.6 ἀοργαυ αν, (μογοίογθ [6 πη] ΔΩ Υ 
σι ἶΐη. ΕΣ 1 οϑηποῖ στοβΒῖ: (Π686 πογὰβ δὸ 
ποίρα ἰῃ 26Γ. χ χ. 23, 866 7εχί. απὰ Οἴγαπι. 
ΤὨΐΒ γογθθ σροϑ  β Φυάο 18, τοι ΤΏΔΥ Ὀ6 δῇ 

ΔΙ] βίου ἰο ἰϊ.--- ΤῈ. ]. 
γον. 21 ρἶνο 1Π9 τοίγαϊη- ὑἶχα οοῃοϊαδίοη οὗ (ἢ 6 

ἙἘπηοδὰ μῆϊοῖι τὸ δὰ χἰνῆ, 29. 10 ἀοοθ οὶ 
ΘΟΠ16 ἴῃ ΔΌΓΟΡΟΙΥ 88 ὑβεσγθ, θυῖ '8 ἀυ]}Υ ῥγεραγθα, 
ΤῊΘ ΟἿΪΥ αἰ βδγοηοθ Ὀούγθο {πἰ8 δηὰ χὶν ], 22 18 

(πὶ ασθ νῷ παᾶῦθ τῶν, ΜὮ116 ἰποσγο 10 γοδήβ 
ΓΝ. [Ιἢ υμἷ8 “τὴν Θοᾶ᾽ ἷ8 υἱἱοτοὰ (π6 80- 
80] υΐθ το 41} οὗ τνῆδί 88 Ὀθθη μα. ΗΟΥ 
οου]Ἱὰ (ἢδὲ Ὀ6 ἱποογγϑοὶ [δὲ γγὰϑ βαϊά ἴο ἴμ6 Ῥτο» 
Ῥβοὶ Ὀγ λώ ἀοά 

ῬῬΟΟΙΒΓΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑῚΙ,. 

1. Οὐ Ἰνὶ.ὄ 11. (Ενοῦυ οὔα Ἰοοῖκβ ἴο [8 ΟἾΤΏ 
ΜΑ7). ““οίδεί ὑπίειζ σὲ πὶ εχίεγηΐδ ογὶπιϊηϊδιι8, ᾿ὐΝ 

8 νἰαοεί, υἱ αοδεἰρίαίωτν ἐοδὶ8 υἱὶδ, ἴηι συΐδιυι8 
ἐπδνίων ἡ ἀρρπίίο. ϑο Πα βο υμρι Ῥγαποϊδοὶ 
γοσιίαπι βεχωΐίαν, ἀεραίοσωπι εἰ ἐυαπρείἰξ ἀοοίτύπαπι 
πεσίἰσὶὶ ἰαπχιαπι γόης υἱέφαγόπι, χιαό αὐ υυΐσιμ ρογεΐ» 
πεαπὶ. -οΊ ΤΒΕΒ. 

2. Οχ [ἵνἱ. 12. [ἢ (86 ΑἸοχδηάγδῃ δηα Ὗ᾽ διἱ- 
δ ἰοχίϑ οὔ  ΟΧΧ,, (μ9 πόογὰβ ἔγουα ἸΣΊΣ 2 γϑυ, 
11 ἰο [9 οηὰ οὗ νοσ. 12 δῖὸ ψαηϊηρ, νοὶ ονϑη 
ΨΦΈΒΟΜΕ τσϑιαγκβ οη. Ηδ δά ἀβ: “ ἀδηίχιυδ ἢο8 τυεγ- 
δίοιμοδ πυιϊίωβ ἐοοϊδδιαδίϊοοτιπι τ ογργοίιπι αἰδϑοτγωῖ, 
864 χιαδὶ ραϊοπέεπι ἴῃ, πιοαΐο Ἰουέαπι ἰγαπδιζιιιπὶ 
ἐγαποηιϊ ἐπ." --- ΓΠδὺ 1π6 ΕΔΙΠΘΣΒ, υπαοαυδίηϊοά 84 
1Π6} τοῦ τὶ ΗΘΌΓΟΥ, ἘΞ 1π6 ποσὰμβ ὮὉγ, 18 
βΒ' πιρὶν οχρ δηθὰ ὃν ῃ9 ΠΧΧ. ομἱτηρ μη. 
ΦΈΒΟΜΕ, Ὀδοδυθο δ6 ον ΗΌτον,, 88 ἢ 6 ἢ πη86] 
Βαυβ, “ δάἀάδοά (Πϑῖὰ ες λεδγαΐοο. Βυΐ γψὴν (ἢ9 
(γοοῖκ ἰσαηβὶδίον ᾿οἷς (θὰ ουαἱ 15 ἀουθε]. Ὲ»- 
ΟΡΟΤΊΟΝ (866 Ηδταρία ΟΚΙα. 6ἀ. Μοπίξαυιοοι 11. 
Ῥ.- 179) μ88. ἐδοτη.--- Α ἀοο οὐδο (εὀτιδία 8) αὖ- 
δἰΐπενς ἀεδεπί ρὶϊ ἐοοϊοδίας πιϊπϊδίσιὶ πιεπιοτέδ ἰη δεν ἷο- 
ἐὺ αροϑίοἰϊεὶ 1 Τῖπι. 111. 2, 8, σοπδίἀεγαπίθ8 δοοιιπι, 
πιάΐωπ λοτιίαπι ἱρβὶ8 6886 αἰἶόοὸ ἰΐδοτατι αα υασιαπι, 

ποη αὖ οἱδεὶα μιποίϊοτιῖδ διυΐϑ ρολδὶπί αὐοοατὶ." -- 
ΓΥΡ εμαώφεω 1,εἱ οὔθ ροϊπ [π9 σουρῇ ἤριΓθ ΤῸΣ 
Ηἰἰπιθοὶ ἴον [86 πιογὸ ἀο] οαία βρί γἰ 18] ὉΠ ΑΡ0, 
αυΐίο 88 Μαίι. χχίν. 49; ἘρΆ. ν. 18, δὰ (86 11 
ΔΙῸ πηρδηΐ, ΕΣ {6 ΓΘ 8 ἃ ἀγ Ὠ ΚΘΉΠ688 δηᾶ γοὸ- 
Ἰαριπουβηθθα ἴῃ 41} Κη ἀβ οὗ τῖπο δηα Ἰηἰοχί σϑίΐοη, 
σῃϊοῖ οηἱν ἴΠ6 ογα οὔ (π6 βρ᾽ γὶῦ Ὀθ ΠΟΙ ἀΒ ἱπ ΠΙΔΗΥ͂ 
δ Βοπογαῦϊο Βίβῃορ, αἰθῃοσα-διρογ πἰθηάθης ΟΣ 
Βαραοτγίοτ- οουν- ργθλσῆον, 5ΤῚΕΒ. “Κα οοποὶο 
παίογὶα ορίΐπιιιδ δυϊοσίδηνι δ." ΟἩἨΒΥΒΟΒΤΟΜ. 

8. Οη [νἱϊ. 1. “Αμαϊμδὲ ὑπ Πορα ϑηβῆθαβ οὗ 
186 ποτὶάᾷ, ἐμαὶ τοχζαγῆη εἰὸ 116 δηα ἀθδϑίῃ οὗ τηθῃ 
αἰἶκο. Εν Ὀθοϑαβα ῬΏΔΓΔΟΝ δηᾶ Μόμβθβ, ὅ8}] πὰ 
Ζομαίμαη, 7 υἀα5 δηὰ Ῥείογ, τηυδὶ ἰδ ρογα  γ ἀΐθ, 
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ἔ.ὸ σὨο δδιίμο οἶδβοσ, [6 7 σΌΡΒΟΘΟ ἐξ ἱρ δὲ σδροῦ ἰοὸ 
ΟἿΘ 48 ἴο ἰδ οἰβοσ, Βιιὲ οὐ ἐμ ΘΟΏΓΆΓΣΥ, ΟὨ0 
βμουϊὰ [ΔΥ ἀϊ ἰο Βρασί πείθῃ ὑδοῖ] δη( υἱολδ πχθι 
7411, θϑσαυδο, βγδί, οὔθ πιρϑὶ ταἰδο (θὰ δεγχεσαμ, 
οβροοΐδ!ν οἷν ὈΓΑΥ͂ΘΙΒ ΟΥ̓ ὙΒίοι, (Π6Υ αἰδμὰ ἴῃ 
ἐπα Ὀχαδοῖ δηά γι ἴα ἐδθ π8}}6 (Εσεκ. χχὶϊ, 80); 
δεοοπί, Ὀδαλῦβα ἴδ ἀφοίταοσίέοι οὗ ϑῃοἢ Ροορίθ ἰδ 
ποῦΐ ἴο δ6 δὴ ουΐλὶ οἴηθῆ οὗ δ χγοαδὶ ἡ 
ταϊθίοσίπηο δα οἤδη {- ἴς ἰε ἃ οἱ 
ἰηίοηδ, τᾶ θὰ Ηο 68Δ1}56 Βοιλο Ηὶο διλῦθϑθα- 
ἃἀοτα."--Μ. ἨΈΝΒΥ). Εχαδιρίο:  Βοα Νοδὴ 
ἰυτηδ ἴθ ὕδοῖκ οὐ ἐμὰ ψουῦὶὰ δηὰ βιιυυίο ᾿ἰθβοὶ ἢ ἰῃ 
189 δεῖς, (6 ἀο]υμθοοίηο8 ((6Ώ. νἱΐϊ. 17). ὕ] ἤρα [οἱ 
ἔοο8 ουἱ οὗ ϑοάυστα 'δηα (ἀὐοπιοσγϑι, ἤγο ἴτουι μ68- 
γοη [3118 οὐ ἴθ ((δη. χὶχ. 24). θα ΨΦοΘΟΡᾺ 
ἀΐοδ 'ὰ Εαγρί, ἰμ6 ὈοημΘΠΑρΟ οὔδο Ομ Ἰάγϑη οἵ [ϑγϑοὶ 
Ὀορίπβ, ἰομοῖμος σὶτι (86 ταυγάον οἵ (ποὲν ᾿πίδηϊ 
Ὀαγθ (Εχοά. '. 8. μεη Ἡοσοίκίδη ἀϊθά, ὥνθη 
[ο] ονοὰ (6 ὑσγϑπηγ οὗ Νίδηδεθοι (2 Κίημε χχ., 
χχὶ) Ὑμαα ΟἸτίδὶ δηὰ ΗΠ ἀἰδοῖρ]θ8 ογ πιδὰθ 
ὙΓΔΥ σι, (Π 6 Ὀοζδη (6 ἀροίγιοσίίοη οἵ Φοτγιιβδ- 
Ἰοηϊ." --ΟΒΑΜΕΒ.--- ϑιοιμ αὐ υοδίαη αἰοὶξ: ἰοἰϊονὶε, 
π6 υἱάφαπὲ οοσυῥ ἑωὶ λοο ππαΐμοι, εἰο. (2 ΚΊωρε χχὶϊ, 
18-20). ϑὲο ἀχοϊαϊο Ηἱοτοδοίψηιϊίαπο εγερίϊ δϑιιπὶ 
αροδίοἰὲ εἰ τεἰϊχιιξ ϑαηοίί. ]άδσηι ποδὶδ ἀοοὺ νι 
πὶ αὐἦλιο ραδδῖπι φυϊάαπι ρὲ δοηνΐπεδ, ργορίεν ἐἰτὶ8 
ΤουΣ αὐδεγέ ροέπαπι. ϑιλ αι αὐέεπι τὶδ ϑοχιιδίιμ" 
Οετηιαπῖας τιϊΐπα.,") -οΊ ΤΉΕΒ.--- ΒΙρβθοα δγὸ (6 
ἀεδά, σοὶ ἀϊθ ἴῃ ἐμ6 0 ΒΡ, ἴοσ 1Β6Υ͂ τοϑὶ ἔγοῖω 
ἐποὶν ἰαῦρον (ον. χὶν. 18). Απὰ Β6}]}}8ἢ δῃηϑηλῖθα, 
88 11.116 88 Βυπιδη, ὁ8 ἀο {δηλ ΔΏΥ δατιη.Ἶ-- 1 
ἷθ. ἃ πιἰδίοτί 6 ἴοΥ 1ἴΠ6 τ ΟΪΘ ΘΟΥΠΙΎ π θη ἀΐο- 
εἰησυϊοηοά δηὰ ἀοθοσνίπρ ρθορὶο δἃγο ἰδίκο οαἱ οἵ 
1Π6 πλὶἀϑὲ ὈΥ ἰδιλρογαὶ ἀθαὶῃ. ΕῸΓΣ ἔποι, ἱπάςοα, 
λι ἷ8 πὶ}; θυΐ Οοἀ Βανθ ΠῈΘΓΟΥ οἡ ἔπ οθ6 (μδΐ ΔΓ6 
Ἰοῖϊ, ΕῸΓ 88 ἰῃ ἃ σγοαῖ βίογῃμηι, σἤθῃ [ἢ6 Βοδυ ΘΒ 
ΓΟ ονοσοδϑὶ ὙΪΓΠ οἰοια, {π0 βμθρμθγὰ Ἰεδάβ ἴπ 
16 βΒῆθορ, 6 Βυδθαηδηγδὴ ΔΒ ΠΥ ΘΓ ἢΪ8 
ΒΏΘΑΥΟΘ, ἰδ ῬδγθὩ 8 081] ἰῃ [16 ΟΣ] τοη ἔγοι ἐδ 9 
δβίγθοίβ, Βὸ ΟἿῪ ἀϑδὺ αοα 03}18 Ηΐ8 ἀραγϑδαί οἰὶ] γθη 
ἰοχεοίπον, [δύ [6 ΟΔΙ ΔΙΆ  Υ͂ ΤΔΥ τοὶ ἱουςὶ ἰΒ6ηι.᾽ 
-- ἸἌΑΜΕΒΕ.-- ΤῊΘ πιϑη οὐ ζΎδοο ΟΥ ΠΙΘΓΟΥ͂ 81Ὸ ΓΟ- 
οἴνου δηὰ αἰβιγὶ δαύοσα, (ἢ 15 8160 ἴῃ τηράϊδίοσθ 
οὗ [6 στϑοθ οἵ αοά ἴον ἐποὶν Ῥβορῖὶθ; ἐδ τηϑῃ οὗ 
ἄτϑορ, [μα αἰοηϊηραν τοργοϑοηὶ ἰ86 ἰδ ὈΥ͂ ̓ ηΐοι- 
ΘΕΒαῖ0η8 84 οσοηάυοσί, ροθίροηο ἰδ ἰυάρηηοηΐ (6 θη. 
ΧΥΪ. 24. Ἐχοῖ.. χχὶϊ. 80)." ΒΊΤΙΕΕ.-- “" ΤΠ6 πιοτὸ 
Ῥτέθθηοα οὗ δὴ δοῃοδί τηδῃ ἰδ α11}} ἃ γοδίσαϊῃϊς οὔ 
ἂν ἐΠΡΡΕ ΟΙΡΟΘΟΝ οἵ ὈΙΆΘΡ οι ογβ." α. Μύυε 1.58 
Ὠ 

4. Ου ἵν]. 2, ““Αραϊηϑὶ ἴμ6 116 ἔληΟΥ οἵ [86 
ἔτο οὗ ρυγραίοσυ. ΕῸΣ Β6Γθ ἰδ 18 βαἱά οὔ ἰβοϑθ πῇῆο 
δαγθ μα κοά ἀρτὶμι]γ, οὶ (παι (ΠΟΥ καὶ ἰηἴο 
ἴγουθ]θ, υηγαβί, ραΐῃ δά ἰοστηθηΐ, ΟΥ̓ Χ ΒΙΟΝ ΠΟΥ͂ 
τηυδὶ ὃ6 Ρυγχεοᾶ; δυὲ ἐπὶ, τὶ ἢ τοιρϑοὶ ἐο ΤΠ ΟΣ 
ΒΟ.18, [ΠΟΥ οοἴηο ἴο . Βυϊ δβείο ἱμοῖν Ὀοάΐ68, 
(ΠΟΥ τοδὶ ἰῃ (ποῖν δϑορίηρ ομδίαθοῦ. ΤΉΘΥ δΓῸ 
ποῦ οἡ ([ῖ8 δοοουσηὶ ἀγίγϑη δϑοιϊ; {Π 6 Βϑοῖζ δἷβδὸο 
ὯΟ Π1888 ΟΥ βοὰΪ ᾿δίμβ, 88 ἰῃ9 Ῥαρίβί ῥγοιθηά."-- 
ΟΒΑΜΚΒ. 

“αι δἰεϊέωηι πὲ τιογίεηι ηαΐίτομι ἐἰηιμῖδθα σιείδξϊθ, 
Ὁμαν Ἱμρίωηΐ πιοτδί, πιοοϑίαχυδ ραμρονίοδ." 

(Αἰεὶ αίοὰ ἰο ΟΟΒΝΕΙσΒ ΘΑσ σε, ἰμ6 ἐτἰοπὰ οὗ 
ΨΙΒΟΙΙ). 

δ. Οη [ν]ϊ. 4. Τὶ βμου]ὰ 6 ἃ στοδίῃ οὐ ΒΟΠΟΣ 
ἴο 411 (ἈΣἢ ] ἰοβομοτθ δηᾶ ῥγϑλοθοτθ, ἱμπαὶ (ΠΟΥ͂ 
ΓΘ Γαρϑτ θα 88 τηοπβίθση αὐὰ 8Γ6 ἰδιηροοησά ὉΥ͂ 
186 τῖϑα οὗ {μ18 του], ἘὸῸς ἱξ ιμ6 στοαὶ Ῥσορμοὶ 

ἃ εδλι Θά τὸ 

[δαΐδ ἴῃ (18 ᾿ϑοβαία, ἑἰέοιβ, «᾿ἀγεσιίβ (ες. χχ. 
8), Εμλ δα (2 Ετηρθ 11. 24), ἔζεκίοἱ (ἔδεϊκ. χαχίῖϊ!. 

Φαοῦ οὐ ΧΥΣΙ, 6), γοα, ὁνοῖ ΟἸεγὶδὶ Ηἰ πθ6 1 
ἴο ΤΥ 
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8 ν ΔΛ ΤΟΠδΓ ἴ8 1ὶ 1 [Π6 βοοδην 

υἱνάδ διδύροι ἰμοὶς θα ῖκθ ΟἹ ι.8 αι οἰιδίίον 11ϊκ9 

απο τος πον πονη : Υἱὶ. 8. 
ΤΩ ΒΟΥ]. οὗ ἐποὶν δροδίδου ΝΠ 6 ἐουπά πὶ 

ΘΥΡΥΥ. ρδτὶ οὗ ἐμοῖς Πανὶ διίοα. ΤΏ βησιηοθθ οὗ 
140] φοάδ ΒΑ Βοῖ θ᾽ ἴπόγο; [86 Νοβεί } ̓πλασσθϑ 

πὶ δορὰ Ἐοπδ γι ΠΟΥ, οὐ 86 
οἰ απο ὀονίοο οἵ 16 τοδιοα μοδίμθτβ ,ΔΥ ποῖ ΡῈ 
ἰλοτο; ὑὰὲ [6 ζπγηξίυγο, (6 6(γ}9 οἵ ᾿ἰνίηρ νὑὰ}} 
τούθδὶ ἔγοπι ὁ Ὀο μὰ ΟΥΟΤΥ ἄοοῦ δηά [μ6 ροβὲὶβ ἢ 
οἵ [86 δουθο ἰμδὶ Οοά 18 Ἰογχοίίΐδη, δὰ {ἰῶΐ (ΒΟΥ 
ἈΓΘ ᾿πβΠποηοϑα ὈΥ οὐδὸς ρυϊποῖρ]οθ {88 ἃ τοσασά 
ἴον Ηΐβ πδηλθ. ἦμο βοίλ, (}6 οαγρεί, (π6 οδδηἋθ}- 
ἴα;, ἰῃ6 ορμίγο-ἰ80]6, (Π6 ἱπδίγιτλ θη οὗ πησπῖς, [86 
Βρ θη αϊα χαῖσγοσ, παν δὲ οὗ βυοὶιι νου Κιδηβῃὶ 88 
ἰ0 ΒΒΟΥ͂Τ, δ ΟἸΘΆΓΙΥ 88 86 ἱπιδρὸ οἵ ἃ Ββεδίβεη ροὰ, 
(δὶ ΦἙΞΗΟΥΑΗ ἰδ ποὶ μοπογοὰ ἱπ {μ6 ἀπ6}}1 
διὰ ἐμδὲ Ηΐδ ἰδ ἀοεβ ποὶ οοπίσγοὶ ἐμ ἀοιμοθῖις 

οηΐα." ΒΑΒΝΈΒ]. 
7, θα [νἱϊ. 10. “ Τῆσιι ατί υδαγιδά-------ὸῦ ἈΟΡε- 

ΤῊ 10 8 δἰγἰκίηρ 11 ασἰγαίίοη οὗ [86 οουάαποϊ οὗ 
ΤΏ ἢ ἰῃ δοοκίηρ Βδρρίηθθα ΔΎΒΥ ἔοι αοά. 
ὙΘΠΔΘΓ ποσὶ ἀνήκει ο οὐήροῖ; {607 Ὀθοοΐὰθ ΝΟΘΣΥ 
ἴῃ 86 ρυεϑυϊί, γοί {6 ἀο ποὶ δβρβηάοῃ ἰΐ ; [ΒΘΥ 
Μ1}} οἱηρς ἴο Βορο ἐβουρὰ οἴδη τεορυ]οοά---αὰ 
ἰδπουρὶ ἰ6 ποτα αὐγοθ [Πθ} ὯὨΟ Ροσιηδηθηϊ οοζ- 
[οτῦ,---ἰβουχ ποϑ ει, δι δ ἰοη, χαγοίγ, δπὰ υἱοθ 
411 (411 ἴῃ ἱτωραπίίης [86 ΠδΡΡΙηΘαΒ τοὶ (ΠΟΥ͂ 
βου ρμί, γεί (6 Υ 40 ηοἱ χἶνεϊίυρ ἴῃ ἀοιραῖγ. ΤΒΟΥ 
ΜΕ ϑο 8ιδὲ ἱξ ἰδ ἴο ὕθ ἑουμα 1λῃ δ0186 οἴδιοῦ ὙΔΥ͂, 
ἐμὴ Ὀγ {86 ἀἰβαρτθθϑ Ὁ] 6 ὨΘΟΘΘΘΙΥ͂ οὗ ΤοϊατΩϊπρ ἴο 
Θοά, ἀπά ἐμ 6Υ τδῃᾶθγ ἔγομῃ οὐ͵θοὶ ἰο οδ͵θοί, δηά 
ἔγουι ἰδηὰ ἰο ἰδῃὰ, δῃὰ ὑθοοῃθ Ὄὀχβιδυβίοα ἴῃ 1Π6 
ἀγβαΐέ, δηὰ 5111} ΔΓ πο σϑδὰυ ἰο Β4Ὺ ἴμ6γθ 'θ. ὯὨῸ 
ορθ, 88 σῖγα 1ΐ Ἵ ἴῃ ἀροραῖν, δηὰ πὸ Ὑ}} ΠΟῪ 
ον ἡαργίοος ἰῃ (οα." ΒΑΒΝΕΒ. 

“ΝΟΤΕ.--- οβρδὶν οὗ Βαρρίπρϑβ ἴῃ [6 οτεβίασο, 
δηὰ οἵ εδιἰδἤβοιίίοῃ ἰῃ (89 βεγυΐοο οἵ βίῃ, ἰδ διε ἅ γεξ 
δὶδρ ἰοδσ 8 τοὶ] -οτουπάοά Πορμο οὗ ΒΑρρίῃθε ἴῃ 
αοά, διὰ ἃ τ ς}]]- ἢ χοὰ σοβθοϊυϊίου ἴο κθορ ἰὸ Ηΐη) βογ- 
νΐοθ; δηὰ {Ποθθ δγοὸ ἱποχουββῦϊο ὙΠῸ μᾶγς δα θ6ῃ- 
εἴ 016 οοηνἱοϊΐοηβ οὗ μ6 νϑδῃῖν οὗ ἴῃ 6 οσοδίῃσο, δπὰ 
οἵ πὶ}} ποῖ Ὀ6 Ὀγουρῆί ἰο β8γ, "ΤΏΘΓΟ ἰδ Ὧ0 ΠΟρ6 ἴο 
Ἰς ἈΔΡΡΥ͂ Βμογί οἵ [88 Οτεδίον.᾽--- ΝΌΤΕ.--- ΤΌθρο- 
ΤΟΥ ἴῃ βη (Τῆοι λαεί Ἰοιπὰ ἰδὲ ἰ{{ε οὔ ἰὰν λαπα) 188 
τοδί Ὀδὺ ἰ0 ΘΟ ΣΙ ΟἹ ἔγοιῃ δἷη."" ἙΝΕΥ].. 

8. Οπ Ἰγΐϊ. 11. “Οοἀ Κορϑρβ βἰ]θῆοθ ΟὨ]Ὺ ἴῸΣ 8 
ψ ἢ 116, Βαϊ γοῖ ποὶ ἴοσ δυο ῦ δῃὰ οοῃ(ἰπ18}}Υ, στ ἢ 
τοϑροοὺ ἰο πι6}᾽ 8 βἷπβ ; δαΐ [Π6 Ἰοῃρο7ν Η6 δ κερέ 
βἰΐθηοο, 86 δά ἢς Ῥυπίδμεβ δβεστασαβ."-- 
ΞΤΑΒΚῈ. ᾿ 

9. Οἡ [νἱϊ. 12. “Τωαπε ἡιδίδίαπι. Ἐπὶ απρλαδὶα 
ἐπ, Ῥγοποηιηδ ἔμαπι. ὶ αἰἱραῖ: πιοα λιιϑέϊέια ἤγ- 
κα οἱ μα ἐδ, ἕμα ποῊ ἵΐδηι. .. « ἴπ οαἰαπιϊαία 
πἰλὶὶ ᾿εἐδῥρβνοθ ὁδί 7ιδἰϊδαγ ϊδ, εισι ϑεοιπαΐδδ τοδιῶ 
πἰδὰ συογιια δΐδ δὶ 18. 

10. Οἱ ᾿νἱϊ. 16 οᾳ. ““αοἂ [88 ἰμγθθ βογίβ οὗ 
ἀνθ! ρα : πγπὶ ἰὰ (δ λίσλεν,, ϑϑοοτκὶ ἴῃ ἐμ ϑαπο- 
ἐμανῳ, ἰἰτὰ ἐπ λωπιδέε ἀδατία. ἜΠῸ Βγαὶ ἀπο] πρς 
δ 186 εἰ σογδαίτδ ρναεϑοηίζα, (λ6 ἀπΐγοτβαὶ βετης, 
ΒΥ πρῖο Ηο 818 4}} (ἐγ. χχἱ!. 24); πὶ ἔπετθ 

ὁ ἰδ ἴοο Εἰ διὰ ᾿ποοιαργθμθηβίθ]6 ἴον τβ. ΤῊ 
οἶμον ἰβ σγαίέοφα, ἴπ6 στϑοϊοῦβ Ῥγόϑοηοο, ὈΥ ΓΒ Ί ΘΒ 
Ης Ἰοα ΗϊπιβοΙ ἡ θὸ ἰουπὰ ἴῃ ἰδ6 πογὰ δῃὰ ββδοσϑ- 
τηθηΐα, 8η8 4150 οοὔοθβ ὅη8}}γ 0 υΝ δηὰ πγδῖκεβ Η δ 
ἀν ἴῃ οἂν μοασίδ (0. χὶν. 28)." ΟΒΑΜΕΒ, 



ΟΒΑΡ. ΕΨὉΥΤ:. 165-21. 

οὐ ρ. ΒΕΝ ΕΗ, Ρ. 199.-- Ηυπιῖέδ ἀπίπια εἰ δ εὶ 
εἰεἰδείαδὲϊς ( Ἐχοδείδιιδ 68 ονοΐηδ, 

δεὰ λυπιίΐεα οὐγάδ διιπὲ ἄοπιιδ μα" (Ῥκ. οχὶ δὶ, 6; 
οΧχχνῖ. 6). Αὐσυθτιν.--- ΕἸωοπία σναέξϊας ἀδοτ- 
δια ποπ δυύζδιπι ἤμειπὶ." ΒΕΒΝΗΉΑΛΆΡ.-- Ηργο ἰδ 8 
Ῥυϊῃοὶραὶ ρδββαρὸ ὑεοδυλίπα υἱτὰ ον ἀδΏοο, ἐμδὲ 
“ΠΟΙΪΥ ἢ" Πηθ8Δ18 ὨΟΐ ΠῈΟΓΟΙΥ ἰδ 6 γνηιαλεδίαξδ, 
δῖ οββθη δ} Υ οὐ ρυθ θη θ [86 βο! οοιμυλαηὶοδί- 
ἱῃρς οοηαοβοθηβίου οὗ ]ονο." 511ῈΒ.--Οὐρ. Ηἰα 
Ἐοάδη ζεε Υ'΄., ν. 499, δηὰ [Ἀ εϑαδυβ οἵ ΒΟΗΟΕ- 
ἘΓΕΕΕΙΣ δηἀ ΑΟΗΕΤΙΙΒ ᾿ὴ ϑίμά. απὰ τὶ, 1847,1. 

11. Οη [ν]]. 18. Ηδτο δρδϊῃ γὸ ᾶνὸ οὔθ οὗ 
ἔποθο ποσάβ ἴῃ πηϊοῦ [βαῖδῃ ϑῆονθ Ηἰπλβο] ἢ ἴο Ὀθ 
(86 Ενδη οὶ ὶεὶ οὔίμο ΟἹ Τοβίδηιθηΐ. Εοτγίπ ιμ6 οἰὰ 
οογϑηϑηῖ (οὐ ἄἀοσδβ οὶ γοὶ ἢθ4] πγθῦ, 6ἷ8δο {Π6 ὩΘῪ 
ποτ Βαρογδοοιθ. ΤῺΘ βε οηἱΐγ οἤδοὶβ κηον]θᾶρα 
οἵ εἴη, Ὀυϊ ἰξ ἀοε8 ηοὶ χὶνο ἰΐθ ΡΟΥΤΟΣ (0 ΟΥ̓ΕΓΟΟΠῚΘ 
β'ῆ. Οπο ἔβδηοίοθ πογὸ δραΐῃ ἐμαὶ 86 θᾶγβ (δ 
Ἀροβίϊο (δὲ πγοί Εοηι. νυ]. 

12. Ου [νἱϊ. 190-21. “ΤὨΘ κοδραοὶ ἰδ ἃ ϑουζοῃ 
οἵ Ρεβδοὺ ἰο ἴμ6 μοβίμοη ἐμαὶ π᾿ ΓΟ αν οὐ, δὰ ἴο 
1Ἀ86 δε να τιδὲ γογ Ὧθαγ. Εν ὈΥ ἰΐ νχὸ Ὀοίῃ ἢδνθ 
δύσοδα ἐπ οπς ϑρί τὶς ἰο (86 Βαίπον (ΕΡΏ. 11. 18). 
Βαὶ 186 τ|ῖοκοα αυδῖκοβ 411} ἷβ 116 δορὰ σχῇδὶ ἢθ 
ἢοδιβ ἰογγὶ 69 ἷπὶ (ὅοὉ χν. 20; 188. χ ν !. 22). 
Αμάὰ φορϑοΐδῃ]γ ἴῃ οοηἤ!οίΒ, δηα ΠΟΙ Ό]Υ ἴῃ (ἢ Ἰαβὶ 
ΒΟΌΓ, δηὰ τ θη {(Π6Υ Βο6 (068 ἡπαάρπηοηΐ ἤθᾶσ, ὁῃ 9 
Β66 8 (πἷβ ἴῃ ἰποῖ, {πδὶ {Π6Υ Ὡοῦ ΟὨἿΪΥ {πογοίογθ 
οἴῃ βρὶἐ ουἱ ΙΑΒΡὨΘμ68, Ὀὰὶ {Πδὶ ἴον χγεδὶ δῃ- 
ξυϊθ ΠΟΥ ᾶνο Ἰαὰ μαπβ οἡ ὑποίρθοῖνοθ. Εἰχ- 
δΔΏρὶ68: δὰ}, ΑΒΕ Βορμοὶ, Φυαάαθ, ΕὙΔΏΟΙβοῦΒ 
Βρίοτγα.0 ΕῸν Ὀθοδιδθ βύσομ ροϑϑοὸθ 18 ποῖ ἴο ὑθ 
Ὀτουσῃϊ δρουϊ πιὰ πόσα, ΓΠ6Ὺ πιυδὶ ονοσ βιίϊοἰς 
ῃ ΔΏμΘΓ, γοθοηϊθηΐ, ἀϊδοοηϊοηὶϊ δηα ἀΐβέανον τσὶ 
δῃά δείοσγο Οοα. ἀπὰ ἱξ ἱβ ΟὨΪΥ ρυσο (Ὁ]]Υ ἰὸ 
πἰ6ἢ ἰ0 χίνο (6 ἰογτὶ βοα ποαγία γοαὶ ὈΥ̓ {ποῖ} Οὐ 
ἐσρίδίίοηῃ. πλϑῦὶΐ δηά β6] -ο]θοιοὰ πο] ποθ. Μαυοὴ 
1688 ψγὶ}} ἐἤογὸ 6 γχοβϑί ἱ οὔθ ἰοδοῖνθα βοἢ ῬθΘΟρΪθ 
ἴο ἀοαδί (μὸ ἰογμίνθοθδ οἵ β' 8.) ΟΒΑΜΕΒ. 

ἩἨΟΜΙΧΖΕΤΙΟΑΙ, ΗἩΓΝΊΒ. 

1. Ουἱ ἵν]. 10-ἶνῖϊ. 2. ΤΠ 680 οΡβ ΤΩΔΥ δο υβοὰ 
88 ἰῃ6 ἰοχί οὗ 8 ΒΟΥΙΏΟΣ [ὉΓ 8 ἴδϑί- ΔΎ, ΟΥ̓ 880 [ὉΓ 
ἃ Βγῃοαΐς8] βοσαμοῦ. Οπθ πυϊρηϊ ([Π6Π᾿ τεραγά {Π6 
Ρτορδοῦβ πόογὰρβ 838. 8 ἸΠΪΓΓΟΣ, ΟΥ̓ 88. ἃ Πγἠ6Ά5ΌΓΘ 
ὙΒΠΟΓΘΌΥ 0 ταϑᾶϑαγο ἴμο οοηήϊοη οὗ {πΠ6 σππγοῖἢ 
(οἵ (6 οουπιίγυ, οὗ 186 ἐἴπλ68). ΕἼοιῖα (186 που]Ἱά 
ἰδθὴ σοιμθ 1) οαγηθδαῖ παγηΐηρ ἴὸ ἔμοθο ἰῃαὶ Ὀ6- 
Ἰοηζ ἴο [9 πίιοϊκοά ἤθγο ἀρβοσ δε, οὐ γποὸ ἀο 
οὶ Ορροδθ {μοῖρ ἀοίηρπ;: 2) σοπιχίοτί ἴὉΓ ἰῃο66 
ἰϊδὶ ἴανο “ ναὶ] κοὰ αἰτίης Ὀοίοτο {μοιυ,᾿ ἴον 
(βου ρῃ Βαιθα δηὰ ρμογβοου θα ὈΥ θῇ, ἰμ 6 0 6641} 
8{1}} οοπλθ ἰοὸ . 

2. Ου ἱνΐϊ. 1, 2. ΤΉ 680 πογἄβ (49 “4 7618 
στρα φοϊεπηΐβ ἴον ἱμ6 ρΡίου ἀο68Δ4,᾽ Ξ'ΤΙΕᾺ) Πᾶγ6 
ΥΕΓΥ οἴθῃ Ὀδθη πθθἀ 88 ἰοχίβ [ὉΓ [Ὡ6ΓᾺ] ἀἰΒοοΌΓΒΟΘ 
ἴοσ οοἰεδγαίθα πιρῃ. 

8. Οηἡ |νἱ], 2, ΤΊιοϑο ἐπαὶ ἤδνο τ δ]ϊκοᾶ ἰῃ {πεῖν 
ἘΡΡΙΧὨίΏ 688, ἡ. 6., γῆ ἀατγίηρ ἐμοῖν 1ἶνοθ ἢᾶνθ 
Βεσγοὰ (89 [ΒΕ ἴῃ ἃ ᾿ἰνίηρ ἔππαν, ποοᾶ ποῖ [88 Γ 
ἀοδίῃ. [ὑ 8 ἰο ἔπθπὶ 6 Ὀγΐημχονς οἵ ἦογ. ΕῸν ἰὲ 
ὑτίηρα 1) οἰθσηδὶ ρβᾶθθ ἰο ἐμιαὶγ βοι], 2) σϑαὶ ἴὸ 
(δαῖς ὈΟΔΥ ἴῃ 129 ομδαῖθου οὔ [89 χταγυϑ, {11} 18 
ἀδγ οὔ τμ6 ὈΙοθροα τοδυγνγθοιίοη. 
,. 4. Οη [νἱϊ. 8-10.. Α ἀοδογίρείοη οὗἉὨ [ἢ 6 οοδτβθ 
ἸΔοϊαίτγ, ἰο π ΐοῖι ἰῃ οὰν ἀν οογτοθροπὰ ΟὨ]Υ ἴοο 
ἸὨΛΗΥ͂ ΔρΡρΕδγδηοοθ οὗ (9 τηοάθτῃ πα δι} }}6 
διθδὶ ὑῶν ΟὨΪΥ ἴοο πΙΔΠΥ͂ πᾶ γο βυοίκοα ἱὰ Ὑ10ἢ 

θ25 

(πεῖν τοῖο. 8. τὰς δαρογει του δηδ ὑηρο] 6ῇ, 
Μ ΠΟ 866 84 ΓΌΪΘ ρβὸ ἰοροίμοσ, ΑΒ βῆ π)δ6)ὶ, γῇῆο 
ΜΦΞΦ5 Ὠοροίίοη δον ἱπΠ0 ἤδβἢ, τος Κοα δα ρογβοουϊοα 
[βαδὲὸ ἰδὲ γδὲ Ὀογὰ δοσογάΐῃς ἴο (86 ΡΓΟΠ ἶ86 
(641). ἱν. 28 βαᾳ.), 80 δ'βὸ ποῦ. Τθιθ [Ἀ]86 βθϑά, 
(. 6., ἴποθο ἐμαὶ ἃγὸ ποὺ θοσῃ οὗ (6 ϑιρί γί οἵ (δ6 
οδυτοῖ, δ δουσὴ ὈΥ (πον 68 ῃ}ν δἰσῖμ ἸΟῪ θ6- 
Ιοῃρ ἴο ἰἱ, πέδαι Πα Ῥουβθοῦίο ἶο ξοπαυΐηρ οἰ ἰ- 
άγρῃ οἵ ὑπὸ οὔυτοι. ὙΥῚ ἐπβδι180}9 ΡΘΟρΙ68 
τυ ἀδίϊγ, Ὀυΐ οβρθοΐδι!γ οὐ 6 [ΒΡ Β ἄδΥ, 
ἈΠ 66 Γ 411] βτϑϑῇ ἔγϑοα, ἱ. ε., ἰο (ῃ6 ρῥ΄δοοα οὗ σου ἷγ 
ὈΙ αβυγθ- ϑ οἰ Ὡρ, τ ἤθγο 1.6 ἰάο]8 οὗ ἰμ6 Ὀ6}}Υ δηὰ 
οὗ πηδηλοη 8ΓῸ βεσνθα  Απᾶ ΠΟΥ͂ ΓΑΔΗΥ σὨ!]ἄγθη 
δ ἤῸπιὶ ποῖ οδυ! οδὲ γουϊῃ 16 ΔἸΤΑΥ ἴο [ἢ 6 
Βουυο οἵ (686 ἸάοἾ8] ΑΤὸ Ὠοΐ ὑμουθῦν (Ποῖν ἰτὰ- 
τηοτίδὶ β0}}}8 βρ γι 8 }}Υ αἰαῖ 7 Απὰ ἰ8 ηοί ἐπδΐ, 
ἰῃ (Π6 Θά, 8 ΤΟΙΒΟ βαογίῆοα οἵ σὨ]] άγθη ἐμ δ (ἢ δὲ 
δησίοηὶ βου ἢ ΑΙ] ἐμδὲ Ρυΐδ πιθῃ ἴῃ ταϊηά οὗἉ {16 
βουνὶοθ οὗ Θοα, πιδὰ μοὶ ουὖἱ οὗ (Ποὶγ βίρξ (ρίουβ 
ουδίοπιβ, ϑυπάδΥ, ἔθαδὶ ἄαυα, ομ υΓΟὮ δοίβ, 88 Ῥδρ- 
εἰβπλ, πλαγτίαρο, Ὀυγῖ41), Ἰὼ ογάθγ ἴὸ θ6 80]6 ἴο 
ΒΌΓΓΘΠΘΟΣ ἐποιθοῖνοα υηὐ᾿δίυγθοα δηὰ ψ ΒΟ]]Υ ἰοὸ 
1Π6 ποδότη ἰἄοϊβΌ Μοὴ πὸ Ἰοῆροσ βοοῖκ {Ποῦ 
δἰγοηρίη ἴῃ (Π6 οονόπδηΐ ὙΠῸ ἴπ6 ΤΟΒΡ, δαὶ 
ΔιΔΟΩρ 6 ἰῃ δβϑοοίδιομβ οἵ Ἔν ΘΓ Εἰπά, Απηά, 
Ὀοοβδυδβα ἰμδὲ ἀοθ8 ηοὶ ᾿ῃβίδη ΠΥ ΓΟΥΘΆ] δἰ συϊηουβ 
οβδοία, Ὀυΐ οἴδῃ βθϑῆλβ ἰο αν ἃ ροοά οἴδοί, πγθῇ 
ὭΘΨΟΣ ΜΘΑΙΥ οἵ (Πἷβ οοηδαοί, θυὺ οοηθγαι ὑμθῃλ- 
ΒΕΙ͂ν 68 ἰὴ ἰδ πλογθ δῃά πλοσο. 

δ. Ου Ινϊϊ. 12. ΜδηΥ τηθη Μ1}} ποῖ ὈΥ͂ ΔῃΥ͂ 
ΘΔ: ὑὈδ]ΐονο ἐμαὶ {Π6 Ὁ ΜΟΓΪζΒ ἀτὸ ὙΠΟΙΥ 
ἰηϑυοϊρης ἰο οδίαίη (π6 στ θοιβηοβα (ἢ δὲ 18 οὗ 
δνδὶ τι αοὰ,. Νον αοἀ Ψ]]], ἱπά 664, μοί δι Ὁ 
ἰο ῶὸ υητογχαγάοα (μ6 οὺρ οὗ νδίον ἰδὲ νὰ χὶγϑ 
ἴο {π6 (ταί ἴῃ {86 ῬΓΟΡΟΓ βρὶ τὶ (Μδίιῃ. χ. 42; 
Μαγὶς 'χ. 41). Βαυὶ οουὐἹἱὰ πὸ ροϊηΐ ἴο δύ 80 
ΙΏΔΩΥ ΒΟ ἢ ΟοὔρΒ, 8.1}} μον ἀο ποί ϑυβῆοο ἰο μὰ 
οἂν ἴδῃ ἱπουραηα ἰΔ]οηἰ8 (Μδιί(. χυἱὶ!. 24 8α4.). 
ΟὨδ πκυδί ἐβοσοίοσο στ ϊηα ἷβ οἤαγρο οὔ (Π6 σγεαξ 
τεοξοπίπο μα ἰμ6 ΓΟΒῸ ΜῈ} οὔθ ἀδ  Βᾶνο πὶ 
08. [πη (ἢ ϊ5 1) Ὑ1}} 6 ᾿ιδὰ ἃ οοπηρ!οίθ δηὰ ρΡοῦ- 
ΓΕΟΩΥ οοττοοὶ ἰηγεϑι χαϊίοη ἰμίο ουσ ποθ θάποθθ 
Δηα αϑϑοία. 2) ΤἬΏΘη 10 ψ1}} ρρϑδαν ἰδὲ ΟἿΡ δϑϑοῖβ 
Ἅ11 Ὀ6 ἴοο ἀοίδοϊλνε ἰο ὈΘ οὗ ΒΩΥ 086 ὙΔδίΘΥΟΡ 
δραϊηδί οὐν ἱπἀ οἰ Θά π68Ά. 

6. Οχυ νι. 13, 14, 1ὶ ἀορθηβ γοΥΥ τωυοῖ οἱ 
16 βοχὶ οὗ βρ᾽ τῖῦ νι τ Οἢ οδ6 ἰάγηβ ἰὸ αοὰ ἴον 
Ἀ6]Ρ. Ἰῇοηθ ἀο68 1ΐ ἴῃ ΟΥ̓ΘΣ ἴ0 πλ81κ6 ἃ ὑγίαὶ αἰϑὸ 
ΜΠ (86 ἀεαν αοἄ, ἐμθῃ οὔϑ Ν11] οαγίδιη]γΥ 6 ἀο- 
ηἰοά, Βαυΐί ἰΥ οὔθ ἀο068 τ ὈΘοδιιθ6 οὯΘ ΚηΟνΒ ὯὨΟ 
οἴδον μοῖρονγ, δῃὰ τίβϑηθθα ἰο Κηον ἢο οἰδογ, ἰμθη 
ΟἿΘ ΙΔΥ͂ ΠΟΙ ΘΏΕΠΥ οουηΐ οὐ Ὀοΐηρ ποασὰ, ἤρου 
αἰβεγοπεῖν ἰλδ ἀπιϑισεγβ δουπα ἰλαξ αοα σίνεδ (0 ἰλά 
ογθ8 {ον λεῖρ ἰδαὲ τοαοὴ Ηϊπι. 1) Τὸ ({π᾿θ ομο 1 ἷμ 
βαϊά: Ἰοὺ [ΠΥ μαι ουϊρβ Π6]Ρ ἴ866. 2) Βαϊ ἴο 189 
Οἴο ΓΒ ̓6 ΟΔ116α ουὔἱὐ: α. πλΆΚΚ6 ἃ γοϑδά, οἰθαγ τῆ ΨΔΥ, 
ἰδἰκθ ἃρ [16 βία Ὁ] 1ηρ-Ὁ]οςΚ ουἱ οὗ [Π6 ψδν οὗ ΤΥ 
Ῥϑορὶθ : ὁ. ἱπμοσὶῦ {89 ἰδ, ΡΟΘΘΘΒΒ ΤΩῪ ΒΟΙΪΥ ᾿)ουἢ- 
ἰδὶ Ὡ. 

7. Ου ἵνὶϊ. 15, 16. “1 Κηυον παῖ [ἢ 686 βαυϊηρβ 
ΒΡΟΔΙΚ οβρϑοῖδ  ν οὗ ρϑηϊίθηϊ βίῃποτθ δηά δγουβοὰ 
οοηδβοΐθπορα; θυ 1 ἄο ποὺ β66 ΜΕΥ [ΠΟΥ͂ ΓΩΔΥ͂ οί 
αἰ μοοά τἰχηῦ Ὀ6 ΔρΡΡΙ]ΠΘαὰ 4]θὸ ἰο οἴμοὺ δασαρὰ 
δηὰ δηχίουιβ Ῥϑορ]θ. ΟἾΘ ἴν88 ἤθσθ ἰο Ἰοοῖκ 8150 δὲ 
(ἢ ΘΧΔΠ1065 οὗἉ 16 ἀ6Ά7 ΟὨ άτοη οὗ ἀοα τῆΟ δγθ 
Ῥτοβοηϊρα ἰο τ ἴῃ {9 ΗοΪγ ϑογι ρίαγοϑ [}]] οὗ ἴδδν 
δηα δἰατω. ΤΕΐηκ οὗ Τοῦ (ἴχ. 84: χϊ!. 21), 1)8- 
νἱὰ (Ῥ5. χχν. 17; ἵν. δ βα4ᾳ.), ᾿ϑδηΐεὶ (υἱῖ, 17 
84.), δὰ] ΠΩ 1ἰ, 8.; 2 ΟοΥ. νἱϊ. δ), γοϑ, οἵ 79- 
Βὰ8 Οἰγῖοὶ ΗΪταθ61 ἢ (Μδίιι. χχυὶ. 37; ὅμδιι χἷγ. 
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833: [0 χχὶΐὶ. 44). Ετοτὰ (πῖ8 ἔθου θϑοϑβὶ Οἰθασ]υ, 
ἴμου ἰονοῦ οὗ 6οἀ(, Ὀινὲ ἐἱπλὶ ἃ δηα ἐγ σῃϊοηοὰ Β00, 
τὲ του γί τοί 1ῃη6 ἢ18ὲ δυλοῦς 6 σὨΣ] άσθῃ οἱ 
αοά, ἰμαὶ βυῇον Ηἰδ ἰθγγοῖβ δὰ πηυσὲ χῸ δϑουϊ 
11} 8)ὴ δηχίουβ μοαγί. [8 β]8βο ἱπυο  50}- 
ΟἸΘΠΟΥ δον ἐμαὶ βυοὶϊ δὴ Ἵονϑηΐ 15 οὶ ἃ τθ- 
τηΐϊπάογ οὗ δῆροσ, υυΐ τϑῖμος οὗ ἰδ χτδοὺ οὗ 16 
κίηά δηὰ ἰἸοῦθ αοὐ,"---βσειν ΚΒ. 

8. Οη ἰνὶϊ. 1δ, 16.:.. “Α ΠΟΙ βδυάάοε ρΌθ8 
ἐβγουρσῃ τὴν δοὺ] τῆθῃ, ἰῃ τϑοοινίηρ ΤΥ Ὀοὰγ δοὰ 
δΙοοά, { ἐϊηὶς οἵ πὰρ {86} δγθ ἴὸ σβόοπὶ Του 80 
οοπιιαηϊοαίοοὶ ΤΉ Τηδὶ ἴθ ΤΥ σὰν, ΤΒου 
ποπάοσῆι Ιογὰ, ἰδὲ ΤΏοα αἰίονν Βυμαθὶοϑὶ δηὰ 
οδβίοδί ἀότῃ ἴο ἴπ6 ᾳατουηά Ὀοίογθ Το χαϊϑοδὲ 
ὉΡ. Του βαγϑδϑὶ: “Ϊ ψῆο ἀν70}} ἴῺ 186 Βἰρμἢ δῃὰ 
ΠΟΙΪΥ͂ ρῥίδοθ 8)πὶ ψὶ}} ἰλοθο {Π8 δ’ οἵ ἃ οοηί 6 δηὰ 
δυμαῦ]ο βρὶτὶ Ὁ Ηδρ (μ6 ψτοϑδίηθϑα οἵ [ΩΥ̓ βίῃ 8} 
ΤΟΔΩΥ͂ το] θα ΤΥ ᾿ραγῖ, 10 πιο} 18 8.1}} σοσ δὲ (ἢ 9 
ξιοδίηοβη οὗ ΤΥ ἢ -  Τ πουσσκ. 

9. Ου ᾿νϊΐ. 1ὅ, 16, βογίαοη ίοσς Ὑ ἰΐθυη πϑοῖκ: 
“Δμοσγοΐη ἀο γὸ θδμοϊά ἐπ χγϑδίϑδι ἥἷ οἵ 
{6 αοἂ οὗ μκτδοοῦ 1) Τμοχοίη, ἐμαὶ Ηδς 
Ὧοὶ ἀρηρὶθθ ἃ ῬΟΟΣ βἰ πη θ τ ποδί ἴοσ ἃ ἀπο] ϊης. 
2) Τμογοίη, παῖ Ηδ τρδηϊίθοίο Η ἰπλ89] ἴῃ ἰξ μοί 

δΔιδ) Ὀαΐ 88 ἃ οοπχίογίεν. ὍΤΑΥΒΕ, ἰπ Οοίξεν 
Βγμοηὶ. ἠαὶ Ἡξαδϑογα αἱδ Ἠδιαθυνς, 1872. 

10. Οχ [ν]ϊ. 17, 18. Οὔ ἴβ σοιυϊπά θὰ Ποσο οὗ 1 
Κίηρ χὶχ. 11 μᾳ. Οαὐοά ἴ5 οἱ ἴῃ {86 ἴδια ὯΟΓ 
ἴῃ (86 φαγί μαυδίτο, θὰΣ Ηθ.ἰα ἰπ 16 8ι}}}, σζϑπε]θ 
Ὦγθεζθ. ΤῊ βοθρεὶ ἔρος ΤΩΟΙῸ ἰο 86 πιοδσίϑ οὗ 
ἴηθῃ, δηὰ ᾿ἰαγὸ ἀϑορος δο]ἀ οὐ ἴμοιι ἐμ δη 1Π6 ἰδν. 
ΤΆσ οσπυσγείοι, οὐ πιο. 1) ἘΡΌΓΕΡΑτος Ὁγ οὶ 
ΔΏΘΤΥ δ δυυλιην (γ6γ. 17). 2. Εἰ δρεθτα ομοὶ 
Ὀγ οὐδ ἱπτασγαϊγ Βοδ] ρ [8.6 Βοαγί. 

11. Ου ἵν. 10. πδρίοπατν Το 
πΟΥΙ οὗὨ τωοϊδοϊομα: 1) Βν σπβοῖι ἰο ἰξ δοοοε- 
᾿ἰϑηθ 4 7 2) Οπ σβοῦλ 8 ἐξ δοοοιῃρ) μοῦ 7 8) 
δὶ εῃὰ ἀο068 ἱξ βογγο 

12. Ου Ἰνὶϊ. 2390. “ὙΠΟ Ὑ}ο0]6 βοσὶ 
β68 (μαὶ νμδὶ ἰξ ππγ8 οὗ 6 στδιβ οὗ 
ἔογσινοηθοθ οὗ βἰπα δοιὰ 

ἰοει- 
οὗ (πὰ 

οὗ (06 δδδυύσγδῃος οὖ Ὁ] 1μα 
θοϊοησε ὦ ἴδο ροηϊίοηῖ. ἘῸΓ ἰδοθο [πὲ δΓΘ Ἵοὐεσ 
βάγγθα ὮΡ διὰ ἀγίνθῃ οὐ ὉΥ ἐμοῖς τοδὶ σηδηῖ ἀ6- 
ἷσϑὰ (ΕΠ 186 806 ὈὉγ 1:6 πτὶπάβ), δη οοτ πἱΐ οὨς 
δἰ ΔΙ͂ΟΣ δηοίδον (ἸἸκὸ ἐπ θ08 οδϑίβ ουὲϊλ 41} δοσίβ 
οὗ αἰτι), ᾶγὸ υὶεϊχοὰ τηθῃ, δηὰ ἤδυο πὸ μβϑδοὲ ἰο 
οχρϑοί." --Ξ΄σΕ ΙΕ. 

Οσ.-ΤῊΗΕ ΝΕῊῪ ΟΒΕΑΤΟΌΒΕ,. 

ΟΗΑΡ8. }11.--ΧΥῚ. 

ΑἹ [δ6 οἷοδο οὗ (86 βοοουηὰ Επηοβα, [86 ΒΆΣο οἵ 
πὸ Ρχορμοὶ μδὰ γχοίυσηθα ἴγοια ἴμ6 ᾿εὶρ 8. οὗ 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἴο [Π6 Ρτβοίϊοβὶ πθοοϑαῖθθ οὗ ἢ18 οὐτῇ 
1τἰτ0. Α {πο (ἰτὰ ΕἸπηΘΔα 6 ΓΟΘΎΘΑΙΪΥ πλοῦ 8 
ΔΙοῦ ἰο {86 με μίδ οὗ ρμγορβοιἐο νἱβίοη. ΟΒμδρίθυβ 
Ἰν11}}., 1ἴχ. ΟΣ, 88. 1 ποτο, ἰμῃ6 ἰδάοσ οὐ ψιὶςῃ 
ἢθ δβοθηβ. Ηο βῆον ἰη {πθὴλ ΠΟῪ (19 ῬΘΟΡ]8 
ταδί, ΟΥ̓ ἃ βίῃοδσθ γϑρϑῃίδηοο, σαῖδα ἰμθιηβο γῈ8 
ουί οὗὨ (δ τσορίοῃ οὗ {πὸ θοβὴ ἰηΐο [Π6 τορίοη οὗ 
16 ερὶτι, Αἶαν (Πΐ8 ἱπιτοἀποίοσυ βϑοΐοη, [ἢ 6 
Ῥτορμοί, ἴῃ ἐδε δοοοπά αἀΐδοοιγδα, ΘΒ Ρ. 1χ., 1οἱβ [86 
ἀδγ οὗ βαϊναίίου ἀδύγῃ ὮΥ ἐδ τρίς οὗ 8 ὩΘῪ βυη 
τὲ 111 ῥγονα ἴο Ὁ0 ἃ ὨΘ.Ὺ, ὨΘΔΥΘΏΪΥ͂ ψπΊΒΕΙΕΙΘ 
οἵ 11 1 ἐμ βρδογα Ὀοίὰ οὗ πδίυσο δῃὰ οὗ ρογ- 
βοῃδὶ 116. ΤᾺ ἐλίγα ἀἴϑοοιισϑε, οἾΔΡ. ἰχὶ. 1- χ}]}, 
θ, Βῃογγβ 1 ἐαῦ 1Π6 ΠΟῊ ῥγίποῖρὶο οὗ 118 ψ1}} θ6 
χοργοαθηϊθα ὈΥ 8 }67. οοηίγσθ. Αμῃὰ ἴῃ [18 
ῬΘΙΓΒΟΏΔΙΠΥ, πίοι, ἱπάροα, πὸ Ὀθμο] 48. ΟὨΪΥ 88 
νοὶ]οά, 89 Ῥτορμοὶ ἀἰδιληριθηοθ ἃ ἰμσοθ-ο] ἃ 
οἴδοίαί δοινείγ. Ηδθδ 80 βρϑβίκβ οὗἉ 10 (μὲ τὸ τηυδὲ 
ΤΟΟΟΡΏΪΖΟ 1 85 (16 ὈδδγοΥ οὗ ἃ ρσγορβοῖϊο, ὑγίθβι Υ 
δηὰ ΚΙΏΡΙΥ ροτοσ δηὰ ἀἰσηῖϊνγ, ΑΘ ἴον [86 οὐ͵θοὶ 
οἵ (μὲἷ5 (ἢγρο-ἴο]ἃ δου, 10 1111 Ὀ6 4 ἀουδίο οΠ6. 
1η 84 ρῬΡοβὶίνο χαβρϑοὺ, ἱῆθσθ {1}}} θθ ὈΓΜΕΊΕΥ 
ἀπαὶ Ῥογβοηδὶ οθηΐγο ἰοὸ {ὴ9 Ῥϑορὶθ [βγϑ8] 4]]- 
ΘΟ ρσοβοηάΐηρ Βαϊ γαδίίοῃ, (μαἱ 8.18}} Βηα 1 οου- 
οοη γαίοἃ ΘΧΡΥΓΘΑΒΙ ἢ ἴῃ 8 ΠΘᾺ ἢδ6. Βαϊ Ὠσμ8- 
εἴνοῖγ, ᾿ξ ψ|1}} μ6 δοίϊν 88 Συᾶρο οὗ (Ὡ6 ψο0]6 
Οοηι1]6 ποσὶ, ἢθθ γοργοβαηίοα Ὀγ Εάοπὶ. ΤῊΘ 
Ἰουνιλ ἀΐϑοοιισεε, οἴδρα. 1χὶϊὶ. 7-ἰχῖν. ἱταρ]16 6. δῃ- 
Οἴμον ἀδβοοηὶ οὗ 6 Ῥτορδοῦ ἰηΐο. [πΠ8 ῥγϑθθῃί. 
Βαὶ εΐα εἶπιρ δ ἰ8 ποῖ (89 δοίυα!ὶ, Ια 6. Ὀγθ- 
δβοηΐ, Βαϊ 4 τοϊδιῖνο ργοθοηίΐ, νἱζ., [δι οὗ [9 ΕΥΧΊ]Θ, 
ἰοίο ν οι Ἠ6 ἰσδηβαίεβ Ἀἰτηθϑῖ ἰπ ἐπουρμί. Απά, 
86 οὔΐ οὗἩ (ΐα ῥργθβοηξ, [6 πηϑῖσοθ [86 ῬΘΟΏΪΟ ὈΓΑΥ͂ 
ἴ6 [0ΒΡ, ἰπ δ ἔδσυθηΐ ῥγασοσ, ἰδδαὶ Ηθ γο 

οὯ09 βμονγοῦ ΗΣπι86}} δὲ ἰΠ6 αοἂ οἵ ΗΒ Ρϑορὶ 
ΜΟΙ] α ΠΟῪ 8180 ἰοοξ ἀονῃ, ἔμει Ηδ ποὺ] 
σοηθ ἀοσῃ υἱ αταθα ἀἰορίαν οἵ Ηΐα μοπετ. 
Το Κλ αἰδοονγϑε, ἀραντίς οἶδρθ. ἰχν., ᾿χνἱ., 15 
Ἰ1|κ6 8 ᾿ἰπλι θα “ γο8᾽ ἰὸ ῬΓΔΥΟΙ οἥκετοά ἴῃ ἰδ 
ἴογοχοίΐηρ ἀϊβοοῦσθθβ, ΕῸΓ [ἢ ΘΥΑΥ͂ΟΣ νῶδ τεπρθοί- 
ἰηρ [86 ἀο] γογδοθ οὗ 81] [βγϑϑὶ ἀχίν. 7, 8). Τὸ 
1818 Ιχν. τορ θα ἐμαὶ ΠΟΙ ΠΟΥ αἱ ἴργϑδοὶ π|ῦ'ᾳ 1 ὃβ 
ΒαΥΘα, ὨΟΓ 81} [βσϑδοὶ Ὁ ]οδἱ. ὙΠ6 υἰρηθοηβηοϑα 
οὗ αοἂ κ1}} χίνο ἴο ϑδοῖὶ εἶθ. ον (ἶχν. 1--16). 
Το ῥίουβ βῃ}8}} γϑοοοῖγϑ με ἐξΐβ. ΕῸτν ἴδοσα βδὶῖ 
6 8 ΠΟῪ οΑΥ 86 ἃ πον δάση. Απάὰ {88 πὸ 
111 ἐμαὶ 88.4}} σεΐχτι ἰὼ ὑμοθο ψι}} ΡῈ οὔθ ἐμαὶ 19 
ἱποχδθι Ὁ] τίσ, θρὶσ [Δ}}7 εχαϊιθὰ, ἴω {9 
᾿ἰχιιοοὶ ἃ ἰηίοηδιγθ; ἱΐ Μ|1] αδἷβο θδδγ (86 
οδδγδοίον οὗ πο ἐθηδογοδὲ χβδίθσδὶ ἰογα (ἰχν. 17; 
Ιχγὶ. 14). Τη οοποϊ βίου, ἰοτο 10]] ον, ᾿χνὶ. 1ὅ- 
24, ἃ ῬὉδηοσγδιηδ οὗ ἰδ6 ἤπη6. 186 δοείβ οἵ 
ἡυάαιποας [6 Ῥχορμοὶ Ὀοϊοϊάμβ ἑοροίμοσ. ΤῈ 

τοί δοί οὗ ἰμὸ Ἰυάρστηρηί 8 ῥγο-δαρροθοὰ πβθΏ, 
ἴῃ ταῦ. 10, 1ὑ 18 βαϊα, (μδὲ 186 ἐμαὶ βανὸ δδϑουροὶ 
Ὀγίωρ ἐπ6 Βα ι νδύοη ἴο ἴδ Βϑδί μος ; ἐπδὲ (Π6 Ἰδοῦ 
8}}411, 88 11 ποσθ, Ὀσίμρ ὕβοὶ Ιβϑγϑϑὶ δὲ δὴ οὔδηϊης 
ἴο Φεἤονδ, δηὰ ἐμαὶ {πο 4}} τωδηϊκλ πα 684]} ὃθ 
8 ΟῚ [8686] οὐ ἴμ6 Ηἰρῆοβί ρπηδοίθ. 80 δῃάδ 
186 ῬΟΟΚ πιὰ δῇ ουτ]οοῖς οα ἃ. ΠΕ ογεδίίου οἵ 
8 Ἀἰκθοῦ ατδᾶθ, τ οθ6 ΓΌΤΟΣΘΟ δ᾽ 8 ὈΣὶοΙ͂ν 1ῃ- 
ἀϊοαϊοα ἴῃ {μ6 οχίιουμάἀρα τείγαϊη, ἰχνΐ. 24, δδ 8 
γοσὰ ἰῃδὲ πότος αἀἷθα, δὰ δ ὅσο ιμδὶ ἷβ υἢ- 
φυρῃσβδ0 6. 

Ιφ τουδὶ, ἰῃ [6 ἰἰτὰ Ἐππποδά, ἢγεὶ οἵ 41} δυγ- 
Ὀσἶθθ οὔθ, ἰδὲ [86 πυῦοσ οὗ ἐδρ εἰαρίοσθ ἴῃ κἱ 
ὯΟ ἸοΩρῈΣ οοΥ ἰὸ δ πυῦθοῦ οὗ ἀϊδοοῦγθαδ, 
88 ἷ8 ἴὼ φοηογαὶ (ῃ9 οβϑὸ ἐπ Ὀοίῃ ἔθ Ἐπποδὸδ 
ἐμὲ ρχοοθάθ. ΕῸΣ ἐβοσθ δῖὸ εἷπο οδβαρίογα, διὰ 
γοΐ ΟὨΪΥ ὅνο ἀϊδοοῦτθεθ. Βοοϊάθβ, τσ οὔθοστθ 
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ουϊάεηϊ ᾿ΔΓΥΨΟΙΜΙΟΝΡ ἴῃ τδιΐουῦβ μἴδοθθ [866 
Τηϊτοά,, Ρ. 16 8]. ΑἸϑο, ἰμ0 αἰ νἱβίοῃ οὗἨ νϑσϑεβ ἷβ 
ΘΥσοθθοῦβ 'ῃ ΒΟΥΘΓΆ] ὑΪδοθα (οοπρ. ἰδ 6 Γϑῆ. οἢ 
Ιχιῖϊῖ. 19 ὁ---ἰχὶν. 4 α). Α1}} ἐιΐ5 ΔρΡΡΘδΓΒ ἴὸ πιθ 
ἴο ἰπαϊοδίθ ὑἐμδὶ 6 Ῥσορμοὺ διδὰ ποὶ υτουμπὶ 
οὐδὲ 186 ᾿ἰδδὶ Ἐπηοδὰ 886 ΘΟΙΪΥ δὴ [06 ἱτὸ ρῥτο- 
οοάϊηα. [ἢ 16 αὶ 1816 οΥἰχιδιΐηρ ἔγοσω Ὦ1πὶ, 

1ποχ9 ποξο ἀου 1 ]888 ηἶπο ἀἰδοοῦτδοα ἱπαϊοδίοα (οΣ 
(9 (μὶγὰ ἀϊνίείοα. Ηφηοο ἰδ υπάδηΐδ0}6 [88]- 
δηϊὸ οδδγδείος οἵ 0} ἴῃ 6 χγοδίον ρασγί οὗ [μ6890 
Ἰαϑὶ ηἶπθ ομαρίετβυ [πὸ Αὐϊβοτῖβ ἤιγίμοῦ ἰη- 
ἴγϑσεϑ Δ1Ὸ Βα Δ} 114}}}7 ἃ τοροϊ ἰοη οἵ τδὲ 
ΔΡΡΘΔΓΒ ΟἹ ΡἈΡ. 16, 17 οἵἩ [86 Ιηἰτοάυοίίοη, τ ΒΟΓΘ 
δ00.--ΤῈ.] 

1--ΤῊΕ ΕἸΚΒΤ ὈΙΒΟΟΌΕΒΒΕ. 
Βιϊᾶκο ἴσοσα ἴ80 Ῥιοδοοῖ ἴο [80 Ξ'αἴθτο, ἔσγοτα Ῥεθδοδίηᾳς Ἐθρϑηίδλῃοθ ἴο Ῥτεοδοδίηκ 

Οἴοιγ. ΟΗΑΡ58. {1Χ01Π., ΙΧ. 

ΤῊΐδ ἀϊδοοῦτθα οοηηθοίδ οἰοθοῖν πὶΐ (ἢ 6 οοη- 
οἰαάϊἬηρ πογὰ οἵ ἴδ ἰογοχοίηχ ἔπη ΤΈΘτο 
16 Ῥτορμοὶ δὰ ἀοβδοοπαρα ἔγοπι ἴ[μ6 δοϊρῃ οἵ 
ἔαΐαγο κἰογυ ἰο ἰμ6 ἰϑν6] οὔ {π6 ῥγοβϑβθηῖ, ΤῊ ΐδ 
ταύ ψὶτἢ 16 5884 τλογὰ] οοηα ἰοῦ, πλαϊζοα Εἷπὶ 
οὐδία] τ οίμοῦ ἴμ6 αοτγίουβ ἱταδροα οἵ δο ἔκξαγο 

ἢπδὲ δ θὰ οου]ά Ὀ6 γϑαϊ σὰ. . Βαϊ Βο ἰδ δο- 
ἔοτιϑα: Οοὐβ ἰονίῃχ πίράοω ἰθ δϊθ ἴο οαὶ ἃ 
Ὥδα, ἐμὲ ΠΣ Βθ ΤῈ ποὶ ϑμλντω ἷα ποδσί. ἴῶφς 
τορδοί, τ ἴῃ ἴπο80 σπαρίοσα, ὑσγοοθθὰβ ἔχοι) 

ἴ86 Ἰονοὶ ἰῷ τἰμοὶ ἴῃ ἵν]. ἣν ἀπο μ σι, Βυιϊ ἢο 
ΤΩΟΌΩ(Β ὈΡΝΑΙΓα διδίΐη. Ηδθ θυ} .86 ἃ Ὀὑγίάρο ου 
᾿ΤΤ ΡΤ κα 8.8}} οοπάποσι Ὠἷπι ἀραΐη ἴ0 1080 
Βοῖ8. ἢ6 [89 πηομπλθηίαΥ γ᾽ ἰογβακοη. ΤὨΐθ ἢθ 
ἄοο8 βγεῖ, ὈΥ γϑρϑι ἰπρ (86 ομαγρο οἵ {86 ῥϑορὶὸ 

. [Πδὲ αοὰἂ [δ αὐὐυδὶ δὰ ἀθηΐοθα ἰο ἐμοῖς ἀοδοσνῖηρς 
19 δα ΐδ 0] τοαγὰ, Οοά, ᾿ο βᾶγβ, ἰδ ποῖ πηΪασὶ, 
Βαϊ γοῦν Ρῥἱοίγ ἴ6 φοοΐ ἴον ποι ἰη κα, ἴον ἱξ ἰβ ΠΊΘΓΟΙΥ͂ 
ουἰναγά, διὰ Δρρβϑᾶγβθ δεβθοοίδιθὰ πὶ ἀθϑὰβ (δὶ 
ΔΓΘ ὩΔΟΓΆ]]Υ ΟὈ͵θοϊξο Δ 0 ]6 (ἸΥἱ}. 1- ὃ). ΤΉΘα [ἱ ἰδ 
βθονγῃ μον ἰΓὰ0 Ρἱοίν ἐπὶ ρ]Θαβοβ οα αλυδὶ ΡΟΥΘ 
1861 ΕΥ̓͂ δοίλοηβ (νι. θ-14), ὙΠ θη ἰῃ οἴ Δρ. [1Χχ. 
Μἰϊοῖ, τὶ ολδρ. Ἰν ϊϊ., ἰογηι δὴ ογχζδπῖο ψ ο]6, 
ἴδο Ρτορδοὶ βθγϑὶ γεΐαϊοα {πθ οαῦζο μαι αοὐ οδη- 
ποὺ ΒΕ6ΙΡ, δῃὰ βῆον (δύ (ἢ τλοτδ] οογγαρίίοη οἵ 
186 Ῥϑορίθ ἰδ ἴο δἰδηιο ἴον ἐδοῖὲγ πιϊδίογιιηϑθ (1ἰχ. 
1--8). 8 οὔδγρο [6 ῥρθορ]θ δοϊζηονθᾶρθ ἴο 6 
ἰουαμάοα, δηὰ πλλῖχο ἃ βίηοογο οοῃίοθοίοη ἐμδὶ ῥὈτὸ- 

ταΐδοα βϑηυΐηο ἔταΐϊ (Ἰἰχ. 9-1ὅ α). Ὅροι ἐμΐδ 
οοηέοοαίοῃ ἰδθ Ῥχορμοὶ ῥγοιαΐδοθ δρδΐῃ (δδὶ 
Ιδγδϑὶ 8}}8}} οοπθ ἴο ἰΐ στἱχιῖ, ἰο [86 ρῬοβθοβδβίοῃ 
οὗ 116 ἐπμοοογαίὶς βαϊνδίΐοῃ, δὰ σϑοοῖγοβ ἴῃ οοἢ- 
οἰ υδίου ἴ6 οοτηΐονιχ δβϑαγδηοο ἐμαὶ ἴπ6 βρὶ τὶς 
ἵτὼ ἴο ἷπὶ Ὑ1}1} τὰ ]θ ἴῃ [αγδο] ἴοσονον (Ἰἰχ. 
16 ὁ-21). ΤὨΐν δγιϊδι ον οοπδίγυσίοα σΘομο]- 
βἷοι 888 ἃ ἀου } ]θ βθῆβο. Εἶγεξ ἴὲ ἰηςπιαίοθ ἐμαὶ 
186 πεὺ οονοηδηὶ πιο ἴῃ 9 Θοοΐ κὶ}} οοποίαάθ 
τὶ ἢ ΙΒγϑ6] 8[14}} βλαν, ἀὐδρνα ἃ τ ἴῃ [86 ϑρίτι, 
δὰ ἰηἀοοά [86 βαπι6 ϑρ᾽γὶὶ τ ιΐοῖ 18 ἐπιμαγίοα ἴο 
(6 Ῥτορβοί, δὰ πίοι ψὶ}} ἰηβίδηι γ, ἔγοτα οἤδρ. 
Ιχ. οὔ, δζδίη σαΐϑθ ἢἷπὶ δἱοὴ ἰοὸ (μ9 μοϊᾳιία οἵ 
Ῥγορμϑῶο νἱδίου Ηόγο {16 ἀἰἱνἰβίοη οὗ Π6 ὁμδρ- 
ἰθὺ 18 ποὶ αυἱΐα οοστοοί. ΤῊ ἢγεϊ οἰϊοῖ μαγί οἵ 
ΤῊΝ ἀἸβοοῦγθθ ΕΟ Τἶθ68 ἵν}, 1--ἰχ. 8; [εξ βοοοηὰ 

χ. 9-21]. 6 γε ραγὲέ ορροβϑθδὰ ἴο 
οδδῦρο. [Ὁ οἤδρ. ᾿Υἱϊ}. (86 σδῦρμο διζαϊπδὶ 
οὔ ϑδοοουηὶ οὗ ἰ4|86 ΕἾΘ 8 Ορροθθὰ ἰὼ [δ6 
οδδ εἰ ἡρθαθε αοὰ .οἵ υπεϊχηνθουδηθθα. [Ἃἢ Ἰἰχ. 
1-8 [89 ς οὗἁ πιογαὶ Ἴοοσγυρίζοη 18 ορροθϑὰ ἴὸ 
6 ΟἤδΓρο οὗ ἱπ8 Ὁ} 1 γ, ΤῊΘ βοοοηὰ ρϑτὶ οοπίδὶ 9 
ἤγαει (ἢ 6 ρΘορ θ᾽ 8 οοπίοδεϊοη οὗ βίῃ (Ἰχ. 9-15 α), 
δηὰ ἰμθη {π8 Ῥτγοιηἶδο ἰμδὲ Φοῆονυδῃ ν.}}, δῆὶγ. 
τ ποὲν γοροηίδηοοθ, αἰϑὸ 8610 [δγ6] ἰο ἱμοὶν γί, 
ὈΥ τ ἰοῦ 6180 (9 δβρίγὶϊ οὗ (86 Ῥιορμοί 18, 88 ἰΐ 
εἧϑα βοῖ ἔγϑο, δηὰ σϑηάθγοὰ σΆρδθὶο οὗ ἃ Π6Ὺ" ἰὐμὲ. 

.1, ΟΒΠΑΒΟΕ ΑΟΘΑΙΝΗ͂Τ ΟΗΠΑΒΟΕ, 

ΓΕΔ». {{{Ὑ}111. 1--ἼτΑἸΧΣ. 8. 

α. ὍΒο οο:τρ]αίηϊ οἵ ἴπ9 ᾿Θορῖο δβαϊπες [89 ποτε βεϑοτιασθδε οὗ οβονυδῖ, ορροδοᾶ Ὁγν 
πο ΟὨδΙΑΘ οὗ ἔα1|86 Ὀἱθῖγ. ΟἜΑΡΤΕΒ 0111. 1-.-14. 

1 ΟἿΥ ιτδϊουά, βρασθ ποί, 
1 ἃρΡ [ΒΥ νοΐοϑ {16 8 ἰγαμ 
Απάὰ “β ν Αι: 
Αηά [86 Βου3ο οὗἩ Φδοοῦ {μι ὶσ βίῃβ8. 

2 Υοί ΕἸ βϑϑὶς τὴ ἀβί]υ, 
Απά ἀεἰρῦ ἴο ΠΟΥ͂ ΠΙΥ͂ τα γβ," 
᾿Ἂ Ἷε ὨΔ[ῸΠ {μ8: ἀϊὰ στρ θοῦβηο8ε, 

ΟΥ̓͂Σ ΤΩΥ͂ Ρ6ΟΡΪΘ {ΠΟ Ἷ ἰγδηβρυ ββίο, 

ἴΌΣΒΟΟΪΚ ποῖ ἰδ6 ογταΐηδηοο οὗ ἐμοῖς αοα;» 
ΤΉΘΥ͂ 88Κ οὗὁἩ τη {86 ογϊμϑηοοθ οὗ ἠαδίϊοο ; 
ΤΟΥ (δ Κο ἀο] ρὲ ἴῃ ΔΡΡρτγοδομίηρ ἴο αοά. 

8 ὙΥ̓Βογοίοσο βαγο τὸ [Ἀϑἰ6α, ὁαν ἐλον, ἀπά ἐμοὺ βοοδὲ ποῖ ἢ 
Ἰγλενείοτο μᾶνθ πὸ αἰ οἰϑὰ οὰγ 800], πὰ ἰδοὺ ἰδίκοδὲ πὸ Κπονοᾶρο : 



628 ΤῊΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 
βσευσα σαν ἢ" ὠὠἀσωισκαταμερεθνασεπ νεστενανπεαεετα ατγθεραςημεριιτευαθναμΕ Τα αηδαον 

Βοδβο]ά, ἰπ [86 ἀδὺ οὗὨ γοὺσ ἔλδι γο “πη ρ]θδϑυγζο, 
Απά οχϑοί 8]} γουγ Ὑ λαρι 

4 Βοδο]ά, γα ἔδϑι ἴοσ ᾿βυ Ὁ δηα ἀθρθβΐο, 
Απᾷ ἴ0 βιιϊΐθ ψὶὰ ὑμ6 Βδὺ οὗἨ ἩΠΟΚΘΏΘΒΒ : 
“ὙΥ9 8]} ποὺ ἔλϑί δ8 γ6 ἀο ἐδ (ΔΥ, 
Τὸ 8 Κ6 γουγ νοΐθθ ἴο 6 μοασγὰ οἢ ιρῆ. 

δ [810 βιοῖὶ ἃ ἴκϑί ὑμαὺ 1 ἤᾶνο ομόβθη ἢ ᾿ 
ΒΑ ἀΑΥ [ὉΓ ἃ τηδη ἴο δῇ ϊοὶ 15 βοὺ] 
16 ἐς ἴο θον ἄοτη ἷβ μοδα 88 ἃ θυ] Β᾽, 
Απᾷ ἴο βργϑϑα βϑοϊοϊοίῃ δὰ ἀϑθβ ὑπάθν ᾿ΐπι ἢ ὙΠ [Ποὰ 681] ({ι18 ἃ ἔπος, 
Απά δὴ δοοθρίδθ]6 ἀδύ ἴο {86 ΖΒ} 

6. 118 υοἱ ἰδ]18 ἰδ ἔπδβί ἰῃδι.1 ἤδνθ σἤοβθα 
Τὸ Ιοοβϑ {6 θδηᾶβ οὗ Ὑ]ΟΚΘαΏΘΒΒ, 
Τὸ υπᾶο “0 'ΒΘΑΥΥ͂ ὈυΡΑΘΏΒ, 
Αμπὰά ἴο ἰοὺ ἰῃ6 ΟΡ Ιδββϑα ρῸ ἔγθθ, 
Αμπὰά ἰμ8ῦ γα ὈγοδΙς ΘΥΘΓῪ Υγ 6 

7 16 ἐδ ποῖ ἴο ἀθ8] ὑδγ Ὁ ἴο [86 ΒΟΠΡΤΥ͂, 
Απά {δαὺ δοιὰ Ὀτίηρ [6 ροοῦ δἰ μᾶῦ ἃγὸ ᾿οδδὲ ουὐ ὑοὸ {ΠΥ Βουδοῦ 
ὝΝΒοη ἰδοὺ βοοϑὶ ἢ παῖίκεα, [δὲ ἰοὺ οονονῦ Ὠΐτα : 
Απά {δαὶ ἰδμο ἴ46 ποὺ {ἈΠ γ86 1} ἔγομῃ ὑπὸ οσσὰ 68} ὃ 

8 ὙΤΠοη Β88]] (δγ ᾿ἰρΐ Ὀγοδὶς ἔτ 85 {86 τηοσηΐης, 
Απά {μὲῖπθ ἢΒμ6Ά]0} 888} βρτγίηρ ζου ἢ ΒΡΘΘΑῚ]Υ : 
Αμά ἰἂγ γχἱρὐθουβηο88 884} ρὸ Ὀαΐογα {προ ; 
Το φοσυ οὗ 89 ΒΡ Ἐ8411} θὸ [ὩΥ τογονασζα, 

9 ΤΆΘΩ 88μ4}0 ἰδοὺ 68}}, δῃὰ [6 1.0 ῈΡ 5}}8}} ΒΗΒΊΧΟΥ ; 
ΤἼσοα 5881} ΟΥ̓, δῃα ἢ 888}} βαυ, Ηοῦθ 1 αὶ. 
1 τὰοὰ ἰδκα ΔΥΔΥ ἔγοπι ἴΠ6 τυϊαϑὺ οὗὨ [μθ6 18:6 γόξθ, 
Το ρυϊάπηρ ἔογίδ οὗ (ὴ0 δηροῦ, δῃα βροδκίηρ ὙΔΕΪΥ͂ ; 

10 Απὰ Ν ποὺ ἄγαν ουὐ (ἢ 80] ἴο (86 ὨΌΏΡΤΥ, 
Αμπὰ πα ϊϑέν (6 δῇ] οοα βοὺ] : 
ΤΉ 5881} ἐὰν ΠἸρμΐ στἶβο ᾿ἴπ ΟὈΒου ΤΙ, 
Απα {ΔῪ ἀδυζη 688 δ6 88 μὲ ποὸῃ ἀδΥ: 

11 Απά (86 0ΕΡ 588}] ρυΐάθ (866 ΘΟΠΕΙΏΌΔΙΪΥ, 
Αμὰ βδ(ἸΒΈΥ [ΒΥ βου] 1ῃ ᾿᾿ἀγουρῦ, 
Απά ἔαδκο ζαὺ [ΠΥ ΒΟΠΘΒ: 
Αμά ἰδοὺ 888} 06 {1| ἃ ψαίθσοα ραγάθῃ, δῃὰ ᾿ἴκὸ 8 βρσχίηρ οὗ ταῦοσ, 
ὝΒοβ6 ψαίουβ ᾿|81] πού. 

12 ᾿Απά ἐλευ ἐλαΐ εἰκαϊί δὲ οὗ ἴῃ66 8811 Ὀ011ὰ [π0 ο]ἃ τγαβίθ ρ]δ6ββ: 
ΤΒου 5881{ γδὶβθ ἂρ {86 ουπαάδιϊοηβ οΟὗἨ ΤἸΩΔΗΥ͂ ρΘΠΘΓΔΙΟΏΒ ; 
Απὰ ἔδου βΒμδ]ῖ 6 ο81164, ΤῊ τορδίῖσογ οὐ (86 Ὀσόϑ οὶ, 
Το γοβύοσον. οὗἩ ρδίῃβ "ἴο ἀ6]] ἴῃ. 

18 Τῇ ἰδοὺ ἴυγη ΔΎΘΥ (ὮΥ ἴοοῦ ἔγοτῃ {86 ΚΔΌ δία, 
Τύοην ἀοΐηρ; [ΠΥ "Ρ]οαϑιγο οἡ ΤΑΥ͂ ΒΟΙΥῪ ἀΔῪ ; 
ἈΑπά ο68]} 16 ΠΑ δίἢ; 8 ἀοΠ Πρ, 
ΤῊ ΒΟΙΪΥ οὗ μὲ [0Ε}Ρ, Βοπουγϑῦϊθ; 
Απᾶ βῆδ!]ξ βοῦουῦγ δἷπ, ποὺ ἀοίπρ ὑμΐπ οὐ ὙΔΥΒ, 
Νοῦν ἤἡπάϊηρ [μΐηθ οὐ ΡΙΘϑΌΓΘ, ΠΟ Βροδκὶπρ ἐλίπο οἱῦπ ΜΟΣΩΒ : 

14 ΤΆΘη 8810 ἰοὺ ἀρ] ρηῦ ἐπ γ861 ἴῃ {ῃ6 ΓΟΕΡ ; 
ΑΔΑΙ ν}}} οδυβο [μ66 ἰο τ46 ἀροὴ {86 ἷρὶ ρΙΔ068 οὗἩ [86 οαΙίδ, 
Απᾶ ἴδρὰ {869 τί ἰμ6 μουιίαρο οὗὨἩ Φδοοῦ (Ἀγ ἔδίδβογ: 
ΕἘὸγ (δο τιουΐὰ οὗ [86 ζ0ΒΡ δαί βροΐίκθῃ ἐξ. 

1 ἨοΌ. τοὐέλ ἐλο ἐλγοαί. 8. 0 γ᾽, ἐλέησε ιολογειοί(λ μα σγίέδυο οἰ εγ 8. 8 ἨοΌ. 
40ΟΥ, γῸ 7: πο ΟΦ ΈΝΗ Οδν, δου, ἐο αἰτιοὶ Ἀΐα δοιὰ ὉΓ α ἀανῇ 9 ἩΗοδ. ΤΣ ἐκάϊοι οΓ ἱλονοῖα. 
Τ ΗἨΘΌ. δγοζδῃ. 8 ΟΥυ, ἐοα. ᾿ 9 ΗοῦΌ. 6λαὶξ ραίλον ἐλο8 υρ. 
0 Η65Ὁ. ἀγοωσλέε. 1: ἩΘΌ. ἐξ6, οΥ, ἀεοοδῖυθ. 

ὁ ρογὶοὰ ἱπείϑδὰ οὗ δοϊζζωδ. ΡΘΟΙΙΓΊΒ, 9 ἐλα ἀρρτοαοὴ οΥ̓ Θοά. 
ἃ ξαγτμ ΟΝ. δυιδίπ688. ὁ Κὲ 71αξεΐ ποί αἱ ργόδοπξ δο αδ ἰο πιακῶ. {μὰν δὲ ἐη8. 
ε τρατιάοτοτα.  εομηΐ Πεδὴ τοί! δροδαἐϊῳ σγοιο. 1 ϑαοτὶ βοδεί ἐὰν δώπσαν ἐο (λ6 λωπστν απὰ ξΔαξιαβεσί. 
᾿ ἐπυϊρογαία. Ἰ Απὰ λον ἐελαϊϊ δυϊὰ 7 γοτι ἰλο6. 80 ἰλαὶ νιοπ σιν ἱπλαδίς, 8 ὑμείπεξα. 
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ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ 

ΥοΥ. 8. 1ἰ 16 ἀουδέα! ἩΘΙΙΟΣΥ ὈΦ ΣΡ τοϑϑὴϑ Ἠὀρϑγαξ 

τεδίτας (ἰ. 6.. ΥΟΌΓ ἸΔΌΟΓΘΓΒ), οἵ ορόγα υοοίτα. Βαϊ οἰποθ 
ΥΡ (ου ἐμ δϑμοστηδὶ ἀουθιίπρ οὗ (Π9 Χὶ ὉΥ Ὀδρ 68 ἢ- 

[υτίϑ ἀοτ  Π]ΘῺ8 ΟΥ δοραγδέϊτθ 866 Θβεεν, ξ 24. ὃ; 216,3 
α) οΥ͂ΘΤ Ὧ85 ἃ ῬΟΥΒΟΏΔΪ ΒΘη86, Ὀπί ΑἸ ΨΑΥΘ ΠΊΘΘῺΒ ΟὨ]Υ͂ 
ἰαδον, Ἀαταὰ Ὑοτῖς, γὸ τηῦϑῦ ἰγαῃο)αίθ:: δὰ γὸ οχϑοῦ δἱἱ 
ΥΟῸΓ ΘΟΙΩΡΌΙΒΟΥΥ ἰαδοζ. 72) [5 σοπϑδίγαθα Ὡοξ ΟὨΪΥ 

σαὶ τὴ6 δοουβδέίνο οὔ (ἢθ ῬΘσβοῦ, Ὀμὲ 4180 τ|ιτὮ (ἢ 9 80- 
ουβδίίνο οὗ ἴδ ἐδίηςς, 86 ἰα ον ὉΥ 23 Κίῃμϑ χχὶὶ ὶ. 86. 
ΤὴΘ ἀοῦ]9 δοουβαῖίγο Ἰοίηθα τὲ [ἢ 6 πογὰ ἤοχθ Βῆονθ 
ὑπαὶ ἰὲ 168 οσοποοίγοά οὗ 85 υογδυι ροείωϊαπαϊί. 

γον. δ. [ἰ 19 ποῖ ΟἾΘΕΆΣ ἴ0 26 ὙΠΥ ὈΚΙΙΤΣΒΟΗ ΔΙΊΤΓΩΒ 

ἐμαὶ (ἢ6 5 ΐῃ 30 5 ποὺ ἀθρθηάθηξ οα ΡΠ. ΟἿΪΥ 

189 δοϊαι ἵνϑ οὔ "ἢθ ξοσαυὰ οουϊὰ ὈΘ 80 Θχργοβϑεϑά. Βαευὲΐ 
ἤὮΘΓΘ Ὧο ΒὈ]δἰῖνο χογαηα [8 ἢ υἷδοθ. ΗὟΌΣ οὔθ οου]ὰ ηοὶ 
ἰγδῃβ]δὶθ : πιρη ἤεοίοο οαρυ ἀτμίς πεδία ἢ Βαϊ ἰΐ 
ἴ5 (Ὁ6 ΡᾷΣο ἀδίίγο οἵ ἐο γοιηοίοσ οὐίοος, ἐμβαΐ Ὠυτη ΌΘΓΙ- 
1688 ἐἰπηθ8 βέίδηαϑ δδΡ ΜΡ ἴῃ 1ὴ9 δοῆ89 οὗὨ “ οδ] Ἕἔηρ, 

ἰο ξῖνο ἃ δπιθ." ᾿ Υ̓ΘΥΥ οἶϑη ὯΔ8 ἃ ῥχοίοηϊΐο ψονσοὶ ὃὉθ- 

ἴοσο ἐὴ9 τη ΟὨοδυ Πα Ἰυδηϊείγο ἐμαὶ 1861} ἀοθ5 ποὶ 
διδη ἰὴ πο σοπμδρα σὲ δίαίθ (οοΡ. ΝΌ, ΧΧΙΥ. 10: ΑἸΏΟΘ 

Υἱ!, 4. ΤῊΘ οοπδίχαοίίου Ῥὴ ν᾽) ὙΠ) ΟἿ) οἴου (δ [Ὡ- 

δοϊίνο η35 ἰ6 ἃ τοϊ ἴγομπι ἰδ βυδογαϊΐηδίο ἰο [ἢθ 

Ῥτίῃοΐρα! [οττη. 
γον, ὅ. Αἰδοὸ ἴῃ ἐδ Ἰδδὶ οἰδῦδο οὗ (Ὡἰν γοσϑὸ τὸ ποί60 

ἴῃ αἰβοοιγϑθ γοίΓΠ8 ΔΘ (Πγ66 ἰη θη {788 ἴο (89 ργίη- 
οἰραὶ ἔοσζω, ἰο ἐῆο ἐπηρογίθοί. 

γον. 1. κεἰ) δαί {πΠ9 Ὀομίδηϊηκ οὗ ἐπ γϑτ8θ γοσϑρίἐα- 

ἰδίϑϑ 9 "ὉΠ ΥΟΓ. 6, Δηα εαἷθδὸ Γοργοβοηΐθ {ἢ 8 οἷδαϑθ 

ἰοἰτοαποοαὰ ὉΥ ἐπθ Ἰδιίου (8 ποῖ ἐπαί ἃ ἴμϑδί, ὑπ8 1 
Θἢ0Ο099 Ὀ.8 “(ὁ Βρὶἱΐ, αἀἰγί 6," (ΟἿΪΥ δραίῃ 

δροκθῃ οὗ Ὀγσϑθα, 79 τ. χυΐ, Ἴ, ὙὮΟΤΘ ὉΠ) ἰδ ἰο Ὁθ 

ΔαρρΙ θὰ ; πδοὰ Ὀθαὶὰθ 0η]7 Ὑ] ἢ ΠΟΘ οὗ δοδϑίϑ ἐμαὶ 

εἴθανγθ ἐμοὸ ἸοοΟὗ ΟσΟΌΓΒ ΟἿΪΥ Βαῖθ᾽ ἰδ Ιδβαΐδῃ.- τ Ἴ ὁ 
ποσὰ Ὁ 5 ἀἰβῆσυ!!ς. 10 18 ἰουπὰ 1,81. ἱ. Ἰ ποδηΐης 

“ἃ κοϊηρ δϑίγαυ, ὀγγαίίο." Τϑτη. 1{{. 10 ἢ68. ἔ βϑιὴθ 
ποτῖὰ ἴῃ ἴΠ6 θη ΧΌΪΑΣ 1 [Π6 Β819 ϑθη86. Βοίῇῃ ἐΐπ68 ἢ 9 
γοτὰ 5 ἰοἰηθα πιῖὴ Ἅ' Ὀμδεγία, δ5 ἴῃ ΟὟἱσ ἰοχὺ ἐὺ [5 ΣῊ 

δ). νιϊδονυ. ΤὨδὺ Ὁ 18 δ8ὸ οΘομῃθοίϑα νυ] ΟὨΘ ΟΥ̓ Οὐ ΘΓ 

οὐ ἴῆθ89 ψοζὰθ ἴῃ ούϑΥν ἰπδίθηοο οὗ 15 186, 8 οοτ Δ Ὦ}Υ 

ὯΟ δοοίάθῃς, [9615 ἴο ἰηαϊοαίθ ἃ Ῥγουογΐαὶ χοᾶ 
οὗ ἀχργϑϑβίοῃ.. Α͵80 1 γϑϑ] δ ἐπαῖ ΟοἿν νοσχὰ ἰ8. σΘΘ 
ἔγοτῃ [ὴ9 Β8ι6 χοροὶ 88 ὑῃηΐ ἰῃ 14. {0 Τθη ἴἢ9 ἸαιέοΣ 
Ὀ6 ἔγοτῃ "Ἢ ἽἼ, γταγα, υασατι, ἰΠΘ. ΟΌΓ οΓὰ τησδβι ὈΘ ΖΥΟΓΩ 
ἔπο δαῖηθ, δηὰ ἠοὶ ἔγοῃλ ὙΟ γεδοΐαγο. ΝΟΥ Δϑ ἰῇ γο 

δΔῖῸ Ὧ0 πογὰδ αὐ. Υ. ὉΝ5 (σἰῃ {Ὀτίμον οὈδοσχαδίίοη ἴῃ 

ἐῃὴθ ΡΙΌΓΑΙ πο ω) οὐ ΟΥ̓Χ 2, ἐμαὶ του ἤλγο Ὁ ἃ βιὉ- 
τ 

βίδη γο δηὰ δα θεοῖο δἰ μηὶ βοαιίοη, τὸ τηυθϑὲ, τί ἢ Μλυ- 
ΒεΕε, ΝΟΒΕΙ, δὲ αἷ., ἰακὸ Ἴ Ἴ 45 8 δβυϊδείδηϊνγο, ἢ ἢ 

1{|κ 6. σ. ΜΔ}, 17), εἰδ., ῬαΒ5 ΟΥ̓ΘΥ ἔἴγοταῃ ἐδθ δὐδϑίγδοι 

τρϑβδίης ἰο Σ ἐδ οοηογοίθ. ΤΉΘΩ ἀνα»; πουἱὰ Ὀ6 Ὡοὲ 

ΤΉΘΤΘΙΥ τ ἀοΥ 68 αδίγαν," Ὀὰ 4180 “ ΜΔΏΑΘΙΘΙΒ," δοὶϊ 
ἮΘΥΘ Ῥοσβοη οα κοΐη (8 δϑίσαγ. 

γον. 10, Ρ95 (ἢ ϑαίαῃ ὁσοῦσθ ΟὨΙ͂ 38 ναοίζαγε 

ΧΧΥΪΙ, 1) 15.“ [0 τηδῖζο χὸ οὐ, ρῬγοηβεγα, Ὀτίης ἑουὶ ἢ," [ἢ 
γΑΓΙΟὰ 8 ΒΘΏ368, ΘΟἸΏΡ. ῬΗ. ΟΧ]. 9; αχῖίν, 18, ΡΙΟΥ͂. 1ἰϊ, 13: 
ΥΠ|. 36; χὶ!, 2; χυἕ. 22. [1 8 5Ὲ}}} υποοϑγίαίη τ ΠΘΈΠΟΥ 
[9 τοοῖ οἵ ον ὈΘΏ [5 οὐ ἰβ Ὡοΐ ἰάἀϑητίοαὶ πὶῖῃ δαὶ οἵ 

νὼ ΧΧΥΪ!. 1 δοὰ  7ογ. χ. 4. ΤὮΘ 7088ῖνγ9 ἴοσια 
ΠῚ βίδῃ 58 Ῥϑ σα ]]οὶ σίτῃ ὙΌΓΓΟΙΣ [ὰ ἴὴ6 ἔογοροίηρς ἀρ υδὰ 

σΒΑΜΜΑΤΊΟΑΤΙ, 

ςσοηάϊξίομαὶ! οααϑθ. Ἧ78 ἐγϑῃϑιαίό, μοὶ αὐ1ὲ9 1 ΘΓΔΙΥ : 

““ 8ηα Βδογίῆσο ἐν ΠΌΘΟΥ ἴο [6 ὨΌΏΜΤΥ ΟὨΘ ᾽" (00Π}Ρ. 

κακε. πὰ ΠΝΒΕΕΙΤ). ῬΓΟΡΘΕΙ͂Υ ἰὶ βΒῃου]ὰ Ὀ6 τϑῃάοσϑα: 
“ δΔηὰ ἀγδλν ἔογίῃ (ΟΥ̓͂ΘΡ ουΐ ΟΥ̓ ΤΥ Ῥγον δ ἢ) ἴο [6 ἢπῃ- 
ΚΙΎ οὔ {ἰδὲ αὖον τ θῇ ἐὴψ δοὺ] ογανϑϑ" ΤὴΘ ΟἿΟΣ 
ἐγθηϑ]αίϊοι ἰδ ἴοσ ἐῃὴ6 βδῖζο οὔ Ὀγου ἐν δ ῬτορηθηονΥ, 

γον, 11, ΒῪ ἐδ6 ἱπροσί. πὶ Ραὺ οοπδϑθο. [οορα]δὶ 1] 

γ᾽ Ὀπ" ἌΡΡΘΔΙ 88 ἐῆθ ΘΟ Βσ4ΈΘΏ096 οὗ ῬΞΟΤΝ. γῦπ ἷ8 

εχίτασίί, διδίγαχίξ; ἣπ 8 ἀχίγαεξυδ, ΤΗΝ Ιοοβθ, 

ἴτθο ἤζοχω, δχροάίμι8." Το Ρί6] Υἷτι ἀϑαοίοβ “ ἰο ἡγων 
ΟΥ̓" (6]οΥ ἢ 68), “ἐο ἀσγαν οὗν" (8 ῥυ βου; ὑδι18 ἰο ἔγ66). 
ΗΙΡΗ. οΟσΌΓΒ ΟΟΪΥ Ποῖθ. 418 Καὶ] ἢδ8 ἃ γδηηινθ Τγ68Ὲ- 
πᾳ (ὁχοθρέίπα ἰῃ Ηοϑ γν. 6), α ΕΗ! ρ}. Ἰοτιηθα ἔγογη ἰΐ [8 
ΒΑΓΑΙΪΥ ἰῃ ρίδοο ἢθγθ. ἀ[γοδαῦν Αγ ὈΙΒῆοΡ βκοκεβ, πίιἢ 
ΜΏΟΙΩ ΠΟΝΤΗ ΘΕΓΘ65, πουἹὰ οἡ ὑπί5 δοοουοὺ γοδά 

ἢ ὟΤ' ἼΛΌΥ ΡῪ (δοπηρ, αὶ. 30, 81; χ!!. 1... Βα! γὴὸπ 
τοϑϑδηίΐης ἡ οαυρροά, βεμίης τηϑα,᾿" ἰ6 ἃ οτζὰ οὗ βυοῃ 

[γϑοαυϑῃϊ οσσῦτγτοῃσο, ἐπα ἐδ ἑογγηδίίοη οἴ ἃ ἀδνοπα - 

ουπι γἧτιΠ, τοοδηΐης “ [0 Πηαῖτο δὲ [ῸΓ ΔΓ, δοίῖγο," ἰῳ 

αυἱὲθ φΟ ΠΟΘΙ ὙΔΌΪΘ. Ιαχτοο ἴῃ (η18 τι ειττεδοη τ {Π- 

οὔϊ τοκαγαϊηρ δἰ ΠΘΘΘΑΒΑΓΥ ἴο δδοιῦθ 8 γὴν, “το ὃΘ 

δέιοῃβ," ου Ὁ ὙΠ, ἑωπιδί. 
Μασ. 12. ἘπΑιΡ, εἰ αἷ.,͵ που]ὰ τορά 333. Βα, δραγί 

ΤΌΟΤΩ ΟἿΪΥ ἐῆο Καὶ δῃηὰ ΝΙΡῆ. οὗ ΤῺ Ὀοΐϊωκς υπκοὰ, τη 8 

τοδί 6 Ὡθ6Θα]988, Ὀθοδι80 ποιδίαα [6 καϊηοα Ὦν ἰξ 
οἰΐηοῦ ἴῃ τοϑροοῖ ἰοὺ ΚΥΘΙΠΤΊΩΓ ΟΥ Β0Ω280. Β.}}} Σ νουἹὰ 
Ὠοῦ ΓΘΏΘΘΥ ἢ 99 ὉΡ “αἰ6 ογἱωπαϊ," διὰ ἐγϑδῦ 1ὑ 85 ΠΏΡΙΥ- 

ἴηκ 6 Βυ ]θοὶ οὗ 223. Βαι {πο ἰαξέῖζοσ οδσγίθβ 16 δι υ θοῖ 

1π {166}; ἐῃθ ἐπίγα Ῥουδοῦ ῬίαγΑΙ οὗἩἨ [ἢ 6 ῬΘτΒΟἢ 8] ΡῥτὸῸ- 

Π 127}} ἢ (Ὁ7)). ὺῸ᾽ τ] οἢ ψὸ 089 1Π9 ἰηἀοθοῖ(9 Βυῦυ]αςσί παη, 

“406, ἐπον," 15 ΟΧργοβδϑὰ ὉΥ πο ΔΡΌΤΤΩΔΕγο 3. 

νον. 18, 19 ὀχρχοδϑδίοῃ Ι2 Ὁ Ἂ" Ζη 16 Τοαῃμὰ οὨἷγν 

ὮΘΙΘ. ἘΠἸΘΟΤ ὮΘΓΟ τὸ δηά: “ἡ »Ὲ τον. ῖ. 15), ἡ ὦ 

(Ργου, {1.36 : ἘΠοο]. ἰν. 17), “ἢ ὙΘΗ͂ (Ῥγον. ἐν. Ζ1).----Επ. 

ροβίίουβ ον [ον κἰνθ ἃ ΒαΡρὶ γίηξ 13 ὈΘΙΟΓΘ Λν. 

ὙὨΐοἢ δῇογσγάαδ ἃ ἰογοθὰ οοπαιγμοίίοῃ, ἰζ ποὶ ΟΧΘΟΙΥ δὴ 

πωροβϑίθ]θ ομθ. ΓΘ [5 'ἴὰ δρροδίι(ίου υίτῃ 19). Τηϑθ 

ἀοίημ, αἰβραϊομίπα Ὀσδίη 6858 ὙΠ 860 ΟἿ Υ͂ΘΣ. 8) ἰ5 ἴῃ 

(λοὶ ῃ ἴοοῖ ἐμαὶ ἀθϑϑοσζαῖθβ [0.9 Θαθαίῃ. [ΤποῦΒὮ τῇ 9 

τηθδρίηρ " ὈΌ510658," τγδί ἰδ πεὰ ἴον (9 ποσζὰ ΥΠ), "9 

ϑυϊξα]ο ἴον ἐΐβ ᾽86 ἴῃ Ἰαῖοσ υυίΐοσϑ, ἐθογΘ 18 Ὡ0 ΓΘΘΘΟῚ 

οΣ 8ὸ ζοῃάοσχίης ἰδ ΠΘΥΘ ΟΥ̓ ΪΏ ΥΘΓ. 8 ΟΥ ἰῃ [9 ραϑϑᾶρϑϑθ 

ἐλλογθ οἰνθα ἔγοϊῃ 1868. ΤΕΙΤΤΣΘΟΗ ΒΑΥΒ δὲ γογ, 8 οὗ 

ὮὮΠ Ν Ὸ: “Τὴ [ὴ9 7806 οἴ γον. 138 ἰδὲ οδῃοὺ ΠαΥΘ ΔῺΥ 

οἴδοσ ταδϑηϊηξ ἰδ ἰὸ βίγοίοἢῃΒ. οἹδ᾽Β ὨὩδῃὰ αδἷωοσ οοοϑα' 

Ρδιίοῃ, ἴο ΘΑΥΓΥ ΟἹ ὈθδίηΘθΒ8, ἕο ΟΟΟΌΡΥ ΟὨΘ᾽ 5:56}7 ψ ] τἢ 

ἰΥ̓ ὉΠ οοπιδίηΐης [ἢ 9 ἰῆτοθ τηϑϑδηίη δ, ΔΡΌἢ] αὐ0} ΟΥ 

αὔαῖτϑ, αἰγι υἱης, δὰ ἰσϑάθ οσ, οοσοπραίοῃ." Τυγαπδίαϊίοῃ 

α7 Οὐλκκ' Ε.. Τλοοὶ. 110. 48 δὲ νοῦ. 158 9 δά ἀβ οι ΐηρ 

ἰο δοτγοῦογβδῖθ ἐὴ9 δῦουϑ δρρϑδὶ ἰο ἐμβδὲ νϑυβϑ, 1ὁ που]Ἱὰ 

δϑοῖὼ (ἢδὲ ἰΏ ϑοιὴθ ὙΔΥ ἔΠ 9 1990 οὗ γ3Π ἴῃ σομηθοίίοη 

σίϊῃ 186 Βαυθαίῃ τηῦϑὲ βοὶ ὑὑου  ἀθΕ}} γϑΐοσ ἰὸ ὈΌΒΙΏΘΑΒ. 

Τρδὶ ἰδ, 17 ΤΊΔΥ δΌΡΡΟΒΟ, ἰὺ 18 8ο᾽ ουαθηὶ τμδὺ 10 σϑῃ" 

ταθϑῃ “ ρἰϑαβϑασο" [ἰ 18 βαγὰ ο γϑϑίβὺ [ἢ 9 Ῥογβηδϑίοῃ 

{Π8ὲ διιοῆ ἴα δοίτδι!ν ἐπο Ἰοχίοαὶ ργοοθβ8 οὗἉ [818 [πίθυ- 

φγοίαϊίοῃ. ἷξ ἰβ ἰηβιυθηοθα ὉΥ ἃ βίβίθ οἵ το] κίουβ {9 

ἐπδὲ ἢ88 κίγϑῃ υρ ἐμ Βαθρδιἢ δηὰ ψ}}} ΟἿ]Υ τοσοχηΐζθ 

ἃ ϑυπάδυ. Τὸ 896 οἵ αἰ δογοηῦ ἐγδα ! 100 ἱὲ 8 ποέ 56}1- 

ον ἀϑηΐ, ἐμαὶ τὰ τ χὴς οὈϑογναῃοθ οὗ ἰῃ9 ΒΑΌΡΑΓἢ ἄοθϑ 

δοΐ 081] ἴοσ ϑοιζγυϑιαιυποίδείοι ἴῃ ἕανοσ οὗ Θοά, ὁσθ ἰδ9 



“ 

ΤῊΕΞΕ ΡΒΟΡΗ͂ΕΤ ΙΒΑΙΑΗ΄. 

Τουουμοογλοῃξ οὗ ΟΌΣ ΟὟ Ρ᾽ϑαδῦσοβ, (μδὺ Τὸ ΓὩΔΥ͂ 866 ὨΒΌΔ] 8086 οὗὨ ἰῃο] παίίοη, ΜΠ] οὗ ρίεαδηγο, δὲ νος ἢ 

Ῥϑδαδαγο ἱῃ Ὑμδὺ ρίθδϑθθ Θοὰ, Τὸ δος, ἐμογοίοσγο, ὲ 1 οὔθ ἀοιμ τ ἢ, ΘμΒοΟδ09 ΟΥἩ ἀθαιῖσοδ; δῃὰ [86 διιδδείίυ- 

δοοῖλθ ροσίθος νυ ΟὈν ΟΌΆ, 88 ὅ. Α. Αὐκχ,, 5808 οἵ (χ!ΐν. 28) [ ἐΐοῃ οὗ αὔαίν οἵ διιδιπεδα τουὰ Ὀ6 Ποῖ ΟὨΪῪ ΔεΌ! ΣΎ Ὀσὲ 

τὴδὲ "ἴδο νογὰ (Π) ᾿48 ἴθχοὸ ἐξδ οἰείος, οτἰκίηοι, διὰ | γτἰαἰοαϊοῦδ."--ὰ} 

ἘΧΈΕΘΟΕΤΙΟΘΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ. 

1. στγ αἱουά ------ποὶτ αἰπα.---Ἶογ. 1. ὙΠῸ 

Ῥτορβοὶ 8{}}} βἰαπα ἰῃ (86 ργεθθηῖ; [6 18 μοί δοβϑὺῦ- 

ἴῃς ἴῃ [86 Βεϊχῃίε οὗ ργσοριιθ!ο νἹβίοῃ. Ηο ποσοῦ 
Ἰοϑε8 αἱρῶι οἵ τι ργδοίΐοαι ααθσδίίοη : πδὶ τησϑὲ 
[δγϑθ] ἀο ἰο 06 βανοὰ 7 Ενϑα ἰῃ (μὲ8 ἰαδὶ Επποδά, 

Μθγο γοὶ (μ6 ἰηπιοσί ἀορίδδ δηὰ {6 Βὶρδοιὶ 

ποϊχμία οὔτδΒ6 ἰαίατα βαϊ νδίοη ργθβθηὶ ἐμ σλβ  γ 68 

ἴο δἷβ 826, Β6 ἀο68 ποὶ ἰογβζεῖ 0 ΟρΡΟθΘ 86 1}1ὰ- 

δἴοη, ἐμαὶ ΘΥΘΙῪ [6γδο ἰθ ΟΥ̓ Βὶ8 δισῖΒ ΓῊ ζν..0. διὰ 

ποίησ ΔΟΓΘ ἢδ8 8Δὴ ἜΧρθοίΔΏΟΥ οὗ ἐμῖ6 βδ γαϊΐοῃ. 

ΟἹ {Π6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ͂ δ6 ΒΕ Υ8 ποδὶ δι} ἢ διίοδυ, ἐπὶ 
1π6 [αἀρηηοηίθ οὗ {π6 ΒΡ Μ1]}} ἴ4}1 οὐ (6 υπῦο- 
οἰ εν [ογϑϑὶ Ἰυ8ὺ 88 μὰ πδὴ ΠΑΡῸ ΕΤΗΗΕ υλεμΑσννι 
σοῦ ἃ (οοαιρ. οδροοίδ!γ ἰχν. 2 8ᾳ4.; ἰχνἱ. 4 βαᾳ., 
14 κα4.). 116 ᾿πρανῇ ̓μογοίογο, ἄσοα ποὶ ἰάκαῖ; 
1295 ἢ16 πδίΐοῃ. Ηθ 8θϑδ ἱΐ ἰῃ ἰζ9 οοῃογοίθ σϑα] Ἰυ, 
πιϑθ ΠΡ 88 ἰἱ ἰ8 οὐ {16 ἀοὐ-ἴδασίης δηά (Π6 ρμοά- 
1635 δοπχθίηοὦ. Βαὶ ἰξ ἀΘΘΡΙῪ ΘομοοτΏ8 Ἀἷπὶ ἐμαὶ 
89 ΠΙΔΗΥ͂ 88 ρΟΒ910]6 οἵ [86 ]αἰύοῦ ΔΔῪ Ὀ0 οοηγνογίοά. 
ΗοδΒδά οοποϊυάοά ἐμ6 ϑοοοηὰ ΕπηθΔα τὶ δυσὶ ἃ 
ἀοϑοθηΐ ἴο ἰδ 9 βρίιθγο οὗ ργϑοίΐσδὶ πϑοθϑαιγ, δηὰ 
ἔτουι (δὲ δρίβθσο αἷδο 6 δ άγοββθθβ ἃ] ἰο ἰῃ6 
εἰϊτὰ δηὰ ἤπαὶ ογοῖΐο οἵ ἀϊδοοῦγβο. ΟἿΘ 8668 ΠΟῪ 
ἐταροτγίδηϊ ἴἰο [ἰ6 [0 5} (δἰ8 ργδοῖῖοδὶ ροϊπίῦ οὗ νἱ ον 
ἦα, ἴγοσι [6 πᾶν Ηο ϑαπιπλοῦβ π6 Ῥτορδοί ἰο μῖγα 
τι οθδοι; πιὰ (80 (θα οι δοῖβ, πιίποαῦς ιἰ- 
το ΕΥ̓ ΟΣ ἐρασίας, Ῥτορδμοῦ υχαδὶ Βοϊά ὕρ ἰο 
16 ΡΘΟρΙ6 ἰμοὲς βἰηβ. ἘῸσ πίϊμοαὶ (6 Καοπίοθάρο 

οἵ αἷα ἔμαγο '8 ὯὨο τοίατη (3230), απὰ πίίδπουὶϊ τείχη 
1Ποτα ἰδ ῃ0 βαϊ ναϊΐοῃ. Τῖδ οχῃοτγίδιίοη, ἰο μο]ά 
ὋΡ ἰο (πα ῥϑορὶϑθ ἐμοῖσ εἷμα, 18 οὔ {86 Ὡδίυγο οὗ 8 
1πθλ0. ΕὉΣ παγηΐϊηρ ἰ ϑη δηὰ οχμοσίβδεϊοῃ 
ἴο τορϑηὶ ᾽β (9 υηάογίουθ οὗ 4]} οὗ οἰδρία. [ν]]]., 
Ἰἰχ.; δηάὰ ἱβ βἱγα αυν ἰδο βοσίουβ, ἀδεὶς Ὀδοὶς- 
διουηά ἰπ οἰδρίβ, ᾿ἰχὶν.--ἰχνυὶ. 

“ τὶ ᾿Βτοαῖ, ὦ 6., τὶ οἰοσί-ἴοποα, 
αἰ τ ἃ {0]}, δἰγοηρ' οαηά (ποὶ πὶτἢ βαρργθδθθὰ οσ 
Ὑ τοῦ βουπά, σορ. 1 ὅδη}. 1. 13). ΕΔείδου, 
1η9 δ δεν δ ποὶ ίο Στϑαΐϊχα!ῃ (Ἰΐν. 2), σίΖ., 1νῖ6 
γοΐοθ. Ηΐ6 ἰβ ἱβογϑίοσο μοΐ (0 θρᾶγὸ [αἷ8 γοΐοθ, δηὰ 
ΔοοογαησΥ πο ᾿ἰθ ἢθᾶγοσβ οἰΐποσ, ΕῸΣ δ ἰουά 
ΟΔ]ΠἸ ̓ς [ἢδι Ρομοίγαῦθθ ΠΠΔΓΓΟῪ δηὰ Ὀοη6, βίγαϊη 
ποῖ ΟὨΪγ δ οτος δας Ποασοῦ δἰίδο. Τὴ6 Ῥγορδοί β 

βιιου ά οἐγαίο ἰὸ ἐμὸ ααΐοῖς, ἐβοτοίοσο 1 18 
5814 ἰο πἷηιλ ἢθ τημϑὺ 10 ὩΡ Ρ νοΐοθϑ ἶκο 89 

ΒΙΒΟΡΒᾶσ. θ᾽ ἰηιογοβδηρόθ 9068. τὶ. πῖῖὰ 
10, (φοπιρ. νϑσβ. ὅ δπὰ 4, 6, 18). Αοοογάϊηρ ἴο 
όοβερηῦθ (Απέᾳ Υ., 6, δ, οοιαρ. Ψυά. νἱΐ. 16), 
ἐπ6 ϑδέλορλα νγὰβ ἃ τϑιλβ-ῆοσῃ (κριοῦ κέρας) ΦῈ- 
ΒΟΜΒ, ἴοο, Γοπλατίτα οὐ ΗΒβ. ν. 8 οοποογηΐηρ (ἢ 
ϑλορλαν: δυοῖπα Ραβίογαἰϊ᾽β 68ῖ δὲ οογηιι τόδιγῦο 60}: 
οὗδων, ἰσνῶδ οἰ σναθοα κερατίνῃ ἀρροεϊϊαϊιιν.,) ΟὐΩΡ. 
ΓΈΥΒΕΒ, ἴῃ ΗΕΗΖ., Κ. πο. Χ., ν. 131. 

2. ΘΌΤΙΘΥ 5991 .----ἴο [80 ΟΕ --- 1 τα. 
2-ὅὃ. 1 δβδατο (89 γ᾽ θῖν οἵ ὈΕΥΤΤΖΘΟΗ, (μαι 1 
Ὀοίοτο "ΓΝ ἴα ἰο 6 ἐδίκοη ἴῃ δὴ δἀνογεδαίίνο, διὰ 
Ὠοῦ 8 Ο.84] Βοῆ86. ΕῸΓ (ἢ βυπιπηοηβ ἴο μοΪὰ ἀρ 
ΤπιρονγίαῃδίοϊΥ ἰο ἐδ6 ῬθορΪο ἐποῖγ βίη, ἱπιρ] θα (μὲ 
ἴμ0 0 ἀο ποί ἱκπον {ποὶν εἴπ, [πὲ ὑδβὸγ με]ὰ (Ποπλ- 
Βοίνϑ ἰο 6 αυἱΐθ βίῃ]θββ. [τ οοηἰταϑὲ τψῖτῃ (Πἷκ 
(ἰπαἰ θοῦ οχρυοαθθὰ) ορίπίοη οἵ {μϑιηβοῖνθα, 
δἰδιιὰβ τδὶ (Π0 ῥϑορὶθ αἰζοπιρὶ πὶϊ σοβροοὶ ἴὸ 

αοά. Θοῦ δ ͵ψγαγβ δϑοῖὰ ᾿ποοιρτομοικῖθ]6 ἰο ἔμόση, 
Τμδὶ ἰθ, (Β6γΥ ἀο ποὲ δὲ }} υπάοτγοίδιμα μον ἴπο 
ΓΟΕΡ οδπ 68] ψἱτ ἰμθμλ δὲ Ηο ἀοεβ. ΤΏΘΥ (μἱηκ 
{μ6 Ὁ ἄθβεσυθ σονδσγὰ δῃά ργαῖδο, δηὰ γεῖ τηυδὲ εῷ- 
ἄσγο βεύθσθ ἰγδαϊδίοηα. 0 (οοϊαρ. χχχὶ. 1) ἰδ 
Ξε (ὁ ἱπααΐγα, ἰο βπὰ ουὔΡξ ὈΥ δαϊκίησ, ἰο βεδσοῖὶ 
ουἱ ΤΠεΥ που]ὰ Κηπον ἤτοι ἴδ [0ΒἘὺ μον Ηἰδ 
ἰγοδίσηθηϊ ἰβ ἰοὸ ὑθ υπάοτγθίοοα. ΕῸσ δυσὶ ἰδ 186 
ταοδηΐηρ οὗ ἾΥ ΒΓΠ 5 Ἴ ΠΡῚ πίον οἱ ἐϊδ ματί ἴδ 
ΠΔΟΓΘΟΥ͂ΘΥ ΘΧΡΙ Δηδίοιῦ οἵ ΠΟΥ ΠΝ. Βαὶ {ΠῈῪ 
ἀο ποὶ δβίορ νίϊὰ ἃ νσογθδὶ ἐχρδηδέου. ΤΉΟΥ ἀθ- 
Ἰ8 Πα 8. ΤΟΓΏ2Α] ΓΟΡΙΥ, ὦ. 6., (067 που]!ὰ ανὸ ἱμοῖν 
Ργοϊθηαοά στρ δοϑυγοῦ ἰο ὑἐμιθῖλ ὈΥ͂ ἔόστιδὶ, ἡμάϊςοῖαὶ 
Ῥγοοθάυγθ ΑΒ ἃ ρϑορὶδε (δαὶ ρὑγϑοίΐοθ τὶ 
Π688 Δηἀ δ 85 πο ἰοτγβαίζοῃ ἴμ6 αν (Ὁ ξεὶ 
ποττ) οὗ ἰ αοα, {μοΥ ἀοτλδπά οὔ δ ἐμονδὴ ἐπάϊεϊαὶ 
ΡΓΟΟΘΘΘΟΒ οὗ τἰρ μἰθούβηθβα, ἱ. 6., δὴ ἱπηρασι δὶ πα ϊ- 
αἶα] ργοοοάυσγο. ΤΟΥ ΔρΡοϑὶ], δ ἴἃὰ πόσο, ἔτους 
Φοξονδῖῆ ἴο ἃ εἰσθοσ, ἴῃ ρθθάεες οουτί, δηὰ ἀ6- 
τοδῃᾷ ἰδὲ 7 οονδ 88.4}} δρροδν βοίοσο 1ἴξ. [πὶ 189 
ὀχργοβαίοη ὈῪΣ ΟΦῸ “ τἱρμίοουβ ἡυάρταοειίε,» 
(Ποτθ 18 ἰἢπα δὴ ἱπάϊγοοὶ ομδυρο ἐπὶ Φοδβόουδ 
ἰγοδεπιοηΐ οὗ ἴμοπι δά ὑδϑοὺ υη͵πϑὲ. Αἢ ἱπιρατγιὶ 
ἰγὶ θα Π41] 841} ἀεφοϊάθ, δῃὰ βαΐοτο εἰπὶς ὦ 
Ηἱϊμλθοϊ βῃουὰ ἘΡΡΚΑΣ: ϑυὸὰ ἷἰβ ἔπι πηεϑαΐηρ 
ε, ΛΟῚΡ (δα θδίδηί. ἢ 2ῚΡ δρδΐῃ ΟἿἹΥ ὰ. ᾿χχῖῖὶ. 

28). 2} 16 οὔδῃ πϑβὰ ἕοσ δρρϑδσίηρ ββϑίοσο ᾿αάρ- 
πχοηΐ ΟΣ Ὀαΐοτο {80 Ἰοστὰ δῃᾶ ΣΝ (χχχῖν. 1: 
ΧΙ. 1, ὅ; χἰνιϊὶ. 16; Ινἱ. δ; 1... 8) --ἸΝοῦοο 
(89 []1-δουπάϊπρ᾽ ἔοστοβ ᾿ἸῪΤ', ΘΠ ((6 Ἰαῖλον 
τὨγπθ-1Κὸ οοποϊυὐΐηρ [μ6 ἔπηο ΠΔΙν δ οὐ [ππ 8 γ 8:86). 
ΤΉΘΥ ραΐηςξ (6 θοϊ]ά ἱπδοίθποθ ἀρ αγοά. 

Ιῃ νοσ. 8 180 [0 Β0 1οἐδ πὸ 1βγϑθ} 1068 (Πουβοῖ νοῦ 
Ῥτοάποο ἐμοῖς οοπιρ[δἰηὶ, 39 Βανο δαϊϑᾶ δηἃ 
ομαδβίθηῃθα Οὕγβοῖνθα. δυσὶ ἰβ ἐμ πηογὶὶ ΓΒ 6Υ 
ὑγρο. ΤΉΘΥ δϑὶς πᾺΥ ἱΐ ἷἰβ πο δοκπονυ)οαραα..--- 
ΤῊΙΘ ῥϑδβᾶρο 888 Ὀθθπ ἃ 85 ἃ Ρζγοοί (δέ οὖν 
Ὀοοῖκ ογἰ κί μαιϑα ἴῃ (0 6χ1]6, ὕθοδῦθο ἔγοω Ζδϑοῖι. 
γἱΣ. 8 5644. (οοΏΡ. Υἱΐὶ, 19) ἰὶ ἐδδὲ ἀπ 119 
Εἰχὶ]ο ἰαδέΐηρ ἴῃ ἴΐθ ἴουτία, ὅδ, βουνοὶ δπὰ 
ὑθηῖδ τοοηίξιθ οδσηὴθ πῃ γοχζῦθ (οορ. ἩΊΕΚΝΕΒ 1. 
Ῥ,., δαὰ ΗΕπΖ2. ἢ. Ἐδλιο. 8. υ. ), τ βόσοδα ἐδ0 
Μίοδαϊο δ ῥγοδουθοα ἔββεϊηρ ἴον ΠῚ Ὁ ΤΑΥ͂ να 
186 γοϑῦ, σίε., (80 ΠΣ ἀδγ οὗ αἰσποεαλοηὶ (1 ον. 
χχῖϊι, 27-392). [ἢ (δὲ Ὀγασυῖηρ δθουῦϊ ἱμοῖν ἔμδί- 
ἱηρ ἰ8 ἰοππά δὴ ᾿ἱμαϊοβδίΐοη οὗ ἰπαὲ οχίθηδίοη ἐμδὲ 
ἴῃ (80 Εἰχὶϊο τῶϑ σίνεῃ ἰο ἴπ8 σὶΐϊθ οἵ ἐβεησ. 
Ενγοη ὨΕΙ ΓΥΖΘΟῈ {{1}} ποὺ Ὀ6 ἀἰβευδάοα οὗ ἰΒοϊ θα 
[δὲ Βοτο τὸ “" Βαᾶγὸ Ὀεΐοτθ υ8 ἃ ρμἱείατα ουἱϊ οὔ (86 
16 οἵ (86 οχἱ]ο6.) Βαυϊ νὰ ὑπδὲ [5418 8 ἐδδίκ, ἴο 
εἶνοα ῥἱοίιγοθ ἔγου ({6 11 οὗ ἔμ Ἔχὶϊο 7 

[πὰ με οἵ Ζϑοοϊ. νὰ δῖ ἰωϊοσταοῦ οὗ δῷ 
δ θαβδυ, ῬγΟΡΘΌΪΥ ἔτοια Βοίμοὶ, (δαὶ πιδὰθ ἸΩ ΩΣ 
ΤΥ ἰῃ ΦΔογυδαίθηι, ἩμοῖμΟΣ ἐδδίίησ ἴθ (6 ΔῈ 
τλοπί γγαϑ ἰ0 ὃθ γοίαἰ ποὰ ονοῇ δῆ (Π6 γοϊυσῃ οὐὲ 
οὔτδο Εχὶ]θ. Ὑπογοῦρου Ζοοδατδα τϑοοῖνοθ ἃ 
οσοπαπαΐβαΐοη ἰὸ δῆθεν (ἢ 6 Ρθορ]6 δαί (ΠΘῪ τϊχδὶ 
τδ ἱποὶν Ὀ]θδδαγο ἰη (8 Ερν ἐλδεϊηρ δ8 
οδίΐηρ τγαϑ ἰηά ! Πδγοπὶ ἰο δο ΤΡ. Ὑμδὲ οὐδὸς 
ἀϊνΐηο βοσνίοθ, Ὀοίδον δῃὰ πλοῖο γαϊΐουδὶ (Β δι. χὶϊ. 
1), Φοβονδὰ γϑαᾳαΐσοβ πλυϑὶ δ6 πον ἰο {μ6 πὶ ἔγοιι 
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ἴδιο πυχὰς ἰπδὲ δ οδονδὴ οδαδϑα ἰο ὃ6 μεοοϊδὶ πδ΄ 
ὈΥ ““1δ0 ἕοσταοῦ ὑιορμοὼ (Ὀ ΣΟ ΚἼΣῚ Ὁ )12)) πβεα 
Ψογυβδιθῶλ νῶϑ ἱπηδοϊϊοα δηὰ ἴῃ ἰϊγ, διὰ 
τὸ οἰκΐοε ἐπογοοῖ γοσπα δρουὶ μοχ." Απά ἐδβοη 
ξο] ον γοσα. 9, 10, νι μδὲ βοχῖί οἵ πόδ οὗ ζοσωιοσ 
Ῥτορδιοί ἔθ ἴδ} πλθδπδ: “ Εχοουίο ἔσθ ἡπὰρ- 
ξαοηϊ, διὰ ΒΟΥ ΠΟΣΟΥ͂ Δα οὉ ἱοῃδ ΘΥΘΕΥ͂ [8 
ἐο ἷο ὑχοῖδοῦ : διὰ ὀρργοϑαὲ μοὶ ἐμ πίάον, οἵ 
ἔδιο ἑδιβοσίθδα, {80 διγβῶμοσ ον [36 ροοῦ;; διμ ἰδὲ 
Ὠσδο οὗ γοῦ ἐμλαρίῃθ οΥ1} δραϊηδὶ 8 Ὀγοίδοσ ἰῃ 
γοῦν μεασὶ." [1{ ἀρ η δείζοὰ σἱμδὶ σογὰβ οὗ δὴ οἱά- 
6Υ ριορδοί ΖοοδΆσι ἢ πλϑϑπθ, ΟὨΪΥ ΟΌΣ ῥρϑοδαβρὸ οδὲ 
ὸ ἔπε ἐδουσδὶ οὗ Οἴοσουξθο ([6 δρτϑοεβθῶὶ 19 Ὠοὶ 
φεγδαί; Ὀὰϊ οἰ δον 18 (Π0 ΓΘ ΔΩΥ ΟἾδΓ μωθδαρθ {ἰδὲ 
ἀοοθ αρτοο γογῦδ ἰγ τ ἢ εἰδὶ ἐπ Ζοομασίδι. Απὰ 
δὲ τορδσγὰδ [86 δθῆϑθ, ΟἿ ῬϑδΘΑρῸ ἰδ (6 ΟὨΪΥ ΟὯ0 
1μδὲ ἴῃ {86 βαῖθ ἯΑΥ δὲ Ζθοδιδγιδὴιὶ δχροβθεα Ὠθρ8» 
νεῖν (89 να] αοἰοδδθεθα οὗ οαὐψαγὰ ἐκδιϊὩρ' Δῃ ἃ δοῦν 

ἰενοῖγ ἴῃ δπμοαΐδ ἰο 1ὲ ὑνθ ἰσὰθ λατρεία ἐδμαὲ 
ἴα πε ]]- Ρ]οδαῖηρ ὦ αοά. “. Ὠἱά γα εἵ 8}} ἴβοὶ πιηΐο 
το 0 [ΟΒΌ δδίκο ἰη Ζϑοῆ. νΥἱἱ. ὅ, ο ἰάοα οἵ 
ἐκοϊϊηρ ΒοΓῈ ἱαγ ο ν 68 ἐἰ6 ᾿άοδ οὗ δο]οτηηἰκίηρ, ΒοΏ- 
ὙΠῸ β, πεποΟ Σ οΚ 15 186 ΥΥ8Υ οἵἉ ἀϊνίπο βοσνΐοθ, δηὰ 
οὐ 818 ἀδροηάθ [μ6 δοουβδβίγο βυχ (“ ἀο γ9 ἰΒεῃ 
ἰακὶ τι). Νοῖ ΓΩῪ ΒΟΠΟΣ δηά τὰν ἰηίϊογοαὶ ἀἰὰ γα 
δοοὶς ἴῃ γοῦν [Ἀϑίϊησ, ἷ8, θη τ μδὲ [μ6 Τ.ΟΒΡ βδγβ, 
Ζεοϊ. νἱὶ. δι Απὰ Ηδθ βαγϑ [9 Β8Π16 ἰῃ ΟἿΣ ἰδχὶ, 
ΟὨΪΥ͂ πιογ οχίθηθαϊυ, ἰη ἰμαὲ ΗἨδ οἤαῦροβ ἐῃ9 
16σϑοὶ θα τὶῖ ποὶ μανίηρ αοἀ κδἱ 81} ἰὼ νἱον ΟΣ 
ἰῃ ἐκεῖν μοατίδ πθθη (67 [Δδίϑα, κίηοο οἰ πογυνὶβο 
ΤῊ τς" ΤΣ γον ἴον ὑμοπὶ αἱ ἴδ|ὸ ββχγθ (λπ29 ἴὸ 
ΟΔΣΤῪ ΟἿ Δ]} βοσίβ οὗ ψὶοϊςοάποθα. Απὰ δα σοραγάβ 
ἐπ0 ρμοοϊάνο ἰδδίυσο, ουὖῦ Ῥχορδοῖ ἴῃ νογβ. 6, 7, 
τθθη Β6 δαἀπηοηϊβίος ἰο ἰοὺ χὸ {86 θουπά, ἰο ἔδοὰ, 
ἘΒΕΤΙΘΗΝ οἰοίμβα 1 ΡοοΣ, δοίυδ!]νγ βαγα Ἡμδδὶ 
Ζϑομδιῖδα (νἱϊ. 9, 10) βαγο σῖὰ ἷδ δἀμηοηλάοῃ ἰο 
Ῥτγδοίΐβο ποσῖκβ οἵ σφ ἰθουθηθδα δῃὰ ἰοσθ. Α]80 
1:0 ῬΡΟΡΒΟΙ 06] υἱί6 ΓΒ δ αἰ πλῖ αν Ἰβουρὰὶ (9.06) ἱἰ. 
12, 18). ΒΥ 16 ποιὰθ “δὰ πὶ ἔβείδηρ, δοιὰ 
ἩΠῚῸ ποορίηᾳ πὰ πἰϊῃ τηουγηΐηρ " [Ὁ] οποα "Υ 
“8Δῃηῃ4 τορά γοῦγΣ δοδσὶ δὰ ἠοὶ γοὺΣ ψδιτηθηίβ,» 
δ ρΡοϊη ουἱ ἴα ἀἰ δγθηοο Ροίπθοῃ ἴΠ9 ἔσυο δηὰ 
186 λατρεία. ΖροΒΑτὶ ἢ ΤΩΔῪ δἷρὸ βδνο ἱπδουρπὶ 
οἵ Εζεκ. χυἱὶἹ. ὃ βαᾳ. (ΔΙ πουρὴ ἐδ ΌΥ ὯῸ τρθϑῆβ 
᾽88 ἴοσ δυ)θοὶ [6 οομίγϑδι Ὀοίγοθ ἔσθ δηὰ [4180 
αἰνῖμθ βογῦνῖοθ) βίποθ (μδὲ 18 [86 ΟὨΪΥ Ῥίδοθ ὑθ- 
κἰἀὁ Ζοομιδσῖδι πιασθ ἴπ 6 οχρχεβείου ΠΌΝ 9 
ἦε ἰοαπᾶ. Βυϊ οὟν δαα ἰ᾽6 ταοαὶ γοδϑιΏ- 
θ]6ποο ἴο ἐπαὶ ἰπ Ζϑοδδγίδῃ, ἵγ Ὀοοδῦδθ ἰΐ 
᾿ΒΡΘΔΙκ8 ΟὨΪΥ οὗὨ ἴδδίΐηρ ὅπ ΡαγΕὶγ Ὀδοδῦδβο ἰξ οοη- 
ἰγδϑίδ [8]μ6 δηὰ ἴσιο δοίη. ΤΉΘΓΟ ΔΘ ΒΌπιθ ΟἿΠΒΥ 
ῬαγιϊσΌ]Ατα ἰμδὲ ἔδνον ἴΠ0 1268 (πὶ Ζεοδατγί ἢν Βδά 
οὔ δα δ]δὸ οἵποσα ἱῃ ὁμδρίβ. χ]., ᾿χυΐ. ἴῃ 
ταϊθα, ΟΥ̓ ηΐογίου βρη ἤσοδηοθ ἐβ ἔπ ἐδοὶ ἐμαὶ (86 
οχρσγοδδῖου ΠΣ ΒΘ Ζοοϊι νἱΐ. 90, (1π π ΐοἢ πὸ 
πανο τοοομηίσοὰ ἃ οοπηροίΐοη πίῃ Εποὶς. χυἱἱὶ. 
8), ῬΕΥΒΔΡα ἱποϊυδοθ δἷδὸ ἃ σϑιιϊηΐδοθοθοθ οἵ 

ΡΤΥ Ρ9, Τρα. 1ν1}, 2, ππῖοι ὀχρσοραίοη, δοαὶὰθ 
ἢοσθ, 1 ἰοαῃα οὐ]γ Ῥμ. αχίχ. 7, 62, 106, 160, 164, 
ἴπ (Π0 ἕοττι ἾΡῚΥ ὍΘΦΌ. ΙΕ ἰδ τοοτο ἱπιροσίδοι 
(δαὶ ἴῃ Ζεοῆ. νἱΐ. 183 τὸ δῦ 8 ΔΘ ἈΪδΐπ θοῦο 
οΥ̓͂ 154. 1. 2; Ιχν. 12. Ἰχνΐ, 4. ἘῸτ δον Ζϑθοϊδ- 
τ ΔὮ (νἱ!, 9, 10) Ἠδά αποιρὰ πῖιδὲ “ἼΠ6 ἔοτταον 
Ῥτορ οί ἢ ἢ ἀοτηαπαρᾷ ἱπειοδὰ οἵ ἐμ ΤΩΟΥΟΙΥ 
ουϊναγὰ Ἰλρίϊηρ, ἣθ Ῥγοοσθοβ ἴῃ τοῦ. 11, πὶι ἢ 186 
ἱπίογηλδίΐοη (μὲ [6τδοὶ ἀϊὰ ποῖ μθοᾶ ἴῃ6 ποτάβ οὗ 
(ποθ Ῥτοροῖη, βηὰ (δὶ ᾿πΟΓΘΌΥ 4 στοαὶ ττδί 
ΟΔΙ16 δὐϑοῦϊ οὐ (6 70γα 8 Ῥατί (νοσθ. 11, 12). 

ΤὭοα Ιἱ ἐκ εδιὰ ἤσσί μου: “Απὰ ἰξ ςδπθ ἰὸ 
ὥλαιὶ δ6 Ηο ογοὰ διὰ ἐδοῪ που]Ἱὰ ῃοὶ ᾿θδὰσ "" ὅκα 
18). Νον ἰδεδθ Νογὰβ δζὸ [89 σερσοἀποίίοῃ οἵ ἃ 
ἐβουρθὶ ἱμαὶ ᾿π (διῖθ ἕοσπι 18 ρεσα]ΐας ἰὸ οἰαρίβ. χ]., 
Ιχν. Τμτθ ἴω 1.2 τὸ βδγο ἰ8Βὸ ποχάβ: “Ἶ Βοσο- 
ἴοτο πθα 1 σλὴθ γὲϑ ἴδεῖο πὸ ἴδηι, σῶεῃ 1 
οΔ]]οὰ τδβ ἱβῈσθ ὩΟΩΘ ἰῸὸ δε "7 Αδογπαχὰδ 
νὸ γεϑά: “1 οδ]]6 δῃά γε ἀϊὰ ποὶ δῃδισοσ, 1 βραῖκθ 
δηὰ γ0 Ϊὰ ποὶ ᾿θαγ᾽ (Ἰχν. 19). ΕἾΣΑΙ: “1 
ρΔ]]10ὰ δοὰ ὑβοσθ ΝὰΒ ποπΘ δηβιοσίηρ, 1 τ ὐρις 
δηὰ (ΒΥ ἀϊά ῃηοὶ ᾿θᾶγ ᾽ (ἰχνἱ. 4). ΤῊΘ βδ πιο ἴογυλ 
οἵ Ἔχρνοθεῖουι ἰβ ἰου πὰ ψ 1} τη οα Ποδίΐοῃ ΟΗΪΥ ἴῃ 
ογθηλδὴ δηα Ζεο Δ Δ Ὀοοίάο. ΤΉ ἰῃ σοι δ ἢ 
νὸ τοδὰ: “ Αὐῃὰ 1 βρδᾶῖίκο πηίο γοῖι, γι βίῳ ὮΡ ΘΑΣΙΥ͂ 
Δηα βρορκίηρ, δαὶ γ6 Βοαδγὰ ποῖ; δῃὰ 1 ςδ)]οὰ νοῦ, 
δι γε δηβιογοα ῃού ᾽ (ΥἹ]. 18); διηὰ δρδίη: “Απὰ 
{Ποῦ 8.81} βρεαῖκ 8}1 (:68ὲ σοσγάβ πο [ΠοπΣ; θυ ΠΟΥ͂ 
Ψ1Π ποῖ ἤρὰῦρ {8665 (ποὺ 8]: αἱβὸο .8}}] υῃίο 
{πο δυὶ Ὁ ἩΪΠΠὶ1' ποῦ δηδγον ἰπθ6᾽ {|| 27). 
Εἰηδιὶγ :. “1 δαᾶγθ βῃροόοκθῃ ὑπο ἔποπι, θαΐ (ΠΟΥ 
ἴαγοὸ ἠοὶ Βολτὰ : δῃὰ 1 παν Ἵδ δὰ ὑμπίο {Πϑτὰ, 
Βαϊ [ΒΟΥ Πᾶνα οὶ δηβοσεα "ἡ (χχχν. 17). Βύοι 
8.6 {86 ΟΙά Τεδίδσμεπί ρδβεασοβ ἴῃ τ ΒΊΟΝ τὸ δαϊὰ 
ἴοττα οὗ βρϑϑοῖὶ ΟΟΟΊΣΒ δρΡ]οα ἰο {πΠ6 ῬΘΟρὶα [9- 
7861, ἘῸΣ 1 ΟΟΟΌΣΒ ΔΙτεδν ΦοῸ χὶχ. ἢ Βυϊ 
{(Ποτθ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ χσοϊδίϊοῃ ἰὸ 2409 Ὁ διὰ ἢΐ8. βοσυδηί. 
79 οΧργοβαῖὶυ οὔθεσνο {πὶ γα δανθ ἴο ἀο ἢ6 19 
ΟὨΪγ τι ἐδδὲ όσα οὗ Ὄχρχεβδίοη, βίος ἰο (89 
“]]1ς οὗ ἃ ΒΌΡΕΣΙΟΣ ΟΡΡοδβεβ (9 ποὶ ΔΘ ΟΙΣΙ, 
οὗ δῷ ἱπέοσίοσ, δὰ τοὶ ψἱ} (Π6 ορροβίίς ἩΠΟΙΘ 
(16 ΒΌΡΟΣΙΟΣΙ ΤΟΙΊΔΕΒ ἴ0 ΒΗΒΊΎΨΟΙ (1:6 (811 οὗ δὴ 1}- 
ἴοσῖοσ. ΝΟΥ ὁ ἰδ Ῥορβαὶ Ὁ]6 1πδὲ {86 ΟΧΡσθβδῖοη 
γ88 θοιτονοᾶ ἤοσῃ ὁοῦ χὶχ. 16, απ δρρ)ϊεὰ ἰο 
(86 το]αίΐοι οὗἨ Φ6ἤονδὶ ἴο Ιασαοὶ. 0 αἱά (μὲϑ 
βτεὶ 18 86 ᾳυοποῃ. ΑὩΥ͂ ΨΑΥῪ ἴπὸ ποσὰ ἰῃ ΖΘἝΟΣ. 
υἱἱ. 18 α, ανϑ χηοδὶ σθαι} ὉΪδιιοα ἰο ἴβα. ἰχγ. 12, 
δηὰ ἰχν]. 4. ΝΟΝ 88 {818 κὶπὰ οὗ Ὄχργοβοίοῃ ἐξ 
ἰουῃὰ ἴῃ 1βαίδῃ ΟὨΪγ 1. 2; Ιχυ. 12. ᾿Ιχνὶ. 4, [9 
ΘΟΒΟΙυδίοἢ ἷβ ΥΟΣῪ Ὠδίυζαὶ {δ δὲ Ζοο ιατίδη τϑοὶ- 
οῃϑᾶ {μι6 διιίμοΣ οὗ [β8. χ].- -ἰχῖὶν. ἰὸ 6 ΙΌΤΤΩΕΣ 
ΤορΡΒοίβ μὲ Ῥγορμοδίεὰ ἰπ (δ6 ἰΐρηθ “ πῆθη 
ΑΚ ΘΟΕ Β1}}} μαὶ δῃὰ ψδθ αὐἱοὶ δῃὰ {5 οἰτο8 
τουηά δρουΐϊ δηά [8θ βου, δῃα ἐδ ρ]δὶπ᾽" (Ζεοδ. 
Υἱ], 7). Εοσν οὐ θη! νοσα. 18, 14 δ.ὸ Ἔχ ]δ}8» 
(ΟΥΥ οὗ υῆδὶ Ῥτεοθᾶεβ. 1ι ἴδ εδ:ὰ τ μοσγοΐῃ “ (86 
τοδί πσϑίἢ "ἢ οοπεϊαίοα, οὗἉ τ ΙΟἢ γον. 12 βροῖκο. 
Αμά 88 [86 ἐδβα οὗ 1818 Ὑσδϑὶ 88 βδϊὰ ἰὸ ὑ6 (μδὲ 
1η6 Ἰαγδϑὶοθ τοῦ] ποῖ ΒεΔΣ “(86 [8 διὰ ἰδ6 
ποσὰ πἰσοἢ 9 6Βονδὴ Βαθδοί ρει Ὁγ Η ο ΡΣ ΌΥ 
16 μδηά οἵ (ἢ ἸΌΣΤΩΟΣ "5 5ο, ἰἱῃ νασ. 18 α, 
1019 οδῦδο οὗ ἐδο Ἡσϑῖδὶ 16 ΙΏΟΣΤΘ ΠοΘΕΥ ἀοδηοά Ὀ΄ 
8 οοηδοιροα οἰδίοσηοηϊ οὗ ἰδ οοπίομίδ οὗ 8060 
ἔοττωοσ Ῥεορβοοΐωο. Τὴ δοῃο] δῖοι ΒΟΙΘῸ ἘΣ 
βοιίϑα ἰβ {6 Ἰυὰθρτηοπί δἷἰδο οὗ ΚΌΕΡΕΒ ας 
»λαίοπίλ, ἀ. “ ΒΒ. ν». 29). Αμοίμοσ ῥτγοοῦ οὗ (89 
δϑτῺ 9 (Ὠἱηρ' '8, {π8ὶ 186 ποτάβ: “τδάθ Βεανυ (μον 
Θδσα ἐμαὶ {μ6Ὺ βμου]ὰ οὶ ποδσ" (Ζδεοῖι. νἱΐ, 11), 

δ. ἃ αυοίαίΐοῃ οὗἩ 186. ἰἰχ. 1. Απὰ ἰΐ πιδγ ὃθ 

ποίοὰ ἐπὶ (π6 οχργεδείου [ΠῸ ΤΥῚ323 ἴῃ Βεπαγαὶ 
ΟΘΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ἰπ 168. (νἱ. 10; Ἰἰχ. 1). Ετουι ἐ8ἷ8 

σἢ016 ἰηνοκεραιίοπ ἐξ σοδα]ία, {παὶ τὸ βαν ποί (ὁ 
οομείάοσ (89 ποτά οἵ 168. [νυ]. 8 α, 88 186 Ἰδῃ- 
{παρὸ οὗ δὴ εχἕϊο, πὶ οἵ 8 ΘΟὨΙΟΙΩΡΟΓΆΣΥ Οὗ 

8 ἢ. 
ΑἸΒΟουὮ ΟὨΪΥ οὐδ ἴαϑί ἀΑΥ ἷπ (6 ΥΘΔΥ ἯΔΒ 

[ορα!]Υ Ῥτθβογ Β6α, 5ι}}} νοϊππίδυυ ἔλεί δγθ ΜΕτΘ 
ΑἸ]ονϑὰ μοίῃ ἴον ᾿ηάϊνίπα]α, δηὰ ἴοὸσς {86 στ 019 
σον ηΐγ. Απὰ {ΠοΓῸ Δ’Ὸ ΤΩΔΏΥ ἰδχίβ ἰὼ ῬΓΟΥ͂Θ 
[δὲ βυοῖ οἴθῃ Οορ. Φυὰς. χχ. 28; 
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1 βδιω. υἱὲ. 16: 2 ὅδ. ἱ. 12; χὶϊ. 16 βαα.; 1 
ἹΚίηρε χχὶ. 12; Ζ206ὶ ἱ. 14; 96᾽. χχχνί. 6,9; 2 
Οἤτοη. χχ. 83; ΕζΖυ. υἱῖὴϊἶ. 21. Ῥβ. εἶχ. 24, εἰς. Τὶ 
85 υδὲ γοΪ ΠΙΆΣΥ ἴδϑὶὶ δὶ ντδϑ ἸΟῪ ἰο ἢὲ- 
φοίμθ ἴδ δυδ᾽)οοῖ οὗ πογίς-τἰσμίοουκ, ΒΥ βαὶοδὶ 

Βοαϑίϊης (1ληκο χνὶ!!. 12). 78) 2» ἰβ “το το- 
βίγαϊῃ, ὈΟΥ͂, Τοργοββ [16 ογανίη" ἴογ ἴοοὰ, [1 
ἐβ ἴ6 Ἴχργοβείοῃ ὈΥ ὙΔΙοΝ ἰπὸ ἰδ ἐδ} ] ἢ ἀθ- 
δἰρτιαϊοὰ π6 ἰηναγὰ δἰάθ οἵ ἰδίην (1μδν. χνὶ. 
81; χχίϊἱ, 27, 29,32; Νυηι. χχίχ. ;. χχχ. 14: 
Ῥε. χχχν. 13). “Ογαοϊέγ 1.6 Ηθ68,᾽ (ἐπουσὶι ποὶ 

ἃ ἰἰτοταὶ τοηἀογίηρ, ἰβ ἐγὰθ ἰο (δ βϑῆβο; ον 92) 
ἷν δίίογ 41} ποιμβίηρς οἶδ ἔμδὴ (ἢ ἰῆμπος Ποθ8ῃ, 
βεϑ μὲν οτανίηρς ἰη ἴῃ6 οχίοηἀ θα Β60Π586. 

. εν. 8 ὁ. Τὸ τδΐϑ ῥγουά, πογκ- τἰ αὐ θοῦ Βρθθοὶ 
οἵ (6 Ρβορΐο, ἰα νοι [ΠΟΥ πα κα ἴμ6 [ΟΒΡ, 88 
ἢι πῦγο, {86 ἀοἰρηἽ]Δηϊ, ἴῃ 0ΒῸὺ Η  πβο τορίϊοβ 
ὈΥ ροϊηιης {ΠἸθπὶ ΑἸΓΑΥ ἴγοολ υγοσϑῖρ ἰῃ (Π6 ἰοἰΐον 
ἴο νογαμὶρ ἴῃ βρίὶτὶῖ, δηὰ ἴῃ γαίῃ (Φηο. ἷν). 
Εἴτοὶ Ης ὄχροβϑθβ [86 Βγροογίϑυ οὗ ὑποὶγ ἯΔῪ οἵ 
ἰακίησ, Επβιίηρ οὐραῦ ἴ0 Ὀ9 8 ἀϊνίπθ πογββΐρ. 
Τα κι ᾿πλρ163 8 ἀϊγοοιίοη οἵ 6 μοαγὶ ἰοναγά 
αοά. Βιιῖ μον σδη ἀογοίίοη ὃὉ6 ἐπουρῃὲ οἵ ἴῃ 
(036 ψὶιο, 116 (ΠΟΥ͂ ἔδ5ι, τη ποῖν ἱπουρβιβ 
ΟὨΪΥ ἰο ποῦ αν ῬχοὴΗ͂ϊ, γοα, ἰο ψγϑηρ ηρ δηὰ ὑη- 
τ κὐοουβηθ88, ΚΓ 18 (μὲ γΒῖ ἢ 8 ππδη ἀ οἰ ρμ( 
ἴῃ, ποὺ πλΘΓΘΙΥ ἰὼ [Π6 Β6ῃ86 ΟἵἉ ἰΓδΏβ  ἰΟΥΎ Ὀἰθδβαγο, 
μὰ αἰ30 πῃ {πὸ πλοῦθ βουϊουϑ βθῆβα οὗ δυδίηθθα ἰη- 
ἴογοϑὶ. [}« (18 Β6η36 1ἴ ον θη βίδηβ ὑῬδγδ}]οὶ τὶ ἢ 
»ῚΞ Τοῦ χχίϊ. 8, οοπιρ. χχὶ. 21. [πῃ 188. χ]ῖν. 
23: 11, 10 τὸ 866 ρίαν [16 ἐγδηβίἐοη ἴτουλ 
ΟἿ6 ἴο {Π6 οἱβασ πιοδηΐηῷ. [Ι͂}ἢ οἵῦ ΘὨΔΡΙΟΣ ὙΟΓ. 
13 τμΠ6 ποτά οσουτῃ ὑπο δραΐη ἴῃ ἰῃ6 βϑῆθθ οὗ 
πρᾶγμα, πεσοίζωτι. Ιῃ Ἐϊοοϊ. 11. 1, 17; ν. 7, νι], 
6, ἰξ οοσατβ ἴῃ (Π 18 βθη86, δῃ4 ϑδοῖ ἰΐπιο ἰῃ6 ΤΧΧ. 
τοηάδγ ἰὰ ὈΥ πρᾶγμα. ΒΥ (δ δχργεβαίοῃ Ὁ 

Ὀοίοτο ΘΠ (Π6 Ῥτορμοὶ Ῥυγροθοθ ὈΣΙ ΑΓ 8 

Ῥατοποηπιδϑὶα ὙΣΕ0ὴ τοϑρϑοὶ ἴο ὈΞΌΝ, Βαυὶ ρΡοτ- 
᾿αρ3, ἴοο, ΥΘΠ ΝΥ (ἰο ἰουοῖ, ἰακα Βοϊὰ οἵ 8 
Ὀυβίη 695, δοοογάϊηρ ἰο ἰπ6 Τππἀδιηηθηΐδ! τηθδηϊη 
ρ»᾽τίπσεγε αὐ, αϑδοσιιὶ, οοταρΡ. “οὐ. χὶ, 7; ῬΒ. χχὶ. 
9; ἴβ8. χ. 10, 14) ψγαϑ ἃ Ῥορυΐδὺ Ὄχρχγοββίοῃ 
οαγγοηὶ ἰῃ Ὀυδβίηοθβ 116. ΤῊΘ ζΘΠΟΓΑΙ θ6η80 οὗ 

Ὑ2) ὈΣΣΥΡ Ἢ ἰδ οδϑῖϊγ τηδάθ ουὔἱ. Τῇθ Ῥγο- 
ῬὮΒοί τοργόδοῦθβ ἴπ6 [βγϑ6] 168 τ} σοπμδἰηΐηρ 
πτοθαν οχϑοίίοη τὶ ἐποὶν [Ἀϑιΐηρσ. Βυΐ ὈΦΩΣΡ 
οσορϑίοῃϑ ἀϊ οι γ, οἡ λοι ρ66 ΤΕχί. απ Ογαπι. 

γεγ. 4. Βαϊ Ὀ68149 ΒΑΡΒἤπθθθ ἰοναγὰ 
1|1ο96 υπάοῦ ἴπθπὶ, [6 [δγϑϑ  ]θ8 σοι πο τὶῖῃ 
(ποῖν υ ἰηρ νοχαϊίοιιβ δέχ ο {μὲ ἀορεοηοτγαιοά ἰηΐο 
ἀθοα5 οἵ νἱοϊϑηςα ἰοναγὰβ (ἢ ο56 οὗὨ 16 οοπαϊξείοῃ. 
Ἑαινίης, ἰηβιαδα οἵἁ γταϊβίηρ ἰπδπὶ ὉΡ ἰηπΒΧΑΙΪΥ, 
ταδᾶάο ἰποπὶ τηροῦν ἰο (6 ἀοχτγθθ (δὲ (ΠΟΥ ρἷνο 
γοηΐὶ ἰο (ποῖνγ 1||- πῖον ΟΥ̓ οὐυάροϊϊπσα. ΤῊ τ8 
τποῖν ἰαϑιΐϊησ οχογοίβοα ὄνθὴ ἃ ἀδιηογα ζίηρ ἰη- 
ἤιιοποοθ. Το δ ὐθῦρα υράνιο 8 ἴπαὶ ἰπ6 Ῥγαγοσ, 
Ὑ ἱοῖ οομμίηθα νὶϊῃ βυοῖ ἐλδίλης (ΠΟΥ βϑηά ἴο- 
ΜδΡα Ὠοαγθη, ἰ8 ποῖ μοαγὰ, 3 σδῃποί ροβείῖ]Ὺ 
(πιι Η ΑἩΧΝῚ Βδ6 ἰδίκθῃ ἴῃ 188 ββῆρβο οἵ ὡς ἐν ἡμέρᾳ 
(Βοπλ. χὶῖ!. 12, 13), ὡς τέκνα φωτός (ἘΡΆὮ. ν. 8). 
ΑἸ8ο ΒΤΊΕΕΒ δρογίθαα ἴοο πχυοῖ ἰο ἔπ6 Ἔχργοαβίοη 
πο, (Ο]]οσίης 1 ἢ (Δκοβ ἰὑ 1ῃ [ἢ Β6ῆ868 
οἵ “48 θθοοῆθα {πὸ ἀν" (ἰ. 6., (π6 ΔΑΥ οἵ δίοῃθ- 
ταθαϊ). ὈἾ}3 βἰἸΩΡΙΥ ἀγροβ ἔθ ῥτοβθηΐ, βἱ Ἰθ]Ὺ 
ἐπιρ  γίηρ ἃ οοηέγαδὲ πὶῖὰ [πῃ μαβὶ δηά [αἴυσαθ. 
Τμδὶ ἴθ, [16 Ῥτορμθί Μ|Ὲ}1} βδῪ ποιμίηρ οἵ (89 μαδὶ 

ΤΗΕ ΡΒΟΡΗΕΤ ἹΒΑΙΑΗ. 

δηὰ ἰαἴστο. Ηθ ΟἿὨΪΥ πρδῖκοθ ὑσοιιίποηξ : ἱμδὲ 
[6:86] Ὡονν, ἴῃ (δ 6 Ὀχοδοῆΐ πηοιμιθηΐ, ἀοθθ Ὠοὶ ἔδεοϊ 
88 ἷξ ουὐρῶϊ ἴο (οορ. 1 ὅδιιν ἰΐ. 16; 1ἰχ, 27; 
Κίηρε χχὶΐ. δ). [Ὁ πὰρ }168 8160 ἐμ ροβδι 111 } οὗ 

ἀοίπα δαύμεσ ἰῃ (86 [αίαγα. [ὦ »») ΤΙΣ ἐμ 7) ἀο- 
ποῖρθϑ ἐδ ἰηἰοηαοα εἴοςϊ : γ0ὺ ἔαδὲ ποῖ 8δο τ8δῖ 
((86 ἐπιοηάοὰ εἴδει, ἴο Ὀσίπβ γοῦσν νοίοϑ οἱ 
δΙκὮ ([νἱ]. 16; χχχῆΐ. ὅ) το ἃ ϑασίπβ) σδη ὃ6 
διίαϊποα. Ἐδδίΐηρ δὰ ὑσγαυϊηρ ρῸ ἰορείμον, διὰ 
(δι ἰδ ἴοι τάδ ἰο βου ἰὴ ὈΓΔΥ͂ΟΣ 88 8 δ6- 
σοι ρδηϊμιθηΐ [π84ὲὶ ΓΟΟΟΓΩΠ)6)Β ἷϊ, 88 Βᾶῦ, πὶῖὶ 
ΤΟίδσο ποθ [0 τ]6Ώ, ἃ ὑγοδϑηὶ 15 Ἰοϊποα ἴο ἃ ρει ιίοα 
(ο ΠΆΚ ἰΐ πιοσο οἴοοϊῤλ ὴνο (οορδζγο ἰδ6 ἰοχίβ οι 
δῦονο οἡ ΨΟΪυΠΙΔΣῪ [Ἀδιηρ). 

γεγ. ὅ. ΤῊ χορ ὁῃ08 τῆογῈ ΘΟ ΡΤ Βεσεἶβ 
ΜὯδι ἢ85 Ὀθθη βαϊά, ὴ ἃ αυεϑιΐοη ἐπὶ 684}1}8 ἔοσ ὁ 
Ὠσρδίνο τοβροῦθο. 8581} αὶ (ἀρβοσι βοὰ γϑγα. 
8 ὁ---α)ὴ Ὀ9 ἃ δεῖ δεῖ 1 ὁοβοοσδο, ἃ ὅδ νγθει, 
δ ἴδ δὐίοϊα ἰδ δου] Ὁ ὙΥὸ πυεὶ οὶ {πὶτἢ 
τ ἄυθι ΤΑΠΕΝ δα ΤΏΔΩΥ ὑπ ττα τεοίοσς “ΠΟΣῚ 
ΠΣ ἴο ναὺ [Ὁ] τα (πωγιΐα ἐξὶ γο) πίμτα 
συοὰ εἰοσὶ, μέγ αὐοπι αἴδίρετε λοπιίπεια αἀπέσιαπε 
διαπι3 Ὑστ.). ἘῸτ 1.6 ποχά9 105) Ὁ ΠῚ)» ὍΤ' 
ΔΘ τΟΓὰβ οὗ {86 αν (ἴον. χνυὶ. 31; χχίιν. 27, 
32; Νυπη. χχῖχ. 7). ΟὨρ ομρὴέ ἰο ἴλαι βο δοοοσά- 
ἸῺ} ἰο [80 Ἰαὰτ. Ὑπμογοίογε π6 πογὰβ 4) ΔῚΣ »9») ὯΤ' 
ΔΓΘ Ρ6ΓΔ116] ψῖιὰ ἸΠΤΙΣΝ ΟἿΥ, Τί 18 ἱπάοορα Οοά 5 
Ὑ7}}} (Πδὶ ἃ πηδῃ 871 οἱ ̓ι18 βου], ἱ. ἐ., εἷκ ῥθυο σα] 
Ἰαδίβ, ἰῃδὶ ἢ6 ο"υοϊίν (86 ἢσβῃ. ὙΠδὶ 15 πῃ ]6- 
80Π16 δΔηα Ποϑ] ἢν. Βυὶ που]ὰ ἴδβίϊηρ σοπιδηρὰ 
0} Ουΐγαρο, 88 ἀεβοσί θὰ νοτβ. 8 ὁ---Ἔ, "6 ΣΟῪ ὁ 
ΠΟ] δοπλα ογυογίηρ οὗ (6 66}72 ΤῊΪ αὐο6- 
ιἰοῃ πχυβὲ Ῥ6 δηδνογοὰ πὶ ἢ. Μοσϑονοσς {μὲ 
8. δῖθο ἰο 06 0816 πο ἤδβίϊπρ βοὴ οὔθ ἰδγδ 8}} 
βίγοβδβ ἡ [6 ουϊπαγά, ὈοαΣ]Υ ὀχεγοῖθο ((86 σωμα- 
τικὴ γυμνασία 1 Τίτη. ἵν. 8) δηὰ δὲ {πΠῖ8 υγῖοβ 
Ιοανοβ {Π6 ἱπισαγὰ βο6ἢ ὙΠΟ] Ὀππιοϊοδίοα. ΤῊΘ 
ΘΧΡυθβδίοη “᾿βδοκοϊοί ἢ δηὰ Ἀ8 868) ὀσσυτϊβ δρδὶπ 
οηἷγ δη. ἰχ. 8; Ἐδίμ. 1ν. 1, 3. Ἐν: ΘΠ Υ [Ιβδί δ ἢ 
ἢ88 4160 δγθ ὈΘΘῺ 186 ϑοῦΌΓΤΟΟ ἴῸΣ Ἰδοῦ ἴογ 
1ῃ ζοθῃοΓΑΙ (Π6 Ἰδηρίαρο οὗ [58. χ]ὶ.-Ἰχυΐϊ. 16 ποῖ 
ἐπὶ οὗ 616] δθὰ Ἐδβίμοσ. 

3, ἴα ποῖ τοῖα 80 ἴδαπϊ ---- [ΒΕ οὐ 
ΠΘΒὮ.---ογα. 6, 7. [ἰ 18 τὸ}} ἴο οὔβοσνο (δὲ ἴπ 
{686 {πνῸὺ σοσϑοθ, Ἡ81ΟΣ που] ἀδϑογῖθο {μ6 ἔβει- 
πᾳ (μδὲ 18 πο ]}]- ρ] οδεΐησ ἰο αοά, (6 Ρτορμεῖ β8 
ὉὨΟΪΒί πα τοτο οὗ ὈοάΣ]γν του βοδίίοη. Ηδ οαΐν 
ὨΔΙΏ6Β 1ἴῃ6 ποτίκβ οὗ τἱβηίοουδηοδθ ἰοναγὰ (Π9 οὁρΡ- 
Ῥγοδβοὰ (νοσ. 6), διὰ Ὀθηθθοθηοο ἰονασγὰ ἴπῸ ΡΟΟΣ 
δηὰ ποοᾶγ. Βυϊ οη6 τηθδῖ ποῖ υπάογείδηα {ἐπ δὲ 
6 Ῥοδβιιγο] γ τοὐοοίβ βδιϊηρ. ὌὝΒοα δΒ6 βδυθδ: 
ἱα ποῖ ᾿δῖ ἃ δδοιίηκ 1 ὁ Θ ἡ Π δϑϑισωος 
πὶ (Ποτο νὶ}} Ὀ6 ἔβας. 'ἤμδὶ (0]οτ8: ἴο 
ἰοοδ9, εἰδ., ΟὨΪΥ͂ ΒΒ. γ8 ψδδὶ δῃουϊὰ ὃ6 οομιδὶποὰ 
Υὶ ἢ δϑίληρ, ἰῃ οοηίγαθὲὶ χὰ ἢ (16 οοηάαοί οὗὨ 1110 
Ιβγδϑὶ 1ἴ68 ἐῃ (ἷβ τοαρθοῖ. Νονοσίμοίεβ ἰμ6 Ῥτο- 
Ρἰιοὶ Ιαγβ (π6 οἰδεῖ βίγεθα ζυδὲ ου (86 πογβ χῃθῶ- 
ἰοηοά 1η νοτβ. 6, 7. Ηθ δεββιιπηθβ ἱμαὶ (86 Ῥγδοιῖςθ 
οὗ (1686 ψΟΥΪ6. 4190 οοδίβ 8. βδουβοθ δἰ ποῦ οὗ 
ΒΟαΣΙν βυρβίδηοθ, οὐ οἵ ἱηπαγαὰ γχεδίρτιδίοη δηὰ 
βυ δά υΐηρ πολ δγλΔ 016 πο] δέίοηα. ΠῸ [δὲ βΒὺ- 
ἄιϊιθ8 [9 βθβῃ ἰο ἴθ Ὑ211 ἰπ τ 8 τῦὶβα, ἱ 
{Π6 ἔσο “Δ Η]Ἰοἰἱηρ οὗ (δ νοι}. Νοιῖϊοο ον 1Π6 
Ῥτορδμοὶ 8 Βοσθ αὐυλίθ οὐ {πὸ τοδὰ ἰπαὲ γϑϑοδοβ 
5 ἰρμοθὶ οἱονδίζοη ἱπ {π6 ἀφοϊδγαίίουβ οὗ ᾿ἰχνσἱ. 
8. Αἴἷρβο: ἴμαϊ ἴδοι δἰᾶθ οὶ ᾿πγ8οὶέ ἔσο 
ΤΥ δΒοδἢ, ᾿6 ἃ ἰγϑοὺ οἵ ἰδ Ὁ ουδηροὶοαὶ 
Βρί γιὶ [Πδὶ τοῖρῃβ ἴῃ οὔγ ραββαᾶβθ. Τὸ [μ6 ηὐεδβ- 
οι : ὙΠΟ ἴδ ΤΩ ποῖος ἢ (80 ΔΏΒΉΕΣ 18 νοι 
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ἈΘΙΘ: ΟΥ̓́ΘΣΥ ΟὨΘ6 Ἧ[Ο ἷβ οἵ ἴῃ γ βεβ. ΤῊΘ δῃ- 
ΒἾΧΟΥ ἀοοδ ποῖ ΤΌΩ : ΘΥΘΥῪ ΟὯΘ ὙΠ0 18 οὗ (ὨΥ̓ Πδ- 
εἰοι, ον ἰσῖδο ([0Κ6 Χ. 29 βρηᾳ.). Τδυδ ΟΌΥ ΡῬτο- 
Ῥμϑὲ μοσϑ, ἴοο, χίϑοθ [ᾺΣ δῦονϑ {(μδοοσϑίϊο ὨΔΙΓΟΥ- 
Ὧθδα, [ΟὐΩΡ. 948. ἱ. 27]. 

4, ΒΘ 684}} ΤΏΥ ἸἰεὮ: .----ἰο ἄνγοθ)}} ἴῃ. 
-- οι. 8- 12. Το Ῥγορδμοὶ ΠΟῪ χίγοβ ἃ βϑυΐθβθ 
οὗ ἰδ ργοιχίθοβ οὗ μοσίουβ γοναγά ἴος ἰἢοϑθ Ἧ1Ὸ 
ὙΠ11 (018] [89 σοπμμμδηά οὗ ἐἰΠ6 ζΧ0Β} ἴῃ ἰδ8ὸ σίρδι 
δρισὶι. Ηὸδ βίγίηρβ ἱπϑιῃ ἰομεῖθοσ [1 ἃ Ὠθοϊς- 
]δοα οἵ ροδεῖα, γοῖ 8βο (μδὶ, δἴσ (ἢ εγβὶ ΤΟΥ ῥσο- 
ΣΑΊΘοα, δ6 ΘΠ (ΟΠ8 ἴη (νοῦ. 9 ὁ, δηὰ 10 α), 
1:6 οοηάϊιίοηβ, 88 οὔθ Ὀγθδῖζα ἰπ 9 τῃοῃοίοην οὗ ἴΠ6 
βίσίηρ οὗ ρϑδγὶβ ὈΥ δὴ ογῃδιηθηΐ οὗ δῃοίμοσ ἴΌΓΩΣ 
δα οοἷοσ. Τὴ ΣΟῪ οὗὁὨ ΡΓΟΠΔ1868 ΟΟΠΒΙβ(8 οὗ ἴουγ 
ΔΩ εἱχ ποθ ΠΟ ΓΒ, δου ἩΠ1Οἢ ἃ οογίδί ἢ ῬΑΓγ116]- 
ἔθ δηὰ 8]80 ἃ οἰΐπλαχ 18 οὔβογυδῦϊθ. [Ἃἢ υϑγβ. 8- 
9 α, 186 Ῥτορμοὶ ἀοβοσὶ ῦο8 ἱῃ ΒΟΠῚ6 τη ΘΑΡΌΓΟ [ἢ 6 
Ρΐοιυιβ δ᾽ 8 οουτρο οὗ 116. Εἰρίηρ ουὖἱ οὗ ἰδ6 οὔ- 
ΒΟΌΓΙν οἵ δἷβ ῥγονίουβ ἯΔΥ οὗ ]11|6, {86 Ἰδὲ οἵ 
αἀἰνῖηθ ΒΟ] θα δηὰ βου σἶβοϑ ᾿λἶκο (86 τογηϊηρ 
ἄδνη ἴον (86 ρίουβ πηδη--- "Β “ἴο 8ρ|11,} ΝΊΡΆ. 
“Ὧν βρ! Πἰἰηρ ἴο ῥγοβα ἔοσίὶ,,) (οομΡ. χσχχν.  ; 
Ἰῖχ. ὅ). Ἡτγοίοίΐοτο βίοκ, ἢ ἴδεϊβ ἱῃ δἰ πηθο] ἢ 1Π 6 
ρον τ οὗ ἃ ΠΟῪ 116, Όγ πμΐοὶι, 88 1ὑ ΤΘΓΘ, ὨΘΥ, 
Θ8 ἢν θορῃ σγονθ οὐ πίη, δδ οὐ ἴμ:0 ἀοβδα ὈΟΏ 68 
Ἐο κῖ 6] κὰν (Ἑξοῖς. χχχυὶὶ. ὅ βᾳ.). ΤΊΞΝ 18 οδυ- 
(αἴ η]γ ἀοτί θὰ ποδὶ πδίυγδ!!γ ἴτοαι 7 δ ἰοπσωηι 
ἐ886, δια ἀοηοίοθ 86 ποὺ Ποβὴ ἐμαὶ οχίομβ ΟΥ̓ 
116 πουπά, ὈΥ͂ τ ΒΐοΝ, βυρρ]δηιίηρ τΠαὲ πο ἴδ 
ἀεδά, 1ε 8118 υΡ {π6 κἂρ8 δηὰ γοβίογοβ [86 πογῃχδὶ 
ἴοττα οὗ 116 τοι ο , (σοι ρ. ΕἸΨΕΙΒΟΉ ΕΗ, ἐπ ΌΕΙ,. 
Οὔπιπι. ὑ. 592, 4πη.). Το πογὰ 18 ἰουπὰ οὨΪΥ 
ΒδγΘ ἴὼ [βϑ] δῇ, σΟΙῺΡ. «{6Γ. νἱ1}. 22, χχχ. 17: 
χΧχχὶϊ!. 6; 2 ΟἾτ. χχὶν. 18; Νϑῇῃ. ἱν, 1. Ηδ {παὶ 
1.86 ΘΟ ἴο {Π9 ᾿ἱρῃὶ, διὰ ἰδὲ 88 Ὀδοῦπλθ 
δβίσοης ἴῃ Β6δ ἢ, πλονϑθ δος ἴ86 οουγϑὸ δοοϊρηϑα 
᾿ϊπλ, ΤΙ τοὶ Γοβθι Ὁ]68 8 ἰΥἱ αρΡ 4] Ργοσοῦ- 
κἴοῃ. Α8 Βοΐογο πἷπι [μδὐ βοο8 ἔῃ γ᾿ ΤΩ Ρἢ ἀγα ὈΟΓηΘ 
οὗ Ἰρᾶ δἱοηρ ἴ[Π6 ἢ ἊΣ οὗ ἷα Ὑ]ἹοΙΟΥΎ, δοὸ [6 ροῦν 
οὔ 1Π6 ῥΐουβ ὍΤΘ Πΐτα, ὦ 4.) ἰΐβ τἰσμίθουϑ 
τοσῖθ. Βαυΐ Πα ἄοοβ ποῖ οἡ {8 δοοουηῖΐ βῃϊπο ἴῃ 
186 τὶ μτΏ688 οἵ μΪ8 οσσῃ ΘΟ] ΘὈΣΙΥ͂, ΟΥ 6 (Βδἱ Ο]0668 
ἊΡ δά Πο] 48 ἱορϑί μοῦ (ΟΡ. 111. 12) 16 Ῥτγοοοθ- 
βίου, απ τ 08 δῆονγβ ἢἰπι86}} ἰο Ὀ6 [ἢ 8 ΡΟΤΤΟΣ (Πδὶ 
ΘΟΏΓΓΟΙΒ 81], 6 [Π6 σἴονγ οὗ Φόβον. Βαυΐ πβογο 
5 {86 ῥίουβ οὨθ, ἰοὲ ἷδ οοῦγθο οὗ 1 6 Β6 ΠΡΟΣ 80 
Ἰοσίουβ, ἰμαὶ ἀοο8 ποῖ μοοα αοαὐ ἢ ἸΤΠοτγοίογο ἢ 6 
τορ μοῦ σου ργο θη 811 [ἢ γοϑὲ ἰομοί μοῦ ἰη (ἢ 6 

ατοαῖ, αἰοσίουθ τὶ χη οὗ ρῬοϊίοη οὗ (6 μίουβ οΠ6, 
ψ ]οἢ οομδίβίβ ἴῃ (Πἷ8, (παὶ [6 Ῥΐουβ ΠΙΑΥ͂ ΔΒ ΕΚ ἴον 
νυν υυ ἐπ ηρ, δα ΠΟΘ ῬΥΆΥΒ ἰῃ γαΐη (ΜαΉ. χχί. 
22: Μαϑικ χὶ. 24: Φοδῃ χὶν. 18 μβα.). Α8 ἢδϑ θθθη 
ΤΟΙ Δ ἰοΩ, (9 Ῥτορδ οὶ ἐη γον. 9 ὁ 10 α ἰπϊοττυρία 
16 οἰαΐῃ οἵ ργοπιῖβαβ, πῃ ογάϑγ ἰο γϑρϑδαί ἐῃθ 
οοῃάιιίοια. δαὶ π Τῃθη 008 ΔΆ βυιοἢ 15 δρδΐη 
1Π6 ἀοιηαηὰ ἰο ὈΣΕΡῸ ΘΥΘΓΥ βογί οὗ ἰουθι θϑσΏ 688 
(τος. 9 δ), δπὰ ἰὸ Ῥγβϑοῖῖβθ ΘΥΘΥΥ βοτγὶ οἵ ἰονο (γεσ. 
10 α). ΑΒ ἴδο ἔγχε (ἷπρ ἰο θ6 δραίαϊληϑα ἔτομι, ἢ 
ἀοεϊχηαῖοα: ποὺ ἴο ΣΌ]6 ἰΥ̓ΓΔΏ 1 ΟΔ}}Υ, Ὀυὶ ἴο ἴα]κ 6 
ΕΌΤΑΥ ὙΟΪΚΘΟ ἩΠΟΓΟΥΟΣ (ΠΟΥ οχίεί, ἮΠοτο ἐδ6 
βρίσις οὔ (16 Τιοσὰ ἰδ, ἰθθγο 16 Εἰ ΡΟ (2 Οὐον. 111. 
17), αῃὰ ἰονθ ἀοϑϑ ἢο 61] ἰο ἐΐϑ ποϊῇ δον; 1ὲ βϑοῖκθ 
Ὡοΐ ἐΐα οὐγῃ ; 'ξ χεὐοΐοοβ οὶ ἴῃ ἐπί αὶ (1 Οον. 
ΧΙ, 4 ραᾳ.).. ΤῆθτΘ ἱ8 Βοῖθ 6 οογίδίῃ οἰϊππαχ: 
80 Ῥτορποί ον θη! τοραγὰρ βαδ) υραιίοη, ἰγτ- 
ΔΏΩΥ, Υ]ἹΟΪΘΏΟ6 85 (Π6 οοδγϑοκὶ νἱοϊδίϊου οὗ [6 ἰΔῈῪ 
οὗ ἰΙοῦθ. Α8 δίμοσθ σοηρα ἰσδηϑργοδδίοῃ, 86 σθ- 

ἀαγὰβ ἴδοὸ ροϊπισπς (τὸν, ἱ) τ τ89 Β.:.- 
οσ. ΤῊΪ5, διοηρ ἩΘΒίΘΓΏ ὨΔίΪ0118 88 Ὑ6]] 88 δπηοη 
οσἱθηίαϊη, 18. 8 φοδϑίαγο οὗ οπίο ΡΣ οΟΙΡ. ΟἾΒΕΝ. 
ἵπ ἰοα. (ἐπ απιΐδ αἰσίνια, ἴ[Π6 τοϊα]6 ἄπρογ; ῬΈΒΒ. 
ΤΠ]. 88: γιασίο πειμδιπι εἰ αἰσίλιπι ἰσιίο πιοαίιη, 
ΜΑΒΤΙΑῚΙ, 11. 28, 2). Αορογάϊηρ ἴο Ῥτον. νἱ. 18 
Ῥοϊπίίηρ (μ6 ΒΠΡῸΓ ἀρρβϑᾶσγβ 8180 88. ἃ τϑθϑῃβ οὗ 
ΑΒ] συδηΐ ἀρηιϊποίδιίοη δηά βρί(οία! Βείγαγαὶ. 
861}1 Ἰηογο σγαδηθα, δαὶ ποὶ Ὀειίον οα μαὶ δοοουῃὶί, 
8 [86 ἘΒΟΡΕΤΘΞΙΟΗ οὗ (ἰδ ἰὰαντν οὔ Ἰονθ ὮὈγ δδοσί- 
Ἰοαίουα ἀϊδοοῦτδθ (οορ. ἱ. 13; χ. 1; Ραδ. νυ. 
ὁ: νἱ. 9, εἰς.).--- ΤΠ ἀδηχδηα ἴο οϑϑβο ἴο ἀο ουὺὶ] δ 
(Ποποά ὈΥ [6 ἀειηδηά ἰο ἀο ρμοοὰ (γον. 10). 
Απὰ υἱοό οπιπΐωπι ἰδ ἰδ ἀοτιηδπἀοὰ {μαι (ἢ6 
ἰουβ δβδουίδοθ Ὧΐ8 οὐ Ὠθηβοι ἴο ἴδ9 
ὨΏΕΥΥ, δορὰ παειϊαῖν 1:9 εἰδιοϊοᾶ δοι!]. 

ΕῸΓΡ 1 ἄρτοὸθ ὙΠῈ ΠΕΣΙΤΖΒΟῊ ἴῃ 86 ορϊπίου ἐμ δὲ 
90) οδῃ ταθϑη ποίμίηρ οἶδ Ἀδγὸ ἰμδῃ (δὲ δῆοσν 
μοι. (80 βου], ἱ. 6., πογθ (6 ΠΌΠΡΥΥ͂ χμΔη 8 
ῬΓοιρίϊηρς ἴον ΠΟου ΓΒ μγοηὶ, σαν. Ηρηρθ [ΐ ἷ8 
δοϊης ἴοο ἔδυ, σβθη ΞΤΙΕΕ ἐἕ αἱ,, (Ο]ον ς 9ΦῈ- 
ΒΟΜΕ, ἰακο 738) ἰῃ [Π6 βθηβ οἵ 116 δῃὰ Βεραγί. 
Βὸν ἢθ {πὲ ἰδ ὨαΏΡΤΥ δίθασ οὐὖῦ 116, 0 Εἷπι π 
που]ὰ ποὶ ον ἰἴ. 

γεν. 11. [Ιῃ πίδῦ ΠΟῪ (Ὁ]ὸΝ 8 πὰ Πᾶγθ ἃ 
βοοοηά ΓΟ οὗ Ῥγοῃιΐδοβ δηἃ χηδὴ6 βίγοηρεσ. [ὲ 
18. ΘΟΙΩΡΟΑΘα οὐ εἷχ τηϑῦογα, Ὀυϊ ἴῃ 18 [πᾶ δ- 
πλθη 18] ἱπουρῆὺ 1ζ ΘοΟΥΓΟΒροη 8 ἰο {Π 6 ὁΠ6 οὗ ΟΣ 
ΤΑΘΙΆΡΕΙΒ [πὶ ργθοθὰθ8]. ΕῸΣ θα ουἱηρ ἰΐ 15 
186 ἰΒβουχῆϊ οὗ 6 1{6- ΟἌγθορ, {παι Ὀορὴηβ πιὰ (ἢ 6 
ἸΟΥΐηρ᾽ Δ ὈΓΘΗΒΘΒ ἈΔΡΡ Ϊν {πγουρῇ Το! οἰδ οὗ 
ΘΥ̓ΟΙΥ βοσὶ. Βαϊ ἴη (ΐβ8 βυσορββίοῃ οὗ δὶχ τθτη- 
6. ἴδ ἰβδαο 58 ἀἰβδγοηί. Τῆδι 18, 1 οοπο 68 
ὙΠῸ ἃ Ῥοσβροοῖδνο οἵ δὴ δοϊϊν! νυ (μαὶ 18 ΣΙ ΘὮ]Υ 
Ὀοθδοά, δηά οχίοπάβ ἰἰα οοίομου ἱπίο {86 σϑ- 
τηοίοϑί {ἰπ|ο8. 716 ἢγϑὲ ργοπιΐβε οἵ (}}}8 ϑεσίεθ 
οο πα8 ΘΧδ ον ἴο [Π6 ἐεκιθοῖε οἔὔίδο Άγεὶ 86- 
Γὶοα: ᾿ιΙθογαίλου ἔγομι τμ6 οἢδίηβ οὗ ἀδσκ688, γἱβὶη 
οὗ Ἰχῆν δῃὰ ᾿ποόγϑϑβο οὗ ἐξ ἱβ ὑχγοῃἶβρα ἴῃ βὰ 
ΤΑΘΑΒΌΓΟ, {Πδὶ ουὐθὴ {86 οδβοιγοδῖ ρασγίβ οἵ ἰδδὶ 
ἀδυκηθθα Μψ|'}} παν ἰπ6 Ὀγὶμμίμοεβ οὗ τηϊάάδγυ, 
(Φοῦ χὶ. 17; Ῥα. χυὶὶ. 29, χχχνὶΐ. 6, οἱο.).-- 
ϑέοοτμὶ Ῥγοηνῖϑα ἰδ ἰπἀοοα (6 Βῃοτγίοϑί, σε 1ἐ ἐπ αἰροὸ 
186 πιοαὶ ᾿τωροτίδηϊ οἵἉ 811}: [π6 [00 Μ1]] ὭΘνΟΓ 
Ὑπάταν ΗἸ5 Παηά ἴγομ (Π6 ρῥίουβ οὔμδ; ΗἜς π|}} 
δυϊάθ σι εἶτα δηὰ χαυΐὰο πἷπὶ (Ἰν1. 18) ᾿ἢ 411 ἢἷ8 
ἯΆΥΒ. 766 (λίγα Ῥγοπιῖδαε δβδυταθβ (ῃδὺ οΓΟΘΒ. δηά 
οΟὨΠϊοὶ νν1}}1, που γί 6] θα, ἢοΐ ὉΘ μέρα 1 ἴο 1Π6 
ῬίοιβΒ οὔθ. ΕῸΣ ἱδθγθ ὙΠ ὈῸ 6͵]80 ἴοσ ἢἷπὶ βι}}} 
ΛΊΠΧΤΙΣ, ὁ 6., Βοῦ Ῥ]δοαεβ. ΨΦΈΒΟΜΕ ᾿ἰγϑῃβ]δίεβ : 
“ ἐηιρίοδὶς δρίεπαογίδια ἀπίπιαπι ἐμαηι." ἨΛῊΝ 
(ὉΠΠ]οτβ (ιῖ8 δὰ ὑγδηβ]αύθα:: “ δηά 1οἱ {Π 07] 60] Ὁθ 
Βα ἰβῆοαὰ σι Ὀγὶρπθμβ." [Ιὲ 18 ἴσο, [ἢ6. τοοῖ 
ΓΙ, ΠΠῚΣ, ἴῃ 118 ἱππάδιρθῃίδ) τοδηΐηρ, “ θαΓΏ- 

ἴηᾳ,᾽" ἱμνοῖνοβ [πΠ6 τηραηΐηρ οὗ “ μ᾽ οαπῖηρ᾽ δηὰ 
οὗ “ἀτγουμι. Ηΐδηοθ οὐ ἰδ ομα αμὰ ΓΊΣ, πὐζθηδ, 

οπ (μθοίμον μδηὰ ΠῚ ΤΊΣ (ῬᾺ. [χυἱἱ]. 7) μὰ Ὁ ΤΥ ΤΙΣ 
(Νεῖι. ἱν. 7) ἰοοα ατίάα, Βαϊ τδὶ 18 Ῥγοτϊηΐθοά 
ΔΙΤΘΔΑΥ, τοῦ. 10 ὃ, βαι18ῆοβ 186 τοαυϊγοιθηίδ οὗὨ 
᾿χηῖ, δηὰ νοῦ. 1] δ. βῆοτεθ ὑπαὶ {πὸ Ῥσορβοὶ διδ8 
απ παϊηὰ ἴμ6 τϑτεθμΐηρ οἰθιηθηὶ οὗ ψαῖοεσ. Ηθ 
ΤΟΙἾΒ68 βϑ ον ἴγοπι 11 ἰῃ ἃ ἱπο-ο ἃ σγδάβδίΐοη. 

Ἐίτει, (86 Ρίουβ οὔ 8}18}} πδὴΐ ὩΟΏΘ, ευὐύθῃ ἴῃ 
Ἰοσα  ἶθ8 ἐμαὶ [ῸΓ ΟἰἤΟΥΒ δῖὸ διὰ ἀοβογίβυ. ΤὴΘ 
Β0Π], ἱ, 6.,ὄ [6 πορὰ οἵ ψϑίϑγ 8.8}} θ6 στ οὨ]Ὺ βδι18- 
βοά, 8οὸ ἐμαὶ ἰμβογθῸγ ἰμ6 Ὀοποβ (ἴπ 8 {π6 ΒΟΑΥ͂ 
1161) Ὀθοομλο ἔγοβ δηὰ ροπογῆιὶ. Βαυϊΐ, δῃά (ἢ ΐ8 
16 ἐδ γουγίλ, Ῥγοπιῖδο, (6 τοίγολῃίπρ οἰοιηθηΐ βΒ88}} 



6834 ΤῊΞΒ ῬΒΟΡΗ͂ΕΤ ΙΒΑΙΑΗ͂, 

0ο Ὀοδίοποῖ οὐ ἰδ6 ρἷουα οδο ἰῇ α εἰ} ἄτοδίοσ 
ἄερτοο. ὙπΠδὶ 18 ἴο βδύ, 6 8841} εὐ πι86}0 Ὀθοοσμο 18, 14. [1δαἰδἢ β οοπίθιηρογαγθα δοοῖι ἰὸ 
ἃ Μ6}}- τταίεγοὰ ρψαγάδῃ; ἴῃ ἔβοί, δ σίολ]γ βοπίηρ 
δρτίηρς οἵ τδίοσ. Τθυθ (μ6 μίουδ ΟὨΘ6 88}8}} θ6 δὴ 
οδαῖβ ἴῃ ἴμ ἀοδοσγί, 8 [σύ υ, στθϑα, ἔγαϊια] 
ἄφη, πὶ ἃ ἰουῖουῦθ τιηρ ἰμδῇ ὩονΟν 9068 
ΤῊΘ οχργοθοῖοῦ [1 ἰὰ 16 ἰουμὰ ἰῃ ΟἿΪΥ ἴῃ 
Ψ6Γ. χχσχὶ. 12. 
[26 θο ΡΪδοθ ἴοσ πδίοσ (οοιρ. χὶ]ΐὶ. 18; Ρβ. 

86; 2 ΟἿν. χχχίὶ. 80). 

Ὁ ΥΩ 16 (δ6 ῥΐδοα οἵ ἰβϑιθ,. 

τὰ ὦ σῶς κεῖ τ Ἢ μεναι σῶς, :. 80; 1ι. 8; οἵ ΒΚ. ἵν. - ἐδ 
: τ μαι [δ πὴ] Θχίϑηάβ ἴο (πὸ Ρρίουβ οὁπ6 ἔπ ΡΓΟθρι 
6 8ι}}} θαγοπὰ {86 ρογίοα οὗἨ κἷβ 16 8 βουγοὺ οὗ 
Ὀϊοαδίηρς, δηὰ ἰμάοοα ἐπ6 σαυθα οὗ 8 φ]ογίουβ σϑ- 
βιογαϊίοα : ἘΒΟΥ 688}} Ὀσϊὰ (δβο6 7Τεχί. δπὰ 
Οταν,.) ἴτοιι ἔμοϑ (Ἴ9 ἀεείστιαίοβ ἴμὸ ἰάθαὶ 

οτγἱαϊ δου) δῃοίθσειι νυναδὲθ ρἱδοϑι,"" Ἰηϑδῃδ πο- 
ἰδίηρ αἷμ ἴθδη: ἰθοὰ π|1ὶ Ὀ6 (6 δυίΐμον δηὰ 
Βρίτι.41 αἰγθοίοῦ οἵ βύοι Ὀυϊἀϊηρθ ὉῚ ποῖ 
δηοίοηί δυϊ]άϊ ἐμαὶ ψοτὸ ἀοείσονοα 8841} Ὀ6 
γτοβίονγοα. Τηὸ Ῥτορβοὶ ῬΟΙΡΟΝΙΥ ἄοοβ ποῖ β8Υ 
{πδι ἰδ 5ἢ.4}} Ὀ60 [θὲ ὈοαΣΪγ Ομ άτθη. ΑἿΥ ΤΑΥ͂ 
ἦτ ψ1}} Β6 οὨ ἢ] άσθα δῇθν ἴμ0 Βρὶτίι. Ηθποῦ, αἶδο, 
ἐπ (86 δοοοηά οἴδιδο, [80 (Π6 δοοοηὰ ἀωύννα δἰ ἢ 
8 Ιι τοῦθ ἱποο ργοποηβθ]6 τὮγ ὑπ6 6Π1]- 
ἄγοη᾽ 5 δυ] ἀϊηρ βου] δο πιοροιοη δα ἐείις {8μαἱ οὗ 
[86 δίῃοτ. Οὐ ἰδ οἶδμοσ μδηά, ὈΣΡΑ οχρ δΐπα 
ἴο 8 (Π0 τηοδηΐηρ οἵ (Β0 22 222. Οπθ ἴδ, ἰη- 
ἀροά, ἰοειρίοα ἰο ἀο 88 ϑττ θα διὰ οἰϊιογα ἀο, δηὰ 
τοίου ἴμ0 ϑοοοῃᾶ οἰδυθο 0 ὨΘῊ θυ] η,Ά, δ' 06 
Ὕ ὝΥ, 88. ἃ τι ]ο, ροϊμίβ ἰο ἴδ9 ἔμίαυγο, δὰ δἰῃοο 
στοδὶ 90 81:6 ποῃΐ Ποὶ ΠΔΟΓΘΙΥ ἰο σοβίογο, Ὀαΐ δ͵ϑὸ 
ἴο ἰουμὰ πο ἰπριϊαϊΐοηα. Βυΐὶ ἰη ᾿χὶ. 4, {86 
Ῥγορδοὶ σγορϑϑίβ ἐἷβ οχργοβαίοη τίς βοπλο χηοαϊ- 
βοδίίοῃβ, δηὰ ἰμόγο, δοοογάϊπρ' τὸ (6 οοῃίοχί, ΟὨΪΥ 
τοϑίοσγδίίου σδῇ Ὁθ πχϑδηΐ. Αἀάοά ἰο (μιΐ6, ὈῚΡ 1 Ῥὲ- 
6] ἀθείμιιδίαθ θεθθῃτῖ8}}γ “ τἰβίπρ αρ δρδίη," διὰ [δ 
Ῥτγϑάϊοδιεβ Ὑ} δηὰ 2372 θα π4}}γ τοίοσς (0 τοβίου- 

αἰΐοη. ὙΠ Ἵ (ηοδοο {μι ᾿ξ ἀοθ8 ῃοἱ 587 7) ὙΠ) 
5 ϑοὰ οὗ τ86 δἰδο ἰπ σαὶ. χχχὶϊ. 7; Ῥα. 
Χο. ].---Τῆε εἰ 86 αχίοθηβ ίο [16 Ρίουβ Οὴ6 
[6 Ργοθρϑοῖ οὗ Βομογδθὶθ ϑαγηδαλθβ, ἐμ 6 Ὀγαῖθο οἵ 
πανίηρ ἀοροσνοὰ τ|Ὸ}} οὗ ἷθ. ΘΟ γ. Α ὙΠὰ 
ΤῊ ἰδ οὔ ἐμδὲ ν}18 ὑρ (οοπιρ. ἔζαϊ.. χχὶϊ. 80; 
2 Κίηρβ χίϊὶ. 18) τυῖβδὲ ἴ8 δνδίίογοὰ (Υ9 χχυΐὶ. 21; 
Χχχ 13), (5 86 τοραῖγοσ οἵ δαπιδη ἀπο] ηρα. 
Βαϊ, ἰῃ ογάοσ ἰο ἀτυϑὶ] οοι ΟΣ Δ Ὁ} ἐπ ἃ Ἰδηὰ, σθη 
τασδὶ Ὀ6 ΔΌΪ6 ἰο ρῸ ἰο ΟὯ6 δηοίἢοῦ, Θουτ 6 00 δηα 
ἐῃ θγοοῦΣΒΘ ἰλύν μὸ Ροβαὶ 016. Ηθηοθίμο δϑάϊιίοσδὶ 

{116 τοβίοσθε οἵ ἐδο ραῖδα. ΓΟΥδ), “τὸ ἀνε! 86 
1, 16 ῬΥΟΌΔΟΪΥ ἰο Ὀ6 τοίοστοὰ ἰο δοίδ, βἰποϑ, ἴῃ 
ογάογ ἴὸ ἀπεὶὶ, ὦ. 8.,) ἴος σοπιίογίδ]α δηὰ ΓΘ 
ἀπο! ἴῃ ἃ δά, ὈΟΙῊ ΓΘ ὨΘΟΘΒΘΔΓΥ͂, 
ἀν !ηρθ δηθὰ ρμοοὰ τοδάβ 3) ἰβ ἃ ροοίϊς 
ποτὰ πίϊδ ὯῸ ᾿θομηΐοδὶ σοίθγομοθ, δηὰ ΠΘΏΘΘ 
Βα ΔΌ]6 ἰῸς ἀοεϊχπαιηρ ΔΩΥ δοτὶ οὔ ψὙΔΥ (οορ. 
ΤΠΕΥΒΕΒΒ ανίο]9 “ϑέγαϑδοη, ἐπὶ Ῥαϊαδείίπκα »" ΤΈΠΕ: 

ἸΔΣΙ͂ 8668, ΘθΡ Ἂς 
τς Ῥτορβδὶ, ἯὮΟ Β6γθ 8{1}} δ6- 

ΕὐχῚ]6 ργοβοθο8 τοροηίβηοθ ἰο ἷ8 πδίΐοῃ, 
[88 γοῦ 8] ΤΑΥΒ 'π τπιϊπὰ (6 στοδῦ ἤμθιγο οἵ τοβίο- 
Ταϊοη. Κ8'ο 1 8 οπιεαγδοιογιεσ ἐπδί, ἰο (6 ρίουβ 
οἵ μἷα ἄδυ, 88 δ ἰδδεὶ δῃὰ τηοϑέ Εἰδεῖουδ οὐὐρόρλν 6 
ΤΟΘΘΏ(Β (Π6 ργοθρθοῖ, ἐπδὶ Ὁγ ἶπι, ἴοο, 58|81}} 

Θχογοϊθοᾶ ιἸεμεοα ἰπδυθηοθα οὰ [6786] 8 ΓΘ» 
᾿πρἰΔ]]αἰίοη ἴῃ ἰΐ Ἰδπὰ, 

δοοὰ | χγὶϊἱ, 7, 18, αἰο.). 

δ. Σέ του ἴυτη.------δ᾽ἢ ΘΡΟΙΚΘΕ ἐἰ.-- τα. 
δγθ 

γογοκοὰ [86 1.0 ἘῸ δβροϑςοΐδ}} ἱ 
Εἶτα ὈΥ δὴ ὀχοθυβ ἰδὲ νγἃ9 ποι ἀοὰ; ἰδὲ 

ἔλσιϊηα τσ οῖ τλογο ἴμδὴ γγᾶδ 

ὈΥ ἵνο ἐδπΐπρα. 
ἀοπιδηαοὰ : 

ἴᾳ ὈΥ 
.ἸΎΒῸΥ ἐδηοἱοα (πμδὲ Ὁγ ἐμῖ5 ουϊπασγὰ οχοτοῖθα (ἢ 

οοὐἹὰ Ὀγῖθθ (86 [ΒΡ δηὰ νὶρο οὔΐ βϑοοσὸβ πὶ 
Ηΐα.. Βαϊ μθη ἰμον 1οὲ {μουλβοῖνοβ θ6 οδαρῆξ ἴῃ 
ἀοΐπρ ἴοο 1416. ΤΉΘΥ τογὰ 88 ἰὰχ δρϑουΐ Κκεορίηρ 
(6 θα δὲ {ΠΟῪ τΈσὰ εἰγίοὶ δδοαὶ τιρ,. 
Το Βαδῦθι ἢ γα 9 οθονδι ἀδγ. Κοορίης ἰξ 
ΒΟΙΥ͂ 88 ἃ ΒΌΓΘ εἶκε οὗ δα] ἐγ ἰο Φοβονδὶι, δοάὰ 
ΘΑΘΙΪΥ ἰοδίοα. ΤΏυδ ἰδ6 χοροὶ ἀοιπδινα. δ 
χη βδηοιβοδεΐοη οὗ (16 βαῦδαὶι 86 ἃ οοπαϊιίοι 

οὗ α]οτίουβ, ἐποοσσγαιὶς Ὁ] δαῖπρ (οοιαρ. ᾿νἱ. 2). ΤῊΘ 

ἀοίηρ οἱ ἀἱδραίοβίηρ Ὀυδίμοαθ (ΥΒΠ ὀρ. ογεσ. 3 
δηά 7οτί. απὰ Ο΄., πόσο βο ΤῊ. 8 ποὶδ) ἴβ ̓πιδὲ ἰδ 9 
ἴοοϊ τ βο86 ἐγϑρ ἀοϑθογδαῖοα ἐπ6 Βοὶγ στουπὰ οἵ ἐμ 9 
ϑαῦθαίῃ, Ετοαι ἴΠ6 πιουίῃδ οὗ ἔποδο ἐπὶ ἀἱά ποῖ 
ΒΟΑΡΕΪΥ ϑοῦτοὸ ἰδ [ΟΠ ΌῸ, ΟὨΘ6 Ππιδύ οἴφῃ ἤδνθ 
οαγὰ υἱξογδηοαα (δδὲ ἴῃ οοἰορκαϊΐου οὗ ἐμ6 84}Ὁ- 

θδῖὴ νγᾶδ ἃ Ὀυγάοα, ἐμαὶ ἱπίοσγίοσε ἢ 41} θιεὶ- 
Π688 δηἃ οοσυραίίου (πιο Υἱἱἱ, δ). Ορροδοὰ ἰο 
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᾿ 1818 τδὸ Ῥιορμοὶ ἀοιιαηἀοὰ ἰμαὲ πλϑῃ δἰ α}} οδ]} 
80 ΒαθΌΑΙΝ ἃ ἀοϊίαπὲε (2)» δραΐῃ οὔἱγ χίϊὶ, 
22). ΤῈ τοοσὶία ἰπἷπ ὩΛΠΙ6 δα ἰδ ὉΠ ΐ γΟΥ88] ἔτ οη 
οἴ ηδῃ, [δὲ Ὀγίηρη γοδὲ δὰ τοίσοειμοπὶ ἴο 81} 
(δὲ αἴθ ὙΘΔΙῪ δηὰ μοανγοϊδάθη. Βυΐ, δα θεΐηρ 
ΒΟΥ ἴο Φόβονδῃ, ἰδ ἄσθοσνο ἰδ6 δῖα ΒΟΟΣ Ὁ]Θ 

(399. ἰο ΡΒ δέ] μοροτοά). Βυΐῦ (μ6 [αγβε! εβ 

Βῃου] ἃ Ῥγδο 6} } ΠΥ ΠΟΠΟΣ ἰὲ αἷδο ὉΡ Ὡοῖ ἄοΐπᾳ 
τοῖς οὐσ τγαγα, απὰ τοὶ ροΐῃρ βϑοαὶ ἐποὶρ 
ἰτϑδ δῃὰ οοουραίίζοι (Π 5») τες ἔδυ ἔτοτν τηδϊκίην, 
πὶι βοῦς τρδϊκίπρ οὐ ἀοΐηα), ὈΥ ποῖ ἀοίΐηρ {μεῖς 
οὔσηι Ὀυδίημοδα (806 Οἡ γα σ. 8) δι! ἃ ὈΥ Ὡοΐ οδετγίησ 
οῃ οοηγεσβδέοη, ΤῊΘ οχργοβείου 31 5 ξς 
ἰουηὰ αρχαΐη υἱἱἱ. 10. ΤῊΘ βοῆθοὸ ἀϊβθτθ πιῖὰ (ἢ 9 
οοῃίοχί, [πῃ ΤΏΔΏΥ ἴλ 28 Ὠ0 Ῥγορῃιδης 
ΒΘΏδ6 (σοομρ. 6΄6ῃ. ΧΙ; 28 ; χὶῖν. 18; 2 πξρύδι ν. 

ἱ Βαυὶ (Πογθ ἃσθ 18; ΦοὉ 1. 18, Ργου. χχνυ. 11). 
4180 βαβθαξοϑ ὙΒβ6τΟ ἰΐ [88 (ΤΠ εῦέ. χυὶὶϊ, 20 ; [εδ. 
ΨΙΪ;. 10; 26γ. χχῖχ. 28; χχχὶν. δ; Εσοκ. χιΐ. 25, 
28; χὶν. 9; 2 βδηι. υἱῖ. 7). Αοοοχάϊηρ ἴο ἐδ6 
Μορδὶο ᾿αν,, (6 βδθθδί βου θ6 α ἀαν οἵ ]ΟΥ 
(φοταΡ. ΟΕΗΙΕΒ ἰῃ ΗΕΒΖ. Κ᾿. πο. ΧΠΠ. Ρ. 199). 

Ἰὰ 1ὲ θ0 ἀχϑδοίοα οἵ 41} [βγϑδϑὶ ἴθ ἰδὲ οὐ ἐπ ὶς 
ὍΑΥ ΟἿ ποχν ποσὰ δμου]ὰ ργοοθοὰ ἔτοια 
(πον του ἢ Οογίδιη]γ ποὲ. Βα! Ὀυβίποδα οοη- 
ψογβαίίοη οουὰ ῥγορουὶυ θ6 Τοσυἱ ἄρῃ, Οὐ 9 

δι Ὧο Ὀπβίηθβο τλυδὲ Ὀ6 ποῖος 
ΌΥ ποιῖκ πος ὮΥ πογάβ, Τυδ Ὑ3 ἴθ μοσθ δδουὶϊ 
18:0 68η160 85 πρᾶγμα ἀθΡῸΙ βδτω. χχ. 2; δυάσ. 

ΐί Τεγδο]ο ὑσγδοιῖςδ! 
ΒοΊΟΥ ἴδ Βεαδθαδ ἴῃ 116 τΔῪ δὰ Β6 Ὑχ}} ἄο- 
Ἰκδς ΒἰτδοΗ ἰὼ “ον; Ἐξ πισοῖζ. Ηθ Ἡὶ}} 
δοῖνο (86 [0Κ} Μὴ ᾿πιοδὲ βαξίαββοιίοιι, δεκὰ τἢ9 
[ΒἘΡ οὐ Ηἰἱ’ μαγὶ π1}} Ὀθεοΐονσ ὑροῦ Ηΐτὰ ἐδ ο 

ἢοδὲὶ ἤΟΠΟΣ δηὰ ἔδα ἢἱϊ Θηἦο ει ιτεμ 
Οδῦδο [Π66 ἴο τεἰᾶο, 1 υΌῸὲ]} 

δῖ οἰϊδἑουθ ἄοὰλ Ποῖ. χχχίϊ. 18, οὐ. χχχῖϊὶ. 
29. Τὸ τίἀδ οὐ ἴδ ἱρὴ ρἰδοθα οὗ ἐδ ϑασί ἀ6- 
Ὠοίο68 οχαϊ δέου δῦονϑ αἱ] οὐδοσ δίξοῃβ. [ηδέεδὰ 
οὗ “αἴης ἴΠ6 πουξίαρο οὗ Ζδοοῦ ἰῃν διίδος," (16 
οτἱρἶπδὶ ἰαχίὶ ἰη Πυοα ΓΟ ΠΟΥ τϑϑὺκ “δὲ (ἢ6 ἴπ- 
ΟΥΘΔΘΟ οὗ ἐμο 646: διὰ Ηφ (7 6 ον} δὰ εἶσ. 
ἴο δυο ῖκ ΠΟΏΘΥ ουϊ οἵ (80 τοοῖκ, δῃὰ οἱἱ ουἱ οὗ ἐδθ 
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ΒιηεΥ τοοκ.᾿" ὙΤἬοδο χρυ θα 5 δΓῸ ΟΠ] χὶ [1 609 [ο {0 ἰαπὰ οἵ ὕδπδδῃ (Εἰχοὰ. ἐϊ, 8, 17; 
ἢ Οὖχ ἰοχὶ, δῃὰ δὴ Ὄχσργοββίοη υδοὰ ἱπβίθδαὰ ἰμδὶ | χὶϊνὶ. δ, 6ἰ2.). Οὐ “ΦὸοΣ ἴδ6 ᾿δοῦϊδδ οὗ ἴδ6 
ΓΘΟΔ]]6 [86 ὈΓΟΙΏΪΒ6Β χίνϑη ἰοὸ ἰδλὸ ἰδίῃ ΓΒ ἱῃ σοίοσ-  οσ ἅ,." οἶδ.» 800 οα ἱ. 20; Χὶ]. ὅ. 

Ὁ) ο ἴ89 οοτρ]αίηῖϊ οὗ 80 Ῥδορὶθ οοποθσιίηβ ϑοονα α ἐπ ΔΌΣ Ἐῖγ ἰα ορροσοᾶ ἰδ 
ΟἸδσκΘ οὗ ποσὶ οοσσυρίοι, 

ΟἜΑΡΤΕΕ 1{0Χ. 1-8. 

1 ΒΕΗΟΙ, [86 [050 δΒδπᾶ [8 ποὺ "βΒῃογίθηρά, [πα ἰΐ ὁδηηοί ΒΑΘ ; 
ΝΟΥ Π18 ΘᾺ ὨΘΑΥΥ, (δαί 1 σδῃηποὶ ὮΘΑΥ: 

2 Βιυϊ γοὺς ἰπίαυ 68 ἢδνο βοραγαίθα θοίπνθοῃ γοὺ πᾶ γοῦν αοά 
Ἀπᾶ γοὺΓ βἰῃβ 'μανα μἰὰ 75 ἴδοις ἔγοτα γοι, ὑπ. Ησ ψ1}}} ποῦ Πθαγ. 

ὃ ΕΓ γοὺ ΒδΔῃ68 Ἀγ ἀ6ΉΗ]6α ψὶἢ Ὀ]οοὰ 
Απά γοῦν ἥηροῦβ 1} πα ΪΥ ; 
ὙΟἿΓ }ὶ}6 ἤδθ βροΐζθῃ 1168, γοῦν ἑοηροθ δ ίἢ τηυϊίοσϑα ῬΟΥ ΥΒΘΏΘΕΒ, 

4 Νοπο "Ὁ81]6 ἢ} ῸΓ 7υδὲ166, ΠΟΥ απ Ρἰοδαάσίδ ΤῸΣ συ τὰ : 
ΤΉΘΥ ἰσυθὺ ἰῃ νη Υ, δηά βροδῖκ [ἴ68; 
ΤΉΘΥ οομοοῖψο τ ]βο δῖ, δὰ Ὀσίηρ ἴΌσιἢ ἰπίαυϊγ. 

ὃ ΤΠΟΥ͂ Βαίοι ᾿᾿οοοκαίτοθ᾽ 
᾿Αμπαὰ ψοδΥ9 (80 ΒρΙ ΘΓ Β ΜΘὉ : 
Ηϑο [δδὲ οαἰοὶἢ οἵ ἐμοῦ ἐΡῈΒ ἀεί, 
Αμὰ ᾿βδὶ πβῖ ἢ 6 ὀσυβῆθα Ὀτοα οί ουΐ ἱπίο 8 γέρου. 

6 Τμοὶσ το ῦβ 88}8}} ποῖ Ὀθοοῖθ ρϑυιηθηΐβ, 
ΝΕΣΒ6Γ 88}4}} [ΠΟΥ͂ σον. ΓΠΘΙΆβο  γ 8 τ Δ (μον ΤΟΥ ΚΒ 
ΤΏΘΙΓ ΟΥΚΒ αγὸ ΜΟΓΚΒ οὗ ἰπἰαυΥ, 
Απά [86 δοῦ οὗ υἱοΐθηοο 9 'ῃ ὑπ 61 Β6ΉΘΕ, 

7 ΤΒαῖν ἴδοῖ συῃ ἴο οΥἹ], 
Απὰ {ποὺ τρδῖκθ μαβίθ ἴο βῃρᾶ ἱηποοδηξ Ὀ]οοᾶ : 
Τμοὶν ὑβουσίϑ αγὸ ἐπουρμίβ οὗ ̓ πίψυ ίν ; ͵ 

ὟΝ βίην δηὰ "ἀδδίγυοίίοη ἀγὸ ἴῃ ὑπο ὶν ῥϑίμβ. 
8 ΤΟ ΜΑΥ͂ οὗ ροδοὺ [Π6Υ ΚΠΟΥ͂ ποῖ; 
Απά ἐΐογὰ ὦ πο δ) ιἀρταρηΐ ἴῃ ὑπ ὶγ ῬΟΪΏΡΒ : 
ΤΉΘΥ μᾶνθ τη846 ποῖ ογοοϊκοα ρϑίδβ: 
Ὑμοβοονοῦ φοϑίῃ ὑποσοῖῃ 8881} ποΐ ΠΟΥ Ῥ68οθ. 

1 Ογ, λανο νπιας Ὠΐτη λίάε. 80 υ, αὐδογε. 
8 Οὐ, ἐλαέ ιολίελ ἐξ ἐρτίακιδὰ 18 )5 1 ἰλόσα ὄγαχο οί α οἱρεγ. 4 ΗἨΘθΌ. δγοαλέῃμρ. δΟΥ, τίσλέ. 

δ 00 δδογΐ ἴο ἐοο ἀμ ἕο 667. ν ἀευϊδοίλ ιοϊεχϑαπεϑθ, 
ὁ ἀρρυὰζ ὉΝΑ ἡνό νοι, ἐδογ ἴα πὸ ὁπ ἐλαὶ ψουδὰ ἡυάσο ἐριραγξίαϊῳ. ἃ δαεδίζιεκ. 
Φ ἰγαοζδ. 

ΤΕΧΤΌΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΔΙ, 

γον. 8. Ὁ Ὑ Ἴ2Ό ἀϊτοοὶ σβαβδέιτο ρὲ. οι 7} δ 
« 7. ἴὰ 66η. 1.6; ποῖ. χχὶ!. 26; ΧΙ]. 20..---ὙἼ))ὸδ ἢ δἷνὸ 

ἀϊγοοὶ οδυβαιϊνο Ηἰρῆῃ.; σοΙρΡ. ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΟΣ, 88 τορξαγὰθ (ἢ 9 

ἀκρτγοβαίου, ᾿ἰν. 8. 

γοσ. 8. Τὴ γοσὰ Ὁ) [6 οαπιὰ ΟὨΪΥ Βασθ διὰ 1.,Δ:. 

ἐν. 14, πῆοτο ἐῆθ ποτὰ ὉἽ3 ἐγ) δῖο ογίθηεῖν ἐδ Ικθη 

ποτῃ οἂσς ἰοχὶ. ΤΉΘ ἴοστη )}42} 16 ἰττϑβίϊασ. ΤῊ ῥγοῦχ 
4 ἀοηοίθθ ἃ Νίρἢαδὶ ἕοστω, ὙΠΘσΘδδ Ὧμ) ἈΡΡΡΘΑΓΒ 858 ΡΔ) 

οτ Ῥαβαῖνϑ οὔ Ῥοϑὶ. ΤΏ τοοῦ (4) (κπάτοὰ ἰο 29} 7αφέ- 
ἀϊοίξ) οσοῦτ ασαϑίη ἴῃ ἔπ 6 Βθ86 οὗἉ “ἐπιρυτωπι, ργοΐαπι 

ε884," ἰὰ ἐπ ΗΙΡΉ. ἴῃ ᾿χ ἱἱ, 8, οα 1Π9 οἴδοτ βδηὰ οἕθῃ ἴῃ 

Ἰδίοσς τυῆογα : Ζορῖι. 111.1; ΜΑΙ]. 1. 1,12; Εξτὰ 11. 62; Νϑῆ. 

νῇ!. 64; Ὅκα. ἅ, 8.---- ΤΉσα 1,42) 15 Ὀδὰ Βϑῦγονν οί καα 
ἰοσί δ! δηὰ ὕἕοστω δι. [10 ΒΘοσΩβ ἰο τὴϑ ἐμαὶ ἐπ 9 ΘΧΡΓΘδ- 

βίοῃ "8 Ρυγροθοὶν ἰδ ῖκθὴ Ὁν ἰὴ9 ῬΓορδοῖ ΤΌΣΩ ῬΟΡΌΪΩΣ 
Ιδηχύδαο, 1 οΥάοΥ, ὉΥ (Π9 δὰ ποτὰ, ἰο ἀοαδίχηδιθ ἐῃ9 
ΤΏΟΤΘ ΚΥΔΡὨ σΑΙΥ ἐπ Ὀθδὰ (ἰὴ. Τὴ τοοῖ, πη ϊοἢ οτ- 
εκἰἴμα ! γ ὈΘ] ΟΏ ΚΒ ΤοσΘ ο ὑῃ9 Ατϑιηδίο ἀϊα]οοῦ, ΟἿ Ῥ66- 
ἰσγαϊοὰ ἱπίο ἐῆο ἨΘΌΣΟΥ Βογίρίαγο ᾿Ἰδησζύδρο δἱ ἃ ἰαὶοσ 
ἀδῖθ, 45 ἐὴ 9 ραβϑαζεθ αυοῦοα Β᾽ον.---- ΟἿ 9 ΓῊΔΥ Ὡοΐ ΓΘἢ- 
ἂον ΓΊΔΠΩ ᾿"ἴο τουστηῦυν,᾿" σῇ] ἢ γοῦ] ἃ τ Δ 6 ΠΟΏΒΘΏΒΘ 

ὙΓὮΟΓ͵ΤῸ πο Βθ116 ογὰ ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ Ῥκ. χχχν. 28; Ιχχὶ. 24; 
Φοῦ χχνὶϊ. 4; ῬΓΟΥ͂. νἱ}}. 9. ΤῊΘ ἱοηρτθ (ΟΓ Ῥβ]δὲ6) ἢ 4}} 
8988 Ῥαδδαβϑθ ἰ8 ροσϑοῃπίθοα, δπὰ ἐγοδίϑὰ δὰ ἔθ ἰῆπον 
ΒοΌζοοῦ ΟΥ̓́Τδὲ ἰλ6 1ἰρ6 ουὐὐπαγαϊν ΟΧΡτϑε δου. Οἱ» 

θενιῦΒ (ΤῊΖδ. Ρ. 864) αὔποὶθ8 τὶ ΘΡΡγογαὶ ὑπ 6 ψοτὰβ οὗ 

συθδβετισα, ὑπδὲ “Ὁ ΠΟΛ τορετγίἐ" οὐπι Ῥαγίδ τοαρὶδ ἐα- 

ἐγίηϑεοα, μὰν ὐλ ὦ οἱ εἰς αἰέσυιιανηι δογυαΐ ἐπέτ ἐπδοοίίαίδιν." 

Απὰ ἐμὲ ἰδ οοσσθοῖ, ΒΥ Ἴμὰ; ΓΙΣΤῚ 186 δάτοθ ἐμή: 1π 
αοἴδτιιλοὰ οἵ ἰδθ ἰρηχυο ἐμαὺ 19. Θ᾽ δου γῸ δϑοσί θὰ ἰοὸ ἐξ 
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σ θη ἰἐ [6 βαϊὰ οἵ ἐξ, ἐπδὶ δ Ηἰχἢ δοτᾷ οὗ ὑγαΐβο (Ὁ. 

Ῥα. Ἰχνΐ. 11), ΠΟΥ δηὰ τ ΠΠ[οι (ϑοὴκς οἴ 80], [τ. 11), τηα] ἷκ- 
ΠΥ (ὠοῦ χχ. 12), ραΐῃ δηὰ πὶίοκοάηρϑϑβ (Ρβ. χ' 7) ΔΘ μη» 
εν ἐπο ᾿οηραθ, ΟΥἩὨ ἐπδὲ μ᾽ οααδηῖ ἀοοσοίγί 6 18. οη5 ἐἰὯθ ἴοῃ- 
τὸ (Ῥτονυ. χχχί. 26), ογ [Πδὶ ψίοἰς θά 655 18 ἐπὶ (ἢ 6 ἡοημχαθ 
ὅοῦ νἱ. 8380). ΑἸ} ἴῇ πὸ ὀχργοβαίοηϑ πλδὲ Ὀ6 Γοραταθα ἃ9 
τοοίδρθοση, Ὀθοδιι89 ἐπ 4}} οὔθ [ἢΘ ουϊνγαγά, ἰγγαι 0.4] 
ΟΥΚδΏ [5 βυϑεἐ θα ἴοΣ ἔἢ9 ἱππτασὰ σδιίϊοῃ αὶ οσβδη. 

ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ' ἸΒΑΤΑΗ, 

δον. δ. ΤΥ ἄπ. λέγ. οοτηρ. 1} 1, 6, ἴγοσαυ Ἢ “ἴο 
ῬΓθ88 ὑοχϑίδμον ;Ὁ [18 8 ῥδδδίγο ματι! οἰ ρί8] ἔοτπι, ἃ8 ἐ. σ. 

ν, 0, τὶ [89 ΤαΓΟ6 οι] ἶπο πάπα τ.-- 

ον. 8. ἊΞ ἐπ οί ἐγ οὗὨἨ ἐδ ψανδ, δοσρ. ἐ. 5., χσὶΐ. 

11; χχγυίϊΐ, 4, 

ἘΧΡΟΞΒΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΤΙ, 

1. Β98ο]ά----τοὐ ὮΘΩΣ.---Ἴογ5.1, 2. ον. 
1 παρ! ῖθβ ἃ ἀοαθ]α σϑρυοδοῦ π οὶ ἰδγαοὶ 1οίβ 
411 Ὀρείάθ {παὶ ἰη 111, 2, 8. Ιπ {δα ᾿δίίοσ {Π90 
᾿ιδὰ τορσοδομοά Ηΐπὶ σἱ τὰ ̓ πὐαθίῖοοθ. Ηοτα ἔπ 6 16. 
10 6 υπᾶδετείοοά ἐμαὶ 7. Πονδὴ οἰ πο Ἰδοῖτα [Π 6 
ἈΘΟΘΒΒΘΓΥ͂ ΒΙΣΘΏΡΊΒ οὗ Βαηὰ (ΠῪ ΤῊΣ Θορ. οὔ 
1,2) οὐ οἰβο μβεδγίηρ. Τῆθ ὀχργοβδίοη [Πὲ ΤῚ29 
ἄοεβ ῃοΐ δἰ ση ῦ ὡπυϊ έπσησεδ ἴο μδδν, ναὶ ἱπαδύτἐν 
ἴο ποϑῦ, ἀδδίηϑββ, 88 ἴῃ (ὕὐθη. χ]ν ῖ. 10 “16 οΥ68 
οὗ [βγδθὶ ψϑγὸ ἤοδΥΥ ἤγοπὶ δρο᾽ δἰ χηΐῆθθ (ἢ 9 
ῬΆΤΘΙΟΩΙ ἩΘΑΙΚΏοΘΘ οὗ (Π6 ογοβ, Ὑδογοίοσο ἰΐ 18 
δααοὰ “86 οου]ὰ ποῖ 566. Τἢδ Ἵχργαβείοῃ 33 
τδ6α οὗἁ (88 ΘΔΓ ΟσοΌΣΒ δραΐῃ ΟἿ]Ὺ νἱ. 10; 8ηᾷ ἴῃ 
ΖεοΒ, νἱΐ. 11 88 ἃ αυοίαἰίοη ἔγοπι οὔζ ἰοχὲ (οοιαρ. 
οἡ [ν }, 6 564ᾳ4ᾳ.). [ἢ γϑὺ. 2 ἰ8 κίνϑη (86 γϑδ] γϑᾶ- 
ΒΟΏ ΤῸΣ ἜΑΧΝ τηουγη ἃ] [δί6. 11 18 ἐδμοῖν βίῃβ 
μ8ὲ Γαΐβθ 8 μδιίϊοἢ- τ͵ῷ}} θοίπσοοη ἰμθαὶ δηὰᾶ 
{ποῖ (οά, δῃὰ πδκα Ηΐπὶ μἰὰθ Ηἰ8 ἔδοο ἔγοιι 
ἐμο τ βὸ [ῃδί Ηδ ἀοο8 ποῖ 68 γ. 

2. ΕΣ γοῦσ 8 ἄδ------;Ὧοἱ ἸΚΠΟΥ 6806. 
ποτ. 8-8. [ἢ {Π]18 βοοϊΐοη ἴμ6 Ῥγορμοὶ βϑρβϑοῖ- 
ἢ65 [16 εἷπβ οἵ [βγδοὶ, ΕΌΟΤΊΩΝ (δαὶ 1 15 τΒΟ]] 
ῬοθοΙταῖϑα ΌΥ εαἷη, δηά ἐμαὶ ἴὴ9 ουεναγὰ σηδη)- 
Θδϑίϑ: ]0η. ΘΧΒΟΙ]Υ͂ ΘΟΥΓΟΒΡΟΙἋΒ ἰοὸ ἐἢθ οοτγυρὲ ἱπίο- 
του. Ηο ἔχϑι ροΐπίβ ἰο 1Π6 δηάβ βροϊϊοά ψὴ 8 
δΙοοά. ΤΆΘα 6 βαγβ ἰμδὶ μῃΐ]ι, οἴδηοθ οἰΐηρβ ἴο 
ἱποὶγ Βηροιβ, ΕΥ̓ προ Β6 ποιά ΟὨΪΥ͂ ΘΟΧΡΓΘΒΒ, 
{μαι [818 Ὀ]οοά σαπλθ ποῖ ο {εὶς ἤηροσα ὈΥ̓͂ δοοῖ- 
ἀοηΐ, δαὶ ΕΥ͂ βοΐ] ἔγοθρδεβ. Ηδ αἱβιγι θαΐθθ ἐπ 6 
ποίου "“Ὀ]οοά- αἰ εἰπε» ο [86 Ρ8] πὰ δηὰ ἤηροῦβ 
ϑΟσοΡΪπρ ἰο (8 Δ} οἵὨ ρδγβ ἢ] θα. ΤᾺ Ἶΐρ8 
ἐρὰκ Ἰἰο8 Ἰουὰ δηὰ δυάιῦγ, τ 116 {10 ἰοηρσαβ 
Ἔν Ιλο6 ΜΠ] Ο ΚΘ 688, ΜΠ ΟΝ 18 βοὶ ἰῃ ορογδίΐοη ὉΥ 

Πλ58η8 οὗ ἴῃ 11οθϑ. ΤΉΘΓΟ ρῥσγανδὶΐα Πθσο, ἴοο, ἐδπ6 
ΔΚ Ποβἷβ Ροίνγθοη τ μδὶ ἰθ ουϊνατὰ δηὰ πδδὶ 18 
ἱπνδγά. [ἢ γοσ, 4 ἱποῦο ὑπάθγ 1θ8 [ἢ Βδῖὴ6 δῃςὶ- 
{Ππο5]8. 1 δνθ Ὧο ἀουδὶ ἐμαὶ Ρ 3 ΝῊΡ ἀεοίρ- 
πδίθα [86 πᾶ ϊοἶ4] ἱπυοοαίίο (ἐπ ὅπιδ νοσαγο, καλεῖν 
ἐπὶ δίκην); Βο Οοοσεσσθ, ΟΕΒΕΝ., ΜΑΌΒΕΕ, Κκο- 
ΒΕ. ἘῸγ ἤχαί, ἰη (18 ὙΑΥ (Π0 ἔτο οἰδιιβθβ οὗ 
[Π6 ΒΑ] οὔ ἐδ γϑῦϑθ τηοϑί θϑδιυ }} 7 οοττοδροηά, 
ΤῊ Βταὺ ἰγθϑίβ οἵ {116 οουλρ] δἰ πδηΐ, δῃὰ [86 8θ6- 
οπά οἵ ἴΠ [δίο ..18 οομηρ] δἰηϊ 88 τι [πὸ Τυάρα. 
Μογϑογονῦ 90} χὶϊὶ. 22 βϑϑίῃβ (0 πι6 ἴο ὑσουϑ ἐδαὶ 
88 βἝΏΘΓΔΙ θ0Ώ86 “ἴ0 081} ΤΩΔΥ͂, δοοογάϊηρ ἰὸ 
[Π6 οουϊοχί, δοαυΐγο {86 πλοϑβηϊηρ οὗ ἃ ΤΟσθηβὶς 
δοῖ, 88 (αἱ οὗ {6 0411 ργοσθϑάϊῃ τχ (ἢ6 οοϊα- 
Ρἰδίηδηὶ ἰ0 Ἀρρϑᾶγ δὲ (π6 θδγ οὗ Ἰυάριχεηΐ δηὰ ἴὸ 
}υδιΒολέΐοη, 1 τὸ ἴδῖζο δ" ἴῃ ἐδθ δοῆϑ8θ οἵ 
κηρύσσειν͵ 88 ΤΕΥ ΤΤΖΘΟΗ οε8 (“ΠῸ οη0 ρἶνοδ 
Ὁ]1ς ἰοβεἸ Δ ΟΩΥ πὴ τ Ὠ θοῦβηθθθ᾽᾿), ὁ που]ὰ 
8 αἰνίπρ ἴοο ταποῖ τηραπίηρ ἰο Ν᾿ ἪΡ κπὰ ἴο 

κηρύσσειν. ΤΠ ὙΘΓΘ ἰο ἰακα ἰὲ πὶ ΞΤΙΕΒ ἴῃ 
{με βθῆβθ “πὸ 006 68] (αρ}6418) ἰο τὶ φιἰθουβ- 
ΠΘΆΒ, ΤᾺ Ϊ868 ἢ18 νοΐοθ (0γ 1ϊ, 1. 6., ἐπ᾿ ογάδγ ἰο ἴϊ ἀπά 
ον τι." (μα που]Ἱὰ Ὀ6 ἴο δἰίδος!. ἴοο τῃυοῖ τηθδη- 
πᾷ ἰο (80 ῥγοᾶχ 3. 1 ἰγβῃβ]δῖθ : {6 γ 8 ΠῸ οὩΘ 
ἐμδὲ ΔΡΡΘΑΆΪ9 πὶιὰ τἰ σι ἰδουδηοδα, θὰ ἐμθσο ἰδ ὩῸ 

Υ [8οὸ ἐδ ἔγυΐέ. 

οη6 ἰμδῖ ἰβ ̓ υάροί πιῖ Αἰ 2] 668 (τ ρα τε 41]γ). 
Ομθ οου]ά, 48 τηοδὶ ἄο, ἰγδῃβὶ δίς 900) αἷβο ΌΥ 
ἘἘ8Ὸ οοπάποῖδ Ηἷβ σδυ86. Βυϊ (86 ΝΊΡΗ. ρῥτι- 
ΤΩΔΥ]Υ ΠΛΘΔΏΒ “10 δ6 ἰαάρ οι" (ῬΒ. ἰχ. 20; χχχνῖ!, 
88; οἰχ. 7); δὰ {μξἷβ τρθδηΐηρ ΒΘΟΠῚΒ ἴο 126 ἰο 
ϑαΐϊ Ὀοίξοσ Βογα, βίποθ 1} (85 ἴῃ 200 χῖδΐ. 28) 
ὙΟ1]ἃ Βοιίου ΘΏΒΓΟΣ ἰῸ ΚΦ ἰπ [16 β6ῆϑθ ἀδῃοίοάα 
βείοσο, δηὰ 990.) ἀοϑϑθ ποὶ πιϑδὴ “ἴο ἀοίθῃη ὁ θ᾿ Β 
8.1 δὰϊ “ἰο ἴο αν, ἐίσανε,)" δῃὰ τ ἰῃ- 
οἰυάδα (86 δουηρίδίακοί. ἈΑοοογάϊηρ ἴο ΟἿΣ τηθδη- 
ἱηρ [86 σοι] δ: ηβηῖ 8 δἷτ δἱ σοῖς 8 [υἀρεά, δαὶ 
δβὸ ἐμὸ ᾿υάβεδ ἰγεδί (86 οδυβο πεῖ πὸ Βα οἰ ἰΥ οΣ 
Ιονϑ οὗ ἰσυίῃ, ΣΙΩΝ δηθνγοσβ ἤοτὸ ἴο ἰδο 1ἄεδ 
ΡῬῚΣ 88, 6. σ., Ῥβ. χουΐϊ. 18; Ῥσονυ. χὶϊ. 17; 1 ὅδπι.: 
ΧΧΨῚ. 23 εἶθ. ΝῸΝ ἩΒΕγΘ βυομ (Ὠϊηρθ Θοπι6 ἴἰο 
ἐἶαβε, ἴΠ61Θ ταδὶ δ0 δοιηοίΐηρ δος ὙΠ 1. 
ΤΒοσο, ἱπείοδαὰ οἵ ἴ86 ᾿ἱνίηρ Οοά, δπιρίϊηοημα, 
ΥΔΏΪΥ, ΠΟΙ Ὥρτιθεθ τχυδὶ ὑ6 (86 τεΐαμθ ἱπ πΒῖοΣ 
ἐγιβί 18 ῃ]δοϑὰ ; {βοῦο, ἴοο, 1166 πησβί Βοσνθ 88 1ῃ.- 
αἰβρθηβδῦ]θ δἱάβ (θὲ) 2 βοὸ [νἱϊ1. 9). [ἢ 
ΒβἝΏΘΓΑΙ 186 Ὠαίυτη] ἰδ 16 οὐθογνϑά : 88 1 βορὰ, 

ὙΒαὶ 18 οοποοϊγοα τὶ 1 88 186 

βοτὰ οὗ 186 ὍὮΡ (ὙΘΑΣΥ ἰγου]ο πὶϊὰ (6 860- 
ΘΟΔΑΙΥ͂ ποίΐοη οὗ υἱναῖ ἰ8 Ὀδῃοίαυ!, ἃ 68Ρ6- 
οἶ}}γ 1η Ἐπο!. ἱ. 8; 11. 10 544. εἰδ.) ΘΟ Ρ. 90}. ν. 
6,7; Ῥα. νἱϊ. 17) ὀόπλθβ ἰο Πρ ἴῃ 8η ἀρντανδίεα 
ἴοττα 88 ἢ)ὲ (ρανιπι, πναΐωπε ἴῃ (86 ἀοιὉ]Θ βϑπθο οὗ 

ἰπθ ποσά). Τδθ ποίϊοη ΤἸΝ 18 βίγοηρον ἴθ δῃ ΚΠ} 
βἷῃοθ ξ ΘΧΡΓΟΘΘΟΘ ΤΉΟΓΘ ΒΙΓΟΏΖΙΥ Ὀοιἢ [ἢ 6 ἰάοε οὗὨ 
ΔΩ, ΣΙ] πα νθηθδβ, δ ὙΠγῸ11 δ {δὲ οὗ ζροσαὰὶ] 

ὙΠ] Κοάηοθα. Μογθονοῦ θοιἢ οοποορίίοηβ ον 
δὰ [Ν) δγὸ οἴδη οοπ᾽οϊποα, Ὡοὶ ΟὨ]Υ͂ πῃ Ραθ- 

(Πδὲ ΤΟΥΘ ΟΣ 688 1ΣΟΣΔΠΥ οοἰποϊάο σῖ 1} 
οὔτ (οὉ χν. 8ὅ : ἈΒ. νἱΐῖ. 1δ), θαξ οἰθον Βοσθ αἷϑὸ 
(Ρα. χ. 7; χο. 10; 1ν. 11.) 

Ιῃ γοσβ. ὅ, 6, ὉῚ 6 ἀοῦ]α ἵπιαρθ, [6 Ῥτορβοὶ 
ΘΣΧΡΙΘΒΒΘΒ {ἢ 6 ἐβοιρῆι (πδἱ (86 Σηψαγαὰ οοττυρίΐοι 
οὗ 10:6 ῬΘΟΡ]Θ τοῦθ 818 ἐἰβεὶ ζ οαὐπασα!ν ΌΥ͂ οογτϑο- 
Ροημάϊηρ τποῦκθ. Ηδ ΘΟΙΏΡΑΙΟΘ [δ6 1.5 ἰο 
Ῥοϊβοηουθ βογσροῆϊβ ἰμδὲ ργοάυοθ ερακ, 
δηὰ ἰο ρμοϊθοηοῦβ ορίάοτα ἐμαὶ ἀγὰν οὔ οὗ (δεῖν 
ὈΟῈΥῪ 8 Ῥδῃθῆι] τοῦ. [1η γοσ. ὅ α [86 ΘΟ ΔΙ ΘΟΏ 5 
βἰδηὰ βἷάθ ὉΥ βίο πῃ {ποῦ σθηογαὶ ᾿τηροσί. Βαὲ 
νοῦ, ὅ ὃ ἰἤογο 18 ιοθηἰοηοα ἃ ἀουδ]ο ἀοεέσαο- 
εἶἰνο τ86 οὗ [86 ὈΔαὶ 1 β κ᾽ 5 ρα. ΕΙΒΘΥ ΟὨΘ οαδίδὶ 
δηὰ ἀἴο8 οὗ ἰϊ: οὐ ἰμ9 θτοίζοῃ ρα ἀἰνίαοα ἐΐθε] 
88 Δ 846, ἑ. 6.; [ο(8 8]}:ρ οἂυὐ ἰπγουσῃ 186 ογδοῖς 
ἢ 6 νΡοϊβομοῦδ δά άθν, ἐμαὶ ἰδ ἰο ἰδ 
(οοἱ οὗ πὲ ἐμδὶ ἰγοδάδ οὐ ἰΐ (θη. 11. 18). Τὰ 
186 νοτῖτα οὗἩ {6 [βγϑθ 168. ἀγα οἡ (᾿ 6 οὔϑ μβαηὰ 
Ῥοαϊεῖνοιυ συϊμουβ, οα [ἢ 6 οἶδε Βδῃὰ ΠΕ ἘΡ: 
ΘΒΡ 8Ὰ 1.666 58, ΠΏΓΟ 8816, ΘΟΠΒΟΑΌΘΏΪΥ ΓῚ 

1πάἱγοσῖῖν σγυΐϊηουθ. Τμδὲ 18, θὸ ΔΓ 85 189 [ογδοὶ- 
1ϊ68 ἄγὸ [πουρῆϊς οὗ 88 βρίἀϑσβ {μδὲ ργοάποβ 8 πϑῦ, 
ἴποσο ἐμοὺς ὑτοάποίβ ὑργονθ ὑβοῖοθβϑα ἔοσ ὑγοίθοϊ πα 
δατιταθηθ. ᾿ρλθβ κίον τὴ (16 οοπαποὶ οὗ (86 16- 
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ΣΟ 168 18 Δ ἰοροίμοῦ ἐμ ρῥγοάυοί οὗἩ δὴ ἱηπασὰ 
οοσττυρὕοη, δηα ἰῃ ΘΟΥΟΓΥ Τοδροοῖ, ἰὰ μαγί 0.866]068 
δοιὰ [808 ἱπάϊγθοι ! Υ ροτηϊοϊουβ (1 9.»Ὁ), ἴῃ ρασί 

ἀϊτθοιγ διὰ ροαϊεἰνοῖγ ταίπουν (ὉὉΠ] ἢ»). 
ψάοτβ. 7 δὰ 8 οοπίΐπυο ἰδ οὔοτὲ ἰο Βο] ἃ τρ ἰο 

Ιοτγϑοὶ (μ9 τοδοϊοϊάμοαβ οἵ ἐΐ8 δἰ τα. [1 ἷἰθ 
85 ἰἔ {Π6 Ῥτορδμοί, βανίηρ ἰῃ νϑγ. 6 βροίζοῃ οὗ (89 
β'πλ! ποσί οὗ ἔμ6 μαηάβ, ποιὰ ΠΟῪ αἀοθογὶῦθ 
1Π6 μασιἰοἰρδίίοη οἵ (δο ἴδεί ἰη (686 ποσγῖχβ. Τἷμ 
Ἦθ ἄοοβ ὮΥ͂ ἤβθδῃβ οἵ ἃ οἰίἰδοη. ΕῸν (16 ΘὨ(ΓΘ 
βγοὶ ΒΑ] οὗ γοσ. 7 16 ἰδκοη ἴγσγοτι Ῥυου. ἱ. 16 (88 
ου ἴδ6 οἵμον αηὰ βϑὺ] 1 Βοηι. 111, 1ὅ-17 χίνοι 
8 ἴτοϑ οἰϊδιΐοῃ οὗ οὖσ γϑτβ. 7, 8 α). ΑἾἶδο {86 
ποστάα τΘὲγχ ᾿ἸΒοΟΌΚὨϊα ἃσθ εἰουκδια οὗ ἰ:- 
ἸαΌΣΕΥ δγὸ {θὰ ἤοσο ἰοὸ ὈὉθ οὐ 88 ἃ 
τοι ἢ βοθηο6 οὗ ΡΙΟΥ͂. νἱ. 18 δ'ηοθ ἰδ6 Ἔχργοθοίοῃ 
᾿Ξ ΓΙΣΌΓΠΟ ὀοοῦγθ ΟὨΪΥ ἴῃ ἔποθ0 {πῸ0 Ῥβββαζοβ, 
δηὰ δἷϑοὸ (πο δοοοπὰ μα] οἵ Ῥγονυ. νἱ. 18 18 ΟἿ]Υ ἃ 
ψανγίδίίοη οἵ (6 γβί Πα] οὗ ομδρ. 1. 16. 1ὴ [δἢθ 
Ἰαϑὲ ὩυμδοΣ οἵ νοΣ. 7 88 δἷϑο ἴῃ γϑσ. 8, 9 Ῥσο- 
Ῥμοῖ Ἀρρϑᾶσβ ἴο βαῦο ἱπίοηάθα ἰο ΒΟΥ ΠΟῪ [9- 
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ΓΘ] πδὰ ὈῪ ἰΐβ εἰπε ρο]]αϊδὰ ονοσγιΐηρ ονθῃ 
(μδὲ γγ88 οδι οὐ ἃ γαυὺ. Ηδηοθ ἰὰ 18 βαϊὰ αἱ {86 
οἰοθο οὗ γϑσγ. 7 ἰμδὶ νγδεῖλῃᾳ δῃηἃ ἄϑαοϊστοιῖὶ οι 

([(. 19; Ιχ. 18) ἐδ ἐπι ἐμοῖσ ραῖβα (πῃ (89 
Ὀοαίθη τοϑὰ ; ποίΐοϑ {89 δηι μοδὶα ἰο 2) ἼΖ); 
ἰμθη γον. 8 1 “186 παΥ διὰ ΓΙ ΔΡ “(86 
ὙΔΘΟΣ ἰγϑοῖκβ, ογδίϊαθ,᾽") δτὸ ἀθθουί θεὰ δ ἀθυοϊὰ 
οὗ δι ἀρομτ αὶ 0 12 Π2 “189 ἰοοῖ- 

᾿ δ΄6 πιδάθ ογοοϊκοὰ ὃγ ἰμϑαχ (1π ἐμεῖν ἰη- 

ἰοχοδί Ὁ11}). “Τὴο ΜΔΥ οὗ Ρϑδοθ᾽᾽ ἰδ δὴ Ἔχργοϑε- 
δἴου (πδί ὁοσΌ ΓΒ ΟὨΪΥ ΠΟΓΟ, δηὰ 88 ἃ οἰ(δίΐοη ἔγοτα 
1Πἷ8 ἰαχὺ ἰπ [ΚΟ 1. 79 δῃὰ Βόομι. 1}. 17, ΑἸβο 
ἷῃ πῦὶτηρ [Πο80 οἰδυβοθ 6 Ῥχγορῆοὲ πδὰ υη- 
ἀουδίοα]ν ἱπ τϊηὰ ἷῃ Ῥγόνοσρθ 1ἰκ 
Ῥτον. ἱΐ. 8,9, 18. Τῆθ οοποϊυάΐηρ οἰδῦδο οἵ γϑυ. 
8: ΨΒοδοθυθσ βοοϑῖδ ΤΠΘΙΘῚΏ, δοἰο., ΟΟΥΤΟδ- 
Ῥοπάβ ἰο ἐμ θορϊηπίηρ οὗὨ {Π6 νοῦβο, δηὰ ἰβ ἃ βογὶ 
οἵ τεοδρί(α]δίΐοῃ οὗ δἱϊ (πδὶ γγδβ βαϊὰ οοηοοσηΐηρ 
(ἢ6 ψὰγβ οὔ {8ὸ [6γδο} 11685β. Τὶ ἷβ, {86 τϑϑὰ]ὶ 18 
ἐπαῦὺ ΟΥΘΙΥ͂ οὴα ὑμαὶ ροθα ἐβογθοῦ ᾿ΘΆΣΏΒ οὶ ἴο 
ΚΟΥ Ρ68090 (υἱξ, ῥγδοίῖ 81} γ, χὶνὶϊ. 8; 56 :. χχ. 20). 

2. ΤῊΕ ΤΕΑΝΒΗΙΤΙΟΝ ὉΡΨΑΒΡ. 

4) πο ἰσϑηδίτοι ἔσο ἴδ Μοῦσα! Ῥιοαθεῖ ἴο ἴμΠ6 Β]666οἃ Ε᾽αἴθτο ὉΥ Σ16828 οὗ 
Γδ0 ΝΜαϊίο α Ῥουΐῖθηῖ Οοκίθακίοσι. 

σμαρ. 1{1Χ. 90-1ὅ α, 

9 ὙΤπογοΐοσο 5 "υάρτηοηὺ ᾺΓ ἔγοπι 68, 
ΝΟΙΌΠΟΡ ἀοίὶ υδεϊοθ οσοσίδ Κὸ ἃ: 
Ἧγε ναὶΐ [ῸΣ ἐς δύ, Ὀυΐ ὈΘλ0]4 ΟὈΒουΣ ΤΥ ; 
Εὸγ Ὀτιρμίμοδθ, δι τὸ γα ὶκ 'π ἀδυϊκηθβα. 

10 γο χτῖορο ἔοσ ἰδ νψὰ]}} 11 {86 Ὀ]1ηὰ, 
ἈΑπά το Κ»70Ρ9 88 ἱξ τῦὸ λα ὯΟ 6Υ68: 
Ὗγ6 βίαι] αὖ ΠΟΟΠάΔΥ 88 ἴῃ ἰδ Ῥπὶρῃϊ; 
“76 αγὸ ἴῃ ἀοβο]δίβ ῥίδοοβ 88 ἀθδὰ πιθῃ. 

11 Υ͵ο γοὰῦ 81] 11|κ6 θθᾶσβ, 
Απὰ τῃοῦγῃ ΒΟΓῸ [16 ἄονθβ 9 
Ἧγ 6 Ἰοοκ ἴον "υάρτηοηῖ, Ὀυὺ ἑΐογα 18 ἤΟΠΘ ; 
ἘῸΡ βαϊνδίίοῃ, διέ 1 15. ΤᾺ. οἱ ἔγοτι τ.8. 

12 Ἐργ ΟἿΡ ἰγδηΒρ ΘββίΟἢΒ 8.6 τ] 0] 16 ἃ Ὀοίοτο {866, 
ἈΑπά οὔ εἷμϑ δρδϊηδί τ: 
ἘῸΣ ΟἿΣ ἰγδηΒρΤ ΘΒΘΙΟΩΒ αὐὸ ὙΠ Ὁ8 ; 
Αμὰ αϑ [0 ουῦ ἱπίαυϊοθ, τὸ Κπονν ἰδμσπι. 

18 [πῃ ἰγϑηβργοδείηρ δηα ᾿γίῃρ' αρδὶπδί (Π6 [.0ΕΡ, 
Απὰ ἀοραυίηρ ΔΎΘΥ͂ ἔγοῦλ ον Οο, 
βροδικίηρ' ὀρργεββίοῃ δῃά σϑνο]ὺ, 
Οοποοίνιηρ δηὰ υἱοσίηρ ἔγουα [86 Ποδσὲ πόσὰβ οὗ ζϑ]θοβοοᾶ, 

14 Απάὰ "Ἰπαρτηθηϊ ἰβ ὑΓηθα ΔἸΑΥ ὈΘΟΚΜΑΓα, 
᾿Απὰ Ἰυβᾶοο βίδη οί δΆΣ οἱ: 
ἘῸν συ τῇ 18 (116 ὴ 'ῃ [86 πἰχοοί, 
ἈΑμπά δαυεΥ σδηποῦ οηΐοσ. 

15 "68, συζῇ ΓΔ1]ο ἢ . 
Απὰ Βο ἐλαέ ἀδραγίοι ἢ ἔγσομι 6ΥἹ] Ἰταδ κοῦ ἢ 1 πη86}} 8. ὈΓΟΥ͂. 

Ἧ. ΟΥ, ὁ ἀοοοιμπιζδα πεαά. 

ὁ γίρλι. » ἐιοέδερλέ, Φ ΑἸπολρ ἰδὲ βουνίδλίηρ (πἰτἢ 1116) ἀ8 116 αθαα. 



ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΥ̓ΤΌ 

βοο ζιίδέ ἴοτ ἴΠ6 ΚΘΟΌΣΓΘΏΟΘΘ οὗ (ἢὴ6 ποτὰβ: Υοςσ, 9. 

ΤΙΡΙ2). ΤΊ Θ ΝΕ. τ. 10. τ, οοταρ. δ. 
ψόν. 10. Ηε Ῥαταρ. δεοϑυιοὰ ἐπο δτϑὶ ἐΐταο, ἐῆθ ϑοεοηὰ 

ἐἰϊθ πϑοσοῃίοα, 566 1}8 ἴο [26 ἴο Ὀ6 πῃ γοίογϑιοο ἴο 

ΤΑΘΤΟΙ͂Υ γῃοιοτίοαὶ οὔθοϊ, δοΥΥ ϑροπαϊης ΟὨ]ΡῪ ἰο [6 ουῇ 

ποτὰ ἀπΐογθηοθ θούνγϑϑη ὮΝ )}» δηὰ Ὁ) ἢ ΤῊΝ Οἱ. 29). 

0733 πῆ [86 Ργαροδίοι οπαἐὐθα, Θοσαρ. ἰ. 35; ν. 

18, 409. Σ. 14; χα]. 21.---ὐ Ὁ 5. δὴ δά ϑοῖῖγϑ ἕοσιω 

ποτὰ [9 Ῥίηρίε Πεῖε, Μ|κὸ ἬΞΙΝ, 2158, ζἼἪ. ΤῊ 
Ῥτορῃοῦ δου!ὰ πτίἰθ Ὁ ),Ὁ.2, Ὀμί ΒΘ οοἰμϑά δ Ὧϑυν νογὰ 

ἢ ογὰθν ἰο ἐδεϊβηδίθ ὑδδὶ Ἐθ ποιὰ μῶνθ ἐπ6 ποζὰ ἐαϊσθῶ 
ἐπ ῇογο πδῆ πο δοιηάοδ, ἰῃ δὴ ἰδίθηδίβθοὰ φθΏδ6. 

δαάᾳ. 1. 30 7 1 ἀϑϑὰ Ῥδσβι!οῖ μιὰ τ ΝΜ: ἴμον 
δτηοῦθ ἰϑῃ ἱβουβδῃὰ ΜΟΔΟΙοοἰ) 7 7 8 - 21 [ρ -Ὁ2. 
ΑἸδο ἱῃ 8. ἰχχυἱ!. 81 390. ἰ6 νἱδοοὰ ὮΝ ῬΑΙΑ Ιο.!6π 

ΤῊΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤῚ ΙΒΑΙΑΗ. 

ΟΕΑΜΜΑΤΊΙΟΑΙ,. 

“21. Ὁ“ Π2 (ςοιρ. [4Δ. Σ. 16. Κ'ἴποϑθ ἐὴ πογὰϑ 

2 ὈΠΟΨΝΣ δοὸ ΤᾺΣ 85 1172 δίδιὰ [Ὁ ἐπ} ΒΔ βταπη- ἊΝ 
τηδεΐοδὶ κοϊδ θη δ ἢ0)9 Ὁ ὝΓΊΧ3, δυὰ οοττοδροηὰ ἰο 

ἐποδὸ πτογὰδβ ἴῃ Ῥαγδ] } 6] θη, ὑπο τοῦδέ μῶν δὴ δηβῖο- 
ξοῦϑ Βδηβο. Ἔδβότο |68 [8 ἔπ ΤΟΥΤΏΘΣΥ ἐπ 9 ΒΑΣῺΘ μετ ο- 
δὶθ δα ἴῃ 189 Ἰαίίοσ. 866 Εχοσ. απὰ ΟΥἹἱ.. 

γον. 19. 1) 2 ΠΣ)» οοτνρ. {|. 9; απὰ δα γορδγάθ ἐῃ9 

δἰ χυϊαῦ ργοάϊοαςθ ψἱ0 ἢ {86 Ρ]ΌγαΙ ϑυ ͵θοὶ οοαρ. ἱ. 8; 
Χχχίν. 18; χχχυ. 9. 

γον. 18. 2102) ἰμΐ. ακῦδοϊ. Νὶρῇ. ἔἤγοσα 2), σοῖῃρ. Ζϑρᾷῆ. 

ι. 6.-ς Ὴ}γ, ἩΣΠ δζὸ ὑῃῇ. αὖδε. ῬΟΘΙ ὕγοτη ΤΙΣΙ ρα ΤΊΣΙ; 
ΤΏΟΥ ὈΟΓΠ ΟΘΟΌΓ ΟἿΪΥ ὮΘΤΘ. ΤΏΘΥ ΔΙῸ ΘΥ  ἀΘΏΥ τηθϑαιὶ 
ἴοτ ἃ Ῥατοῃοπ,ηδβίδ. 

νον. 14. ΤΠ6 ἀἸϑοοῦγδο ΓΟΓΙΓΏΒ ἐο [Π6 υεγὸ. ἥπ. 

γον. 1δ: 5, πίτ τοδοχίνϑισδαβϑαι τηθαπΐηρ ; 
ΘΟΙΏΡ. ῬΒ. ᾿Χχυϊ., 6, 

ἘΧΈΘΕΤΤΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ,. 

1. το [86 ἀρὰν ὙδΌ86 οομ οιιρ]αἰίοι ἢΘ 
Βορίηβ ἰῃ οἤδρΡ. ἴν11ϊ.. ἐλ6 Ῥτορμοὶ σουϊά ργϑραγθο 
ἃ ὝΑΥ ἴὼῸΣ Ὠιἰπλθο] ἢ ἰο Ὀο ο] ἃ {.|6 τοπλοίθ διΐαΓο. 
ΤΏ 581η8 δηὰ υἱδοβ οὗ 86 ῥγοθϑηὶ, γιοῦ μα μδὰ 
ἴο Ορροθϑὸ ἴο (6 ΡῬθορ]θβ οἤδγχθ οὗ ἰη᾽αβέϊοθ οἡ 
αο( δ ραγί, Ῥγενθηΐ (μ6 οοταΐηρ οἵὨ [μο. δα  ναϊΐοι 
ἰο νῆϊοῖ (86 ῬΘΟρ]6 μδὰ ἃ οογίδίηῃ σἰρῃϊ 88 ἰὸ 
Βομιοίίηκ ῥσοδχίδοα. Βυΐ ({ι660 δἰπα σδῃ ὃθ Ὀἱοῖ- 
ἰοὰ ουΐ, 8 τ [0 [6γ.861᾽8 σίχῃιβ ἴο βαϊ γαϊϊοη οδ 
80 τῃηδᾶάο, 1{ [δγϑοὶ σοροπίϑβ. Τμδὺ ψ}} οομλθ 
δρουϊ. Ηδθηοο ἐπ (ἢ 6 ῥγοϑοηΐ βοοϊΐοη ἰῃ6 Ῥγορβοι 
ἀοθοσίθο8 (Π6 ρΡοηϊίοης ἴστϑοὶ. Τμδὶ (ἢἷ8 σορθηΐ- 
δΏΘΘ Ι,ΔΥ͂ ΔΡΡΟΔΓ ΒροΟ  ΔΏΘΟΙΒ δῃὰ σϑϑὶ, ἢθ 1οἱβ 
15γδ6] 1{861 Ηο νῶϑ ἴῃ6 Ιηογο ῃονοᾶ ἴο 
ἀο {π||8, 86. ἢΘ σοι ρσοίιοηὰβ ἰοχοῖθμον σοϊδίνο δηὰ 
δὑϑοϊαΐο ρσγοδοηὶ, δηὰ δοοογαϊηρὶγ πουϊὰ ἱποϊαάθ 

ἨΪΐπι50} δηὰ Πἷα οσῃ ἰΐπιθ. 1 Ἱ» ἢν, “ἼΒοτο- 
ἴογο ᾽᾿ {νϑνγ. 9), μ6 [6γδο]ΐίθβ ἰοΐη οἡ ἰο 8 6 ὁἢ8 
οἴ [8 Ῥγορβεί. ὙμῸΥ δάμη {ποσοῦ {πᾶὶ {Π 615 
Β[8 816 ἴπ6 σδυϑ6 οἵ ἐπποὶν βαὰ οουάπίοη, πίῃ 
ΚΠΘΥ͂ ὩΟῪ Ῥγοοορα ἰο ἀδβογῖίδθ (νϑῦβ. 9-11), Τὸ 
(8 "ἸΠογοίογθ᾽᾽ σου γοθροηβ {ἢ σαυ.88] 332, “ἴοσ, 
γον. 12: ψ]δῦ (ΠΟΥ ββουἹὰ ΚΟΥ δὲ ἐμ οοῆθο- 
αύθηοθ οὗ ἔπ Ῥτγορίιοῦβ ἼΛΗΝ, ἐπδὲ (ΠΥ ποῦ 
ΤῸ ὈΥ 8 οδῃα]!ὰ οοηίραπίου οἱ βἷη (νϑσβ. 129-15 α). 

ἀΐγοοι οοῃ γαϑί, ἐπογοίογο, τίθι (μδι ΒΟ] α εἰαίο- 
: 2 8, (Πδὲ 6 Πόνδὶ τγῶϑ αη͵πδὶ ἰοπταγὰ 

Ηΐϊδ ῬῸ 16, ἱ Βοῦθ οοῃίρεθθβ θιῃρμδιΐ Ά]]γ, 
ἴῃ 8 ἀουῦ]ε ἰαγῃ οὗ ἀϊθοοῦγδα ἰηἰογίσί πϑὰ 11Κὸ. ἃ 
οἰδίη, δηὰ ἴῃ οοηηοοίΐοη τιξὰ {ἢ} ΤΩΪΤΤῸΣ οὗ ἰΐξ 
Βῖῃ8 ἱμαὶ ἰδ6 Ῥγορμοὶ μοϊἀβ Ὀδίογθ ἱΐ, ᾿ἰχ, ῷ.--8, 
[μδὲ 116 πγοϊομθάπϑαθ 1 {86 ὁοῃβοαῦθηοθ οἵ ἰΐβ 
δἷῃ (τνοσα. 9-11), δηρα ἰΐ αἰ 8 (16 οδῦβο οἵ ἰὼ 
να νότου, (νοσα, 1 τ|} α). 

Θσϑΐοτζο------ἰῶσ ΟἹ ἔγσζοτα τ. σογα : 
Ὑὰ ἘΒοσϑίοσθ Ῥαρίῃθ ἃ στοαὶ δὐὰ ἡμλρ υσὸ 
ἴατῃ ἴῃ {π6 ἀΐβοοῦσθθ [βγϑϑὶ πὸ ἴο Ῥοδδίβ 
οἵ ἰὼ τ κὐδοῦδηθθθ δ ἱπηοοθηοα, 85 ἴα ἸΝΠΗ 2, 

τηθηὶ, [νἱϊἱ. 

π θη 1ΒΓ86Ϊ ΒΑ Υ8: ΟἿ 8ΟΟΟΌὨξ Οἵ ΠΙΥ͂ Βἴ:8 ἴ τίἣ] 
τῖρῆῦϊ; σὶρμὶ ἰδ ὑπ τὸ ἸΉΒΕῚῪ 

ἐκ διο 

Βα; στουρ.. Ἑνὶ ΘΏΙΥ ͵δ ἀρ 1ο 6.6 

8 ἀοι}]6 σίβηῖ. Ου [Ὧ6 ομὸ δαπᾶ ἰβοσθ αχἑδίϑ 
ἴον ἴβσδοὶ δὴ δυβοϊαίθ σίαμι, (πδί 16 ἰοσα πάρα οἱ 
1 οἰθοϊζοη ἰο Ὅ6 ἃ ῬΘΟΌΠΙΆΓ ῬΘΟΡΪο, δοὰ οὐ {πὸ 
Ῥτγοιἶδα χίνϑῃ ἰο {86 δι μοτβ οἔἤοῃ χοροδιθα 
δϑοσναγάα ΤῊ 6 {86 τίρῃι (090) δὰ τῆς 
τὶ κὨἰθοῦβηθθθ (ΠΡ) δροόκοῃ οὗἨ ἱπ γϑῖβ. 9 δὰ 
11. Βγ νἱγίυο οἵ [818 σὶῆΐ ἃ ὙΓΟῺΡ ΒΘΟΙΩΒ ἰο Βαᾶτα 
ΒΑρροηοα ἴο ἴσταὸὶ τ βο ὲ πδὲ ὕθϑε ποσοῦ, 
ΟΡΡιοδδοά, οαγτὶοὰ οἱ οδρίϊνο ὃ 
Ἢ εὐνῆς πιο οὗ μπώλμν ΔΙΘ ΣΙ 

οἵ χεῖ, ἑ. 6. ἰγδηδίϊοσυ να] ἱηρα οἵ [δὲ σὶ 
τϑ πε ἐ ἰτωσαονϑῦο 88 Π6 ϑῃ, οοοδαίοηθά ὉΥ 15- 
ΣΔ6]}Β βίη ἴον (Π6 ἰἴτλθ δεῖν, (μὲ ΠλΔ ΘΑ. ὨΘΟΘΑΒΆΓΥ͂ 
109 τηδηϊ[οπιδίίομβ οἵ 8. γσοϊδνα σὶρμί, ἑ. 6. 
ἘΓΑΠΒΙΓΟΣΥ τηοιαθηὶα δὰ Ῥοτῖοαβ οὗ ρυπιβητηθηὶ. 
Ϊῃ γον. 9 πον, ἴπ6 ρϑορὶθ οοπίδθδ ἐμαὶ [π 6 ὑγοβθοῆς 
οὐδουσβοῃ οὐ λα (αὐδο)υἱθ) τρί ἰθ ποῖ δὴ δῦθο- 
Ιυΐο, αὶ ΟὨ]Υ ἃ τοϊδιΐϊνο ᾿η)υβίϊςο, ἱ. «6. ἰῃ τοϊδιίοη 
ἴο 1ΐδβ Ῥσοϑϑῃὶΐ σα β θα ΒΑ] ΟΌΓ 8 γχ6}} ἰσαπάοα χρδι. 
Τὶ ἰθγαθὶ 1661 Ὅεν δηὰ (δδὶ 1{ 1β ποί βοίοὶν 
[86 Ῥτορδοί ἐπὶ ἀθοΐασεθ οὗ ἴβγδὲὶ ἐμαὶ ἰΐ ἢδ8 
ΘΌΙῚΘ ἴο ἃ τίρδι υἱϑνν, ἱβ δου! θηιγ ἱπίθπαθα, 80 
ἐμαὶ [6γ861᾽ 5 οοηΐδδβοίοῃ οὗ σϑρϑῃϊδηοθ ΠΥ ὃθ 
Βοεαγὰ ἴοι 13 οπ του, ἐδ ἔγομι (89 τηοδὲ 
ΤΟΙ Δ 19 ϑοῦζοο, 8δῃἃ δἷδὸ 88 8 γοϊυπία συ ΟὩΘ.--- 

ΤῊΘ οχρτοθεῖίου ΠΙΡῚΣ ὩΣ Π ΧΑ τοοϑ}]θ (δ 

ΓΊΣ3 οὐ ΣΤΥ ΠΟ Ρ οἵ Ὁσαί, χχνί!!. 2, 1δ. 
ΟὈΠΙΡ. 81κο ἴβα. χχχν. 10; 13. 11. Ἑτοτα σοῦ. 9 ὃ 
δηῃὰ οπ, ἐπῖ8 οοηά τίου οὗ [δτδοὶ ἀενοϊα οἵ 15 τῖρμι 
8 ἀοβονροα ἴῃ ΤῊΘ ῬΘΌρ]Ὸ οοαι ἷ 
ἰο 186 εἰϊυδίίοη οὗ ἐΒοθθ μδαὲὶ ἰῃ ἄαδσχσσιθαα 

ΞΞ 



. ΟΕΑΡ, 1Σ, 9-1δ. 

δορίγαδὶ τ ἰ}} (ἢ6 Ὁηθυ θδίδη 114] βῃδάθα, 80 4150 
ῬΈΙΙΤΖΒΟΗ, ΒΕΙΝΈΓΚΕ, ἘΠΟΗΣΙΝΟ, Ἔδίε. 
Ζεχε. απὰ ταπι. Τα ᾿ἰρπὶ οἵ ταϊἀάαν ἀοολ ποῖ 
Βοὶ]ρΡ ἰδ9 δ] ηἀ ; δα βία πη ]68 ΒΩ ἯΔΥ. [0 ἀοο8 
οὶ ΒοΙρ 86 81.866 οὗ 8 ἀθ84 ῃγδῃ ἴο ζηονο δρουϊ 
ἴῃ [86 ον ἱτοπηχοηὶ οὗ τηθη χοὐοϊοϊης ἴῃ 116. ἢ 
ἀοέίοσα Δῃ6 18 ΠΩ δίΘΔΟΥ )δὲ {16 Βα. Ὅτ πιϊαὶιὶ 
ΒΑ ἰδαὶ (βοὴ ἰξ οὐρὰϊ ἰο τοδὰ: Ὁ Μ9 ὈΓ329. 
Βαυι 86 ἰηὐρηιοη οὗ τηδκίηρ [Π6 1δπὶ τι. οἵ 
[6 ΡΔΓΔ}161 165} 1Κὸ 1πΠ6 ἢτβιὶ ρὑσονδι]8. ΤῈ6 6χ- 
Ἰδηβίδοηβ: "88 ἴμ6 ἀοδα ἰὴ ἀδγκηορα, Οσ ῃ ἄθθο- 
δῖ0 ΡΪδοοδ, οὗ ἴῃ ἔδί σοχίοηβ," ΡῬδΓΠΪΥ ἀο οὶ οοῖ- 
Γοβροῃὰ ἰο ἴἢ6 Ρϑγδὶ] 6 θη, ῬΑΓΟΠΪΥ ΔΙῸ ὉΠρτδη)- 
ταδίΐοδὶ. ὅυΐ ὁῃ9 πχυδῖὶ ΠΟΥ ἘΠΠΙῚ 1Π6 Β0}- 
δἰδῇοο ἤτοι [Π6 δρο. Υ̓ δὶ σουϊά 6 ῬτΌρμοὶ 
ΒΔΥ ἈΥ ἰἰὶν ἤρυτο [ δ) βυγρυίδοὰ {δῖ ὄυθη 
ὈΕΙΙΎΥΖΒΟΗ ἤ6ΓῸ [Ὁ]] ον ἰη [186 βίορβ οὗ Κ ΝΟΒΕΙ,, 
δηὰ (μληἶκθ Β6 τηυδὶ δηᾶ (80 Ῥτγορμοῦδβ ρμοΐηὶ οὗ 
νον ἴῃ ἰπ6 αὶ ἀροδάο οὗ ἰδ6 1160, δῃὰ (δαὶ 
{π6 τιρδηΐηρ 5:  ῃθη, δῆϑγ ᾿ἷβ οομααδὶ ΟΡ 
Οτόοδυδ, Ογσγὺβ παεαιἰαὺθα ἴο πη ἢ ἀραϊποὶ Βδῦγ- 
]οῃ, ορο δῃὰ ἔδασν ὑποθδβϑὶ μὴν δἱἰοσηδίθα ἴῃ ἢ 6 
Βοὺ 8 οἱ (Ὡς Εχιϊοβ, Ψοσ νυ, ἶο Ῥχορδοί δ ίδπὰ- 
Ῥοϊηὶ 8 ομ6 τηυοὶ Ὠἰσῆογ, ἢ18 οἰσουϊ οὗὨ νἱβίοῃ 8 
τηποἢ Ὀγοδάοσ οθθ. Ηδ πουϊὰ Βοσα ουθῇ Ῥᾷῦϑ 
16 ΜΑΥ͂ ἴο {δε ἀϊδίδηϊ νίοντα οὗ οἰιδρίοσβ ἰχ. βα6: 
ΤΠ6 ἰμτηκ ἰμαὲ Ὠἰηάοσ (86 Ὁ (6 οἵ ἴῃς 
ἀοεα οἵ Βα] νγδϊΐοῃ {6 γα Ῥσογηἶβοα, ἰ8 ἴβυϑθὶ Β β1η. 
1κι 1ῃ6 Ἰἤοῃ τ8}} οἵ βἴῃ δ οἰδαγοά ΔΆΒΥ ὉΥ 
Κηοπ]οάζο οὗὨ ἰΐ δηὰ ῥσοόορονρ ἔσυϊίβ οὗ το ῤϑηίδῃοο, 
{μ6 οδη [86 [0 ΒΡ δ.ΐβο ἴο ρυϊ ἴβγϑθὶ ἢ Ροββϑβθ- 
οἴου οὗ 19 τρις, ὙΒΘΓΟΤΕΣ δπὰ πβθηθνον Ιργϑοὶ 
ἘΓΌΪΥ ΤΟΟΟΡΈ1Ζ6Β 18 ΤΊ ΒΟΥΥ δηα 1ῃ6 οδυδα οὗ ἴϊ, ἰΐ 
τσὶ 80 ΒρΘΔΪς 88 18. ΒΟΓΘ ΤΘ ἰρά. Ἐὸν ἰμογὸ 
δ πιυδί Ὠ,ΘΑΒΌΓΟ 1ΐα δἰ οη ΟΥ̓ {Π6 Πλρϑβῦτο οὗ 
αοά᾿Β ῥσγοιχγῖϑοβ, δηα πλυβὺ δδκ 186 1{: Ατἴὸ 1 πβδβὲ, 
88 ἴ6 ΡΘΟΒ] Οαοά, 1 ουὐρηὶ ο 67 ΤΒοὴ ἰΐ 
τλῦδὲ 866 τοι ου δηἃ Ὁποουίδὶ ὩΥ οὗ 18 
δἰ ἰδ 1 ο ἢ 8--- ΠΟῪ δίῃ Ρ, 186 ἀδορ ἄονῃ ; δἱ 
0Π6 ἰἶπι6 Ὁσὶ ὨΘΟΌΒΙΥ ἀοπιηαίθα οΥορ, δὲ δῃο- 
{ΠῸν σησὴρ πἰΘΟΌΒΙΥ ἀοπμη δίῃ ἃ οοηΐδεβ ἐμαὶ 
15186] σϑὴ ΟὨΪῪ δηά 18 6 , 8811 6 η80]6 χἱὶρδὶ 
ἰὴ δηδ πῖῖ 18 

γον. 11. 16γ86] ΘΟ ΡΑΓΟΒ 186] ἴὸ ὈΘΑΓΒ στον]- 
ἴηρ ἴου υηρον (11]υδίγαιϊνγο ἤροῖὰα ἴδ6 
οἰαβδῖοβ δηᾶ 'ἰῃ ΒΟΟΗΑΒΥ, Ἡΐμέτος. 11., Ρ. 184), 
δηὰ ἰο ἄονοα ἐμαὶ ἴοσ 1 σϑϑϑοῇ ἢ] αἰ νο }]  Θ00 
δηὰ εἰσ (ἰδία. 11., ν. 689 Ρᾳ.). ΠΩΣ δοὰ ΤΠ 
ΔΙῸ ὩΘΆΤΥ Γοϊαίοα ᾿ βουῃῆ δπὰ τηοδηΐησ. ΤῈ6 
ἢγαὶ 'θ υϑοὰ οὗ [μ6 ἄογο, Εζοῖ. υἱῖ. 16. 1ὴ6 Ἰδαἰίοσ 
ἐθ ποοᾶ δἷβο οὗ ἱμς ἤοῃ (χχυἹ. 8; χχχὶ. 4. 9 
μβαὰ 11 ἴον ἐμὸ οἱμῃίηρ οὔὐ [1ὴ6 ἄογε δ᾽ γοδάγ, 
ΧΧΧΥ. 14, ΒΥ οομμραρίπρ ἰδοιηβοῖγοα ἰο ἰδ6 

πὶἰϊηρ οὗ [6 δηὰ ἴο ἴΠ6 ἴηρ οΥ̓ (16 τασιας ἜΣ ΤΕΝῚ 

6 οἵ 
6 ἰὼ 

ονο, [86 1βτδο(ε6 ἰοὲ 1ὲ θ6 ππάδογειοοά 
βέγοηρ' διὰ (πὸ τοδὶ, δαὶ ἰπ μΐδ ΜΑΥ, πλαῖζο δὺ- 

ἀ1016 οοτηρϊδἰπὶ οοποοζγηΐηρ (Π6 ῥχοναὶ τς ἀἐδβίγοθθ. 
8. ἘῸΣ ΟἿΣ ἸΘΩΒΒΥΘΕΒΙΟὨ8----- ἢ ΠῚ 

ῬΙΟΥ͂, γοῖβ. 12-1ὅ α,. ΑΔ ΔΙΣΟΘΟΥῪ σϑυρδσϊκοα, ἰλπὸ 

2, ““ἴογ,᾽ τὶ Ῥορίῃδ νοσ. 12, οοσγοθροῃᾶδ ἴο {110 
“ Πογοίοσθ᾽ (μὲ Ὀοβίῃδ γοσ, 9θ. [ἰ ἷβ {Π6 5816 
οἰμδίη-} κα βυοοθβαίοῃ 885 παῖ οἵ ἐ. σ. 11, 12, 18; 
1. 4, δ, 12Ζ. “ΤὨΘ ρῥϑορῖὶθ βίγικο ὺὉρΡ ἰῆ9 Ἡγια- 
ἀμ) (186 οοῃέδββὶ ἢ") ἰμδὲ 1 τηδιίκθα Ὁγ (6 σῇγ- 
της ἰμβοχίομθ ἀπὸ δηὰ ἐπ᾽ (ΠΕΙΤΤΖΕΟΗ). 
πα βοοοηὰ 33, “[ἴὉγν,᾽᾿ ἴῃ νοσ. 12 18 ποΐ οο-ογαάϊηδῖο 
ψἰ8 186 ἢγοϊ, Ὀαὶ δ θοταϊπαίθ. ΕῸΣ [δγδρ] γγου]Ἱά 
Ὠοΐ δανα Ὀοθη ΔΌΪα ἰο Β8. : ΟἿΣ βἷπβ δίδηὰ Ὀοίοσο 
(π166 δηᾶ (εβιὶ ΕΥ̓͂ αρχαίϊηϑί Ν Βα ἐι ἢοΐ Ὀοίοσθ 
οπηθὰ ἰο δαυίης βυοἢ δἴηβ. 176 οοηροϊουδηορα οὗ 
κι αἰπίπ !] οδθ με αγοϑα ἱη γοσ. 12 ὁ 88 δΙοῃθ 80]6 
ἰο ἀοίογηϊηθ 1 ἰο (86 ἀθοϊαγαίίοῃ οἵ γϑσ. 12 α. 
Ιὴ νοὸσγ. 18 90]]ονϑ ἃ βρϑοϊβοβδίίΐοῃ οὗ {π6 βἷπβ οὗ 
ψ ἢ ἴβσδοὶ 16 οοπθοΐουβ. Ὑη6 τοι δηὰ οἰνίοῦ ἰβ 
ΔΡΟΒΊΔΟΥ ἴγοιλ Φϑθονδῇ, ἰάἀο]δίσγ. [Ιἐ ἰδ οἤδιδο- 
ἰοΣ 29 ἴῃ ἃ ἰδγοθο ἰοϊὰ ταν. Ὑ 6 ἸὩΔΥ ὑυπάογοίδηα 
»ὉΌ ιἰὸ ἀασποίθ (μ6 ἰηναταὰ σονοὶὲ δραϊποὶ (ἢ 9 
Τκν, 92 {π6 ἀεηΐαὶ οἵ Ηΐπὰ ρσδοιϊβθὰ ἴῃ ποιὰϑ 
(ΠῊΓῚ 5 ἴδ ἰο Ρ6 γϑίδοσσϑα ἴἰοὸ βοίδι, οοιῃρ. ἱ. 2; χ δ, 
27; ἴδε Ηοβ. ἰχ. 2; ὅογ. ν᾿ 12), 42) 0), (ἢ 
ουϊπαγὰ δοῖυα] (Ἀ}}}ρ ΔΎΔΥ ὈΥ Θχομβδηρίηρ (ἢ 9 
ποσβῃΐρ οἵ ὅ ἙΒΟΥΔΒ 0 Βεβίμθη σόσβμ!ρ. ὉΠ ΠΊΑΥ 
ΒΔΥ͂ ἰῃδὶ γεν. 18 α ἰγϑαίβ οὗ ὑγβ;β  ΘΘΘΙ ΟΠ8Β δραϊηδὶ 
ἐμ6 γβι ἰδ0]6 οὐ (86 αν, τοσ. 18 ὁ οἵ ἐσ 
βίομδ δραϊηβὶ (ῆ9 ρεροοάὰ. ΕῸΣ σοὺ. 13 ὃ βρθηῖκϑ 
οὗ νἱοϊδουδ οὗ [μ6 ἀυϊίοβ τα οτϑ οὔγ ποίβρῃθοτε. 
ΠᾺ."} ρν» 2 ἰβ ἰο ΘΑΣΤΥ ΟἹ ΑἰβοΟῦΓΒΘ (οΟΏΥΣ- 
βδίλοη, ΤΩ6 1) ὑπαὶ δἷπὴβ δ ὀρργοβδίοῃ οἵ 
ΟἰθγΒ δηὰ ἀθρασίυσο ἴγσοσι [868 ΔἸ. ἴμὸ ΘΟΧΡΓΘδ- 
οἱοῦ ΠΟ ΔΊ, πβόσουαῦ 6180 ἰΐ οοσῦτ (Ὀουί. 
ΧΙ, 6; 76. χχΥϊ. 16; χχὶχ. 82), ἰβ πθϑὰ οἱ 
οἴ {86 8186 ἀοοίτϊῃο οὗ (Π ἴδ]56 ὑσορῃοίβυ ΤΗυθ 
Βοτο ϑαΐδὴ που]Ἱὰ πᾶνα ᾿υϊποῖρα ν ἴῃ χηϊπὰ ἢ 6 
βοδυοίνε αἀἰβοουσβεβ οὗ (8186 ὑγορῃοῖβ. [πὸ δηιϊὶ- 
(Βμοβὶβ ἰο ΤΎΤΊ, οὐποορὶι, ΤῊΣ οδπ ΒΘΓΘ ΟὨ]Υ τπθδα 
“ Βρραίἰὴρ ἰοτἢ,, (06 ργοΐοσγε ὈΥ τρθδῃβ οὗ 

γεν. 14. Αἱ δγαεῖ εἰρηϊ δα ΌὈΥ σοχαρανίβοη τὶ 
ΨΟΙ, 9, ΟὨΒ ἰη ἰοτηρίοα ἴο υπάογρίδῃα 14 α ({π| ἢ 
ΗΙΥΖΙΟ δῃὰ οἰ 618) ἰ0 σϑίδ δρδίη ἰο {86 μϊη- 
ἄγαηοθ ἴῃ (0.6 ὙΔΥ οὗἁ 6186] ανίηρ (ἢ τίρῃς Ὀ6- 
Ἰοιχίης ἴο 1 ἴῃ (Π6 ἱβοδοογδαίΐς κβθρῆβθ (866 8Ρονο). 
Βυϊῖ γοσ. 14 ὁ οοηδίοία τὶ (παῖ; [0 ἔβογο [09 
βίδα ρεδίἑξα 18 ον ΘΠ 1}γ ἀρόκΚοὴ οὗὨ ἰμδὶ υυυθὲ υη- 
ἀ6γ}16 [πΠ6 δαχωϊηϊδίοσίῃρ οὗ ᾿υδίΐοα δηὰ 4]} ἰγαὰθ 
δηὰ οοπάυοι,  ΒοτΘ δά 6] 7 ταν οσβ, δ ἃ ὯῸ ΟὯ6 
ΟΒΠ ΒΗΩΥ͂ ΙΏΟΓῸ ᾿6᾽1676 δηὰ ἰσυδὲ ἀπο ῦ: ἩΠ6ΓΘ 
8}1 ῥτορσίοιυ δηὰ ἀεδοοσουβηρβθ, 411} λοποδίειηι 8 
ΤΟΥΤΩΔΙῪ 64 δἱοοῦ, ἐχοϊυὰϑθά, ρυῖ υπάογ (ἢ6 Ὀδῃ, 
{βοσθ ἐδ δ πὸ τῃρηϊϊοη οὗ χίρῃϊ δὰ ζι8- 
ἐἶοθ ἴῃ (86 τιδυκοὶ (2 ΠΠ 2, ἐπ {070}; οὗὨ οοὐυγβθ 
{μι ογο δα 6 ΣΕΥ τιυδῖ ρΥἀ Ὁ Δ}}} ΡῈ ΠΟΙ ΪΥ͂ τ βδίηρς 
(χχχίν. 10: χὶ]. 26), τ 16 17 δ 9116 ομἱγ ἀοθβ 
ποὺ οἷα ἱη, σψουἹᾶἃ Ιοῖ ἴ89 ψὶοϊεθάποδο 
81.016, 89 ἐποῦτα ἴδ6 ἄδηκοι οὗ Ὀσδίπβ πἰῃ- 
εἰοᾶ οὔυὲ ίος ῥ᾽ υμπ ὅθε. 



ΤΗΕ ῬΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ΄. 

Ὁ) 80 Ῥιορδοῖ ὑσχολϊαθα οβονδῖα ἐπιοσυθηϊίοι δηᾶ ἰα θεποουτακοᾶ ἴο ἔατῖδοσς 
δοθουοθσαθεῖδ οὗ δαϊνδιίοι. 

ΟΕΑΡΤΕΒ ΙΧ. 1δ--321. 

160 Απηά ἴδ 1.050 βὰν ἐξ, 
Απὰ Ἰδ αϊερ[οαβοα πἷπι ὑμδὲ ἐΐϑγό τσαϑ πο ἡπαρτηοηΐ. 

16 Απά ἢδ β}).7 ἰμδί ἐΐθγδ τῦα8ϑ ὯὨΟ Ιη8ῃ, 
Απα "ψομαογρα ἰμδὺ ἐλόγ6 τῦα8 ἨΟ ἱῃύθγοθαβου : 
ΤΠογοίοσο μἷ8 σπλ ὈΓουρὮ δα] γαϊοη ὑηΐο Εἶπ ; 
Απά δἰ στρα θουθηθβ8, 1Ὁ Βυδβίαϊηθα ΐπ,. 

17 ἘῸγ Β6 ρΡυΐ ου τἰρὐθουβηθ88 88 ἃ "ργοδδίρ]δῦο, 
Απᾶ δὴ δοϊπηοὶ οὗ βαϊ ναϊϊοῃ ὉΡοη 818 μοδά ; 
Απά δι ρυὺ οπ [86 ψαγιωθηΐβ οὗ νοῆροδηοα [ον οοἰίηρ, 
Αμα ν3 οἰδὰ σι 268] 848 ἃ. ο]οδῖκ. 

18 Αοοοτάϊηρ (ο ἐμοῦ ᾿ἀθϑάβ, δοοογα! ῃρῚῪ 6 Μ1}} ΓΕΡΘΥ, 
ΕἘὰ ἴο ἢ18 Δαν γβαυ 8, ΓΘΟΟΙΏΡΘΏΟΘΘ ἴο ᾿ὶβ ΘΏΘΙΏΙΘΒ ; 
Τὸ ἴδ 8448 ἢ6 Χ0}1}1} ΓΤΘΡΑΥ͂ ΓΘΟΟΙΏΡΘΏΟΘ. 

19 8ο 8}}}} {Π6} ἴδαῦ [89 ἤδπιθ οὗ {6 ΒΡ ἴγοια [86 ποϑῦ, 
Απηά δι9 φΙΟΥΥ͂ ἔγοπι [ἢ6 τἱὶβίηρ οὗὨ {Π6 δβυῃ. 
Ὕ Βοα [86 ΘΠΘΙΠΥ 8181} οοτηθ ἰῃ {|Κθ ἃ Βοοά, 
ΤΆ βρίγὶ οὗ [809 1,0 ΒΡ 5888}} "ΠΠΦΠ Ρ ἃ βίδηάαγά δραϊηβὶ Αἰπι, 

20 Απὰά [δ6 Βοάθθιμοσ 884]}] οοῖμθ ἴο ΖΊΟΩ, 
Απά υπΐο ἴδοι ὑμαὺ ἰυγη ἔγομλ ὑγϑηβργθββίοι ἴῃ “8000, Βαὶ ἢ [86 Τζ.0Β. 

21 Αἡ (οσ τηθ, (μῖ9 18 τὶν οονθηδηΐ ΜΔ} (θα), βαὶ τ {86 [080 ; 
ΜΥ βρίεὶῦ ἐμδὺ ὦ ἀροη {ἢ 66, 
Απά ΤΥ ποτὰ3ϑ τ ΒΟ. 1 Πᾶνα ρῥυΐ ἰπ [ΠΥ τπιου ἢ, 
58.8}} ποῖ ἀοερατὶ ουύ οὗἁ ΠΥ ταου ἢ, 
Νοτ ουὖ οἵ [6 τηουνῃ οὗἉ {πγ δβθοὰ, 
Νοῦ ουὐ οὗἉ ἴπ6 ταου ἢ οὗ [ΠΥ βορὰ 8 βοοά, βαῖτμ (86 ΒΡ, 
ΕΎοαι Βοηοοίοσ ἢ δηά ἤΌγονοσ. 

1 ἨΘΌ. ἐξ ισαϑ ευἱξ ἐπ λὶδ εν68. 

δισὰϑ ἈΟΥΤ 
4 ΒὺῸν 6 πῇ οοῆθα α8 ἀροπὲ μρ δίγοαηι, λον ἐλα ὀγοαίλ οΥ Ψεδοναΐ ἀτιυο8. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ 

νος. 13. ΧΣ, τρὶς 5 (οοτρ. ᾿χἧ!, 7) 18 8 τηϊχίασο 

οἴ ρῥγοροϑίξίου δὰ δάτογν, απὰ ἴῃ ἰδ δοηίϊοχὶ 8 οὐπλν» 

δἰο ἀμανγι οοπείγισίίοππι. ΤὨδι [9 ἴ0 δαὺ, {π9 ἔγχο ᾿ποὰθ85 

οὔ οχργοϑβϑαίοῃ ἃζ6 τηϊχϑὰ ἀρ, υἱΖ., ΟἿ" 3 ΧΡ ((8- τς 1 ΓΞ 
δἰϑϑὰ οἵ Ὁ023 Γλ223, Ὀθοδῦ80, ΤΑΥ͂ δθ, (6 θα Ὀδίδη- 

ενοθ ἔγοπὶ ᾽ν ἐδαῦ ταϑϑῃ σοί δωέίο, Ὁ, Οὐ, 

ὈΝΖ, ἀΡυχ ΓΘ 811 ΟΥ̓ ἘΠ ΘΙῺ ΥΘΙΥ ΤΆΓΟΥ δ84) απὰ 

Ὁ ϑ' ΠΥ γ5) Ὁ. 
γον. 19. 3)" δῃηά ποῖ ἈΝ 25 Ἐκοβσι, που]]ὰ δδΥθ. 

ΕοΥ δου κῃ, Ὧδο Ἰαϊίον -- υἱάεδωπὲ ΜΠ] ἀ1]60 κὶγο 8 
Κοοὰ τηϑδιίηρμ, 81}}} ἐπ ζΌσΊΘΣ ἰβ ἐμ οὐ αν ΔΡ- 
Ῥγοῦϑα γϑϑάϊημς. 866 ὨὈΒΙΊΤΣΒΟΗ.----- ΤῊ} ποτὰ κ' Γ“Ἵ 
Ἰ2 ΣἼ) 1) τθ64}} χὶ. Ἰ, πῆθυο ἰξ τϑϑὰβ 12 ΤἼ3 9) " Γῆ. 
Εν ἀθμον ἐποϑ πογὰβ πογοσθὰ Ὀοίοτο [ἢθ Ῥγορῆοῖ, 
Βαξ όγο νοροίδιίοη [8 ϑροῖζθη οὗ ψἈ]οἢ ἐἢ 6 Ὀγθαιῃ οἵ 
[δπ9 ᾿ο0κὴ (οοῃοοίγοα οἵ 88 ἃ μοὶ σίπὰ) ἀγίϑϑ ἃρ. Ηθσθ 
ἰδ βρϑαϊϑ οὗ ἃ βίγσθδπι νι] οἢ ἐπ Ὀγθϑί οἵ ἴῃ9 [Ἐν ἀ069 
Ὡοὺ ΑΓ ἀρ, Ὀαΐ ο8 ον ἀγίνο ουγατάβ. Ηθησο ἰἢ9 Ῥχο- 
Ῥδοί τραϑὺ ὁἤοοθθ δηοίμϑσ πογὰ ἔμδὴ 20). Βυΐ Ὠθ 

8 ἨοΌ. γεοοπιρθηδοβ. 8 Ογυ, ρεέ λίων ἰο Αἱολέ. 

 οοαΐ ΟΥ̓́ ̓αιϊ. 

ΟΘΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ,. 

ψΟΌΪα Οἤοοβο ο.6 οὗ ᾿ἐἶκθ δουῃά, ἴοΓ τῆ] ἢ ΠΟ) οὗ 
ἰοσοὰ. Τ}}}5 ΡΙ]6] ὕγοσῃ 3) ἀοϑβ ποὺὶ οἰ δον σο ΟΟσΘΌΓ, 
ἰπάϑοά, Βαὲ ποίΐμοσ ἀοθβ [πη6 ποιϊὰ-ὍὈὸ Ῥοοὶ ἰοστδὰ 

ἴτοτα Ὁ) οδουσ. ὙΆΘΓΟ [6 ΟὨΙΥ ἃ Η ΒΡ. ὉΠ (ὥθο. 

ΙΧ. 16 :; Ῥα. Ἰχ. 6, βῬδδαζϑβ ἐμαὶ ἰπϑιηβοῖγοα Ῥγϑϑϑηῖς ατοδξ 
ἀ! λον} ν)» Βαὲ ὑκ͵8 Ῥτγορδοῦ, δοὸ τ ν ἰἢ δ ρτιαχο, 

σου] δῃὰ ἀκτϑὰ ἰο ἔοστῃ δ Ρ1]6] δ); δῃᾳα ἰῷ ἰακίῃρ 1ἐ 

ἴῃ ἃ σδυδβαιϊἑγο 56}8696 ( -- (0 Ῥγοάῃθ δίκης, παϑὶθ), δηὰ 
τηδκίης 2 ἀθρθηάθηξ οὐ ἰἰ, ἢθ ρχγοσϑϑὰβ φαυΐϊΐο ἰπ ἐπ 
δρίγὶι οὐὨ [09 ἩΘΌΓΘΥ Ἰδηξῦδρο.----ἰΟ δϑοίηδ ἴο τὴϑ ὃ6- 
γοῃὰ ἀουθῦ ἐμαὶ ἫΥ (ἢ Ῥαῦβο ὝΥ) ἰ8 ἐο Ὀ9 ΔΚΘῊ 85 τα 

ἰδὲ τ 

ὀοαγείαίμδ. Βαὶ ἰἰ ἰ6 ηοὲ ἰο Ὀ6 ἀογίγϑὰ ὕγοιη ΝΥ (“" οὨ» 

Ῥζοβοίης βίγοδσω," Επαιν, νοβκι, 5.ΊΧΕΟΚΕ, ΒΟΗ͂Σ ΝΟ) 

υΐ ἴτοῃ! Ἢ Υ. ὙΏΘΙΘ 810 ἴῃ ΗΘΌΓΣΘΥ ΙΘΔΠΥ͂ γοσὺθ ἰΏ 
“τ 

ΜὨΙΘΉ ἐπ ἐγαπείνο δηὰ ἰἰγδηδί εἶ γ ΌΓΟΘ ὅσο δ ]Π][ ἰο- 

κοῖδοὺ υπϑοραγαῖοα ὙὙὝΥ 15 ΟΏ9 οἵ ἔπθπ). οι. ἐὰν Ὕ 

Ῥμ, χχχίὶ. 10, σέο; ἫΥ Ὁ] Ὁ Νυϊα. χχί!. 86; [κ8. χ ἐχ. 80 ; 

ἫΥ ΓΞ Ρχον. χχίν. 10, σέρ'----αραίηδὲ ἰμ9 οχρίδυδίίοδ 
ΟΥ̓ ἫΣ Ὕ23 ἐπ δὲ, πὶ απακισυο, άυκεε, ὕχδβεσν, 5» 
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Σττεϑοη, ἵ Ποϊὰ ἐο Ὀ6 οογγϑοῖ, ἰξ τδν ὈὉὈ9 οὐ᾽ουϊθὰ ὥοϊΩ γ ἐἰοη, ὙΒΙΟ, δΡΡοδγΘ ἰ0 [26 ἰ0ὸ ὃὉ6 ρΡῥγοιῃηρίϑα ἰπ οϑ808 

8 ατατηγαδίίοαι ροϊπὲ οἵ υἱου, ἐμαί τλ9 ἀἰδαμοεῖγο Ῥαδμ [ ἼΒΟΓΟ Π6 δα ]θοὲ 18 τομάθγϑὰ ἀϑβῃϊα δἰγοδαν ὉΥ ἐδ9 

οὨ ὙΠ) σ4}}5 ἴον ἃ βαδδίβηιϊν το τϑδηΐηκ ἴοσ ἼΥ, δηὰ ἰδὲ 
ττ -Ὀ 

ὙΥ δ δὴ αἰἰσγίδυὶο οὗ ἽΠΣΣΙ τοῦδέ δἷδο ἤδγο ἐμο δγίϊο!θ. 

Βιΐ (ὴ9 δοσϑηΐ [5 ΟὨΪΥ ἴῃ 6 Μαδδογοίϊα οοπδίσυ σίου, διὰ 
ἐοὸ οὨχἰϑϑίοη οἵ [δ ἀγίΐ016 ἔοσδ ὨῸ ΥΘΓΥ ΣΑΓΘ ΘΧΟΟΡ- 

ΘΟσηρασίβοι (ΘοΙΏΡ., 6. σ.» χὶ. 9λ. 

γοτ. 2]. Το 89 οἵ ὈΠῚΚ ἴοσ ὉΠΝ, ὙὨΟἢ τὸ δηα ἰη 

Φογθεη δ ῃ ΥΟΣῪ το υοἷ ἀογοϊορθά, ἰ5 ἰῃ 1δβαίδη δὲ} ἔῃ {1 
Ὀοαπηίηκα. ἘῸγ ἰῶ εἶτα ὈΟ(ὰ (ΟΣΤΩΘ ΟΟΟΘΌΣ ΒΑΓΒΏΪΥ ἴὸ- 
κοῖλος : {{ν. 1δ. 

ἘΧΕΟΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῺῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ,. 

1. Τῆο ΓΟῸΒῸ ΟΔΠ ΟὨΪΥ ΣΟΡΪΥ ἰο 16.868 δίποθθ 
ςοῃίρβεϊοῃ οἵ βίῃ ὈΥῪ 106 δββδῦγβηοο οἵ Η]8 : 
ὙΠογοίοσο (μ6 Ῥχοριοὶ ἀθοίαγοβ ἰδὲ (δ6 08) 
ΤΟΟΟΒΉ1268 1Π6 οοπιρίδἰηΐ, ἰμδὲ 115 τἱμκμὶ (νοῦ. 9) 
ἢγ)85 οδοδρϑα ἔγοτῃ ἱΐ, ἰο "6 νὸ]}]} ουπάράα (νοσ.1δ ὁ, 
16 α), διὰ τδμεΐ Ηδ ᾿ 85 ργορδχεά ἴο μοὶρ ἰμϑι ἰο 
ἧς. ὙΠογοίουο το) «11 ὃδ6 αἴνοη ἴο 189 
ΘΦΏΘΠΙΪ68 οὗὨ ἰβγϑοΐὶ (νογ. 18). Εδϑί δῃὰ ποδὶ 8}4}] 
Ὀ6 νυ] οϑϑοα οὗ {86 ταὶ ΚΠ ἀἰδρίαγε οὗ 7 μον} 8 
βόες ψ ἢ 6η Ηθ Μ1]} οοηθ οὐ |ἰκὸ ἃ βίγοδια ἰ᾿δὶ 
αγαίδ 18 ἀΔπὶ8 «πὰ 8 ἀγίνθη ΟΥ̓ 8 ἰθῃ) 09- 

βἰά6, ἰῃ οσάογ ἴο ὑτίηρ ἀοἸ γογδηοθ ἴο ρΡϑηϊίθηϊ [6- 
ΤΟ] (γνεῖβ. 19, 20). ΤῊΪ6 Ῥτγοπιῖβα οἵ ουϊγαγὰ 
ΤΩΒῺ] (οδἰδίάοη οὗ δα] γαίξοῃ ἱβ (Ὁ] οσθα ὈΥ δηοίμοῦ 
ἸΩΟΙῸ ΠΥ ΑΓα, δηἀ 4180 οοταίοσίηρ δηὰ ἘΡΟΟΝΕΒΕΊΒΕ 
ἴον 86 Ῥτορβιοὲ αἰ μλβο  ί, ἐμὲ (μ6 οογοηδαὶ οὗ {Π6 
ΒΡ ὙἘ{} [δγαο] ψὶ}} Ὀ6 χσοδὶ ἰχϑὰ ὮΥ (9 βρὶσίϊ 
ταὶ (89 [0Ε} [ι88 ἰδ ἀ οὐ ἴδ Ῥγορμοῖ οοπεἰπυΐης 
ἴο Οροσζαίθ Ὅσο 'ῃ [β8γ86]. (το, 21). 

2. Διᾶ 186 ΤΟΝ δοῦν ἰῖ----αὶῖ ἘΠ6 
ΣΟΙΒΩ .-- ἐγ. 16 ὁ-20, Αοοοτγαϊηᾳ ἴο ὑμ6 ῥτοθ- 
Ῥοςοὶ [06 Ῥτορβδοὶ μο]ὰ οι, 1ν1}}. 9, 90 1 ΘΟΠλ68 ἴο 
Ῥ888. ὙΤδοῖο 1 βαγβ: ἀ{ [βγϑϑὶ ψ}} Ὀγίηρ Ῥγοροῦ 
ἴταϊ9 οὗ Τορϑηίδηοο, πο ἰδ Μ111 0811] δὰ ἰὴο 
ΙΟΒῸ ΜΠῚΙ δΏΒοΓ ἰδ; ΐλ 111 ΟΥΥ, δηὰ {89 1.08" 
ἯΠΠὸΠ βαγ: οσθ 8ιὴὶ 1. [Ιη ᾿ἰχ. 12-1δ α Ιδβγϑοὶ] ἢδ8 
ΤΩΔ 6 ΒῸ ΒΟΔΗΥ͂ ἃ οοῃΐρροίοη, (μαὶ (Π6 τυ λα οὗ σο- 
Ροηίβηοθ ἀοιηδηάοί, 1ν11}. 6 β44.,), Δ.Θ ἴο ὃθ6 οχ- 
Ῥϑοεϊοα ψῖἢ οοτι δι ηἰΥ. 1παίδηε! ἴμο Γ9Ὡν ὮΘΔΓΕ, 
84 ΠΟΥ͂ 4180 Δοί Δ 1} }γ δήθ. Ηδ ἰηγοαίϊ χαῦθβ 
(86 εἰ(υδίΐου δηα ΟὟὯΒ τλὶὶλ ἀρ] οαϑατο ("82 »ῈῪ", 
ΟΡ. ἀεη. χχὶ. 11, εἰ.) ΟὨΪΥ͂ μ6γθ ἰῃ 148.) ἐπεὶ 
[ετδοὶ σϑϑὶ γ 88 ποί ἰΐα ἐπϑοοσαίίο σἰρῃί, ΘΟΘ, 
σογ, 1δὅ ὁ ἰδ ἱπ8 ἰο Ὀ6 οοῃβίγηθα 88 ἴῃ γοὺ. 9. 
Μογθονοσ, 89 ΟΝ καθ606 υνὔίτῶ ἄϊδιθαν 
(Ὁ, σοι. 1χἱἱϊ. δ) ἔδαῖ πο οἱ (6 ἴδθχθ. 
Τὸ (89 οχρτγοβεΐοῃ, ΟΝ ΓΝ, οοττοβροῦᾶβ ἴῃ ραγαὶ- 
Ἰΐαμπα Ὁ 1, ὙΤῈΘ ΤΌΣΟΙ τηυδὲ {πο γοίοσθ 
᾿ἰᾶνθ ἃ τπηοδηΐηρ ΒΩΔΙΟΩΟῺΒ ἰο δη ρῬγορδχζαίοσῃ [ῸΓ 
16 Ἰδίίοσ. ὙὍ7ε τασρὶ ἰμοσθίοσο ΒΌΡΡΙΥ δον ΟΝ 
86 ἱβουρῃὶ: ὄγθο ἰθ δῦ]6 ἴο πηραΐδίθ βιιοἢ 8 
ἰδίην, ἰο Ὀείης ἰδ ἰο σία". ΟομρΡ. χὶὶ. 28; [χιϊ], 
δ. ῬῬΒῸ [18 ἐπιίεγοοξϑου, οοτορ. 111}. 12, χῖν!ΐ. 8. 
ὕρου ἰμ6 ἱκηον] οᾶρο οἵ νἢδί ᾽6 πδηϊίηρς ΤὉ]]οττα 

᾿ὨΒΙΔΏΛΥ (ἢ δοίι4] ἱπίοσυοηϊζίοη. [{ 18 βυςσοοοίαϊ, 
ἴον ἴ86 ὅσ οὗ ἴ80 ΟΞ (αγιο] οἵ ΗΒ οἴὰ- 
ΒΙΡΟΙΞΠΟΟ, ΧΧΧΙΪ, 2, χ], 10. χὶ νι. 14, 860 1.18) 

οσγὰ Βΐπ Π9]1Ρ, δῃὰ (ἢ βΒυτϑ βυρροτὶ οὗ Ηΐε 
ρυγ 8 (6 τἱκ ϊθοῦδη 9885 οὗ δῖα οαΌ8δ9 δηἀὰ 
οἵ Ηἰβ πὶ}. εν. 16 ὃ ͵ β γεϊαίϑαὰ ἴο πμδὶ {0]]ΟτΒ. 
88 8 ΒΌΣΗΙΊΆΔΓΣΥ δἰδίοσηθῃϊ οὗ (Π8 οοηἰοηΐα. ὟοΣ. 17 
[ΟΠ]οντα 10} δροοϊβοδείοη ἰῃ βχυγδιῖνο Ἔχ ρσθββί 8. 
Ἡενοῦ ὁποναῖι ἴα Ροσγίγανϑα δτοιυιβίηρ {Π:6 ΒΟΥΘΓᾺΪ αἱ- 
ἐγ δυΐεθ δὰ δοιἱνἶοβ Ηἰὸ προὰβίη ογάογίο μθὶρ Η 8 
ῬΘΟΡΪ6 ἴο {πεῖν τ ἢῦ; δηὰ (Π 6 τα κίηρ οὔ 6 ΡΟΥΟΙΒ 
τοαϊάθηξ ἰη Ηΐῃ 18 τοργοβθηϊβα ὉΥ ἰδ ἤμχυτο οὗ 
Ηΐδε Ἰαγίηᾳ οὐ 186 ΒΕ ΥΘΓᾺΪ Ρΐθο 68 οΟὗἁὨ πλ1}}ἸΔΥῪ θααΐρ" 
τηθηί. ΤῸ 16 δρρὶ Ἰοαίΐοη οἵ ΟΣ Ρῥδββϑδζο 

ἘρΒ66. νἱ. 14, 17, δηὰ [16 Ζοοί. απὰ ΕἸλ., ». 644, 
8 10. Τὰ (δο τἱμηίιθουδηθδθ ᾿πδὲ ἀφαὶ κιδίοα 88 
ΕΝ ΒΌΔΤΛΟΙΥ οὗ βίοοοδθ 8 οοιηρδγϑά ἰο [ἢ οοδὶ οὗ 
τ δὶὶ ἴσοι ΜΕ] ΟΒ 411 ἀδτίβ οὗἨ [86 Θῃθν στορουπά. 
Τ᾿ ΟὈΙΥ μθεθ ἰπ 1β6.; δοΐωρ. 1 Κίπρβ χχὶΐ, 84; 
2 ΟἿγ. χυἱἹἹἱ. 83. ΤῸ Βοϊπιοί, (0 ἀοίδηκϊνο δ.- 
ΤΟΣ, [δὲ ῥτοίθοίβ ἐῆθ μοδά, {π6 ποῦ]θδὶ δῃὰ χηοδὶ 
Ῥγοῃχίηοηὶ ρματὶ οὗ 86 θοᾶγ, χυδγδηίθοβ ἱπογοίοσο 
ὙΟΣΥ͂ ΡΙΌΡΘΓΕΙΥ {πὸ οἰτοῖ ΘΟΠΘΘΓΏ : ἀ 6] γογδΏοθο, Β8]- 
ναϊΐζοι, υἱοίοῦγ (γι), ΘΟ. ἨδΌ. 11}. 8). ΤῆΘ 
ξαττηθηΐβ χουδί ἀδηοίο ἐμαὶ ΗΘ χηθδὴβ νθηρθδῃςο, 

δηά {6 ὍΡῸ ((λ9 Ἰοῦβ, ποοίϑῃ Ὁπάοὺ χαχτηθηί, 
οοταΡ. ᾿ἰχΐ. 10) πιυδὲ στεργοδοηΐ {πΠ6 ἄθθρ εδνρῃεβί- 
Ὧ686, {π6 ρον: ΖΘ 8] ἐπὶ δηϊπιαῖοα Ητα. Ὑογ. 
18. ΤὨυΒ δασιρροῦ, (89 [0Β}Ρ δανδῃῆσοβ ἴο {86 
οομῆϊοί. ΤΟ οὔ]οοῖ οἵ ἰξ 18 τὶ θοῦ Σθοοτ ρΘΏδΘ 
ἴο 1186 Θῃδχαΐοα οὗ 15786]. ΤΏ6 ταρθ ἩΠῈῊ πθϊοῖ 
(86 ανθ Τρργεβθοὰ ἴβσϑϑὶ, ἴῃ βἜΏΘΓΑΙ 4]} (δαὶ 

1Π00Ὺ Βανθ ἄοῃο ἰο ἰΐ (039), οοοαῦ. ἀποῦρδ, ΟΟΙΏΡ. 

δ}. 11; ᾿χνἱ. δΊΒΑΝ Ὧθ Τοσοιροηδοα ἴο ἤθη, 
οαρθοΐδ! νυ ἴο Κ ἘΒ6 6196’, (ἢ τορτοβοηίδινο οὗ 
186 ποδίποθῃη πουῦὶά. πὶ [ΠΟΥ υὐἱι ]} ϑασ 89 
ὨδτΩ9 οὗ [86 ΣΟ, ἐ. 4.,ὄ Ηΐδ ΔΡΡΕδγΆΏΟΘ, Γ6- 
γοϊδίίου, ἐδ [86 ννυϑαῖ δπὰ 816 κίοσιν ἐπ τ89 
θαϑῖ, ἴδ Ὀεΐοσθ 3.,),ΌῸ διὰ ΓΘ οἵὐἨ οουγθθ 
ἀρεϊψηαίοθ ἰο 186 ΗθΌΓΕΝ πῷ7 οὗὨ βρεδκίηρ [9 
ἰογηῆηιιδ α φιο, ἩὮΘΓΟΩΒ ΜΘ Ὠηυδί, ἱῃ ΟἿΓ 1η8ΔΏ- 
ΠΟΡ οὗ τοργοβοηϊηρ ἱΐ, εὐδοϊτυ6 (6 ἰόντι. ἵπ 
χιο. Εον 86 Ηδεῦγον που]ὰ ποῖ ΒΥ ἰμαῖ (Π6Ὺ 
ὙΠ ἴρδσ {6 [ΟΒΡ ἔσο) οδβὶ δῃηἃ ψοβϑὶ ΒἸΙΠοσ, 
88 1 (86 δρροάσγδῃοο οὗ [6 [0Ὲ0 ψῸΣ6 ἰὸ ὕθ 
ΤΟρΑΓἀΘα 88 βίβδῃι ϊηρ ἴῃ (μ6 τἱΔ4]90 δείποοῃ. 
οδαὶ δηὰ ποοίὕ. Βαυὶ {6 Ῥτορβοῖ βίδῃβ ἴῃ [88 
τϊάα]ο, ἀπά μ6 που]Ἱὰ ΟὨΪΥ βαῪ {μδὶ δοῖ {Ππ|᾿080 
{πὶ ργοθοηΐ {]ΠἸϑτωβα  γ 68 ἰὸ Βἷμι ἔγοπι (ἢ οδδὶ δηὰ 
(οθο ἱἐπαὶ πιϑοῖ ἢἷβ ζᾶσθ ἴγτοιῃ (6 νοβὶ, ἴτοῦι 
ἩΝΔΙΘΥΟΥ δἰ. (πὸ ν οοτηθ, ΜΠΠ[ῃ ἴδδσ {86 [0 ΒΡ. 
Οἱ {μῖ8 νψ6}}-Κηότη ΗθΌχον τλοᾶθ οὗ Ὄχργοβαίοη 
ΘΟΙΏΡ. χΥΪ!. 18; χχὶϊ. 8; χ]. 1δ, εἰς. Τῃὸ ΟΧργεδ-. 
βίου, "ἴραν (ἢ6 Ὥδιθ οὗ 86 [0Ὲ}, 18 ἰουπά, 
Ῥεαΐ. χχν. δ8, δηὰ οἡ [88 ρτουπά οἴ [Βαὶ μα χρλ 
ἴὴ Ῥε. Ιχχχνὶ. 11; ΝΡ. 1. 11; Ῥγοῦδθ!Υ δἷβο. 
Μῖο. νἱ, δ, ποτ Ἶ2 ᾽ ΠΙΕῪ 16 ἰο Β6 τοδὰ, ἱπείραὰ 
οἵ ὦ πῪ ; τπθη, ἰοο, Ῥβ. οἶδ. 16, τ ἈΙοΒ ἷἰφ ονῖ- 
ἀρΠΕΥ ἃ οἰϊδίΐοη οὗ ον ἰοχί, δῃὰ ΘΟ Β τηΒ ἢ 9. 
τεδάϊηρ ᾿δν; δῃὰ Ῥβ. Ἰχὶ. 6; Μαὶ]. 11. 20.-- 

Απᾶ ΒΟΥ βῃου]ὰ ποὶ (Ὧ6 Ἀδαί μεθ ἴθαγ ἔθ 8 ὨΆΠΊΘ. 
οὗ (6 [0ΒΡ, βοοΐῃρ Ηθ οοϑπλεβ 88 8 ΟΠ ΘΑΒΘα: 
τίγογ (ΟἹ ἫΥ βθ6 Τετί δῃὰ αγαπ..). ὙΝ παῖ δοί-. 
ἰοΣ. ἱπιαρο οουἹὰ ἴπ6 ῬΤΟρΡΠδὲ τιδθ ἰὸ βίρτιγ “76-- 
ον δ}}}8 πυῖσῃΐ, [δὲ (ὉΓ ἃ τἰτηθ σΣοδίγαιποα 1186] (ο 
{μ6 Ροΐϊοϊ οἴ ἐρολιϑειὶ ἰηὐυδίῖοθ ἰογα γα [δγδοὶ, ΟὨ]Υ͂ 
ἰο ὈγοαΚ ἔοσί πὶ τῆ [ἢ 6 ργοαίοσ ογΩΥ ἢ Ηδ οομλ- 
ΡΆᾶζοβ ἰξ ἴο ἃ βίγοδστα συ ηὐΐοἢ [6 αἶκοβ [ὉΓ ἃ ψ 110 
οσονὰ ἰοροίπον, Ὀυΐ παίοῆ, πϑὴ δ τραῖκοθ ἃ ογθ- 
Υ͂3586 ἴῃ ἴῃ 68 ἀϊτοα, ὈΥΘΔΚΒ ΔΥΔῪ ὙΠῚῺ 80 τιῦοὰ (89 



ΤῊΞΒ ῬΡΒΟΡΗΕΙ͂ ΙΒΑΙΑΗ, 

Ετοδίοσ βοῦν, δῃὰ ἰγγοβίβι Ὁ] σαστὶθβ 811 ὑδίοσθ 
1, ΣΠΣΟΙΠΙΥ σι οη. 5 οὐ ποὶρπὶ 8 δυρταρηϊοα 
ὉΥ ἃ αἀτγινίης πὶηά. Ἷ1ῃ 18 ᾽'6 ὀχργοβϑοθ [86 
τπουρὶὺ (μαὺ δ'9ϑοὸ ὑπ άογ}165 χὶ. 7, (δὶ (88 Βρί τὶς 
οὗ {π6ὸ [0ΒΡ, ἴδμαὲ δ]θὸ ἐπ {μ6 πὶηᾶ δ8 οὔθ οὗ ἱΐβ 
Τογίηβ οὗ τηδηϊαίδιΐοη, ψ}} οχοσγοῖδο (π6 δοέϊγὶς 
βαϊϊοὰ ἴο ἰδ, δὲ [9 ἀρείγυοίίου οὗ (6 πογ]ὰ, 88 τἰ 
ἀϊά αἱ ἰδ ογοδίΐοη (θη. 1, 2; οοϊῶρ. 188. ἷν. 4; 
Χχυὶϊ. 6).-Ἴὰ νορ. 20 ἰδ6 ἀϊειϊποιίοα Βοίνγοθα 
“ Ζιοη᾽ δηὰ “ἰμθ οοηνοτίοα 1η 96400Ὁ᾽᾽ 18 ἀυθ ἴο 
ἐὴ9 ρδγδ]]ο]βα), δὰ ἐπογοίογο γὸ πγχαδὶ ποὶ διίδοῖ 
ἴ1ο {ιῖ8 πιο ΓΘ γ᾽ τ οίοσιοδὶ ἀϊδιληοίζου [16 ποϊχὰὶ οὗ 
ἃ Ἰορίοαὶ ἀϊσιποιίίοα. Οὐ γ»ώθ 2 οοπιρ. 1. 7, 
27. νυ. 18; χχυϊἱὶ. 1. 

8. ΑΔ ἴοσ 116------ὈΥΟΥΟΣ, γον. 21. ὙΠ θη 
Ὅ6 ΘΟΙΏΡΒΓΟ οἴδρ. ᾿ν]}ϊ. ψ ἢ ἰχ., τὸ δηά ἰῃ (6 
ἔοστμοσ 8 Υ τοδδῖο, Ῥσβδοίΐοαὶ, βδυογο βου, 
σῇ ΐοῖ οδ ΟὨΪΥ αν ὈΘδη πηδήθ (ὼς 8 (γοϊδίϊγθ οὐ 
δ Ὀροϊα6) Ῥγοδοηΐ οσοδδίΐοη. Βυΐ ἴῃ οἶδρ. ἰΧ. γα 
διδαὶῃ δηά ἰδ Ῥτγορμοὶ ἴῃ 6 ἸΟΩ͂Υ Πὶχηῖ, δη- 
ΠΟυΠΟΪῺΣΖ δ6 τοιηοῖο πἰατο. Οἤδρ. ᾿ἰἰχ. ἴΌτη}α 
1π6 Ὀγίάρο ἰο (Πα ἰἴῃ [Π6 ΤΩΔΏΠ ΠΟΥ ἀοδιρταῖοα δῦονθ 
(οοιΏρΡ. αἷβο ἱῃ δοεί. δὰ δ λίο. ᾿. 64, 811) θα 
ΠΟΥ͂ [ἰχ. οοδοϊθἀθ8 πῖῖὰ ἃ ἀθοϊαγαίίοα Ῥτο- 
ταΐδοα ἴο ἰῃ9 Ῥιορῃοὶ ὑπ οοηϊδηυδηοο οὗ {16 
οἰιαγβιηδιΐο αἱ οὗ (6 βρίτγις Ὠογοίοίογθ 1π|- 

(ο πἷπι, τὸ ὙΠῚ θὲ τῖσαι ἴῃ τορανάϊης (μὲὲ8 
φοϊδγδιίίοῃ οἵ ΟἿῦ γθγ86 85 (6 ἀϊγοοὶ ἰγδηβί(ιοη ἴο 

186 Ἰοῆίον βὲγ]α οὗ Ῥγορίθου ὑπαὶ δρδίη Ὀοαίηβ ἴῃ 
οΒδρ. ἰχ. Β.}}1, οὗ οοῦγϑθ, νοῦ. 21 οδπηοῖ ὃθ τϑ- 
ογτοά οὐἱγ ίο (ἰδ δακυγδηοο ρίγοη ἰο [86 ἘΎΌΡΠΕΙ; 
ἴον [Π6 βουπὰ οὗἉ ἱπ6 ποτάβ οὗ [Π 9 γὙϑσθθ βῆ ουγβ 
ἐπι 6 1.05} δὲ [ἢΠ9 βαγα ἔΐπ)8 το!]Ἱά στόντῃ [6 
Ῥτοπαιῖδο σίνθη ἰο ἔΐ6 Ῥϑόρὶθ [δγδοὶ ἔγοιι νοσ. 1ὅ α 
“Φηά οὐ, ΤΉσο (18 γοσθο 88 ἃ ἀοῦθ]ο ομδγϑοῖοσ. 
“ΤΑ ἀρροδιη ἴγουι ἐδθ ῥἷυγαὶ καβὲχ ἴῃ ὉΠΓῚΝ, οΟὨ 
189 οὔθ δεηά, δηὰ οὐ ἔδο οἴδιος ἔγοῃι ἰμο δ ἄγϑϑθ 
΄ο (0 Ῥγορῆοῖ, Αἱ {Π9 βδπηθ ἰἶπλθ ἰΐ ἷθ ἴο Ὀ6 ΣΘ- 
τολυκοί, (πὶ γογ, 21, ἴῃ σοϊδίΐοη ἰο ψῃδὲ ργϑοθάοβ, 
ἼιΑ8 8 ροβί(ἱνο δηὰ ἱηνδγὰ οπδγδοίοσ, Ῥοοδίξνο, 
Ὀοοδυθο ποι ἰης οσΘ 18 βαϊά οὗ [26 οὐἱ ίο 6 
'ἄοπο ἰο [0 οῃθηλίοβ, δαῦ ΟὨΪΥ (86 χοοὰ ἴο 6 ἰο 
Ἰρτδοὶ ἱβ βροίθῃ οὔ; ἰμνγαγα, Ὀθοδυδο ψἣδὲ ἴθ βαϊα 
18 ποὶ σοῃοογηΐης ν]ἹοιοΥγ δηὰ ουϊπατγὰ βαϊναίΐου, 
Ὀυΐϊ οοποοτηίπα ἰη πᾶσά ἱπηρατγίδιΐοη οὗ (86 Βρίτίι. 
ἴα ποῦ Ξε θα [. Εν ποίμίηρ 16 βαϊὰ Ὀεΐοτο οἵ 
Ὑδὶ δηοίμοῦ σουἹὰ ἤατγο ἄοῃηθ, ἸΤδμοτγοίοτο ἰΐ 
Τήθϑῃβ “δηᾷ 1, Ὀαϊ (86 ΘΙ Ρἢδ815 ἰβ οὐ ἐπ “1,᾽; 
«Δα (Ὠΐδ 8 τλδ36 Ῥγουηλϊῃοηὶ 80 δογηθ ιΐηρ ἴδ 
Ἴο 6 ρῥτοηιίβοὰ (δαὶ ουἱν αοὰ οδη ἄο, Αἱ ἴδ6 
ΒΔΠ16 ἰἸπ10 ἴπ6γῸ 8 ἴῃ ἰμο80 ποιὰβ 8. σοι ποῦ 
οὗ (6 ψογάβ δροϊζοῃ ἰοὸ Αὔγδθδι, θη. χνυὶϊ. 4: 
“5. ἴον τὴθ, Ὀθ οἱ, ΔΥ οονοηδηΐ 15 ἩΠῚΝ ἐπ 66.᾽" 
“Βαϊ (80 οονεηληΐ ἐμαὶ (86 [ΒΡ οτο ποῖ ἃ 
“Ὁ Υἱοῦ ἴθ ὩἢῸ ἰΟΏΖΟΣ οὴθ ἰπδὶ Ῥτγοιηΐροα ρτοαδαὶ 
ἀπόγθαθθ ΕΥ̓͂ Ἰ]6828 οὗ 8. ΠΟΙΙΘΙΟΙΝ Ῥοσίογιιυ, 88 
α ἰμδὲ οονθηδηὶ τῖτι Αὔταβδπι. ΤὨΪ8 ὨΘΤΥ οογο- 
Ὡδηΐ χοΐοσβ ἰο ὑπ βρίσίϊααὶ 116, ἴο ἃ ΠΟ βρἱτὶ- 
ὑπὸἱ οομηταπηίοη σι (86 Γ[.0ΒΡ, ἴο (16 πογβῃὶρ 
οἵ αοὰ ἴῃ ερίτῖ! δηὰ ἴῃ ἰσυίι, 

Ομὸ πουἹὰ πο οοταργομβοηδ ἴῃ τδμδὶ [0] οττα 
ἝὮΥ (80 [ΟΒΡὺ ἀοοβ ῃοὶ βαν ἀἴγϑοι: Γ ΝΠ μὰς 
ΤΥ βϑρὶ τις ἀροῦ ἰμθηι, αἴο., Ὀπὶ βαγε: Ἀγ Βρίτιῖ 
τδαῖ 16 προῖ ἴΠ|96, διὰ ΣῪ ψοσᾶδ γὩ 0 8 
1 ᾶνθ ρμὰϊ ἴῃ [ΏΥ σοῦ (Ἰϊ. 16), 6841} 
ποῖ ἄθρατε ουὧῖἷ οὗ ΤΒΥ τοῦ ἢ, εἰο., εἴ (6 γ0 
ἝΟΓΟ Ὠοΐ ᾿υδὶ {πὶ ἀου]6 οὐ͵θοί ἰηαϊοαιοα αὐονα. 
Βαϊ πουϊά (6 10ΒῸ μανθ ρῥγοπιϊδοά ἰο ἴδ 
Ῥτοροῖ 80 Ὡυιμοζοῦδ ἃ ροδίογιίυ, που] ἣθ δ Υ6 

ἀροϊασϑα {86᾽ Ῥγορδοίίο νἱῆ ἴο δ ἃ πηδίϊοσ οὗ τ 
μιοεϊϊδμοθ ἱῃ ἷδ (Δη}}}Υ7}7ὴ (ὐετίαϊΥ ποί. [π 
οοηίγαδί ψἱὰ ὅδε. χνὶϊ. 4 δαη., ἰδ 8160 48 
ΤΑ Οἢ ἰο ΒΑΥ οὗ “Δ δβοοὰ δῆοσ ἰδθ}, θυϊ ΟὨΪΥ͂ 
ἴῃ [Πὺ βαϑθ οὗ ἃ πυΠΔΘΤΟῦΒ ΘΟΓΡΟΓΘΆΪ μίαν ᾿ 
ἴδ 16. Π6γθ Ῥγοιχίβοα ἰο {16 Ῥσορβδοῖ ἰμδὲ ἴο βϑῃουϊὰ 
ΠΑΥ͂Θ ΙΏΔΩΥ͂ δβρὶ γίυ4] ἀεδοθηάδηί; ἰδὲ ἰπογοίοσο 
[βγβοῖ, ἰο {89 τοχμοίοδί βϑῃθγαίζοηβ, β88}} θὲ 8 
ῬΡΟρΙΟ 8|1οὰ τί [86 ϑριτγίι, δὰ ροϑορὶο οἵ αοά 
1ῃ [89 Ὠχοοϑὲ ἐὐμΩρΣ φανοῦ ΤῊΡ τὐχλλν λῥης, παρ θα 
Ῥοδίοσι ιν οὗ (6 Ῥτορβοί, δηά οἵ ἰδ6 ρϑορὶϑθ 19- 
Τδοῖ, ΠΟΏΘΓΆΙ]Υ προγρα ἐπ, 0Ή6. ἘξοῖΣ ΟἾΔ. 
Ιχ. οηνγαγὰβ ἱξ 6 οὐἱἀθησοθα δὲ ὁὔποθ ἐπδὲ (πὸ Ῥσο- 
Ῥμϑὲ π88 ὈΘοοῦλθ ΠΟ ΤΏΘΓΘ Ῥγϑϑοῦοσ οἵ γοροπΐϑησο, 
ΔΒ τυ 81: βεραὶ ἰο ὕὈ6 (Π6 σδ56 τοι οπδαρία. ἱνὶϊ., 
᾿νὶ11.. 1χ. 1--3, Ὀπὶ (μδὶ [6 ΕἰΕΒ ΡΓῸΡ εἰϊο κί 
ἦα 8(1}} ἰὰ Ηἷτὰ (δὲ ἰδ δ0]6 ἰοὸ οΪᾶ νἱϊῃ οι- 
ταρίατοὰ 6γ9 ἐμ ρΊ]οΥΥ οἵ (ἢ τεπιοίθ ἑαΐατο, διὰ 
ἰο Ῥγοοϊδί τ ἐξ τι οἰοααθηϊ ἰοησυσ. 

[θα νος. 21 ὈΕΙΤΊΥΖΘΟΗ βδάγα: “ΤΟ [Ὁ] πίη 
ΕΎΡΟΥ δ αὐ ἀτεβθοὰ ἰοὸ [Π6 “ϑογυδῃῖ οἵ 6- 
οΥ̓δὴ,᾽ νιοὶ ἢ88 Ὀθϑῃ ΕΣ ποσίο 14}}γ [Αἰτπ{Ὁ] 

δηὰ μαρία !γ ὑπαὶ δύ], Ὀυϊ πλοῦ μδ5 πον σὸ- 
ἰυγηθά ἴοὸ Πο]  ἴγ, σὶς., [Π0 τοληδηὶ οὗ [6γ86],᾿ νοὶ 
ἢδα ὈΘΘΏ γοδοιϑα ἰΠγχουρἢ [86 τηράϊαπι οὗ ἃ 
ἡυάρτηοπὶ ροὰ {86 Ὠαἰΐοηδ, δὰ ἰοὸ σδιοῖ 188 
ατοδὶ ΠΡ ὁ ΕἸ ΠΟ ΓᾺΡ νυ, ποτὰ βαπιτο 
ποεῖ, δἰἰδοῦ ἐποσηθο γο8.᾽) ΟἸΑΕ ΚΒ  ῦτν. Τῆ. 1. . 
Α. ΑΥἸΝΧΑΝΘΌΕΗΕ ἱπίοσρτγείβ  ἰῸ (π6 δ τᾶγ. Ηδθ 
ΒΑΥΒ: “ΤΒ6 ΟὨΪΥ Ὠδίμγαὶ οηΐ οὗ ἰΠ6 ὕγο- 
ποῦ ἐΐεπι δ (λδ6 οοπυετίδ οἵἉ ἕη, «αοοῦ, ἴο 
νοι [06 Ῥγοζαΐβα ἴῃ νϑῦ, 20 16 ᾿ἰογἱίοὰ, ΤΉρΘδο, 
[Π6Ώ, δῖο βιιἀάθο]γ δαάἀγοδοοὰ, οσὨ γαίμοσ ἴ5 6 ἀ15- 
ΘΟΌΓΒΟ ἰ8 ἰγησὰ ἰο [ογδοὶ ἢ :πλθο] δ 6 ρσοκθηϊοσ, 
ΟΥ 88 ἴΠ 1464] τοργοδοηίδινο οὗ εἶθ ἀδδοοηάδηία, 
Ὠοὺ οὐῃδίἀοτοὰ ΤΩΘΓΟΙΥ͂ 88 ἃ πδίίοη, Ὀυϊ 85 ἃ σβσο, 
δηὰ «δΒοτγοΐοτο ἀρόῤ και" Ῥτοδοὶ γίοθ 88 γ7γχ6]] 85 ἢ3- 
εἶνοθ, (θη 1198 88 τὸ} δ 760 νγ8, ΠδΥ, δ] εν 
Οομ 1165 ἰο πὸ ἀχοϊυκίου οὗ ἴπ Ὁ Ρ6] Ἰονὶης Φ οντα. 
Τῆΐ ἰάεδ οὗ ἐδ9 [εγδο] οἵ αοά, δηὰ οἵ ἰμ6 ργο- 
Ὠιοοΐθβ, ἐβ ὑοο οἰϑασὶγ βἰδιοὰ ἴῃ [86 ΕἸ ρ1δ:1}6 ἴο 186 
Ἰ1Δ08 [0 Β6 Σἰθδρρσομβεηάοα οὐ ἀδηϊθα ΕΥ̓͂ ΔΗ 

ΜὮΟ δάπιϊξ [ῃ6 δαϊοσ ιν οὗ (86 δροδῖῖθ. ΤῊ} 
ἰμιογργοίδἤοη ἰδ ππογεονος μοὶ ἃ ΣΏ6ΓῸ ἱποὶ ἀθηΐα] 
ΔΡΡ᾽]ϊοδίίοι οὗ ΟἹ Τοβίδιμοης ὀχργοδβαίομδ ἴο δῃ- 
ΟἴοΡ βυῦδ)]οοί, θα ἃ Ῥγοιγδοίοά δηά οἱ ἀμ ςν: 6χΧ- 
Ῥοαϊιίοη οὗ ὑπ6 τοῦυΐαδὶ χοϊδώοηβ οἵ ἔπ οΪ]α δὰ 
ὨΘῪ ΘΟΟΏΟΙΩ 
Ϊατδοὶ. Τὸ τοδὶ ῬΟΟΥ, οομδίἀογοά 88 (Π6 15- 

ΤΟΙΘΓΘΏΟΘ ΣΩΘΤΟΪΥ͂ 
ἰο [86 τοοορἄοῃ οἵ ἰμ6 ποσὰ, 1ὰ οι σᾶϑ6 (110 
ἐᾶν ψουἹὰ μαν ὕθθῃ ΙμΟΓΘ δρργοργίδίο. πόδ 

Ἀηβρι οὗ 118 στοαὶ 
τοχαγάοα ἢοΐ ΣΔΟΓΟΪΥ͂ 88 8 σοοοΐνοσ, θαΐϊ ῬΓΟΡΆΕΩΥ, 

88 ἰο (ἢ 6 α παλῤοτεν 1εγϑοὶ βϑϑλβ ἰο ἤδῦθ ὯῸ ;ΙΏΟΓΘ 
γα] 80]9 εἴἶδοὶ [Πδῃ ἴο ῥσϑρβῖο ἃ ἰγαποϊἔοη ἴἰο ἴ᾿ὸ 
ἸΟῪ Ῥγορμιοῖίο Ηϊρῶς ἰδὲ Βοχῖηδ πὶ Ὶ ΟἤδΔΡ. Ἰχ. 
δ δὴ Ὀοϊίον ἀΐβρθηθο τὶ τ ἐπα ἰταποϊοη ἐδ 
μῖρς ἐς τα 1άοδα σου μῆς ἰὴ ὉΥ 1μδὲ ἰηϊογργοίδίϊου, 
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ῬΟΟΤΒΙΝΑΙ, ΑΝ ἙΤΉΙΟΑΤ, 

1, Οἱ ᾿ν]. 2,8. ὙΉΘΤΘ ΔΓΟ αἶϑοὸ ἰο- ἀδὺ ἸΏΔΩΥ 
Τα η {μπὲ Βο]4 ὕρ πεῖν κοοὰ πογίκα ἴο ἀοά ([μαϊκο 
ΧΥΪΙΐ, 11 δα4.), δῃὰ ΝΟ, ουΐ αἰουὰ οἵ 5] θη} ν, 
τεργοδοὶ Η]π ἴοσ ποῖ δάθαυδίο!Υ σοναγάϊηρ [μοπὶ 
ἴον ἴθ. Βυΐ οὔθ οδῃ ἐϊΐβ 8}: ΒοΓΘ ἱν ο 
Οἶδδθθα: ἴμοδθο ἴδαξ Ὀοδδὶ οὗ βανιηρ ἀοηθ τΟσΐκα 
οὗ υπάουδιοα πλογαὶ ποῦ ; δηὰ βοὴ 86 Τουπὰ 
τοὶ ργοίθῃβίοηβ οβϑθ4}}7 οὐ ποῖα ἰῃδὲ ΔΘ 
ΤΩΟΓΆΠΪΥ ἱπά βοσοηὶ, 88 οογοπιοηΐοθ οὗ τ σβῃΐρ δηὰ 
186 1Κὸ, Οἱ οουτδο ἵδοσο ἰ8 ἃ αἱ θγθηοθ Ὀθίυγοθ 
8686, [Ὁ [86 ἴοσταοῦ οδπ, ὑπ ον βοόῖλα οἰσουτι- 
δἰδΏοοθ, ΓΘΆ]Υ̓ ἀ6θογν ᾿γαῖβθ; ὙΒΘΓΘΑΒ (06 ἰΔίίο Ὁ 
πάθον 8}} οἰγουτηβίδῃοαθ δοοοιμ 18} δοιμθι ἰηρ 
ΤΩΟΥΘ ΟΥ 688 ΤΔΟΓΆΙΥ ἩΟΣΓΏ]εθ8, Υ68, ῬΟΒΘΙ Ὀ]Υ, 88 
ΤΩΪΒΟΡΒΌ]6 Πγροογί(οθ, ἀἰγθο Υ ργογοῖσο [89 ἩγΘΙᾺ 
οἵ Θοά. Βιΐ πογον ᾿δ8 (η9 ογϑαίυσθ (9 τίν ἴο 
δοοῦϑο αοά. [ΐ πιὰὺ 6 ἀοραίοά πβοίμοῦ βύοι 
δοοιβδίίοη 18 ΠλΟσΘ [ΟΥ̓ οὐ Ὑ]οϊκθάπθδα. 10 18 
ὉΠΩ͂ΘΓ 811 οἰγουτηθίδηοοθ ἃ ργοδυιηρίσουδ ἰπας- 
χηθηῖ. ἘΌΓ, 88 Ἰοηᾷ 88 ἯΘ 1ἶνο, Γθβϑ} 5 ΔΓῸ ποῖ 88- 
Βυγοῦ, δ πὸ ᾿δοὶς ΔΌΣ ΠΥ ἰο 866 811. ΟἿ]Υ [86 
ἀδγ Μ1}} τᾶ ἱξ οἶθαᾶγ τπδὶ 18 (ἢ9 τοϊδοη Ὀ6- 
ἱσθοὴ (οα᾽ 8 ἀοΐηρ δῃά ουγβ, δη {ΠῚ Η6 88 μοί 
Ἰοὶ 186 }υδὲ Σϑοοιρϑηθθ ΡῈ νδηιϊΐηρ (ἰἷ. 18 ; ΧΙ, 
26 

δ. Οπ [νἱϊϊ. 4 ΤῊ Ῥτορδοὶ βηᾶε ἔδυ] Βαα.- 
αἰ 89 ἀρναν ἐγ ἐμο 76π͵ ἴῃ ὕνγο σαδρθοίβ. 
ΕἸγοὶ, θοοδυθθο ὑπο σοι Ὀϊηοα ἐποῖλ τ Ὑσοσ ΚΒ 
οὗ υητὶριιίδουβηθβθ, βθοομα, Ὀθοδυβθ {Π6 0 Π6] ἃ 
1πΠ6 “ΟΟΙΥ ἀχοροΐβθο᾽ ἰο ὃὈ6 {π6 οἰμϊοῦ τῃΐην. 
Ῥογδδρδ ἰῃ (86 βοσπίοη οὐ ἴπ6 τλοσηΐ οὐῦ ῸΕΡ 
δὰ οὖν ἱοχὶ ἰῃ πιὰ πο Ηθ βαϊὰ: “Ἵ Πθη γ9 
ζαδι, Ὀ06 ποὺ 88 ἴπ6 ΒΥροογί(68 οὗ δ βδὰ οουῃΐο- 
ὩὨΔΏΟ(Ο.)» Μαΐϊ. νἱ. 11. Ηδθ πιαῖτοβ ὑστοιϊηθηϊ 0Π6 
ῬΑΓΈΟΪΑΡ ἐμαὶ ῬΓΟΡΔΟΌΪΥ Ππονθγοὰ Ὀοίοσθ οὰγ Ῥτο- 
Ρμεί αἰδο. ἘῸγ ἰἰ 18 Ῥοββῖθ]9 ἰδὲ ἢΘ ΒΑ ἰη ἐδπ6 
Βδηρσίηρ ἴπ6 μεδα " δὴ διίἰβςϊδὶ, δβδοιθα, δπὰ 

80 ὨΥΡΟΟΥΕς8] ἐχργοδαίοη οὗ ἃ ρου {μαὶ ἀϊά ποὶ 
αχὶθὲ ἱΠΤΑΤΑΪΥ ; διιβουμῃ 1ζ 18 ἢοΐ δβοϊ αἰο ν 
ὨΘΟΘΒΘΑΙΎ ὑπαὶ ἐπΐ8 Ἰοιϊηρ (86 Βοδὰ βδὴρ δηά 
τηδ κὶηρ ομοἷδ Βοὰ ἴῃ βαμὰ δηὰ δβῇθβ ἰοοῖς 0]806 
πὶ Πγροοσίἐἶοαὶ ἰηίοηί. Βυΐ ον 10Ὲ οχ- 
λανο διλϑηβ (μα οπ6 ἀο ῃοὶ ]οἱ ἘΡΙΚΕΣ {6 
διδββοῦ, βίοἰκ]γ Ἰοοῖ, ἐμὲ γα [90 Ρη αυϊΐο 

Ὡδίυγαὶ ἐξηνς παρὸ οἵ ἴαδίλης. ἧς ΒΑΥ͂Β (Υ6Γ. 
17): “αΐ μοῦ, πβοὰ ἰδοῦ ὅιαι, δῃοϊοΐ (ΠΥ 
Βοδὰ δηὰ ᾿δδὰ (ΠΥ ἴδοθ, (πδὲ ἴμοὰ ΔρΡΡρθδγ ποὶ 
τηίο πλθῃ ἴο ἰδϑί, δαί ππίο (ἢν Εδίμον, τ μ] οὶ ἷβ 
ἴῃ βροσοῖ." ΟἿ βθεβ, ἐπογοΐογθ, ἐπὶ ἰῃ ἴμ9 ὅοτ- 
ΣΩΟῺ οἡ ἴδ τοουῃΐ [ἢ 6 [ΠΝ ὈΥ̓͂ ΠΟ Π168}8 Γα]θοίδ 

. ΘΌΓΡΟΓΟΔΙ ῥκδίίηᾳ. Εἴθ ΟἿΪ]Υ Βῇ ὁ κὰ ΔΌΒΟγσθηοϑ οὗ 
χαΘ ἢ 8 ἈΥΡοοΣ εἰ68}} πρέρηδα, ἐῶμεν: ἴοσ (89 ρταιΐ- 
βοκιίοι οἵ ὑγίάθ. Βυΐ ἰῃ9 διοὺ αἷδὸ ἀοϑθβ ποὶ 
ταὐθοῖ ἑαβίίηρ. Βαυΐ 6 ποιὰ βδνθ οογρογοδὶ 
ζαϑιϊηρ Ὀ6 06 101} ἀχργοββίοι οὗ δ αἰπιυ]δ- 
ὩΘΟΌΒ ΙΏΟΓΑΪ ἀοΐηᾳ οὗ ρμβηϊίθωϊ βοϊ άθηΐδὶ δηὰ 
οοταρββαϊοηαϊζηρ ἸΟΥ6. 

8. Οἡη [νἱϊ!, 6-9. Αἱ ἐδὸ δροδὲϊο ὕδγοβ ἤσγϑδι- 
ἴον ἀραϊηδὶ ἀοδὰ τόοσξϑ, (μδὲ οὁσοη ΑΌγα» 
μδ.18 (Δ: τῶβ ἴῃ 1ίθο 8. στιὰ ΤΟΓᾺ] δοῖ, Βὸ 
᾿ιθγο, ἴοο, πο Ῥτορμοί :ηρβὶβίβ οὐ σίρε του κβ 88 
ΟΡ ἴο ἴα ]β6 ψόοσκα. Βαὺ ποίί μος ἀθοΐδγοβ 6θ- 
ΒΟΏΓ41}Υ δηγι εἷς οοποοταΐηρ {μ6 ἔσθ στουηᾶ 
δηά οτἱ απ οὗ ἰΠ6 πόσα (δὲ {ΠΟΥ ταϑβῃ, Ὀθοδῦθθ 
16 οοηΐοχι οὗ {ποῖν ἀϊδοοῦσδοθ 0605 Ὡοί 68]1] [ὉΓ 

118 ἴτοπι ῥδββαροβ ἰμδὶ ἴι, Ἴ7ὸο δἵοὸ ἰο βῦρρὶ 
ὌΨΑ ΤῈ τὰ Ροϊηΐ, ποῦ [ΠΟῪ δἰ ΘΕ} γ Υ δρεαῖς ἴο 

ἴδ [0 σγδηϊδα, δοοοσάϊηρ ἰο [᾽6 τχθαβῦχο οἵ ἰῃ- 
(6 Πρϑῦοθ σίγϑη ἰο ἐμ ιη. ἔοσ ΘνΘῺ Ιβαΐδἢ Κῆονθ 
τῖσμς Μ6]} ἐπδὲ (Πδὲ π οὶ βαιβῆθθ δηὰ ΒΓ ΒΘ ἢ 8 
Ξ Ἂ ὡς 06 οδίαϊμοα ὈΥ ΟὨθ᾿Β ονῃ δος δῃὰ εὖ. 
οσί (1ν.). 
4. Οκ [ν]1}. 7. “ΕἸοβἢ ἀοηοίεβ Βοτθ ἴῃ πΐβ 

οοηίαχί βου} ἰὴ τόσο βι1}}, τοῦ “7. γὸΐ 
ΜΌΣΙΣΕΠῚ 88 στοηλασκοα : “ ΤῊΘ Χο ΘΙ ὈΓΔΠΟΘ 
οὗ ἁπΐνϑεβαὶ Ὀσγοιμοσῃοοα, δῃὰ ΠΟ τ δΓθ 8]] 6Χ- 
ἩΡῚ ἴο |κὸ ἐπΐηρβ᾽ --ῶθ ἄνθρωποι ὁμοιοπαθεῖς, 

οσὶ Ν Μεολ ᾿δ8 πθοὰ οὔ οονοσίηρ. Ὑ Ήθη ἰδοσο- 
ἴοτϑ ἴδου βεοδὲ [η6 πακοά, [μὴ 866 δῃᾶ ἴβεϊ (μδσγοίῃ 
186 ἠοοὰ οὗ ἐμ ΐηθ οὐ δοβη, δῃὰ ἀο μοί, Ῥτουα 
Β6 1 8}, ΘΟΏΘΕΔΙ ΟΣ ΘΟΥΦΓ ΟὨΪΥ (Ἀγ 861} ὙΠ} ἐὰν ραῦ- 
τηθῃὐ ἐμαὶ Ῥϑϊοηρβ ἰο [δὁ οἰπὲε 85 8180 Ῥεΐῃρ [ὮῪ 
Βεε..." Β.ΤΙΕΕ. 

δ. Οπ Ἰν 11], 7. ᾿Οοποοσηίηρς (.6 Ἔχρσοβδίοῃ Ὁ 
ὉΓῚ μεθ Τοσίγίπαϊ απὰ Εἰἱλιῖοαὶ οῃ 6γ. χνΐ. 7. 

6, [Οἱ Ἰν11}. 18,14. “Ετοπι (μ6 οἹοεῖπρ ῥροχ- 
(οι οὗἉ [18 Ομδρίοσ τ ἸΏ  ἀοσῖγο (ἢ [0] οπίη 
ἱπιροτίδηϊ ΣῃέΘυ ΘΠ αΒ ΤΟ ΡΕΟΘΩΒ (86 Βα διἢ. (1. 
118 ἰο Ὀ6 οὗ γεγροῖυϑ ΟὈ]ραϊο. Το ψἘ0]6 
ΟΠδΡίον ὁσσΌγΒ 1η (86 τηϊαδὺ οὗἩἉ δἰδί οι θη 8 {μα χο- 
Ἰαίθ ἰο ἐμ ἐΐπμθβ οἵ [26 Μοβδίδαῃ, ΤΏοσε ἰ Ὡο 
Ἰηἰτηδιίοη (μὲ {ἢ 6 Βα ΌΡαι ἢ ττὰθ ἰο Β6 δρο]βῃοά, 
θεὲ Σὲ 18 ΖΑ ΥἸΥ ἐπα ρ] 16 α ἰμαὲ ἐΐα Ορβοσνδῆοθ δ ἰὸ 
06 δἰἰοηἀθὰ τὶς τηοδὶ ἩΒΡΡΥ γεϑι]α ἰῃ (ἤοβα ἴω- 
ΓΘ ἰ(ἴπλ68.. . . (2.) Ἧ͵7ὸ ΤΥ δοθ (ἢ σδῃηρν ἴῃ 
ΔΙ Οἢ (86 ΒΑΡ αι 18 ἰο 6 ορβοσγϑᾶ. [ἢ πο ῃ]βδοθ 
ἴῃ ἐμ Β[0]9 6 1Π0 ΓΘ ἃ τωοσθ ἢ1}] δοοουηΐ οἱ (ἢ6 
ῬΓΟΡΕΓ σηοάθ οὗ Κοϑρίηρ ἰμδί Ποῖγ ἀαγ. Ὑ7θ δῖ 
ἴ0 τείγαϊπ ἔγοπη ογάϊηδτυ ἰγδυθ]ηρ δῃ ἃ ΕἸ Ρ]ογ- 
ἸλΘηΐα; ΝΘ 8Δ1Θ Ὡοΐ ἰο 6ῃ ἴῃ ἀοίΐῃρ οὺγ οσῇ 
ῬΙθαθαγθΘ; Ἧ6 ΔΙῸ ἴο ἴς τ ἢ ἀε] μι, ἀπά 
ἰο οβίθθηι ἱΐ 8 ἀΔΥ του ἰο Βα μοποσορά. Απὰ 
ἯΘ ΔΙῸ ἰο ΒΏΟΥ͂ χεβρθοῖ ἰο 1ὺ ὃγ ποὶ ρογίοστηΐϊηρ 
ΟἿ Οὐ ΟΥ̓Δ ΠΑΙῪ ΤΌΤΕ, ΟΥ Ῥιυγουΐηρ Ρ]ΘΕβΌταα, 
ΟΥ̓ εηβαρίης ἴῃ 1ῃὴ6 σοταοη (ορίοβ οὗὁἨ οοῃνοτηᾶ- 
(ἴθ. [ἢ ἐπὶ ἀοθοσίριΐοη {Ππογθ ὀοουσβ Ὡοιϊμΐη 
οὗ δ Ψ ἰδ ἢ ΘΟΓΟΙΊΟΏΥ, δπᾶ ποι ἴηρ τὶ 
ἰπάἸοαίοη [δὲ ἐξ 8 πο ἐο θ6 οδβεγυφὰ ἴῃ «Ἡἷδ ΤΔ}- 
ὯΘΡ δ 8}} (ΐπλοβ. Τὐηᾶον (Π6 φΟΒρο] δεβιγοά]υ, ἱΐ ἰβ 
88 ῬΓΌΡΕΓ ἴο οο]θθγαίθ ἔπ ϑαυραι ἢ ἱῺ (Ἀ 18 ΤΥ 88 
0 ᾿ψδϑ ἴῃ (ἢ ἐἶπι68 οὗἉ Ιβ6᾽αἢ, δὰ (οά ἀουθί]οβα 
ἰπιθηάοα ἐμδὲ ἱξ βΒῃου]ὰ 6 ρεγροίι}}Υ ουβογνυϑὰ 
ἴα {π|6 τυδῆηθσ. (3.) Ιτηρογίδης ρηδῆϊθ τοβυϊὲ 
ἔγομι {π6 σίρε οὔϑοσνδηοο οὗ (86 βαῦθαίῃ. [ἴῃ 
18:0 ῬΑΘΒΑΡΘ ὈΘίΌΓΘ υ8 (8680 δτθ βαίὰ ἴο μα, {παὶ 
[Π6Ὺ ΝΒΟ ἴδὺ8 οὈβογνοϑα ἰξ που]ὰ βηὰ ρΙεδδυχα ἴῃ 
Φοβονδι, ἀπὰ που] θῸ εἰρῃδ}}7 ῥσοβρογοὰ δπά 
Ὁ6 88,6. Βαΐ ἰμοθ6 βεποῆϊα ἀσὸ ΒΥ ΠΟ τβθ8Ὼ8 οοῃ- 
βηρά ἰο ἴδ “96 ντῖβῃ ῥϑορὶθ. [1ὲ ἰβ 88 ἰχσ 6 ὩΟΝ 88 
ἰξ ψγδ (ἤθη, δῃὰ (ῃ6 ὺ σγῆᾶο οὔβοσγθ ἴθ βαρθαὴ 
ἷπ 8 ῬΓΟΡΘΡ πλδπηον πὰ Βδρρίῃϑεβ ἴθ [8 ΤῈ» 
--ἰα ΗΙθ οχίβίθποθ, ρογίβοϊοηθ, Ὀγοπηΐβθβ, ἰανν, 
δηά ἴῃ οοηπλυηΐοη ἩΪῸ Ἡ]π)--- Ηϊοῖ ἴΒ ἰο Ὀ6 
ἰουπὰ πο ψἜΘγΟ οἶβθ. ., Απά ἰδ ἰη 88 ἴσῃ {πὶ (86 
ῬΓΌΡΕΓΡ Οὔβογυδῆοο οὗ {π6 βαθθαί ἢ οοπισὶ υΐοβ ἴο 
186 "Ὁ 1 δῃα βαίθίυ οὗ ἃ παίΐοῃ πον δα ἷΐ 
ΠΣ ἀ διλοης (6 ον ΐθἢ Ῥθορ]θ. [1ὲ ἰβ πο 
ἸΏΘΓΟΙΥ ἤΌτϊα (ἢ ἕδος ἰπαὶ Οοα ῥγοχιΐβοα ἰο Ὁ]6β8 
86 ῥΘΟρ]θ 80 Κϑὸρ Ηΐβ Βοὶγ ἀ6γ---τπουσὰ (ηΐθ 
ἷθ οἵ ΥΩ γ9 γα ]ὺθ ἴο ἃ παίΐοῃ ἰὮδῃ 4}1 18 δγταΐθβ 
Δα βδοία : αὶ ἰδ ἰ8 ὑπαὶ ἔβοσο ἴβ ἴῃ δα ᾿ηβιϊία- 
ἰἴοη ἐμοὶ τοσοῖ ἐμαὶ ὑθπάβ ἰο (Π6 πο]ίδτο δηὰ 
ῬΓΟΒΡΟΙΓΙΥ οὗὁὨ 6 δοπηίγυ. . ... ΑΠΥ͂ 016 ΙΩΔΥ͂ Ὀ6 
ΠΟΠΥΣΩΟΘα οὗἉ ἐμῖβ8 ψῖῖο Μ1}} 6 αὖ (8 ραΐπβ ἴἰο 
σοΙρατο 8 ὨΘΙὨΟΣΠΟΟά, ὁ ν]]]αρθ, ΟΥ 8 Οἱ 
Β6ΤῸ (ὴ0 ΚΜῈὉ 8 ποὺ οὔϑοσυοὰ τὴ ὁμ0 
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ὙΠ οτο ἰΐ ἴα; δηὰ {89 ἀϊ βΌΣΘΩοΘ τὶ} οοηνίησο Ὠΐγη 
αἱ οὔσο [δαὶ βοοϊοίΥ ΟὟΘΒ. τοσθ ἰο ἴ86 ββθδιἢ 
(μδῃ [0 ΔΩΥ βίηρίο ἰπϑϊαυϊοι δοϑ 6." ΒΑΒΝΕΒ.} 

7. Οη Ἰ1χ. 2. “ Θυΐα φιυοίϊαϊε αριυι ποδ ογεϑοιϊξ 
δυΐρα, οἰ ΠΟΉ εἰ δἰπειμ ογέδοαὶ ροόπα Κ᾽ ΑΟΟΘΤΙΝΕ. 
" ἔμὸ ΡΌΡΙΪο δἰηβ ἃτὸ οοιπραγοὰ ἴο 8 τΒΐοκ οἱουά, 
{παῖ 8615 1.961 Βείπνθοη θδνθὴ δηὰ οδατγίι, δῃὰ 88 
ἦι τπετὸ ἰπάθυθ ῬΓΆΎΘΓΒ ἵγοπὶ Ῥδβεΐηρ ἱροῦ ἢ 
(1,Δπὶ. 111. 44). ΒΤΑΒΚΕ. “ἼΤΒοσο ἰδ σγοδί βΟΥΤΕΣ 
ἴῃ βἷη, ἴον 11 ϑαρασζδίοβ αοάα δῃηὰ 8 ἴσομλ 0η6 δῇ- 
οἴμοι." ΟκΆΜε. “ὙἼὙΠοτο ἀγὸ ({π|68 πο η (ἢ 6 
μεηά οὗ [6 [ΚΡ 168 Ἰοῃρ δπὰ ΠΟΥ οἡ Ηΐδ 
οἰ !άτοι. Ομο ἔδαϊβ (μὶ αοα ᾿δ5 ψὶΠάγαττῃ ἴγομλ 
ἰὰ δηά πἰάάθη ΗΒ οοαμίθηδηοθ. Βυΐ οη6 ἀ068 
ποῖ βιιΠιοϊοηυν ᾿ηνεβψαϊθ [ῃ9 οδῦθθ. ΟἿ βθϑκϑ 
ι ἴῃ σά, ἀδηὰ ἴξ 1168 ἴῃ ὑ8, γῆ, ὈΥ̓͂ δ'ῃ8 ὉΠδΟ- 
Κηονιοαροαά δῃά ποῖ γορθηὐθα οὗ, ΠΊΔΪΚΘ 1 ἐπλΡοδδῖ 16 
ἰο Οοά τὸ ἰατη ἴο υἋ ἴῃ χτγϑοθ." ΜΝΈΒΕΒ. 

8. Οαὰ ᾿ἶχ. 8-8. Τὴ τορίβιοσ οὗ βίῃβ ἱμαὶ 1βα δῇ 
ἤογο Βο] 45 ὰρ ἰο {Π6 2601 18 ἃ ΤΑΪΓΤΟΡ ἴῃ Μπΐοἢ 
ΔΗΥ͂ 8 ΟΠ ΓΙ βι δ, ἸΩΔΩΥ͂ ἃ πδίΐοη, ΤΩΔΗΥ͂ ἃ {{π|0 
ΠΑΔΥ͂ ΓΟΟΟΖΙΪΖΘ 118 ΟΥγα Ἰπλδαν, ΤῆΘ Ργορμοὶ ἀο- 
ΟΙατθθ ἤθγθ ΥΘΓΥ͂ ῬΙΕΙΒΙΥ (ἢ Ῥοΐκοῃ παίυτο, {86 
βογρϑηΐ ογἰχίη οὗ βίη. ὅδ΄ἴη 16 ἰπθ ροίβοῃ {πὺ {86 
οΙά βογροηΐ ποῖ ΠΟῪ (0 Ὀτγίης ἰπῖο Οὔγ πδίῃγο. 
Ηο δαὶ [89 βίο! θη ἃ ἰδϑὶθ οἵ ἃ ὑγοάαοὶ οἵ {π|8 ροὶ- 
ΒοΏ, 88 Ενο αἰὰ οἴ ἐπ ἴγθθ οὗ Κπον]θᾶρο, βαρροα- 
ἴῃσ ἰῃδιὶ ἢ6 ψ}}} {ΠΟΓΘΌΥ͂ σϑοοῖνο βοῖῃθ βοοά, π|ὶ}} 
20 ἴο τυΐη ὈΥ ἰ. Βαΐ Β6 [πδὺ που]ὰ Ὀ6 πο ἰονοῦ 
οἵ βίῃ, ναῦ που]ὰ βἰδῃκ ἴουἢ 88 105 ὁρροηθϑηΐ, "ηΔΥ͂ 
οουηΐ ἀροι ἱξ (μαἰ (μ6 τορι 1]6 ΝῚ]] ᾿γ688 118 πηδ]ἱρ- 
πδηΐ ἔληρ ἴῃ Π19 Β66], ΔΆ Ὑ788 ΘΥθἢ μ6]4 ῃ Ὀγοαρθϑοῖ 
ἴο ἐπ στοδὶ ἰγδωρίοσ οὗ (16 δβορϑηϊβ μεδὰ Ηΐπ- 
861 (6 εη. 111. 15). 

9. Οκ ᾿ἰχ. 9-1δ α. Ἡΐεσο ἷ8 [Ὁ ὁὔοθ δῇ Βοποδὲ 
δὰ ἱμοτουρὴ οοηίοββίοη οὗ β'η8β. Νοιῃίηρ [8 ρμ8]- 
Ἰἰαίοὰ Βογθ, ποι ίηρ δχουβοᾶ. Τὶ 18 ὕγεβὶ γ οοη- 
ραβοά {πὶ ἴϑγϑρὶ 18 1861 ἰο ὉΪαπι6 (0γ 4}} 18 
πτοϊοδιοάηοθα, δηὰ (ἢ ἷβ κοΐ! ἰ8 δοϊςηοπ]οάμοά ἰο Ὀ6 
{86 σοῃϑθαπθῆοθ οὔ [86 ΔρΟΒίβΟΥ͂ ἔγοιι 7 ϑῃουδὴ δὴ 
οὗ {π6 πογκίηρβ οὗ α ἀδργδνυοα ἢοασί, ὙγΠΟθΘ πλᾶ- 
Ἰἰχηδηὶ ἔγαϊία παν Ὀδοοηιθ ταϑηϊοϑὶ ᾽πὶ ποτάβ δηὰ 
ψόγκθ. Οορ. 76. 111. 21 5α4.--Ηογο ἱπογοίοτθ 
18 σ' γθ ἃ πλϑᾶοὶ [Ὁ 81} σῆο νου]ὰ Κπον τ βοεοίη 
ἴσο τοροηίδηοθ πγχαβὲ οοὨἰδῖ. 

10. Ἰ]ἰχ. 15 ὁ βᾳᾳ. “ϑὲ ἐμ ροοογἀαδονῖδ Ῥεδδα- 
ἰογάπι ἑμογωπι, Ποπιῖπδ ποη, τεοογαἀαδίμι"." Αὐστθ- 
ΤΙΝΕ. “ΘΑοάἀ ποπάογϑ ἰδαΐ πλθη 1εἔ βίῃ ὈθΟΟπΊΘ 80 
τοδί δῃᾷ Ἠΐδ8 τ καὐθουβη 688 80 Βη18}].) ΟΕΤΙΝΟΒΕ 

ἴῃ ΒΤ15Ε.---ἰὶ 8 ἃ αἰνίηθ ρῥγίνιϊορο ἰο θὰ πὸ 
μεοῖρου. ΤᾺ αοἀ {Βογὸ ἰδ ηο ἀἰ δγθηοθ θοίγθοῃ 
ψἰΝίης δά Βοΐης 8816. ὙΠ Η πὶ {π6 Ὀοΐῃρ' 808 
(Ὁ]]οὐγα ἐπα ψ] Πρ αὐ πιώωπι. ΑἸα {Π6ΓΘ 18 πο- 
τπΐης ἴο γιοῦ αοά, ψἤθη ΗἨδφ ν1118, ἢ88 ηοΐ δἰϑὸ 
ἐπ τρηῖ. ο ρθῆ, ψῃθὴ ͵ὸ ἤᾶνο ἴΠ6 Ὑ11] δηὰ 
16 ῬοΟνΘΥ, δᾶτὸ οὔδῃ πὶϊπουΐ {Π6 στἱχηῖ, αηὰ {15 
ἰδίκοβ 86 ἰοαηάαίίΐοη ἴσοτα ὑπάθρ οὐσ [δοί.--Ὗ Ὁ. 
17. Τΐδ ἴ8 ὑπὸ ογὶρί 8] βουγοθ οὗἉ ἰΐΐ6 Ανροβί]β 
Ῥδ0]}}Ἐ οσίοηδοὰ ἀοβογι μιΐοῃ οἴ {π6 ερ᾿ τί Δ] ΔΥΠΊΟΥ, 
ἘΡἢ63. υἱ. 14, 17. ΑἸδὸ ἰῃ 1 Τα. ν. 8 ἴἤοσο ὑη- 
ἀογ 168 [Π6 88Π16 ταργχαβϑηϊδίΐοῃ οὔ [Π6 δααϊριησπὶ 
τοαυϊγοά ΕΥ̓͂ (Ἡ τἰβιϊδη9. Οπ {Π6 οἶμον Βαπᾶ αοά 
8 οοηοεῖνοα οὗ δὲ δὴ οαυϊρροὰ πδγσίοσ, ἐ. σ., Ῥβ. 
υἷι, 18,14; χχχν, 23, 3. ἴῃ Εχοά. χυ. 4 Ηϑ ἰδ ἀϊ- 
ΤΘΟΙΪΥ (8116 4] “4 τηδῇ οὗ ψᾶγ." 

11. θη Ἰἴχ. 18-.20, Ἐορανάϊηρ ἰδ ἐἶπιο οὗἁ [ἢ 8 
Τα] δ] θηὶ οὗὨ (ΐθ ῬΓΟΡΒΘΟΥ, [86 Βοπουδθ]ο δηὰ 
᾿οτουρῇ οοηίοβαίοη οἵ δἷη ἰῃ γϑγβ. 9--1δ α, ἈΒαΌ 168 
180 οοποϊαδίοη οὗ (86 ῥιαρτηρηὶα δχαΐϊηπὶ Ἰβγαοὶ 
δηὰ [86 οοηγογπίοη οὗ ιἶο ἘΡΜΤΡΑ 50 Ῥδὺ] υὉ- 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΙΤ' ἸΒΑΤΑΗ͂, 

ἀοτοιοοα οὔγ Ὑ80 αἰΐοβ 1, Εοπι. χὶ. 26, ἰο 
Ρτογο {δὶ πὶ κα 168 ὙΠ [86 δον Κο οἵ (ἰὴ 6 
ΒΑ γαϊΐοη πῇρη [16 Ὁ] 688 οὗ {86 166 8}.4}} 
ἢδνο οοπθ ἰῃῆ. Ἰπογείογο [86 Ῥιορδοῖ αϊδιϊη- 
Καΐδηοθ ἰἴγοο τοδὶ ρογίοαβ οὗ ἴπηθ. Τῃς ὅτες 
ΟΟΙΡΓΟΠομθ Δ}} [ἢ6 δίλροβ οὐ ἰΐπιθ ἱῃ πδϊοὰ 
ἴδσϑθὶ νὰ}}} Ὀ6 Σπηροηϊοηΐ, δηα ἢθησο ἀορενοα οὗ 
18 οοοσγαίὶς τῆ. ΤῊΪΒ ρογὶοα ν}} οοποϊυὰθ 
τ ἃ οοηαϊτίοη ἩΠοσγοῖη [δγϑοὶ 5 60816, δα ἴοο 
᾿ς, ΒΌΓΓΙο5 ὑρτγαγὰβ ἴο ἴΠ6 πἰκῖῖεει εἰοναδιίου, 
ΜΠ116 18:6 8.6816 οὗ 86 Οαφη1 1165, ὈΥ σθαδοὴ οὗὨ ἱἰὰβ 
ψεϊροὶ, Μψ 111 εἴη κ ἄθορ ἄοση. φΦ΄υβὲ {Πῖ5 εἰτυδιίοῦ 
Ὑ111 Ὀσίης δδουΐ (9 ἱπγηϊηρ οὗὁἨ [86 δο8]θ. [1βγϑοὶ 
Ψ111 τορϑηΐ; δυΐ ἔποθο αἰθ 168. δηὰ (ἢοθο [δγδοὶ- 
1168 ἰῃαὺ γύ}} ποῖ ἢδνο γερϑηῖθα ψὶ}} Ὀ6 ονοσίαϊκοιι 
ΒΥ [86 ἡπάρταερηϊ (νοτγρ. 18, 20 3Ρ»}3 »5 "50). 
Ἐν ποΐίμοῦ πο “΄ 1] 688 οὗ 6 Οση116 5,7 πος 
“4}} Ιργδ01᾽ οχοϊυᾶάθ ἴῃ 6.0 δεΐῃρ 8.}}} υποοῦ- 
γοχίοα (θη 68 αηὰ 768. Το (τὰ ρμογοά ᾿β 
{ἢ ἐδ ρογὶοα οὗ βαϊγαίΐοη, βοὴ 16 Οοεί [“Εδ- 
ἀϑοποῦ ΔΊΣ ΘΟΠ19 ἴο Ζίοη δῃηὰ σγαΐϑο ὉΡ 186 
οονθηϑηῖ {γ: 21). 

12. Ου ᾿ἶχ. 21 ““οοα [80 ϑρίτῖὶ οἵ Θοἂ χοιηδλίη, 
{ἤθη ἀοοβ 4]θ0ὸ Ηΐβ ποσζὰ ; ἀοϑϑ {π6 ποτὰ τοϊχδίῃ, 
16 ῬΓΘΔΟΠΘΓΒ 8180 σοιηδίη; ἀοΟ ὈῬγΥΌΒΟ ΙΒ γουγδίη, 
[6 ῃ ἃ]μὸ ὨΘΆΓΟΙΒ ὅ0: ἀο [ἸΘΆΓΟΓΒ χοιηλΐη, ἐμ θη 
ἐθογθ σϑιρδῖη δἷρὸ ὑϑ ἑνοῦ, 8η4 ἐδμβογοίοσο ἐπ 6 
Ομ εϊβίάδη Ἐμι σοῦ σουλδίηβ α]8ο, ἰο πο ἢ ΟΥ̓ ΒΟ 
8[}}} ψ}}} 6 ρχαϊῃογοὰ οαἱ οὗ ἴδ 7ὁ6ὁπνὲὸ (Εοπι. χὶ. 
26)."----- ΑἸΙδουσῇ ἴῃ ρόθ ΓΑ] σα Ἦδ8 Ῥγοιγϊθοα 
πδὺ Ηΐδα πογὰ δηὰ ϑρῖτιὶ 5841} ποῖ ἀορατὶ ἴσοι 
[86 σδυγοῖ οὗὨ Οαοά, ε1}}} Ὧο ΟοὨΘ τηυδὶ Ὧ16 80 
βοοῦτο δρουαὶ ἐπὶ (οοιΏρ. 96Γ. χυΐΐ. 18) δα ἱ{ὶξ 
ὝΕΓΘ ἱπηροβδ Ὁ]6 (πὲ {18 οὐ (πδὶ ραγι σα ]ατ οπυγοῖ 
(Δηὰ ὀνθῃ (6 Βοηλΐκη ΟΠ ΌΤΟΝ 186 ποίησ τοτο) 
οου]ὰ οεσ." ΟΒΑΜΕΒ. 

ἨΟΜΙΙΣΈΤΊΟΑΙ, ἩΙΝΎΒ. 

1. Οὐ [νἱϊϊ.1. επί διίαὶ ϑόυβοα. ΤῊΘ ἰοχὲ 
ἴοβοῆοβ υ8 ἱπὸ ἰμίηρθε: 1) Ἡλαέ οπὸ οὐὔρδῖὶ ἴο 
ΤΟΔΟΝ ΟὮ 8 ἰδ οὗ τγοροπίδησο [κεἰ -ἀδν].- εἰς., 
οἰὰ ὑρ ἴο ("6 ΡΕΟΡΪΘ {π6}ν αἷμα. 2) ἥοι οὔθ 
βῃου !ὰ ργοδοῖ : α. ὈΟΪ Αγ, ὁ. πἰίθοαΐ βρασίηρ, Ιουὰ 
88. ἃ ἰΓυροῖ. 

ἢ. Ουἡ ν|. 2-9 Τῆΐθ ἰοχί οοπίδὶ πα ἰδ οὐϊ- 
Ἰΐποβ οὗ δ ρορυϊδαν ἱπῃοοάΐογ. ΕἾγϑίὶ γγχὸ ἤθδὺσ, γψϑσα. 
2, 8 α, ἴπ6 Ῥορυϊδὺ οι ρ  δἰπὶ ἰμδὶ 0 αἀϊνῖπο 
Ῥγονίάομοο ἵπδὶ ρυΐάθα (Π6 ΑΔΒξῖτα οὗἩ ἰδθ πουῦ]ὰ ἱσ 
υπ͵αδί, δηὰ 1[Πδὲ Ηδ 18 ποῖ (εἰν ἴο {86 οἱαἴιδ οὗ γθ - 
ψδγὰ (μδὲ ὁδοὰ ᾿ἰηαὶνίἀπ4] ἔλημοῖοθ 6 δα. ΤΏοα 
ἴῃ γοσβ 8 δ-9, γὸ οδν [86 ἀἰϊνὶπο υδιβοαίίου. ὲ 
ςοηβίβίβ οὗ ἵντο βαγίβ. [Ιἢ {86 ὅτοϊ ρατὶ ἀοὐἀ βονβ 
{παῖ 1Π9 ΝΣ οὔ ἠηὲ ΔΙΘ Ἐπ ΘΟ ἸῈ ἔπο το- - 
δ οὐ ἰγδὶ (ὉΥ [ἢ 16 σοϑϑοῃ, θοοδῦδθ μον ἀο ἢοὶ 
ο φοοᾶ ρυγοῖγυν, Ραϊ δἱοὴρ πίϊὰ (6 χοοὰ Βανθ 

811} τοοῦὶ ἴῃ {πεὶρ ποαγίβ [ὉΓ 6Ὑ]], ΘΟ μβοα ΘΏ Υ͂ 
᾿πιδρῖηο {πὶ (ΠΟΥ ΘΔ ἢ ΒΕΡΡΘ ὺπ ῚῸ Τα βίο τε (γ σα. 8 α.» 
4). βιοοοῃά, {Ποῖν οἰ αἰτὴβ ἀγὸ υπίουπαοά, Ὀδοδῦδθ 
ἰοαπάοά ἰπ ἐπ ᾿ΠΠυδίου ἐπδὲ 1 ἴ5 φυῇ οεἰοηὶ ἴο ἔᾺ]18] 
(ἢ 6 αἰνίηθ σοι 868 ἷπ ἃ συάθ, ουὔγαγὰ ΤΏ ΠΘΣ. 
ΤΉΌΒ τηθῇ ΒΌΡΡΟΒΘ, 6. 9., (δὶ [ΠΟΥ σδη πϑιϊϑῖν 106 
αἰνίῃα σοπηπηδηὰ ἰο ἔδδὶ ΕΥ̓͂ ματββδίηρ ἐδ 9 ΒΟΥ ὉΥ͂ 
ἈΠΏρΟΣ, δηᾶ Ἰγΐπα ΟἹ ΒΔ Κ-ΟἹοί δηᾶ δδῆθβ {ΥὙ6γ. 
δὴ. ἴῃ ἴδ βοοοπὰ ρμετί ἀοα βῆονγβ πδὲ τηῦαὶ ὕὉθ 
186 πδίατο οὔ {Π 8 Ῥουξοστοδηοοα ἐμαὶ που]Ἱὰ βαεϊκῆν 
1π0 ἀοιηδηὰ οὗ Ηΐβ Πο]ΐποπ, δηὰ μἶγο α οἰδὶπι 
οἡ Ηἰβ γἰρῃιθούῦβηοβα ἴῸΣ σογασά, Τῆδὲ ἴδ ἴο 58 γ, 
ἸΏΘΏ τασδὶ ἢγαί οἵ 81], ΟΥ̓ Ῥγϑοίϊο8} ΓερεηίδΏοθ, 
τρᾶκο τοδιογαίίου τὸς δι] 1η͵υδοο ἀοῃθ Ὦγ ἰδβοιῶ, 



ΟΗΑΡ,. 14Σ. 1δ-21, θ4δ 

ἐποῖν Ιονα 
᾿ιθῃ ἀϊνὶηθ 

Αοά ἰο {πγρδίρῃ 
(οὶ τὲ Η]δ 1 οαΐα, δηα υηάον ἰπδὲ ργο- 
ἴθησθ, ῬΟσΑΡ6, ῬΑΓΟΌΪΑΣ ῬΘΙΘΟῺΒ ὙΓΟΓΘ [8 86} 

88 Νδθοίἢ ἴῃ ἰΠ9 ἀΔΥ οὗ 6 Ζο 06} 8 ἔδδι, 1 
Κίηρβ χχὶ. 12. Οἵ (86 οοῃἰοθηάϊηρ ρᾶτίΐθβ διμοηᾷ 
{μοῦ ἀροῦ ἐμοθθ ὀοοδϑίοηβ ΝΈΓΘ Ὀιύον δ βῈ νθῦῸ 
πῃ (ποῖ σοβοοϊοηβ οὔθ Ὁρολ Βηοίο σ, ΟὯΘ δἱὰθ 

ἴπρ ουἱ, Ιὐ 8 οπίηρ ἰο γοῦ, δῃὰ (μ6 οἴμδγ, 
“1 ἰ8 οπίης ἰο γου, [πὶ οἵ ἀδ  ἱνθγδῆοα 18 οὶ 
αποκην Ὑμῶς Ἰηδίφοα οὗ )υάρίηρ ἐμπϑίλδανοα, 
πῃΐοῖ ἷἰα [86 τορος ποσίς οὗ δ ἢ Υ͂, 1867 οοὔ- 
ἀφηχηρα ομς δηοῖμοσ." Μ. ΗΈΝ ΒΥ.) 

δ. [Οχἡ Ινῖϊϊ. ὅ, 7. “ιαὶπ ἱπείτιιοίϊοπϑ σἱυεη 
οοποεγηΐπ ἰδὲ ἰτὰς παίαγο οὗ α τεἰϊσίουδ [αδἰ. 1. Τὴ 
ΚβΏΘΓΑΙ 8 ἴλϑί ἰβ ἰηἰοὨ 66 : ( οΟΥ 86 Βοπογίηρ 
δΔῃὰ ρῥἱοβδοίηρ οὗ ἀοά (γεγ. δ, α ζαδέ ἰλαΐ 1 λαῦε 
οὐοδεη, απ (0 ἐδα ],γα). (2.) ἘῸΓ 
186 Βα] της; δηα δραβίηρ οὗ ουγϑοῖνοα, [ζογν. χνΐ. 
20. Τϑαΐ πυδὶ 06 ἄοῃθ οἡ ἃ ἔδδί "δ  ψΠΙΟΒ 18 
ἃ 68] ΑΠ]οἰΐοη ἰο {Π6 801], 88 ΤἿὮΣ 88 10 168 ὑῃτο- 
ἐοηογβϑίθ δπα πηβδηοι  δοά, ἐδουρῃ 8 ΤΟΔΙ ὈΪ ΑΒΌΤΟ 
δ βάνβδῃ ἴο ἴ86 δοὺ] δὲ [Ἀ. δ8 1ἴξ 18 ἐϊβο , 
11. ὙΥμαὶ πὶ! ὍῸ δοοθρίδὺ]ο ἰο Θοά απὰ δϊοὶ 
ΟἿΣ οογπιρὺ πδίασϑ ἰο ἰΐ8β ρου βοδίίΐοα, (1.) 
Νεραιῖνϑυ, τηδὲὶ ἀοοθ ποῖον οὗ ἰμεβο. α. Τὸ 
Ἰοῖ ἀοαγο, Ρραΐ οἱ 8 πιθΙ ΠΟ ΠΟῪ δηὰ 
δου ἐδ λδαὰ ἐΐξε α διιγυδλ, ΜαΒ. νἱ. 16. ΤΒουρἢ 
ἐμαί ποσθ Μ76}} ϑπουμἢ δὸ ἴαγ, [λἰκὸ χυἱιὶ. 18, 
ὁ. [ἰ ἴα οὶ «Ποῦ ΡῚ ἴο ἸοΥ  Ὗ {π6 ΒΟΥ δ 11{{]6, 

οοπεραθδίοπαίθ ἴουα οὗ ἐδ 
ϑαπιατίίαπ. 1) ὙήΒδὶ ἄοοη 1{ ρἰνθῦ α. ἰοοά, ὃ, 
πουβίηρ, 6. οἰοιιίης. 2) Τὸ ποι ἀοθ8 1. ψῖνο 
Τὸ ᾿ϊθ ἤφϑῃι, ἱ. 6., ὑο 1ϊ8 μοΐψηθογ 1π [86 δ6ῃ860 οὗἉ 
1λκο Σ. 29 θη4. 

7. Οὐ |γἱϊ.9. “Ὑγ7μρδὶ 1 ἰἴ6 ΤΩΡ τοτΘ ἴο 
ΤΑΔΪκΘ ὉΒ Ὀγχίοείθ, δηὰ ἢ Ηδ στοτὸ ἰο αἷνο τ ἐπ6 
ἰὴ δρᾶ νιρλίοοιμβηεββ ἰμαὶ Αδσοη Ὅοτο οἢ ἢΐβ 
Ποασί 88 οἴβδῃ δ8 ἢθ ποηΐ ἰπ ὑηΐο ἴμ9 [0ῈὉΡ, δηὰ 
ὃγ τΒῖοΣ {Π6 [ῸΒΡ χαγνὸ ᾿ἶπὶ δῆθσοῦ σὴ Ηδ 
ἰπααϊτοα,---ἰΓ Ηθ τ το ἰο ψῖνο 811 οὗ τι (μὲ ἴῃ ΟἋῦ 
ποασία, ὙΠῸ δΓὸ ὑσίοσίβ οἵ {Π6 ΠΟῪ οοὐθηδηὶ 
Απὰ δβαυγ α]Υ 1 Ὀοϊΐονα (παὶ Ηδ Νὶ]] αἷβο ἀο (Πἷβ. 
Ὑμδὲ Ηδ δε δ γοδὰν ργοηγβοὰ ὃν (π6 Ῥυορβοία, 
δ νὶ]} πιποῖι τροσο ἔμ 14] πῃ 18: Του 584}1 081], 560 
δηὰ {ὴ6 ΤΟῈΡ 58}}8]1} δῆβτοσ ἰμὸ0; σψμθῃ ἰδοὺ 

αἰοτίουβ ὑρσγοπιῖβοὶ ΤῸ ὙΒΌΤΩ ΔΓΘ ἯὙΟ ΠΑγβὮ, ΤΏ ΘΏ 
ἯΘ ὧο ποῖ ΠοΙΡ Ῥοὸῦ ρϑορὶ 9 Ατὸ {π6γ ποὶ ΟἿγ 
Βορἢ δηὰ Ὀ]οοα 7 ΑΒ ἴῃ ἤϑανθῃ δῃὰ θαυ {πο ΓΘ 
ἦ8 ὯΟ ΟΓΕΔΙΌΓΘ 80 ὨΘΆΣΙΥ τοϊαἰθὰ ἰο υ8, ἢ{ οπραὶ (0 

86 ΟΣ ΝΥ: ὙὯδὲ τὸ σου]Ἱὰ [ἢδὲ θη βου] ἀο 
ἴ0 υ8 ἱπ [᾿ἴκ6 οϑδο, {πδὶ 1ϑῖ τ5 ἀο ἰο οἰϊοσα. Βαΐῖ 

Υ [{δόγὸ ιδδὲ ἀοίοϑίδ]9 ϑαίδη μο] 48 ΟἿΣ 6 γ68, 8ὸ {δὲ 
γγ6 Ἡ ΕΠάγαν ἔγου ΟἿ οἴσῃ Βοθὴ δηἃ Ὀθοοιη ἰγσδηΐ 
δηὰ ὈΪοοα-Βουμῃαβ ἴο οὖν ποίρῃθοτθ. Βυΐ πἢδὶ ἀο 
6 ΒΟΟΟΠΊΡ 18} ὈΥ {Πδὶ Βδί ἀο νὰ δηΐου 
Ὗγ9 Ἰοδά ουγϑεῖνοθ τὶ αοα᾽ 5 ἀἐβίλνοσ, οὔσθο δηὰ 
811] ταϊβίουίῃθ, τμὸ πιῖρμι οἰ οετίθθ μαγο ἰθιρο- 
ταὶ δηἃ ϑἰθσΏ 8] Ὀϊοθαεῖηρ. ΕῸΓΣ 6 δαὶ ἰ8κ68. ἢ 
ὐτα ὑπο αἰδίγοοθ οὗ ᾿ΐ8. ποίχῃδον, ἷβ Πραὶ 68}}4]}} 
Ὀγοαὶς ἰοσί ἃ 1 [λ6 τηοσηΐηρ ἀάνη, ἑ. 6.,) ἢθ 88}8}} 
βυάὰ οοπβοϊδίΐοη δηὰ ποθ ὶΡ ἰῃ (τα οὗ ποοὰ. Ηΐην 
ΤΡΟΤΘΥ͂ 8}8}} Ῥσορύοθθ γαρίαγ, ἱ. ὁ., αοά ν1}} 
δρϑδίη Ὀ]Θμθ πὶ, ἀπα σορίδοθ τ μαὶ ἢ6 ἢδ8 χίνϑη 
ΔΉΑν. ΗΪδ8 Υἱ ἢ ΘοΟυξΏθ68 βἢ}4}} χὸ Ὀαΐογο Ὠΐπι, ἰ. 4., 
[6 5.81} ποῖ ΟὩ]Υ αν ἃ οοά πδηηθ πὶῖ οσοῦν 
οὔθ, δαί αοἂ ν1}1} βῃε! ον ἢϊπὶ ἴσοι δυἱ], δηά 
πιὰ οἵ ἴσοτλ Ὦδπλ ΘΙ ΡΟΙΆ] τϊεϊοσίσμθ, 88 ΟὯΘ 
ΤΩΔΥ͂ Β06 ἰμδὶ οὐ ποπάονί} } ῥσοίθοίι Ηἰβ ον 
ΨΉΘΏ ΘΟΡΏΙΩΟΏ ΡΌΒΙΒῃγηθηΐβ βῸ δρου. Απὰ 1ῃ9 
ΕἴοΣν οἵ πὸ 108} Μ|Π1 ἰδῖκο Ηΐῃχ ἰοὸ 186], ἑ. ς., 

Ψ011}} ἰηίοτοαὶ Ἡ θ6}7 ΤῸ Βὲπι, [88 [Ὁ] ] ον 
νοῦ, 9]. 1,0, οὗ δυοῦ ρτοαί ᾿ΩΟΤΟΥ͂ 88 {18 ἀοοβ 

τοῦ 8, π ἤθη νὰ 60 ποὶ α,8α}γ δπὰ Κίπα!γ 
οἷν 186 ροοσ ]) ΨΈΙΤ ὈΙΕΤΕΙΟΗ. 
9. [Ο0χ [νἱϊ]. 12. 7 λου εηαὶξ δὲ οαἰϊοὰ (διὰ ἰδ 

Βἢ.4}1 6 ἰο {ΠΥ Βοποῦ) ἐλέ γεραΐγον οὐ ἰδέ δτεασὴ, 
{86 ὈΓΟΔΟᾺ τηϑάθ ὈΥ [6 δηῆθωυ ἴῃ ἴῃ6 ψ8]]} οὗ 8 
Ὀεοβίοοὰ οὐΐγ, ψΒ] ἢ πΒοθΟ δδ8 οουγᾶρο δηὴ 
ἀε Χο ΕΥ̓͂ ἰο τη ΚΘ ὕρΡ, ΟΥΓ τιδῖκθ Βαΐϊῃβ χτοαΐ 
ΔΡΡίαμπθθ. ΗΔΡΡΥ δῖο ἰμόοθθ ὙΠῸ 8 Κ ὉΡ [6 
Ὀγθδοὶὶ δἱ ψῃϊοδ νἱγίαθ 8 συπηΐπρ' ουἵ, δηὰ }υὰρ- 
Ταθηΐ8 ΔΘ ὑσεβκίης ἰη. Μ, ἨἩΕΝΕΥ]. 

10. Οἡ ᾿ἴχ. 1, 2, 1118 οὗδῃ ἱπ δυμδῃ 116 88 
1 βοᾶν ψοσὸ δῆς ὑρΡ. Νο ΦτΆσετ ΒΟΟΣ ἰο 
Ῥϑηῃρίγαίο ἱπτουσῇ ἴο '1. ΤῸ ΟἿΣ οΥἶ68, ὯΟ 
ΔΏΒΗΕΟΙ. ΤΠΘΩ ῬΘΟΡΙΘ Ταυστηῦν (Υ]}1. 21 κα.; 
1δτὰ. 11]. 89) δπὰ δοοῦβα (ἠοά, δε ἢ Ηθ ψοσο ἰδηϊθ 
οὕ ἀεραῖ, Βυΐ (Π6Ὺ οὐρίιὶ τοῖο ἰο βοὸς 1ἢ6 
ὈΪ]ΔηλΘ ἰπ {Ποιηβοῖνοθ. ΤΠοσο δβ6}}} οχὶθὶβ ἃ ψ8}} 
οἵ ραγι οι Ὀοϊνοο πο δηὰ Οοα, ἃ συλ] υη- 
δίομοα ἴογ, (6 εἰχῃς οἵ ψ Β σ ἢ 56}}} οοη πο ΙΕ Υ 
ῬΓΟΥΟΪΚΕ6Β ἴΠ6 ΔΩΡῸΓ οὗ αοά, δὰ Ηἰπάθιβ (86 δρ- 

ο6 οὗ ΗΐβΒ προτοῦ (1. 1δ βᾳᾳ. ; ̓χἷν. ὅ βαᾳ.; 
. ἾΧ. ὅ ΚΙ : του... 24 μαᾳ.). Ηδποο (ἘΠ ΣΊ8- 

ιἀδη8 τηῦσαὶ Ὀ6 γοϊηϊοα ἰο γμδὶ {ΠΟΥ τιυδὶ συδτὰ 
ποὺ 'ῃ ΒΟΘΘΟῺΒ ΟὗἁὨ ἰοηρ-οοηηυορα νἱδ᾽ίαιοη 

804 τ μαὶ (ΠΥ ΒῃΟΙ]α βίγίγο δήΙ͂οσ δἱ βυθοῦ {{π|68 
βοίοτο 81} τπῆρθ. ΑΒ ἴθ} ποι] δνοϊά [η 
ἔάστ ἰο 80Π] δηὰ Βοάγ, {Π6ὺ σπγυδί ον σα οἱ 1δγ- 
ἱπρ' ΔΏΥ Ὀ]ΔΙΏΘ Οἡ ἀοὶ, 88 1 Ηο ποῦ υδηϊηρ [ἢ 
ΤΠ πρὸς ΟΥΓ ΔΌΣ γ. ΒδίΠοΣ, ὈΥ δἴποοῖθ σϑ- 
Ῥθηῃίδηοο, 61 ΘΏΘΘΑΨΟΣ βμουϊά Νὸ (πδὲ μοαυθὴ 
ἸΏΔΥ 6 ΡῦγΘ δὰ οἷθδσ, ἰμδὶ (ποῖ κυ} τᾶν 0 
ἰογχίσοῃ ἴος ΟἸ τ δῦ βακο, δῃὰ (παῖ, 88 Ομ] άσθῃ 
οὔ αοά, νὴ (86 ὑοβιϊηοηγ οὗ ἴμ6 Ηοΐὶγ βρίτγιὶ 
(Βοαι. νἱἱ. 16) πῃ Ἐπ ῖν ποδγίβ, ὑπ 6 ΤΩΔΥ ἢδγθ 
ἔγοϑθ δοῦθϑβ ἰὸ ἔμ6 ποατί οὗ πον ΒΟΔΥΘΏΪΥ ΕΔΙΠΟΓ. 

11. Ου ᾿ἰχ. 3-8. ΤἼ ἀοροσϊρίϊοη (Π6 Ῥτορβεὶ 
ἧνοβ βογθ οὗ {86 ἀθρσγαυϑὰ σροσαὶ οομῃαϊΐοη οἵ 

ἵπτροὶ 8 Α1δὸ α ἀδβογι ρμέϊοῃ οὗ δυμῆδῃ βἰ ῃῇα] η685 
ΘΓΆΪγ. Απὰ (μ6 Αγοδβίϊθ Ῥβὺ] [88 δἀορίοὰ 

Ῥασίβ οἵ χὐ ἴῃ 86 ροχίγαϊϊ μ6 μένεθ οἵ ἐμ οοῃάὶ- 
ἰΐοῃ οὗἩ (16 πᾶξυγϑὶ τ (σοι. [88. 1ἰχ. 7 ψῖ ἢ 
Ἔομα, ἐϊϊ. 1ὅ). ΤΒογοίογο, Ἡἤοσο οὔ που] ἀγδ 
[86 ν»ἱοίατο οὗ [86 πδίαγαὶ δη, Ἦδ ΤΩΔΥ͂ 8 ΚΘ 

86 οὗ (18 ἰοχί. 
12. [Οἱ 1ἰχ. 18. Οὐποεϊνϊπο απαὶ υὐἱογίπς ἴτοπι 

δ δεαγὶ υογὰδ οὗ ζαἰδεδοοά. “ΤΏΘΥ ψοτ ψογὰβ 
οὗ [ΑἸβθβοοά, δῃὰ γοὶ (Π6Υ ΘΓΟ βαϊα ἰο ΡῈ υἱετοά 
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πισκισανακωαι. 

7 τονι ἰδο ἡδανί, Ὀθοδυδο ἱπουρῆι [ΠΟΥ͂ ἀϊ ογθά ἔργου 
ἰπ6 Γοα]ὶ βοηϊλθηΐβ οὗ 86 ἢρδσί, δηὰ ἱμογοίογο 
Ὑ6Γ6 ΟΣ οὗ [β]θοῃοοα, γοὶ [Π6Υ δρτοϑὰ ψ 1} (Π 0 
ταδὶ ὶοθ δὰ πὶοϊζοάίηθοθ οἵ {86 μοαῦί, δηὰ τθγθ ἰῃ 9 
παίαγαὶ ἰδηχύδρο οἵἉ (μι; 1ΐ τ ἃ ἀουδὶθ μεοδγί, 
Ῥᾳ. χὶϊ. 2. Μ. ΗΈνβυ.) 

18, Ου ᾿ἰχ. 15 δ- 21. ΟἿΘ Δ  Ῥσγεδοῖ οἱ {18 
ἰδχιὶ ἴῃ {ἰη168 οὗ ἱ ἀϊείγοβθ δῃα οοηβῇίοὶϊ ἴογ ἐΠ6 
Οματγοῆ. 76 Ζοτὰ ἰδὲ ἰοη, α( Ηὴ Οὐμινοῖ. 
1) ΤΏ ἀϊδίτοθθ οὔ ἴῃ 9 Οἰιγοι ἄοοθα Ὡοὶ σϑυλδὶη 
οομοθδὶ θα ἔγοῃ Ηἰΐμι, ἴον Ηθ βοϑδ: α. ἐπδὶ [6 
ΟΠαγοῖὶ οηοουηΐογα ἰη]υδίλοο (νον. 1δ δ), ὁ. (Π δὶ ὯὨ0 
ΟΠ6 ΟἹ Θαγί ἰδίκοθ 18 (γον. 16). ἂ) Ηδ βέγβ 
Ηἰπι86} (νοσβ. 16 ὁ-17 α, 19 δ): α. ἰο ᾿υἀρηηθηί 
δραϊηδι (Π6 Θηομαν (το γα. 17 ὁ, 18), ὁ. ὑ0 δα] ναι οι 
ἴον (89 Οδαχοῖ (τοῦ. 17 Βοὶμμοῖ οὗ δα] σἀιίοῃ): α. 

ΤΗῊΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤΙ ἸΒΑΤΑῊΗ, 

πὶι ἢ τοίοσεηοθ ἴὸ ἐ(8 ἀο᾽ ἁἑγόσασοθ ἔγουι ουαἰπατὰ 
ἀϊκίγοδαε (τοσ. 20), β. πὶῖ τοίθγσεωοα ἴἰο ἑηπαγὰ 
ἀΑΤβαίεμο διὰ αὐυἱοϊκοηΐηρ οὗ (9 ΟΠατοῦ (νοσα. 

ὁ, 21), 6. ἴο γτοϑοῦϑθ 186 Βοῦοῦ οὗ Ηΐδ ΟὟ πδι.θ 
τ 19 α), Ὀοοδῦδο πο ΟΒυγοῖ ἰδ ονοη ΜΠ Κίηρσ-. 
οὔ, {6 ἐποαῖσγο ἴοσ {Π|ὸ σϑαϊ σδίΐοη οἵ Ηἱδ ἀσ- 
πο βοϊνδιΐοη Οὐρ. οι. Ηϊΐπίδ οἡ Χ]ῖΣ. 

14. [0 Ἰἶχ. 16 ρᾳᾳ. “Ηον εἰ δρουπηδοᾶ τὸ 
αγῦο σϑδά, ἴο οὔν ζτοδὲὶ δι)δζοιγθηΐ, ἰὴ 6 ΌΣΤΩΟΣ 
Ρδυὶ οἵ (89 ομδρίοσ ; ΠΟῪ τδοθ ἀοθβ σηυοῖ ὨλοτΘ 
δυουηὰ πὸ τον ἴῃ [8666 γϑσῆρβ.0 Απά δ βίῃ ἰοοῖ 
οοσδαῖου ἔγοτῃ ἰΠ6 οομτηδηδτησεηὶ ἰ0ὼ ὈΘΟΌΣΩΘ ΓΟΓΘ 
ΤΣ ΟΡΟΟΏΕῚ Ὑ ΒΗΠΙ,, 80 ἰοοΐς ἀβατῖαε κότος 
(6 ἰγδῃδργοθαίΐου 0 ἌΡΡΘΔΣ ποτ χορ} 
πιδοίουδ." Μ. Ηκκαυ 

Π.--ΤΗῊΗΒ ΒΕΟΟΝῸ ΘΙΒΟΟΌΞΒΞΕ. 

Ὅ)ο Ηἰδίηκ οὗ [59 ΒΘΑΥΘΏΪΥ ὅπῃ οὗ 196 προῦ δϑοστδαϊθῶ, δη ἃ ἘΠ6 ΣΙΘῊΥ ΟΣδοῦ αὶ δπᾶ 
Ὠδῖοταὶ ὁ οοπἀϊομϑᾶ ὈΒΘΙΘΌΥ. 

ΟἜΑΡΤΈΕΒ ΤΧ. 

ΤῊΘ Ῥτγορδοὲ 86 τοϊυτηοϑα τοῦ ἐΡΘΑΚΊΩΣ οὔ (᾿6 
τοθοηὶ ἰο ἔγοδί οἵ {Π6 1δδϑὶ (ἱηρθ. ΗΕ 8606 8 ὨΘῪ 

βὰν, {πθ ῬΕΒοΙρς οὗ πον 11, τἶϑθ ὑροῦ Φ61.58- 
θη. ΑἸιβουρᾷ ἐμἰα ζιίαγθ, ἴοο, ἷἰθ ἀορίοὐθὰ ἱπ 
οοἴοσα Ὀεϊοησίηρ ἰο (10 ρτοδθηΐ (26, γοῖ ἯὙ6 Ρ6Γ- 
οοἶγο ἥοσι ἴδ6 πηδίίοῦθ τ ϊοῆ ἢθ δρθϑοϊῆθα, ἐμαὶ 
Ἰηἷα ἀϊδοουγδο τγοϊαίθα ἰο ἐδ ἀἰδίδηϊ ἑαίατο. Απὰ, 
διιδουσὰ [86 Ῥτγορμοὶ ἄυοθ οὶ ἀϊδιϊησυΐδῃ ἐδθ 
{ἴπλθβ8, νγὸ 806 ἰμιδὺ ἴμ6 {1} 6] πχθαΐ Μ1}} ἱδκθ Ἀ͵δοθ 
ιδάυδγ. γε οὔβοσγνθ ἴῃ Γγθδ ἰο 9 1ηῆυ- 
Θῃ06 οὗ πο δυη, πείοῖ, δοοογάϊης ἰο γοσβ. 1 δηὰ 
2, ἰθ ἴο Υἶβθ Ὡροὺ “6 γυδβαίθ, δηὰ δάγνδησο ἴτοῦλ ἃ 
κἴογγ τ μλοῖ 18 Πλοσὸ οὗ ἃ ὨδίυΓΑΙ οἰδγδοίοσ ἰ0 οῃ9 

Ὑ ΒΊΟΝ 18 ΤΏΟΤΘ Βαροσηδίαγαὶ δη μοαυθϊγ. ΤῈ 
οδδρίοσ, Βοσονοσ, ἄοοθ οὶ ἀἰνίάο ἱϑο] ἢ ἰηΐο ἔπο, 
Ὀαΐ ἱπίο ἔδγθο δϑοϊΐζοηβ, οὐ πϑίο ἴθ ἃγδὲ (νοσα. 
1-9) μιδὲ ἴογ 18 βυ υ)οοὶ (6 καιδοσί:ᾳ οἵ 811} τι8- 
Ὠοτδ ἰο ἴΠ6 βη {πὶ σἶϑϑα ἅρομ «6γυββί θτ ; (Π6 
βεοοῃὰὶ (γοσβ. 10-17 α), ἐδο τοοίοσδίΐοῃ οὗ  6γΌδδ- 
Ιεπὶ ἰο ουενγασγᾶ Βίοτγ ; (πὸ (μἰνὰ (νετα. 17 δ-22), 
ΠῚ ὩΘΥ 116 ἰῃ [Δ ζοϊδείου ἰο Θοά, δηά ἴῃ ἰΐὰ 
ΠΟΤᾺΪ δηὰ βρί γἰ [8] τρδηϊ βοϊδίΐοα, [7 ἀο ποὶ 
1ἰκὸ δύο ἃ ἀϊνίαίοη οἵ ἐμΐ5 ἃ ρῬγορβοῖϊς ρἷο- 
ΠΡΟΣ Ἢ Ρδγίβ οδῃθοὶ Μ6}} Ὀ6 ἐπ 56 - 

1. ΤῊΡ ΘΟΑΤΗΕΒΙΝῸ ΟΕ ΤῊ ΝΑΤΙΟΝᾺῚ ΤῸ ΤῊΝ ΒΌΝ ΤῊΑΥΤ ΒΙΒΕῈΞΒ ΡΟΝ 
ΨΦΕΒΌΒΑΙΓΕΜ. ΟΗΑΡΤΕΒ ΙΧ. 1-9. 

1 ΑΒΙΒΕ, ᾿ΒΏ1η6; ἴὉΣ (ὮΥ Ἰἰρθς 18. ΘΟΠη6 ; 
Απὰ 86 ψΙογυ οὗ ἰῃ9 ΖΒ} ἰ8 τίβθη ὕροη ἰδ 66. 

2 Ἐογ, Ὀδϑμοϊὰ, [Π6 ἀΔΥΪΚ 688 88.4}} ΟΟΥΟΥ {πὸ φαγί, 
Απὰ ργοββ ἀδυκηθθθ [ῃ6 ΡΘΟΡΪΘ: 
Απᾶ ἴῃ 0 Ὰ} 5888] ἃεῖβο ὕ0ροῃ {Πο6, 
Απὰ ἢΪ5 »)]ΟΥΥ͂ 8841] Ὀ6 506 ὕροη {Π|66. 

ὃ Απὰ [Π6 
Απὰ Κιη 

4 Ἰλῖτ ὺρ 

αὖ1168 88}} οοπιθ ἴο (ΠΥ Ἰ’ρ ΐ, 
ἴο ὑμ τὶ ΐηθ88 οὗἁὨ ΠΥ τίβιην. 

ἴη6 ΘΥ̓́68 τουηά δρουΐ, δηἀ 866: 
ΑἹ] {ΠΟΥ χαίβον ὑμοιμβοῖνοβ ἱοροίμοσ, [Π6Υ̓ ΘΟΣὴ ἴο {866 : 
ΤῊΥ 8008 8}4}} ΘΟπ16 ΤἸΌΓΩ ΤΆΓ, 
Απά [ΠΥ ἀδυρ ύοσβ 8881} 06 "ῃυγβοα αἱ ἐλν βιἀ6. 

δ Τμοη που 88}8]0 8Βθ6, δα ᾿Ηον ἰοροίθου, 
Απά {Πΐηθ Βοατὶ 5}8}] ἴδασ, διὰ θ6 ϑηϊαγροά : 
Βοοδιιβο {π6 ᾿δυπάδηοορ οὗ (ἢ6 5ρ8 8}Π8]} οοηγοσίρα υπΐο 866 
ΤΊῊο δίΉοσοοβ οὗ [86 Οοη 1168 5Π.4}} οοπλο πο {π᾿ 66. 
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6. ΤῊΘ ὐ]Ἱἰϊυ 6 οΥὨἁ ὁΔπ|018 88}} σου ον [Π66, 
ΤῊΟ “ἀγτοιηοάδτῖοβ οὗ ΜΙ αΐδη δα ΕΡΉΔᾺ ; 
ΑΙ] {Π6Υ ἔτοια β΄ θα 584} Θόη : 
ΤΉΘΥ 5}8}} Ὀσίηρ γοὶα δηᾶ ᾿πόθηβα ; 
Απά {ΠΟΥ͂ 8Π4}1 βηῃονν ἴογ [ἢ6 ῥγϑῖβοβ οὗ {86 1.05}. 

7. ΑΙἹΙ 86 ἤοοκβ οὗ Κι οάδὺ 8..8}} θ6 χαϊμβογοὰ ἱορϑῖμοσ υπΐο [Π66, 
ΤῊ τϑπι8 οὗ Νοῦδίοι 8}}8}} τωϊηϊαίοσ ὑπο {866 : 
ΤΉΘΥ 8}}8}} οοῦθ Ὁρ τι Δοοορίβμοα ΟἹ ΣΩΪη6 ΔΙίΔΣ, 
Απά]ὶ κ«1}} ρ]οΥἶν [Π6 Ὠοῖιδο οὗἁ ΠΙΥ͂ ΨΊΟΥΥ. 

8 Ὑο αγε [686 ἐλαέ ΗΥ 88 ἃ οἰουά, 
Αῃά δ8 ἴΠ0 ἀονοβ ἰο {μον “ΠΟΥ ὅ 

9 Θυγοὶγ [86 18168 588}} τγαῖ! ῸΓ [η6, 
Αμά [86 8818 οὗ ΤΑΓΒἢ 8} Βσϑῖ, 
Τὸ Ὀτίπρ ΠΥ ΒΟῺ8Β ἔγοτῃ 8Γ, 
ΤΠοἱγν δῖνος δηά {ποὶν ρο]ὰ τ} ἔμοπι, 
Τῦηῖο [δο πϑιηθ οὗ [86 108} (γ αοά, 
Αμὰ ἴο 6 ΗΟΙΪΥ ΟὨο οὗἉ ἴδγϑαὶ, Ὀθοδυβο 6 βδίἢ ρ] οσ ϑα {8 66. 

ἐν ΟΜ; 10 ΟΝν ἘΦῸ ΟΝΝΕΝ. 

δ ραΥΥί δὰ ΟΝ (λ6 λίρ. » δγίσλίοι υ;. 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ 

ΟΣ, 1. ὉΕΩΣΤΕΒΟΝ 705} } Ὀ[4 4. ὰ}9 τηατὶς ἰδὲ "1 δ 

δ᾽ὸ τόσ θοδ, δη ἃ ΤῊΝ 52 δο [δι θῦθοδ. Οὔδοσνϑο 

ἐμθ οὔδηκχθ οὕ γον6 16. Α]} ἰὴ6 ΗθΌτονΥ ΤΟΥ6 18 δ᾽ὸ ἰουση ἃ 
ἴὰ ἐηθ80 ὅνο πχογὰδ ἰἢ οοσγοϑροηάθησϑ τΐϊῃ 1η6 71Π 088 

οὔ ἐμβουκδί8 σῇ ἐῃ9860 [0.7 γοσγὰβ οοηίδίη. ΗΟΥ δὰ- 

τΑΙΪΓΔΌΪΥ ἰδ ἰἢ6 Ἰδαηρθαρχο δαδρίϑὰ ἰο ἐδ μα ]ϑθοὶ  Ἀοθϑ 
Ὡοὺ ἐπὶπ Ὀοὶοϊς ἢ [ἢ δ. 886 οὗ βροϑοῇ, [βϑἰδὴ  [“ δῖ 

ῬοποΣ οὗ ογθαιίνϑ εἰκῆ [98 ἰὼ ἰῆθ69 ἔχο ΤΊΟΟὮο68, 

Ἀωνιΐ, οτέ, τ ἢ] Οἢ ΔΓΘ, 48 1} ἮΘΥΘ, Ῥσχοϊομ κϑα {{Π| δὲ ΠΟΥ 

8ΩΥ͂ ἰδ ἀοηθ; διὰ πῆδὲ ἃ ΡΟΤΤΘΡ οὗ δΘοῃδοϊδίίου [166 ἰῃ ἐδ 8 

ἔπο Ιδδυ 508 ἀέρδα ογοολ, π ὨἰσὮ, 88 ᾿ξ γόγο, βίδι ἢ ΠΡΟᾺ 

8 Οἵ, ποίδε 97 ἰλο δεα ελαϊϊ ὃδ6 ἰωγηφὰ ἰοιοαγὰ ἔλεε. 

9 νοι οαπεδῖα. ἃ ἰαξέίοοε. 

ΟΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ,. 

τ. 9 δοέίου οὗ Ζίοῃ ἐδ 864] οὗἩ [ὴ6 ἀϊνίηθ δοίίοῃ, δῃὰ δὲ 
[ὁ ἐῃθ ἄρσις (γα! δίηςς 0) {Κ{8 θέσις (ἰουση ἀδίίο)} 8» 
{{ΤΈΒΟΗ.--Ὁ. Μ.]. 

γον. 8. ΓΠΪ, ογέωϑ, 18 ἄπ. λεγ. 85 Δ δΔρρο ]δίῖγο. 458 

ῬΓΌΡΟΥ Πδσὴο ἰξ [8 οἵ ἰγοᾳ!θηξ ΟΘΟΏΣΤΘΩΟΘ. 
ον. 4, ΘΚ. Οὔϑοσυθ ἰπδὲ ἐὴ9 πη [88 0 ἀαρεῖλ 

7οντίβ. (Οοιῃρ. ΝΑΚΟΞΙΒΒΑΟΗ δ ΟἿ᾽. δὲ δ, 6). 
γος. 1. [ΤΏ νογυαὶ ΓΟΥΤΩ ὙΔὍἘΠΓι᾽, ἩΠΊΟΉ 16 τοροδιϑὰ 

ἴῃ τνϑγ. 10, 85 8᾽ὴ δυυτουϊαίοα ϑυβῆχ νἰἱτῃηοασὶ ἐὴθ9 ἔυπθ, 18 
ΧΙΥ. 10." Ὀσίστζεςη . 

γοΣσ. 9. Ἅ,Ὲ9, ἩΪΊΏ δ τάγοσ δ Π χ-ἴοττη (οΣ Ἵ.Ὰ3. 369 

8 ἴ|κο ἴοστῃ ἴῃ ἐγ. 6. 

ἘΧΈΕΘΟΣΞΤΊΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΘΑΙ͂,, 

1. Το Ῥτγορδοῖ βϑοὲ ἴῃ [ἢ ἀϊείδης ζαΐίαγο {μ9 
τοϑίογδιϊοη οἵ ὁ γΌβδ] θη), δηά 18 οχαϊ δίΐοη ἴο ττῇ- 
τρᾷς ὦ ταὶ ἐὰν Ἀδδ Ἀν μὺ μον δηἋ ονογ δοϊϊηρ ρίοσγ. 

αἱ ΒΘ 5068 δἰοηάρα ἰοροίδον ἜΘΟΥ (Βΐηρς ἰμαὶ 18 
ἴῃ ἴΠ6 ἑαΐϊπτο ἴο ῥγοάποσ (μΐθ σίοσυ, ΠῸπι πῃ Βγηὶ 
τγοδὶς Ὀοχί ηΐηρθ {1}}} ([ἢ6 οοπδιιπλιμδίΐοη ἴῃ (ἢθ 
ΒΟΑΥΘΏΙΪΥ͂ 9 6γυβΆ θη, ΗΘ βϑοδ δἱ θγπέ ηἰσῃϊ ὑσϑ- 
νι] ηρ οὐὰν (06 ὙΠ οἷθ οασίῃ. Βυΐ τ ογο 76 γυ- 
ΒΆΪΘΤ. ἷ8, ἢ6 ΘΠ οΪά8 8 ατοπίηρ ὑτχὶ ρα ϊηθδβα 88 δί 
186 τίδίηρ οὗ [19 βδῦη. Ἦθ μ67} ἴω 6 γΌ 88 161 (0 
Τοσοΐνο ἴΠ6 ΖΊΟΥΥ πιΐοῖ Φοπονδῆ ἴθ αὐοῦϊ ἴο ἱηλ- 
Ρδιί ἰο ἢοσ, δῃὰ ἰο οὶ ἐμδὲ αἴοσγ υηΐο]ὰ {ϊβο 
(γοτβ. 1 δηὰ 2). Ὑθθη 6 5608 πο (δὶ8 Ἰίρῃι 
ΘΔ ηΔ Πρ ἴγοπι  ΘΓΏΦΑΙ ΘΙ αἰγδοῖβ ἐπ 6 ΘἸοὨ 1166 
δηὰ {μοἷὶν Κίησα (νορ. 3). Ηδ δβοοβ δισίμου μοσ 
ἰοχοῖμον τί [μ0 Ἀδαίῆθη (δπὰ γγὰ ΠΊΑΥ ΒΔ γ, θυθῃ 
πη (86 ΠΟΘΙΒΘΩ), Φ ὁγπι38] 8 οὐσῃ οἰ] ατθη (ΤΥ ἰο 
ΤΕΔΟΪ (ἢ τηοίμοῦ οἰ(γ, δηὰ δτὸ αἰἀϑὰ ἴῃ (ἢἷα οβοτὶ 
Ὁ 16 Βοδίμβθῃ (γοσ. 4. ὙΠ ἴον 7ογαβαϊ θαι 
ὈϑΒ οἷ 8. ἐπθ86 τλμ] εἰ ἀθ65 δίτθδτι ἴο ΟΡ, δῃὰ το- 
Σ (886 πῖοζγο, (δὲ [ΠΥ οομθ ποῖ πίε ΘΡΙΥ͂ 

ἡ δ, θαΐ Ὀγίηρ πὶῖῃ ἐπϑτα {116 οἰοϊοοδὶ ρσοὰποία 
οἵ ἰδῃὰ δῃὰ μοὰ (νοῦ. δ). ΤἸτοορα οἵ οδπχοῖη τὶ }] 
ΟΑΓΣΥῪ ἴΠ6 χο]ὰ δηὰ ἱποθῆβα οὗ (ἢ Εδπὶ (νοσ. θ) ; 
{80 οοϊκα οὗ ἴπ6 δϑδαίοσῃ ποιηδάϊς ἰδηΐβ σὶ}} Β6 
δΟΟΟΡΙΔΌΪΘ 88 οδοσϊ ηρβ οὐ [6 Δ] δ οἵ Φϑβονδὰ 

ί(νοσ. 7). Οηἡ ἐδ οἵδου μαπὰᾶ, βὮ ρα οοΐὰθ ἔγοτα 
[80 ἀϊοίαηι ὙΥ οκί, Ἰβάθη πίιμ τὔθ ῥγθοίουρ (μίηρη 
οἵἩ ἰδηᾶβ θογοηὰ ἴΠ6 θ685, δηὰ δὸ ψ (ἢ τ οἷγ βαὶ]β 
.π|κὸ ἰὼ ὑτίκμι οἰουάδ, οΥ ἀονοθ οὐ ἐμὸ νίηρ (ΥΕΓ. 
9). Ιὲ ἰ6 οὐνίους {δὲ Βογο δραΐη 16 Ῥτγορδοί 
ἄγαν ἰδ 6 ῥἱοίατο οὗ (λ6 διΐαγο τὶ} [116 ΟΟ]ΟΥΒ οὗὨ 
[89 ργοδϑηϊ, 

2. Ατίϑο, δβὮ 6 ---- Οοϑ πηῖο᾽ [866.--- 
γασα. 1-ὃ. Το ἰπηᾶρα Ὀοίοτο [ἢ πκἱηὰ οἵ ἰῃ9 ῬΤο- 
ῬΒοῖ ἷθ 8 δθῃσἷβο βοθῆθ. ΕἌΓ δῃὰ πίαθ ηἱρὰὶ βι}}} 
τοίη, θυ ατδηὰ]γ δῦουοϑ 4}1} οἴμοσ μοϊψηίθ οὗ {80 
οδυΐ ἰοότσοῖδ τηουπὶ Ζίοη, τοὶ Βογθ, ἴπ δοοοιή- 
ΔΏΟΘ ὙΠ} 11. 2; Μίο. ἷν. 1, δΡ 88 “ οαἰ Δ} }8ῃοὰ 
ἰα ἐδθ ἴορ οὗ ἐπ τηουπίδίηθ, δηα οχδ] θὰ δῦονθ 
180 Ἀ1Π16. Απάὰ (μὲ Ῥτορβιοὶ ΘΒ 0149 ἐΐδ8 πρμολὶ 
τηουσῃίδίη οὗ ἐπ δασί ᾿γγδιϊδίοαὰ Ὀγ (πε στιβὶπα 
βῃ. [{8 δυτητΐὶ αἰ ΠΟΥ 85 [ἢ οονογοα τὶ 0668- 
ιἰ6] ᾿ρῆς. Ἑύυομι [ἢΐ6 [86 Ῥτορδοί ΚΏοΝΕ ἰδδὶ ([Π0 
ἄστη οἵ ἐδ9 ἀδγ οἵ βαϊ ναϊζοῃ [Ὁ “9 6γυβδ]οῖη ἤδη 
διτὶγοά. Ηδ ο8116 ἐμογοίοσθ ἰο ἤδὺ ΘῃΘΟΌΓΑ 4], 
Ὅ. [1 Ἐρβι ν. 14 {π8 βθγαὶ ὕθγβθ ἰβ οοπιἱποά 
ἴῃ 8 Ἠγβδλίῖς ἔοσπι πὶίὰ Ἰΐ. 17, 111. 1,. 2," 
ΚΑῪ [ Ἢ πίκαϊσις ἢ828. πον ἰο ᾿ἰδἢ ὮΡ μοῦ ᾿οδα, 
Ὀοσοδῦβα ΠῈΣ γοἀοιηρίΐοη 8 ηἰσῇ (οοαρ. [πὸ χχί. 
28); 8.)0 ἱβ ἰο χαΐῖϑθ βιογβδὶ ἢ ἔγοιι (86 ἀδργεβαῖοι 
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δηᾷ ῥγορίγδου ἴῃ σ Ὡ Οἢ ΒΟΥ δἰ ἰδίου 88 ἈΙΙΒοσίο 
Κερὶ Βοὺ. Φεογυβαιοσα 6888}} Ὀθοοηιῖθ ᾿ἰρεϊ, 88}4}} 
βἰηθ (ὟΝ, [89 νοσῦ ἋἾ ἰῃ Ιραῖδ ἢ ΟἿΪΥ ΠΟΓΟ, 
νοσ. 19, δηα χχνὶϊ. 11). Βαϊ 86 18 ποῖ ἴο βῃΐῃθ 
ἴῃ ΒΟΥ οπὴῇ ᾿ἰρμὶ, θα ἴο 1οὐ Πορβοὶ 6 δ! αῃἰοηρα 
ΟΥ̓ {μ6 εἰχμον ᾿ρμὶ πβ οι τῖβαβ ου μθσ. Βυὶ [μι }8 
Ἰϊαῖι ἴθ 8164 “ΤΥ κ δῖ, Ὀδοδυβα “6ΓΌΒΔ]ο τὰ 
δηὰ (18 Ἰ᾿σηϊ δῖὸ δάδριθαὰ {δ οὔθ ἴο (Π6 οἴδιοσ. 
ὝΥδαὶ εοτὶ οὗ ἃ ᾿ἰρδὶ 10 16. Ὑ ΒΙοἢ 8}}4}} σίϑο ὕροῃ 
ογιιβα] πὶ, ἰ6 ἰοΪἀ υκ 'ῃ νοῦ. 1 ὁ. [{ ἴα ἐπ6 ΒΊΟΣΥ 
οὗ Ζόβονδ. Τιιὶθ χη 68}4}} Υ186 88 δὴ οὐϑσ- 

Ἰδδιϊηρς δυῃ Ὁροῦ  ὀγαβα! πὶ (οοιαρ. γος. 20; ΠῚ 

θ πυοχ δοἰεππὶδ οὔ ἰῃ9 χἱδίηρ οὗ [6 βυη, δηἃ οσοῦσα 
ἰὴ 1βδἰδὴ θδδὶ4θβ ἈΘσΘ ΟὨΪῪ σοῦ. 2 δηὰ 1ν 11}, 20). 
Τῃ τοῦ. 2 [ῃ0 οχρίδηδίΐοῃ ἰβ σί σθῃ ὙἘΥ ἴπ6 8υη- 
Τβο τοίοσσοὰ ἴὸ ἴῃ γϑοῦ. 1 ὁ ἰβ8 ἃ τῃηδίϊοσ οἵ βυοὴ 

ἰ ἰπιροτίδποθ, δπαὰ ΜΕΥ « ΘΥΌΔΔΙ ἢ 8 80 ὈΣΟδ6- 
Ἰησῖν βυπιπιοποά Ὧ γί ο] ἃ θεοὶ ἰο [86 ἰηδθπθηοο 
οὔ {8 τίδίης συ [ΕΔίΠῸΡ ἰο βιοὰ ἴουί ἢ (δ6 
Ἰχῆν πμΐϊοι δῆ δ88 γεοοϊνοα ἤγου ἰΐ, Ὁ. Μ.1. 
Φογαβδί θαι 848 μογοίη [86 ἢἰχῆ οὶ ΒΟΟΣ οοηΐοστοά 
οη ἢδγ ἐμδὲ {6 ϑαη ὅγβί Υἱβο8 ὩΡοῚ ἢσν, (μὲ βἢ6 18 
εἰαὶ ρΡοΐηϊ ἴῃ (π6 Εἰδδὶ ἔγοτῃ τ ΐοι (Π6 ΠΧ 8 ἰὸ 
Βργοια ονοῦ {86 οὐυηίΓγο8 βῃτουάοα ᾿η ἀδγκηοθθ. 
“7ΤΠῃ6 ϑυη οἴ δύῃ ἰ8 δγο (ΡΒ. ἰΙχχχὶν. 12), 16 
οὐ πἢο οοἴησα, ᾿ἰχ. 20... . Ἦ Βϑὴ [88 ϑυπ χἶϑοα οἱ 

Ζιοῃ δὴ86 Ὀϑθοοῦλοβ δἰοχοΐδον ᾿ἰσηῖ, θυΐϊ ἠοῦ ἴοσ 
ΒοΒο  δἴομοθ, ναὶ ἴοΣ 41} πδηκὶηα.}»" ἈΕΙΙΥΖΒΟΗ. 

Ὁ. Μ11. ἼΒᾺΡ ἰδ ἰρυπὰ οὨγ Βασθ ἰπ 1ραΐδῃ, 
Ἧγο 566 ἔγοῃι γ6 7. 8 (αὶ ἐ6 ὨΔΌΟΠΝ δ5(1}} ἰῃ ἀδεῖς- 
Ὠ6Β88 8.0 Ὡοΐ ᾿πδοοοϑαῖθ]ο ἰο ἐδ ᾿ἰχϊ, ΤΟΥ παγθ 
ἃ Ἰοηρίηρ ἴον 80 ᾿ἰρὰϊ, [ΤῊϊ8 6 ποῖ 8614], δῃὰ 
ἃ ΒιϑοοΡ  ὈΙ}1ι }7 οὗὁὨ τοοοϊνίπας 1. Ναϊίουβ δηὰ 
Ῥτγΐποθη οοῦθ ἰο ἴμ9 Βοβύθπὶν ᾿ἰσπὶ. Ἐδ6 ὈΣΙκὮΣ- 
Ὧ6Β8 οὗ ΤΥ τοίη ᾳ ἷἰθ (6 Ὀχὶρἤπίηοεθ οὗ ἐπὶ 
αι ἰἰοἷν τἶβοθ ὉΡΟῚ «ΘΓΌΒΑ Θ, ἘΟΟ ΒΕ τὸ ψοΓ. 2, 
10 Ὀτχΐποθα οὗ ψΦοβονδῖ. [Βυΐ Ζίοῃ τηδαθ 
Ἰκδὲ ἴῃ 106 [0ῈΓ ͵Β τοργοθοηϊθα 88. Πογβο  βιιἷη- 
ἴῃς 88 ἃ ᾿ἰσὰ ἴῃ ἐμ ποσὰ, ἙΪοσ στἱβίηρ οδῃ Ὁ 
ἀοθογὶ δοὰ δα 80 Ὀγσ ποθ οὗ (86 βῦῃ στ ἤθη ἢ6 
βοοϑίι ἰοσίῃ ἴῃ ἷβ ταἰρεί, Νυἀ. ν. 8]; 2 δῃι. 
ΧΧΙΪ. 4. ΤῸ τοραγὰ “μὸ Ὀτὶ  ἴοθβ οὗ ἰ᾿γ σὶθ- 
ἀηᾳ,᾽"" 88 τιϑοδηΐηρ “180 Ὀτγὶ χη ίηθ88 οὗ ἰμδὲ τ ἢ ]Ο ἢ 
χἶθοβ ὑροῦ (ἢ 66.) ͵β ϑατοὶν ἰοσοθα δῃὰ ὑπηδίησαὶ, 
Δ θεοῖς [ἢ Ὀοδὲ ἱπ ουργοίογβ δοαυΐθϑθοθ ἴῃ (μ18 ὁχ- 
Ἰαπδίίοη. Βαϊ (6 σμ το, 88 ἰστδαϊ δία ὉΥ ἐδ 
δ τῖρε ΕἾΟΥΥ͂, δηὰ σοβοοπα ἰξ, ῃδ8 ἃ Ἰίρδὲ δὰ 
Ὀγὶρίηοαθ τ ΒΊΟΝ ἷθ ο8116 ὦ ΠΟΥ οἾῃ, δῃὰ πη ϊοῖ 
Βἢ6 Βῃθἀ Ὁροῦ ἰδ6 πογ]ά.--- Ὁ, Μ.]. Νοί οὐἷγ 
1Π6 πδιΐοηβ δηὰ ρῥείμοαα οὗ (6 ποιὰ 
Βαϑίθῃ ἴο ΦοΥΏΛΑΙοΏ. ΑἸοηρ τι (Πϑί δΣῸ οἴμοΣ 
νἱεἰϊδηίβ, τἢο ΔΙῸ Π0 ἴογοΐρηοῖθ ἢ Φοτυδαίθω, Ὀυϊ 
δῖ σπἸάγθῃ οὗ (9 Βοῦμο. ΤῸ ΤΘΠ- 
ὈογΒ οὗ {Π6 [6τδο] εἰβῃ Κίηράομι, οοηἀποίθα δηὰ 
αἰἱοηἀοα τὴ (ἢ 411 Βοθοσα ὈΥ (0 (θη !66, ψ1}} τθ- 
ἰατῃ ἰο ἐπ6 ΤΟΙΣ Βοπιο (ςΟΙΒΡ. χὶ. 11 ΜΩ' : Χχν. 
6 βᾳ4.; χχνυΐ. 2 βη. ; ΧΧΥΙΪΪ. 18: Φον. 111. 18, 5600 
οοἰλτ ΘΔ ΥΥ οἡ ὑπὶ8 ΡἷΪδοο). [“ΤΊοδο πὸ οοῦ- 
βηθ (μο86 Ῥσορῃοοῖοα ἴο π6 ΒδΌν]οηἑδ ἢ αχίϊο υἢ- 
ἀογαίδηὰ (ἢΐα 88 ἀθϑου υἱηρ ἐπ 6 ἈροηοΥ οὗ μοδί ΒΩ 
βἰδίοαβ δηὰ δογοζοίμη ἱπ [9 τοοίοσδσῃ. Βαὶ ἴῃ 
εἶα, δα ἰη 1π6 Ῥδγβ]1]9] ραδβαροθ [χ Ἱ]. ὅ-7; χ ῖχ. 
18-23], ἰῃογὸ ἷθ, ΕΥ̓͂ 8 αἰγϑδῆρο οοἰποίδοποθ, ὨῸ 
ὙΟΓᾺ ΟΥ̓ ῬὮΓΑΘΟ ΣΡ  ΥἹῺς τοβίογδιοῃ Οὐ σϑίαση, 
δαὶ πὸ τηαρο ονυϊάθηιν ἴβ {π δὶ οὗ οῃϊαυροπηθηὶ 
ΒΑ δοσοβεΐοη : ἔπ οἰ ] ἄγοη ἐδ Ὀγουρὰὶ ἴο Ζίοη 
Ὀοΐηρ οὶ ἰἤοαθ ποτ δα δα Ἰοσϑὲ, θυ βυοῆ 88 
ΓΤ ὭΘΥΟΓΡ ὈοΙΌΣΕ ΚΏΟΥΠΙ, 88 ἷβ οὐἱάθης ἴγοῃ 

ΤΗΕ ῬΒΟΡΉΣΤ' ΙΒΑΙΤΑΗ͂. 

οδδρ. χ]ῖχ. 21. ὙΠΟ ογοτὲ ργοἀϊοίοὰ ἰΒ ἐμοσγείοσθ 
ΠΟΙῸΣ [Π6 ΦΌΥΙΔΟΣ γχεδίογα θυ οἵ (86 δ γε, πος 
εἰνεῖν. ἑαιατθ, κεϑίοταυίοη," Ατεχάνρεν Ὁ. ΜΊ. 
ΤῊΘ του β νοῦ. 4 αν, Δα σοροαίθα ἴγοιῃ χ]ϊχ. 18. 
Τὸ και δβοσίῃα ἰοκοῖδβος (7530) τοίοσβ Ὡοξ 

ΟὨΪΥ͂ ἴο βοραγδὶθ ἱπάϊν: ἀυδ]8 Ὀὰὲ δοοογάϊηρ ἴο 
ἰδοθβ ΒΌ. ἢ δὲ χὶ. 12; Ηοσβ. ἱΐ. 2, [Ε΄ Υ. Ησα. . 
17 ἰδ γοΐδιϑ το τοὺ ἰο [16 το-υπΐοῃ οὗ Φυάδῃ 

ἘΠῚ [δγδοὶ. 6 ΘΟΏΒ τὸ ΔΙῸ οἰτο ]}Υ ἰο]ὰ 
(δὲ (ΠΟΥ οὔθ ἤοϊ 6 μγοδὶ ἀϊδίδῃοο, δυὲ ἰδ6 

ἀατπρδίθσα ἀγα οασοίι]]γ οαιτιοὰ. Ὑγ Ὁ» 186 ποὶ 
-Ξ- οἢ ἰμ6 δἰ ἄοσ, ὦ, 6., ὁἡ [86 010 Δ’ ΟΣ ΟἹ ἴδ 
ΟὯ6 Βῃουϊάον (χ]ὶχ. 22), Ὀὰξ ὑροῦ (π6 δΪΐρ ; ἴογ 
ἷϊ ἴθ δ. }}} (Ὡ9 ουδίομι ἰπ ἴμ6 Οτίοηὶ ἴο οδστῪ [}6 
ΟΕ ]άγθῃ δείγα οἢ (ἰδ6 ΐρ. ϑϑυςῖὶ σΆΓΟ δ ἰδ ὕὈ6- 
βίουσοα οὐ οὨάγθη, νὶ}} θ6 δον ἴο 86 ἴδσωδὶθ 
τηθιθοσα οὗ 86 ρμϑὸὺρὶθ (οοσρ. ᾿ἰχνὶ, 12). 198: 

8 ΠοΙΘ 88 χ  ἶχ. 23 δῇ ἰμ6 μίδοο ἱῃ ΝΌΠΡ. χὶ. 
12, υδοὰ ἰο ἀθῃοίθ ἴθ πυγείηρ δὰ ἰθιάΐηρ οἵ ἃ 
Ομ] ἃ. Βυΐ Φογυλδίθτα β0}8}} ἢοΐ ΟὨ]Υ͂ 866 ΠῸῚ 
οὨ ἢ] άσϑη οΟΏ16, δ.6 8}}8}} αν [86 ͵ΟΥ οὗ βϑεΐῃ 
[πόθ οοπια Υἱΐὰ 1} Βδηάμ, [γηὶ πὶ ἢ ἢ 
116. πιαρτι βοδῃοβ δηὰ κΚΙΟΥΥ οὗ 160 ποιϊὰά. [τ 

γον. δ ἐμο ποτὰβ ὙΠ) ἐὸ 722) δ ὑο δ ἰδίκεῃ 
ΔΒ ἃ δοῃίοῃοο ἀεηοιΐηρ ἃ οἰγουτηβίδηοο, ρυϊ δὲ ἃ 
ῬΔΙΘΏΙ 6818, τ ΟΝ ΟΧΡΓΘαΘῸ8 (86 δμῃχοίίου πὶ ἢ 
ΓΟ. ΦογΌΒΔΙ σα Μι1}] 866 τ ῆηδὲ ἢ 88 Ὀθοη ἀορὶοιοά,. 
ΤῊ δβϑηΐθηοϑ βοι την Τοτί ΒΒ (86 οὐ͵οοῖ “12) Ἴ9. 2 
8, ΔΟοΟΣ  ἰὩρ]γ, ἀδροπάοηϊ οα ΠΡ, πμΐ οι, ἐποτο- 
ἴογϑ, σδῃποὺ ροββὶ Ὁ] Υ Ὅόπλθ ἔγοῃι δ᾽), [Βαὶ {{ ἴδ 
ὈεϊίοΣ, σὶ ἢ (6 ἘΠΥ͂., ἰο ἰδῖκο 3 δϑοδυβδὶ.--- ἢ. Μ.]. 
ΤᾺ γοσρ ὙΠ) 18 ποῖ Βοσθ ἐπὶ ἼΠ) νυ οἷ τρθδὴν 

“ο βίζοδιι (. 2; 26 :. χχχὶ, 12; 11. 44), δὐὰ 
ὙΓΠ1ΟὮ σοΙηθα δ, 8 γἷνοσ. Βαὶ ἱὲ 18 8 αἱ- 
[ἰϑσοπὶ νογὰ, τοϊδίοα ἰο 32, ἋΣ) ὁοσαστίπν δ 8 γοσὺ 
θοδί 68 ΟὨ]Υ Ῥβ. χχχῖν. 6, θυὶ ἡοσταΐῃρς ἰδ 6 εἴδη 
οὗ [86 δυδαιδηϊ νοι “1712 (9 0} 111. 4) δοὰ ΓῪΓ) 
(δυάν. νἱ. 2). ὙΠ αἰμτι βοδίώοη ἷβ ἰο “ βμΐῃθ, 
“(0 Ὀγὶκίθα ὑρΡ᾽ (ον 0γ). ΦΟΥ͂ τηδίκεθ ἰδ6 
ἴδοϑ βΐηο, θαΐ ἴ(Π6 Βϑαᾶσὲ ἴσϑεῷ Ὁ]9 (ΠΡ ἴπ (μὲ5 
ΒΘΏΔΘ θεδί 68. ΟἿΪΥ «6 Γ. χχχὶϊ. 9). [ΗἘΝΡΕΒ- 
ΒΟΝ ΤουοΥ {Π18 οἶδυθο πῸ}}: ῬῈΥ Βϑασὶ 6}8]} 
ἴδσοῦ δῃὰᾶἃ ἅϊϊαϊθ. Τῇ ἰάδα οὗ δῃ]δγχοιηθηΐ 
ΟΥ ἀχρβῃβίοη οὔ 86 ᾿θαγί ἰῃγουχῆ 70γ 18 βου ὶς; 
Ραῦ, 88 ΘΕΙΙΤΎΖΒΟΗ ροΐηία οαἱ, πὸ ἴανὸ (μ6 ὀρρο- 
5116 1άθ8 ἴῃ αἀπσογ, απσωδίΐα.--- Ὁ. ὙΠ ΤῊΘ7)0Υ ἷ5 
οδ]ϑὰ ἕοσῖα ΕΥ̓͂ Φ για] 6 πὶ δοοίηρς ΔΟῊ (86 (το 8- 
διγαδ οὗ (Π6 δᾶ (1 9} δ Ῥο. χχχνῖ, 16; 76γ. 11, 
28 ἴῃ ἐδιὸ βϑῆδα οὗ βδιτη δηὰ δρυπόάδηοο οἵ ἰῃ9 
ταοϑὶ τ δ: Στ] γῦος ΟΟΣΏΡ. δἷδὸ γε. 14), δπὰ 
[πὸ πϑϑ] ἢ οἵ ὨΔΙΪΟΏΒ οὐ ἰὸ ἢοσ. [Ὁ86 
δουπάᾶδηοθ οὗ [86 868 ἀεδποίοα 4}} ργθοίουβ 
Κυἰηρσα ψμἱοὰ [δ δ᾽ δη δ δηὰ σοδυὶἐπηθ Θουη τ 68 

» ῬΕΙΤΖΒΟΗ. Ὁ. Μ.]. Ὁ εἰδιιάβ δδος 
ἽἼΝ:᾽ ἴῃ [89 δοῦσο οὗ ἣν (οοΏΡ. οἱ ΣΧ. 8). 

8. Το ππϊ τπᾶο οὗ οατ616---- ΔΊοΣ! θἃ 
[Π69.--- ὕοτ5. θ6-9. [Α πιπ!εταο οὗ οδ:9]5, 
αὶςμοπὲ (Π6 ἀοβηΐίο ἀγεοὶθ]. [Ἃἢ ἴλθδο ψεσβοο ἰ}6 
Ῥτορδοῖ ἀοκογῖθεθ μον [86 ἰγοάδυσοα οὗ ἰμ6 Ἐπεὶ 
(τεσν. 6 δηὰ 7) δῃὰ οἵ {86 ὕ7οδὲ (νασβ. 8 δπὰ 9) 
δῖῸ Ὀγουχῃῖ ἰο “ογύκδ]π. Τὴθ δαδίσσῃ ἰτδάϊηρ 
Ὠδίΐουϑ ἃγὸ ἱπάϊοδίθαὰ ὃὉγ ἃ το υἹεἰτα ἄο οὗ Οδ:6}8 
(προ, οορ. »8Φ καὶ. χαχῖϊ!, 19, ἰπ Ιραῖδῃ 
ΟὨΪΥ 616) δρᾶ σόοῦηᾷ 8 1186 [23 ποἱ ἄσοῃδθ- 
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ατίϑα, πιο ἀγα ποὶ ἴον σδεγνίηρ ὑαγάρηκ, Ὀυΐ 
ἴον τιάΐης.---Ὁ. Μ.], ἔτοιὰ Μάϊ δὴ ἃ ἘΡΆΔΕ, 
«σοῦ Ὀγίης του ϑμοῦα Κο]ᾶ δηὰ 182 0ΘΏ96, 
(οοιρ. οὐ ΧΙ. 23), (86 πιοδὲ γα] 080160 ὙΔΊΟΔ. 
Μἰιάϊδη ν᾿ ἃ βοὴ οἵ Αὔγδμδηι Ὀγ Κοίαγδη, δηὰ 
186 ἔδίμος οἵ Ερδιδι, ὕδϑη. σχν. 2, 4, οορ. θῇ, 
χχχυὶϊ, 28, 86; Ταὰρ. νἱῖ. ΩΝ ἴα Ἁταῖία μι 
(αν, 1 Κίηρε χ, 2; Φ4εγ. γἱ. 20; 200 γνἱ. 19; 
ΟὨΪΥ ἤογο ἰπ [π814}}). ΤΊ θ66 πιοσγοδαίβ δὲ οἴμοσ 
(1165 ἢ χαΐη; ΠΟ 1867 ὕαγο ἃ ὨΟῦ]ΟΓ δἷμι. 
ΤΟΥ͂ μας ἴο Βοποῦ Φοβουδὰ ; (ΒΥ της Ηΐ 
Ῥγοθοηίβ. ΤῊ δ ἸΠῸῪ ἀθοϊδγο ἰῃ δοηβδ οὗ Ὀγδὶβθθ 

(ὕοι 3 δῃὰ ΓΙΌ τὸ θὰ ὈΥ [βαϊδὲ ΟὨΪΥ ἷπ 
Ἑδδρίοιβ χ].--ἰχνὶ). 78 ϑαβϑίθσῃ ρμαϑδίογαὶ ἰσὶ ῦθ8 
δ μων 186 οαδίοσῃ ἰσδάϊηρ ἰγῖίροα. Ἐοοροοίξηρ Κο- 

ΟΟΙΏΡ. οὐ χχὶ. 16 βαη.; χ! δὶ. 11. οάδν γγὰϑ 
ἴπ6 δβοοοπὰ, Νοραίοι! ἴΠ6 οἰάοϑί δοῃ οὗ [βῃπιδοὶ, 
θη. χχν. 138. [{ 16 ἀϊδραϊοα πηρίιον Νουδίοι 
δ [π0 ρῥγορϑηϊίορ οὗ πὸ Ναδαίαεὶ, ἱ, 4., οὗ {19 
ὩΟΣΙΒΘΙΏ ΟΥ ΠοΙΙΒ- Ὑοδίογῃ Ασαὺβ (ον Νδθδίδϑι 
δ [Ὧ6 το} ΘΟ ὙΥ οί θοῦ (6 ΕἸΡὮ τϑίοθ δὰ 
16 Βοὰ 8684). Οορ. ὨΕΙ ΤΖΒΟΗ οἱ ἐἰιῖ8 ΡΪδΔοθ, 
δῃηὰ Ηξεζοοῦ, .- πονοὶ., 1, Ρ». 698, 24 ΕΔ. 
δ 8 τογὰ ποῦ ἰα οἤθῃ ὑδοὰ οὗ [80 πκἱηὶ 
τη ἀογοὰ ὃγ (Π9 ργἱοδίβ ἰο Φοονϑ (Ν απιῦ. χυ πὶ, 
2; οηί, χυΐ!. 12; 1 ὅδ. ἰἰ. 11; 1]. 1 εἰ ). 
Βο δοοῖεα οὗ ζοδαν δι ἃ ἴ)6 σϑηλ οὗ Νο- 

Ὀδίοῦδ ῃἱ}} ἐπογοίοτο δὲ δὴν δδοοηᾷᾶ ἴῃ9 δ'ἴδσ 

οὗ ΦΖεοβονδῆ, ΠΣ" 6 ἰγδῃδϊαἰοὰ ἱὰ ΕΠ Υ., 
δηα ὈγΥ 8. ΝΑΞΟΕΙΒΒΑΟΗ, τὶ δοοορίδβμοο. 
Βαϊ ἱἰ εἰχοΐβου σαίπον τνῦτ Ρ᾽θαδῦσο, ἀοικμς 
οΥ Βοοᾶ ΥΥἱῆϊὶ!, δηὰ 9 ἰο Ὀ9 ἀἰδιηκυϊθηοα ἔγουι 

ἐ.:0 Θχρτεβείοῃ δἰβδοννίο ἱδοὰ {ἸΣ Ὑ7 προ ι τδδηβ 
ἴο ((86 ἀϊνίη9) δοοορίδεῃοο, οὐ ΣῈ δοοορῖ- 
809. ὙΈΙΧΟΑ, ΗϊτΖζιο, ΗΕΝΌΕΕΒΟΝ, 

Η. Οὐ (δΐ8 τεργοθοηίδου οἵ ἐδ νἱο- 
πλ6 οἴἴοσίηρ ῃοιηβοῖνοα ἩΣΙΠἸΠΡΙΥ Γ,ΟὟΤΗ τοὸ- 
ΤΩΆΓΪκα : “ ΤῊ ρΊγ68 ἃ ΘΓ οἰορδης δηὰ ροοίϊολὶ 
ἴασαι ἰο (ἢ ἰτπηαρθ. [{ ὙΠᾺὧὠἔἅ ἃ βθηθγΑ] ποίΐου, ἐμὲ 
Ργονυδι θὰ νὰ ῖτ}) βδονίβοοτβ διηοὴρ ἰδ ποβδίμοη, 
ἰμδι [Ἀ9 νἱοίτα᾽β δοίης Ὀγουρῆὶ τὶϊπους το] ασίδηοο 
ἴο {π6 Αἰ. Ν88 ἃ ἔνα Οπιθῃ ; δῃᾶ (10 ΘΟΠΙΓΑΙΎ 
ἃ ὑδὰ οῃο."--δῇ. Μ.]Ί. Το ὨΌΌΟΡ δοὰ 
ΦΧΟΘΙ]θΘηοΘ οὗ [μ686 οἴἶδουί μα γ}}} οοπάσποθ ἴὸ (9 
ΒοῦΏΟΥΣ οὗἉ (δ6 ᾿Ἰθρ]ε οἵ ἴπ9 [098ν, [π τοῖβ. 8 
δηὰ 9 1.0 Υῆεδὶ ΔρΡρϑδῖθ ὑροῦ ἴμ9 βοθϑ. ΤΆΘΥ 

β 
ἐππδὶ 1}|πὸ ἃ οἱἹοιιᾶ, ο᾽ 88 ἄονθδ ἴο τδοὶςΣ Θ:- 
ΟΙἸοδθυζθ εἰκὶπ οὐοσ ἴμ6 868, 8.6 δ. 1ρ6 τὶ 6Χ- 
Ῥδῃάοὰ β811|8β. ΤῈ β88118 βργοδαὰ ουἱν σοβθλῦ ]θ 8 
οἰουά, {π6 ψϑϊοολι ἷβ οοτηραγοὰ ΠΕ ἴπ6 δὶ δι 
Βὶριι οὗὨ 89 ἀοτο (οορ. Ηοακ. χὶ. 11. ΒΟΟΗΑΒΥ, 

ἴεγοα. 11. Ρ. δ40 κ44ᾳ.). πο ἐδπιίηἰηθ οπάϊης 
ἴῃ ΤΊΣ ΘΊΡΗ ἰθ σδυθοὰ Ὀγ {8 ἰδταϊπίηο ΓΊΣΝ. ΠΒῪΝΣ 
ἷθ οριδ τείἱσωίαίωηι, ποῖ, ἰηϊοσσόνθη ποσκ. Τῆθ 
ΔΩΘΉΟΓΣ ἰο (Π6 αὐυοδάοη, ΠΟ ἃτο [1)689, αἰο., 'δ 
Ἰοῆ ἴὸ 89 τοδάθσ. ἘΨΟΣΥ͂ οὔθ ρδγοοῖνοβ ἰδὲ ἰΐ 15 
δῖ ρ6 [Πδὶ οοὔλθ ἴτοτ ἴμ6 τοδί, Βυΐὶ τνὴγν (ἢοκθ 
Βῃ 106 παβίθῃ ὙΠ} δυο οἢ ἜῸ ἴο 6 ΠΟΙΥ ἰδηὰ ἐδ 
οχρ αϊμρὰ ἱπ νοῦ. 9. Τ86Υ σὰ αἰἱγθοῖθα Ὁγ ἰῃ- 
ΒΑ δὴ 8 οὗ (6 ΟἿ, νι ΐοδ ΒΟΤῸ 88 οἴδῃ (966 
(80 114}, Τοργοθοηΐ ἰδ6 ἰαϊδηβ δηὰ τηδγὶ (ἐπθ 
οουηίγίοα οὗ {π6 νοῦ. Ὑοδο Ῥϑορὶθ Πορα ἱπ 
Φόβον. Απιοηρ ἰδοθθ βῃΐρα ἰῃῈ ἑοσϑιποοῖ 
(ΣΟ ΚῚΞ οοταρ. ΝΌΠΙΡ. χ. 14; 1 Κίηρβ χχ. 17; 
1 ΟὨ σου. χί. 6) δσὸ ἴ89 πβΒΐραο οὐ ασδδϊδῃ 
(οορ. ἱϊ. 16; χχἱϊ. 1, 14). Τθρ6, τ ΐοῖ δγθ 
ἐῃ 8 ἐαέκοννν βὴς σοῖο ἔγοια [6 σγοδίθοϊς αἰδίδηοοσ, 
88}}8]}} αἷδο ὕ6 {86 ἢτβί ἴἰο ὑσίπρ “9 Θγυ88)6 18 ΒοΟΣΦ 
ΜῈ ὑμοὶν δἰῖνθι δηὰ μο]ᾶ ἰοὸ {Π6 Οἶδοθ πβῈΓΘ 
{16 ΓῸ0ΒΡ πιδῖκοθ πόση Ηΐδβ 118216, «. 6., ΓΕΥ6818 
Η8 παίιιγο, δηὰ 18 ἐποσϑίοσε μοῃοσϑὰ 88 ἘΠΘ ἘξΟΙΥ 
ΟἿ οἵὨ [6:89] (66. (μ6 Ζ.1δ). “9 6 γι88]} ἐπι’ Β β]οσ!- 
βοδιΐοῃ ἰθ δ'ϑο ἐμ υθΥ ἱπιοπαθα, [786 ῥιοίυγο 
ἄγανῃ ἴῃ (ἢὲδ βϑοοιίοῃ ρογρίαχοϑθ ἰοθο ὙΠ0 υηᾶογ- 
βϑἰδηᾷ ἱξ οἵὨ ἐπ Ἰἰΐαγαὶ σοβιοσγδίΐοη οὗ ἰῃ6 7608, 
δηά οἵ (89 ἔπίατο χίοῦν οὗ ὑμ6 Θαγ]Υ “6 γυβα]θλ. 
Ηξπββ, ΒαυμΜαΆἘΤῈΝ δηὰ οἴμογβ ἀγχαθ ἴγοπι νοῦ. 
7 ἴος 19 τϑαοσαίΐου οὗ δηΐβιδὶ ἷ Βαυί 
ΒὈΕΙΙΤΖΒΟΗ ᾿ἠυβι])ν τοὐθοὶβ (δἷ8 Ὠοΐώοῃῃ δὲ υἱἱοσὶ 
ΘΟΠΙΓΑΣΥ͂ ἴο ἰδ6 Οἢ γί δι δὴ βυβίθαι. ΑἸ ἐμπ)8) πον 
βοθ δ ὑὕδθϑῃ δρο θηιθὰ Ὀγ ἰμ6 βοευδηΐς οὗ 29- 
Βονδὲ οἰογίηρ ΕΓ πλο6}7 ομοο ἴοσ 4]}. Το Ὀϊ]οοὰ 
οὔ ι860 Οτυοίβοά ΟὨθ Πδ8 πον αἴγᾶν ἰΠ6 ραγ  ο» 
{81} οὗ ραγιἰουϊαγίϑιη δὴ οὗ οογϑιμοηΐδὶ βυδάοναβ. 
Βαὶ ἱ ι.6 νἱοϊζϑ διηριὰ {6 δ᾽. ἤθσθ δροόκϑῃ οὗ 
ΔΙῸ Ὠοΐ ἰο Ὀ6 ἰδίκοῃ 116 ΣΆ]1γ, ΜἘΥ δμου]α τὸ Ἰοοῖς 
ἴου 8 πιδίοσί 8] ἰϑίρὶθ Οὐ οομβίσιιθ 1110 Σ8}}Υ [86 
οἶδοσ ἐσγαΐίδ ἴῃ [Π6 ρῥιοίυσο ΤΠ6 γ80]9 ἀοεοσὶρ- 
ἰἰοῃ γοργοϑθηΐδ ποῖ ἰδ6 τρδίογιδὶ Ψοσυβαίθ, δυϊ 
(Ὲ6 Ομυτοὰὶ οὗ αοα υμάον ἰδλακθα, π λοι, ἴο θ6 
οοπδϑίβέθης! Υ ἰμιοσρσοίθα, οδηποὶ ὑθ ἰδίεη ἴῃ 8 
ἄτοββ, ἰἐΐογαὶ ϑοῦθθ, 'ο, Ομ γβίλδιβ, ἂσθ ὁόσῶθ 
υπίο τῃοσπὶ Ζίοη, ἀειὰ υπίο ἴδ οὐἰγΥ οὗ ἴμ6 ᾿ἰνίης 
Θοά," 6ἰ6., ΗΘ". ΧΙ, 22.--.}.Ψ Μ.]. 

ἣ 

2, ΤῊΕ ΒΕΞΤΟΒΑΤΊΙΟΝ ΟΕ ΖΕΒΌΒΑΙΕΜ ΤῸ ΟΥΤΆΑΒΡΌ ΟΙΟΒΥ͂. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΤΧ, 10-17 α. 

10. Απά {86 "βοῃβ οὗ βίσζαηροτβ 8881} Ὀυ11ἃ ἀρ (ΩΥ τ 6118, 
Αμπά ἐμοὶν Κίηρβ 8}}8]} τιϊηίδῖον υπΐο 866: ἀνε 
ΕῸΓ ἴῃ ΤΑΥ͂ ὙΤΑΙΒ 1 βαγοῦο [Π66, 
Βαϊ ἴῃ ΤΥ ΤΆΥΟΥ μανο 1 8 ΤΠΘΓΟΥ͂ 

11 ἽΒογοίοσο ἐῃγΥ 
ΤΈΘΥ 58}8]} ποῖ Ὅθ βηαι ἀΔΥ ποῖ παι; 

οἢ ἴΠ66. 
ἰ68 8181} 06 ΟΡΘῺ ΘΟ ΠΌΔΙ]Υ ; 

Ὑμαῖΐ πιδη ΤΑΔΥ Ὀτίπρ' αηΐο [Π 66 [Π6 Ἰόγοοϑ οὗ 186 Οἰδμιῖ168, 
Αμὰ "έλαξ [Πεῖν Κίηρβ πιαν δ Ὀτουρμί. 



650 ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ἸΒΑΙΑΗ. 

12 Ἐὸγ [86 παίίοη δηὰ Κίπράοηι [μαι π}} ποῖ βεσνὸ 8:06 8}}8]} ΡΕΣΙΒᾺ ; 
Ύ 8, ἐλοδα πδὶ]0η8 884}} 06 ΟΥΡΟΥΙΥ πδδϑίοα. 

18 ΤΠ σίοσῃ οὗ 1βθδηοῃ 888}} οοΐὴθ ὑπίο (66, 
Το ἘΣ ἴγθ6, [Π6 ρὶπο ἴχθθ, δῃὰ {86 ὍῬΟΧ ἱοχοίβοσ, 
Το Ὀοδυ γ {Π6 Ρἴδοο οὗ ΠΥ ΒΑ ΠΟΙΌΔΙΥ ; 
ΑΠΔΙ ψΜ1}} τρδκο {6 Ρ]δο οὗ ΤΥ ἴδοϊ σ᾽ ουίου. 

14 ΤῊ βοῃβ 8180 οὗ ἰμϑὴὶ (δὲ ΔΠ]οῦοα 1.66 8}}8}} δοῖὴθ Ὀοπαΐηρ υπΐο ἴδ66 ; 
Αμπά 81} ὑπογ ἐμ ἀοθρίθοα [866 888}} θοὸν ὑποιηβοῖνοα ἀότῃ δ (}6 δοΐθϑ οὐ (Ὁ γ ἴϑεξ; 
Απά {Π6γ 8.)8}} 084}} ὑπθ0, ΤΏ οἰ Υ οὗ [6 ΓΟΕΡ, ἰμ6 Ζίοῃ οὗ (86 ΗΟΪΥ Οπο οὗ ἐπὶ 

158 ὙΠ οτοδ8 ἴδοι μαϑὺ ὈθΘῺ ΤΌΓΒΑ ΚΘΗ δηὰ μιδίρά, 
βο {πδὺ πο 80 ψϑηΐ ἐμπγου ρα ἐΐθό, 
Ι ν1}} πδλῖο ὑπ06 8 Θὕβσῃ δ] 6 ΧΟΘΙ]Θ ΠΟΥ͂, 
Α ΟΥ̓ οὗ ΠΙΔΩΗΥ͂ ζΘΠΟΣΘΙΟΙΒ. 

16 Του 8881} 8150 δβιιοῖς {16 χὰ ]κ οὗ (86 ΟἰαπΈ1]65, 
Αμπά β8δὶῖ βιυοῖὶκ [π6 Ὀγοδϑὶ οὗ τς χὰ 
Απά δου δα] Κποὸν (μαι 1 (86 [ΒΡ απι {ΠΥ βανίουσ, 
Αμὰ τῃγ Βράθομισ, [16 Ἰΐρ μιν Ομ6 οὗ δδοοῦ. 

17α ΕΣ Ὀγδδδ 1 .}}} Ὀσίηρ ροϊά, 
ἈΑμὰ ἔοσ ἰγοὴ 1 Μ}}} ὈτΊηρ δἰ νοῦ, 
Απὰ ἴογ᾽ ψοοὰ Ὀγϑβ8, 
Αμὰ ἴὉΣ βίοῃϑϑ ἴγοῃ. 

Δ: ὁν, ωϑαΐέλ. 

8.4 : ν απμα ἐλοῖν Φ 5 ὀβορθφς ᾿ Ὁ ΒΗΘΕ ΔῈ ΘΟΡΗΘΑ, τεεῖὶ. 

ἘΧΈΟΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑΙ, 

1. Τὰ Ὑῇμδὶ (]]ο τ (μ6 Ῥιορμοὶ ἀερίοίβ (86 τϑ- |ἰηρβ ἴου Ῥβαγδοῦ (Ἐς. ἱ. 11). Ι͂ὰ ἴδιο ϑοοοπὰ ρατί 
δα! ἀΐηρ οἵἁ εγυβδ]θπι, διὰ 1}|6 σοτατηοποθυνθαί [οὗ γος, 10 186 Ῥτορβοὶ (μέηϊκα οἵ ἐδ ἰοστίδ]6 ἀδγ8 
οὗ 8 Π6Ὺ ζἰογίουθ ᾿ξ ἴῃ ἱϊ. Το ἰοτοϊ χ Ὠδίομδ . 
ἐμαὶ ἀοαίγογοά [μ6 Μ8}}5 οἵ ἰμ9 οἱὰ ϑετίκαιθ,  Ὧ855 ἐφριυϊών α ΜΓ Δ}]16 ἡγετὸ ἀοκίσογοά ὃγ Ἰογεῖρι- 
βἢ.4}} Βυ ἃ ἸῈ9 πα }]6 οἵ ἐδ πον (τι. 10). Απὰ ἰμ8 3185: ΤΙ νγχαϑ ἄοῃο ποῖ Ομ] Ὁγ Νεδαςμβάπεσξαγ, 
ξαίοα 581} βἰδπὰ ὀρθῃ ἀδὺ δηὰ Ὠἰρῃὶ, ἴον (867 ἀτγϑὶ ὑὰ δὲ 1θδδὶ μδγιἴδ!}ν ὈΥ ΟἰΒ6ΓΒ δἰδο (οοαρ. 2 Καὶ ἱτρβ 
ποράθα ὯὨΟ ὩΟΣΘ Ἄνϑα ΟΥ̓ 1.6 ΘΏθιαν, δυΐ ἈῊΡ ἰο ΣΙ. 18 κα,; 1 ΕΥΔᾺΝ ἃ χὶν. 26). αγεδὶ ἈΒ ὙΓΔΒ ἴΠ6 
οὶ ἴῃ ἴοϑα, ἐἶ δὴν ἴπθγο δβοαϊ!ὰ ἀ8 ῬΓΙΒΟΏΘΙΒ υῤξφν λα ἀοοίτογοιῦ “ γυβα] ει 8 ψὙ4118 Ὀγ [86 

νεῖται εἰνοῖτ βροί 8 {τδσ. 11). ΒΒμου]ά (μοτθ δ6 δηγ Ἀϑηάβ οἱ ἰοτεῖρτιοβ, 80 κρθδὲ Μ1]} Ρὸ (δ ἕανογ 
ὨΔΌΟΏΒ ὙΠῸ ἃγὸ ποὶ δἰἐγβοϊϑα ὃγ ἐδ ᾿ἰρῆι (νογ. 8), Υ̓͂ ἢ ἐαῤηνδθ λ κὴμ ἴο τϑθυλ!ὰ ἐπδπὰ βέγοῦρες 
Ὀυϊ τοροι θὰ Ὁγ ἱϊ, (6 σι} 5ὸ ἰο ἀοαιγηοίίου ] 39 ἘΠῊΝ " Ων ἢ ΔῺ ΘΥ͂ΘΓ. Α ἴσιο οοῦ- 
(τος. 12). δογαδδίθπι Μ1}} ἐμδπ ἰὨΔΡΔῚΥ δἷδο θ6 Ρ ἰὉ ΜῊ θύραν τ ἘΠΙῸΝ ΕἸ 9 ἐὠπὰ {δαὶ Ἢ 
ΤΩ ἰ βορηιγ δαἀογησα, δὲ ἐξ Ὀθοοσηοϑ ἰ86 βδῃοίῃ ] Ἰεαὶ, ὡς αἰ ποῤερμερ εν Ἰοασδεῖκα ξϑῖεβ ᾿ 
ΡΥ οἵ ΦΨΦοΠονδῆ (γογ. : δ 1867 ὙΔΟΘΘ ἴδαν; δηᾷὰ ἴῃθγθ ἰδ πὸ τόσ εἰἷρηὶ, ἩΝΙοὮ ὩΣ" Δι ΠΟ .Β ΤΟΥΠΊΘΕΪΥ ΟΡΡ ΘΓΏΌΒΑΪΙΟΙΣ, ΟΥἹ ὙΠῸ ἱ 
{μθιηθοϊνοθ δὰ ἀθαρίθθα ἰΐ, πησδὶ ἈΠ] ἀο ἐξ ἫΝ δ ἐτν ν γ αὸε βῆρ ἐγοτρι Ὁ. 0) δὴν ΠΕ: ΜΠ 
Βοπδρο, δῃὰ τοχαγὰ 1} 88 [86 οἰ{γ οὗ αοὰ ἱγεῖε τ} 86 ἰο δάπιϊε [Π6 βροὶ! ἰδκθη Κατα δποπγῖθα, δοὰ Τα ΝῊ] 7 γιβαίθτα θ6 ὯΟ πιοσθ ἔογβδίκβῃ, μαϊοά, ἐμαῖν Ῥσίμοοθ ἐμδὲ τὸ 1θὰ οδρίνο. Ὑπαὶ Ὁ") δηὰ βῃυπηοά; μυὶ ἰξ τὶ]}} βἷπο ἰη ον] δδίϊης ΚΙΟΙΥ  - ἢ ΕΣ Βο ἐδίκδαῃ ἴῃ τι ΐα ϑοῦνο ἰ6 αυνἱάφηι ἢ 
88 [Π6 70. οἵ 4} ἀμ λις ξϑὨΘΓΑΟΩ8 (νος. 15). ἸΕΊΠΕΓΘ Υ δ πππῖα 1 ρας νέες 5. 20: 
ΑΙ] πδίιοηβ πυβὲ Ὀγίηρ (δεῖν θοδὲέ δηὰ τηοαὶ ἘΝ ΕΡΑΠΒΗ γ δώθρι πιμερυδς: κα ἅσι ΣΗΣ δ Ἀν 
οἷουβ ὑβμίπρβ 88 ἰγίδαϊθ, 88 ἃ δίμῃι ἰμδὶ {86 ᾿ἰὰ το ως Κίηρβ, ἐμαὶ ἐμεῦ, ΑΓ “Ἰοὰ δὲ ὐρώτω οἵ [5γϑεὶ δίοῃθ ἰδ [μ6 ΑἸπι βρη αοά πβὸ οδὰ ἢ Υ (89 ΟΒΏτΟΝ, ἰγρραίβ οἷγ Ὀσυπὰ ΒΥ ΠΕΣ, {. 6., ἴῃ- 
Δι6ὶρ (νοσ. 16). Απὰὰ 88 ἃ πιθϑβυγο ἰὸ οβίϊδίθ (86 τ ετὰν σεν (οοιΡ. χῖν. 14, τὶ Ῥμ. οχ!ἱχ 8) 
ἔαϊγθ βΊΟΥΥ οἵὗὁἨ δογύραίοτα, (6 Ῥγορμοὶ {αγῖμο δορὰ κερὰ {ποι δοῖν ἽΝ ΤΙ ΒΟΏΟΙ5 οὗ ἴ86 οδυχοῖ (6}]κ 8 ἐμὲ φο]ὰ δῃὰ δἰ ἵγεὲν π|}} οομπλθ ἴῃ [Π6 Ρ]Δ06 εὐὰ οἱ πὲς ΘΟὴ ὩΣ Ἰοὰ ἱηΐο πο ποῖὶν οἱὲν ἰῃ οὗ Ὀγδβᾷ δηὰ ἴσοῦ, δὰ Ὀγδδα δηῃὰ ἴσοῃ ἰῃ ἔπ Ρ]δΔοθ Ἠτ μεῖναι Ῥτοσαδαίοη οὗ Βοηον."--Ὁ, Μ.] γος 1.5 
οὗ ποοὰ δηὰ δίοῃϑ (νοσ. 17 α). 

2. Δηᾶ [86 δοῃᾶ οἵ δἴτδῃροσα. .. βηᾶ ΠΊ, ῬΓΟΡΕΙΙΥ ἰο ΟΥΥ ὍΡ, πἰδηιὰβ τερβΌ]α ]υ οἵ 
ἴο: οἴομιϑε σοῦ (νον. 10-17 α). [ΤῈ οχργοβαΐοη Ϊ οἰϊἦοα πὰ οουῃΐσίοα, Ὀσὶ 8 4180 ἐγδπδίοστεα ἰοὺ ὨΔ- 

οῃ (χχχνὶϊ. 18: Δεν. 1. 21, 27). [ΤῊΟΥ σπ8ο Σοηἀογοὰ ἰη {πὸ ΕΟΥ͂. ομὁ οὗ δἰσβη κοσα, ἰδ [16 Γ- 
οομδίος ἰμ6 ᾿ἰ 6 ΓΑ] Φ ΓΒΑ] τ ἴἰο Ὀ6 {6 δο)οςοῖ οἵ 811γ ἰγδῃδὶαϑά, ϑόηὲ οἵ εἰγαπισεπέδε οΥ οἵ α [ογεῖὶρη 

οομπίγγ, ἱ. 6., αδεμαρτο Δ|16η8.---, Μ.]. { Ὠἷκ [ (Πἷ8 Ῥσορίιθον, δὰ ποῖ ἰῃ6 ἌἽμυσοῦ οὗ » ΤΑΥ͂ 
δαὶς ἀὐπκάφηθις 1 αἱΐον ἀδαϊσυοίΐοη νὴ} σϑδ]γ ὃθ 
(86 Ῥυπὶκμημθηὶ οὗ ΘΥΟΓΥῪ πδίΐοη δηᾶὲ Κίηραοι 
{πδὲ τπ}} ποὶ βοσνὸ ἴθ Φὁχ8. Βαὶ ἰτ 18. οἱ [Π6γ7 
(μδὲ δ΄Θ ὈΟΤΏ δἷδος (μ6 δοδὶι τμδὶ δὸ Βοΐτο οἵ 

βοοίίοῃ, οο, (6 ῬτορἈοὶ βὲ1}} μαϊηία τ ὶτ (86 ΠΣ 
οὔ 186 ργοβθηῖ. ΕὈγοΐηθγα 8}}8}} θα] « ΘγΌ ΒΔ] οι Β 
Ὑ{8115, Ῥογθδρα ἰμογα 18 ἤοτθ 8. σϑιιἱηίδοθηοθ οὗ 
180 (ἰπι6 πβϑῃ [βγδεὶ ἰη Ἐχγρὶ δὰ ἰο οσϑοὶ Ρα }]ὰ- 

“ 

μασι» πα“ ο΄...“ Ὁ “οὐὐσσοσσν  ““ᾳ«0ΦΦΠαὐππὰπαὐπαπππ σαν, ΕΠ ΞΞΞΞΞΟΕΞΘΘἘἘΨἘΠοπμρρροροροροεοεοψἜὁθρ  δοἐἔοοεἔοες “πα “πἰμ μπνδος 



ΟΗΑΡ, ΙΧ, 10-17. 

Ὧδοδο ῥγουηἶβοβ, Ὀυ1 (ΠΟΥ Ὑδο δσὸ ΟἘ τἰδί᾽ 5, δῃὰ δὸ 
1:6 "Ἰὰ βοοὰ οὔ Αὔγδμδμη, ἰδθ 1βγβϑδοὶ οἵ αοά. 
(ΘδΕ!|. 111. 28, 29; ἱν. 26-31) Τὸ ἀδηι 16 Ομ γίο- 
εἶδα τὸ ποὶ ἀοοιηθὰ ἰὸ 1 ΟἸσίδεθ 
Ἔδύτοι ἰμο 19 18 οπδ ἤοοῖϊ δηὰ οὔθ Βμορμῃο.--- Ὁ. 
Μ.}] [6 ἰ8ο Ὀυϊΐης οὗ [86 ἰδία ρ]6 δροϊκθθ οὗ 
ἦῃ γος. 13 Τδ6 δῆδνοσ ἴοὸ (δΐ6 αυοδίλου Μ{11} ἀ6- 
οἷάο ἰδ6 ροΐπὲ ν μοῖμοῦ ἰμ6 ἔγθοο τηθηςοηοὰ ἰἢ γῸΣ. 
18 δἵἴὸ ἰο δοστὸ ἴογ (86 θυ] ϊηρ οὗ ἐδ6 βδῃοίυ- 
ΔΣΥ, ΟΥ ἴῸΣ οΟγηδιηθηΐ ἰοὸ ἰδ ΠΟΙΥ οεἰϊγ. Βαὶΐ ἴῃ 
Ὑογ. 18 [Π6ΓῸ ἰθ Ω0 πιϑηϊΐοη οὗ (ἢ 6 ἐΙΡΙ, μυὶ 
ΟὨΪΥ οὗ ἐ!ο ὑΪδοϑ οἵ ἰδ6 μμολλμον δ Ν αἱ ἐδϊ6 
Οχργοδαΐοη ἱπρ]θ8 8 888 .-- Ὁ. Μ.] Ευ-- 
ἔπ σ, τὸ ἰοδσῃ ἴγοτα ᾿χνΐ. 1- ἰῃδὲ [6 ὩΘῪ Φογυ- 
δδϊϑσα 11} ἤδτο Ὡοϊέμον ἰθαρ]θ, ΟΡ (Π6 θογνΐοθ 
1Πδὲ νγδο ρογίοσιηϑά ἴῃ ἐμ6 θὰ ρ]6 (οορ. Κι υ. 
ἈΕῚ 23). [Βαϊ] νἱάς οοτα, γ6Υ. ἴ, διὰ " 3.-.-Ὁ. 

: γα !]γ, ἰδ τπιυδὲ δΡ δισδηυχο (δὲ (ἢ 679 
ἷβ ὯΟ τηορῃίΐοη οἵ ἢ9 τ  ρθας οὗ [ϑῦδπου, νἱοῦἢ 
ἰογπγϑᾶ τῃ6 οὨἰοΥ πλαίθγα] ἰη (86 δυϊάλης οὗ ἐῃ9 
οἱ ἰϑερ]θ. [Βιυΐ (μ6 ΦΘΣΌΪΩ ἰγοο '8 8, δρϑοΐθβ 
οὗ οοὐδι χτονίπς οὐ [1,ϑρδαηοη.---Ὁ. Μ.7] Το 
ἔγϑοθ Π6Γ6 ἡδηγχοὰ δὸ οἱϊδὰ ἔγοπ χὶΐὶ, 19, διὰ, δὲ 
πρτελὰν εἰ οὴν 6 ΓΘ τηϑηϊοηοα ὍΥΜ ἐὸν δμοιρυ αι 

ἰδοοηὶ γοχοίδιίοη. ΟἷΒ ΓΟΠΊΔΓ 
ἐδ οὗ νοϊχιί, (μδὲ δοοογάϊης ἴο γοῦ. 17, ποοά μκ 
Ὀθ οὀχοϊυάοα δὲ Ὀυϊ ἀἰηρ τηδίογὶ δὶ. ἴ ἐδιογϑίοσθ 
Βοϊ]ὰ τὶ ΗττζΖιο, ΕΤΑΙ, Ὁ, ΚΝΟΒΕΙ, ὨΕΙΙΤΖΒΟΗ, 
(δδὲὶ νοῦ. 138 ἰβ ἰο Ὀ6 υπάογβίοοα οἵ {πο σίοσίουδ 
οτηδιλθηί8) Πἰγὶηρ ἰγθοθ ἐμὲ ν1}} ΦοΥυ ΔΑ 61}. 
ἘΒΠ6 ἴοι οὗ ᾿οΌθπμος, ἢ οι. οχργϑδοίοη 
ΟΟΟΏΣΒ Ὀοαί 68 ΟὨΪΥ Χχχύ. 2, ἰΒ ῬΓΟΌΔΟΙΥ οἴ ἰδ9 
ΒΔΠ16 ἱπηροτὶ δ “19 ομβοΐοθ δῃὰ δοδοὶ οἵ 1[.908- 
ὨΟη᾽ (Εξοῖκ. χχχὶ. 16), [μιχυγίδης γοχοίδίίοι, 
εἰσ ποῦι ἴγϑοθ ψ01}} ὈοδΌΙΥ (ἢ ρ]Δο6 Ὑ ΠῈΣ [89 

ΒΡ, ἐδβουχὴ ΗΘ Βα Ὧο ἴδιρὶ]θ οὗ βίοῃοϑ ἴδε ζϑ, 
5111} (ὴ9 ὑ]δοθ οὗ Ηΐβ χγδοϊουδβ ργοβθῆοο, δηὰ 

Ὑμεσο Ηδ ἔϑϑὲ τοδὶ (εἰϑενμετο οαἹἹϑὰ 12. ὈἾΤΊ. 
86 Ὑ ΠΟΙ (16 Θδυίι, ἰχνὶ., οὐ ἐδ9 βαποίθδευ πὶὰ 
86 δῃτκ οὗ (6 οονοηδῃὶ, 1 ΟἼγοη. χχυἹἱΐ. 7; Ῥα. 
Σα. ὅ, εἰ 16 ἀοεϊμηαιοα), [83.0, ον διδηά- 

(6 [γα 5 ἀοοϊαγαϊίοη ἰο ἔθ οοπίγατγυ, Φοσῦ- 
βδίβϑηη, δι ἐβοὶδ!]γ δια ἐδ μοὰ, τῖ}} δα} ὃ ἐδο 
Ηἶδοθ ψ ΓΘ ΤΏ 6 Ὁ ΗΑ ἰο πογϑδῖρ, Ἰβουσὰ ἰΐ 
δ[.4}} δύῦο 20 τρδίοσίδὶ ἰθπιρὶο (Φομη ἷν. 20-24). 
10 ἴδιο ἀορτηδίίοδ] δηὰ οἱ μὶοαὶ γϑηχαῦίκα οἡ ᾿χνἱ. 19 
864.; ΟΟΥ δαΐίῃον (ΓΌΪΥ βαγθ ἰμδὺ βαϊδὴὶ ἰθβϑοθθθ 
ἐμαΐ ““ ἰηβίοδα οὗ [ῃ6 ]οσαὶ ὑ]δοθ οἵὗὁὨ πογβΐρ οἵ δ} 
οἷά οονοηδηΐ, 6 γῇ. 01]6 οϑυΐῃ πώ}} Ὀ6 ἐπ ἰθιαρ]θ 
οἵ [86 080. 68 πυΐϊχῃὶ αυοὶθ 1βαΐδῇ δὲ ἰθδοὶ- 
ἰῃχς ἰμδὶ ἐποῦθ ἩΠ|Π 6 6 ἰθῆρ]6 δῃὰ μδογίβορε, 
ἴοο, ἰῃ {16 χἰογίουθ 7Θγαβδ]οπι οὗ ἴδ6 ἔμπίατο. 8369 
{86 πχοπιΐοη οὗ ἴΠ6 ρκοΐῃρ ὉΡ οἵἉ 411 παίΐοηβ ἴο ἐπ 
Ποῦ 86 οὗ (Πο Ἰοτὰ ἰπ 1]. 2, 8; 806, ἴοο, ἰῃ: γϑῦθο 
1 οὗ 8 Θπμδρίον (86 τπηοηϊΐοη οὗ οουῃξ!θδθ βδοστὶ- 
βοθ9 δϑοθηάϊηρ [80 αἰΐαν οὗ αοά. [Γ᾿ ηοϊνὶ- 
δἰδπαϊηρ ἰμο80 δἰδίθηγθηίθ, 6 8.6 ᾿πειδοὰ ἴῃ 
Βοϊάϊηρ, 26 Ὦγ. ΝΑ ΘΕΙΞΒΑΟΗ ἄοοα, ἐμαὶ ἐμοτο 
ὙΠ1Ὶ ἴῃ ἐπ 9 ΗοΪγ Οἷνν οὗ αοὰ 6 Ὡο ὀχίθσῃδὶ ἰθιῃ- 
Ρὶ6 δῃὰ Ὧο δηΐπι8] βδουί βθϑθβ, ὙΘ ΣΔῪ βῸ ἔατί μος 
Δ 5θαῖς ἃ βρ' γἰίυ] βϑῆβθ (ὼν (6 ἀοθογὶ ριΐοη οὐ 
[80 ἐυΐαγο οαὐγαταὰ ρΊΟΥΥ οἵ 9ογαβδί θα οοηἰδἰποά 
ἐπ ἐπὶ8 οπαρίοσ, ΗΟῪ πβίωγαὶ ἐξ ἰᾳ ἴο ραυὶ Ζίοη 
διὰ Ψογαβαϊοπὶ ἴον ἐπ 6 ὁπ τοὶ οἵ ΘΟοά, τοθο οθῃ- 
[18 εγυϑα! 6} τῶβ οἵ οἱ, ἰβ Θθο ἴγοαι (Π6 89 οἵ 
Βοῖλθ ἴον ἐμ Οπυσοῖ οὗ Βοιηθ, τΐοβθθ ὁδθηγο ἰδ 
ἴῃ (Παὺ οἰ} ἴθ δὔὸ πόνοσ ἰο ἵοσχοὶ ἐπδὶ ἴΠ6 
Ῥτορμοῖ ραδίηϊα [Π6 Γπίατο τὶϊ {ἢ οΟ͵οτα οὗ ἔδο 
Ῥχοδεῃΐ, διὰ τ δβιουϊὰ δνοϊὰ ρἰαγίηρ ἴδδὲ δὰ 
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Ἰοοθθ τῦῖϊδ βγη θο 108] Ἰδηρταρο.---Ὁ. Μ.1 Ἴ39, 
δἱ (μ6 οῃὰ οὗ γοσ. 18, ἀθεί ηθά!Υ σΟΥΟδροπάδ ἰο 18 
ἰηΐι4] ποτὰ 9. Αδ ἰμ6 ρίσίατθ πιδίῃη!γ δοὶδ 
ἴον 1616 οοῃίγαδίβ Ὀοι θα Ἡμδὲὶ Οη06 τδδ διὰ 
ΜΠ δί 8}}4}} 06, νγὸ δζὸ ἰοἱὰ ᾿ γϑσϑθ 14 [ῃδὲ ἐμθ ἀ6- 
βοαῃάδηϊδ οὗ ἰοστηθε ΟΡΡΓΘΘΘΟΙΒ δηα τποοίκοσ Ὁ}}} 
ΟΟμ29 δΒΌΠΔ Βα 6} 10 ἀο Βοχαρο ἰο «ΦογΌβδ] θη, 
(ΤΙ ἴθ ἐπβη. πονιύπαδοοπδ, δὰ ἰδ ἰο ΒῸ ἰδκβϑη 
85 αοομ8. ᾿εοάαίδα, οὐ αὐυεγδίαἰζδ (ΘΟ ρ. ΕἾΤΑΣΙ,, ἢ 

279,1,2, 6). [“ὙΒο 1 Βαΐοτϑ ΠΥΒΞ ἰβ ποί βἰτορὶῦ 
υἱναϊοηΐ ἰο αἱ, αὶ Θχργοθθοθ ἀοσι νατὰ τοίΐοῃ 

ΔΩ] ΤΩΘΥ͂ Ὀ6 ἰΣδηδ]δἰθα ἀοση ἰθ. ΤῊΘ δοὶ ἀθβοσὶ 
8 0 οΥ6Ὠ [Δ] ρΓοδβίγαιϊοη 88 ἃ αἷχῃ οἵ ἴμ ἀθ6 
ΤΟΥΘΓΘΏΟΘ.--ΑἸΕΧΑΝΌΕΒ. ΟΡ. ΒΥ. ἰἰὶ. 9.- 
Ὁ. ΜΙΆ} Ὑθα ἰδοθὸ τοσβῃίρροσβ δὲ [06 βδῃ)θ 
εἶπιθ 6811 Φοσγυκαίοι [86 ΟΥἿΌΥ οὗ ϑοδονδῆ, 
Ζιου οὗ ἴδο ΕΓΟΙ͂Υ ΟὨο οἵ ἴοχδοὶ, [Π67 τηΔ 9 
(ΒΟΓΘΟΌΥ͂ 8 οοπέερδϊομ οἵ ἰδίῃ. ΤΟΥ ἀθοϊαγθ 
(ΒΟΣΘΟΥ {δὶ ὑπο γ ΠΟ] ά (π6 τοὶ χίουδβ ἔϑι ἢ οὗἁ 12- 
Τ80] δ ἴθ ἰσῃϑ οὔθ. ὙΤθΟΥ δοκηον)οάμο, ἢγοί, 
(μαὲ ἰμ6 Θοἀ οὗ ἴογϑοὶ ᾿ι8}} 7 Ὀθαῖα ἴ:6 Ἰ8Π160 
ΤῊ, (δὲ Ηδ ἷ5, ἐπεγείοσο, ἰδ6 ἔσθ Θοά ; δηὰᾶ, 
ΒΟΟΟΠΟΪΥ, (μᾶὲ Φογυδδίοτλ ᾿υδὶΥ 68}18 Βοσρο] 
189 Οἱ οὗ Φοδβονδα, ἡ. ς., ἰδ ν᾿ πθογο Οοὐ 
ΤΟΥ͂ 818 Ηπι86}7 δηὰ ἰδ ποσί ρροά. 1.5 Ὁ ΝῪ 
10 δΔρροὶ]δέξνο εἰχευϊ βοδίΐου οἵ ὟΥ (ΠΝ, οέρριιδ, 
᾿ιομβοηξαη}) οοίοα ἰο γὶθν. [ 7. ] Φοτῦλδὶθῦλ 
οἰδὰβ 86 ἰ89 αἰοτίουαβ τιοηυταθαΐ ὙΠΟ ἢ 
τοοϊδίμλθ ἰο (6 ποσί ἃ [86 αοὐἀδοδὰ οἵ Φεδονδῇ. 
ἔὈτΊΒοΡ οοηίγαϑὶ (γοσ. 1δ) σοίοσβ ἰο (6 τοϊδίΐομ 

οὔ Φ.βονδὴ δὲ. Βυβθδῃὰ οἵ δοσγιβκδίοα. [Βαϊ Φετα- 
88 16π| δ Ὠοΐ ἀορίοἰοα ἴῃ νοσ. 1δ 88. ἃ τοἱΐο ἸΌσβ  κθ 
δηὰ Παϊθὰ δῃὰ δυοϊάθα Ὀγ ΟΘοά.--- Ὁ. λ ΤὨο 
Ῥτορμοὶ ἰῇ βρίγίϊ β068 ἐν ΘΓΌΒΑΙΘηι, 80 (ὈΣΒΔΚΘΌ 
δηὰ ἀεβοϊαίο ἴμδὶ βί)θ, 86 ἃ ἀθϑοσίοϑα οἰΐγυ, 16 ἰγοά- 
ἄθῃ ὉΥ͂ 80 οὔθ, Ῥαϊ δνοϊἀθα ὉΥ 811, 32» [Ὁ 

Οὐμρ. χχχὶϊὶ. 8; χχχῖν. 10; Ζ26.. ἰχ. 9, 11; 
ἙἘσοκ. χχχὶϊὶ. 28 εἰ δαρε. [Ὁ οτϑαδῖου δαδὲ 
ὈΘΘΩ,, εἴο., ἰδ ἐΐο γα ΠΥ “ Τπμδιϑαᾶ οὗ ΤΥ Ροΐμε," 
εἰο.-}). Μ.1. Αβ:μβοορροαίίο οὔ 15, Ψ ΘΣΌ ΒΑ] Ὡι 641} 
Βο δὴ ϑἴθσῃαι βἴοσυ (1 12, ἰπ 86 οδήθοιἑνϑ ββῆθθ, 
δὲ ἷϊ. 10,19, 21 ; ἷν. 2; χὶϊ!. 19; χα ῖ!. 9 εἰ ϑαερ6), 
δηὰ ἸΟΥ͂ οὗ 411] οοἴαΐῃ χϑηογδίζουϑ (οομΡ. χχὶν. 
11; Ῥὰ χῖνῖ, 8). ΤῊ χοϊδίίου οἵ οἰ] δηα βοῖ- 
γδηΐ ἷβ Ὀοίοτο ταὶπὰ οὗἁ (ἢ9 ΤΈΤΡΟΕΕ ἴῃ νϑῦ. 
16. Ιδγϑο] ἢδ8 ἰῃ [86 ργοδοηΐ Ὀϑβϑῆ οὐ]έρϑαὰ ἰο ὃθ 
(86 1}}-ἰτοαιϑθὰ, ρυπάἀογοᾶ βοσυδοῖ. Ἐογοῖρτι ο0Ώ- 
4ΌΘΓΙΟΣΒ δηὰ ἔυσγϑηΐδ ἤδνθ ἐλ πρὸ ἀοι τὸ 1, ἢδνθ 
βαοϊκοα ἐξ οαΐ ἰο [6 γΟΥΥ ὈΪοοά. [ἢ ορροδί[ΐου ἴἰο 
(ΐα, 6 Ῥχοῃιῖδο 18 ΠΟῪ στωδᾶο ἰμαΐ ἰογεῖμη Κίη 
πασδὲ ΦΥΓΆΔΑ] 6 πὶ 88 8 Ποτ- ΌΤΙ, σΔ ΓΘ 
παγϑοὰ, βοϊονοὰ ομ}]ὰ, ΤᾺ ΐΒ οἱ] πὶ} ποτ δυο 
(οῖτ Ὀγοδοίβ. ΤῊΐδ8 ᾽8 (86 οχρ] δηδίΐοη οἵ ἰΠ9 ἃ 

ὑ ἰμοοηατ οἵ «ογύβδ! οπὶ δυοκίηρν ἰἢθ 
Τοδϑὶβ οὗ θη, δηὰ ποί οὕ σοπιθῃ. [186 ἰξηβῦθεν 

᾿δοὰ ἴογοοδ Ὧ8 (ο ἰηίογρτοὶ (ἢ 6 ὙΠ0]6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ δ]- 
Ἰοχογί δ γ.---ἢὉ. Μ.] ὙΤΒοσο 1168 δἱ [ἢ 9 δδῃ16 {ἶπ29 
(ἷ ἴῃ (Π6ὲ δὲ 6 Κίηρβ ὑποιηβοῖγοα {}}} 
ποὶ 6 {Πἰτοδίθά εἴανοα, θυ δθδοιίομδίθ ολῦθ- 
ἰδ Κοτ (χ]ἶχ. 233). Ησ πο σδθοδ (πΐ8 τγοηδογίαϊ 
οὔδηρο ͵ἰ8 Φοδονδι, ποτὶ [ϑγϑ6ὶ Μ11}1] {ΠΟΓΘΌΥ 
ἸξῇοΥν δ ϑανίουσ βηὰ Ἡθάθϑιθσ ΌΥ̓ ΓοΆβοῦ 
οὗ Ηἷδ6 Ἰογο, δηὰ δο ἴ8ο σον Ομθ οὗ ὅ6- 
ΟΟΌὉ ὉΥ͂ τϑδδοὴ οὗ Ηΐβ ρόονοσ. 7ὴθ βοοοῃμὰ μαζί 
οὔ γ6Γ8Ὲ 16 :θ δἱσηοδί ἃ ᾿Σϑγαὶ γοροιϊοη ἔγοσῃ χ ὶχ. 
26. Ι᾿ γος. 17 α (86 ῬΥορδοῖ 85 οὐ θη} Ὀοίοτθ 



ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΒῚ ΙΒΑΙΑΗ. 

εἶπ γμδὲ (1 Κίηροχ. 18--29) 18 τοϊαιϑα οἵ Βοϊοχηοῦ. 
Μααν οβρϑοῖδ ]ν υϑσϑοθ 21] δηὰ 27 οὗ {π6 ραδεδρϑ 
Τοίοσγοα ἰο, ἩΒΟσΟ ἱξ 18 βαϊα ἐμαὶ δβὲῖνϑυ νδβ ἔθη 
ΒοΟΙΒἰπρ δοοουηϊοα οἵὗὨ, ἰδὲ Βοϊοπιοι τηδάρ ἰξ 88 
δῖοῦθθ. ὟΣ ὍΣ888, εἰε., ἡ. 4.) ἰἰπαϊολᾶ οἵ 

Ὀγαβ, οἷο. [κ΄ ἘΠ6 ΟΥΥ Μ|11 Ὀ6 χηδβαῖγο, ὈυΣῈ οἱ.» 
Εἰσὶν οὗ πιο.8], 80 ἴπδὲὶ Ὡοί πος (86 οἰοιηοηΐϊο ποῖ 
ΘΏΘηλΥοΒ οδ ἀδαθίσΟΥ ἰΐ. Τρδὲ ἐμθ Ῥγορῃοὶ ἀοδδ 
Ὠοΐ γθδ8 ἰο ὃ6 υπάογπίοοῦ [ἰΐογ8}}ν ἰδ δρραζεωὶ 
ἔγνοια 180 Δ]]Θροσῖ 68] ργόβτοβθα οἵ ἐμο Ῥτορβδογ."-- 
ΒΚΕΔΙΤΈΒΟΗ.---Ὁ. ταὶ 

ὃ. ΤῊΒΕ ΝΕῊῪ 1{1ῈῈ ΟΕ 0ΕΕΌΒΑΙΕΜ ΟΕ ΨΗΠΙΟΗ ΒΟΤῊ ΤῊΕΒ ῬΕΈΕΟΡΙΙ ΑΝ 
ΝΑΤΌΒΕ ΡΑΒΤΑΚΕ. 

1781 πὶ]}} αἶβο τα κο ἸἼὮΥ οὔτε ῥϑδοο, 
Απὰά {μΐη6 Θχϑοίοσβ σὶρ ΘΟΌΒΗΘΒ8. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΓΧ. 17 δ-22. 

18 ὙΊοΙομοο 8118}} 0 τρογθ Ὀ6 Ὠοασὰ ἴῃ (Ἀγ Ἰδηᾶ, 
ὟΝ αβῦπρ' ποσ ἀδδίγυσου τ ΐη ΠΥ ὈΟΓΣάοΙ ; 
Βυΐ ἰδοὺ 5818]} 0411 (ΠΥ ͵ψ4118 Βαϊ νδἕοηῃ, 
Απά τὩγ ραίοβ Ῥγαίβο. 

19 Τιιο ϑύῃ 8 Ὀ6 πο τῃοτ9 (ἢ γ ᾿ἰρῃΐ ὈΥ ἀΔΥ ; 
Νομβα ἔοσ Ὀσίρΐηθθθ β118}} (86 τιοοι ρῖνο ᾿ρμΐ υπύο (890: 
Βαυι [6 [0ῈΕ} 88}8}} Ὀ6 υπίο ἰδθ9 δὴ ον δάηρ ᾿ραΐ, 
Αμὰ τ᾿γ Οοἀ [ΠΥ μΊ]οτγ. 

20 ΤῊΥ βιῃ 8841} πο σοσθ 9Ὸ ἄόψῃ ; 
ΝοϊΠοΥ 8}4]}} τβ τὼς Πα γαν ἰἐβ6] : 

1] "6 {πΐπο ϑυου δδύπρ Πρδὲ, ΕῸΓ (6 1.080 8 
Αῃὰ [86 ἄδγβ οὗὨ [ΠΥ τηουγηΐηρ, 588}} 06 ἐπασα, 

21 ΤῊΥ ΡΘΟΡΪΘ6 αἷϑοὸ δλαϊζ δ6 411] τ ζῃίθουβ : 
ΤΟΥ͂ 88}8}} ἱπμουῖῦ (Π6 ἸΔηα ῸΣ ΘΥΘΓ, 
ΤΟ ἤῬΤΑΠΟΝ ΟΥ̓ ΤΑΥ͂ ρἰδηϊίηρ, (16 ποτῖς οὗ τιν Βδηᾷβ, 
Τρδὺ 1 ΤΑΥ͂ 6 ρ]οσιβοά, 

22. “Α 1116 ομ6 8}48}1 Ὀθοοπηθ 8. ἐδμουβαηά, 
Απὰ 48 5124}} 006 8. Βίγοηρ Ὠδίοη : 
186 [0Β"}Ρ μ1}} μαβίθῃ 1ὺ ἰῃ 818 {1π|6. 

ε πρδοῦ τὰν οι εἴτασν, Νὰ τὶ στ δουϑηεδ ἐδκν τωΐογε. ν᾿ εδοοί. 
ἃ ΤᾺ οκεαὶίοεί. 

ΤΕΈΧΤΟΑΛΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Ψοτ, 19. ΑἸΕΠουρη ἔδο Μαβογϑίοθ δοραζαὶθ ΠΩΣ ὌΓΡν ον. 31. ΤΏο σοδάϊως οἵ ἐδ6 Κατ »)9Ὁ ἴο το ὯΘ γεθ- 

ΤΩΘΔῺ8 οἵ χαχϑρὴ ραάοῖ τοτῇὰ Ἡΐαὶ 10] ΟΝ 5, δρᾶ ἐΠΟΣΘῸΥ ᾿| δτσοά 0 ἐΠδὲ οὗ ἐδο ΕΘ ΜΒ Ὁ Θ5 ΟΣ 89. ΘΌΟΝ [8 

ἐπεί πδίο [δὲ πον τ δ ἢ ἜΡΡ) ἰο ὃθ ἐδίκθῃ ἴῃ ἐἢ 9 50η806:  ῬΤΟΌΔΟΙΨ 8 πλλϑίαϊκο οὗ [ἢ9 δορν δ. 
“88 ΓΟβΆΓΒ ὈΣ κῆϊη688,᾽" [16 Θομδίσ ΟΣ ΒΘΘΙΩΒίοΟ ΤῺ 6 
ὨΘΘα]θὁ88ν ἀἰδου!ὸ 

ΨοΣ. 22. ΤΉ δηλ ηΐῃο ΒΟ ΠΣ 18 6 ΤῸ ἴο ὍΘ ταῖς ἢ ἴῃ (ἢ. 

ὨΘΌΪΟΣ 86Ώ86 (ΟΟΙΏΡ. ΠΣ. 8; χχὶ, 11; χχν]ϊ, 4). 

ἘΧΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

“1. Τὰ Εἱΐα βοοϊΐοη (μ6 Ῥτγορῆδοὶ ἰδῖκοθ 8 ἸΟΪΟ 
Α γάρ Ἐ δδνο μος "ΠΝ νέδημς [ἢ ΓΟΙΆΪΒΘ6Β ἰ8 δῦονθ 
4}1} νἱτπουὶ δἱη, ὦ οΟἷγ. Εἰχῃίδουδηοθα, μβϑδοθ 
τ πὰ με γαίίοα τΙΠ, ἡνανελοες, οὐαεαίιενίος ἐϊ6 Ηρ 
οἵ ἐπ οογηπιυ πη  (νοσα. 17 ὁ, 18). Βυϊ ονυϑῶ (9 
1 οὗ παίαγο πὶ} τϑοοῖνὸ 8 ΠΘΊΤ, ἷσθοσ οοηίτο οὗ 
16. Ἐτὸν ᾿ς ν}} ὈΘ ὯῸ ΠΟΥΘ ἰδ6 δύῃ ἰαὐ 8648 
ροη ἴμ6 οδιίὶ ᾿ἰχῆιὶ δηὰ μοδί, δὰ ἱβοῦϑῦγ 116,1 
Ὀυΐ Θαοἂ ν}} Ηϊηρο] ἢ Ὀ6 το δύῃ {πα δῃΐῃθθ 
μον δᾶ Ὀμοιελευκ. τ ἰγας 19, 20). ἃ 

[6 ῬΘΟΡΪΘο, τῇ ἀρδΐῃ οὗ ἃ ἀϊνὶῃο 
Βοϑὰ, Μ1}1 αἷπι Ὧ0 τηοσο, ἴπ6Ὺ Ὑ11 αἶϑο ὭΘΥΟΣ 1080 
τποὲν οοσηίτυ, ναὶ τ ἴο οἰοσχδ ιν (το. 21). 
ΤΉΟΥ ΥὙ]}} Ῥδίδκο οὗ ἐδ ἐπθοσγδίίο Ὀ]οβαΐη 
οὗ αὶ Ὠυϊηθχοῦθ Ῥοείοσν ἴῃ 186 εἰχίιοδὶ ἀορτοθ 

(νος. 22). 10 {(8ὸ ἔττο Ἰαδὲ νοσβοθ [δηὰ 4}1 (ἢ σοῦσἢ- 
οὧὖὐ πο οδαρίον, Ὁ. Μ.} τὸ 806 δ ἀνῇ βου {80 
Ῥτορβοῖ σορροβδϑηίβ βρί τἱϊπδὶ, θαυ θηὶυ (ἰηρα Μιὰ 

Υ͂ οοἰοτβ. 

Φ. 1 ὙὙ"!1 αἷδὸο τρδῖκο----καῖϑθα Ῥ.δ186.-- 
ει. 17 δ,18. Ὑ86 Ῥυορδοῖ, σβο μδὰ ᾿ἰ Βαγο 
ἀορίοἰοὰ οἰίεθγ (86 οχίθγηδὶ σίου οὗ {86 ζυίυτὸ 
ΘΓΌΒΑΙΘΠΙ, ΠΟΥ ἀεβοσίθοθ τσ 8 ἱππασὰ εἰδίε. 

ΤῊΘ πρὶ οἵ εἷη νὶ}} Ὀ6 Ὀτοίκοη. 1{6 τοῖσι οομιο 
ἴο δὲ οὐ. Ῥοδοὺὶ δὰ σγὐβδίθουσεμοδε μαννα ἀοιμϊῃ- 
ἴοη. ο πάνθ ἰο ἱπαυῖτο ΒΟ οΣ ψ͵ὸ μδνα ἴὸ 

ἰΔκο Ὁ δυὰ ΤΙΡῪΣ δ {π6 οδὐεοὶ ΟΣ 88 {6 Ῥτθ- 

ἀϊοαίθ. Βαὶ τωοσθ ἷβ οοπίδί ῃϑὰ ἴῃ ἴο ἀοοϊαγηιίοι 
18δί ροδοο δπὰ σἰ χιἰδουβηθαδ 11} ὑθδγ ταὶς (μὴ 18 
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δι εἰαϊοτηοπὶ ἐμαὶ [6 γτΌ]ογβ τ 1}} Β6 ρεβδοϑαῦϊο δοὰ 
κδὲ γθορὶθ. ΕῸΣ ἴδ 1δίϊοσ πυϊραὶ Ὀ6 δυραίδηί4)- 
γ ἵἴταο, δηὰ γοῖ τουοῖ ἀἰδθαπδίοῃ δηά ἰη)υδίλοθ ὈΘ 
ἦπ 180 ἰαπὰ. Βαὶ ψῆθη ροδοὺ δῃηὰ σὶρ ἰθοῦδβῃ θα 
ΔΙῸ ποῖ ΟὨΪΥ͂ ἰπ (Π9 γυϊογβ θαΐ τὸ {Πποσαβοῖνοβ (μ6 
ΣΌΪοτΘ (ΟΈΒΕισβ, ὈΜΒΕΕΙΤ, ΒΎΙΕΒ, ΕΙΧΙΎΖΒΟΗ, 

εἰς.), ᾿Ἰῃθη ονοσυιΐηρ ἰμαὲ οου]ὰ ἀϊδίυγῦ 6800 
διὰ ἱτπηροάθ ᾿πδέϊοο, 8 ἐχοϊυάἀθά, 7,8 β}14}} μανθ 
ἴο ἔδῖκο 1Π6 ἰόγτα ῬΘ680Θ ἴῃ 1ἰ8 πιοαὶ οχίϑῃεῖνθ δηᾶ 

Εἰ σμοδὲ βθηθ6, 88 σοι συ θηπαΐημ ἴΠ0 ΠΕΠΏΓΗΥ͂ οὗ 
γταδη Ὑἰ} Θοά, τὶϊὰ Πἰπαροὶῖ, δηὰ πὶτι εἶδ (6]]1ου- 
ογοδίατοα. ἴὕπᾶογ σἱρῃιοουβηοθϑα γ0 Β8}4}} μδνθ ἴ0 
υπάογβίδη ἃ ἰμδὲ ΟΟΠΊΡ]οθ τι μι εευίθητο ὙΒὶ ἢ 
οοῃδίβίβ ἴῃ ἐδθ ΘΟὨΟΥΤΑΣΙ οὗ Βαπιδα Μ]]Π[ἰης δηά 
ἀοΐϊηρς πιὰ (π9 ἀϊνίμο π|}}. Βὶρὐθουβηθθθ δὰ 
Ῥ6δ06 86 χοϊαἰθὰ 88 οῦβο διὰ εἴξοι. Ἐὸγ ΟὨΪΥ 
ὙΠΟ ΟΡ Μ1Πἶπς 18. οομίοσιηδϊο ἴο 6 αἰνῖηο 
οϑη ἴῃς τίου Βανι οΩΥ πῖ σα ᾿γονδὶ] ἴῃ 5 Δῃ 
διτουῃά υ5. 79 οδῃ σϑοδὶ] Βοσὸ ῬΒ. ΙΧχχύ. 1], 
πὮοτο ἴον τοοϊοσοὰ [δγϑϑὶ ἰ89 ἤορθ ἰ8β δσργοαθθά 

ἐμαὶ ΟΥ̓)ΟΥ ΡΣ νὴ} Κίδθ ϑδοῖ οἵϊιον ἴῃ ἐμεἰ σἸδηά, 
Ῥρδορ διὰ χἱ ρει δουδιιθαβ ΑσῸ ἤ6σΘ ροσίϊ δ! Ρδτ- 

δβουϊδοά, πιϊοὶ ἰδ ἃ ἔοττα οἵ Ἅσργεβαΐοῃ ποῖ σϑσθ ἴῃ 
1βαϊδῃ (οοπιρ. χχὶϊ. 18; χχχιὶ. 10 δᾳ.; χὶν. 8; 

Ἰχ. 14). [“ ΠῚ Β. ῬΓΟΡΘΕΙ͂Υ πλθδπδ οἴἶδοοσ, τηδρῖθ- 

ἸΓΆΟΥ͂, ΚΟν Γαπιθηΐ, ΒΘτΘ Ῥαΐ ἴ0᾽ ἔποθ9 ὙΠῸ Ἔχοτ- 
οἶθ6. ἱξ, 1|κ ΠΟ  ΠΔΕΥ, τλἱἰβίσΥ διὰ οἰ βοῦν ἰθστωβ ἰῃ 

116. Ὁ 0022, τ Ὦ1Οἢ 66 ΘΟΙΒΙΩΟΗΪΥ 8 δα 86Π86, 
ἷα Βοῖθ υϑοῦ 0. τηδρίϑιγαῖθβ Οὐ ΣΌΪ]ΘΓΒ ἴῃ χαρᾷ 

ἴον (6 ρύσγροιρο οἔβυχρεδίίηρ (μδὶ ἱπείθδα οἱ ὑγγϑηὶ 
ΟΥ δχασίοσ {Π6Ὺ ββουἹὰ ὩΟῪ Ὀ6 ὑπάογ δαυἑ[80]6 
φονοττιτηοηὶ." ΑἸΈΧΑΝΕΗ. Ὁ. Μ.)]. ΥὙΒοσΘ 
τἰ σὐθοῦύδηοδα δῃὰ ρβοδοθ σΌ]6, οι ἰῃρ' τλοτῸ Ὑ1]] 

μ6 ποιτὰ οὗ νἱοθῃ 6 απὰ νὶ1ὰ ἀονδδίδιίου (Ὑ' 
ΩΣ 80 Ἰἶχ. 7; 11. 19). Οη (19 Ἰαίϊοσ μαζί οὔ ΥὙϑὺ. 
18. σοίρ. [86 Τολασκθ οη χχνὶ. 1, τ ΒΊΟΝ Ὀ]806 18 
χοϊαϊοα ἰο {Π9 οὔθ Ὀδίογσο υ8. [“ΤΏ6 νγ8}}8 οὗ [Π:6 
οἷϊγ οὗ αοἀ ν1}}} Ὀ6 ἱτπυργορῃδΡ]6--- αΙν δι! οι 
61. Ηογ δαῖθα (υὑη}ϊκΚὸ ποθ, τ 10 “18-» 
χτηρηίοα δηᾶ τηουτηοά ἢ 11}. 26) 84}1} θ6 8116 τ ὶῖἢ 
ἡ Ὀ1]Δὴξ δ ΙΩΒ ; 81.811 Β6 τβοσο σα 860.) ΚαΑΥ 
ἴῃ ἴμ6 ΒΙ0]6 Οὐτησαθπίασυ. Ὁ. Μ.]. 

8. 9 δ: 588}] Ὧ9----ἴ Εἰ ΟΣ16.--- 61. 
19-22. ΝΟΥ ἦτ 800 οἰ θαυ Υ (6 τπηοδηϊηρς οὗ ἰμδὶ 
ΟΔ]}1, “Αὐἶθϑ, βῃῖμο, ον [ὮΥ ᾿χμὶ ἰ8 οοτμο6, δῃηὰ (Π6 
ΕΟ οἵ (λ9 ἴω ἰδ τίβϑη ρου {μ06.} Τὴθ ΓῸΒΡ 
8841} 6 ποῖ οὨΪγ ὑπ δυη οἱ ἴδ6 116 οὗ ἔΐπ᾿ὸ δρὶ τῖῦ; 
Η681}.4}} αἷδο Ὀ6 [9 βυη οὗ {Π9 111 οὗ ῃδίατο. Τ86 
Ἰίχιι οἵ Ηἷ8 ἀϊνίηθ δόξα ψ1}} ἱπηπη θα δίθ! Υ βῃΐη9 
ἐὨγουρὴ ἰ. ΑΒ τηοοῦ δῃμὰ βίδυβ ἡΤΟῪ Ρ4]6 Ὀθίογο 
(1 τἱβίς δα, Βὸ Μ|11 [80 φαγ Ϊγ βυῃ 5ΤΟῊ Ρα]6 
(οομΡ. χχὶν. 28 ψὶτ Οομληλοηίασυ δὰ ἔθ ὈΪδοοβ 
οὗ ἴκο ρυγροτί ἱγ. ὃ; χχσχ. 26) θοίοσθ 86 οσιχἵηδὶ 
Ἑουμπίε!η οὗ 84]1 χης, στ τ οΩΣ ἱβ ἢ0 γαγὶ80]6- 
1.668 (9168 ]. τ) σι οη Ηδθ χΐἶδοϑ 88 (6 βυῃ. 6 
ὩοΘα ΠΟῊ ἐπ ᾿ἰχῆ(β οὔ βοδνυϑὴ (θη. ἱ. 14 καα.), 
᾿ϑοδῦθο [1:6 Θἰοστ] Τα }ιΐ 18 8.1}} ἰἀάθῃ ἔγομ ὑ5. 
Ὗς 1ἴγϑ Βθγὸ πὶ 141}, ποῖ ἴῃ εἶσῃί, ὍΘ ΑΡροβίὶθ 
Φοϊῃ οἰ Ρ ΟΥ̓ (ἢ 8 ἰγαὶϊν ἴῃ [89 ρμἱοίαγο σιὶοἢ ἢ6 
ἄγαν οὗ (80 Νίοιῦ “7 θγύβδθηι, νον. χχὶ. 28, 26; 
Χχχίῖ, ὅ. Δ), τοῦ. 19, οοσσοβροημὰβ ἴο [89 ῥσθ- 
οραΐηρ ὉΠ ὝΝ, ΤΙ χῖ!, 10; 706] 11. 10; ἷν. 16 
122) 15. δἷβο πϑοὰ οὗ ἴμ6 Ὀγίρῃίμθθ ὉῪ εἰσί. Α1- 
ἐπουρἢ ἔποσο Ὑ111] ΡῈ βι1}}} ἃ ἀἰβιΠποξΐοη ἴῃ 186 ΕἾ. 68 
οὔ 86 ἄδΔΥ, ἴἤθγο ν|}] 6. Ὧ0 τότ ἀδυζηθαθ. ΑΒ 
ΘΠ δη τηοο ὙΪΠ θῸ πὸ τηοσ πο ΠρὨΐα, Ραΐ ἐδ6 
ΒΡ, 1.6 Ῥτορβοίὶ οδὴ δἰϑὸ ΒΔῪ ἰοὺ “6. Ό5816Πι, 

ῬΏΥ εὐ ν1}} δαὶ πὸ πίοσο, ΒΥ τποὸρ ΜΠ} ποῖ 
γα: 9 (Ἴ ν᾽ οὔ 186 ἀγανίης ἰη, (86 σὰ μάγον αὶ οὗ 

[86 ΤᾺγ8Β οὗ Ἰἰκχἢϊ, ΜΠΕΤΟ [π6 Ὑδηΐηρ δηᾶ ἰδπλ- 
ΡΟΓΑΙΥ͂ ἀἰδαρρθαγαηοθ οἵ [9 Τ2000 8ΓΘ οϑαβοα, 
οοωρ, χυὶ. 10: 20εὶ ἰϊ. 10; ἶν. 15). ὙΒΘὴ {μἰ8 
δἰἰοτηδίΐου οἵ ᾿ἰρὶιὶ ἀπὰ ἀδτίζμθββ ἴῃ [89 116 οὗ π8- 
ἴᾳτθ 18 ρακί, Πὐβίο συ Μ111 οομϑίβῦ ΠΟ ΠΔΌγ0 οὗ ἀΔΥΒ 
οὗ ογ δηὰ ἄδγβ οὗ τηουγηΐηρ, 76 ἄδγα οὗ 

ΤΔΟΌΣΩΣΩ ΚΝ ἃτὸ δ ΣΟΥ ῥδδὶ (οὐ Δ8 1 Κίηρβ 

γνἱἱ. δ]; Ὁ " οομΡ. θη. χχυϊὶ, 41; θουϊ, 
χχχὶν. 8', Τ δ πουτπϊηρ-ἄαγ8 οὔ ἰβγδ6ὶ οοῃβὶ ϑίοα 
ἴῃ 118, (αὐ 186 ὈΪδ 88 ἃ ρυπβῃσαθηὺ 0 ἐπιεἷν 
β'ῃ9 ψ6͵6 ρίνϑῃ 1ηἴο (Π6 δηαβ οὗ {μοὶν Θῃθπιῖο8, 
δὰ μαὰ ἐπεῖν Ἰαληὰ ἰδίκοη ἔγομα (πο. Βυΐ ψἜΘα 
[86 ῬΘΟρΙο, ἱβτουρὰν 186 υηγεϑίτϊοἰοὰ ᾿πβυθποθ οα 
ἐμοῖσ 118 οἵ 6 ποὺ δα {παὶ 85 στίβθη Ὁροη {8 6Π|, 
δνθ Ὀοοοῖλθ δ ΓΟ ΒΟΙΪΥ δηπά γἰρμίθουβ, βυο ἢ 
Ἰυαάρταρηίθ Μ{111 ὩρνοΣ τόσο Ὀ6 ΒρόΚθα οἱ ΤΠΟΥ 
Ὑ|11 ροββοαθ ἱμοῖν ἰἸαπὰ ἴογ δὐϑν, ᾿Κθ ἃ ξασάθῃ οὗ 
αοά, νϊοῖ σοηίδίπβ πὸ πϑϑᾶβ (ο "6 τοοϊθα ὑρ, Ρυῦ 
ΟὨΪΥ͂ ΠΟΙΥ Ρἰδηίβ. [βοπιο ἰηϊογρσοΐοσβ ἰακὸ ΤΥ 

ἴῃ 1{π6 βοῆβα οὗ εαγίλ. χιϊχ. 8 ἵδνοσβ (ἷβ ψἱάοσ 
Β0Ώ80 οὗ ΤῊΝ, Ηρ 68 ἴῃ χὶ Ἱ ἊΣ) ἀομοίεβ ἃ 

δοοῖ τοῖον δη Ἃα Ὀσαῃομ. Οὔβογνο, ἴοο, ἰμαὶ 
ΘΌ ἰδ ἴῃ (μ6 ρίυγαὶ (6 γ1)---ἸὯΥ ΡΘΕ Ξ 

“ΤΩ ογοδίΐνο δοίβ οὔ βτϑδοϑ᾽ (ὈΕΙΤΖΒΟΗ). Ὁ. Μ.]. 
86 ὑχοσῖς οὗ Ὧν Ββαηῃ: δ 18 δὴ Θχ γοβαίοῃ Οὐ- 
ουγγίηρ χὶχ. 26, Ὑἤ6Γο ἰῦ ἰδ ΔρΡ!1οα ἴο 1116 ῬΘΟΡ]Θ 
οἵ Αϑουγῖα, θη (ΠΟΥ͂ 888}} "6 ποσοδῆδν οοηνοσίβα. 
16τ86 1 “ὦἢ}} ἱμογείοσο, 88 Αβαυγίδ, 6 ἃ Ῥθορὶθ 
πίιοθα 116 'Β ψτουρπῦ Ὁ αοὰ, δηὰ “{1}] [πογοίοσθ 
οοπάποσ ἰο ἐδ ῥγαῖβα οἵ αοἀ (Ἰχὶ. 8). [ΤΠ ἀθ- 
Ῥεῃάδμποο οὗ Θοά᾽ Β ΡΘΟρ]9 οὐ ΗΪπιθ6} ἴον [86 οτῖ- 
εἶα κὐν αὐ τὰ τὸ ο ἐφηοὲ Β ἸΠΙῦΕΙ "ΕΗ ἴσον 
'γ οχ 1η9 [6 οἱ δ υἱδηὶ ψ μοῦ Ηδ 

Ὧ45 ρἰβηιϊθά, απά Ὺ ἐμδῖ οὗ ἃ νοσὶς σλιῖομ ΗΘ πα8 
πτοῦρηὶ. ἘΡἢ. 11. 10. ΑἸΕΧΑΝΘΌΕΒ. Ὦ. Μ.]. 
ΤΉΘη ἰοο ΜΠὶ αι δεποαϊοίίο νεγὸ ἰδεοογαίίοα οὗ 8 
ὨΌΤΔΘΙΟΙΒ ὈΓΟΡΟΠΥ͂ Καδγβηίθαΐηρ' ΟΥὐοτ δι ρ' οοη- 
εἰθθδποθ 6 σοϑ ἰσοὰ πη ἴπ 6 τἱομοδὲ τηθαϑατο. ΒΘ 
ἰϑασὲ οὩ9 (16 δἀ)οοϊλνο πῖῖ ἐμ6 ἀτγίϊοὶθ ἰῃ (86 
Θ6ῃ 89 οὔ {16 Βυ ρου] αιἶν6), ἑ. 6. [89 οπθ {πδ. ἷβ ΡἾΣ- 

β'οα! γ τοδί ἰβεῖ μη! ύδος (ὴ6 νγρδίκοδὲ 88}8}} Ὀ6- 
οοη9 ἃ ἐδβοιδαπμᾶ, δπὰ ἴ89 δι18}165ῖ οὔ ({Π6 

Β8Π16 ἱῃ 66Ώ80 88 [9 ἃ δἴσοῃα ΡΘΟΡ]θ (οοτΡ, 

Μίοδὴ ἰν. 7). Υὔα βθὲ 'ἱπ γϑῖβ. 21, 22, ΠΟῪ [86 

Ῥτορδοῖ δραὶῃ μαϊηίβ πὸ ζαΐασθ τὶ [ἢ.6 ΟΟΪΟΥΒ 

οὗ ἐδὸ Ῥτγεβοηῖ. [ἡ (μα ΟἹα Ταβίδιμθηὶ 8}}6}} τθ 
ολη ἀΐβοοση 126 Νο ον Τοβίαιλοηξ οσηθὶ οὗ {Π6 
κληρονομία αἰώνιος (ἨΘδ. ἰχ. 15), ἀπά οὗὨ π6 ζωὴ 
αἰώνιος (ΖοΒη 11}. 16, 86 οὐ δαερε). ΤῊΘ Ῥτορμοῖ 

1.88 ἑογοιϊοϊὰ ἱπ (μΐ8 ομαρίον γγϑδῖ, σοῃάδσῆι), ἰπ- 
ογοαὉ]6 (μΐῃ [Τὴ0 ΓΟΕΡ, ἰπογοίοτθ, δὲ [86 

οἷοδο, βοϊθιμηΐγ συδιδηΐοθοαβ ἐποῖν 1] 8] ποηΐ, ΤῊΘ 
]αβὶ ττοσὰβ ἔογτα ἐδ 868] οὔ [86 ρσορῆθου. “8 

{π|6" ἰβπεσ  ἐῷ το, ποὶ ἴ8ο {1π|6 οὗ 86 Τ,.ΟΒΡ. 

(Τρ ἄτη θ᾽ ὧἐβ ἴ[π6 {π|6ὸ ψ σι [π6 ΒΡ 88 8Ρ- 

νοϊπἰβὰ, απὰ πε ῖςἢ ἰβ Κηόνγα ΟὨ]Υ ἰο Ηΐπι. θα 
(Ππδὲ ἰἶτπλο [88 στ γοά, Ηἰ νὶ}} δῦ ΠΥ ΔοοοΙα 188 

ψῆαὶ ἢαα Ὀ6οΘΏ Τοτοίο!ὰ (χὶνὶ. 11; Χ τ. 18: ἱχ, 
θ).--Ὁἢ. Μ.]. 

ῬΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΙΟΑῚ,. 

1. Γ[ΒΑΒΝῈΒ ἴῃ εἶθ Νοίοδβ αυοίοθ Ῥορεῖβ Μεδεϊαΐ 

ἔπ ψϑοὰ “βοσιθ οὗ [86 ἰάο645 ἴῃ (18 ομαρίθσ, ἀθ- 

βοσί ρεϊνο οἵ 186 φΙοτίσυκ (ΐπιοθ οἵ ἰμ9 αοθρεὶ, Βανθ 

Ῥοϑῃ βοδαι }}}}7 νεγεϊβοὰ." ΟΟὟΡΕΒ ἴῃ [80 Ἰδδὶ 



6δέ ΤΗΕΒ ῬΒΟΡΗῈΕΤ' ΙΒΑΤΑΗ͂. 

Ὀοοΐῖς οὗὁἨ Τ΄ε Ταδῖ ἀς} ἸΟἈ 61] δῖοβ ΟἹ ἰδ6 
ΒΔΙΩΘ “ ζαὶγ (Π6η16. «080}γ}7 ἀοο8. 9 Ἵχοϊδίμι σὸ- 
παρά ϊηρ (818 ῥγορποῖϊο ῥἱοίαγο: 

“Ὁ 566ῃ685 Βυγραβοίηρ (Δ ΌΪ6, Δ νοὶ ἐγῦο, 
᾿ Βόθῃθ5 οἴ Δοοοτῃρ  [8ῃ6α δ᾽1861 πη ἰοἢ γῆο 68} 866, 
Τπουχῇ Ὀπὶ ἰη αἰδίαηϊ ῥγοπρθοί, δηὰ ποὶ ἔδοὶ 
[6 βου] σχϑίσζοϑῃ᾽ ἃ τὴν ἐοσϑίδϑίϑ οὔ (89 10 ν 3" --Ὦἢ. Μ.} 

2. Ου ὩΣ ὡ Τα αβ υθδδ τ λλιμήμοῤοοι δυηΐ ἵπιρό- 
φαζὶ σἱ ευαποεϊϊεὶ, ἐποϊιυιαϊίιῦ αἰχυδ ργοπιϊ ων 
αυχίϊτωπι βΑκαε τα αὐ μη." Β8ΕΒ. 
ΒΟΗΜῚΡ. “Ηο πῖιοβθ ἀἴσεγε 8 ασεγ βροαῖτα ἔῃθ66 
ψογάβ, Ηδ γῆο πὶ 1Π9 ποτὰ ταλιϑὰ κοῦμε δηὰ 
Νεανίσκε, σοϊλέγω, ἐγέρϑητι (Ματὶς γ. 41. Τικο 
Υἱἱ. 14), ταϊβοὰ ἂρ (πὸ ἀοδαὰ σἷνὶ, (89 ἀοοοδδοὰ 
οὐηρ π|8η.᾽ 1,.ΕἸΘΗ. 
8. “ΤῊΘδ ρμταοίουδ ᾿ἰρδὲ οἵ Φοδμονδῖ, ποῖ Τὰ- 

ἀϊαίοα χ᾽ ουϊουθ! Υ ἰῃ [16 τηδηϊ τ οβἰαἰΐοη οὗ 86 Β6- 
ἀδοταογ, 8]1]8, ἰοο, τὐτἶι (6 ᾿ρῃὶ οὗ αοἂ (9 ρθο- 
ΡΪΘ διαοὴρ πποπὶ ἰΐ δι ἱ ηο68. ἵγμαι ὁοη09 Βαρρθηῃϑὰ 
ΟὨΪΥ ἰο Μοβοβ ὕροῦ (6 χτηουηΐ, ψ]θὴ ἢϊ5 ἴδοθ 
ΒΏΟΏΘ ΠῚ ΠΟΥ ΘΏΪΥ Βρ] θην ἴσοι ἢἷβ Θοῦγογαα 
τΐἢ [56 ΤΟΒΡ, Ὑ|}] Ὡοτ ὈῸ ἱπιραγίοα ἰο (Π6 
Θη ΓΟ βδηςιΠοα γαοο. ΑΧΕΈΝΕΈΕΙΌ. 

4. Ου Ιχ. 1 θ8ηᾳ. Τῆδ (Ἱ ]πλοης οὗἁὨ [ἢ]8 Ῥγο- 
ΠΘΟΥ͂ ἰαἴτοθ ῥἴδοθ ὉΥ͂ διιοοαβεῖψα βίαροβ [Ι͂ἢ (ἢ9 
ταὶ ὉΪ]6ο6, 1 15 Τηδηϊ δὲ (μαὐ (ἢ 6 οἱτγ οἵὗὁ αοα Ὦθτο 

ΒΡΟΚοΏ οὗὁἨ οδημοΐ ὈῸ {Π6 Θασί Ὁ] } «}6γυβδ θη, 
ὙΓΕΪΟΒ Μγδ5 ἀοοπηθα ἰο ἀεαισαςίοη. Βα ἐ86 Ῥτο- 
ξθοον ἢδ8 ἴον ἱΐα οὐ͵οοὶ [6 ἄνω “Ἱερουσαλὴμ, (ἢ9 
ἀμνους 16 ἴπ6 τηοίμοῦ οὗ υ8 41} (64]. ἱν. 96), 

ἩΠἰος 8 ΘΙΒΟΎΏΕΓΘ οδ]]9Θὰ ἰμθ ἀδασεηῖΐν «ετυ» 
δαίεηι (ἨδΘΌ. χὶὶ, 22), οὐ 9 δύξιο «᾽εγιιδαίσηι 
(Βον. χχί. ᾿ ΤῊΘ ΓΟ. δηὰ 1ἰνΐηρ οδηΐσο οἵ 
{π|8. ΒοδυΘΉΪΥ «}6γυβ8]ο πὶ Δρροαγοᾶ, ἱπάθοα, ἱπ 
ἐππη9 ΘΑΥΓΠῪ ΟἹ, δηα τηδθ 10 [56 ρμοϊηὶ ἩΠθποΘ 
π6 Ἰ᾿ίχῆς οἰηδηδίοα ἰο οη] ρῃίοη ἐμ9 Οθηΐ 116 Α. 
ἘὸῸΡ ἰη Ψ0γυβδίο ἴπ6 Ιοτὰ πδὰ ἰο ἀΐθ (1 
ΧΙ, 88) δηὰ ἰο τῖθα δρδίη; δῃὰ [ἸῸπὶ ΘΓ  θῃ 
1.6 ργοδοδίης οὗἨ χορϑηίδηοο δηὰ οτρίνθηθαα οἵ 
Βἷη8 1ὴ ΕΗ ὨδΠη16 τριϑὶ γεν (μακο χχὶῖν. 47). 
Βυΐ δῇ ἔπ ἀρδιτιοιΐοη οὗ ἐἢθ φαγί νυ Ψοσυβα- 
Ἰο, δηά ἀυγίης (ἢ 6 ἐἰπιο οἵ ἐπ6 Οαφηι θα, θη 
1πὸ ΠΟΙΥ ΗΪδοθ ἴα ττοάάθῃ ἄόσῃ (ον. χὶ. 2), 
(ΠοΓῸ ἰβ πὸ ΟἾΠΕΣ «6γυβαίθπι οὐ οασί δ ἰπδὴ (ἢ 6 
οδύτο οὗ {π6 1 ογὰ, 8 ροοῦ δηῃὰ ΟὨ]Υ ῥγονίβίου αὶ 
ἕοττα οὗ Η]5 Κίηροαι, ποῖ, ἴον 6 μοτίοά Ἀο- 
ἔπσθοῃ (Π6 γβί δῃὰ βοοοῃά δεῖ οὗ (ἢ9 ΠῚ αταὶ οὗ 
1ηΠ0 νον] ὰ (λίαις, χχὶν. 29), ὁ ὁ. 1 οὐμόϊσει 1Π6 
ἀρδίγαοιίοη οὗἩ Θγυβαίοπι δηᾶ (ἢ βροοπα οοτηΐηρς 
οὔ ἴπο [χά ἰο οἴδοὶ (ῃ9 βτϑὶ τοβυστοοίΐοῃ (Βον. 
ΧΧ. 4 5Βη4.), Β88 ἴον ἰΐβ ἰδϑὶς ἰῃ οοηδίος πὶ ορρο- 
δἰ ηρ ἴογοβϑ, ἔμ ΟΔ]ΠἸηρ, και ποσίηρ δηὰ θη] ρὨ θη- 
πᾷ; οὗ [86 οΪοςὶ ἔγομπι 811 παϊοπα. Βαὶ πῆϑθῃ ἰδ9 
1,οτὰ 88.811} παν ϑοῖηθ δραΐῃ ἴῃ υἱβί}]9 χκίοσυ, δηὰ 
Δ411] ἢδγθ δοοοιῃρ} βῆ 6 [ἢ ἢτοϊ τοδυσσθοίϊοη 
δηὰ (16 βεοοπα δοὲ οὗἩ 86 ἰυάρπιοηὶ οὔ (π6 ποιά, 
ΤΠ 6} Ὑ{111 (Πο86 ἢ δτὸ οδ θὰ Βογοίο σοῖψπ ἱι ἢ 
Ηΐτὰ ἃ ἱβουβαπὰ γεατα, Ὀυτίηρ (μΐ8 ἐἴπιθ ἔμότὸ 
Ὑ1}1, δοοογαϊηρ ἰο Βον. σχ, 9, ὃ9 ἃ ΠΟΙῪ οἱ οἱ 
δαγιΐ βοὴ ἰδ οδ θὰ “16 Βοϊονοὰ οἱϊγ.".. .. 
Βαὶ ψΒθη (6 (πἰτὰ δοὶ οἵ ἐμ9 ἡπάρτηδης οἵ 6 
τ οῦϊά, (86 βοοοῃὰ σεϑυσυθοιϊίοη, δπὰ (86 βοῆθγαὶ 
δυαρταθηϊ 5}}.4}} θ6 οοπιρ!οἰοὰ (ον. χσ. 11--1δ), 
ἐμβο «111 (μ86 φδαυίῃ, σὰ [ἢ0 Βοδυθη]Υ Βοάΐεθ 
οΟπιργβοὰ ἴῃ ἐἢ6 δυβίϑιω οὔ ψῃϊοὶ ἰξ ἰοσπλα 8 Ῥδτ, 
Μανὸ ὈΘΟΟτλΘ πον (Ἐν. χχὶ. 1). Τρ ψ1}} (ἢ 6 
ΒΟΙΥῪ οἱἶγ, 86 ΠΟῪ “ γΌβδ] θα (ἰδία νον. 2), [6 
Ῥτοίοιυ ρεθ, ἀδθοοθῃὰ ὑροῦ (86 ϑδγίδ, δῃὰ (μα νὶ}} 
ΟἿΣ ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ οΟδίαϊ [18 οοιαρίοἱθ δι] δ]νηοηὶ 

(Βον. χχὶ. 10 κα ἡ. {186 ομυτοῖ οἵ ἴ[Π69 Τ,0κν 
ἐβ ΠΟῪ, 88 ΟΡ δίδου ἢοϊάβ, ἰμ8 ΦοΓΌΒΆ] αι 
ΟἿ Θδτίὰ; ἱΐ ᾿ξ σδῃ ΠΟῪ ἸσΌΪΥ Ὀ6 καὶά ἰο βίδπα ἴογ 
(10 ΦοΓΌΒΑΙθαλ οὗἁ ῬΧΟΡΠΘΟΥ, 1Ὁ ΠΑΔΥ ραγὲ ταξίοιε, 
88 ἃ “ αἰοτίουθ ογοῖ, ποὶ μανλην ΟΥ Ἡτίη- 
ΚΊ6, Οὗ ΔΩΥ͂ δυςοῖ ἰμῖηκ,᾽ Τορτοϑοηΐ  οΥπδ οι ἴῃ 
116 διϊαγο ΠΟΤΘ χίογὶουδ τοπς τσ ἴῃ δέρημο ἡ Ὲ 
ἰο 8 δοοογαΐηρ ἴο ΡΙΌΡΠΘΟΥ. 6 
οὔ ι ἀπ τὶ 88 6 ΠΟΔΥΘΗΪΥ͂ ΦΥΌΒΑΙοσα Μ|]]} 
ὭΘΥΟΣ Ὀδ6 Βυροτεοθοά ὃν ἃ πηδίοτίαὶ εἰἰγ. 6 
Ουϊδείδμε δῦθ οοπῖο αηΐο Μουηὶ Ζίοη δηὰ ππίο 
1Π0 εἰΐγ οὗ 186 ᾿ἰνίηρ αοά, (86 ΒΟΔΥΘΏΪΥ «6 γυδδ- 
νὴ Ηρν. χὶϊ. 22). ΤΏ οτα 18 υδὲ ἃ8 τυ! ἢ γοδβοι 
ἴο μοϊὰ {δαὶ ἵπϑγθ τηυβὶ ἤν, ἰἢ ογάογ ἴο {8μ6 ἴα]- 
ΒΙτθηὶ οὗὁἨ ΡῬγορἤθου, ὃ6 ἃ 116 ΓᾺ] Ψογάβδίοιη, (δ 
ΘρΏίΓΟ οὗ αἰἐγδοίΐοη ἰο αοὐἦἶ δ οἰοθθῃ Ῥθόρ]θ, δδ 
μδὲ ὑποτο τπῦϑὶ ὕ6 δυσῖ ἃ οἷν ἰῃ ΔῺῪ ζαϊασο 

τὶοά. ΟὖΣ δυῖδον ἰη (6 ἰοτοροίῃν Γουλαικα 
Ραγαροδ υπάα]Υ ἰμ6 ρῥγοβοηὶ αἱ ο. ΤΈΟ 

οδυτγοῖ οὔ π8 [,ΟῈΡ ἰδ ΠΟΥ τηοτθ ἔπδῃ ἃ ΡΟῸσ δθά 
ΤΟΥ 310041 ἴοσῃ οὗ Ηἰβ Κἰηράογῃ. ἔθ 2 Οὐοσ. 
ἰϊ., Ταῖκο νἱῖ. 28; χ 23, 24.--- ἢ. Μ.] 
ὅ, Οα ἰχ. 10-16. Ῥοογ δηὰ πηρτοίοπαϊηρ 88 ἴδ 

(10 δρρϑδγαῆοθ οὗ ἰμ6 ομυγοῦ, ἰἰἶκο ἐμαὶ οὗ πος 
Μαβίδσς ποθὴ Ηδ τ ἴῃ {πὸ ἴοστα οὗ 8 ββογσνυβϑωηΐ, 
γοῖ ἰθ βῆ οοπδίδηι }ὺ Βογοΐη αἰδραυίηρ ΟΣ πι8- 
Ἴθι πὲ Κίηχα δηαὰ πδίϊοηβ τημδὶ, θη ἴΐ ἰδ 
ΠΟΘΟΗ͂ΙΪ, βοῦν ποῦ, τ ΠοΙΠοΡ ||} ΟΥ σοὶθο- 
ἰδηἶγ. Το Βουθδη ΘΙ ΡΘΙΓΟΓΒ, Βανϊηρ [01 
ἰγοθ δϑηίυγίοα οπἀοδνοσοὰ Ὁ ΟΥ̓ΕΓΤ πρταρς ἴο 
οχιγρδίο {π0 οἰυγοῖ,, τησδὲ αἱ Ἰδοὶ Βα τηΐὶ ἐὸ ΠΟΣ. 
Βαΐ Ὑοη Ῥθορ]Θ σψου]ά ποῖ Ἰοὲ ἐδ οδθσοῖ δά- 
γΔΏ66, ὙΠΟ (ΠΟΥ τοῦ] ἴηισο ΠΟΥ, ΟΥ ἀσρσγῖνο 
μοῦ οὗ ΒΟΥ Ὠθόθθβδ οὔλ δηὰ ἰηὰ ΘΏΘΘ, 
ΔΗ ΤΑ Κ6 ΠΟΥ ΒΟΓΥΪΟΘΔΌΪ6 10 ὙΟΣΪΑΪΥῪ δἵπθ, τῃ θη 
ΠΟΥ͂ αν ἱπῆϊοίοὰ 186 ἰοδὲ αστὰ ΟἹ ἴἰπ6π|- 
βοῖγοβ, ΤῊΐβ ἰβ δοθῇ ἱῃ 106 δαβιρ] οὗ ἴδ Οτἷ- 
δηίδὶ ουγοῖ [δηὰ ποῖ ἴῃ ΒΟΣ δ] οῃθ] ποῖ, αἴθ 
8.9 γώ ᾿ηδὰθ ἃ ἀοδ4 δΒἰδίο- Πυγοῖ,, ΘΟ] ἃ ΠΟ ἸΟΏμοῦ 
γΤοβὶβὶ ὑῃ6 οῃβοί οἵ 181]4πι. ΤΊ 18 ΒΘΘΏ ἰπ τηοάοτῃ 
ἔἴπλοβ ἰῃ ΤΏΔΩΥ ἃ ϑίδίο, ἰῇ σοῦ πη δίαγΑ ] ἐδείοσα 
8ΓῸ Ἰαϊὰ ὑροὰ {86 σἤατοῦι, ὙΠΟΓΟΟΥ͂ ΒΟῸΣ οτεοῦϊί, 
Γοραϊδιίοῃ δηὰ οβῆοϊ ΠΟΥ δύο ὑπάοστοϊποᾶὰ ἴοὸ (86 
κιοδίὶ ἀοἰτίηοηβ οἵ {116 ῬοΟρὶῈ δῃά οὗ 86 Βιδίο. 

6. Οη Ιχ. 12, “πο Βοπιδῃ ρομί! 88 δθτθα [18 
οΥδ0196 οὗ [86 Ῥχορδοῖ ἰο οδί δ} 18} (μοὶγ ΕΥΤΕΒΗΥ 
ΟΥ̓́Θ᾽ ΧΩΟΠΑΓΙΓΟἮ ΚΕ, Ὧὰ ἰσαϊασ, ἐξ 18 τοοοσαοά 
Ῥίυα ΙΥ., ἰπαὲὶ αἱ ἰδ6 ἰἰπη6 οὗ ᾿ἷβ οἹϑοϊξοῃ ἢθ 
σδυβοά ἃ οοἷῃ ἴο Ρ6 βίγιοῖς, οα. ὁΠ6 ε'δθ οὗἩ πῃ λοὶ 
ὙΓ88 Πΐβ Οῇ ἐπλδρθ δάἀογηϑα 1} ἃ ἰγὶρ]6 ὁσόνπσι, 
δηά οὐ ἴΠ6 οἰΐιον, ἴοθ6 ποτὰβ οἵ [86 δος 
ὝΟΙΘ ἱπροσί υδοὰ." ἘΌΞΒΈΔΤΕΕ. [“ΤῊ6 ἰάο8 οὗ 
γα. 12 ͵8, ἐπὶ ηὩὸ Ὡδίϊοῃ οδῃ βουσίδη δἀπὰ Ἰοῦᾷ 
οοπείπυς (πὶ ἄοοα ποῖ ΟΌΟΥ͂ (6 ἰδ οὗ Θά, οὗ 
Ὑ ΓΟ [86 ἰγὰ6 τοὶ ρου ἄοεδ ποὶ Ῥγευαὶῖ, δὰ (ἢ 
πΟΣΒἢΐρ οὔ ἴδ ἴσο Οοἂ ἰδ ποῖ τοδἰ ἰδ πο, Η:9- 
ἸΟΣΥ͂ ἴδ 1] οἵ δβδοιίΐηρς 111υπἰγαϊξοπ οἵ (8. ΤΉ 
δησίθηςϊ σορυΡ] οα δηὰ κιηράοπι [611 Ὀϑοδῦδο [ΠΟΥ 
μδὰ ποὶ ἐδ ἴσυο σοϊρίοθυ. Τδὸ κίηράοπμβ οὗ 
Βδθγίοηυ, Αβεγτῖβ, Μαοοάοῃΐδ δηὰ Ἐφυρὶ; [89 
Ἐοϊάδῃ ομιρίτο, δῃὰ 41} {86 δηοΐθηξ Το ΔΓΟ ΝΣ 68 
διὰ σϑρυῦ] 1.8, βοοῦ [6}} ἰο ταῖῃ Ῥβοδαθο ἴδον μδὰ 
ποὶ [Π6 βδ] αἰ ΓΥ τοσιγαὶπί οὗἁ ἴδμ6 ἰγῦ8 οΏ, 
δηὰ Ὀοοδῦθο {π60 0 ̓ δοϊοὰ 86 Ῥγοϊθοϊζοι οὗ 86 
ἔσο Θοὰ. ΕὙδποθ οδεὶ ΟΥ̓ μ 6 κονοσηγηεπὶ οὗ Οοα 
πη ἴπ0 τες Βονοϊαϊίζοη, δηὰ πδὴὲ ἀγεῃομοὰ ἰπ 
Ὀ]οοά. ΤΙἐ ἰβ ἃ τηαχίτι οἵ υηΐνογεαὶ τ [πδὲ (89 
πδιίου, νι ΐοῖ ἀοοβ οὶ δά πιὶς ἰμ6 ἰηθποποι οὗ [86 
ἰδατσα δηὰ (πὸ ρονοστιμοηὶ οὗ ἀοά, τησεὶ θ6 ἀθ- 
εἰζογοὰ. Νο οιωρίσο ͵β δίσοῃξῷ: οπουβρῇ ἰο Μδβθ 

. 
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7. Οὐ 80 ποθ ομεδρίογ. 
σδυγοῖ οὗἨ Ὀοϊΐονοσα, (μ0 γα-ἐγυλὶα οὗ (πὲς ῥὑγο- 
Ῥίοθογ, Βαϊ ΟἿΪΥ ἴῃ ἰδ6 ΒΟΙΥ ΡΦΟΡΙΟ (δι ἴδ ἰΐδ 
σΟδηΐσο ἴῃ (Π6 Ὧ6ΓῪ ὦ οὗ 19 πὰ [γδῖμοῦ 
{δῖ ἰογττὴδβ (9 ουγοῖ οὗ [μ6 ἔμ ΓΣ6], δ}8}} τὸ ὃ6- 
Ἠοϊὰ Οοὐ᾽β ποσκ, Ηΐδ ᾿ϑδηϊ ϑαϊδιίοη δῃὰ ἐΐα οθοὶ 
οὐ ἴΠ6 παίϊοηβ ἰἢ 8}} 118 Ὁ] θα. 1,οἱ 16 χοὐοΐοο 
ονονῦ ἴδ γαί-ἴγαϊϊα, δη ἃ τορατὰ {ἢ 6πὶ δα ἃ ρἰϑάχο 
οὔ τὲ οομρϊ]οίο ἤ} Ε] πιοπὲὶ οὗ [Π6 ποχὰ οἵ (6 Ρ͵ο- 
Ῥδει." ΈΒΕΕ. 

8. Οη ἰμὸ ψῆοἷο σδδρίεσ. [“΄ ΒΌΓΣΟΙΥ ἐδ αἰγαΐῃ 
οἵ (μἷ8 Θνδηοὶ ἑο ΡΓΟΡΏΘΟΥ γδοα ἶσον [ΠΔ ΔΩΥ 
ἐδιρογα] (ἰϑ  ἔγογαηοθ, ογοίοτο ΝΘ σηυδὲ σἱϑα 
ἴο Β0Π10 ΤΟΙ πρὶ τι ἰ8] δθηβο οὗ ἱΐ, ποῖ ὀχοϊυάϊηα 
τῆ ἴοσοσ. αΑπὰ ἱμαὶ τ ϊοῖ δόΐὴθ 08}} ἀΐνοτβ 
ΒΟΏΛΘΒ οὗ [Π6 βδιηθ δοτὶ Τα, 6) ἱπάοοὰ, θαὶ αὐ γοτ 
Ῥϑγίβ οἵ οὴθ [0}] θθῆβθ. ΤῊ] ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἰδ, ουὲ οἵ 
ηυσπίίου, 8 τηοδὶ σοὶ ἀοϑογὶ ριΐοη οὗ ἴμ6 Κίπχάοπι 
οἵ Ομ τῖδὶ ἀπᾶον (6 αὐοθρεὶ. Απὰ ἴῃ {18 βθῆβ6, 
115 ᾿ηνιδίίο ἰο αγίδό δῃὰ δλίπδ δ μηδ ἢ] δὰ- 
ἀγεβθθὰ ἴὸ (Π|6 σαν ΒΈ 1081 δ ΘγΌδΑ] 6. (οοταΡ. ΕΡΒ. Υ. 
14), γοὶ ἢοἱ πιϊδουΐ ϑο6 ρου γί] ομθ ἰο ἐδ 9 106 ΓΑ] 
οΓΌΒΑ] τ θογοηα οἴδον Ῥθόρὶθ. ΤΉΘΥ 8.6 ἤτγεὶ 
ἐηνιρα ἰο αγίϑο δηὰ δλίηα, 186 [ἢ 6 δ}; ΔΙΌΘΘ 
βγδὶ ἴῃ (μοῖν Ὠογίσοη. ΟἾγὶθὲ οδίὴθ οὐ (6 ὕϑνε, 
δια σδη6 τοί ἰο ἴῆοη. 7᾽}ὲ ᾿βοαάίδομιδν δλαὶὶ δοηιὲ 
ἰο Ζίοπ, ΒΒ ὺ8 ΟἿΣ Ῥχορβοὶ ἴῃ ἐπ ἴοσιμον οἰιδρίογ. 
Βυὶ πλϊθοσϑ 6 Φογυβδίθηι ἔπει ποὶ ἐδα ἄαν οἱ δέν 
υἱδιἑαξίοτ, πον ἐλο ἐδύπιρε ἰλαὶ οοποεγη δά δον απὰ 
ἐλεγείοτε ἀνε ἰδον ποὺ ἠϊά ἴγοπν ἠδ Β5Π6 ἀο- 
Ἰχῃιοὰ ἰο ἄρθοοινο μοσβοὶ τ τ ἢ ἔΆΠποῖοα οὗ 1 ΚΉΠΟΥ 
ποῖ Ὑγδὲ ἱπηιδαίπδεν ΚτΑηἀΘῸΡ δηά ουὐπαγὰ ρΊυΓΥ, 
το τῆ ΐοῖι [Π6 ργουλιθοὰ Μοβεηΐδῃ δῃου]ὰ οχαῖὶὲ μϑυ, 
δα αἰά, ἰῃ ἐμαὶ Κἰηὰ μασι συ αΥ]Υ, αὔσδο ἐἰΐ8 
ΨΘΟΙΥ͂ ἀλωμ: Βο ἀοἰϊηρ Ὁροὴ 8 860η80 
ἸΠογαὶ, δὴθ ἰογίοϊἰοα ἴ6 δηογιαθοὶ οὐ {ἰ{Ἰοθα 
δρ᾽ γἰίι41 ὈΪοθαῖηρ ἐμαὶ δγὸ ἀθβογὶ "οά,") Αὐοδῦρ. 
ΕΙΟΗΤΟΝ, ΝηΟ [88 {000 ΒΟΣΙΩΟΏΔ (ἰγ. δηὰ γ.) οἢ 

168. ᾽χ. 1, Ὁ 

ἩἨΟΜΤΙΓΕΤΊΟΑΥ, ἩΤΝΤΗ. 

1. Ου Ϊχ. 1-6. “Τὴ ΟἸ σία δ δρροδγίηρ ἷῃ ΟἿΣ 
ψοῦὰ {ΠοΓὸ ἷΒ ἃ ᾿ποίο] ἃ 681} ἀϊτοοίοὰ ἰο υ8: 

ΒΟΙΪΥ σηδίθσῃδ 

τα μ δε τγων τ ἘΝ πεὶ μημντα μκηνδνωητν ΟΥ̓ ἴἰο ο θ ἴο 
[71 Ομείισα οδυτοι, ὁ Αὐἦθο ; βιΐηθ 7) 1) ΤΟ 
ΔΙῸ ΤΑ ]]1ΟῺ8 8.1}} ἰὴ ἀατκηθθδ 2) ἰδὲ δὸ Ὀ]ορθοὰ 
8 δῖ [88 δῦίϑοῃ οὐ ὃ: 8) (μὲ αοα δὲ8 ῥτὸ- 
τηϊροὰ {πὶ οὖν οῇοτίβ ἔογῦ ἔποθο Ὀοηϊηιοα μι }]- 
Ἰΐοῃθ δ! 8}} ποὺ Ὀ6 ἴῃ ναΐϊη. ὙΧΑΙΤΗΕΒ οἵ 8ι. 
Ιουΐἱθ. [1Π| ἴα τὰτουσὶ ἴἢ6 οπυτοὶ ἰμδὲ Οοἀὰ 
ορϑγδίοβ οὔ ἃ ἀδεῖς δηὰ αἰηία] που], ΤῊ σμυτοῖ, 
.ἦη ογάοσ ἰο 14] δῖ οδ] ηρ ἰο Ὀ6 δ ᾿ἴψχδι ἰοὸ 6 
θη. 1165, τηῦσβὲ ἤοτϑο] ἢ βῃΐϊηθ ἰῇ (86 σΊοΣΥ οὗ ἴΠ6 
1ροτὰ, “οὙἯὸ ν}} κο πίι γου; Ὸ δγο 

Βοδσὰ (πδὲ αοὰ ἰδ τὶ ἢ} γου"" (Ζϑοεῖι. νἱῖϊ. 23),-- 
(15 ψ1}} Βογεδίνον Ὀ6 (86 ἰδησύυαρο οἵ ἰΐθη) (δαὶ 
διὰ πὶ βουΐ ἴο 189 ρεϑορὶο οὗ ἀοὰ. Το οἰ ΠΟΥ 
οὔ ἰδὸ οὔυγοι ἀδρομὴβ οὐ Β6ῈΡ Βο] θα δηὰ 
δρὶ τι] ῥγοαροσεὶιυ. Οοἀ θ]6868θ8 15 0 τηδῖζο τ18 
8 Ὀϊοραίηρ (αοη. χὶΐ. 2). 866 (δ͵8 Ἰβουρῆὶϊ δεῖ 
ἴοσῖἢ ἴῃ ἰῃ9 ᾿χνὶϊ. Ῥβδ]. 

“Ἡθανϑῃ ἀοθβ νῖξἢ 19 85 ὸ ὙΠ ἐογοδθδ ἀο; 
Νοῖ ᾿ἰκἢϊ ἐῆθχα 70. ὑμλϑζηβο] γ68.᾽" 

--}. ΝΜ]. 

2. ΟὨΪχ. 1. [“ὙἼΒαΐὶ ἰβ ἰδ6 δβηϊηΐης οὐ 186 
ἔγυο οι γοὺ ἢ Ὠοὲὶ ἃ οδυγοῖ ἰθθη βῃΐηθ 
ψ ΠΘἢ ΟΠΌΓΟΙ ΒΟΥΣΥΪΟΟ 18 γαϊθϑοὰ ἔγοτα ἃ ἀδοθηΐ δηὰ 
Ῥυϊπιϊεἶνο αἰ τα ρ]]οἰτΥ, δηὰ ἀθοογαίθα πῃ Ροτα- 
ΡΟΌΒ οΟΓΟΙΏΟΏΪ68, σπίτι τἰοῖν ζασαΐίατο δπὰ ἄδυὰγ 
νοδιωθηίῦὴ [8 οὶ [6 ομῦσοι ἰμθ Ὀοδυ  ] ἢ 
δα, ἱπάοοα ; θαὶ 411 ἐπ αὐραϊξοη ἴδ, τ ΒΘ ΟΡ 
(ἷα Ὀ6 [06 ῬτΌΡοΣ, ζοηυΐηθ ὈΘΘΌΪ οὐ Ὠοΐ; τἢ6- 
(πον (818 Ὀ6 ποὶ δίγαπσε ἤγέ, 88 (Π6 ἢτο ἰπαὶ 
ΑδγομΒ ΒΟΏ8 υδοά, ψῇΐς 6 γδίῃ, δῃἃ νγβ 
Δ Κ0 88 δἰγδῆρο ὅγο. ἈΜοιίηκα 1 οδηποὶ ὃ6 
Ὀείϊον ἀοοϊἀοα (Πδη ἰο γτοΐϑν ἰΐ ἰο 8ι. Φόδη, ἴῃ ᾿ἰδ 
θοοῖς οὗ [Π6 Εονοϊαιίοη. 7ἷο δυὰ (Πογ0 {π6 ἀ6- 
δου ρου οὗ {ὑ1ὸ Β6 6 ΓᾺ] τόσλθη, ὑΠ6 0η6 τ] ἀἰηρ ἴῃ 

διγαγαῖ ἰῇ ρῦτγρίο, ἀοοκοὰ πιϊ ρο]ὰ, δηὰ 
ΡΓΘοΙοῦΒ δίομϑϑ, δὰ Ῥ6Ά:Σ], οὔδρ. χυὶὶ.; [Π οἰἦόν, 
οδδρ. χίϊ., πῃ στο δίαγο ἰοο, Ὀαΐ οὗ δηοίδος κΚἰ πᾷ, 
οἰοιῃεὰ νι (116 δύῃ, δῃὰ ἃ Ἴσον οὗὨἨ ἔνγοϊνγθ βίδα 
ΟἹ ΠΟΥ Βοδά. Τῇ οἰμοτΒ ἀδοογβιημθπΐ 88 8]] 
ΘΑΣΙὮ]ν  ἰπἰδ ποιδη 8 18 8}} οϑ᾽ δία. Ὑγη8ὲ 
ὨΘΟα ἤἴδ8 δὴδ ἰο ΒΟΙΤΟῪ ἰχμξ δηὰ θοδυϊν [τῸπὰ 
Ὀγθοίουβ βίοῃρα, ὙΠῸ ὧδ εὐἰλ ἐδ δυπ, διὰ 
στον πὶϊὰ εἰατβῦ 5106 ὙΘΆΓΒ ὯῸ δ] 8 
ογηδιγοηΐθ, Ὀυΐ τι ΐοῖ δ ΙΏΟΓΘ ΠΟΌΪ6, 886 ὦ 
ρου ἤθη; ἐλέ πιοοπ 8 πεν δεν [εεί. Νον, ἴἤ 
γοῦ ΚΏΟΥ (δα γοῦ ἀο 41]1, υἱοὺς ἀουθι) τ οἱ 
οὔ π 686 ἵντὸ ἐΒ (Π8 Βρουβο οὗ ΟἸγἰδῖ, γοῦ ὁδὴ ΘϑδΣ 
Γοθοῖνγο {π6 αυοδίίοη,. Το ἰγυϊῃ ἰδ, (ποθο (μη μο 
βϑοῖὰ ἰο ἀοοκ γο] σίου, δαὶ ἴῃογ υπᾶο ἰδ. Οὐβοῦγθ 
τ ογο ΠΟΥ͂ ΔΤΘ πιοαῖ 804, δηΠ γῊὸ 88}4}} πὰ 11{{16 
ΟΥ̓ Ο Ββιιδαίδηοθ οὗ ἀουοϊΐοη πάθον ὑμοῦλ; 88 ἯΘ 
806 ἴη (Πδί δρορίαϊο σῃυγοῦ οἵ οι. ΤῊ Ϊδ ἀμϑῖ 
ἰῃρ ἰ58 ἀἰδμβοπουδῦο ἴορ ΟΠ σὶβι ΒΒ ΒΡῸ δηα, ὑ6- 
εἰάφβ, ἰξ ϑροἱβ ΒΟΥ Ὠδίυγαϊ οοπιρ] σίου. Τὴ 
ΒΌρογβ ἰοῦ 86 οὗ ἰογοῖοθ δπὰ ᾿ἰμη 8 ἰῃ (86 
ΘΒατοΙ ΕΥ̓ ἀΔΥ ἰδ 8 Κἰπά οἵ βῃϊπίηρ, Ὀυὶ Βαγοὶ Υ 
Ὠοῖ ἰμπδὶ πῃ οῦ 18 οοτλπλδηδοα ἤοτο. Νο:; ἰξ 18 
8ὴ δῆτοηξ ἀοῦθ οί ἴὸ [πὸ βῦῃ ἴῃ (π8 ποᾶνυθῃ 
δηᾷ ἰο {π6 ϑαη οὗ τἰ σι θουβηθαβ ἴῃ [6 ΟΣ. 
ΑΌΡ. [ΕΙΘΗΤΟΝ.-- -ὮὉ,., Μ.] 

8. Οη Ιχ. 10-12. Βἴποο (πὸ κίηράδοηι οἵ Πενία 
Ἧ58 ΘΒ Δ] οΠοἀὰ οὐ Μουηὶ Ζίοη, δὰ ἴῃ "0ῈὃὉ 
ΒΟΪΘΠΊΠΙΥ οοπῆστιηρα {15 οποΐοθ (ῬᾺ. ἱϊ. 6), {ποτ 
ἷθ ΔΙ Αγα, γοδ, ὑπογὸ ΜὙ{11Π1 6 ἴο οὐἰδγοϊν ἃ ]1Ο]Υ 
Ζίοῃ, ΟΣ 6γ 641 6πὶ, 88 οοηίσο οὗ ἰδα Κίηράοπι οὗ 
αοά. Βαὶ [π0 ΓῸῈἢ} Ἰεδὰβ Ηΐβ Ζίοῃ ὉΥ βίγδῃρθ 
ΨΑγα. [1 ρα8θε8 ἰμτουχἶν βίη δηά ἀθαί ἰο βϑηςοὶϊ- 
δοδίΐοῃ δὰ 11}16. [με υ8 οοπαί 6 ῦ ἰΠ ἴογη Ζίομ 
δοοογάϊηρ ἰο ἰδ οδιι "]}γ ΠΟΥ Ὗγ6 αἰειϊησυΐδῃ 
ἃ ἀουῦ]ο ἔόσΏ. ἴἅασ 966 ἰμ6 Ο]ὰ Τερίδιηοηὶ Ζίοη 
(411 οἡ δοοουῃΐ οὗ ἐδ εἶπα, Τ8Ὲ [0ΒΡ βηλδῖεβ 1 
ἴῃ ἯΪΐδ ταὶ. Βυΐϊ ἰὶ χίϑοθ ποὶ ἴῃ δ τηδίογὶ δὶ, 
δαϊ ἴῃ 8 βρί τιμαὶ ἴόσγη, 858. (6 ΟΠ τ  βιΐδη ὁπ ΓΟ 
ψΐο ΒΟΓῸΘ ἴῃ δορὶ γί δηὰ ἰπ ἔγυῖῃ (Φόοδι 
ἶν. 20 664.), διὰ σοταργθι θη δα 4}1 πδίϊομβ Τΐβ 
Ζίου 0118 1861 ἥἄομι (6 (θη. 1166. ΒΙΓΔΏρΟΓΗ 
Ὀα1]1ἃὰ ἐξ ν͵ὰ}}8 (νοῦ. 10). ΤῺ μαίθθ οὗ ἰἤθθθ 
Ὑ8118 ΔΘ ποῖ δῃαΐ 0. 41} πῃ0 δ΄ὸ οὶ οἰγουπι- 
αἰβοὰ ἰω 6 βεοϑῆ. Βιὶ ἴοδβο ζαίθβ ἃ ὀρθὴ ἀμδΥ͂ 



ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤΊ' ΙΒΑΙΑΗ. 

δηᾶ εἰσ ἴον 41}} τῆο διὸ ἩΪΠἴρ ἰο σϑοοΐνο (ἢ 6 
οἵ αοά ἴῃ Ομιγίαί δηὰ ἴἰο βοσνὸ Ηΐπι (νϑσζγ. 

ἴ). ΤΙΟ πδίϊοηβ, γῆο βοῦν ἀοἂ ἐπ ΟἸγὶβέ, ν}} 
6 ΚΙΌΔΕΙΥ Ὀ]οδθοὰ ουθ ἴῃ χοθροοί ἴὺ ΦΑΣΊ 
ατιοδίηδεβ δηὰ ἡϑαὸ βαϊδξ Εν (80 δρίγιὶ οἵ 
ΟἸ γἰϑι δ πὸ 1 ραττηθδίο τϊ|ὶ ἰΣ αϊςκοηΐηρ 
ἰηδιυρῆοο 411 δίυγαὶ ἰδοίοσβ.Ό Βυΐ γβοτο ΟἿ γὶδ- 
ΕἸΔΏΣ ἰβ ποὺ τοοοϊνϑά, Οὐ ποτ ἰΐξ '8 βυβεγοα ἴο 
ἀϊο ουΐ, ἰΠ6γὸ τογϑὶ ΤοΟΥΓυρΡίΐοη δηὰ ἀθολυ ΔΙῸ 
1:8 ὨΘΟΘΒΒΘΙῪ ΤΟΒῸΪ (6 Γ. 12). 

4, Ου ᾿ἰχ. 10. ““αοἀ᾽ 8 ἸΙονξβ ἰδ οὶ αχιϊησιϊοά 
Βοοδῦβο Ηἰἶβ γα υγηβ. Ηδα [86 ὅγο οἵ Ηΐδβ 
δΏ(ΟΡ ῥγοἀυοοὰ ἴτ6 οὔδθοί, ἰποη ἰῃ6 ϑαη οἵ Π|ἰ5 

ΤΊθ6 8 ἀκαῖα; ἴ0Γ, δαὺβ {ῃ6 [οτὰ, ΓΙ [Κ1}}, 
δηὰ 1 Δ Κο αἶϊνο; 1 πουπὰ δηὰ 1 μεαλὶ (δαὶ. 
Χχχὶϊ. 39): ἱπ ΠΥ ττδί}  διηοΐθ ἰπθ6, Ὀαΐ ἴῃ 
ὨΥ͂ ἴΆΥΟΥ ἢδύο 1 δα ΠΟΣΟΥ͂ οη (96. ---ΤΉῊΟΙ,. 

δ, Οὐ ᾿Ιχ. 17 ὁ, 18, 21. “Αδονθ ἰδθ νοΐοϑ, 
νοὶ (6118 18 τ ἢδὲ γα οὐρδὲ ἴο 6 δηὰ δὸ τοΐ, 
{ἴογο βου δηοίμοῦ ἱῃ ΘΥΘΣΥ Βαμηδη Ποδτί τ ἢ 
εἶνοθ ἃ τὰν οὗ ΒΟρο ἰδὲ ΟΌΓΡ ἐρέων δ}8}} ποῖ 
ΘΕρΑσϑίθ ὉΒ ἔγολ οὖν αοά, δηὰ ὍΘ δ5}}4}} οὔθ 

ἄδν ὈῸ ΜΠδὶ πὸ οὐχὶ ἰο Ὀ6. Τμΐδ ἰοσουοάϊηρ γοΐοο 
οὗ Ἰοηρίης οχρθοοϊδιίου, ποῖ, δι πουμχῆ ψϑλῖκ 
διὰ οοηΐπθοά, δου ἱπτουρ (π6 χοποσγαδαίΐουα οὗ 
ΙΩΘΏ, δ ἰουπὰ ἴῃ {89 Ο]ὰ Οονεπδηῖ ἐΐ []8]- 
τωρηῖ. ΤΏΘΡΕ ΟἷΘΔΡ, πηπλἰβίδ Κα ]6 γοΐϑθβ βροδῖκ 
οὗ (δς τἰπηθ πο "8 Τοπηίϊδίη 8688}} θ6 οροποά ἰο 
(0 Βουδο οὗ εν διὰ ἰὸ (6 ἱῃμδοιιδηί οὗ 
δογυδαίθηι [ὉΣ δἷῃ δηὰ ἰοῦ υποϊοδηηοδα᾽ (Ζροῖδ. 
ΧΙ, 1): οὗ ἃ ἰἶπὸ το 1ΐ Ὁ.4}} "ὸ βαϊὰ οὗ ἐπ6 
εἰΐγ οἱ ἀἀοά οὐ οατίῃ : “ΤῊΥ Ρϑορὶϑ 8881} "ὸ δ]} 
εἰσ Ὠίθουδ, δηὰ 888}} ἱῃμογῖὶ (06 δδεί ἢ ἴόγουου, 
19 Ὀγδη οὶ οὗ ΤΩΥ͂ μἰδηίίηρ, Π6 πους οὗ πιν Βαπιάθ 
(δαὶ 1 τὺ ὃ6 μἰονβοά."--ΤΗΟΙ ΟΚ. 

6. ΟὨ Ιχ. 18-22, [ι 16 8 τοδὶ οοιηΐοτὲ ἴῃ {πὸ 
Ῥγοδοηὶ πηθ τ θη ἀδιίζηθθα ΟΟΟΣΒ τ6 Θδγἢ διὰ 
116 Κς ἀδΥκηθδβ (Π 9 Ῥϑορίθ, ὑὸ ον ἐπὶ ἴὶ π|}} 
Ὡοΐ ΔΙΎΔΥΒ ΓΘΠλΒ.ἢ 80. Ὁ δ΄Ὸ ΠΟῪ ΟὨΪΥ ἰπ δὴ 
ἑπιοσιηθάϊδίθ δὲδίθ.Ό Α ἰΐο οὗ ᾿ἰσῆς ψ1}} οοσθ 
ψθηὶ ἀοὰἂ δἰομα γ1}} 6 ϑυη, δειὰ ἐμδὶ 1) ἴοσ τ 6 
Ση θ]]οοίυδὶ δὰ ϑρί τι σ4] [6 οὗὁὨ τχϑῶ {(γεσα. 18, 
21); 2) ἴοσ [λο [116 οὗ μδίλιγο. 

11.--ΤΉ ΕΒ ΤΉΓΙΓΕ. ὈΙΒΟΟΌΞΒΞΒΕ,." 

ἘΠῸ Ῥοιδοῦδὶ Οοϑοηῖσο οὗ ἴΠ0 ξἰονοϊαιϊλέοι οὗ δαϊ δι. 

ΟΕΗΑΡΥΕΕΒ {,Χ]., {}ὴ Χ7ΠῚ. ΑΝ {ΧΧΠ|. 1-6. 

" ΟτΓΤοδ ψόοσξβ 8.Θ ϑνογ δοοοιρ] δ οα τίϊδοαυϊ 
ἔθη. Αἶον γοβάϊηρ ομδρίοσ ᾿χ., οὔ ἰηγο- 

ὈΠΙΔΓΙΥ δαῖτ Πἰταβοϊῖ: 80 ψ1}1} θῸ πὸ ἱπρίγυ- 
τηϑηΐ ἰῃ Οὐδ μδηὰ οὗὨ ροτγίοτιαϊηρ (Ἐὲ8 ει 
ψοῦῖς Ὁ ΤὨΒ αὐοροη ἐδ δηβπογοὰ 1η6 
Ῥὰοέ ἴῃ (6 
τ ὨΙσἢ ΒΘ αροδ Κα οἵ Ηΐτὰ γῆ πὶ}} Ὀγίηρ σοτρ]οίθ 
Βδ ̓ σϑίίοη (0 Ιβγϑϑὶ, Ὀὰὺ μ}} Ἰαάρο [86 Βαδίβθηῃ. 
Μοεὶ τηοάογῃ ἰηἰογργοίοσχε (πὶ 86 Ἔσχοορίίοη οἵ 
ΒΤΙΕΗ, ΟΘΤΈΝΒΕΒΘ, ὈΕΙΙΥΖΒΟΗ, ΒΟΗΠΙΙ͂ΝΟ) 
86 οὗ ορἰπίου μαὶ (6 Ῥτγορμδὲὶ ΠθῦΘ βροδῖβ οὗ 
δἰ πηθ6 1. 1 ΔρΡΡσοῦθ ἴῃ χζϑηογαὶ οὗ ἐΐΐθ ΤΘΑΒΟῺΒ 
δα ἀυςοά Ὁ ὨΕΙΤΥΖΘΟΗ ἴῃ ἕανον οἵ ἐμ γον ἰπδὶ 
16 ϑανίοαν οὗὁὨ [βγϑρὶ 8 (ἢ ἐν ἤτοι οἵ {86 ῥτο- 
Ρἄθογ.-οἰ ΘΕΙΙΤΖΒΟΗ 4116 ρ651}6 [0] νης δ 
10 βυρροτί οὗ ἰη υἱὸν: 1) Νονθογθ [6 
Ῥτορβαῖ Εἰ πογίο βροῖκοπ οὐ ᾿ἰπιθοῖ δ βασι ἴῃ 
δἰ χα ἐτὴ πε έαμ μάν εν δὴ ἀμ πλλμα οὗ {16 οἴοβα 
οἵ ἵν]]. Ὧν οὔ), Ρυγροθοὶν Κομὶ Ηΐθ 
ΟΥ̓́Τ] ῬΘΙΒΟΏ 1 (Π6 ὈΔοκΚατουηά. 2) ἡεξηνον ὅδε 
πδη, τ ΠΟΓΘ δηοίμον ἤδη Φομονυδῇ ἢδ8 βροΐκθῃ 
οὔ πο ψοσὶς ἰο ψιϊοῖ ἢ ψα8 0816, δηὰ οἵ γῇἢαὶ 
86 μαὰ οχροτγί ποθ ἰπ τῃ 0 τ] Δίπηθης οἵ ἢΐβ 
ΟΔΙ Παρ, χ] ἶχ, 1 βαᾳ.; 1]. 4 βη4., [μα Ῥδγβοῃ γ789 
1η6 ὙΠ ϑογυδηΐ οἱ Φοβονδῇ, οἵ πῆοπὶ απὰ ἰο 
ψΠοηλ ΠΟΥ Δ ἢ γεν: ΧΙ, 1 βᾳαᾳ. ; 111. 183-111. 
Ὡοῦ ἴῃ6 Ῥτορβοῖ, δαΐ Ἦο πῆο ἰ8 ἀδοιϊποὰ ἴο Ὀ6 
ἴμ6 Μοάϊαίον οὗ δ ΠΟῪ σογοῃαπηί, ἰο "6 ἃ ᾿ἰρῃὶ ἴο 
116 ἀἰθπ 166, δηθὰ ἢ ϑαϊναϊίοη οὐ 7οῃουδῆ ἴον 
[6 ψΠ016 ποτὶ, βῃὰ τῶῆο ὈΥ βο ατ αϊΐοη 
τηΐο ἀοβίἢ δβοθηἦβ (0 (ἢΐ8 {1111 ρΊΟΥΥ οὗ ΗΒ 6511- 
ἱησ, 8) Εψουυ ΐησ ἐπδὲ [Π6 Ῥτορῆδὲ ΠΘΓῈ 588 
οὗἁ Εἰ πλθ6 1 ἰ8 ἐοπηα ἴῃ {ἐπ ρμἱοίατο οὗ ὑπαὶ ϑοσνδης [ἀἶβι 
οὐ Φοβονδι, 80 δίδηἀβ δἴοῃϑθ δι! ἃ πδρρσοόδοβδ- [τοι ΗΝ 

Τοθ οἰδρίοιβ, [Χ].--ὑΧΤΠ., ἀη [δηὰ 

Ὁ]6, ΗἰὮΪΥ οχαϊίοὰ δδονοὸ ἰδ6 Ῥτορδεῖ: Ηδ ἴδ 
δὰ Γαρὸς πΠῈΕ (80 βρίγίιι οὗἩ Φεοδονδῆ, χἱ. 1: 
ΦοΒονδὰ 88 βοηὶ Ηΐπὶ δῃά πῖῖ} Ηἰτὰ Ηἱ5 Βρίσίς, 
ΧΙ ἱϊ. 16 ὁ; Ηξς δδ ἰδ ἱ 6 οὗ ἰδ6 Ἰοδυπιεα, 
ἴο ΒΘΙΡ (86 ἩΘΑΥΥ͂ τὴ! ποσάμ, 1. 4; Ηδ βραγεβ 
ἀν β ἰθοθθ ὙΠῸ 81Ὸ δἰπιοοὶ ἀδδραιγίης 

δὰ ἀεθίσογοῦ, ([μ6 Ὀτυϊθοὰ τοοὰ δἐπὰ ὅθ ἀΐγ]ῦ 
Ρυγηΐηρς πίοκ, ἰπ ογάοσ, χἱἹ. 7, “ἴο ὀρθὴ ἐἢθ 
ὈΠα ογο8, ἰο σία ουὖὐ ἴδ 8 ῬΥΒΟΏΘΙΒ ἔγοι ἰδθ 
Ῥγίϑοῃ, δηὰ {μθηλ {({πδὶ δἱὲ ἰὼ ἀδυκηθοθ οἂϊ οὗ 186 
Ῥτίβοη- οι," ---Ἰ 18 15 Ἡπδὲ δρονο 4}} Ηδ [535 ἴῃ 
γγοΓα δηὰ ἀοοᾶ ἰο ἀο ἰο Η 5 μβϑορῖο, χ!ῖὶ. 7; χ]ὶχ. 
9. 4) Αἴον (9 Ῥτορῇοῖ ᾿δ8 οὔοθ 8)ὺ ἀσβδαιμδί,- 
ΟΔΙῪ πεὶ ἰοτῖ ἐμὸ βεγυδηΐ οὗ Φε ον λἢ οὗ πῇοπὶ 
δ6 Ρῥγοριοδίοθ, δηὰ 888 τοδᾶθ Ηΐπὶ δ 88 
[ἢ ΒΡΘΔΚΟΣ ἴῃ χ]ΐχ. 1 θαᾳ.; Ἰ. 4 βᾳᾳ. (δηὰ 2150 
ΧΙ νι. 16 δ), πὸ σβῃηοῖ βυρροβα ἐμὲ ἤ Ὑ1Π ΠΟΥ 
αἱ δἰπιθοϊέ ἰὼ τ ὨΠ4, δῃὰ δϑδοῦῖθα ἴο 
1286] βΌ ἢ οὔῖςῖ 4] δι γι δυῦθα δα ἣθ 885 πυϑάδ ἴὸ 

δ6 οδαγδοίοσίβιϊο ἐδαϊῃσοα οὔ (παΐ ἀπίαυθ Ῥοσβϑο- 
δ56 Ῥγοαϊοϊοα Ἐγ Ηἰτη."-- Ὁ. Μ.]-- Τὸ (6 τοδβοῦ 
τηϑη!]οηρα Ἀγ ἹΊΖΘΟΗ, 1 δα πῆδί Ηπνο- 
ΒΤΈΝΒΕΒΟ δηὰ ἨΟΗΣΙΝῸ δᾶνο (8116 δἰἰοηιΐοι 
ἴο, {πδὶ πιποῖ πο (ἢ 6 δΡΟΔΚΟΥ ΠΟΘ Βαγε οὗ 
Ηἰτ66 17 5 [87 ἰυο ἰο Ὀ6 δβδουὶοα ἴὸ ἃ ποθ σα 
ἵδη. Το Ῥχορδοί οδὴ :πάοοα δηποῦηοο, δυὶ 
ἢθ οσδλῃηποῖ ἈΪπ1561} οἴἶδβοὶ δηὰ βοδίου χδὶ Β6 Ἦδ8 
δὨΠουηοοῦ, Απὰ ἱΥ͂ οπδρίος 1χὶϊϊ.. 85 οδηποὶ Β6 
ἀδηΐοά, βἰδηα ἰῃ οἰοθοδὶ οοπηθοίΐοη τῖϊ οἶδρα. 
Ιχὶ. δηὰ 1χὶΐϊ., ἴβ Ηθ, ὸ δεῖ, σῇῆο ἤογα ὑδυζογπιθ 
{π0 πορϑίῖνο βἰά6 οὗ 16 ψόοῦκ οὗ βαϊγδϊου, τὴ9 
ῬΙΟΡΒΟΙ᾽ Ὁοοβ ποῖ ἐμ Ῥτυορμεὶ σηοαὶ οἰ θα Ὶὶῦ 

ἴῃ} ΒΕ λθ617 ΠῸπι Η πηι, ἃ9. (6 αποβίξοῃοσ 
Θ ΡΟΣβοῦ ἱπίοστορδίοα ὃ 
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1...ΤῊ ΞΕ ῬΡΟΒΙΤΙΝῈ ΒΡῈ ΟΕ ΤῊΒ ΒΕΨΕΙΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΑΙΧΨΑΤΊΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕΒΒ {Χ1]. λυ 1Χ]], 

1. 4. ἀϊδῖδηὶ ντἱονν οἵ τὰ 80, 86 Ῥεορδοῖ, Κίηε δὰ Ῥσχίϑαὶ 16 [80 οππᾶοτ οὗ αἱ ν δος. 

ΟἜΔΑΡΊΤΕΒ [,Χ]. 1-11. 

1 Ὅ7πὲ βριτῖϊ οὗ [16 1,ογὰ ΘΟ ͵ἷ8 ἸΡοῖ τὰ6; 
εἰλρυυαρι ἦα Τραν Βδίἢ ἀροτπας θὰ 

Ὁ ῬΓοδο ἀΐηρβ υηΐο {δ6 τηθεϊκ : 
ΗΘ αι βϑηΐ πη0 ἰο διπά ὑρ {86 Ὀχοϊαη-Βοατίοα, 
Το ρτοοϊδίι 1 θογΥ ἴο [86 ΘΔΡΕΥΕΒ, 
Ἀπὰ 4:9 οροπΐηρ οὗ [86 ῥγίβοῃ ἴο ἐΐσην ἐδαξ αγὸ Ὀουῃὰ ; 

2 Τὸ ρῥτοοϊδίτη {86 δοσορίδ Ὁ]6 γϑᾶσ οὗ ἴῃ:6 [0Ε}, ᾿ 
Ἀπὰ [86 ἀΔΥ͂ οὗὁἩ νοηρόδηοο οὕ ουσ αοάᾶ; 
Τὸ οοτἴοτι 81] (μα΄ ποῦ ; 

8 Τὸ "ρροϊπί υὑπΐο {μ6πὶ ἐμῇ ποῦ ἰῃ ΖΊΙΟΠ, 
Τὸ ρῖνο υπἴο ἔμϑι ὈΘΘΕΓΥ ΤΣ δβῖι68, 
ΤὨΘ 01] οὗ ΟΥ̓ [ὉΓ πιουγηϊην, 
ΤῊΘ ρδσιηθηΐ οὗἉ Ὀγϑίδθθ ἔοσ [86 βρί γῖϊ οὗ ΒΟΥ ΪΏΘΒΕ ; 
Τί {ΒΟΥ τηῖραῦ θ6 08110 “ἔγθθθ οὗ τὶ ρΒὐθοιιβῃ 688, 
ΤῊ Ρἰδηιπρ οὗ ἔπ ΤΕ, ἐμαὶ 6 τηῖρδὲ "6 ρἰοτιῆοά, 

4 Απὰ (ΠΟΥ͂ 58}8}} 0114 {10 ο] ἃ τγαβίϑβ, 
ΤἬΘΥ 8118]} γαῖβθ ὺρ0 186 ἴΌΣΙΠΘΣ ἀ68ο] δίΐ 8, 
Αμπὰ {ΠΟΥ͂ 81.8}} γαρδῖγ [16 τγαϑίδ οἱ ἷθβ, 
ΤΏ6 ἀεοθοϊδίϊομβ οὗ ΤΩΒΩΥ͂ ζ ΠΥ 018. 

δ Απά βίγβηροιβ 888]] εἰδπα δηὰ ἴϑοὰ γοῦσ Ηοοῖκ, 
ἈΑπά {16 ἔθοῃ8 οἵ ἴΠ6 8] θη δλαϊΐ δ6 γοὺυγν ρἱοσιθη δηα γχοὺξ νἱηοάγοεϑοσξᾷ, 

6 Βυὶ γθ 88}4}1} Ὀ6 παιηοὰ (πΠ0 Ῥυϊοβίβ Οὐ [09 [ζ0Ὲ}»: 
Μδη, 8.8}} .8}} γοὺ [86 τιϊηϊδίοσβ οὕ ουσς αοά: 
Ὗ Β8}481}] οδαὺ [86 γίομθ8 οὗ [16 (ἸΘμΈ1168, 
Απᾶ ἴῃ ὑμοῖν ρΊΟΥΥ 8181} γο “θοαβί γουγβοῖνοβ. 

7 ΕρΥ γΟῸΣ ββδπιο ψ6 δῆαϊΐ λανὸ ἀουδο; 
Αμπὰ [ον δοῃδιβίοῃ {Π6Υ̓ 8}}8}] γοὐοΐοϑθ ἴω ὑπ οῖσ ΡΟΣ ο 8 ἐ 
ὙΠΒΟΓΟΘίΌΤΟ ἰη {μοῖν Ἰδπά (ΠΟΥ͂ 588}} ρόββεβθβ {86 ἀου]6: 
Εν Σ ἸΔβυϊηρ’ ἸΟῪ 8Π8}} θ6 ππΐο {Ὠοτὴ. 

8 ΕΌΣΙ ἴ[Π0 [0 Ὲ} ἴον Ἰυἀρτηθηΐ, . 
Ιμαίϑ ΤΟΡΌΘΣΥ Ὁ Ὀαγηΐ οἸδυϊηρ ; 
Αα1 ψἱ}} εὐϊγοοὶ (μοῖγ ποσῖκ ἰῃ ἐσ ἢ, 
ΑΠΑΙ Μ1}1 τλῖκο δὴ ονου δίῃ οογοδδηὶ ΣΙ {Π6πὶ. 

9 Απὰ {δεΐγν βοοὰ 884}} θῸ Κπόνγῃ διῃοηρ ἴπ6 Ομ: 1168, 
Ἀπά διοῖν ΟΠΒΡσΐηρ διποηρ (δ 6 ῬΘΟΡ]Ο: 
ΑΙ] δὲ 566 {Πθπὶ 8588}1] δοκηομίθαρο ἔμ οπι, 

" ἘδΗΝ {Π6Υ τ (89 βορὰ υέηρι δ χρὸ ΓῸΒῸ Βεῖν δ]εεϑοῖ, 
ν} Ἰοῖοθ ἴῃ {86 ζ0ΕΡ, 

ΝΥ βου] βμαἢ Νὰ ἸΟΥ] ἴῃ ΤΥ Θοά; 
ΕῸΥ Β6 Βαίβ οἱοίϑα χὴθ τὲ 186 μδυτθηίδβ οὗ Βα νος, 
ΗΘ Βιδίἢ οογοσοά πιὸ πῖτ (δ6 τοῦθ οὔ τἱρ ἢ ὑΘΟΌΒΠΘΕΒ, 
ΑΚ ἃ Ὀτίάορτοομα ᾿ἀθοκοίι ύμιϑεοζ πεῖν ΟΥ̓ΠΔΙΆΘΠα, 
Απὰ 88 8 Ὀγίάθ δάοσηϑίῃ λογϑοὶβ 11} ΒῸΡ 76 768. 

11 ἘῸΓ δ8 {Π6 οδστῃ Ὀτϊηροίῃ ἰοσίἢ μοῦ Ὀυά, ; 
Απά 88 186 ραγάθη οδυβϑίῃ [86 (μΐηρε (μδὲ δγὸ βϑόύγῃ ἴῃ ἴξ ἐο βρτίωρ ἴογιδ ; 
50 ἔθ 1οτὰ 6ὉΡ νἱὶ]] οδυιϑθ γἰ σε θουθδοθβ δη ἃ ὑγδῖδο 
Τὸ δρσΐηρ ἴοσίι θοΐοσο 41} [16 πδίϊοιβ. 

3. Β65. ἀεελοίλ αἬ α ρνἱδεί. 
δ ομρεπίηρ οΥ ἐλ6 ὄψεδ. ἐογοδίπέλϑ. ὁ αἰδονθ. 
9 δἰ Ἀμμάν γουεαῖναι Ε ᾿ ἐ ἐαύΐλει, ὃν ἐπίφωίἐψ. : σίνο ἰλοίν' τοισαγά. 



ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕῚ ΙΒΑΙΑΗ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

! Ὅν. 1. ΤΟ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ ᾿Αὶ 28 [8 ἰο Ὀ6 τσ ξύθῃ 88 

ὁπ ποτὰ πἰϊπουῦ Μδα,ΘΡΉ ; ἴον ἴποτο ἰδ ἰῃ ἩΘΌΓΘΥ πῸ 
ποσὰ ΓῚΡ (οἢ [89 ἴοττη 506 Επσδι, ὃ 167, ο). ΑΔ πρ9 ΠῚ 

ΘηιρίοΥθὰ ΟὨ]Υ οὔέδο ορϑῃίης οὗ [6 ογοδ δῃὰ δᾶγβ, [ἢ 9 

Ὡ ΧΧ. ἴῃ τϑῃἀογίημ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν ἀτοὸ ἴῃ ραγὲ σί μέ, 

ἸΌΔΑΤΩΠΟὮ 85 ΟΥ̓́Θ ὈΓΙΒΟΏΘΙΒ ἮΏὮΟ αἰ ἴῃ ἀδιίςη 6999 δηὰ 

Ἐη6 σπδύον οὗ 1οδὲδ δὸ Ὀγοῦχῃηι ὉΥ 6] Υογϑῆσθ ἔσγοτῃ 

Ῥτίδοη ἰο 506 δραίη πο Ἰχῃς. ΗονοΥοΣ (ἢο9 βορίαεαρῖπξ 

18. ττοηᾷκ ἰῺ ἰαϊκίης ἰλ6 ΘΧΡγθββδίοη [0 τθδῃ Ὠϑαϊίης οὗ 

86 ὈΠΗηὰ, 

ΘΟΒΑΜΜΑΤΊΙΊΟΑΙ, 

ον. 6. Το ἄπ. λεγ. ΡΝ, 19 οἰ ΟΣ ὕγζοζη ΝΝ -- Ἢ 

(οὔ νυ δίοι ἔμοσθ ἰδ Ὀθδί θα οὨν ἐμὰ Ηρ] ΤΊ Ῥαγπιμ- 

ἑαυΐὲ 6 γ. 11. 11), οὐ ἔγουι Ἴ)- ἫκΧ (ἔροϊὰ ψῃ]σὮ ἰ5 ἰδ 9 

Ηἰρδοὶ ὝΘΕΠΠ Ῥα. τοῖν. 4, οχίυζίέ δ6. ΤῊΦ ΤΌΓΒΙΟΣ 

ἀοτίναξίοῃ ϑϑϑιῶβ ἴο 6 ἐδ ἴῶογθ δρργοργίδιθ, Ὀθοϑῦ90 

ἽΕΙ, δ. χοῖν. 4, [6 θυ ἀθ  εγ πδθὰ ἴῃ ἃ "δᾶ ϑθ:ιβε. 

γοτ. 10. ΒΡ" (οα βοοοαπὲ οὔ ἐμο ρβᾶϑῳ "28)}9) 15, 1 
ΘΟΥΤΘΟΙΥ ροίϊεέοά, ἐο Ὀ0 ἀοτῖγοα ἔγοια ἢ ̓ " Ἡ ΘΟ; ΟΟΟΌΪΒ 

ΟὨΪ δθν6, Ὀπὶ ἴδ6 ἰάθη ξίοαὶ τὲ ἢ ΟΡ. ΤΡ 1. ἘλΔΙ 

88 Ἐκ. 11. 1δ; δον. ἰν. 80; ΧΧχί. 4, 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸῺῸ ΟΕΒΙΤΙΟΑῚΙ, 

1, ΤΠ τ 4416 ἐτδα (εἶαρα. Ιχὶ., 1[χὶϊ. διὰ 1χἱϊὶ.} 
οὗ 186 ὑμἱτὰ Ἐπηοδα (δὰ ἀρατοραῖθ οοπῃείδιΐηρ οἵ 
ὨΪ26) Βοί8 Ηΐἶτπὰ δραΐῃ δαίογθ ΟΌΓΡ γα ΕΥ̓͂ ὙΠΟΙΩ 
{Π6 χτϑϑύ βαϊ γαϊΐοῃ ῥγομιϊθοα ἴῃ οἤδρ. 1χ. ΐβ ἴο Β6 
ΔΟΟΟΠΊΡ δηθὰ, Μυοὰ οὗ πϑδὲ ἰῃ9 Ῥχορμοὲ δϑθθ8 
ἄοηθ "Υ͂ {πῖ8 στοαὶ Ῥεσβοῆδρθ τ μοδα ὨδΙΩΘ ἰδ ὙΠ|}- 
μο]ά, ἃ Ῥγορῃοιίο γΑμέμσαι, βυοῦ δ 116 
Ὀγϊηρίηρ οὗἨ ρ]4α εἰάϊηρθ δπά οομλίογιίηρ (νος. 1). 
Βαϊ (Π6 τίλος ἔτοο οἵ {89 ῥυίβδοῃοσβ (ἰδὲα.), (ἢ 
Ῥτοοϊαϊ πιΐηρς οἵ ἴμ6 ἰἶπηθ οἵ ργδοθ δηά οὗ νεη- 
ἤβδῃσθ (νοσ. 2), δῃὰ {86 ταὶ οοϊησηπηϊοδίζοη οἵ οτ- 
Ὠϑιαθηΐ δηὰ ἸΟΥ͂ [Ὁ 85}|68 δῃὰ τπηουγηΐηρ (6 Σ. 8), 
βθοῖ ἴο ἰηάϊοδὶθ Κι ηρῚγ τηρεῖ. ΟΥ̓́ Ι’Κὸ εἰρηὶ- 
βοδηοθ ἐδ ἐ86 ὩΘῊ ογάοσ οἵ ἑπίηρα βροίκοῃ οὗ ἱπ 
γοῖβ. 4-7. Ι͂ἢ σοῦ. 8, 9 716 ῃόονδὰ σαι ῆοβ ἴμ9 ποσῖς 
οὗ Ηἰθ9 βογνδηὶ ΌΥ ἠθοϊαγίηρ οἵ 1, (δὲ ἴξ 'α Θοη- 
ογπ80]9 ἰο ᾿σαϊΐοο, απὰ ἐδδὲ Ηο ἰπΐολάα ὑο τλδῖκο 
85 Θγογ δαίπρ οογϑηδηὶ τὶ [αγϑο], ΟΥ̓ ποῖ 
“ὍΠ6 Ιογδο θα 618}} δ6 κποῦσα ἊΝ 811 ὩΔΟΪΟΏ5 88 
πτἢθ ρϑορὶθ δ᾽θεθοὰ ὃν Ηΐω. ἘΪΏΔ11γ, Ηθ, πῆο 
᾿μδὰ βροίζοῃῃ ἔγοιῃ σοσα. 1-7, σρϑᾶκβ δραΐη, Ηθ 
: ἼΟΙΟΙΑ [μδὲ Ηδ ἰα οἱοίοὰ νι [μ6 χαιτηοηία οὗ 
εβαϊγαϊΐοη, πο ταδῖτο Ηΐπι ΔΡΡΘΑΓ 88 ῥγίθδὶῦ 
τ Δοστοοῦι ἴῃ ποηάἀογῆι! υπίοῃ τὴ Ηΐ8 Ὀτὶάο, 
το σβοὰ Ηἰδϑ τἰκαιθουπμοθθ δὰ αἱ οσῦ τὸ ΕΥ͂ ἃ 
Υἱἱ8] δηὰ ογζδηΐο τοϊαἰΐοῃ οοϊαπιαηϊοαίθα (γαγα. 
10, 11). ΙΕ αἰπηοδὲ βϑϑῃι 88 1 (Π6 Ῥτορβοῖ εἰ 
Ὧ8 ἢδνθ ἃ αἰ τῆρδο οὗ [86 ἰἤγοο οἴἶἕοοα τ Ιοἢ παγο 
ἍἜΒοῖγ οοτα ποι τοοῦ ἴῃ {9 υποίϊΐοη οἵ ἴπ6 βρίτίϊ, 

ῷ. 0ο Θριίτὶς οὗ ἴ8ο9 Τιοοτᾶ ΘΟ -----886}} 
Ἶϑθ ὑπο ΠΘ1}.-- εγ8. 1- 7. ὙΊῚ (6 ποχγάβ, 
ἼΡΠο Βρίτ οὔ τδο Τεοστᾶ ὅϑβονδὰ ἐκ ΡΟΣ ΣΩ 6 
πο δα )θοὶ οὗὨ [86 ργορθου διίτὶ θαύοβ ἰο ΗΠ πλθε] 
Πα δοπονδῆ χ]!, 1 ἀοοϊατοὰ οἵ Ηἰΐδ βεσνδηί, 
δηὰ ψῆδὶ μδά Ὀθθη δίγοδάγ, χί. 2, ἀϑοϊαγοὰ οὗ (ἢ 
'Ιζοοὶ οὗ Ψ6866θ. [ΤἜ 69 (ἰπ165 ἰῃ Ιδαΐδὴ ἰ5 Μοβδίδῃ 
ἰοδοσὶ δοὰ δα οηἀποά σπίτι ἐμ6 Βρίτὶς οὗἩ τ Ἰιοσὰ. 
Εϊτοι [86 Ῥεορῃοὶ δσηηβ (μΐἷ8 οἱ ΗΙ χί. 2, (6 

᾿Βρί εἰς οὗ [9 [0ΒῸ 8881} σεϑὲ ἀροη ΗΠ]. Νοχί, 
ΧΙ. 1, δοβονδη ΗΠ πλ56} ἀθοΐατοα οὔ [η6 Μοβδειδῃ: 
“1 Βανθ βυὶ Μγ βρίτιξ ὕροη Ηΐπι. Ηδτο, ἰαϑεὶγ, 
Οηθ, ψῆθθ0 ἀρροϊηΐοὰ ποτῖς τδτῖα Ηἰἶπι δα ἰδ 
Μορεΐδμ, ἀβθοίδγοθ:: “ Τὴ βρίγὶὶ οἵ ἰδο 1οτὰ 96- 
Βονδὰ 15 υβροὴ Μο." ἢ οδα οὶ (Ἐΐ8 ῬΆΓΑΙ]Ε δαὶ 
δροδὶς ἴῃ ΠΑΥῸΣ οὔδο ᾿άθηιγ οὗ γετοῦ Π ΙῃᾺ τὸ ΠΣ 
ῬΡΑΘΘΑΘΘΘ ὁ βόσυϑα, ἴρο, ἴο τιδὺῖς ἐπ 6 ὑη 
ἴδ ψο]6 θοοῖκ. Ὁ. Μ.]. ΤῊΘ ΟΣ εὐ βι 
ἐπὶ Εἴο δδ8 {86 βΒρίτὶε οὗ Φομονδῆ, (πδὲ 81} Ηθ 
μἰ φέρίι δᾶ (068 τηδὺ ὈῸ Κπονπ ἴο Ρ6 πτουρῆὲ ὈΥ͂ 
τοᾶ. Το βρίτίς οἵ 6 ΓΟΒῸ ἰ8 ρου Ηΐπὶ ὈΘ6- 

ὉΔῸΦ42Φ9Θ (1 οοπρ. Χχχχ. 12; ἰχν. 12; ἰχνὶἱ. 4) 

ϑόβοναδ 885 δῃοϊπϊοᾶ ἘΠωὼ, [“Π ΠΟῸ 
θ ταοτο Θιαρ᾿δέῖο ἰβδη ΠΌ, [ἡ ἐμ ομοΐοο οἵ 
ιὸ νοσὰ ΠΣ τ ὯΔ. βιὰ δὴ ἰηιπιδίλου (πδὶ 
1π6 Βογνδηὶ οὗ Φοβονδαῖι δηά (μὸ οθββίδῃ δτὰ οὔθ 
ῬΘΙΒΟΏ.᾽" ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ. “Αμποϊηίίηρ, τδοίδοσς ἰΐ 
ΟΟΟΙΓΒ 88 8ὴ ΟὈἰΤΑΣΟΪΥ ρογίοσταϑα δγτα 0 168] 
δοιΐοῃ, οὗ ᾿ Γ ΠΠΕΠῚΝ ΣΝ χνων τοοᾶ - 
ἀοείσηδίο (6 ρἱδδ οὗ {π6 Υ͂ ΘΟΙΏΡ. 
Βδ). χ. 1; χνυὶ. 18, 14: Ὅδω., ἰσ. 24, Α58 ἴἢθ 
δηοϊηης '6 Ἰάοηι 41 ψι1 [86 ἱπιραγίησ οἵὨ (ἢ9 
βρίγιι, τὸ οσδηποὶ ᾿βοϊαίθ (Π6 ποσάβ: ὈΘΟοΒΌΒΘ 
ἐβϑ ΙΤιοτᾶ 85 δῃηοϊηϊοἃ :90, Ὀαΐ τσὶ ΟἸΟΘΟΙΪΥ͂ 
οοπποοὶ (μ6πὶ τὶ 411} {πᾶὶ ΤὉ]ογ8. Ηδθ [885 εοη- 
ἀυοὰ Μο πίιΒ Ηἰϑ ϑρὶσις ἰο ὑσοδοῖ ρμοοὰ ἐἰάϊησα, 
εἰ6. ἨΕΝΟΒΤΈΝΒΕΒΟ.--Ὁ. ΝΜ ὝΨΞ οοσασβ οῃ] 
ἴῃ [86 βοοομα ματί οἵ (ἢ9 »διηά ἴδ χεπά 
ΘΥΟΥΥΤ ΟΣΟ, τλ0} ἰλ6 ἀχοορίίοη οὗ χἰὶὶ. 27, ἱπ {86 
Βορίυδαίηε ὈΥ εὐαγγελίζως. Τὰ ἴα ᾿θΓΘα, 85 ἔτο τ 
αρηίγ, οοπηοοίοὰ τἱϊὰ (μ6 δοουβδίνο οὗἩ ἐδπ6 
Ῥόγβοῦ. ἸῺ} ἰδ ἰουμὰ [Ὀτίδοῦ ἴπ ᾿δαῖδῃ χὶ. 4; 
Χχὶχ, 190. [““12}} δὲ 2) 7) ἴγοσα Τ)}9, ἴο θοὸν ἄόπη; 
{1π6 Ἰδέίον 15 οὔθ δονοὰ ἄοντι ἰῃτουρῇ δανοσαὶῖν 
[19 ἔοσΔΘΣ οὔθ ἱπ σ ὑοντοά ἀόπε, διαριϊοά 
οὗ 81} βοϊξοοηδάοῃοο." ὈΞΣΙΤΤΖΘΟΗ. “}» δοὰ 
12)» ατὸ Ὥθνοσς οοηίουμάοα, [Ιη {Πϊ8 ποι] οὗ εκἷπ 
{Π6 ταθοὶς ἀχὸ δὲ (ἢ Ββδ16 {1π|6 ἴδε Βυδοτίηρ ; δηὰ 
{μὲ Θβρθοῖδ!γ μόγὸ (86 τηθοὶς 8.6 δὶ (ἢ εϑ:)9 
ἰΐθ ἰὸ ὃ τοραγάοαἃ 88 βυβοσίην, ἰἱα βῆοπε 
Ὦγ ἴπο9 ρἰαά εἰὰϊ ΜὨϊοῖ δἰδηὰ ἰῃ οουίγϑβὲ (0 
(πο ῖν ταΐβδογ, Τὸ Ὁ», ἰῃ ορροαϊίΐοι ἴο [86 
ψ]ὶοϊκοῦ, ἃ 88 1:0 6 οὗ {6 Μοεαϊδῆ ἴα 

ἐ] χὶ ἀρ ρυς τσ τώ τς . Μ. Χὶ. 4 ἃ . 89 
Ὁηδίπκ πρὸ οὗ ἴ86 Ὁσοϊζϑη- θαχιθα σλη ὃθ 
οοηοαϊγοα 88 Ὑτοῦρῆξ ΌὈΥ̓ ποτὰ οὗ οοηϑδοϊδιίου. 
[Βαυξ οοἴῶρ. Ῥκ. σχὶνὶϊ. 8 τβοσο {δῖα πουῖς ἰδ 
διεουι ροά ἰὼ Φοῆονδὴ δα Ηΐο οσῃ; διὰ ΥΊΤΒΙΚΟΑΛ 
{γΓΌΥ σϑυλλεῖςβ ἐμαὺ ([Π6 ΒρΘδΙκοῦ ᾿θγΘ δρρθδῖβ πὸη 

ἐαπίωτα, δε εἰ αἱ οὐ οὗ (86 στ οἢ Ὀ]680» 
"δα (μαὺ Ατὸ πιοοϊϊομοά.---Ὁ. Μ.]. Οὐ [Π6 γΈέΉἝασ 
οἵ ΣθΟΓ Υ͂ οορ. μον. χχὶδ!. 8 καᾳ. [“ ΤΏ ὕσο- 
οἰαϊταΐ πο οὗ ρογίοοὶ 1 θογὶν ἰο {16 Βουπάθη, δοὰ 
189 γθᾶν οὗ ἰδῆο9 Ἡλι ΦοΠονδα, ἰδ 6 τηδηϊ- 
ἴοϑ! δι] υδίοη ἰο ἐδ9 Ῥγοοαϊολίηα οὗ (6 γεαγ οὗ 
ΦΌΡΣΙοΘ ὈΥ͂ βΒουῃά οὗἉ ἰσχαπιρεί. ΤῊ δὲ ἃ γὙγόβι 
οὔ μοποαὶ σοΐοαϑο οὗ ἀοδίῃ δηᾶ ον χαδίλουα, οὗ 

ΤΑΘ δηὰ ποπῖϑη, οἵ δ δα Ῥομθοβαίοῃδ, 
πίοι μδά ὕδαα δοϊὰ ἔγουλ ἐμ ἴδια θα δὰ ὑσὶ μο8 
ἴο νης (Π6Υ ὈοΪοησοά. Ουν Βανίουν, ὈΥ͂ δρρὶν- 
ἱηρς (6 ἑαχὶ ἰο Ηϊπιβ6}4, 1πἶκο ἐν. 18, 19, ἃ ἰεσὶ 
80 ἕΩΔΩΣΙΘΕΥ σοϊδίϊησ ἰο (9 ἱποιια οι ΡΟΥΘ» 

τ αν 



ΟΒΗΑΡ. ΙΧῚ. 1-11. θ69 

Τα Ὠἰ]ομο(, Ρ] Αἰ ἢ] ἀροΐαγο (ἢ 6 ἐγρίοαὶ ἀεδῖχη οὗ 
1μαὶ ἱπειλιυϊοη." Τόντη. “186 δεν πο, οὗ 
Οοά ρτοοϊδέιηβ ποίδίης ποῖ Ηδ ἀο68 ηοί δἱ ἰδ 
ΒΆΤΩΘ [16 ὈΘΒΙΟΥ͂Ν, ἃ8 γ6Γ. 3 ΟΙΘΑΥΥ βμονα᾽ ΗΈΝα- (ἢ 
ΒΤΈΝΒΕΒΟ --Ὁ. Μ.]. ΤῊ ὀχργοβαίοηβ, οα ρενθδ 
δὰ Ὀοππᾶ ρμοϊηϊ ἴο, βγϑὶ οἵ 4}1, [8 γ0}᾽8 ἀ δ] τ υ- 
δῆιοο ἴσοι ἴῃ Εχι!θ. ΕῸΓ (Π6 ᾿δγβοὶἐΐοβ ἰηῃ οχὶϊο 
ὝΓΟΙΘ ἰμἀοεὰ ὈΥΒΟΏ ΟΥ̓ οὗ ΤΣ δπὰ οαρΐνοβ. [Βαυϊΐ 
16 τόσο ἴγοοᾶ ἴσου (6 ΒΑὈΥ]ΟΙΪΔἢ ὁχ 116 Ὀδίογο 
16 πχϊβοίοη οἵ (6 Μοβεῖίδι. ον ἤδη οουἹὰ Ηθ 
θ6 βοΐ ἴἰο ἰδμοπῦ--ὮὉ. Μ.]. ΤΏΟ Ῥγορμοὶ ἢδθγθ 
σομργομοπάς ἰῺ ᾿ἷδ ν᾽ [06 τὙΠ0]6 ἴἰπλ6 οὗὨ 848]- 
ψαΐοη Ρορσὶπηΐηρ τὶ ἢ ἰἢ6 11 θοτγαιίου ἴγοαι οχὶ]θ. 
ΤΏ 8}} ιμαὶ (ἢ ἀν λυ Ἦδγθ βαύβ οὗ (89 μεδι ἰηρ 
οὔ {8 εκἰοϊκ, οὔ {π6 ἐγϑοΐηρ οὗ ὑγιβοῆδσα, οὗ {6 γὸ- 
Ἰοϊελης οὗ {π6 ΒΟΓΓΟΥΤ 1, ΟΣ 1:6 Βοποσχίηρ οὗ ἴμ6 
ἐβριβϑὰ (νοσ. 7), δηὰ οὗ [ἴθ γοδυϊ) ϊηρς οὗ τἢδί 

ΔΒ Δ] πλβίο, 6 ᾿.88 οὐἱάθηιί}γ ἱῃ Πὶβ τυϊη (86 
οιιος τἱ ἃ οἵ (86 Σηΐδ ΡΥ οἵ (μ6 ο]ἀ ἰἔπηο, δηὰ {{6 
οουμποηοοπηθηὶ οὗ (Π6 6, αἰοτίουβ ἐσ. Τὸ [18 
σου ῃοοηθηΐ δ6 ΣΘΟΪζΟΩΒ 8160 {6 {ΐπι6 οἵ ἰῃ6 
ΘϑΔ Ὁ] 8 πηοηΐ οὗ ἃ ΠΟῪ οογοηδηὶ (ΥοΓ. 8). [Ιὲ ἰδ 
Βαγά ἰο βϑύ ὙΠΟΥΘ 86 κοο8 6 Ὀουμάδεγ πιϊοῖ 
ΤΔΆΤΚα ἴῃ6 Ὀοριηπίης οὗ [18 (ἴτ6. [ὁ ΠΔῪ Ὡοὶ 
δανο Ὀθθῃ οἰ ΘΔ ΕΙΥ ρογοεϊνοα Ὦγ πἶπι (1 οί. ἱ. 11). 
Ὑεὶ οοΏΡ. οἢ ἰχἱῖ, 2. ΤΊιο ὀχρσϑβείου {Ἰ ὙΠΠ 
δ Ὠοὶ δῃ οῇδοΐαὶ όσα, θυΐ ἃ στοίοτιοδὶ γαγίδέΐοῃ 
ἴον ὙΥῚ, δηὰ ἰ8 ἰηἰοηἀϑὰ ἰο ἀοκϊχτιαίο ἃ ἰΐπιθ οὗ 
δἴοῦυ διὰ Ὀ]θβοὶηρ βοῇ 85 (Πδὲ οὗ (ἢ Μοβαΐδῃ 
ψὶ}} 6. [0 ν}}} αν ἰη 8 ἰγαΐϊῃ ἃ δύ οἵ νυ ϑῃ- 
ἔθαδῃοθ, οὔθ δύ οἵ Ἰ)υάκτηοηὶ, [0 πυδιἢ ἰδ 
βῃοτί (οὐ ῃ. ΡΒ. χχχ. δ; [ε8. χ. 25; 1ἴν. 8, εἰδ.), 
Βῖαςο Ἰοῦς. ἴῃ χχχὶν. 8; 1χὶϊϊ. 4 τὸ μαγὸ ἴδ 
ΒΛΙΩ6 Κἰπά οἵ τοργοβοηϊαίίοῃ ; ἴον κ (6 γϑὰγρ οἵ 
ΤΟΟΟΠΙΡΘΏΒΟΒ ΟΥ τααἀοιηρίοη᾽ [ΣΕΥ σϑᾶθθσηϑᾶ 
8 ἦι 1η6 Ἰοηρ ἴἰτ9 οἵ χτϑοθ ρταηίθα ἰο [δγδοΐ. 
ΟΒδρ5. [χὶ. δπὰ ᾿χὶϊ. σοστοβροῃα ἰο [86 γϑᾶσ οὗ 
ἔτϑοο, ομδρ. ᾿χὶϊ!. ἰο {μ6 ἀδγ οὗἩ γοῆβθδῆοθ. [ῖῃ 
τερατὰ ἰὸ [16 οἜχργοβδίοῃ Ὦ})) 800 σϑιλδγκβ οἡ 
Χχχὶν. 8. [{{18ιοδη δε! ἩΣῈ δ] ]μαΐσῃ ἰο (9 γοα» 
οἵ }ιδίοο ταὶ (δ 6 ἰΐπλθ οὗ ρυδοθ ἤογθ ῥγοάϊοιδὰ 
ἐα 8116 8 δοσαρίδΌ]θ ψοαν οὗ [89 ΨΟΈΡ, ὦ. 6., 8 
γοδῦ οἵ ίδνογ οὗγ οἵ ζγϑοθ, Τ]8 δ᾽] υβίοη Ἔχρ  δἱὴβ 
[6 δι ρ]ογιηθης ΠοΓῸ οὗ (9 ἀοδηϊίο {ἰπ|6 ψεαν. 
Το (1π16 οἵ ξ1806 18 ΘΙΒο ΓΒ ΓΘ βροΐζθη οὗ 888 ἀδυ: 
“Τῃ δὴ δοοθρίδθ]ο [ἱπ6 μανὸ 1 ποαγὰ (66, Δηά 1η 
ἃ ἀΔγ οἵ καἰ νγδιίΐοῃ μβαγο 1 μοὶροᾶ ἴΠ66,᾽) οοΙΏΡ. 2 
Οὐον. νἱ. 2. Το Νον Τοβιδιγθηῦ βροδῖκα, ἴοο, οὗ 
{6 ἀαν οἵ τεἀοιαρίΐου δπὰ οἵ ἀαψε οὗ γϑιβθϑηοθ, 
Ιλιῖο χχὶ. 22: Ἐρὶ ἷν. 80. Τ6 (ἰπη6 οὗ τταίδι 
ἰοταγάν {86 οσὔυγοὶ 18 8 σου ραγαγ οἷγΥ βμοτί ἔἶπιο, 
δηὰ ἰ5 [ΓΘ]! ΘΏΓΥ οοηίταϑιοα ψῖ ἢ δ δον δαί- 
ἴῃς ΠΙΟΓΟΥ͂ ἰο Βατ. Βαϊ (δΠ9 δῦ οὗ νϑηβϑϑῃοθ 
Βοσγο φγοὐϊοϊοα μ88 σοδρϑοὶ ἰο οράυχαῖθ θη θηχῖθα οὗ 
π6 10 ΒΡ, δά οὐ ἐμοὶ αοα δ υυδίῃ δοϊδοῖῃ, 
Φοδη 111. 86.---Ὦ. Μ.]1. [Ιὰ 1πΚὸ ἰν. 16 μαα. ἰΐ ἴδ 
Τιετος ἘΠ 6818 τ ΠΕΙ τοδὰ (89 πταρυρόνν ἀρίδς 
οἵ {π|8 ομαρίον ἴῃ [Π βυῃδρορῦθ οὗ Ναζδιοίε, δὴ 
ἀοοϊατοα Ηϊπδβο ἢ δ8 ἴῃ6 ρογβοῦ ὉΥ͂ τσ έσι, (πἷκ 
ΒΤΟΡΏΘΟΥ͂ ἴ4 [Ὁ] ΗΠ]1οὰ. 78 βοο ἔτοια (ΐ8 ἐμαὶ Η9 

ἰᾷά ποῖ ΔΡΡΙΥ ἱΐ πιογοῖγ ἰο ἐΐθ ἀο γσοσδηοθ οπὶ 
6 ΕχΙΘ, δπὰ ἐμαὶ Ηδθ τοραγάοϑα ἐξ 886. ἃ ζϑηυΐηθ 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ αἰνοῦ Ὁγ αοἄ, δηὰ Ὡοΐ δ8 ἴμ6 πουτῖς οὗ 
ἃ ἀοοοίνες, [“Ουν τά οπάδοά ΗΝ γοδάϊηρ ἴῃ 
1π6 δΥῃ 86 δὲ “ἴθ δοσθρίδυ]θ Ὑοδῦ οΥ͂ (ἢ 6 
Γ05Ὁ9᾽ (1μἶκα ἰν. 10): Ὀὰϊ δὲ (πὸ οἷοθο οὗ ἮϊἊ 
τ ΐη ΤΥ (Πμυἶο χχὶ. 22) Ηθ βροῖίκα οὗ ἴδ "ἀδγ8 
οἵ γε βοβδηοο., 7 ΚαΑανυ.--- ἢ. Μ.] ΤΈΘΥ πιο τοῦτ 

ΓΘ ΖΙΟΠ Β ἸλΟΠΓΏΟΓΒ, νον. 8, δά οἡ ἰβοηι 8}8]] 86 
Ῥυΐ ΟἹ, οὐ ἴο ἴβϑιλ 584}} θ6 σίνϑῃ (1ῃ6 Ῥτο- 
Ρδοθὺ μυδαιἀἰαἰθα {μ6 ποτὰ ΓΙ ἴος ὈΝΖ Βοδοδυβο 

ἷβ πΟΓᾺ 18. ΔρΡΙΪοὉ]6 ΟἿΪΥ ἰο οἱοι 68) (ἢ9 
Ἀθδἅ-οσπδιαθηῖ [ΕἸ Κ΄, Ὀθαπγ] ἔοσς δα. 
ὝΚΘ ἴ'ο (86 Ὡδιηθ οἵ (Π6 ἔδῃιδ]θ ἰαγῦδη (111. 20) 
δὰ οἵ ἴΠ6 ῥγίοδι 'βΒ οδρ, Εχ. χχχίχ. 28: Ἐσεῖς. 
χιν. 18. Νοῖθ 186 Ργοῃοιωδβία ἤοσο. Ῥυτκίΐης 
ΔΝ 68 Οὔ ἴμε μοδὰά 'γ88 ἃ βίψηι οὗ τηουγηΐηρ, 2 ϑδτη. 
χῖ!. 19θ. ΤῊ οχργοβθίου ΠΟ ᾿Ὸ ἰδ Ἰουπὰ 
θοαὶ θβ ΟὨΪΥ ἰῃ ΡΒ. χὶν. δ, 'ἴὰ ἰμαΐ Ῥραὶπλ πῇηΐοὶὶ 
ἰγρί δ} γορχεϑοθηί 8 Κίηρ οἵ 18χδ0] 88. ἃ Ὀσχσίὰ6- 
στοοίῃ, δηα ψὨΐομ μα τηδη το] ἃ ροϊηὶδ οὗ οοἢ- 
ἰδοὶ ἢ οὐν οἰδρίοσ. ὙΠΘΓΟ β84}} θα (6 Οἱ] οὗ 
ΟΥ̓ κἰνοη ἱπαιοβδὰ οἵ τηουγηΐηρ, δηὰ δ τηδμηὶβ- 
οϑας σοὺβ, 88 δυτωῦοὶ οὗ Ἵσχαϊδίϊου, ἱπβίοδα οἵ δ 
ἈΘΑΥΥ͂, ΟΡρυεβεβοὰ βρὶγὶῖ.0 [Ὁσ. ΝΑΒΘΕΙΒΒΔΟΝ 

(Δἴκαβ ΠΡΠΡ ἴῺ [26 δβοῆβϑθ οἵ ρίουυ, Βοποῦ, ἷῃ 
ὙΠ 1 ἢ υἱθν ΒΘ ΤὉ]]οὐγ8 Ὁ ΕΙ ΤΤΖΒΟΗ. ΑΣΈΧΑΝΘΕΒ 
οομβίάοσβ ἃ βασιαθῃῖ οὗ ρσϑὶβθ ἰο ὃδ ἃ μαγπχϑθηΐ 
ψ ΐ ἢ ἀχοΐίοβ ὑσαΐβο οὐ δα υλϊγαϊίοη. Βυὶϊ ΗΕνΝο- 
ΒΤΕΝΒΕΒΟ δοβὲ Ἵχ  δίηβ ἴΠ6 τηρληΐης οὗ {Π689 
ἸΔΟΌΓΠΟΓΒ ΒΑΥΪΩΩ ἃ δῃΐ οἵ ῥγαΐβθ ρυΐ οἡ 
ἰμοῶιὶ 88 ἀθηοιΐης ἴπαὶ “ ΠΟΥ 818}} θῸ οἱοιΒοὰ 
ΜΠ ῥγαΐβδο, [9 ῥγαὶβο οὗ ἃ αἰνίπο ροοάποαθ 
ὙΠῚΘΒ [45 ὈδΘῺ πιδηϊειοα ἴο (Ποπὶ. ΟΟΩΡ. 
Ρᾳ. εἰχ. 18, Εἶἴο οἸοϊμοᾶ δἰπ)561} τυ ουταίϊηκς 
Μ|κ9 δα υνἱτὰ μ16 βασσοθῃῖ.-- Ὁ. Μ}1] ΠΟ. 
αποΐείιιδ, ἰδ ἰουηἃ ΟὨ]Υ θγο. ΤῊΘ βϑιηθ σομδυῖ δρ- 
Ρ ἶοθ ἴο 13 ΤΠ} (σοι. χ!ἰὶ. 8). Το ΡτορΒοί ρσο- 
οοοαβ ΠΟῪ ἴο βροδῖς οὔ ἴμοδο ἢ τὸ Ὀ] αϑοᾶὰ ᾿γ Ηἶπὶ 
Ὑἤοβο ποχὶς πδὰ θθθὴ ἀοβοσι υθἃ. ΤΠΟΥ 8}4}} ὈΘ 
οδ]]ϑᾶ, τῖῆδὶ (ΠΟΥ ΤΕΆΠΥ δτο, Ῥθυθ Βα οὗ 
τἰςιθοῦδηθδα. ὙΥΠαὶ [ἢ]8 ὭδΙΩΘ αἱμηΐθοα, (ἢ 8 
Ῥτορδοῖ ἱπιυλοα δ οὶ Υ Ἔχ ρ]αἴηδ ἴῃ ποσάβ σοροδιοὰ 
ἴγοια ἶχ. 2], [Το με οὗ ΘΟοἂ, δ πουρῇ ἀ6- 
βογὶ βοὰ ὈΥ πλαίθσίὶ βρστιγεθ, ΔΓΘ βρ᾽ γα 8], ἱπυγαγά- 
Ιγ οἰοκοίουκ, τοίην δηὰ ΒΔΏ ΟΕ γης 1Π6 ᾿ΠΏΟΡ 
ΤΆΔ, 88} δηὰ Ββίγοηρίῃ δηἃ ΤΩΔΙΤΟῪ δηάὰ χηοῦγθ 
ΝΥ οἵ ἃ ηο Ὁ 6. ΤῊ6 ΘΠ ΌΣΟΙ Ὀδοοσμθα Π 6 Γ6- 

γΥ ΤΟΙΘΌΪΩΚὨΒ οἱ ΣἱρίθοτδΏθ88, ἐ, ἐ., ῬΟΙΒ68- 
ΒΟΙΒ οὗ ἃ γἱχηὐδουβηοθδα Ὑσοῦρῃῦ ὉΥ αοά, δρρτονοά 
ὈγΥ αοά, πῃ βυοῖὶ ἴογοθ, ΘΟ: βίδ ΠΟΥ͂ δΔη ΪΏ655 88 
οἴ 8 τὶ τὶ ΤΠ οἷγ βσοΩρ δίοσωβ. ἐἰμοὶγ Ἰυχυτγὶ- 

δηΐ νογάυγο, {[Πποἷτ ῬΡογθηηϊαὶ [7] [0] ρο---ἃ Η]δηῦ» 
ἱηρ οἵ Φοβονδὴ ἴἰο ἔπ δηὰ {πδὶ δ πιᾶῦ ξεὶ ΟἿΟΣ 
{πον ῦγ.᾽᾽ ΘΕΙΣΎΖΘΟΗ. Ὁ. Μ.]. Ὗ ὁ βδα ἴγοτῃ νϑγ. 
4 ἐπὶ 86 Ῥτορβοῖ 5 (ἰηἰκίηρ οὗ Ἔχ ϊοα πὸ δα γῸ 
τοϊυτηοὰ ἴο ἱμοὶγΓ ον οουηίγγ. Βυΐ Ποῖα δραΐῃ 
ἢ 6668 Θνγοσυ  ΐῃρ ἰοχοίμον τοῦ ψ1}} ἰὴ [86 ἢ" 
[ΓΘ ὈΓΟΥ͂Θ (ο ὃὉθ ἃ γοίυΓ ἔτοι Οσὶϊο; Ὁ Β6 σδῃ- 
Ὠοΐ ΡοβαῖὈ]Υ ανὸ Ὀεΐοσο δἷ8 τηϊπὰ οἱ]γ (6 τοίασε 
υρᾶον ΖοΣΌΌΔΌΘΙ] δὰ Εστα, δα [186 ῬΟῸΣ 
εἷηρ ἰπ ὯΟ ΜΔΥ͂ ΘΟΥΓοΒροὰβ ἰῸ π6 ἘΤΑΠΠΘΝΣ οἔ (λιὸ 
οἱοίυσο μογο ἀγανῃ. γί ς οὐ ἐμεῖς Βοσθ 
116 οχὶϊοα τὶ}} θυ] ἃ δχαΐη πὸ ρΡΙδοοβ ἐπὶ μανθ 
Ἰδὶῃ τγαδίθ [ῸΣ δὴ ἰῃοδ] ου Δ ΌΪΥ Ἰοηρ {π|6, δηὰ τὸ- 
βίοσο {86 συ ΐπϑ οὗ 86 ᾿ΔὈϊ(Δίίομβ 11} Ὁ {ποὶν 
δηοοβίοτβ. ΟὐΡ. 1ν]]}}. 12 δῃὰ χ]ΐν. 28. ΤΠΟΥ 
ΜΠ 6 δδαἰδιθαὰ ἴῃ (μἷ ποῦῖς Ὁγ ἐοσϑίβ Θ᾽ δα 
(Ποὲτ βοσυδηΐβ. ΕῸΥ ἴμοδο νν}1} {090 ἃ [ποὶς βοο]εα, 
δηά δὲ ἱποὶν Βυϑθδη ἄπιθι δ ἃ υἱϑᾶσοαδθθε 
ὙἘΐ]ΘΊΒΘΥ͂ ἐπ ΘΠιθοῖ γ98 Β.41} δ οδ! θὰ Ῥείϑβεα οὐ 
δοβονδβῆ, τοἱηϊδῖοσα οἵ οὖς ὅ6οἅ. ΑΒ ἃ ρεῖν- 
ἰἰοροά, τυ Ὡς οδδίθ {ΠΥ 88}8}} ὗν οὐ ἴ89 τθϑ ἢ 
οὔ ἴπ6 μοδίμρῃ, δηὰ ἰῃ γοχδγὰ ἰοὸ μοηοῦ δὰ βοῦν 
8881} οοῃο ἱπῖο ἱμποῖσ Ὁ]8δοϑ (12 Π). [δγδοὶ 
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ΔΡΡΘΟΙΒ ΠΟΙΟ 85 ἐδ ῥσίθϑι γ᾽ ΠΟΙ ΠΣ (οοιαρ. Εἶπ. 
αἰς, δ), δηὰ (μ)6 ἀἰδη 1168 88 {π6 ηιΐδεγα δοη τ ἰδυιξη8 
»ίοδο, ἰμδὶ 88 ἰο ρογίοστω {π6 μβαγὰ ποσκ. ἤμϑωη 
ἦη6 Ῥτορδοῖ, ἰχνι. 21, βαυβ οἵ ἰμο ἀδθηί]68 ἐμαὶ 
Ῥυΐοσίὶα δὰ 1,ουἱίοδ 88.4}} θὲ ἰδίοη ἴγοτλ ἴδοῖὰ 
4150, Β τίϑοϑ δῦουϑ εἶθ Ο]α Τεδίδιμοηϊ δἰδηά-ροίηϊ, 
δηἀ βρϑδβ ἱγ διὰ θη σοῦ δα (μ9 Εὐνδηρο Ἰδὲ 
οὗ [896 ΟΙά σονοθθδῃί. [116 Ζυ,9 οομνοσδίοῃ 
οὗ [βγ86], ᾿ἰηϑίεδαὰ οὗ τοἀποὶης ἴδ 6 Οοηι1165 ἰο [86 
οοηά [τοι οὗ πχθη 815, χὶ}} οοηᾶσοο Θχοθ αἰ ὩρῚΥ ἰο 
ἐποῖν σίομοα, Βο. χὶ. 12. Βεϊϊονίης ΟδηΏ]65 
68) ὩΘΥ͂ΟΣ Ὀ6 οοῃδίἀογθα δηά 85 8116 08 
ἤτοι [86 ΘΟ ΟΠ ΘΑ οὗἨ ἴ8γ86] δηὰ βίγδῆρογθ 
ἔτοτα πὸ οογθηδηΐε οὗ ὑσγομἶϑο, Εὑρἢ. 11.112. Οὐ 
18:6 ΘΟὨΙΓΆΓΥ, (ΠΟΥ͂ δτὸ " 06]]ΟἿ᾽ Πεὶτβ δηά οἵ [Π6 
βαῖὴθ δοῦν, ἘΡΆΏ. 111. 6. ΤΊ Ποὺ 18 Βρϑδκίη 
Βοσγα ποὶ οὗ [εγδε] δον (ἢ6 θ6βϑῇ, δὶ οὗ 6 [8.86 
οἵ Οοὐ (Θᾳ]. νἱ. 16), δῃηά ἀοδθβ ποῖ οοπίτδαϊοὶ 
μοὶ ἢ ΟἰΒΟΎ ΘΓ δίδίθα ἴῃ ἴο π6 φατε] 
ῬΠΤΠΟΕΌΣ οὔοοηγογίοα (16 η{1|68, χὶχ. 24, 25; ᾿χνἱ. 
1 5»αα. Ενϑῃ ἱπ οοπηθοίίΐοῃ ὙἱῈ [86 ΠΘῊ ᾿ι68- 

γΘΏ8 δῃὰ (ἢ Π6 Ὁ δαγίϊι οὐῦγ Ῥτορῇῃοὶ δρϑῆκβ οὔ ἰμ68 
ῬΡΟΡΙΟ οἵ Φογυϑδίοα ἔμθιλ δον 68 ρῥἱδηϊηρ νἱηο- 
Υδγὰβ δηά οδιίϊηρ (ποὶν ἔγαϊ, Ιχν. 17--28, Δηα 8βὸ ποῖ 
οοηδηΐϊηρ ὑμοιυβϑοῖνοθ ἰὸ ἴη6 Ἵχογοΐβο οὗ Ὀγίθβι 
ζιποιίοηθ. [16 ΓΥΔ}} απάἀογβίοοα, [Π 656 Ρ]ΔΟΘ8 8 ΓΘ 
τα 8}} 7 ὁχοϊ υϑὲνο δηὰ οοηἰτδαϊοίογγ. ΤΠΟΥ͂ τηυβὶ 
θ6 ἰδίκοη ἢρυγαίνεϊγ. ΒΑΚΝΕΒ οχίγδοίβ (ἢ 6 Κογ- 
Ὧ6] ἔτοιι (ῃ 8881} ἰῃ βαγίηρ: “Το ψ}|0]90 1ά68 18, 
ἐπι ἰδ νου] ὃ ἃ {ἶπλ6 οὗἉ 5158] Ὠγοδροσ Υ, ἃ {ἐπ 
ψβοη ἰογοΐχηοσα ποῦ] δε ῦτδοο ἴδ ἰγΓ6 Σοὶ ἱσίοη ; 
δηὰ πθθη ([:6 δοοοδβαίοῃ που]ὰ ὃθ6 885 τοδί δηᾷ 1π)- 
ρΡογίδηϊ α8 ὑ [ΠΠ6Υ τἯΘΓΟ ἴο Θοτ6 ἴῃ διῃοηρ ἃ ΡΘΟΡΪΘ, 
δηά ἰδκα ἴΠ6 ὙΠ0]9 ]Δῦον οὗ αἰἰοπάϊηρς ἐπεῖν ἤοο ΚΒ 
δηὰ ουεναιϊϊης (μοἷς 86144.  δρροηᾶ ΑΒΑΒΒα- 
ΜΈΓ Β Θουλπθηΐ Οἢ γοσβ. ὅ, 6. “Ηοσ ((π6 Ῥτορβοί) 
τηθητίοτβ αἰδο (μδί (6 1ζ0Ὲ}Ρ δηοϊπιθα μἷμχ ἴο δῃ- 
ὩοῦηΟΘ ἴο ἴδ [αγϑο] 1106 ὑπαὶ {Ππ6 Ὡδιϊοηβ 8}}8}} Ὀ6 
Ἡαῇ γοάνεν υπΐο ἴΒοτὰ βὸ ἐμαὶ ΤΟΡΘΙ ΚΡ ΕΝ ψΪ]] εἰδηά 
δηὰ [δοἀ ἐποὶν βοοῖκ,, δηὰ 4] 16 ὴ5 ΜἩΠῚῚ οὐ] εἰ ναὶο ἐμ οὶν 
βο]ἀε8 δηά νἱπογασγάβ, δο ἐμαὶ {86 ομ ] άγθη οἵ [ἀγ86] 
8.}8}} οὶ Ὀ6 ΘΙαρ]ογοά πῃ ΔΩΥ͂ ΟΟδΓδο ψοῦΐ, Ἀαΐ 
88}4}} βοῦγο [86 ρίοτίουβ αοἀ πιὰ ὑποῖν Ια δηὰ 
ῬΓΑΥ͂ΘΡ δίοπθ. Ἰδογθίογο [0 βδγ8: ὟἯὁ 5881] Ὀ6 
οδ)οᾶ Ῥσχίϑδῖα οὗ τἴ8ὁ 1Ζιοχᾶ, δ8 17 ἢ Ἡου]ὰ δ Ὺ, 
γ6 5}18}1 τοὶ [ϑϑὰ βοοῖς, πον {111 ἴΠ6 στουῃά, θαΐ 
Β..8}} βοσγϑ ὑμ6 Μοεῖ Ηϊκἢ δηὰ Ρ6 Ῥυϊοαίβ οἵ ἀοὰ 
δά ϑογυδηίβ οὗ (96 Μοεὶ Ηΐκῆ, δῃὰ μο (πὶβ ψ1}} 
86 ΥΟῸΣ πϑηθ. ᾿Αηὰ ἱμαὶ γ8 ΠΛΑΥ͂ πδνθ {1π|0 7ῸΓ 
16 κοσγνίοθ οἵ ἴ86 Ὀ]οαθοὰ (ὐοὰ, γθ 8}8}} οδὲ ἴῃ 
ΜΉ 811} οἵ ἴμ9 Θοηι1106. Ὁ. Μ.]. τ. 1 ΤῸ 15 
Ῥἰαΐη]γ ἀυρίωπι, ἀουῦ ]6. 1 ἄο ποὶ ὑπίηῖκ ἰμαὶ τὸ 
σδῃ υπάογείδηὰ {118 οὗ ὑποίο] ἃ ἐπ Ἰαπὰ. ΤᾺΪ8 ἰη- 
ἰοχργοίδι οι ρμαυὶ ἰηΐο ἴπ6 ἰοχὶ δουλϑί ϊηρ ὨΟΐ Θ0Ώ- 
ἰδἱποά ἰῃ ἐδ. ΤῈ ἀϊγοοῖ δι ιμοϑὶδ οὗ βἤβδπι 
ἦα Βοηον. ΤΊΣΙ σδα (πογϑίοσο πιθδῃ ποίη εἶδα 
ἐμ8η ἀου]6 δοπιροηβδίίοῃ ἰῃ ΒΟΏΟΣ ἴῸΣ [Π9 ]οδί 
Βοηον, πΒΙοἢ ὙΝ μσῃ μα ἩΠΘῺ [6186] οηΐοσ ἰῃῖο 
116 “ἸΟΥΥ οἵὗ [86 166. Ὑὔῆθ μᾶγθ ἰο βΌρρὶγ 

ΠΡ Βοΐτο ΤΠ 73 δ ἐπι τΏδῃΥ οἴμοσ σαϑοα, [ΓΥ͂Τ6 
ὮαΥ͂Θ ἢΘΥΘ 88 ΘΏΔΙΪΑρΡΘ οὗἨὨἁ ΡΟΙΒΟΏΒ, [6 δβοοοηά ρμἷν- 
ἰηρ ρἴδοο ἰο {89 ἑπτὰ. 8. ΝΑΞΟΣΞΙΒΒΑΟΘΗ πᾷ 
ἄδγ: Οἱ τδοῖσς ἐπ δοσίϊδηιοθ ΒΟΥ 686]} βίῃρ 

ἴοτ ἴουγ. Βυὶϊ 6 δάἀυιῖὶια ἰδ δὶ ὈΡῚ δ Ὀ6 [6 

δοουδδίδγο οἵ ὑπο οὐ͵θϑοῖ δ ἴῃ Ἀπ. ]]. 18, τ εἰ οὶ ἱβ ονΐ- 
ἀϑηι!γ ἐμ οοπδίτποίίου δἀορίοα Ὀγ (ἢ 6 ἐγδηδ᾽ αοσβ 
οὔ δο Ε΄. . Ὁ. Μ.]. [κτδ0}} Ἰδηὰ ἰβ Ὡοΐ Ὀθοοῦ6 
ἰδγζοτ, ὯοΟΣ ἷβ (τὸ βαεαραζαΐθ ἱῃβοσίίδηοο οὗἁ ἱπάϊ- 

νἱάσδ]α. Βαϊ ἴΠογὸ δτὸ δ δὰ ἰο ἰμοῖσ οὐστι Βόποσ 
δηΐ ἰο (ποεῖν ον ἴοη ἔμ πολι δηὰ ΒΟΌΏΟΣ 
οἵ 86 Βοδίμοη. Τ ογεΐίογο ἴμ9 ἱπμοσγίίδσιος οὗ οδοῖ 
Τοτϑ τ 86 θροοπιο ἀουῦ]ο, δὰ ἰμοσοΐοσε {Π 6 
Βἢ.411 παν ϑυου δϑίϊηρ Ἶογ. [1 γγὸ οοηδίἀος ὑβδὶ 
.)ὰ8 θ6θῶ τωϑηϊϊοηθὰ ἔγομ γοσ. 8 ὁ δα (86 ἔγυϊ οὗ 
186 δζβῃου οἵ Ηΐπὶ τῆο βρϑαῖβ, τ ταυδὲ ΒΑΥ ἴπδὶ 
[89 ΙΒγδ0 1166 8}4}} 06 ο81οϑ ἃ ΤΈΣθημβ οὗ σῖρῃί- 
ΘΟΏΒΏΘΒΒ 88 ἃ ἔγυϊϊ! οὗ Ῥσγορμοῖϊς ποῖ. [6 ν8ο 
Ῥιοάπορα ἴγϑοϑ οὗ γἰ κἐιϊϑουβηθαβ ἱβ πο σθ [880 8 ὑτῸ- 
ΡῬμοὶ.] Βιυὲ ἐμαὶ {ΠῸΥ σδη 0114 δραίη ἐμποὶγ οἱεῖοβ, 
ἸΏ 6 ἰὴ Ποδίποιῃ ἰὼ ὑ6 ἐποὶν βοσυδηῖσ, δηἃ 11γ 
ἴῃ ῬΙΟΑΡΟΣ Υ͂ δηὰ Βοποσ, μδ5 ὕθοα Ὀχουρῆςβ δρθουὶ 
ὃγ τποῖν Κίηρ. 

8. ΕΌΣΙ ΤιοἹΣά ------Β.ῖἢ ὈΪ]ο5αθᾶ. --οτα. 
8,9. ΤἬροθο πῸ σΟσΒο 5 οοηᾶττα δ ἴπΠ6 Ασοοῦ)- 
Ρ δον οὗ 86 αἰνίπθ ν1]} βαῖ ἴῃ ῥσγοδροσὶ Ὀδαίοσο 
[Π 0 Ῥευμὶς οὗὨ Ιογϑϑὶ ἔτοπι γοῦβ. 1-. Ψέβουδῃ 
Ηἰπι86}7 ΠΟῪ Βρ δίκα 'π οσὰοῦ ἴω βαποίΐζοῃ ἴμ6 ποσὰ 
οἵ Ηἰ8 Αποἰηϊοὰ. ὙΠ διβυσι ἃ βδῃοίΐ ου ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
ΟΥ ἄοεα ἢ Ῥογβοῦ οὗ Ηϊΐπὶ στο ἀοδσηκιοὰ Η!πι- 
861 γον. 1, 85 ὑπ6 Αὐοϊπιοα οἵ “6 ονδῃ, 888 ΟΥ̓ῸΣ 
ἰηῖο ἐμ:6 Ῥδζϑοῦ οὗ Φοβοόονυδὴ Ηϊπ)90] {7 [.ἀο ποὶ 
γψοηίυτθ ἰ0 ἀοοίάο. Τῆ6 Ἰδοῦ που]ὰ ποῖ Ρ6 ἐπι- 
Ῥοδαὶ]6. Οορ. ἐδθ σειρλγκα οὐ ἰχ. ὅ. Τη) υρ[ο8 

διὰ ἰηϊᾳυϊνουβ στο ΟΣ (πλρεαπῦν Ἰῖχ. 8, Βοτθ 
85 ον γ. 16; Ῥβ. ἵν], 8, Ιχὶν. 7 νι τ ααϊοβοοηὶ 
1τοαῦ ΘΟΙΏΡ. ΡΒ. χοὶΐ, 16), βυοῖῦ δ5 νὰβ οὨ 
Ἰογδοϊ, ἸοΏσοΣ ἔπ 6 Ἰυδίλοο οὗ . Ηϑτχδῖοε 
κοοά, (μοῦ, ἴον 9 ῥδεὶ (ἢ9 ἘΣῪ Ὑ1ΟΒ [6τδο] 
βυβογοά, τ }1}]9 ἢθ ΣΘμ 61 ἰο ΡΥ ΖΒΕΥ δπὰ 
αι τὶν (ΠΝ σορ. Χ, 20; χνὶ. ὅ; χχχυῖι, ὃ; 

χΊν ἐδ, 1) 19 ταουϊιοὰ ΠΩ, {, 6, ἰαδοτα ρατίκαι, 
τουτατᾶ, ἰηδοπιηϊ βολίίου, ((ομαΡ. χ]. 10; χ]ῖχ. 4; 
Ιχὶϊ. 11; ἰχυ. 7), [Ἴταμπεὶδὶρ ποῖ: Ι τι ἀϊτϑοῖ 
Κοὶσς σσοσἷς, Ε᾿. Ὑ., υ 1 111} εἰνο ΒΟ. σο- 
νναστὰ ἴῃ ὑσαϊῖ8Β], δηὰ στηλο ἴον ἰδ ἤχίυτο δὴ 
ΟΥ̓ΟΣ Ἰδαϊϊηρ οονθηδηὶ πὶ ἢ μοπΣ, ἜΘ Ν βἢ}4]] 
δηΐίοθ ἰο ἰπϑτὰ Ῥγοίθοϊΐοη δραίῃσὶ δυσὶ οἱ]. ΣὩ 
υὐ1}} σϑδῖεθ δῷ ονοχϊδειίηβ οονϑηδηῖ νὰ 
[θπι. ΟὐμΡ. 76Σ. χχχὶὶϊ. 40, πἜΘΥΘ δ͵5ὸ ἐπ 6 χ- 
Ῥτεβαΐουβ Ὠ Γ}}Ὁ), νϑγ. 44 (ϑοιῃρ. [β8. ἰχὶ. 8), δπά 
ΛΌΝΒ δγὸ σϑιγλη ἰθοθῦοοθ Ὸπλ ΟἿΣ 0Ϊδοθ. Τὴθ 
Ὠἰηίἢ σογθθ ΒρΡΟΔΚΒ οἵ οὔϑ ρογίουβ σοβυ] οὗ ἐμαὶ 
ονοσ] δϑίἰηρ οονοηϑηί : [ὑπ η10148 ϊα εβδοῦι ἴῃ σαοὰ 
ἴα] ηοθα δὰ ἰηϊοῃοὶίν, {πὶ ἃ Ομ δγδοίοσ (ολαγαοσίεν 
ὑπ εἰοδὶλ 8) '8 ἱταρτὶ ἰοὰ ΡΟΣ ἐπα 5τδοϊ θα τ μοὶ 
ἐ  ΠΠΕΙ ΒΕ ΕΒ ἰδο ἤοτλ 411] παίϊοηβ. ΤΈΘΥ υὙ1]} 
Ὀ6δγ ἴῆ6 ορροκϊϊθ οἵ {δι τοδσὶς οὗ (δίῃ, [ἢ εἶρη οἵ 
ὈΙΘραΐηκ οἱ ἱμοὶν ἰογομοδά ; 22) ὨΤ "3 15 Ὡοξ οδυβαὶ, 

500 ἴμ6λ ΜΠ ΚΟΥ (μαὶ ἐμ ογ δα," οσθ. ΤὨΪβ 
οὐοσ δίς οονοηδηὺ οδηηοῖΐ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὯΘ ΒΩΥ͂ 
οἴμος ἐπδὴ {86 “ΠΟῪ οονοηδηί," οὗ ἰη 
56». χχχὶ, 81 βαᾳ. (οορ. Ηδοδ. Υἱῖ!. 8, 13). Υο 
Ε66, ἢΘΠ06, ἐμαὶ ἴῃ 6 Ῥχορμιοῖ δδ8 Βοσθ ὶἢ εἷς ογοὸ (89 
(ζπιθ ξοΠΠοπίηρ ἐπὶ οὗὨ ἐμ ο]ά οονοηδωΐ, ἐμο (ἴπιθ 
οὗ {1189 ΠΟῪ οογοηβιῖ. ΙΝ ΤΟ ἰγυο δρρ]οδίοη οἵ 
(ὲδ ὙΘΣΒΘ ἴδ ἰο 186 [6γ86] οἵ αοἀ ἱπ 1 ἀϊ δῖοι 
διηοῃρ 811 (Π6 παίΐομα οἵ ἰμ6 οβγίϊ, τῶο 88:81} ὃθ 
οοηδίγαϊηϑα ὮΥ ἩΪιδὲ (Π 07 560 οὗὨ [οἷν δρίτίϊ, οἴδι- 
δοίοσ, δηὰ οοπάυςί, ἴο Δοϊκηον]εοάμο ἴῃδὲ ἘΠΘΥ ΔΙῸ 
[89 δορὰ πλὶοῖι [861.0Ὲ}Ρ δίῃ Ὀ]οβδεᾶ. Τ86 ρἷο- 
τίου ἤ] Δ] πιθηΐ οὗ τπἷα Ῥσοχηΐβο ἴῃ ἐΐβ οσίριηδὶ 
δηὰ ῬΓΟΡΟΣ δ6ῆ86, ΠΑΔΥ ὯΘ ΒΟΘΏ ΔΙΓΟΔΥ ἴῃ 186 ἴῃ» 
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δυρηοο Ἔχοσίϑα ὈΥ (Ὧ6 εἰοᾳυθηὶ Ἵσχδιρ]ο οὗ (δ6 
ΤΩΪΔΑΙΟΏΔΣΥ ΟἹ ἔδπο τηοδὲ ἱχηογδηΐ δὰ οοστυρ 
Βοδίδου, πἰίπουὶ παϊησ ἴον [86 ἔαΐυγο τΤοδιοσγαίϊοη 
οὗ 186 Φεπὸ ἴο ἴο ἰδῃά οὗ ἐμὶν ἔδίμοχε." --ΑἼῈΕΧ- 
ΑΝΘΕΒ.--Ὁ. 

4.-Σ Ὑ;Ὶ1 κιοδὶὶν σχοΐοἱοοῦ -----Ὀοίοσθ 61 
ἘΒο πδῖίίομα Ὅσα 10 δπὰ 11. ΤΏΘ βρϑδῖκοσ 
Βδσα ἷβ ἰδο βογενυδηὶ οἵ Φοβονυδὴ; ἴοσ νἶιο αἷθ 
οου]Ἱὰ 06 οὐοτμμρατοὰ δἱ ἴδ 8 βδιὴθ ἰΐωθ τῖῖπ ἐἢ9 
Ῥτίδδι!γ Βείὰ αλ δηὰ π|ἢ 186 ὑτϊὰ6 7 Ηθ 
ἜΧΡσοθθοΒ [ἷ6 ΠΟΙΪΥ ἸΟΥ ἰῃ αοά, Ὀοσδυδα Φεβονδῃ 
Ἠλδ8 οἱοιμοὰ Ηπ ψἱ χασηιθηβ οὗ βαϊγδίίοη, δηά 
οογοσγοὰ Ηΐπ τ (Π6 χοῦθ οἵ τὶ δοῦβηθηθ (οΟ ΠΡ. 
Ἰἰχ. 17). Θατσηϑηῖα οὗ δαϊ υϑί: οι δγὸ ποὲ βυοὴ 
848 δἰ χηϊν βαϊ γδίΐοῃ σοοοϊνϑα, Ρθαΐ βυοῖ 88 οϑιδο 
δαϊνδιίοη, ἴος ἴμ6 ϑογσνδηὶ οὗ Φοβουδῆ ἴα 1ῃ9 
Ὀχίηχεοσ οὗ βδ᾽γαίου, μοὶ [86 γϑοοῖνος οὗ ἱϊ, ΚΒ - 
ἀδϑιλασ, μοὶ σοἀθεπιοά, [Ὑοὶ »}0}}) 15 ργοάϊοαιοά 
οὗ Ηΐα;, Ζοοῖ. 1χ.9.--- Ὁ. Μ.}] Ηον ἴδο καιτιοηὶ 
οἴ 6 Εοάθοπλος οδυθο βαϊ σδίώοη, ἰα ϑμοσῃ ὈΥ ἴδ θ᾽ 
ΠΡῸΣ ἩὨϊοὶλ [Ὁ] ἐδ6 »Ὁ'. ΤῊς Βοάθθμλος 

οοΥοτβ ἴποθ6 ὙΠῸ δζὸ γοἀϑοιηϑὰ ὃῪ Ηΐπι ψὶ Ηΐὸ 
ξατιωθαῖ. Βϑοδῦβο Ηϊδ {1} Ἰ8 Πύτὸ κοῦ ΛΟ 
δη πηοχοορίίοηδὈ]ο Οοά, 4} το γγοδοηῖ 
Ἐποϑιιδοῖνοα ὑοίοσα Οοὰ ἴῃ [πἷβ χατιηθηΐ ΔΡΡΘΟῸΓ 
τἰρηίοουδ, δὰ 8δὸ δ σοἀθοι)εά. Οὗ ἷἰβ 10, Ῥοῦ- 
Πδρα, ᾿οΓΟ οοσγγοοῖ δηὰ τογθ δοοοσάδηϊ σι πὸδὲ 
Το] ϊοτ (τον. 11) ἴο δᾶ μδὲ {πὸ 1 τὰ β καγιθηΐ, 
Δ8 ἃ ᾿ἰνίηρ, ΡΟΤΟΣ, ἱπείοα δηὰ τη} εἰ ρ ΐο9 
ἐιοο1 [7], δηὰ ἐμαὶ, ἱπογοίοσο, ἰδθ ποδάϊηρ ματ- 
ταεῃξ δροΐζοῃ οἵ ἱπ Μδι ἢ. χχὶϊ. 11 βρη.» δὰ (ῃ9 
Ὑἢἰῖο τοῦθ οὗ ον. Σἰΐ. 4, δ; ἶν. 4: νἹ. 11; νυἱΐ. 
9, 138, δο, 88 1ϊ γεσο, δῃοοί ἴγοπλ [16 ᾿ἰνίηρ καγ- 

τηϑηΐ οὗ (6 βανυϊουῦῖ ΤῈ }ὴ δ οί {896 ουἱοξ 

κετιτωθηὶ, [ἢ6 τ γοῖσ, Βυὶ ἃ ἐιοίοα διρεγίοῦ, “' 81 
ΟΥ̓́ΣΣ υπμάοτραττηθηῖ, ΟΣ ἀποὺ ονογρασιαοηδ [1ΕΥ- 
ἘΕΒ ἰὼ ἽΠΕΒΖΟΟ; [ πὰ ΨΙΣΡ ΤΟ Ἵ ΤῊ 
ΌΤΙ ΟὨΪΥ ὮὉΥ ἀϊδέϊησυ δηθὰ ρμογδοῦβ, βυς 86 ἰχΐῃ 
δικὶ ὑγίπορα, δὰ ὮὈγ (Π6 μἰρῃ-Ῥτίοοὶ (Εχ. χχνὶ. 
81 μηᾳ.; ων. υἱῖ!. 7). ΤΡΕΙΡ: Θ ὭΘΔΙΟΥ ἀδδοῦὶρ- 
ἴοι λ ΦΟΒΕΡΉΣΒ Απόϊρᾳ 111. 7, 4. Ιῃ 16 δοοουὰ 
ὩΣ οὗὁἨ 89 τοϑῖβο βοηθ ἱηίογργοίοσα (ΗΊΤΖΙΟ, 

ΑΗΝῚ), δῆοσς 9 ΧΧ. δηὰ  υ]κ., που] ἰδ κὸ 
1:12 αἰπυρὶγ ἱπ [6 βϑηβο οἵ [213 οὐ 1.237}. Βαὶ 
113 πόυβοσο Βδ8 (818 τηϑδηΐηρ ; δῃὰ [86 ὀχρσοθ- 

δί οὔ" δ }»Ό δηὰ ὝΝΒ βϑϑμ ἰο ἱπάϊοαίθ ῥγΐθδὶ] Υ οσ- 
πϑιηοηΐ. ΜΒ 16 ποὶ ἴῃ 186 17 [86 ῥγίβϑὶ Υ οοτοῖ- 

ἵπῷ οὗ ἰδο μβοδὰά. Βαί ἴῃ ἐπῸ ἰκίος ἴς ἰδ Ὀγουρμί 
ἑηΐο οοπηθοίίζου Ὑ{0}} (6 Ῥτίοθε  Υ μοδα-ογηδιμθηῖ; 
ΕΣ, χχχὶχ. 23, δὰ χἰὶν. 18, 12 ἰδ ποὶ 
Ξεείο δοῖ ρίαν, ἑἱ, 6., αἰουϊουδῖγ, τὶεῖ ῬΟΏΏΡ, ἴῃ 
1Π6. ἰχορΐ αὶ ββΏδο ;. δαΐ ἐδ ἴ6 “ ϑαοεγαοίονι ἀσεέτὸ, 
δαδεγἰοξνο ." ἸΝαίονοσ ἰῷ τδαΐοαὶ, οἰγιμο- 
Ἰορίοδὶ εἰρη δοδίΐοη ΤΑΥ͂ Ὀ6, ἴΠ6 ποτὰ τηθδβ ἰῃ 
11ὸ ΟἹ Τοδιδιμθης ΠΟῸΣ δηγίμὶηρ Ὀυΐ (0 δοί 
Ῥτίοδεγ, ἰο διϊθαά ἰο [δ Ῥτὶ ΚΘ εἰδυὰθ 
ἴῃ [δο δοουκαίδγο οὗ το δ᾽ "εν, ΟΣ οΥ̓͂ πϑασοὸῦ ἀ6- 
δηϊείοη : {πο τά τὰ ἷδ ῬἩτίεσί, ποὶ 'π σΟΏΘΓΑΙ, 
αὶ 'π τοϊδίίοη ἴο πἷα μοδδ-οσηδιθοηί. ἘῸΡ {[ἰ8 
οδδγδοίοσ σοῦ 85 ΕΠ ῈΞ ΤΏΟ ρ]ογίθοὰ ὅοι- 
γδηὶ οὗ αοἂ Ποῖθ βροΐοη οὗ, ἰΒ οοτηραγοὰ τῖῖ ἃ 
Ῥτίθβιν Ὀτίὰ τι, θοσδῦρο Ηδθ ᾿δ8 ρυγομαδοοὰ 
16 Ὀτιὰρ ὑξ Ῥτίοβογ ποσῖς, ἱ. 6., ὉῚ ἴΠπ6 βδουῖ- 
βοο τ οι Ηθ οβδτοὰ ἰοσ μογ (1111.}, δῃὰ θϑοδῦβθ 
Ης βι11} Ἄἀχθουΐοβ (ἢ οβῆοα οὗὨ δ ὑσιθηὶ [ὉΓ δ Σ Ὁ 
1 οσοθδβίοη δῃὰ Ὀ]οβδίης. Βαυὶ ΜὮΥ (δ ΘΟΠΙΡΔΑΣ- 

ἰοὰ | ὙῊΥ ἰδ ποὶ [ἢ 
805 ὙΠῚ [86 Ὀγίάθ τῖϊπ Β6Υ οτγηδιλθηὶδ ο ΒοῚ ὃ 

Θ ΘΟηΙρΑΓ 800 σαίμοῦ τὶ ἃ Ὀχὶά 4] 
ῬαὶτῦΎ--- αὶ πλθδηδ (18 ἀϊδιἑιοίοι οἵ Ὀγῖάθ διὰ 
ὑγι ἀορτοοτα  [{ ϑϑϑιβ ἰο τ ἐμαὶ ([ΐθ φαοδίΐου 
οδῃ Ὅθ δηθνγογϑα ἔγοτλ ΟὨ]Υ ΟἿΘ πἰδηά- ροϊηὶ, δηὰ 
ιἷ5 ο.6 οὐ σοι ἰΒ6 Ῥχζορβοὶ ἰπηβϑὶ οδηποὶὲ 
χοὺ δανθ οοῃδοίουβὶΥ βίοοά. ὙὙΒοσο Βόνεσβ ΟΥῸΡ 
(818 τῈ0]9 ἃ δΒοτί οὗ γνδὶ] πο πδ ἠοὶ 
ταϊδοὰ [}} ἐΐα οηῖ. ΤΤθθ ποσὰ οἵ 1 Ρεὶ, ἱ. 
10, 11, ἀγὸ ἔμ ΔΡΡΙοΔὉ]6 ἰο οὖν Ῥσορδοῖ ἰὴ στο - 
Βεγὰ ἰο (κἷφ Ρ]δοθόΚ Τὸ ΔΙ] ΒΙταθοὶ τηδῖκοα Κποπ 
ἴο υ5 [δὲ 6 [ΒΡ Ἑοοργομοηάὰβ {6 Ὀγίᾶο πίιῃ 
ΗϊπηθοΙ 88 ὁηθ. Ηδσ ἰδ ἰθ6 Ηοδάὰ, β6 ἷβ {116 
ἘΡΤΤΈΡΩ ἰ. 23). Το ᾿ἰΐ οἵ Ογἰοὶ, Ηΐ8 βρίτί, 
Η]ὁ βαϊναιΐοι, Ηΐδ σ εἰδουπῆοεα, το ἰ [8.6 ΘΠΌΣΟΙ. 
ἸΤβογοίοσο ἰδ Ηθ ψἘῆἘῸ πϑδσθ ἴ86 ζδυτηθηίβ οἵ 54]- 
νϑϊΐου δη (᾽9 τοῦθ οὔ σἰειθουδηοθαα οοσηραγοὰ 
θοΙᾺ πὶ [89 ῥγΐοβυ Ὀτίάθατοοιι δηὰ {μ6 Ὀγίαθ. 
ΠΩ Σ9 χϑ δ]! χ!ῖχ. 18, δα [ΠΓ13 σθοα!]α Ῥβ, χῖχ, 6. 
ὕπάον ἰδ6 Ὁ 72, ([Π9 πῆο]6 ΔΡΡασγδίιβ οὗ ἴϑι}δ]θ 
ΠΏΘΓΥ ἷδ ἴο ὃ6 υηπδογείοοα (οοταρ. αφῃ. χχίτ. δ8 
(θϑυϊ. χχὶΐ. δ). ες. 11 ἴα δῃὰ πγυδὲ σοσηδίη οηΐρ- 
ΧΩΔΙΪΟΔΙ, 1 ἰδ ἰ58 ποῖ ἰδίκοῃ, δα ξ ἢδ6 Ὀθθὴ ὈΥ 8, 
85 8η οχρίδηδίΐοη οὗ [π6 ἰπουρμὶ (Ππδὺ ἰ86 χδᾶγ- 
τηθηἰβ οὗ τἱρὐδουβηοθβ δηὰ βαϊγδίίοη, πη ΐϊος (ἢ 6 
ϑογνδηί οὗ ὝΘΔΓΒ, ΟΣ, 86 ἃ ἰνίης ΡΣ ΠΟΙΡΙο, 
Ῥτγοραραίθ ἐβογηβοῖνοβ, δὰ βὸ Βδοοῖαθ [86 ΟΥ̓Δ. 
τηρῃΐ οὗ ἐδο "τί. Ὑογ. 11 ἰδ ἱπογοΐοσε οομηροίοα 
ὙΠ τόσ. 10 Ὁγ 3. 1 δοοογάϊημ)ν σορμασὰ νοῦ. 11 
88 ΟΧΡ δἰ πἰὴς ὙὮγ Ηδ τ ῆο οομρατοά Ηϊπ)861 πὶ ἢ 
(6 ΡΟ Ὑ ΤΟΟΏΔ, ΟΟΙΏΡΑσοα ΗΪπλ86] 8180 
ψὶι τ[μ6 Ὀτίάα. ἰδ σδϑὴ Ὧθ ἀοῃθ Ὀδϑοδῦβο (88 
τὶ Ἀϊτθούῦδηθοα πἘ]οῖ [πΠ6 Ὀτγίἀοργοοι 88 ὑσχίοαι 
[85 δοαιιγοά, δηὰ ΘΓ {πὸ ΚΊΟΣΥ, ἴοο, 
ψηϊοῖῦ Ηθ Ἦδβε ὀἰιδιδοῦ, Τουκί ΔΡΡΘΑΡ ἰῃ Ηἱἰδ8 
Ροάγ, δο Ὀγίά6, ᾿δὲ 88. ἔῃ 9 βορὰ οοτωητολι θα ἰο (89 

πὰ πχιϑὶ αὐ τὰν ἴῃ ἐμ6 Βεϊά οὗ ἰῃ χζαγάθῃα, 
{λ᾽ουριίάο οὗ τΠϊ6 Ἔχρ δηδίίΐου 1 ρΐδοο ἐμδὶ οἵ 
ἘΠΙΎΖΒΟΗ: “ἼἸῺ6 ποσὰ ἴῃ ἰδ6 ταουϊὰ οὗ (δ6 

βϑογνδῶς οὗ Ζομονδὰ .ἰ6 ὑμ6 βοοὰ, ἕο πΐο δ 
τη (πίηρ πηίο] δ ἰἰβοὶ  Ὀοίογο 811 (80 ποιϊά. 
Π6 δοΙ4 δηὰ μοἱ] (78) οὔ (18 ἀδνοϊορσωθαί 18 

[Π6 Ππηλδῃ τδορ, ἰ86 Θποϊουοὰ Κατᾶθει οὗ ἐπα ββιηθ 
6 [86 οδυτοῖ, διὰ {π6 στδηά ἐπίῃ ἰἰδο 18 Πρ, 

86 (1:0 δοίι] ἱππασὰ πδίυσο οἵ Ηἰἱβ ομυτγοῖ, δηά 

ΠΌΤ, ΕἸΟΥΣΥ͂, 88 ἴ(5 δοίυδὶ ουὐναγὰ δρρεδγδῃσα. 
Ηϑ νῖιο τηδῖζοβ ἐπ βοοὰ ἴἰο ζτὸν 8 786 γο, ναὶ 
(16 ὈΘΔΓΟΡ οὗ ἴΠ6 δοϑὰ 6 [6 βοσυδηΐ οὗ ὕβδῆγο, 
δηὰ ἰο ὃ6 Ροτταἰ θα ἰο βοβίίον (πὸ δορὰ οἵ ἃ ἔπίυτο 
80 11 οὗ ζταοθ δηὰ ρίοσγ ἷβ 1:6 στουηὰ οἵ Ηἰδ 
ΠυΡίΐΑ] 0 1] Αὐΐοι.); 6 ΟἸγ δὲ δηά Η8 Ὀσὶὰθ 
(86 σπτος ΔῚΘ οὔθ, δηὰ ΜΗ16 Ηὸ ἄοεδ [Ὁ δ6Γ 
81} οὖῦ δυίΐπον εβἰδίοα, τόσο ἰβ οὐ θην ἀγάγῃ 
ἴτοτα ἴπο βίτ 1198 ἷπ νογ. 10 ἐμδὴ ἰΠῸΥ ΜΓ ἰἢ- 
ἰοηἀοα ἰο ἰθ8.}.---Ὁ, Μ.] 

ὉΟΟΤΕΙΝΑΙ, ΑΝῸ ΒΤΈΠΟΑΤ, 

1. Οπ Ιχὶ. 1. Τῆς ϑρίτιϊ οἱ ἰδ 1,οντὰ αοα  ὑροι 
4π6.---Ο] ἃ ττΐίουβ ἰουηὰ ἴῃ (18 βίδίοτλθος ἢ 6 ἰπχο6 
ῬΟΙΒΟΙΒ οὗ ἐπ6 ΗΟΙΪΥ Τυΐηϊιγ. 

2. Οὐ Ιχὶ. 1. Βοοαιδε “ελουαλ δας αποϊηϊοα 
πιὸ, [Κ ἴ6 Ῥογοηα αμποδίϊοη ἰμαὶ [26 βδυϊουγ 
᾿δὰ ἰπ6 ἰγῖρ]6 ομῖος οὗ Ῥγορβοί, Ῥυΐοοὶ δηὰ 
Κίηρ. ΝΟΣ οδὴ ἰδ ΡῈ αυοριοποά {μαῖ ἰῃ (ἢθ 
οἸἁ οονοηδηΐ ῥγίοβίβ, Κίῃρε δῃηα ργορῃθὶβ ᾿ΟΓΘ 
δηοϊηἰοα, ΑἸ πουρῇ γγὸ ταυδὶ βαὺ οἵ (6 Ῥσορβοίβ, 
ἰμδὲ (807, ἰῃ: δοοοσάδῃοθ ψ δ [6 Ρϑου]αν Ὠδίυσθ 
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οἵ ἱποῖσ οὔἶδοθ, γεγο οὶ δηοϊηιθὰ ὈΥ τηοπ, Ἀαϊ 
ἬΕΙΟ δηοϊηίοα βο] ΕἸ Ὁ δπὰ ἱπηπηθά ίο  Υ ὈΥ σά 
ψῖ ἢ 186 ΗοΙὶγ ΕΡΠΕ ΤΠοτο ἰδ, (θη, ἃ ἴῃ γθ6- 
{ο]ὰ ιῃοοοταῖῖς οὔἶἕοο, δῃὰ πῦῆδὶ 18 Θοπλοῃ ἴο 
θη 81] 18 116 δηοϊηθηρ. 5 ὁδοῦ οὗ (π6 (ἢ Γ6Θ 
οἰοοβ 88 ἀϊβθγοηὶ ἀυ(ΐ6α, δο ἀἰ δγοηϊ αὐ8}} 8 8- 
εἰοηβ διὸ ποοάοὰ ἴοσς εδοῦ. Αα ἀἰβδιοηὶ χρίσμα 
δηά ἰμογοίοσο ἃ ἀϊ βδγοηῖ χάρισμα 4}80 ἷ8 ἱτπηραγίοα 
ἴο 16 Ῥτορδοί, α ἀἰβδυθηΐ οὔὸ ἴο [89 ῥγίεβί, ἃ 
αἰ βοτγοηΐ οὨ6 ἴο [86 ίηρ. ΤὨΐἷδ6 ἀοοθ Ὡοὶ Ῥγογοης 
8 κίηρ ἔγοπι Ὀοΐϊηρ δἷ8ὸ Ῥγορμϑίῖ, οσ. ἃ ργορβεῖ 
ἕγοια Ὀοΐηχ δἷδο ργίδϑὶ, οὐ 8 ὑγιοϑὶ ἴσοι Ὀδὶης 
τορῃοὶ ἴῃ οογίδι ἢ δροςοΐ] οαϑοβ. Βυϊ Ηδ τῇο 
89 ἰἢ6 δηοϊηιησ ἴῃ 1{8}}] πιϑάβυγο, το 85 (ῃ6 
Βρὶ τς ἢοΐ τηογοὶν ἐκ μέτρον (Ζομη ἡ. 84, οοτρ. 
1 Οὐον. χίϊΐ. 27; Ἐρὶι. ἷν. 7), θυ [8ὲ ὙὙΒοΐΘ 
Βρίγιι, Ηὸ 18 0 ρδο Κίηρ, Ῥγϊοδὶ δῃὰ Ῥχορβοί, 
Ἦδ ἰβ (Π6 Δ.“ 6) κατ᾽ ἐξοχήν. 

3. [Οἡ 76 δλαίδλ' δεπὶ πι..--- ΟἸτὶδε ποθὴ Ὁ.]- 
ΒΙΠς ΗΒ ελϊηἰδίτυ ἀο ρ ϊοα ἴο αροδὶῖς οἵ Ηϊη- 
ΒΟ6ΙΓ 828 (86 δοπὲ οἵ αοά. [ζ 'β χοηιαγίς Ὁ ]θ Ὑ 11} 
ὙΠαΐ ἰγοα ΠΟΥ͂ ΗΘ 8ὸ ἀδβογῖ υο8 ΗΠ πηβοὶ  ἰὰ {86 
οτροὶ οἵ Ζοίιη, [ἃ {πὶ ἀο8ρ6] Ηἰθ πλαϊκοα πλθη- 
(ἴἰοῃ οὗ ἴθ Εδίμοῦβ βοηάϊηρ Ηΐτὶ δῦουὶ ἰογΥ 
(68. Ηἴὸ ΙΝ Αγ δοίθὰ Ὁποῦ ἃ βδοῆβθο οὗ Ηἰ8 
ΤΟΒΡΟΏ 111 85. οουλτηϊβδίοηϑα ΕΥ̓͂ (9 Ἐδίδοτ. 
γο οδῇ τόδϑοῦ δδοκπαγιβ, δὰ οϑίδυ] ἢ ἰδ 6 
αἰνίηθ τηϊβδίοη οὐ Ψ96ϑὺ8 ΟἸτὶδὶ ἴγοπι ΗῚ8 οοῦ- 
Τεβροπάϊΐηρ ἰο ἴδ6 ϑογυδηὶ οἵ ἀοὰ ἰιογθ ἀθ- 
Βογι 64, πλοτὸ ρογίθοει γ (ἤδη δὴν ρούβϑοη ψῆἢὸ Ἦ88 
οΥν ϑρροδγοὰ ἴῃ {πὸ σοῦ]. Μανὶς ΠΟῪ οσὐο 
ἰγαϊὶ ἴα ἴη6 ρῥἰοἴαγο τῶϑ ἤ}}8]}6ἃ ἰη Η1η).--- Ὁ, Μ.7. 

4, [Οπ ἐὸ ργοοϊαϊπι ἰἰδεγτίν ἰο ἰδὲ οαρίϊυεβ.--- 
“ ὙΒογθδβ τς ἡ ἡ εἴπ, τᾶκΑ αγὰ δοιπαὰ Οὔτ 
ἴο {πὸ ᾿αϑιΐοο οὗ ὅοὰ ἃἴ6 Ηἰἴβ ἰαυϊιί οαρίϊυοδ, 
δοίά ον δὶπ {ἡ} ραγηιεηὶ δὲ πιαάδ οὐ ἰδλαί στοαὶ ἀοδί, 
ΟἸγιϑὺ οί υ8. Κηον ἱμαὶ Ηδ δΔ8 τηδάδ βδἐϊβίδο- 
εἰοη ἰο ἀϊνίπο ͵υβέϊοο ἔον ἐπὶ ἀοδὶ, ἐμαὶ ΗΠ8 δα 16- 
[δοϊΐου 18 δοοορίοα, δηὰ ᾿Γ πὸ τὙὶ}} ρΙολὰ τΒαϊ, δηὰ 
ἀεροῃᾶ ἀροη ἰἰ, δηἀ πηᾶϊτο Οὐ γβοῖνοθ οὐοῦ δηΐ Δ]] 
Ἧ6 ἴγ9 ἰο ΗΠ, ἰῃ ἃ χτιδίοία] βοῆθο οὗ ἴμ Κἰηά- 
Ὧ088 Ηδ [898 ἀοῃθ 8, ἯΘ ΙΔῪ ὮΥ (δἰ δυο ουἱ 
ΟἿΓ μαγάοῃ, δῃὰ ἰδἶκο ἔπ οοπιίοτέ οἵ ἴξ ; [Π6γθ ἷμ, 
δηὰ 58}4}} μ6, πο οοπάδεηπππαίίοη ἰο 8. Απὰ ἩΒογθαβ 
Ὁ {π9 Ροτον οὗ βἷῃ ἰπ 8 γὸ ἃγο θουῃὰᾶ πηάογ 
πο ρόονον οἵ ϑδίδλη, 5ο] ἃ υηᾶοῦ βἰπ, ΟἸγδὶ 1οΐβ τὰ 
Κηον ἰμδὲ Ηο μδ8 οοπαυθτοὰ Ξαίδη, λ)ὰϑ οαἀ 
λὲπι ἰδλαὶ λαά (δ6 Ῥοιεν οὗ ἀδαίδ, απὰ λὶδ ρον, ἀπ Ργο- 
νἱ θὰ ἴου υ8 ᾳ,δοὺ βυϊοίθης ἕο ΘΏ80]6 τι8 ἴο βιδῖκθ 
ΟΥ̓͂ [Π6 γοῖκο οὗ βἷη, δῃηὰ ἕο Ἰοοϑθθ ουγβοϊ γοθ ἔγοτω 
ἐλοϑα δαπδ οΓ οὐ᾽ πεοῖ. Το βοὴ ἰδ σοδάγ ὃγ Ηἰ8 
Βρίγιὶ ἰο πιαΐό μα 7.66." Ἠππετν.-- Ὁ. Μ.]. 

ὅ. Ου ᾿ἰχΐὶ, 2 δὰ 8. “ΤῊ γϑὰν οἵ ΨΦ. 1166 ἴῃ 
(Π0 ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ [884. ἰχὶ. 1-3, 89 πον 1018116᾽ 
ΟἈεῖδὲ ργϑβοηί Ηἰ 86], [λιΐκο ἱν. 21, ἰθ τοραν θὰ 
88 ἃ ἴγΥὙρ6 οὗἉ εΠἸΘο Μοθοίδηϊο τἀπ)6 οὗ δα] γαϊΐοι, πῃ 
ψὨοἢ, ΔοΥ 8}} (86 οοπῆϊοία οὗἩὨ {816 ἰκἰῃσάοτῃ οἵ 

ΔΓῸ ΥἹοϊογιου Υ ἩΣΜΕ (πτοπαῖι, ἴπ6 αΪ5- 
οογὰβ οἵ {πΠ6 που] ν1}} Ἰοβδθ {μεπιβοῖ γε ἴῃ (ἢ 6 
ΒΑΓΤΩΟΩΥ οἵ ἴδο ἀϊνγίμο ἰδ, δηὰ σὰ (Π6 σαβ- 
βατισμὸς οὗ ἴμ6 Ῥοορῖθ οὗ αοἂ (Ηδεῦ. ἱν. 9) ἰδ 6 
δοίδ οἵ ἰβίοσυ Ὑ11}] 6 οοποϊυάοὰ," ΟἸῊ 158. 

6. Ου ἰχὶ. 2. Ου ἐμὶΐϑ ΕΟἸΕΜΕΝῚ οὗ 
ΑἸοχδηάγία (ϑέγοηι. 1. 21) δῃά οἵδιον ΘΟἰΘΙΩΡΟΓΆΓΥ 
ἔδιμβοτβ ἰουπάρα (Π6 νον (μαὶ Ὁ τί  ρυ  ]ἴο 
ΤΑΙ ΠΙΒΤΥ Δϑίθ ΟΠ]Υ Οηδ᾽ Υοδν, ἃ νἱον πδῖσοΒ 
ΟΕΒΗ. ΦΌΗ. ὙΌΒΘΙΟΒ ἰοοῖς ὉΡ αἴδυναγαὰβ οὴ οἱ μοῦ 
κτουηάπ. 

1. [ἡ τοῦ. 2. Τὴ ἀαν οΓ υεπγεαπος 6 οὐ 

Οὐοὐ.---Ἴὀὶ ἷἰα ἃ ρνιοαῖ ἰγαϊπ τηδηϊίοαὶ δυο σγ- 
ὙΠΟΓΟ ἰπδὶ (068 οοπιληρ ἰογίἢ δὶ ΔΩ ἰἰπιο ἰο ἀ6- 
᾿Ἰἶνοσς Ηδ ρθορῖβ β διϊδηάθὰ νυ νοηρσοβῆοα οὔ 
ΗΪδ ἴοσα. βὰ τ Ἧ88 δ τονος ἀοειγυσίου οὗ Ὑὴν γι ο 
--τοκδσαοα δα 186 Τοργοϑοηΐϊβδβενο οἱ (ὴ6 
ἴοοϑ οὗ αοἀὐ (χχχὶν.- χχχν.); 80 1 γδα ἰῃπ (6 ἀθ- 
᾿ϊνοσδῆοο ἤΌΩ ἴ-ἰη νοὶ νην (δ 6 ἀεδίτυοιίου 
οἵ Ῥμαγδοὴ δῃὰ ἢ18 μοκί: δὸ ἰη ἰδ ἀοϑίσυσξοι οὗ 
Βαῦγϊοη δηὰ {Π6 ἀο! γοσϑηοθ οὗ 86 οδρίϊγοα ἴμ 6 γα. 
ὅο ἴῃ 1ἰἶκθ τϑηποῦ ἱΐ 88 ἴῃ ἴΠ6 ἀσδίγασίΐοη οἵ 
ΨΦογυβδίοα; δηὰ βὸ ἱΐ πὶ} 6 δὲ 6 οῃὰ οἵ [86 

αἷροὸ] που], (Μδί. χχν. 831-46; 2Τῇοα. ;. 7-10). ΤΏ6 
οοπιΐηρ οὗ (μΠ6 Βοάθοπιον ἰοὸ βανὸ Ηΐδ8 ρϑορὶθ ἴῃ- 
τοῖγος, ΒΟΔΥΥ͂ νϑηρθδποθ οἱ ἴδ ἱῃΒΔΌϊ δη(5 οὗ 
φυ}Πν 76 Βα] οπὶ, πὰ Ηΐα οουλίηρ ἴο Ἱπάφκιηεῃϊ 
1 (1 1αϑὲ ἀδΥ Μὶ}} γόνα (86 αἰ γ]ὴ6 νοησοδποθ 
οὔ 8]}1 νῆοὸ δβανθ ορροβοὰ δῃὰ μεῪαίοὰ (οά. 
ΒΑΒΝΕΒ.--Ὦ. Μ.] 

8. Ου Ιχΐ. 8. ““ΟἸσἧκὲ πη οοιηΐηρ ἰο Ῥσθδοῖ (ἢ 
Οοαροὶ σοηἶ ΓΒ ΤΔΩΥ Ὀοηοῆί : Ηδ Ὀϊηάπβ ὑρ, Ηο 
βοὶβ ἴγθο, Ηθ ὀρϑῆβ, Ηδ οουχίοσα, Ηδ ρ᾽δάμοηδ, 
Ηο δάοσγηνμ Ηθ ΠΟΙ ΠΕΣ ἘΠ’ οἰοίιοβ. ἴω Ηΐηπι τὸ 
᾿νο ΟΥΘΡΥ͂ [πἰηρ, δοὸ ἰπαὶ πὸ οδὴ βἂν τσὶ Απὶ- 
Ὀγοδίαδ: “8 πᾶν ἜΥ̓ΘΥΥ τἰΐηρ ἰη (γε, δὰ 
ΟἸεδὲ ἴβ θυ οσΥ (μἰηρ ἰῃ 086. Ὑ110 ἔποὰ Πμδὲ ΤΌΥ 
ΜΟΌΏ 8 Ὀ6 μοδ]οὰ, Ηδς 18 {86 ρΡἢγαϊοΐδη ; δὶ (μου 
ἴῺ 6 Βυτηΐηρ ἕονοσ, Ηθ ἴθ {πο ο00] ουπϊδὶη οἵ 
ΔΊΟΥ; δεὶ ἰδοὰ Ὀυταοησὰ Μὶϊΐ αἷπ5, Η ἰδ σὶ αί- 
ΘΟΙΜΏΘΑΒ; ἀοσϑὲ Ποὺ ποοὰ αδἷἱά, Ηδ ἰβ βεσεηρίῃ ; 
ἀοδὲ ἰοῦ ἤδασ ἀδδέιι, Ηο ἱβ ἴδια 116 : ἀοδὶ ἔσὰ ἀ6- 
εἷγο βοδύθῃ, Ηδθ ἰβ (Ὧθ ὙΔΥ; ἀοασὶ (οι ἔδβν ἀδείς- 
το86, Ηο ἰδ ἰμ6 Ἰσιιῖ; ἀοεὲ ἴμοὰ ογανθ πουγίδὶ- 
τηοηΐ, Ηο ἰα ἰροα. ΤΒογοίοσο ἰδοῖο δηὰ δοο {πδὶ 
1ὴ9 ΠΟΒΡ 15 Β] ἐϑοθὰ 15 1116 τγδῃ ΜὙΠῸ ἰγυδὶ- 
οἱἢ ἴῃ Ηΐπ χχχὶν. 9).᾽" ΟΒΑΜΕΒ. 

9. Οη ἰχἰ. 4. [“ὙΉο βοιπρ ἂρ οἵ ΟἈ τ  δεΐδηην 
π 186 πος τεραπνῦ 186 ἀθοῦγδ οὗ ἡδίῃσαὶ σοὶ!" 
δῖοι, δῃὰ σαϊδοά ὈΡ (ποθ ἀθϑοϊδίΐομδ μοῖὶ οὗἉ ρἱεῖῦ 
διὰ Βομαδίυ, σοι παὰ Ὀθθη [ῸΓ ἸΏΔΩΥ ΩἜΏΟΓΑ- 
(ἰοἣϑ ἐμ σοργοδοῦ οὗ τωδηϊκίηα. Απ υπδδηοιβοὰ 
ΒΟ] ἴα 1 Κο ἃ οἱνν {πδὶ ἱβ Ὀσοΐίκθῃῃ ἄοπῃ, δυνά ἢ 88 
ὯΟ 8116, 1|πὸ ἃ Βοῦδο ἴῃ συΐπα; θαΐ ΒΥ ἴΠ6 ῬοΟτΟΣ 
οἵ Ομ γίδι 'β βοδβραὶ δηὰ ρτδοθ ἱξ 15 χοραϊγοά, ἰὰ ἐδ 
Ῥυΐ 'π Οσάον δραΐῃ, δηὰ διμϑα ἰο 6 δὴ Ἠδοϊιδιϊου 
οὗ ἀοά ἰπτουμὰ ἰδ βΒρίὶτι!. Απὰ ἐλευ 58.4}} ἀο 
(ἷ6, 186 (δὲ τὸ σοϊοαβοὰ οπέ οἵ οδρε νυν: ἴοσΣ 
Ὅ6 8.0 Ὀγου χη οαἱ οὗἉ [6 πουβο οὗ θοπάαρο, [δαὶ 
ἯΘ ΤΩΔΥ͂ δογτο Οοάα, Ὀοΐὰ ἰπ ΤΡ ΟΕ ἘΡ θπτποῖνες 
ἰο Ηἰδβ κἴοσυ, δηὰ ἴῃ δοϊρίηρ ἴο Ὀαϊ] 4 ὉρΡ δ 
σδυτοῖ οὐ ο8γ|}. ΗΈΕΚΧΕΥ.--Ὦ. Μ. ἴγβεα 
ΒΟΓΘΆΜΟΣ [Π6 ΟἿ γ|Ὃ}}] Ρ6 οἡ δαυίὰ ἴῃ ποῖ ἰποτο 
ἘΠῚ ΒΘ ὯῸ ΙΏΟΓΘ ἀΘϑί ἢ, ΠΟΥ ΒΟΥΤΟΥ͂,, ὯὨΟΣ ΟΥ̓ τς, 
ὯΟΣΡ Ῥαΐῃ, ἴῃ ψμἱοῖ, ἴοο, (6 τὸ ΜΠ 06 Ὧο ἐδθιιρ]6, 
ἴον ἴμ9 Τωοτὰ Οοὰ ΑἸπἰὶγ ἰβ ΗΠ πθ6 1 Γ 1:5 ἐθπ- 
Ρἰ6---ἰπ θη πὶ} (Π6 ΘΑ γί τἰδο ἢ, ἰοῦ 16 16 οἰ ἀφαὶ 
τυΐη, Β6 γτοβίογοα ἴὸ ψῆδὲ 1ὲ οὐ Δ }}} πδα, ἴο Ὀ6 
1} δοὶ] δηά στουπα ψ ον ὈΘΆΣΒ [86 ᾿ΔΌΘΥΏΔΟ]6 οὗ 
Οοά πίῃ ποθ (Εν. χχί. 8). 

10. Ου Ιχἱ. ὅ δὰ 6. ὙΟΌΟΣ ἷ5 οὗ (9 ορίηΐσῃ 
{π2ὶ (ἢ9 1β6γδϑ]  νοθ ν1}}} 1016] 16 Ῥγίοσὶ! Υ οἸοΘ 
ΟὨΪΥ͂ ἰΏ 5ὸ ΤῈΓ δὲ 1ἰ σοϊδιθαὰ ἴο ὑδδομβίηρ, δῃὰ ἰπδὲ 
{Π60} Μ|1}] γτοϑοοῖγθ [ὉΣ ἐμ 88. Ζδἱγρ ΘΟ 
τοῦ “186 ΠΡΡΗΥ͂ Βοσυϊοοδ᾽᾽ οὗ ἴ᾽6 ἀφο]. Βυὲ 
ἐμαὶ {π0 οἶῖοο οἵ ἰθδοιοσγα 9 ποὶ μοτὸ ἰῃ αὐοδίξοιι 

ἐπ ββοπη ΒΥ 86 ποτά 1) ΠΥ. Τοδομέης 
8 ποῖ [6 οαϑϑηῖίαὶ ποιϊΐοη οὗ ἔπ ργὶοδι ῃοοά, δυὶ 
βϑοσὶ ἤ οἷα] δῃὰ βδοσατηθηί] τηοάϊ ἰΐοα, [7,9 Βανὸ 
Ὡοΐ [ὯΓ ἴο ἰοοῖς ἴο ἤπηὰ {88 δῃηΐῃλ)8)] βδοσι οθβ (8θθ 
Ιχ. 7), ἢ πὸ δηὰ Βοσὲ ἃ Ῥγορββου οὗ (86 ]Ἰέοταὶ 



ΟΠΑΡ. {ΧΧ]. 1-11. 
- 

δον οσβίου οὗ 1ϑγδοὶ δῆς [86 δοθδβῇ ἰηίο ἃ Ὠδιϊοι 
οὔ ρῥγίοοίβ. Ἑζοϊκὶ οὶ, Βουσουοσ, [6116 υ8 (χὶν. 1δ, 16) 
ἐμδί ηοῖ ουὐβῶ 81] ὑἰμ9 1,ονϊζοα, θαΐ ΟὨΪΥ [86 Ῥῥτγἧοδία 
ἐμο 1“νἱίοα, [6 βΒοηβ οὗ Ζδάοξκ, βου] ρογίοστω ἐδ 
ῬΠΡΕΕ ἰυαῃοίίοηδ οὗ γυίοδίϑ ἱῃ [86 μουβο οἵ ἐδθ 

ΒΡ ἴῃ δαὶ ὀὲῖγ τοδο ἤδτλο ἐβ Φϑμον δ ϑῃδιη- 
88. Το Νὸν Τοδιδιηθηὶ δηὰ ἰἰθ Ῥσγουϊάθῃοθ 
οἵ αοὐ Βανο βηβὶο οη{Π1γ δ οτα [δὲ [818 ῬΤΟΡΒΘΟΥ 
ἴγα 8 οὶ ἀοδὶρησα ἴο ΘΟὨοΣ οἢ (Π6 26:8 ἃ ρδίοηϊ 
οὗ ΠΟΡΙ διύοης ἴδ 6 παῖ ση8. [Ι͂ἢ (86 Ἰύοη 
οὗ νϑῖβ. ὅ δῃά ὁ νῷ δνὸ ροϊηἰοα ουὔῦ 1.9 ἰχὰθ 
ληιογργοίδιίΐοη, Ηον [86 26.118 υπάοτείοοα ἐξπιΐβ 

ΓΑΔΥ͂ ὉΘ Β661} ἰ ΕἸΒΕΝΜΈΝΟΕΒ᾽Β Επέάφολίεα 
μαεηπέλειης, 7 ο]. 11... Ρ. 768 56. ΤῚ ψ}}} πο ᾿Θ ΘΟ 

πδιΐοη ἐμαὶ ν1}1 Β6 δ] ονσοᾶ ἴμ6 ργί γ]]ορθ οὗὅὨ βεσυ- 
πᾳ ἰδ ὅοτα. ϑβοῦλθ ὙΠΙ Ῥϑυιβῇ υἱἱίοχῖγ. Βαΐ 
ΟΥΘΟΥΥ 0960 πὶ}} αν ἵτο ἐμβουβαηά οἷρει δαπάγοα 
δβοσυδηΐβ. Απά ἐμΐ8 ΠΑ ΟΡ οὗ βογυδηίβ 18 ἀϑίου- 
τχϊηοα ὮὈΥ Ζδοολ. Υἱῖ. 28: “[η, (Ποβὸ ἄδγβ ἱϊ βἢ}] 
ΘΌΙΏΘ ἴο Ρ888 (ἰιαἱ ἴδ τηθῇ 6}}8}} ἴδε μοϊά ουί οἵ 8]} 

οὗ 86 παίζοῃβ, ουθῇ 8ἢ4}} ἰαίκο μοϊὰ οὗ 
ἦ86 βἰκῖσι οὗ ἷτα (ΠΒαὺ 18 ἃ 790, δαγίη, 76 ὶ}} ρὸ 
πιὰ γοῦ: [ῸΣ ἮΘ μᾶγθ μοατὰ (δαὶ 6 τ ἢ 
γου. Νον ἰδοσο δ΄ο δοοουάϊηρ ἴο {Π6 “76 008 
ΒΟΥΘΩΪΥ Ὠδιΐομβ, δηᾶὰ ἰθὴ τθῃ ΠῸΠ. οδοῦ που ]ὰ 
Τηδῖςο βούθῃ Βυηάγοί, θυ 68 [86 ψαττβοηὶ ὁ ΘΥ̓ΘΣΥ͂ 
ον “111 Βατοὸ ἴουσ οἷπηοσε (23, ποί εἰζίσε), 

Θαςἢ οἵ πρϊοῖ γ1}] 6 βεϊσοὰ ὈΥ ἃ θῃΐι]]ο, 1 20]- 
Ἰοπτβ ἐμαὲ ΤΟῸΓ Εἰτηθ8 βοῦύθϑ Βα αἀγθα ΡΘΓΘΟΏΒ, {. 6. 
ἵτο (δποιδδηὰ οἷσδὲ Βυμπάγοα, γὶ}} θ6 (86 ϑοσυδηίβ 
οἵ οὔθ 59ν. ΗΟΥ 80 ΠλδΥ οΟΠ]ἀ ἰακο μο]α οὗ ἴ86 
κεττωθηὶ οὗὨ ὁπ τωδῃ ἷθ ποΐὶ Ἔχρίαἱηθά. Βαὶ Ῥο- 
ἴον, 80 Ζ2ονιϑῃ ΟἸὨτἰβιδη, ταῦ 06 Βυρροθοά ἴο 
δυο υῃάεγείοοά ἰῃ ταδὶ βοῦβθ ψὸ δῃουϊὰ ἔδίζϑθ 
ἴπι6 Ργορμοοῖθα ἰῃ 1βαϊδῃ ἰχ., Ἰχ. Ὑοῖ Βο ποὺ] 
ποὶ βυιῆον {μ6 αδοι]9 Οοσποὶἑυβ ἰο μον, ἀονγῃ δὲ 
1.6 80168 οὗ ἷβ ἔδοὶ, δηὰ δο ἱβουμδὶ (μὲ ἢο Βυ- 
ταδῃ Ὀεΐηρ Βμου]ά ρῬοσηλὶξ ἃ [6] οὐγ- δ ἴο ἄο 8ο. 
Αείδ χ. 25, 26. Απᾷά ἰδοβο ποσάβ οὗ "ἰδ (Ἀοἱδβ χ. 
84, 35), «ἀοὰ ἐκ πο ΤΕΒΡΘΟίΟΣ οὗ Ῥϑσροῃβ: Βπὶ ἴῃ 
ΟΥΟΙΥ Ὠδίΐοῃ μ6 ἐπὶ ἔδδαγοίῃ Ηΐτ, δηὰ ποσϊζοί ἢ 
Υἰρἰθούβηοδα, ἰδ δ6ὺθ κι Ηΐμι," βου !ὰ 
αν Ῥγονοηϊοά ΟἸ τ βειδῃ οχροαίΐογ οὗ ἐμ ΟἹὰ 
Τοαϊαπηοηΐ [τῸδὶ δὐἰορεῖης [8 σΔΓΠΔ] ἱηοχργοίδιίΐοη 
οἵ 9 726. Ὁγ. Ομδγίοβ. Ηοᾶρο [δ ἰσΌ]Ὺ βδιἀ 
{μδὺ ἰὰ τὸ ἀἱάκοιΐο ρογίίουβ οὗ (0 Νον Τοβίδ- 
τυθηΐ “ (Π619 ἰθ 0 ἱπὲιπηδίΐοη ἐπαὶ ΔΏΥ ΟὯΘ οἶδβα 
οἵ ΟἸ τἱριΐαπα, οὐ ΟἿ στ ϑάδηβ οὐὗἨ ΔΏΥ ΟἢΘ ΠδίϊοΩ ΟΣ 
ΤΆΘΘ, 8.Θ ἰο Ὀ6 ΟΧαΙ] ἰοα ονοῦ ἰμοὲν Ὀσοίσοη ; ΠΟΙ ΟΣ 
ἷβ (Πογο [86 8] ἱχμἴοϑὲ δὰ ἵοῃ ἵπαὶ 186 ἕαΐυτο 
Κκίπράοιῃ οἵὗἩ Ομ τὲ ἰδ ἴο δ6 οὗ ΘΑΣΙΒΙΥ ΒΡ] ΠΟΥ. 
ΝΟΣ ΟΠΪΥ͂ δζὸ ἰμθ89 δχρϑοίδίϊουβ σι βοῦΐ ΒΗΥ͂ 
Τουηἀκδίίοῃ ἰῃὰ (6 ἐοδοβίηρσο οὗ (850 ΑΡοδίϊϑα, μαΐ 
ΠΟΥ ὅσο δἷκο ἱποοῃβίϑίθης τὴ [86 τ 8016 βρὶτὶς  ΟἾνίδέ 
οὗ μοὶν ἐπειγαοίίομδ. . .. 10 8 86 πηθοῖι ορροθθαᾶ 
ἴο ἰδο αρὶτὶὶ οὗ [6 ΘΟὈδρ6] {πδὶ 
Οπτῖδῦν Κίβκάοτω βῃουϊὰ Ρ6 δά) ἴ0 ΒΩΥ͂ ΔῈ 
ΟΣ βεὲ οἵ πλθῶ οἢ ἴδ6 φτουπά οὗ πδίαγαὶ ἀοθοθηί, 

τουθι ϊηθηοο ἴῃ ὶ χίὶ 
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85 ΟΣ {86 ρτουπά οὗ ΒΡ ΥΟΣ δἰδίαγο, ῬἈγεΐοδὶ 
Βίσοηχίν, ΟΣ τὸ8}1}." ---. Μ.1]. ΒΆΝ 

11. Οπ ᾿χὶ. 9. “Οπιπΐδ, φιὶ υἱάεγίξ 608, ρτίπια 
“ποπίδ οοσποδοσὶ, για δεπμθη, δεί, οὐ δεποάϊχεγι 7)0- 
πηῆπδ. Οὐΐᾳ ἐπῖπι ἐς οταϊπά υἱίαο, πιαπδιείμαϊπε, 
εοππξηῖα, λοεριἑαϊ ας, συποίίδουα ουἱγειξίδυδ πολ 
ἐπε σαί Ρορυΐωπι 1)εὶ 3 ἩΙΕΒΟΝΥΜΤΘΒ. 

12. Οὑ ἰχὶ. 11. [“΄80 ἐμαὶ (86 πῆο]9 πογ]ὰ ἰδ 
Ὀϑοοῖαθ Εχίθη: σϑοϊ δι πηθα [ὉΣ ουογ οὖἱ οὗ ἴπ 6 δηὰ 
οὗ (π6 πηγὶ ίθοῦβ δροΐϊεῖ. [Ἃ {ἷ85 γϑδν οἵ υ}]- 
166 1Π6 6 χοδίογϑα ἰο ἐΐ8 Ῥσοροσ ποῖσϑ, 186 
τἱρπίοουβ βοοὰ. ΕῸΓ 411] (ἢοβϑθ ὙΘΆΤΥ οὗ 
ἩΤΟΏ, ΘΟ ΡΘΏ ΒΑ οη 5ἢ.8]] θό τηδθ. ΤΏ 6 Ῥσίοϑιϊ 
Κη Νὶ]} το-οοηδθογθίθ βαχηθ- δ σ οἰχο ἸΏ ΘΏ, δ 
1ΠῸΥ 88}8}} πον ὑ6 "Κίηχβ δηὰ γχὶοϑί υμίο οα,, 
ΚΑΥ, Ὁ. Μ.]. 

ἩἨΟΜΙΧΕΤΊΟΑΙ, ἩΤΝΊΒ. 

1, Οἱ ἴχἱ. 1-8. Τῆι απποιποεπιοπέ οἱ ἐδ οοπιῖπς 
ϑαυίοιν ὃν ΗΠ πιδο1|.----Ἴἰ [6}}6 1) 16 Ῥργβοὴ γπ0Ὸ 
βορθ Ηΐπι; 2) ΗΪδ8 οαυϊρυλοιϊ ἔος Ηΐβ ποῖ; 8) 
ἐμ9 ἀραίχη οὗ Ηἰἶϑ πηϊϑδίου. [ὲ 6 α) ὑο Ῥγοῃχίβθ 
δηὰ ῬοβίοΟΥ 411} οομβοϊδίίοη ἴου 186 φοάϊγ; ὁ) ἰο 
ΔΏΒΟΙΏΟΘ ἡυἀχηλοηξ ἴον {86 π|ιοϊκοά, 

2. [Τῆ6 Τωονὰ δλαίδ, ἀαποὶπέρ πι6.--- ΑΘΥΟΏ ΜδῸ8 
δῃοϊηϊοα ἴο Ὁθ μιν τοδὶ ὉΥ̓ Μίομεβ (Εχοά. χὶ]. 
18: ον. υἱϊὶ. 12, Το 10Β}ὉΡ Ηϊμλθοὶ ἢδ8 
δηοϊηϊοα Μορδίδῃ δ. χὶγυ. 7, " αοά τθΥ αοά, Βα 
δηοϊηίοα Τἢθ6. 80 τῪΘ ΚΚΩΟῪ ἰδδὶ Ὑοῖὶ «6811 
Μ88 Ὀδριϊζοα (δπιίἀδὲ οσονὰβ Μ 30 γασθ οομίθθθ- 
ἴῃς Π6}Ὑ δίῃηβ, Μαῖίὶ. 111, θ, δὲ οῃ 8 ρτϑαὶ ΠΑΥ οὗ 
Αἰσηοϑμθῃῖ), ἰῃ9 μοαγοηθ ὙΟΣΘ “στοη  ᾽ (Μασ 1. 
10), 88 1{ ἰῃο νοῖ] τὶς ὴ αοὐ 8πηα σχδῃ 
ὝΟΥΘ ἵοτ δϑουηάον, δῃὰ “ αποϊπίοὰ Ἡΐπι υἱἱλ 
ἰδὲ Ηοῖν Ολοοι᾽ (Αοιὰ χ. 88), ἀϑοϊαγίης Ηΐπὶ ἰο 
θο “Ηἰἷἱ5 Ὀοϊονθὰ βου, ἰπ ψβοῖὰ Ἠδ γ͵ὰϑ ν6]} 
Ρ]εαβοα," βῃου!Υ αὔθ αγὰβ 6808 ΡαΡΠΙοΙ δΔὈ“ 
Ρἰϊοὰ {ἢ18 ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂ ἰο ΗΪπη86 1 (Ἴλιο ἷν. 17) ; 
δη (δὴ "τοηΐ ἴοσί ἢ ἰο ὑγοοϊαΐ πὶ {πὸ πον 8 α1- 
199 (6 ἦν. 48: γἱ1}1. 1). Κα͵αυ, ἢ. Μ 

8. Ου χὶΐὶ. 6, 7. Τὴε δρίσίμιαὶ ΤΡγϊοδιλοοά 
Ολιν οἰΐατι.---1) Τὶς οϑῆοθ (πιξηἰβέοσβ οἱ Θοὰ), 
α) ὉΥ Ββρίσίϊ.8] βδογίβοο. (Βόμλ. χίϊ. 1; 1 Ῥοῖ. 
ἷἱ;, δ: Ἦν. χὶϊ!. 16); δὴ) ὉΥ ἱπίοσοθαϊης δηὰ 
ῬΙοβείηρ , 2) ΤὨοἷΓ ρῥιοβϑοηΐ βδη; 8) Τμοὶν [Ὁ- 
ἰυΥ6 α]οχιβοαδίϊοη. ᾿ 

4, Οη ᾿Ιχὶ. 9. Ηον δἵὸ ΟἸ τί βίδα Κηοτα 
ΔΙΏΟΏΩΩ ΟἾΒΟΡ ποῦ 1) ΒΥ ἰδεῖς οοηζεδδίοη, 
ΜΟΙ ἀοοδ μοὶ δατοθ πιιῖ ἐμαὶ οὗ [86 νον]ά; 
2) ΒΥ μον εραἰξ, νμΐοῖ αἰ θδγα στηοδὲ ἀφο ὁ] 
ἔτοια ἰμδὲ οὗ (6 ομἑ]άχϑη οὗ {μ6 ποεϊὰ, 



θ64 ΤῊΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΛΗ. 

2. Α ὈΙΒΤΑΝΤ' ΥἹΕῊῪ ΟΕ ΤῊΞ ΟΟΜΡΙΦΞΤΊΟΝ ΟΕ ΒΑΙΑΤΙΟΝ. 

ΟἜΛΑΡΤΕΒ [ΧΧ1]. 

8) Ἐῖονν ἴ8ο Ἐϊοάφθαηλοσ 16 ἘΠ τ 801{ [86 ΕἸΩἰδμος οὗ [116 ἔδαϊν δῇ 08. 

ΟΗΑΡΤΕΒ [{Χ]]. 1-. 

1 ἘῸΒ ΖΙου Β βαβκα Ψ11 1 ποῖ μοὶ ΠΥ Ρθδο6, 
Απά ἴον Φογυβα  θπι 8 Β8 κθ 1 51}}} ποῖ χεβῦ, 
Ὁπ6} ἐδ τ εὐθουβηθββ ἐπογοοῦ 1 Του τ 88 ῬΠΕΗΤΟΡΝΝ 
Απᾶ ἐδ εἰ ναίΐζοῃ ἱμοσϑοῦ 88 "8 ἰδρ ἐλαέ Ὀυχηοίλ 

2 Απὰ {μ6 ΟἸδῃξ]68 8818}} βοὺ ἐμ σὶρ ὐθουβηθδδ, 
Αμὰ 8]] ἰκίπρβ (ΠΥ ρου : 
Απά δου 8810 Ὀ6 “8116 Ἁ ὮΥ͂ 8. ΠΟῪ ὨΔΙΏΘ, 
ὝΤΒΙΟΝ {π9 πιουίι οὗὨ [δ 1.0Β} 588}} Ὡδπιδ. 

8 ΤὮοιυ 8}.8]0 8150 ὈΘ 8 Ἔσσόντῃ οὗ βΊοσῃ ἴῃ [186 μαπᾶ οὗ (86 0 Βῦ, 
Απά 8 τουδὶ αἰδάϑῃηι ἰῃ [6 μδῃα οὗ [ΠΥ Οοά. 

4 Του β.8}0 ἢ0 τοῦθ 6 ἑογιαθὰ ΕΌσβδ Κθη ; 
ΝΟΙΟΒ6Ρ 888}1 {ΠΥ Ἰαπα ΔΗΥ͂ πιοτὸ Ὀ6 να ἑατπιοᾷ Τοβοϊδίο ς Ἷ 
Αὐυἱὐ ἰδοὺ Βμα]} ὑς: οΔἰ]οά ! ΟΡ Ζί- 8, 
Αμὰ ἰγ Ἰδπὰ "Βϑυϊδῃη 
Ἐὸν 189 0Ε}Ὁ ἀο κβιοια ἃ ἷπ {Πο06, 
Απὰ [}γΥ ἰδηὰ 58}}8}} θ6 τηδυσὶθά. 

δ βιὰ α8 8. κα ἐν μὲ ΤΏΔΠ ΤΔΙτ οί ἃ ὙἹΥρΐη, 
ΒΟΏΒ ΙΩΔΙΤῪ ἴδ66: 

1 ΠΠ 8.8 τὴ γί ἀθστοόσα σο)οϊοοὶ α οὐον [80 Ὀγὶάθ, Χ 
ϑο 88.8}} ἐγ αοἄ ζΤο͵οΐοθ οὐοσ {μιθ6. 

1 Τηδὶ (2, δέν ἀεϊίσλὲ ἴΝ ἐπ ἈδΡ. 

δ α δυγηΐπο ἰογολ. 

8 Τμδὶ ἴα, Ἀαγτίρά, 8 Ηοῦ. τοἱλ ἕλο λον α' ἐλο δνίδοργοονα. 

ἘΧΒΟΈΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙ, 

ἐ ΕΣ μὴν ετρουριθ τ γ᾽ αμην ΒΑΘ ἴῃ (ἢἷδ 88 ἰῃ μὰς Βαϊ γδαϊδοη ψὶ}} ἰδ κθ Ὁ1]δοθ ὡτδάυδιν. 
Ῥτθοεάϊης ἐπγαε ὀνοις τοδὶ ἐπΐηρη μδά Ὀθθῃ οδδρίον ᾿χὶϊ. (ῃ9 σροαῖεον ἷθ. Ὡοῖ ἐπ 
τηϊθοα ἰὼ Ῥτονΐουθ εγμησπα ἀϑ ὙΨμὶ| Ὴ [16 Μερείδι, [ τοδϊπίαΐπ, τῖῖὰ 5τικπ 
ΠΗ ΔΠοὰ ἢ ΕΝ Αμοϊηιοὰ οὗ αοἀ ἀροΐδγοβ σοὶ ΣΤΊΣΒΟΗ. [Ἐογ0 ἴΠ6ΣΘ ἷ8 8 τολδίακο. ὨΒΥΤΥΖΘΟΗ 
ἀοοἰ ἀφ] Υ, ΔΡΡϑδ] ἑν ἰο Ηΐδ Ἰονθ ἴο 7 γβδ ἐπὶ δ8 
{Π6 δυγεδὶ χυδγδηίοο, ἰπδὲ Η Μ1}] ηοἱ γοδὶ [1}} γὰ- 
Βϑίοτλ 86 Θχαϊ θὰ ἰο ἰμ9 ἱσμδαὶ Ρἱΐοι οἵ αἸΟΓΥ, 
δηὰ 88 ἰπ9 ἐΡΡΓΟΡΤΙΝΙΣ ΘΧΡΓΘδΑΙοΏ οὗ ἰμ 5 ΧΊΟΥ, ἃ 
ὨΘῊΤ Ὡ8ΠῚΘ μοὶ τὲς ϑεκύ τη ἴο δογ (γοσα, 1 ἐξ ον 
Τογβα! ομλ π|ὶὲ}} (μθῃ δ (ἢ τηοδὲ ῥα ΡΝ 
ογῃδπιθηΐ οὗ [πΠ6 0ἘΡ μον Κίηρ (γοσ. ὃ 
ποῖ ΔΙΘ ψθοη οουῃ τ οἱὲ 
οολθ ἀοϑοϊαίθο. Τδοτο ψ1]}]} 

ἀνὰ τ 
Γ ἐκὰ ἰ6 τοϊδοῃ 

Ὀοίτοοα ογαδαίθι δηὰ Ψοβονδῆ, ψιἱο οδπηοὶ 
06 ἀΐανοϊγοί, Ὀϑοδῦβο ἐξ σοδίβ οὐ ἴδθ ἀδοροσὲ δηὰ 
ἰσυοδὲ Ιογο. Φοδονδὴ πὸ} ἤαγοὸ Ὀἰθαδυσο ἰῃ 99- 
ΤΌΜΔΙΘΙΑ 88 ἃ ὑσίἀορτοοτα ἐπ πἷἰ6 ὑγίάθ. ΤΒατο- 
ἴογϑ ϑγαβα!θαι οδημοῖ δραΐη ὑ6 βερδγαίϑά ἤτοι 
Φομβουδὰ, οὐ ἔτοτλ δοὺς ομ!] ἄγϑη (νοσβ. 4 δπὰ δ). 

2. Ἐπτοσ Χίου ̓Β 6ε1κο-----τοὐοίο9 ονὸσ 866. 
(γετα. 1-δ). Υοπιΐρηὶ δ᾽τοδὲ μανοὸ ἐμουρῆὲ ἐμαὶ 
1116 ῥτυπκὶδθ δὰ τοδοῃοᾶ ἐΐ πιαχίπυτα δὶ ἐῃθ οἴοβα 
οὗ οπαρίος ᾿χὶ., δηὰ ἐμδὲ ποι ίηρ οουἹὰ Ρ6 
ἀάοά. Βαὲ (δῖ ἴδ ποί 189 ο5386. ΤῸ ΟἿΣ τἶθθ 
δεν τοδά, σοῦ. 1, ἴμδὲ ([Ὡ6 Μοραΐδῃ βρϑαΐκε οἵ ἰῃ- 

αϑοσὶ ψμίοι δ πὶ}} ρμαὶ ἔοσίἢ ἰο Ὀγίηρ 
7 ες τηνον ἴο {89 μἱρῇοδὶ ἰνήρκμθν οὗ ρἴοιγ. Ἧ7[6 
Ῥοζοοῖνο ἔγοα {μιῖ8 ἰδιδὲὶ πρεσξῶν Πταυ ε οὗ 

τηδῖζοβ [ἢ 8 δρϑδῖκοσ ἰῃ [{18 ομδρίοσς ἰο 6 Φϑβόονδὶ. 
Ι ἐτδπβὶαίο ἵγοπι ᾿ἷδ (ΟΠ ΘΏΪΔΥΙΥ : “ Τῆδι 9680» 
Ὑδὴ Βοτὸ βρϑδαίκα (ΧΧ. Τάπουμ, αβότισα, γ1- 
ΤΕΙΧΟΘΑ, ὺΖΖΔΊΤΟ), ἷ8 βῆονγῃι ὈΥ νοσ, 6 α; διά 
ΒΥ ἐδθ το οὗἩ ἴμο ποσὰ ΠΤ, πμίοὰ ἰβ ἐδο εσ- 
ὈΓοδαῖοι ΟΣ ΊΟΠΪΥ͂ δἰ ρ]ογοά ὉΥ Φοιονδὰ ἩΒεη 
Ηο Ιεὼ (δ αχίδἰΐπρ οομαϊεϊου οἵἉ ἐιΐπρβ οοσεηυθ 
πἰϊπουαὲ ἰηἰογροαίΐης (ἰχν. 6; |ν]ϊ. 11 ; Ιχὶν. 11]; 
ΧΙ, 14). -Ὁ. Μ] Το Ἰαίον ἱπίοσρσθίοσα Ό 
(86 τηοδὶ ρμασὶ ἐδο πογὰβ δα δὴ πἰζοσασοο οἵ 
186 ΡΙῸ ΣΙ Βυὶϊ μον οουἱὰ Ὧ6 ΠΟΡΦ ἰο βοα 8]Ϊ 
ΠΕ εΐα μα] γαϊΐοα δοοοιρ ἑμοὰ ἢ Αὐτὰ μον 

ἃ μθ δρροΐπὲὶ ἰ88 Ἡδίομιοσβ δρόίκαϊ οἵ ἰῃ γοῦ. 
. Εὸν τι ἘΠ πὸ ἘΜ ΠΟΙ ἘΦ ΕΣ ΜΌΓ 
Β οἱ 6 ῆο ἩὮΟΙΩ ἴΠ 6 ῬΤορδοὶ ΔΡ 
ἴο ΑΕ Φοβονδ ΟΥ̓ΘΏ 88 ἱπορβϑδΈ ΠΥ 88 ἐβεὶ πρρὰ 
861{ ἀοοβ {γε 1), 8 ἐχαβοίΐοδὶ οδρεῖοθ. [ηίοις- 
ΘΟΒΒΟΤΕ, ΤδῸ Ὁ Υ {δεῖν ΒΌΡΡΙ ἰοδίΐοαβ γίηρ δροαὶ 
ἐπ᾿ χοβίοσδαιϊου ν᾽ πο οὗ Φογυβδίοσω, αγὸ Ὡοὶ 
παίομοτθ οὐ ἰδ παὶῖ]ῖ8. ΕῸΣ ᾿δίομμλοθῃ 816 βεὶ 
ΟΥ̓́ΣΣ δοιιοί ἷηρ τ ΔΙΟΝ ΔΙΣΟΔΑΥ οχὶδίβ.Ό ΟΘΟΣΥΟ, 

ἴοο, ἐμ 1Σ5.), πΑἱοῖν αἰ σαὶ βοΔΏΕΥ βίδηάδ δὲ [89 Β6- 
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εἰποίΐης οἵ (86 ἀϊθοοῦσθο, δα ἷθ σοροδιθὰ ἴῃ (ἢ 6 
βοοοηὰ πϑρορ. (ἐοάΑποϊηϊοα χε ποῖ, ουΐ οὗ 
Ἰυνο ἰο Ζίοα.0 [ἢ Η]8 ἰοσο, μιοσοίοσο, 11θθ [89 86- 
συγὶιν ἰδὲ Ζίοη Μ1}} ματα μοῦ σίῃί, (μδὲ {86 
Ῥτοιιΐαθ αίνθα ΠῸΥ ΜΠῚ᾽Ὶ1 Ὀ6 Κορ. [8 δ Ὀοίίον 
Βυαδταηίοο οοποοίϊγδοὶϑῦ Ηδ Μ11]} ποῖ τοδὶ {11} Ποῦ 
τὶ Εἰδουπηοθθ ὈσοΒ ΚΒ ΤΟ ἢ 88 Ὀσὶ α ἈῦΣ9858, ΠΔΠΊΟΙγ, 
186 [11 Ὀτί αἰ ιϊηοδα οἵ {μ6 οἰθᾶνς ἀδΥ, δηὰ 6 γ βα]- 
νδϊΐζοη δὲ ἃ Ὀϊδπίηᾳ ἴοσοῖβ, Τμο οπο οἴ ἰμοθα 
ἧτηδραθ ἰΒ ἰδοῦ ἴγουι ἰδ ἀἄδλύ, [1:6 οἰ} Ὁ ἔγοτα 
16 εἰσηϊ. ΒΥ ἀδλγ ἴΠ6γ6 18 ἣο οἰθαγοῦ ᾿ἰρδϊ (Δ 
ἐῃαὲ πιο οῦ οοῦλο8 ἴσου (8:6 δι; ὃν πἰρμί ἢο ᾿ἰρμὶ 
δοΐποα πόσο γα ΒΠΥ ἔμδα δ Ὀ]ασίης ἴογοι. 2) 
ἷθ ΠΟΙΘ υϑοῦ 86]. 10; Ἰχ, 8,10. Ια οοῦυδηθαδ 
δηᾷὰ σοι ο οὉ πὰ ἰο Οη6 δηοίδογ, 86 ἰῃ 
Ἰχὶ. 10; 11χ, 17; Ἰνὶ. 1; 11. δ, 6, 8,6. ὙΠ θα 19- 
Τ861}8 ΥἹβὨθουσποδα δὰ μα νδίΐοη μδνϑ αἰἰαϊποὰ 
τοῖν σαϊπιϊαδίάοι, (πο (ΠΟΥ͂ Μ]}] διιἷΐπιθ 80 ὈΠΕΒΕΥ͂ 
1δδὲ 411} πδίΐοῃβ δηὰ ἰκῖηρβ τουδὶ 606 ἰβοὶ. 1 ἀο 
ποῖ ἰδιηῖκς (δὲ {πο γ ͵θ ΔΏΥ ομθϑη 8] αἱ βθγθηοθ 
δοίτοοη δβαϊναϊΐου δοὰ βίοσυ. ΟἿΟΣ ἷβ ΟΥ̓ 20 
1Π0 δἰὰθ οἵἉ δβαϊνδιίΐοη τ] οἢ δίσκο {1.6 ογϑα, ψἢἷς 
ἴα ουντὰ]ν οοπδρίσαοῦδ (οορ. ἱνἱϊϊ. δ᾽. Βαι 
ὙὮ6η [δὶ ἢδ8 ποττιὸ ὨΘῊ ΟὈΣΤΆΣΑΙΪΥ δηᾶ ἰη- 
ΜΡ], ἃ ΔΘῪ Ὠ8Π1Θ ἰδ 8160 ΔΡριορσγίδίο ἴοσ αἷτ. 
ΤὨΪΒ ὨΘῊῪ ΠΒΠ10 ΤΟΡγοϑοηίδ, ἰμοτοΐοσο, ἃ ὩΘῪ {{π|6, 
ἴπ6 {πιο οὗ ποῦ ἰδ ἷβ βαϊὰ : “ Βϑῇο]ά, ἴ πιδῖκο 
811 (πἰηχα πο (Βον. χχί. δ). Βαὶ οἿἱγ αοά 
ἩἱΪπιθο! ὁλπ δρροίΐης (33, ἰο γΐίοχοθ, ρεηζγαγε, 
φποίαγε, ΟὨΪΥ Β6ΙΘ ἴῃ 1βαΐδἢ) ἐπι ῖβ ὩΘῊῪ Ὥδπιθ, ΜΠϊοῖ 
ΘΧΔΟΙΥ͂ ΘΟΣΓΘΒΡΟΏἋΒ ἰο (πὸ φοαὐδϑη λα] πδίῃτο οὗὨ [8- 
τ86]. Ἧ Ρεσοεῖνο ἔγουλ {π16 ἰγαὶϊδ ἰμδὲ {80 Ῥτο- 
οἱ ἀοοδ ποὺ ὑμίηἰκς ΤΟ ΓΟΙΥ οὗὨ ἔπ τοδϊοσϑίζοῃ ἢ 
ὑγτώ οορ. ον. ἱϊ. 17. Ἠὸον πῇ (Πμ6 σϑῃο- 
νλιοὰ Φογύβδι θαι Νὶ}} εἰδηὰ 16 δοθῆ ἴγοιλ Υσ. 8. 
ΤῊῸ ΟΥΟΥΤῺ ἰδ [89 ογῃδιηδηΐ οἵ ἃ ῥγίποοβ μοδά. 
ὝοΩ Ψεγυθαΐθηι 18 9 μον μ᾿ σίογιουδ οόνη, ἱ τι 
θ ἐμ6 ἔτεϊ, ἰσμοαῖ, πιοσὶ ῥγϑοίουβ ἦοτοὶ πλοῦ Ἦθ]Ρ 
ἰὐπατάβας οολρ. χχυϊὶὶ, 1,ὅ; δον. χσχὶ). [“1| 

Ὀθοη ἐπουχῶϊ ὈΥ βοπῖο ἱμαὶ (619 ἷθ ἃ τδηΐ οἵ 
ΘΟΙΩΤΌΪΟ 1ἷῺ τοργοθοοϊης (δ 6 ογοῦπι 85 ἴῃ [ῃ6 
Ἠδηά, ἰπβιοδὰ οὗ 1.5 θοΐῃρ ὑροῦ ὑπὸ μοδὰ 9 δαὶ ἱΐ 
τουδὶ 6 οὐνίουκ, (αὶ πὶ|ϊ 0 ῬΓΟΡΓΙΘΥ͂ πδί- 
Ἔὐοῦ οοὐἹὰ {π6 ομυτοῦ Ὀ6 Βροΐοη οὗ 88 μἰβδοοὰ 
οὐ 6 ποδά οὗ Φϑῆονδῃ. ἢ ἦᾳ ἀὁ- 
εἰσηιοά ἴο ἰδοὺ {86 ἱ σῇ οδεϊπιδίΐοη 1 το 96- 
Ττι8816πὶ 504}} 06 Βοὰ ὃγ ἰμο Μοεὶ ΗἰξΒ, δηᾶ ΠΟΥ 
Ῥογίδοι βεουσῖΥ υπάον ΗἾδ ῥγοϊθοίζοη."" ΗΈΝΡΕΕΒ- 
ΒΟΝ, ὙΠῸ τ ΒΟΥ βυδπιϊταίοθ ἴον Βδἢ , ἰη [86 Βο- 
οὐμὰ ΣΩΘΙΩΡΟΣ οὗ γοῦ, 8, δὶπι, ΟΣ ἐπ ΤΟρϑὴ 

7 Απὰ ἰὸ ἐπΐ8 

δαηὰ (ἢ3).-- Ὁ. Μ.1] ὙΒο]οτο οἵ ϑοδονδ οἰδοία 
ἰδὲ ΨΦαγυβαιθῆι οΔῃ ὨΟΥ͂ΘΡ ΙΏΟΣΘ ἢῸ οδ]]οὰ ΕἘἾἮΌΣ- 
ΒΑΪΚΘΙΏ, ΠῸΣ ΠΟΥ ἰαπὰ Ὠοαοϊαῖθ: (Πδὶ, οἢ 108 
ΘΟΒΙΓΆΓΥ, [86 ΟΥ̓ πχυδὶ Ὀ6 οΔ}1ὁὦ 1 γ-ἄο)κμτ.1- 
ἮΘΣ, δηὰ (89 Ἰεὰ ἈΜδισίθϑᾶ. Που δδϊῖϊ ὈΘ 
οδἹ]Ἱϑᾶ, 8 οΘαυναϊοηὶ ἰο Του ϑθαῖς 6. [ΤὨο 
Ε, Υ.. ἐγδῃβ᾽δίθδ ἰ8ὸ ἐπτοὸ ἢσεὶ πδπιθθ, δηὰ αἶνϑθ 
ἐλ6 οτἱρίῃδὶ ἴοστηβ οὔ ἰΐα ὑπὸ ἰδϑὲ, ΤῊΪΐβ ἰδ δ 
ταδηϊίθοϊ ἴῃ ἱ δὰ ,ϑλεπιαπιαὴ 
δῖοὸ ἰμ6 ΗΘΟΓΘῪ πορὰβ τ ΐοῃ δγὸ σοϑρθοίένοὶ 
τοῃδογοά ἘΌσΘαΚΘ δηὰ Ὠοδοϊαῖο. ἀπριαὶ 
δηά ΗθρἢΖί Δ} οοοῦν 88 δοίι8] Πδσιθ8; {μ6 ΤΌΣΠΊΘΓ 
8 ἰμδὺ οὗἨ [86 τηοίπος οὗ 7 ϑοββαρβαὶί (1 Κίηρβ 
χχὶϊΐ. 42), ἰΠὸ Ἰδίίοσ τὰϑ [ὴ6 Ὡδπιο οὗ [86 ἸΠοῖ ΠῸ Ὁ 
οὗ Μαρδροοὴ (2 Κίηρη χχὶ. 1).. Ὶ ἰθ σϑββοῃδὺ]θ 
ἴο ΒΌΡΡρονϑθ ἔδδὶ [Δ0 ῥδββαρο Ὀθίοσθ υ8 νψαβ τσὶ τἴθη 
ὙΠῚἢ} δἰ] υδίοι ἰο (6 Τοδιγίδρο οὗ Ηοσοίκι δ ἢ 
ἩΘρσίραμ, δηὰ ἐμαὶ ἴῃ ᾿πλα ΟΣ δ ἴοσι οὗ 
δσρυοβδδίοη μοσο δα ρογθα 6 ΓῸ δυρρεοιθα Ὁ {μὲ 
ογοηῖ, Ταδὶ τρδυτίδρθ ᾿γ8ὰ8 οὐ θη Βαὶ]οα Ἡ10} 

ΟΥ δὲ 111] οὗ Ῥγόζωιθϑο. Βυὶ Μδῃβδαβθθῆ, [Π6 βοὴ 
οὗ Ἡεζοϊκίδῃ ὃγΥ ΗρΕσὶ θδιι, Ὀσουρε συΐη οα 20- 
ἄδῃ. Τινΐδ μδβϑαᾶρθ, ἰβθη, οου Ἱὰ ΒΑΡ Ϊγ μανὸ ὈΘΘη 
πτϊθοαι δῇος (μ6 ἄθδίὰ οἵ Ἠεδζοκίαι, Ῥτοίθεθου 
ΡΙΟΜΡΎΕΒΙ ῬΟΥΠΠΘΏΝΙΥ δίκη: “Αἱ πνῇὴῆδὶ ρμουϊοὰ 
(ον ἴΠ6 οΪοδο οὗ 16 οδρί ἐν τγ ποῦ] (πο τοϊπὰ 
οὗ ἃ Ἰαϊον τος δνὸ ἰπτηθα ἰο 80 αἰμαϑίγουβ ἃ 
ΤΑΒΙΤῚ δπὰ 8βὸ ἐ1]] οἴποποὰ ἃ ΠΔ10 88 ἴπδὶ οἵ 
ἩδΡΒΣΙΌΔΒ, 85 βυρσρμοδίϊγο οὗ ορὸ διὰ μ]δάῃθε 
-Ὁ. Μ1 Το Ἰδυὰ 6}8}} δὸ οδοὰ ΠᾺ}3, 
ἑ. ἐ., Μαγίαία. ΤῊ ΒΟΙΥ Ἰαηὰ 641} ηοΐ Ὀ6 8 Υἱγ- 
εἶπ ομιοβθῃ ὮΥ̓͂ 0 Πγ81), ὨΟΓ 8 τορυάϊδίοα πὴ, ὯΟΣ 
ἃ πἰάον, θα ἃ τ|ῖϊΐο νης ἰπ (6 ΘΟ.) ΧΑ] το δίΐομ, 

ΓΝ ἰδότο 881} οογσοβρουά ἃ ἀσα]6 
το ἐγ (νον. ὅ). [[ποϊορὰ οὗ ΤΥ Βοῃδ, ΠΟ ΤΗ 
δηὰ ΤἸΛΩΥ͂ οἴδοῖβ ποιὰ τοδὰ ΤΠΥ͂ αὶ] ᾶθια, 
ομδηρίηρ 723 ἱπίο 7.23, δηὰ (μ6Υ οοπβίδδρ {86 
Ἰασαὶ ἰο ὃ6 υβοᾶ ἴον ἔμ βἰηρυϊαγ, ΦοΒβονδὴ θείης 

186 Βυϊ]ος οὔ Φογυβαίθηι, το τλαυσὶθθ μοῦ. ΤῊΪθ 
αἰ ογϑδίίοη 85 Ὀθϑῃ τηδάθ (0 σοπῖονο ἴδθ βϑϑιΐην 
ἱποοη τ Υ̓ ΟΥ̓ ΒΟΠΒ πλαυσυΐηρ ἐποῖν τοί μοσ. “ΤῊΘ 
ἰάοα οὗ [Π6 τηδγγίδρο οἵ οἰ άσοη τ ῖιὰ ὑπ οἷν, πο- 

ἷα Ἰπάοοαὰ ἱποοησταουβ, Ῥὰξ Ὠοΐ ΟὨΪΥ͂ 8 2}3, 
8 ὯΟ0]6 ποσὰ, ποι ἐπ ἰι50!  ὌΧργεββοθ ΟὨΪΥ͂ 
ὑΔ ΚΙ, Ῥοββοδδιοη οὗ, θαΐ, ΤΔΟΓΘΟΥΟΣ, ουγοῦ δηά 
ΒοΟΙΏΘ δ.Ὸ Ὀ] πάρα ἱοροίδον ἰῃ ἔθ Ρχοβοροροῖδ.,; 
--᾿ειστζθση. Τῆθ ρῥαγί 6168 οὗἨ ΘΟΠΙΡΑΓΒΟΏ 8 ΓΘ 
ἴο Ὀ6 Βυρρ! οα (ΟΕΘΕΝ. αν. ἢ 165,2 λ). ΑΙ γουηρ 
Ἰη8Δ ὉΥ͂ ὌΛΙΤΤΊΒΕ “ΜΪη8 [ῸΣ 1 Ππλ860 1 δὴ ἰπη 1 θη- 
8019 σεῦ ὑο Ὦδγο δηά ἴο [0]4,"--Κα͵αν.--Ὁ. Μ.] 

Ὁ) ἘξοτΥ [80 Εϊοάθοσηθσ βοοοιαρ!δηθα ἴπὸ δδαϊναϊίου οὗ ϑοστβαῖθηι ὉΥ τθδ:8 οἵ [80 
υυδϊοδεῶθη γόοις δ6 Βα6 δρροϊηϊοᾶ, 

ΟΕΗΑΡΤΕΒ {Χ7]. 6-9. 

6 ΤΤβδγθ δοὶ ψδίοβτηθη Ὁροὰ (ΠΥ Μ14}18, Ο Φ συβαίθμι, 
Ἠλιοῦ, Β88}1} πόνον Βο] ἃ {ποῖν βϑϑοθ "ΑΔΥ ΠΟΣ πἰρῃῦ: 
ὟΥο ἐδμδὺ [86 τηρηϊίου οὗὨ ἴΠ6 1.0Β}, Κ6ῸΡ ποῦ Β116Π06, 

7 Απὰ ρῖνο Εἷπὶ 0 Ἶτοϑί, {1}1 ἢθ οβίδὈ]} 188, 
Αμπά {11} ΒΘ τβδο ΨΦθγυβα θη ἃ ῥγαΐβα ἰῃ {86 ϑασίβ, Ὁ 

8 ΤῈ [ζ0ΕὉ Βδίῃ βόσῃ ὈΥ ἷ58 τιρηΐ μαηὰ, δῃὰ ὈΥ͂ [86 στὰ οὗ ἈΪΒ βγη ρίδ, 
, ἘΌΧΕΙΥ 1 ΜΠ ΠΟ πλοῦ ρῖνθ (ΔΥ ΟΟΓΏ ἕο δα ταθϑὶ ἴῸΣ (μ͵ 6 ΘΠ μα ΐ6Β ; 



6606 ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ἹΒΑΙΑΗ, 

Αμπὰ ᾿[δ6 βοῃ8 οὗ 6 εὐὴν ἀμ 
ἘΣ: ἰδὸ νῃῖοῦ ἴθσᾳ ἢαϑὲ ἰδδουζοά : 

88.811 ποὺ ἀτίπκ (Υ “πίῃθ, 

9 Βυῖ [Π0Υ (δὶ ᾶνο ψδίμογοα 1ζ 888]]} οδί 1, 
Αμπὰ ρῥγαῖΐβο (6 1050 ; 
μά (δ 6Υ ὑπ βαγο Ὀγζουρδὺ ἰδ ἰοψείμοσ 8841} ἀσίηϊκ ἰΐ 
Ϊὴ (89 οουχίϑ οὗ ΠΥ ΒΟ] 688. 

Σ ΟΣ, ν96 ἐλαὶ στε λέ ΣΟΙ Ὁ" 5 τονιονιδγαποῦτε. 

8 αἱὲ ἐλ4 ἀαψ απὰ αἰ ἐδλο πίσλέ. » 2Ζἰγαμρόνε. 

8 Ἡοῦ. 771 σίοε, εἶς. " 

ἃ ραποίμανψ. 

8 ἩΘΌ. δίζοποα. 

Φ ποὶθ τοί. 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΒΙΤΙΟΔΙ, 

1.αΑΔψ8 (16 Εϑάφοιηοσς πδὰ δὰ οὐ Ἡἰπ)5 610 (γον. 
1) τὲ Ηθ ν ἰὴ}} ποῖ σεδὶ ε1}} Φογαβαϊθηη ἢ δ8 

ἐσθ ἴπο εἰἱρμοσὶ ΕἴοτΥ, 80 δ ἀροίαγοα 
Βογθ ἴπδὶ Ηδθ νὶ}} δἷδο ἰωβαιγθου, ἀπά ὉΥ͂ πηϑδὴδ 
οἵ οἰδοσα, οοηιγίθαϊθ ἰο (ἢ8 εἰἰαϊπηθηῖ οἵ {ἢ}18 
δίψῃ ἐπα, ὩδιιθὶΥ ΟΥ̓ π]θ8Πη8 οἵ ᾿δίομηθῃ, 0 
81.:.8}} ἀο δ Ης Ηϊπ)56}{: βοΐ γοϑὶ ποὺ Ὀὸ αυἱοὶ ἐ1}} 
0 οηά ἰ8 τοδοῆϑὰ. [0 ὀ {Πὸ806 ψαῖο μΠΊΘἢ 8.6 ἴο 
μοῖρ ἰο τϑδοῖ (6 μοαὶ, {ποὶνρ ᾿δῦου ἰδίζοβθ υἷδοθ 
ἔ ἴπΠ6 ἰἰθ ψΐϊοῆ ῥγοοθᾶοϑ (Π6 διδἰ πτηθηὶ οἵ 
86 οπὰ. Απά ἰδ ἰα πδίυγδ! !ῦ δαβαϊηϑὰ ἴῃ σοραγὰ 
ἴο ἐἰιΐα (πιο, ὑπδὶ τ 116 ἐξ Ἰδοῖδ [ΠΟΥῸ δῖ δὲ} 
ΘΏΘΙΪ65 ὙΠῸ 68 δυγὶ 6 Γιβδῖραι, δὴ δρδὶπϑὶ 
ὙΠΟ ΟΠ6 πιυδὶ ὈΘ ΘΟΏΒΙΒΏΠΥ οὐ πἷα χυδτὰ. ΟἹ 
ἐμ6 ον παηδ, ἴποϑο δ σπγθ ΔΙῸ 8180 ἴο Ὀδὸ 
ΤΟΙΠΘΙΓΒΏΟΘΟΙΒ [ὉΣ “οΒονυδα, δρροϊηὐοα ἴἰο τϑειϊπὰ 
Ἡΐπὰ ἰποθββδη ἔν (δὶ ὑμΠ6 πο ἰδ ποὶ γοῖ οοπι- 
Ρ]οἰοά, (αὶ 7 ́ογαθα τι 18 ποὶ γοὶ ἰπδί τ ῆϊοὶ ἴΐ 18 
ἴο 6 (νεοτγβ. 6 δῃὰ 7). Βαΐ Φομονδὰ ρῖνοβ σι 
8 οδῖῃ (6 οομλίου  δαθῦγδησο, ἴμδὶ Ιαγδοὶ 
8841} ὨΤῸΣ δρϑὶῃ Ὁ6 ἐδ} ΡὈΓΘΥ οὗὨ (Π9 ΘηΘπΥ, Ρὰὶ 
Β[.4]] τε)οΐοα ϑϑογίζοσο υπαιϑίαγροϑὰ ἴῃ οομμπλυῃΐοη 
10} (Ποὲν αοὐ, δῃηὰ 84}} ραγίδίκο ο Ηἰἶθ ὑσγδαΐὶβϑθ 
οἵ ἐπ ἔγυϊϊβ οἵ (μοῖρ ἰδηὰ (τόση. 8 δηὰ 9). 

2. 1 ἢδνο δοῖ-----οουσῖβ οὗ ΣὩΥ ΒΟ] 088 
--Ννοῖθ. θ-9. Υο πηπαὶ ὮΘΤΘ ΔΡΟΤΘ 8]] μο]α ἴδϑι 
18αὶ (88 δ] εἰ οὗ ᾿ΠΊΡΘΓΝ πιασὶ 6 (88 58:16 88 
{μδὶ οἵ ΤΙΝ δυὰ ΘΊΡΟΝ, νος. 1. 1ἰ ἰδ (Βογοίοσο 
ἰῆ6 Αποὶϊηϊοθὰ οὗ ἐπΠ6 [ΒΡ ἯΐΟ ἢδγθ βρϑδίκα. 
Το δρροϊηϊπιοηῤ οὗ οἰἶοοτγα ἰὰ ἴΠ6 οἰιαγοῖ 15 ἴῃ 

ἴη6 Νονν Τοοίδιηθηΐς δϑουί ὑθά ἴο Ὀοδ αοἀ δπά 
ΟΠεϊδῖ, 1 Οογ. χὶϊ. 28; Ερῆ. ἧν. 1].-..Ὁ. Μ.]. 
ὝΤΒοη Ηρ, οὐ (9 οὔθ δηά, μϑγοϑῖνοβ ἐπ 8 Ὡθοϑδ- 
βὶ ἐγ οἵ δρροϊηιίηρ ψαϊομηθη οἡ ἢ γ4}}8 οὗ δοσγι- 
ΒΑΪΘτλ, 8δπη4, οα ἐἰδθ οἰμον ῃδηᾶ, δε (86 ΡΟΥΘ ἴ0 
ἀο ἐπ, Ηδ πιυϑὶ "6 ἰπ6 [0 Βὺ οἵ Φογυδβαίθη,, δηὰ 
αἶβο ἴῃ δοῃλθ 86η86 Βοθθηΐ ἴγοια ἰϊ. Απὰ ψθθα Ηθ6 
οἤδῦροϑ ἴμ6:6 νοι θῃ ἰο ΟΥ̓ ἰο Φεδπονδῇ οοη- 
(ἰη4}}ν, δηὰ ἰο ἰοὶ Ηΐπὶ αν ὯῸ0 τοϑὶ {1} Ηδ 
ἸΠΆΪΚ6 7 ΘΓ ΒΑ] . 8 ᾿γαΐθα ἰη [86 οαγίῃ, 1ἃ ἰδ οἶοδν 
{παὶ Ηδ τοχαγὰβ 7 ὁπονυδῇ 88 βεῖ}} οἰδιάΐϊες δῆονθ 
Ηϊβο!. [Βαϊ ἰὺ ἰδ (16 Ρτορδοῖ πῆ ἤόῖο πιιά- 
ἄδην Ὀγοαίκα ἰη, δηὰ δά άγοδββοα (86 “ΟΕ Β στὸ- 
ΤΩΘΙΠὈΓΔησοΓΒ." -Ὁ. Μ.]. Το Ῥιορπδοί, ἰδμοη, 
ΠΙ6Δ113 ἰ0 ΒΑΥ ἐδαῖ ἰῃο ΨΦοΓΠΑΔΊθτὴ τγοϑιογοὰ δοοογά- 
ἴῃς ἰο οἰδρίοσ ᾿χὶ. ὃν ἐμ0 ποτκίηρ οἵ 69 Μο6- 
βἰδῃ ὙΠ Ὀ6 ἃ οἱἵΥ ψὸ}} θα}, δινὰ τ}} ργονίἀϑὰ 
πὶ τα }16, θὰ τΥ}}} 8. }}} αν διθιηΐοθ ἴο ἔδδσ, 
Δπὰ τοὶ γοῦ δ6 ἴ86 ᾿πιιηοράϊαίο (μολίσο οἵ [ἢ 
Ταὶς δηὰ ρίουγ οἵ Βος ἴοΒῦ. ΕῸΣς πῃ ΟΣ 
0ΒΡ δηά Βείάδοργοοπι δδὲ Δρθοιοιοα ̓ ΜΔΙΟΠ θη, 
ὙΠῸ ΟΥΥ͂ ἰο οὐ ἱποΘΒαΔΏ]Υ ἴῸγ ἢ εν (88 4. 9., Μοπεβ 
ἘΧ. χυὶ!. 11 8ᾳ4., δῃά βαιηιοὶ 1 βδηι. νἱϊ. 8 δαα.; 
γῆ, Θ; χν. 11; χὶϊὶ. 16-283. Ρμ. χοεῖχ. 6: ὅ6γ. 
χν. 1), τ ΐ5 ̓βιϊπηλύθα ὩοΣ ΟὨΪΥ 6 ῥγθϑθῆοθ οἵ 
Θηθηχῖοα, Ὀυΐ δἷδο Ηἶΐδ οσσγῃ δῦϑϑηοθ. Ηο 58{1}}} 

γε ἨΠῸ ἰῃ Ηἰἴἰο πδῦΘ διὰ 
αἷδο ἰῃ Ηἰπ γ]δοθ Ὄχϑζοῖδο [6 οἵἶξοθ 

διμὶ πδίσπιοθη ἱῃ Ὅπ ΔΘ; Μ8116 
ἴδον, οὐ ἴ86 οὔὸ μαινά, δῦη διαί ηλὶ θθε!68 : ΟΠ 
[86 οἶδα Γ᾽, ὈΓΑΥ ἴο (ἡοἀ πλϊουϊ οοδαίηρ ἴοσ ὑζοὸ- 
ἰϑοϊΐου βοὶρ. [Ἴποδὸ πιο; πιθη ΚΠ ΚΙΒΕῚ 
οοηϊσααὶ τὶς τόθ ἀσθοσιυϑιὶ ᾿ν]. 10.--Ὁ. ἀ{ 
ΤῈ Ψεγαοδίθιῃ ἰμπδί δος (πὸ Εὐχίϊο 'τῶδ σὸ- 
δἰογοα, ᾿ιδὰ βι}}}, ουϑῇ δδσ ἴΠ9 σορυϊ ΐηρσ οὗ 1 
γ8}}86, ὁπϑηχΐοα οδηουρὶ,, δρδί μηδὲ ποτὰ τ ποοάϑὰ 
καλτ τκῆν δη δίς ιηϑη οὐ 88 0 010ἢ ΔῈ ἱπίος- 
οὐδδϑοῦβ. ΤΟ Ζέου οἵ 6 ΝΟ Ὺ Τοοίδιιοηί [56 δἰδο 
Θῃθιῖο6 οὗ ἜὐοτῪ Κἰηά, Ὀυϊ μα5 δἰδὸ χυδιά δὴ δὰ 
παιοππιοι (ΕΡΉ. ἷν. 11 5α4.), το δβ ὅδοοῦ (ὅθω. 
χχχὶϊ. 24 βα4.) μανὸ ἴῃ [Π61Ὁ οὔἶοθ ἰο Ἡγοβί]6 τ ῖτὰ 
αοάἄ δηὰ οη. ΕῸν {ἰ Ζίοη οἵ ἰι6 Νὰ Τορίδ- 
τηθηὶ ΤΊ 811 ὮΘΡ μΌ ρου ΟΥ ἐγ οὐοσ ἐμδὶ οὗ (8 Ο]ά, 
ἢ)88 γοῖ ἃ αἷὶ}} δ χῆον ἰά66] π ἰοἢ 880 οἰγῖνοα αι: 
1Π6 ΠΡῸΣ του πιεῦι, [Το τοηάοεΐηρ ἔπ 1Π0 
ἰοχί οἵ ἴΠ6 ΕῸ Κ.: ὅο τἈΒαὶ τηαῖεο τηϑι ἴον οὗ 
80 Τωοξὰ ολη ρῥἱοδά ἰῃ 18 ἴδυοσ ὑγουδὶ ἱΒρ ὕϑαρο. 
Βιυϊΐ {Π 9 πλδρρίηδὶ σεηάοσγίηρ, 70 ἰμδὲ τὸ 89 
Τιοτᾶ 8 ΣΘΑΙ ὈΣΘΏΟΘΣΕ ἰδ σὰ Ὀγ χΙ τ! 26 
το γ6 7 οἤονδὴ σροαῖκα αἴι0 1} ΣΘΏ ΘΙ ΌΣΘΙΟΘ 
δηά ὃγ ἴῃ οοπίοχί, ἰῇ τ οἢ ΖΙ᾽ ΟΠ 5 νδίσταθῃ 8 ΓΘ 
οομδπιδη δὰ ἰο ἱπιροτῖυπο Φεδονδὰ 11}} Η6 16] 
ΗΪΐδ Ῥυοιἶδθο ΕΥ̓͂ σον ἑγίηρσ Φογικαο. ΤῊΘ 
ΠΝ Ὀ 2190 μεγὸ δή ἀγεδβοοά δσὸ ἰ Ἄχ ἷδὶ θὰ 
δὲ ἴοΒο Ὑπορυῖ ὅοβονδῇ ]  ΓΘΙΣΘΙΔΌΣΘΏΟΘ. 
Ὁ. ΠῚ: ΤΠΘ ῬΓΆΥΟΓ οὗ ποθ Ὑδίοπηιλοη 16 δῃ- 
ΒΟ ΤΏ δϑοῦγδηοθ δαὶ ΤΠ] δ ἱπίθπἀοά 
ΓΑΙΒΟΓ ἰο Σηδρὶτο ἴμβθῖ τ} οοηβάξηοο ἴῃ Ὀγαγον. 
Ὁ. Μ.]. Φοεδονδὴ [88 βποσῃ ({Π6 ἀϊδιποὕοῃ Ὀ6- 
ἱχοθὴ δ΄᾽Ά6 σίχλο Βδῃ:ᾶ δηὰ ἴδ9 ὅγ οὗ δ 16 
ΒΌΣΘΩΘΙΙΒ ἰδ ΤῊΟΓΟΪῪ Γβοίογὶ 81) ἰμδὲ ἐμθ 641}} 
{πγοδιθηϊηρ' Θῃθταἶθα 8.81} ηοὶ μἰηάογ [86 ρεδοοίῃ] 
ΡΤ ΟΣ οἵ Φεγυβδ  θια, ΠΟΥ ΠΟΥ ΘΟΙΔΙΠ1Οὴ Ὑ11Π 

ἐηρῆνν 
ἘΠΕ ; 

6Ρ αοά. Ηδστο δραΐῃ ἴἰμ6 Ῥσχορδοὶ 1δγ8 οἡ ΟἹά 
Τοβίδιηοηί οο]οῖβ. Ηθ ἡ Δ μρύδου 16 ΘΩΘΙΩΥ͂ 88 8 
θαγθδγοῦ μογάθ οὔ ΑΔ] κί θβ οὐ ΜΙ  δηΐθα, [δὶ 
Τηδίχοο δὴ ἱστυρύοη ἰηΐο Ῥα]Ἰοϑίΐηθ ποθ ἰδ 6 ἈδΣ- 
γοαὶ 8 γὶρο, ἢ ογάϑν ἴο ὌΒΓΤῪ ἰΐ ΟΥ̓ (οορ. δ υὐροθ 
νἱ. 83; ὕδυϊ. χχυἹ!. 38). ΤΠ ἷθ 8Π8}} ποῖ Βδρροη 
ΔΩΥ ΙὩΟγ6. Το [ογδ6] 166 81.8}] ἰῃ (86 [αἴτο οηὐον 
(86 ἔγαϊὶ οὗ (Βοῖν Ἰδροσ υπαϊδίατοοὰ, ΓΠ δῆ ἰκη 
δίοηθ ἴον ἴΐ8 βϑπη16 δὰ ρίνίηρ Ηΐπι ἰδ6 ρου 
(Όδαί. χῖν. 22-26). [ΤῺ [86 οουσῖδ οὗ ΣΩΥ͂ 
ΒΑΒΟΓΌΒΙΥ οδηποὶ τθδη ἰ᾿δὲὶ 6 ῥτγοάμυοε οἵὨ ἐδ 9 
Παγυοαὶ νιὶ 1 Ὀθ οοηδατηθα ΟὨΪΥ πο γθ (πῇ 1 0} ἴα ̓ ἢ- 
οοποοϑῖνδο 6), θὰ  ΟὨΪΥ δἰχηΐβοα, τλῖ Δ] υδίοι ἴἰὸ 
(86 Ἰοχαὶ ογαϊπδηοο σοδρϑοϊΐης ἴδ 6 βεοοῃὰ {Π1Π8 
ψἘ οἢ τπτδα ἰο Βα οοησι χοᾶ ὃγ ἴΠ6 Ἰδηάεα ρῥτγοργὶθ- 
ἴον δῃᾷ ἢἷδ ἔδυλῖϊν, πὶ τ (6 δἀ αἱ ΐοη οι μα 1 υ οα 
δὰ 106 ῬΟΟΣ, ἴὰ (ἢ6 ΠΟΙΥ μίδοθ " βείογο ἐδθ 
ΙοδΡὺ, δαί. χὶν. 22-27, ἰπδὲ (106 ρδτίδκίηρ οἵ 
(16 Ῥτγοάσιθ οἵ [6 μασνοδὲ πηὶ}} να ἀφλρεαληας ΌΥ 



ΟΗΑΡ. {Χ1]1]. 10-12, 

ΤΟΙ σίου ἴδδαίβ. Τβουρῆ οὗ 411 [αγδοὶ Ὀεϊης (μθη 
ἃ Ὠδιίοῃ οἵ ῥτγίββίθ, δὰ οἵ 8}} 7 6γαβδιθτα Βεΐηρ α ΟΥ̓ (μη Κδρί 
ΒΑΠΟΙΏΔΓΥ, ΔΙῸ Ὠοΐ οοηίδίησα ἐπ (816 ῥσοαιλΐδο. [ἰ ξ 
ἄθοϊδγοα ΟἿ ἰδ, 1παὶ ἰῃ0 δη)ογηθηὶ οἵ (86 
Ὀ]οδαΐης οἵὗἨ ἰπ6 μαγνοδὶ π'} Ποηοείο ἢ 86 πηΐπ- 
Ῥαϊτοα, δηὰ πὶ}} ἰδκοὸ ὑ]δοὺ πιῖῃ χτγαϊοίαϊ δοκπον- 

667 

Ἰοάκατηοιὶ οὗὨ ἰμ6 Οἴνογ, δηα βο, θεσδῦβο βδηοιἰ δοὰ 
ἱνίηρ. [ἃ Μ}} :(δοὶ ἢ Ὀδοοσλθ ἃ σα]ὶ- 

ΟἿδΒ ΒΟΓΨΟΟ. ΓΠ8 ἷα ταὶ ΦοΘΒονδ ἢ ἢ88 ΒΤΟΓΗ 
Υ Ηἰδ εἰκῖ Βαηᾶ, υἱοῦ Ἧς 1138 ὮΡ ΟἿ]Ϊν ἴο 

αἰἱοϑὶ 186 ἰσυίῃ, δῃὰ ὃν Ηΐ8 σο ΒΤΥ ἀτπὶ π ἢ ΐο ἢ 
ΠΈΘΙΙΟΙΥ Ἔχοσυίκα γἷμι ΗΘ )Δ8 ῥσοιηἱθοα.᾽"" ὈΣ» 
Τ ΤΊΎΊΖΒΟΗ. Ὁ. Μ.]. 

ο) ὥφϑμοτσαϊ δῦτνου οἵ υἕδϊ 16 Δοοουρ 6 ὉΥ ἴ86 Ἐξοάθθιοος. 

ΟἜΑΡΤΕΒ {Χ|1]1, 10-12. 

10 δὺο {πτουρῇ, ρὸ ἐλ {80 γαίοβ ; 
ῬταρδΓΟ γ6 {86 ΨΥ οὗἁ ἴδ ΡΘΟρΙΘ; 
Οδβῖ ὕρ, σαδί ὉΡ {δ ἰρΆΜΑΥ ; 
Οδύμον ουὐ [δ δίοῃ68 : 
11 ὑρ ἃ βἰδηάασγά ἴοσ [80 ὈΘΟρ]δ. 

11 Βοοϊα, {Π6 ΤῈ} δι ρεύοι αι ον οὶ ἀηΐο ἴπΠ6 οπα οὗ [19 πογ]ά, 
ΚΘΥ γο ἰο [6 δὐλα σ λα οὗ Ζίοη, 
Β6Πο]ά, μἷ8 στονασα ἐ8 1} τη, 
Απηά ἢ]18 ἵχοῦῖκ Ὀοΐοτο ἈΪπὶ. 

ΒοδοΪα, (ἈΥ βαϊγαϊοῃ δοσηϑί ; 

19 Αηά [Π6Υ 58}}8}} 68}} {Π6ῃ;, "Ἴ6 ΒΟΙΥ͂ ῥΘΟρ]ο, Τὴ τοἀθοϑιηϑάᾶ οὗ {86 [ζ.0ΒὉ : 
Απά ἴδοὺ 5.810 θ6 0816, βουρῃὶ ουΐ, Α Οὐ πού ἔογχεαίκθη. 

1 γδοοθθρεηδα. 

8 Ῥοορίδ 97 ἐλ6 δαπείμαγψ. 

ἘΧΈΕΈΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Το Ῥτορδοῖὲ ἴῃ ἰδοθθ τπόσὰβ δχαΐη ὈγὶοΗ 
δἰδίββ 411} (δὶ ὈΘΙοΏ σα (0 (Π6 ροβίεἶνο βαυΐπρ' ΜῸΓ 
οἵ [πὸ Βοάθοιηογσ, δ Ὀορίην, ἱμογοίοσγο, ἢ [80 
ΒΆΓΩΠΊΟΏΒ [0 ῬΓΘΡΑΓΘ [86 ὙΔΥ [ὉΓ [8060 ΤοϊαΓηὶ 
ἔρογα 16 Εχῆο, δη4 οῃ 8]] 5:άοδ ἴο σῖγο [86 αἱ 
ἰα βοὶ ουἱ ἐρράς 10, 11); ἴον ψῆ ἢ ἀο᾽ ψογϑΏοο 
οὗὨ 5:86} ἔγοτιι ἐπ6 Βδου)]οηΐδη οχἑ]θ, (86 {1π|6 οὗ 
δα νδϊΐοη οχιθηάίης ἴο [Ὡ6 ΔρΡΡϑδσδηοο οἵ ("6 ΝΟΥ 
Φογυβδθαι Ὀθερίηα. ΤΘ ᾿ἰδδϑὲ δηὰ μίρἢοηϊς αἴ οΟΥῪ 
1πΠ6 ῬτΟΡΠοῖ δἱ {6 οἷοθο Ὀσίοδν Ἕμδγδοίοσίσοθ ὮΥ͂ 
168] Ὡδηηο8 (γογ, 12). 

2. Ῥαδβα ᾿ῃσΟΌβὮ -----ηηοἵ ΤΟΥΒΕΙΚΘΏ.--- 6 γ8. 
10-12. Το ᾿Ιδεγαιίοη οἵ [αγδοὶ ἔγοια ἰμ6 Βδδγ- 
Ἰοηυΐδη οδρίϊν Υ 8 ὑπ6 οί πηΐηρ οὗ ΓΕΟΘΕΊΒΠΌΗΙ 
ΤΠδη [6 ΟΥΥ͂ 51.811 06 Πρασὰ : ὅο ἰδγουρὰ (ΒΘ 
ἰκωμε ΤΏΠοΗ6 ραῖοθ 6.6 Ὡοΐ ἴμοδ6 οὗ [86 οὐϊο8 οὗ 
ἘΠ] δ ποῖ ἀγο ἰο 6 θηίογοά, Ὀαΐ (Π9 ζαίοθ 

οὔ (16 Βαδυ]οηΐδη οἰϊΐοα οαὐ οὗἨ τιῖοῦ (ΠΟΥ ΔΓ ἴο 
ΤΔΟΥ͂Θ ; ἴῸΣ 1818 βυ ΠΟ ὴ5 βίδηδβ δὲ {1 μοδᾶ, δηιὶ 
δέου 1ΐ σοσηθθ ἰἢ6 τχρηίΐοη οἵ (86 ΤΑΥ͂ ἩΠΙΟΣ ἰ5 ἴο 
ΡῸ ῥσγοραγοά. Τὸ βυμηγθοηβ 8, ἱμοχείοσο, ἰο ὃ 

πὐδοτοίοοῦ 66 ΧΙ τἱ“ΐ, 20; 111, 11. 338 δηὰ 15)0 ἀτὸ 
τοροδίϑὰ ἔτοιῃ ἵν]. 14. Τὸ πῆοπὶ τὸ ἴμϑβο ἰπὶ- 
Ῥοσδίνοβ δ ἀγαθὰ ἢ Τὸ 411, θοῖ ἢ ον δηά αθυ- 

{166 (οορ. Θ΄Θ Κη 1." δὲ (9 οἷοθο οὗ νοῦ. 10), 
ὙΠῸ πάνθ ἰο δβαίδί ἴῃ πηακίηρ 8 6 Γοία ΓΩ 
Βοπλ8 Ῥγϑοιί 8 Ὁ]6, οδϑὺ δηᾶ ρ]ογσίοπβυ Βαὶ νθ 
τασδὶ ὨΟΐ βΌΡΡΟΒΟ [δα [6 Βυτη μη οὴ8 τ δὲ 6 [06 - 

81} οδιτϑ οὐ. Ὑ7ὲο Ραϊὶξ ἃ Εἰρθ ταν (295) 
ἴον {π6 Ιβυδαὶ ἰνθα πῆθη (ΠΟΥ͂ οαίὰθ ουἱ οἵ 
ἘργΥρυῦ Υοὶ ἱξ ἰβ βαίὰ ἴῃ χὶ. 16 ἰπδὲ ἴον (6 
τοιηηδηὲ Γοίαγηΐηρ Ὸπι Αβογτία ἰμο τὸ βου] δ6 

8 ὨΙΆ ΤΤΑΥ 11ἰὸ τηδί οἢ πΒΙΟΝ Ιδγδοὶ σδῖθ οαἱ οἵ 
Ἐμαυρί. Το ἜΧργθϑαῖου ἰδ θη ρ ουθα ἴοὸσ ΓΒ δου - 

68] οἴδοι. 13..2 ρο ΤΩ68}5 (μα΄ ΠΟΘΙ ἴ86 ΜΔΥ 
βου ὰ "06 σου ρῇ διὰ βίου, [{:8 βίοῃιοβ βῃου)]ᾶ Ὀθ 
τοιλοσοὰ. ΤΉΪ8 ἰδ ἢοΐ ἰο δ 1 ΓΟ ΥΆ}]Ὺ υπάογβίοοὰ, 
δυῖ ἰο 6 ἰαΚοῃ ἀρονο οὗ {89 ΤΣ πον] οἵ 8]] 
οὈαδίδοϊθα (φρο. ἱν1}. 14 δ). Οη [86 οοπϑίγαοίίΐοη, 
σΟΙΏΡ. Υἱὶ. 8; χνὶϊ. 1; Ηοβ. ἰχ. 12. Βαϊ 88 {δ9 
Θχἑὶ θ8 Δ΄Ὸ ποῖ 41} ἱπ ΟἹ 6 Θουηίσυ, ἐμ6 οὨϊοῖ Ἰδηὰ 
οἴ τ Εὐχὶϊο, Ὀαΐ δτΘ βοδίίογοα ἴῃ 81} σοχίομβ οὗ ἴδ 
πον], τὴ 6 οοπηδηὰ ᾿κ δὲ (ἢ. β8π16 {{1ὴ6 ἱβριοα ἴο 
αἶνο εἶθπη 8}1} ἐδ εἰχηδὶ ἰο σοίασῃ Βοπιθ. [1 
ὌΡ 8 δβίδη δασᾶ δῦονϑ ἴδ πδίομ δ. ΤὨΐδ 18 
1116 ταοπῦ δοσυγαῖα σϑηοσίηρ, δὰ ᾿δ ρίνοη ὃὉγ [00- 
ΤΉΞΕ, ΑἸΕΧΑΝΧΌΣΕ δὰ Ὁ . ῬΕΞΝὰΣ- 

ΘΕΙΒΒΑΟΘῊ ἰδ κ68 2: ἷπ ἃ Ἰοοθ6 Β06Ώ86 88 οαυἱνδ]οϑηΐ 

ἴο ὃκ οΥ ᾿, δηἃ ΒΌΡΡΟΒΟΘ ἰδὲ ἰἢ6 δἰχτια}]β ἃτθ ἰο "0 

βοί ὑρ ἴοσ [6 παίΐουβ [Πμδῖ 6Π4}} ΔΟΟΟΙΏΡΘΗΥ͂ 1[ΒΓδ6]. 
Ὠ ΜΊ Τηδὶ πδὺ 16 βαϊά ἴῃ γοσ. 11 ἀοϑᾶ ῃοΐ Γθ- 
Ιδὺϑ τ ΡΟ Υ ἰο 8 ργοοϊδιωδίίοη ρυῦ] δ οα ἴπ (86 
τοδὶ οὗ ὕγυγυβ (Εγα :. 1), 15 ονἱἀθηΐ, θθοδῦβθ 
(ἷ8 681} 15 ἴο δουῃὰ ἴον ἢ ἰο {86 οπᾷ οἵ (μ6 δα τ. 
ΤῊ ἀοτϊηΐοη οὗ Ογγαβ ἀϊά ποί σοδοῖ 8ὸ ἴδσ, αὶ 
(80 1Δγϑοϊϊΐοθ τόσο ἴῃ οχὶΐθ ἰὸ {86 εηᾶβ οὗ (ἢ8 
θα. ΤῊδ ΠηΘΒΘΔρῸ πιαδὶ ᾿πογθίοσο σΌΔΟΙ (80 
τοοασί αἰδίδηϊ ἡδίΐσηδ, Δη ὨΟ0 [6γ8 616, ὀνθη Ἰπου ἢ 
Ιἡνίηρ δοηθ διθορ ἰδ ποϑίμθῃ, 8}}8}} Ὀ6 Τοσροίίθη 
(οοπΡ. χὶ. 11 : 56 γ. 1ϊ. 18, χνὶ. 14 βμηᾳ.). [“1ἰ 
85 ὈΘΟΏ 846 ἃ απρρίΐοη ἩΒΟΙΝΡ ἔπ 9 Ῥσοποῦῃ 
816 (ἰῃ ἰδ τουσγασά, εἰο.}), τοίδσα ἰο Φ μου δ ΟΥ 
ἴο (6 ποασοδί δηἰθοθάθηι, ἔδαϊ δῖοι ; δηὰ ἰΐ ἴοὸ 
{86 Ἰαἰϊον, τβοίπος ἐμαὶ πογὰ ἰδ ἰο "6 ἰγδῃβὶδίθα 
Βανίουτ, 86 ἰ: ἰθ ὉῪῚ ΠΟΎΤΗ δηὰ ἴῃ (86 δηοϊθῃὶ 
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γογαΐοθα. Τιἷ8 ἰδσὲ 8. ἃ αυοοιΐοη οὗὨ ποῦ ἴΌΣΤΩ, 
δά (δος οἴδος 16 οὔ θαὶ [1116 ὀχοχοίίοδ] ἱπηρογίδῃοθ, 
δἷῃοθ 6 ΒΑνΙΟΌΣ ΟΣ βδὶ γϑδίΐοη πιοδηί 18 οἰ ΘΔ ΥΪΥ͂ ΓΟ 
γοϑϑηϊοα οἰβονῃογο 88 ἰάθη ολ] πὶ Θοα Η  Π2961{, 
ΤΏ ]Δσὶ οἶδυθε 16 ἃ γεροιἑοη οἵ χί. 10, Δηὰ ἐξ ἜΟΥ̓ῸΓ 
{8 ἰάομ εν οὗ (Βουρξιί, οχργθβδίου δὰ οοππϑοίίουι 
βογνοὰ ἰο ᾿Ἰηάϊοδίθ 1 ΕΥ̓͂ οὗ βυ]οσῖ, 1ὲ 6 δοὸ ἴῃ 
τΐδ6 ο886." ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ. ΤὨΐδ Ἰη οΥργοῦδσ τηδἰη- 
ἰΔ΄᾽η5 {πὶ “ἴδ ρἰδὶα θοηδο οὗ (τ πογάβ, (ἢ οοῃ- 
ἰοχὶ πόσο, δηὰ ἐδ δηδίονυ οὗ χὶ. 10, δἴὸ 811 οο- 
Ἰεϊοὶγ βαι δθεά ὃγ (6 Ὠγροί ποδία (δι [86 Μοβδίδἢ 

ἴοε Φοδόνδῃ) ἷ8 όγα ἀοδβοσ δο δ οοπιΐης ἰο Η 5 
ῬΘΟΡΪ6, ὑυϊηρίηχ τὶ ΗΐΝ ἃ γδοὺ πιυ 46 οὗ 
ΒιΓΔΏρΟΓΒ, ΟΥ ὨΘῚ οοηγοχίο, (16 τε ισαγὰ οἵ ΗΪ6 οττῃ 
Ἰδῦογβ, δῃὰ δὶ ἐδ. βδῦηθ ἔϊπι6 (ἢ.6 οοσδδίοῃ οὗ ἃ γϑδὶ 
ΘὨΪαγζοιηοηὶ ἰο Η δ ΟματοΝ.᾽" Ὁ. Μ.]. ΤᾺΘ δηὶ 
ΤΟΣ. Α ἈΓΘ Π]ΘΙΔΟΣἑΔ]8 οὗ Ὀ]οδαίηρ, [ὉΓ [5.86] τὶ 
οοτίδἰ αἶγ δ ἰδὲ πμίοβ ἴδ ἰα οδ θὰ (σοταΡ. οἱ 
χχχίϊ, ὃ κᾳ4ᾳ.). ΤῊ Ἔχρτοββίοῃ ῚΡΙ Ὁ ὀσοιιτα 
ΘΧΔΟΙΪΥ Ὧ0 πΟΣΟ οἶδ ἰη ἐμ ΟἹ] Τοοίδμιοαι. Βαΐ 
ΘΟμΡΑο Ἀδη. χὶϊ. 7; υἱὶ. 272. Το οχργοδδίο 

ΤῊΣ ἾἾΚΣ ἴδ ἰσαπὰ ἴῃ Ιβαΐ δ ΟὉ]Υ μοσθ; ἴασίβοσ 
π Ῥα. οὐἱὶ, 2 (οοπιρ. “ “ΤΒ χχχν. 10; 11. 11). 
ΦογΠ ΒΑ] τ 5}.8}} "6 “8119 ὦ Πεγιλαλ, (6 βοῦς 
οὐὔῖ (86 οἰΐγ ἀοεϊγοὰ διὰ θοϊονοὰ ὈΥ̓͂ 811), δῃά ἐδ 

Δη  μοαία ἰ6 δΔἀἀοὰ ἰπ [μ9 Ἔχργοδαίου Γ121}) Με). 

ῬΟΟΤΒΙΝΑΣΙ, ΑΝῸ ἘΤΗΉΙΟΘΑΙ 

1. Ου Ιχἱΐ.ὄ 1. “ον οοαϊά ἰδμὸ οἰοταὶ Ἰ οτὰ 
ΚΘΟΡ εἱϊθῃοθῦ ΟἸγίδὶ 1θ ὭΘΥ͂ΟΣ δἱἰθηῖ; ἴ᾿ϑὲ 8, 
{ποσϑίογθ, ὨΟΥΟΡ Ὁ6 ΨΘΆΓΥ ἴο ᾿ΟΔΡ δηᾶ ἴο ᾿ΘΒΓΏ 
Ηΐδ ποτά. 1ξιοη. [Ὁ τὶδὶ Ἰονοὰ Ηΐ8 Ἄοδασγοῦ 
δηὰ μκαγὸ Ηἰπιλο τ ἴον 1ὑ ἰδὲ Ηἶδ τοϊρμΐ βδηοι  ν 
δηὰ οἸοδῆθο ἐξ, δηὰ ἱμδὶ Ηδθ σοϊρσιιὶ ργοθθηῖ ἰΐ ἰο 
ΗϊΪπηβοῖἢ ἃ αἰογΐίουβ οὔυτοῖ. ΗΪ Ζίοῃ ἰδ Υ 
ἄδαγ ἰο Ηΐτ), διὰ τον ἡμῶν ΒΟΥ ἐδ καὶ ΟΥ̓ ὙΔὶς 
180 ΕἈΙΒΟΡ καγὸ ἰὸ Ηΐ (Φοϊη .22. Η 
ΠΟΥ͂ΟΡ ἰὈγωϑίδ ΠΘΡ, ΠΟΥΟΣ ΟΘΆ806 0 ΜΟΙ (ὉΓ ΠΟΥ 
ποοά, δηὰ ἰο ἱπίογοθθ ἴοσ οσ. δὲ Ῥγθοΐουβ 
ΣΟΒΙΟ ΒΝ ΟΝ πο δηά 8 1η6 ἀρκαίω εἹ οοηίαἰηρὰ 
ῃ ἐμ γοσϑο, θη ἰΐ 15 88 ΘΟΙλΐ Ως 

ἴγοτα 6 τιουτὴ οὗ ΟἸγὶδὶ ΗΪπλν6} 7] “76 τρδὺ 
δἴπα ρου οοείδἰ ηΥ̓ οὗ δαοοθδδ Ὀοίογο- δι, ονϑὰ 
ἴῃ οὖν τίηΐοῦ δἴογιι, ἰῃ [ἢ 9 Θχροοίδίϊου οἵ ἃ δι π|)- 
ΤΔΟΣ δῃ δὲ ὑμ6 ἴσγῃ οὗ (πὸ . Νὸ οτοδιοὰ 
Ῥονοῖα ἰῃ Ηοὶϊ, ΟΣ ουὔΐ οἵ Η6]1], σδ τδρ (0 
τηυβὶς οὗ ουχ [τὰ 9688, ΠΟΥ δροῖ! Οὗ βοῦς οὗ 
ἦογ. [μὲ υ5 ᾿Ἰμοὰ ὃ μἰδᾶ, δῃὰ τεῤοΐοϑ ἢ (δ 86]- 
ψαϊΐοη οὗ ουν [ογὰ ; ἴον ἔδι (ἢ δὰ Πότ Ρ γοῖ οδῦθ0 
ἴο μδνϑ ποί ομϑεῖκθ, δηὰ μδορίηρ-. στη ὈΓΟΥ͂ΤΒ, ΟΓ 
ἴο ἄτοορ οἍ ἀΐοδ..... 1 Θεοὶ πόσο θυγὶοά δηὰ 
τοϊΐθη διηοηδ [6 ΌΓΙΔΒ, ἯΘ ταϊσἢς Βα γο οδῦλο ἰὼ 
Ἰοοῖκ 1ἶἶκο ἀοδά (01καὶ θαϊ “ἰμ6 ἰονὰ Ἰ᾿ίνοι, δηὰ 
Ὀ]οκοοὰ 6 ουνΡ Βοοῖς., " ΒΟΤΗΞΚΕΡΟΒΡῸΒ 1, οἰέεγα, 
οἸἰχχχὶϊ.---- Ὁ. Μ.]. 

2. ΟὨἸχὶϊ. 26. ΤῊΘ ὨΘῊ ὨΔΠ16 16 (8:6 οοΥτοϊδίϊνο 
οἵ τι πον ογεδίοη, Βιυὲ οἣἱν αοἀ Ηἰπθ61 π|}} 

, δρροΐηϊ [89 ὩΘῊ ὨΔΠΊΘ. Οηἷγ Θοά ἰδθ οἰχηηΐο- 
εἰθηΐῖ, [16 Βοατοθοῦ οἵ ποδία, ὈΘίΌγΘ ἩΔΟΘῸ ογϑα 81] 
(ἰηρμα δσθ παϊζοὰ δὰ ορϑηδά, 8 δῦ] ἰο χἷνϑ ἐμιὲθ 
ὩΘῊ Ὠδη6, ίοΣ Ηδθ ΟὨΪΥ͂ ΚηονΒ ρϑυίθοι 'γ ἰΠ6 ἰη- 
ψαγὰ πδίσγο οἵ (ἢ 8 ΠΘῊῪ ογοδίαγο. Ἦ Βοῃ τὸ σοδὰ 
(Βον. ἰ). 17) ἰδὲ Ὧο οὔθ ψὶ}} ἔποιυ [89 ὩΘῊ Πδπθ 
θαΐ ΒΘ ψῶο τοοοῖνο ἰξ, ἐἷθ οδηποὶ τθδη ἴπδὶ Ὡ0 
ο19 Υἱὁ}} 0 δοαυδἰηϊοὰ τί [ἷ6 Ὠδηιο, ὑπαὶ ἰὺ τὶ} 
Ὀ6 8 Ὠἰάάθρη, δοασϑὲ πϑπιθ, 88, 6. 6.) ΟΒΟΒΙΌΒ 
(ϑαίμγη. ΠῚ, 9) δρϑαῖκβ οὗ ἃ υϑογοῦ Ὠδηιθ οὗ [9 

οἷἐγ οἵ Βοιιο πὶ πο ονοη τῆθ τοδὶ Ἰοατηοᾶ 
“οΓ πηδοηυδίηϊοά, ΕὉν πὸ γεδὰ (Εου. χῖχ. 12) 
(δαὶ ΟΠ γὶδὶ ἢἣδ8 δἰιο ἢ ἃ Ὡδηὴ9 γίεπ ψὨϊοῖ πο 
τδὴ Κηον, δυὶ Ης Ηΐπρο] ς Απά {ἶα Ὥδῆλο ἰδ 
(δ πιοηιοηοά, νορ. 138. Ηο ὧδ οδ]]οὰ : ἐλ 
Ἡγοτὰ οἱ Οοά. Τῆο δβουπὰ οὗ {80 πδηνο 18 κπόπῃ, 
Ὀὰὲ ἰ5 ἄθορ εκἰχηϊβοδμοο πὸ οὔθ ὑπάογϑίδη δ 
ΒυΓ Ηδ πιο θα ἰθ. [{ 90]1Ὁὁτ͵Π ἐΠπδὶ τ μδὲ τ 
Το ἰπ γοσ. 4 οὗὁ (Πΐθ σμαρῦον οδπποὶ Ῥοδβδαῖ Ὁ] 
Ὀ6 [089 ΠΟῪ Ὠδιη6 Γοίδ ἴο ἴῃ τοῦ. 2. ἘῸΓΡ 
Ηρ σι Ὀδἢ δηὰ Βϑη ἢ δ ᾿ἰκὸ Ασξυῦδῃ (Εοε- 
88 Κ60}} δηὰ βιῃοιθλδῃ (Ὠθθοϊδίο). Τ71|16 ἴογιοσ 
ὭΒΙΔΟΘ ΟΟΠ16 ἴῃ ἴδ ὈΪἷδοθ οὗ ἐδ ἰδζοσ. Βαυὶ 
Ασξυῦδῖ απὰ 8116 ΘΓΘ ΠΘΥ͂ΟΣ ΔοίΠ 8] ὨΔΠΊ168. 
Αῃὰ δοὸ Ηδθρῃσί θαι δηὰ Βουϊδῃ οδῆποὶ 06 δοῦδὶ 
πδῖθα. [“Τηδὶ Ὁ ἰδ ποὶ ἰο Ρ6 ὑυπάοσαίοοά οἵ ἃ 
ἸΏΘΓΘ ὨΔΙΏΘ, δυῖϊ δδ8 βρϑοίαὶ γϑίδσϑῃοο ἰο βίδίβ διμ 
ομδγδοίον, 16 οὔνίοιιβ ἴσο ἐδ οογτηοῃ ἰάἸουλ ὉΥ͂ 
ποῦ δηγιπὶηρ 5 βαϊὰ ἰ0 ὃ6 οΔ116ὰ ψμδιὲ ᾽ΐ ΓΘΔ]1Υ 
ἷδΘ. 8366 οἴδρ. ἱ. 206. ἨΈΝΡΕΒΘΟΝ. '[88ο οδῃ 
πηάἀοταίδηα 41} (πδὲ ἴθ οουἰδίηοὰ ἴῃ [6 Ὡδῆιο 
ΗΔ ΡΒ ΣΙ θ6ἢ 88 δρρὶοὰ ὃγ (9 ζ0Β} ἴο Ηἰἶδ σπυτοῖ 
Το ἰ6 ἃ ἸγΥΒίοσΥ οὗ ζύϑοθ δῃὰ οοηἀοβθοθηδίου ἰπ 
ιιΐ5 αἱχοϊδοδηὶ πδηλθ ἩΒΊ οὗ τὸ οδπηοί 11} οοτα- 
Ῥγομοηά. Οὐἱγ αοΐ Η᾿᾽ πλ86}0 οοὐἹὰ αἶγα δυο 8 
ὨΔ8Πη16 ἴο Ηΐε οπατοῖὶ..---Ὁ. Μ.]. 

8. Ου Ιχίΐ. θΘ »ᾳ. “Νο οὔθ ββουϊὰ νειίυγε ἴο 
ΒΟΙΓΤΟ 86 ἢ δορὶ ΓΙ ἰ.8] δι δα ΠΟ ἢδα ποὶ ὈθθΏ 
δαὶ ὈΥ ΟἸσίοὶ Ηἰπλβ6} οὐ (6 ν]}8 οὗ 7 ΘΓΏΒΔΙ Θὰ. 
ΓΕιαη, [“Οοά ἰδ βο (Ἂσ ἴτοπι δοΐῃρ ἀϊβρι οδϑοὰ 
11} ΟὟ ΕΠ ἐπ ρογ ΠΥ, 85 6 ΘΟΠΩΟῺΪ 
816, μὸμ τς Θ ἸΑΤΙΐθΕ. ἈΠῸ, τ ἴι, Ηὸ Ὁὲ 
ὯΒ Ηΐμ. Ης ϊάβ υ8 πιᾶῖκο ργοθοΐηρ 8}- 
πρυδα δὲ ἰδ ΤΏτοΏς οἵ ᾳτδοθ, δπὰ γινο Ηἰπὶ 0 
τοδὲ, [ἶὸ χὶ. δ,6. Ηδ βυῆδτα Η]πιβο ἢ μοί ΟὨΪΥ͂ 
ἴο ὃθ τοδδοηθὰ πἱϊὰ, δυΣ ἰο Ὀ6 στο] οὰ πιὰ, 
ΗΕκΕΥ.--Ὁ. Μ.]. 

4, Οη ᾿ἰχἱϊ. 7. [“ὙἼΠ6 ρυ}]Ϊ]ς ποϊίατο δη ἃ ῥγοθ- 
ΡΟΙΙΣ οὗ Οοὐ᾽β Φογυβδίοι 8 ιμδὲ πο τὸ δου ὰ 

τοδί ἐπι ροσίπηδίο ἴοσ δὲ ἰῃ9 ἱβγοῦθ οὗ χζγδοο; 
Μ6Ὸ δου ἃ ῬΓΑΥ͂ [ῸΣ (Π ροοά οὗ (16 οἄυτοξ, 1) 
ΤΒδὶ ἰδ Δ Ὀ0 (δὲ Ἠς που]Ἱὰ οδι δ Ὁ 8} ἱϊ, 
(δαὶ 116 ἰηϊογοαὶδ οὗ (6 σμυΓοΣ ΤΥ 6 ἤΓΓΩ, ΤΩΔΥ͂ 
δ9 θϑ(]οὰ ἴον ἴπ ρῥγοϑοηὶ, δῃὰ βοουσθὰ ἰοὸ ροαΐθ- 
τῖιγ. 2) ΤΉδΔι ἰὉ πιδὺ ὈΘ χτοδὲ, ΏΔῪ ὃθ αὐτόν 
ἴη (Π6 οδγίῃ ; ὑμδὶ ἐὺ ΤΏΔΥ ὡς ὑὐνακώς δηὰα ιπδὶ 
(ὐοά πιδγ 6 ρῥγαϊδοὰ ἴον ἰΐ. 6 τηυδί ῬΘΙΒΕΨΘΓΟ 
ἴῃ ΟἿ ὈΓΔΥΘΓΙΒ [ὉΣ ἜΘΠΥ ΩΣ 186 στοῦ 11} το γο 
ΘΟΙ68; ΜῈ πλυδί ἀο 458 ἴ!6 Ῥτορίοῖδβ ϑογναηὶ ἀϊά, 
ὅο γοῖ δβονϑῇ (ἰπηθβ, [1}} (86 Ὀγοιϊείηρ οἰουὰ δἀρ- 
ΒΑΓ ΕΣ ΧΥΪ;. 44. Τὶ ἰ8 ἃ μοοὰ εἴχη ἱπδὶ 

ΤΊ μαμὰ μὰ ἴο 8. ῬΘΟΡΪῈ ἱῃπ ΜδΥΒ οὗἁἨ ΠΙΘΓΟΥ͂, 
σθοη Ηδ ρου ουὖϊ ἃ δρί γι οὗὨ ῬΥΆΥΟΓ ὙΠῸΣ 1πθῶι, 
δηὰ εὐἷτθ ἴπθλ ὑὉρ ἰο ΡῈ ἔδγνϑηίΐ δῃὰ οοῃβίδηϊ 
ἴῃ (μεῖς ἱπίογοθθαιοηβ" ΗΈΝΕΥ. 726 Ζωτα 8 

8 ρμυΐὶ οἷ ἴπ τχειβειῦσγδμοθ οὗ 
ΑΔ ὅδοοῦ, ὅδ. χχχὶὶ.: 

Τοΐδ ἰδ 

ΤαΟΐΘ ὈΓΟΒΡΟΙΙ͂(Υ. ... Απὰ 88 {80 ἰθῃάθιοῦ οἵ 
ἰσὰθ γοϊίου ἰδ ἰο σορσϑθθ τᾶγθ, δηὰ ἰὼ ΤΙΝ 
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ογάογ, δῃὰ ἰὸ ΠἸΠηδο Ἶπδὶ νΐονε οὗ 89 τρία οὗἁ 
Ταδῃ, ᾿ξ ΘΥΟΣΥΉΟΙΓΘ Ὀγοηηοῖθθ ῬΓΟΘΡΘΟΓΙΥ ὈΥ̓ ρῖο- 
ἀυοσίης ἴΠπ6 ΒΟΟΌΣΙΥ ἰπδὶ ἃ δ 41} ἸΟΥ͂ ἐδ9 
8 Υ41}6 οὗ Ηΐδ ὀπτὰ Ῥτοάποῖδνο ᾿ηἀδυβέγγ. Ὑ ΠΟΙΤΟΥΟΓ 
186 ΟΒ γι ϑιΐδη γο  χίου ὑγαναὶ]δ ἰη ϊ8 ρυσὶΥ, ἱΠ 6 ΓῸ 
ἦβ βϑϑὴ {86 [18] ηϑηὶ οἵ (Π18 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ; δηά [Π0 
οχίοηβίοη οἵ [δαὶ τοὶ κίοι Θνοσυογο ψουϊά Ρτο- 
τηοίθ ὕΠΪνΟΣΒΆ] ἰπἀ δι, οτος δηὰ ἰδν." - 
ΒΑΒΝΕΒ.--Ὁ. ΜῚ 

θ6. Οἡ Ιχὶΐ, 10. “Ἔσο ΟἸγυϊδιϊδη ἰθδοθοσ 
Βθου ὰ ἰοὲ (6 ἐπηρογαῖλνοθ ὑπαὶ δρὸ ἰουμαὰ ἢοΓΘ 
δουηὰ ἀδῖγ ἴῃ δΐ5 οδβ «πὰ δοατί. ΕῸν ΟἸ τἰδὶ 
ἢδΆ4 προΐκϑῃ ἐβϑιὰ ἰ0 πἷπὶ δ'δο. Αβ οἵϊθεη 88 ἃ δὶ 
οὗ δ᾽ σα Ὁ οὐ ἰδζίθϑθθα οοπλθ8 ὩΡΟῺ ἴδθ0 ἰῃ (16 
αἰδοβδῦρο οὗ (ΠΥ οὔδοο, δα  ἰηἰς ἐμ γβοὶ (παῖ ΟἸ τοδὶ 
ἐδ δβιδῃάτηρ ὈΘΒΙηἀ ἴμ66 δηᾶ οΔἸ]ηρ ἰο ἴῃ60: 60 
ἐπγουχὶ, ροὸ ἱπτοῦχἢ  Ῥγθρδσο [6 ΤΑΥ͂, ῬΓΟΡΑΓΘ 
6 παν [ΓΙ ἊΡ ἃ βίδπαδγὰ 1) ΓΈΙΟΘΗ. 

7. Οη. ἀν, " “Αἀνοεπέιδ ΟἿ ιν διὶ παρ τὰ χω 
διαίυϊΣ : λιυριϊϊιαξῥοπΐα, δαποιἐβοαξϊοπὶδ 
ἐϊοπῖδ.᾽ ΕΟΞΕΞΤΕΒ. ΟἾτίδὶ βγβὶ ὁδπι6 ἴσοι ΜΕ ξαῖ 
ἀοτη ἰο θαυ γίβὶ 516 ἰο 41} ἰῃ ἐμ ἔογταῃ οὗ ἃ βδ61- 
νδηΐϊ, ϑϑεοοηάϊΐγ, Ηᾷδ οοπλοβ σομίϊ8}}7 ἴχοτλ 
δῦονο ἰηνίδί θυ, ΕΥ Ηΐ8 ϑρίγιε ἴῃ [86 ποσὰ δηά 
δδοσδιηθηὶ ἐπδὲὶ ΗΘ ΤΔΥ βδῃοι γ 06. ΤΕ ΪΡα]γ, 
Ηϑθ Μ|1}1] οὐπιο δραὶῃ ἤτοι δῦουθ υἱαὶὉ]6 ἰο 8]], 
ποὺ ἴῃ [86 ἴοστη οὗ ἃ βεγυδηΐ, αὶ ἰὴ μίοιγ (Μαίι. 
Χχχγυ.). ΤὨΪΐθ [Πγϑο- Ὁ] ὰ σουλιης οἵ ἔδ9 [,ογὰ πιπεί 
δ6 οοῃεΐηυδιγ με] Ὀείογο (86 ομυγοῦ [μα [86 
Βεῖἀθ ΔΥ ὉΘ τοδαγ πἤῆθη ἴδ Βεϊὰ [ἢ ΟΟΠΊΘΒ. 

8. Οὐ ἰχίϊ. 12. 
Αὐιόμρον ΠΣ τῷ τοῦ θα ἄχαι πα δῖὸ (δθ 

»οορίδ; ἰδθ ρϑορὶθ ο δ ῬΟΓΟΪΔΔΘ ἷδ ἃ 
μοῖν Ὠδίϊοη. Απά (ΠΟΥ υῃ8}} 6 “8116 ϑδοισὴλὲ 
ουξ; αοάἂ 58.811 βϑοῖς ἴβϑῖὰ οὔ, δηὰ βηὰ ἰμθῖὰ 
ΨΠΘΓΟΥ͂ΘΙ [ΠΟΥ ΔΓΘ ἀϊδρογοϑθά, ΘΟ  ρϑϑὰ οσ Ἰοβί ἴῃ ἃ 
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ἌἙγουγα ; τ61) 8[}8]] βοοῖς βοτὰ ουὖἱ ὑπαὶ ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥ͂ 
Ἰοΐῃ τμϑηβοῖνοβ ἰο ἔμοπλ, δηὰ ποί ἔόσβα Κὸ {μ πὶ. 
ι ̓ 8 χκοοὰ ἰο δϑϑοοΐδιὶθ ψιλὰ [6 ΠΟΙΥ ὈΘΟΡΪο, {ππδὲ 

ἯΘ ΓΔῪ ἸΘΘΓΏ ἰδοὶγ Ἧ4γ5, δηὰ πὶ (16 τοἀθοιηϑὰ 
οὗ (9 Ἰωοογά, [αὶ τὸ ὭΔΥ βίδγθ ἰῷ ἰΠ9 ὑ]οθδίηρβ 
οὗ 186 τϑοδοιιρίίοη." ΗεΕνΝδΥυ.---Ὦ. Μ.] 

ἨΟΜΙΙΕΈΤΊΙΟΑΙ, ΗΙΝΊΤΒ. 

1, Ου Ιχἱϊ. 1-δ. Ἧ7ο αν Βοῖθ δὰ δρρτγοργὶδίοθ 
ἰοχὶ 0Γ ἃ Βογπιοῦ ΟἹ ἴϊο ἔπίγο φηοδροοίἜ οὗ 
16 οδύσοῦ. Μαγς 1) Το ἰυωπααέίοη, οἵ ἰδ9 
ΟΒΌΓΟΙΝ ΒΒ δορε, 2) Το οὐ᾽ϑεί οὗὐ (δαὶ Βορο. 
ΤὨΘ ἰοῦ 18 ἐπ6 ἰοῦ πιο (86 1ογὰ 
Ὅρα ἰο Ηἰΐε οδαγοῖι (γογ. 1: Εν Ζ,0η᾽8 3εαξο, 
ΥοΣα. 4ὁ δηὰ δ) ΤΠι6 οὐ)εοί οἵ ὮορΘ ἐδ α. Ἐ6- 
ἀοιηρίίοη ἔἴγοιῦλ ἐμὰς δὐλρῤτονευ 6Ὑ1}8 (γον, 4 α) ; 
δ. Α πον [1 (νοῦ. 1 ὁ, τοὺ. 2 α, γοσ, 8); 5. Α 
ὨΘῪῊ ὨΔΙ.6 (ΥοΣ. 2 ὁ). 

2. Ου Ι᾿χἱϊ. 6, 7.7, ΤῈῈ ἀωέν διὰ απ οὗ 
Οπεθυϊλη ταϊηϊδίοσθ. 1) Τοῖν ἀσίγ: α. ἰοταγὰ 
ἴθ; ποὺ ἰο δ6 κ᾽ἴϑηΐ πὶ οχηογίαι οηϑ δηὰ 
ἩΑΤΏΪΩΕ; ὁ. ἰογατὰ αοά: ποὶ ἴο Ὀ6 δἰ ἰϑηὶ σι ἢ 
ἰηἰογοοδθίοηϑ (γοσα. 6 ὁ «πὰ 7 α). 3) ΤΙ βοὶν δίηι: 
ἰμδὲ ἐϊ οατοῖ οὗ (9 [τὰ ὃὈ6 Ὀυΐ]δ Ρ δηὰ ροῖ- 
[οοἰοὰ (νον. 7 δ). 

8. Ου Ιχἱϊ. 9θ. [Τ ἱβ γοῦθθ ΠΔΥ͂ ῬΓΟΡΟΡΪΥ ὃθ 
οἰ: ρ]ογοά ἴο ἴοσωι ἔμπα Ὀαϑὶβ οὗ ἃ ἀἰϑοουσγθο δρδὶηδὲ 
116 ἀοοίτῖηο οὗ ἰπ6 Οὐοπιτηθηΐδίδ, πῆὸ που]ὰ 
ἀερεῖνο οἴμοῖΒ οὗ (πὸ ἔγυϊ! οὗ ᾿μεὶγ ἱπάπθιγ.-- 

4. δὰ ἱχιΐ. 10-12. “ΤΉγοθ Εἰΐηρ ἀτὸ ἢογο 
οοηἰδἰησα : 1) ΑὉ ἰανἰδιίοη ἴο δ} ἰο σωροὶ (ἢ 6 
Μοβαῖδὴ τῆῶἔο ἰδ δϑουὶ ἰὸ αὐτοὶ 2 Τὴ6 Ρτοοϊδ- 
τηδιΐϊου οὗ Ηΐᾳ δάγοηι ; 8) ΤῈΘ ἂι οβὶ ζηδίϊοη οὗ 
(Βοθ9 γγᾶιο γεοοῖγϑ (89 [ογὰ πιὰ 10γ.᾽ ΟἌΑΒΡΖον. 

[“Νόοῃθ δὅζὸ ἰο ὃ6 οδ᾽]οὰ ἐδε)] Ὁ. Μ 

ΒἘ. ὅδο δοφαῖνο αδο οἵ [80 τονοϊδιῖοι οὗ δαϊναϊίοῦ. 9 ἡπάφηιθοξ οὨ ἴ80 ΒοαΙΒΘΏ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΠ]|΄ 1-6. 

1 ὙΥΗΟ ὦ {δ ὲ18 (Πδὲ σοτηοίδ ἴγομῃ ΕΟ, 
ἍΜ ἀγορά ψλτταθηίβ ἤγοτῃ Βοζυδῇ 
ΤῊ] ἐλαί ς ᾿Ἰοτίουβ ἴπ δΐ8 ἂρ 
ΤΥΔΥ ΘΙ Πρ ἴῃ [6 
7 τπδ0 ΘΡΘΟΔΪΚς ἴῃ τἰρὨὐΘΟΏΒΗΘΒΑ, 
ΜΊΡΒΙΥ ἴο βαᾶνθ. 

2 Ὑ Βογοΐοτο ατί ἑδοι τοῦ ἰῃ (ἢ ϊη6 ἃ ΡΡατεὶ, 

ΤΟΥ δϑίῃβϑθ οἱ 15 βίσθηρί 

Απὰ ΤΔΥ μαγτηθηΐβ ᾿1Κὸ Ηἷπὶ ὑπδΐ ἐγοδάϑιἢ ἴῃ [86 πίπο δι 
᾿ὃ 1 δνὸ ἰσοάάθῃ [Π6 ἩΠΏΘΡΓΘΒΒ ΔΙΟΏΘ : 

Αμᾶ οὗ [6 ρΡθ0 
ΕΌΓΡῚ μ1}} [Βόχὰ ἴῃ ᾿λΐῃ0 ΔΩΡΈΓ, 
Αμπά ἰγϑηιρ]9 ὑμοῖὰ ἴῃ ΠΩΥ͂ ΠΙΓΥ ; 

Ιο ἐδδρα τὐαϑ πομο ΠῚ} τ6: 

Αμὰ {μοῖν "Ὀ]οοά 5}}4}} Ὀθ ϑρεϊαΚἸοά ὌΡΟΣ ΠΩΥ͂ ΣΆΓΙΠΘΙΙΝ, 
ἈΠΑΙ Μ1}} βίαΐῃ 811 ΤΥ ΤϑΙ τ θη. 

4 ον [δ6 ἀΔΥ 
Αμά ἐδιθ ΥϑᾺΣ Οὗ ΤΥ τοἀθοιηθα 15 ΘΟΣΊΘ. 

Οὗ νΘηρΈΔΏΟΘ ἴδ ἰῃ τηΐηθ ποασί, 

δ Απάὰ 1 Ιοοκοά, δῃὰ ἐΐεγο τσαϑ ὩοΏΘ ἰο ΠΕΡ ; 
ΑΠΑῚΙ ποπάογοά {πὶ ἐΐεγα τσαβ ΠΟΠ6 ἴο Ὁρ}0]4 : 
ὙΒΟΓΘΙΌΓΟ τιΐπθ ΟὟ δῖα Ὀτουρλί Βα  υδίϊοη απΐο τη; 
Αμὰ [ὩΥ ΕΣΥ, ἐξ ὈΡΒ6]4 πιο. 
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β6 Απάὰὶ κ1]}] ἐγοδά ἄόπτῃ [ἢ 6 
Απά τδῖκο ἰθτὶ ἀσαηκ ἰῃ τὰ 

ΡΘΟρΪΟ ἴῃ ΓΪΏ6 ΒΗΡΌΓ, 
Υ ΤΌΓΥ, 

Αμά1 Μ1}} Ὀτίηρ ἀοτῃ ἐμοῖς ᾿εγθηρίι ὑο {86 φασί. 

1. ΗἨοῦΌ. ἀδεζκοά. 

δ .ματολίης Ῥνοιάΐῳ. 

ΤΈΧΤΙΑΛΙ, ΑΝῸ 

ον. ἃ [ΤῊ9 Μαβογοίίο ποὲθ συ δυῖθ 88 ΌΠΟΣΙΩΔΙ {ἢ 9 
Ῥαϊίας ἰῃ ΓΔ που ἰμ6 ποσὰ [8 ἰῷ Ῥβᾷϑδθ. Βαὶ Ῥαϊίδοι 

ὙΠΘῺ ῬΘΌ ΜΑΙ 18 ΟΘΟΣΩΤΙΟΏΪΥ ποῖ ᾿δηρίποηϑὰ [ἢ τομοσγὶ- 
Ἰδίς νοτὰβ. βθθ ὈΣΕΤΤΣΘΟΝ ἐπ ἰοο.--Ὦ. Μ.1]. 

γον. 8, 1) δροσοραίϑα ζαίαγε δ] ἴγοια 711). 10 βργί:- 

κ)ο. τως 16, Ὀδαίάο ἐμ ΝΊρμαὶ ἐγ). (8 ΟὨΙΥ͂ ἕοττω ΟΝ 

δ )μείοι. 4 υἱίαὶ γείςα. 

σΟΒΑΜΜΑΤΊΟΑΣΙ, 

οὔ ἐδο γοσὺ Ἧ, ἐπρυναι, οϑε, ἩΠΙΟἢ ΟΟΟΌΓΒ ἰὼ 864 Ὁ" 

{ει 19 8 ΗΊΡὮΙ ἕοστὰ ἐπε δείης ἐδ Ατγδιηδίο, δη ἃ ἢδο ροϑ- 

εἴν ὈθΘῺ οἰ οπΘ ἴῃ ογάοσ ἴὸ κίτο ὑο ἐμο ἐς ἃ οοῦτϑἢ» 

Ῥοηάϊης ΘΧΡΓΘΒδίοΏ ἰπ Ὀδὰ Ηρῦτον, ἢ 84 ποσὰ ἐδίεϑι 

ἔγοζω "ἢ 9 δοΙῃζοῦ ἰδ χύαρο ουγτοηΐ ἰῃ οΘοηγνογδαδέοι. 

ἘΧΕΟΕΞΤΊΙΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΓΙΙΟΑΙ, 

1. Οπαρίοτβ ἰχ.-Ἰχὶϊὶ. δῦὸ πηοδὺ οἰ οθ Υ ὁΘΟ0Π- 
ηἠροϊοά, [ἡ 1χ.-Ἰχὶϊ. [Πογὸ γᾶ ἀδβογί δοὰ ἴῃ μοβὶ- 
{ἶνο ποτῖς οὗ αὐ Β Αποϊπιϑὰ πος Ὀγίηρ Ὁ]686- 
ἰῃς δηὰ βαϊνδίίοῃ ἰο [βγδθὶ. Οδδρίον ἰχὶϊ]. ΒΒ ΟΥΤβ 
μον Ηο Μ1}} δοοοιιρ 8} (ἢ 6 ΠΕΒΒΟΥΘ οἷὰβ οἵ Η1 
ταϊβδίοη ΟΥ̓ Ρυηΐδηΐης ἴῃθ6 δοαίμοη, ὙΠ ἀγδ- 
τηδιὶς οβδοιῖ ἔΠ6 Ῥγορποῖ ῥἱοῦΓοΒ 8 Ὦ οὗ οοἴω- 
ΤΠ ἢ ΔΡΡΟΆΓΔΠΟΟ ΔρΡρτοδοβίηρ ἴσο σοι ἴῃ 
ταθρηϊβοοηὶ δαὲ Ὀ]οοά-ϑἰαἰποὰ γταϊπηοὶ, ΤῸ (8 
αϑϑιίοῃ πθὸ Ηδ δ, [86 Ρϑγβοῃ δοιὰ τϑρ δ ἐπδὶ 

ἧτὸ ἰ5 Ηὸ ἴο νῆοσα 1ὲ θοϊοηχα ὑὸ Βοϊά ῥιάᾳμηιιθηί, 
δὰ ἰο Ὀτίηρ παϊναϊΐοη (τοῦ. 1). ἀπά ἴο ἰδ 
αγβοῦ αυοβίϊοη ἩΔῪ Ηἱΐ οῦ ἰᾳ βὸ σοί, 
(τον. 2), Ἦο ΔΏθοΙΘ ὑπαὶ Ηθ 888 ἰτοδάθῃ ἰδ 
ὙΠ ΏΘ-ΡΓΟ88 δίοπο, τὰν ὯΟ τη οὗ [π9 παίϊοῃβ τὶν ἢ 
ἩΗΐπι, (τηΐϊο Ηδ ψ1}} ἐγ ρκὺ: Ὁγ ἐΐ6 δχοουϊίΐοη 
οἵ 8 βδδ6 ᾿υἀκηγχοηΐ οὐ ἐπ 6.1), δηὰ {ἢπ8 Ἐὸ 88 
βοϊϊοὰ ΗΒ χαγτωϑθης (νοῦ. 8). ΤῊΘ ΠΘΡῸ ΘΟΠΊ65 
{Ππογοίογο ἔτοηι οχϑουϊηρ ᾿πἀκταθηὶ οὐ Ἐκίοπι, 
δη Ηοδ Ββοία ἰοστἢ ἸῺ ἀλρον ἢ ϑοοοῃμὰ ῥαάρταθρηΐ 
οἰ τβοίηρς 811 πδίϊοηβ. 6 δοοοηὰ ἡυάριποηὶ, 
πο τῶϑ ΟὨΪΥ͂ {ποι σ8}}γ τηροϊίοποὰ ἴη 
γΟΓ. 8, 16 ἰγολίοα οὗ πλογὸ {Ὰ1}Υ ἴῃ νοσβ. 4-6. ΕἸ 
ὧν 'ἰ8 τπλατίκοά ἴῃ νοῦ. 4 δ ἃ Ἰοῃρ- ρυγροθοὰ ἀδὺ 
ψοηροδηορ, ἘΠῚ πῃ ϊοῆ δὶ [Π6 βϑῆλθ ΕΠπ6 ἃ ΥΟΔΓ 
οὗ βαἰ γδέίοη π|ι}} θοσίη. ὙΠοῶ ἷΐ ἰ6 αχζαΐπ ῥγοπιῖ- 
ὨΘΏΓΙΥ δἰδίϑα, ἰμδὲ [86 ἤΘΙῸ 8668 ΗΪπι861} ἰβοϊαιθα 
δι ἔγυθϑ ποι Πϑἰδηάϊηχ ἴῃ ἴΠ6 δἰγοησίῃ ὁ 
Ηἰβ οτσῇ ὅγὰ, δηὰ οἵ ΗἷδἊ (να. δ), δῃᾷ 8 
οοηβάοηϊ ἰδὲ Ηδ πὶ}} ἰγχοδὰ ἀἄόονῃ [Π6 πδίΐοιδ, 
δηὰ βῃοά (δμοὶγ νἱ(Δ] }υϊοθ {Ὑα Ὁ, 6). 

2. ὕηο 15 τ816 1881 ----ἰο τἴ86 Θασιῆ .--- 
οτα. 1-6. Το Βδίμοιβ (ΤΙΝ ΜΑΈΤΥΗ, 
ΤΕΕΑΤΌΙΙΙΑΝ, ΟΕΒΙΘΕΝ, ΑΜΒΒΟΒΕ, ΑΥὈΒΤΙΝΕ, 
εἰε.), ΡΒ; εἶ Ῥαββασο αἴγθοι ν ἰο (πα πυΐοτ- 
ἱῃμχβ δῃὰ δβοθηβίοη οὗ (Ἰγῖαί. ΟΕΙΘΕΝ, ἱπ ρδσ- 
τἰσυϊασ, δῃὰ δὴοσ Ηἰπὶ “ἜΒΟΜῈ δὰ ΤΉΞΟΡΟΒΕΤ 
Ῥαὶ (6 φυοραίΐοη : ὅ8ο ἰ6 [δία δεῖ οοτηθίδ, 
εἰς.» ἰηῖο 6 τιουΐ οὗ (9 δηρ6}6 γῇο ρυδτὰ (9 
κϑῖεβ οὐ βοᾶν. Ἰδβογοῦροη ἴΠπ9 ἰογοσμοδί οὗ (6 
Ῥτοοοβϑίοῦ δοοο ρϑΏΥρ ἰδ [ΒΡ ΔΗΒΟΥ ἴῃ 
ἵπ6 ποτγάβ οἵ Ρβ. χχίγ. “1Πῇ ἂρ γοῦν δδάβ, Ὁ 
γο ἘΠῚ δηῃὰ ὃ γο ᾿ἰδ ἄρ, γο ογουϊ λιηρ ἀοοῖε; 
δηὰ (ἰμ6 Κίηρ οἵ εἴονν 8881] οοιῃθ ἴ:." ΑΤἸΉΑΧΑ- 
ΒΙῸΒ τλδῖκοα ἴῃ ααροαίοη ἔροια ἴα πιου ἢ 
οὗ (!]θη δηροὶβ. Τὕπάον Ἐδοπι ἰδ6 Ἐδίμοτε πη- 
ἀεχοίαπα (6 (το) βαγίῃ, Αποίμον 
μὰ ἀὐῥαῦνει τ Πυτῆξε δὲ {ποεῖν γα 

υηᾶον Ἐδοιι ἐδ 6 δρορτο οὗ {Π6 26γν)α, 
πάθον Βοζγαῇ “ πγδσηι ββρρό πρὶ »γἱοϊεσιῖε αἰυσϊηϊα, 
4. 6.) Φοτυδλιοη. Το Ὀ]οοά ἰδ ἴμ6 δἱοοά οἵ (δ 

ἔτοῦΡ οἴ ἴη.- 
οδή, υπάσν-]} Ν᾽ 

ὅσνα. Τθ6 ΒΟΓῸ Θοτμο8 ἤθη ἰηθίσεϊηρ Ἰυδατηοης 
ΟἹ «Φογδβαϊοπι. ΟΔΙΥΙΝ αἰβραῦθθ ΔΩΥ γοίδγομοθ 
ἰο Ομ σία, Ηθ βΒπάβ 'π (ἴδ ῥδββδρθ δἰτο ἷγ ἴ80 
δηηουηοοιιθηΐ οὗ 8 Ἰπάσηχοηὶ οἢ ἰἢ6 Ἐκοπιῖοα 
ὙΓὯΐσῆ 18 5.}}} ἰαῖατο. ΓΒΐ6 ΥἹΟΊΥ ἰδ τηοσε ἀθ- 
δη ον δοὶ ἑοσῖ Ὁγ ΟΒοτιῦθ δὰ οἴδογα, δὲ ἱλοῪ 
866 6ΓῸ ἃ ΡΓΟΡΒὮΘΟΥ͂ οὗ (παῖ ἀογαδίδιίου οὗ Εδοπι 
ὙΠΟ 88 6 Όγ Φυάδβ Μαοοδῦδουβ (Μδο- 
Ἑοϑὃ. γ. 8 βαη. θὅ; 2 Νίδοοαλρ. χ. τοι 3.8. 4... 
ἐᾷ . ΧΙ. 11, 12). ΕἸΟΗΗΟῈΝ δὰ ΚΟΡΡΕ τοραγὰ 
κι Ἀπτιλτ εὐλεϑια 88 ἰῃ6 δοοοῃῃρ δος οὗ ιηΐ8 

ἐΒγοβίθηϊηρ. Πα ΤῊΒΗΥ͂ Οἰδ6ΓΒ δἴϊνοσ 
εἴπ ῬΡαϊ ἃ βρ᾽ γι ἰ..8] θθῆθα οὐ (110 86 πη- 
ἀογείδη ὑπάογ “(Π6 ἰγααρ] ηρς ἀοντη " [86 “ὁγὼ- 
εοἰβαίοπεπι υείοτὶδ δοπιΐϊπῖδ εἰ αδοί οτος, οπιπΐβ ἐπι- 
Ῥἱοίαἰ ἐδ ἈὈῈΥ ἱβαχὺ Οὐ γι." ΨΙΥΤΕΙΝΑα 
80 ΠΟΙῸ Ὁ]]ΟΥΒ ὭΘΓΔΙ (Π9 ΓΑΡΡΙηἶσΆ1] ἑηΐοτ- 
Ργοίδίίου, ππἀογείδηαβ ὑπάθρ Βόσγδὴ Βοπιο, δηὰ 
υηάον ΕλΊοα ἰμ6 οουηίγῖοθ δυθά υοϑὰ ὃγ 16 Βοξηδηκ. 
ΤΏο ““οοποιίοαγο᾽᾽ Ὠθ ΤΟΙΟΓΒ ΠΟΙΘ 886 ἰπ ΠΡΟΣ 
χχχῖγν. ἰὸ 8 ᾿ἰδοταιΐοη οὗ ὑἐμ9 ΟἸ γἐβίδηβ ἔγου 
186 ροτοῦ οἵ Βο!θ. Βυὶΐ μθ ἀοθ8 Ὠοῖ, 86 ΤΏΔηΥ 
οἰοσα, (Β1Κ οὗ [6 οἸονγαϊίζου οὗ ΟἸ τ ϑιβηΣον τὸ 
ὈῸ (86 τοϊϊχίοη οὔ (τ ϑιαίθ ὈΥ ΟΟΝΘΤΑΝΈΙΝΕ, 
ΠΟΡ οὗ ἴπ6 ΖΘΏΘΓΑΙ ᾿υἀαηηοηὶ {Υ Χχ. 11 5α4ᾳ.), 
νεῖ οἵ (μ9 οχίοσγεωϊπδιίοηῃ οὗ Απιονίης Ὁγ τἢ9 
πδιτῖου ἯθῸ σί 68 οὐ ἴδ6 πο ϊῖθ μοσϑο, ον. χὶχ. 
11 ϑβΘ06α. Απιοῃρ τπηοάογῃ ἰηἰογργοίοσε ΟΕΒΈΝΙΓΞ, 

, ΟΜΧΒΕΕΙ͂Τ, ΒΒΟΚ, ΒΕΓΧΒΟΚΕ, βοο ἰῃ (δ ἷα 
ΡΓΟΡΑΘΟΥ 8. ἰῃγοδίθεηΐπα δραΐηοὶ Εάοτα 
1 ἴῃ6 ἴογωι οἵ ἃ υἱδίοῃ σοργοθοηρ δὴ δοῖ οὗ 
ΨΟΏΖΘΔΠΟΘ 88 οοαμ]οἰοα ; ψ ἢ} }96 Κ ΝΟΒΕΙ, δοοοσά- 
ἱηρ ἰο πἷ8 βου ἰδ. ΜὙᾺΣ οἵ ἡαἀρὶπρ, (εἴη (Πδὲ Π6 
οδῃ αἴδοοση Ποῖ ἴπ Ὀ8.1}]9 οἵ :. (Ηεδγοὰ.:. 80; 
Ογορ. υἱῖ. 1) ἀορίοιοά ἴῃ Ῥεορβϑῖδο οοϊοσβ. 
ΒΤΙΒΕ ἰδ οἵ ἴπ0 ορίπίοη ἐμαὶ 6 οὨ6 ψῆο ἴα θθθ 
88 οογρίωρ, 6 ΟἸ τοί, οοτίωρ ἔροωι [0 (]Β] πηοωὶ 
οὔ γὰιιδὺ 186 τοϊαίοὰ ον. χιὶν. 20: χὶχ. 18, 2]. 
ῬΕΙΙΤΖΒΟΗ ἤπάδ (86 Ηἰδύογίοαὶ [α]Β]πλοπὶ οὐ ουν 
ῬΡΟΡΆΘΟΥ ἴῃ τῆδὶ θοίοὶ (π6 Ἐκϊοδΐ δα δὶ ἐμ 9 Βδαινά 
οὗ (9 Μδοοδῦθασι ργΐησοθ διὰ οὗ δι τηοα οὗ 61- 
88 (906. Βεϊ. ἡμὰ. ἷν. 9, 7), πῖ]9 ἰϊ5 ὅδ] ἤ]- 
βΙπηθοὶ ἰθ ἰδο ἀοαϊπιοιξοη οὗ Απεομτίδὲ δᾶ Ὠΐδ 
μιοαὶΒ (ον. χίχ. 11 2). [Το ἀοοιγοίου οὗ 
ΑπΠ ΟΝ τες 5 τοχαρ θά ὈΥ ὈΕΙΙΤΥΒΟΗ αἰ ΡῚΥ ὧδ 
(ἢ Νο ν᾽ Τ᾿ οαϊδιηθηὲ οοπηίοσρατί ἰὸ {ἢ ΐ8 ρἷροο.---Ὦ. 
Μ.|1]. Τῆο ΟδίποἾο ἴὸ ΒΟΉΝ δῃά 
ἘΤΕΙΞΕ 0 ποὶ οχοῖϊθο (ἢ Ἠϊδέοεῖοιὶ Δ Π]τοοαὶ 

(ἰδγοπρῆι Βίπιοη οἵ αοταρα; οο ΒΟΗΣΖΝΟῚ, Ὀαὶ γοεὶ 
τοχατὰ δ ἴπο 11 8116ν οἵ οἵἷσ ΓΟΡΊΥ͂ (89 δοΣγνδηὶ 
οἵ “μον δῆ, πδο, δοοογάϊηρ ἰὸ οὐδρίον Ηἰδ. ἐμουϊάὰ 
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γε Ηἰἱ ἴθ δα δὴ οἴδοείϊῃρ [ὉΓ δἷη, διὰ πῆὸ 
οὔ ἰδο οἱδοσ Βαπά, ἰμ:Ὲ ἀδδίγσουοσς οἵ ΑὩι!- 

εἰχίδι, δὰ 16 ἐπ 8 δρείηκ]οὰ Ὀοΐδ πὶ Ηΐ οτῃ 
μἱοοὰ δηὰ ἐμαὶ οἵ οἰμβοσβ. [8. ΝΑΞΟΞΊΞΒΑΟΗ 
τοχεγὰβ (μ6 νἱοίοσυ οἵ Απιδδίδι, κίηρ οὗ Φυάδῃ, 
οΥοσ ἴμ9 Εὐουίϊοβ (2 Οἴγοι. χχν. δ-12) δὲ ἴηγ- 
Ὠἰδεΐης (6 Βἐδίογῖοδὶ ἰουπαδίίου ἕος {8 ῥτὸ- 
Ῥβατ. Αἰρασί δὴ σοϊυγηΐηρς ἴοι [10 [0Γ 
οὗ ἰδ Ελοιοϊίοα ἰ6 ἴπ6 ἰγρα οἵ [6 ᾿Αποϊηϊοὰ 
οὗ ἰδο [0ἘὮὈ"Ὁ γ͵ῥᾷὶο Βοσθ 86 τοὐοϑχιίωσ 
Ιετδοὶ ὉΥ δχϑοαϊης ἐυάσυμοηϊ οὐ [5γ86}᾽}8 θη6- 
ταῖοα. Βαὶ {μὲ6 ἰ6 δὴ ορίηΐοῃ πιο 8. φαΐία 

αἰΐδε ἰο ουὖς Δυΐδον, δηὰ ψῃΐϊο ὯῸ ομθ δ6- 
ἌΡΑ Ηἶπι μᾶ5 σοηϊυτοὰ ἰο ὀχργεθα [{ ἷἰβ βίγδη 
παι ΔΩ οὔθ βμου]ὰ (πἰηὶς οὗ βπάϊηρ ἴῃ {818 
αἰοτίουβ Οὐπαθοτοῦ, τὰ οὐμμθθ ἰγαυθ] της ἴπ 
ἴδε φτοαίῃοθεαβ οὗ Ηΐβ βδιγοηρίῃ, πῦῆο δρεδκβ ἴῃ 
τὶ κῃ οούκηθθθ δὰ ἷἰθ τα ΚὨΥ͂ ἴο βανο, [6 δ 
οὗ ιπδὲ Αὐλασίδῃ; πῆ βοΐ ἊΡ ἴον πογβῃ!ρ 86 ἐλ 
οὔ ἴδ6 γδπαυΐδμοα Ἐκοπλῖῦοβ, δηὰ 'ττῶϑ δΔΡΘΥ ΑΓΒ 
“Ομ ρ οἰ ο  Υ οσογοοῦλθ ΟΥ̓ Φοκδβῆ, ἰπς οἵ ]αταδοὶ. 
Ἑάοια ἰδ ἃ τοργεβοηϊδιϊνο ροορῖὶθ. ἰΐ ἴθ οί δῃ 
οι δἰϑιλδιὶσ Ὡδιια οἵ {86 χτοδὶ νου] ἀ- ΡΟΥΤΟΓ, ἴῃ 18 
σψίοϊοηοο δὰ (ὙσαηηΥ, ἰοῦ πἢΐοὶι ΒΔΌΥ ΠΟΙ 18 πλδά 6 
ἴοβίαπα, Βαϊ Ἐδοιι, ἰδ6 ἰηγοίογαίθ ΘΏΘΠΥ οἵ [6- 
τϑοὶ, δη ἃ οοοηργίηρ ἃ Ὀδὰ ῥτε-ουιΐποπορ ἴῃ Βαιγοᾶ 

δὶ ἴδγϑοὶ, ἴα ἐπ γερτγοβοηίδιϊνο οὐ ἴῃ που] ἃ 
ἐπαὶ ιδίθα ἰῃ9 ροϑορὶο οἵ ἀοά. ὅο ΘΕΙΙΤΖΘΟΉ, 
σὸ τοιλδιείζα [86 Θ᾽ ομαιϊ σίας ἰοηάθηου τσ 
Ἰκαΐϊδῃ οσο, δὲ ἰΏ οἤδρα. χχὶ.--χχὶϊ, 14, τηϑηϊθπίβ. 
ΤΏ ἤδῖο Ἐκΐομι ἰθ ᾿ἸηΩ846 δῷ οὐ ϊοτα οὗ ἰΐ9 ἔμξιγ 

ἄοοια, ΤῊΘ δρρδγεὶ οἵ Φοδβουδῇῃ, ἔΐ6 δυθαβοσ, 18 

ΒΘΘΏ ἴο δ6 Ὁ, τοᾶ, πὶ [με Ὀ]οοὰ οὗ ἙάοπΣ, ΤἘ6 

παῖς Βοσγϑῆ, ίοο, σϑβϑ 1] γ βυραοδίθ ὝΣ3, ο γδῖβον 

(86 νίη οἵ χταροθβ. Τ6 ἱπηδρὸ οὗ ἰγθβάϊηρ 
ἊΝ τὰ ἰ6 οτο υϑοὰ ἴο ῥἱοίιτα {20 [ογ 8 οτυδιησ 
οὗ ἐμ ἱπῃδοϊιδηίβ οὗ Ψ0Ο ΔΘ 88 (πὸ νἱἢ- 

ἰβοδῆοο οὗ 80 ὨΔΠΊ6Θ 
Τῆιθ αυροϊΐοι ατίθοα Αγ να, ἰὼ ἰμ9 ἴῃ 
ἰίοη οὗ ἐπῖα Ῥγορἤθου, ἰο (πἰηἰς οὗ 7 ἀ86 Μαροι- 
Ὀευδ, Ηγγοδηια, δά ἐϊπηοη οἵ (6γβ88, ογ δβὐϑ οὗ 
186 ῬτΌΡοΣ Ἑμϊογαϊε5.) Τῆθ δηθον ἀσροηδ Οἢ 
1π6 ΤΥ ἰῃ πίοι. τὸ τουδὶ ΔΏΒΜΟΥ ΔΠΟΙΠΟΥ 4066- 
ιἰἰοη. Ὀϊὰ Φυάδα, οὐ εἰϊβονγ οἵ 189 οἴμον δον δα 
οἰϊοίβ τιροϊοησά, τοίαση ἰη ἰγίυρἢῃ ἤτοι ἰἢ6 
Ἰάππιοδη Οὐ ΒΟΣΓΔὮ δρϑαὶ ὈΥ Ἰπαϊδῃῦ Οἵ 
ἰΐα (μογο ἰδ πο ονἱάθμοο. ΓΟΥΤΗ ἢδ85 οδ]]οὰ 
δἰἰϑηϊίοη ἴο ἃ ὙΟΓ ἱπιροτίδηξ ροΐπὶ πίοι, ἰπ ᾿ἰδ 
νἱον, οχοϊυθβ ἤγομα ἐπἰ8 Ῥγορἤοοῦ 7488 Μδοολ- 
Ὀ6π5, δὶ ουθὴ {μῃ8 ΙΔ. 6ΔΏΒ ὈΓΟΡΟΥΙΨ δῸ ςδ]]ϑὰ. 
“7Τ|ιο Ιἀσπηοα οὗ [Π6 ἢο 5 τἰπη|ὸ τδι 4} 6 8 
ἀἰθδγθας οουπέτγ ἤτοι ἰπαὶ πιο Φπάδα ὁοἢ- 
ηργοά. ἘΕῸγ ἀπτίπρ [86 Βα Ἰοιϊδῃ οδριϊνὶ ιν ἰΠ6 

Ἐπαδαιμοδαε μδὰ ἀγίγοῃ (πὸ Ἐδοτοίιοι οὔ οὗ ἐδπεὶγν 

ἙΟΌΠΙΣΥ, τῆοὸ ἀροῦ ἰδὲ ἰοοῖκ ἰοῦ οὗ [86 

βου! βοσα ρατία οἵ υἀο68, δηὰ κει] εὰ (ΠοπΊ86 1 ν 68 

(Πότ; {πδὶ δ, ἰὰα ἰπ6 οουηίτγν οἵ ἴπ6 ψὙ80]6 ἐσθ 

οἵ Βίπιοοῃ, δηὰ ἴῃ μα] οἵ {δαὶ οἵ Φυάδῃ. Απά 
(ἢν πιοίσοροϊἰη οὗ [6 ΕΔοπιίίοα, δῃᾶ οὔ [88 ΘΟΘΠΟΥ 

πη ἰος δυάδα ἰοοῖ, ται Ηοῦτοη, 1 Μας. ν. 68, ποῖ 

Βοίϑγα᾽" (Βοσγββ). ΤὨΐα οομαϊἀογδίοη ἰδ διαὶ ἴο 

811 αἰϊοιαρὼ οἵ 0 ᾿ἰΐογδ ἢ ἀρ πλ ῥέα ἴο ἱηϊογρτοῖ 

(ἢ15. φτορῆιεου.--Ὦ. Μ1]. 6 αιοβίίου, ο 

5 τι ἷ6 7 ᾽β ρυγοῖΥ τῇῃοϊοτί δὶ. 6 Ῥγορδοῖ π|}} 

Κηοόπτη σ 80 Ἦδ ἰδ ψἤοπὶ Ὧ6 8666. ΤῊΘ ἀυθαίίοη 

ἷς γι ἰο ασακοη δπὰ ἀϊγοοῖ οὐγ δἰ οῃ ἴω Ηὶπι 

πὴ ἰδ δεθὴ οοΐης ὉΥ ἴμ6 Ῥτορβοί,. (Οὐαρ. ἰχ. 

8: Οδηϊ. ἐἰϊ. 6). ΜδῃΥ͂ δῖὸ ἱποϊϊπμοὰ ἰο ὑθᾶογ- 
βἰαπιὰ Ὀ“12 ΥἹΌΓῚ τοι οἵ {86 οοἷογ οὗ δὶοοά, θυΐ 
οἵ ιπ6 στοὰ (ρα τγρ] 6) οοἱογ οὗ ἰὸν γάκαγο μαι 88 Κίηρθ 
διηὰ ἩΔΥΥΪΟΙΒ ΓΟ ΘΏΝΥ οτο το βαγηλοηΐδ (ΟΟΠΡ. 
ΚΝΟΒΕΙ, οὐ ἐδ ΐ8 ρίδοῦ; Φυάμεβ νἱϊ}. 26; ΖύυθτιΝ 
ΧΧ. 8), Δηα, 85 ΠΟΥ δδύ, ἱπ6 βοϊ ως τί δ]οοά 
πουϊὰ 6 ἱποοωραίλοϊο σὰ ὍΠΠ, Βαυΐ τ ἰδ 

Υ 

ἦπδὲ ὑπ6 Ὀοΐηῃρς δρεϊηκιοὰ τι Ὀ]οοὰ ποῖ ἰδ 
ἔἴὸ πιοδὲ ρεοιμηίπθης δά ἐπὶ Ἢ πηαεὶς ἴῃ 
86 ἀρροδγϑῆοο οἵ ἰβ ΠθῸ; διὰ ψ81]6 (88 
ἀουδέϊονβ δἰαὶπο Ηΐ8 μαιτμθηΐβ ἴξ 'θ φ]ογίουθ ἴ0 
Ηϊπιβοϊί, Βοσγδὴ (οολρ. χχχίν. 6; Απιοβ ἱ. 12) 
ν{88 Δῆοῦ Ροΐζα οη6 οἵ ἴΠ6 τηοϑβὲ ἱπιροτίδηϊι οἰἰ}68 οἴ 

9 1 Εδοχὰ (οορ. 996 Γ. χἰὶχ. 18, 22). [1 Ἰὰὺ Ὠογῖβ οὗ 
Ῥεῖγα. Βεϑιαο {19 ἙΔονΐῖθ Βοσγβδι, ἰθσο γγ͵ὰ8 ἃ 
οἷ οὗὁὨ (18 ἤδῆθ ἰῃ Μοδθὶιΐβ ({6Γ. χ]ν . 24), 
Δα δῃοῖθοΣ ἷὰ Αὐυτγδηϊ δ, Ἡλι οἢ Ἰαἰῖοσ 18. ποῖ 
ταθηϊϊοποὰ ἰη (89 ΗΟ]. βοτὶ ρίαγοδ (δο9 ΟΟμπιτηοηϊ, 
ΟἹ Φ6τ. χΙνὶϊ. 24. Το Ῥγορμοὶ 85 οἵ ἰδθ 
ἙἘδοπῖϊο οἰξδου 6 πιοῃίίοη οὗ ΒοΣσγϑῖ, βοοδυδθ 
ΛΣΞ (Δ δουρὶ ἴ86 Ὠδπλθ οὗ (80 Οὗ Υ ῬτοῦδΌΥ 
ἀρηοίθβ ϑαρέια, πε πηοη έν.) οα δοοουηΐ οἵ [86 
εἰρη ϊ δοδιίοα οἰπασπίαοὶἑ ὈΘΙοΠρΊης ἴο (Π6 σεῦ 
ἔτοα πιο ἰδ ἰδ ἀοεί νοὶ, δαχηΐυϑὈ] δι 1} 6 
οοϊηρατγίβοη Ὑἰϊὰ 8 ἰσοδάον οὗ ἰἢθ τ ῖηθ- ῬΓΘΆΒ. 
ΤΎΧ3Ὸ δὸ ΟΥ̓Κ ἀσρεπάς ου ἈΞ, ΟΡβογνθ 189 
Βτδαδιΐοη. 1ὰ (μ6 ὅταὶ τποῦῦοῦ [86 Ῥτγορβμεῖ 
ΤΩΘΠ ΟΏΒ ὑμὴν ἐδμο οομΐηρ ἤροεα χοῦ, [Ποὴ ὮΘ 
δροοΐβοα ἰδ σοὰ ρασβιθῃίβ ἰἢ [820 κοοοῃὰ τη ὈΕΓ, 
δοιὰ ἰμοη ἰῃ (Π6 εἰΐτὰ, ἩδΊεδ Ῥερίηθ τ} ἃ τορο- 
αείοη οἵ ΤΙ, 9 οἵ 1890 κἰοτίουβ δρρασοὶ 
δηά ἰ88 ῃὑγουὰ Ῥεδγΐῃς. [“ὙὙΣΠ ῬΣΟΡΟΣΙΥ ΤηθθῺ9 
ΒΟ ]Θη, ἰηβαῖοά, Ὀαΐ 186 ΠΟΤ ΤΣ οί ρου οἈ}}Ὺ υδοὰ 
1ῃ {86 δ6ῃβ6 οἵ δἀογηῃρίά, ΟΥ, δὲ ΨἼΤΕΙΝΟΑ {Π ΚΕ, 
ἰοστὉ]9, ἱπορίτίης απο. ἀχεχακνεε.-- Ὁ. Μ.|6]1]. 
ΓΔκο ΤΡῚΣ ἴῃ (86 φδϑηϑο οὗ σοηρίπια, ΤΒο τοοῖ 
οὐοῦ ἤνο ἰἰπιοα ἴῃ [π6 Ο]ὰ Τορίδιμεηὶ, απ μα 
(16 εἰμι δολίου οὗἨ Ὀοπάϊηρ, ἱπο} ΐηρ. [1 ΒογΘ 
ΟΠδυβοίοσὶζοβ οη6 ὙΠῸ ρσγοίσυο (86 τῶν διὰ 
Ῥιοῦα!γ ἰΒτονβ Ῥδοκ (86 βεδβὰάἅ. [ὈΈῚ]ΤΖΕΟΗ 
ἀρτϑοα ΜΠ ΙΤΕΙΧΟΑ ἰδ ππαοτειδπάϊηρ ΓΡῪῚ τὸ 
τα ΔῊ δὲ ἦτο ἐξιιο πιοίίίαπς.--Ὦ.Μ.}. Τοιῆο απρκιίοι 
“) ΠῚ Ὃ ιἰἰὸ Ῥεσβοῦ βοοῦ ΗΠ προ ἢ δθανογα. Ηΐδ 
ΔΏΒΟΣ ἕἰ6 ἢγαεὶ οὗ ἃ ζΟΠΟΓΑΙ Ἑδδγβοίοσ. Ηδ ἤθε 
ποῖ τηρηἰΐοι δὺ ὅσαι {0 δεῖ οἵ Ἰπάρτησοης πηΐϊοῖ 
Ηὸδ ᾿δ8 ἰυοὲ ἐχοουϊοα οὐ Βάήομι, Ὀυὶ, 85. ἰ Ηθ 
ποῦ]ὰ σϑίηονθ [{π ἱπηρσοδαίοῃ ἰδδὲ δ '6 ἃ που] 
Ῥγίηοθ κίνοῃ ἰο ἀθδὰβ οἵ γ᾽ οϊθοο, ἮδΟ, 85 ὁ Ὀθδεὶ 
οὗ ΡΓΙΘΥ, ΘΠ ΌΒΗΥ, ΤΩΆΪΚΟΒ δὶ ἰῃσΌΓΕΙΟΙ ἴον ΡΙΌΠ ον 

δἰδυρδιον, Ηἤο ἀφοΐοτοα Ηΐ πδίυσο ἴῃ ρϑηθγαὶ 
ἴο 6 ἰαὶ σἦ Οὴθ ψδῸ ποκβ σἐρμἰθουξηθεβ δηὰ 
βαϊγαίΐοῃ. Ηθ βαγβ 319 υοὶ Ῥ2, Ἐγ {16 
Ῥαγεςοὶρ]ο Ηθ ἀδκΐμη δἴοβ 835 ΗΠ8 Ῥοστωδηθηὶ ῥτὸ- 
ΡΟΥΓΥ͂ (Π0 μρϑακίηρ, {. 6.,) δοίἰ, ἰγαπδδοίηρ ἴῃ 
τ ὐϑουρηθαθ. ΤΉ οοηϊοχὶ ΓΟ]. ἾΣΟΒ ὯΒ ἴ0 ὉΠ 6 οΓ- 
κἰδηὰ “3 ποῖ οἵ [88 ΤΔ6ΓΘ δρΟΔΚΙΩΡ ΟΥ ἰοδο ας 

πὶ ποιάβ πίον βῃουϊ ἃ ἤδνα σἰα μι ἰθουδβη 688 [ῸΓ 
τποῖν συ Ὀοοῖ, ΟΥ βῃου ἃ Ὀ6 βμοῖκϑαὶ ἴῃ σἰρίθουβ- 
Ὧρρθ. Βαὶ ΠΡῸΣ ΔΊ χα δῖοθβ ΒΓ ἴο ἃ υἀ]οεΐα] 

ΒρΘΘΚΙΉΡ οΥ ἱγαπηδοιίηβ, [Βοἰο ἈΕῚ ΥΖΒΟΗ, 
ἯὮΟ ΘΟΌΡΑΓΟΘ ΧΙ, 6: χὶν. 18: “Ηθ βρϑδῖβ ἴῃ 
τὶ αἸιϊθοιιβηοβα, τ ἢ 116 Ηδ ἐπ τ 6 σϑὰὶ οἵ Ηἱδ δοὶΐ- 
688 ἰῃπτοδίθηβ ᾿υἀσιηθηΐ ἰ0 Ορργθδθθοσθ, δὰ ὑγχοὸ- 
Ταἶδοθ αἰ γαϊΐοῃ ἰὸ ἐἢθ αὐρίθυ τὴ, ὙΠ κἰρὸ Ἡνδυναι 
ουῦ ὃγ Ηἶ8 ροτοῦ πὶιαὶ Ηδ (ἢ γοαίθῃβ δηὰ - 
τη 1868. ΟὐΟπιρΡ. ἔαγίδοΣ χὶν, 238. ᾿ἰχ. 16, δ ΠΝ 
ΡΙδοθϑ 5ΟΥ (αὶ {16 δροαῖκοσ 16 Ὧ0 ΟὨθ 688 1:8 



δ72 ΤΗΕ ῬΕΟΡΗ͂ΕΤ ΙΒΑΙΑΗ, 

Φοδονδῆ. ἩΣΝΡΕΝΒΟΝ ἰυ5 0} γϑυγαυῖκα ἰπδὶ [ἢ 6 
Ὡδὴθ ΤῊ ΟΕΚΡ αἴνοη ἰοὸ [Π6 Ἦ Αγτίοσ, Ηδνυ. χὶχ. 
18, ΘΧΘΔΟΙΊΪΥ οοττεβροηβ ἰὸ ἼΤΩ, ὈῪ π μοι ΗΘ 
Βογο οἰιαγδοίουῖζοα ΗϊμοΪ Τῇ ἀοδογί μι, 
ἴοο, ον. χὶχ. 13, “Ἠξς ν88 οἱοιίμοὰ ἢ ἃ νοϑϊυγο 
ἀϊρροὰ ἴῃ δΙοοά’ ἱ 
Ῥίδοο ἰὴ 1βδῖδ. Τηθ [008 ἷ8 ἰδ (ἴα δηὰ ἔσθ 
(Βεν. χὶχ. 11). Ηὸδ ἰδ Οὔθ γἢο βρϑδῖβ ἰη σίῃί- 
Θουδηοδα. [ἰ ἰδ ὈΠΝΛΙΓΔηϊοα (0 ΒΑῪ σἰῖὶὴ Ὦτ. 
ΝΑΞΕΟΕΒΙΑΒΑΟΘΗ ἰδδὶ 1 ἴμδὶ ἀρϑαὶς 1 στὶρδῖ- 
ΘοΟΙΘΏΘΘΘ ΠιλγκΒ ἰΠ6 ΒΟΣῸ᾿ Β γοϊδίΐοη ἰοὸ Ηἰΐ58 δϑῃθ- 
ΤΩΪῸΒ 85 ἃ ἰγιοὶ ἰυὐρο; δὰ ἱπδὲ (9 πογὰδ 
ΤΕΥ ἴο δᾶνθ (6}}] νὰμδὶ Ηδ ἰδ ἴον [δγδο].-- 
. Μ.]. 321 ἰ ποῖ ἰο Ὀ6 οοπίουπάοά πίϊ 21 

,Σῖὶχ. 20. Αἶον (6 ἈδτῸ [85 δῃιδνγογοα 
μο αποδίΐοη νγδο ἰ6 Ἐλ} 16 ἢ τοΓο ἰη 1116 κθῆβο οὗ 
φιαῖι 3 ἰἴδη οὗὁἨ σιδδῦ (ἰΒ6 Ῥτιορμοῖ δισίμον ἰη- 
ᾳυΐτοα: ὍὮΥ ἰδ ἰϊ τοᾶ ἰπ 6 δρρᾶσχο! 

ΤῊ ἢ) ἱπεῖπικίοα (μδὲ (89 σϑάμοδο [8 ποὲ βοτῶθ-: 
(Εἴη ἰμδοιθηΐ ἰῃ [Π6 ταϊηϑηί, δυϊ δβοιμοι βίης 
ἐπι Ὧδ8 οομλθ ἴο ἱϊ ἔγουι πίϊμβουί, ΤῊΐδ ἰα ποΣθ 
ΣΙΕΑΤΙΣ ἜΧΡΙΘΟΡΚΙ Ὀγ ἤν δε οὗ νος. 2. 

6 δροῖδ ἰμδὶ δῦϑ ΤΟ Βρυγίϊης τὸ" 
68}} “ αὐηῖ (10 ἀγϑαβ οὗ οὔθ τς καρ εις 186 
ὙΪϊΏΘ ργοθη (7 στ 3. δὲ 1Σχ. 8). 1ὶ ἴθ ποί γοὶ 
ἐπι πλαιοὰ (παὲ (μ686 δΔ΄Γο δροίδ οἵ υἱοοᾶ. Το ὑὲὰ 
οὔ τδο πρδίζον 18 ἰηροηϊουδὶγ δηὰ βτδάσδν οὐ. 
[“1ἰ ἰδ ἃ εἰΐχῃς Ὀυὶ εἰοοίλνο δίγοκα 'π (μΐ6 δηθ 
Ῥἰοίυγο, ἐπδὲ (6 τοὶ γϑσϑθ δοϑῖηδ ο δροαὶκ οἵ (δ 
Β Ρ 86 6.}}} δὶ ἃ αἰδσίβῃιοο, Ἡβόγοδα ἐῶ ἰπο 

Ηοδ δδ8 οὐπὴθ 80Ὸ ΠΟΔῸΣ δὲ ἴο ὑ6 δά ἀγοδοοὰ 

Θ ΤΙ ΒΘΎΕΙ Εθα ἰμδὲ δίοῃο, 

δαὶ ἴα ἴο ὃ6 ἀϊδιϊη συ ϊβη σα ἔγου 2}0᾽ (οορ. οἱ νυ. 2; 
χΥΐ. 10), ἴον Δ οὐ ΠΛ}. ἰρβ (89 ὕρραξ ναὶ, ουἱ οἵ 
τίου [86 }αΐοο βον οὔ ἰπίο (τ ἰοττασ ἱἰγουμῇ ΟΣ 
3}, ἔγοια πϑίοδ ἱξ ἰδ ἄγατῃ (οορ. ΣΕΥ ππ ἐπ 
ἯκβζΖ. Ε.- πο. ὙΠ. ν.δ09). ΤΏ Βοῖο, ἐπογοίοσο, 
ΟΟΠΡΑΓΟΒ ἴμ0 ὈΪΟΟΟῪ ἰυάαταρηι πίον Ηθ δΒιδὸ 
ἐσχοσουίοθὰ οὐ Εοπι Μ11}} ἰγοδάϊηρ ἴῃ [86 πίῃηθ- 

ΗΘ (8116 Ὀδοῖς οὔ; δὴ οἱὰδγ ργορμϑῖο υἱΐοσ- 
δῆοο, 2οοὶ ἰν. 13; πλῖ]ο Φόδη δὰ 8056 ρ88- 
δ8.68 Ὀοίοσο εἶπ: ἔῃ Βον. χίν. 14-30 οὐλοδγ "9 
πογὰβ οἵ 2οοὶ; αι ἴπ Βογ. χίχ. 13-1δ οἰϊοῆν 
(μια ραδϑαρθ οἵ Ἰβαΐβδῃ, ΤΏο Βοῖὸ ποῦ ἴῃ6 Ῥτο- 
Ῥμοὶ Ὀϑβοὶ δ, βίδίο δι ρμδίΐοδ]γ ἰμδὶ Ηο ἱγοὰ 
(86 ἩΪΏΘ. ῬΓΘΔ6 8ΊΟΤΘ, 86 οἵ ἔθ πδίΐοηδ ἰογο τγδϑ 
ὩὨοΐ ἃ π18} πὶ Ηἰ. ΤὨΘ πἰαιθιχθηὶ ἰηάϊορίοο 
86 πηΐνογβδὶ δη οι γἰβιΐδη δρί σι οὐ ἐμο παιΐοηβ. 
[θη Ηθ δάὰβ “{ιδὶ οἵ (ἢ9 πδίϊοῃβ ἴβοτο νδϑ 
ΠῸ ὁη6 ΝΠ Ηΐτ, ἰξ [0] τ ἐπαὲ ἐὴ6 πίη: αι 
ἯΔ5 δῸ Ηϑθ οουἹὰ μανῷ προὰ ἐδ οο- 
ορϑγδίίοῃ οὗ πῇοΪ6 πδίιΐομβ Απά πῆϑη δ οσῃ- 
εἰπηο8: Απᾶ Σ σοᾶ ἔδϑσα ἔπ τη ΔΩ ΚΣ, δίο., 
1Πο τί 116 ἱπ (ἢ͵8 ἀροϊαγαιίοη ἰὴ ὡχ Ἰαϊπηοὰ. Τὸ ἐΐ)6 ῬΘΟΡΪΘ6 ἰπθιλϑοῖνοα (ἢ 6 κηΐ ἴ ἢ δα δΔρρ ἰοὰ. 
ΠΟΥ Μθγο σαὶ ΟΥ̓" 585 σταρθ- Οἱ πδίοτη δηὰ οϑδὲ ἰηΐο 86 σποιναδῖ."---ὈεῚ ΛΖ. ΤῊΘ ταδάθσ Ἵδῃ δυᾶάρο πβϑίμον ἐπ ἸΟΑΥ ἰθστηβ οἵ (ἢΐβ Ῥτοάἀϊοιΐου 
ΔΙῸ βαίἰαῆθὰ ΒγῪ (Π6 οχροαϊιΐοῃ οὗ ἨΉΜΡΕΉΒΟΝ, 
Ἡἰσἢ 1 δυδ]οίη: “ ὙΉοη [ἢ νἱοίον ἀθοίδγθ τῃδὲ 
ΏΟΠ6 [ὯΟ τ280] οὔ [Π6 ῬοΟυ]ον οὐ ἡδίϊοῃ σοπδοτοὰ 
Ηΐυὶ δον τ ἴμ [π6 δἰίδοῖς οὰ Ἑδοτω, 9 

8 τηδηΐϊΐοοιὶν ἀγαση ἕο τἰΐο Ρὶ 

τοῖοτβ ἴὸ (6 ἐδοὶ, (δὲ τοροδάποα πδὰ ποὶ ὕθϑῦ 
τθὴς Ἔξτρο α ηδιίΐου, 88 ᾽ῖ δα Ὀδε ὕροῦ Τ' 
οδ τγουχὰ ἑοτοὶχη ἰπίοσυθίοο. 

Ιἀθηι  σίπα με ως τπᾶον ὑπ6 Μδοσοδῦοοα δοὰ 
Ηγτοδληὺ τι Η δ 6 1] Ὁγ ποῦ ΠΟΥ ΘΓ οσὼ- 
ογοά δ παίϊϊνε ἱπδιγυπηθηία, Ηο Υἱηάϊοδίο ἐμ6 

ΚίοΥΥ οἵὗ ἰμο ἀεφοὰ ἔγοτ 841} αἱὰ οδιδϊμοὰ ἔγοεῃ δεὶ 
ΘΧΙΣΔΏΘΟΙΒ δΟΌΓΟΟ.᾽" Βαυὶ ἐξ που]ὰ 6 αἰ ςὩ}} ἰο 
8 Φοδονδὴ ἰἀοηγίης Ηἑτμβο] τ τοι 
οἵ ἀὐμαδὰ δηὰ ὲ8 Ἰδν]θβα 90] το 5 πδΟ ἐπβιοίοὰ 
16 δογοδὶ Ἰυάρτηθης οἡ ἰμδ6 Εάοιῖῖϊοα. Βδαϊάσε, 
Ὁ Ὁ)», ῬθΟρ 68 ἷπ ζΟΠΟΓΑΙ (866 ΥῈΣ. 6), διὰ ποῖ 
ἐδο ἘΜοπιὶίθα ΟὨ]Υ ἃγὸ ἱπ6 οἰ͵οςίδ οὗ ἀοὐ᾽ 5 σγσδῃ- 
ἴῃς υάσυιοῦί. 76 δρροημὰ δεγὸ ὈΕΙ ΤΖΒΟΗ Β 
τοιλαγίζα οἢ το. ὅ, θ: “ΤῊ τηοδηϊηρ ἴ5 (ῃδὲ ἢο 
οΏ6, ἰῃ οοὐδεΐουβ ἩΠ|Π 1 στιοδα ἰο δϑαϊδὶ ἐπ 9 αοὐ οὗ 
Ἰυάἀχηχοηςξ δηα βαϊ ναϊΐοη τη ΗΪβ » δοδοοὶδίβα 
ἀἴμαθοὶν σι} Ηἰ. Τῆο σμυτο ἀςνοίρα ἴο Ηῖ1π 
τᾶ ἴα Οὐ)οοὶ οὗ τοδοιμηρίίου ; (6 πι858 οὗ ἐμβ͵οθθ 

ἱ τὰ αοἱἷ γνῶ ἴθ οὐ͵οοὶ οὗ ᾿υἀρταρηῖ. 
Ηὸ βὰν Ἡϊη)56]7 δοηβθ ; ποι μοῦ Ὠυτηδῃ ἘΣ Ἰυλεα 
ιἰοα, ποῦ {86 οουΓβο οὗ ἰῖηρβ διά ἐδ6 
δσχθουϊίζοη οἵ ΗἾδ6 ἀρεῖχῃ ; ἐδοτοίοσο Ηδ γσοπουποοα 
Βυχηδη δβαἰβίδηοο, διὰ ἰπίογτα [Π6 ῃδίασαὶ 
οουγθα οὗ ἰΐηρε ὮΥ ἃ ποηάογίυ! ἀοοά οὗ ΗἾ6 ον. 
--Ὀ ΧΙ ΣτΏοΗ. 12. Μ.]. Τὴθ ποιάφ ὈΞῪ τὸ 

ΣἼΞ Ὁ» δἴὸ ἴο 8 ἰδίχοῃ δα ἃ ραγοηιμοδίδ. ΤῊΘ 
ἐ οΥ̓ 86 πδεουβ, οὗ τβοπὶ ὯῸ οὴθ νῶδ τα 

ἧπι, ψῦϑθθοθ δ8ὸ ἴσο Ὁ οὐ ἰδὸ πυϊηπὰ οἵ ἐδο 
ΒΡοδκοῦ (μαὶ Ηοσ, ἱπιχαθάϊαίεὶ γ ἰῃ ὶ 
Βροϑοῖ, βοοῦ ΕΗ πλλο}  οοιωροὶ]οὰ ἰο ἃ ἱμοὲς 

οὶ δἷορου Βοοδῦδο ἴδου, τβϑῃ Ηο ἐσγοὰ 
6 ΜΪΏΘ.ΡΓΘΕΒ 'π ΕΜ οπ,, ψόσο ἠοῖ ἰο Ῥ6 ἰουμὰ οἡ 

Ηἱε εἷἄο, Ηδ πὶ}} ἰσοδὰ δηὰ ἔγβϑίαρὶο ἴμοσι ἴο 
Θ068, ΒΟ ἐπὶ (ποῖν υΐσο βδαυῖσία προ ΗΠ οοῖοβ. 
Βυὲ {π6 δεδυιηρίοη οὗ {πἰ8 Ῥαγθοι ποδὶ ἐπ ΤΟΣ 

πηηδίυγαὶ. ΜδΩΥ ἐπε υὐορδο 885 ἨἩΣΥΡΕΈΞΒΟΝ 
δηὰ ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ, ἰγαποϊδίο Δ ἢ Σ ἰἴσοᾶ ἔδοιῖ ἴπ 
ΤΥ ΒΏΘΟΣ δὰ κεδϑρ]6ἃ θτ [ἢ ΣΕΥ͂ ΖΌΣΥ, 
εἴ. Οἱ ἰδὸ πῇο]ο 1μὲη ἰδ (6 οδαΐοδὲ οοῃδι γαοίδου 
πὰ ΐοῖ 1η0 Διίαγθ ἰδῦιθθ δὲ υδοὰ [07 ἰἢ6 
Ῥϑδὶ ἴῃ [815 δῃἰπιδιοα ἀϊδοοισθθ. Οὐαιρ. δ᾽ ΞΜ, οἱο., 
ἴῃ γος. ὅ. Ὁ. Μ.]. ΠΥ), ἴγοιτι ΤΙ) τῷἢἪ ΤΙΣ, λιαΐ, 

ἐμοξοίοσθ οι, ἀιονγ, δυοδωδ, ΟἿ] ἈΘΙΘ 
οϑϑῖι, Ὀθοϑίθο ποῖ στρ σευ 

ΔΙῸ ἰσδυδροδϑ, δηὰ ἱποιοδὰ οἵ ΤἿΣ Ἃ τὸ Βατϑ 

ποτὰ {παῖ ἀοθα ποὶ οἰ ΘΟ ΒΘΙΘ ΟΟΟΌΣ, Ὁ ΚΙ. [Ὁν. 

ΝΑΞΟΘΕΙΑ͂Β. ἰΔ κοῦ το δη ἘΘΕ νι), 8.5 ΤΩΔΩΥ͂ ΟΥ ΒΟῸΣ 

ἰιογργοίοσ ὅο, ἴῃ ἴδ6 βεῆβο ΟΥ̓́ΤΔΥ σοι ρτομ, 
παβτ ἐλ ΔΏ δὐπίχασί πουη οἵ (88 ρὶυταὶ οἵ [Π6 μ65- 
εἶνο ραγιϊεΐρ!θ. Βυΐ (ἢ οὐνίουβ διὰ παίυταὶ γθῦ- 
ἀοτίηρ 8 (Πδι οὗ [86 ΕἸ, ΤΥ τοδϑομπιθᾶ. Τόσο 
δ 8 γὸδν δρροϊηϊοα ἴον [8 τοἀοοιγοᾶ οὗ 76 Πονδῆ, 
ΘΟΡ. ᾿χὶΐϊ. 12. Ὁ. Μ.] Ὑοια ὅ, 6. Τὶ τ 11 Βδρ- 
μῃ δρδίΐη δὲ ἰὶ ἀϊὰ ἴη ἴδ ἀδγ οἵ Ἐχΐοβ. ΤῊ 

ΒῸ ὙΠῚ1 5800 ποθ οὗ (6 Ῥθορ δ οἵ ἴ89 ποτὶ ὰ 
οὐ Ηΐε εἷδο. Ηδσ τιηἷὰ Ἰπουρῆὶ ἐπσῖοο ἴῃ 
ῬΘΓΑΪ 6] τρϑι θο 5, δηὰ ἰδ βοοοπὰ ἐπι δ ρἢ8» 
δἷσοο ἰΐ Ὀγ δαγίηρ ἐπὶ 6 τ|ὶ}} μογοοῖνο Η]5 εἰδηὰ- 
ἷῃρ αἴομο πὶ δειου δμταοοί, ἘῸὸν ἴδογο ἐδ ΟὨΪΥ 
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8 {{{||6 σοῖς {Πδὲ ν1}} [01]1ὁτν Ηΐμ (νὶ. 13), ΜδηΥ 
ἄτα ςδ]16ὰ, θὰ 01Ὲ| Ἔὁἤοθθη. Τἢ6 δδίοῃ :βῃιηθηΐ 
ἢ Ἰ ἢ 8 δδουϊ δα ὑὸ 106 [0 Ὲ" 8 8 δῃίῃγορο- 
Ῥδίῃϊς δχργοβδίοῃ ἩΔΊΟΝ ἢ88 ΟὨΪΥῪ σι οίοτί δ] βὶᾳ- 
Ὠϊβοδηοθ. Οὐπρ. ᾿ἰχ. 16. Τῆο δοοομά ρμαχὶ οὗ 
ΨΟΥ. ὅ Ρ65868 ΟΥ̓́ΘΣ ἰηἴο (Π6 ἰαηρυδρθ οὗ πδυσδίίοῃ. 
ΤῊ οχργεβδίου ὈΛΘΟΣ (16 ΤΑγρῦτα δὰ βοπθθ 
οοἀά. δῃά οὐϊίομθ τεδὰ ὈΛΞΌΝΝ, τ βίο 18 ρρτο- 
τίαίθ, θυΪ ὈΏΘΟΘΑΒΑΣΥ, 8η6 ᾿ηευ οἰ ΘΏ ΠΥ δἰοϑι θα) 

τὰ φοὶ χοᾶ 8 δοϊά ἑαγῃ οἵ ἱπουρῶῖ: (86 15 “εὴ ΔΙΘ 
Ὡοῖ ΟὨΪΥ͂ οὐ͵θοία, αἱ 4150 γο88618 οὗ σαι ; [Π6Υ ἈΓΘ 

" ΠΟΐ ΠΩΘΓΕΙΪΥ͂ ζ,δρ68 (πδΐ βρυγὶ ἰΠϑὶγ αΐσθ, Ὀαΐ δΓῸ 
ἘΠΘΙΊΒΟΙ γοθ [Ὁ]] οὗ {6 πίὶηο οἵ ἰ86 γαῖ οὗ αοα 
(οοιαρ. χχὶχ. 9; χ!ἶχ. 26; 1:. 21). 

ῬΘΟΟΤΒΙΧΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΙΟΑΙ,. 

1. Οὐ ΙχἱϊἹ.ὄ 1-8. ΤῊ] (6 πη οὗ ΟΑΙντΝ ἱἰ 
ΜΆΘ (μ6 ΡΓΘΥΆΙΠΙΩς Ορηἶοπ ἰδαὺ [6 ἰγθβάοσ 
ἴῃ [86 ἩΪΏΘΌΓΟΒΒ 16 (Ἰγῖδί, ποῖ 885 ἰυάρμίη 
16. παίΐοηβ, Ὀυὺ 48 Ηἰπη8617 βυβδιίηρ ἀοδίῃ, δὴ. 
ὈΥ Ηἰἷε ἀρδίῃ ἀορτγί νης (Π6 ἀ0 011 οἵ 8 ῬΟΥΘΓ. 
“ΟἈἩ γὶ δὶ, 88 Ηὸ οοηϊθηὰβ χα ΒΥ ἴῃ Η δ Βα σης, 
δηά δῇς ΠῚ8 βυ βογηρ ΕΥλυϊα ΡΒ μα] ΓΙ Οὐ Β]Υ,᾽ τᾶ 
Τερδγαρα 15 (86 {ποθ οὗ (18 ὈΥΟΡὮΘΟΥ͂. Τἢθ 
Ὀ]οοά οἡ Ηἱβ ρσαγιηθηΐ ῬγἯὰϑ ΔΟΟΟΓΟΪΣΏΡΙΥ ἴο Ὀ6 υη- 
ἀογϑίοοα οἵ ἐμ Ὀ]οοα οὗ ἀδιηοῃβ. ΦΈΒΟΜΕ [ΤῸ- 
ΤΩΆΤΚΒ οὐ 1 λανε ἰγοαάδη ἰδ6 ιὐἱπειργεβα αἰοπδ: 

Ποῖ] 48 ἱπαρταοηΐ, πδίϊοηπ πο ΜῊ1}} Ἔχϑοιίθ ᾿ξ δἰδηὰ 
δὶ Ηἰδ ἀΐβροβαὶ. Ηδ " ἢΐεθοβ ἴον (86 Ηγ (παῖ 8 ἴῃ 
186 υἱἱοττηιοκὶ ρμαᾶσί οἵ (89 χίνοιβ οὗ Εωγρὶ, δηὰ ἴῸγ 
[86 θ66 ἐμαί 8 ἰὼ [πΠ6 ἰδπά οἵ Δ. Ηδὸ (8118 
186 ταῖν οἵ Ἐέσρι δηὰ ΒΑΌΥΪΟΣ ἰο βοῦν Ηϊηὶ 
(ΥἹὶ. 18, 19). Υ͂ ἰδ ὯῸ ῬΘΟΡΪ6 σοδαγ ἰο δο]ρ 
Ηῖΐνὰ ἴῃ Ηΐδ Ἰυάρτηοηί οἡ ἕο ἢ ΤῊ ΐδ ἰδ ἃ Ηἰηὶ 
ἰδὲ [6 ᾿ιάρτμοπὶ οἡ λοτα σητδβὲ Ὀ6 δἱ (ἢ 8 βϑῖὴθ 
{π26 ἰδὲ ᾿υσσηγοηὶ ἴῃ τ οἢ (Π6 1,ογάὰ πάρε 81} 
Ὠδίΐοηβ. ΟἾΪΥ ἰῃ εἰιΐδ ἩΔῪ οδϑὴ τὸ υπάδογρίδμα 
8 ΠοΏΘ οὗ [δϑπὶ δὴ Ποῖ Βοὶρ Ηΐτη, 85. {Π6 0 
(ΠΟ θοΙ γ98 ΔΙῸ 811 οὐ᾽οοὶ οὗ {86 ἡπάσιηερηί."--- 
ἍΈΒΕΗΕ. 

4. ΡΟΤΟΒ ῬΙΝΎΤΒ ΒΑΥΒ, ἴῃ ᾿ιἶ8 ΟὈΙΩΙΩΘΏΪΔΤΥ, 
οἱ ἰἷδ : “Δ οπ δῖηδ δαιϑα αὐοῖϊί : ποὴ ἐδὶ υἱτ' 
γεδουηι, Ἠ6 ϑοιίτοεί ατοϊμάαέ Μαγίαηι υἱγοίπδηι, 
ὐὠϑχιό αὐ πιογίεπι δὲ οοπιθα ζεϊξ, οἰ οι οἰαάϊζιι 
ΘΟΥ υἱί." 6 ΣΟ ἀβ οὴ6 οὗ Ἡἢδὲ (ἢ 6 
͵ ἘΣ ΉΣΡΣ ΑΙΝΤΟΙΝΕ ΤΉ; ἰῃ ἰῃ6 ἰγθδίΐβο 
ΡΟΝ ῬΤοροδέεβ τ. ϑιοναοτί, εἰς. : Οὐἰορφηα. 
1691, τεϊδῦβδβ οἵ νασίουβ Ῥγοδοῦοσβ Ὑπὸ Ρυ ΠΟΥ͂ 
ἀθοϊαγοὰ, ἐπὶ 17 τ1Π6 100 υἱγρῖηθ ἰηβίοδα οἵ 
ΒΑΥΪΏ, “οηιῖπο, ἀοπιῖηδ ἀρογὶ ποδίβ," Ἀδὰ βαϊὰ, 
᾿ πα ἀρεγὶ ποδίβ,,") (ΒΟΥ σΟΣΙΔΙΏΪΥ που]ὰ Παγθ 
ἰουῃά δῇ ὀρθῇ ἀοοσ. 

ἩΟΜΙΙΕΤΊΟΑΙ, ΗΙΝΤΒ. 

Οὐ Ιχ!ἱδἱ. 1-6. ΓΜ βαῖδῃ ἰδ [06 ΘΟΠΑΌΘΙΟΙ οὗ 
τεϊπαξίοποδ, αἰ οοοἰεβίζιηι ροἰεδίαίωπι ἡππιαηλίπι ΟΠ, 88 ΒΑ]δδῃ) οὗ οἱ ρῥγοάἀϊοϊοὰ (Νυῦ. χχὶν. 
ΟΟΥ̓́ΡΙιδ αδϑδυηιδὶξ οἱ ποδὶ δεὲ εἰ οοποιιὶ- ἰ 17, 18). Νοί {}1} ΗΔ χαΐθοβ ὉρΡ {πὸ (8]1Θὴ ἰδθο- 
οαυϊ αἀνετδατίαξ Γοτίϊίμαἀτη δε οοπιίγεοὶ ) } Ὧ8Δ016 οὗ ΤανἹὰ, 18 ἰοῦ ἰπ {πὸ Ηρ ἢ οδί βθηβ9 
Βυὶΐ πὸ Ὀ]οοά οὗ ἐμ6 ἀδιῃοηβ ἰ3. ἴο 060 υηὰοτγβίοοά 
τροπικῶς, Α Βγπορεαῖβ οὗ 6 οά οχροαϊίζομα οὗἁ 
ἴμ6 Ῥαββδαρθ ἱπ (8 βθῆβο 18 Ἰου πη ἴῃ 8 ἀ ἰβϑρουίδοῃ 
ὃν ΠΕΥΒΕΒ οὐ ἰμΐ8 ρ͵δοθ, μι] βμοὰ ἰη 1648. (1 
ἦ5 τορυϊηϊθα ἰῃ Εἰτογοιαξίοτιιην ρλιίοἰοσίοο-λἰδίογίοα- 
τῶπι ἴαϑοεθ χυΐ Όγ ΤΉΟΜΑΒ ΟΒΕΧΙσΒ, Πυυάᾳ. 
Βαϊ., 1607 δηὰ 1700). ΟΑΙῚΝ ῥγοπουῃοοβ 1.15 ἰη- 
τογρσγοίδιίοῃ ἃ ροσνϑγβίοῃ οἵ Βογὶ ρίασο (" λος 
υἱἵο ἰογδεγυπὲ ἕη, Ολτγίβέιπι᾽). ΗΪβΒ Υἱοῦ 788 
δαἀορίοα οδβρϑοΐδ!]γ Ὀγ Βοίοσιμηθα ἐπίογργοίοσβ, 88 
ὝγοΙΡο. Μυβσοσυιῦβ, 488. δου ετῦβ {[Κίϑα οοη» 
εἴοπυπι τ 7:8. λαδ. Ρ. 844), ΝΊΤΕΙΝΟΑ δηα οΟἰδμογα. 
ΨΊΤΕΙΝΟΑ ΤΩΔΚΟ6Β (Ὧ686 Ροϊηΐβ ῥγομϊηθηῖ. “ΤΒΘ 
Πόσο ἷβ ποί βοὲ ὉΤῈ 85 ϑδιιογίπσ, Ὀυὺ 88 αοἰΐπο, 
τοὶ 88 βΌΣΙ ΠΚ]οὰ τὶ} ΕΠ }8 οὐση, Ὀ]οοά, αὶ πὶ τΠ9 
δΙοοά οἵ εἐποπεΐεδ, Ὡοὶ 88 βαιἱβίγίης ἰπθ ᾿πβιῖοο οὗ 
αοά 0» δῖπβ, Ὀὰϊ 88 ϑχϑουϊίηρ [86 7υδβίΐοθ οὗ 
ἴῃ ἱδλίπο ἐπεηιΐο8." ἨἩτονοσ, ονθη 1 όγδὴ 
(ΠΟΙ ορίδηβ, 88 Φ0Η. ΤΆΒΝΟΥ (ἰὼ {μ6 Εχεργοί. 
δἰδί, 1 τὶ 4, Ῥόδτοσκ, 1627, Ρ. 118, Νυπι ἀς 
Ολγίδίο ραϊίοηίδ λΐδ ἀσαΐι τ), αὰ ἢ ΔΩΟΠΥΤΩΟΌΒ 
Δύο οὗ 8 ἀρ μα δ ὁ Ῥιοίογα ἸἀΔιυπιαεοογίίηι «768. 
1χὶ 1. τη πἰδἰ ηθα βιιθδίδη 14}}γ (86 νἱον οὐ ΟΑ ΙΝ. 
Βίησθ [πο ο]ὰ ἱηίογργοίθσβ, 88 ΕὈΞΈΞΤΕΕ Β8Ύ8, 8Ρ- 
1οὰ ἰῃ6 ρίδοθ ὁμοϑυμαδόν ἴἰο ἴπ6 ραβαΐοῃ οἵ 
τὶδὶ, τγθ οδϑὴ υπάογβίαπὰ ἤον 168. ᾿ΧΙΪ]. 8 ἃ 

ΥΟΣΥ͂ ἴδυοσίίο Γ,ϑββοη ἰη Ηοὶν Ἶ οοκ. 
2. “ἼΠ6 Ῥγορβοοῦ πιϊοῆ 8 Ποῦ ἀϊγϑοίθα 

δραϊπης ἘΜοΙὰ ἷβ ἰο "6 τοχαγάθα 88 8 ῬΓΟΡΠΡΟΥ οὗ 
{π6 υάστηθηῖ πη ΐοῖ τι}} Ὀο8}} {π6 δ ]ο τ]βιδΏ, 
Ῥογβοουϊης ποιὰ ἴῃ (Π6 Ἰακὲ ἀλγα. ΟἹ (ἢϊ9 80- 
οουηΐ ἐπ δϑοῦ οἵ {86 Νον Τοβίδηγοηΐ, Φοθη, Ἴδ8 
ἀορογὶ δοά [ἢ 1,οτὰ 88 οοῃχΐπα ἴο ἰυάμα (6 που]ὰ 
δου [ἢ9 τηοΐο] οὗὨ 188. 1χ|ϊ}. (Εν. χὶ χ)]."--ΈΒΕΕ. 

8. Ου ᾿χἱϊ. 8. “ὙΠ ἢ δἱ οἴμοσ ἤτηθβ ἴμ6 [οσὰ 
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ἰδἰζθῃ οὗ Ἐσοι δὰ οὗ 811} [86 Βοδίποη (Απμοβ ἰχ. 
11,12. Α8 τὸ υμάοχβίαπά ἰδ 1, οτὰ δ ποῦὶς οὗ 
ἀεπίχυοσίίζοη ἀορίοίοα ἱη ῬΗ. οχ. δ, 6, 50 τηπδῖ τΘ 
Ὁπηαογείδηα [86 υάρτηοηὶϊ οὐ Εοτ ΠΟΙΘ ἀοβοσὶ μοά. 
ΔΟ δζὸ {86 ϑποζοΐοβ ἰμδἱ Μοβαῖδῃ ἰδ ΘΟΣΩΣ)18- 
δἰοηρα ἰο βυράποῦ Ηοπ ἄοοθ Ηρ ἀσβίσου Ηΐδ 
[οε8 ὙΤμΐδβ ᾿δδὶ αὐσδίϊοι δαχλίβ οὗ 8 ἱπο-ἸοἹὰ 
ΔΩΒΉΘΙ.---), Μ.]. 

2. Ου Ιχἕἱἱ. 1-6, Ὕου ΕἸ τἶβὲ νγὰβ βυθδουϊης 
ἴ Οοἰ βείηδῃθ, ἯᾺ8 Ὀ]οοαΐπρ Ὀοίογο Ρ᾽]αίθ δῃὰ 
ἀγΐίηρς οὐ [89 ογόδθ, Ηο αἀἱὰ ποῖ Ἰοοῖκ Ἰκ6 ἃ Φυάρο 
μὰ (οπαυοσοσ. Απάᾶ γοῖ ἢ1Ὸ νδ8 βυοβ. {υδεί 
βοὴ ἰὺ τψϑ ἐμαί Ἠθ ἰοοὸκ ἴγοια (6 ἀον}} ἢ ΐ8 
τοῖρδι (Η 68. 13. 14), δα δροὶ]οα ᾿γϊηοὶ δ } 168 δηὰ 
Ῥονοτα, δηἃ σηδὰθ 8 ΒΗΟΥ οἵ {]γὲπὶ ΟΡΘΏΙΥ ((Ο]. ἰϊ. 
16). [ὲ ἰβ. ΟὨΪΥ οὐ ἰΠ6 Ὀδδ8 οὗ (ἢϊ8 ἡπάρτηρηϊ, 
νοῦ ΗΘ {πθ οῃ9 ἘΘ ΓΟ ΠΕΙΥ Λυάροά, Ῥουουτηοὰ 
ὌΡΟΣ [ἢ 6 ογοαθ, ἰῃδί Ης νυἱ] ΒΟΣΟΆΙΟΓ 80]6 ἰὸ 
Βο]ὰ {16 Ἰαδὲ ἡπαρτηρηΐ ἱπ 5 εἰδίϑ οὔ Ἵχαἰ διΐοη. 

8. Οη ᾿χίΐ. 1-6. “Ουατγ ίοχὶ Ὀἷά8 υ8 1) Τὸ Ἰοοῖς 
ἴο ἐ!ο Μδῃ οἵ Ξόσζοῦ, Ὑῖο τοἀθοιηοαᾶ ὑ8; 2) ΤῸ 
οοπίθι ]δίο ἴῃ (811 [86 ἐσ οῦὶς τ οἢ Ης 188 
ΔΟΟΟΙΏΡ θη 6 [Ὁ υ8; 8) ΕῸΣ [ἢ 18 10 το οΣ ἰο Η ἰπὶ 
{πὸ (δδηκ- οδυίηρς πῃ ΐοῦ πὸ οσο Η]η)." --ΖΙΕΤΗΕ, 
Μαπελ. Οαδεπ. πὰ Εἴπ Οεἰοί, 1870. [1 ἴδ βίγαββθ 
ἰῃδὶ δῃ δυϊηθηὶ του ῬΣΈΔΟΠΟΙ 81Π01}] ΒΟ Τη18- 
Τορτοβοηί [Π [δ ομίηρ οὗὨ (δ ἷ8 με ΠῚ νὸ συ βῃ 
ἰο Ἰοδὰ τβϑῇ ἰο οοῃίθιηρ]δίο ΟἸσὶθὶ δ 86 Μίδη οὗ 
Βοσσονθ, ὈὉῚ σθοθα δίοοά ψὸ δῖὸ σϑἀθϑθιηϑῆ, τ 
κῃου ἃ ομοοθθ 8 Ῥϑββαρθ οἵ βογὶ ρίατο (πδὲ Ἔχ 1 015 
Ηἰτὰ ἴῃ {μὲ ομαγδοίοσ. Βαυΐ ἷΐ 18 οἴ πος οὐ]ρδῦ]θ 
ἱχηοτΆμοθ, ΟΥ δοιηϑι ΐηρ οτβο, ἴο δήΐγπι ἰμαὶ {Π 6 
Βοσγὶρίασο Ὀοίοτο τ οοηίδίηβ [Π6 ἸΘββοῃβ βοὶ ἔοσί ἢ 
" ἧς Δὴοουθ- οἰ οηθαὰ μοδᾶβ οὗ ἃ βεγιηοῃ.--- 

1. 



674 ΤῊ ῬΡΕΟΡΗΕΤΊ' ἸΒΑΙΑΗ. 

ΙΝν.-ΤῊΗΣ ἘΟΌΕΒΤΗ ΘΙΒΟΟΌΕΞΒΕ, 

Το Ῥτορδοὶ ἐπ Βιρίτίς ρυϊα ἘΠ δ01{ 1: [πο ῬΊ]δοο οὗ ἴδο Εχίοᾶ ΟΒΌΤΣΟΝ, δ ἃ Ὀθατα 
ἐϊα Οδῦυδο π Ῥσαγοσς Ὀθίοσο 86 Ἰωοζά. 

ΟΕἩΑΡΤΕΒΒ ΓΚΧ1]1Π|, 7--ἼΧΤΥ. 11. 

Ἰδίθδα, ον ὰ 1). ἐἴρι ὑμον ὈΥ τιθ818 οἵ ἘΠΕΡΜΙΣ ἰ οὗ (δο ρϑεὶ, δῃὰ δβιιοπνίηρ τπδὶ [86 ΓΟΒΡ Μυγαβεγὶν 
6. 

Ιὴ τηϊφ Τουτίῃ ἀΐδοοῦτθο 6 οολθδ ἀόντῃ δαδὶῃ ἴο (6 [ζ0ῈΡ 886 ἰῃ9 Εδίδοσ οὗ Ηΐδ ρβοορὶο ἴο Ἰοοῖς 
ἐμ6 ῥῬγεδοῖξ ἐἰπηθ, ἰδὲ ἐβ ἰὸ δᾷυ, ἴο ἃ ἰἶσωθ ἐρεῖν 1 ἀροῦ ἰἰοῖ (Ἰχ ϊΐ, 16δ-109)» (θη δ6 ὑσγδγϑ δαὶ 6 
Ῥτοδεηΐ, ἴο ἐδδὶ οὗ [ῃ9 ῥϑορίο ἰῃ οχὶθ. Ηἴδ ἰγβηρ. ᾿ [0 ΒΌ, (οΣ ἐμοῖς σοι ρ! οίθ ἀολίνοταποο, του ἃ υἱεῖ οἷν 
Ῥογίβ ἰπιθ6 1 ϑαςἦγοὶυ ἴηΐο ἐμὲδ ἔἶπηο, 88 17 Β τσογὸ ᾿ ΘΟσ!θ ἰο ἴμθαι τὶ ἃ ταϑιυλϊ ροϊδιϊου οἵ Ηἰδ 
Ῥαβαΐηρ ἰμγουρὰ ἷΐ, δηὰ μοὶ Ὀεοίογο (δ9 [050 ἐδο ἀϊνὶ:φ τρδλοδίγ (ἰχἱγν). 
᾿ἸΘΙΏΡΟΣΔΙ δηὰ βρί τὶ] ποοὰά οὗ (δ Ῥοορὶο Εἰς 

1. ΒΕΤΕΟΗΙΜΡΕΧΊ ΟΕ ΜΨΗΑΊ ΤῊΞ ΙΟΒ Ὁ ΕΟΒΜΕΒΙΥ ΜΨΑΒ ΤῸ ΤῊΞ ῬΕΟΡΙ,Β. 
ΟΕΑΡΤΕΒ {(Χ1Π|΄. 7-14. 

7 ϑΟΕ|Ηξῖἰῖὔἱ νἱ]]} πιοηοι (86 Ἰονίηρ- Κἰπἄποαβοβ οὗ [89 [0 ΒΡ, 
Απα ἴδ ῥγαῖθοθ οὗ [86 10 ῈΡ, 
Αοοογάϊηρ ἴο 8}} (μαὺ (0 1.9ῈὉὉ Βα Ὀοϑίονγοα ΟὉ 08, 
Απὰ {Π6 στοδὲ χοοάποεθ ἰοτγασὰ [Π6 μουθο οὗἉ [6786], 
ὙΤΝΙΟΝ μὸ μα Ὀοοίοτοα οα ἰποτι δοοογαϊηρ ἴο ἷ8 τη Γοΐθ6, 
Ἀπ δοοογάϊΐηρ; ἰο ἴδ του] ζαο οὗὨ ἷθ ἸΙονίηρ- Κ᾽ μἀποῦδοα. 

8 ΕῸΣ ἢΘ βαϊὰ, Ἶγ [ΠΟΥ αγὸ ΤΑΥ͂ ῬΘΟΡΪθΘ, 
ΟΠ] άγοα ἐλαξ Μ1}} ποὶ ἢο: 
βο Βὸ νγ88 ὑμοῖν βαυϊουν. 

9 [Ιῃ 8]} ἱποῖν δ] οι οη ἢ6 ᾿Ἧ88 δ]! οἱοά, 
᾿Απᾶ ἴ8ο δῃρθὶ οὗἉ μἷθ Ρέθδβοποθ βδαυοᾶ (οτ : 
ΤΙ ἷθ ἴονθ δῃὰ ἴῃ Ηἷβ ἈἱΕΥ̓ 6 σοἀθοσηθα {8681 5 
Απὰ Β6 θᾶτὸ ἔθθμ, πηὰ οδττὶοαὰ (ποι 811 {86 ἀδγ8 οὗ οἷὰ. 

10 Βυΐ {ΠΟΥ τοῦο]16ὰ, δπὰ νοχϑὰ ἷβ ΠΟΥ β'Ῥἱτγὶϊ: 
ΤΒογοίοσο Ὦ6 νγὰ8 ἰυχηοα ἴο Ὀ6 πα ῖν ΘΠΘΙΏΥ, 
Απὰ Ἀδ ἔουρμὶ δραὶηϑὶ ἐμ 61. 

11 "ΤΠ οι ἢθ ΤΟΙΘΙῺ [86 ἀδγβ οὗ ο]4, Μοβοβ, απα δἴ5 ̓  ῬΘΟΡΪΘ, ϑαψίησ, 
ὝΒοΙο ἐς οὸ ἰδὲ Ῥργουρῃῦ ἰδοπι ἀρ ουὖἱ οὗ [Π6 568 ψῖτ 116 ᾿ΒΒδρβοσά οὗ "15 δοοῖς ἢ 
ὝΠΟ ἷβ ΒΘ ἐδμιαὶ Ρυΐ Π18 ΠΟΥ βρίτιῦ πὶ ΐη Εἷπὶ ἢ 

12 μαι ]οὰ ἑΐδδηι ΌΥ τδο τὶρῃὶ μδηα οὐὗἁἩ Μοβθοβ ἱτ Ηἷβ ρ]οσίουθ στὰ, 
Τὐνάϊηρ (86 ταίοσ Ὀοϑίοσο {μ θη, 
Τὸ πιῖδῖκθ Ὠἰμηβοὶ ἢ δὴ ὀνου δϑείπρ' ὩδΙΩ 

18 Τμαὶ Ἰοα ποπὶ [πσουρῆν [86 ἄθορ, 85 δὴ Βοσθο ἴῃ [8:6 ἩΠ|ᾺΔΘΣτιοΒ6, 
Τλαξ ἴΏΠ6Υ δου ]ὰ ποῦ βἰθπτη ]6. 

14 ΑΚ 8 Ὀεβδεί ροϑίῃ ἄοτπ ἰηΐο {86 γα ]]6 Ύγ, 
ΤΆΟ βρίσιν οὗ [80 1,.0Ὲ} οδιιοά τα ἰο ταδὶ : 
βο ἀἰάδὲ ἔδποι Ἰοβα ὑΠῪ ρθορ]θ, 
Τὸ τρλῖκο ὑπ γθο! ἢ ἃ κ]οσουβ ὩΔΠ16, 

1. Οὐ, ἐλορλογάξ. 

9 Τλδη δέε διοιδογ δὰ : 
 Ζλμλ. ΜῈ ρασρὶο τοπιοπιδονοὰ ἐλς οἱ δε ο[ Μέοιοι. Ν δτουφλένῳ ον φ λε ἐρα ἐλ ελαρλενά 46 Με Ἤρω 



σΒΑΡ. {ΧΤΠ. 1-14. 
ππσσσαον ΠΥ Υ ΗΝ ΙΕ ΗΝ προσ πεν το τΣ 

ΤΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ 

Ψον. Ἵ. Ἐπ ποτὰθ ΣΌΣ ἼΜ Ὁ2 Ὁ αἴὸ ἰο Ὁ 
ἘαϊςθῺ 88 056 ἰθύσω, 0 Ὑ Ὡ]σἢ 3, 'ἢ [Π6 5086 οὗ δοοιάενν, 

ἦ5 Ῥτοῦχοά. γ}. δἰδῃ δ ἴῃ ἃ δαιιδαὶ ΒΘῺ 86 (Ὦν9 ἴθ “-α αἱἱΐ 

Ῥαγ δεὲ Ῥτορίον). 319 -ΔῪ ἰδ ἴο Ὀ6 τοξαγάϑὰ δὸ ἐμ οἷν- 
)0οὲ ἀοροπάθῃϊξ οὐ 5 γταίδος ἐδδῃ δὸ ἀδροηάοοξ δῃ 

9 1Α ἼΣΣ. 
γεν. 9. Ἰηδίεδὰ οἵ 19 Κοίμ το με) γὸ ταυδὲ ψ ει ἐδ 

Ἐ᾿ τὶ τοδὰ Ἶ1), δὸ νεῖ), ὨουΟΥῸΣ [ἐ ΤΩΔΥ Ὀ6 οχρὶαἰποὰ, ἀοοϑ 

Ὡοΐί γίοἱ ἃ ἂπ Δρργοργίαίθ β68860[}} βοΐωδ ἰδαϊῖσο ἫἽΥ ἴοῦ 

ὝΥ ἴῃ ρδιϑ6, οἰίμοσς ἴῃ (ὴη0 Ῥϑδδῖίυθ δϑΏδο : 8 δ]]} ἑμπιοίσ 

δρηϊοϊίου ἔπθτο γ͵65 ((6 ἐῃθ τ) Ὧο ἀΐοίγοδδ ΑΟΥ 42, 6. σ.» 

Χεν. 4; χχνί. 16, ΘΟΙΊΡ. Ὀγέβδὲ ΠΟ Θρργοδεὶ), ΟΥΣ ἴῃ ἐδ 6 δο- 
Εἶν ΒΘΏ86 “- ΟΡΓΘΒΒΟΙ, Θά γΒασΥ (τόσ. 18; ᾿χὶν. 1; 1, 91; 

ἸΣ. 10, εἰ Φφααρε). Βοίδ ἰδοδο υἱϑνγβ ἃχὸ βοὶ ζοσί Ὁπογ 
η6 τηοδβὲ σωδηϊ το] τηοα οδέίοι 5 (οοτορ. θτικε). Βαὶ 
ΨΠίομοΥνοΣ οὗ ἔπ πὸ σοποίγασξίομδ 6 ομοοθο, ἐποχὸ 18 

δὴ ΔυΣΏρΡίΩ688 ἰπ 89 οχργϑαδίοῃ. ΝὟο δῃιου]ὰ οχρϑοὶ 

ὉΠὉ, οΥ, ἵῦ ἈΝ» Βηου)ὰ τοίον ο Φοδουδῇ, [ἢ 9 Ῥχγοῃοῦη 

ΔΓ [5 παηξης : [π| αἷξ ἐλοίν αὐπείίοη ΗΣ τοας ποὲ ἀπ ο0}- 

ῬΤΈΑδΟΥ. Τὰ 5 Ὀδέϊοσ, ἐπογϑίοσο, (ο ζοΐ ον 86 Κ τὶ, ΑἹ]- 

Ἰμπουκἢ 41} (89 οἱὰ γογβίουιβ βυρροτἑἪά κ᾿). οὖν Ῥίδοϑ δ6- 
Ἰοῶχδ, ἴδϑῃ, ἰο ἴδ ἤοθῃ, ΟΣ δοοογάϊηρ ἴο δηοί;ϑογ 
ΦΘηῦτηοσζδέΐοι (ΟΟΣΏΡ. ΟἿ ἰχ. 3 δὰ χ σ. δ) οἰ Ὠ ΘΘΏ Ῥ]8Δοθα, 

ἴῃ ψΠ]ΘὮ δοοογάϊαρ ἰο ἐμ ορίηΐου οὗ ἰη6 Μαβοχοίοϑϑ ἢ) 

5 ἴο Ὀθ0 γοϑδὰ ἰποιϑδὰ κὦ). ῬΑΚΟΉΒΙΣΒ ἰδ οοτίδ 7 στ κῆῦ 

ἩΠΘῺ ἢ6 ΤΟΣΩΔΙΚΚ (0ἢ ἴΧ. 2) ἐπ δὲ (ἢ 9 ὉΠΌ50Δ) ρμοσἰἐέθη οὗἁ 

ἡ) το τῶϑ οε κίῃδι!ν ἢ ἐδ ἑοχί, οουδοὰ 1ὲ ἴο Ὀο δ]- 

ἑοτοὰ ἰπΐο ΝΝ] ἩΠΙΘὮ θτῶϑ ΙΟΣΟ σὔττομὶ δηὰ δουπάρὰ 

ΤΩΟΓΣΘ ἔδυ δῦ ἰῺ δυο δ ροαίεο. [Βυὲὶ {}18 [8 ἃ οΘοῃἴθυ- 

βίου ἐμαὶ Ἰποιορὰ οὗ ἫΝ 11) τὸ δβουϊὰ διά 11) Ἣν [Γ γὉ 
“610 [ἢ οΥκίηαὶ τϑϑδαϊίης, 30 ἀϊ] το ἀορατγίϊηρς ἴγουλ 
Ἐηο ἰοχίμδὶ το ϊης θα 1 [9 δαρρογίθα ὃΓΥ 411 διιοῖθης 
γουβϑίοωβ. [ῖ᾿ὶ ογάοσς ίο κοὶ ἐπ τωϑδηΐης “Ηο γ͵ὰ8 ε,- 

διοίοα," τὸ σηυδὲ ποῖ ΟὨΪΥ δἱἐοσ (8 9 ποχδιῖγθ κὉ ἰπΐο γν, 

ΘΟΕΑΜΜΑΊΤΟΑΙ, 

Ὀα} τηυ δῦ 4180 ΒΌΡΡΟΘΘ 8 ΔΌΒΟΣΙΩΔΙ οοἰ]οσδέϊοη οἵ ἔῃ 

ποζὰβ. Αἀὰ ἰο ἔδο5ο οοῃπίἀονδίίοησ ἐπα ᾿ν] ἫΝ 4069 

Ὠοΐ ἸΏΘΘΏ δέΡΙΥ, “0 νὰῶὰ8 αὐὐθοίοα, οὐ αυίονυθα," αὶ 
“6 νὼ γοἀυοϑὰ (0 8 δίγαϊι, 'νγαδ ἐν ἀπορίᾳ," (Κ 47}. ΤῊΪ 6 
οου]Ἱὰ ποὶ ὃὉο ὑγοάϊοδίθα οὗ οῃουδῇ ; ἐπουχῃ 1ξ οου!ὰ Ὀθ 
δαία οὔὕἩ ἨΐΪπὶ δι τοροραί σαι! ν, δα ἢ σπάκοϑ Χ. 16, ἔδδὲ 
604} δο0] Μ͵ὼ8 στίουθά, Βαί ἐποῦθ ἔθ οχργοβϑδίοῃ 15 
αυἱίο ἀἰῇδοτοοΐ ἴῃ (Π6 οΥἹκίηαιὶ. 1{ πὸ ἀκ ἽΝ ἴῃ ἐπ 
ΒΘ. οἵ αὐσέγδαγγ : "“ ΙῺ 6} ἐμοῖν δι] οι ο Ηο (604) νγγᾶϑ 
Ὡοΐ δὲ ΔΟΥΘΥΦΑΙῪ (ὁ ἰδοσω,"" ὑἐὴ9 δΌδοῃοα οὗ ὉΠ) Ὡοοὰ ΝΣ 
Ὡοΐ 80 ΓΔ. ΒΌΓΡΓΙΒΘ 1.3, 824 1ὲ ΘοοΌΣΒ ἴῃ πο ο1059 οἵ (89 

ῬΓΘΟΘα Ὡς γόγθο, νῆοσο αἀοα 16 ἀδοϊαγοα ἕο Παῦθ ὈθΘὴ ἃ 

ΒΑΥΪΟΌΣ ὉΠ}. ΤῊ φγοοῦ ἰμοὶ σοά νὰ Ὠοὲ δὴ δάυθσδῦῦ 

ἰο ἐπόζγα ἰβ αἰνϑῃ ἴῃ ἐῃθ ποχέ οἴδιδβο, τ Ὦθὴ {ὲ ἰ5 βδίὰ : ἀπά 
ἐλε ἀπσοῖ 97 λΐφ ρῬγϑϑονοθ δαυδὰ ἔλοηι, εἰ6. ἘΚΩΥ [Ὁ51}} τὸ- 
τη δτῖγβ (πδὶ αοἀ 'νγ»88 ἐλφ τούυογεα οὗ ΔῈ ΘΑΎΘΥΒΕΓΣΥ ἴο [5ΤΩ6]. 
“Ἡΐϊδ ἢδανίοβι ομαϑὶἰβοσηϑθαΐθ τοῦθ βοης ἩΓΠῈ (ἢ Υἱ ον 
οἵ γιφίγαϊζίησ 6 ἀοδίροβ οὗ ἐμοῖς τογδὲ ϑῃθσηῖθα, δᾶ 
ὝΘΙΤΘ ΤΓΟΙΩΟΥΘα 88 ΒΟΟῺ 88 ἔδπιδὲ ἡγ σῖς 148 ΔΟΟΟὨ 66." 
-Β.ι,.Μ. 

γος. 11. ὈΠΡ ΌΤΙ ἴα Ἀοΐ ρφγιη τ δ οι αυὐία ὨΟΣΤη ΔΊ. 

[“ὙΉὸ εὐδῆχ γϑίϑγ ἴο ἐπ Τογοίλίοσϑ, δὴ ἃ ἔμ ρασοϊ 0] 
ἢδ85 Ὀοΐῃ [πο δγί61]6 δῃα δυδὴηχ Ὀοοδῦδο ἰξ β ποὲ ἐο ὈΘ 
δσοῃοοϊγθα 88 8 ὩὨΟΌΏ, ΠΟΤ 88 ἐπ ΘΧΡΓΘΒδίου οὗ α δη!ομοὰ 
δοὶ (ὁ ἀναγηοχώς), Ὀπὲ ἰ8 (ὁ Ὀ6 ἐποῦκῆηξ 88 ροβθδοδρίῃςς 
οομέίηαϑὰ γοτῦδὶ ζογοθ (Οσα. Ον., ὁ 136,3), αηὰ [6 ἰο Ὁθ 
οΟὨΒίΓαθα 8Δ5 8 ἐτηρογίθος: ἐδΐδ σιεῖ φωγδ ἀμοσδαΐ, εἰν,» 
ἐεδαΐξ ; ΟὨ ἐπ 18 δοοουδπὶὺ ἴδ δ ΗΕ Χ ἢ89 {ῃ6 δοουδδέϊνο οὗ 
ΟὈοοῖνο ἔοστῃ δηι δὲ Ῥα. ᾿χνηῖ, 28, ποῖ αν, σοτηρ. οὉ 
Χ]. 19; Ῥ5. 61}, 4.) Ῥειτποον.--- Ὁ. Μ.}. 1 δὴ ἐπε ηοϑά, 

σψίτ Ὀς Ποϑβει, ἰο Ὀο᾽ θνο {παὶ ΠΡΌΣ (Ὡς ἢ 18 ἰουπὰ 

ἴπ ΟὯ9 ΥΟΙΥῪ οἹΪὰ οοάοχ οἰἰοὰ Ὦγ ΚΕ πννιοοτι, δηὰ ἰὉ ἔχο 
οὔ δκ Βοβϑιβ, ΟὨ9 οἵ ΨὩ]Οἢ 18 γοτν δοουγαίο), 5 ἢ σίκῃς 
τοράϊηκ. ΤΌΘ ΧΧ, Ῥοθηο δηὰ (ἢ 9 Ασαδίο υογϑίοιυ ἰἢ 
{πὸ Ιοπάοι Ῥοϊγρ)οίξ, ἔανοτ (15 τοδάϊηρς. [Βαϊ ΤΠ 16 ἰδ 
ὮΘΥΘ ὯΟ ὨΘΟΘΘΘΙ ἐν’ [0 δοσγϑοίηρ ἐδ ἰοχὶ.--Ὦ, Μ.) 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝ ΟΕΙΤΙΟΑΙ,. 

1, ΤῊΘ ὈΥΆΥΟΣ ΘΟ ΘΏ068 ΜΪ( ἃ Ὠϊεαίου 68] Γὸ- 
ἰτοδρϑοὶ. ΕΣ, 88 ἴΠ6 βυρρ!] δηΐ ἰπίοηάκα ἰο οαἰγεδὶ 
ΠΟῪ χτδοο ἥσγοιῃ αοἄ, μα μκῖνο {π18 ῬΣΧΑΥΟΣ δὴ 8Ρ- 
Ῥγοργίδίο ἰσαηάαδιίζου ὈΥ ἤτβὶ οἵ 411 τηδἰκὶ ρ τη θῃ- 
ἴἄοη οὗ ἰῃ9 ἴουτσωορ τηϑγοῖοβ οὗ Ψεοβογαῆ. Ηρ, 
ἐπογοίογο, θορῖηθ, γοσβ. 7 ἀπὰ 8, ὈΥ τϑολ  ηρ (Π6 
οἰοοϊίοι οἵ ἴπθ ροϑορΐο, δῃὰ ἴδ κογίουβ βυοοοῦ 
τοηδοσχοὰ ἴἰο θαι ἰπ πίδὲ πιϊρξ ὃ6 6816 ἴπο 
ἐπι οὗ (ποῖς Ὀἱτίη δηὰ ομλ] ἀποοά (νον. θ). ΤΠ 
ὙΠ016 {πιο ἔτουῦι ἴδ 6 ἀοἰνογδηοθ οαἱϊ οὗ δὴ 
Ὀομάαρο ἴο 86 Βαρυ]ου αι οχὶϊο 6 οορσοδοπἀοὰ 
ἴῃ τὴ6 ὑγίο πογάβ οὗ νοσγ. 10, ἰδ ἢτδί ρατί οὗ 
ΒΟ ἰπαϊοδίοβ (ἢ 6 νδγίουβ δροακίϑαϊθθ οὐ ἰδ 
ῬΦΟΡΙΟ, διὰ (80 ἰδοὺ ματὶ (6 ῥῬαπίεππιοηία Ἡδϊοὰ 
ἴδ βυβεγοά. Οαυὲΐ οὗ ἰο ἀορίδο οἵ ἐ}:6 ]δπὶ δηὰ 
δτεδίεϑε οὗ ἰΐιοϑα, (86 Ῥυπίβμπιθηὶ οἵἨ {80 ΕἸΧΙ]ο, 
ἽΠΟΓΟ δυῖβοβ, γόσα. 11 ἰο 14, ἃ προ δηοῦο  ν ἰβα δορὰ 
186 φυοδύοῃ ; πθοτο 8 ΕΘ ΠΟῪ ΜὯΟ βανοὰ [εγδοὶ 
ἤτοι ἴπὸ ἔγεξ, (π68 δὴ οδρινιν, θο ποηρον- 
.}1}γ Ἶ [Π6 Πδηὰ οὗ Μοβοβῦ 

2. ᾧ νὙ}} τοϑϑῖοσι Ἰονϊπ εκ. πᾶ- 
π606868.--ον. 7. Ὑθ6 αἷπὶ οὗὁὨ {815 γοῦθὸ ἴδ ἴὸ 

ἴῃ ἴῃ ἐπ τηδηϊοαίαἰΐο οὗἨ νον ἰῃ [ἢ 9 ῥϑδὶ ἃ 
πηάδιΐου ἴοσ [Π6 ΞυρρΡ]Ἰοαϊοι ἰὰ τεραγὰ ἴἰο ἐϊι9 

[αἴατο, ΟἹ ἼΘΙ (566 ἰμ6 Ζήδ). ΓΙ εἰαπὰδ 
ΠΟΓΘ 88 ἔγθαῦυθθι Υ (οορ. Ὠδαϊ. χχνΐ. 19) 85 80- 
βίγαοὶ (0. ὑῆδ Τοθογοῖθ: ἰαιαδαίίομιεδ [ῸΓ τέβ ἰαὺ» 
ἀαίας, τεῖ ἰαιιΔαδίϊῥεν σέείαα. [ΤἘ6τ6 16 Ὧ0 γοδδοῖ 
[Ὁ ἀοραγίϊηρ ἤγοπὶ ἴδ 6 ῬΣΟΡΟΣ σηθδηΐηρ οὔ (86 

ἰοσι--σαίδοα. Ὦ. Μ.]. Χ.Σ) ΟσοΌχΒ ΟἿΪΥ ΠΟΣΘ 
διηᾶ ᾿ἰχ, 18. Ἧ7ο πιυδί ἰδῖκο 2: ἐμ ἐμ δρσίχαοὶ 
εἰ στι βοδιίοη δοηέσηίδαϑ (ΟΡ. Ῥβ. χχν. 7: χχχὶ. 
κὗ οἱ ϑαρρε), εἰιβύαει πο Το ϑφ ης τοἰμεῖγο ὑέος 
ἰ6Ώ66 ΒΘΟΙΩΔ δί ἤγεὶ εἰρη σαὶ ον ἴο τϑοοϊηπιοηὰ 
[πΠ0 οοποτοίο αἰγηϊβοδίϊοι “ἐδοπα, ορόδπια ἄοπα ἢ 
(οοΡ. ὅτ. χσχὶ. 12,14). Βαϊ δραΐηρε (μΐ5 Υἱϑν 

ἴ8 [86 οοπηθοιίου οἵ 219 πὴ} ΝΕ Ύσ᾽ Π᾽2 Ὁγ 186 
αἴταρ]6 Ῥγοροαϊοη Ἴ 519. ε, ἰδογοίοσο, αὐ β 

ἀρς ἰσϊηάποδα, Ἀρπονοΐοηοο τσ πο πρυΐῃ 
τη ἮΝ Ἰονο ψπῖοΝ ᾽δ πιοτὸ δὰ] ({. 6., τιονϑὰ 

[π6 αἰκῶς οὗὨ ἀἰσίτοαβ), δηὰ στβοϊούθ (ὁ. 6., πὶ 
ἄοοα βοὲ ρυμίβη δοοοιάϊηρ [0 ἀοθθ}). 

8. ΕΣ 86 δπδ[ἅ----ἰοτκδὲ δεαίηδιὶ ἸΒΟΙΩ, 
-«- οι. 8-10. ΤῊ ἔτει τηδηϊοαίδιϊοῃ οὗ (6 
ἀἰϊνίηθ χκοοάῃρδδ βροΐκεῃ οὗ ἰῃ γοσ. 7 19 ἰηισοδαοοά 
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Ὀγ ὍΝ. Τὴ Κκὺ ἴῃ Ὑ33Ν) τηδῖζοθ ἃ οοῃῃοοίζοῃ, 
ποὶ ΓΙ ἴΠὸ βίον] ἴδοι δὲ γοίοσσοα ἴο, ναὶ 
αἰ τη6 Ἰονίης αἰδβροβιτίοη ἷἰπ Οοά. ἴὴ Ὀτὶοί, 
ἠπρ γολῳ τὴ πογὰβ (μα Ργορμοῖ ἀθδβοσῖθοδ ἐπα ἰουηά- 
ἴῃς οἵ {πΠ6 οονβρηϑδηΐ σοϊδιΐοη θούπτοοη Φοθονδὴ 
δηα [δβγϑϑὶ. Φϑβονδῃ ἰογιιθα ἰὶ οὗ Ηἰπηθοὶ ἢ ΟΥ̓ 
ΗΪδ8 ἴγθα Ῥῆγροβο οἵ οἰθοίίΐοη. δ ἀδοϊαγοα [5- 
Ταρὶ ἰο 6 δ ρϑογίϑθ κατ᾽ ἐξοχήν. ἽΝ δα ὨοΓο, 
ἴοο, (οοπΡ. χὶν. 18; χχχὶν. 14, 16) οα {86 θδ4Ὡ18 
οἵ ἰϊ8 τοϑιγιοἰϊνο βἰ χη  βοδίΐοη, 8 βιγοησὶν δῇ γη)8- 
εἶν ίογοο. Τῇ [ΒΡ ἴῃ ἀδοϊασίηρ ἴαγδὶ ἴο ὃ6 
Ηΐἷα ρϑορὶϑ ἄοϑβ {18 σι ἴ[Π6 πορο ἰμδὶ 1818 Ηϊδ 

οοηβάδηοθ Μ|1}} Ὀ6 ρογοοϊνοὰ δηά ιβι18θά. κ᾿ 
γρΖ'" γσείοσβ, ἱπογοίογα, ἴο 186 πορβϑ οὗ βάν, οἵ 
οὔοάΐϊδηοθ. (ΤΒΟΥ σὶ}} ἢοΐ ἀδοοῖνθ, ἀἰβαρροϊῃηί 
{π18 Βορϑ). Αμπὰ πῃ {18 ΠορῸ Φοπονδῇ Ὀθοδῆθ [8- 
τ 6} 8 ») Ὁ, 1, 6., Το νογον, βανίουν (οορ. χίχ. 
20; χὶϊιϊ. 11; χὶν. 1δ, 21 ; χὶνὶϊ. 18. ἰἰχ. 26 - 
[γχ. 10). [ΤῊ 5 οἰ σιιῃ σθῦβο ἐβ Πίογα !γ ταπάθγοά 
“ΟἿΪΥ ΠΙΥ͂ ΡΘΟρΡ]6 ἃγο {ΠΕ6Υ; οἰ] άσθη τὶ} ἠοὶ 116, 
ΟΥ ὈΓΟνΘ 8186: δηὰ Ηθ ψ͵δϑ ἴο {μ6πὶ ἃ ϑανίουτ.᾽" 
Τῆς Ῥεοόρδοί (618 υΒ μι {6 [ΒΡ δαὶ {}ἰ8. 
Νῦο πιδὺ Ἰοοῖκ, ἰπθη, ἱπ (6 Ὀοοῖζα οἵ Μόοβϑβ ἴὸσ 
Ἰαησυαρο οπιρὶογοὰ Ὀγ ἴμ6 ΒΡ οἵ παῖς {}}}8 
ἷθ. 8 Α1Γ τοργοβοηίϊδίίοη. Τηδὶ ἴβδγδοὶ ἱβ αοὐβ 
οἤοβοη ρϑορίθ '8 οἴὐθη ἀϑοϊαγοὰ ἑη {6 Ῥοϑηϊδβίϑθυςῃ. 
Ιὰ θουϊ. χῖγ. 1, 2 {Πο Ὁ ἃῖὸ οδ᾽ϑὰ δοιὴ ΟἿΣ]- 
ἄτϑῃ δηά {0 [0Β0᾽8 Ρϑορῖϑθ. (ορ. Ὠοαϊ. νἱΐ. 
6 μα. δὲ δάσρε. Βυὶ ἴῃ6 0ΒῸ ὨΟΥ͂ΘΓ δίδίθθ σϑ- 
μκαγαϊης [βγϑο] (δὶ αγὸ οὐκϊάτεη, ἰλαὶ εοἱ!! ποὲ 
ἐΐϊο. Οἱ (ἢ ΘΟὨΙΓΑΓΥ Π6 (ἰεβι1ῆδε8 οὗ ἰΠοπι, Ὠπδαϊ. 
χχχὶϊ. 20 ιΠδὺ (ΠΟῪ δγὸ “ οὨ γε ἰῃ τ ποῖ ᾿θ ΠΟ 
ἴα ἢ. ΤῊΘ [0 ΒΡ Βαϊ ἴο {πὸ οι] άγθη οἵ [βγϑοὶ: 
“[{ γο ν}} ΟὟΘΥ ὨΥ νοΐοο ἱηάοοά, δηὰ θθρ ΧΩ 
οοαλδηἀπιοηίβ, ἤθη γ6 6.81} ὈΘ 8 Ῥϑου δι ἴγθδ- 
ΒΌΓΕ υΐο π16 Δῦονϑ δ} ροορὶθ. ΑἈπῃάὰ γυ βῃ4}} Ὀθ 
υηΐο π)8 ἃ Κίηράοιι οὗ ρῥγίοδία δηὰ 8 μοὶ Ὠδιίίοη." 
Ἐχ. χίχ. ὅ,6. Βαυὶ τὸ ἰοοῖκ ἰῃ νδΐῃ 1 τὴ9 Ῥορηία- 
ἰοιιοῖι ἴῸΓ ΔΥ ἀοοϊαγαίϊου ἑῃ τ μϊοῖ 16 [ΟΒῸ 6χ- 
Ῥγϑβδθϑ ἴῃ 6 οοηβάθηϊ Ἔχροοίδιίου {μαὶ [βγϑοὶ που]ὰ 
Ῥήονο δι ἢ] ἴὸ 16 οοναηδηΐ, ἴατ ἴτοιὰ 
ἀοΐηρ [Πἴ5, (οὐ ἴογοίθὶ]α (πδὲ [δτδοὶ σου] ργονὸ 
υηΐδὶ τ]. Ἧ7ἶὸᾺὸ τυηΐϊ, πο, [Δ Κὸ (6 πογὰβ ΟἾὨἹ]- 
ἄτθῃ Ὑ71}} ποῖ 116, ργο ιὈ νοὶ Υ δηὰ 88 οχ- 
Ὀτοαϑίπρ πὶ 18 γοαυϊγοὰ οἵ οἰ άγθη, δά ποὶ 
16 [ΒΡ Ἔὀχρϑοίβδίιοη ; οἰ ἄσθῃ δῷδ}} ποὶ 
11ιὁ. Τ86 δοηἰϊπιοηΐ ἐμαὶ Ιϑγϑοὶ, 85 θεΐηρ αοὐ Ἐπ 
Ομ] ἄτη, ουσὴέ ποέ ἰο κοί ρεγβἀϊουα! γ, 18 ἐσ ργθαβθά 
Ῥοῦϊ χχχὶ!. 6. Οοωρ. δαὶ. χνὶϊ. 16, 17 ποτ 

ΜΘ ἤΔΥ͂Θ 88 Πότ ΝΕ «ῖτἢ [56 (εἰτὰ ροτβου οὔ με ἔα- 
ἴυΓ6 ἴο ΟΧΡΓΘΑΒ ποί ψῆδί 8 κΚίηρ οἵ ἰδγδοὶ σου]Ἱᾶ ηοὶ 
4ο, Ὀαὲ νῆδὶ 6 οὐρῇ ποὶ ἰο ἄἀθο. ΤῊΘ ἰδαβὶ οἴδυβα 
Βα] Ὀθπίγίοι]γ γοηάογοά δ ἃ Εἴο νσἂσ ἴο [61 
ἃ Βανίουι.---Ἴ ΠΟΓΟ 15 0 πο6α, {Π θη, ΟΥ̓ ΔΑΒ ΠΣ σ᾽ 
ἤθγθ 8 Υ̓ΘΡΥ͂ βίγοῃβ" ΘΧΆΠΙΡΙΘ οἵὨ δηἰ Ἀτορορβι]ιῖβη 
ἵπ πο Θοα ἀροίαγοθ ΗΠ θ6 7 ἀϊδαρροϊηϊοι. Ὁ. 
Μ.)]. Ετοῖὰ νοῦ. 9 νὰ βοα [δὶ {8 βυρρ!] Ἴδηὶ 1188 
ἤγαϊ οὗ 81} ἴῃ σίϑνγ (Παὺ ταοβί δηοίοθηί, σ]ογΐουβ ἀθ- 
ἢ νογϑῆοθ Ὑῃϊο γ8ἃ8 νου οΠδίθα ἴο 106 Ῥθορ]ο ἴῃ 
Ἐαγρὶ ἴῃ (ἢ οοπιτηθηοοιμοηὶ οὗ ἐπεὶ Εἰβίογγ. 

γΥε πιανα, ὑποτοίοσο, ἰοὸ σοΐρσ ὈΠΥ- 22 τὸ τῃ6 
Ἢ μι ϑτοβείον οὗ [Π6 ρϑορῖὶο ὃγ Ῥῃαγδοῖ. Απηάὰ οἵ 
ἐπὶ8 Ορργοβαΐοῃ ἱΐ ἰ8 βαϊὰ ἐπαὶ ἱζ γδὴ οὔϑ νιΐοὶ 
16 [08ῦΡ Ηϊπιθο] (611, [Βαδίμοσν, 1π 411 τμοὶσ 
ορριϑβδίοι Εἴ νχδῦ στιοῖ δ Ορρσυϑϑδοσ, 869 
ὑηάον Τοχίυαὶ απὰ Οταπιηναίίραί .---- Ὁ. ὙΠ: Τμαὶ 
Ὁποῦ (μἷθ «ἰἹοιΐοα 1η6 βυβοτίηρα οὗ (Π6 15- 
Σ86}1165 ἰη Εργρί γα ἰο ὃὈ6 υπάογβίοοά, ἱπ Βῃο τη 

Ὀγ (π6 [0] τίη βοηίθηοθ. ΕΌΣ ὈΥ κἴδ6 δηροὶ 
οἱ Ηἱὶδ ἴδοο ᾿" ἘὰΝ ἢ βαγοὰ (ποτ, (6 Βυρρίἑδηϊ ονϊ- 

ἄδην ἐπίθημα 1)" Ἱκ᾽)0, Ὁγ ποι ἴδο τοάθεωρ- 
ἰοη οὗ {Π6 ῬΘορὶθ ἴοι Εργρῦδη βίδυοσυ πτδὲ οἷ- 

[εοϊθὰ. Τηδ οχργοδαίο 3.22 ἹκῸ Ταίοβ ἱἐπὶ- 
τ ΘΟ  δί6}]γ ἴο Εχ. χχχὶϊ!. 14, 1ὅ, σιοσο ἴο {86 χο- 
ιοδὶ οὔ Μοροϑα (μδὶ (86 [ΒΡ που]ὰ Ιεοὲ ὐπὸ 
ΚηΟΥ πἢο Ηο ἑηιοηάδ ἰο δορὰ πλιὰ ἴμθῶλ {τοσα. 

12, 18), {πὸ δῆβγοῦ: ἱβ αίνϑῃ 22) 39. Μοϑοὲ 

ἰβογθΌροι γαὐοΐπο: “ἢ Ἴ29 ((ΒΥ ἔβοε) 5ὸ ποῖ, 
ΟΔΓΡῪ ὕ8 Ὠοΐ ὉΡ 666. [{ 6 ἱπηροδβαὶ Ὁ] ἰοὸ ἀΐὰ- 
ΘΌΒΒ {0}}γ Βθτὸ [86 Θχοθθαϊηρσ!ν ἀϊδίου] αυοδίΐου 

οἵ {86 Τ᾽ ἽΚΘ. ὴ  τοίεσ ἴο [988 Ἰβογζουρὰ 
οχροαιιΐοα οὐ θη. χὶϊ. 1 δΘ4ᾳ. [πη σοίδγθῃοθ ἴο 

186 οἰκἱοῦ φαρπίΐοι, τ βθίμον (μο 4 ἽΝ ἴδ ἰο ὃ 
Τοζδιάθα 88 8 ογοδίβα δῆροὶ, ΟΓΥ 8ἃ8 8 ὈΧΓΘΟΌΣΘΟΓΥ 
δηα ΡΔΓΙΪ41] τηδηϊοδιδιίοη οὗ (88 ΟΟΓ- 
Τοβροηάϊηρ ἴο {6 ΟἹ Τοαίδιηοηί δἰδηάροίηιϊ, Γ 
ποῦὰ ΟὨΪγ ὈΥΪΘΗ͂Υ τοπασκ: 1) Ποη Ῥδυ], 1 
Οὐος. σΣ. 4, τοραγὰβ ἴπ6 σοοῖς οὔΐ οὗ νι ΐο Μοδεα 
οἰτυοῖκς τγδίοσ, δηα πἢΐοὴ τοδί ποὺ χοὰ δηὰ ᾿π}- 
ΤΔΟΥ͂ΔΌΪΟ, 8πα αἰὰ ἢοὶ δΟΟΟΙΏΡΘΩΥ (61, 85 8 δΥγ)- 
Ὀο] οὗ “τ86 ϑρὶγιίυδὶ Βοος τΠδὲ (ΟἸ]ονγοὰ (Βόσ "" 
οἴ πἢΐοὴ [6 βαυῦϑ: “δὲ Βοοῖς δ ΟἾ σχίδι,᾽"" τὸ 
τηυκί δ[}}} πηοτο δαπσηθ ἰμδὲ ἢθ ΒΔ Ὴ 8. τηδηϊθβεδ- 
εἶἰοηῃ οὗ ΟἾ τῖδὶ ἰὴ ἐμ δΏροὶ οἵ (Π6 ἴδοο, οὗ πῆι 
116 ἔγΙΠΟΓ βδαϊα, ΕἸΣ. χχὶϊὶ. 21: ΤΥ Ὡδῖ6 ἐδ ἐπ 
ἘΠπὸ; 303. 2) Εστίβοσ, ἱπ Ἠθῦ. 111. 1 7659 
ἷβ ς211οἀ [π6 ΑΡροβί]α διηὰ δἰ -Ὀσίοθος οὐὔἩ ΟΌΣ ῥσὸ- 
[οαδίοη. Τηὸ πογὰ ἀπόστολος οδῃποὶ διυὲ δθ ἴῃ 
ἐπδὲ ρἴδοθ Ὑδίοι ᾽β ροσγδάοὰ Ὦγ ἱγροϊορίοδὶ ἰάθδϑ 

ἃ ἰτϑαῃοϊδίϊοη οὗ 6 ΗΟΌΓΣΤΟΝ Ἐκ. ΤῊδ δυϊδοσς 

οὗ ἰδ ορΐίβιϊδ ἴο {6 Ἡ Όγονγα ἀραϊμηοαγ δνυοϊαοὴ 
(86 υθ0 οὗ (π6 ψογὰ ἄγγελος, Ὀθοδδο ἢ6 τὶβῃμοα 
ἰο ροΐηϊ ἴο [6 ταδῃ ζϑσίβ δηὰ ἰο Ηΐδ Βυταδη οἥδ- 
εἷαὶ 119, ἱ, 6.,) ἴο (6 846}}}7 πο Ηδθ ἀϊδρ᾽ανοά 
ἴη 1, Ηθ σλθδὴβ ἴο ΒΆΥ: 17 Ηοθ, Ἧἢο ΜΔΞ βὸ 
τη06ἢ ἰρῆον ἐμδῃ Μόοθθβ, ἱπδαιηθῃοῖ 88 ἴπ6 Γοτὰ 
δηά βοη οὗ {πὸ ποῦβο ἐβ Εἰρσθμοῦ ἔθδη ἰδ Ὠοῦκθ 
ἰι86 1, γγαϑ (ΑΓ 1Ὁ], (Πἷ8 Ἔχ! θὰ ραἰϊέθση πιυϑὲ ᾿πι- 
Ῥοϊ ῥι 4150 ἰο δάσο] γ. Ῥ] αἰ η]γ, ἰμθη, ἰδ δυίπος 
οὗ ἴῃ6 Ερίβι]9 ἰο (890 Ηδῦγονβ 11 κονσΐδθ κα ἴῃ 
{π6 δηρεὶ οὔ {6 0} 8 τηδηϊδϑίδίΐοη οἵ ΟἿ" τἰδί. 
8) ὙΠ ἰδοθο σορβι ἀθγδίϊοῃβ αὐτο [ἢ 6 Ὄχρσοι- 
βίοῃβ Ὦ)9 διά 131} ὍΥ, Ἐὸγ ἰδ ἔδοθ 18 τ8θ 
Θχίρτηδὶ δἰἀθ ψὰϊοῖ 18 οὐ γδρ]γ νυἱδὶθ]6. ΤὭυ 
ἴῃ Ηοῦσγον πὸ δυγίλοο οὗὐἠ ἰδ6 οδεί δηὲ οἵ ἐδ 
Βοδγοῃ, δίο.) 1β οΔ]]ϑὰ Ὁ29, Ὀϑοβϑῦδο 186 δαγίδοο ἷ5 
{πὶ ὙΒΟΝ ΤΔΥ Ὀ6 βϑοῦ Οὔ ΑΓ ΪΥ δηά --- τὸ 
ΤΏΔΥ δαά--ἶθ {μὲ στ ῃϊοῖ βοοα. Ηοδ ΠΟΝ, ὙΠῸ 15 
οϑ]ϑὰ αοὐδ Ὁ25, τηυδὶ ὑβοσγοίογο 6 Ηθ Ἐγ 
ΝΜ οτα Οοὐ ΒΟΙΏ θ668 δηὰ ἰβ κοροῦθ. Το Ἰδίϊον ἷς 
ἴῃ ποῖ 8 6 Ὁ Ὁ]8065 οἵ [6 Νεν Τοδίδπιθης τηοδὲ 
ΟἸοΑΥΙ ἀοοϊαγοὰ τορασαϊηρ (μ6 βοὴ οὗ αοαὰ, 8.60 
Μαῖιὶ. χὶ, 27; Φοδη ἱ. 18 (οορ. υἱ. 46; 1 Φοόοβη 
ἦν, 12; 1 ΤΊ. γἱ. 16); Φοδῃ χὶΐ. 45; χίν. 9. 
Βαὶ {89 οἶδεν ἰά68 αἱρο, ἐμδὲ αοὰ βρϑοβ ἐπγουρὰ 
Ηΐτι το 'β Ηΐο Ὁ5)8, ἔδοθ, ἄρρϑασβ ἤγοτα [8 ]κ, 
[δὲ ποὲὶ οὨἱν ἷβ οτοδαϊΐου οβδοιοὰ Ὁγ Ηΐπι, Ὀυὶ 
Α͵80 {Π6 οοηβοσνυδίϊοῃ οὗ (δἰησα ογοδιοα ((οἱ. ἱ. 
16, 17), (πο νἱβιἰδίΐου, βιιβιθηἰβιϊου, αἰτθοϊΐοη πὰ 
τοἀθιηρίίοη οἴ ἰο ποτὶ ἃ. Απά ἴῃ {πη Μοάϊαῖον 
16 [Π6 Ὠδῖηθ οὐ Οοὰ. Εὸν υῆδὶ αοἂ ͵ἰ8, ΟΧ ρσϑβηρβ ἰς- 
86 1{ἰη Η ἴηι. Υ͵ 6 βου] ποὶ ἰκηον [μΑἱ Οοα ἴα, ἀπὰ 
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ψαὶ οὐ 18, ἢ [86 Μοαϊαίος ἀἰὰ ποὶ τόνϑαὶ 1. ! 
Βυϊ ἴῃ (86 ΟΙὰ Οονθηδηΐ {μ18 ἴδλοο οὗ (ἡοα ἢδ8 
ποῖ ὈΘΟΟΙΏΘ τηδηϊίοβὶ ἴῃ Ηΐθ (}} ϑαυδὶἰν τὰ 
Οοά, δηὰ γοῖ δἱ [86 β:ὴθ (ΐπι6 ἰῃ Ηἰ8 αἰβιληοίίοη 
ἔτοια Ηΐϊω. Τα Κυοπίεαρο οὗ ἰ.18 ΤΥΡΟΥ͂ 88 
Τοβογνοὰ ἴὸσ 86 Νουνν Οονρηδηῖ, Νονογί 6  οα8 
ἐδ 6 ̓ἰκῖ οὗ ἴ6 τεοϊαϊου οἵὨ (86 ΤΊΪΩΪΥ Ὀγοαῖκβ 
ττουσχὰ ονϑῶ ἴῃ ἴδ ΟἹ]α Τοβίασηθηί ἰῃ ἴσβοεὲθ ΒΓ 
δοὰ ἰοσθ. [}ἢ ἰδὸ ἴογῃ οὗ δὴ δηροὶ δηὰ υπὰοὺ 
16 πδ8ι146 οὗ δῆρμοὶ Ηδ Ἀρρϑδγβ η ἴμ6 ΟἹ Οονο- 
Ὡδηΐ, ὙΠῸ ἴῃ ἴ06 Νονν 1.88 δρροιγοὰ δὴ ἴπ6 ϑὅοη 
οὗτδῃ. Τδογο 88 ὼγ Ηΐτ ἴῃ ἴδ6 ΟἹ] (ονο- 
Ὠδλαΐ 0 ΟΠΟΣ ἔοόσι οὗ Ὠ)δηϊδδίβίίοη. Βυὶ Ηδ ἰβ 
8ὺ Οἰδεϑδοίοσισοα (πὶ τὸ ὁδῃ αἰδησυΐθηῃ Η πὶ 
ΤΟΔΩ ΠΥ ἔγοπι οομμοη δησοὶβ. Τ 6 18, ἰῺ Ὀγιοί, 
ΠΕΥ͂ ἀῃρτγοίθηαϊηρ Υἱοῦ οὗ (8 ϑυδ᾽οοι. ΠΩΤΙΝ 18 

{π6 Ῥοεΐίἦνο, ἕυπάδιιοηίαὶ ποιίου, ΓΟ (οὨ Υ 
Βογα ἴῃ βδῖδῆ, οὐΐρ. ἄβῃ. χὶχ, 16) ἰβ 186 Ὡομαᾶ- 
να, ΔΟΟΘΕΒΟΓΥ Ὠοίΐοη. ΕὸῸσ ἰὶ ἀθῃοῖοδβ ἰογυθαγιῃοο, 
τοίγαϊ ἱηρ ἴτοπι ὑπ σῖρηϊ οὗ Ὀαμβηληρ (οὐδεν, 

ἐχ. 18; χχχ. 14). ΤῊ βοῃίθηοο “) Ὁ 9) βθδιωβ 
ἴο βίδιβ {μαι {πἰ8 Ὀοαγίηχ δηὰ ΟΔΥΥΎ Ως πλαῖθγ ἃ] 
ἸΙονο οἵ ἀοἀ Ἰαβίθὰ ποὶ πλογεὶν ἀυγίης (6 ρογοά 
οὗ 186 ἀοἰγοσγδηοθ ἔγοια Εργρί, Ὀυϊ ἀυγίηρ ἴῃ 6 
ἭἢΠΟΪ6 ἰἰπλο (Βα, ἔτοσα (86 δἰδηροίΐηι οὗ (6 Ρτο- 
Ρίιοῖ, Ὀεϊοηροά (0 {π ἀδγβ Ἰοὴρ βΌηθ ὃν. ΤῚ}8 
18 Β06 ἔγοῃι γοσ. 10 βα4ᾳ., Β ΓΘ (86 5οὸ οἱνεχοροδύ- 
εα, ΔΙἰογηδίϊηρ γοἰδίϊοη οὐ δροβίβϑβυ, ἰβη πηθηὶ 
δηὰ γαεϊυγῃ ἴο αοἀ ͵8. ΘΟ ΡΓΕΒοπαι γἷΥ ἀορίοίοα. 
Ἐὸν ἀατγίηρ (86 γγβο]θ ἐϊπι6 ψνΒῖο ἢ ραβεθαὰ Ὀοίνγθοῃ 
16 Εφγρίίδῃ δηὰ (πΠῸ Βαρυ]οη Δ οδρίἑ νυν, νει 
ἴῃ σγοῦβ. 10 βα4ᾳ. 18 ἀεβοσί θὰ νγχὰβ σερθαίθα. 32 
δυὰ Ἰ}) πᾶνε θοίμ ΠῚ ἴον {μεὶν οὐ]θοὶ (οοι;Ρ. 
111,8 δηὰ ΕΡῇ. ἱν. 80). ΤΟΥ τ τὸ σοθο! ΠἸουη ἀραϊπεὶ 
δΔηά ρτίενοα [16 Ηοὶγ δρὶ γι ΌΥ τοαϊδίϊηρ (ἢ6 
ἀγα ηρ οἵ Ηἰβ ρτϑοθ δηιὶ Ὁγ οὔδμάϊησ ΗἾ8 ΠοΙγ 
δίαιτα ὙΠ ἀοΐπρ εν}. ΤῊΘ οχρτοβαίοα 950 ΠῚ 
ΟΟΟΌΣΒ ἰπ {π6 ΟἹ Τορδίδιηθηί Ὀοδί θα ἤδτο δηά 
ψαΓ. 11 ΟὨἹῪ {γίμογ ἴῃ Ῥα. 1]. 13, ΤῊΘ δαϊροίΐνο 
ΟΡ ἰθ πεν ͵οἰπεὰ ψὰϊὰ [Π, ὙῊΘ ὨΘΟΘΘΕΑΡΥ 

6006 οὗ γερίβίηρς (Ὠ6 ΗοΪγ βρῖγιὶ ἰᾳ 1μ δὲ 
116 10ΕὉ ἴἰοο ἰδ οἰιδηροὰ ἰηΐο δὼ δάυθγαδσυ οἵ 
λεΐπι Ψ8Ο γϑαϊβίβ Ηΐὰ, ΜΓ εἰδηθ δι ρ ἢ διΐ. 8}}7 

μοΐοτα Ὠ3τΌΓ): Ηον ἀτοδάζαὶ ἐξ ἰβ ἰο μαᾶνθ 
ἘΓ.πὶ 845 δῇ δάνσβασγὶ 

4, ΤΏΏ6η Εἶθ σΘΣ  ΘΣ ὈΘχθἅ “----- ᾳἸοτίουα 
ὨΒΙΏΘ, γοῖ8. 11-14, Φοονδ ἢ θοΐηρ {Ποῖ Γ 6 6- 
ΤΩΥ͂ Ὀγουρὶ 80 ΤὩΔΗΥ͂ ΘΥῚ]8 Οὐ [86 ρθορὶθ ἐδμδὶ 
[Π6Υ ουἱ οὗ {89 ἀθρίδ8 οὗ [Π6 ᾿ἰαϑὲὶ δηὰ χτιϑαίοβὶ 
ἀϊδίγοαβ ΟΠ ΘΑΓΏΘΘΟΪΥ ἰοῦ {π6 γτϑαϊογδίίοῃ οὗ 16 
οἸὰ πο βῃῖρ. ΤῊ αὐυορίοι:  ΘΣΘ ἐδ Εἴθ 
τδῖ Ὀσουξμὶϊ μΘΩΣ ΠΡ οἰδ., ὁΘ8 οομλθ ΟὨΪΥ͂ 
ἔτοτα [6 τοι οὗ [86 ρϑορίὶθ. ἘῸν (μῖ8 γϑδβϑοῃ 
1 Βυδ)θοὶ οὗ 211 οδη οηἷγ Ὀ6 Ἰ9}), ἢοὶ Μίοβοϑθ 
οὗ ἰδθ ἰπἀοδηϊο “ἸΠπογ" ((ἰδγιαδη ππαη)ὴ. ΤῊΘ 
ῬΘΟΡΙΟ σϑιθ οτοα (ἢ 6 οἹ 
[π6 ἤδγϑ Ὑπθη Μίοθϑα Ἰο {Π6 ρθορὶθ δηὰ ργοουγοὰ 
ἴον ἰποὰ ἴπ6 ποραοσῆιϊ πηδηϊἐοϑίαιΐομβ οἵ (ἢ 
ἴδλνον οὗ αοά. Τῇ δοσυτπαλυ]δίίοη οὗ κυθαιβηι γοα 
ἷῃ (86 σοιίαῖνο ομαγδοίοσὶσοβ (ἢ 6 ̓ἰδησύβαθ οἵ 
Ἰβαῖδῃ; δὲ 811 ονοηΐβ, 0818 ἴόσι οὗ ὀδχργθβεῖςῃ 
ΟΟΟΌΥΒ ἰΏ ὯῸ ὈΟΟΙ οὗ (6 ΟἸἹὰ Τοβίαυαθηὶ 80 ἴτο- 
ΠΘΏΓΥ δῃᾶ ἴῃ απο ἰηιθηρὶ νυ 46 ἴῃ [βαἰδῇ. 
ἸΔΡ. ΧΥΙΙΪ. 1, τότ ἐτὸ πον (0 ]]ο ἰπ {Π6 

οοῃβίσχαυοι βἰδίθ. ΤθοσΘ δγὸ ἰἤἴγθΘ βοῃ πόργὰβ ἴῃ 
ΧΙ, 4, χχνυἹ]. 1; ἴον ἴῃ χ. 12, ἔνο ἴῃ χχὶ. 17. 
Οομιρ. ΕΤΑΙΡ, ὁ 291] α.--[ἢ. ΝΑΞΟΕΞΙΒΒΑΟΗ 

ἄλγε οὗ Μοβοα, ἰ. 6. τὶ 

(9οθ υπᾶον Τεχέ. απὰ Ογαπι.) ποι] ἀγοὸρ ἴπ6 βυΐ 
ἂχ 'ἰπ ὈΣΡΌΤΣΙ, διὰ πουϊὰ τοηάογ: “ ΒΟ ἰὴ 
Ηϑ ἰδμιδὶ Ὀγὸ ἧι ὼΡ ουὔϊ οὗ [89 δε μ6 βῃϑρμοσζὰ 
οὗ Η]18 οοκ ὃ ὙὩΤὰθ θοαὶ βοσθ ἴδ. [86 ΝῚ]6, δηά 
186 βμθρμογὰ, Μίοθθβθ ; δῃά [6 ἴδοι σοίεγσγθα ἴο, 
16 ἀοϊίνεταηοθ οἵ Μίοβοβ σβθη δὴ ἰηΐβηϊ ἴτοτα 
ἀγοναῃίηᾳ. Βαὶ (μὲ8 νον 18 οχ ἴἰο ονίουβ 
Δα ἰπβυροσγαῦ]ο οὐ͵θοϊΐοηβ, ΠῈΕΙΤΖΘΟΗ χοίοχθ 
(86 βυξῆχ ἴῃ ὈΡΌΣΙ ἰο [πο Τογείδι μοσβ οἵ [βτγδεὶ, 
ἰακοθ ΠΙὲ δβιξειπα συπι, πα ἷἰθ ἀϊβροβοὰ ἰο γοδὰ 
ἍΝ, νοι ἷἰβ ϑίσοη αὶ αἰἰεβίθα, ἱπείθαὰ οὔ τὴ6 
βίησυϊαν. Βγ {πὸ δῃῆθῃδβοσᾶδ οὗ ἴδ δοοῖὶς ἢθ 
υπαἀογβίδπθ Μοϑεβ δπὰ Αἀγοη πὶ Μίτίδη, δ. 
Ιχχυ]ϊ. 21; Μίοδβ νἱ. 4, 1 πὸ, πίῃ τὰ ΕῸΝ 

οὐ 88 ἰδ8 δυδ]θοὶ οὗἁ “" τοιθιη βοτὰ,» 
ἴθ 1 18 Ὀρίΐογ, ν᾽ ΚΑ, ἰο ρμυΐ 8. [}}} βίορ δὲ 
“ ῬΘΟΡΙ6,)) δμὰ οπιῖὲ (μΒ6 νογὰ “δαγίηρ," τα Γ6- 
κατὰ ἴ6 δρΡΡΟΑὶ ἰμαΐ 0110 78 88 πλεῖν 16 Ῥτο- 
ΡΒοὺ ἴῃ (ἰθ ΡΘΟρ θ᾽ Β παῖΐῶθ. [ἡ ἰβ ὑμβυΐϊδῦ]6 ἴὸ 
Ῥυϊ 11 ἰῃ (8 πηοαῖϊῃ οἵ Φἰιονδ. Αμαϊηβί τηδκίης 
(6 Βα )οοὶ οἵ 21), 119 τϑιμοίθηρββ οὗ 18 
Ροβἱ(ίοῃ '8 δὴ οὐνΐουβ οὐ᾽δοίζοει. βαομ δ δϑγη- 
ἀδίοῃ 88 ἐμαὶ ἰὼ Ὁ} ΓΖ ἴδ οὗ ἰγοχιαθαί οοουτ- 
ΤΟΏΘΘ, 8η6, οἡ ἴδ6 σψΠο]6, [6 τοηογίηρ οὗ [}}6 
ΕΝ. ᾿Υ τὸ ΟὨΪγῪ βίσ κα ουῦ ἰΠ6 Βυρρ]οὰ ποτὰ 
δβαγίπο, 1ἴΒ ἴηθ ποὺ οὐνίουβ δπὰ ἠδίυταὶ.--- ἢ. Μ.} 
ἀοὰ κανα Μοβεοβ Ηἰἱ8 Ηοὶγ ϑρίγίι, δηὰ πῦῖῃ Ἡλιη 
6 χὰ ἰο ρογίογωῃ χτηΐγϑοὶθθ, δηὰ ἰὸ 1οδα δηά 
680} ἴ6 γνϑορὶθ (οορ. Νυχα, χὶ. 17).-- -[Βὰΐ 
{6 ϑυβῖχ ἴῃ 123 χεΐοσβ ἴο Ὁ», (λ0 βθορὶε, διὰ 
ποὲ ἰο Μοβϑα 8]οῃὅ.--- ἢ. Μ.]---ὴ)ὸ Ὀορίπηΐηρ οὗἉ 
γῈΓ, 12 ἷβ ᾿έΐογα!  νγ τοπάοτοα: ἵνδο σοδᾶθ 86 
διὰ οὗ Εἰ. Βίοιν ἴο βο δἵ ἴ86 σείει Βαηᾶ 
οὗ Μοδβϑοαβ. Τῇεο τηοβί σου δῦ] οῇδοί οὗὨ [ἢ 18 
γα ἴδο ἅϊν, ἄϊης οὗ ἴ89 νυαῖοσ Ὀθϑέοσϑο ἔμ θ.Σ 
(18 ΙΒγδ θ᾽ 1168 (ῬΓΟΡΟΥΪΥ ΔΎΓΑΥ ἔγοσῃ ἐμθ ἴβδοβ οὐ 
ἰἤοτα, βο (ἢδὲ! ἴπ6 ταίοσβ νσοηΐὶ οἂϊ οὗ ἐδ6 Ὁ: 
ΗιϊτΖζια, ὈΜΒΒΕΙΊΤ, ΚΝΟΒΕΙ, υπάοχβίδμα [ἢ6 
ΜΟΓᾺ5 οὗ ἴΠ6 ψαΐοσ ἔἴσοπιλ ἴπ6 τοοῖς (ΕΣ. χυ]. ὃ 
Β4ᾳ4ᾳ.). Βαϊ (Ὠὲἷβ ονθηί, 88 ΕΝ εν ἴἰο 8 Ἰδίδσ 
{ἰπηθ, σου ]ά ποῖ ψὸ]] Ὀ6 ῥ᾽ δορὰ θδίογθ (ἢ Ῥϑββαρθ 
{Βτουφῃ ἰμ6 Βεά ὅεβ. Μοσγθογεγ, ")})3 ἴδ Ἔβρο- 
οἶα} }} οιωριογϑά οὗ {μῖ8 ἀἰνιϊηρ οὗ ἴπ6 τανε οὗ 
(6 Βεα, Ἐχ. χὶν. 21]; Ῥβ. ᾿ἰχχνιηὴἝι[, 18, ΝΘ. ἰχ. 
11. ΤΏΘθο ψγοαὶ δῃὰ σψόμαρσγῇι ἀεοθὰβ οἱ οἱ 
μά {116 ἀοβίχῃ ο δκο Καόνῃ, ὅτεὶ ἴο [88 Ρθο- 
ΡΙ6 οἵ [δβγϑε], δπᾶ (πο ἴὸ οἵἴπιοσ Ὠδίζοῃβ α]8ο, [89 
ὨΔΙᾺΘ οὗ Φοβονδῆ, ἑ. ἐ. 186 πδῖυτο οὗ {πΠ4ὺ Οοἀ 
ψ}0 ἴθ ο4116 ΖΦ Πόνδῃ ; δῃὰ μὰ ἰο ὑΠδΕ {Π6.ὰ 
ἴο {π6 ἱκηον] ρα οἵ Ηΐβ ὁχοϊαβῖνο ἀοαμοβα (ΝΟ. 
ἶχ. 10; [88. ἴν. 18; νοῦ. 14). ΤῊο ἄθριβδα, νϑγ. 
18, δτὸ ῥ᾽ δίῃ! (89 ἀορίδβ οἵ μὲ Ββὰ ξθα (μοὶ 
οὗ ()6 Φοτάδη, δι ΚΝΟΒΕΙ, {δ ]1}κ8].--[ΤῊ 18. 18 
οἶθασρ ἔτοιῃ οοϊιραγίηρ Ἀα. οὐἱ. 9.--Ὁ. Μ.]- - ου8 
τοῖς δὰ 1,0 Ἰξεπεὶ που]ὰ δανὸ ἰσοάάθηῃ 

[ἢ ἐτοι δ] ηρ, ἀποογίαϊπ βίθρβ ἐμ6 βίγβῃρε ὙὯγ 
ονον ἐμ δοϊίοπι οἵ (6 568. οὐ ἩΒΙΟΝ Βύτηδῃ ἴοοὶ 
8 ΠΟνΟΓ βοὶ, τὶ τ[0 νὰ}}6 οὗ (86 βιδϑάϊηρ 

τϑίοσβ οὐ {π6 σίρῃϊ μαμὰ δηά οὐ {89 ἰοῦ, Βαυὶ ἱἱ 
ν88 ποῖβθο. ΒΑΡΙΪΥ δπὰ πῦγοὶυ, 88. ἐμὸ ἀθθοσὶ 
Βοῦβα βοθβ οὐδοῦ ἐμ Βαδΐ, βιβοοίῃ ἀδβοτί, σἱϊμουῦὶ 
ἰοἰϊατίηρ, βο ἀϊά ἰπι0 0 τράγο οΥον ἰμδῖ δίγβῃρβθ, 
Ῥοστ]οῦβ στοὰ. ΤῈ6 Ἰὐδοϊως 8.6 ἐΐο βυδ᾽θοὶ οὗ 

Ἰ) 2". ὙΒὸ ἱπιαρο οἵ ἐπ οαἰι]ο ἀεβοοπαϊηρ ᾿ηΐο 
[6 γ8]}16. 8 ὙΘΡΥ Δρρσορτγίδιθ ἴοσ τηδγκίης (}0 
Αυγῖναὶ οἵ ἴμ6 βγδϑὶῦοβ ἴῃ (86 ῥσγοιηϊδοὰ ἰδπά 
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δίιοσ ἐδ ὸ ἸΡΟΠΙΟΤΊΒΒῚ ΙΝ (Π6 ἀοθοτί. ΕΣ ἐδ 6 ατγΥ, 
δἰ ΟὨΥ͂ ἀοϑογ ἱπσουχὰ τ ΐοῖ [Ιδγο] μδὰ ἴο τωδσοὴ 
ἭΘΓΘ ΓΘΘΠΠΥ͂ Εἰ ρῖοΣ (86 [6ΥΠ116 τορίουβ σδίοσοα 
Ὀγ (80 ΝῊ] δηᾶ [86 Φογάδῃ. [δ δβϑϑῆμβ ἰὸ 
ἴοο, ἐπὶ {μ6 Ῥτορμοῖ Βογὸ (Ὠϊηἶκα οὗ [6 Βογὰβ ὁ 
Νοπμηδάοα ἐπὶ τυδί ΟΓΟΘΒ 8 τη οἰ ΔΙΏ ΤΔΏρΡΘ ΟΓ 8 
ἰδίθδαι ἴῃ ογάδσγ ἴο σθδοῦ γος οῦβ τὶ οἂ ἱῃ Ῥϑβίωσε. 
᾿ υδί 80 {86 βρί γί οὗ π9 Ιωμογτὰ, νῇο ΟΥ̓ πρεϑῆθ οὗ 
1Π6 ἰοδάοτβ ἀϊγοοῖϊθα (6 πδγοὶ οἵ [δγϑδοὶ, Ὀὑσουχεὶ 
(ὴ6 ρϑορὶθ ἰο σοδὶ.0 Τδθ μοὶ οου]ὰ ἦμ8.}} 
ἀεαϊρηδίθ {86 δεγέναὶ οὗ ἴδσβδοὶ πὰ Ῥαϑἰοδίΐπο δδϑι 
(86 Ἰοηζ ἦουτρογίης 88 δὴ διίδίηϊηρ ἰο σϑϑῖ, Το 

δδιὴ6 ἰπΐης δὰ δεοη βδαϊἃ Ρεΐίοσγα {θυϊ. χῖϊ, 
9; Φοδῆ. 1, 18; χχὶ. 44. χχὶϊὶ. 4; χχίϊὶ. 1; Ῥα. 
χοΥ. 11; οοαρ. Ηοῦ. 111. 11, 18; ἰν. 1, ὃ, 9). 
ΤῊ Ἰδδὲ βοωίθ:οθ οὗ τὸσ. 14 ἱδ ἃ τοοδρὶ υ]δϊδοῦ. 

13 τοίοσβ ἰὸ 81}1 ιμδὲ μοϑδ Ὀοίοσθ, διιά (δ.6 ποσάδ 

ἴο τοδίεο τῆυδοὶ ἃ αἰοσίουδ ἴδιθθ ἀδοῖατο 
δῦ (δ ἀραῖση οὗ 6 ΒΡ ψὰθ Ὡοΐ Ἰβοσεὶν ἴὸ 
ὉΟΏΟΣ 8 ὈΘΟΘΗ͂ϊ οα (6 [αΓδο] θα οἵ (δὲ ἔλα, Ὀπὶ 
1ο ἴΠ6 ὙΔΥ ἴοσΣ 180 Κηοπ]ομο 8ο- 
ΠΟΥ͂ Τὰ ΤΑ Υ ἐν οὐ Ηΐδ πδῆῖθ διυιοῦρ 8}} βδίοωδ 
δῃὰ ἰο δὶὶ ἔτηοα (τος. 12). 

2. ῬΒΑῚΤΕΒ ΤΗΑῚΤ ΤῊΕ ΤΙΘΒΡ ΜΙΘΗΤ ΙΟΟΚ ὍΡΟΝ ΤῊΗΕΜ ΑΝ ΒΕΜΟΥ͂Ὲ ΒΙΧΝ 
ΑΝῸ 158 ΡΟΝΙΒΗΜΕΝΤ. 

ΟπᾺΡ. 1ΧΤΠ| 16-1θα. (19) 
Τοῖς ἄοτγα ἕο μοδυϑῦ, δηὰ ὑϑμο]ά ἔγομα (86 μεαριτδίοη οὗὁἨἁ ΤΔΥ ΠΟΙ 685 διὰ οὗ 

ΩΥ αἷοσγ: 
Ὑ͵ΔοΥΘ ὧς [ὮΥ 268] δηὰ ἐδ γ βίγοηρίμ, 
Το βουπάϊπρ ΟΥἩ ΤΏ Υ Ὀοντο δ δηά οὗἉ (ΠΥ τλογοὶθβ ἑοπαγα προ 
ΑΓδ {δ 0γ τοβίσδι θα ἢ 

16 δου 1689 [Ποὺ ατέ οὔν ΤΆΓΟΥ, 
ὝΤΒουΡΙ ΑὈγϑμδ Ὁ Ἰρποσδηὶ οὗ 118, 
Απά ϑγδ0ὶ] δοκηονθαρο υ ἠοῖ: 
Τῆου, Ο ΟΕ, αγέ οἿὟΡ ἔδίΠοΣ, ὍΣ Σοάθϑῃοῦ ; 
ΤῊΥ πδπὶθ ἐδ ἔγοδι ὙΥΠΜΗΣΚ, 

11 ΟἸΚΡ, "ΝΥ Βιαδί ἴμοῖϊ τη866 τ|ι8 ἴο 61Ὶ ἔγοπι [ΠΥ ὙΑΥ͂Β, 
πα Βδιαάθηρα οἿν ᾿οαγί ἔγοπι [ΠΥ ἴδδν ἢ 
Βοίοχη [ῸΓ ΠΥ ΒΟΥΎ ΔΗ δ᾽ 886, 

18 ΤῊ εἶτα δε ἀπ} εταρηρϑνοι Ροδϑοβθοα τὲ δυϊ ὁ 11{|186 ψἘ]] Θ ῬΘΟΡΪΘ ὁ 1Π 688 ἢΔΥ͂Θ ὦ Ὀυΐϊ ἃ 1||16 ΜΈ] : 
Ουν δάνογβαγίοθ ἢδνθ ἰσοάάθῃ ἀν ΓΠῪ ΒδΠοίΌΘΥΥ. 

19 "ἾἶΥὙὲο 81ὸ ἐῤλέπο: 
ΤὭου ΠΟνΟΣ θαγοδὺ σῦ]9 ΟΥ̓ Σ ἰδοσῃ : 
ὙΤΉΘΥ ΤῸΙΘ ποὺ 8116 ὈΥ {δ γ δῖηθ. 
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1 ΟΣ, ἐλ περϊδένμῖα. 
8 Οὐ, ἐδν πάη ιοαϑ ποΐ οαἰϑα ὡρον ἐδοιι. 

6 λον ατὸ τεεϊναξπϑα. δ δοραμδα. Φ λυ ἀοεί λοι τολαΐζϑ ὼ ον. ἃ ἐρ ἐλο ἐγίδαι. 
9 ες λαῦα ὑδοονμα ἀἢ (λό ΟΥΔΡ ιολονε ἰδλοι ἡϑυόν δατοεὶ τωΐθ, ΟΝ υλοῖὰι ἰδ παν θα κοί οαἸϊοῦ, 

8 Οὐ, οὔ γοάϑοθμον ἤοπι ουογϊαεέϊπς ᾽ἴ5 ἐδῳ παπια. 

ΤΈΧΤΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ͂,. ὲ 

νὸς. 16. [“Δοοσοσάϊως ἐο ἐμθ δοοοῃὶν ἰμ6 ποζὰν Ἰ)δ}4) 1 Ρ»'δοθ ἴπ ἴῃ Ῥγοδϑηὶ {{π|6 [5 8ὸ ἀἰδοσθηὲ ὧδ ἴὸ ΡΌὺϊ ἔκίτη 
ὈΔ)9»Ὸ δἴὸ οοῃηῃφοίθὰ ἰασοίπος, ΤΠΘ τόσο οοττϑοὲ δο- [9 8 δγὰ ἰγίδὶ. Ὑγδηβῖδίθ: Ομν οάθαπεον ἰδὲ ἥὕγοπε απείοιῖ 

ἐπι ἐδῳν παρε." Ὀπιστεδον.---ὮὉ. Μ.} 
[αδὲ οϑαϊπδιίοι που]ὰ 6 1), Τύλα, ὉΠ» Ἀίογελα. Ἐτοπὶ νον. 18. ἸΟ 13, ΡΙ19] ἤγοπι Ὁ33 (νοσ. 6; χίν. 19, 35) ἰσ Γϑτροίθ δηιαα εν ΦΔγθ ἢϑὰ δοϊϑὰ ἰοπαγὰ 1δγαωϑὶ ' βι οἢ Ϊ 0 ἐγοαά ἄοψη, καταπατεῖν, ἀρὰ ἰποϊυ 65 ἐδ Ιάθα οἵ ῥτο- 

8 ὙΔΥ (Πδὲ (δο Ἰαΐνες Θουὰ ς 41] εἴτα 1),.). ὙΒδὲ ἰδίκθα ἱ ἑμείος διὰ ἀϑβ!ίης. 

ἘΧΒΟΞΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, 

1. Αὔον Ἰαυίης [δ6 Ἰουηδαϊίου ἴον Η δ ΡΓΕΥΟΣ ἢ ΑΓΔ λπὶ δὰ ἴαγδοὶ, τῆο μδὰ Ὀθοη ἸοΏρ ἈρῸ τὸ- 
ὃγ ἰἢ6 τοἰγοβρθοΐ οὔ πδὶ Φομονδὰ μὰ Ὀοθῃ οὗ ᾿ ̓ῃηονϑὰ ΒΥ ἀοαίἑι, βανϑ ὈθΟΌπΆ9 Βίσδηβο τα ἰὸ ἔμ 6 τὰ 
οἰά ἰο Ηἰΐδ ρϑορῖαϑ, ἐἰι6 ΠΡΡΊ ΟΣ ὩΟῪ ῬΒ88668 ΟΥ̓ΘΥ | 80 (ἌΡ 88 σοπάδογίηρ δοὶ] δα 18 οοποογωθα (γεςσ. 
ἴο ἐπ6 οηἰγοδυ ἔπδὶ (6 0 ΕΡ πουϊὰ πτδοϊοπαϊν [ 16). ὙΠ χτοδὶ Βοϊἄηοθα 86 ΓΒ ͵β ἀχροκέυ- 
ΤᾺ ἄονη ἔτοπι βϑανθη οα (6 Ῥτοβοηὶ αἰβίγομβ, ᾿ Ἰαϊο πὶ εν ἴον ρογτ ἰἶπσ (ἢ6 Ῥθορ]θ ἕο ρῸ Δεδίσαυ 
τ ποὺ γοβίγαϊ πη Ηΐ ἰουθ δηὰ τῖρῃιὶ (γον, 16). δια ἰο Βϑοοπηθ μανάεηοά, δηὰ Ηδ ἱκπ ολ θὰ προη 

Θ 5{1}1 γοιηδίῃκ 6 δίδου οἵ 189 ῬΘΟΡΙΘο, δὴοσ ᾿ ἴἤἢο οβδηρὸ Ηΐδ οοπάυοὶ ἰοτασὰβ Ηΐδ οἱθοὲ ρϑορ]ο 
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(νας. 17). Τὸ οοταρ δίηΐ 8 πιδὰο ἰο Ηΐπ ἐπα 
16 ῬΟΘΟΡΙΟ ᾿ιδὰ ροδβοδδοα ΟΕ] [Σ ἃ δῃοσί ἔζθλο (ἢ 9 

8] Εμο ' ρ Τντς πρσ αν τπξ σῥκαρ νά ψὰϊ ἯΠ8116 {Ὁ ΘΠ ΣΟ 9 » ὮΙ 
8006 κἶγοϑ [1 ΘΟΌΕΣΥ ἐϊδ γαίας, δὰ θεὰ ἰγοα- 
ἄἀδῃ ἀοπῃ ὈΥ͂ ̓ δμοῖγ Θθπῖοθ (γογ. 18 ἢ 5δὸ ἐμδὶ 16- 
ΓΆΘΙ ἴα ὨΟΥ͂ δἰ ἑιδίοα δ ἐ σὁβόυδὴ Βδά πόνο θθθα 
ιποὶς ΓΟΕΡ, δὰ Ηΐδ6 πδῆιθ δ πουύοσ ὕδει ολ]οὰ 
ὩΡρο θῶ {ν6Υ. 19 α). 

ῶ. Τιοοῖς ἄονγῃ ἴσου; Βθανθῃ 
εἰταίῃηϑᾶ.--"΄7ογ. 156. ΤΡ τάοσο ἐγϑαθοθι}Υ [0]- 
Ἰοτβ ἰμδὴ ρῥγϑοοϑ θ᾽ 3, ἾὟμο [9Ὲ} 888 ἴο Ἰοοὶ 
ἄοπῃ ἔγοωι Ββοανοθῶ, ἕο ἐδ ιῖ πον Ηθ ἢ 885 88 ἱξ Το σὸ 
τοιϊγοά, Ηο ἰδ ο ὔιοσὸ ἴο ὃδο ουπὰ ἰη Ηἱἷδ θασίἢ- 
17 βαῃοίπδεγ, ναὶ ἀεν ἰῃ Ηἰ8 μοδυθηϊυ. [Βυϊ 

δ 
ου 

οορδζο Ὦθαϊ. χχνί. 1δ᾽; Ῥβ. οχν. 8, τ τῇ 
ογ ἰδ γδαίῃμοσ ἰσαμάθα οἱ (6 δοκηονιοάφοά ἰτὰ 
“Τὴ [ΒΡ Ιοοϊκοίι ἔζοπι ἤθδύθῃ . . . . ΕἾοαὶ 
189 ρίδοο οἵ Ηΐδ παυϊιδέίου Ηο Ἰοοίκει ἃ ὩροΩ 81] 
το ἸΠΠ Δ ἑίδηίδ οὗ (16 οαγίδι.᾽) δα, ΧΧΧΙΙΙ, 18, 14, 
ῃ. Μ.]. βΒοοϊομιοῦ δὰ βαϊὰ ἱπ .εἷδ 
Ῥταγοῦ (1 Κίηρε υἱῖ!. 13 οομιρ. 2 ἤτοι, Υἱ, 2) “ 
ἢδνὸ Ὀυ}]} 96 ἃ ἤοῦδθ ἰο ἀντο]] ἴῃ ὦ3ι ΓΙ ) Τὸ 
(5 ρδδδαμο (ἢ ΒΌΡΡ] Ἴ Απε βοτὰ ἴὸ 8] }0ἀ6, ΒΘ ἢ 
86 κ8 [86 [0ΒΡ ἰο Ἰοοῖς ἄονσα ἔτοπι ἰδ Βα ἐϊδείοι 
οὐ Ηΐδ βοϊξωθδα διη βίου. Ἐὸσ {μι εδγίμ]γ 2: Γ᾽ 
6 ἀοαϊιτογοᾶ. Τδο ποσὰ Ὧ2] 8 ουμὰ ΟὨΪΥ ἤθτο ἢ 
Ἰδαϊδη, ΟἾΟΘ τροτθ ἴδ6 βυρρ)]ΐδηὶ γοίασηβ ἴο ταὶ 
Ἠθ πιΐοδοα. Η9 
ΚΥ 568] δι ἃ ΤΥ τοϊκῖν ἄθοδα 7 Τηο 566] 

, οὗ δοδονδὴ ἱβ ὑποίο]ὰ : δραϊηδὶ Η δ βϑορῖὶο, 80 ἔδτ 
ΒΟΥ ΤΑ ἶκΘ ΘΟΙΩΠ2ΟΏ οδ 059 ὙΠ ἐἤοπο νεῆο ἢδίθ (ἢ 6 
[0ΒἘνΡ. Εὸν πο ΠΟΥ δδνο ἰδ [ΒΡ ἯδΟ 18 ἃ 
δο]οῦ Θοᾶ (ΕΣ. σχχ. ὅ: Ὦσδαϊ. ἰν. 24: ν. 9) 
διαϊηδέ ἰμθλ. Βυὶ [Π6 568] αἵ ϑομονυδὴ 15 8160 
δοιίνο οσ Ηΐδ ρϑορὶϑ, δραϊ ποῖ (8:8 δηϑῃλίεθ οὗ (8:6 
ἘΠΘΟΟΣΔΟΥ (ΟΟΙΏΡ. ΙΧ. δ: χχνὶΐ. 11: χχχυῖΐϊ. 32: 
ΧΙ. 18; Ἰἰχ. 17). ὙὍμθ οχργοβαίοι 8» 1121, 
δἰγορίδιιδ υἱϑοοί μη, 86 ἰταδρε οἵ ἰδ οτηοίίζοη οἴ οοτ- 
Ῥδβδίοῃ, οὗ οονερηηίδεγαΐίο, 1ῖ6 ἰοαπὰ ἰῃ (.6 ΌΓΠ οἵ ἃ 
διιυϑίαπινο ΟὨΪΥ Πογο, δυΐ [6 τοῦρϑὶ ἀχργοθαίοῃ 
οὐοσυΓθ, χνΐὶ. 11: Φοσ. χχχί. 20; χινὴὶ. 80. [ἡ 
ἐχ ιν οὔϑασνο ἰδ οἴδηρθ οὗ πῦωραγ, ὈΘΝΠΠ, 86 
οολίδενο, σοι. χὶϊί, 14; ᾿χὶν. 11. 

8. Ὠσυδείονα ἴδου-----ονοιϊδοῖζοξ .--- ον. 
16. [86 ΕΟ Υ. ἀορασίδ ἴῃ ἔτχο ἰηπβίδηοοα ἰῃ {πἰ8 
γΟΙΒΘ ἔτους (6 ῬΓΟΡΟΣ κἰ χηϊβορίΐου οἵ 3, γϑηάοϑι- 
ἧπρ τ ἰὼ (80 Βγεὶ, ἀουιδέδδεα, δορὰ ἴῃ (9 δοοοηά, 
ἐλοιφὰ, [τ Ὀο(δὰ σλθο8 18 δίχίοὶ βθῆδϑ οἵ ζ0γ, δό- 
οαπ δέ, (Δ ὉΘ ΓοίΔΙΩ 6, 88 16 ἄοῃο ὮὉΥ ΚΒ. ΝΑΞΟΞΙΦ- 
ΒΔΟΗ. Βαΐ νγὸ ῥγοίοσ ἰδκῖησ [μῃ9 δοοοῃὰ 3 δβϑει 
«οἦδη, ὙὨΐο ἴῃ (Π8 οοπποοίίΐοη ἄοοα οὶ ἀἶδδν 
ταιςὶ ἔγουι ἐλοιοῆ. Ὦ. Μ.]. ον. 16 ἀθοϊαγοα 1ῃ 6 
ῬΘΔΒΟῺ ὙΓΠΥ [δγδοὶ οῃμέγθδίβ (ἢ 6 1.05} ἰο Ὀ6 ρἰοπβοὰ 
ἴο ἰοοξ ρου ἐποῖν ποϑὰ δηὰ ἰο τηδηϊίοδι Ηἰβ ΡΟΣ 
δὰ ον οὔ ἰΐθ. Φοβονδὴ αἴοπο ἰα (δ6 γὰρ 
δίμεν οὗ Ιβγβθὶ. ΤΠΟΥ͂ πδτο ᾿πάθοα αἷθὸ Ὠυτηδῃ 
Ῥτγορθηϊοῦβ Ἐ}0 δίδη ἴῃ ἢΐχἢ Ποῦον δη δυιποσὶ- 
ἔν ; ΑΡτδῆδηι (οοιαρ. 1ἰ. 2) 88 1ποἷν στοϊηοίο, δηᾷ 
Ἶδγαϑοὶ, (μ 6 δίγοπρ οοηίοηοσ πίῃ Οοά (αεη. χχχίϊ. 
28), ἐδοῖν ἱπιηοάϊαίο δησοαῖοσ. Βαΐ ἰἤἴοθδο διὸ 
ΤΩΘΏ, ΔΙῸ ἰοηρ ἀοδῆ, κῃ ἱποθραῦϊο ἤροτα {ποεῖν 
[ΠῚ δοαθ ουἱπῖἀθ [ῃἷβ ποῦὶά, ἰο ἰακθ ἱκῃονυ- 
οἄρο (3 ἀἰσπουΐξ, ᾿χὶ, 9) οΥ̓ Ι6Γγ461᾽8 ἰοί ; ποὶ ἴο 

ΒΑΥῪ ἰδὲ (ΠΟῪ οοὐ] ποὺ ροβα Ὁ] ἱπίογροβα ἰο τϑη- 
ον (ποτὰ δοῖγο δυρροσί. [ὙῚ 8 8 ποὶ γΟΓῪ 88118- 

δαδὶη πὶ Δ: ὙΈΏΟΣΘ ἰδ τερατγά» 

δοίοσγ, ἰδουρὶ (6 νἱοῖν οὔ ΨΊΤΒΙΝαΑ, Ὀε- 
ΣΑΥΊΒΟΉ δηὰ ἴδ 6 Ὀοδὶ ἱπιογργοίοσα. Βαὶί 17 τὸ ἰδίκθ 
16 δοιοπὰ 33 ἴω [89 δοταπιοῦ 86280 οὗ τ΄ἦδη, δῃά 
Ἰγδηδ ίθ “ ἘῸΣ ἰῃοὺ δὶ ΟἿΣ ΕΔΙΒΟΣ Ὑπθη ΑὈγα- 
ἢδπὶ ἄοοϑϑ ῃοὶ πον τ8, δηὰ ἄοεδ βοὶ σεοοῦ- 
ὨἶΣζο π86,᾽ (Πθ0ὴ 1Π6 ἰάοα που]Ἱὰ δ (μδ8ὲ Ὠδίυ δ) δῇδο- 
ἐἰου δῃηα γχοζδγὰ που] ὄοϑδδο σαίμοῦ ἤδη [δὲ ἀοα δ 
ῬΔΙίΘΓΏΔΙ ον βουἹὰ (41), οὐ Ηἰβ οουθηδηὶ οὗ 
δαορίίοι Ὀ6 δα ]]οὰ. ϑβ0ἢ ἃ βϑῦδβο ἷβ ΥΟΥΥ ΔΡ- 
ΡΙορυδίθ. ὅθ Ῥβ. χχνὶΐ. 10.0.0. Οορ. ΟΑΥ ΙΝ 
οὮ ΟΡ ἀμανι δὰ ΚΑῪ σοϑζραγκα, “ ΤῊθ γοτεθ δηά 
Ιχῖν. 8 δ [9 ΟὩΪ]Υ μίδοοβ ἰῃ ἰμο ΟἹὰ Τεοοίδπμοως 
ΜΏΟ͵Θ [86 δ άγεβο ΘΌΣ ἘΓΑΊΌΟΘΣ 5 ὑδοὰ ἰῃ ῬΣΑΥΘΊ. 
ΤῊΝ ΘΡΙΠΕ Ὧι δἀοριΐου πτδϑηοί γοὶ αἰνοῃ ((Δ]. ἦν. 

4. Ο Σιοχᾶ, ὯΥ δαὶ τδοι-----ἸὮ} Ὡδῖηθ. 
γα. 17-19 α. ΦΈΒΟΜΕ υπάετοίληάθ ἴΠ6 ποσὰβ 
οὗ τοῦ. 17 δΒ δὴ υἱίογδηοο οὗ ἴδ 8 Ζονα. 
Α8 Ῥδὰὶ] ἴῃ {86 Ερίβι!οβ ἰο τα Οοσι μι πἰδηθ δα ἀγθβα- 
68 οουδαπά α Ιγ Ροϑυβοῇβ, Βὸ Β6σὸ θοῖἢ 6 Ρΐοιι 
886 [Π6 ὈΠρΌΘΪΥ ρίξει ο (σά, ΤΉΘδ6  δἰΐοῦ δγεβδία 
ΠΟΘ, “ πιουογα πο ἱ δἰ διιαπι σαΐραπι 
γ|ίεντο ἵν ουσι." ΦΈΒΟΜΕ, βοπονοῦ, νἱ πα ϊοδίεϑ 
Οοά, δῃὰ β'γβ ἐμαὶ ἰῃ σα] αοα 158 ποί [6 οδιβθ 
οὗ ΟΓΤῸΣ δηὰ μαγάηοϑ οἵ μοασίὶ, αὶ ἐμδὶ οσσοσ δηὰ 
οὐ ΓΒΟΥ͂ δΔΓΘ ΟὨΪΥ τοραΐδίου οοςδδίοηθα Ὁγ Ηἱΐδ 
ραίΐδηοο, νῈ}]6 Ηρ ἀοοδ ποῖ οἰιδβίΐδο οδῃάθση. 
ΤῊΞΟΡΟΒΕΤΊΩΔΚΟ6 [ἢ 9  οτ8 ἤο τὸ ἀἱ ΓΟ ΓΕΡΤΌΔΟΣ 
Θοὰ πὶῖ Βανίηρ Ὁ Ηΐδθ ραϊΐθηοο ἱπουσγοὰ {δ 
ξυὶ! οἵ (μοῖς ἀοϊπαυοῃοῖθβΌ ΟἘἙΟΘΟΙΑΜΡΑΡΘΙΌΒ 

{ϊ5 88 δανΐηρ 8 ἀουῦ]θ θ6Ώ86. 
ΑΒ δὴ υἱΐθγβηοθ οὔ {86 υῃροῦ!ν ἰΐ οοηίδί 8 βοῖυδὶ 
ὈΙΔοΡἤ ον (δίαθρλέπια ὑπίεῦ πὶ αἰειιπὲ: 
δυαπι οἱ ἐπ ευπι ἰγαηδογιδαπ., 8116 ἰὼ (Π6 
τοῦ ἢ οἱ {μὸ βοὰν ἴν Ἔχ ργθαθϑθβ ΟὨ]Ὺ ἐπ μαϊηα] 
οοῃίδθαΐοη ἐμαὶ ἔπογΥ, δῆογ ἴπ6 νι άγαναὶ οἵ [86 
αἀἰνῖηθ χγδοθ δηὰ ἤειρ οοὐἹα ποῖ θαϊ κὸ ΔδίγΑΥ. 
ΟΑΙῚΝ ἀϊδρυΐοβ 41} βοἠεηίης οὗ [Π6 ἰδηρύυδρα ὈΥ͂ 
{88 δαουαρίου οὗ ἐογοϊκπου ! θάβθ ΟΣ ῬΘΓΙΩΙΒΒΙΟΏ. 
Βαΐ δ τη κ68 8 ἀϊδιἐποιίοη. Ηδ ἀἰδιηραία!ιο5 ὑ6- 
ἰππϑϑῦ δὴ ἱπάϊγθοὶ οσ ποζδῖῖνο μδγαθηϊηρ (γιΐε δΣ- 
οοέδῶγε, ὑπάυγαγα, ὑποίλπανο ἀἰοίδαν, σιιὶ ͵ αουμαίεηι 

ραγεπαϊ, τοῖς ὑ αὐἀϊημΔ), δῃὰ 
ἃ αἰγοοῖ οὐ ροοϊάνο (νγβϑὴ Ηθ }εγ ϑαέαπαπι εἰ 
δοη δα ἐηνδ ϑμρίο αοδίϊπαί, υἱδιῦ ἀεί, οἰ 

οὐπαξι . 
βίδῃοοβ οἵ {86 ἰαίίοσ κίπὰ [6 οἱΐθβα ῬΠδγδΟ 
(Εχ. ἐν. 21; υἱῖ. 8: χ. ἱ., δἰο.), απὰ δίπου {Π6 
Κίηρ οὗ ἴ6 Απιοτίϊοα (Ὀϑοΐ, ἰξ. 80). ΕῸΓ [86 
ἢτοϊ-πιοπιϊοηοά κίπὰ 6 Δρρϑδὶβίο Εζοῖίς. υἱΐ, 26; 
Ῥε. ονἱΐ. 40; Φοῦ χὶΐ. 20, 24. δὰ ἰο ἀθ απο ες 
θϑίοσο 08 (σοι. Ζηδέίδιίο 11. Εὖ 8,.).  ΒΕΙΠΟΣ 
{μδὲ ἱπαΐγοοὶ μβασάθηΐηρ, οὗ πεϊ ΟΑΙΥΊΚΝ ΒΡΘΔ ΚΒ, 
ἰβ Θββϑοῃ(8}}γ αἰ βοσγθηὶ ἔζοτα (89 ἰδεῖν, ΠΙΑΥ͂ 
νο ἀουδιοα. 1ἰποτοίοσο μοϊΐονο ἐμδὺ 8}} {ποβ6 1η- 
(6 ὀγσττδη ἃ 86 ἕοση ἴδ στρ οσἱγ---ὐ μ0 
τπαοσαίδηα {{π||8 οἴ το αἰ νίπο Ῥϑστηϊβδβιοθῃ, 

ταθδῺ ποίμέηρ εἶρο (μὴ νι μδὶ ΟΑΙΨΙΝ ἱηι θη ὈΥ͂ 

ἐθαὲ ἕοστοοῦ κί πὰ οἵ ΒΑΡ ΘΘΡΕΙ Ἐογ τς οεδϑαίϊο 

αἱροοίξονίδ αἰυΐπαο, (10 ἐΐο δρίέμιδ, ἴἰμ6 

ἱμηιξηΐδ ἰκ ἦέ ποιμίης εἶθθ (μδῃ ἐμπδὲ Ρτοοθάυγθ 

οἵ Οοἀ ὃγ προ Ηδ τρδῖκεβ β1} 1016, ΟΥ ῬδῚ- 

ταΐία ἱξ, ΠΥ 71ΉΕΕ, ἴῃ ραγιουϊαν, θοϊοηρβ ἴῸ {Πποθ6 

ὙὯ0 οχρ]αΐπ οὐν ῥἶδοθ ἴῃ [89 ἀμαφυ ρθῶ ΒΘΏ86, 
πὰ νἰ τὴ Ηἷθ ὅπο ζροϊ ης μ6 δ δθ]ο, σίιμοῦι ἀοΐηρς 

νἱοίθῃοο ἰο 9 πογάβ. ἰο στϑλοσθ ὙΠδαΐί Ἵοϑῦβε 

οἤἴδβδηοθ ἔγοῃλ μεν: Ω ΒΑΥΒ: τ Ἵ ὑρὰ ἡέϑ 

ἀδηξδ αἤόοίιι. πο, χυατὰ δ 
Ἔττ γε ἢ εὐτα διπο αἤοοίιτι ποη ὑπίοἰ ἰσίπαιιδ, φιαγό 
φτϊσαϊίοε ἀοούρίεηνιιδ, υἱ δἰὶ δεπίεπῖια : ψυῖα ποίυνηιιδ 
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αυαέγε ἰωμπι νεγδυτη, ρεγηιὶδίδίς Ἠ08 ΕΥΤαΤ Εἰ Ῥέζοατα; 
δίοιμ βιί, ὧπὶ  ἐεἰ "  Απα οογίδιΥ 
ἦ {μ6 πιουἱἢ οὗ [86 ΒιΡΡ᾿Ιδηϊ οἰ υΣΟ γογ. 17 ο8Δ 
ΠΟΥ͂ΘΓ Ὀ6 ἰδίκθῃ 88 8 Ὁ] δρμθηλουΒ γοργοδοῖ. Βυὶ 
(6 ΘὔΌΓΟΣ ἴῃ ἰῃ6 ἀδεροδὶ βοσσον, δὰ ἀυσίπρα 8 
ἸΠΟΙΔΘΗΙΔΓΥ͂ ΘΟ] ρθο οὗ {μ6 ἔχίατα ργοθρθοὶ βοϑίογαε 
᾿δγ, ἴϑϑϊβ βουβοὶ ἢ ἀγίγοῃ ἰο ρυΐ (μιἷἰβ ᾳυοϑίοῃ, 
ΜῺΥ 7. Νοΐ 88 ἰΐδβιο που]ὰ βαὺ ἰδπδὶ ἔῃ γο οχ βία 
ὯὨΟ ΓΟΔΒΟΏ, ΟΥ ΟὨΪΥ͂ ἃ ὑ8αὰ οὔθ, Ραΐ Βἰ ΡῚῪ ἴω ἱπε- 
ταδίϑ (μιδὶ ΑΘ ἀοϑθα ηοὺ ρογοοῖνθ {Π|6 γϑδβοῦ, ἐμδὶ 
6 Γ6 (86 ῥγονϊάρηοο οὗ (οὰ δρρϑδϑγβ ἰο μοὺ ἀδσῖς, 
Ἰποχρ ] σβῦ]6. ΤΘ σΒυγΟβ πλουστιϑ θθοδυθο ἴδ 6 

ἢδ8 ποῖ πἰπάθγοὰ ΒῸῚ βοϊῃρ μβίγαυ, ΒδῚ 
Ππασάθηϊηρς ἴῃ ον], σῇ αχ ἰδ ἢοἱ ᾿ηἀοοα Σῃ 8]], 
Ὀυϊ ἴῃ ΠΙΒΩΥ͂ οὗ ΠΕΡ τηϑροτθ. 8116 ἰῃϊηΐκ [δὲ 
Η6, 186 ΑἸαλρμίγ, οου]ά ἢαγο ἀοῃθ 1, ἢ Ηο δὰ 
νἱδμοα. ΤΒδὶ Ἧς 88 Ὡοΐ ψ}}16 ἰζ 18 ἰο ποῦ ζῃ- 
ἀνὰ γα: Β8))6 ἀοα8 δὰ μὴν πε ον 815, ΒΟΣ 
ῬΔΙΙΪΑ] 8 πλυδῖ, ΟὉ [86 ἩΠοΙΘ6, οο-οροσϑὶθ ἴο 
189 ἐξα ππιίσε. οὗ ἀοὐ᾽Β ρστβοίουβ οουμβοὶ. ΤῈ6 
δβἰαϊθῃιθηί ἴῃ [Πΐ8 γΕ,ΒΘ 18 ἰῇ ΒΒΓΙΩΟΩΥ͂ 1 νἱ, 9, 
10, δροὰ π|ῖ}}} χχῖχ, 10: χίν. 7. [Βυὶ ἰὼ χὶν. 7 
{116 Θ᾽} ποῖ Οοα ογεδίθα '8 ρἤγαβῖθ8] 61] ΟΣ 
Ῥδΐῃ, (Π6 ορροβῖία οὗ ρ6806.--- Ὁ. Μ.]. Εοσ δετζο, 
85 ἴῃογζο, 18 ΔΡΡΑγθηι νυ ἀεφεϊσηαιοά 85 186 
δυῖμοσ οὗ ονἱ], π ὶ]α γοὶ οὰ ΟΔῺ ΠΟΛΟΥ Ψ}} ουἹὶ 
88 δῇς. Βυΐ ψ θη τὴ ἀὯὁ ποῖ Ν}Π 116 μοοά, 
1ῃ θη {860 ταιδί δὲ Ἰδὲ ψ1}} [86 ον]. [{ Βδοοπιοβ 
ἃ ὨΘΟΘΕΒΙΥ͂ ἴῃ {Π6 ὙΔΥ οὗὨ ρυπἰβηιοηΐ, ζπ ΟΓΟΣ 
(δὶ (ΠΟῪ ΠΔΥ 6 ἐΒβογουκχὮ }  δοαυδὶηϊοα πὶ} ἱΐ, 
δηά 9 πο ΟΥ̓ μθα] θα (869 οὐ ΥἹ. 9 Βα. δΔηὰ χχὶχ. 
10). ΑΒ δῇ τῃδυΐδο τοακοηηρς οὗ [89 
ποηαΐηθ τηρδηΐηρ οὗ [διὲ8 ἸΥΝ 1 τουδὶ χορχδτὰ ἱἐΐ 
ΜΘ 5ῈΒ. ΞΟΗΜΙῸΤ δηὰ ΟΒΟΤΙῦΒ υπάογεϊδηά 
κἴ16 τονὰβ ὧδ ἵμυγο: ὙΝΕΥ 88}8}} ἐλ {πὴ οοηθ ἴο 
{Πἰ8, (πὲ τ ῶ2Ὸ δϑίσαυ δηὰ παγάθῃ ουγβοῖνοθ ἴῃ 
Ἰ4οἰαιγῦ Τμ6 ἱτηρογίοοί (ἔίυτο8) 2 9»)ῆΠ δηά 
ΤΡ. οδη ΟὨἹΥ ἢ ἰδίκθῃ ἴο πιϑδῃ δ δοίΐοῃ ποί 
γοί βηΐκῃ θὰ, δὰ [Βογοίοσθ οὨΪυ ἴῃ ἐδ 6 δθῆδο οἵ {86 
δηἀδυγίηρ Ὀγοδοηί. ΠΟ διεὶς Ὑμ8δὲ βίῃ 116 Ῥχο- 
Ρδοῖ ἘΡΟΟΙΚῊΥ͂ [88 ἴῃ Υἱον τῃθη ἢθ6 δρϑδίκβ οὗ 
εὐτΐης δῃηά παγάθηϊΐημ, γὸ τουδὶ ΗΔ ἴδδὶ ἐμὶβ 
ογγίης δηὰ δβαγάθηϊηρ οδ ἰδἶκο μἶδοθ ἴῃ 4}] ἴυστηβ 
οἵ βίη, δαὶ ἰῃδί, ἰὴ ἮΝ οηΐ, 411 (ππ6866 ον ἔγυϊθ 
λιᾶνθ 8 δοσωγοῃ Γοοῖ, ἡδηλοῖὶν, (μΠ6 εἴ διχαϊηδὶ (Π 6 
ἢ ταὶ (ϑοοοηὰ) οοτημηδηάπιρηϊ, ἰἀοἸδίγγ. Ὑ δυσί, 
οἵ οὐ ἐληἰς ΠΟΣΘ οὶ ΟὨΪΥ οὗ στοαβ, Ὀαξ δ͵]80 
οὗ τοβηοὰ ἰᾳἀοἸ]αῖσγ. Τὴ ΒΑΟΌϊηἶοαὶ σομπηηλθηίδ- 
ἴογβ 816 οὗ (6 ορ᾿πΐοῃ ἐδδὶ (9 Ῥγορῆθὲ 88 ἤθσθ 
ἴῃ νίον, ἀουδὲ, ἀοεδραὶν δηιά προ] 16 δα (89 οὐ" 
ΒΟαΘΏΟΕΒ οὗ (Π9 Ιοηρ ἀυτδίίου οὗ μ6 Εἰχ᾽]6. ΤῊ ΐ8 
15 ααϊίθ ἰ10, 15 τὸ (μ᾿ πὶς ποῖ τ ΘΓΘΙΥ οὗ [86 
ΒΥ ]οΏ 8 Οδριϊνγ, θαὺ δἰβο, δῃαὰ βρθοι δ !γ, οἵ 
3:6 Ῥγοϑθηὶΐ οχ ϊο {μαι 8.}}} οοπίΐηιοβ. Βαὶ (Π6 
Ἰοοῖς οὗ ἰο Ῥγορβμοὶ ἰβ Ῥγιπηδυὶ γ ἀἰἱγοοίθα ἰο ἐδμο 
Βαργ]οηΐδη οσχῖϊθ, ἀμ σορδγάϊηρ ᾿ἃ τὸ τηυδὲ ΒΆ 
ιπδὺ 10 ὈΘοδθ ἰο ΤΏΔΏΥ͂ «6078 8 οοοδϑίοῃ οὐδ οὗ 
Υἱδὶ δΪ6 ΔροβίδοΥ ἔγομι ϑεμονδῇ δηὰ οἵ βτοθα 140]- 
διγ. ΓΖ (οὐσίδίη!γ μαράθηϑά ἤγοπι ΓΙ) οοσῦχα 
θοαὶ 65 ἤδτο ΟὨΪΥ ἰπ Φοῦ χχχῖχ. 16, τ μοτο 1 ἢ 88 ἐπ 6 
βί χη! βοδίζου “ἰο σοραγὰ ογ ἰγϑαὶ Βαγβἢ]γ." [9 Βαίοσθ 
ἽΓΠΙΝΥ Ἠδ6 ΒοΙΘ ἃ πορδίλγο ἴοσγοο, δῃὰ {ἢ βαῃ θῃοθ 
ΟΧΡΓΟΒΘΕΒ ἃ (Οπβρηῦθοηοο, 80 88 ποῖ ἴο ἴδϑδσ 
ἴπ96. ΟὈμΏΡ. ᾿χἰΐ. 10 ; [1χ. 1, 2 εἰ ϑδαέρε. ὙΠ Ἀ116 
(16 ῬΙΟρΒοὶ βθθ8 (88 ΓΟΒΡ, 88 ἷΐ ψ6γβ, ὀηξαροά 
ἴῃ 4 ποίῃ] πόοτῖκ, (6 τους Ὡδιηοὶν οὗἉ 0 1οἿ4}}Υ 
᾿ανάθηΐῃρ ονΟΓ τοσθ (Π6 τηδε8 οὗ 1βγδαὶ δον [ἢ 
βορῖ, ἢ6 Π16Θ ΔΏΧΙΟΙΒ [Ὁ [εγ86] 88 ἃ ὑοάγ. 
1 ιλἷ8 οομίίμυοθ, πἢδὲ 8.14}} θθοοΐὴβ οἵ ἴδ ο]δοὶ 

Ῥθορ!ο ὙγὙἂὐο Ὑ1]] Ὀ6 8010 ἴο τὶιμείδπὰ ἰδ σατ- 
τεηΐ οἵ ἱπναγὰ δηὰ ουἰναγά οοσσυρίίου ἢ Ὑδοσο- 
ἴογο ἢθ οηΐγοδία πὸ [0ΕΡ οὶ ἰο οοη(ίπυθ ἴο δεξ 
ἴῃ 1μΐ8 ψΥ, Ὀαϊ ἴο τανόσβο 89 οουγβα Ης 15 ρμυτγ- 
βυΐηᾳ. Τῆς Ῥγορθοὶ 88 Ψ ΣῪ ργόῦδθὶν Ναπι. χ. 
86 δοΐοτε εἶδ τηϊηὰ ἴῃ πδίηρς ἴπ0 ποτὰ 212. Ας- 
ΟΟΓΟΪΏΦΙΥ, 88 {μΠ6 γον 154 ἱπίγαηαί να, τὸ παν (0 
τεχετὰ “), Ὅ2 797, ποῖ δβ ἴῃ δρροεϊ(ΐοα ἰο Τ ἼὩ, 
Ὀυξ 85 [86 δοσυκδίϊνα οὗ ρμἴδοθ ἀδροπάθωηϊ οἡ 31. 
ΤΏοη τὸ οδίδίη {πὸ 1άοα [δὲ ἰμ9 Ῥτορῇποέῖ οοσ- 
οοἶγοθ (ἢ6 οὐτίης δηὰ ΘΏΪΩΖ δροΐκοῃ οὗ 85 
ἐδυβοὰ Ὀγ ἰδ6 [0Ε}Ρ ἴωγηΐῃ Δ ἔγοιαῃ [5786], 
δηἋ Ἰεδυληρ (ἤθη ἰὸ {Πποὶγν 6 ἷΒ πο θδ6- 
βουχῆϊ, ἴῃ ορροβιτίοι ἴο (18, ἰο τϑῖπασῃ ἴοὸ τ89 
ἘΣΙΌΦ6 οὗ Εἰ ἐπμογίδηοο, δηα {πὶ ἴον Ηἶδ μοσ- 
γδη δ᾽ βακο. ἮΤΟ δῖὸ ἰδ δϑουνδιιῖδ ΤΉΟΥ 
οδῃ ΟὨ]Υ 6 (μο66 ὙΠῸ {ἈΠ ΛῚ]Υ βεσυο (86 10ΒῈὉ 
ἷῃ αϊκιϊηοιίοιι ἔγοσι (ποθ ὙΠῸ οἵ δηὰ δεσάφθη 
(μουγδοῖγοα. Βιιῖΐὶ 6 Ῥγορῃοὶ τϑδὴβ ὈΥ ἴππθ 80 
βοσύδῃίβ Ὠοῖ τ το ΪΥ [086 ὙΠῸ ἴῃ (Π6 Ὀτγοβοηὶ ἰἰπγ6 
ἢανο σοιηδίὶ πο (Δι πίὰ], Βαϊ 41] ΤΑ [Ὁ] βοσνδηῖβ 
οὗ δϑβονδὰ οἵ 8}} (1π|δ66. Ηθ (μιηἶκ ὀβρθςῖα}]ν οὗ 
186 γραδίσίαγοιδ χὸ ὅγαὶ σοοοϊνοα [86 Ὀγοιμῖδοβ. 
Τι ἰδ ἴον τῆ βαϊζα οἵ 411 Ηἷΐδβ {δ 8] βοσυδηΐβ (μας 
(88 [0 ΕΒ} ἀοεβ πο δῦ γον χοὐθοὺ ἴασδοὶ. ΤΒδὶ 
Ιαγϑοὶ πόσο Ὀθδσγη ἰ 6 ἀοεϊρηδίίοῃ ἘΠ τσὶ 68 οὗ 
ΚΓ ὴ9 ἐπ Βοσίϊζα 06 ἰ8 ἀου 685 Ὀδοδῦθο ἰδ Ῥτο- 
Ῥμοὺ πῖδθα {βοσΘΌΥ ἴο Ροΐηϊ ἰο Φ ΘΒουδ ἢ Β οἱ θοϊΐου 

Οὔ Ιδγϑοὶ ὑο "6 Ηἰ8 Π᾿γ)ὺ (Εχ. χίχ. δ; δαί. νἱΐ. 6 
εἰ ), Ηΐδ βροςοΐδ!} γ ἀθαν ἰο ΗΙ τὰ δπὰ 'η δ] θη- 
8.]0 Σ᾿ Ποσϊίδηοοῦ (χὶχ. 26: χ]νὶὶ. 6). Τὸ ἰΒΦοοεὼ- 
ΡὈἰδἰης οἵ (πὸ ἀοοαΥ οἵ το] σίουβ 116 (γογ. 17) {Π 6 γὸ 
18 δ ἀρὰ (γεῖβ. 18, 19 α) ἃ οοτρ]αἷπὶ στοραγϊης 
1ὴ6 Σρουτη.] οχί ΓΔ] τοϊδίΐοηβ, (ἢ 9 ἔσγυϊι οὗἩ 1πδὶ 
ἰῃίογῃδὶ ἀεοιῦ. Τα δυ θεοί οἵ Ἰ5" οδπὶ ΟὨ]Ὺ Ὀ6 
ἽΣΡ Ὁ». 1 πὸ ἰακο Ἰ) ὟΣ δβ βΌ 0)οσὲ, 88 τοδῃ 

ἄο, τὸ τωηυδὶ (Π 6 ἢ ἰδῖκθ ὙΧΌ5 ἴῃ 8 εἰχηϊδοβίίοῃ 
ὙΓΠΪΟΒ 11 μδ8 ποί. Εν ΨΥ (Ὀοείάοα Βετὸ (ὑβῃι. 
χῖχ. 20; ΦοὉ νἱϊ!. 7; Ῥβ, χ Ἱ. 7; 2 ΟἌγου. χχῖν. 
24) ἰδ (86 παγάοσ ἴοστα οἵ ἍΡΤ9, σαῖς Ἰδίίοσς οο- 
ΟὟΣΒ ἰπ 20 οἶμον ΟἹὰ Ταβίδιηθπὶ πυϊΐοσ τη δη 
6}: ΤΟ ΝΕ : μὰ Σ. 25; χχῖχ. 17; χυϊ. 14: 
χχῖν. 6. 6 εἰρη βοδίίοη 18 ΘΥ̓ΟΣΥΉ ΠΟΙ ὑπι, 
8 1116. ὙΠ ποσὰ ἰβ βυβοηυσηου πιὰ Ὁ; 
ψὮΟἢ πογά 1 411 πθ80 ὑίδοθβ οὗ ᾿δαΐδῃ (πὶ 
χοθρίΐοῃ οὗὐ (πὸ ]δβι-τηθοηθά, χχὶν. 6,) ἰ8 
)οϊμοὰ ἰο 73. 1Π ὨΟῊ γὸ ἰδίκο ἸΣΣ 85 δυῦ- 

ἦοοῖ, γὸ σωυδὲ ἰδῖσο ἽΡΥΟΣ ΠΠτῊ8 ΒΟΌΒΒ μὴ »το- 
Ῥεπιοάιαι, ραγιπι αδοδὲ σιιὶ οαῖ, ΠΘΕΣΙΥ͂, 88 
Οοοσειῦθ, ὙΠ Ὴ 85 τη ΒΤΊΕΒ ἀο. Βαί (Βοὰ [ἴῃ 
ἴοσπι βῃουϊὰ 6 ἍΨΥΣ9 δῇος (09 δδίορύ οὗ 

ὉΡΌΞ. Ἐυτγίμον, ἽΡΥ 7 οδὰ ποίεμος μὸ τς ἽΨΥΞ 
σίϊμοῦι Ὁ (ΠΧ Χ.) πον τα πιωΐο ργοίδο, εἶπα ἰαδοτο 
(ὕππομε). ΨΥ οκῃ ΟΠΪΥ Ὁ6 6 Ῥατίῖοϊ οἵ 
εἶπηο, δῃιὰ πηοδὴ ἴοσ ἃ δΒδοσῖ εἶτάο,. ἢν μα ΔΙῸ ἴἢ- 
οἰϊηρὰ ἰο τερατὰ 9 δ (δ οοχηπιοα οὐἠεοὶ οἴ 
ἸΖῪ" πὰ ἸΟΟῚΣ, τ 116 Π6Υ ἱλκθ 9 ΡΌ εἰϊμον α8 
ἃ ἀρεϊχηδίίοι οὗ [ἢ 6 τ 016 Ἰδῃὰ, οΣ οἵ [86 ἰοταρὶθ 
8]οθθ. Βαΐ [86 ὙΠΟ]9 Ἰανὰ ἴ8 πονας οα]οὰ 9 Ρ9. 
δη ὑπ Ἔχρτγοβείοη 9) οδῃποὲ γ8}} Ὀ6 οι ρ]ογοὰ 
οὔ[δο ἰδρὶ6. Ἧ7ἴο πασεῖ, ἰοο, ἴῃ ἐμαὶ ο886 τοΐες 

ὙΡΥΣ ἰο Ὀοϊῆ βοηίθῃοοβ. ΕὉΥ ἱξ δἰλῃ δ 25 6π- 
Ῥμδιοδ!]ν δἱ (86 υοχὶπηϊης 88 9 }Ὁ)9 δβιαμβ δέ 
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ἴπα οἴοβα. [, {πϑσοίοσθ, αζγοο νὶῖ ὨΕΙΙΎΖΒΟΗ ἴῃ 
ἰαἸκίησ ἸΖῪ δρθοϊυΐοὶν, απὰ ἴῃ ὑπαογειδῃάϊηκ 88 
δϊ5 οδ)οοὶ ἐδε ἰαπά. 'Τ|ὶιῖβ οὐὐοοὶ οου]ὰ 6 βαβϑὶ]γ 
οἴαξιιθά, δ ζ᾽ ἴδ ὑβθὰ οουῃί] 88 {π|68 Ὀοί ἢ οὗὨ 
16 ἑακΚίηρ οἵ 86 Βοὶγ Ἰδηὰ ἰμίο ροθδβοδδαίοῃ, δηά 
οὗ ιπ6 Ποϊάϊηκ οἵ ἰΐ ἴῃ ἴοῦ. Ὑδμὸ Νοχά, ἴοο, 
ἦν. οὔσῃ εομρίογοα δυβοϊαίοεὶγ: Πραϊ, 11. 24,81; 
ἄϑξειῃ. χχὶ. 10; δα, χῖν ἢ: Νὶς. ἰ. 1, εἰ δαερο. 

ΑἸιδουρὰ ἋΥ 7 ἴδ ἃ τῃβίοτίοαὶ Βυρεγθοῖο, ἰξ ἷθ 

οἱ ᾿πϑι18 6, ᾿παβσαῦσο δα, 1ἢ (16 0ΒΡ ἀσ965 ποὶ 
Τα {Π6 Ῥσάψγοσ οοηίδἰηοα ἴῃ νοσ. 17 ὁ, [116 ἔταθ 
ἀυτίης πιΐοῃ [πγϑοὶ 6 ἰδ που]ὰ 6 
διῃοχέ ἰῃ οουιραγίβο ὙΠῚ| {π6 [Ὁ] ον Ὡς ροστηδ" 
Ὡρηΐ Ἔχοϊ βίου ἴγομι 15 ρμοθθοββίοῃ. Τμὸ ἴσϑα- 
πᾳ ἄονσῃῃ οὗ ἴδ9 Βαπιοῖ 18 Τοχϑυ θα 88 
{π6 ἀἰββοϊ νληρ οὗ ἐμ Ὀομὰ οἵ οοπποϑοϊΐοη Ὀεΐνοοα 
Ἰασαϑὶ δηᾶ 8 αοά. [1δβγϑοὶ βίδα, ἱπογοίοσο, πον 
85 ἃ ῬΘΟΡΙΘ οὐοσ π ἢ οἢ Φο ον κ88 ΠΟΥΟΡ συ θά. 
10 ἐδ ἢῸ τροσο ἀϊδιησυϊδμοα ἴῃ δηγίμίης ἔτοαι ἰἢ6 

Βοδίδοη ἡδίζοῃθ. Βαοίοσο Ὁ}, ΜΏΪΟΝ τασδὶ ὈῸ 

οοπηροίοὰ πὰ τιμαὶ (0]]οτα, ὝΕΣ 19 ἴο 59 βὰρ- 

Ρ᾿ἰοὰ. Αοοογάϊξηρ ἰο ον ΜΑΥ οἵ βρϑαϊκίηρ Ὑ7}}3 
ποῦ] ά ὃ χοαυϊτεὰ,. [1 {86 Ἐ Υ. ἰῃο ἱτηρογίαπὲ 
πογὰ ἐλίπα 8 δὶ ὈΣ ΓΑΣΠΥ δαρρ]ἰοά. Ὅν. ΝΑΕ- 
ΘΕΙΞΒΑΟΗ ΒΒ ΣΟΠἀογίηκ 8 ΠΟγΘ ἰο Ὀ6 Ῥγοίογγοά : 
79 ἂχ ὈΘοΟΙ16 88 ἴ8Οο59 οὐοὸσ ὙΒόοσ ἴμοιι 
ὮΘΥΘΣΥ Ὀατοδῖ ττι|]9, (οΣ ἅδε ποῖ σπ]9 ἔσομι 
δηοϊθηϊ τἰτ26}, ΟἹ ὝΒΟΣΩ ΠΥ Ὠδη16 τ 
ὭθΘνοΣ ΟΔ]19ᾶἅ.--Ὁ. Μ.]. Τμδί 16γ86] 88 Ὀθϑῃ, 
848 ἰΐ ψ6 γα, τγκοα σἱτἢ (π6 πδη)6 οὗ Φοπονδῇ, 
δηά ῃυ8 ἀϊδιϊησυΐθῃ6α ἔγοιμ 8}} μδίϊοην, 18 Αἰ νσαν 8 
βοὶ ἰοσίῃ δ οὔθ οὗ 118 χτοαίθδὶ ρυνλ]οσα8 ( ΟΡ. 
θουΐ, χχνὶϊ!. 10; 2 Οἤγοι. Υἱῖ. 14; 6 γ. χὶν. 9, 
δὲ ϑαέρε. (Οὐοἴηρ. [88. χὶ. 7; ἰχν. 1). [ΤΒ6 
ἤτοι σόγβθ οὗ οὔδρ. ᾿χὶν. ἰὼ ἴπ6 Εἰ. Υ. ἸΌγιηθ 186 
Ἰαἰίον ρατί οἵ τϑσ. 19 οὗ ἐΐΘ ὑσγϑοθαϊωρ οπδρίογ ἰὼ 
106 Ηοῦτον ἰοχί. [ἰ 18 οοηγοηΐϊθηῖ ἰὴ (86 (οπι- 
ΤΩΘὨΪΔΥΥ ἰἴοὸ δάμοῖο ἰὸ ἰδ αἰνίδίοη οὗὨ ομδρίογβ δῃὰ 
γοσβο οδεοτνοὰ ἰῃ {80 ΗοΡΓΟΥ Β10]0θ. Αοοογά- 
ἸΏΩΙγ, Ἡμδΐ βίδημάβ ἴπ ἴ6 Ἐπρ δὲ Β10]6 85. [(Π6 
βτϑὶ γεσθ οὗ οὔδρ ᾿χῖν. δρρϑδῖβ ἴῃ {μ6 Ο(ομ)- 
ΤΩΘΏΪΑΤΥ 88 (ἢ σοποϊ βίοι οὗ ᾿χἱϊ. 190. Απὰ ἴῃ 
σΟὨΟΤΙΆΜΥ πιὰ (18 Δτγδηροηθηῖ ομαρ. ἰχὶἷν., 
ἰμβίοδα οἵ ἔσγοῖνθ, 889 ΟὨΪΥῪ 6] ασ ἢ γ67868.--- Ὁ. Μ.]. 

8. ΡΒΑΥ͂ΕΒ ΤΗῊΑΤ ΤῊΕ ΓΟΒῸ ΟΠ ΥἸΒΙΒΙΥ ἹΝΤΕΒΥΕΙΝΕ, ΑΝῸ 50 ῬΒΟΥΕ 
ἩΗΙΜΒΕΙΕ ΤῸ ΒΕ, ΑΒ ΟΕ ΟΙ,Ό, ΤΗΒ 600 ΑΝῸ ΕΑΤΗΕᾺΒ ΟΕ ΙΒΒΑῈ, 

ΟΠΑΡΤΕΒ {{Χ11Π1. 19 ὃ ὑὸ {Χ7Υ΄- 11. (ΧΊΥ͂. 1-12). 

ΟἸἘΑρ. Χ111. 19 δ. ΟἹ δαὶ του που]άοβὲ το [Π6 ἈΘΆΎΘΏΒ, 
Τηδὺ ἔμοὰ πνου]άἀοβὲ οοτηθ ἀόνῃ, 
Τρδὺ {86 τοουῃίδίηβ τοὶρηὺ ον ον δὖ [ΠΥ ῬΓΌΒΘΠΟΘ, 

ΟΗΔΡ. 1Χ}]..1. Α5 υΐοη ᾿18ο το! προ ὅτο Ὀυτπείδ, 
Τα ἔγο σδυβοίῃ [ῃ6 τγαύοσβ ἰο ὈοΪ], 
Τὸ τιδῖκα {ΠΥ πδπῖθ πόση ἰο (μῖηθ Δαν ογβα ῖο8, 
Τῇαΐ [8.6 ΠδΟΪΟΙΒ ΤΙΏΔῪ {ΓΘΙΔΌ]6 δἱ (ἢ 

2 ἘΒοὴ ἰδοιι αἸἀ δ ἐογσι 016 ἰἱηρ5 τὺ 
ΘϑοησαΪ δ: 

ψ Ἰοοϊοᾶ ποὺ ῸΣ, 
ΤΠοιῦ οαπιοϑὺ ἄτῃ, ἐδ τηουηΐδίηβ βονοὰ ἀοσπῃ δὖ (ΠΥ ῬΓΘΘΘΏΟΘ. 

8 ΕῸΣ βίποο {86 Ὀδρίπηΐηρ; οὗ [86 ποι] πιο μανθ ποὺ μϑαζά, ποὺ ρογοεϊνϑα ὈΥ͂ [89 ΘΆΓ, 
ΝΟΣΠΟΣ μαίμ (86 ογοὸ θη, Ο αοἄ, 68:46 {{θ6, 
Ἰγλαξ 6 Βαΐῃ ργοραγϑά ἴον ἷπι ἐπαὺ πταϊύθί ἢ ἔῸν Ἀΐπι. 

4 Τθου τηροίοβί τα ὑμδὖ Τοὐοΐσοι!ι αηὰ πόσο σὶρ αὐθοΊΒΘ6Ά8, 
“7Τῆοϑ6 ἐΐχαξ ΤοτΑΘ 6 Ὁ [066 ἴῃ (ΠΥ ὙΑΥΒ : 
Βα ο]4, ἴμοὰ αὐτὸ στο ; ΤῸΓ ὁ ανθ βιπηθά : 
ἍΤῃ [ἢηο86 18 σομ ϊπυδηοο, Ἀπ ἃ ΜἯ͵ὸ 888}] 6 βανϑά, 

δ Βυΐ τ 810 8]] 38 8 ὍΠΟ]οδη ἐλίηρ, 
Ἀπὰά 84]] ουν υἱρ ἢ ὐθουβη 5868 αγὸ 85 ΔΙ ΠΥ ΤΑΡΒ: 
᾿Αμὰ ν6 8]}] ἀο [8346 88 ἃ ἰοδῦ; 
᾿Απά ουὔσ ἱπίαυϊίϊοθ, |κ [8 πη, βανὸ ἐδ κθὴ 18 ΔΙΤΑΥ. 

6 Απὰα ἐΐογὰ 8 Ἀθη {μαι 681] 6 ἢ} ΠΡΟ {Π| }7 Π8Π26, 
Τμδὺ βσσοι ἃ 
ἘῸ} ἰδοὺ Παδῦ μά {ῃγ ἴδοσ ἔγοια 8, 

ΒΙτ,561} ἰο {8 Κο Βο]ὰ οὔ (166: 

Απᾶ Μμιαβί "οοηβυτηρᾶ υὑ8, Ῥοοδυβο οἵ οὰσ ἰπίαυ ῖοδβ. 
1 Βυΐ πον, Ο 1ζ00Ε}, ἴδοι αγό οὔν ἔλίΠΟΣ ; 

Ὗγ6 αγὸ ἴδ οἶδγ, δπὰ ἰμοὺ οὐν ροίίογ; 
Αμὰ γ 811] αγὸ [86 ψοτῖὶς οὗἩ ἰῃ γ Βαῃά. 

8 Β6 ποῦ υτο ἢ ΥΟΓΥ͂ Βοσο, Ὁ [0ῈΡ, 
ΝΟΙΓΠΟΡ ΤΟΙΊΘΙΔΌΘΥ ἸηΪΑΟΙΥ͂ ΤῸ ΟΥ̓ΟΓ: 
ΒΘ], βθθ, γγὸ θοβϑθθοὺὶ {66, τὸ αγὸ 811} [ΏΥ ῬΘΟΡΪΘ. 



6832 ΤΗΕ ῬΡΕΟΡΗΕΤ ἸΒΑΙΑΗ. 

9 ΤῊΥ ΒΟΙΥ οἰξάοδ ἃ. ἃ ἘΠ ΘΓΏΘΒΒ, 
ος ἤλοη ἰδ 8 ἩΠ6ΘΙΏΘΒΒ, ΦοΣΌΒΑ] θη ἃ ἀοβοϊδίϊομ. : 

10 Ουν ΒΟΙΥ͂ δῃά ουν θοδυ δι] μουβθ, ΤΒΘσΘ οὐ ἔμ 6.8 ῥσαϊθοα {8660, 
18 Ὀθυτηρά ὉΡ Ὑ}1} ΗΤΟ : 
Αμὰά 81] οὖῦν ρ]οδβδηὺ (δῖῃ 

11 ὙιΠυη: ἴμοὰ δ τοῦθ 
1: ἴου Βο]ὰ [ὨΥ Ρεδοϑ, δῃὰ 

1 Ἠρῦ. "ποϊξίησε. ὁ δ. ὃν δ ιπὰ δ 
δ Ας γε κι πάϊος ὑγεελισοοά. 

ἀοιοη, ἰλαὶ ποοιοιέαῖηϑ τεσ εἰαβῥαθρν ὀφνο ἐλεο] 
απὰ 106 δοδβανοὰ ἢ ὁ. ἸΦ΄οτΘ αἷ αὲ 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΥ̓Ὁ 

ον. 19 ὃ. Ἠοκαγϊκς ἐπο ἀγα! οΒ ἑηΐο ΘΠ δρίοτβ, ἐπ 9 ̓ Ὸ 
δ ὍΘ 8Βὸο ἀουδὲ μῶν ψὴηδὲ 00] να ἤσοτω ἰχηΐ. 109 ὃ ἰδ 
ΟἸοσΘΙν οομπηοοίοα ἢ Μηδὺ ῥχγοοϑάοβ. ΤΈΘΓΟ ἴδ ΠΟ 
ΤΟΒΒΟῚ ΤΟΣ ὈΘαΙΠΒἰπα ἃ ὉΘ Γ᾽ Ομδρίου ἤοσθ. [ὲ ψουἹὰ Ὁθ 
ΔΡρσορσγίαδαίθ ἴὸ ὕ3δ1ε9 [8 9 δῦδριοζ Ὀθκχίῃ δὶ 1χ 11]. 1δ6. Βυὲ 
ει ἰδ αυἱὸ αν πτασὰ [0 οοϊηιθοσο [826 οδορίος τί 

ΠΡ. νι ὈΓ Ὁν, Ἰχἢ}!}. 19 α, ἐμ γόσϑὸ οὔκῇῃϊ ῥσὸ- ΤΣ 
ῬΟΥΙ͂Υ ἴο οὁ1086.--Ὀ ΕΣ ΣῬΕΘΟΗ, τ Μ|16 ἮἣΘ ΘΟ, 0 .}}5 ἐδ) 6 ὃ6- 

κἰθηίπρ οὗ 9 ομαρίοσ νι ΓΠΠ3, ἀοΐδηάε ἐδθ Μα- Ὁ Θ κκ- 
βοζοίΐο αἰ νί δῖοι οὗ γο 7568, δῃη ἃ τηδὶ ἰδίῃ ἐπδὲ ᾿χ ΐ, 10 ὃ 

οουἹὰ Ὡοὲ ὯὈ6 υμπλίοα νι Ιχῖγν. 1, ΤὉΣ ἐπ Ὑογ80 [8 

οττωϑὰ σουϊὰ Ὀ6 ὈῬογοπὰ τηϑϑϑῦσο οὐϑυϊδάθῃ. ΤῊ 8 
εἰκῇ, οο, ὈΘΙ]οΏ ΚΒ ΣΘΔΙΪΥ (ο 19 α, Δ ἰὲ διίδοα οὔϊ οἵ 

[Π9 ἀορίδβ οὗ ἰῃ6 οοτηρί δἰπὸ ἔθγο οχρεοδοϑὰ.-.. Ὁ. Μ.}- 

Ὑ5]) ἴν ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἃ τη ὨΒτ6] ὕοστα ἤτοσβ .) δαὰ 7. 
Ἐσοτ ἴγουῦλ ὑγ, ο ὁλάκο, δοῖῶοθδ ἔλθ ροσίϑοὶ ΝΙρη δὶ 151). 

Βυὲ ἐῆ9 Ῥτορδοὲ τ ὶϑηθα ἴο δροαὶς Ὡοὲ χω ΟἿ Ὁ οἵ ἃ 8:8 
κίηρ, Ὀπὺ 41δὸ οὔ ἃ ἀἰββοϊ νης, ἃ βοπνίηρς ἄονῃ οὗ ἐπ 

τηοποηΐαίῃδ (ΟΟΙΏΡ. Ἀ5. ΧΙ. 6). ἘῸΣ (η18 Ρύσροβϑ Π6 

δυαὶοὰ ἰτοδοὶ οὔ ἔμ ἔγοϑάοσζη δ] ὀνγθὰ ἴπ οττωΐης ἐδ 
ΝΙΡἢ 4] οὗ τογῦβ, “»Ρ. Τῆο ΝΙρδαὶ οὔ ἐῆθβο γϑγὺϑ οδῃ 

Ὅο ηδοοίθά, δ6 {7 1185 Ὡοττηδὶ (πἰτὰ ῬΟΓΒΟῺ τ 5οΌ 9 
616 88 ἰηδορομάσῃΐς δίοτα. ΤὨυδ νγὸ ανοὸ 29), Εοῖς. 

ΧΙ. Τ; ἐπ), “υάκθ8 Υ. δ, ἃ9 1 [986 ΤΘΣΘ ἔουτὰΒ οἵ το 

Καὶ, 59), Ἢ. ΤΏΘΓΙΟ ΟΘΟΌΣ, ΤΡ ΟΥ͂ΘΡ, ΝΊρηΔδΙ ἔοστωβ 

ἩΠ[ΙΘὮ ΒΌΡΡΟδΘ 8 Καὶ μοσίϑοὶ 4 οὐ ὁ, ὕγοϊη πο ἢ ἐπ ΠΟΥ͂ 

δγὸ Τοιταοά: 130), Βεοῖς. χχυὶ. 3; Η3), Ατωοϑ ΗΠ, 11; 

8 ΟΥ̓, δον α Οοἀ δερίας ἴλοε, τ ΠοἿ ἀοοίλ 80 ΤὉΥ λέξι, οἷα. 

» Τλθη ἕλοι αἀοεί ἐονγγίδίδ 
Φ ΙΝ ἐδν τσαψε ἐδομ γδηι δ, ἴλθα. 

ἐλ ὠποίφαη ( ῬΟΥΘΟΉΆ), σΐε. 

ΔΙῸ αἰ νδϑίο. 
{Πγ5861} ἰὸν (μ686 ἐλίπρεο, Ο 1 ΘΒΆ 

ΔΙ Ιοΐ 8 ΨΘΙΥῪ Βοσο ἢ 

8 Ἠοῖἂ. νιοξίοα. ἃ 

ἀεδᾶς ιολίεν τοό αἀἱά ποί ξήρν λον νϑώ ρερτάρον ἄῤεαι 
ὋΥ ἃ 6 δο; 

ΘΟΕΒΑΜΜΑΊΤΤΟΑΙ,. 

47.) 166. χχχῖν. 4, ἀέο. ἴὼ ἐπὶ8 ἩΔῪ ἊΣ 86 δείδοι, 

δηὰ ἐπ οσοδοίοι οἵ 5 Τοσταδέζοσι ϑϑϑσωθ 0 δδνο Ὀθθὴ 

ἐδὸ ϑινάθδυοσς ὑὸ πηΐῖο ἔθ εἰκεϊβοδέίουδ οὗ ἐδο δίδιιθ 

ἢ οὅνἀ Ἢ). ΤῊ οδ6 οἵ ἔϊοθο δίϑιυϑ μδὸ κίτϑῃ 9 
νὰ ἡ 

οοββοπδαί δυὰ {πο γοοδ)ἰδδέίου οὗ ἐδο σας αὐ ϊδῦϊο, 

τὴ οἰδπογ, ἐμ γοςα]Σαϊίοη οἵ 9 Βθεοῃὰ 8014 ]6 (ςοτωρ. 

Οεδπλύεεν, ὃ 268, 6, ᾿. δ92).--ἰ1 19 μετὰ ἰο ἱγπιδαίμο (δὲ 

ἐμ ο Ῥχορδοῖ ἰηϊἰϑη δὰ ὉΥ͂ (29 ἰττοβΌϊασ ἕοστῃ τ Ἐ]Ο ἢ ἮΘ 

οζωρὶογοὰ ἰο υπἰίθ ἰῃ ἐξ Ὀοΐὰ {π0 τροδπίης οὗ Ὁ, [] 

ἐλαζο, διὰ ἐπα οὗ {7}, ἐο βοισ. Μοεὲ τηοάθτῃ ἰμίοτρτθ- 
-τ 

{φ᾽: 8 Ῥγοίου ἰο δυβϑῦΌζωο 848 ἐῃο δβίϑῃι Ὡγ1.--Ὁ. Μ,] 

ΨοΣ, 4. ΤΊ οοτοδἐμδέίου τσνλὶ σὺ ἴα τοδοῖ- 

ζοδβιὶν Ἰοστυϑὰ ἰη ἐπθ κοησΐπμο δἰγὶο οὗἩ 1ϑδ᾽ δὴ ἴοσ [ἢ 9 
δαῖκο οὗ [Π9 δι᾿ οσδιΐοῃ.- -[ 8 6 1ὸ 18 ἤΘῚΘ Ὧ0 ΘΧΔΤΩΡὶΘ οὗ 

αἰτογαιίοι.--- Ὁ. Μ.]- ΤῊΪθ. οοτηθίμδιίίοῃ ἰδ στασωροδῖ;- 
ΟἈΠΥ δασα δ Ὁ}]9 δοοογζαϊῃς ἰο 1π9 ὑδαρὸ ἩΠΙΟΉ διοπα 
Ὧ5 ἰὸ δἀὰ ἰο 86 γοῦῦ 8 ἘΘΆΣΤΟΣ Βροοϊβορίίοπ ὈΥ͂ τῶθακδ οὗ ὁ 

βοοορὰ γογῦ ἴῃ ἐδ δδῖη ὁ ΥΟΣῸΔ] ἕοστῃ δὰ οομηθοίθα ὮΥ͂ 
τσαῦ (οοΙΏΡ. 0Ὁ Υἱ. 9; 3 βατι. Υἱὲ. 239; Ὁθαξ. γ.19, σέ ϑα4ρ6). 

Ψος. δ. Ὧ38) 15, ἰξ ἈρΡΡ δΓγβ ἴο τῶθ, ἨἩΠΡῺ] ἤγοζω γα, 
“ ττ 

ᾶ4παγομξ, αδεινιίωδ, οοη δοέμδ οε..--[Ὀ ἘΣ ΣΤΈΒΟΗ τορχαγὰδ ἰὲ 

86 ἐμ Η ΡΆΪ ἔγουα Ὧ05, οΣ ἔζοσω δ) -- 532.--Ὁ. ΜΙ- 
ΤΏ Η!ΡὮ]) 16 ἀἰτοοὶν οδυδδαιίγο, ἕο ρροώμοο υἱδλαγιπρ, 
ἑ, 6. ἴο τιοίέλον αὐσαν. 

ες ΨοΥ, 6. ἸΣ)Δ Δ᾽ ἰμ Καὶ, ποθ ἰδ 6 ΓΘ Ὁχϑορ ΔΗ͂ 
υϑοὰ ἰὴ 6 ἐγδα δὶ ιεῖνο δἰ κο  Βοδέίοῃ (ϑοϊῶρ. ὉΏ ΠΣ 3, 

τ 

γον, 1. Ὑ2 τηδεῖκα ἐὴ6. ἐφγνοέμθια ἐκ συόι, δὰ ΣΘ08}}8 
αθμῃ. χίν. 2. 

ἘΧΕΟΈΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

1. Τὴ Ποῖα ἩΣΊΒαῦ 1ἢ9 δυρΡ] δηξ ΟΡ ΘΗ͂ΘΟΘ 
ἔπο νίδϊι (μ δὶ ποῦἹὰ μὰ δὴ πὰ ἰοὸ δ] 1818 
ΤΑΐΒΟΣΥ ὈΥ δ Υἱβῖ 019 δ) ρυδηᾶ χτηδηϊθοίδιίοη οὗ 
ΗΪ ταϊμηῦ δηᾶ πιδ᾽οθίγ, (μὲ Ηθ που]ὰ οοϊῃθ 
ἄοπτη προῦ {86 φασί, 8ὸ (Πα 411} ΗΒ δῃθιὶοδ τουδὶ 
ἢθο ἰτοιι Ὀ] ἱπς Ὀοίοσο Ηΐη (Ἰχ]]}. 19 δ-ἰχῖν. 2). 
Απά ΖΕ ἤΠονδῆ οδη ἀο (μἷκ, ίον Εἰ6 αἴομιο δβδ8 ρσγονοὰ 
Ἡ πιθοῦ Ὁγ ἀθοὰβ ἴο Ρ6 (πε ᾿ἰνίηρ Οοὰ ἴω “ἴμο89 
ἢ 0 ΠΟΡΟ ἴῃ Ηἷπι (νοτα. 8, 4 α). (οὐδ ῥεοορυγθ 
ἈΣΙΒοσίο, ἰπ ΟΥΟΡ Υἱβὶ πρ᾽ [Βγ8 6] τῖτἢ τοροαίθα ρυη- 
α]πλοηΐ, δ858 Ὀ6ΟΏ οὗ ΠΟ αὐδὶ]. [βγ86] 88 ηοὶ σο- 
ἰοτταθὰ ἐμογοῦγ, θαϊ ἢδ8 ΟὨ]Υ βυμὶς ἀθθρασ ἰῃ ἰτὰ- 
ΒΟΠΗΤ οοτταρέΐοη δηἃ ἄθοδυ (γεσβ. 4 ὁ- 6). Βυὶ 
δμονδὰ ἴθ 15γ86}}8 Εδίμοσ, [βγϑ6] ͵θ ἐΐὸ οἶδ  1ῃ 
ΗΠῈ περ τ: διὰ ἫΝ ἷς νεῖ ρριρᾷ ε: ἸΩ Ιβγδοὶ 
{πθη,, Β60}} 88 1 ἰπ, ῬΤΟΡΟΥ ἰδ τ ΟΣ ἢ {νοῦ 7) [Ὁ 
Τὶ ἣὶ Ῥίϑδλο Ηϊτ, (ἤθη, ἐδ ἴο Θχογοῖβθ οὐ Με, 
1π6 υἱπιοαῖ ὑρέτοε, δαὺ ἴο οοπδίἀογ {μπαί [δγϑαὶ 15 
ἩΙΪ6 ῬΘΟρ]θ9 (γε σ. 8). ΑἹ] [δ6 οὐϊῖο5 οὗ ἐδ μοὶ 

Ἰδηὰ 19 τυαδὶβ απὰ ἀδβοϊαίθ, ουϑὴ Ζέοῃ δὰ 9εγυ- 
βδίοω (νοσ. 9). ὙΏο ἰδπιρίο 8 Ὀστηὶ ἄονπι, δὰ 
811 μἰδοοσ ῃ πῖον Ιαγαϑὶ ομοϑ ας! ἰση θα ΔΓ συΐπο 
ιταὶ 10). δὴ Φεοβονδὴ οπάστο (6 Ὁ Οδη Ηδ 

αἱ Ἰϑαΐ δὲ ἐξ, διὰ ΟὨΪΥ οοὐίΐηυθθ ἰο δϑ]οὶ Ηἱ 
Ῥθορ]ο (νας. 11). 

ῷ, ΟΣ, δαὶ δου νοῦ ᾶοοὶ τοσιᾶ.----Ἰ 
ψανἐκῶε, τετα 19 δ ἼΣΗ: 4 α. ἪΡ ΘαΝ ον 

9 Ῥγϑοθάϊηρ Ῥδγάρτλρ (ΙΧ Σ, α) τὸ 
[Π6 ῬΓΑΥ͂ΟΡ εἶεν δὰ 108} που]ὰ χειδοϊουυ Ἰοοῖς 
ἄοτῃ ἔγοσι ἢοαυθη οἡ [Π6 τηΐβοσυ οὗ Ηΐβ ῬθΟΡ]9 
(νος. 1: Ηον πὩοοϑα] Σὲ ἰβ ἰμαξ Ηθ βμβου)ὰ ἀο 
(819 ἐδ 6 δονσῃ ΟΥ̓ ΑΓ ΟΌΝ πορϑίνα δσιὰ μῬορὶ- 
ἄνθ γϑδϑοῦβ. 706 δρρ)] ἶ δῆς 15 ΠΟῪ ποὲ βαιϑθθὰ 
ἡθα ι ̓λωΝ αξον ποτ τς Ὁ ότι ἐν Κπον 
Υ͂ΟΣ, .) ΒΟῪ τοδὶ (6 γὰ ὙΠ ΟὮ δορδ- 

χϑίϑα ἐπα ἐρταταῖν δηὰ οὔατα γ ἔσουα ὰι αοά. 
Ια γάϊν, α στοαὶ Ῥατὶ οἵ (8 δου 85 ζῸΠΘ 
ἈΒΙΓΔΥ τοὶ ΨΦοιουδη, δηὰ 18 γε οομῆσεησά, 



ΟΕΑΡ. Γ{Χ1Π]|. 19 δ΄- -Ἰ ΧΊΨ, 11. 688 

Βιατάοποὰ ἰπ (815 ἃ : ΦΧ(ΘΓΏΔΙΪΥ, (ἢ ΡΘΟΡΪΘ 
διανοὸ ὈΘ6Π ΟΧΡΘΟΙ]θα ἔγοι (μ6 ἰδηὰ οἵ ἰδεῖν ἱπμετί- 
ἴδῃ δηὰ ἔγοῃλ (πεὶσ βαῃοίσθασγ. ΤΏ βυρρ] ϊπηὶ 
ὨΟῊ ἰμΐηκθ ἐμαὶ ἴῃ ογάογ ἴο 68] 4}} (μοϑό ονἱ]ρ, 
ἐῃογὸ 8 ἠϑοϑαοὰ ἃ στδηά δηὰ οδἱἰχηδὶ τηδη  εδίδίΐοη 
οἵ 186 ἀὐνὶηθ τρδ᾽θβυ Ὑῃϊοῖ βου ά βίγίκο ἀοπνῃ 
4}} υρροϊλοῦ δηὰ δηη ἢ! δἰο 41} ορροδίοη. Ηδ 
ἀοοίτοα, ἐποτοίοτο, ἐμαὶ Οοα πουὲ τ ἃ ἴδ ἢθ6- 
Ψ 61, ΤΟΙΠΟΥΘ 86 ἱΐ ὙΟΣΘ ἐδ ουγίδὶη ἩΈΣΟΝ ΠΟῪ 

Ὁηδο ϊοῖ αἰνὰ 1 οοπδθαπθποοθ ροβαὶὉ]6. ϑοιηθ- 
Πρ 8 ΠΟΘ δοχοῦ, ὙΠΊΟΣ ἰδ ΔΓ ΤΟΤΘ ἤδη (86 
Βονίωρ οἵ (μ0 Βεδνϑῶ διὰ οοπίηρ ἀοπτῃ ΜΙοΝ ἰδ 
ἀοροσί δοὰ ἰη Ῥε. χυἱἱἱ. 10 δὲ βανιην ἰδκθη Ἀ]δος, 
δηὰ πον ἰδ ἱπιρίοτοὰ ἱῃ Ῥκβ. οχ]ὶν. ὅ. [Ι͂᾿ πόθ 

ἱ ἐδλὸ λδανεν δηὰ οοπιμις ἀοιση 
ΤΏΘΒΏΝ Οἵ ἃ ἰοηροδὶ 8 ἀ6- 
α͵θ ΓΔΒ ἰπδὶ ψομουδὰ 

Ὑτοὐ]ὰ δον ΗΠ πμδο]Γ ἰὰ Ηἱδ ἰθετῖ 6. πλΔ) Θ Υ, 88 
δοοογάϊηρ ἰο Εζοῖ. ἱ. 1 Ηθ ἀϊᾷ τϑδϑὴ]ν δον Η1π|- 

Β01 ἰο Ηἶἷ5 ὑσορβοῖ. ΜΔ7 οορ. οἡ σιν ϊὶ, 18. 

Το δον 1} ἀορίςοία ἱπιραίίθηοο. Τδ9 
τϑιάϊης οὗ ἴ6 Ὠθᾶνθ; βδυὰ οοὐλέης ἄονσῃ 
16 βοὺ ἰοσί ἢ Ὡοΐ 88 ΚΟ ΘΘΕΠΙΩΕ ΤΒΟΤΟΙΥ Ῥοϑαΐθ]ο, ναὶ 
85 ΒΟ ἐσ 1 τορμετὰ ἴἰο Ἡδῖς τϑγοῖν 1Π6 ἩΪδἢ 
δ εἰ ὑβηρμοίς (μδὲ ἰδ ἸΩΔῪ Βδνθ δΙΧΟΔαΥ Ὠδρροηοά. 
ἴῃ νδδὲὶ πΑΥ̓ ἔμ6 Ῥιορδοὶ ρἱοίαγοα ἴο ᾿λη18617 (86 

ΟΟΟΌτΣΤΟΙΟΟ ἐπαἀλοδίοα Ὦγ 12,), ΒΘ Ἔχρ δἰηβ ἰη ᾿χὶν. 
1 ὈΥ ἵπνο οοἵ Ηὸς Ββυρροθοβ ἐμ9 ὀόξα 
ἩΠΠΙΟἢ Βυχτοῦμ δ ἐΠ9 [ΒΡ 85 οοηδαπιίηρ ἦχο 
Ῥοῃοίσαιίπρ [86 τοουηίδίηδ, (μου ἢ [Π:680 ΔΘ ρσὸ- 

Ἰγ οὶ σοι θυδίῖ 16, δηὰ Κἰ μα τηρ ἐπ 61 88 δδδὶ- 
Δ Ὶ ΓΆΡΙΑΙΥ δὲ ἤἄγο ἰστιϊῖθβ ἃ ἵδροῖ, γϑᾶ, ἀϊδδοοῖν- 
ἰπρ (μεπὶ ἀοδρέϊο [αΐς Βαγάμϑαβ δῃα οοπβἰ δι θ ΠΟΥ 
δηῖο 8 ὈΟΣ]ηρ, υδὲ 86 ἔσο οδῦβοθ 
λιᾳυΐϊα ναΐασ ἴο "Ο1] (οοι!Ρ. Ῥε. ἰχχχὶϊὶ, 1δ: χονὶϊ. 
δ). πὰρ βίδβιβ ἰῃ ᾿. χχχὶϊ. 22; 261. χν. 14 

ἴῃ δὰ ἱπίγδῃδιεἶνθ βομϑο, Ὀσὲ ἱῃ ἐπ 16} ῬΡαϑο- 
δᾷθ ὅτ. χυἱ!. 4, αρὰ ἰπ Ιβαΐδῃ 1, 11, 1 ἰφ τσδηκὶ- 
εἶνε. ἼΥ3, ἰοο, πίοι ἔτομι (89 σβάϊοδὶ τηοδηΐης 
“ ἐδ ν6᾽" μδ8, οἢ [ῃ6 οὔθ Βδηά, (ἢ 6 αἰατιὶ βοδιΐου 
οὔ ᾿ιοὶ ἀοεἶσθ, Ἰοηρίηρ, δεκίηρς (χχὶ. 12 δ), οὐ (ἢ8 
οἰδιοτ, ἐμδὲ οὗ Ὀ]οσης Ομ ο᾽8 δα] ἔυρ, ΒΤ Πρ (Σχχ. 
13), Ροσβοδθϑα Ὀοἢ ἃ ἰγαηβὶτἶνο δηὰ δὴ ἰηἰσδηβὶ ὖγθ 
ῬΟΤΤΟΣ, 88 8 (8 9 ολ36 ὙΣῊ ΒῸ τηϑην ΗθΌγον νοσραὶ 
βίετηβ, Ὁ ΟΤΊ, ἀπ. λέγ, Ὑῖοι (86 υχΧ, χοη- 
ἄἀον ὉΥ͂ κηρός, πᾶχ, δὰ {16 Ὑ ΟΑΤΕ ὉΥ ἐαδεδοετε, 
νγ88 ροζοοϊγοα Ὦγ ἢπ ιεῦ δὰ ΒΟΉ, ΤΈΝΒ ἰο 6 
τοϊδιθὰ ἰο 6 Ασδϑανῖο λαμ δια δαδολέηι (ατν ΒοΓῸ 
ἄγγ, Ὀγῖι116 ποοά). 1ὲ ἀθηοίοθβ δαγηβόπία, ΣῪ Ἢ 
οὔτ νἱῆθ οὐ οὗ Ὀγδηοῖθδ, Ὀγυβ γοοά. [Πηβἰοδα οὗ 
“88 86 (ἰδ6 το] ἔς θστο Ὀστποϑὶδ (ΕἸ Υ.), 
Ἐαποϊαῖο 66 ὅσο εἰ ἄϊοα Ὀτστδμννοοᾶ," Ὁ. 
Μ.]. Τῆο αδἱτὰ οἵ {μὲ πάπα 1 Δ Ὁ]6 τηδη  δϑίδιϊοη 
οἵ δοδονυδὰ ἰθ ἰμδὲ Ηθ τηδὺ τρᾶκο Ηΐδ 8.116 (ὦ. ἐ. 
{Π6 Κηοπ]οάρο οὗ Ηΐδ Βεΐῃα οοτηργίβοα ἴῃ νογὰ) 
Κηονη ἰο Βἰ6 Θηϑε 68, ἰ, α., ἴο 811 {Ππ086 ὙΠΟ βΒίγαῦ 
ἔτοια Ηΐπ δὰ ᾿δγάθη ἰβορηβοῖνοβ 'π (18 δ] ἰθπᾶ- 
τίοη (νος. 17), Ἡμοί ον [ΠῸῪ διὸ [βγδϑὶ 08 ΟΣ μ68- 
ἴθ. Τμὸ Ῥυορμοὶ ουἱάθηι!γ πορο [παι {18 
ταδη  θοϊδίΐοη 85 ἀεπιοηδίγαίίο αὐ οσιιῖο8 ὙΓ1}1 ΘΟ 
4}} [βγδρ] ἴθι, τἢο ΠΣ Βοσίο ἀξ ποῖ θα] ονο (δ 6 1η- 
βἰγυοίίου ρίνοῃ ἰο ἔμθῶι (Ὀϑοβυθθ ἐϊ8 ον θη οὁ6 ὙΓᾺΒ 
ποὶ ῬΔΙΡΔθ]9 οποῦρἢ) ἴο ΚΗΟΥῪ δοὰ δοκηοπίθβο 
{6 Ὁ ΤΠ, ποτουοῦ, ᾿θογο βῃου]Ἱᾶ Ὧθ βοπλθ 
διποης ἴπ6 Ὁ"), γχθο, ποι μαϊδηάίηρ (ἢ ΐ8 ΓΟΥ6]8- 
(ἰἴοῃ δρραγοηΐ ἰο ἐπ βθΏβθα, βΒῃου)Ἱά ποὺ ὕ6 ἀἷε- 
Ῥοθοὰ ἴο Ὀδοϊδουθ, ὑμ680 πλυϑὲ δὲ ἰϑδαδέ 860 Ὑδῃ- 

ηυΐθῃοᾶ δϑδαᾶὰ ἱβοδρϑῦϊο οὗ τοδἰδίδθιοθ. Οὐ 1.250 
ΘΟΡ. οὐ ᾿χὶϊΐ, 12. 4“) ἼΛΙΟΣ ἴῃ γοσ. 2 ἴβ ἀο- 

Ῥουάσθηξ οἡ »Πῦ. ΤῈ Κοον]οᾶρο οἵ (δ 6 Ὡδιὴθ 
οὗ ἀοα Μ|1}} 6 ἱπλρατίϑὰ ἰο τιθῃ, θῸ ἴδ δὲ (8 
τοπαϊηρ δηαὰ οουλίηρ ἀπ ἰδ ἃ ἀδϑά, Ὠοϊ τηϑσο- 
ΙΥ δὴ ᾿ποιγυοσϊίου ΕΥ̓ ποτὰ. ΤῊΪΐδ ἴδ ἃ (βουσὶ 
4υϊίθ δεν 1κδὶδῃ 8 ΣΏΔΏΠΘΣ, ΔΒ. ΣΏΔΥῪ Ὀ6 ΒΘΕΏΣ ΠῸΠ} 
οορατίηρ χχυΐὶ. 8-10, {86 τοιηδεῖθ οὐ Ὑδὶοἢ 

Ὅθ0 ςοπϑυϊίοα. ΑἾΟΣ ιδ6 εἰαίθ- 
ἴο ΖΔ, ΒΥ Ὠδῖὴθ 

ἸΣΏΟΥΝΙ, εἰρ., (80 Ἰηδῆηοῦ οἵὔἩ ἀοΐηρ (μἷβ ἷβ αἰδὸ 
ἀθοϊασοῦ : πὰ ΓὮΥ ἄοίπᾷε ἤϑμας τι κοίη κα 
εἰὁ. [Νοὶ: ΒΘ; ἰδοὺ ἀὲᾶσι τοσυὶῦϊο, 
εἰ6.--Ὲ Υ.}]. Απὰ το ἰμοσθ 18 τηθηϊΐου δζδὶῃ 
τηϑο οὗ [80 γἱβῖ 816 ὁυοῶς τ οἢ δου ἃ Ῥγεοθὰθ 
ἐμο τοδιείπα πονῇ οὗ Φοονδῇῃ᾽  Ὠδπιο ἰο Ηΐδβ δὰ- 
γΟΙΒαγθθ. ΒΕῸΣ δὲ [86 οἷοδο οἵ γϑῖϑα 2 πὸ δ ῦ6 ἃ 
τοροίλιϊοι οἵ [8:8 οοποϊυδΐου οἵἉ 1χλϊϊ. 19 (ΟἾ, ἐμαὶ) 
τοῦ γουἹᾶθδϊ οΟμ26 ἄονσει, εἰς. [Νοί, 88 ἴῃ 
ἴ.ο Ε. Υ.: ἜΒου οαπιθαὶ ἄονσῃ, εἰο.}. Βγ (815 
ΣΘΟΌΣΤΙΘΏΟΟ Οἵ [116 ΒΔΠ)6 ὙΟΓΟΒ ἰδ6 ΤΟΓΒΟΒ ἰχἕϊἱ 19 ὃ 
-ἰχῖν. 2 δὲ δῇ ονῃ ἴο ἕοστῃ ]ορίοδ!}}}γ δηὰ σδοϊοσὶ- 
ΟΔΠΥ Δ ἱΏΒΟΡΑΣΑΌ]6 πμοῖϊθ, Τμ6 ποσχάβ οὗ [88 
(τά νοσϑο [οὐ στἣ ἰη Ε'. Υ.} οἰδπὰ τηδη  θβι ἢ γ ἴῃ 
8. ΘΔ ΒΑ] χαἰδίίοη ἰο νῃδὶ ργθοθάθεα, Τη6 Ῥυορβοῦ 
᾿δὰ ὀχργοδδοὰ ἔπ ὑο]ὰ πιβὴ ἐμαὶ [89 10Β} τϊρπὶ 
ΠῸ ᾿ΟΠΡΟΣ χοιηδὶῃ οΟμορα θα, Ὀαὶ χαϊχδὶ Ὑἐμῖ Ὁ] 
αἀἰβρ δ Ἐκ ἀοὐμεδὰ. τ {88 ἼΔΡΡΟΙ ΤΩΣ’ 
εἷμδιγ ὁδηποῖ, ἰηἀ θεά, οΟ ὙΠ δυο ἢ 8 
τοαυϊτοηοηί. Βαὶ ὙΟΩΝ ἐρ πὸ βοϊηουι Ἢ 
Ἦθ ἷ'6 {πὸ ὑτιο, (6 ᾿ἰνίηρ αοα, Απὰ Ηθ δἷουθ 
᾿λδα βῆοπῃ Ηϊταβϑ ἢ 88 βιοῖ ἤσοτα ἴμ6 Ὀορὶπηΐηρ. 
Ἐὸν ἴτοιῃ ῥγίτηϑῦδὶ (πη σθ ἢδνθ Ὠοὶ δΒ6θῃ 
ΠΟΥ Ποιὰ ἃ ἀοα δεαϊάο ΖΦ μον τῆοὸ βμοποὰ 
Ηϊπθο ἢ Ὀγ ̓ ἰνίηρ ἀοοὰ ἰο εἶτ γ8ὸ ΒΟροα ἰῃ Η πὶ. 

Ιἰ6Κ9 1 Βοίοσθ Ὁ )}»Ὸ ἴῃ ἃ οδιβδὶ βϑῆθο τς διὰ 
υχ]Υ, 85 τὸ δὰ ἴ{ γοα ΠΏ} ΔΙγοδὰγ (6. ΓΩ χχῖν. 
δ; χχχυὶϊ. 17; χχχὶχ. 1, οορ. τῖΐι 2 ΚΊηρθ χχ. 

12). Τμαὶ ΟΥ̓ Σ ἴα το 6 ἰδκοῃ δα (6 δροῦβδ- 
ἔἶἦνο, δοὰ ποὶ δα {πὸ νοοβδέϊγθ, ἱβ οἴθασ, ὯΔΘ 
ὨΟΙΙΠΟΣ ἰῃ ἰἰβοϊ πον ἴῃ (ἢἷ8 οομηθοϊίοῃ ἷἰβ ἰΐ ἃ 
ΒΌ 4016 θοῦ ἴο Βα: Νοηθ δαὶ Του, Ο Οοά, 
ἢδ8 ϑδοθῦ δηὰ δοδσὰ Ἡμδὶ Του τἱἱἹὸ ἀο ἴο {ΐιοβθ 
πο Βορο ἰῃὰ ΤῸ. ῬῸΣ ἱἰ 8 βοϊ ονί ἀθηΐ {πὶ πὸ 
ΟὯΘ ῬΓΘΥΪΟΌΔΙΥ Βα δηά μολσὰ δαὶ αοὰ ἰπίοηάε. 
Απὰά νδί, ἴοο, 18 ἱπίοηἀοὰ Ὀγ ἐδ δίσβηρβο δοηίθῃοθ 
ἴῃ (5 οοπμποσίοῃ 7 Απηὰ ΠΟῊ αχρί δἷη ἐμο οἰδηρθ 
οὗ ρϑγϑοῦ ἴω Π»7 Ιε ἷξ οὐ)οοιοὰ ἐμαὶ [ἿΝΠ 
ἰθ ποὶ ἱῃ ΟΠΟΣ οβδοδ 90] οοὰ Ὦγ ἐμ 6 δοουδβαίϊνο. 
Βαὶ εἐιῖ8 8 ποῦ ἰμ:6 οβθο. ἸΑΣῚ μδλδ ἔγϑαῦθηι ]γ.. 
σθϑη ἴῃ (π6 ῬΑγ ] οἱ ἰκτὶ » Ὁ οοστοδρομὰδβ ἴο ἱΐ, [6 
δοουκδίνο δῖον 1 (θη. ἦν. 23, 9.0 χχχὶϊὶ. 1), δὰ 
ἯΘ ΤΩΔΥ͂ ΒΑΥ͂ (δὶ ἴῃ (Π6 ραβδαρο Ὀοίοσο υ8 ἸΣἿΆΣ 
ἷδ Βυθογάϊπαίθα ἴο (μ6 57 88 ἃ τωέγεὶν στμοίουϊ- 
οΑἱ σοροιἱ οι, δῃὰ ἔοσηβ ὁπό ἰάθα τὶ 1, Ἐνοθη 
1 ἰδο οοπεοϊτυοίίου οἵ 1 ἸΜΙῚ {ἢ ἰλ 6 δοουδβαίῖνθ 
οουὐἹά ποῖ ἷπ ΔΩΥ ΜΦΥ ὃ6 ἠυδίβεα, (18 νου ]ὰ ποὶ 

βἰαηΐϊίγ. Εοῦ (6 δοοιυβδίτθ ΟὟ σδῃ αἷθο ἀο- 
Ῥοϑῃὰ οὐ ἔδθ γοσὺ ΔΩ δοῃο 88 [86 Ὠδᾶχοδί γ ΣΡ. 

ὌΞΙΤΖΒΟΗ τ μΕ}γ γότηδγκθ: “ Ἧ᾽ ο σδηηοί ἰῃ ΟΠ δρ- 

(615 Χ].--ἰχνἱ. ποδί οτβ ἽΠ ὈΣε Ῥτγεοδάρὰ 

ΒΥ ἃ πομδίΐοη, πἰξπουϊ δὲ οὔθ τγϑορϊ νἱηρ (ἢ 6 ἰπὶ- 
Ρτοββίου ἰμδὶ ὕδηνο [6 ον 88] δχοϊυδῖνο Οοά- 
μαδὰ 18 δἰἐεδσιϑὰ (χὶν. ὅ, 21). Π»᾽ βἰδηᾶα ἴῃ ἃ 
Ρτγοζῃδηῖ β0Ώ86, 88 ἷπ ῬΒ. χχὶϊ. 82; χχχυίΐϊ δ; |Ϊ}, 
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11; 76γ. χὶν. 7: Ῥδῃ. υἱίῖϊ. 24, χὶ. 17, 28, 80. 
Τμ6 Θοά, ψ8ο ἔτοιι 86 Ὀορίππίης μ88 ργονοά 
Η πλβ6} ἴο ὃδ6 8 γϑϑὶ, ἱνίης ἀοἀ ὈΥ νογκίηρ, ἱ. ἐ., 
ΒΥ βιαοὶι ἱπάἀυ Ὀ1040]6 ῥγοοίβ ἰῃ ἀθθά9 88 ΟὨ]Υ͂ 8 γϑδϑὶ, 
Εἰνίπρ ρόῦγογ οου]ὰ βῃον--οἰ 8 ἀοα σδπ Αἰμὸ ἀὺ 
δαὶ νοῦ [μ6 Ρτορδοῖ (ἰχὶϊ!. 19 ὁ-ἰχὶν. 2) πὶ 
βοΐ ἰμίθηβο ὅσου ἀθεῖγοα ἰὼ 866. ἴ, ἰοο, ὑοῖθνθ 
ἐμαὶ Ῥϑὰ] ἔγθοὶΥ αυοίοθ {μ18 ἰη 1 Οὐον. ἰΐ. 
9. ΒΓ ιμἰηΐς, οὐ δοοουηὶ οὗ ἴ06 πόογὰα “ καὶ 
ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη,᾽" ιπὶ 1π6 ρ΄δοοΊ]χν. 
17 νυᾶβ 8150 Ὀϑίοτϑ [ἢ 8 Αροϑι!θ᾽ πιϊῃά. [Ῥδι}᾿ 8 χυο- 
ἰαἰίοι οἵ {18 Ρ]Δοθ 18 βθθ ἴο 06 ρργοργί δίθ σῇθῃ 
Ὅ6 Γοβοοὶ πὲ ἰΠ6 Οὐ͵οοὶ ρογοοῖνοα ΟΥ̓ ΠῸ Θδγ 
βθθῃ ὉΥ͂ ΩΟ ΘΥ͂Θ, ͵8, 88 ΠΕΙ ΤΖΒΟΗ Ρυ(8 1ἴ, ποῖ αοά 
ἴῃ Ηἰπιϑοὶ ἢ Ὀαϊ τ[π6 αοά ψἢο δοῖδ ἴον ΗΙ5 ἐῬθῦρΙο, 
πο ᾿υβιϊῆοθ (Π6] τδιτηρ οὐ Ηΐαι.---. Μ,Ρ]. 
Ὕγπδι {9 Ῥιορδοὶ δὰ ἰηιϊπηδιοα ΟΥ̓ (6 ο6.9 ποτὰ 
Τ᾽, 6 οχρδηάβ ἰῃ (86 βγαὶ ρατὶ οὗ σϑγθὸ 4. 
529 ἴδ ἃ βίγοῃρ οὀχργθβαίοῃ, δῃὰ ἰβ ἰηιθηἀϑὰ ἰο ἀθ- 
ποῖὶθ ἃ ΕΥΙΟΠΑΙΪΥ ἐπιρίπσεγε, ὈὰΓ οὔθ ὙΔῚΟΝ ἴδ 
τ ΒουβὶὈ]γ [6]0, ΔῺ οσοιγϑιδ πο ἰθᾶνγοθ ὩΟ 
ἀουδὶ 88 ἴο ἰδθ ΤΘΡΠΣ οὗ {π6 ῬΘΙΒΟῺ ὙΠῸ πηθοίβ 
8, (δου Ἠδ ββουϊὰ Ὀθ ἑῃνίβι0]6. "29 βίδηάβ 
πὶ} ἰῃ6 δοουρδίλνο ἱη [ἢ9 ΦΌΠΘΓΣΑΪΙ Β6ῃ86 οὗ τηροῖ- 
ἰης (Εχ. ν. 20; χχὶϊ. 4; 1 βδιλ. χ. δ: Αἴωοβ ν. 
19; οοὔιρ. Εχ. νυ. 8; ἴβα, χῖνὶὶ. 8). ἴμο [οκὺ 
Ιη66.8 ἰῃ ἃ ΜΑΥ (μδὲὶ '8 ρογοθρῖ]6 ἰο Ηΐϊηι ψ8ὸ 
Ἰονοθ τὶ ὐθουθηοθθθ δηκὰ ργδοιΐβϑϑ ἱϊ, ἱ. 6.. ἄοϑβ ἰΐ 
10} 7ογ. [“Ηο νο γεὐοΐοϑβ δῃᾷὰ ψογίκα σἰμιιϊθουϑ- 
Ὧ688 18 ΟὯΘ6 ἱῃ ΥὙῇοπιὶ ἰΟΥ̓ δῃα ἀοίηῃρᾳ τἰχηΐ δ 
υηϊίοα. ΤὨΘ μπρ λωκ μὰ 18 {πογοίογθ ϑαυϊναϊθηὶ 
ἴο τϑὐοΐοϑο ἴο ἄο εἰβκβλθοτδηθα. Βιυϊὶ ἰὶ ἴδ, 

γῆδρα, ποτ οοτγγοοῖ, σι ἩΌΡΜΑΝΝ, ἴο ἰδίκθ 
βῆ; 88 ἰ:6 οὐ)θοί οὗ θοιἢὰ γογρθ: ΘΌΟΒ δα Ἰοῖ 
δαὶ ἴα τἰκμὲ Ὀ6 τμοὲν ογ δηᾶ τποὶσ ἡγοσὶς ; 
ἴον σι (0), «λουσῇ ᾿ξ σαπηοὶ ἐπηπιοά  αίοὶΥ (860 
γί, 6; χχχν. 1), οδῃ πιά δίϑὶυ, 88 ἤογο δηὰ Ιχγυ. 
18, "6 )οϊποα αἰ τἢ (Π6 δοοαβαιένο οἵ (ἢ οδήθοι."--- 
ΘΕΙΙΤΖΒΟΗ.--- Ὁ. Μ.]. 4.8. ἴ86 Ῥτγορβοί, 1η ᾿χὶν. 
4 ὃ ῬΆ8868 ΟΥ̓́ΣΓ ἴο ἃ ΠΟῪ, ΒρΘΟΟΙβΟΔΙΥ ἀϊβογοηὶ 
ἰΒβουριί, ΠΝ 117} πιυϑὶ θορίμ ἃ ΠΘῚ ΥΈΓΒΘ. 

8. ΒοΒοϊᾶ, ἴδοι ασὶ Ὅσο ἢ -----; αὐνᾶν. 
Με ῖβ. 4 ὁ-Θ6. ὙΊΟι (ἢθ56 ποσγάβ ὑπ Ῥιορμοὶ βοίβ 
(δὶ ργοοθάυσο πμΐοῖ (μ6 [0ΒΡ δα ΕἸ ογίο ρὺγ- 
Βαρα ονοῦ δραϊμδὶ ἱμδἱ σ ἢ ϊἰοἢ 6 ἰτηβο  ἴδο ράθηι 
Ἰοηζθ ἴῸΣ 88 οοσίδιη]γ ἰοδάϊης ἰο (πὸ ἀφεὶγοα θη 
ΗΠ ονίο (Π6 ΒΡ π48 θθθα προΐῃ. ΑἸΒουχῇ ἰη- 
αἰν᾿άυι418 τα ἢξ Ἔχ ρϑυΐθηοθ [Π|0 αβαίβιϊηρ ζτδοο οὗ 
τοῖν αοά, γοῖ, οὐ (86 ψῆο]ο, Η 8 οοηάποὶ ἰοπταρά 
Ηΐδ ρϑορὶο νγᾶβ8 ομδαγδοίογζϑοὰ ΌὉ΄ δῆρογρ, Απὰ σἢδὶ 
ΑΒ 1ἴῃὴ9 τοϑὰ } ἢ  αδβ [βγϑϑὶ ΠΟΥ ΟΥ σοίογιμοθὰ ὃ 
Νο. Το οἱα εἴη οὐὸσς βδυοοθϑάθα ραηϊβῃπιθηί. 
Β΄, Ρυηϊδιηνμηθοηΐ, δὰ βἴη δχδίη, ἰδὲ ἢδα Ὀ66 {116 
Ὑγῃ οἷα ὨἰπίογΥ οἵ [δτγϑοὶ ἔγοια 10:6 Ὀοχίμηΐηρ. ΤῊΪΐΒ 
ἦβ, ἴῃ ΙΔΥ̓ ἡπάρπιοηί, [16 πιοδηΐης οἵὗἠἨ [6 πογὰβ 

Ὁ)» ὍΠ3. ὙῊῦθ ΓΟΥΡ τοϊαϊπβ 18. Δ}}]} ἴοτοθ δβ 
ἃ γεσίϑοὶ, δηὰ 4712} τοϊαΐπβ υπἰπιρηϊτοὰ ἔμ βἰρτιί- 
βοδίΐοῃ οἵ δὴ δογίδιΐο ἱπηροσίδοί. ὈΠ8 δ ἃ Ὠριι- 

ἀν Ἀστδον γτᾺ νυ καρν δὸς χὰ ον 
εἰπιϑᾶ, 15 (οοπίαϊποᾶ, 6ἰαγθοὰ) δὰ Ὁ}, ὁ, 6.) δὰ 
οἰδγἑγ, 8 ρογίοα οὗἉ ᾿ποδ]ου 8 0]9 ἀαγαϊίοη, ΤῊΘ 
πεΐτοτ τθδῃϑ ([μ Ὀ)} βὸ οἴδῃ βροΐκϑῃ οἵ γτο- 

ΠΥ ΠΕΣ ΠΥΤΟΣΣ ΤΡ, 
{86 )ουγπογίης ἴῃ (86 ὙΠ ΘΓΏΘθΒ δὴ υπϊηϊογτυρίοα 

βοσίοϑβ οἵ ἐἰσαῃδαγοδείουβ δῃὰ ραμίδητηοηίβ. [ΠῚ ἐλ" 

ποῖ 6 οδ᾽θοιοὰ (πδι Ὁ} που]ὰ δ σοψαϊτοὰ, 
Εον ἴ6 Ῥτορμοῖ Χ11}} Ὡοὶ ὑγεβε (6 ἰά685 ““ (ἰπιθ 
ρβμ ΟΣ ΘΥϑῇ “ἰδ ρμδδὶ υὗ (π᾿ [6γϑϑὶ ἐδ ρθορίο.» 

6 υ8ὲ τείβιι68 ἴο δ. πὶ δὴ ΘΓ Υ μὰ ῥδαβοά 
ἴῃ βυοἢ δῇ δ ἰδγηδιίου οἵ ἐμβίησψα, Τμδὶ ὉΓ13 Ἕδῃ ὃ 

υαϑοὰ ἰμυᾳ ἰηἀοβηϊίεῖγ, 6 Ὀογοηὰ ἀοαδὲ (οοταρ. 
Χχχυῖ!. 16. Εδοῖκ. χχχὶϊ. 18: 6Σ. χυϊὶιὶ. 
αἰ.).. 880, ἴῃ (0 τρδίῃ, ΠΕΙΙΎΖΒΟΗ. Βυΐ δα 
ἰγαμδίδίθα: “Ἷ1}ἢ {18 δἰαίβ γα βδῦθ ὕθαιι δ γοϑ 
Ἰοηρ. [10 ΔΡρθδσβ ἰο τ26, (μαι ἰῃ ογάοσ ἴο ὄβχσρύϑηθ 

ἰΐ5, [ἢ Ῥτγορδοὶ που]ὰ Βαγο υυὶϊΐοη ὉΠ)». 1, 

ἴοο, ἔδίκο Κ193}) δι ἃ ααθαίϊου. (οοιρ., 6. 9., Εχεὶς. 
Χχ. 81). 1 ρυηπίϑῃϊης δηα οοσγϑοίζηρ ἢανο 8]- 
τοδαγ ἴοσς δῇ οἰθσολ πιίβους χοοά ΓΟΘΏΪΕ, 
οδα (8 μῸ πὸ τρηϊ ὙΑΥ ἰο δδῦο [βγϑο] 7 [ΤΕ ΐ8 
υοδιίοῃ ἰδ Βα Ϊν Ὀοοοιαΐης. Απά βυοὴ οοσγϑο- 
Ἰοη 8 το ΠΥ (ἀοὐ᾽ 8 βυσοθδβίαὶ ΜΑΥ οὗ ἰυτηΐηρ [6- 
ΤᾺ] ἴγομι (ἐοὶν βἰπ8 (οορ. χχνὶϊ. 9: Ἦοε. ν. 15, 
εἰ,.). 1 ἀπάον ὯΓΙ3 νὸ υπάογβίδηά Οοὐδβ πγδῖὶὰ 
Δ [8γ86}᾽8 δἷη, (ῃθἢ πὸ τηηϑί ἴδῖο "»01}}} δὲ. ἃ 
ᾳυσδίΐου, πο ΙΟΟΚἅΒ 8 δβοιηονμαὶ δγυϊ γα 
οοπδίγυοίίΉὭοη. Τὴθ ἱγαῃαϊδίοτθ οὔ 9 ΕπρὶΣ 
ψογαΐου ΘΥΪἀΘΏΓΥ τεραγάθὰ ὯΓ3 56 σοΐεστίηρ ἰοὸ 
Ὑ90ΥῺ ἴῃ ιμὸ ρῥγοοοάϊης Βοιιίβιίο, ΤΉΪδ υἱὸν 
ἦα 51}}} Βο]4 ὈΥ ΔΥ͂ ἰηἰογργοίοτα, δηὰ ζξ ἰδ, 
ῬόΓθδρα, οὐ ἰῃθ πιοΐθ δηθὰ ἰο 86 ῥγοῖοσς- 
οῃς6. Αἀορίϊης ᾿ξ ΑΙΈΧΑΝΌΕΒ (8 ΡΔΓΑΡΏΓΑΘΟΦ 
ιἷθ γογθο : " Αἰδουσὰ Τῆου ᾿ιαδὲ ςδβὶ οἱὐ᾽ [3σδοὶ δα 
ἃ ἠδίίου, Του ᾿αδὲ πϑυθγί 6 1665 τοὺ ΟΥ̓ ΤᾺ ϑΟΓΔΟΪΥ͂ 
ΔΏΘ ΤΟΙ ΟΥ̓ΘΣΥ ΟὨΘ Γοὐοϊοἰης ἴο ἀὯο γἱχηἰοουθηρεα, 
δηάὰ ἴῃ ΤῊΥ πᾶυὰ ΟΥ διΐσγο αἰεροπδδιΐοησ ευὐοὰ 
88}}}} 8.}}} σοι ον δηὰ δοϊζηον)ορο ΤΈΘο: 
Ἐπ ἐμ ἩριΝ ΠΥ, πὸ απ τρί τε Ὑ6 
806 κἰηῃοᾶ; Ὀυὶ ἴῃ (ΒοΏι, Ῥυ ἱαρθῆ- 

ΒΑ ἱοηκ, [ΒΓ ἰβ ραγροίυ ἰγ, ὑπ 6 8}8}} Β0 βαυο." 
.. Μ.] Τμδὶ 6 ἀϊδοὶρ] ηθ ὐιμογο δρρὶ θὰ 

88 ποὺ Ὀθοη οὗ ΒΔΏΥ ΒοΙρΡ ἷ8 δΒῆοτηῃ ὈΥ (86 Ῥτορβιοὶ 
81}}} Ἰοσθ ἰῃ ἀοίδι! ἰὼ πῆδὶ ἴο] ον. ὙΟΓΥ ὮΣ 
ἔτοαι θοΐηρς μοα]οὰ δῃά δδῃοί θα, 6 τ 016 Ρθορ]θ 
Ὀθοδηθ σαί 88 8 Ἰη8 χοῃά ὉΠΟΙοδα ΌΥ͂ 
ἸΘΡΓΟΔΥ͂, ἯδΟ πιυδὲ Β6 ΘΧΡΕ]]οά ἔσοτῃ Βυαμπηδη βοοίοι Υ 
(μεν. χὶὶϊὶ, 44 βααᾳ.). 6 Ῥορορΐο, ἱμεογοίοσγο, ἴπδὶ 
Βαὰ Ὀϑοοπλθ υποίοδη (Ὠσουχἢ [Π6 ἸΘΡΓΟΕΥ οἵ κἷῃ, 
ταυδὲ 88 ΟΣἹΘ 18} ὃ6 οδϑὶ ουὔἱ οὗ (πΠ6 ΠοΙγ ἰδηὰ ἰηΐο 
οχὶϊθ, ΤΊιο ββιὴθ ἱπιηρ ἰ8 ἀθοϊατοά ὑπάον δηοῖποῦ 
ἁηδῦθ. ΤΏ ΤΊΟΓΔ] λαδίδια οὗ {86 ῥΘορ]6 (δεῖν 
Ἂν αλλ εγτν ἄμε ἡ, 6., υϑίο Λεία, χχχὶ!. 1δ; χὶν. 
24) ἷ8 οοιρατοὰ υἱἢ ἃ πιθηδίσυουθ σαγτηοθηξ 
(Ὁ Ἵ», ἄπ. λεγ. ἴτοι ΤῊ, οουπίοά ἐἴπι6)}, τ μΟΘ6 
ἰουοῖ ταδῖκοα ὑποίοδῃ, Βυΐ τηογ8] Ρο]]υἱΐοη ἀ6- 
Ρεῖγοβ ρθορὶθ οἵ ἤγπιημεββ δῃὰ δίγθη ἸΤΒογοίοτγο 
189 δυρρ δῦ ἔα... δοκηοπ]οάροδ ἰδὲ ἸΠ6Υ ΔΓ 
ΜΝ μοπρα, δι ἃ ἰοδλί. Βαυΐ ἰοδνεθ Ὑπθη (ΠΟΥ δτὸ 
Αγγ δηὰ [4}1 οδἕ, ὑθοοίῦθ ἐΐὸ Ῥσγϑὺ οὗ ἰμ6 νυἱηὰ. 

ΤΕ ἰηἰαυΐιῖο5 (Δ ΣΕΡ 18 ἀοίθοι γ ΕἸ πε ἔθ Ρ]ΌτΑὶ 
ἴον ἸΣ Ψ,, γεν. 6; ὅ6τ. χὶν. 7; Ῥδῃ. ἰχ. 13) μβανϑ 
ταϑ ἰδίογ βιπερὶ [86 Ῥϑορὶθ ἰηίο οχθ τῖϊπ [86 
ἰγγοαὶβι Ὁ]6 ἔοσοϑ οὗ 8 ἰθβπιροαί. Αῃηὰ ἴῃ Ὄχὶἕἱθ (Π6 
1888 Οὗ [Π6 ῬΘΟΡ]6 Βανο ποὶ Ὀθεὰ ἱπιρτουθᾶ. Α]- 
(δου, 88 (δνἶθ ῥργασγοσ 1βοϊ ἢ Ῥσουθα, (86 δἰϑταὰ ἷβ 
ποὶ συΐίο ἀοδὰ (Υἱ. 18), ξ πιδὺ γοῖ δ6 δδϊὰ, 1ἢ πὸ 
δοπδῖάον [Π6 στοδί πηδβα οὗ (86 Ῥθορίϑ, ἰμαὶ Τῇ γο 
18 ὨῸ ΟὨΘ ΜΉ 6816. πιροὴ (9 ἤδη οὗ (πὸ [0 ΒΡ, 
ὯΟ οὔθ ὙΠῸ που]ὰ ἢανο τουθοα ἢ πη86] 7 88. ἃ ἤϊδῃ 
ἰο πλδῖζο [18 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ πιογὰὶ οὔογὶ ἴο ἰδκ6 ἔδεὶ 
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μο]4 οἵ Φοβουδῃῆῃ. [οὐ δ "ἰδίῃ Β[6 609 δεἰοοὰ 
ἴῃ 8 Τοϊδίίοη ἰο ἴΠ6 δῦϑθηῃοθ οὗ Ῥγᾶυοῦ οὔ 
186 ρατὶ οὔἴδε ροορίβ. Το περ] θοῖ οὗ οδ}1ηᾳ οἢ 
δον ἢ 5 πδηλὸ διὰ (δ6 νδηΐ οὗ τυροῦ ιν ἴῃ 
Ῥγδυοὺ διὸ ἱγδοϑὰ ἴο (89 ἩΣιβάγαμὶ οἵ ἐμ9 αἰνίῃ 8 
ἕανου 84 ἰο ἴῃ6 δαῃηδοῃπιθηί οἵ [6 ΡΘΟΡΪΘ ἰο ἰἢ6 
οομϑοαυθΏοοθ οὗ ἐποἷν δβἰηβ.-- Ὁ. Μ.} 

4, Βαϊ ον, Ο ζοτύ -----ὙΘΙΥ ΒΟΣΘ.---  ὁγα. 
7-1ι. ΠΕΡῚ ἰδ ὠιαρηδίϊς, νϑσ. 7. [ἰ ἰβ δβ ἰῇ Ὠθ 
που]Ἱὰ βαὺ: “᾿Οὖν οομπαϊιίοη 18 ΤΟΙ, ἀγοδαία!. 
Τῆιο ποχεὶ 18 ἰο ὃ ἰραγοά. Βαυΐ πον, Τοῦ δχί οὐγ 
Ἑδῖμας. ὙΠΟγοίογθ Ἰμ6γῸ 18 8(}}} πορο." ὙΠ} 
2 2) Ὧθ τοϊυσχηβ ἴὸ {π6 ἱβουχὰΐ ψ βοὴ μ6 δὰ 
Δἰτοδαν οχργοαθαϑα, ᾿χ᾿ϊὶ, 16. ζω Ιποιοδα οὗ γοὶγ- 
ἸῺ ΠΡΟῺ ΔΗΥ͂ Βαρροθοα τρϑγῖίβ οὗ {παῖς ονγα, [ΠΟΥ 
ΒΡΡΟβὶ ἰο ἱμεὶγ ον ἀδροπάθηοθ ὈΡΟΏ 88 8 
ΤΟΔβου ΜΨΠΥ Ηδ βῃοι" ἃ πᾶνα ΤΩΘΓΟΥ͂ ρου {Π6Π}. 
ΤῊΘ ρῥδίθσῃ νυ δϑοσῖ ροὰ ἰοὸ οὐ ἴη ποῖ ἐπαΐ οὗ π8- 
τυγαὶ ογοδίίοη ἱῃ [86 ο886 οὗ ἱπαϊντάι818, δι. [μ 6 
ογοδϊίου οὗ (16 σματοῖ ΟΣ ομοθθη ΡΘΟρίθ, δὰ οἵ 
1586] 88 ἃ βρ᾽ γί] δῃὰ ᾳθ8] ρογθοθ. ΤΠο βρχο 
οὔ ιΠ6 ροίϊος δῃὰ ἰδ οἷδύ, ἱπιρ  γίηρ δβοϊΐο δα- 
1ῃποσὶῖν δῃ ῬΡΟΥΘΙΊ, 18 υδρὰ ὑψίοα Ρείοσο (χχίχ. 6 : 
χῖν. 9), απὰ ἰδ οὔθ οὗ 86 οοπηροίΐηρ ᾿ἰηΚ8 Ὀ6- 
ὑγθοη (ἷ8 Ὀοοῖὶς δηὰ (6 δοκπουν]οάροά 158᾽δῃ." 
ΑἸΕΧΑΝΡΕΒ.-- Ὁ. Μ.] Ου [δ ἀου]6 ἀθοϊαγα- 
ιἴοη (88ὲ ἐδ9 [,ΟῈΡ ͵8 ποὺ ΟὨΪΥ Εδίμοσ, θαΐ 8150 
Ῥοιζον, 6 ῬΧΆΥ͂ΘΙ, το. 8, 158 Ἰουπάεα (παὶ Ηδ 
πουϊὰ ποί ἭΓΟΪΏ ΨΘΙῪ ΒΟΙΘ, ὨΟΓ ΓΟΙΔΘΙΔΌΘΡ 
ἐπα ΕΥ̓͂ όταν, θαῦ γαίμοῦ οοηβίογ ἰμαΐ 4]} 18- 
ππρ ΤΙ Ἦϊ ΡΘορίο. ΤῊ8 ββοσῖ δι ρῃδιῖο δχοϊδηια- 

εἴοη 1)}2 12)» Μ) 37 110 ἕοσπια βίον 186 Βῖρα- 
οβὲ ῬδΝν οἵ (06 ὈΓΑΥ͂ΟΣ, δη4 ΠΟΘ ἰδ οου]ά βοοοτά- 
ἱρὴ οοἴθ ἴο ἃπ οῃὰ. [7] 1 σοραγὰ ἰΐ δ8 ροὺ- 
Β10]60 ἐἰμαῷ (86 τγοῦθοθ 9-}1 λνὸ Ὀθϑῃ ἱηβοσίρα 
ὈΥ δὴ [δγδϑϊ 9 Πἰνὴρ ἴῃ [80 Εχ!]6, ἴο Ὑ ΠΟΙᾺ 
{π6 βδἀ οοπάϊου οὗ ἰδ 6 Ποὶγ ἰδηά, οἵ [86 ΒοὶγῪ 
Οἶϊγ δηὰ οὗ 16 ΠΟΙΥ Βοῦδθ βοοπιϑὰ ἴο 6 ῸΓγ 
αοὰ δρᾶ ἴρβγαοὶ 9 ἐπίπρ τηοδὲ πηθηἀΌΓΆῦ]6. 

Ὗγο οουἹὰ ἰμυ8 οχρίδίη {ἢ βἰ ὨρΌΪΑΥΙΥ γίνία 
δηά οχϑοὶ ἀοδβογί ρου οἵὗὨ (89 βἰδίθ ἐπ πῃ ϊοῖ ἐδ 
Βοπιθ οὗ [Π6 6Χ1]68 Ἧῶβ δὲ ἴῃ9 ἰἰτηθ Ποῦ δΌΡ- 

. δον οογίδϊη!ν (ἢ6 πογὰβ οὗ γϑσβ. 9 δηὰ 
10 ἀο ποὶ βουμά 88 ἰποβο οἵ ὁ06 Ἧδο νἱογοὰ {ἢ 6 
(ἴηρθ ἔγομι 8 ἀἰδίδῃησθ, θυ 886. ἐπ ποσάβ οὗ οῃθ 
ὙΠ ΒΔ [ἢ 61 τηοδὶ οἰοθοὶγ. [Η͵ΟΓΘ ΟἿν δυο γ᾽ 8 
ΔΙΌΙΕΓΆΓΥ͂ (ΠΘΟΥΥ͂ Οὗ ΡΓΟΡΏΘΟΥ Τ18] 6818 ἢΐπι, ΘΟΙΏΡ. 
Γηϊγοάυοίξου, ἰοοί-ποῖο, Ρρ. 17, 18. 5. ΝΑΞΘΕΙ- 
ΒΑΟΗ [188 ὨἰΠ1861{ το] τυ ἰῃ (ἢ 6 μεδάϊηρ οἴ (Πΐ8 
οι ἀΐβοουγθο, ᾿χίΐ!. 7.-ἰχῖν. 11, (Πδὲ 1Π6 Ῥτο- 
Ῥδμοῖ ὑγδῃδροσὶβ ἢἰτηβοὶ ἢ ἱπ ορίσιϊ Ἰηΐο (ἢ εἰζαδ- 
τίοη οὗ 89 σμυγοῖ οὗ (9 Ἐχὶ 6.) Ηδ ᾿ὗνγοα 'ἴπ 
δρίτιι ἴῃ [6 ἘΧΊ]Θ, δη ἃ ΒΡΘΑΚΒ οὗ [Π6 ΤΑ ΘΟΣΥ ΡΓθ- 
γδὶ ἰὴ ρ ἴῃ ἰϊ 8 1 ἦν τγογθ δῇ ἱπιπαθαϊαὺθ οὐ Ϊυ- 
Ὧ685. ΤῊΪΒ 18 ἴῃ δοοογάδηοο τ 10}Δ {Π|ὸ οὔβίοπα οἵ 
τ6 Ῥγορμοῖ, Τὶ οοηάϊοη οὗ μΐηρβ πῃ ῖοῇ 
Ἰλδῖδἢ ΟΥ̓ ῬγοΟΡΒοίΐο δηιϊοϊ ραϊΐοη ἤθσθ ἀδβοσῖθοδ 
88 Οχίδίϊ ηρ,, 8 ΟἸΘΑΥΪΥ͂ Ργοαϊοιθά ὈΥ Ηἷβ οοἴδθι 

Μὶ 11. 12). Τὶ τδὲὶ δον 86 Ῥγορπμοί 
[8 ἀοβοσῖ θα (89 ἰσοδαϊηρ ἀοπη οἵ [ἢ βαποίυδεν 
(Ιχῖ]. 18) ἰδὲ ἢ οδχοϊδϊιμθά, ΟὨὨ; ἴδαὲ ἴδουῦ 
τουἹᾶθαι του [86 Βϑανθῃδβ διῃἃ οοσθ 
ἄονγῃ, εἰσ. ; δηᾷ 1 ἷμ βίγβηρθ (δι συϑεβ. 9 δηὰ 10 
δῃου ἃ ποὶ ὕ6 οοπείἀογϑὰ ΟΥ̓ ΟἿἋ δυΐθοῦ 88 ἃ τωοβὶ 
ΔρΡΙΟργίδίθ οἷοβ ἴο ἰἢ6 Ῥγάγοσ, δηά ἐπὶ {666 
ψοΓβ68 βῃου]ᾶ 6 τοβραγάϑα Ὦγ ἢἰπὶ 858 1ῃ68 ᾿ἰδῃηβαδρο 
Οὗ σδγηδὶ Ιβγϑοὶ, ὅπ δὲ δὴ ἰηϊογροϊδίΐοῃ ΟΥ̓ 8 
2δἴοεν μαπα.---Ὁ. Μ.]. ΘΒΥ ΒΟΙΥ οἱτθ8 διὸ (ῃ6 
οὐϊδοα οὗ (8 Ἰδηὰ, σῷ ἷθ ἰο ὈΘ ἰδίζθῃ πῃ δὴ δὺ- 

δίτδοῖ δθῆβο: γδσϑ ἑμαδ βαποίϊἑαξίδ, (ᾺΥ ΠΟΪῪ οἶ{164 
(οομρ. Ῥβ. ἰχχυἱὶ!. δέ; Ζοοϊ. ἰδ. 16). Ζίοῃ 18 
Πογθ 186 πηουτΐ Ζίοῃ, ἰῃ9 βοδὶ οὔ ἰδ Κἰηρμάοτχῃ, 
[86 ρο] 164] ορηΐγα οὗ (6 {ΠΘΟΟΓΔΟΥ͂ ; ΦΘΥΌΒΔΙΘΠλ 
ἰθ [6 Θηδγτθ ΒΟΙΥ οὐἰγ, ἐ6 ὩΔΊ] Ο81] οϑηΐγο. ΤΟ ΓΘ 
ἦν δα ἀοὰ ἴῃ γοσ. 10 εἶ γοΙ Ἰχίουδ οθηγο, {π6 ἴθι.- 
Ῥὶο. [ΤΏ ΡΘΟΡ]6 08}} ἰι Βοῦδο οουῦτν Βο] 988 
δηἃ ΟἿΌΣ ΑΔἸΟΙΥ; (8γο᾽8 ΠοΙπθεβ δηὰ γρ])ουῦ 
Βανο ἰῃ ἰδ ἰθρ!]θ ἰγδηβρ δηϊθα, 838 10 ΜοΓο, 
Βρδνυθη οἱ ἴῃ οατίϊ (οοταρ. ἰχὶ]}. 16 τιῖὰ 1χ, 7), 
δηὰ [μὲη ΘΑΥΓΠ]Υ ἀν 6} } Ἐρ-Ὀ]δοο οἵ Θοά 18 1[8γδ0}᾽8 
Ῥοδρβοδδίοῃ, δηὰ ὑμογεῦν 18 9 δὰ ΠΙΘΠ: 
ΤῊ τοϊαἰΐνα βοηΐθηοα [6118 Ἡμμαὺ βϑογθα ἢϊβίογὶοδὶ 
ΓΘΟΟΙ Ιθοιΐομϑ ΑΓ δἰιδομϑά ἴὸ ἐϊ, ὝΝ ἴ8 ᾿ιθγθ ξξξ 
Ὁ ΝΣ, ὙΏΘΙΘ, 88. θη. χχχίχ 20; ΝυΡ. 
χχ. 13 εἰ ϑαερθ᾽" ὈΕΙΜΤΖΒΟΗ.--Ὦ. Μ.]. ΠΡῸΣ 
νὲ ἴα ἰουμὰ ΟἹ πόσο. Βυΐ οορ. ἴβ8. ἷχ. 4. 

Ὦ σἰὰ 189 Ῥγϑάϊοαίο 'ἴπ {π|6 βἰὨρυϊαν 18. ἀποΟπὶ- 
ΣΩΟῺ ; {18 εἰϑιιδ τ πῶσε ἄοοβ οὶ ΟΟσῸΣ ΘΙ ΒΟΉ ΠΘΓΘ 
ἴῃ Ικαὶδὴ (οΟΏΡ. . ΟΥ. ἢ, 817 ς; ῬΥΟΥ͂. χν΄. 
2; ΕΖΕΚ. χχχί. 15). γε 88.8}} μοὶ ογγ 17 τὸ ὑη- 
ἀοτβιδηὰ ἀθᾶοσ οἿἷσ ρΡ᾽ ϑαδαιὶ δίῃ 88, ἴῃ ορρο- 
βἰζζοη ἰο {π᾿ Ῥγθυ  οΌ ΒΥ τηθηιϊοηθα βδογθὰ 1ος8}}- 
εἶοα, {86 δι] ἀϊηρσθ ἰῃ ῥγίναίθ ἴοη. [ὈΕ»- 
1ἸΤΖΘΟῈ ΠΟΙ ἀ8 ἐπαὶ {πὸ ρδγα}] 6} 181 1688 18 ὑπάον 
ΡΙοαδαηῖ τίη μα ἰο {Ππἰηὶς οἵ οδ͵θοί οοηποοίοα 
αὐ τ[Π6 πογρμὶρ οἵ Οοἀ ἰη σις (ἢ9 ἘξυΡΙῈ 
᾿ιδά ἃ ΒΟΙΥ 70γ.--Ἰ. Μ.1. ΤῺῈΘ βἴπρυϊαν Π3 Πρ 

ἴουμά ἴῃ 1βαἰδῇῃ ΟἿΪΥ Βοσθ (866 80 1.186. ΤὮθ 

ΘΧΡΓΘΒβίοΏ ΠΞΎΠΟ ΠΟ ὁσοιτβ ὯῸ Ἡ]ΕΤΘ οἶδ ἴῃ 

Τ1ραΐδῃ. Βαὶ ἰΐ ἴα ἸΟαη Προ ΘΠ ἐπ δ ογοιιΐδῃ, 
δηὰ ἴῃ Εὐο κί οὶ χχχνυὶ. 8. Αδοῦ ἴῃ Ῥτορμοῖ 
μιὰ βοὺ [ηϊ8 βδὰ ρἱοἴιισο μείοσθ (89 [0 ΕΡ, δ οἴοθϑϑ 
αὶ τὰ [86 απαδίίου, τ ποῖμον (10 ΠΟῈΡ οϑῇ ἴῃ βυο 
οἰγοαμιδίδηοοθ στϑαίσαίῃ δἰ π186901 (χ]Σ!. 14; ᾿χὶ]], 
16) ὍΘ αἰϊϑηῖ (χ . 14; Ἰνὶϊ. 11; ἰχῖϊ, 1, 6; 
Ιχγ. 6) δηὰ μο ἰοὶ Ηἰ8 ρϑορὶθ ὑ6 ορργβεθϑὰ ἰο 186 
υἱταοθὲὶ (ΘΟ Ρ. Χ]. 27 844.) 

ῬὉΟΟΊΤΒΙΚΧΑΙ, ΑΝῸ ἘΤΉΙΟΑΙ, 

1. Ου Ιχἱϊἱ. 7. [““ Θοἀ ἄοεϑ σοοά Ὀεοδῦβθ ἘΓ 
15 σοοά, Ὑδὶ Ηδ Ὀοβίουνγβ ὍΡΟΙ 8 τηϊδὲ Ὁ6 τὰῃ 
ἋΡ ἰο {πο οτἱρίπαδὶ, 1δ 16 αοοογαἀΐπς ἰο Ηΐδ πιογοΐδδ, 
οὶ δοοογάϊηα ἴ οὐσ ποτὶ ϊα, αηά αοοογάϊπο ἰο (δ 6 
πιὐπέυάο οΓ Ηΐδ ἰουΐπρ- Εἰπιἀπεβδοδ, ΤΟΝ ΟΔῺ ὭΘΥ͂ΟΣ 
θῸ βροηί. Τὺ ᾿ψὸ ββου]α ΤΑΡΡΤΣΙΣ (οὐ χοοά- 
Ὠ6Β8, 8πἃ Βρθᾶξκ ΒΟΠΟΓΔΌΪΥ οὗ 1, πού οὨΪγ ἢ θα 
τὸ ῥ]οδὰ ἰξ (486 αν! ΡΒ. 1}. 1), Ὀὰυϊ πθ γὸ 

Ῥγδῖβθ " ΜΈΝΕΙ λον ΓΕ 
2. Οὐ Ιχἰϊὶ. 9. απρεὶ 9 Ὧ66 ΟἹ 

ΒοΪοηρ ἰο “1Π6 ἄθορ ὑμίηρθ οὔ ἀοά" (1 ἔσει ἷ, 
10). 1ε 16. ποῖ τίρμι ἰο ἱπιδρίπο ἐμαί δ οοσίδιη 
δη ἐχβαυκί νὸ Καρτ  Εὺ ἰδ 1016 ἱῃ Τοίοσθῃοθ 
ἰο ἰδοβα ἰΐπρθ. ὙΠῸ Βυπι Υ πο ὈΘΟΟΠ.68 
αύθῇ βοίθῃοο, ἀπροθοθ οὨ ἱἰΐ ἴπο ἀμί ἰὼ ἩΣΙθ 
ΘΥΘΙΥΜΉΘΓΟ ἃ ποπ ἐὐχισί, ὙΠ ετθ, ἰμτοῦρ (μ6 π8- 
ἴυτα οὗ τπίηχα, Ππιΐί8 ἀτο ῥ᾽ δορὰ ἴο Ββυτηδῃ Κηον- 

Ἰοεάρθ. Νοῖ ἰο τοραγὰ ἰῃοβα ᾿ἰπιϊ δίίοηβ 18 (ἢ 
ΤΩΔΏΠΟΡ οὗ [86 γβουδο-βοξθη ῆο, ἱπιπιοάθδι βομο- 
Ἰαβιἰοἰδα. Ὑαΐ, ἰΒογοίοσθ, τὸ ἤδνο βαϊά γοραγά- 

ἰπρ [6 δηφοὶ οἵ [86 ἴδοθ τδῖκεβ πὸ Εἰαθ εν ῥτείθη- 

βίοῃ ἐδδῃ ἐμαὶ οὗ 6 τηοάϑαϊς ἈΥΡΟίΏΘΕΙΒ. ΤΌ: 

ἴῃ ΗΕΝΟΒΤΕΝΒΕΒΟΒ ΟἸγίδιοίοσν, ΝοΪ. 1: 

Απρεῖ οΓ ἰδὲ 1ιοτὰ πὰ ἐδ δοοῖδ οἱ Δοδεδ απ ἴῃ (κὰδ 
δροδυ “οιληα.--- Ὁ. Μ.]. 

8. Ὅη ̓ χἱϊ!. 10. "ὙΠΕΓΙΟ τὸ {πὸ ΜΑΥ5 ἴῃ ὙΒΙΟΣ 
[86 ΗΟΙΥ Ομοϑὲ ἰδ οβδηάεοά οὐ γεχϑὰ. ΟἿθ ΥΔΥ͂ 



ΤῊΞ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ, 

ἐδ οἵ δ ἰοδα ἀγοδά[}} ἡδίησο. [ὲ ἷἱβ Ὑῃθ δ Ὡδῃ 
ἰδίκοβ ἔγουλ (86 ΗΟΙΥ ϑρίγίξ (Π6 Θρρογί πη εν ἴο 
ποτῖς ἰῃ (16 500] [ὉΓ (5 ΟΥ̓, Δ6 Η ἷ6 πγοῃὶ (0 οὐξ- 
ταυηϊοδίο ἰο ἱξ Ηἱο οἰὐταρδιμ ἰηδυοηοο δὰ Ηΐδ 
κιδοίουδ ορεγαιΐοηδ. Ὦ ΒΌ0ἢ 16 (Π6 6886, (68) 
85 8 οἤδηάοα ἐγθηὰ πἤθη Ηδ ροξοεῖγοι ἐπδὲ ὯῸ 
μοεὰ ἰθ ρἴγϑῃ ἴο πηοοὶ οὗ ΗἾδ6 οουμπδεῖα, ἐὴ9 ΗΟΪΥ 
Βρίὶ τι 16 ατί ον, δηὰ, δὶ τοϊποίδηγ, οδαδοα 
ἴου ἃ πιθ ἰο δα υνἱρο (9 βιυδογεη, εὐ δαγοναο ἀΐθ- 
οαΐ ἤονσν: ΟΥ̓ ἐδἷ6 κί πὰ οὗ ἐὐω τς 
Ῥρδιιὶ βρεδκθ Ερῆ. ἱν. 380. [{ οδῃ ὃὸ οοιαν 
Ὀγ [86 μοά]γ δηᾷ το οἱοοὶ. Βυὶ (80 Ηοὶγ βρὲτὶϊ! 
ἐδ ὕθ οβδηάοά διὰ γοχοὰ ἰῃ ἃ σοαβ δηὰ βεαρὶιὶ- 
Οὔ ἩΔΥ͂, ἨΙΘΏ ΟἿΘ ποί ΟὨΪΥ ἄοοα ῃοὲ Ὀα]ονο δὰ 
ἴο!ονν Ηΐωι, Ὀαὲὶ αἰδὸ οὐδιϊηαίοὶγ τοαϊοί Η πὶ, ἀ6- 

2058. 811 Ηἰΐπ οοιηβοὶ, σουΐ]οδ δηὰ ὈΪδδρῆθποθ 
ἴαλ, Μ11 ποηὰ οὗ Ηἰἷδ τορσγοοῦ (του. ἱ. δ᾿ 25), 

εἶνοϑ {πο 116 ἰο Η]8 τσυῖ, δῃὰ δὸ δραϊηεὶ 
ἴθ θη... ΤὨΐδ 1Π9 Βοτγὶρίυτο οδ᾽]6 ἀντιπίπτειν 
(Αςία νἱΐ. 61), ἐνυβρίζειν (ἨεὉ. χ. 29), βλασφημεῖν 
(Μαιι. χίϊ, 81), ϑεομαχεῖν (Αοἰϑ γ. 39). [,οἱ 8, [ [ΕῚ 
ἱπογοίογο, οὶ στίενο ἴπ6 Ηο]γ βρί τι τ ονὶ] 
ἀεεῖγοβ, πόοσγὰβ δηὰ ἀθϑάβ, (δὲ ,ἷᾺὰ ΔἸδῪ 6 80}6 ου 
186 ἰμϊυγθ Δα οὗ τοἀειηρίζοη ἰο ΒΟΥ ἐμαὶ 568] 
ππϊηὐυτοὰ πὶϊὰ πῆϊοἢ τὸ τ σο βοαϊθὰ οὐ ἰἢδὲὶ 
ἀΔΑΥ οὗ ΟΣ τοἀδοιιρίίοη πῆ θη τὸ Το το τοχοπογαιθα. 
Τὸ (μΐα ὁπὰ 1οὲ τ5 δραδ᾽ ἀυουλῖν Ὀγοδίμα ἰογί 186 
ΓΆΥΘΙΒ οὗ εν ὰ Ρε, οχ]οιὶ. 10; 1. 12-14.; 
ΕἸΟΘΗ. 
4. Οἡη ᾿χῖϊῖ. 106. [Τῆον τοδοϊϊοὰ απὰ νετοὰ Ἠΐ 

Ἡοὶν ϑρίγὼε. ΤῊ βιδίθιαθης ἐπαρ θα (89 μοῖ- 
ΒΟΏΔΙ ΠΥ οἵ (π6 Ηογ αΠοοῖ, οὐ ἐμ Βιρὲείϊε οὔ Θοά᾽» 
Βοϊΐποαα. Ηθδ ἰβ τοργεβοηϊθὰ 88 ἃ ρβοζβοῦ ὙΠΟΙῺ 
ἯΘ 088 ψτίενο. Ἧ᾽ 6 ἤδγο ἰῇ (Ὠΐδ αἷϑαν ἰῃ- 
ἀϊςδιΐουδ οὗ (6 ἀοοίτίηο οὗ ἰῃ9 Τὶ. [ἢ τοῦ. 
9 τὸ ἢδνο [Π6 Α{ποεί οὐ Οοαἶδ [ποο, δηὰ ἴῃ νοτ. 10 
ἯΘ μαῦθ (λὲ ϑρίγἰέ οἱ Ηΐ λοίψνεδε, Ὀοιὰ οἰ οαγὶν 
αἰ δι ραϊθηοᾶ στοαὶ (οα ἰδὸ ἐουπίαίπ οἵὗὨ ἱμεῖν 
μθοΐηχ.---ἢ. Μ. 

δ. Ου ἰχἱϊΐ. 11, “ Ἑδὶ(ἢ δαῖζαεα δον αοα δπὰ 
ΒΟ ἀοοθ προ] ἑοῖ, μαὶ ἴῃ αἰ βδγθηϊ τγαγα. Βοίὰ 
180 αυοοάοη, ἩΆεγεῦ ἘΔΙΙΉ ἀοοδ ἰΐ 0 δοοκ 
πῃ {{π|0 οὗ πορϑᾶ, δῃὰ ἰοὸ 6}} Ηΐπι ὑγυδεξα!}γ οἵ 
Ηἰβ οἱὰ Κίπάποιδοα. [Πηθοϊϊεῦ ἀοοα ἰξ ἰο ἐοαρὶ 
Οοά, ἰο ἀδγ Ηΐπι, ἰο Ἰοδὰ οἰβοῖβ ἰηῦο ἱεπιρίδ- 
εἴοῃ, δῃὰ ἰο σρδῖκα ἔδϑτὶ ἀουδὲ ἰηρ (ἰ6 
ἀϊνίηθ ῥτόδαθοθ δΔηὰ γτγονίἀθηοο. Ὑπογοίοσγα ἰὲ 
δεκεο: “ὙΠ οτο ἰδ ἴμ6 Οοὰ οἵ ᾿υάρτηοῦι" (Μαι. 
ἐϊ. 17) ὃ ΑὙθοτο ἴο δου ἐὰν (ὐοὰ (Ρ5. χιίϊὶ. 4, 
11; Ιχχῖχ, 10; οχνυ. 2) οὕ, 88 80 ῥταγίπα 
ΠΡΟ. πετε ἄοεβ, δος ἴῃ ἣ ψ ἴοτηοσ ἜΡΕΠΉΘΕ 
ΠΣ ΏΕἾἶΥ δῆον αοά, γοῦ πὶ Τεβοσυοα ἔγοπὶ 

186 οἶμον ἰεϊμα οἵ δαϊχί πα." ἐὐβε θὰ 

ἐ00 δι ὑπ τρογὶ 8.) Αὐυοῦϑ- 
ΤΙΝΕ, 

7. Ου Ιχἱϊὶ, 16, “ὙὍ7ὸ οδῃ ἔγοιῃ {πΐς ϑοῃίθηοθ 
[7] Θορθηγ τοὺ ἐμὸ ἀοοϊτίηθ οἵ (δ6 ἱπνοοδιίου 
οἵ μεν ἤροσ ον εἰν [16 βαϊηία ΕΡΟΥ͂ ΒΌΛΙ οὗ 
ὯΔ, δΙῸ ἐγρδρνιαυαὶ υαὶ πἢ τ.8, 
ΤΔΌΟΒ 1688 οἂσι ἐπ 07 ΚΏΟΥ ΤῊΣ ΘΟΠΟΘΓΏδ οὗὨἨ ΟἿΣ 
᾿θασγίβ, ΟὉ ΒΟΔΣ ΟἿΣ ΟΥΥ, ἴοσ ἰΠ ΟΥ̓ ἃτο ποί οπιοΐρσο- 
βοηξ. 1Υ ἰδ 6 4]} εναὲ Ορά ΤΩΆΪΚΚΟΒ Τηδίίο 
ἵκρονσι ἰο ἰβοπὶ δηὰᾶ ἐμαὶ ΠΟΥ ἐμοὶ ΡΓΑΥ ἴοσ τ, 
ὙΠδὶ ἃ τουη-δϑουϊ Ὀυεΐποδδ ἐπΐἷο που] δ61] 1ἐ 
νου] Ἰακι ἔν [μ6 ῥγαγεσ καϊὰ ἰὸ βανο θθϑὴ πιδὰθ 
ὉΥ ἃ ἷτωρῖο ζδῃ : “ ΑὮ Γοσγὰ Θοά! ἐ6}} ἰξ, 1 θ6- 
δϑϑοὶ (π66, ἴο (80 Ὀδἱοσδοὰ Μασ (μὲ 1 Βαγο ἰοἹὰ 

Τοο- Ἰ ουτοοῖνοθ ἰΒ αοα δηὰ τὰ αν, τηυδέ Ὀ6 

ἔἶθο ἰο ἐεἰϊ ἴξ αραΐη ὑὸ Βασ, {μδὲ εἰνο εδβδουϊὰ [ε]} 
866 (πδὶ 1 ανὸ σἱδϊιοὰ ἴο ΒΑ Ὺ ἐο μοὶ ΌΥ δ0ὺ Ὠ:ΔΏΥ 
4υε Μανίαδ αὐτὰ Ῥαίεν Νοείογα, ἔναὶ ο6 δοιὰ βαυῦ 
ἰο (δδο ἰο Ὀ6 ῥἰοαδοὰ ἰο ὃθ ἰοῦβ Ὁπὴο 09. 
Μκυύκπ, ἀο Ἰοοαγῖϊε. οαρ. 111]., ἰλοα. Υ. Ρ. 53). 

Μ6 

ΦΤΒΘΓΘ ἰδ ΠΟ Το Βοϊῃοῦδ 
οἷα (δὴ ἰο δοοβϑο αοἂ οὗ Ὀοΐηρσ (πὸ οδῦδο οὗ ΟἿΣ 
βἰπ. ἴ,κἰ ὯΟ ἤδη ΒΔΥ ἩΔΘΏ ἢ6 ἰκ ἰοτηρίοα, 1 δ. 
[Π7.. οὗ ἀοἀ (δαπιο ἱ. 18; Ῥβ. νυ. δ; θεῦι, 
χχχιὶ. 4; Ῥε. χοὶϊ, 16). Ηο οομιπιδηᾶδ τδδὲ ἰδ 
ξοοά, ἰοτθϊἀα δὰ ρυπίδῆοβ νβαδὶ 18 οὐ]. Ηον 
πο οουἱὰ Ηδο Ὀο ἴΠ6 σδιδε οὗ ἢ Βαΐ ποῦ Ηδ 
πη ΐδῆθα βίη τὶς δἷη, ἑ. 6.,) Ἡ θη Ηδ ἱ ἰδδὶ 1} }- 
ΤΑΤΑ τοι 1:6 βίπηορ Ηἱἰβ [δαὶ 888 Ὀδϑῆ 
Γαἰβίβ 1 ἀοερίδοα, ἱμεπ Ηδ δοίβ δ ἃ τ ζῃίθοιδ 

πέρα Μὖο ἰηΒ1οίδ [ἢ 6 ἰδοντθεθι οὗ μαρα θη [80 
Βοασί οἡ ἔμοϑο πΏΟ Υ Υ τεοϊδὶ Ηἰ ϑρισι:." 

ΘΗ. 
9. Ου ᾿χίν. [“Τη6 ομδρίοσς 18 6 πηοάοὶ οὗ 

αἰδοιίοηδίο δηὰ οδγηοϑαὶ θη ΓΟ δῖγ ἰογ ὑπὸ ἀλνίηα ἰῃ- 
ἱογροαϊιΐου ἰῃ ἰδθ ἀδγ οὗ οκἰδυιῖίγ. ἯΙ πκυοὰ 
ἰθῆᾶοσ δηὰ δήωοιϊοηδια βυ; θδίσ θα ΠΊΔῪ ἯΘ ᾿ΘΘΤΏ 

βἰοϊοά - οὐ πῆ θῃ ΟΣ ΟΟΥΏΙΣΥ͂ ΟΣ ἰμ6 οδυγοῦ ἱἷβ 
βαδογίης υπάονῦ Ἰοηρ ἰγἷ8}8, ἸΏΔΥ͂ τὸ 8Ὸ ἰο Οαοά, 
δηὰ ΒαπιΌ]Υ οομίδθα ΟἿΣ ἷμδ, θὰ ; φ 
αὶ Ἡΐπ ἰο ἱπίογροθθ Τδυο ρῥἰεδαΐηρ, Ηδ πὶ}} 
Τα αν, ἀμδε περ πθς σὰν ἐκο , ΗΝ ΜΗΙ ἐἰ- 
ΝΥ πε τ ἐπα ἐν πε. ἢ τὰς 

10. γ. α. α]. 8 Ἢ 
" δοιὰ ἢ γε ὉΠ} ἰο Αὐταίιδοι, 

0868, δορὰ ἰοὰ ὮὉγ ἰπι (Β6 ὈΘΟΡΪΘ οἵ Ι οὔἱ οἵ 
ἘΕΥΡί, ὙΠῸ οἶοδο Φοδδυα, ϑαιησοὶ, θανϊὰ δοὰ 
οἰδοσβ ἰο ὃδ6 ΗἾ5 φροσυδηίδ διὰ ΗἰπροΙ 

ἔγοια 8 ἰη οτάον ἴο οὖσ μανίης οοσιιαυπΐου πὶ} 
Ηΐμι. ΕἾνγαὶ, Κ ὁ ταυδὲ πηδῖκο οομδβοΐθηοο οὗ ἀοίης 
ΟἿΡ ἀπ ἴῃ ἡ δ που ἢ Ὅ ταυσὶ πουῖς ἐς ἀφ ορατα 

τηῦδὶ ἀο ἱπαὶ ὙΠ οἢ ἐδ ροοά, διὰ ν 1:9 
1οτὰ οὖν αοἀ τοαασίτοα οἵ τα, αὰ ταυεὶ ἀο ἱξ τὰ]]. 
ϑοοονάϊῳ, Ὗ ο τουδὶ Ὀ6 οδοοτίιϊ ἰα ἀοέωρ ον ἀπιγ; 
πό τηῦεί γε)οίοο απὰ τοτὰ νἱσλέοομδηειο, ταιαὶ ἃ ὶ 

ἰδδεπωὶ 
ἴῃ Ηἱν βογνΐοο δηὰ εἰωρ δἱ οὔγ ποσί. ον δ 
ομϑοσίι κῖνοσ, ἃ ςμιθεσία! ποσβηίρροσ ; τὸ πιαὶ 

ἘΞ πτσεσσς πον πὸ ΘΟὨΙΌΓῺ Οὐγϑοῖνοδ ἴο 6 θ᾽ ἀνσυ τρό 

Ηΐϊπι, πίιὰ 
ἐπδηϊκερί υἱησ, πμοε ΗΠΐ6 ΜΑΥΘ ΔΙῸ ΜᾺΥὄ οὗ ΤΏΘΣΟΥ, 
ἴος ββ α οἵ Ὶ 

6Ώ00 
μαι τα ἷπ δ τὰ οἵ δἀγοχεὶγ πὸ πιρσὶ οοὐαίάρε," 
Ηξππῦυ. Ὦ. Μ.]. 
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12. Οη Ιχἱν. 7 [8]. [““ΤΙΐ5 τ Π016 γογεο ἰδ δῇ 
δοκηον οαρστηοηΐ οἱ [86 Βογθγεϊ Κη οἵ αοά, ΤΙὶ 
ΘΧΡΓοθδοδ (ἢ 6 (δε πα Ἡβὶοἢ 411 πατὸ τθη ὑηοὉ 
οοργἱοϊίοι οὗ βίη, δηὰ τθῃ ΠΟῪ 8 Γ6 βοπδὶ]ο {πὶ 
ἘΠΕΥ͂ διὸ δχροδοὰ ἰο (ἢ αἰνίπο ἀΐδρίεαβαγο ὸσ 
ἘΠΟῚΡ ἰγδηδρτοδαίοηβ Τθθη [ΠΟῪ ἴδε] {δὲ 1 [Π 67 
ΓΝ εὐ γ Ῥατσηαῖ ταῦδὲ Ὀ6 ὈΥ͂ [9 πλθῖ9 βονοσζοὶρῃ- 

; 86 {Π0γ ΣΡΙοτΘ Ηΐε ἰοι ἴο 
“το ] 4 δηὰ χυΐάς ἰμοηὶ δὶ Ηἶβ τὰ}. [1 πλδυ 6 
δαάεα, ὑπδὶ ἐϊ 18 ΟἹ] Ὑΐ6η δ᾽ ΏΏΘΙΒ Αγ ἰδ 166]- 
ἀὴρ [δὲ ΠΟῪ ΠΟρΘ ἴον σοϊϊοῦ; δηὰ (θῶ ἐπι ο Ὺ ἨἩ21] 
ἴδ6] {παι 1 ἸΠΟΥ δ Γο ἰοσί, ἐἰ ψ1}} ὈῸ τί δ; 1 κανγοὰ, 
ἐῦ ψ|}} Ὀ6 θδοδιιδο Οοα πλου]ὰδ ἴθ: 88 (80 Ροΐίδσ 
ἄοεδ {δ0 οἶαγ." ΒΑΒΧΕΒ. Ὁ. Μ.]. 

ἨΟΜΙΓΈΤΊΟΑΙ, ἩΤΥΧΜΊΒ. 

1. Ου [χιϊὶ. 7. Τεχὶ ἴοσ ἃ ΤἈ δηϊκερὶ υἱηρ ἤου- 
τοῦ. ἤγλαέ ἐδ οὐὖῦ ἀν αἢεν ἰλαὲ ἰδὲ ],ονγὰ λαβ 
δήοιπ ὧδ στοαὶ ἰουϊπφ- ἰπαπ δε} 1) ΤῸ ΓΟΙΘΙΙΌΟΓ 
μαι δ ἢδ5 ἄοῃθ ἴὸ ὕ8.ἁ 2) ΤῸ ὃο τηϊπάίζαυϊ οὗ 
ὙΠ81 τὸ οὐρα [0 τοπᾶοσ ἰο Η πὶ ἴον [8:6 58π|6. 

2. Οἡη Ιχἱϊἱ. 8-17. Τῆς λίδίοτῳ οὗ ἰδε ρεορίο οἵ 
]εγαεὶ α πεῖγτον ἐπ, ὐὐλίοΥ τοε ἰο0 ρεγοεῖσε ἰδέ δὼ- 
ἐοτν οἱἹἩ ον τεϊαίῥοη ἰο Οοά. Ἰ Ὡμα ἱείουα πος 
1}6 ὑερίραίηρ 8 ἰἸονίπρ δηὰ (ΔἸ [] ΕδΙμον (τσ ογα. 
8, 9). 2) 6 
88 Ιαγϑεὶ 

ΤΟΡΑΥ Ηἶδ ἴογὸ σἱ} ᾿ΠΕΊΔΗΤΟς 
ἀϊὰ (γος. ἴσα . 8)ὴ) Θοἀ ρῥυηΐδδοδ υ ἴοσ 

4) ἀοἀὰ 
πη ἰο Ηἰἷδβ ἴλνοσ ΤΏ ΘΏ ΥῸ, 88 ἰὸς , 

[αἰ 1 ὅ|] ὁνθὰ πθη ͵ὸ άνογ. 3) ἤθη τὸ πδνα 
ἴα. 16η, ΗΒ ΔΥτὴ8 δβι}}} σἰδῃὰ ὀρθὰ ἴο σϑοδῖγο τ." 

ΤῊΤΟΒΈΕΣ ἰῃ Δίαπολ. Ο΄ ὠ. οἷα Οεἰεὶι, 1868, 

δὴ ὁπ ἰχίν. δ-7. Ζοῖ. Ββη. ΟἝΣΡΦΟΥ [88 ἃ δ6ῖ- 
202 ΟἹ (ἐιΐδ ὑοχὶ, ἰῃ Ἡδῖοῖ Βο ἰγθδὼ οἵ χἱρμίθου»» 
Ὧ666, διὰ βίονβ 1) ̓ πκημάμι δαϊναπίεηι, τ. 4., ἰὴ 9 

απ οουδησαδ τὶ ἢ πο οὩ6 δηΐδσβ (μὸ Κἰηράοπι 
οὗ ὨθανΘΒ; 2) “6δίέδίαπι ααπιπαπέεηι, ἐ. 6.,) (86 
τἰ ὐδούκπηοαδ ἩΣὰ το 8 πλ8η οὨΐογ ἴΠ6 το οὗ 
ἢ.6}1; 8) 7ιιδέϊξίαπι ἐδείαπίοιι, ἵ. 6.. ἐπ τἱ ΘΟ ΒΏ ΘΒ 
Ὀγ Ὑ μοὶ ἃ τλδὰ ἰοϑίδο8 ἐμαὶ ἢ0 8.825 διίαϊηοαὰ (89 
ἰγθο εἰ θοῦ 688. 

ὅ. Ου ̓ χὶν. 6-9. “1μὲ πὸα δῦ ἔτοτὰ ον ἰοχί 
Δ ἐαγπεδὶ απ αἰοολδνᾳ οΟῊ ΓΕδδῖθΉ, οὐ δἰη, ἀτιὰ αἱ (86 
ΒΆ1η6 [πη οουδιάον 1) ἰδ ἀοοίσϊπο οὗ Σορϑηΐβηοσο ; 
2) 186 οουλίοτί οὗ ἰογχίγοηοοδ ΒΙῸΣ ὈΘΙΊΘΥΘΙΒ ΓΘ" 
οοἶνο."--ΕΑἸΟΗΗΟΒΝ. 

6. Ου ᾿χίν. 6. (ἩΡὲ αἷξ ἀο 1αἄε, εἰ..) “ΤΏεθ0 
ΔΓ’Θ ΨΘΕΥ͂ ἰησίτηοίδνο ποτά, ἔσο ὙΔΙΟΘΝ 'ΜἨ͵ΘΡ ἸΟαΓΏ 
πἰδῦ ἃ Ὠοχίουβ ῥ]δηὶ δἷη ἷβ, δαηὰ ψὰῆδί ἔσυϊί ἰΐ 
γίηρδ ἰοσίΒ, ΕἾγεὶ, βγβΒ ἢ6, 6 [8340 88 8 ᾿οδΐ. 
ΤῊ 8 Ἰλ68η8 [πδὶ δἰ Ὀσίησα τὶ ἰδ ἐμ6 οὔτρο οὗ 
Θοά, δὰ ἀορσγίνοβ υ5 οὗ ΗῚ8 ὮὈΪ ΒΟ ἴογ [9 
Ὀοᾶγ δηά (δ βοὰ], βο (δδὲ 6 Βοαγὶ 18 ἀϊϑδβαι βῇοα 
δηᾶ ἀϊριτοαθοά. ΤΉθη ἰὲ τοῦθ τ οἵ 186 Ηἰμβοβὲ 
Σου ζο, οοηβάδηοοσ η 186 
δη δῇ οὐ] οοῃδοίθηοθ ἀνάκοη ἀσγοδὰ οὗ σοἷ. Αδ 
ἐς ̓ θ ᾿πηροβθ1 016 ἴο 6081} ἃ Οοά αεὶμδί πιϊπουὶ 
(ἈΠῈ απὰ ἃ δῦγθ ρογβιδδίοη οἵ Ηΐβ αἱά, ἱἱ [0]1ὁττϑ 
{παῖ δἴη ΠΏ ΘΓ ὈΓΑΥ͂ΟΣ 8160, δηὰ {Π8 τοῦδ τ οὗὨ 
1π6 δίρμοδί οομιίοτ. ΠΟΘ το παῦο 20 ἴδι ἢ 
αιῇρ σδηηοὶ ΡταΥ, (6 ἴπ6 ΔΥΤΙῸΪ Ρυ Δ θηΐ ΟΟΙΉ 68 
ὍΡΟΣ ἴδ6πι, [πδὶ ἀοὰ Πἰάοα Ηἰδβ ἴβοο δηἀ ᾿ϑανοδ 
τ θη ἴο Ρΐηθ ἴῃ ΓΠοῖγ εἰηβ. ΕῸΣ (86 Υ οδηηοί [6] 
{ποηιθοῖνοθ, δηὰ μανθ Ἰοκὲ [ῃ9 οοηδοϊδιϊου 88 
Ῥγοίθοϊοη 810} [ΠΟΥ προὰ ἴῃ 116."-ὉἉ ΕΙῚ ΌΙΕΤ. 

οἵ αοα. ἘῸν 5ἷη 

γ.--ΤῊΗῈ ΕἸΕΤΗ ὈΙΒΟΟΤΕΞΒΕ. 

86 Ὁθδῖδ δηᾶ στή ο- Ὀσίηκίηρ ἘΠ ἅ-Ῥοσοᾶ, 

παρα. ὕΧῪ--Ἴὶἦδύῦσὶ. 

ΤΏοθο τὸ ΟἸΔΡΙίΟΙΒ ΔΣΘ ΟἸΟΘΟΙΥ οοπηοοίοά. 
ΤΈΏΟΥ ἴοσιη ΟἹ ἀἰθοοῦγαο. ἐν οοωμθποθιθῃὶ 
ἦα ΟὈν ΟΟΒΙΥ γοϊαιοὰ ἰο 1.6 ὑχϑοθϊης ὈγΆγαΣ, ἴῃ 
ψ ἢἶἰςἢ [86 ρϑορίο δὰ Ὀδθοη σοχαγάθα δὲ ἃ ὉΠΙΥ 
τ ποαὶ ἘἸΕΠΒΕΤΕΠΙΗΡ Ὀοίποοθα (6 ρΌΑΪΥ διοὰ 
πο τὶ οκοᾶ. [1η οὔδρ. ᾿ἰχν. τ ἰ6 ϑπονη ἰΠδὲ [5186] 
Μ11 ποῖῖδοῦ 6 ΘὨ ΤΟΙ βανϑὰ (γα. 1-7), ΠΟΥ 68- 
Αἰγοὶν οδαὶ οπ (γοσθ. 8-12). ΤΒδ ἱἵγτιθ διὰ 
τἰρύδουδ αοὰ Μ}}}} δοὲ δοοοσϊΐην ἰσ (86 σῇ ϊο 
“ϑυ, συΐφιο᾽ (νοτβ. 13-16)ὲ. Τὴθ Ῥτόρμοὶ ἔπ δ 
ἀεβοσίθοθ {86 Βα] ; {9 88 
μον ἴθ. Ηος ἀορίοία ἱξ, Ιχν. 11--2δ, ἔοια ἐἰ ουἱ- 
ψαζὰ εἶδε, δειὰ, ᾿χυὶ. 1-.-8 ἃ, ἔτοιι ἰϊ6 ἰωπασὰ κἱάο. 
Ι ταμπδὶ τεραγὰ 186 γοσθοδ ᾿συὶΐ. 8 δ-Θ δὰ δὴ ἰηΐοῦ- 

ἰαιϊοη. [Βυἱ 5660 {π6 οχροεϊ(ίου.---Ὦ. Μ.] [ὴ 
νἱ. 7-9 ἰῃο Ῥεορθοὶ ἀοϑοτῖθοθ (9 ον 1 ὁ ἷπ ἃ 

τἰϊο Ῥοοῦ]ασ τοϊδίΐοη. Ηθδ βῆονπ (6 ποηᾶοτ- 
1]γ ἰηὐοπαῖνο ΡΟΤΟΣ ΜΙ τοῦ 186 Ὡονν [16 π1}} 

τα [0]ἃ :ἰβ6] ζ, δηὰ δηά 118 τα] σαιΐοι ἱπ ροδβίοσις 
{παὶ σδῆποῖ δ ἡυμπμδοτοά. Το πσησαιποηίαΐ, 
οἰ ς 8] Ομαυδοίοσ οὔ (86 ΠΟῪ οτάον οἵ 116, Ὑπΐσἢ 
Ὑ1}]} ἘΣΡΤΕς ἱϑο ἢ ΒοΙἢ ἴῃ 1Π6 τοϊδείου οὗ (6 Το- 
ἀϑοχμοῦ ἴο οὔθ δῃοίμον, δηά ἴῃ ὑπ6 τοϊδίΐοῃ οὗ (ἢ 9 
Ἐν Ηἰπ ρα ο ἴδ τοἀοοηχοά, Βῃ8}} θ0 λα ῖθ 6] 
Ἰοῦϑ (Ἰχνΐἱ. 10-14). Ιῃ᾿ οοποϊυείου, ἴδ Ῥτορποὶ 
ἄγαν δηοῖθοῦ ἘΠ ΡΓΕ θεῖε Ῥἱοίαξο οἵ ἐπ᾽ {1π|0 
οὔ ἴ8ὸ οῃά, π σι ΐοῖ μ6 ἤτοϊ νϑγα ΘΟ] οὐ γ6 }} 81} 
ἰϊα οἱουλοηίδ οὗ αάκτηεροῖ, δρὰ {Π6 δοντσα ΠΟῪ [16 
ἀἰδεϊποίξοι θαίτγοθι [πγϑϑ] δηὰ (80. Θθη 16 ποτ] ὰ 
{11 ὁρβϑδο, δικά 186 ϑεϊίγα μυϊηδη τοῦ ΜΠ] Ὀ6 ὁ 
ἘΣ ΉΜΙ ταλορὰ ἴο ἃ εἰρβον. οἱονδίοι (ἰχυΐ. 1ὅ 



ΤΗΕ ῬΡΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

ῖ. ΝΟΤ ΑἸ], ΙΒΒΑΞΕῚ, ΒΗΑῚ 1, ΒΕ ΒΑΥΕΙ. 

ΟΕΠΑΡΤΕΕ ΠὨΧΥ΄. 1-7}. 

1 [Ι[δ1ὲ βϑουρδύ οὗ ἐδοπι ἐλαΐ Δοκοα ποΐ 907 πιδ; 
Ι δὰ ἰουπὰ οὗἉ ἐΐδηι ἐλαξ βουρῃῦ τὴ0 ποῖ: 
Ι βαϊὰ, Βομο]ά τηο, Ὀθ ἢ] ἃ ΠΊ6, 
Τθηΐο 8 μαϊΐζοη ἐδλαΐ ψγὰ8 ποῖ ο081]6α ὈΥ̓͂ ΤΩΥ͂ Ὠ8Π16. 

2 1 ἢδνα βργοϑά ουΐ ΤΥ ἤδη 8 811] [ἢ8 ἀΔΥ υηΐο 8 σϑῦ 6] 1008 ῬΘΟΡΪΘ, 
ὙΥΒΙΘΒ να] κοί ἢ ἴῃ 8 ΜΑΆΥ ἰλαΐξ τσαϑ ποὺ ροοά, ΔΡον {πον οσσῃ ὑπουρμίβ; 

8.Α ῥΡθορὶδ ἰῃμαὺ ργονόκοίῃ τὰθ ὕο δροΣ ΘΟΠΟΩΔΙ1Υ ἴο ΓΩΥ̓ ἴλοο; 
ΤΙηδὶ βδοσι βοϑί ἴῃ ζΆΓάΘΗΒ, 
Απᾶ Ὀυγηθίῃ ᾿μόθῆβα ΡΟΣ 81{815 οὗἉ ὈτῖοκΚ, 

4 Ὑ ΒΙΘΒ τοιμδίη διηοὴρ [Π6 Κ,͵ΔΑΥ͂ΘΒ, 
ἈΑπα Ἰοάρο ἰῃ ὑπ6 "Ἰροηυ θη, 
ὟΝ μιοὶ οδί βυ ηθ᾽ κ βόδι, 
Απηὰ ἔχοι οὗἩ δθοπιῖπδ0]6 ἐλέησε ἐδ ἔπι [Π6Ἷ Ὑ6686]89 

ὃ ὙΥ ΒΟ βαΥ, βίδηα ὈΥ ὑπ 5617, οοτηθ ποῖ ΠΘΑΣ ἴο 1Τη6; 
Εὸν Ἷ δὶ Βοϊ ον ἵδη ὑδου. 
ἼΠ680 αγὸ ἃ ΒΙΔΟΪΚΘ ἰῃ ΓΩΥ͂ ὮΟΒΟ, 
Α ἔσο ἰδδὲ Ὀυγηοί 811 {π6 ἀΔΥ. 

6 Βοδοϊά, ἐξ ἐδ τε! θη ὈΘΙΌΓΘ τηθ: 
1 ν“1}} ποὺ Κορ βί]θῃοο, υῦ γ1}} ΤΘΟΟΙΏΡΘΏΒΟ, 
ΕΣ γϑὴ ΤΘΟΟΙΏΡΘΠΒ6 ἰηΐο {οἷν ὈΟΒΟΏΣ, 

7 Ὑουν ᾿Ἰηἰαυϊῖοβ, δμὰ 89 ᾿πἰαυ 1ε8 οὗὨ γοῦν [Δ ἢ 678 Τορϑίμοῦ, δαῖτ 186 ΖΟΒΡ, 
ὙΥΒΙΟΣ Βᾶγὸ Ὀυγηοῦ ᾿ποθῆ8θ ὉΡΟῚ [86 Τηοιπίδί 8, 
Απὰ ὈΙΑΒΡΒομΙΘα π6 ΡΟΣ {86 8118: 
“ἼΠοχοίοσθ ΜὙΠΠ1 τηθϑβυγθ {ΠΟΙΓ ΤΌΣΤΩΘΣ ΌΤΙ ἰηΐο ἐμ Γ Ὀοϑβοπι. 

1 Ηθν, μροὴ ὅγίοκε, ὃ Οὐ, ἀν σαν. 

8 φρογαΐ » ἐλοῖνγ ἀμδε ατὸ α παίων οΥὙὁἨ ἀδονείπα ΠΟ Δ. »ΐαδεῖ. 91 απι Λοὶν ἰο ἐλεθ.Ό. ἃ μηῖδδξ 7 λαυα γδοοπιροπεοά. 
ὁ Απὰ ἤγεῖΐ 1 υυἱῖξ πιοαδιγο ιϑλαΐ ἐλον λαυο ἀεδογυθὰ ἱπίο (δλεὶγ δΟϑοτΆ. ᾿ 

8 Οἵ, ρίδοϑε. 

ΤΕΈΧΤΟΌΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

Μογ. 1. ΤῊΘ ἀαδιῖνο διἵἴος ἐἢ6 ρδϑδϑίνο 79 1) δίδη δ 

ἤλοΓὸ 88 Ἐ σοῖς. ΧΙυ, 8; Χσχ, 3, 31; χχχυί. 57, δοσοσάϊης ἴο 

8 Ὑ6}}- το τ δι ἑοσμοπαί. Ὕὲὲ ἰ9 ἴο Ὀ6 Βυρρ] θὰ Ὧθ- 

ἴοτο 41). [Θπϑ., ὥτ. ἃ 133, 8) ΤῊΘ Ῥααὶ οἵ ΚῪΡ [6 οἵ 

ποΐ Ὀΐγοασθῃηῦ ΟΘΟΌΣΕΘΩΟΘ 2 ἐπ ἰδίας ρατὶ οἵ 1[δδίδῃ, 

χΙνἹ. 8, 12; 1ν1}.. 12; [χ!. 8; Ιχ]]. ἃ. νον. 6. ᾿Ό 29) 
Ὧδα ἔπ βασϑῃΐ ΟἹ [Ὧ6 ἤηδ) δυ}}]4Ὁ]19 οὔ δοοουμῃὶ οὗ ἐπθ 
αϊαγο δἰ μοὶ δοοίίου, ἰο αἰ δ!]) χυϊδὴ 1ὁ ἤγοστῃ τὴ9 ὅτχοξ 

ΟΖὺ, πιο ὰ μδα ἐμ6 δοοϑῃξ οἱ ἐδθ ρϑῃαὶέ, : 

ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,.. 

1, Οἴδρα. ἴΙχν. δὰ ᾿ἰχνὶΐ. δτὸ 6 ΚΧὲθ--διὲ [δὴ 
ΔΙ γιηδιϊγθ ΔΏΒΤΨΟΣ ὙΪ αὐ]: βΠσδίίομα) ἴἰο [86 
ῬΓΆΥΘΡ οὗ [80 σδυτοῖ. ἘΕῸΓ ἱμδὶ Ῥσαυοσ 8}}4}} 88- 
ΒΙΓΘΟΪΥ θ0 Βοασάὰ, δαὶ αυϊΐο Οἰ ΒΕΓ ΤΊ86 (ἢ Δ 886 
ληδρίηοβ [7]. ΕἾσει οἵ 4}} (Π6 Τ,ΟῈΡ τηδῖζοϑ ἃ 
αἀἰδιϊποίίοι, το τῊῶ8 ἢοίὶ τηδὰθ ἰῃ [ἢ 6 Ῥγδγοσ, Ὀ6- 
ἵπϑθη ἰῃ9 ρῬϑσβοῦβ, δοοουράϊηρς ἴο {πον το ἱρίουβ 
δη4 ΤΩ0ΓᾺ] σοῃαϊἰΐοη. ΤῊΘ ῬΓΑΥΘΓ ἰαἶκοα (ἢ 6 Ρ60- 
ῬΪθ 88 δῇ υῃάϊϑεησυΐθηοα ὉΠΣΥ ἴῃ τιμαὶ ἰδ 
8 ἴῃ τι ῇῃδὶ ἰα ὈΔ4, ΤῈ βοοά ΔΓΘ ποῖ Θχοορίοα 
Ὑ6ΓΘ [Π6 γα οἰόμενος οἵ 186 ἴθ ἐφ ϑροκθῃ 
οὗ (Ἰχὶϊ, 10, 17; ᾿χὶν. 4, δ, δ. αμὰ πθοτο ἀ6- 
Ἡἰνεγαῃοθ δηὰ βαϊναιίοῃ ἅτ μροκϑη οὗ, [Π6 671] 
ΔΙῸ ηοΐ ὀχοορίοα (Ἰχὶϊ!. 16 ; 1ἶν. 7, 8). [1 ἰ5 ποί 
[0 ο86 ἰμδί (8 ὈΓΆΥΘΙ 8] ΘίΒ6Γ ἱβηογοδ ἐδ 9 

αἀἰκι ποίου δοίποοι πο μοοὰ διὰ ἔπ6 Ἀδὰ ἔπ [ἢ9 
οομμυηΐϊγ. ΤῊῖ6 αἰκδειποίίΐοα ἐδ ΤᾺΪΏΘΏΠΥ 
τηδᾶο ἴῃ ἴ86 Ἰαἴδον οἵ ἰχἱϊὶ. 17: Βοῖασε ἴοσ 
Ὰν δοσυ δ δ᾽ ἴο [86 ἴεῖρϑα οὗ τ᾿ ὲπ 9 
ἐπ θχίζδι 6 (δμοπαοὰ ἱγαπαϊδίϊοη). «6 ἤονδ "8 
ΒΩΒΊΓΟΙ ἷβ ΘΧΔΟΙΪΥ ΟΟΠΙΌΓΙΩΔΌΪΘ ἰο [18 Ὀγαγοσ. 
ΟοΡ. ἰχυ. 8 εᾳ.: 809 Ὑ1|11 ἄο ἴοσ τὰν δοι- 
νδρῖδ᾽ δαῖτθα. θη [Π6 ᾿ΓΑΥΟΣ βρϑϑῖκα οὗ ἰῃ9 

Βοοά | πΒοὶο πδιείοη μοΐης αοάΒ ῬΡΟΡΙΘ, 16 τοΐϑγθησα 9 
ἰο ἴ86 ογἱαῖπαὶ γοϊδίΐοα οδίϑ Ὁ] μοα Ὀοίνγθοῃ ἰπ οπὶ 
δῃὰ αοά. ΤῊ ῥγαγοσ αἰδι μουν ἀθοΐδγθα ἐμὲ ἰΐ 
ἴα ἴον ἵῇοβο ἱμαὶ παῖ! ἴοσ Ηϊπὶ πὶ αοα δοῖβ, δπά 
(πδὲ ἰε ἰ6 6 γῆο τεϊοϊοοι ἢ δηὰ πουίκϑε εἰ κειϊθοῦβ" 
ὭΘΗδ ὙΠοῖὰ οὐ πηροίβ, ᾿Ιχΐγν. 4, ὅ. Μογοογυοσ, 
(ἷ58. Ῥγαγογ, πῖον ἰδ6 οδαγοι ἰβ δυρροθοὰ ἴο 
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εἰΐοσ, ἰδβί 1 Η68, ποῖ ἰ μϑιδπ την 118 δίσοης οοὨΐρα- 
δίοῃ οἵ ργϑνδ]θηὶ δῃὰ σοπογαὶ προ] 685, ἰο (ἢ 6 

ἶν. 6. Ὑμεγθ ἰΐ ἷβ βαϊὰ : δ ϑϑὶς [89 1οσᾶ ἸΝῚ 9113 
ΜΩΪΟΝ τρῶν Ὀ0 ταπὰεγθὰ Ὁνμὴ]9 86 ταν ὯΘ εχϊδίορῃοθ οὗ 8 [αἰ τδΐα], ῥγαυίηρ ζοπιηδηῖ. Ὦγ. (0 πῃ ἃ -- ον οτογσυι πίῃς παίορ ἐ ἰουῃα, πιαψ δὲ 

ΝΑΞΟΒΙΔΒΑΟΘΗ ἴδ] ἰο δρργεοΐβίθ (ἢ ὑβσγϑυδὺ ἰμδΐ ᾿ ῷιῃηά. Βιυὶΐ ἀορδ5 {ἰ ΤΠ π ιμαὲ δ Ὁ) οδῃ προ Ῥσϑοθᾶθβ σβαρ. ἰἰχυ., δηὰ διιυίθυΐεα ἰὸ ἰΐ ἀεοίδοίβ 
διὰ ὈΪΘπλἐβἢθ68 ὙΠΊΟΣ ἐξ ἄοοθ ποὶ γθ8}}ν οοηίδίη.--- 
ἢ. Μ.]. Ἰῃ οἶδρ. Ιχν. ἴποσθ 18. ἃ δῇδγῃ ᾿ἴῃθ οὗ 
δορδγαου ἀγα π ὑείποοη ἴῃἢ6 δογνδηΐβ οὗ 968ο- 
σδὰ ψὸ Βαυθρϑοηρῶι Ηΐα (γοτθ. 8--10,184α.), δηὰ 
1:6 Ρεσβοδα ἯὮΟ Β8Υ6 οσβδίζοῃ Ηΐπ (τοῦ. 1] 8ηα.) 
Βαϊ ἴι 18 ποῖ {π6 ᾿ηἰθηϊΐοη οὗ 186 ΓΒ ἐμαί ἾΕΙ 

᾿ Χ86] βῇου]ὰ δῦ6 τοἀσυοοά ΟΥ̓ (δ δχοϊαπίοη οὗ {Π6 
ὈΠΡΟΔΙν ἴ0 8 {|| βοοῖκς, κδὰ ἰπδὲ ϊο οἱ ά ΡΝ ΠῚ 
δγοῦδὶ ργοῦλὶδο οὗ 8} ΠΣ ΘΓΘὮΪ6 ῬΓΟΖΘΩΥ Βῃου]ὰ 
δηὰ Ὀὑυϊ ἃ Βοδῃιν γϑβ ζαίίου ἴῃ (86 α]οσίουβ {ἰπ|6 
οἵ ββ] ναίώοῃ. [ἴῃ ἰῃ9 Μοβδίδηϊο ἐΐπηλθ 18γ86] μἢ}δ}} 
να ποῖ ΟὨΙΥ͂ Ὀ]εδαοα δηὰ ρ]ογίουρ, θαΐ 4180 παπιο- 
Τοῦβ (οοηλρ. Εσεϊκ. χχχνὶ. 37). ΦΨυδὶ {πῖὴκ οἵ 
Ῥίαςσεοβ βῃσῃ δῷ χίϊχ, 18 βμηᾳ.; 1ἦν. 1 ραᾳ.; Ιχ. 4 

ᾳ.] Βυῖῖδο ΒΡ ΜΝὶ]11 ἰαἶχο (6 τρϑιθοσβ οὗ 
ἮΝ τοἀροιαοὰ σμυγοβ ἢοΐ πογοὶν ουὔἵ οὗὨ [8.86]. 
ΗΖ ἰδἰἴκοβ. θαι ουὖἱ οὗ 41} πδίϊομβ. ΕὉΓ, σοῃηθο- 
τίου χὰ ἢ (16 ουγοὺ οὗ [ὴ9 γοάθϑιιθα δ ΠῸ ἸΏ ροΓ 
ἀοροπάρηϊ οὐ Ὠδίυγα] ἀοθοθηί ἔγοπη ΑὈγδῆδιι δηΐ 
οαἰγουπιοίαϊοη ἰη ἰμ6 δοδἢ, θὰ οὐ Ὀοΐης θότα οἵ 
οά δηά οἰγοατηοϊδίου οὗ [6 ἢοασὶ.0 [6 αἶνο 
Βοσο Ὦγ. Φ. Α. Α:ΕΧΑΝ ΕΒ Β 8Ώ8γ818 οὗ {(δὲ8 
βοοίΐοη :, "ὙἼδ6 ρτοδαὶ δοϊζηδ οὗ [ϑγ86}}Β αἱ πγλ}8- 
ΠΘΟΙΙΒ ἰοϑδ δηὰ ρψαΐη ἰδ βοϊνοαὰ ὉΥ ἃ ὑγοαϊοϊΐοῃ οὗ 
1Π6 οΔ]]ΠἸης οὗ ἕς Οοϑηξ]οα, νοῦ. 1. Τΐδ ἰα οου- 
ποοίρα σι 1τμ86 οὐδίπαίθ υπίδι τ" Ὁ] 688 οὗ ἰῃ6 
ΟΒόβοα ρθορὶο, γοσ. 2. ΤΟΥ͂ δ΄θ χοργοβθηίοϑα, 
ἀμᾶον (ἢ6 ἔπο πιδῖῃ δϑρϑοίβ οὗ (Ποῦ ΠΆΓΟΥ δἱ 
ἀἰβογθηΐ ρογι οάβ, 88 ἸΔοΙδίοσβ δηὰ δ8 Ῥῃδτγὶ- 
δαΐὶοδὶ Ὀἱχοίβ, γοῖϑ. 5-ὃ. ὙΠοῖν οβδιϊηρ οὔ᾽ δὲ 
ποῖ οοσαϑἰοποά ΌΥ̓͂ ἴ}6 5᾽η5 οὗ οἢ6 χοηογαίΐοῃ, θυὶ 
Οἵ ΤΩΔΏΥ͂, γοτβ. 6, 7. Βυΐ ον ἴῃ [ἢΐ8 γε]θοιοὴ 
ΤΆΘΘ ἴΠ6Γ6 ΜᾺ8Β ἃ οὔοθθη σοιληδηΐ, ἰη τ ἤοηι [ἢ 6 
Ῥγουγΐβοη 8681} Ὀ6 [816 ἀ, νογβ, 8-10."--᾿ Ὁ. Μ.1]. 

ὦ. 1 δὼ βοῦρδι ----- Δ] 86 ΤΥ ΣῈ ὨΆΣΏΘ. 
γον. 1. Το Αροβο Ραὺ] υπάογθίδηάβ γογ, 1 οὗ 
6 Οφη 686. πψ Ἐ1]6 πὸ δάμογο ἰο (Π6 ϑερίυδρτηϊ, 
πὶ ἢ} ἃ ἰγαηβροδίιοσ υἵ {86 οἰδυθοα (Βοαλ. χ. 20). 
ΤΙ ον ρ οοιμμηοηίδίοτβ (τ {ἢ Θχορρίίοη οὗ 
Ομ 116 οσΣ αἰθοβδι} 18, οορ. ἘΟΘΕΝΜΌΕΙ:ΕΒ 
δειοὶ. ἔπι ἰοο.) ἃ ταοβϑὲὶ τηοάοτῃ ἰμἰΘΓργοίοσβ ΓΟΙῸ Σ 
86 πογά5 ἴο (6 προϊἑονὶηρς εν. Οὐϊν ΗΕν- 
ῬΕΎΕΒΙ,, ὙΠῸ ΒΌΡρΡρΟΘΟΒ (6 Ῥογβῖ ΔΒ δρθοὶ ἤ04]}}γ 
ἰο Ὀ6 ἢογα τηρδηΐ, ΞΤΙΕΕ δὰ ΤῸΝ ἩΟΣΕΜΑΝΝ δῖ 
ἐχοθρίίΐοηβ. 1 δῶτοθ ὙΠῸ (Π 660 ἰαίογ. Εὸν 1) ἱΐ 

ψοΣ. 1 ἰμ ἴο τοΐδεν ἰο ἐπ ὅ ονσο, πη ΠΥ). ΠΥ) 
τουδὶ δ σπγ : τι, ἱποοϊεπάπηι ην6 οδέυέ, 
δηὰ ποῖ “1 1οἱ Μγβοὶ ΡῈ δϑίκοὰ ίοσ, θ6 Ἰουθα," 
μι πϊοἢ οἰρηὶ βορέου τ ΝῚ ρ4] ἀπάουδιθα]ν ἢ 88 
ἰὼ Ἐοὶκς, χὶν. 8; χχ. 8, 31; χχχνὶ. 87 (ΝΊ ΡΒ. 
ἰοἰεγαιίυνωπι). Ἐογ, πῃ ἴδοὶ, ἴ6 768 Ὦδνο ποί 
βουρσαι ἴπ6 ΓΟΒΡ, δη ἱποσγοίοσο ἤδνο ποῖ δϑἰχοα 
ἴον αικὶ ἰουμὰ Ηΐπι. [{186η τὸ που]ὰ ἰαἶκα (89 

ψοτῦθ ΟΣ Σ δὰ ΝΥ) ἴῃ 80 δοηθο ἰη ποῖ 

ὉΣΥΣ ὀοσατα ἰη (ἢ Ρ]λοοβ αυοϊοα ἔγοπι ἘΖοκίοὶ, 
ται ποῦ] ὃὉ6 Δί ττηθα χοραγαϊηρ {Π6 76 98 ἴῃ 1Π6 
Ῥίδος θοίοσγθ τ ψ ἢ ϊοῖ τδΆ ποὺ ὑγὰθ οὗ ἤθη, 78 
τηῦβὶ ἰμοη ἴακὸ Ὁ 0) δῃὰ ΝΥ) ἴῃ {Π6 βθῆβδ οἵ 
φιαεγοπάίμπι, ἐπυσπίοπάππι πιὸ οδέιμϊ, οΥ ἴῃ [ἢ 6 ΒΘΠΒΘ 
4] πὴ Ταρ4Ὁ]6 οὗὨ δεΐηρ δείκοὰ ἴοσ, σδρδθ]θ οἵ 
Βοΐης ἰοαπα ;» δυὲ {μΐ8 Βοπ8ο {π0 Ρεσίεοϊ ΝΊΡΠαΙ 

οδπηοί θθασ. [ἢ τείδσγθῃοθ ἰὸ ΖΦ ὙἽΣ, δὰ οχϑπιΐμδ- 
ἰἴοη οὗ (6 ρἴδοθβ ἴῃ Εζοϊκἰ οὶ τηδίκοθα [Πΐ8 οἶβϑυ. 
Βαϊ ἴῃ τγϑίδγθηορ ἴὸ Εν) ἀρΡΡΘΆ] ἰθ τηδᾶβ ἴο 88. 

4Δ 

“ἴο 06 σΆ040]6 οὗ θοΐῃρ ἑουπα᾽ ἴο {π6 δἀχοἰιδίοπ οὗ 
186 δἰ ῃ  βοδίίου “ ἴο Ὀ6 δοίυδ!} Υ ἰουηα ’ Βυϊ μαι 
τασδὶ 6 (Π|0 οᾶδ 1 γϑῦ. 1 β ἰο Ὀ6 σοίοσγσοὰ ἰο (ῃ9 
δενε. 2) 7323 μ 317 512 ἰδ ΔΡΡυοργίδίθ Υ 
δρΡΡΙ]οὰ οὐἷγ ἰο Οδηϊοα, 85 ὀσοῦ ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ 
οΟὨἤξαϑθα. [ὈΕῚΊΖΘΟῊ 880 0818 αἰἱθηϊίου ἰο ἢ 
86 οἵἩ 2 (οοπιρ. ἴν. δ) ἴῃ γϑγ. 1 δπὰ οἵ ὮΡ ἴῃ 
ΘΓ. 2, 88 πα ]οδίΐηρ (παὶ γεγ. 1 σοϊαίθα ἴο {86 
θη εθ δηα γψϑγ. 2 ἴο ἐδ 76 ν18.--- Ὁ. Μ11... ὙῈᾺ 
1πΠ6 πογὰβ 22) 22) (η9 [0Β}Ρ πίβῆϑβ ἴο ἄθοϊβσθ 
{δὲ Ηδ οοτβ Ηἰπλθο]ῦ Ἰονυΐηρὶγ δπὰ Ἀτγεβαϊηρὶν 
ι τ Ἡπ808 ΒἰΙμοσίο δίσδωροσβ ἰο Ηΐωι (οοΙΏρ. 
ὙΠ]. 9). 
3. 1 αν ὄαρτϑαᾶ ουἱ----ἰ ον ὈΟΘΟΙ.--- 

εγβ 2-7. [τ ορροκίϊίοη ἴο πιδὶ {86 ΓΟΒὺ π|}]} 
θ6 ἴπ ἔβοὶ ἰο 186 Θϑη θα τὸ ἅτ οἱ ἴῃ (ἢ686 
Υ ΓΒΟΘ ὙΠδΐ (6 1.08} Ὑἱβιιϑὰ ἴο 6 ἰο [δγϑ6], δαὶ 
ὙᾺ8 Ὡοὺ ΟἹ δοοουῃΐ οὗ {Π6 Βα ὈΡΟΓΏΏ 688 οἵ ἐπΐ8 
Ρέοορὶθ. ὙΠ ἰμβηΐίθ, οοπιραδαείοπαίθ ἰονα (ἢ 

ΤΟᾺΡ βργοδὰ οὔὐ Ηΐβ βιδηᾶδβ ἴο 1δγϑοὶ Ὁ" 77. 72 
(οοΙΏΡ. το. ὃ ; χχυλιὶ. 24: 11. 18; }}1, δ; [χί]. 6), 
ὦ, 6.,) σΟμηυΑ}} γ. Ηθ πουϊὰ ρΙδα]ν ἢν βῆ- 
οἸοθοὰ (ἤθ ἰῃ Ηἶβ δῶιβ 85 ἀθας οἰ ]άγο (5 2 
866 ἔδο Ζι8(.)γ. Βαϊΐ (Π0Υ ΜΓ δ σϑίσβοϊοσυ ρθὸ- 
ΡΪ6. Ηο 6811 μι Ὦ» τοὶ "2 ἀδ, γϑσ. 1, (86 αθη- 
εἰἶοα ; θὰ [Π6Υ ποσὲ ὙἼ ὉΡ. Ηοπ μον ργονοὰ 
ΓΟ ΓβΟΙΟΥΥ 18 ἀδοϊαγοὰ ἰῃ πμδὲ ΤΌ] στα. ΕΝ Ῥυγ- 
Βι164 671}, ΡΟΓΨΘΟΓΕΟ τα γ8, δα {15 τδ88 (Π6 ἢ 
οοῃροηασθηόο οὗ ἐμοὶν οἸ]οπίηρ, ποῖ ἴπ6 Τπουσ δ 
οὗ Φοῦονδα, Ὀὰϊ ΟἿ] ᾿ποὶσ οὐσὴ τδουρδια 
πώ Ἰν. 7; Ἰῖχ, 7; Φογ. χυὶδὶ, 12). Βυϊ ποὶ 
ΟὨΪΥ ΟΥ̓͂ οὐ ἰὴ ἴο ἀο πμαὶ ἰδ8 19βὺν ἀεδίγοά 
ἀϊὰ {βοῪ οἴξηα Ἡΐπι, ὈὰΣ δἷδοὸ ὉῪῚ ἀθβδηὶ δηὰ 

ΟΡβθη (25 -ν, ΘΟ. “00 ἱ. 11]; νἱ. 28; χχίὶ. 31, 
ῬΓΟΌΔΡΌΙΥ, ἴοο, Δ] υάΐηρ ἴο Εχ. χχ. 8) ἀοΐηρ οἵ 
(μδὶ ψΒΐο ἴθ ΘΟὨΙΣΑΙΎ ἴο (ἢ6 οἰΐοῖ οοτηπιδηά- 
τηϑηΐ οὗ 1Π6 ἰἢ , ΟΥ͂ Κτοβθ ἰαοἸδίγυ πῇ ϊοὶ 
16 Ὑ Ργδοῖβοα, τ ἢ116 ἢν δου Βοθᾶ ἐπ βατάθηῃα 
ΟΥ βτογνοθ (οορ. οἢ ἱ. 29 ; ̓χνἱ]. 17), δηὰ Ὀσσχαῖ 
ἰΟΘΏΒΘ οὐ δἰΐδυβ ὙΠ} 1ΟὮ, ΟΟὨΓΓΆΓΥ ἰο (ἢ 6 ἰδ, 
ὝΘΓΘ 01} οὗ Ὀτίοϊτα, Αοοοτάϊηρ ἴο ἴΠ6 Μοβαῖο 
ἸΔῈ ΟἿΪΥ δὴ αἱίδν οὗ ϑδαυί ἢ  οΥ οὗ ὉΠ ΘΤ δίο 68 
[ον οὗ ποοάθῃ Ὀοδγὰβ ονϑεϊαϊὰ τὴ Ὀτα88] ντᾶϑ 
ΔΙ]οτοα (Εχ. χχ. 24 βαα.; χχνὶϊ. 1 βαᾳ. ; χχχ. ἕἹ 
Βη4.). ΤΊ γί οῖκβ τθο 8} ΒδΌγ]ου, ἰἢ6 Ἰαπὰ οὗἁ 
ἰαίεγ εξ οοοέϊ ἴτοτα δποϊθηξ ἰὴ (6 ε6ῃ. χὶ. 3). Αη-- 
οἴ ὺ ἔογπι οὗ {ποὶν Ἰἀο]αίσγ οοπδίαιθα ἰῃ ἐμ οἷν ἔγο-. 
απουίην δτονθα δηὰ οἴπεον 'κϑρῖ (ἰ. 6.) βοογοῖ,. 
Ὠοῦ ΘΕΒΙΪΥ δοοθβαὶ }] 8) Ὀ]8ΔΟΘ5, ψογ ἴΠ6ῪΥ ονθῃ 
Ῥϑαθοα (Π6 πἰρἢϊ 1 ογάοσ ἰο οθίδϊῃ σρδηίϊο σον ο]δν. 
οη8 ἰὨΣΟυρὮ {16 ἀδοπιοηβ, οὐ ἱβσοιρὴ (86 βρίτἰ 8 
οὗ (μ6 ἀοδά, ἃ (πη τ ἢ λοῖὶ γγ88 βίσὶ οι] [οτυιἀοθῃ 
ἴῃ ὑπ6 αν (Πουϊ. χν δ. 11 9 ΘΟΙΏΡ. 188. υἱϊ}. 190). 
Ενοη ΦΞΒΟΜΕ δηὰ ΤῊΗΒΟΡΟΒῈΕΥ δαγνθ 80 ὑπάρτ- 
βίοοα ἰμΐβ Ρ]4οθ. ΦΈΒΟΜΕ Β8Υ8: .. “ ὑξῷ 
υεἱ λαδίίαγ,δ ἵπι δεριυζελτὶα εἰ ἐπὶ ἀεἰυδτὶδ Ἰαἀοίογατα 
αογτπῖοηδ, υδὲ δἰταίτδ ροϊέδιιδ ᾿οδίίαγιιτα ἱποιδατὰ 80- 
ἐμὲ ὀγαπέ, οἱ δοηιῖδ ἤμιτα οη1. Οἷον 
ῬᾶΒδαροΘ ἴγομιὶ δηοίθης δυΐϊμοῖβ σορασάϊηρ (ἢ ἐδ 
υβᾶρθ 816 χίνϑῃ ἢ ΜΌΕΣΙῈΒ, ὑπ ἰοο. 1᾿ 
ΒΟΘΙΙΒ ἴ0 16 668 ΔΡρτορσίαίο ἴο {ΠῚ} Κ οὗ ρυγὶῆςδ- 
ΤΟΥ ΟἸΟΓΙΩρΒ Ὀγεθοηϊθα ΤῸ. (Π6 ἀασδβαὰ (πῇ 
᾿κὐτυαίζονεδβ, ΥΊΤΕΙΝΟΑ), 858 ἴμοεθ οἤδείηρββ α 
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ποὶ τοαυΐτο 8 Ἰοηρίμβοηοὰ βἰνεῖηρ οὐ Ῥαβδίπς [86 
αἰκδς 1 ΒΘΡΌΪΟΙΓΑΙ οατοα. Ὁ ἾΧ) ἄγ ἰοοα αὖ- 

δοοπαϊία, 88 χῖν 1]. 6 ΓΛ) τέβ αδοοοπά ας, 18 2 

6511 οὐίαἰπθ ἐμ 6 δἰ στ βοδιίίου οἵ πἰάϊηρ' ἔγοτα {πὸ 
εἰ χηϊβοβιίοῃ γε, οὔδετυαγα (οοίαρ. Ῥτον. γ]]. 
10). ΤῊ δπίηθ πϑῖοῖ ἀἰνί 65 ἰμ6 μοοῖ, Ὀπὶ 068 
ποῖ οἶον ἴῃ6 ουά, ἰδ βοοοιάϊ ῇ (ὴ9 ἰδαχτ υη- 
οἴοδη, δηὰ ἀπτοὶ ποῖ δ6 οαίθῃ (ἴμου. χὶ. 7; ὕβυϊ. 
κὶν. 18). υαπιαάϊΐι εἰειϊὲ «ζωάαθοτιροι τεβριιδίϊοα, 

ιπ| Φωάαφα τυ ἐγασὶ δυι68,." Βαὺ8 ΒΟΟΉΑΒΥ (Ηὶ 
φοξ. ἵ. Ρ. 804, οοπιρ. 10Κ6 χγ. 11; ν᾽}. 26, 82). 
1ι ἴ6 ἀουδιαϊ πἢοῖθογ ἰῃ οὐν οἷδοθ 6 οουθτλοη 
οὐ ἰδ γἰΐαδὶ τι οὗ δινὶηο᾿Β θ6βὴ (αἱ {Π6 βδου βοῖδὶ 
ΤΑΘΆ}) 8 θροίκεῃ οἵ, Βοίῇ δτϑ ροββίῦ]θ. ὙΏθγα 
δΎΪΩ6 86 δδίθῃ, ἰῃ τα ἰΠ6Ὺ σδῃ δἷδο Ὁ6 υϑοὰ ἰῃ 
βδογϊῆοο, δηὰ πθοσγο ΒΟΥ δια βδοσίβοθα, ἔθ Γγθ 
ΠΟΥ ΓΘ 8180 θδίβῃ. [Ἃπ ἰχνὶ, 17, ἰοο, θο(ῃ Ῥγο- 
ἴδῃϑ δηὰ βδογϑᾶ υβο8 οδῃ Ὀ6 Ῥγοῃλ βου ΙΒ} Υ ΒΡΟΪΚ ἢ 
οὗ, Ὑμαὶ διηοης ΓΩΔΗΥ͂ μοαίπιθη Ὠδίϊοηβ οὗ δῃ- 
εἰχυΐιν ϑσίηθ ψογο οβογοά ἴῃ βδογίβοθ ἢδὲ Ὀθθὴ 
Βυ ΒΠοἴθ ΠΥ ῥγονθά Ὀγ ΒΡΕΝΟΕΒ ()ε ἰεσο. Ηοῦν. 
Ρ. 137), ΒΟΟΒΑᾺΤ (ΒΒ ίονος. 11. Ρ. 881 4.» ϑαυ- 
ΒΕΗῚ (1) βοϊΐδ οείογιηι, οαρ. 23, ». δ12 5αᾳ.}); 
ΜονΕΒΒ (Ῥλοεη. ἴ. ῥ. 218 βηα4ᾳ.). Τπαῖ (86 Βαδγ- 
Ἰοηΐβηβ βδογϊ βορὰ δηὰ αἱ βινὶπθ βϑοπιβ (0 Ὁ6 ἷπι- 
᾿ἰοὰ ἴῃ πϑδὶ ἴᾳ ᾿ιογὸ βαϊὰ [7], θυΐϊ 18. ποῖ οοῦ- 

πρροὶ ΌὈΥ οἵδιον ἰοϑιϊπηοηΐθα (οορ. ὈΕΙΙΤΖΒΟΗ 
ἐπ ἰος.). ΡΒ το 8 ἰο τεηά, ἰο ἰδαν ἴῃ ρίδοεϑ 

(οορ. ὅθη. χχνὶΐ. 40; Ῥα. νἱΐ. 8 εἰ δαερεὴ ἷθ ἄπ. 
λεγ. Το δἰμτ βοδίϊοη τυσοὲ Ρὸ ἔμαῖ ὑυΒίο ἴδ 
ἴοτῃ ἴο ρίθοθια, Ὀσοϊσθῃ. [(ἙΒΕΝΊΟΒ δβεῖσῃβ 
ἰο (89 ποτὰ δθ τηοδηΐϊηρ οἵ ὈτοΙΒ, δοῦρ, πἢ1οὶ 
ἦν. 80 οδ]]οὰ ἔσο (6 οηΐβ ΟΥ ογυθδ οἵ 
Ὀγοδὰ οὐ πδϊος (86 Ὀγοίῃ ἷ8 ρουτοῦ.--. ΜΜ]. 

528 δ τεβ [οδᾶα, αδοπιϊππαδιϊιδ, ἀοταϊῃδίΐοη (οοταΡ. 

Τιον. υἱὶ. 18; χίχ. 7; Ἐκσοῖς. ἰν. 14). Βσοῖσθῃ 
Ὀϊτα (ἃ γασοιιΐ, ἃ. τα0416γ) οὗ οἰ Δ ΕΟΙΏ δ ἃτΘ 
τποὶς αἰδῆθα. ΤῊθ οχργοβδίοη '8 πῃθύοηντη οδ] 
[ΒΥπθοάδος ῖοδὶ, οοπιρ. ὅ6γ. χχίν. 2. Τῆς ΚΕ τὶ 
τεδὶβ 9, σι οι, δοοογάϊηρ ἴο ᾿υάβοδ νἱ. 10, 20, 

ταυδὶ ᾿θοδῃ ὈὉτοῖδΒ. Βυΐ τὴ6 δἰίογδίϊίοῃ 18. ποὶ 
ποοάθά. ἴῃ συγ. ὅ ἰπς Ῥιορἢοὶ 8]10ἀ68 ἰο ἰάοἶδ- 
ἔγοῦβ γἰύθα οὗ ρυγὶ βοδίίου οὐ βαποι δολίου πἱοὶ 
ΜΌΓΟ ποΐ ββποίἰοηθα ὈΥ ἴ86 ἰδν. ΤΉΘΥ ὙῸΓΘ ΡΓο- 
ὈΑΡΙΥ οοπηοοϊοὰ τ 11} 86 οοἰοθταϊϊοη οὗ πλγβίοσ 6. 
Οηθ σϑολ}]Β δρργοργίδιοὶυ μοῦ {86 πορὰ οἵ 
ΉΟΒΑΟΕ οὐαὶ ως ἄπτπι υἱσιι!δ εἰ ατοοο. [ ΠΈΝΡΕΕΒ- 
ΒΟΝ (δίῃ κα ἴη6 οἶδα ἤογθ ἀδκογί υϑὰ ο Ὀθ θῃ- 
εἰτοῖν ἀἰβογθηῖ ἔγοπι (6 ἰἀοϊαίθγβ βροίζθῃ οἵ ἴῃ 
νοσῆ. ὃ, 4. “ Ηανίηρ βροολῆρά {Π6 δἰηβ ἔοσ σῇ] οἢ 
16 9ο.γυ8 τοῦθ ποίοτίουθ, ἀυτίηρ τῆδὶ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 
οδ]οἀ (6 ἰΔἀοϊαίγουθ μεγϊοα οὗἉ ἰποῖρ ἰβίοσυ, 96- 
ἨονΔἢ ΠΟῪ Ροσίγαυβ (μοὶ οἰδιδοίοσ ἀυτίηρ (86 
βου ῃύθουϑ ρετὶοά, ον ἐδβαῖ προς δαοοοοαοα [6 

. Τοϊατῃ ἔγοπι [ἢ6 Τρ ν γ---ἰ πο ϊησ ῬΠ τ βαΐβμ, 
Τα ἀἾ8πι, δη ἃ πιοάογῃ «[πἀ δία." ΟΟμΡ. [β8. 
Ἰνῖ11. 1-3., [μκὸ χυϊὶ. 11; Βουι. χ. 8.---Ὁ. Μ.]. 

Ὑ}κ ΔῚΡ στϑοδ}]δ ΧΡ Ίοβαίοοβ βυοῖβ ΑΒ τὸ διά 
ΧΙ χ, 20; αεη. χίχ. 9, 8, 2; Ῥγονυ. ἰχ, 4. 16. 
[“ΤῊΘ ἰύογαὶ ἰγδηβὶ δίξου ἱκαρρσοδοῖ ἴο [ΒΥ 8617, 
ν᾽ ἰο ἢ 10] 165 γοπλονα] ἔτοπι (6 βροαΐζογσ. ΤῊΘ 
ἙἘΠΥ,, ἴδῃ ἃ ὉΥ {πγ80]ἴ δηρροοία τῃο ἰάρθα οἵὗἁ 
βἰ παρ ΔΙομ, ΝΏΘΓΘΔΒ 8}1 ἰπαὶ ἴα ὀχργονοοὰ ὉΥῪ 
ἴπ0 ἩΦΌΓΟΥ ρἤγαβο ἷβ ἴπ6 δοὲ οὗ δίδπάϊπρ ἅπταΥ 
ἔγοπι [8 ΒΡθβίκοσ, ἴου ποῦ ΤΟΎΤΗ Βδ5 Ἰοιπα 
16 ἰάϊοιηδος οαυλγαϊθης 60 ἴο ἘΠ γΥ86]7," 
ΑΤἸΕΧΑΝΡΕΒ. Ὁ. Μ.]. 02) εἰδηιἀβ Ὁμ]Ὺ Βοτ 

πὶῖα 3, ῬγΟΡΘΌΙΥ Ῥδοδῦβα ἵποτθ Ἰθ5 ἱπ {86 ποσὰ 

186 ἰάορα οὗ δῷ δρργοϑοὶ δαὶ που]ὰ Ὀὰ οβδηεῖνο, 

ἀϊδιαγοίης. ἼΛΙΟ [8 ομθ οὗ [89 ταγθ οδβρεθ ἴῃ 
ποῦ [86 νοῦθα] βυἾχ 88 ἐπ6 εἰσ! βοδιίοη οὗ 
(Π6 ἀαινο (οοπιρ. χὶῖν. ἽΣ [1 ἃτῷ ΒΟΙΥ ἴο 
[896, ὦ. 6., ὍΠδΡΡὈ 6.---᾿ Ε1,..]. {86 
πογὰβ τ ϊσἢ τὸ γοδὰ ἴγοτα γο σ. 8 ὁ, 0 τσ. δ α, 
ΤΟΔΙ]Υ͂ ΡΟΓΙΓΔΥ δυσὰ ἰἀΟΙΔΙΓΥ 88 ἴπΠ6 Ὄχίϊθθ οοτὰ- 
ταἰ ἱρὰ ἰῃ Βαθγίοη, τὸ πιυϑὶ 16:2 88. δὲ 
Ἰηογροϊδίϊοη. ΕΣ [86 ἀοϑοσ: μου 18 δὺ ρατγίςι- 

Ιὰν ἰΠδὲ 1 οου]ὰ Ῥγοοθϑὰ ἔτοτι Ὡ0 οὔβ δὰ δὴ δυο- 
πἰϊηοθο, [Εδτο δῖ ΟΌΓ δυῖδοσ πουϊὰ 4Δ]τοσ τ1Π6 
ἰοχὶ ἰο πιο ἰΐ οοῃίοστῃ ὑο ἷβ (ΠΘΟΙΥῪ οἵ ἴΠ6 11- 
ἴᾳγ οὗ Ῥγόορβθου. [1 τψ)δϑ δβιιοῖι 1ΔοΙ δίγΥ δ8 ἴα Βθσθ 
ἀοδοσὶ θὰ τηδὲ Ὀγσουμεϊ οὐ [6 Ψ2εν8 ἧς 158- 
ταϑηΐ οὗἩ ἐμ Εχὶῖθ. Οοιαρ. 88. ἱ. 29 : [νιὲἱ. 83-8. 
ΤῊ ΒΑΟΥ]ΟΏΪΒἢ σαρν Υ ἢδα ἴδ οἴἶδεςί οἵ πηδἰκῖ ηρ 
ἴθι ἴση τὶ ἢ ΔΌΠΟΥΤΘΏΟΘ ἔγομι βασι στοαϑβ ἑάοἱδ- 
ι.--Ὁ. Μ]). ΒΥ πιϑδῃβ οὗ ἃ βίγοηρ ἤρηγδεϊνο 
Ἔχργοβείοῃ ἴ6 1ῸΒΡ τπιδκοβ Κπότ ΒΟ τῦςἢ 
[8οθ6 ἰἀο]αίγουβ ᾿γβοῖῖοεβ 081} ἕος Ἠΐ8 σειγ θυ νΘ 
ἡαρῆοο. Ηθ ἀδβογίθοθ (086 δἰ ΠΏΘΥΒ ἃ58 18:6 ὈΓΕΟΥ͂ 
οὗ δῇ ὉπαθθῃοὨ80]6 ΠτΘ (οοταΡ. Ιχνὶ. 24), δ υὐκα 
βοΐ δϑοϑηβ ραγροίαδ}} Ὀείοσο Η πὶ (866 αἰ πιῖ- 
δ πὶ χ. 18; χ. 17: χχχ. 27). ἴῃ ογάοζ ἴο 
ΡῬζογα ἱπαὶ Ηδθ ἰβ ἴῃ ἰθυτὶ Ὁ] 6 οαγηοδὶ πὶ [86 
ἸΠΤΈΜΙΈΠΊΩΚ ἸῸ ψοΣ. δ ὁ, (Π6 08 διίθδίβ ἴῃ νοῦ. 
6 ἐμαὶ ἐξ 15 τυσιτῖϑ Ὀθίοσο Ἐξ. Ης ἀοοδ 
Ποῖ πη688 [Παὺ ἰῃ6 δ οἵ [ἤοθο ἰἀο]αίοτα 18 στὸ - 
οογάοα Ὀοίοτο Ηΐπι, ἴοσ πῆδὶ δα γοοογάθα 18 κἰδίοα 
ἴῃ νδὲ χοοα Ὀοίοτο δηά 90] ]οτθ. Βαυΐ ἱπιηλοᾶϊ- 
αἰοὶγ Βοΐοσγε δηὰ δῇοσ, τηθηϊίοη 15 πιδῆς οὶ οὗ βἴῃ, 
μαὶ οὗ ρυῃίβηπηοηί. ΤῸ ΓῸΒΡ ἰηίθηάβ ἴο βΒδὺ: 
10 8 ποῖ ΣΏΘΓΟΙΥ ἀθογοοα, δυϊ γοοογάοθα, βεὶ ἄότῃ 
ἰῃ 8 ἀοουπιεηὶ («οὉ χῆϊ!, 26 ; 26. χχίϊ. 80), ἰμδὲ 
Ι νὶ}} ποῖ 6 βἰἸθηὶ Ὁ}  διανῦθ σϑοοζωηρρεδοά. 

ΠΟΥ δοδῦσεθ ἐμαὶ (᾿9 ΤΘΟΟΙΏΡΘΏΒΟ ὙΠ] ποὲ ΤῸ- 

τααϊῃ ἰηἰοηιΐου θὰ  ψὉ}}} θοοοθθ ἔδβοϊ. Ὀρτὺν 

σΟΙΏΡ. 90Γ. χχχίϊ. 18; Ῥβμ. ἰχχίχ. 12 (1 αΐκο τὶ. 
38). ἼΠοθα δ ἴδ ον οὐδὸς μίδοοβ ἐῃ πιΐοῖ 
(Π6 Ἔχργοδδίοῃ ὁσοῦσβ 10 {86 ΟἹ] Τοδίδιηοθηι. ἴὰ 

ἔδοτα ὯΝ ἰδ Ἰουπὰ ἱπειεδὰ οἵ Ὁ} δα ἰὼ {86 Κ τὶ 
ΟὮ γ8γ. 7. ὙΠοδο ἔπνο ραγίϊοϊοβ δὸ ἔγϑαῦθῃι 
Βυ δεἰ πἰοϑὰ (Π 6 ὁ ἴον ἴπ6 οἴοὺ (φοΡ. οἱ Χ. 8). 
Τ1ι ἰβ που οὗ γοιηδτῖ ἰΠδὶ Φογοι δὴ (χχχὶϊ. 18) 
μά {8 γομϑς ταδη θαι γ ἰῃ ΗἷΒ τοὶ. Το αὐἱοκ 
σδδημα οἵ ρογβοὴ βου ἦβ γ ΣῪ παρά. Ὑεσ. 6 ως 
αἰὰ τοῖν Ὀοδόσῃ; δηὰ νοῦ. 7 ἰῃ γοίοσοῃοε ἴο [ἢ 9 
ΒΆΠΙΘ ῬΘΙΒΟΏΒ Ὀγοοθοὰβ ἴο βαύ ψοῦσ ἐπ αυ θα, 
ἴῃ [Π0 δοοοῃὰ ροσβοῦ. [7ΤἘ6 ἴοσγια οὗ (πὸ δά ἀγεβϑα 
βῆον μαὶ “2) Ὁ ΣΡ, νογ. 7 α, ἴδ ποῖ φογογιοὰ 

ὉΥ ΛΟ ΦΥ θὰὶ Ὀγ δὰ ὈΝΘΊΕ, πῖοῖ 8 Θδδί! γ πα- 
ἀεοτβίοοά ἤτοι 1. ΘΕΙΤΖΒΟΗ.). 5.2) ΤΟΊ οὐα- 

πϑοίβ ἰϊ8615 σῖὰϊ “, ΠΟ ΟΊ τον. ὁ, δὸ ἰδπδὲ (ἢ6 

ποτε Ὁ9 2} ἰο "ΒΓ ΔΡΡΘΆΣ 88 8 Ῥδγεηϊμοεῖα. 
χ᾽ ὈΓῸ» οδηηοί πιοδη: δαὶ ΤΟΥ Βανθ 

ὅταϊι ἀοαοτινοᾶ, ἱμοὶς θτεῖ, Θασ θα κτ}11.-- ον 
πὮν βπου]ὰ (86 ΓΟῈΡ Ῥαυπίδη ΟΠ] {18} Βπὶ 1 
{86 τηϑδηΐηρ ταϑ ἱπίοπἀοὰ ἰο 6: ἐμεὶν ἰσίΑ] μοὶ 

ἤοια ἴπ6 δορί πηΐηρ, ΠἘΥ ἀο πὸ ποῖ τεδὰ δ ΚΔ, 

οΥ βοῃθ εἰ πλΐϊασ Ὄχργοββίοη ἢ ΠΟΝΕ σδη ἴμοτο- 
ἴοτο οὨΪΥ 6 δὴ δέ ϊνογῃ, δῃὰ εἰχηΐν ργίπμι. ΤῊΘ 
Ῥιτορἢοὶ ᾿δ8 ἔπ ρϑορὶα οἵ (πὸ Εὐχῖ]ο ἴῃ εἶα ενο. 
ΤΊ ρον] βαδεγίης [π6 Εἰχἱ]6 οηᾶάητο ἴῃ 1ϊ οὐἷἶν 
ἰδο Ὀερίποΐηρ οἵ [δ ρυῃἰβμπχοηὶ ἰοσΣ ἔπ Ὡδίϊομλὶ 
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καῖε. Τῆΐβ Ρυπίδῃπιοηξ οχίοπὰβ Ῥογοηὰ ἰΐ. 
ϑοιηϑα ἔργον οχὶΐο 8ὲ}}} συὔον 

ὑπάον 1. Ἴδα ἤχει τοδίογδίίοο ἔγοσι ἢ 6 ΡΟ ΥῚΥ 
ῬΟΏΘ. 6γ86] τδ8 ΠΟΎΣ δ. (86 Εχ ]θ 

ἄφρηι. Αμὰ οὐ {86 ἔτει οχὶϊς ἃ θ60- 
ΟὨά κ5.}}} πόοσϑο ζ] ον. Εον (6 δβοοοηὰ ἀδθ- 
εἰσυοοη ὈΥ̓͂ ἰὰ9 Βοπιλδῃδ Μ88 ἰοίδὶ, π 116 {86 Βταὶ 

Απά ἰδΒ6 Ρθορ]8 γοὰ 

ἯΔ8 8 
δρϑῖῃ Ἰπορθη 

ὃν ΝΕΟΘΒΑΔΏΘΣΖΑΙ ἨΔ8 ΟὨΪΥ ραγίΐαὶ. Αδον (8.6 
ἔγβι οχἣϊο ἴἶἰθ [8 γδο  ᾿ἴ65 οου ἃ ογρδηΐζα ἐπ τλβα  ν 68 
δαδὶῃ δου ϊης ἴο ὑμεῖς ἰθν. ΑἶΟΣ ἰμ9 βοοοῃὰ 
118 οου]ὰ πὸ πθοσο ὃ6 ἄοῃθ. 718 Γπουχῆς 1168 
ΑΪΒῸ δὲ {π6 δεῖ οὗ (δ68 26Γ. χνὶ. 18 
ἰροθρ. ΤΑΥ͂ ΓΟΙΏΔΡΙΒ ΟἹ (Βΐδ ΡΪ406), πὨΣΟΝ χηδηΐ- 
ἐϑι}]γ ἀοροϑάβ οὔ [89 οὔϑ Ὀδίοσο ὑ8. 

2. ΧΟΤ ΑΙ], ΙΒΒΑΕΙῚ, ΒΗΑΙ, ΒΕ ΟΑΞΤ ΟΕ, 

᾿ πάρτε ΧΥ͂. 8-12. 
8 ΤὮυδ βαἢ (86 ΟῈΡ, 

ΑΒ [1ὴ9 ΠΟῪ π|ὶηθ ἱβ ἰοιμχὰ ἴῃ (86 ο] δέκ γ, ; 
Αμὰ οπὸ βαῖιμ, Πεβίγοῦ ὑ ποῦ; [ῸΓ 8. Ὀ]οβδίπρ᾽ ἐδ ἴῃ 1: 
80 Μ1Π11 ἀο [ῸΣ ΤΩΥ βουνϑηΐθ᾽ Β6Κ68, 
ΤΒδΐ Γ ΤΑΥ͂ πο ἀοδίΓΟΥ͂ ποι 4]. 

9 Απάϊ ν1}} Ὀγίηρ ἔοσγίῃ 8 βορὰ ουΐ οὗ 860}, 
ἈΑπᾶά ουΐ οὗ Φυάδἢ δὴ ἱπῃου νου οἵ ΤΑΥ͂ του Αἰ ἢ8: 
Απά ὕὲι6 α]θοῦ 8841}} 1 ἢ οσῖ 1, 
Απὰ ΠΥ βοσυϑηΐθ 8881} ἀνν6}] {8 66. 

10 Απά Ξαγοι 88}8}} Ὀ6 8 [018 οὗἁὨ βοοῖκβ, 
Αμᾷ [Π6 νΔ]]6Υ οὗὁἩἉ ΑοδοΟΣ 8 ρ͵δοθ ἴον {16 Βοσβ ἴο 116 ἀοΥτῃ 1, 
ΕῸΣ ΓὨΥ̓ ΡΘΟΡ]6 ἰδαὺ ᾶνο ΒΟ ρἢΐ 1η6. 

11 "Βυϊ γο αγὸ ὑβεγ δαὶ ἴογβακο [π6 [ΟΕΡ, 
Τῇηδί ἴογροῦ ΠΥ ΒΟΙΥ τηουηίδίη, 
μον ΓΟΡΒΙῸ 8 {8016 [ὉΓ {πὶ ἢ ἾἼΓΟΟΡ, 

αὖ “ΓΗΒ [Π6 αὐ] -οΒδείηρ υπίο ἐμὲ ὮΟΣΩΡΟΡ, 
12 ὙΠογοίοτθ 1}  υταθοΣ γοῖι (0 [ἢ 5νογα, 

Ἀπ γο 888]] 411 δον ἀότη ἴο [86 Βἰδιυρῦοσ: 
Βοοβδυβθ θη 1 οΆ]]οα, γο ἀΙα ποῦ ΔΒΓ; 
ὝΝΒοΩ; [1 βρδῖο, γα αἰὰ ποὺ μθδὺ: 
Βυΐ αἰά ονἱ] Ἰρίτο ΤῊΪΠΘ ΘΥ̓͂ΘΒ, 
᾿Απά ἀϊὰ οδοοθο ἐδαέ πιβογεῖη 1 ἀοΠ ρμὐοά ποί, 

1: Θαὰά. 3. Μοηί. 

6 Βιιὲ νο τολὸ Ζὁγϑαχο “ελουαῆ. ν Θαά. 9 ΗΠ [ον {λ6 σοδάδ88 97 Ἰογίμπς α πεἰβοϊοᾶ ἀνέμξ, 

ἘΧΈῈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΙΟΑΙ,. 

1. ΤῊ 5 βοοϊΐοη εἰδηε ἰο [ἢ οὔθ πῆ ΐοῖ ργθοθάθα 
ὧι πῃ [9 βδδηθ τοϊδίίοη (Ἰχνυ. 1-7) ἴῃ π]οἢ {Π8 
Ἰδοῦ βίϑδῃηάεβ ἰο {Π| ὈΓΆΥΟΣ ἱπ χἱϊ1. δηὰ ᾿ἰχὶν. ΕῸΓ 
85 ἴΠς ῬτγορΒοῖ ἰῃ Ιχγ. μὴ . ΟΡΡοθοβ ἴῃ6 ἐχρθοία- 
τίου [Ὁ] μα 4ἷϊ [5γϑ86] πὴ Ὀ0 βανοὰ (Ἰχὶν. 7, 8) 
80 ἶχν. 8 864. ΓΕροΪ8 ἐμ6 Ὀρροβὶίθ δστοῦ {πὶ αἱ] 
16γΔ 6] ψ{1]1 Ὀθ σδεδὶ οἱ. ΤῊΐ5 ορἱπίοη ταϊριὶ μᾶγο 
Ὀοθη ἀγάπῃ ἠλδθν Ιχυ. 2 βαᾳ. ΕῸΓ ̓ νε ὰῳ ἴασδοὶ " 
αυἱΐα σοηογα] ] ἀοαϊχηδιοα δ8 ἃ τοῦθ] ουκ 6 
ῖο π ξοῖ {Π6 ΤΟΒῸ βργοδάβ ουὖἱ Ηἶ8 δηὰβ 1 γεῖε, 
τΠπ αὶ ῥσόνόῖρα ΗἾπὶ Ὦγ ἀοβδηὶ ἰΔο]ΔίγΥ, δηὰ ὑπο γὸ- 
ἴογθ Μ1Π μᾶνὸ ἰο Ὁθδὺ ἰῃ6 σο]90 Ὀαγάθη οἵ {π9 
αυΐ!ὲ δοσυπλυ]αϊοα ἔγοτα ὑποῖν ἐλί ποσθ. [{ τϊρπὶ 
ΔΟΟΟΓΟΪΏΡΙΥ 6 δυρροθοᾶ ἰπαὶ [δγδο] βδβουϊὰ ὃ9 
Θη ἶγο]γ οδϑὶ ο᾿ ἘΠῚ 1ποῖν ΡΪδοο ἰδ κοη ὈΥ ἴπ6 ΘΟθη- 
Ε1166 (Ἰχν. 1). ΤὨΐα τιϊπαπαογβίδπαΐηρ (6 Ῥτο- 
Ῥδοΐ Ποτο σοσθδίβ. Ηἶδ ΘΟΙΏΡΑΓΕΘ ἴ8γ86] πὶ} ἃ 
ΟἸαδίοῦ οὗ ζταρϑα οὔ ὙΠ ΙΟΝ ΤΩΔΗΥ͂ ὈΘΥΓΙΘΒ ΤΩΔΥ δ 
τοϊίρη. [8 ἴΠ6 ψΠ0]6 οἰ υδίον, ἢ ΡοΌτο, οδδὶ ΔΎΤΑΥ ἢ 
Νο! τσοὶ οὔ (Β6 Ὀ]οϑαίης οἵ αοὰ ἐκ δε1}} ἱμεσεῖῃ. 

ὅο ἴοσ Ηΐη βοσνδηία᾽ βαῖκα ἔπ [08 νι} ποὶ ἂθ- 
ΒίΓΟΥ͂ 811 Ιδγϑεὲὶ (νοσ, 8). Ηο «1}} γοί σδῦβθ ἰὸ 
οοπ6 ἔογίῃ ἥγου (ἢ 6 Χο] ηδηΐ 8 Γγϑοο (δὶ Ψ1]} ΘΟΏ- 
βἷδί οὔ {8 εἰοεὶ οἵ [80 108}, δῃὰ ἐπδὶ υ7}}} Ῥόββθβδ 
(Π6 ΒΟΙΥ ἰαπὰ (γος. θ)Ρ. Τ16 ψὶ}] θα ἔδσι 16 ἴῃ 4}} 
ἰὼ ραγίβ δῃὰ ΡῈ βιϊθα οσ Ὅσο! ]θηΐ ρδβίαγθ (Υ6Γ. 
10). Βυὶ {π᾿ Ὸ Υ ψἢο ἴογμοὶ {Π6 1.008} δῃὰ βοί {Π6ῚῪ 
Πιοδτὲ οὐ (Π|6 ἴα]80 φοὰβ οὗἨ [86 Ἰδαπὰ οἵ τ Ἐχ!]Θ 
(γογ. 11) 6}4}} ἴον ἐμοὶ ἀϊβοροάΐθηοο Ὀ0 δχίτ- 
Ῥϑίθα (γνοσ. 12). 

9. Ῥσα παῖ 186 Τιοχᾶ-----σοῦυρῆςϊ Ση6.--- 

ψοῖα. 8-10. ΤῊΘ ἱπηλρο ἀο686 ποὶ ΔΡΡΘΆΣ ἴ0 τὴ ἴο 
ὈΘ ΘΟΥΤΘΟΙΥ οχρίδἰηοά πμθη (μ6 Ἰηϊοπάοα δηΐὶ- 
{πποθθβ δΓΘ ΒῸΡ ἴο 6 : ΟἿΪΥ δβίδ]ῖς δηά Βυβῖκα 
βῃουϊά 6 ἀεαϊγογοϑα, ποὶ (89 ὈΟΣΓΙΘα ; ΟΥ, ΟὨΪΥ͂ {80 
ἀορφοηογαίθ νἷπθ οσ υἱπογαγὰ (νυν. 4; χυῖὶ. δ) 18 0 
Ὅ6 ἀοαἰϊτογοί, ποὶ 1π6 στϑρθβ ΕῸΣ ἘΠῸ πθϑὰβ ἴὸ 
ΡῈ ἰο]ὰ ὑπαὶ ἢ6 βῃου]ὰ ποῖ ἰγοδὲ (86 δογτὶθθ 88 [6 
δίδ]!}ῖς δηὰ Ὠυβὶς, οὐ ὑπαὶ πὸ βῃουϊ ἃ βρᾶῦ (ἢ6 
ἄτϑραβ δυΐ ἀσαίγοΥ ἰμ6 νἱἷπα οσ υἱπογαγὰ ἢ Ἦ ΒθΏ 09 
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ΔΙῸ ρ,Γδρο-οἰ υδίοτα ἰο ὃ6 δὰ 1 {πὸ ᾿δέϊου ἃγθ ἀ6- 
βἰσογοα ἢ [{ βοϑπιᾶ ἴο τγ6 {Ππ2| (ἢ 6 ΕΤΌΡῚΟΝ ἢδ8 ἴῃ 
Ηἶθ αϊηὰ ἃ Ὀυηοῖ οὗ ζταρθβθ οὐ τ] οἢ ἰορβοῖδο 
ΜΠ ΤΟΔΏΥ͂ ὑδα δηά χοϊΐθη Ὀδγτῖ 65, ἰΠ6ΓῈ ΔΓΘ ΒΟΙΩΘ 

ΟΏ68, ΟἿΘ ἷἰβ ἰθιαρίοἀ ἰο ἸΠΣΟῪ ΔΎΔΥ βοὴ 
8 οἰυκίος οἠἰίτοῖν. Τηθ Ρτορδοὶ ἔογυϊα 5 818. 
Ν᾿ Το ἱπλαχο τραὶ Ῥγοθοηίοα ὈΥ ἴ1ῃ9 Ῥτγορβοῖ, 88 
ἹΤΕΙΝΟΑ ΟἸΘΑΣΙΥ ΒῃοΟΒ, δηὰ πιοδῖ ᾿Ἰδίοῦ ἩΓΙΙΟΣΒ 

ἢαγα δαταϊ θα, 6 (πα οἵ ἃ χοοά οἸυδίον, ἴῃ πο 
}αΐοθ ἰδ Ἰουπὰ, πὴ] 6 ΟἴΠΟ ΘΒ ΓΘ ὈΏΤΙρΘ ΟΥ τοἰίθῃ.᾽" 
--ΑἸΈΧΑΧΡΕΒ. ΟἿ ΠΪ μα8 ἴπ6 αγίοῖθ τηΐοὶ 
{π6 Ηξεῦγον 88 πουΐ ἴο ΘΠ ΡΙΟΥ̓͂ ἰῃ ΘΟΙΏΡΑΓίϑοηκ. 
866 ΟΕ5. αν». ᾧ 109. Νοίο 1.---Ὁ. Μ.]. ὙΠεγο 18 
ἃ ὈΙθαοίηρ, ἴῃ ἰξ βοολα ἴο "6 ἰδίκθη ἴῃ ἃ ἀου Ὁ ]6 
δοΏβα: 1) ἔγθη (ἢ βι181}6ϑδὺ αὐυδη ΠΥ οὗ [86 ΠΟΌΪ6 
ἔπι! ἰ8 να 8 0]9 πὰ ποὶ ἰο Ὁ6 ἀοερίϑοα ; 2) οὐ 
ὁδῇ Ὀ]6θ86 ούϑῃ (86 6π18]]6ϑὲ υδη Υ, ἱ. 6.,) Η 6 οδη 
ταῦ ρῚῪ ἰν (ΦόΒη νἱ. 9, 12). [ΤῈ6 βωρ]θ, οὐν!- 
οὐδ πιϑδηΐϊηρ 8: Α Ὀϊθδοίηᾷ 15 ἐπ {}}6 οἰτιδῖογ, 
βεοδυϑθ πϑὺν υνίπο, πηΐο νῶθ οοπαϊἀθγοὰ ἃ 
δ]οβοίηρ (Φυάροαβ ἰχ. 18 : 168. [χἰϊ]. 8), ἰ6 'ἰπ 11.- Ὁ. 
Μι1. ΛΘΝῚ 18 ὑβοὰ δὲ χχν. 9; χὶν. 24; 1νἱ1.14. ἘῸσ 
ἮΙ κουυδηῖδ᾽ ΒΚ 86 Τογὰ κ1}} ποῖ θη ΓΟΙῪ 
ἀοβίΓΟΥ͂ ἴϑγδθι. ΕῸΣ [Π680 δ’ὸ ἴπ6 ἰτὰρ [6ΓγΆ 6} 168. 
ΤΟΥ Ῥγονθ [ῃδὲ [βγϑοὶ ἴδ σϑρϑθ]ε δῃὰ ψ ου ὮΥ ἴο 
οοηϊίΐηυθ ἰο οχὶϑί. Ὑἤοσγο 8}}4}}, ἱμογείογο, δᾶ 
(Ροαίοτγγ) σοὶ ῥγοἌοθοὰ ουἱ οὗ ἴδγδοὶ, (Πδὶ 8}}8]]} 
Ῥόοδϑθβϑ ἴῃ τηουηΐδίηβ οὗἨ Οδηδδῃ (οοπῃῃ. χὶν. 28, 
ΔΏ πῃ δ ὙΣΟΔΟΣ βρῆθθ χἰϊχ. 11). Τηΐβ 8881} "6 ἃ 
ΠΟΙΥ βορὰ (νἱ. τ ΕἘδγ ον {Π6 οἰοοῖ οὔ 6 [τά 
Β}.8}} ροββθβθ 1ΐ ({Π|6 ἰδηά, ΚΔ, γΠ οἰ ὑπολῖ 
οοηίαϊηοα ἴῃ 7), δῃὰ ΗΠ βογνϑηίβ 58Π8}} ἀσσϑὶ]} 
1Ββεγοῖη. [“ΜῈΎ ττουπηϊδίηβ ἴ᾽5 βιρροβοά ὈΥ͂ 
ΨΊΤΕΙΝΟΑ ἴο ἀροηοία Μουμπί Ζίοη δηὰ Μογίδιι, οὗ 
ΦοΓΌΒ4] θη 88 Ὀ01}} ὑρου ᾿Βθπὰ; Ὀυὶ [86 ἰδίου γι [6 γ8 
ΤΩΟΓΘ ΟΟΥΤΘΟΙΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἰΐ ἴο ἀοβοτῖδα (ἢ 6 ὙΠΟ]6 οὗ 
Ῥα]οδίΐηο, 88 Κεης Δ ὉΠΟΥΘΏ, Πἰ ΠΥ ΘΟΙΏΙΓΥ. 8366 
1Ππ6 β8π16 086 οὗ (πΠ6 ὈΙΌΓΔ]) ἰῃ χὶν. 25. δὰ 1Π9 818- 
Ἰοζουϑ Ρἢ γδβο, οσηϊαῖμα οὗ 1δτ86], γοροδίϑαϊ 
οιηρίογοα ὈΥ Ἐσοκὶοὶ (χχανὶ. 1, 8; χχχυὶὶ. 8). 
ον. Το δανοιῦ δὶ (6 οπὰ οἵ (δ βϑηίβθῃσθ 
ΓΟΡΟΣΙΥ πλό8ὴ8 ἐλίξλεν, διὰ ἰβ ΠΟΤΟΓ Ῥδσῆδρδ ρυΐ 

οἱ ἐΐδνδ, ὀχοορὺ ἴῃ ολδοθ ΤΒΔΓΟ ἃ σμδηρο οὗ 0800 
8 ᾿γθν ΟΠ Υ τηοηϊοῃοά ον ἐπ ρ}}164."-- ΑΙ ΕΧΑνΝ- 
ῬΕΒ.--ὸἢ. Μ.1] ογ. 10. Ὑὴ6 Ἰαπᾶὰ 8}}4}} θα ἴεν- 
1116 δηὰ ρἰοτίουμ. ' Βασοῦ 5}4}} θ6 ραβίασο ἴοσ 
ΒΌΘΘΡ, ἴ88 ν8]}}60} οήὐ ΔοδΟοΥ ἃ ραβίυγο ἴον 
ὉΙΔΟΙς οαἴ]6. βμδγοὴ ἰδ ἢ τ) }}-ἰγῆόπῃ ἔδτ 1] 6 
δίῃ ἴῃ {Π6 τοϑὲ οἵ Ῥαδ]ϑβίϊπο, δἱγοίοπίηρ ἴγοπι 
ὐδοβδγοβ πουί τδρὰβ ἰο Οδγθὶ (οορ. οἡ χσχὶϊὶ. 
9; ΧχΧχΥ. 2). Αὐαῇοῦ 16 (Π6 τ] 6} ἰὼ {πὸ οβδαὶ οἵ 
16 (γἰδ6 οἵ Φυάκ, ἰῃ πίονι, δοοογάϊηρς ἰο Ψοβὶ. 
νἱἱ. 24-26, Αοθδῆ νβ βίοηορα. ΤῊΐα γδ] ]ο ῦ ἰδ 
Ζατί μος τηρηιϊοηθα ΟὨΪΥ͂ ἴῃ Φοβῆ. χν. 7; Ησϑ. ἰΪ. 
17. [Ι τυβὲ το ὈΘΘΏ 8 ΒίΟὨΥ ὑΪδοθ, Ὸγ δοοογά- 
ἧς ἰο ΨΦοθῆ. υἱὶ. 25 δα., ἴ39γ9 σψόγὸ ἰἢθῦθ βίοτθβ 
Θηουρἢ ἴο βϑίοῃϑ Αοἤδῃ, ἱοχοίδ ον πὶ 4}} δοϊοηρ- 
ἴῃς ἰο αἷπι, αηὰ ἰο γαΐβε ὕὑ} 8 Ἢ Π6ΒΡ οἵ βίοῃφϑ. 
Ιη Ηοϑ. 1ἱ. 17 [Εἰ Υ͂. 15] 1 ἴ5 βαϊ ἃ (πὲ [6 ψ8}}6 7 
οὗ Αὐδοῦ ψὲ1ὶ1 Ὀ6 υπίο οοηνψοχίοα πὰ τοαιογοὰ [5- 
536} 8 ΠΡΟΣ οὗ ἼΡΕ. πὰς Τὸ χορ ἬΠΕα ὑπθεν 
ΤοϊΆΓηΣΩρ ἔγοηι {μ6 Εἰχὶ ῖ 186 
ΑἸ] Υ οἱ Αοδοσ, 1 ἐπε δὲ ἴο ἴα τξὴνυύσθι 8 
τπηοηαπη,οηΐ οὗ (9 τ τϑιὰ οὗ Οοά, νυ] οὶ 1 ἰΟγπλοῦὶ 
ὙΓΆ8, ὙΠῚ ἴα ΠΘᾺΡ οἵ βίοῃϑϑ δῃηὰ ἰΐβ ΒΙΟΩΥ στουπά : 
θυὺ Θνϑῇ {Πΐ8 να] 6 Ὑ 88}} 6 ἴο {πθὶ 8. ἦοοσ οὗ 
ΠοΟΡΘ, ον 16 ρῥ͵ῖδοθ 8.8}} Ὀ6 δἱίοσοὰ, Τῇοτα βἢ41] 
Ὀθ βϑϑῃ ἴῃ ἰδ 106 ἰγβοθβ οἵ {μ6 δ] οδαΐηρ ἢ ἢ, δο- 
οογάϊης ἴοὸ γοῦβ, 20 βαᾳᾳ., 8841}} 0 βργοδὰ οὐὸσ ἰῃθ 

σΠοἷο ἰαπὰ. ΤΆ, δοεοκάϊηρ (0 {1118 ραβκδαζε, ἴἷνβ 
ψ ΔΙ] οὗ Αοἶοσ 8}}8}} Ὀθοοΐθβ δ ἴδσι}]ς , 
ΘΥ̓ΘΏ ΠΟΙ ἴοτ ]ο δὴ Βμδγοῦ, Ὁ. δῆθθρ δὰ οοῦ- 
ἰοηΐ πίὶι τλποῖὶ γδδίῦσο δὲ ποαί- δε 6 
(στον. ἘΠ εππου 5. ΕΚΑΥ͂Ι .1δ0; δὲ εἰδὲ ἰαπῖ- 
ἐξ τὶ ΠΕΘΉ ΝΟΣ Βαανα ΟΜΝ, τὰ, τον. 11]., 

) 
8. Βυαὶς γὸ δἵόὸ ἴδον ----- ὅδηρδῖθᾶ ποῖ. 

ψεῖβ. 11,12, Ὑδαὶ ἰῃ γοσθο 8 δὰ Ὀθθὼ ἀδηϊοὰ 
ἴῃ τοίογθῃοο ἰὸ 81} [βγϑϑὶ 18 ἤθγο δϑδιττηθὰ ἰῃ σὸ- 
ἴοσθποο ἐθ 8 ΤΠ πίοκοα [βγβο ἴθ μἢ}} 
ΘΟΥΔΙὨΪΥ͂ ΡΟΥ8ἢ. Ὑμοθα σὰ ἀθθοσ θὰ δ (πο: 9 
ταὶ ἴοσβδισο οβδονδῇ (οομρ. οἡ ἱ. 238. ΤΊιθ 
Ἔχργοβδίοῃ οοοῦσθ ΓΙ ΠΟΡ ΟὨΪΥ 1. 24, 28), τμαῖ 
ἔοσφοῖ ἔμ ΒΟΙΥ τηοπῃίαΐῃ οἱ 880 . Το 
ΤΟΥ 88 ὨΟσΟ ΟΥΪΔΘΏΓΥ οχὶΐϊοβ ἰῃ ἢ18 ογο, Βο 
ἴῆ ἃ μοδίβοη ἰδμὰ ποσὰ βοἀυοθὰ ἰὸ ποσβῃΐρ (86 
ἰοοδὶ χοάβ οὗ {π6 μοδίβϑη, δῃὰ βὸ ἴοσχοῖ (86 τποσ- 
δηΐρ (μαι ργενδὶ θὰ ἴῃ ἐμ οἷν οὐστὶ ΘΟΟΏΙΓΥ͂, δηᾶ [ἢ 6 
ἰδοθ τ ίοσγο ὑποὶν ἐδίποσθ που ρροὰ αοά. ϑασὰ 
ὁγχοίηρ οι οὔθη δυο μα δὰ ἰῃ 16 Εἶχ!]ο, 

δῃά δῦ Ὀδϑη ἔοσ [86 ἐμιμαὶ 1168 ἃ Βα) θεοὶ 
οὗ τοδὶ στοῦ δηὰ γεχαίΐοῃ. 76 δθ8 [18 ἔτοσα 
Ῥᾳ. οχχχυῖὶ. δ, 6 [7]. “ἢ ν ἀντὶ ΤΟΤΕ 186 Ἐτὸ εἰ 
Βρϑοΐβοθ ἵὩοΟσΘ Ῥδγί συ ΣῪ (6 ἰἀοΟἸΙΔΌ οἵ ἰἤοδθ 
τνώνεβ ΜὉ1]6 Πα ἀκο ἕώ {θὰ 858 (ἴοϑα πῆο 
ΦΡΙΘΡΘΙΘ ἃ ἴ80]9 ίος ΟΘδά, δᾶ Π}} ίοσ θη 
τοϊχοὰᾶ ἄσὶ εὶς." Τμοὸ Ῥγορδιοὶ Βοσὸ δ οὗ ἃ 
οἰμέι οἵ ψΐοὶι ἰἤθσο 18 Ὧο τηθηοῃ ἴῃ (ἃ 3 ἶδῖο Γ 

Ι οὗ ἐμὲ ρϑορὶβ Ὀείοτγθ {1|6ὸ Εχ]]6. Ηθ 88 θυ ἀθῃι)} 
ἴῃ ἰδ πυϊπὰ (86 βο-οκοὰ ἰοοέϊδίεγηα. Τμδὶ [Πμ686 
ἰοοϊἰδίετπία ποτα ορρεσυϑὰ ΟΥ̓ (6 ΒαΡυ]οηΐδηβ ᾽5 
Ρτονϑὰ ἴγοα ῳδγθοι υἱ. 26, δηὰ ἴγτουι Β6] δπὰ 
86 Ὠτγάροῦ, γον. 11 βδαα. μδὶ ἨΈβορνοττδ (]. 
181) το αῖβϑ οἵ ἐιο σοϊάθῃ 180 ]6, παῖς ἢ δἰοοά ἴῃ {ἢ 6 
μἰχίαδὲ σοοῖὰ οἵ {Π6 οι] 6- ἰοῦ Ὀδδὶάθ {ἢ κλίνη 
μεγάλη εὖ ἐστρωμένη, δοορθ ἴο Πᾶνα σϑίδσοῃοθ 
ἰο δυσὶ ἃ ἐδοῤῥδίεγτλιθπ (ΟΡ. ΠΕΥΒΕῈΒ ἰη ΗΕΕΖ. 
Ἀ. Ε. χιϊὶ., Ρ. 410). δϑ δὰ δρρεὶ]δίνο ποῦῃ, Ἵ; 

ΤΏΘΒΠ8 ζογίμπο, σοοὰ ἰμεξ. ΑΒ {86 παπιθ οὗ ἃ ἀϊνῖ- 
ηἰϊγ, ἱξ ἀδηοίοβ {86 δἰδε οὗ ἔογαιηο, οὗ τι ϊοὶ 16 

γΥἱοηΐδηδ δὰ ἵπο, υρὶϊοῦ δὰ ψεῦυθ (ςοιερ. 
ὈΟΝΌΚΕΙΝ Οὐἰεκοῖ. ἀδδ Ὗο]. 1., ν. 111; 
ΡΙΟΤΑΒΟΗ ἀἄθ 18. οἱ Οεὶν, ξ 48). Τῇ Ασδλῦε 
πϑιηρὰ (9 ἔοσηιον “ ατγοδὶ Βοσίσῃρ," δὰ ἴδ 6 Ἰαοσ 
Τ11|6 Εογίπηθ." ΜΔΩΥ͂ διὸ ἀϊβροθϑα ἴο οοῃποοὶ 
3, ποῦ 16 ἰραπμὰ ΟἿΪΥ Βοτο, τὶ Μόν, Μήνη, 

δηά ἰο υῃάογείδη ἱὲ οὗ [ἢ 6 Ἰηοοὴ (ο ΠΡ. τ μα 
ΚΎΝΟΒΕΙ, ἴπ ἰοα.). Τὴο χηδίίοσ δ ηοὶ γοί ἀοοἱὰ 
1095 (οοωρ. Ῥγον. χχὶϊὶ. 80, δῃὰ ἴῃ γοίδγθθοθ 
ἴο ἴπ6 νοῦ, Ιβδίδῃ ν. 223; χὶχ. 14) 9 νεὐχεὰ ιοἱκε, 
δρίοοά υἷπὲ (866 ου ν. 322). ὙΠ δ᾽] υκίοη ἰὸ {86 
ὯΔΠ|0 2, (86 Ἰωοτά {πτοδίοῃβ {Π|66 6 βἰ ΠΏΘΓΒ πδὲ 
ΗΘ νὶ}} ππσαῦοσ (1111, 12) (μοῖὰ ἴο ἐπ 6 δποσάᾶ, δυὰ 
(Π6Υ 411 τηυπί Ὁον ἄονη (χ. 4; χἰϊν. 1, 2,) ἰο ὃ 
Βἰδυροτοᾶ, θοοδυθα ἐΠ6Υ ἀἰά ποὶ δπάντεῦ ἰο (6 
08]1] οὔδο 1, οτὰ, γϑϑ, ἀϊ 4 ποῖ ὄυθῃ μοδυίζοη ἴὸ Ηΐβ 
ποτὰ, μυὶ ἀϊὰ τπαὶ πηϊοῖ ([Π6 Τοτὰ οὐ 48 

ὉΓ ΓΘΟΟΌΣ- 61], δηὰ οἤοβθ. τμδὶ ἀρ! οδβοὰ Ηΐπι. 
τὶς ΘΧΡΓΘΑκΙ ΙΩΒ 8606 ᾿χυὶ, 4; ἵν]. 4, ΤῊΘ Ἔχργοϑ- 

εἰοη “3 )}0ὼ ῬᾺΠΙ! ΠΡ οοουτα ἢγεὶ ἴθ Νυπὃ. 
Χχχῖϊ. 18, ἴποη ἀΘΏΓΥ ἴῃ Πουξ, ψΦυάκονκ, 
Βδιλυοὶ, ΚΙ Οἤγοη. [189 ἰουμὰ οὔοο ἴῃ {π6 
Ῥρμαϊτηβ (11. 6), [ἢχϑο ἰἰσηθα ἴῃ Φογοι δὰ (νἱϊ. 80: 
χΧΥΪΐ. 10; χχχὶϊ. 380). [ὲ ὀοσητα ἢ Ἱκαῖδἢ ΟἿΥ 
Βογθ δηά ᾿ἰχνυΐἱ. 4 (οοῃρ. χχχυῖ. 8). δὶ ΜΒ 
ΓΘΏΔΔΓ ἴῃ ἰο γεσβ. 8 δ- ὃ α δρρίϊθα ἴἰὸ 
γοΣα. 11 δὰ 12. [ΙΓ (ΠΟΥ ΡΟΥΣΓΑΥ δὴ 10ΟἸ δὲ 
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Βροοϊβοδ}}]γ Βανυ]ουΐδη πιΐολ {π6 96 νὴ ργδοιϊδοὰ 
ἴῃ ΟΧΙΪ]Ο, [6 τογθοβ ΔΓῈ δὴ ἰηϊεγροίδίίου. [1)8- 
ΣΙΤΖΒΟΗ, ὙΠΟ ἰδ ἱποϊ ποὰ ἴο ἑάφημν 2 πὲ 7υ- 

δ οοπἔδεθοθ ἴμδὲ ἐξ ἷβ ΟὨΪΥ ἔγομλ ἰμΐδ ΡΙδοθ ἴῃ 
βδίδῃ ἰδὲ ψγὸ Κῆον ἰμαὶ Δα Μὰ νν ἐρε ἐϑον Ὁγ 

ἔνε Βαυγοηΐαηβ. ΤῈΘ ἀρ  βράεαμ Ῥδαίθθοι, ἴῃ 
ΒἘΑΥΊΙΝΒΟΝΒ Μοπαγολ(δβ, 068 Ὡοὶ οοηίαὶῃ ἰδ ΐθ 
Ὡδηθ. ΤΠ6 ἜΡΡ ΓΠΠΟΩ οὗ [Π6 Ὡδίὴῶθ Μεηὶ ἱδ 
δαιιϊιιοὰ ἰο 6 ἀουρι!. ὁ οοι]Ἱὰ 88 θβϑδὶ! 
οοῃηθοί (Π6 ποιβΐρ δῃὰ {86 ἀἰν᾽ηἰοδ τη οποὰ 
Βοῖο σι} Ἐργρὶ, Βγτία, οὐ Αὐδθῖβ, δ5 τὶ ἢ Βαὺγ- 
Ἰοηῖδβ. Το ὅονδ ἰμαὶ βοὰ ὃ Εργρὶ μδα ὑμοῖν 
1,εοἰξείενηνα ἰθοτο (9 ἐγ. χ ῖν. 17-19), δηὰ (δ ὸ ἀθ- 
βίσυοίίΐου χὰ ψ ΐο βαδὴ ἐΠγθαίθηβ {Π|6 δροῦ- 
ἰδῖοβ {πὶ Βα μδ8 ἴῃ τηἰϊπά, ἰ8 ἀοπουπορα ὈΥ͂ 6Γθ- 
ΤΑΪΆΒ ἀραϊηθί 1μ6 ἰἀοϊαίτουθ ον 'ὰ Εργρί. 96 Γ. 
χιὶν. 125-14, Μοσθϑουοσ, (6 {ον δὰ ὑποὶγ 1,426- 
ἐϊδίεγτηΐα ἴῃ [6 οὐ[68. οὗ Φυάδῃ δηὰ ἴῃ {Π6 δίγϑοίβ 
οἵ Φοτυραίοτα Ὀοίογο (86 οδριϊνὶ τ (96 :. νΥἱῖ. 17, 
18.) Βαϊ δΌρροθο ἐμαὶ "8 πογβΐρ Βθγθ ἀθβοσὶ 
Ὀγ [βαϊδ οοιμά Ὀ6 ῥγονθὰ ἰὸ ἀϊθιποῦνο! νυ 
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δηά Ἔχοϊυδί νον ΒΑΡΥ]οπίδῃ, ταδὶ ἰδ6 Σ68] [βδῖδἢ 
Ὀ6 βυρροθοὰ ἴ0 ὃθ ἐ λολμον οὗ 1 Καονϊηρ (86 

ἰοῦ οὗ {μ9 εν ἴο [Ὁ]]ον (π6 πνᾶυϑ οὗ 
[6 Ποδίμβοῃ δγουπὰ ἰμθτὰ, 6 οου]Ἱα δηοιραῖθ 
δνοῃ πἰίμουϊ Ὀϊνίπο ἱποριγαίίοι, [μαὺ ΤΥ οὗ 
89 οδρῶγνο 969γ)͵2ὶῪπῪ που]ὰ ρῥγδοῖΐΐδδο (08 ρϑου αν 
τοὶ χίοιι χἰῖθα οὗ (86 Βαθυ]οηΐδοβ. Ἐνθη 8} δῃἰἷ- 
ΒΌΡΘΟΓηΔίΏ ΓΑ] ἰος οομ]ὰ ορἃ {μθ υἱποποαϑα 
οὔἨ νϑῖβ. 11, 12; σομβ ΙΏΟΣΤΘ ΟὯ6 ΠΟ 6] 6 068 
ὑμδὲ ἃ ἔσο Ῥυορμοὶ οὐ αοἀ οουϊὰ υἱοῦ ἃ 46- 
βηΐϊο γχγοάϊοώθοη. Ἦγο τᾶν δαὰ {παὺ νοσθα 19 
ΒΌΆΡΡοΘοθ {π6 βίηβ τηθηϊϊομοὰ ἴῃ νϑσβ. 11, 12 848 
1Π6 στουπὰ οἵ (Π6 ἐμχοδιθηΐηρ Μοὶ 1 οοῃίδὶημ, 
διὰ οδηποὶ ΡῈ οοῃῃροίοα ἱπ αἰ αίο ν τ 1} ὙΘΓ. 
106. ΗΚΝΡΕΙΒΟΝ, πῆο0 πϊηϊτΒ {μᾶὺ ἦο ἰθύτηβ ἴῃ 
γοσ. 11 ὩΔΥ βᾶνο Ὀθθὴ βοσζονθα ἔγοσα [80 πο- 
πλοποϊδθισο οἵ Ἰἀοϊαύοσγβ, ἰδοθ δὰ δ ῃγϑδηΐπα 
Ῥονίωπς δῃὰ Μοπὶ Καίε, ἀρὰ δρρ] θα ἴμ6 Ῥβδβδρθ 
ἰο ἴπ6 ἱπηροϑηϊίθηϊ δηὰ σον] α] } οὐγβ οὗ {μ6 χϑαῖο- 

νοΐ | ταϊζου, γ8ο μιδὰ ὯὩῸ9 ροὰ Ὀαΐ τίοδοθ, δρὰ τομαγάϑα 
Βυμλδη δϑδαῖσβ 88 ζονοχῃθὰ ὈΥ Ἰοσίπηδ.---. Μ.]. 

8, ΤῊΕ ΤΕΌΕ ΑΝῸ ΒΙΟΗΤΕΟΙΣ 60 ΟἸΝῈΒ ΤῸ ἘΨΕΒΥ ΟΝΕ ΗΙΠΗ͂ ΟὟΝ. 

ΟΠΆΡΤΕα ΤΧΥ.-. 135-16. 

18 ΤὨοτοΐοσα (8 δα ῖ (ἢ (π6 Τωοτὰ αον, [96 ΒΟΥ Δ] 

ΒοΒοΙ, ΤΥ βοσυϑοίβ 8881] οδί, θαΐ γα 51.811 Ὀ6 ΠυηρτΥ: 

Β6Πο]ἃ, πιῦ βουυδηΐβ 888}} ἀτίηϊς, θὰ} γ6 81.8}} Ὀ6 ΨΒΊΓΕΙΥ : 
ΒΘΒΟΪ ἃ, πιῪ Βουυϑηίβ 588] τοοῖοθθ, θυ γ8 888}} 06 δβμαγαϑᾶ: 

14 ΒΘΒυ]α, ΤΥ βογυϑηίβ 8..8}} βίῃρ ἔῸΣ 70. οὗὨ μοδτί, 
Βυὺ γο 8}}8}] ΟΥΥ̓ ΤῸΓ ΒΟΥΤΟΝ οἵ μοατί, 

ςς Απα β88]} ΒΟΥ] ἴον ᾿νοχϑίίοῃ οὗ βρί γἱῦ. 
156 Απά 8}}8}] ἰδ ν6 ΥΟΙΙΡ ΠΆΠῚ6 ΤῸ "8 ΟἴΧθ6 ὈΠύΟ ΤΑΥ͂ ΟὨΟΒΘΏ : 

Ἐὸν ἰδο Τιοτὰ αΟΡ [Φομουϑ] 58}}8}] 8] (866, 
Απᾷ ο4]}1 ἷβ βοσυδηΐβ ὈΥ δῃοίμοῦ Π8Π160: 

16 Τμαὶ 6 ψῆο Ὀ]οθκοῖ ΒΙμαβο] ἢ ἴῃ (86 οατίδ 

Β.[!4}1 Ὁ]6688 Ηἰτηβο 1] ἰὼ {86 οα οὗ τα ἢ ; 
Απά δα {μπὲ συθγοῖιῃ ἱπ [μ6 φαγί 
5)411 βίδα ΗΥ̓ [186 αοἀἂ οὗἉ ἰχυ τ ; 
Βοοβυδβα {π6 ἴΌΣΠΛΘΣ ὑσοὶ 165 ἀγα ἐσ ροῦίθῃ, 
Απά Ὀδοδιβο ἰΠ6Υ δθ Ϊὰ ἔτῸΠὰ ΤᾺΪΠ6 ΘΥ̓ΘΒ. 

1 ΗΘΌ. δνγοαξλίησ. 

8 αῃ οαἴδ. ν ἐλε Οοἱἀ οὗ ΑἸη6Ὲ. 

ἘΧΕΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΟΑΙΤ, 

1. [ἦΟα ἴδ στουπά οἵἉὨ [9 τοποπϑᾶὰ πιθηϊου 
οἵ (Π6 οἴδηοο ἴποσο εκ δ γοδῆ δηπουηοοιηθηΐ οὗ 
Ῥαηίβῃπιοπί, δηὰ ἰπ6 ἀϊβδγθηὶ Ἰοΐ οὗ {πὸ βεγνϑηίβ 
οὗ ὅβδῆνγο, δὰ οἵ ἰἴοβα πῆο ἀοερίβοαὰ Ηΐη), 1Β ὁΧ- 
ἀάϑρνὸ ἴῃ ἔγο οἴδυροα δῃὰ δηξιμοιΐς οἰδυδοι.")- 

Ε1,1] ΤΏ βοσνδαπίβ οἵ ζϑμβονυδὴ Μὶ}} οδὶ, ἀγίηκ, 
ΤαΪοΐοθ (οοΐρ. χχύῦ. 6 βη4ᾳ.; ἴν. 1; ἵνἱ. 9), (Π6 
σὑιοϊκοα ψ}} ἀο 186 ογύοηις οἵ 8}1 (εἶδ (νϑτη. 18, 
14). ΤΟ πδπια οὗ πο πίοκοὰ πὶ 1 ΟὨ]ΥῪ τοτηαὶῃ 
ἴο Βεῦνο ἴπ6 βογσυδηίβ οἵ Ζϑπουδὴ ἴοσ δὴ οδίῇ; 
(Π6 7 1ποπηροῖνοβ ψ1}} ΡῈ ἀοδά, δηὰ 1.8 ΓῸΒ"» σὴ! 
εἶνο Ηἰδ βογγδηίβ Ἀῃοίπ ον ἤδηλο (γον. 1δ). ΤΏΘη 
ψ|1} ὈοΙ᾿ [6 Ῥγοπιΐβο δᾶ {π6 ἐμγοαίθηϊηρ οὗ 
Ζοβονδὶ θα {016]1ὁ6ὰ, Φοβουδὰ π}}} Βατο ὑσονϑὰ 

ΗΪπιθοὶ δα (η6 ἔτι Ὅπ6. Ἐΐδ νῆο Ὀ]6ββεα Ἡΐπα- 

8601 δῇ 6 τᾷ ΒὕΘΆΓΒ, ᾿ὅο {μ16 Βοποοίουῦ- 

παγὰ ΟἹ ἴῃ [86 πϑῖὴθ οἵ (δῖ8 ἰτὰβ Οοά. ΑἹ] 

εὐἰδυϊαιϊίοῃ οὗὨἨἁ [86 ἴοτπιος ἔπηθ 84}} Ρ6 ἑογροίίεῃ, 

πὰ 586}4}} βαγο ἀϊδαρρεαγοὰ (νεγ. 16). 

9. Ῥμποτιοϑίοσθ, ἴππ 5611} ---- 6 ΘΥ68. 

ψ ει. 13-16. [“ ΤΉ οΘ6 ψοῦβαβ ΤΔΘΓΟΙΥ ΟΆΥΤῪ ουΐ 

[86 ροπογαὶ {πγοαίθηϊῃς οἵ [28 οὔθ Ῥχϑοθαϊηρ, ἢ 

ἃ Βουίοβ οἵ ρορίϊοδὶ δῃθμοθεθ, τ ΒΘΣΘ ὨΌΏρΡΘΓ, 

ἐπἰτθὶ, ἀΐερταοο δηὰ ἱ ἰαἶκο 1η6 ρῥΐδοθ οὗ 

βοτὰ δηὰ αἰδυρμῖοσ, δορὰ ἀθίοσταῖπο [8686 ἴὸ Ὀθ 

ϑστα Ὀ0 1108] οὐ ΘΒ] θα δο ἰοστα 8." ΝΡΕΒ. 

--Ὁ. Μ.1] 320) 3319. σϑοδ]δ 23} 323, Ῥεαὶ. χχυ!]!. 



θ94 ΤΗΕ ΡΒΕΟΡΗΕΤ' ἸΒΑΙΑΗ. 

47. ΤΠ οχρτγοδαΐοη ἄοθα Ὡοὲ οἰβογογ ΟΟΟΌΓΡ. 
ΤΙ δα͵θοῖδναὶ σομϑίτιοίζοη 18 ἰουηὰ 1 Κίηρα Υἱῖ!. 
66; 2 ΟΒγου. νἱῖ. 10; Ἐδιῃ. 1.10; ν. 9; Ῥγονυ. χυ. 

16. ΤῊΘ αχρτοδβαίου 2.) 319 (οοιῃρ. χυϊϊ. 11; Ῥσου. 
χῖν. 18) ὀοσυτβ ΟὨΪΥ μογο. ΠῚ Ἵ Ὁ, ἰοο, οοσατα 
ΟὨΪγ ἢ γθ (οοιρ. δ. 1Ϊ. 19). ΤῊ Ραμ δημθηί οὔδ9 
σπὶοϊκοα 8}}4}} ἢὩοὶ οεδϑα υί(ὰ 186 ἰοσταϊπαίίου οὗ ἃ 
πτοιομοα 116, δον ἀθδίῃ 1ΐ 881} 6 οοηϊπηρὰ ἴῃ 
8 ΤΩΘΩΙΟΥΥ͂ ἰβάθῃ τὰ 6 οῦτθο. ΤῊΪ Ἰδοὶ ροϊπὶ 
1.0 Ῥιορμοὶ πηοηϊλοηβ βγϑὶ δ8 {16 οἰϊπιαχ οὗ [86 
ΡῬυμὶθπχοηΐ, δηἃ ΟὨΪΥ Ρδγθη μοι 4}}}7 ἰοἰγοάποεθ 
16 ἐμ τοδίοηΐηρ οἵ ἀοείγυοσίίοη. Το (δγοδίθηίηρ : 
ὙὝὸ δ606}} Ἰοᾶνα γοῦν ὩΔΙΏΘ ἴοσ 8 Οδί ἢ, 
ΒΌΡΡΟοΟΘΟΘ ἴπ6 ἀδδίῃ οἵ ἰμοϑθθ ἐπγοδίοπθα. ΤῊ ΐθ 
πχδιίον [86 Ρτοριοὶ δῆοσναγὰβ γϑίοσβ ἴ0 88 8 ἰμίηρ 
οὗ ΟὨΪΥ ταἷποῦ ἐπηροτγίδμοθ ἘῸν 81] πιθη τηϊοῖ ἀϊ6. 
Βυϊ ἴῃ ἰδο ποτγάβ, 86 Τωοσᾶ Θοᾶ 484}} δἷἴδὺ 
ἐδι696, πο γὰ '8. ἱπιτλδίοα καὶ ἀοδίϊ τ ἢ ἢ δμου]ὰ Ὀ6 
ἃ τηδγκοα οχργοβδίοῃ οὗ ἐπ Ὀινίηο αἰ βρ] Θδβαγο. 
Ἰ Ρεΐοσγο ἼΠ᾽ 37 ἴ8. ἴἰο 6 ἐδίζθῃῃ: 88 οδυβαὶ. ΤῊθ 
δυάάρη σἤδηρο οὗ ΠΌΡΟΥ Ὠδοα ὯΟ ΠΊΟΤΘ τἶδο 
15 1Δὴ ἴμ6 βυδάφῃ οἤδηρο οὗ ΦἰφουΤὮΟ ΓΟ. 
ΟοΡ. [58.1. 28, γγ. 23, 26; χνὶϊ. 10 χὶχ. 25; χχὶχ. 
18. ΤΠ δίῃρυ! !δὺ ΠΥ ρΟΥ δ ρ6 06 6 ΓΟ ἐκ ἐρλόῥτας 
ἴον ἃ υμοίογί 98] γϑλβοῦ. 11 γοηάθσ ἴΠ9 βρθοοῦ Ὁ ΓΘ 
οοποῖβο δηά οιρῃδίίο. Τηο νἱοϊκοᾶ ψ1}} ὈῸ ἀ6- 
δἰγσογϑά δὸ ἐδδὲ ποίβίηρ Ὑ{}] του οὗ ἴμβοπὶ Ὀὺυΐϊ 
8 ὨδΙὴΘ ΟἹ ΟΝ ἃ συὺγθθ χοϑία, ΤῸ διιοἢ 8 ἀθῷῦγθθ 
11 (ΠΟΥ ἈΡΡϑδγ 88 οὐ͵θοίβ οὗ {86 ουγϑθ, ἰδὲ οὨΘ 
ἴῃ βιγθδγίηρ ὙΠ) θα] ον 1ηδὶ ἢ6 οδῃμοὶ ἰδῖκο 8 
ΒίΓΟΏΖΟΙ οδίἢ εὐ γα ὧγ ἱηνοκίηρ οὐ Ὠἰταθοὶ ἢ (86 
Οὐγβθ οὗἁ ἰδοδθ ψῖς ῬΟΙΒΟΏΝ, ἱῃ ο886 οὗ Ὀοΐηρ 
ΚΌΪΠΥ οὐὨ [Α]βοϊιοοὰ ἐΟΟ ΝΩΡ. ν. 21; 26γ. 
Χχῖχ, 22; Βα. οἱϊ. 9). ὯΘ ὨΔΠ16 ΟΥ̓ ΙΏΔΙΥῪ 
υηϊϊοά [Π0 πὶιοκοά δηὰ [πὸ ροάϊγ. ἘΕῸγ (ΠΟΥ ἯΟΓΘ 
ὈΟΙΒ 641164 [ΘΓ 6}1}68. Οδῃ {ἰμὸ οἱϑοί οἵ [9 [0 ῈἘὉ 
οοηϊίπαθ ἴο Ὀοδν [86 ἡδιὴθ πίοι, δον 86 υαρ- 
ΤΆΘηϊΒ οὗ αοα, 85 Ὀθοοιηθ δοοὺ ἴ Νο. ΤῊΘθ 
ΓῸΟΒΡ {ὶ}} ὑμογθίοσο σίγο Ηἰβ βογυδηΐβ δηῃοίποσ 
πδηθ. Ηθ ἄοσβ οὶ 88Υ: Α ὩΘῸ ΠΔΠ16, 88 ᾿χὶϊ. 
2, Ὀὰαΐ ΒΟΟΣ πδιη6. ΤΠ6 Ῥγορβοί᾽β Ἰἰοοῖς 80Γ- 
γοΥΒ σδρὶ ἀν [ῃ9 τ οἷο φογὶοά πϊοῖ θα Όγδοθδ 
ἐπουκδηαβ οὗ γοδϑγθ, ἔγοχ 6 Ὀορίπηΐϊηρ 11} 1Π6 
οοτρ]οἰΐου οἵ στοἀοιιρίΐοῃ, ἐ, 6.) ἤγοιι ἴ86 πὰ οἵ 
1:6 Εχ!]6 11} (Π6 ἰδδὲ ἀδγ. Ἧδ δθθ06 πον ἴὴ (ἢ 8 
Ῥογίοα [88 86 ἴοη Ὀοίνθοι 6 ϑηθηιὶθθ δηὰ 
1Π6 ἔγίοπάβ οἵ Φϑβονυδὴ 18 δοοοιρ δῃϑὰ, θα. ἢ 6 
ἀοεβ ὑοὶ ἀἰδιλησυΐϊδῃ [Π6 δίαχοθ οἵ (ἴπ96, θαϊ 41} 
δνθηίβ νοῦ ἢ6 Ὀ680145 ργοϑϑηὶ ἰπϑιηϑϑῖνσοα ἴο 
᾿ΐπλ ΟἹ ΟὯὨΘ δηἀ (ἢ6 βλῃιθ ρΪδηθ. Ηἴδ 8668 ΟὨΪΥ͂ ἃ 
ἄθοσγθαδο οὗ (ἢ ᾿Ισραὴλ σαρκικός : ἮΘ 8066 (δὶ 
ΟδΓΏΔΪ [686] πάτο ρζγοαὶ ρδΐπ δηὰ αἰβδίγοαθθ--- ἃ 
λυάριιοηὶ οὗ σα τεβίϊηρ οὐ ἱξ, ἴῃ οοηθθαῦθῃοθ 
οἵ οὶ ἱΐ 8 88 δοουγθοῦ, ΕἸγίμοσ, ἰἢῃ 6 
Ῥτορδοῖ Ὀθμοἀβ 8 ἤϑορὶθ οἵ οί, ψὶτἢ δηοίθμοσ 
δίῃ, ἰῃ (ἢ6 ΡΪδοθ οὗ πα οἹὰ ἴπγσϑθὶ. ἴ8 ποῖ 88 
ὯΘΥ οονοηδηί, [δὲ βῃου]ϊὰ οοτηθ ἰῃ ἐπ ρἷδοο οὔ (π6] ἅ ἱροῦ ]6. 

ΒΟΜῈΕ ἰδ ποὶ Δ] οροῖ ΠῸ Ὁ υὐδν ἡ. Ξ μα τοχαγὰ ἴο 1π6 
ἰηῖ, το 6 βαγβ: “ΔΟ ΕΉ αὐέξνι πότνι 

88 Ὀθθῃ Ὁ} γ νοσδοά. Βυῖΐῖ ἰὴ δἀάϊίοη ἰοὸ εΐα 
θη ογα] 18] γοπῖ, τ ἰοῖνβ ὯὩῸ ΟἿ 6418 1 αὐ65- 
εἰοῦ, ἐΐ ἰ8 τηδίίοσ οὗ ἰιἰδίοσγ ἐμδὲ [6 76 δὴ οοσα- 
ΓΟ ΘΒΙ ΙΝ ΟΣ πδίΐοα ἐδ ἀοδίσογοα ; [1:88 1886 ἤδῆμο 
οὗ 39» δὲ Ὀθϑὴ (ῸΣ οδηϊυγίοδ ἃ Ὀγο- οσὰ δὰ ἃ 
ἴοσι]α οἵ οδχϑοσδίίοῃ, δηὰ ἰμδὶ ἴμ6 7 τῶο δδνα 
δβιιοοεοάϑα ἴο ἰμ)6 βρί γὶϊυδὶ μοῦοσ οἵ [15 οὔοα ὅδ- 
γοσοα σδοῦὺ, ΔΙ Ππουρσὰ (Π6Υ οἰδὶπι Ὠἰδίοτί αὶ ἰάθα- 
εἰν ἸΒοσον τη, πδνθ ΠΟΥΘΡ ὈΟΓΏΘ ἐΐδ Ὡδα, Ὀὺὲ 
δηοίδον, ἩΔΒΙοΟΝ ΤῸ} 118 ὙΟΥῪ πδίυσγο οου]ὰ δνϑ 
ὯΟ Οχἰδίοσιοϑ υη{1]} ΟἸ τσὶ δα οοπιθ, δηὰ ποῖ ἴα 
[Π6 οοἴμτασῃ Ῥδείβδῃοο οὗ 186 ΟΠ τ ϑιΐδὴ που] 15 
ἰγοδιϑὰ δβ {Π6 ὁρροαῖῖθ οὗ 99». ΑἹ ΕΧΑΝΌΕΗ.--- 
Ὦ. Μ.]. Το ἀοϑίσυοιίου οἵ [86 πίοκοά βυρροθοαδ 
88 πρυύβευ μάπόννη ὁ [ο ἐϊ (μ6 βδ᾽ νδίϊίου οὗ {86 ροά]ν. 
ΤῊγουρ Ὀοΐὰ {Π6 γοσδοῖυ οἵ Ουὰ ͵58 αἰϊεαιϑα. ἷ 
Φοδονδὴ δβότῃ ἴὁῸ Ὀ6 ἰγῦ8 Υ͂ ἰῃ8 ϊδίοτυ οἵ (ἢ9 
νοῦ ϊὰ, [Ώθἢ ὯῸ ΟἿΘ πδίυσα! ἢ ψὶ}} (ΠἰηΚ οὗ υἱῖον- 
ἱπρ 8 οδίϊι οὐ Ὀθῃϑϊοϊΐοη ὈΥ̓͂ δηοίμος Οοὰ ἴδῃ 
ὉῪ Ηΐπ. ὝΝ ἰδ τποσϑίογο ξεν συαγε, φιαρτορίετ, 
ΟΥ̓ πῃ 8 ἀοιποῃβίγΕΥΘ 56Ώ66 ΞΞα 8ὺ ἰλαέ (οοτρ. αφη. 
χὶ!. 16, Ἰοῦς. Εἰ. 24. χχνυ]!. 27, δ], εἰ περ 
Ἴ32.Π πὶ 3 ἀδ ἦθτθ 88 767. ἐγ. 2, ΜΏὨὶ 
Ῥίδοθ ϑθθπὶ8 ἴο σοίοσ ἰο οὔγσβ. Τὰ Ὄχργεβεῖοα 
15 ἫΝ ΟΟΘΌΣΒ ΟἿΣ Βετθ.Ό [“Α σϑιρασκαθ]ο 
Ἐχργοαδίοῃ 11 "8ὸ αΟοᾶ οὗ Απιοςσι,"---οἴ 
πἢδὶ 6. ἤἥγηι απὰ ἰγωθ. ΜΕ. ἐπ Τὸ ἤπια ΤῈ 
Ουάὰ ἰὼ νῇοπι ἐπὶ αὐΔ}1}}} οὗ οονοηδη ϊχοορὶ 
ἰγυϊῇ Θϑθϑη 181} ν ὈοΙοΏσα, ἰ6 Η 6 ἱῃ πβοῖ 8]} ἤτῃ 
Ὀ1688 ᾿βοιμδοῖνϑθα Α οοτορασγίδου οὗ ὕϑῃ. χχίϊ. 
18 δηὰ Ῥμ. ἰχχὶϊ. 17 σι [9 Ῥτθθηΐ 6 γθθ ΔΏΟΥΝΕΒ 
μὲ “ἰδ6 δορά οὗ ΑΡγδδδιιν" δηὰ “6 ϑὅοιη οὗ 
᾿ανί ἃ ἃσὸ ἴο ὈῸ ἰἀοπιβοὰ στὰ ἰμΐα οὐ οἵ 
(συ ἢ :--τ-ὦ Ταγδίοσυ οοιρ]οίο!ν τοα]σοὰ πῃ ἩΣϊιη 
πο ἰδ 1μ6 “ Αταθῃ, 6 ΔΙ] δηὰ Ττυο Ν 1- 
πϑϑδ (Βον. 111. 14; οορ. χίχ. 11). [πω Ηΐπὶ 
44}} (86 λῶμα: οὗ αοἀ δτϑ... Απροπ' (2 Οὐσ. 
ἱ, 209). αυ.- -Ὁ. Μ.]Ί. ὙΒ θῶ 811 ῥγοῃιχῖθοθ ἃσὸ 
{016]16ἀ, {ΠοΏ, ἰοο, ἐγου Ὁ]68 τοθδὲ ὨΘΟΘΒΕΔΙΙΥ 
Ρ6 μαϑί. ΕῸΓ [80 Ῥχοσαΐβεβ οἵ Οοα μανὸ σεβρϑοὶ 
Ὠοῖ ἴο Ῥδγίΐδὶ, ᾿ἰγαιιθα, δαὶ ἰο ζ0]1, οομ ρ]οῖθ 88]- 
γαϊΐοη. ἴῃ {πὸ (ἦτηο, ἰμοη, πη τθη ΜΓ} ΤΟΔΣ 
δὰ Ὀ]οΩΒ ΟΥ̓͂ ΠΟΘ οΟἶποῦ ἴδῃ ἰπ6 ἴσυϑ δηὰ γογα- 
αἷοιβ αοἄ, 411 ἰγοῦ Ὁ]66 π|ὶ}} οῃπὰ, βο (δὶ τη οὶ Ἐπ|ὶ}} 
ΚΟΥ ΠΟ ποῦ τῶῆδὲ ἰσοῦῦ]9 18. Βυΐ ποῖ ΟὨΪΥ 
(ηἷ6. ὙΠ ΘΓ οου]ὰ 51}}} "6 ἄδηρον οἵ ἢθτ ἰγοῦ]οα. 
Βιὺὶ (Πΐ8 Μὶ}} ποὶ θ6, ἕο αἀοά Η]μ)β6 1 τν!}} στ 
ΗΪδ8 8}}-βοοηρ ὁγ6 Ῥογοαῖνθ ὯὩ0 ἩΠΘΣΘ ἴδ ἰσδοο οὗ 

ἍΥ 3 ἴδ τς Ὀδοδυδ6---ὲὴἀ Ὀδοβδῦδθ 
οἷά, ἴῃ (Εΐθ ΨΔΥ ἰμιἰπλαίοα ἢ 1ἰ ΒΘΘΩ28 ἴο τ6 δὶ 7 Ε-| (θη. χχχὶϊὶ. 1; Ζοβὶ. χ. 2; 1 βδιι. χὶχ. 4). 
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4. ΤΉΕ ΝΕῊῪ 1{ΠῈῈ ΙΝ 1ΤΞ ΟΥΥ̓ΤΑΒΌ ΜΑΝΙΕΈΕΈΞΤΑΤΊΙΟΝ. 

ΟΕΔΡΤΕκ ΤΧΥ΄. 17-95. 

17 ΟΣ, ὈομοΙ]ά, 1 ογοδίθ ΠΟῪ ΒΟΔΎΘΩΒ δπα ἃ ΠΟῪ ΘΕΥΝ: 
Αμπά 1ἢ9 ἔογπλοΣ 8881} ποῖ Ὀ6 γϑιροιθογοά, ΠΟΥ ἰσοσηθ ἰπίο σηϊηᾷ, 

18 Βιυϊΐ Ὀ6 ἦϑ ἩᾺ δηα Χο]Ο]66 ἴῸΓ ονοῦ "πὶ ἐλαὲ πὨΟΝ [1 ογοδῖο: 
0 Ἐοσ, ὃὈ6 

Αμὰ ΒΕ: ρΘ0ρ]9 8 70Υ. 
19 ΑΔ 1 ΤῊΝ τε υἱος ἴῃ Δα. β6] 6, 

Αμὰά ἸΟΥ͂ ἴῃ ΤΩΥ͂ ΡΘΟΡΪΘ: 

» 1 ογεδίθ 6 β8 6) ἃ χο)οϊοίῃ, 

Απὰ [δ γοΐςο οὗἁἨ τυϑαρίπρ' 8}}8}} 06 ὩῸ ΟΣ ποᾶσὰ ἴῃ ΒΟΣ, 
Νὸσ {86 νοΐθθ οὗ ογγίῃργ. 

20 ὙΠΟΓΘ 8.}8}} ὈΘ ΠΟ τῆοσθ Ἴθῃοθ 8ῃ ἰηΐδηίΐ οὗ ἀδγΒ, 
Νοσ δὴ οἱ]ά πιϑδῃ ὑμπαύ μδῖἢ ποὶ 8116 ὶ8 ἀδΥβ: 
ΕἘὸγν [6 ὍΒ1]α 5888}} ἀἰθ δὴ δυμπᾶγοα γοδγβ 014; 
Βυὲ (80 δίππον ὀσίπο δῃ Βυπάγοα Υ6 ΔΒ 014 8881} θὰ δοουγβοά, 

21 Απά {Π6γ 588}} θυ} 4 Βουβεβ, δῃὰ ἱπμ δὶ ἑλοηι; 
Αμπὰά {ΠΟΥ͂ 8.181} ΡΙδηὺ υἱπογαγάβ, δηὰ οδὺ [86 ἔγτὶξ οὗἉ ἐμ πὶ. 

22 ΤΒΟΥ͂ 888}} ποὺ Ὀυ1}14, δηἀ δοοίμον ἱπηδοὶξ ; 
ΤΌΘΥ 8881} ποὺ ῥ]δηΐ, δῃᾷ δῃοῖδοῦ οϑῦ: 
ΕῸΣ 88 ἴΠ0 ἀδΥ8 οὗἉ ἃ {766 αγὸ {Π6 ἀδγβ οὗἉ ΓΩΥ͂ ῬΘΟΡΪΘ, 
Απά πιΐμθ οἱϑοΐ "8881} Ἰοπρ' 6) ΟΥ̓ [6 ποτκ οἵ {ποὶν Βδηάβ, 

29 ΤΏΘΥ 8}}8}} ποὶ ἸΔΟΌΓ ἴῃ γαίῃ, 
Νοῦ Ὀχϊηρ ἔοσί ἴον Ἵγου ]6; 
ἘῸγ [ΠΟΥ αγὸ [86 Βορα οὗ [88 Ὀ]οβθοαᾶ οὗ (88 ΟΕ", 
Απὰ {δοὶν οἸΒρυϊηρ τι ΤΠ Θ1. 

24 Αμὰ ἱ 8}}81} Θοπ)6 ἴο μ888, ὑῃδὺ Ὀδΐογο {Π6Ὺ 68]1,1 ν}} ΔΏΒΜΕΣ ; 
Αμπὰ ψἘ1]16 {ΠΥ 8Γ γοῦ βρββξίηρ, Ι “111 Πθδγ. 

8 25 ΤῊ νο] Ὁ δηὰ (6 δῦ 8 ϊ ἰβοὰ τοροίμογ, 
Αμπὰ ἰδ6 Ἰἰοῃ 5}8]] οδὲ βίγαν 1κ (16 δυο Κ: 
Απά ἀυεὶ ὁλαϊί δα 1:6 ΒοΥΡϑηϊ 8 τηϑδί. 
ΤΉΘΥ 88}8}} ποῖ Βυγί ΠΟΡ ΘΒ σΟΥ͂ ἰπῃ 81] ΤΥ ΒΟΙΥ τηουηίδίῃ, 
δαϊϊα [86 [ΟῈΡ. 

1. Ἠοῦ. ὁο8 μΡοι ἰδλ6 ᾿οαγί. 

8 δεοαυδα 7 ογεαΐα (ἰ. 
ἃ κοΐ δ6 οοπδιΔογ οα 

3 ΗἨοῦ. ελαϊξ πιαχο ἰλόηι οοπίπμε ἰοησ, οὐ, ελαῖϊ τιοϑαν ουΐ. 

νέλογα α δμιοκίζπρ ἰλαέ οομπίδ οπὶῳ ἀαμε. 
Φ 0667 Ομ, ᾿ τ συέος ρουδιοῦ 

Φ δον. 
ἔ ΟΣ οἵ οονο. 

ἘΧΈΘΕΤΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΙΟΑΙ, 

1. Το Ῥτορβοὶ μα ρσγονυϊουβὶυ ἀθοϊαγοὰ (δὲ 
Το ΚὈΓ σμδηροθ ποῦ] ἰδῖκο Ρ]δοθ ἰῇ ὀοῃθθα ΘΏ60 
οἴ βονϑγο ῥυιάρτηθηίβ οα ἐμ οὔθ Βαπά, δπὰ οὗ ρἷο- 
ΣἸΟΊ8 ΔΑΊ Πρ Κ,ΊΆ06 οη ἴπο οἴμογσ. Εθγο ἢθ δίδίθβ 
δαί 16 [ΒΡ π|Κ}} ογθδαῖὶθ ἃ Π6Ὺ ἤδδύθη δῃά 8 
ΠΟΥ οασγίῃ σοὶ ψ1}1 οητ γον οδθοο (δ 6 ΤΟΙ. 6Π)- 
Ὀγϑῦοο οἵ {80 οἱὰ (νον. 17). Ἐὸτ (πΐβ πον αἱοτί- 
οὐδ ογαίΐοῃ Μ01}} ὀϑῦβο βυοῆ ον 1μδἱ ἐΐ πὶ }} πα κο 
[Π6 Τα ΒΟΓΥ ΟΥ̓ΤΠ 6 οΪἀ πον]ὰ ἰο θ6 αὐΐίς ἰογχοιζεη, 
ΦογΌ8416π) δηὰ 118 ρθορὶβ πῦ}} 6 ποιμίηρ δαὶ ἐγ, 
δηά ἐμ0 ΓΟῈΡ, ἴοο, Μ|11}1 ΟὨΪΥ τολοΐοο οτος Η] 
Ῥθορὶθ. Αἰηοησ [86 Ροορΐο οἵ Θο« ποι ἱπρ πλοσο 
Ὑ111 6 ποασὰ οἵ πιουγηΐηρ δηὰ Ἰδυηθηϊδίΐοη (ΥὙ6Σ. 
19). Το υἱίδὶ ἴόσοθ οὗἩ πηδηϊκί πὰ ψ}} ἐμ δρ- 
ΕΣ τὉηαἰπκϊηἰδηοα (γογα. 20, 21). ρδί ψ|ὶ}} ἢο 
ΟἾρον Ῥγουθηΐ ἃ 28} ἴγουι οη)ονὶος ἰμ6 ἔγυϊία οὗ 
Ηἷβ ἰαῦοσ, Νοπθ νψ|}} Ἰδαῦοσ ἴῃ σναΐῃ, οὐ ὑεφεὶ 
ΟἾΣΠΙάγθ ἰὸς δροθὰν ἀθδῖν, ἴου 4}} πὶ}} Β6 8 

δ]οββοὰ γϑοθ ({νῃ. 23); διὰ 1 (Δ 6Υ Βανο δηγίβὶης 
ἴο δοὶς ἔγοια 6 [.08}, 1Ποὲν ῬΓΔΥΘΡ Μ111 6 ᾿πηῃλ6- 
ἀϊδίου δηδνοσοὰ (νοῦ. 24). ΤΏΟσο Μ1] δ6 8 
Τοηουϑίϊου ονθη οὗ ἔμ δηΐπη)δὶ σοῦ]. [1 νὶ}} θ6 
ΪἴῺ ΒΔΙΙΩΟΗΥ͂ ΝῚΒ (μ6 αρὶτῖὶ οὗ ρεδοθ δηὰ ἴονϑ 
πΏΪΟ Μπ|ι}} ῬΓΟΥΘΙΪ ἰὼ [6 Θης 6 ὩΘῊ οσοδιΐοι 
(νοσ. 25). 

2. Ῥοσ, Ὀ6Ββο]ᾶ, 1 οτϑϑῖϑο------ ΟΣ Κ.--- ἡ ογα. 
171-190. Τῇ Ῥιυορδοῖὶ τιδη οι ν αἰδιϊρυΐθηθα 
διαἶϊα ἰῃ {16 δοοοι ρα πλοηὶ οὗ δα] γαίῃ, 8]- 
᾿πουρἢ Β6 δαγϑ ποι μίηρ οἵ {μοἷν σοϊδίλνο {ἰπλ68. 
ΟΡή᾽οοίθ προ ἀγὸ σορσεθοηϊθα ἱπ ΟἿὯΘ ῥδσβρθο- 
ιἷνο οἡ ἀ βδσοηΐ ρ]δῃῆ6δ, δ8ὸ (μδὶ (ἢοδ0 ἰπ ἰῃ6 ὈδΔοῖ- 
κιουσηά οὁ8} ὃ6 βοϑὴ ἱβγουρῇ {86 πίθου υ ΘΠ Ωρ Βρδοοα 
οἵ ἴδοδϑθ οῃ ἐδ ἰογοστουηᾶ, 80 ἴο ὈΘ οῃ ΟὨΘ 
ἴδὴθ ἴο πἷπη πτῶο γάβ ἐβοιλ δὲ ἃ ἀϊρίδῃοβ. 

6. 0Δ}) Ποσὰ δἷβδο αἰβίιἱπρηΐβη ἰἤγθα το} αἾ8- 
ἰποὶ διδαάΐδ, δἰἱμβουρὰ 16 Ῥχορμοὲ ἰῇ πῸ ΜΔ 1μ- 

Ἂ 
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ἀϊοκῖοθ ἃ αἰ δσιθηοο οὗ ἰΐπχθ.0 Το Κγοί βιδαϊ αι 
116 ἀρκετὸ γοτε. 9, “Ὲ δὺο τῆν ΤῊΝ 
χη ἰακΚίηρ ρορδοδβίοῃ οὗ 86 ΒΟΙΪΥ͂ 5 ἰβ 
γνᾺ8 ἔταὶ ἐξ τ ἀετλτηδ, Ὀγ (86 τοϊαγῃ ἔγοπλ ΕχῚΪο. 
Ἧς Ὀγΐηρβ γοΓβ. 18-16, ἴο δηοίμονς δβίδάϊιπ, 
ΤῺ ἰδ Βα 8668 ἱπ6 τ ]οκθα δηὰ {110 βοά!]ν ἰορείβε ; 
Ὀαὶ 6 ρμογοοῖνοβ ἴμ6 βοά!θδϑβ ἰβγβϑὶ Ἰυάμοα διὰ 
Οὐγβοα, δηὰ πὸ οἰϑθεῖ ᾿πδὶ δ βαυθάὰ ἔγοιὰ [ἢ6 
λυαρπιοηὶ 64116ἀ Ὁγ δῃοίμοσς βϑτμθ. , ε θηΐοσ οῃ 
186 {λ᾽γὰ κἰδάϊαμα γὰρ. 17. [Ιἢ 10 δυογγιίηρ δθ6- 
ΟΟΙΔ68Β ΠΟΥ͂. Α ὨΘΥ͂ ΕἰΠΘΓ [16 ρεγνδάθβ ἰδ 6 
“1016 οὗ πδίθγο. ΤῸ 18 ἰσθοδὲ δἰδάϊαπι ἐἢ 6 
τοσθάϊηρ δΓῸ γοϊδίθα δ ογζϑδηΐς ργαραγδλίϊοῃ. 
δ 18 ἔπο Γηοδηΐηρ οὗ [μ6 2 ἰὼ (πὸ θερίηϊης 

οἵ νοσ. 17. [Τὸ Ῥγορδοὶ δὰ βαϊὰ δἱ (ἢ οἷοδϑ 
οἵ νογ. 16 ἐπδὲ (6 ἰογπγοῦ δου πδά θωιίγοὶ υ 

ΑΜᾶν. “Τηδὺ (μοΥ Πα ρδβεϑὰ δΥ͂ΔΥ ἢθ 
Θϑἰ 8 Ὁ] 180,88 ὉΥ ἰοϊῃμίηρ, 88 ἴῃ ἰχ. 8-ὃ, οὔθ 3 ἰὸ δῃ- 
οἴμιοῦ, σϑγβ. 17-10." 1) εἰ,.--- Ὁ. Μ.]. ΒΥ πὴ 
ΤΑΔΩΥ͂ ὉΠαογβίδηα τηΘΓΘΙΥ ἰδηιρογα διρορίοτα, ἰῃ 6 
ἔογημοῦ ΟΥἹ] ἰληλοα, οἴδογβ, ΟὨ]Ὺ ἴμ6 οἱ ἔδδτσεη δηὰ 
16 οἰὰ ϑαγίῃ. Βαϊ ψῈῪ βμου!ὰ οὶ Ὀοϊδ ὃ6 ἰῃ- 
ἰρηάοα ὃγ ἰε{7 Ὑουϊὰ Σὲ 06 ροδββὶ ὃϊθ ἴο γϑιῃθια θοῦ 
[πὸ οἷά φϑυίῃ δηὰ ἰδ οἷά ἤθαυθῃ, δηὰ ποῖ δἱ ἐμ 9 
ΔΘΙῺΘ {ἰἶπλ0 (ἰηἰκς οὗ [Π6 ἐἶπλο5 πνμρο οἢ (ἢ6 οὔθ 
δηὦ ὑπάορ ἴμ6 οἰμβοῦῖ Τὴ Ρδοί οογίδί ΗΪῪ 
ἀοοθ ποῖ πιθδῇ ἰο Β8Υ ἰμδὶ ρϑορὶθ ψὶἡ}} ἤδγθ ἰοϑὶ 
ὑπο ὶγ ἸΩΘΙΊΟΣΥ ἰὼ (ἢθ πον ποῦ, Βυὶ ἶβ χηθδη- 
ἱηρ ἷθ ΟὨΪΥ (Ὠΐδ, ἐμαὶ 411 τηΐθοσυ δηὰ ἀἰϊβίγοδθα οὔ 
ὅΠ6 οἷά πον]ὰ π|ῇ}} ὃδ6 δὸ οοιαρίϑίϑὶυ μοὶ τὰ οἵ 
[αἱ 19 ἰτπηδχοα οὗἉ (86 δδῆγθ μη ἢ ὯΟ [ὩΟΓΘ Ὀγοθοηὶ 
1Πολϑο  γ88 88 ἃ ἀϊδίαγἱηρ οἰοπιθηὶ ἰῃ ἰμ6 Βδρρὶ- 

Ὧ688 οἵ [Π6 Ὧονγ ποιϊὰ. 53) ν}» Ἢ}. ἱβ τα σΟΙῺ6 
ἴο πιἱηά, ἴο ὃθ πὰ ΟΡ. 76ἐ. ἰἰΐ, 16, 
τοι οἶδοθ ἷβ οὗἉ δἰ ταῦ ἱπρογὶ τὶ τ. 6 ὁπ θ6- 
ἴογθ 18, 8ῃ ΒΘΘΙΩΒ ἰο δ6 ἰογπλθὰ δἴοσ ἱξ. ΤῈΘ οχ- 
Ῥγαῖοι 6 ἰουμὰ ΟὨ]Υ ἰῃ [Ιβαΐϊδῃ δηὰ “Ζογοιιϊδῃ 
76γ. 111,16; νἱΐ. 81; χὶχ. δ; χχχὶϊ, 8δ; χιὶν. 21). 
ΤῊ πογάβ, γοσ, 18, ΒΦ γο κἰδᾶ δηἃ σοϊοίοϑ 
τβφι δα ταῖν πὶ τπ οὐζ Οχρ δηδίΐου οὗἉ γϑσ, 17 ὃ. 
ΤῸΒ βογυδηῖδ οἵ αοα 8})8}} ηοὶ βυθον ἐμεῖς Βαρρὶ- 
Ὧ688 ἴο 6 αἀἰδιατοοά ὮΥ αΙΟΟΠΙΥ τϑοο  ἰϑοϊΐοηα, θαὶ 
ΤΠΘΥ͂ 8[18}} δηΐοΥ 1ἰ ἰο {π6 [}]}] δῃὰ τιηϊπίογγαρίθα!γ. 
ὝΨΩΥ β8βου]ὰ (ΠΘΥ ποῖ ἀο εἐΐ8ὴ) [8 1ξ ποῖ 4 ογϑᾶ- 
ὥοη οὗ ἰδ6 [0807 Δηὰ 411 ἐμαὶ ἰμ9 [.0ἘΡ 
ογοδίθθ 8 χοοὰ (6εῃ. ἱ. 81). Νοίδον 9. πον 
ἸᾺ ΔΓΘ ΟΥ̓́Θ σοηῃϑίγαοα Ὑ10} ἰδ δοουδαῖδγο οὗὨ (ἢ 6 
οδήθεί. ὝΨΙΝ ἴ8 ἰβογοίοτ ἴο θ6 ἰβίκδῃ 88 Ἵδυβαὶ τς 
θδοδυθο. Τη6 Ῥγορβοί (ἤθη γορϑδίβ οι ρἤδιϊοδν: 
ἕοσ ὈΘΒΟ]ᾶ Σὶ οσϑθδῖο Τοταδδιοις 8 ἀρὰ μεθα 
δι ᾶ 18 ῬΘΟΡ]Θ ἃ ἰου. τ δηά “2... ΔΙῸ 8Ὁ- 
διγδοίὶβ ἰο δ6 ἰΔκθῃ 84 οοπογοίοβ, ΤῊΪβ ἴοστῃ οὔ 
ΟΧΡγθαβίοῃ δ ραγ ο] τὶν οἰρἢκέΐο (]χ, 17 - χί, 
10; χ δ]. 9, εἰ ϑαερε; Ῥα. οχχ. 2, 7, εἰ δαερε). Ζοτυ- 
88 6Π} 884] θ6 ποίδίπρ Ὀαϊ τεϊοίοἰηρ, ἐα ῬὈϑορὶθ 
ΠΟΙ Ωρ δυΐ ἦογ. Βυΐ τηοτο ἰμδῃ (δα } Νοὶ ΟὨΪΥ 
Β.8}} «“}Θτυβα]6πὶ τοοῖοο πίτἢ ἴα ρΪ6. Τῇ 
ΠᾺΡ Ηἰπιθοὶ ἢ τι} } γεοΐοα ονϑσ “ Θγυβα θη ἀπὰ 
115 ΡΘορὶθ; τῆΐο παρροβοθ οἡ ἔδ6 Ῥαγί οἵ {ἢ6 
ἰδίαν 8 βίδίθ οὔ ροσίδοι ἱ Ὠἰδουβῆθθα, δυο 8 
ΤοηΟνἰΙοΏ, ἴπ βἤοσγί, δα (γϑγ. 17) ἰδ ῥγοζηἰβοὰ ἴὸ 
π6 ΒοΑσΘῺ δη {Π6 δαγίῃ (Ἰχίϊ, δ). 6ΓΘ ἰῇ 6 γο 
18 ὯΟ ΠΊΟΙΤΘ ΒΪπ, ἰῃθγθ ἴβ Ὧ0 τῆογθ ἰγουδῖο, δηὰ 
Ὑ ΘΓ ἴῃ ΓΘ ἰδ ὯῸ ΤΊΟΓΘ ἰγου! Ὁ]6, [ἴ6 ΓΘ 18. ΠΟ τλοΓῸ 
"8 ἰροιο .ΧΧΥ. 8; χχχγ. 10; ]Ϊ. 11 . Εν. νυἱΐ. 

; χχὶ. 4). 
ὁ, ῬΒοσο 8881} ὍΘ ΠΟ πλοχσοό----- δα ἢ δ 6 

ΤΟΞΒΌ.--- τα. 20-25. [ἢ πδδὺ (Ο]]οὸπτΒ ἰμς ΡΙο- 
ΡΒοὶ χῖνϑθ Ἔχϑί:ρ]ςβ οὗ {δ δβιδίβ οὗ ἰδίηρσδ 'ῃ τ[Π 9 
ΠΟῪ ποῦὶὰ. Το ἱΠἸυδβίχαιϊομβ χἰνθ διὰ ἰο ΘΟσΥΘ 
88 ἃ ὨΙΘΔΒΌΓΘ [ὉΣ Οδίπλδίϊηρ 6 ὩΘῪ Γο] Δί: 8, 
ὈΜὉ ἐθ τοὶ ταὶ ἤγου ἱμεῆ. Εὸν ὯΨ' ἴβ πενασ υδοὰ 
ἴῃ χοραγὰ ἴοὸ ἔπιθ.Ό. [ΤῈ6 Ἵσχϑρὶοβ ίνοι ὉΥ 
ΟἙβενιῦβ οἵ Ὁ ἱπ {86 βεῆϑα οὗ ἐλσπ ἀο ποῖ ὕϑασ 
δχαϊηϊηδίίοη. Το ρδγίϊοϊ ἴα τοὶ υϑοά οὗὨ ἰΐῃ)6 
ἴη ΗΘΌΓΣΘΥ 88 ἴὐ 18 'η Αὔδθὶο.-- -. Μ.]. 12 πιδτῖκο 
ἴῃ Ηοῦτον (Π6 ἐεγηεπι ὑπύς, πος δοοογαϊην ἰο 
186 υϑαρο οὗ ἴῃς ἰδησῦδρο 8 Ἰουηὰ πῆοτο 6 οἴ- 

ῬΙΟΥ͂ (μ6 ἐογηιίπι υδὲ, ὈΝ᾽ τοίοτα ἰο Ζεσιβδίετα 
δηὰ ("6 ΗοἱΪγ [δηά, ῬἜΒΘΏΟΟΘ πὶ}} πο δυο ει η κ 
ΟΥ̓́Θ᾽ ἈΡΌΘΕΣ (οοῖΡ. Ἰ1σ. 19; χὶ. 1δ) πδὸ ψ11}} δ9 
ΟὨΪΥ ἄδγα οἱὰ (οΟΣΡ. 6. 9. . Χχῖὶν. δ), ΟΥ 
δὴ Οἱ τὴ ὙἼΟ [88 οὶ σοδοῃοὰ [86 ποσιηδὶ 
ΤΟ ΒΌΓΘ οὗ δυπμδῃ ἀχο. [ΑΙἸΈΧΑΝΌΞΕ, [0]]0π- 
ἴῃς ΕΎΜΟΗΙ, δὰ ἴΒΘΙΟ 6588}1 ὈΘ ὩΟ ζοσθ 
ἔτοτα ἸΒΘΙΏΟΘ ἴο τηθδὴ ἵμοσὸ 8[}8}} 06 ὯῸ ἴΟΓΘ 
ἰδ κθη ΔΎΓΔΥ ἰβΘΏ06, ΟΥ οαδτεὶοὰ ἴθποθ ἰο ὑυεΐαὶ. 
Βαϊ ΣΡ τηθδηβ ὈΓΟΡΟΣΙΥ͂ ἴο οοιηθ ἰπίο εχἰδίθηοε, 

δηὰ τὸ δῖο (ὁ υπάἀοτοίδπαὰ {0 πἰδίοιηοηϊ ἐπ: 
ἴδιο το 8}}4}} πὸ δυοϊκηρ (Πδῃοθ δσΐϑθ Οὐ οοῦὴδ ἰηΐο 
δοΐηα γῆ 688}8}} ᾿ἶγθ ΟὨΪΥ͂ δοῖθ ἄδγα, τἤοθθ ἂρ9 
ἘμΔΙ, 6 οοαμϊοὰ ὈΥ̓͂ ἀ4γε.--. Μ.). Ὑγαὶ 1[0]- 
ἰονγα, βι τ οἱ] γ ἰδ κθ, οοῃ γδάϊοίβ δὶ ἢ88 θθθὴ βδὶά, 
Ἐν 1 πὸ οΏ6, ποῖ δυύϑῃ δὴ οἷά σχγδῃ, ἴ3}}8 δῃοσί 
οὗ (δ 6 ποττηδ] τηϑϑϑυσο, ἰμ6 ἢ ΠΟ οὔδ οδὴ εΪθ δ 8 
Ὀογ. [8Βυϊ [89 Ῥτορδιοί ἀο068 ποῖ ΒαΥ ἰδαὶ πο οπδ, 
ποῖ ουὐϑῃ δὴ οἷὰ πηδη, (αἱ δὴοογτέ ἡ. ἐδ ποττηαΐ 

ἷῃ 10 ἴοσοΣ Ῥασὶ οἵ τοῦ. 20ὅ.0 δ 
ΟὯΘ ΜὮΏο ἀΐθ8 δὐ 186 οὔ Βυπάγοα γαοδγα ἷδ 
οουηίρα 4 ὈΟΥ͂, αηὰ ὙδοΏ 8 δίπηοῦ το αἶεθ 8 
Βυπάγοι γολτβ οἷἂ ἷδ τοζαγάθαὰ 88 Ῥγοιαδι ΓΟ Υ 
(ὍΡΟΙ ὉΥ͂ ἴῃ γ οπὶ οἵ Θοΐ, 18 ἰδ πο οοῦ- . 
ἰγδαϊοιίΐοι οὗ ἴδ ἀθοϊασγδιοῦ ὑμδὲ (86 βυο κ᾽ ρ᾽ 5 
δ4θ ΜΠ οὶ ὕὈ6 τϑοκοηθᾶὰ ΌΥ ἄδυβ, δηὰ ἱδαὶ οἱὰ 
πῇ Ψ11 611 ἂρ (0 πιοαβῦσο οὗὨ ἐπ ῖν ἀᾶγβ. ΕΣ 
[89 υηᾶάγοά γοδϑγθ οἷά δἰ ποῦ Μ6}}} Ὡοΐ Ὀ6 ἱἹποϊυδοὰ 
ἴῃ (6 σδιορΌΓΥ οὗ οΪ4 τηρῶ. Τῆθσθ ἰβ πο ποοὰ 
ἴβθη οὗ δάἀορείηρ ἰδ ἑοτοσὰ οοπαιγυοίΐίοη ργοροδοὰ 
Ὀγ 5. ΝΑΕΘΕΞΙΞΒΑΟΘΗ 0 μοὶ τἰὰ οἴδη : 
οοηἰγδαϊοιϊίοη. ΤΈΘ ὀχδιρὶοθ Βογα χίνθη ἢ μοὶ] 
ἴο 6 ΠὩΣΟ6Δ] δηὰ ΟὨ]Υ͂ δΌρ ΕΥ̓͂ ΤΑΥ͂ οὗ 11}9- 
ἰσδαϊΐοη, [ἢ 1 "τ ΓΘ 16 ἰδὲ (Πθγθ δβουἹὰ 
8(}}} 6 αἴθ, ομο οὗ ἔβοῖω, ψἢο βου] Ὀ6 ρυῃ- 
ἰδηθὰ τι ἀθαὶμβ ποθ 4 δυπάτοά γεδτα οἱ, 
ποῦ ]Ἱὰ 6 τοραγάοὰ 86 ουγθοὰ Ὁγ Οοἀὰ, δῃ ἃ ἴόγουοῦ 
ἐχοϊυάοᾶ ἔγοπι οσογ. Απά ἰἶ ὁπ6 οὗ δβαπάγοὰ 
ΥΘΟΔΙΘ βῃου]ὰ ἀΐο 4 μδῖσαὶ ἀοδιῃ, (σαρροεῖηβ 
ΒΌΟΝ ἃ σΆ86, οι οτο πῆ δὶ 88 ὈΘΘΏ βϑια οδῃ- 
ὩΟΐ ΓΘΑ]]Ὺ ΟΟΟΌΓ), ΒΘ ψου]ὰ θ6 ΟὨΪΥ ἃ ὈΟΥ δἱ [ἷβ 
ἄραι. Ὁ. Μ.]. ὙΠοτθ 16 οἷθασ σοίδσθηοα ἢθΓθ 
ἴο 89 Μοκαῖο ἴδτνὺ ποῖ ργομΐθοδ ἰοηρ ΠΠΠ6 δηὰ ἃ 
ὨΌΠΘΓΟ 18 ροαίοΥΥ ἰο 186 ρΟΑΪΥ, φῶς μὲ 16 οου- 
ἰΓΆΓΥ͂, βδοτίοηΐηρ οἵ ᾿1ἴ6 δῃα δρεθὰν ἐχ- 
(ἰποϊίοη οὗ Ὡδῖθθ ἴο {86 πὶοϊκοὰ (ΕΣ. χσ. ὅ, 6, 
12; χχὶϊΐ. 26). Τμδὶ 16 Ῥτορδοὶ βεσεὲ δὶ {86 
ΒΒ116 ἴἔτηθ ἰπΐηκα οἵ (Β6 Ἰομρον:Υ οὗ ἰππ [δηἰοάϊ- 
Ἰανίδ} μαϊσίδροῖιβ 18 υογῪ ργοῦρδῦ]θ. Τὴ ἱμουρλὶ 
οὗ ἃ τοίασῃ οἵ {πῖβ Ἰοηρεν 7 6 ποῖ ΠΏ 18]16 8]. 
[ς δ ἀχργοεθοὰ ἴῃ Εδν. χχ. 4 []. Τθ ἰόγστα 
ΝΟῚΓΠΠῚ πὶ ϑεροὶ ἰδ 88 1 ἴοι ΠΤ. Τ|6 
Ἰομρουτν ποῖ, σον. 20, ͵θ Ῥγοτηΐδοα ἴο (ἢ Βοσ- 
γδηΐβ οἵ Θοά, 5}8}} δϑ ἃ ΒΟ ΠΑ ΣῪ ὉΘΏΓΘ, 
δαᾶνθ αἷβοὸ ἴῃ ροοὰ εῇδοὶ {πδὶ [0 σῆγβα οἵ ἔπι 
1688 οἱ γαϊΐου, ρ᾽δηιίης δοιὰ δοχοίης, τῖτὰ π οὶ 
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16 τι οἰκο δτὸ ἰσοδιθηθα ὑγ {ἰ6 ἰὰν (1ν. χχνυὶ. 
16; θρυϊ. χχυῖ!]. 80 βᾳ4ᾳ.}, Ὑ11] Ὀ6 τοιρονϑὰ ἴγοῦλ 
ἴδ Ρθορ]ο οὗ ἀοἀ (οομρ. ἰχὶϊ. 8, 9; ζ26Γ. χχχί. 
δ; Απιοϑ ἰχ. 14, 18. Ὑμδὶ το 884}} ὑυϊ]ἀ 
Βουδοβ δῃὰ ποΐὶ ἀν6}} ἐμογοΐη, δῃὰ ρίδηὶλ τγἱηθ- 
Αιὶβ δηὰ ῃοΐ 6])ΟΥ̓͂ ἔοι), 18 τγθαιθηθα 88 ἃ ΟΌΣΒΘ 

υἱ. χχνὶ. 80, ΤΏδδο συγθοθ ΜΠ 06 γδῆβ- 
Τοσιαϑὰ ἰηίο 186 σογγοθροηαίης Ὁ] οϑβίημψβ ἰἢ σοηδο- 
4πέποο οὗ Ἰοηρον ιν ; ἴοσ [16 Ρϑορίθ οἱ αοἀ 884]] 
ιν 8ὲ ἰοπβᾷ 85 ἰγθθβ (θοΡ. ἔβ. χοὶ! 18 ρα4.). 
[““ϑοπιε ἔγθοβ, δι οἢ 88 (86 οδῖς, (86 ἱασθ ηί, δοὰ 
ἴδια ὈΘΏΥΔΗ, ΣΟΔΟἢ [μ6 δθρ6 οὗ ἃ ᾿ἰβουβδηῃὰ γρϑδγα," 
ἩΈΕΝΡΕΒΒΟΝ. Το οϑάδιβ οὗ 1 ΘΌδΏοΩ (μὲ 8ΓῸ 
81}}} ἰουμὰ {πο γθ “ἸΔΥ θ {ΔΙΓΙΥ͂ ργοβυμμθὰ ἰὸ 

Βαγὰ εχἰδιοὰ ἴῃ ΒΒ]168] εἰπλοδ᾽ (ΒΥ). ΠῸ3 
ΤΩΘΔῺ8 ποῖ ὉΗΥ͂ ἰο 56, Ὀυΐ ἴο 80 ὕρ, οοῃδβιπια 
(0 εὶ,.).--Ὦ. Μ.]. ες. 28 α αἰ]υάοθ ἰο [,νυ. 

χανί. 16,20; ον ῥ᾽ δηὰ ΓΞ ἀγὸ Βοστονγεὰ 
ἔγοτα ἴ80 ἵνο ρίδοοβ, [“ΤὨΘ βθῆβ6 οὗ δι ώση ἀ6- 

αἰγυοίΐοη, κἴνθη ἴο ἀν αν: ὈΥ͂ δοσῶθ τηοάθσῃ τχίϊοσα, 
δ ἃ ΤΏΘΓΟ ΘΟ] ΘΟ ἴγοτῃ ἴΠ6 οοηίοχί. ... ΤῊΘ 
Ἡδοῦτον ὅὸ ΤΡΟΣΙΣ ἀφῃοίοδ ἐχίγοδ δρίἐδίϊο 
δηὰ δἰδγτα, δῃὰ (86 τω οδηϊηρ οὗ μα οἴδυδο 8 ἐπα 
{ΠΟΥ δἢ.8}} οί Ὀγίηρ ἰοσι οἰ] άγθ ΠΏΘΓΟΙΥ ἰο Ὁ6 
1Π6 βυδήοοί οὗ ἀϊδιγοδαϊηρ βο]οὐϊυἀθ." ΑΥΕχ- 
ΑΧΡΕΒ. Ὁ. Μ.]. Το ὈΡΕΒΙΡΘ οὗ “" 212 »Ὸ; 16 
ἰαΐϊεν ποῖ 8 Ῥοείοσ: υ {πδὺ βρείηρβ ἴσοῃ) ἐμ οθα 
ξιοοῦ οὔ τῃ6 [0ΒΡ, θυΐ ἃ Ῥοβιοσδγ, α δοϑᾶ 
νοῦ οομδίδια οὗ [ο80 Ὁ δτὸ Ὁ168656ἅ, 
ΟὐΩΡ. οἱ ἱ. 4). [ΤἘ}185 ͵δ ποῖ βο ἢ] δίῃ 88 1ΐ ἷβ δί- 
βτιιθὰ ἴο 6. Απηά ΑἹἸΈΧΑΝΡΕΒ ἷδ τἱρμὶ ἰῃ βδγ- 
ἴῃς [μδὲ ἰξ δά ἀβ ρτθδί!ν ἰο (86 βίγεηρίμ οἵ (μ6 6Χ- 
Ῥγοβοίοη ἰξ τὸ ἰδ 1 ἰο τῆθδ ὑπαὶ ΠΟΥ ΔΙῸ 
ἘΒοσδοὶνϑα [86 οδδρτίηςξ οὗ ἰδοδο Ὀ1]Θαδοᾶ 

οἵ ἀοά, δηὰ (μὺυ8 ρῖγο Σ᾽ ἰὰ ὑξὰδ] βοῦβο. Ὁ. 
Μ.1. ὈΒΙ ἰβ ποὶ ἰο ὃ9 τεραγάϑα δ9 πβ ΣΟΥ πλατῖς- 
ἧς δἀάϊοη ἴο, Ὀυὺ δα ἀοηοίξζηρ δΒἰτη δηθοῦβ, 
ΘΟ 0) Θηϊογτηθηῖ. [0 ἱποϊυάεα ἔμ6 ἰάδθα ὑἐμαΐ 
[86 ΟὨΣ] το 11] Θη͵οΥ ὑμ686 (μέτρα ποῖ αν 186 
Ῥαγϑηΐβ, θαΐ εοὐὐδή (0 Ῥαγϑηίβ. Βαὶ 17 ἠοϊπ ἡ ἢ- 
διδηάϊης (Π6 δὈασπάδηοσα οὗ Ὀ]οαδίηρ {μ δ δαστουηβ 
1 6πτ, ΔΏΥ ἰσοῦθ]6 οὐ (π6 ͵δοῖκ οὗἁὨ δὴγ ρμοοὰ (πίῃς 
βου ϊα μὸ [οῖ, {ΠΟΥ ἤδνο ΟὨΪΥ ἴο Ὀγίηρ ἰΒοὶν σοῦ- 
ΘΟ ἰπ ῬΓΑΥΟΥ ἴο (ἢ9 [0ΕΡ. Τῃ6 ΔΉΔΥΓΟΣ «]]]} 
δα σίνου ὀυθη Ὀοίοσο 6 σοαποαὶ ἰ8 ΘΧργοβθοα, Οὗ 
αἱ ἰαίοδί, πῇ ]]6ὸ 6 {πᾶὶ ῥγᾶγβ ἰβ γοὶ βροβκίηρ 
(σοι. |νἱϊϊ. θ; χχχ, 10). Ὗεγ. 256 δσδὰὰδβ δὴ 
Θϑομδίοϊ οσίοδὶ ἰραίατο τ ον 8 δυγί ἀροὰ ἴτομπι χὶ. 
6-9. 1 σδῃποὶ δυοϊὰ ἰδ ἱτηργοβεΐοι (πὲ {680 
“ποσᾶκ δῖο 8ὴ δ νασὰ δα ϊτίοη, δηἃ ἅτ οὶ οὗ 
ΟἿΘ ῥΐθοθ σι παῖ Ῥγοοθᾶθα Ηδλτο τὸ ὮθΓ16 
ἀραΐη ἰο τοᾶῦῖ [86 πδηάὰ οὗ πἷπι πῆῸ [885 Τὸ- 
τουομοά πη γασίουβ ᾿Ἀγ8 ἴπ6 οτἱρίηαὶ ποσὶς οὐ [6 
ὙΤΟΡΊΕΣ ἴῃ (686 ᾿αδὲ οσπαρίοσβ ἢ [ΠΕΙΙΤΖΒΟΗ 
ἀοοΐαγοθ ἔπαὶ ἰῃοθθ τῆο δὐἔστη (παὶ ἴῃ 6 Βρθδίκο 
ἴῃ σοῦ, 25 ἷβα οὴ6 ᾿δίδς ἤδη ἴβαϊδ!), θθοδαβθ (ἢ}18 
Υ̓́ΕΓ36 8. ΟὨ]Υ͂ ἸΟΟΒΘΙΥ δἰϊδομβοὰ ἰὸ πβδὶ Ρτδοράο8, 
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ΤηΔἶζΘ 8} Δβδου 00 ὙΓΒΙΟῊ 5 ΒΗΪΔΙΓ δηὰ υπίγυθ. 
ΑΒ ἴῃ οβδρίου χὶ. δὸ Βογθ, (6 ρἱοίῃγο οὐ [6 ὩΘῪ 
εἰπ|6 οἰοϑοβ τι ἢ (ἢ 6 ροδοθ ἴὴ ἴῃ68 νοῦ] οὗ ηδίυχο, 
ὙΒῚΟΒ ἴῃ σἜμδρίογε χ].--ἰχνὶ., }υϑὲ 88 ἰὴ Ομ δρίοΓΒ 1.-- 
ΧΧχΙῖχ., ΔΡΡΘΆΓΒ 88 δἰδηάϊηρ 1 (6 οἰοδβοδὶ γηαΐυδὶ 
ταϊδίίου ἴοὸ Ὡδη. Τῆο χοροου οὗ πη δὶ γγ88 8]- 
ΓΟΔΑῪ υἱἱεγοὰ ἴῃ ΟὨΔΡΙΟΣ χὶ. βρθδκβ ἴῃ ἴανοσ οὗ 
ὑμὶν οὗ δυϊποσβῆῖρ ὃ8. ΝΑΞΟΈΙΞΒΑΟΗ, 20]- 
ἰονίηρ ΚΝΟΒΕΙ, ὑγᾷο68 [86 βαδδιταϊίοη οὐ ὝΠ2 
ἴον ὙΠ) 88 τωδυκίηρ ὑμ6 μαμὰ οὗ ἃ ἰδίθν πυἱίογ, 
Βαὶ ἽΠΙ ἰθ πιογὸ ἰμδῃ 11}, ἑοσείλετ. 11 τρθδῃν 
86 ΟὨΘ, δηὰ ἰδ ἃ Ῥοσίδοι Υ βίτωρὶθ δὰ πδίῃγαὶ 
Ἡδοῦτον ἴογηι. Νο διυχυμηθηὶ σδῃ Ὀ6 ἀγανγῃ ἴγΟῺλ 
1ϊ8 ἀρρϑασίπρ θαβϑία θα οὐ ]Υ̓͂ ἱὰ δυο Ἰδίθ ὈοΟΙκ8 88 
2 Ομτγομίοϊοθ, Εσγα, Νοδθυ 8 δηὰ Ἐδο δἰ βδίθβ. 
ὙΠ) δἰδὸ οοσυσβ 'θ Νοβθγαῖδῃ. 8 βανϑ, ἴοο, 
Ὑπ 3 ἷῃ ΘΑΣΙΥ ὈΟΟΚΒ, ἰῃ Φυᾶμ. χα. 8; 

1 βδιω. χὶ. 7. ΤΏΪ Ῥῆδθ ἰβ δϑβθῃ δ} } 7 ΟὯΘ 
ὙΠ} (16 ΟΣ ργοδαίοῃ ἴῃ ΟἿΡ ἰοχὶ, δᾶ οἽδηηοὶ δα χΣῸ- 
ἴοτσοὰ ἰο (16 ἰαῖοσ Ηοῦγεν, ἱπουχὴ 10 ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ 
Εστα ᾿ἰϊ. 1 δηὰ ΝϑΒ. υἱῖ. 1, 88. νσϑὶ} 88 ἰὴ 2 ἀὐρεϑ 
δορά 1 Ξβδιωῦ}ὶ. Ἧ͵)6 πὰ 4180 πῃ ΟΣ γϑῖθ9 [ἢ 

ΒΙΓΟΏΒῸΓ ΘΧΡΓΟΒΔΙΟΏ ΠῸΘ, α ψουπῷ ἰαπιδ, βυὈδὶϊ- 
ὑα θά ἕο (9 ποσὰ 0933, α τοεϊϊστοιοι ἰαπιδ, “ ἈϊοΝ 
᾽θ δορὰ ἰῃ χὶ. 6.ἁ ὙΠοῖθ 18, ἱμθη, Ὧο γα] σθᾶβοῃ 
ἴῸΣ βυβροοίζης Βοτο δῷ δάάϊιίοη ὉΥ δ ἰδίεσ μδηα, 
3οα ΚΑΥ ἐπ ἰοθ. “Μοεὶ οὗ ἰδ τωσάθγῃ πυλίοτϑ 

οΟμΒίΣΘ 71) 88 ἃ ποταϊπδιἦνο δυθοϊαίθ, αδ ζ0γ ἐἦδ 
ϑεγροηὶ, ἀμδὶ (ελαὶϊ δ6) δ ζοοά. ΑΙ ταοτα οὈνίουϑ 
αὐγως Ἡραῖα ἴο ᾿ ι ἴω γογὺ δλαϊ εαἱ, δηὰ 
οομβίάον ἀωδὶ απὰ (οὐ 88 ἴῃ Δρροβίοη. ... “ΤΒ6 
ΒΟΏΒΟ Β661}8 (0 ὃὉ6 ἰπδὶ, ἰῃ βδοοογάδῃοθ ἩΠῚ| ἷ8 
δηοίοης ἄοοιι, ἴθ 8}}8}} Ὀ6 τοηάογοά ΒΔΓ] 688, 
το θεὰ οἵ μἷ8 ἰδυοσὶΐθ παϊσὶ οηΐ, δηά τηδὰθϑ ἴο Ὀὲ1θ 
{89 ἀπβὶ δὲ {86 ἤδεὶ οὗἵὨἉ ΒΪ8 οΘομαῦσγον ((ἀθῃ. 1ἰ}. 1δ; 
Εομ. χνὶ. 20; 1 Φομη 111. 8). --ΑἸΈΧΑΝΡΕΝ. 
[βαἰδῃ, ἴῃ τυϊης “ Θυδὶ 88}8}} θ6 {116 βεσρϑηϊβ 
ταοδὶ,᾿" Ἠδ8 δου ἀΘΏ ΠΥ ΜΊοΔΙ νἱὶ. 17 Ὀοίοσθ Εἶτα : 
“ΤΉΟΥ 88|8}} "οἷ 186 ἀυδὶ || ἃ δεγρεηὶ." ΤᾺ] 
Βοσσοσίης ἔγοτα ΜΊοβ 18 ομαγδοίογίβις οὗ 1βδί δῃ, 
δηά δἰἱδδίβ ἰῃ6 ρεπυΐηθησδα οὗ ἐμπὲ8 ῬΒδΒαβΘ. ὮΣ» 
ΤΧΤΊΒΟΗ, δὲ [80 οἰοβα οὗ (μἷβ ομιδρίθν, δββίκβ Ὑθθπ 
189 δΒἰδῖο οΥ̓ ἰΒΐῃρβ 881} Ὀ6 τϑα! σοι ὑμΐ ἰδ μ6γ9 
ἀορίοἰοα, πο ἐμ6 δηϊθα! υνίαη ᾿ἰθηρίι οὗὨ 1118 
88}8}} τείυση, δηᾶ τηδῃ δῃα [δ ἸΟΙ͂ΤΟΡ ΒΏ11.ΔΙ8 Β88}} 
Ὀ6 ἴῃ ΒδΙΤΩΟΩΥ δηὰ ρεδο ) ΒΕ τϑρ]ϊοϑ ἐπδι ἰΐ 15 
Δρϑυγα ἴο τοῖον (8 ῬΤΟΡΆΘΟΥ ἴο ἴΠ6 βἰδίθ οἵ βηδὶ] 
ὈΙορδοάηθθδ, 88 δΐ ΒῸΡ 8 οὐ ἱπαθα πιϊχίαγθ 
οὔ τἱμύδουδ δηὰ βἰηδιϊ ταθη, δ ἃ ΟΪΥ 8 ἢπιϊ δι οὴ 
οὔ {86 ροτγοσ οὗ ἀθδϑίὶ, ποὶ 118 οὐ ρ]οἰο ἀεαστιοοη 
ὃν ἰδ ἡ] ΔΙταθηΐ οὗ εἶο ῬΓΟΙΪθΘ ἴῃ χχν. ὃ α. Βαϊ 
15 1{π|8 δἰαίθ ἴο ἴσον (π6 ογεδίζάοη οὗ ποῦν ΒΘΑΥΘΏΒ 
Βηὰ ἃ πον οδιίῃ πιοηϊϊοηθὰ ἰῃ υὸρ. 177) Απά 
πὮῆδὲ αν πὸ ἴὸ ὑπαοτείδηα ὉΥ ἴμ6 οτγοδίίοη οἵ 
ὨΘΥ͂Τ ἤρδνθη9 ἀπά 8 ΠΟῪ Θϑτμ ΠΘΓΘ ὙἜΡΟ τὴ ΟΥ̓ 

Οη ἰΐοθο αυοαιΐίοηβ θ6ὸ6 ὑπάος οοίγίπαΐ απὰ ἰδ» 
οαἰ, Νο. Ἰόα.Ὁ, Μ. 
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δ. ΤῊΞΕ ΝΕ ΠΙῚΞΕΕ ΙΝ 115 ΝΜ ΑΒ ΒΕΙΑΤΊΟΝΑΗ, 

ΟἜΑΡΤΕΕ ΤὨΧΥῚΙ. 1-9 α. 

1 ΤῊσΙώΒ βδα {86 ΓΟΒΡ, 
ΤῊ μοαύϑῃ ἐδ ΤΥ (ΠΓΌΠ6, δηα ἴῃ ΘΑΡΙὮ ἐδ ΤΥ ἰοοίδίουϊ ἐ 
ὝΠογο ἱ (80 μουβο ἐπδὺ γο Ὀυ1] ἃ αηΐο τμ6 
Απᾷ ἔψβοσο (8 [Πῃ6 ρΡΪδοδ οὗ ΠΥ τοδὶ ῦ 

2 ἘῸΣ 811 ὑποβὸ ἐλέησε μαι σηΐηθ Ὠδπά χῃβάθ, 
Αμὰ 8]] (Ποϑο ἐλύπησα δνο Ὀθθη, βαῖίι [89 ΓΟΒῸ : 
Βυὶὺ ἰο {8ῖ8 παρ Μ111 Ἰοοκ, 
Εὐόπ ἴο δῖπι ἰδαξ ἰδ ΡΟΟΥ δηὰ οὗ ἃ δοπίσιίο βρὶ τὶ, 
Απά {το Ὁ] (ἢ δἱ ΤΥ πόσα. 

8α Ηο με ΚΙΠΟΙ Δῃ ΟΧ ὦ αὖ ἱ πο Β] ΟἿ ἃ ΤοΔὴ ; 
Ης ἰπΠαὺ βδουϊ βοοίῃ 8 δι, αϑ ὑΓ 6 ουἱ οδα, ἀορ᾽Β πθοκ ; 
Ηο μὲ οβδγοί δὴ οὐ] δίίομ, αϑ ἐΓ λὲ οἤεγοά ππὶηθβ Ὀ]οοὰ ; 
Ηὸ ἐμαὶ Ῥυγμοί ᾿πόοθηβο, αϑ {Γ 6 Ὀ]οαβϑα δὴ 140]. 

1 Οτ, κά. 
8 Ἰσγλαΐ. νι λαέ. 

8 Ἡοῦ. πιακχείλ α τλερεονίαϊ ΟἿ. 
4 δοῦσα ἰο δε. 

ἘΧΕΟΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΣΙ, 

1. Το Ῥτορδοὲ οομίίπθοε ἴο ἀοβογῖθο (Π6 οομάϊ- 
ἐἶΐου οὔ (ΐηρα τ ἢ ἴθ ἰο θ6 ἀχρεϑοίοα ἴῃ ὑμ6 (λπ9 οὗ 
ἴῃ. ὁπ πῆθη ἰπογο Χ11} θ6 ἃ ὩΘῪ ἤσάνθη δηἀ 8 ἢονν 
οδγί. Ηδσγο 6 88 σοϑρϑοὶ τόσο ἴο ἴ:6 ἱηπαγὰ 
18, 85 ἴῃ χυ. 17 μαα. 6 ἢδὰ ἀορὶοϊοα (π6 σϑθῃο- 
ψαίοη οἵ ἰμο ᾿ἰΐο οὗ ηδίυτο. δὶ 6 ἤδσγο ἀ6- 
Οἶδγοβ 18 ἴο ὉΘ οα ΟὨΪΥ Δ8 8 ΤΟ ΘΌΓΟ ἴοὸ Π6ΙΡ 
08 ἴο οδἰϊτηδίθ τδὲ Ὑ011 ἰδῖζο ὑ]δοο. μὰ αὐυο8- 
(ἴοη, ἰδ ἰ8 ἰγιο. “ δὲ ἤουβθ Μ11}} γα Ὀυ11 ἃ πιθ, 
δηὰ νμδί 8881} "6 (86 ΡΪδοθ οὗἉ ΓΥ Γοδὶ 7 δρρβϑδγβ 
Ῥυεϊπιδγῖ!γ ἰο μαΎθ ᾿γδοί οὶ ἈΕΊ πιοα ἴο ἴμοθ6 τὸ- 
τατηΐης ἤοπλα ἤρουι Εἰσὶ ]ο, {8116 1ϊ Ἰοοῖκο 88 {{ (18 
αποδίϊου ἱπιογάϊοιθά {μ6πὶ ἔτοιι Ὀυ}] ἴῃ; ἃ ὑθῖα ρ]6 
ῃ Φογυβαίθαι. Βυΐ {πὶ8 σδῃηοῖί ΡΟΒΑΙΌΪΥ δᾶνὸ 
Ὅθοη ἰδ ἀρεΐμη οὗ ἴΠ6 Ῥιορμοῖ. ΕὉΣ ἰδ δὶ (16 
ΤΕ ἀοοίτοα ἴον ἰμλὶ ἔπι ὑἰπ6 ογθοϊΐου οὗ 8 ἰθιω- 
ἰὸ 8 ῥγονϑᾶ πιοβί οἰ θδυῦ ὉΥ͂ 8.6} Ρ]ΔΟ68 88 χ]ΐν. 
δ, Ινὶ. 7; ἰχ. 7; Εδξγδ ὶ. : κᾳ. ἰ. δηὰ ἴἰΪ. 
Ταΐο, (θη, τασδὶ Ὀ6 186 τηρϑηΐηρ οὗὨ ἰῃ6 ποχάβ, ἐμαὶ 
{πὸ οχίδγῃδὶ ἰθιρ]ο δ αἱ 41} (1π168 ἃ ἰπίηα οὗ τοΐθοΣ 
ἐπιροτίδῃοο, δηὰ ὑμπδὶ μογϑδῆοσ, ἰὰ ἰμ6 ἰλπη6 οὗ [ἢ 6 
ὩΘῪ δοδγθη δηά ἰδ} ΠΟῪ οαυίι, (86 Θχίογη αὶ ἰθῃ.- 
ΡΪθ πὶ} οχίβὶ ἢῸ ἰοῆμος (νεσ. 1). ΕῸΣ 8]}1 ἐπδΐ 
ἐπ6 ΓΟΒΡ 85 τιδᾶθ Ῥοϊοῃρβ ἰο Ηΐ). 1 ΗΘ 
ποράρα 8 ἤουβθ, (6 ψγῖο]6 ναδί που] που]ὰ Ὀ δἱ 
Ἡΐὶδθ οοιαταδη. Βυΐ Ηο ἀο68 ποΐ αὙ716]] ἴῃ ἔθ ρ}68 
δυΐ] ὈγΥ Βυαπιδα μδηάβ. [ἢ ἴπ6 μοαγία οὗ {6 
ΔΙ οοῃέγίία δηὰ οὐοάϊοος Η6 π|ὶ}} τβδκὸ Η 8 
αρίτἰευαὶ αΥο ΠΕ {Ὑ6 2). Απάὰ δβ Ηο ποοᾶβ 0 
ἰθηλρὶο, 80 Ηδ ἢ ὯΟ ΘΧΙΘΓΏΔΙ] ΘΟΓΟΠΊΟΩΪΔ] ἨῸΣ- 
ΒΡ. ἴη ἴμ6 π16 ὙἩΒΘῺ 411 (πἰηρα ψ1]1 "6 ὨΘΥ,, 
ΟΥΘΡΥῪ δοὺ οἵ (6 ο], ΘχίΘΓΏΔ], οογοιλοηΐδὶ που] 
Τηῦδί Τί πο Ὁ θ6 τοραχάθά δ8 δὴ οἴἴδηοο δραϊηδὶ [86 
δρί γὶΐ οὔ [ἢ Ὡθν ἀδοη (τον. 8 α). 

2. ΤδΌ08 δεῖ ἐμ 1,οτσᾶ ----- ἡ 180].-- 
Ψοιβ. 1-8α. Το Ῥιγορμοὶ Βορίῃβ ὮΥ δοιηρς ἑογίῃ 
6 ἰπδηϊίθ χγοδίμοαθ δηὰ τηδ οί οἵ αοὰ ὮὉΥ 
ΤΩΘΔῺΒ οὗ ἃ ἤμχιιγο ὑυποὰ δἰ βονἤογα ἴῃ μον βουῖρ- 
ἴυτο. ἘῸΣ ψγὸ τολὰ {πδὲ [86 ἤθϑανε 16 (Κοἄ᾽ ἃ 
ΓΒΣΟΏΘ 8180 ἴῃ ΡΒ. χί. 4; οἱϊϊ. 19; Μδί. νυν. 84; 

χχίϊ!. 22, Τῆι 86 Θατῖδ ἰ6 δἰ ἰοοϊδῖοοϊ ἷο 
αἰ γαῖ] δίδίθαὰ ΟὨ]Ὺ μοτὸ δηὰ δ. ν. 8ὅ, ποσὰ 
Ἰδίίοσ γυ͵]δοο ἰ9 Ὀβροὰ οὐ ἴμ9 οὔθ Ὀοϑίοσο υὰ. Βιιὶ 
189 {πουρδὶ ἰα ἱπα  γθου Ὁ οομίαἰ πα ᾽ῃ [μ080 Ρἴδοθϑ 
ΠΟΤ (86 ΒΟΙΥ τηουῃίδιη οὐ (86 ἰδ} ]6 ἰδ πβαυγϑᾶ 
186 ἰοοίβίοοἱ οὗ ἀοά: Ῥω. χοῖχ. δ, οὐ Ρ. τνϑσ. 9; 
οσχχχὶϊ, 7; [.Δηὶ. ἱἱ. 1;1 ΘΟ γοη. χχυὶ. 2. ὙὙΠῈ 
1ῃἷ5 νον οὔ Π 6 ἴῃ638 Δῃὰ τηδ᾽ αὶ οὗ αοὰ 186 
ἰάδδ οὗ δὴ ϑασίὶνγ Ββαθιιλοη Ὁ οὐ δίδιυάδ 1π 
οοηἰγλάϊοιίου, ἰἦ Οοὐ ἐβ οοποοϊνοα 88 ἃ Ἰοοδὶ 
Ἰκὸ (86 μοδίμοη ἀἰϊνίησιΐοβ, δὰ 1.16 ἰθίηρ]6 15 ἃ 
50.806 ἰΠδὲ δῃοΐοθοδ Ηϊ. Τΐθ ἰδ δ υἱὸν ἔγοπι 
πο ονθὴ (π|6 Ιαγβο] 66 (οΟΙΏρΡ., 6. 9.. [μ6 ῥγο- 
Ῥμοὶ Φο,8}) οου]ὰ ῃοἱΐ μεΐ ἔγοο. Ενϑῃ {86 
ἴδῃ τρδυῖγν βίορηθῃ δὰ ἰο Ῥχγοίοδί δραϊπεῖ (18 
γδίη ἱπηδσίπαίϊου (Ασίβ νἱ]. 48 δαα.), ἦπ ἀοΐης 
Β0 6 ΔΡΡΟ6Δ]8 ἴο ΟΣ υΪδοθ (οοσρ. Αςία χνυὶΐϊ. 24 
8α.). Βυὶ [86 ἰάρδ οἵ ἃ ἰϑωρ!ε ἀϊὰ ποί οοπιτδάϊος 
Οοά' δ᾽ πβηϊν, ποθ {π6 ἰδ ρ]6 γγ88 τερασάϑα Ἀ5 ἃ 
ΡἾδοθ ἐπ ἩΒΙΟΒ ἐρήμι ψόνῳ ἐλαρ ΠΡΌ ΕΣΠΑΙ " Ϊ 

ψεργαξδεηζαξῖυο ἩΠῚ} ἃ βῃϊηΐης οτί 
Ἰοῦγ. Το ἘΔΌΪ8 08}} (μὲα ἜΘ] οποσ οἵ 86 
αἱο αἴοτγ [6 ΒΒοίκί δῦ, δῃὰ δρρϑδὶ ἰο 0β88- 

Βδ68 βιιοἢ 88 Εχ. χχν. 21 ρα.; [ου. χυΐ. 2; χχνὶ. 
11 βη4ᾳ. ; Νυπρ. υἱΐ. 80; 1 . ἦν. 4, εἰς. 8.01ο- 
ΤΟ, ἴοο, γὙ88 {1}]γ7 οοῃϑοίουβ ἰπδὲ (πΠ6 ἢοανϑη δηθὰ 
μαανϑ οὗ ποδυθδ οοι]Ἱὰ ποὶ οοπίδίη αοά, τυοὶ 
1.686 4 ἴοῦβο Ὀυΐ} οἡ {π6 οδυί (1 Κίηρο νὴ}. 27). 
Ης ἱιπογοίοτο ἀϊὰ τοὶ ἱμΚ οὗ Ρα ]ἀἰτρ αὶ ῬΪδοο [Ὁ 
[6 Ὠεὶίν ποῦ βμου]ὰ οποΐοθο Ηΐτὰ ἴῃ ΗΪ8 ἰο- 
ἰα1ΠἰΥ. ΟἿΥ Ῥτορμοὶ, ἱπ δεκίηρ ἴπ6 αὐυοβάοῃ, 
“δὲ μοῦθα π|ὶ}} γο θυ ]]1ἃ Τ᾽ [68 ταδηϊβαι]ν ἴμ6 
τεϊατηίπα οσὶ]οβ δόΐοτο ἰδ ταϊῃὰ," δηὰ πεῖς μ6 

διὰ 
Ηἰ5 
αῦδο 

4 [“ ἘΎΟΤΩ ἴδο Ὑποῖο αἰτγαίη οὔ ἔπ ῬΧΟΡΉΘΟΥ βηὰ 
εἰσ σὴν ἤγοπὶ γΘΓΆ. 8.6. ἰδ Βϑοῖῃβ ῬΤΟΌΘΔΌΪ ἐπδὲ ἐξ γοῖθ το 
ἰο ἐδ ἐἶτηθ ῆθῃ ἐπ ἔθ ρ]9 τη ΐοῖ Ἡογοὰ μϑὰ γοαροὰ 
νλ8 Δηΐδηΐπα; τῆθη ἴ᾽6 Ὠαιΐοπ Μψὸ8 Γ0]1 οὗ Ῥγίά δ, μοὶ 
τἰκηοουπηθβη δηὰ Ὠγροοτίαν, πὰ πο ΑἸ} βαογίδοθϑ 
“οτο δῃουί ἰο Ὀ6 Βαροτγβοαοα ὉΓ 9 ὁπ τοδὶ βρογῖ ἤοθ 
ὙΠ 6ἢ τη6 Μοϑαίδἢ πῖλ δου ἴο τᾶ οὗ Εἰ Ρλβοϊ (οΣ 
ἐδ βίην οὗ ἰὴ ποσὶ." Βλλχεβ.--ὮὉ. Μ.} 
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χεϊοοία δῇ δχίογοδὶ ἴδθρ] δῃὰ ἰθωρὶθ- Τουβμΐρ, 
86 88 ἐπ υἱϑ [Π6 τοχλοίεβί δὰ οὗ ἐμ {ἰτηο οὗ 
Βαϊναδιίοη, ἰἰο τπ6 οὗὁἨ [86 ΠΟῪ δοδύθῃ δηὰ ΠΟΘ 
Θασίμ, τί τη δοοοιαΐης ἰο Εον. χχὶ. 22, [86 γ8 
888}} Ὀ6 πο ἰθιωρὶθ. Τῆ6 ἔοστῃ οἵ ἃ αιιοδιίοη ἰ8 
ἐηὐδαι 00 4}}γ οποθθ 1: [86 δοηΐθηοο .2] 3 ΠΤ. 
Ἐργ ἰξ πγδίζοα ἰζηονῃ ἰμδὲὶ ἰΠ6 [ῸΒΡ ἀφοϊαγθθ δ 
ΘἈΣΙΒΙΥ ρΪδοα ἴο ὈῸ ἱπβυβιοίθης ἴ0 ὈΘ 8 "δ ἰδίου 
ἴον Ηϊδ Βοάμεα, ψ]ουὶ ἀΐτγϑοιγ ἰογἱἀϊηρ [6 
Θγεοϊΐζοη οὗ βιςἢ δ μαυϊϊδοη. ϑυοῖ 8 ῥγοῃ]θὶ- 
Ὥοι Ηο οουϊὰ οὶ ΚῚΣ ἀσαῖση ἰο τακθ. ΕῸΣσ, 
ἦπ ἔβοῖ, Η6 ρμἱδίηϊγ ἀϊβοϊοθθὰ ἰο {86 σοϊυσῃΐησ 
δαὶ θα Ηἰ8 τὶ} (μαὶ Ηΐ5 μουδο δου] ὈῈ γθῦυλὶ 
ἀῃ Φογυβδίοαι (οοίαρ. ἴπ6 οἰοθθ οὗ οἰδρ. χ]ῖν.; 
ἙσΣγᾶ ἱ. 2 βαα. ; Ηρ. ἰ. 2 ρα4ᾳ.). ὙΒΘΓΘ 18 δο ἰπαὶ- 
οδίϊου ἐμ δὶ ἦ: τοῦ] αΐηρ οὗ ἰδ6 ἰδία ρ]ο δῃηὰ (ο 
χο-πϑεταϊΐου οὗ ἴΠ6 Μοβαῖο ουἱυδ ψογὸ πἰηδοχοὰ 
Ὀγ 186 ῥ΄δοθ Ὀοίογο υ8. Του ὈΕ1688 {Π 6 ΓΘ τ,δδ ἰουπὰ 
ἦῃ τγοσ. 1 ὃ τ ΓΟ ὑπ6 ἐπουρλὶ {Πδὲ ἸΠΟΣΘ 18. Ὧο 
ἴδοθ Ὑιϊοῖ, δα 8 ἀν] ηρ, ΘΟΥΤΟδρομθ ἰῃ [86 
[τ᾿ ἄεχτοο ἴο ἰμ6 στοδίηθθα οὗ (οα, δηὰ [μὲ (89 
Ῥτοροὶ πδγὴθ δραίϊηδί βυο συ ὰθ οἰ] ἀ186}} ποι οὨ8 
ΔΑ ἰογι  ΟΥΥ πόσο οηἰογίδἰ θά ἴῃ [6Γ86], δὶ Φ6}0- 
γ8} σΈΆ]}Ὺ ἀν 6115 ἰῃ 1Π6 τηοϑὶ ΠΟΙΥ οἶδοθ οὗ 1ῃ6 
ἰομιρὶθ 88 ἃ τζδῃ ἀὐγ6}}186 ἴῃ ἰδ ἤουθθ6. ΤῈΘ 
τδουρηι που]Ἱὰ σοδά"ν βυρροδὲ ἐΐθο!  πρθη ἐμ ΐ8 
Ῥδϑεδρὸ του ]ὰ 6 οοῃδιἀογοά, ἐμαὶ [89 ὨΘῊ ἰοαρ]ς 
85 Ὡοῖ ἱπιοηἀοὰ ἴο Ὀ6 ἃ οΐδοθ ἴο οοηίδίη Οοά, 
Βυλ ΟὨΥ ἴο ὃδ6 {π6 τεϑίογδίίοη οὗ (δ οἱὰ ρ]δοθ 
τ θογο αοα τονοαὶοὰ ΗΪπιβοὶ, ΠΣ ἐκ ταὶ Ρ]808 
οἵ τεϑὶ, Ρβ. οσχχίϊ. 14. Τῇιο βοοοῃα αυρθαιΐοῃ 15 
ἸἸΛΟΓΆ ΠΥ στομαογοὰ: ναὶ 1806 18 ΤΥ τϑδιΐη κα 
ΡΙδοθ ἡ [1 π|}} ποῖ υπάογίδκο ἰο ἀροΐάθ τοῖο 
ἐϊ νγῶϑ δἷδο βοὴ ἰδμδαὶ ἰῃ9 Ἰοοῖὶς οἵ ἰμ6 Ῥχορβοῖ ἷδ 
δγο ἀϊγθοίϑα δ]βοὸ ἴο {πὸ ἰἶπηθ οὔ {6 οηά. Βυϊ τος 
Δ δαγα πο ἀουδί οἡ {18 ρΡοϊηῖ. ΕΣ 1 18 υπᾶο- 
ὨϊΔΌΪο ἰπδὶ 411 {πγοπμ ἢ οῃαρίουβ ἰχγ. δηὰ ᾿ἰχνὶ. 
ΘύθῺ ἰΠ6 τοχηοίοϑὶ (1π16 οἱ {116 δπὰ ἰβ ργοθϑηΐ ἴο 
ἰμι6 αρὶ τὶ οὗ 16 Ῥτορμεῖ. Απά ἴῃ ἐμὲ8 ἰδϑὲ {πο 
ἴῃ 6γα πὶ} ΤΡ Υ" εὸτ ΠῈ ἴο ον. χχὶ. 22, Ὀθ ὕο 
ἴθ ρ͵]6. ἘΕῸΓΣ δ ([Π6ἢ ἱπσαγα]γ δηὰ οὐ ΤΑΡΪῪ 
ΘΥ͂ΟΣ Ῥγοβϑοηΐ ἴο 81|1. Ηδ ἴθ βοὴ ΗΪπηβοὶΓ {μοῖτ 
ἰθρ!θ. ΤῈ Ῥγορῇθί δββῖ τι Δ8 ΓΟΆΒΟῊΒ (Ὁ. [86 
τοριϊοδ ποῖ 6 ρῥιυ8: ΕἾγβὶ, αοα Π88 μθαυθῇ 
ἄν Ηἰδβ ᾿βγοηθ, (86 δδσίἢ ἴοσς ΗΪβ ἰσοίδίοοὶ. 8:.6ο- 
ομάϊυ, 6 ἀθοίασοθ ἰμαὶ οα ἢδ8 τηδάθ 4}] (1666, 
(δαὶ 4}1 ανϑ δείϑεη ἰβτουσῃ Ηἰκ δἰ “1, 
ἐμοσο 06. δ οὐ άθηε!γ δ᾽ πἀε8 ἴο {6 ποσὰ οὗ 
πο ΟἸθαίοσ ἰὰ Θθῃ. ἱ., ΤΠ, Ἧρσ ἐδ ἰοία 1 ὃθ 

Ἰκηόπη ἰμδὶ αοἄ, 17 Ηδ πὶβηοϑα, οου]Ἱά Ὀυ}14 Ηΐη- 
86} ἃ ᾿θῃ1016. ον πβδὲ πουϊά {μαὶ θο ἴον Ηἰπι 
ὙΠῸ τηδὰθ “ 411 {π686,᾽᾽) ον δηὰ θαυ ἢ Απὰ 
τὰν δμαὰ ᾿ἰβαιγ, 6 (6118 ΨΥ Οοα ἄοοβ ποὶ ἀο 
1,18. ΔΙ Βουρἢ Ηδ οου]ὰ ἀο 11. ΕΗ ποϑὰβ ἢο ἰδθγω- 
ῬΡΙ]θ. Ηρασίβ 1παἱ ἴθ6] ἐπϑῖσ τα ΒΘ 6 ΣΎ, ἰδὲ τ ἢ οου- 
ἐγ οη (οορ. χΥ]. 7; Ῥζον. χυ. 18; χυὶϊΐ. 22: 
ΧΥΪ]. 14) ἀγὸ οοηϑοίουθ οὗ {πο ἷν αἷῃ, δῃὰ Βα} 
᾿ιοαυίκο ἰο ἨΪῈ πογὰ (ὙΠ, οοαρ. Τυάρ, νἱ!. 8; 

1 βδιι. ἐν. 18; Ἐσγα ἰχ. 4; χ. 8. ἢ} ἴον ἫΝ, 
ΟΌΠΡ. γον. δ: Ἰχ. δ: χ. 8) δζὸ ἴἢ6 ἰϑῃρ]θ ψ ἢ οὶ 
Ηο πιοαὶ ἀδοῖτοα διὰ νβ]υεα. ἴπο86 Ηδ Ἰοοΐκβ, 
686 Ηδ τάδ δῃὰ Ἰονοβ, δηὰ ἰῃ (πθθ0 Ηδ ν1}} 
ἄπο }}]. Απά δοοδῦθβο ΕΗ ἰδ ἴῃ ὑπθ, (ΠΟΥ͂ 4180 ΔΙῸ 
ἴῃ Ἠΐη. ΤΟΥ τὸ Ηἷΐδ ἐθιιρὶοθ, δηὰ Ηο 18 ἱποὶσ 
(θη 0 16. ὝΏΣΙ6 1 οδηροί δδιμονα (δὲ τ᾽Λ86 Ῥτο- 
Ῥμοὶ ἴῃ τόρ. 1-2 δβοϊ πίοὶν χοροὶ ἴπ6 ἀοαΐχη 
οὗ {86 γτοϊαχηΐὶηρ [στγδ6] θα ἰο θυ] ὰ Οοά 8 ἰθῃ- 
Ηἷθ, 8.111 1688 οδῃ 1 Ὀο᾽ΐογθ ἐμαὶ 6 ἰῃ γϑσ. ὃ α 

ἀθοίαγοβ ΟὨ]Υ ἰο ἔϊιοθθ οδίγσδηρθὰ ἔγοπι Οοά ἐπα 
129 [0 Ὁ} ΥὙ1}} ἘΠΕ Ὰ ὯΟ ΓΕ]Ιρίουβ βουυΐοθβ “ῸΠλ 
ῃο. ὙΏΘΙΘ ἰδ ἰΐ Ό΄ ἃ βίηρ]β βὺ}14016 ἱπεἰτιαιοὰ 
ἐμαὶ γοσ. 8 18 δά ἀγεββθὰ βο]θὶγ ἰο ἱῆοβο οδἰγδηροὰ 
ἔγοια ἀοα---[860 180 πογὰβ ἐτωπηθαϊαύθὶ  90]1ον- 
ἰῃρ τοσ. 8 ὁ δηὰ γϑσ. 4.--- Ὁ. Μ.]---ΕΙΤΖΒΟΝ 
ἐπαθοά δστηβ ἰμδὲ ἐμ δοηίθηοο: “Ἧθ πο 814 γ8 
ἴῃ 1Π6 ὨΘῪ 6 Συδα]ο μι 8ὴ ΟΧ ἰῃ βδουῆσθ ἰδ 1ἰϊκ6 
οΠ6 ΝῈΟ δ]δυβ ἃ τ Δ, οουἹἹ ἃ Ὡοΐ ΡοΟβϑΙὈΙΥ Ὀ6 οοῦ- 
ἰαϊηοὰ ἴῃ {890 ΟἹά Τεορίδιηθη. [1 υηάογ (6 
“ ὩΘΥ͂ 6ΓΒΆ416πι᾽" 6 ΙΘ8η8 ἰδ ΟἷΓΥ σοῦ} Ὁγ 
ἀκοιΦἈνν οὔ ἐρεῖς ΣΤ, Ιδάττ [πδἰ ὨΕΙΙΤΖΘΟΝ 
8 Ῥεγίροιυ εἰσ, Βυὶ αἰὐνέέπσιε ἐσπίροτα εἰ 60» 
οογααδὶὶ ϑογὶρίιγα] ΤΏ Ῥχορδοί ἀσια ποὶ ἀϊδιϊη- 
κυΐϊθἢ [86 ἔπιο8. Ηθ βυσυϑυβ 86 πδοὶς ἔτὴ6 οὗ 
ΒΔ υδοη ἴσου (86 οῃὰ οὗ ἴα Εχὶϊο ἴο {πὸ αἰὼν 
μέλλων δἷ ὁη6 Υἱοῖν, δῃᾷὰ ἴῃ (μὴ8 βρδοθ οἵ {ἰπ6 ἢθ 
Ῥογοοῖνοθ ΣΘΘ]]Ὺ δ ἰδ ρ]6 δῃα βδοῦὶ οῖ8] ποῦ- 
Βηὶρ; θυ 89 ἀδοίατοθ οί ἴο Ὀθ ἱἐπβυοϊοηϊ, 
Ηὸ υἱύδοτβ ἢο δοθοϊιιίθ ὑγολιἱιίοα; Ὀυΐϊ ἢΘ ἀ6- 
οἷατθα τροϑὲ μη ἱ ρου! Υ ἐμαὶ (μΐ8 βιὰ ]θ 
τουδὶ ἀἰδαρρθασ δηὰ ρινα ΌΪ]δορ ἰο 8 δοίίοσ. Απά 
πο (Ὠΐ8 5841}} βαγο δαρροϑῃθά, ἤθη ((π16 186 
Ῥτορβοῖ 8668 αυἱίθ οἰ θαυ, 88 ἴ0 18 αἷβὸ βε]ονΐ- 
ἀφ), δῇ δῃ1}18] βδουὶ ἔσθ ν11}} Ὀ6 δὴ ρου παίϊοῃ. 
Ηδς πο ἱῃ ἐδὸ ΑἸ γιδιΐδη οὐυτοῖῦ πουϊὰ Ὀγοδοης 
8 ΟΧ ΟΥ ἃ ΒΗ6ΘΡ 88 ἃ δἰῃ-ΟἸδγίηρ---πουϊὰ Ὠθ ποῖ 
ΘΟμλΠἱ 8 ογίτηθ, ΝΏΪΟΝ ἴῃ 18 ΤΑΥ που] 6 88 
τοδὶ 881} ὃ ον βῃοῦ α ργοβθῃϊ 8 βϑογῦιῆοθ οὗ 8 
ΙΏΔη ΟΣ οἵ 4 ἀορἾ ουϊὰ Β6 ποῖ ἰμπ ἀοαρὶβθ 
1μ6. Ὀϊοοά οἵ {π9 Ὁ οἷ σοἀῦ Ἰ ἰπ ομδρϑ. ἰγν]. 
Δα Ιχ. δῃὰ δἷβο ἱῃ ΟΣ σπαρίοσ, σοσβ. 6 δα 20 
844.» 8 ἴθ 0 ]9 δῃᾶὰ βδοῦὶ βοΐ] ὙΟσΒἢΪΡ δγὸ δι1}} 
ΒΡΟΚΚοη οὗ δΓὸ ἨΘ ἴο ΒΌΡΡΟΘΘ ἰδδί 1:6 ο]ἀ (θ᾽ ]9 
οἵ κἴομο, ὙΠ 18 ταδίουἱδὶ, Ὀ]ΟοαΥ οογίηχβ, 18 
ἰἸηἰοῃαοὰ ἢ ὙΟΣΪΥ ομδρθ. 1111. δηὰ ἱν. ἐεβ ῦ 
ἰπαὶ 10:6 Ῥτορμοὶ ΠΟῪ οὗ δὴ ᾿ῃβηϊίοὶν Ὀοιίοῦ 
οἴδεὝεντίης δηᾶ οἵ δὴ ἱηδηϊ οἷν Ὀοίιον ἩΔῪ οἵ δΡρρσγο- 
Ῥγίδϊηρ βαϊγδίΐοῃ. Ἐσθῃ «6γοηλδ ἢ Ο8Π Βροδὶς 
οὗ ἃ ἐἶπι60 ἱῃ πιΐοῖ [Ὧ6 ἀτῖκ οὐ [86 οονοηϑδηὶ υ]}]} 
6 ὯΟ ΤΟΣ ἱμουρὰΐ οὗ (96 Σ. 111.16). Απὰά [κδίδῃ 
ΘΙ ΡΠ ΔΙ Δ} ἰοδι 1 68 (παι [Π6 το ἰσίουβ Ομ ς6ρ- 
ἔἶοῃ οὗ ἰμ6 [βγβϑϑιίο οὗ 8ἷ8 ἰἰσὴθ "111 06 δυροζ- 

οὐ ΌὈγΥ͂ οὔδ ἰμδηϊ ον πἰρθονς (ἰν. 8 βαᾳ.). 1 
οδπηοῖ ἰπογοίοσθ ἄᾷτθθ ὙΠῚΠ ἴθοθ6 ὙΠῸ ῬΤΌΡΟΒΘ 
(ἷ6 οχρίδηδίοη: “"Ἴἴἰο σἶο ἩΠῈ α αἰδροδιίον, 
ωπλοῖν απὰ οεἰγαπροῦ πὸπι Οοα ΟΠΙΒ δὴ οχ, ἃ 
δ6ΘΡ, ἐίδ.ν ἰ8 κ οὔθ ἯΔῸ ΚΙ1186 δ τῃδῃ, εἰς. 
ΕῸΓ 1ῃ (80 (τηο ῥγοβοηὶ ἴο ἐμ τηϊηὰ οὗ (ἢ Ῥτο- 
Ρμοὶ ΘΥΘΣΥ͂ ΔΏ 1 }8] βδοῦῆοο Μ|ὶ}} Ὁ6 8 ογίηιοπ ἰα6- 
δα6 πιαὐεδίαἰἰ8δ. 8111} 1688 18 ἔμδὺὴ Ἔχ] δηδίΐο ἴο 
θ6 δρρσχουϑὰ ψϑῖο ΗΑΉΝ, ποῖ δῆσ [6 θχδζωρὶθ 
οὗ ΟΕΒΈΝΙῦΒ, ἩΒοΟΩΣ 6 ΤἸΒΌΠἀοσθίδ 8, Ὀυΐϊ ἰὸν 
186 Θχδ}]6 οὗ ΤΟΎΤΗ, δαορίβ: "6 ΠΟ 818 γ8 
ΔῊ ΟΧ [κΚ1}}86 δἱ (ἢ 6 β8π16 {1Π}Ὶ6 ἃ τωδῃ,᾽" εἰ. Αο- 
οογάϊηρ ἰο 1 ἰμ6 Ῥτορβοὶ ͵ἷβ ΒΡ ἴο σρηθυγο 
ἴ8οβα πο, Ὑ 116 (ΠΟΥ ΟΠΣ Ββδογιῆοο ἴο ἴπ 6 ΓῸῈΡ 
ἴῃ Ηἶδ βδαῃοίπαγυ, οὐϊδί δ οὗἨ [δ οουτοὶ 8}} ἷ- 
016 δϑουλπϑίϊοῦβ: ἃ σουγβο οὗ οοπαιϊοὶ πΏΙΟΣ ἰδ 
τοργονϑὰ ὉΥ Εχοκί9ὶ χχὶἹ. 89, δηὰ ἴῃ 86 Νὲν 
Τοθιδιηθηΐ ΟΥ̓ ον [ΟΒΡ, Μαῖϊ. χχὶὶ!. 14. 9 
αν ἢΟΓΟ βϑῃΐθηοοθ ΟΟὨ ΔΙ Ωρ ΘΟΙΩΡΆΓΤΙΒΟΙΒ ἰΏ 
πο ϊοῖῦ [6 ἄσυτο δὰ (πὸ ἰΪηρ οοιηρατοὰ δγὸ ρμυΐ 
ἴῃ 186 τοϊδίΐοη οἵἁ βυδήοοί δηὰ ργϑάϊδίο, τ ΒΘ ΌΥ 
(Π6Υ τὸ ποὶ δρβοϊυἱοῖν, Ὀὰὶ γοί τοϊδίίνοὶυ, ἰάθῃ- 
ἰδοὰ, ΒΟ οὔσετοσ οὗ 8Ώ Οχ 15 ἃ σζϑπαϊαυοε, 
ἡ. 6. ἮὮ6 8, νἱογοὰ 86 ἴο ιἷβ8 σοϊϊκίουβ ποσί, 8 
ΤΩΔΏΒΙΑΥΘΓ. ΗΕ βίδηἀβ βοίοσε Οοὐἂ οἡ ἴδο δβ8πὶ0 
Ἰονοὶ πὶῖὶὰ οὔθ ὙΠῸ ποῖ δῃου]ά ΟΥ̓ ἃ πυπδῃ 
βδοτῖβθοθ. ΕῸΣ δοοοσάϊηρ ἴο ἰμ89 οοῃῖοχὶ ἴ.6 Ῥτο- 
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Ποῖ ἀοοϑ ποὺ τηθϑῃ 0 ΘΟ ΡΑΓΘ ΔΗ Π18] εἐδοσι ἤοϑδ! 1ἰ τηθδὴδ ἴο Ὀτθδὶς [86 ὩΘΟΪς-.---Ἰὴ (Π6 οἶδυδο 
1 186 ἴἄπιο οἵ (6 μὰ ψὶἢ ΟΥΟΣΥῪ ἰπα οἵ οἥδηος, 
δυΐ χὶῖὶ οβονίηρα προ ποῦ] Ὀ6 δροιίῃδῦ]ο 
ἴῃ ἰδθ ργεθοηὶ ἰΐπο. Ηυτδῃ βδοσί 008 'ῃ ζοΏΘΓΑ] 
δΔΙ6 ποΐ Οχργεβεὶν ἰοσυϊ ἀθῃ ἴῃ ἴμ6 ἰανσ. [1|ρ]}- 
οἶα ΠΟΥ ἃγα ὑγομὶ ὶιθα ΝΥ 811 {6 ρίδοεβ οὗ 186 
Ιὰν τοὶ σομλιηδηα ἰθγϑοὶ ἴο δῆυη 84}} (86 δθο- ἰ δο ἴῃ 
ταϊηδίοηβ οὗ ἱῃ6 ποδίμοα (οοιιρ. Εχ. σχ δὶ. 24; 
ον. χυἱὶ. 8, εἰ δαερε). Βυὶΐ [86 οθογίηρ οὗ 6}}]- 
ἄγθη, δυο. 858 δα ὑγδλοὶϊ πῃ (86 ποτεμὶρ οὗ 
Β48], 18 ἰῃ ναγίουβ ρίδοθα χτηοβὲ βί γι οα Υ ρεοδιθὲϊοα 
(οοῦρ. μον. χυὶὶ, 21. χχ. 2 βᾳᾳ.; Ὀϑαί, χὶϊ. 81, 
ἐἰ δαέρε). ἰὴ (86 ουβίοῃῃ οἵ δδογὶ βοίῃς 
ἀορϑ ργδοάδβοά ὃν {86 Οδγίδηβ, 1υδοθαδοπηοῃ δῃ8, 
Μαδοθαοηΐδηδ δηὰ οἷος ασθοκβ, βὲθ ΒΟΟΗΑΒΤΥ, 
Ἡϊΐετος. 1., Ῥ. 798 βαᾳ., εὦ Ζὕρε. ἘΡ ἰδ Ῥατί. δοῖ. 
Καὶ. ἔγοτα ἢ), υεγὸ. ἀδηοπι. ἴγοτα ἢ), ἴῃ: προῖς 

Ἢ “Ἴ ΠΣ ΠΡ τὸ μανὰ ἴῃ Ἵσάοσ ἰὸ δορὶ οίθ 
[16 ΒΟ ΘΏΟΘ δἰ ΠΡ} ἴο ΤῸ ΤῊΡῸ Ῥείοτε ὉἽ 
(οοταρ. ᾿ν]ϊ}, 6). Οἱ {80 οἴοσίηρ οἵ επσῖπθ, ΘΟ Ρ. 
οὔ ἰχνυ. 4. δὰ 6106 816 10 {π6 ΒετιρίυΓοβ, 

τοίδῃθ δυο ἀπ ὧν: ἰορεῖμοῦ 
(οοσΡ. νἱἱ. 6, 2 οί. 1. 22,1 ὑπ Ὁ Ἐπ: 
19: χχίΐ. 38 ἱπ ϑονοσγαὶ οοὐϊοοβ οἵ ἰ86 Χ; 
Ηοβατπ, ρει. 1. 2, 26; 11. 2, 75). ε 

βίδηὰβ ΟὨΪΥ͂ ΠΟΙῸ δὲ ἀϊγθοὶ οδυδδάνο ΗΙΡὮΣ ἴῃ 
186 δεΏ 80 οὗ (0 παῖ δὰ ΓΝ, ἰο οδδσ δὲ Ἱ3 ΤΣ 

ΤῊΝ ἴδ ἰδίκθη ὈΥ τοοβϑὺ ᾿πίογργαίδσβ ΘΟσγθ Υ ἴῃ ἐδ 6 
ΒΟΏΒΘ οὗὁ υναηυπι, ἱ. 6. ἑδοίια (οομρ. 1 ὅδ. σχν. 
23; Ἠοε. σ. 8; χίὶϊ. 12), ἴοσ (1.18 Ῥαγε  Ό ας τη 6 1}- 
ἴῃς ΘΟΥΓΕΒροσβ Ὀοίοσῦ ἰὸ (16 οοηίοχὶ ἴδῃ {86 
ἄδοῃογαὶ οὔο οὗ ἐπ ψιίίαε, δοείυδ, πἰοκοάμοθθ (Ὁ- 

(οομΡ. Εἰ. χὶἱὶ. 18; θευϊ, χχὶ, 4,7; Ηορ. χ. 3). ) ἘΒΕΒ). 

β8. ΡΟΝΙΒΗΜΕΝῚΊ ΤῸ ΤῊΗΕ ΨΙΟΚΕΡΙ ΒΕΜΨΑΒῸ ΤῸ ΤῊΕ ἙΒΑΙΤΗΕΌΣΙ. 

σεδλρ. ΧΥΙ. 8 δ-6. 

ΟΣ ἐδ, {Π6 Ὁ ανὸ ομόθθη {μοὶν οὐτῃ ὙΔΥ͂Β, 
Απά {μοῖν βοὰ] ἀρ ύοί ἴῃ ὑμῖν δοσ μ8 0Ώ8. 

4 Ὁ 4130 ν1}}] οβοοβο ὑποῖν 6] αΒΊΟΏΒ, 
Αμὰ 51}} Ὀγίπρ ὑμοὶν ἔδαγβ ὑροὺ ἱδο ; 
Βοοδυθο τῇθῃ 
ὝΝΏΘΩ 1 σρᾶῖο, ἔμογ αἀἰα ποί ἴθδσ : 
Βυΐ {Π6Υ αΙἸὰ ονἹ} Ὀοίογα τηΐτθ ΘΥ̓͂ΘΒ, 
Απά οἤοϑο ἐλαέ ἴῃ ψ οὶ 1 ἀρ] ὐρα ποῖ. 

6810, ποθ ἀϊὰ ΒΏΒΜΟΣ; 

δ Ἦσαν ἴδ6 νοτζά οὔ [86 [,0ΒΡ, γ [μα ἔχοι} ]6 δὲ 818 ποχὰ ; 
Υουν Ὀτγοίμγθη ἐμαὶ Ὠδίοα γοῦ, 
ΤΗδὺ οαϑ γοῦ ουὖὖῦ [ὉΓ 
41,εὙ [86 05} ὃο μίοτὶ 
Βυΐ 6 884}} Δρρϑᾶγ ἴο γοὺγ ἸΟΥ͂, 
“Απά {ΒΘΥ͂ 8.41} Ὀθ6 Δϑῃδηιοά. 

6 Α νοΐοο οὗ 'ΠοΪ86 ἔγοπι (86 Οἱ, 
Α γνοΐοθ ἔγοσῃ {86 ἔθ ρ]θ, 

ΤΥ ΠΔΙ116 8 Β8Κο6, Βαϊ(, 
οα: 

Α γοΐοϑ οὔ ἴμ0 [0Ε}Ρ [μαὺ γοπάογο ἢ ΓΘΘΟΙΏΡΟΠΟΘ [0 Δΐ8 ΘΠΘΙΩΐΘΆΑ. 

1 Οὐ, ἀευίοδι, 

8. Αεἴλου λανυε ἐλοεοη. 
ἃ Σοὶ, δὸ σἰογ  φὰ ἐδαὶ ιθ6 πεὰμ 886 νοῸν [ον 

» 0 ΥἹ αἷδο εὐ(ἱ ελοοδα. Φ ρον ζίοπε. 
Φ Βω.. ἐμηνωζέ. 

ἘΧΕΘΟΞΤΙΟΑΙ͂, ΑΝ ΟΒΙΤΊΟΑΙ,. 

1. ΤΏΟΥΘ ΤΌΣΟ διηοῦρ [6 οχὶ θα ἱη Βαθυ]οη 
ποί 8 ἰδ τῆο ογβοοὶς Φομονδὴ δηὰ ἰοσχοὶ Ηΐ 
ΠΟΙΥ τηουηϊδίη (ἶχν. 11). Τμ680 Ἰοοϊκοά ὕροὴ 
{πὸ {ΠΘΟΟΓΆΟΥ 88 ἃ δἰδγοά.οαὶ Θὲ. Φοδονδὰ 
Πα ῃοἱ ρῥτοϊθοϊοα ἔθῶι δρχαϊπαὶ ἰδ χοάφ οὗ Βαῦγ- 
Ιοῶ. Το (δ6β6, ἱδοσγοίοσθ, {ΠΟΥ͂ ΠΟῪ δἰἰδοὺ 
τῃοιηβοῖγοα, Βοίπνϑοῃ δυο ροσβοπ δηὰ ἰμο [1 - 
11 Ἰδγδο θα ποτ οχίδυθαά πδιυγα γ ἃ ἢοδιὶ]θ 
Τοϊδίίοη. ΤῈ ἃ [656 τηοοϊκοδ (ποθ ὙΠῸ ζσὸ- 
ταδὶ θα ἐδ], τ ἢ]6 ἀπο ἰδίοῦ δομοττοὰ (ἢ 6 
οἰ 6 ῖ8 88 δβῃδηγοία] δροδίδίρα, δηὰ [ῃγοαϊϑηοα ἔμ οπὶ 
τ (6 ττϑι ἢ οὗ Φόβον. 70 τοροαϊθά!γ πὰ 
ἴγϑοϑϑ οὗ ὑπῖμβ ΘΏΤΩΣΥ ἰῃ ἀρ οὶ Ιχν. δηὰ ἰχυἱ. [ 
ΔΡΡΘδΙΒ (δαὶ ὁη6 οὗ ἔδοθθ Ὑῶο τοιηδί δὰ αἰ τι] 
πδϑὰ ΟΥΟΣΥ ΟρροσίποϊΥ πρΐοι Βο οουἹὰ πὰ ἱπ 

βἀ | οοἰνίης ἰδὲ α νὶὰθ οἰβδδπι αχὶθὶ 

οπαρίοτα χυ. δηὰ ᾿χνΐ., ἰἢ ογάον ἰο δδοι;:. ἰὸ 186 
πογάδ οἵ [19 ποῖ 4 σοι μἱπδίξοη δραῖπϑὶ 180 
ΔΌΠοτγοα δροσίδίοα [1]. [1 τ͵λ τυῦδί ἀϊθολσαὰ {88 
ορὶπΐοσ ἐμαὶ [86 Ῥσορδοὶ ἴῃ νϑσ. ὃ α σεὐθοίβ ΟἹΪΥ 
(δ δδοσίοϑα οὗ (6 π:λοκοὰ, τὸ σδηποὶ δνοϊὰ ρεῖ- 

θῶ νοῦ. ὃ 
α δΔῃὰ δ. ἘῸὸτν γεῖ. 8 α τοΪδίϑα ἰο ἐπ β]ογίουδ 
εἶτηο οἵ [ἢ πὰ. Ὗἴ6δ, [δ6 πἰρίιοδὶ εἰθυδαοη οὗ 
ἴα δρί τἰέυα] 119 ἰδ ἱπάϊοαἰοὰ ὈΥ͂ ἐοϑ0 ποσάβ. Βυςῖ 
ψορ. 8 δ-6 ἽΠΕΚ ὉΠ δρε ἰηίο ἐδ6 μασίζου αν σὸ- 
Ἰαϊίουβ οἵ ἔ!ο Ἐχὶ]6.- -[ὉῈ. ΝΑΚΟΞΊΞΒΑΟΗ δ86- 
οογ μον οὐπομπηηθ γοσα. ὃ ὅ-ὃ δ δῇ ἱῃίογροϊδι 
ἰἴοα. Ὑπὸ ἰπίοσροϊδίου τὸ 86 δεϊκοὰ ἰ0 τοζδσὰ δ8 
ἃ [Αἰ] ρογνυδηΐ οἵ δοποναῖι. Βυΐ δεδιιγθαγ 6 
88 Ὠοΐ ΟὯ6 “Ὅ8Ο ἰσϑιι]οὰ δὲ Φ μον ποσὰ,» 
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οἶθϑα 6 που]ὰ ανο βῃσαηὶς ψὶιἢ ΠΟΥΙΤΟΣ ἔγοπι ΘΟΥ- 
ταρίϊηρ παι μον ποτὰ. Εγνθη (88 Ρ[ιαγίαθρϑ ἀϊὰ 
ποῖ νϑηΐυγο ἴο δἰίογ ἴδ ἰοχὶ οὗ βογίρίιγο ἴο πηαῖκθ 
ἶι δαρροτί ἱμεῖν νῖϑυσβι ΤῊ δροπίαὐοα, ἴοο, τ ΠΟ Πὶ 
ἐΠὸ ἱπιογροϊδίοσ ἰβ βαρροθοὰ ἰο ἐπ τγαδίθη, μανίη 
ΟΡΘΏΪΥ τομουηορὰ [μ6 ποσϑρ οὗ  ϑμου δ, σοὶ] 
ῬΒΥ πο τορδγὰ ἰοὸ {π6 ἢοίϊἰἰουθ ΟΥ̓ Γ6Ά] αἰύοσϑῃοαβ 
οἵ Ηἰβ Ργορῃοί.  εγϑθ {86 ἰγδηβι οι ἴῃ νοσ. ὃ α 
-3 ὃ κηᾳ. 88 δυχιυρὶ 88 ΟΣ δυΐμοῦ ΒΌΡΡΟΘΕΒ, ἔγο;ι 
1π6 ἰἰπη6 οἵ (10 οπὰ ἰο οοποζοὶθ οχὶβίϊηρ τγοϊδίζομβ, 
βαοὶι 8 ἰγδηβϑι τοι οου]ὰ ποὶ Ὁ6 ργοποιιησθά ὑηρᾶ- 
ΤΑ] ]οἰοὰ, Ιωοοἷκ, 6. σ. δὲ [86 βυγτουπάϊημ οὗ 186 
Ἰογίουϑ Ῥγοπ)ῖβο τεβρϑοίΐης ἴθ δϑοϊϊεέίου οὗ 
δδίὰι οοπίδϊηρα ἴῃ Ηοβ, χὶῖὶ. 14. ΒΑ} τὸ ΒΑ Υ͂ 

ἐπὶ ταὶ 9011ὁτγ͵ ὑπαὶ ῥσοιιΐβο 18 ἴο 6 γο)οοιθά 
83 τανε Βυΐ ἰδὴ0 παῃὶ οὗὨἨ οοδογθηοο, οὗ 
ν᾽. ἰοῖ ΟΟΣ δυῖβοῦ Β6γΘ ΘΟ] δ᾽ πΒ, 18 ΟὨ]Υ ἱπηδαῖ- 
ΔΙ. 1 πὸ δάορί ἰδ υἱοῦ οἵ γϑῦ. 8 α ἰδίκθῃ ὉΥ͂ 
ῬΕΙΙΤΖΒΟΗ δηὰ οἰμοσ “δαὶ ποὶ 1π6 ἰδιρ]θ- 
οβοτίηχε ἴῃ ἐμποπλβοῖνοθ ἃγὸ σοὐοοϊοα, Ὀαΐ {86 οὗ: 
ἔοτϊηρβ οὗἨἩ ἔμβοβθ ψοϑο ἢϑαγί ἰ8 ἀϊνι ἀρὰ Ὀοίπθθῃ 
Φαῖινο δηὰ (6 8186 χοάβ, δηὰ πνῆὸ τεΐυαβο ΗΠ η} 
{π6 οδετγίηρ πιΐοι ἰθ τοδὶ ἀθδσ ἴο Ηϊα (Ἐδ5. ἰἰ. 
19; οοπιρ. 1]. 28), (6 ἴμγὸ ἰδ πο αἰ βου Ὑ ἴῃ 
γε [ἢ ΘΟΒοσοποο οὗ ἰμ6 νοτὰβ ἐπαὶ [0]- 
οὔ. Βυὶ] τὸ βιου]Ἱὰ (8 1 ὑοϊίονο 5. ΝΑΣ»- 
ΘΕΙΒΒΑΟΘΗ τίρ]γ ἀο69) ἃ 186 Ῥτορμοὶ δ8 
Βογθ ῥσγϑαϊοιὶ 6 διίυχο δὺθο  οη οὗ ὑπὸ ἰθτα- 
Ρἰθ- βου ῖοθ ὑπᾶθν 8 τοοσα μοσίουβ αἰθρθηβαίίοῃ, 
Ὅτ Βῃουϊὰ 6 δὶ ὯΟ 1088 ἰο ρεγοεῖνϑ [ἢ οοἴθγθηοθ 
οὗ γοιϑ. ὃ "ὦ 4 τ τῦρρ 5 τέ σπου: ἤτω "πος 
ἄυδχο οδὴ Ὀδ6 ΔΡΟΥ͂ Δρρ]]οα ἰο ἴΐοβθ ον ψΠ|0 
τ πειεῖν μεσ (ο ΟΌΘΥ (6 τουθδὶ οὰ ν1]] οὗἉ 
αοά, δηᾶ ἰοιοά ἰῃ. ἰαΐης τὶ θα τ βοὴ ΤΟ ΓΘ 
δι ροτϑθά θα ΕΥ̓ 188 οβίΔ Ὁ] 1 Βῃποηΐ οὗἨὨ π6 ΠΟῪ δηὰ 
Ὀοίοσ θοομογ. Τμΐδ ἰ8 [Π6 γ 0 ῸῪ (Δ ΚΘ ΟΥ̓ ΤΩΔΗΥ͂ 
ἱπίογργοίοσβ πθο, ἱῃ οτάθγ ἴο ἡπβί Εγ ἰς, ἀο ποί 
βηά 1ἱ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο οοπάοτη ἴῃ6 ΗΘΌΓΟΥ ἰδχί 88 
ἰηϊογροϊαίθα. ΗΈΝΡΕΗΒΟΝ, 6. 5.) ΙΟΟΚΒ ὕροῦ 
νοῦ, 8 α “8685 ἰσδοβίηρ ἰδ αὐβοϊυΐθ᾽ πμ] τ] Π688 
οὗ Βαδογίβοοβ υπᾶον ἰβο Οδυιθίδη ἀϊδρθηβαίίοῃ. 
ὝΒοΩ ἰδ 7618 δῦ οοηγψογίθα ἴο 86 ἴδ! ἱμ οὗ 
ΨΦοῦσθ ΟἸτίδι, ἐμ 6 βοη οἵ αοἀ, {ΠΥ τυυβὲ δοαυΐοδοα 
ἴῃ η6 ἀσοίγίηθ ἱδιρῆὶ ἴῃ (6 αἰηιῃ δηὰ ἴθ 
οἰ δρίοσβ οὗ ἰπ6 Ερίβι]ο ἰο ἐμ Ηθῦτγονσ, ἰμδὶ 189 
οὔθ οδογίης σιϊοσῃ Ηδ ρῥγεβοηϊθὰ οὐ (Π6 ΟγΟβ8 
ἴΌΓΟΥΟΡ βρὲ δείάθ 4}} ἰὴ 6 δῃηΐῃιαὶ βδοῦὶ ἤσθϑ δῃὰ 
οὈ]αιίομβ ἢ οἢ δα Ὀδοη δρροϊηϊοα ΕΥ̓ {86 Δ 
οἵ Μοβθθβ. ΑὩΥ δἰίοιωρί ἴο σενίγο (6 ῥγϑοίΐοθ 18 
ἤθγὸ ἀθοϊαγοὰ ἴο 6 ὕροὰ ἃ ρᾶῦ πὶ (Π6 οταρὶ 
δηὰ δου ῖη δ ]6 ουβίοτῃηβ οὗἩἨ [6 Ποαίμθη, ψῆο 
οβεγοά πυμλδῃ ββοσί ἔἥθεθ δῃὰ βυοῦ δηΐπ)8}8 88 {ἢ 68 
δηοΐθηϊ ρϑορία οἵ ἀοὰ νοῦ ἰδυχδὶ ἴο Βο]ά ἴῃ 
Βομϊηδίϊου. Απά 9 ἤπαβ πῆδιὶ [ὉΠ] γοΓ. 
8 ὁ ἰο βανθ (8 οοῃμηῃθοίΐοη πὶ} (6 αἰογοβαὶα 
ἰοδοιηχ: [ἢ σοϊσι υϊΐου οὗ [π6 υηρο] ονίης πὰ 
ΓΟΌΟ Ποῖα ΤΙ Το. οὔτ Φενα ἴῃ οὐ δανουίηρ 
ἴο οβι 8 0] 15 τῆθ οἱὰ γἱΐϊααὶ, Φεουδῆ {ἢ γοδίΘἢΒ 
{ποῖα σἱτ οοπάϊΐ χη Ραῃἰβηπιοηὶ: τ }]6 βασι οὗ 
ΕΠ|6Πλ 88 ΠΊΔΥ ΓΟΏΘΟΡ ΠΟΙ βοΙγοα ΟὈΠΟΧΙΟῦΒ ἴοὸ 
τὈθοῖν ὈγοίΒ γα ὈΥ γοοεϊνίηρ [6 ἀοοίτίηο8 οὗ [8 

6] οἢ ἐπε δϑυδεοι, ἤανθ 8 στδοίουβ ῥγοπιΐβθ 
οὗ αἰνίπο δρργοθδιίίου απὰ Ῥγοϊθοίϊοῃ χίνθη ἴὸ 
16." [ἢ ὯΟ 0880, {Ππ6ῃ, :89 ὑβ6γθ ΔΏΥ͂ ὨΘΟΘΒΘΙ 
ΤΟΣ Βιρροεΐηρ ἰδ0 Πδηὰ οἵ δὴ ἱπίοσροϊδίου ἰο ἤδύθ 
ὕεσθαι 6 δὲ ποσί. βΒίτγδηρο σουά 06 116 ΘΟΌΓΒΘ 
ἐλοη ὈΥ {π|8 δεϑαπιθα ἱηίοσροϊδίου!ὶ Τὴθ Ββοϑηῃϊὶ- 
τηϑηΐβ ψῃΐορ μα υἱέογα ἀο ποὶ ἰοοῖκ {{|ὸ ἴποδοὸ οἵ 
ΟὯ6 ὙΠῸ σουϊὰ γτροϊκ ΘΒ Ι Υ δἰίοσ 1Π6 ββογοᾶ ἱδχί, 
δηὰ κίνε οὔὖἱ πἷδ οσσῃ πογβ ἔον ἔμο89 οὗἩ Φοβουδα. 

8.66 14}}γ γεσ. ὅ πβοσθ ἐπ τιον δά άγθββθδ 
ποθ 18 ΤΣθΙ Ὁ]9 αἰ Θοᾶ᾽ ἃ Ὑοτα. Οδη τ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἴδὐ Β6 νγᾶβ, 116 υδίηρ (18 ἰδηρσιαρθ 
οογγυρίΐηρς [16 ποτά οἵ Οοὰἂ δηὰ τβδκίηρς Ἑῤ ΩΝ 
δἀάϊιϊοῃβ ἰο 1 ΤῊΘ οΟΒδγδοίοσ οὗ ὑμὲὶβ ῥϑεββαζθ 
Βίσοηὶ αδἰἱοοίβ 1ΐϊ8 φοηυϊποηθεθ. ,͵θ ἰανὸ ἴο 
δὰ ἐπδὲ γοσβ. 8 ὁ, 4, βου ὰ ποῖ μανθ Ὀθθῃ βερϑ- 
ταϊϑὰ ἴτομλ μὲ ργϑοθάββ, 88 6 οἶσθα ΘΟ ΘΟΙΊΟΏ 
πὰ ἢ 186 ἐνγο ρασγίβ μδ8 Ὀθθὴ μοϊηίθὰ ουΐ.--- 

ῳ. ; 68, ἸΘῪ Βαν οΒοδθῃ .---- ἀο! κῃ ϊοᾶ 
ὩΟῖ, γοῖβ. ὃ ὁ-4, Ὁ) 2 ἃγὸ γοϊαίϑά 38 ἐίγεί, ἐαπι- 

πὶ (οοαρ. αεῃ. χχῖν. 25; 76γ. 11. 12, εἰ δϑαξρο). 
ζπ βἰδη δ Βοσο, 88 οἥθῃ (δοιαρ. Απηοθ Υἱἱ!. 14; 

Ῥβ. οχχχὶχ. 24), ἰῃ ἐμ εἰχηϊβοαίϊοη οἵ [86 ΤΕ}]}- 

εἷουθ θεῶι. Υὴρ 16 "κονίβθ πβϑὰ ἔγθαιθηι]Υ οὗ 

18:6 δροπιϊπδίλομβ οἵ ἰἀοϊ τ (οορ. 1 Κίηρ χὶ, 
δ, 7; ὅ6:. νἱὶ, 830, εἰ ϑαερε). Ἴμο πογὰ 18 Ἰουπά 

ΟὨΪΥ Βοῖθ ἴῃ [βδίδῃ. 22} (ἴῃ τιίοῖι ποσὰ [89 

εἰ αὶ βοδίῖοι οἵ 1.6 ἩΠΉραοΙ ὉΠ ΠῚ σῖθν 3. Ὡ]- 
Ιονίηρς (οοπιρ. Ππἃ. χἰχ. 26) ἷβ τοῇροίοα) ἰβ ἀπ, 
λὲ).--ἰΓΤῊΐθ 15 δὴ οτοσ. ΤΠ σογὰ οσουγβ ἴῃ 

186. 1ϊϊ. 4 ἴῃ ἐδ Ρίαγαὶ δ βοσθ. ὙΠΟ 1 πηθδῃ8 

(86 ροξζυΐδηςοβ, (86 ρυθυ !ε8. οὗ Ρογ8. Ηδγε ἱἰ 
τοίδιηβ ὑμ6 Κἰ ἀγορά ποίίοῃ οὗ δῃποΥ ηο68, νοχἃ- 
εἶομε. ΤῊΘ Οσοῦσγοηοθ οἵ ἐἰιΐ8 ρμϑου δῦ πογὰ 
Βογὸ δηὰ ἰῃ ἰἰϊ. 4 βρθᾶκβ ἴῃ ἴανοσ οἵ ἰάθηιιν οὗ 
δυϊβογθῃΐρ. ΤῊΘ τοπάογίηρ οὗ {πὸ Ε΄. Ψ΄ ἀδίω- 
δίοπδ, ἰὼ [86 ϑθῆβ οὗ οἱ  ]ἀἴβ, τγαυνγαγα [0}1168, 
ἸΩΔΥῪ ὃ6 ἀοίεπἀοά. Τθεθθ οἰ] Δ18} ἀο] υβῖοηθ 
που]Ἱὰ πιοοῖς δηά ἀἰδαρροίηί (ῃοβα γῃο δηϊογιδιποὰ 
(ἴθι. Θοά οου]ά ὃ6 βαἰὰ ἰο οδοοδθ τμποὶς ἅο- 
Ἰαδβίομια ὉΥ αἱϊοσίηρ ἱμοπὶ ἴῃ Η]8 Ρτονίάθηοο, 

δηὰ οδυρίηρς [86 ρΘΟρΪθ ἴο θαὶ {μ6 ἔγυνε οἵ ἔδβθῃι. 

Τμοῖν ἔϑασα, ΓΙ}, ΤΙΔῪ Ὀ6 ἰαίκοη δὲ 8461 ἰδ 

ϑατοᾶ ΌΥ ἴμθαὶ, οὐ, πὶ ΘΕΙΧΤΖΒΟῊ, δβἰζυλ- 
ἔἴοῃβ, οοπΐοπβ, ποῖ ἱπορῖτο ἀτοαά. ΤῊΘ Ἰαὐ- 
ἴθς φαγί οἵ γογ. 4 ἴτοπι Ὀϑοβῦδθ 8. ΝᾺΕ- 
ΘΡΙΒΒΑΟΗ τορβαγὰβ 8δὲ ἃ Ὠθϑά 688 γερει ἰλοη ἤγυπι 
Ιχυ. 12; Βυξ ΑἸΕΧΑΝΡΕΝ τὐκθιγ ἡυάροθ ὑμδὲ 
186 τϑροειοη βαγνοθ οὶ ΟὨΪΥ͂ ἴο οὐῃηθοῖ [86 Ῥ88- 
Βᾶροθ 88 ρϑγίϑδ οἵ δὴ ὑμῦσοκθῃ οοιροβίιοη, δὰΐ 
αἶδο ἰο ἰἀοη  ΠὟ ἴῃ6 Βυὐ͵θοίθ οὗ ἀϊδοουσεθ ἴῃ 1868 
ἔνο ρἴδοοι.---Ὁ. Μ.] 

8, Εἶοας ἴ8ο νοτᾶ-----ἘΓ6 ΘΏΘΏλ168, γ6 ΓΒ. 

δ, 86. ΤΠ οθθ πογὰθ 8.6. ἃ οοῃβοϊ δίίοῃ ἴον {86 

(αἰ Ὁ] δάμογοηί οἵ ζοιιοναῖ, τῆὸ [Γ6110]0 δ 

ΗΪΐβ ποτὰ. ΤᾺΘ νοῦ 11) ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ ΡΊε], 

δηὰ ἰδ ἴουηὰ οηἷν Βογα δῃὰ Απιοβ Υἱ. 8. [ἢ Ἰδίοσ 

Ἡδθτον ἐμο πογὰ ἰδ δι ρὶ ογϑά οὗἉ Το πη ον], Ἔχ οα- 

βίοι ἔτοπι ἐπ σοπημἩ}Υ, ΟΥ ΘΧΟΟΙΠΙΠΙΠΙΘΔΙΟΏ 

ως [κα νἱ. 22; Φοδη ἰχ. 22; χὶϊ, 42; χυὶ. 

). Ὦδ Βδυθία υ86 186 πογὰ 12 ἰο ἀθῃοίθ [80 

Ἰονοϑὶ οἵ (π6 ἢ Γ66 686 οἵ ὀχοοιισηυηοδίϊοῃ 

(οοπΡ. ΒΟΧΤΟΚΕ, εν. Οδαΐ., Ῥ. 1803). Τ86 

Μαδοτγοίδα οοπηϑοὶ Ὁ 1} πίι πμδὲ 9011 τα, 
Βδοδῦβα παν οουϊὰ ποῖ οοποοῖνθ, ΟΣ πουϊὰ ποὶ 

οαταὶξ ἐμαὶ ἀῃ Ιβταοὶἱϊα 88 δυορ Ῥυΐ ουἱ οὗ ἴῃ 

ΘΟ Δ Υ ἴοσ (ἢ6 βαῖζο οἵ [86 ἤδπιθ οὗ ᾧ Θδονδῃ. 

Βαϊ (Ηἷβ ἰ5 πρπδὶ ἴμ6 ἑογβαίκοσθ οὗ οβονδ ἀϊὰ ἴῃ 

τὴ ΕχΧΙ6 ὙΠ ΟγΟ ΠΥ μὰ {8 ρόποῦ [7]. Απά 

ΠΟΥ βοο δ ὩσὶΥ οΔ]]οἁ ουἱ ἴο [Π6 Θχοοταιηηϊοδιοά : 

“1κὶ ἀμ δὴ 6 (ἀρρϑαγ 88) αἱογίουβ (φοτρ. 

70} χῖν. 21; Εζοκ. χχυὶ!. 25), διὰ τὸ Ὑ1}} (1π 

Θοηθοαυ 6808) Ὀεμοϊὰ πὴ αοΙρῃΐ γοῦτ ἸΟΥ͂. 

ὙΠΟΥ ἰδυθ τιοοῖς ἴῃ6 [ΒΡ δηὰ ἰδεῖν [1.5 



7102 ΤῊΕ ΡΒΟΡΗῈΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

τοραγάϊηρ πἤομ {Π6Υ ἀο ποῖ {πΐηἸς [μαἱ {πον πὶ} 
εχρογίθησο {μ6 ἸΟΥ͂ οὗ βοροϊηρ πεῖν πορθβ ἢι]8]16ὰ. 
Βαϊ {Π|8 Βοο τρ τη ϊθθοθ 86 τηᾶγκ. Νοῖ (80 
Ὅ0 δγὸ βοοῦδα αἱ, Ὀαὺ ἴῃ} ΒΟΟΙΌΓΒ Μ| .}1 6 μυὶ ἴο 
δῆ Δη16.--ἰ ΒΑΒΝΕΒ, ΑἸΕΧΑΝΘΌΕΒ δὰ ΚΑὺ (μϊηἸς 
χὰ ΝΊΤΕΙΝΟΑ {παῖ ἴῃ {Π18 σογθ6 τ 86 Ὀγουσὰϊ 
ἄονῃ ἰο Νον Τοεβίδιηοηὶ {ἰπιο86. ὙΙΤΕΙΝΟΑ δ8ρ- 
Ρ 68 ἱΐ “το [10 τεὐοοϊίοη οὗ 186 γει ΟἩ γί βιϊδῃ 
οομνογίϑ ΟΥ̓ (6 ὈΠΡΕΙ ον ὅοπε: Ηδλγ [Π6 
πογὰ (ΟΣ Ὀτοιἶβα) οὗ Φοδονδῆ, γα ἐμαὶ παὶΐ ἴῸγ 
ἦι χα ἰγοιλὈ] ηρ οοηἥοησο: γουῦγ Ὀγθίγοα ({86 
πηοοηγνοσγίοα 9658) γ8ο Παὺθ γοὺ δηᾶ οδϑὶ γοῦ 
ου ἴῸΓ ΤΙΥ̓ ΠΑΙ6᾽8 ΒΆ|κ6, ἢδγθ βαϊὰ (ἴῃ βο ἀοϊῃρ): 
“Ζοδονδὴ νυ} Ὀ6 αἰογίουβ (ον χουν ΗΠ Ἰηθ6 1 οἡ 
γοῦν Ὀ6.Α]Γ Ὧ0 ἀοιιθ0), δηὰ ψὸ β[14}} ψψὶξηθϑθ γοὺ 
βαϊνδαϊΐοη᾽ (4 Ὀἰἱ(ίοῦ ἱγοῶυ |{κὸ {παὶ ἰῃ γ. 19); 
Ὀαὶ Π6Υ (χὸ ἰδ 8 ) βἢ4}} (ποιββοῖνοβϑ Ὀ6 
οοηΐουπάοα (Ὁ ὈΘΒοΪ Ἰηρς τ μδὲ ΠΟΥ͂ ΠΟΥ͂ οοηαὶ- 
ἄδν 8ο ἱπογϑὰ}]6). ὙΤδδ ρῆγαθο ἔβοδθ Βαῖίῃρβ 
γῪοῦ τΔῪ ὃὈκ οσοιμραγοὰ τι Φομη χν. 18; χυὶϊ. 
14: Μαεαίϊ. χ. 22; 1 Ὑοβα, 11. 14; δὰ οαδέηρ 
γουῦ οἷ νἱτὰ Φο η χνὶ. 2; διά Μδιε χυὶ. 17: 
ἴοσ ΣΩΥ̓͂ ῃ:8}16᾽6 861|κ6, νὶϊῃ Μαῖίί. χχῖν. 9; Φοδῃ 
χν. 231." ΑΙἸΈΧΑΝΡΕΒΕ. Δηᾶ [ΒΟΥ 6881} ὍὈῸ 
δεβαιιθάᾶ. “Ηον ἰτυο [16 πὸ θϑϑὴ οἵ ἰῃ6 
Φεονδ 80 ροχβοουϊρα [ἢ 6 ΘΔΡΙῪ Ομ ϑεμηθ! Ηον 

ομ ἰγοὶ Υ ποσὰ ἐπ 6Υ οοπίουηδοα δηἀ ογοση Βα] τηο ἴ 
οί ο5ἰ 4} 186 ῬΟΠΟΧΘΡΘΗΥ͂ 186 ρετβοουϊοα ; Η6 
βοδίϊογοά ἴΠ6 ρογβθουϊοῦβ ἢ (Π 6 οηβ οἵ ἱπ6 δασί.᾽ἢ 

ΒΑΒΝΈΒ. ες. 6. “Ἴμο Ηεῦχον ποσὰ {ἰπ 19 
ὭΘΥΟΣ Δρ ]]οἃ οἰθοπθσο ἴοὸ δ ᾿ουἕα] ΟΓ 8 ΕΥ̓͂ 
οὗ Ἰδιχοηϊδίίοα, θυὶ ἴο (6 ἱππιυ]λ οἱ νᾶσ, (ἢ 6 
τυ ἱηρ βΒουῃά οἵ ἀὐταΐθβ δῃὰ 186 ββοοῖ οὐἁ μϑδί{16, 
ἴῃ ἩΒΙΘΉ Ββοῦρο ἰδ ἷβ τϑροδίθαϊΥ ἘΘΡΙΟΤΕα ὈΥ͂ 
ἰδαϊδῃ. ΤῊΘ οπθϊοθ ἢθτο τρϑηϊἰοηθα τασδὶ οὗ 
οουγθο Ὀ6 ἰμοδὸ τποὸ δὰ ἱπβὲ Ὀθθῆ ἀοδβοσί θὰ δα 
186 ἀοερίδοτα δηὰ ρογβοοηίοσβ οὗ ἰδ Ὀγοιῆγοι. 
ΤΠ ἀοορεϊριίοπ οδπηοὶ πίίβουῦϊ νἱοίθποθ ΡῈ υπ- 
ἀογαίοοά οἵ ἰογοὶ ἢ οὐ δχίθγῃδὶ δῃθιῃ θα." ΑΥΈχ- 
ΑΝΌΡΕΒ. ΒΑΒΝῈΒ οὔδϑογνοα μοσο: “1) ἐδπδὶ 1 ἐδ 
ΤΘΟΟΙΡΘΠΒΟ ἰδίσθη οὐ ἴδβοθα ἯδοΟ δὰ οδεὶ οὐὖὲ 
ἐμοῖς Ὀσοίγθῃ (τνογ. δ). 2) 11 168 σδηρϑβδηοα ἰδίζοσι 
σἰιΐη (86 οἰἔγ, δηὰ οἡ [δ6 ἑπίογπαί, ποὶ {πΠ6 ἐχ- 
ἐετναὶ δηθηχίθα. 8) [ἴ{ ἰδ Υ 66 ἔδίζϑῃ ἴῃ ἴῃ 6 
πλάι οὗἩ [πὶ6 στ]. ΑἸ] [816 18. ἃ βισἰ κίηρ ἀ6- 
βουϊρίίοη οὗ [6 βοθῆθ ψἤθῃ ἴμ6 οἰ δπὰ ἰδειρὶθ 
ἼΟΓΘ ἰδ ίκοη ὮΥ (Π6 Βοπηδῃ δετηΐθ; δπὰ ἰΐ βοοπιβ 
ἴο π16 μὲ 10 ἰα ἴο Ὀ6 τομαγάθα δ ἀοδογι ρίδνο οὗ 
{πδὺ ονθηῖ, [1 τῶ (86 τγϑῃ ο6 προ τ88 ἴο 
Ρτγθοϑάς 86 μἰογίουβ ἐγίαπηρ οὗ ἰσπῖὰ δηὰ οὗ [16 
6δ086 οὗ (δ6 ἴτπι6 το] ἰσἰοη."--Ὁ. Μ.]} 

γ. ΤῊΞ ΜΨΟΝΌΕΒΕΙΙ, ΡΒΕΟΌΌΟσΤΙΝΕ ΡΟΨΈῈΒ ΟΕ ΤῊΗΕ ΝΕῊ ῬΡΕΙΝΟΙΡΙῈΕῈ ΟΕ Π{{ΕῈῈ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΓΧΥῚ. 7-9. 

7 Βοΐογο 886 ὑγβδυδι!ϑά, βῆ0 Ὀγουρσμύ ἔοτί ; 
Βοίοτα μου Ῥϑίῃ σϑπιθ, 8Π6 18 ἀ᾽ Ἰγογοά οὗ ἃ τηϑη οἰ], 

8 ὝὟἜηο Βαιἢ Ὠραγὰ βυο ἃ (δῖον 
ὟΒο μιδίδι βϑϑὴ δ} ἐδίηρθ ὃ 
53}4}} (16 Θαυῦ ὈΘ τηδθ ἴο Ὀτγΐηρ' ἤογἢ ἰῃ ομ6 ἀΔΥῪ ἢ 
Ον 8}}8}} ἃ παίϊοῃ Ὀ6 Ὀοσγῃ δὲ οὔοο ὕ 
ἘῸΣ 88 ΒΟΟῚ 85 Ζίοῃ ἰγανϑὶ θα, 89 Ὀγουρμὶ ἴοτ ἢ ΟΡ ΟΕ] ΓΘΠ. 

9 Κ'Π4}} 1 Ὀτγίπρ ὑο (86 Ὀἱγίμ, δηὰ ποὺ ἰοδιθο ἴο Ὀτίηρ ἔοτί ἢ βαῖ (Π6 ΓΟΒΡ: 
5581} 1 σαιθο ἴο Ὀτίηρ ἔοσίἢ, δπὰ βμυὺ ἐδ τυοπιὸ ἢ βαϊΐα [Δ γ αοά. 

1 Οὐ, δοροί. 
6 λαϊϊ α ἰαπὰ δὲ δογῊ ἱπ οπ6 ἀαν ν δα! Τηναζχε ἰο ὃδϑαν απὰ γεείγαϊῃ ἢ 

ἘΧΈῈΘΕΤΊΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΟΕΒΙΤΊΟΑΙ. 

1. 1 ποσί] τρί ἀἰν Ζίου πὶ}} θ6 βυγ- 
τουηάδοά ὈΥ ἱμὸ Ὀ]οθεΐης οὗ πυπλογοῦβ Ομ] ἀγθῃ 
(νον. 7). ἴῃ οὐδ οδβοβ ἃ ἰοὴρ (ἤπι6 ἰβ πϑοάδοὰ 
ἴον ἃ Ἰαπά ἴο "6 ρϑορὶϑὰ, [ὁ ῦ δ [Δπι}}Υ ἰο ὀχρβηά 
ληΐο ἃ παίΐοῃ, Βυΐ 1 {Π6 σΆ86 οὗ Ζίοη {18 ν}] 
Βδρρθη 1 ἰπογϑά 06 αυἱϊοίκηοθ8 (γοσ. 8). Βα ἢ 
158 π6 ροτγοῦ ἱημογοηὶ ἰῃ ἰδὲ Ὡον Ῥγίηοὶρ]ο οὗ 
116 ποῖος Φομονδὴ σδημοὶ ῬοΟΒβΒΙ Ὀ]Υ ἴῃ ἃ ἰοχορὰ 
ρα «τι βοῖα] ΜΑΥ̓ τοί γαίῃ (νογ. 9).---[ΟἿἹ δυο Σ 
ΒΡΘΆΪ οὗ 8 ὨΘῪ Ὀγὶηοΐρ]ο οὗ ᾿ἰΐο δηὰ 118 ποπάοϑυ- 
701 ρμονοσ. ΤᾺ Ῥιυυρ ιοῖ, ΒΟΜΕΥΘΙ, πλδῖζθβ ὯῸ 
ταοηίΐοη οἵ ἐπΐθ Π6ῊῪ ργιποΐρ]θ οὗ [Πἴθ, Ὀὰὶ οὗ [δ9 
πογίκίης οὗἩ Φοβονδαῃ Ηἰπιθο .--- Ὁ. Μ. 

2, Βοίοσθ δὴϑθ ἰσαναὶ]ϑᾶ ----- δαὶ ΤΥ 
Θοά, νοετβ. 7-9.- -[Ὑ}}}6 τἰῃ 6 ἱπηπηοα δίθ Υ Ῥγθ- 

ἰῃσ ΥΘΓΒΕΒ 8 οἵ ἡυάφιηοηὺ Κ5}Πἔἰν οὐ (6 

ἀϊοοδεάϊοηϊ δηα τοῦ 1] ο08 τηδβα οἵ (Ππ|ὸ ῬΘΟΡΪΘ, τΘ 
Ἰθαγῃ ἤθγὸ ΠΟΥ͂ 6 ]αγϑοὶ οὗ αοα 5β8ἢ}8}} τϑοοῖνο 8 
βυδάρφῃ δηὰ ὑποχϑιαρ]οϑα θη] δυροιοηΐς. ΨΙΤΕΙΝΟΑ 
5668 ΠΘ6ΙΘ δ ὈΓΟΡΒΘΟΥ͂ οὗ (ἢ νοσδοη οὗ 6 ΘΟοη- 
(1165 δῃὰ οὗ (Ποῖγ δοοοδβίοῃ ἰο 6 Οδπυγοῖ, ΜῈ }]Ὸ 
1Π6 ὉΠΡΟΙ ἰονίηρκ 6118 ΔΙῸ οδοὶ οἵ;.--Ὁ. Μ.]-- 1 ὁ 
ᾶγο 6 ἰῃ ἰμ6 τηδίη ἰδθ βδιηθ ᾿πουσαὶ πὶ ἢ 
Π6 Ρτορδμοῖ δὰ Ὄὀχρυοεδοά, χ]χ. 18 βαᾳ.; 1ἶν. 1 
864.; ἰχ. 4ραᾳ. ΗΓ Β6 τηβῖζϑδ βρϑοὶ " Ῥγοιῖ- 
Ὡθηΐ [86 ΠΡΟ δῃηὰ δυἀάοηποβα Ἡϊπ ὙΠΙΟδ 
ΘΟΏΓΓΆΓΥ ἴο τἴῃὴ6 ΟΥΪΠΑΣΥ͂ ἰαττα οἵ παίυσο, Ζίου “1}} 
Ὀ6 ΘηἸαγροῦ, δηᾶ (ἢἰ8 ΒῈ ἀο0686 τηοδὲ ἱπροπίουκ! δὰ 
ἷπ 8 ἸΩΔΏΠΟΡ Ομδγδοίοσίδεϊο οὐὗὁἨ [Ιβαΐδῃ. 9“ 
ίο ἰοἰ εἰὺρ αὐαν, ἷδ δορὰ 66 Ῥὶ9] χχχὶν. 16 (δοσωρ, 
700 χχί. 10). "91 τοῦκὶ ἴω εῖ8. οοπποοϊοα Β6 
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ῬΓΪΔΑΥΥ ομοθοῇ ἴο ἰηὐηηδίο ἰδδὲ (6 Ὀἰτίμ (6|κ65 
Ῥΐδοθ δϑδὶ ὶΥ δηὰ αὐἱοϊκὶγ, ἰδουχὰ ὑπὸ οἰ ἃ ἰδ 8 
Ι,8106. ΕῸΓ π18]6 σὨἰ]ἄγθ δῦ τοηΐ ἴὸ 0 ἰΔΥΖῸΣ 
δΔηά βίγοηχζεῦ; Ἀθη ἱποὶν ὈΐΓΒ ἰδ δἰἰοηἀοὰ σιἢ 
τόσο αἰ ου] γ. Βα ἰὶ 15 πὲ δ8 οογίδί πη ταὶ (86 
Ῥτορδοὶ ἀοοδ ποὶ ἰπΐηἰς οὗἩ [86 Ὀἰτίη οὗ 8 δἰ ηρ}6 
οὨ11ἃ ἴῃ ἃ ᾿ἰνοταὶ βθῦϑθθ. [1ῃ γϑσ. 8 86 ραΐβ 1123 
ἴον 21. Ηρ τρϑδῃβ, ἰμβογοίυτο, ἰμδι Ἴ3] δββουϊὰ Ὀθ 
ἴδ κοὴ Ἴοοἱϑοϊί νον, δηὰ δὲ ἴ 6 βδιϊὸ (ἦτ πίβδῃϑε 
ἴο ἱπάϊξολὶθ τπδὲ (6 οΟἰ]οοῖῖνο Ὀἰσὶ ἰδ 8 12 8]6 
ἙὨ ἃ οἰτοηρ δὰ νἱχογοῦβ ΤῊΐβ βοϑπδ [ὁ ὃθ [ἢ 
χοΔηΐης Ραϊ Ὀροη οὔὖν ρῥἶδοο 'ὰ Βον. χὶϊ. δ, πἰ οὶ 
Ἰδιίον Α πασὰ ΟΥ̓ ΏΕΥ τοίοσα ἰὸ ἴΠ8 ΟἿΘ Ὀθίοσθ 
Ὧ8. ΗΟὟΘΥΟΣ ΘΓΓΟΏΘΟΙΙΒ ἰΐ που] ὰ Ὀθ ἰο ΔΡΡΙΥ 818 
8016} ἰο 186 δἰγιἢ οἵ Ομ τίδί, ἰὲ που]ὰ ἴῃ τῶν ορὶ- 
Ὠΐοη ὃ6 Θαυλ}}ν οηϑ ἰἀοα ἰο Θχοϊυάθ ἴμ6 ἰδί(θν. 
Ερν ἀοοϑδ οὐ ἰμ6 πῆοΐϊο ΝῊ Τοδίδιιθηὶ Ὁ] δαὶ 
οὗ δρυηάδηοο οἵ Ἑσμ᾿] άγθα ἴῃ πὶ (86 δὶ 
οἵ Ομείδιῦ ὙΜιδΒοῦὶ [86 ὈΣΓΒ οὗ ΟἸχίδι (Ὠ ΐ8 
Ὀ]οκαὶης σου ποῖ Ὀ6 τοδὶ! ξθὰ. “ΤΠ η υ 8 οὔ ]ὰ 
ἴδ ὈΟΓΏ, ΠΟ 18 ἃ δ0ῃ 8 κίνϑη," ("6 Ῥγορδοὶ μδὰ 
βαϊὰ ἰχ. δ. Αμὰ ἰο (Πιλδ οἰ] ἁ ἐκ ρσοιιϊθοά “ 2. 
Ἔγθδϑο οὗ ρουογηπθηί," ΘΟὨΘΘΟ]ΌΘΏΙΥ, ἃ ΡΟΡα]οΟυΒ 
δηὰ υΐχἢ!γ Κίηρχάοπι,---ἰἷβ ὁΠ114, ψ τ ἢ τδὶ Ὀ6- 
Ἰοῃ 8 ἴο ἰΐ, 15 1ϊ ποί δ πιδ]6, βίσους οἰ ]ὰ ἢ 1 Ἰοοῖκ 
ΠΡΟῺ ἰΐ 88 φοβεῖ Ὁ]0 ἰμδὶ (6 Ῥτιοριιοὶ δὰ δογο 
Ὀοίογο ἷτὰ ἰδ Θαγ ΐοῦ υἱΐογαηοθ ἰχ. ὅ. [ΤὨΪ8 
νἱον ἷκ ἰη δοοοσάδηοο 1} ἰἢς6 ΤΑγχαπ : “΄ ΒΟοίοΓΘ 
ἀἰδίγοθα οοσμοί Ὁροα Ποσ, β8 δ! }} Ὀ0 γοἀθοιμηθὰ : 
δηὰ Ὀοίοτο ἰγϑη δἰ ̓Ὡρ οοπγοι ἢ ρου ΘΓ, 85 ἐγαγδὶὶ 
ΠῚ δ ποδη τὶ οὨ1]ὰ, ΔΘΣ εἶπα 88 8}} ὍΘ 
σονϑα]ϑᾶ."--Ὁ. Μ.]. ϑυοῖι 8 ο386 ἤθυοσ Ὀοίοτο 
οὐοαγτοά (πὲ 4 ἰδ ἃ (Υ}Ὲ πχυδὶ ἀφηοίο Βογο θΟΙᾺ 
Ἰαπὰ δπὰ ρϑορῖϑ, ἰμ9 ἰάθα οἵ 189 ρϑορὶϑ δοίης 
Ῥτιοαοιηΐηδηΐϊ,  οὰ Βσηοο ἴπ6 πογὰ Ἤρθα 85 ὃ 
ΤΩΘΒΟΌ] 6, οΟΙΏΡ. Οἡ χὶν. 17) οὐ ῃδίΐοῃ δι θη ]}Υ, 
81} δὶ οὔθ δἴοδθο. [“7ΤῊΘ οδυβδιῖγο δ62ὴ80 χί  Ώ 

το ἍΤ)" ἴῃ 189 ἘΔ ΡῚ Βἢ δηὰ βϑοῦλθ οἰ ὺ ψϑγαίοηδ 
β ηοῖ Δρργονοὰ ὈΥ {9 Ἰδίϑσ ἰοχι οκταρἤ γα, τ 0 
ΤΑΔΙΚΟ ἰΐ 8 Εἰ 0160 ραϑεῖγθ," ΑΙἸΈΧΑΝΘΕΒ.). ΗΟΝ 

ππαασιαπαστιππασππαπα απο" "πα --».--.“------ἶὐὐισπῦτπαιαππαπαιπιπιιιαααηαναπαντασπαπππι. αν σ----“τὧῦτ τ. ζΚὉΧβ..Ὄ.ὉᾧΖἜὲς«ζ.ὍὙτὧοσῦσσοτα,. σὐτασπεσσισπια απ αασποσαπιπααπαυπππιαπιππ στα παι τπασ....“Ὁ9 κ.0...0..ὕ... 

οοὔ68 ἰΐ (παὶ ἴῃ [ἢ9 σαδο οὗ Ζίοῃ, ἱγδυαὶ ηρ δὰ 
Ὁγίηρσίης ἰοσί μὸν οἰ] άγοη οοἰποϊἀοα ἢ Ἐνοσγ- 
ΓῺ τγὰ9 νν6}} ἀγγδηροὰ δοίογοδηά ἴον [86 δἱπί. 
Το {ἴπ|6 νγὰδ Τ014|106. Τἢθ Ρσοροῦ τποηθηὶ μδὰ 
οομῖθ. οίοσ᾽ β βρθοοῦῇ ΟἹ ἴῃ ἀδΥ οἵ Ῥοηϊθοοοβι 
δηὰ {ἢ σοῃηγοζείοη οὗ {86 ἰγϑο ἱβουβδηὰ ἃγὸ [δοῖβ 
ἰη να ϊο; [86 ταρὶ αἰγ οὗ (μδὲ ᾿γοσθεβθ οὗ Ὀγϊηρίης 
ἴον ἢ 18 πγΐγγοστοα. Αηὰᾶ σβθη δυοῇ δὴ δαίοη βἢ- 
ἴῃς δηὰ τϑρὶα βιιοοθαδ ἰδ ἰοπηἀοα ἰῃ (6 ἡδίιτο οὗ 
(86 σδβ6, οδῃ ἴ:6 [0Ὲ}Ὁ ἰπίοσίογο ἰὸ οἰοοῖὶς δῃὰ σὸ- 
δἰγαϊ αὖ Τἢ8 15 (06 τηοδηΐϊηρ οὗ γοσ. 8. [δ 8. 
ΝΑΕΘΟΕΙΒΒΑΟΘΗ ἰμίογρσγοίβ ἰδ ἢγεϊ ρμαγὶ οὗ τοσ. 9 
ΟΥ̓ ἀεοδογι δηρ [86 ῥργοοθϑθθ οἵ ΓΑΤΠΤΜΙΟΒ πὶ 8 
Ῥδγ σα ΔΓ πμἰοἢ βοῖθ που] ἐμίηἰς ματγά]γ ἴῃ 
δοοογάδῃοο Μ| ἰδηῖθ. [ἐ 18 βιιβδηοϊοηϊ ἴοὸ 
εἶνε ἴἰῃ6 Ἔχρίδηδίϊοη οἵ ΟἜΒΕΝΙΒ ἴῃ .εἷ6 [,οχὶ- 
οΟΩ : “Β04}} 1 σδιιβα ἴο Ὀσοδὶς τὰς (116 ποι), 
δηὰ ποὺ οδῦδο ἰο Ὀγίηρς ον Ὁ Ὁ. Μ.]. Τὰθ 
βοοοῃὰ Βοαχίδιίο ἢ οὗ γοσ. 9 τοροαΐβ δοοογαΐης ἴο 
[86 ἰανν οὗ τ86 Ταγαϊεϊίπηνιδ πιεπιδτογίμη, [Π}6 8819 
ἱΒουρμὺ ἴῃ δποίμον ἕοσα. 2) ἰδ οἴβη υϑϑὰ οὗ 
186 οἰοκίῃρ οἵ ἰδ εὠἰεγιιδ, ἑ. 6.» οὗ (80 ὈΔΙΓΘΏΏΘΒΘ 
οἵ ἃ σοιηδῃ. Βιιξ ἢοσο ἰἰ ἰδ ποῖ (Π6 τρδίκί ρ υῃ- 
ἔγυϊα}, θυὲ 116 ἰπάογίηρς οὗ ἴπ6 δἰγίἢ (Πδὶ ἰδ 
βροίκβῃ οἵ. [1 ἰβ, ἰβογϑίογο, βθίϊεσ ἰο ἰδίκο ἽΣ» ἴῃ 
(16 Βοη80 οἵ οολίδεγο, τείΐπενο, ἰῃ πΐο ἢ ἐξ ὀσουγδ 
ἘΡΘΒΘΙΥ οἰδουθογο (οοΏΡ. ὁ. 5., δυάροα χὶϊὶ, 1ὅ, 
16). [Τὰ πογὰβ οὗ ΗΖΕΚΙΑῊ δΓῸ ἔσο δἰ ποδὶ 
(δίκῃ ὑρ χχχνὶϊ. 8. ““88|8}} ἐμαὶ Ἰοὴρ δηὰ ρμαΐη- 
ἔχ] Ὠδίϊοδ] ἸδιΟΥΥ οὶ ἤαᾶνὸ [ὉΓ ἰΐ8 ἴρδθ (6 
δἰ οὗ 86 ἴγυο [6γδ6] Ὁ Κα͵αυ. “δὲ τωηϑδηΐῃ 
οἵ ἴΠ6 π0168 ἰδ, δὶ Οοἂ ἀφεϊχηοα (86 σχτοδὲ δη 
δβυαάἀάφῃ ἰηογοδθα οὗ Ηΐδ ΟἸΏσοι ; (μὲ 186 Ρ]δη 
Ὅ86 Ἰοηρ Ἰαϊά ; δηὰ (δμδὲ ἼΡΤΙΒΕ ἄοῃο 15, Η6 
ποῦ] ηοὶ Δυδηάοῃ ἱΐ, δυϊ που]ὰ οογί δ ηγ οἴἶθοῖ 
Ηἰδβ ἀφείμτι." ΒΑΒΧΝΈΕΒ. Ὁ. Μ.]. ἴῃ γοματὰ ἴο 
186 δἰ ϑεπιδιΐμρ “12) Ὕ.Δ") δηὰ “Ὁ ἼΘΙ ἰπ γοσ. 9, 
Ι τοίογ ἴῃ βεηθγαὶ ἰο ἴπ6 Τοηδσκα οἡ χὶ. 1. [ἢ 
(86 ΡῬΪΙδοθ θϑίοστθ ὑβ, (8ὸ Ῥγορῆεὶ ᾿88 οογίαϊ ὶν 
ὯΟ ΟἾΠΟΓ ΓΟΔΔΟῺ [ὉΓ (86 οὔδηρο (δὴ ἃ γβοίοσι δὶ 
ΟΠ6. 

8. ΤῊΞ ΜΑΤΈΒΝΑΙ, ΟΠΑΒΑΟΤΕΞΒ ΟΕ ΤῊ ΝΕῊ ΟΕΌΕΞΒ ΟΕ 1Π1{ΕῈ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΤΧΥῚΪ. 10-14. 

10 Βεϊοῖοθ γϑ πὶ! Ψογβα]θπι, δῃὰ θὲ ρ᾽δαὰ “πὶ μον, 811 γο {πδΐ Ἰονθ Βοὺ: 
Ἐο]οΐῖοο [ῸΓ ἸΟΥ̓͂ τί ΠΟΙ, 411 γο (δὲ που ΤῸΣ ΠΟΥ: 

11 Τμδὺ γὸ ΏΔῪ δυοῖς, αῃα Ὁθ βδίϊβῆϑα σπῖτι {19 Ὀτοδβίβ οὗ ΠῚ ΘΟΠΒΟΙΔΊΙΟΙΒ ; 
Τὺ γ6 ΤΩΔῪ ΔΚ ουΐ, δῃᾷ Ὀθ9 ἀ6]]σὐοὰ ΜΠ} [86 ᾿' ἀρυπάδῃοθ οὗ μοῦ Φ]ΟΥΥ͂ 

12 Ἐργν ἐπ 8818 (9 1.08}, 
ΒοΒοΪά, 1 ψ}}} οχιθηὰ 
Αηά {86 φἸΟΥΥ οὗἉἨ {86 
ΤΏρη ἐμαΐ 
ἈΑπά ΡῈ ἀδῃα]οά ἀροη Ὺδῦ Κηθθβ. 

18 "ΑΔ8 ὁ ψοτῃ δΐβ τοῖα σοχογίοί, 
50 Ψ1ΠΠΠΠΙΧ᾽ οομοσί γου; 

Ϊ γοὸ βυοῖκ, γο 88.811} Ὀ6 ὈΟΙΠΘ ὩΡΟῺ 

ἴο ΟΡ ᾿ἱΚθ 8 σῖνοσ, 
η1165 |Κὸ ἃ δον ηρ ΒΓΔ : 

Δ οΥ βἰάο, 

Αμὰ γα 8884}} 06 οοπηογίοα ἐπ 76 γπι88] 6. 
14 Απά νῇθη γο 866 ἐλΐδ, 

Αμὰ γοὺυγ ὈΟμο8 8}8}} 
ΟἿΣ Ὠοδγί 8}}8]] γο͵οΐοθ, 

ἤσυτμι Ἰ1|κα ἴδῃ Βοζῦ: 
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Ἀπά {86 Βαῃὰ οὗ [6 1,.0Ὲ}Ρ 5881] θ6 Κπόχῃ δοπασὰ εἶθ ϑαεσυδηΐβ, 
Αμὰά λὲῥ ἱπαϊσηδίίοῃ ον αΥα ̓ ἷ8 Ὁ πθσΐο68, 

1 Οὗ, δγίρλέπεξε. 

8 ΟὐδΥ' ΔΟΡ. » φιοῖ. 4 δοεοῆι. ἃ ἐλ Αἰ. 

ΤΈΧΤΟΑΙ, ΑΝῸ 

ΨοΥ. 10. ὩΣ τίς 3. οὔ (11ὸ ΟὈ͵66ὲ ἴα {9 ΘΟΤΏΟΏ ΘΟΏ- 

βιγυοσίίοη, σοτρ. ἴχν. 19; Ῥσου. χχίν. 11. Ὁ στ. 
Οὐ πὶ σοῃπῃθοοίίοη οὔβ νοῦ ψἱ αὶ φυ Ὀϑἐδης το ἰηϑιοδὰ 
οὔ ἐδ ἰηδηϊίνο δυβοὶἱθ σοι. χχὶϊ, 17, 18; χχίν. 19, 22; 
ΧΙ. 117. 

νον. 12. Το Μαδιογοῖθβ ἰδ Ὁ“ Δ 22 δὸ (ῃ6 οὐ͵οοὲ 

οὗ ὈοϊᾺ αἴ 998. ἀλἃ ΘΟὨΒΘΑΌΘΏΙΥ οἿδὥ ἽΓΠΙΣ τὸ 8 ΣΙνυον 
τ ΤΥ - 

2 ἡ ἴθ Ρθϑ06, 8 ῥρϑδοθϑίαὶ τίνοσ. Βαΐ (ῃἷ8 8 αγίβοίαὶ, 
»ῦγῷ ἰ8 ῬΆ]ΡΑΙ ὕγοτα 7. Τδο ποτὰ [8 οῃο πο ἐδ 
υδθἃ Θθρϑοία!!ν Ὁ 1βαίδῃ. 1ὲ ἰδ ἐουπὰ Ὀδβίὰθα Βοσϑ Υἱ. 
10; χὶ, 8; χχίχ. 9 (δίδ). 

ΟΊ. 14. ΤΉΘΣΘ Βῃου ἃ ΡΓΟΡΟΣΙΥ ὉΘ8  Ὀοίοτο Σ Ὑ.. 

Βαι 1π6 (γί οθογοροδίθαὰ δοπ  ποϊίοῃ αν ἰῇ ἴῃ9 ῥτϑ- 
οϑαϊης ρασὶ οὗ 89 Ὑθγ86, 88 [ἡ ψϑῦϑο, κουϑγῃϑαὰ ἴῃ ΠΟΥ͂ 

4 Αε ατηιαΆ. {ΠΤ ολ σταδε. 

ΟΕΒΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, 

οὗ δρθϑοὶ, δηὰ οασγίϑα ἐξ οὐοσ ἐῃθ δγῃίαχ. τΒΘγοίοσθ 

ΓΙΡ 2 δίδαα δὰ γοδυρῆοι οὔ ὉΠ, ἩΠΙ ΟΝ 5 ἔογ 

2 ὉΠ ΚΟ Ι ἐβογϑίοτθ ἰακο 5) το ΤΣ ΓΒ Ὁ 65 ἃ ρ8- 
“Ὁ ς τι 2“ μ 

Το ἢθδἷθ ψ ΗΟ 15 ἰπίθηδοά ἰὸ ἀδοϊατὸ ΌΥ παῖ Θῖἴρο- 
[ἰοΏ8 (ἢδὲ “ δοοίηρ᾽" ν1}} 00 δοοσοπηραπίοα. [Βαϊ ἱὲ ἰ9 
ΤΑΟῚ ΘΘΒΙΘΥ, τ ἢ 106 ΕἸ. Υ., 0 ΒΌΡΡΙΥ 80 ργοποῦῃ {λί 
ΟΥ̓ ἐξ, πγϑδπίης [ἢ Δ1] ]τηϑηὲ οὔτἢ 9 ῥσοζηίΐβο, αἵοσ ὉΠ ΜΕ, 
δηὰ (ῃθῃ ἔθ Γ0 ἘΠ} θ6 ὯὨο ποϑὰ οὗ δϑπιυτηΐης ἃ Ὀσοδὶς ἴα 
[86 ΒΘΗΘΏ 69 δΔῃ ἃ ἃ ΡΔΙΘὨ ἢ 6818.---Ὁ. Μ.1. [ἢ ἴδ οἴδθεθ 
ΨῬῬ ΓΝΕ Ὑπὸ ἤαγο ἰο ἴα ᾿ὲ 85 ΔρΡγοροϑίιου, π ἢ 1]19 

Ὀθέοτο ὉΔῚ 16 πιδυῖκϑ [λ6 δοουδανθ. [1π086 Ἐν Τ. ὈΣῚ 
ἴ6 τοκαγάϑθα δὲ ὁ δβοῦῃ. Βαὲ ἰὴ ποῦῃ ψουἹὰ Βατϑ Ῥαϑὺ- 
ἰδοῦ υϑᾶθσ 1.6 ὅγοι Ἵυ]]δὺ]68. ΤΟ γογῸ κουθσηβ ἐδ 8ο- 
ουδοίίνο.--Ὁ. Μ.} 

Ε ΟΆἈ. 

ἘΧΕΘΈῈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΕΙΤΊΙΟΑΙ, 

1. Αἴεσ 41} [δὲ δὲ Ὀθϑῃ βαϊὰ, 811 [μὴ6 ἔγϊοηὰβ 
οὗ Φογυδβδίθη,, το μαα Ὀοΐοσο τουσηθα ΟΥΟΣ ΠΟΣῚ, 
ΔΙῸ ΠΟῪ 050} γ ο811ο δὰ αὐ ἰο τεὐοίθθ οὐσ δ᾽ 
(νον. 10), δῃὰ αἰοσίουδ Υ ἰο ραγιἰοῖραὶθ ἐπ δΒῸΣ 
ΠΔΡΡίΏ688 (νοσ. 11). Εον {π6 [0Β}» γὙ1}} ἰυσῃ ἰὸ 
ΒΟΥ 6866 δηα 8Δ]] φΊΟΣΥ ἰἢ δρυπάδηοο; (μ6 [6786]- 
1ῖ68 νι }} θ6 ἱγοδίϑα ψῖ [Π6 ἰθηάοσθαὶ οαῦθ (ΥΟΓ. 
12). ΤΏ ΓῸΒὃ"Ρ Ηϊἰθο]Γ τ }} οοταίοσίὶ ἔἰμθῖ τὰ 
8 ΤΟΙ ΒΟΙΒ ἰοτο {γϑγ. 13). Ὑ βοῶ (ΠΟΥ 888}} δνθ 
ἦ0γ, δὰ [80 [0ΒΡ}᾽8 δδηὰ Μὶ}} Ὀ6 τωδηΐίθοεὶ οἢ 
ἴμδαὶ ; Ὀυὶ ΗἶΒ ομοαΐοθ ψι}} 6 τηδὰθ ἰο ἔθαὶ ἐδ 
ἱπάϊχηδίζοηυ οὗ [86 [0 (γοσ. 14). 

2. Ἐϊούοΐοθ γ6----ἘΠὶ4 Θ Θ᾽ 168.--- ογ6. 10- 
14. Το ἸΟΥ δὐ συ βδ ] 6 Πλ᾿ 5 ΡΓΟΒΡΟΣΙ Υ ἰδ 8160 {86 
οομαϊάοη οὗἨ ραγίοἰρδαίΐοη ἰῃ ἰμαὶ ῬγΟΘΡΟΥΙΥ. 
ΕῸΓ ἢ ψῦο 88 ποῖ τπηουτηρα π11}} ΘΓ ΒΑ] θ δὴ 
ἄοεοβ ποὶ τγο)οΐοθ τὰ ΠΟΡ ψ|1}1 οὶ Ὀ06 τοραγάθα δ 
Π6ΓΡ οἰ, δηὰ 18 ποὶ βυβεγοὰ ἴο βδιίαίθ ἰδ ἢ 
ὑ 11} ἀφ] ἰχις ο ΠΘΥ Ὠλδίθγηδὶ ὑγοαθί. ΤᾺ ΐδ ἰδ 1 

(εἰηϊ, (86 πιοδπίηρ οὗ 1» γορ, 11. [““Δεγὰ- 

ΒΔ] 6 ἰ8 Ἰμβουρᾷὶ οὗὨ 88 8 τηοίδοσ, δηὰ ἴπ6 στοὰ 
ςοηϑοϊδίΐοη (πο ἰη πογὰ θυΐ ἰη ἀοοα) πο 886 
τοοοῖγοθ (11. 8) 88 ἐδ τα ὐἹὶς τοι ΘΟΠλ68 ἰῃΐϊο ΠΟΓ 
Ὀγοαδί (Ὑ 88 Ιχ. 16), πὶ τπῖοῃ 816 ΠΟΝ 
ΠΟΌΓΙ 8168 Β6Γ οὗ Ιάγοη δουπάδηςγ." ὈΕῚ,.}. ΤῊΘ 
ἐτηδρο οὗ βιοκ]ηρ ἴο ἀφραϊσηδίθ ἴμ6 τηοοί ἰουΐηρ, 
8δπα δβοίἀυουβ οΑγο, δ88 Ὀδοη ΔΙΓΟΘΥ Ὀοΐοτο τα 
ΧΙΪχ. 23: Ιχ.ὄ 16. ο βῃου]ά σαϊοῦ οχρϑοὶ ἴ89 
οοπδοϊδείομδ οὗ μος Ὀσϑαδῖ; δυὶ [6 μυϊησ 

οὗ Ἣ βγαὶ ἴδ το οβδοὶ οὔ {μ6 ἰάϑα οὗ βυοκίῃρ 
Βοΐπρς Βοίογο ἰπ6 πιϊπὰ οἵ [86 ττῖθσ. [“ ΒΘ αοὶς 
δρᾶ ὍὈὁῸ Βϑιίδθοᾶ, τἱἹκς οὖ δι δηϊοῦ 
γούῦτβοὶνθβ, τη  ὃὉ6 τορατάθὰ 88 ΘΧϑΏΡ]68 οὗ 
πιοπάϊδᾶγα, τηραπίηρ δαοὶς ἴο Βα 116 Υ, δηα 811} ς 
ουαῖ τί ἀοὶσΒξ ; Ῥὰυϊ πο βυσὰὶ ομδηρθ ἰῃ ἴ86 
ἴογια οἵ ἰγϑδηβίαἰΐοη 18 σϑαυὶ ΟΥ διἀπλ 85.068." 
ΑἸΕΧΑΝΡΕΝ. Ὁ. Μ|.]}. 6 ποτὰ ΤΊ, ψπΐοῖ 

βίῃ ἦἄβ ραγα]]οὶ σι Ὑ, ἰβ ἰοαπὰ Ῥοϑίἀθθ Β6ΓΘ 
ΟἿΪΥ ῥα. 1.11; Ιχχχ. 14, [Ιὼ δἱψηὶ βοδίΐοῃ 18 811}} 

ἀϊδραιοά. ϑοιμβ ἰαῖκο 13] τὸ Σ ἴῃ (86 εἰμτῖβοι- 

(ἴοη πείδαγο, δηιίσατο, δι ἤρησα ΤῊ τὸ ἰας ἐσ υδὲγο 

τασιαϊπι ἀεβιοης (ΒΟΗΒΟΕΌΒΕ, ΟΕΒΕΝ.). [80 
ΟΕΒΕΝ. ἴῃ 72:2. ; Ὀαὶ ἱπ Ζιαχίδοπ μῈ βΊγεδ 186 
τρθδηΐηρ, {011 Ὀγϑαδῖ. Ὁ. Μ.]. Βαϊ {86 εἰχιίδ- 
οδίίου οὗ δ πα ἰοσίδ, Ὀεϊοπρα οοδοιας δ} γ ἴο 
ΤῊΣ, ΥὟ, τπβοδοο ΥἿἿ, ἃ δι ϊπίηρ ρῥἰδίθ, δ βοντεσ, 8 
Εἰϊετονὶης ἰθδίμοσ. 1, οα {πο οοπίσγαγυ, ἀθηοίδα 
ταν ἢ ἰο ἐμ6 τιρδηΐηρ οὗ 105 τοοίῖ, βίο οο- 
ΘΌΓΒ ἴῃ δο, ἱπουρὰ ποὶ πη Ηοῦγον, ἰά συοὰ 
“πονεῖ, ἰὄδδὲ ἩΒΙῚΟΝ τηονοθ ἰἰβοὶ ἢ ἰοὸ δηὰ ἔτγο. 
Ηδῦοα ΤἾἿ, ΡΒ. 1. 11; Ιχχχ. 14, 86 Ὀοδϑίβ ἰμδὲ 
τῆογο δϑουϊΐ οὐ [86 86]4, Ηδηοσο Βοζο, ἰοο, ΤῊ ἰ8 
τὐαωέρταμα ΜῊ ἡπάπυπα, 86 Ὀγοαδὶ ἰμδὲ τηονθθ 
εἰ ΜΔΥ δὰ ἰῃδί. βο ΘΕ: ΤΖΘΟΗ. [ 
δεδῖστι ἰο ΤἾ [0.6 τηϑδηΐηρ δΔΌθΠπ ἄδῃοο ([εδετ- 
δοδιρα 6) δ ἴμ6 Ἐἰ. Ὑ., ἀοοα, δηὰ, πόσον, ἢθ 
ΘΟΧΡΓΕΒΑΙΥ βἰδίοα ἐμαὶ {Π0 ΡΔγα]}} 6118: ἀο065 ποὶ ἴΌγοθ 
8 ἴο χῖνο ἰο [6 ποτὰ ἰΐθ αἰρτιὶ βοδίίοη οὗ ἴϑαῖα, 
ἅἄσβα. ὅθ ἷὶβ οουχιηθηί. ἐπ ἰοο. 2 Κὰά. Ὦ. Μ.]. 
Το Ἷἷ ἴο ταῖσι (μ6 ΡΓΟρΡΠοῖ, νοῦ. 10, δυμ πη οὴ8 
[6 ἴτοηάθ οὗ Φαογυβδίθω 18 γγ6}}-ἰοὐπἀρα. Ἐὸος 
150 [0Β} Ηϊτθο] Γ ἀθο]αγοβ ἰμαὶ Ης ν}}} “τ τῆς, 
(ἀΐτοςι) ἴο Ψοτπιβδίθα, ΡΘ809, 1π6 ἰχ οὶ οἵ 8] 
ἰπηπταγὰ Ὁ] θα μα, 88 8 ΣΊΝΟΣ (σοι. χῖνὶϊ!. 18 ; 

νἱ!. 7), δῃὰ δα ἃ ἔοισϑηξ (ὉΠ), Ατδδῖς Ἡραάΐ, 
ΟΟΙΏΡ. Χχχ. 28) 186 ΘΊΟΙΥ οὗ ἴ86 9198, 
τ ΠἾ 0. ΘΟ ρΓ ἢ Π8 4}} ἀοβί γα Ὁ] ουϊγαγὰ (μΐηρβ 
(οοπιρ. χυὶ. 14; χυΐ!. 4; χχΐ. 16; χσχχν. 2). 
Απά Ὀοοδῦδο {86 Ῥγορμοὶ 88 ποτὲ δαίογο δ]5 
ταϊηὰ ἴῃ0 ᾿ηδρο οὗ τοδίθσδὶ ἴον δηὰ 580]1ςἷ- 
τυἀς οὐ ἴμ6 οπο Βαηά, δῃὰ οἡ (π6 οἱμοῦ ἰπδῖ οὗ 8 
“1145 τδηΐίβ, Βα δά 8 βογο δ ἃ ψγ͵ὸ 888}} δποὶς. 
Ἡδτοπῖ Βα ροϊηΐβ Ὀδοῖς ἴο σον. 11, πβογε Βθ ποὰ 
ιἰοοὶ χηαίοα 7 6γυ δ θη 88 (6 ΒΟΌΓΟΘ Οὗ ΘΟ ΠΒΟ] δι: 0}8. 
Ηδγο δθ (6118 8 (πδὶ ἐμὸ αργίπρ οἵ (μὲ βρεῖς 
{11} θ6 19 ΒΡ. Βαὶ ὑδδὶ τηδίθστδὶ οᾶγθ 18 ποὶ 
τορτϊοιοὰ ἰο (6 δῇοσάϊησ οὗ πουτβδιγεηῖ. ΤῈθ 

οἰ] τε 86}8}} δ]8δο 06 ἔβἐιμ }}}Υ σαντο (ἼΣ Ὁ» 
οἱ ἴ86 ΒίΡ, δῆεγ (ῃ οοσωσηοῃ ογ δϑῃἐ8] Ἴυδίοσω, 
Ιχ. 4). ὙΠΘΥ Ψ0{1}1 αἰδο Ὀ6 Ἰονίη σι ῥαγθὰ πῖτῃ, 

» δα τοοκοα οἡ ἰδ ἰκθ68. 6 ΙΒ» 
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Βοτο διχδίη δδοσῖ θα ἰο ἩΠ πἸθ6} πιδίογῃδὶ ἰοτὸ δηὰ 
ΣΩΔίΘΓΏΔΙ οοπάποιὶ (οοιηρ. χἰϊὶ. 14; χὶνὶ. 8. 5α.; 
χΙϊχ, 1ὅ). [6 ἰδὸ ἰϑγῃὰ αὶ ἰο Ὀ6 ργοδδοὰ ῦ 1 
Ἰΐονϑ {πδὲ ἱΐ ουχᾶϊ, ἴον ἱξ ὀομιίδίηϑ ἃ ἔπο οἰΐηγχασ. 
Α τοοίδπον Μἢο οομηΐογίδ μοῦ οἰ ]ἀ 18 δὴ δοδοιϊϊη 

Βαϊ αὶ ποῖα γ᾽ 5 Ἰονὸ ἐδ δι}}} τοσο ρίοσὶ- 
Οὐδ] ἀϊδρίαγοὰ πθθη ἰΐ δον 56 }|[ ἴὸ δ οἰγοης 
ΘΩΟΌΜὮΉ ἴ0 ταὶϑθ Ρ διδίη [Π9 βοῇ, ἔμ βίγοῃκ ταδῃ, 
Ὑγἢο [86 δοτοὰ ἀἄονῃ ὉΥ πιϊσίοτίασπα. [“Τδ ΕΟΥ͂. 
Βοσθ αἰϊηΐοα ἃ δι ἰο ὁ: 6. ΤῊ βδπιθ 11 θΟΓΥ 
ἦδ ἱδίκοη ὈΥ͂ ἸΩΔΩΥ͂ Οὗμος γοζβίοηδ. Βυΐ οομρ. 

ἐπ ϑοττδαῖθ τ δυρκοδίβ [16 ΟὨΪΥ τ 682 ὈὉΥ πη ΐο ἢ 
1ποδ8ὸ ὈΪΟΒοΙΠ,Β 8.6 ἴ0 ὃὉ6 ἐφριλ τε ἡ ΥἹἱΣ., δ υηΐοη οἵ 

Ὀ6-  αἴοοίδξου δηὰ οὗ ληίϊοσθοὶ τὐι ἢ τῃ6 [δγδοὶ οὗ αοἀ ἰο 
Μ ΠΟΙ 8]ΟΏ6 [ΠΟΥ δΓΘ Ὀγοι 66. ΑἸΕΧΑΝΡΌΕΒ.--- 
Ὁ. Μ.]. Το Ὀοριπηϊης οὗὨ γογ. 14 γϑοβ}}8 ἰχ. δ, 
Ιη τμΐθ ὑἴδοο, ἰοο, [6 τρδδηϊηρ οὗ ἰΠ6 Ῥτγορἢθὶ ἴδ, 
ἐμδὶ πῖδί Τ᾿ ΟΓΏΔΑΙΘΙ. δ}4}} 866 18 [ῃ6 τηδηϊ οϑ8- 
ἔοι οἵ [π6 ροῦγοσ οὗ Φοδονδὴ οὐ Ηΐο ἰτιοη μη διά 
ἴοοβ.0 ΕῸσ ἐδ αἷπλ δηὰ δβδοοῦρο οἵ 4}} ἀϊνί πο ἰγαϊῃ- 
ἴῃς 16 δὶ οὐ τὰ Υ Ὀ0 Κπονη ἴγομι 4}} ἡδίαγο δηὰ 
ἩΪΒΙΟΥΥ͂ 85 (110 ΒΡ ϑο ροοά (οοιΏρΡ. χὶ!. 20 . χὶϊ!. 

ἀθη. χχίν. 67, ΨΦυάχοι χνὶϊΐ. 2: 1 ἘΠΕ χὶχ. 1 
20, δηὰ ἐδ0 αὔροιίης βοθῆ68 ὑοίποθη ΤΉθεδ πὰ 
ΑΟΒῚ 68. πα 19 [Π|Ἰ2ὰ." - ΑΙ ΒΧΑΝΌΕΝ. “ΤῈΘ 
Ῥτορδοὶ ΠΟΥ (πΐηϊκα οἵ (89 ρϑόορὶθ δ ΟὨΘ σϑϑ:. 
Βοίογο ''Θ πδὰ ἐπουρῆὶ οὗ ἰῶξαι 85 οἰ άτοη, [4- 
ΤΔ6] ἰη 85 ἃ τῆδῃ γοϊισηθὰ ἔγου ἃ ἔογοϊη ΘΟΌΠΙΤΥ, 

12 βηᾳ.; χΙ  , 10 5ᾳᾳ.; χὶν. 8 δη4. δέ δαδρε). Τδο 
πϑοῖν, Ἴπ6 ὑόπεν οἱ ΠΡ ἐΝΝῚ τοϊοἱοϑ, [μ9 
ὈσὨΘδ, 1Π6 Ῥδιίβ ἰοσιαΐηρ ἴῃ6 Ῥογίρθοσυ, πὶ}} 
Βιοοῦ 88 γουῃᾷ ἴζτϑδα, ἱ. 6.. ἴ 9 ὺ ὙΠῚ] θ6] {ῃθι)- 
βοῖγοα οχαἱϊϊοὰ ἴο ἔγοδῇ, γἱβόσζοῦβ τωδηϊ θοίδιϊοη οὗ 
ι (οοπιρ. χὶ ὶν. 4; 1ν11}. 11. [χὶ, 8), [ΤῈ Ἰδίτονς 

οϑοδρϑὰ ἔγουλ Ὀομὰ (α]} οἵ εδιὰ του] ϑοίίοπμ, [ μαζί οὐ [89 γϑσβὸ ἰ8 “ 1π δοοογάδῃηοθ τ] [μ6 Ῥτο- 
το δῖὸ ἩΒΟΪΥ ΟὈἰ ἰογαϊθὰ πῃ (89 ταδίθ Ροὐδ οοπδίδηϊ Ῥγϑοῖζοθ οὗ Ὀγϑϑθῃ [86 ΒΑ ]1ν8- 
ΔιΙῺ8 οἵ αἰνίηο ἴον γοηάδν ἴῃ “Ψοτυβαίθα, {Π6  ἰἰοα οὗ αοαΒ ἰο δ οοἰποϊἀϑαὶ διὰ δἰ} 8 η6- 

οἵδ τὶ ἐπ ἀοροϊγυοίξίοι οὗ ΗΠ 8 Θμοσῖο8.᾽) ΑΙΕΧ- 
Ὁ8ΒΒ.--.Ὁ. Μ.]. 

88 (ἢ 0 ἄϑδν ἤοῦλθ, υῆΐοἢ ὀνθ ἰῃ ἃ δίσδηρο τ τὰς 
Βοιλθ οὗ ἐδοὶν τπουχῆιδ." ---ὈΞΙΙΤΖΘΟΗ. 

ΟἹ ΤῊΕ ΤΙΜῈ ΟΕ ΤῊΣ ΕΝῸ ΑΒ ΤῊΕΞ ΤΙΜΚΕ ΟΕ 7ῦ0}6- 
ΜΕΝῚ ΤῸ 11ΕῈ ΑΝῸ ΤῸ ὈΒΑΤΗ. 

ΟἜΑΡΤΕΒ ΧΥῚἹΤ. 16-24, 

15 Ἐοσ, μομοϊά, [6 [.0Β}» Ὑ111 δοπο πὶϊἢ ἔχο, 
Αμπὰ νι ἰδ ομασίοίβ {Κὸ ἃ ψεἰγὶ πίὶηα, 
Τὸ ΓΟΠ 6 Γ᾽ Ηἷα ΔΩρῸΡ σι ἢ : 
Απά εἷ8 σοῦυκο ὙΠ ἤδτηοθα οὗἉ ἤγο. 

10 "Εον ΌΥ͂ ὅτο διὰ ὈΥ͂ ̓ ἷβ βσυοσά 
ἍΜ] τ89 1.080 ρ]οδὰ σι 4}1} β66Ὰ : 
ἈΑπά {89 βἰδίπ οἵ {π6 1,.0ΒὉ 588}8]1 Ὀ6 ΤΙΔΗΥ. 

17 ὙποΥ μδὲ ΒΔΠΟΙΕΥ {ΠΘΠΊΘΟΙ 65 δα ΡΟΣ ὈΠοτάβαῖ 68 δπ [88 ζΑΓάθΠ, 
ΒΘ πα οὴ6 ἔγδ6 ἴῃ 186 πιἰ δὲ, 
τορος ὐχρίονμε ἤοθἢ,, δηὰ {π6 δου πδέϊοη, 8δηα [6 τηοιι960, 
5811 Ὀ6 οοῃδιιπηθὰ ἰορούμον, βα (ἢ [6 [0 ΒὉ. 

18 “ον 1 ἤηοιο {πον ποῖα διὰ {παῖ Γπουρ δ : 
70 5881] οοπιθ, {μὲ 1 “1}} σβϑίβον 811 πδίϊοηβ δῃἃὰ ἐοῃρτιοα ; 
ἈΑπᾷ ΠΟΥ 58}8}} Οὐπιθ, δ ἃ 866 ΤΩΥ͂ ΡἼΟΣΥ. 

19 Απάᾶ] π{|}} βοΐ ἃ βίψηι διῃοηρ ἔμ 6πι, 
ΑΔΑΙ π|]}} βοπά (Βοθο (δὲ ὁὀβοδρο οἵ ἔβοῖι πηΐο [80 παίίοσιβ, ἡ 
Τὸ ΤΑ Ϊ8ἢ, Ρὰ], δπὰ [λιὰ, ἐμαὶ ἄγαν [6 Ὀον, 
Τὸ Τυθαὶ δηά Ψανϑῃ, ἰο (Π6 ͵8166 δίϑν οὔς 
Τρδὲ δδνθ ποὺ μοϑρὰ ΤΩΥ ἜΔΙΙΘ, 
ΝΟΙΔΟΣ ΒΑΥ͂Θ 560 ἢ ΤΥ ΩΊΟΥΥ ; 
Ἀπὰ [Π6Υ 5}}8}} ἀθοϊαῦθ ΠΑΥ͂ σἼΟΥΥ διποηρ (86 Οοη1166. 

20 Αυά δεν Β..4}1 Ὀσίπρ 811 γοὰγ Ὀγοίμσθη [0 δὴ οβθιίηρ απίο ἴτ6 [0ΒΡ 
Ουΐ οὗἙ 411 παιϊοῃβ 
Τύρου Βοσβοβ, δηὰ ἴῃ οβδτγίοί, δηὰ ἰῃ Ἴϊύογϑ, 
Απα πΡοῺ τη0]68, Δη ὑρο ἘΜ  αδδίθ, 
Τὸ ΓᾺΥ̓ ΒΟΙΥ ταοπηϊδίη Ὁ Θγ 8816 πὶ, βαῖ [ἢ [η6 ΓΟΒΡ, 
Ἀδ (80 οἰ] ἄγϑῃ οὗ Ϊβγαθὶ Ὀσίηρ δὰ οβοτγίηρ 
ἴῃ 6 οἰϑδῃ σψϑδϑοὶ ἰπΐο [86 ἤουβο οὗ ἴπ6 Ι,ΟΒὉ. 

21 ΔΑπάϊ π|}} 6͵90 ἰδῖκο οὗ ἐμϑιη 
Ερν ῥγίοβι απὰ ἴον 1ϑυἱῦοδ, βαί ἢ [80 ΓΟΒΡΌ. 
4 

9. ΟΕΝΈΒΑΙ, ΡΙΟΤΌΒΕ 
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99. ἘῸΣ 88 [06 ΠΟῪ ΠΘΑΥΘἢΒ 8η4 ἴΠ6 ΠΟΘ οδυί,  ἘΟΝ 1 {111 τηδῖκο, 
5.841] τοιηδὶῃ Ὀδίοσθ π16, βαβαῖ τ (80 [ΟἘΡ, 

, ἐλαὶ Ῥλέγοτα 0η6 ΠΟῪ ΙΔΟΟῺ ἴ0 δῃοί ΠΟΥ, 
Β0 58848]] ΠΣ Βορα 8η4 γΟῸΓ ΠΔΙῺΘ ΤΟΙΏΔΊΏ. 

23 Απά [ἱ 588}.4}} οοπγθ ἴο 
Απά ἴγοια ομὸ βιδθαίῃ ἴο δῃοίοσ, 
5811 811 βοβὴ οοπιθ ἴο τσὶ ὈΘΙΌΓΘ 116, Βαϊ 8 (86 [.0Β}. 

24 Απὰ {Π6Υ̓́ 588}} ρὸ ἔτ, διὰ ἰοοῖ 
Τύρου (86 στοδβοθ Οὗ {86 τηθη ὑμδὺ δ Υθ ἰγϑηβρτθεβοα δρδίηδί τη : 
ἘῸΣ {πο ῖ. πσόοῦτα 888] ηοὐ ἀϊ6, 
ΝΟ ΙΙΠΟΥ 8}18}} ἐμοῖς ἄγο ὍΘ φυδῃομοά; 
Απᾷ (δ 6 0 5884}} Ὀ6 δὴ δρβοσγίηρ υηΐο 811 θ66}. 

2 Οἵ, οηϑ αδδν απφίλον. 
8 ἨΘΌ. ἴτοπι πϑιὺ πιοοὴ ἴο διὰ πϑιο Ἰοοπ, απὰ ἤγοπι ϑαδδαίλ ἰο τς ϑαδδαιλ. 

αἱ » ον ἐλὸ δε πὰ οΝ9 ἐκ ἰλοπεῤάξξ. 
ΥΌν ΤΣ ἘΠ ρα γδαμς 

αἰ τὐαβ γὴν ϑόνΑγδθρὰν ἀμορὰς γγῳ πογϑ ἐμδ γι αρώνε᾽ πραι 
« Βιὶ ]- "" ἱλοιρλΐξν-----ἶ ἰδ 

8 ΟἹ, ἐοα ον 60. 

αἷ παίϊοηξ, 6ζ6. 
ἦ ἰο δενϑδαῖριι. 

ἐλοὶν τοοτκδ απ ἐπεὶ οοἤλῈ 

ς ΑἿΣ αἶρο οὕ ἐλοπν τί! 1 ἑακο ἰο αὐδίείοη Ὡπ ΤΣ τ Τώο, ζουϊέει. ε {) αὲ αἢἡ ἐο ἰδ6 ΐ 
δ κιοηίλὶῳ αἱ ποῖ ἸμοοΝ, απὰ ΟΥ ἐν Βαδδαίλ. 

ΤΕΧΤΌΛΙ, ΑΝῸ 

ον. 16. ΤΌΟ ποτάδ ΠΩΣ 2 ΓΒῚΘ..2Ί οΟΟΌΥ ΘΧΔΘΟΙΙΥ 

δὲ ἸΟΙΟ ζ6γ. ἰν. 18. ὙΠοτο, ἰοο, ὉΠ ῸΥἹ κἰδῃὰ 85 δβοοοπὰ 

βυδ᾽οοΐ οὗ [9 γοσὺ Ἂχ, »ν σψἘ 1 ἢ [6 δτδὶ ἢ οσγάοσ. ὅογο- 

τοΐδῃ φαοΐθϑ ἔῃθτο Βαὗ. ἱ. 8 αἰδο. ΣἼ2 9 ἰδ Ὥθυοῦ υϑοὰ 
ὙΥ Ὁ 

ΌΥ ϑοτγουλίδῃ οἰ δον θγο; Ὠ6 Θϑιωρίουθ (ἢ9 ψογὰ 55. 

χτί!. 25; χα! 4; χὶνί. 9; χῖν!ὶ, 8; 1. 51; 1}. 41). Βαὶ 
δαί δ 888 ΤἼ22 12 ἐπγθθ εἶγαθ8, ὨΔτηΘν ἰ!. Τ; χαί!. 18, 

ἐμ αὐἀϊίοι ἴο [πΠ6 ργϑϑϑῃξ 9866. ΠΡΌ, ἴοο, ἐδ ὭΘΥΟΓ 

δἰ δον ῆοτο υϑοὰ ὉΥ  οτγοτηίδῆ,. Ἠθδ διροΥ δἰ σαγο ἰὉ- 

δἰοδὰ οἵ ἐΐ Ἀν} (χχῖ!. 19; χχυ. 83; Χχχ. 23) δηὰ τπλνῸ 

(χχὶϊ!. 19; χχχ. 23), Βυΐ Ικβαίδῃῃ ἴδ ΓΒ να εἰΐχ 86, 

ἀποϊαάίης ἐπ 6 ργϑϑοῃξ ρἶδος, Υ. 28; Χυ]]}.18; χχί. ᾿: χχίχ. 

6. Οὐ ἰπθ86 ατουπάδ πὸ οδὴ τηδ ἰδίῃ ἰδὲ [ἢ 9 ποσὰ ἴῃ 

Φοτγοπιίας δζὸ ἃ ᾳυοὐδέϊοῃ ἤγοπι ἴπ6 ρίδοθ ὈΘίοτθ 118. 

γόον. 16. ὮΝ [8 ποὺ ἐδο δίψῃ οἵ ἰὴ δοουβδίϊνο, Ὀὰΐ 8 

Ῥτοροϑίοο 8481 βδιη. χί!Ἱ. Τ; ὅογ. 11. 8δ᾽; ἘΣΟΕ. χνίΐἱ. 20; 

χχ. 8δ84.; ΧΧΧΥ, 28; 707. ΧχΥ. 81. ΤῊΪΘ Ἰδδὲ ὉΪδοθ σθ- 

68110 Τοτο Ὁ] (ἢ 6 ομθ ὈΘίοτθ 1.8. 

ον, 17. 1 Ποϊὰ ἐμία τϑσβθ ἰο ὃὉ6 ἰηἰογροϊαιθα ὉΥ ἔπ 9 

βδίοθ Ὠδπὰ σῃϊοῆ ἰπδοσιϑαὰ ᾿σίν. 9 ϑαᾳ.; συν. 8-ὅ, 11} 

Ἰχνί. 8δ-8. ΜῪΥ τοδβοῦβ δῖϑ, 1) ΤῊΘ δρϑοΐδὶ τη 0 οὗ 

τὸ [ἀτδοὶ θα τῆο Πδὰ δροϑίδι σοα ἕο ῃθαι ϑηΐβγω 18 ποὺ 

δὲ Δ] ὨΘΟΘΑΦΑΥΥ ἴῃ τπΐν οοηπθοίίοῃ. ἘῸΓ τϑσβ. 1δ διὰ 

16 σρϑαῖς οὔ ἐπ βϑῆοσαὶ ᾿πἀφτηθηῖ οχίθηάϊηρ ἴο αἷξ εελ 

(του. 16). ἘῸΥ σῇδὲ ρΌγροβο ἐθϑῃ ἐπα ραγ σαν Βρθοῖ- 

δοοίίοη οἵα 5ίηρὶο οἷαθα οὔ τηϑῃ ἢ [Οτἐἰοίϑτα οὔ (μ18 Κίμὰ 

9 τοὶ ποσίν οὔουγ λυΐμοσ. Ἶ 6 τος ΔΡΡΙΥ 16 (0 68- 

Δ} 188} (ἢ 6 δρυτίουδηθεβ οὗ (9 βτοδίθν μαζὶ οὔ ἐδ «15. 

οοῦτβο τϑοοσάϑὰ ἴῃ Μαιὶ. χχν. 381-46. ΤΏΘΓο, ἰοῦ, 18 δὰ 

δοοουῃ οἵ ἐδο Ἰυἀατηδηὶ οἵ αἷ παξίοπε. Υοῖ ΟὨΪΥ͂ ἃ οἷἴδϑδ 

οὔ ρϑσγβοῦδβ μα ΕΥ̓ οὗ δ ραγι δι αν δ ἢ οὐὨ οὐ βδίοῃ [8 60}- 

ἀοηπηποὰ ὉΥ ἐμβο Φυάᾳκο. [ἐ ἰδ ὁπουβῆ ἰο Μαὺ (πδὲ ΟἿΥ 

1.οπν δῃὰ ἐπ Ῥγορῃοὲ δὰ ὑπο ὶσ ΓΘ ΒΟῺΒ ἴου ρα Ὁ] ΑΙ 

δρϑοϊ γί πᾷ 8 οοσίδίῃ οἶδδα οὔ τωϑῃ δὲ ἐμ οὐὐϑοίβ οὗ ἀΐ- 

υἱηο υδατοοιὶ.---ἢ. Μ.)}) Φ ΤὨΐδ νοῦσθ, δα χνυ. 8,11, 

οοπίδίη οἶθασ δ δος ἰο ζοσοίχῃ, ἰἢ ραγί ουϊασ, ἰοὸ ΒΘΌΥ- 

ΟΕΑΜΜΑΤΊΟΑΣ,. 

Ἰομίαῃ θαι ϑηΐδ. ΒβΟὮ ΔῺ δ] δἱοϑι 15 δυδρίοίουθ. 18 
οἐδηηοὶ Ὀ6 οχρίδίηθα ἤγοτῃ [86 δἰδη-ροὶπὲ οὗ ᾿πκαίδδ. Ἐὸς 
[δϑδὴ 8668 πο ἰδ6 ἀϊδέαηϊ Ταΐττο, 16 ἰ8 ἐσθ, Ὀαὶ 6 ἀοδα 
Βοῖ 860 Δ9 ΔΡΘΓΒΟΙ δἰδηάϊης ἢθῶσ. ΗΘ ἀοθδ ποῖ αἰϑιϊῃ- 
Καΐϊπῃ βρϑοίδεο, ἰπαϊνίάυα)] Γραίατοθ. [ΠΤ 8 σϑυηδγὶς ΟἹ 
Ιχνυ. 4 θπ. ΝΑΣΟΞΙΒΒΑΟΗ δα σζω 8 [πδῦ ἔμ 6 Γ ἰ8 0 ουάθπσθ 

ουἰδίάο ἰῃο Ὀοοϊκ οὗ 1πβαίδὴ ἐμαὶ (6 Βα γ]οιΐδηδ δἰῖποσ 
οὔογοά δαίηθ ἴῃ δδοσίβοο, οσ δϑὰ ἰδϑσζῃ ίοσ ἰοοὰ. ΤῈ σθ 
ἦα ΣΘΑΙΥ ποιδίης τηοηἰοποα [ἢ ἐπα γοσδὸ τ] ἢ οδῃ ὉΘ 

Ῥτουϑὰ ἴὸ δ δρϑοίβοδ!!ν Βαυγ) οίδη. ΤῸ βραγάθηβθ 

πότὸ οοηποοίοα πὴ 1ἀΔοϊδίτουδ πσουγβΐρ Ῥγδοιβθά ὈΥ͂ 

ἐπ [βγδο θα δὲ ἤσπηθ, 8696 188. 1. 29. ΤΊ πἰδιοσηδεςξ 

ἐηαὴ ἰῃο Ῥτγορθοε οουἹὰ οὶ ἴοτοϑϑο (ἢ Ῥσγδοίίοϑδ. ΒῈσΘ 

τορος ουοὰ ἀορροηὰδ οὉ ἐδ ΘΙΤΟΙΘΟΌΒ ἰΠΘΟΣΥ Οὗ Ῥγο- 

ῬΏΘΟΥ π]οἢ Ὧκ. ΝΑΕΟΚΙΔΒΔΟΗ 888 δάορῖοα, δὰ νης ἢ 

ἰδ δἰ τηδἀγογίθα οὐ ἐπ πο [ηἰτοάποιίίος, ῬΡ. ΣΊ, 18, Ιοοῦ 

Ὠοίο6.--Ὦ. ΜῈ 8) ΤΏΘ ποχὰβ δῖθ ὙΟΣΥΥ͂ δρργοργίδίθ ἴὩ 

ἐμ τϑουἱῃ οὕ δῃ οχῇθ πο ἐμποῦκδ τμδὲ Ὧθ πεῖ ΔΡΡῚΥ 

Ῥαγιϑυ δεν ἰο 6 τϑυθρβϑθ οὗ εἶδ {πιο 6 ἰΠτοαϊθὩ- 

πᾳ οὗ ἡυἀφταθηὶ οοπίδἰ δὰ [ἢ ΤΟΣ. 16 δαὰ 16. [Βαϊ 9 

ψΟΥὰβ ΔΘ 40 δρρσορσίαὐθ ἔπ [δ τη οῦτδ οἵ ἔπ Ῥγορμϑὲ 

Ἰδαίδῃ, διὰ τϑ δσθ ποὺ ναγσδηίθαὰ ἰὸ δϑβῦμπιο 1μμδὲὶ 1889 

ἵοστωβ οἵ ἰἀο]δίῪ τ γῸ Ῥγδού βοα ὈγῪ (ὴ9 οχίϊθϑ 'ἱπ ΒΩῸΥ"- 

Ἰοθ. ὕπ]θο8 1ϑαίδὴ 18 ϑδυρφροπδοὰ (ο ἐδαϊν ἰο ἐμΐδ διοῖ, 

ψὸ ἢᾶῦθ 0 δυϊάϑῃοο οὔ ἢ. [ἢ [86 Βαυγ) ομΐδη ΟΔΡΕΥΗΥ 

{9 ῬΘΟΡ]Ὸ ποσὸ ουγοὰ οὗ ἐμιϑὶγ ῬγΓΟΡΘΏΔΙΥ ἴο βτοϑα [άο- 

Ἰοίτγ.-- Ὁ. Μ.}. 40 ΤὮο βίηρυϊαν ρῇσωδθ Ἴ2 ἽὝΠΝ ΠΕ 

οἰθασὶ Ὀοίσαγ ἃ οσγοίβτι, ἰδὶον μδηᾶ; δηὰ 6 τηδηϊθαξ 

οοσταυρέίου οἵ ἐπ ἰοχέ ἴῃ ἰδ Ὀθρίπηὶῃς οἴ νοσ. 18 8 αἷδο 

ἴο ὃ9 τοραζὰ θὰ 88 δῇ ἰπάϊοδέίοῃ οὗ ΔΩ β68 ἰΏ ἐπ οΥ 

τη] ἰοχέ. (ΤῊΘ ΟΘΟΌΓΓΘΏΟΘΘ οὗ [δ6 ΒίπρΌΪΔΙ ῬΊΓΘΘΘ ΣῸ- 

(οττοὰ ἰο ἰδ Ὡο δίκῃ οἵ ἴθ μοδὰ οὗ 88 ἰπιθγροϊδίοσ, τὴ ο 

νου]ὰ τοῖδοσ Ὅο οαγοίαϊ ἰο δυοϊὰ βαυΐίηξ πδδὶ που]Ἱὰ ὈΘ 

ΟΌΒοῦτο δηὰ διηδίχζαουβ. ΑἸ [αἰθσροϊδίοσ, 300, φῶο υἢ- 

ἀοτοιοοὰ Ηοῦτον, που ]]ὰ ματα Βαῦο Ἰοϑίξ 89 ΦΙΒΕΘΌΪΥ 

οοτωρι δηθὰ οὔ ἰῃ ἐδ Ὀσαί πη ς οὔ τοσ. 13.-ἢὃ.ὄ Μ. 

ἘΧΕΟΘΈΤΙΟΑΙ͂, ΑΝῸ ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ᾿ 

1. Το Ῥτγορδιοὶ Ἦθτθ, ἴοο, τοργολοῦῖς ἴμ6 ἔπι 6 
πηᾶον (πο ἴογπι οὗ ἔμ9 ργοδοηί. ΗΕ βείβ ἴοσίδ 1 
Ἰοδάϊηρ ἰδδίατοδ, απ δραΐπ ὑγίπρη ἰοχοίμος τ πδὶ 
6 Βοιμορθηθουθ πίϊμους τοχαγὰ ἰο ἱπίοσσοηΐης ᾿ ὈΘΡῚ 
ΒΡδοοθ οἵ {ΐπ|ὸ. Ηδ δορὶπα, νοτβ. 1ὅ, 16, δῃὰ 18, 
ὉΥ ἀεβοσίδίηρ [μ9 ᾿υάριιεηὶ οἵ τεϊσ δα οι οὐ 186 

πὶοϊκοά. [θυ τοῦ. 17 866 πάθον Τεσί. απὰ ὥνγαιι.Ἰ. 

ΤῊς Ῥτορῆοϑὲ δύσνογβ ἱομοίμον {μὲ θερίποΐτς δοὰ 

εηὰ οἵ ἐδ6 πάσταοη!. ΑΒ το 866 ἔτοτι γϑσ. 19, [86 

ἱππΐηρ οἵ ἐδ )υὰτασαὶ οἵ (μ πον]ὰ ἰδ ἴον δὲπι 
ἐ οἱ ἴασδβοὶ. Ἦσ, ἱπογοίοτθ, νεῖβ. 19 16 }υὰ 

ψδὲ ε)4}} ἰαἴῖσο ρἷδοο δῆοσ ἴδιες ἀϑδαίσῃο- 
Βα: 6] 
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οι οἵ ἴδ νἱδὶ 19 [βϑοῦσδου. Ηδσ Ὀθἢο] 8 ἃ εἱ 
βεὶ ἴῃ [6γϑ6]ὲ. Ἧὸ οἰδδῦὶν ρϑγοοῖνο βογα ἴῃ (Π6 
Ἰαιε οἵ ἐλ [18] πιοπὶ πδὲὶ ὁ ΟὨ]Υ ΟὐὔδΟΌΓΕΙΥ, 86 
τὨτου ἢ ἃ υἱοὶ, ἀοβογὶϑα. Ηδ ἰηίθηάδ πὶ ἢ 0 
δ δοὶ ἴος ἃ εἷἱχῃ ἱμδὶ ἴθ βροϊκθῃ δραϊῃεί. Αἴδογ 
τιΐδ εἶχτι δὲ δρρεδιοὰ διὰ Ὀθδβὴ γεὐθοϊθα, ἰδ68 
}υάκταρηϊ Ὀοχίηβ οἱ [Π6 ΘΑ γ]Υ Φ σγυλαίθι. Ῥεγ- 
ΒΟΏΔ οδοδροά ἴσοι [μΐδ στοδὲὶ οδίδβισορἢῃθ 8. ἴο 86 
Βοβίβοη ἰο ρυ] δὲ ἴο ἴθπι 80 αΊΟΥΥ οὗ θῃονδἢ 
(νος, 19). Απὰ (με Βεδίμοη ποῦ ἃ ἰυσηδ ἰο ζ9- 
Βονδὴ, δηὰ ἴῃ χγδίοίαϊ ἰουὸ Ὀσίηρθ δ᾽ουρ τὴϊὰ 1ἰ 
ἴο 16 ΠΟΙΥ τοουπίδῖη (6 τ Ώ Ὀο.5 Οὗ 
Ἰεογϑοὶ {πὶ δὰ Ὀθϑη νἱδιιοὰ πσῖιἢ Ἰαάρτηοηί. ΤΉ οβ6 
ΓΘ 88 ἃ τηοδί-Οἴἶυίης τὶς «ΦΘῃον δ σοϑοοῖνοα 
ἵτουα ἴδ παῃὰ οὗ ἔΐο ἀοητ]68 δα γόης ἡ 8. Ης 
ἩΘΙΟΟΙΔΘΒ ἃ Ρῦχο τοδί οἰεγίηρ ἔγομι (6 Ππαπά οἵ 
Δ ἴαγδοὶο (νον. 20). Απάὰ ἴπδὴ ἔγοη αδαιΐ 68 
δηὰ ζ769}032ὲ ἃ ΠΟῪ Γδ0Θ διῖδοα. 706 π]} οἵ βορβαγδ- 
το ἰβ σοιηουθά. ΤῊΘ [Ὁ Β}Ρ ἰδίκοθ ῥγίοδεσι δηά 
1ονϊῖοθ ἐμ αἱβοσὶ πιο ἴοι δοῖμ (νον. 21). 
ΤὨΘ ΠΟῪ [᾿᾿ἴΐο ψῃϊοῖ ἰΠγοὺθ 1 τηθῃ, 88 τὸ]}} 88 
ἴῃ Βοαυθῃ δηὰ οδείϊι, 15 οίθσῃδὶ ᾿ἴ6, Ηθποο (ἢ 6 
ὨΘΥ͂Ρ Γ80Θ Οἵ τηΘὉ δίδηἀ οῃ [86 ποὺ ϑδυίῆ ἀπὰ ὑπάογ 
1Π0 ΠΟῪ Ποδύθῃ ΘἰΘΓΏΔ ΠΥ Ὀθοΐοτα (86 ἴΟΕἘΡ (γοσ. 
22). Αηάὰ Δ]] βοβῃ νὶ}} (πθ σοηοῦ τὸ 6 [0 ΒΡ 
ἴγ6 ἸΟΓΑΒῚΡ [ὈΓΘΟΥ͂ΘΙ (νοῦ. 23). .ἕ Βιιῖ 1Π6 τιοἰκοά, 
οὗ ποιὰ ἴῃ Ῥγυρῃοεῖ δὰ ἀροϊαγοά δἱ [Π6 οἷοδο οὗ 
86 θγβὶ δῃὰ βοοοῃὰ Ἐπηθδὰ ἰμαὶ ἱμεὺ Βαγθ ἨῸ 

16, ἯΠῚῚ 06 οὁχοϊυάορὰ ἔτομπι 16 δβοσιϑίὺ οὗ 1Π 6 
᾿δΙοαβοά, ἰο Ὀ6 8 ῬΣΟΥ͂ οὗ 9 υηάνῖηρ ποσὶ δηὰ 
ὉΒΑΌΘΠΟΒΔΌΪΟ ὅτο, δὰ δη οδ]οοὶ οὗ αἰ μι κεσαισε, 

2. ΕΣ, Ὀθ9Βο] ἃ, ἴ8ὸ ΤΟΝ ---Ὡ ΔΊΟΥ. 
-- γον. 1ὅ-18. Το Ῥγορἢοῖ β669 [0 ΟΕ ΟΟπΘ 
ἴο ἱπασιλοηὶ ἰῃ δαιηΐϊηρ ἤτγο, δηὰ δ Ρϑῇῃο άβ Ηἰδ8 
οἰασγίοὶβ συβῇ δ] οηρ 88 ἃ ἰδίῃ Το ἱπηδρθ 18 
Βογο, δ Ῥα. χυΐὶ!. 9, 18, Βογσγουγοὰ ἔγοστα ἃ (πυαηΐοιγ- 
δίοῦπα. [{ ΔΡΌΘΔΙΒ ἴο γλ9 Ὀοίδοῦ (0 τορασὰ 129 
88 δοροῃὰ βυβήθοὶ ἰο δ᾽3) (ῃδὴ ἰο δυΡΡΙΥ ἱπ (86 
ἐγδῃα]δίΐοη ὑῃ6 βυ δείδηι: γο σοσῦ, Εν (μ6 οπδγίοίβ 
ΔΙῸ ποὶ ἰῃ ᾿δοηθοῖνεβ ᾿ἶϊκ ἃ δἰοστωυ τἰηά, θὰ 
186 ῖν στο] ηρ ἰο τ ΡΊΡατος αΠῈ [δ6 Συδηϊηρς οὗὨ 8 
ἐδεηροδί. ὁ ΡΪυγαὶ 18 οογίδ᾽ Ὡ]Υ (ἢ 6 ρΓΟΡΕΟΓ ρῥ]υ- 
181. ΕΌΓ 88 δὴ θαυ] οοἸμτηδηῆογ οὗ ΔΏ ΔΥΓΠῚΥ 
ἦβ δοοοιηρδηϊθαὰ ὈΥ̓ ἸὩΔΏΥ͂ σδαγίοίβ, ΒῸ ἰοὸ 18 189 
“ΒΡ οἵ Βοκίβ.᾽" ΚΙΕΙΝΕΒΤῚ )υ δὲ} γ οΌΒΟΓ ΘΒ 
οὨ Ηδρ. 111. (μαὶ (μ οἱ δπηθηία, οἰου 8 δηὰ πίη, 
88 Π16 614 οὗ τπηδηϊοαίαιίοη, ΔΙῸ οοιηραγεοὰ νι 90- 
πον δ 5 ΒΟΙΒΟ8 δηᾶ οδδγίοία, [ἡ Ρα. εἶν. 8 (ἢ 
[ΟΒΌ ἰδ ΘΧΡΙΌΘΕΪΥ ἀοθοσ θεὰ 88 Ηδ γὙ0 “τηδίκοίῃ 
180 οἰου 8 μἷδ ομοτίοι." ἢ 2. Ἵδηποὶ ροβεὶ Ὁ] 
ἀομοίθ μοῖθ δὲ 7οὉ ἰχ. 13; 5. ᾿χχυ Ἕ. 88, ἰο ἑαζε 
αἴας Ησοτο τοιεϊθυιϊοη ἰδ (6 βυθ]οοὶ οὗ 
ἀΐϊδοοῦσθθι 6 πιυδὶ, ἱμασγοίογθ, σοῶρδαγθ Ρ]δοθβ 
ΒΌΘΒ 85 Ησδ. χίϊ. 8, πβεσο 3 7. διδηάϊηρ δοῦθ 
ΤΩΘΒΏΒ ἴο ΤΘΟΟΙΏΡΘΩΒΟ, δηἀ Ὠοαΐ, χχχὶϊ. 41, 48, 
ἩΒΘΣΟ ἴἰ ἰδ )οἰμοὰ ψ 1 ὮΡ) ἰπ 11 εἰ χυὶ βοαδιίου, 
Τὴ (89 ἀδΔγ οἵἉ ἡυάριιοοϊ πο γ ψ8ὸ μᾶνθ δον οὐἱ] 
τηυδβῇ τοὰρ ἴμὸ Ὑσσϑῖ οἵ 88 ὨΘΟΘΒΑΔΓῪ Βδγγυοοὶ 
(οοταρ. ΘΑ]. νἱ. 7). αοὰ νἱ}}] τθῃ! ᾶϑσυ δἰ αβοσι 
ἴο ἴδ ἰπ ἰδθ ἴοστη οἵ ΛΌΠ, ἐ, 6., οὗ Ὀυγηΐηρ 
ΤΌΣΥ (οοπιρ. χΙΐ!. 25; Ἰἰχ. 18), δὰ 16 σοΌαϊεο 
Ῥεμαῖ ΧΧΣ, 17, ]. 2; Ἰΐ. 20), ἱἰπ δατυϑα οἵ ὅσο 
ΘΟΠΊΡ. ΧΗ], 8; χχίχ, β: χχχ. 30). ΕἾτο τηυϑὶ κοῦυθ 

τοί τιν ὦ ἱπάϊοδιθ (ἢ νἱοίσποθ οὗ ἔδο ἀϊνίηδ 
Τγϑῖμ, ὑναξ 6᾽βὸ δα 8 τοδὶ ἐποίγῃπιεηΐ οἵ ἡπάρτοφηί. 
ον (86 ἄγει ὑπάρταρηι οἵ [8 ποτγὶὰ νῆϑα δϑοοῖῃ- 
Ῥ᾽ἰομϑα Ὀγ παΐον (Ο οη. νἱΐ.), ἐἴ βοοοῃὰ ν11] δ οἵ-: 

- βοςίοα Ὀγ Αὐἰδο ἄχει δοὶ οἴ βεροοοηά αάρηχοηι 

οὗ (Π6 ποι]ά, ἰδο ἀραϊγυοσίίοι οὗ Ψεογιδβαίθηι, γα 
88 ῃοὶ τδηιηρ (σοι. ΦΟΒΕΡΗ. Β.0ΥῚ.17,2; ὁ, 
δ). 1 ὅτ δηὰ αυσοσχά, στε εγτοσιο, ᾿μ6 [ΒΡ 
υάμοα. [“Ὑδδὶ ἰδ ποις βαιά οἵ ἔγο, ϑ)υοσὰ δηὰ 
δἰδυχμίο, τα (018}}6ὰ ποῖ ΟὨΪΥ 88. ἃ ἤσυγαιϊνα 
ΡΓΟΡΏΘΟΥ οἴ ζοῃο ΓΑ) ἀφδιγυσίοηῃ, δαὶ ἱη 18 δἰ τἰοῖοθε 
Β6Ώ86 ἴῃ (86 ἰθεγῖβο σδγηδϑο ὙΠὶφ δἰἰοημἀθα (ἢ9 
οχιϊποιίίοη οὗ ἴμ86 ΨΦοπίλ ϑϑιδίθ, οὔ υἱοὶ, ζὔοσο 
ΘεΩ Ρμδἰ ἰδ} ]γ (ΒΔ οἵ δΔηΥ οἰ μοσ εὐδηὶ ουϊναγα]ῦ 
ΓΕΒΟΠΙὈ] Ως 11, Ὁ πίῃς Ὀ6 δα (ἢ δὶ ΏΘΒΗΥ ΓΘ 
[1Π6 δἰαΐῃ οὗ δοβόονδὴῃ." ΑΥἸΕΧΑΝΡΕΒ. Ὁ. 
αὐ νον. 17. Βίοσϑ ρθορ]θ δΓθ βροῖϑη οὗ, πῃο 
ΠλΆκΘ ἃ το] σίουθ οομβθογδίίου οἵ (μι ϑημοὶ γθ5 ὉΥ͂ 
δα οτ γίηβ (οορ. Χχχ. 29: ἰχν. 6: ἔχ, χίχ. 
22, Νυμπρῦ. χὶ. 18 εἰ δαερε) δηά ΡΟΣ κ [ἢ ο)- 
βεῖνοβ (ὝΠΟ ἴῃ Ἰδδῖδῃ ΟὨΪΥ Πόσο, οοταρ. 1,ον. 
χὶν. 4, 7, 8 αἱ φαερε; Ἐτα νἱ. 20; Νοδ. χὶΐ. 80; 

ΧΙ, 22). ΤΒΟΥ ἀο ἐπ ΐ8 ΓΙ ἷγΝ (οοιαρ. ἱ. 29, 

80; [χί. 11; Ιχν- 8)» ΤΉ ργοροδίείου ᾿νὲ ταϊφδι 
6 ἰδίκθη, πὶ ΗΔ ΠΗ, 85 δ οδδο οἵ οοπδίγ. ργαόσπαηδ, 
1 ἰὰ ποσθ Ροδβδῖθ]ο ἰοὸ δὰ [6 ἰάοδ οὗ ἀβοιῖοα ἴο 
8 ΟἾδοθ ἰδίθηϊ ἰπ [6 σϑσρα ἍΠΘΠ δὰ ΖΡ ΠΛ. 

ὟΥο πιυδὶ, ἰμογοίσγο, ἰδῖκο ἫΣ ἴῃ [8ὸ βοῆβθ οἵ “ἴῃ 
Γοϊδίζοη ἰο, ἱπ τεβρϑεὶ ἰο,᾽ ἱ. 6. ξξα ἴοσ (}οιρ. ε. 5.» 
1 δι. ἱ. 27; Κ. υἱ. 10). [πὸ ροσίογσιϊης 
1 οἷν Ἰυσίγαιάοηβ ἸΔΟῪ δα ἴο {Π6 χαγάθῃβ 
ἈΒ γίδοοα οὗ πογβῃΐρ. ΤΊαηθὶδίο: μὲ ΡΟΣ 
τπϑύλδοῖὶνθα ἴοσ ἴ86 βασάθῃδ, οὶ ἐῶ ἰἢ9 
ξαιάθηβ δ ἴῃ ἰμοὸ Ε, Υ.-Ὁ. Μ.)]. Τὸ ψογάθ 
Ἴ3 ΠΝ ὝΠΙ δγὸ γ ΣῪ οὔϑουσθ. Τα οἱὰ ἰγβδῃβ- 
ἰαίοσβ (ΧΧ., ΤΆΑβα., Β5ΥΕ., ΑΒΑΒ., ΤΗΕΟΡΟΒΕΊΥ, 
ΒΥΜΜΔΟΗΤΒ, ΗἨΙΕΒΟΝΥΜΟΒ) Τ6ΓῸ ΘΥΪἀΘΏΓΥ ΡυΣ- 
“)οὰ τ 186 ἰοχὶ, πὰ οοπ)εοίαγοα 118 τλοδηΐ ῃβ' γὰ- 
18ὸΣ ἰἤδηῃ οχρίαϊποά ἰξ δοοογάϊηρ (ο οογίδί ἢ ὑρσιηοὶ- 
ΡΙεα. Τ} 6] ύθγ ἰουργοίοβ σδὴ Ὀ6 οἰ δβαὶ 6 δοοου ἀ- 
ἷπρ ἴο νμδὶ {867 υπαοτβίδπα ὮὉγ ἽΙΣ (ὙΠ, ΠΠΝ, 

[8 ἰαδί 8 ἔῃ τοδάϊης οἵ (9 Κ' τὶ). ΒΕΒ. ΚΟ ῦΥ 
δηὰ τ ἱηῖς (αἴἶοσ βάαῦσα) οὗ οὔθ οἵ 
180 ΟΥ οὗ 8 σεβθοσνοὶγ ἰῃ (86 6, Ὀεμἱπὰ 
ΟΥ ἷῃ νΕϊοῦ 180 ]Ἰυδίγβίίοη 88 ροσίοσιηθὰ, Οἱ τα 
τοῖο ἽΠΙΝ ἴὸ δὴ 4ο].. ΑΒΕΈΝΕΈΖΒΑ ἰὨϊηἶχα {Παὲ 
ΛΠ (Κ τὶ) 18 Ασνἰαγίθ. ΨΘΕΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ ἐπ ουργοίουβ 
(αἴἶοσ ΒΟΑΙΙΘΕΒ) ἰακο ὝΠΙΝ ἰὸ Ὀ6 ἰῃ60 Ὡδῖηο οἵ 8 
Ξγτίδῃ ἀϊνίηἰν, ᾿Αδωδος, ΜὮΟ 18 οΔ]]οἀ ἴῃ Εσ8Ε- 
ΒΙυΒ (γαερ. Εν. 1. 10) Κίηῃρς οὗ κοάβ. Απὰ 
ιμΐ6 ἀχρδηδίΐοῃ ᾽δ5 Ὀθθσὶ ἴΠ0 γδίμοσ δἀορίοα, Ρ6- 
οδῦδθ ἐπα ὐμτῖα (ϑαίμγη. 1. 28) ρχῖνοβ δὲ ἰδ8 
τηοδηΐηρ οἵ {{|δ πδηλο “πηι, ἃ δἰδίοιηθηί νοὶ 
ἷο πρρεν ΤΜΝ ΟἸΩρ ἴο ἷ8 πδηΐ οὗ Κποπ]οάρο οὗ 
(0 ἰδησιι; ΟἸΕΒΊΙΟῦΒ βοοδ ἰὴ ΠΓΠΝΕ (ἢ6 ὨΔΠπλΘ 
“Ἑκάτη. δεν. ΟΔΈΕΡΖΟΥ, Νῆο ἱβ ζ0] ονοὰ Ὁγ 
ΗΛῊΝ δῃηὰ ΜΑΥΒΕΒ, υηάἀογβίδηαε δὴ ἰάο] οἵ Βοπ)9 
κι, ποὶ καίλοβοὰ πὶ ΑἸ Οἢ τὶδί, τῆο 
6 ἐπουρῃί οὗ Ὁ ΝΈΤΕΙΞΕΕ, υπάοτοίδη δ ὑπάοσ [Π6 
ΟὨΘ {0 “16ο] οὗ (6 ποι]ὰ ἱῃ {{π|6 διγιοἰβδὶ βθΏϑ6, 
ΜΠΟΘ66 ὈΪδοο οὗ οοῃποθδὶπηθηὶ 8 (ἢ ἰγθὸ οἵ Κηον- 
Ἰοράχθ ἴθ ὑπ χηϊάκὶ οἵ [9 οεη." ΜΜασῦα 
ί Ρ. 984) ἰαἴίκοαο ἽΠΙ ὝΠΕ ἴῃ (ἢ6 δϑῆδθο οὗ 

μα, ἧ, ε.,) Ὀοδάθ ἴπο οἿΪ ἱἰτὰο Οοά Ῥτγαείεν αἱ : 
(σαι. νἱ. 4) {Π67 [ΟἹοΥ δὴ ἰάο] δοὲ ἱπ ἐδ χωϊάβέ. 
Βαυὶ (Πἷδ τηοδοΐησ [Π6 τογὰβ Μ1}} ποῖ θοᾶσ. ΤῆΗδί 
οχρίδυδίΐοα μ858 πιοδσὶ ἴῃ 1.8 ἔδνοσ, ὙΠ ΠΊΟΝ χοίουα 
ἽΠΝ ἰὸο ἃ δυπιδῃ Ὀοΐηρ. ΗθΓ6 γ χηϊὲ μοὲ δαὶ 
885 ἢ] οἰ ομὶ 811} ππίθθδῦ]ο {π9 νον τ ἢ ἢ, δῖοσ 
0 Τάτ. ὅοῃ., δηὰ (πὸ ϑυτίδο, ου]ὰ ἱ ΔΏΥ 
ΨΑΥ τίης οὐἱ (6 δοῆδ αἰδωδ αἰΐεπι. Αἴἶον 
Ἤϊο Ἔχδιιρ]ο οἵ ΡΕΈΙΕΕΒ ἴῃ ἐπε υδία Ῥεταία, ἰν ἰδ 
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δοίίον ἴο τοἀοτδίδηά ἃ οἰδοοὰ ἴῃ 16 τηδῖδὲ 
το δοίοα δ ἰοδάϑγ, ἐπι δίοῦ, οὐ ἰοσορηδηί. 80 

Ηιτζια, ΗΡΝΒΜΈΞΕ, ΒΕΟκ, Ὁμκμ- 
ΒΒΕΕΙΤ, ΚΥΟΒΒΡῚ, ΠΕΙΣΥΖΒΟΉ, ΒΕΙΝΈΟΚΕ, ΒΟΗῚ» 
ϊΙνο. ὭΓΔΒ ἰδ ὑπάοτοίοοά ὃὉγ ΗττΖζιο, Ἡκηνε- 
ΨΈΞΚ, ΒΕσκ, ὕΜΒΕΣΙΤ, ΕὝΤΑΙ, οὗἩ 186 τὰ 16 
οὗ το ἤΐουθο, 186 ἐπιρίυσΐωηι, {πΠ6 οουτί. Βαὶ Κπο- 
ΒΕῚ, ὨΕΙΙΤΖΞΟΗ, ΒΕΙΧΕΟΚΕ, ΠΟΗΣΙ͂Να ἰπἰηκ οἵ 
1πΠ0 Βιἰοτορμδηΐὶ βίδπαϊηρ ἴῃ 80 πνϊάδι, δὸ τδδὶ 
ὝΠΝ ἰκ ποῖ ἴο Ὀ6 υπάἀογβίοοα ἰῃ (86 ]ο08] βϑῶβοε, 

Ὀυὶ ἰῃ {Πι2ὲ οὗ δος δἴϊοσ, οὐ λει ἰδίΐοη. ΕἸ ΤΑΙ 
ῬΤΟΡρΟδεΣ ἱπείοδὰ οὗ ἽΓΙΝ ὌΠΙΝ το τεοδὰ δ ἀουθὶθ 
ΤΙΝ: ΒΟΚΤΊΤΟΗΣΒ ποιυ]ὰ βίτῖκο ουὐἱ ἴμ6 πογὰβ 

ἽΠΝ ΠΝ. ΟΗΕΥΝΕ σορασὰβ ἴμ6 ΡΪ]δοθ 86 4518 
ΘΌΤΕΙΡΙ, 11 βοθπβ ἴὸ τὸ ἱμδὶ ἴἰ ποσὰβ ἘΠ 
Ἵ).23 ἽὝΓΙΝ ἀγὸ εἰΐμογ ἃ οοσγυρὶ σοδαϊηρ, ΟΣ ἃ ᾿δίοσν 
ΘΧΡργοδθῖοῦ ουγγοηὶΐ ἰῃ ἰΠο60 ΒΔΟΥΪΟ;ΐδ ἔοστω οὗ 
ποΐρ. Βαυΐ τὸ αν ποῖ ἈΣΙΒοσίο θθϑῶ 806 ἴο 
ὀχρἑαίη (κοὶν Σροδηΐηρ δδιἰδίδοιου υ. [Τμδὲ Βδθγ- 
Ἰοῃΐδῃ σἰϊοβ δὰ ἤθγα σοίοσγοά ἰὸ 15 ἃ βτδίυ τοῦδ 
δαβυτηρίΐοη. Οὗ 8ο Ἰηἰογργοίδιϊοηβ Ρυΐ ὑροῦ (ἢ6 
βἰδίοῖωοηῖ ᾽Βαῖ Ρὑασ Ὗ τδϑισδοῖνοα ίοσ τἴ896 
ξκαζᾶϑυδ αἴἴοσς ΟἹ πὶ τ86 ταᾶδξ,(Π6 ὁΠπ6 τηοεὶ 
«φοἰεἰοα ἰο οὐν δοου ρίδῃοθ 16 ἰμδὶ νδίομ τεραγὰβ 
ἐξ δὸ ἀδδογί ριεϊνο οἵ 8 οσσονὰ οἵ ἀδνοίθϑθβ βυστουηά- 
ἴῃς [μον ῥγίεδὶ οὐ Ἰοδίοσ, δῃὰ ἀοίϊῃρ δίϑὺ ιἷπ) 
(ὴ6 γἰΐοβ τ ϊοῦ δ6 Θχ ἐδεί9 ἴος τ ποἷν ἱτηϊδείοῃ. 
ῬΕΙΧΤΖΘΒΟΗ ἰδ 80 βαίϊαδοὰ πῖϊ (ἷ8 ἜΧΡΙΔμδί 
ιδαὶ 6 ἀφοίασοα ἐμαὶ τ Ἰοδνυθα ποιπίηρς ἴο ὃ6 ἀθ- 
εἰτοεά. Τδὸ υϑὸ οὗ ὙΠ, ΟὨ)Θ, 885 δϊ8 γοϑϑοὴ ἴἢ 
ἐ9 ορροαϊξίοῃ οὗ ἰδ6 οὔθ ἰββᾶβργ οὗἨ [89 οδσο- 
ΙΟὨΪο5 ἴο 8 ΤΩΔΗΥ͂ ΣΘΡΟδίοσα οὗ (00 Γγἰΐοθ δοσ 
μα. ἢ. Μ.]. ΠῚ 53 ὮΣΙ ἴδ ὁ οἵἉ (86 δα Ὁ- 
͵οσω οἵ 210). Οομρ. οὐ ἶχν. 4. ὙΠ} οἰδηιὰθ 
τοχαθηεῖν ἴῃ 1,ονἱέσαι ματα] !οὶ πῖιι γ᾽, περεΐϊο, 
6. 4., ἴων. χὶ. 20, οοπρ. ἰδία. γεσβ. 10, 23, 4]. 
ῬτΟΌΔΟΌΙΥ, ἐἰ θη, τορ 168, σαοῖ 86. ({:6 πηδὶ], ᾿ἰσασὰ 
διὰ ἾΚ6, Δ’Ὸ ΒΕΙΘ οἰμϊοδγ ἱπιοπάθα. 39 
8 (80 ΠΣΟΌ86 (οΟπΡ. [,ον. χὶ. 29; 1 δι. νἱ. 4 
5η4.). Οη οὐἱθ]ο τωΐςοθ, ΟΥὁ γαὶβ (οέξγεβὶ 800 ΠῈ- 
ΣΙΥΖΒΟΉ, Οὐππεπς. ἐπι, ἴοα., Βτ, Πΐετος. 11. 

. 4823 κηα., ΗΕΕΖ. Κ.-πογοὶ. ΧΙ͂Ψ. ν. 602. 
“4ΠῈ6 δοῖ! 8] υ80 οὗ δὴγ κἰπὰ οἵ τηοῦθο ἰη {δ0 

δηοΐοηϊ Πολίδοη τἱϊθα ἢδ8 ὩΟΥΘΓ ὈΘΒΏ οδί Ὁ] δηϑὰ 
186 ταοάοτα δἰ ]οχδίίομ οἵ ἐμ ἐδοῖ δοίης ἰοαπά σὰ 
οὐ ἴδθ ρῥἷδοο Ὀθίοσθ 5. ΑΣΕΧΑΝΕΕ. ΤΑΐδ 
σομΘΏἰΔΙΟΡ οοὨοάβ ἐπδὶ 6 Ῥτορίιοὲ ἰβ βὲὶ}} 
ἰτοδιΐηρ οἵ ἐο ὁχοίδίοη οὔ {860 ον δηὰ (86 νο- 
οδιίοη οὗ ἐμ θη 1.6. Απὰ διδουρῖν ἰδ κχϑῶ- 
ογδιΐοη οὔ ὅονα “ὍΡΟΣ; βοτὰ ἴ86 δη4] δον [61] 
ὝΘΙΘ ἈΥΡΟΚΕΙΙΟ: ποῖ ἰάΔοϊαίοτα, (86 ταϊνάφοάβ οὗ 
ἐποῖν (βίΠοτα οεηἰογοὰ πιο {π6 δοοουπηΐ, αὐ [ὯὉῪ 
ἭΤΕ Οδδὲ ΟΥ̓ ποῖ ΤΩΟΤΟΙΥῪ 85 [6 πιυγογεσα οὗ 186 
Ιοτὰ οἵ 115, δαὶ 535 δροαδίδίοαε Ὑῆο ἱπβυ]ιϑὰ 96- 
Βονδὴ ἴο Ηΐ4 ὅλοθ ὉῪ θοπίηρ ἄον ἰο βἰοοῖκβ δηὰ 
δίοῃθα, ἰπ ρτόνοβ δηὰ ρδγάδῃβ, δῃὰ ὈῪ εαΐπρ 
αὐ πο᾽5 ἤρδι, [Ὧ δοοτηϊηδίίοῃ, δὰ ἴπὸ τηοῦδο." 
Ἰκαΐϊδῃ ποῦ]ὰ πδίυσγα ἢν τα ἰἸησπὶ, ἱἢ 88- 
κἱρηΐηρς [6 Ἴσθαοβ οὗ ἀϊνῖπο ἱπαρπηδηῖ, {86 τοοσὲ 
δαρταηῖ οπὰ οὗἉ ἴα ἴδνν ἐπδὲ ργουδὶ]οὰ 
ἦπ εἶδ ονη ἔἶπιθ. ἴ7ἷ8 ἴανα ᾿ιδᾷ τ ΒΥ ΘΧΑΠΊΡ]68 
οὔ Ηΐα ὑτυδοίΐοο ίο ἀθρίοὶ (με ἑαίατο ἐπὶ {π6 οοὐοτπ 
οἵἴἩ ἴδο γεκοβοηι.-- Ὁ. Μ.]. ες. 18 νογΥ Ο:ΠΠ- 

οὐε, [Ὲ ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο τὴ ἱπιρορδῖθ]θ ἰο οὐαὶ δῷ 
ΔΡρτορτίδίθ δϑῆλα ἥἕγοπι ἐπ ἰεχί δὲ ἰΐ αἰδτκίβ. 1 
ταῦδὲ ἱποτοίοτο μο]ά ἱξ ἴο ῬῸ οοττυρί. Τῆς οἷά 
ψοσηίουβ ὁ ποῖ 6)80}6 τιὰ ἴο ἀσϊοοὶ ἈΠῪ οοττιρίϊοῦ 

«δὲ μδ5 (Δ Κορ ρἷϑοϑ εἴβοο (67 ᾿Όσο τοδάθ. ΤΏΕΥ 

ΤΗΕ ῬΕΒΕΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΛΔΗ͂. 

81} αἷνο δος ἱγδθοϊδιΐουδ (ἰδὲ ἰμογ ουἹάφηςγ πὰρ- 
Ῥοβθ {π6 Ῥγοδοῆΐ Μαδοροῖΐο ἰοχί. ΤΏΟΥ αἱ Ὅ56 
ἴΠ6 βτθὶ Ῥούβοῦ ἰἱπ (80 ταπάοσίηρ οἵ ΛΒ. Μας 
(816. ἀο68 ηοί ᾿06:}}ὟὦἑΠΞ ̓ οὧν ἱπίοστίρ ἃ ἀΐθογοσοθ οὗ 
ἰεχῖ. [ὲ ἰβ ΤΏΘΓΕΙΥ 8 ἦγθο ἱγαπδ᾽διίοη. Ἐδο 
οδίθ ἴο ᾽22)1 πα τδηϊηρ. ϑοιθθ που] ΒΌΡΡΙΥ͂ 
ἌΡ [88 189 Ε- Υ.], οὐ Ἴδοι" (ὈΕΙΙΤΖΘΟΗ), ἀ5 
Ἧ88 ἀοῇθ ἴῃ ΒΟΙῺΘ ΔΩ ΔοΤΙρίδ οὗ ἴΠ0 ΓΧΧ. Βας 
ἰδ ἴὰ Ροδβδὶ Ὁ]96 (μδὲ [16 πσίϊοσ οὔτ 1ῃ6 ῥτοᾶξ- 
οδί9ῖ [“Τδο 611 065 δ ἴκο δὶ ἴῃ Ὑ ναι! Οὐοο 
00 (ει. 1. 139), δΔηὰ Ῥεϊοηρα ἰο 116 τβοιοσίοδὶ 
ἔσσυτο οἵ αἰ ἀτὰρ χοσγς δι 1, ᾿ἰΒοῖσ υσοεῖεα 
δοᾶ τ᾿δουρκδῖε--(ν}}} ον ἰο μη 6 })." ὨΕ- 
ΤἹΤΏΒΟΗ. [{ δὴ 6] μδῖ5 'δ ἰοὸ "6 δυρρὶϊεὰ, [ποσὰ 
ἦδ ὨΟΏΘ ΙΏΟΓΘ ἴδοϊ]θ {πδῃ ἰμδὲ δεδυιοὰ 1 [86 
τ τϑὰν γοσαΐου, δὰ τ ΐοῖι οδη ῥ]εδά ἰὸς δυρροσί 
οἵ [0 Ταχύ. Βυὶ ἰΐ ββοῖωβ ἴο τὴς Ὀείίεσ ἴο σχϑ- 
ἰδὶῃ (9 δροϑὶο οὗ 16 οτἱκὶηδὶ, ἢ Κπο- 
ΒΕῚ, ΕἼΧΑΙ,, ΑἸΈΧΑΝΡΕΒ δηὰ Κα͵αυ. ζ78δο ἰδεῖ 
τοθηιοηθα [88 ἰμῖ8 τοιηδτὶς : “ΤΠ βοηΐθῃοθ ὧδ 
Ἰη οΥτυρ οα ; 86 1 1ξ ποῦ ἴθῸ ἐ ἃ οομάεθοδε- 
δἱοῃ ἴο οοζηζωθηΐ οὐ ἐμοῖς ΓΟΠΥ,-τϑὸ δοὸὺῦ ἴο 6 
τοδὺθ ουὐἱάθηι ὈΥ (86 οουγοο οἵ ἐὐγοί. Αμπά Σσ 
--δαίοι τδμοῖν σσοιΐϊεα δηᾶ ἰμοὶς ᾿πουκμῖδ, 
[8δο τὴ ΟομθιὮἢ ἴοσ τε 41} ;)86- 
τἰοὩ6."--Ὁ. Μ.]. 8ο πισοῖ οδὴ ὈῸ δϑὲ ἔγοσιι 
ψοσ. 18, τμοἱ Οοὐ μὰ δηΐ πὶ ἰ στοαὶ οἢ ἃ ὑσίπρ- 
ἱῃν ἴο ᾿ἰχῃν ποῖ οὐΪγ οὗ (λ6 ποχῖκβ, Ὀυὶ αἷρο οὗ 8 ὁ 
(δουρμα οὗ [μ6 Βεασὶ (Ηθῦγ. ἰν. 12). ΤΣ 1 πο- 
οοεάϊηρ ἰο (86 δοορηΐ ὑὸ Ὀ6 δίκαι δ ἃ μασι ϊοῖρ]6. 
Το ἐδηνίπίηθ ἰδ ἰοὸ Ὀ6 υμδοσαιοοὰ ἰῃ ἃ πουῖοξ 
δ6Ώδ6 [{. 6.. ἰξ δ ὑδοῦ ᾿τορογβοῦ} }} 7}. 13 οἰδιὰδ 
ἴοῦ [ἢ αὐεῖναὶ οἵ δος τί χῆϊ τηοτηοηΐ: ἰδ ἰδ ΘΓ 
ἰο 1ῃἷδ ἐπὶ 8}} Ὠδιϊοῃβ, εἰδ.,) ΘοΡ. Εσεκ. χχχὶχ. 8. 

ΤῊ πογὰφ Ὁ) 2: ΠΡ ΥὯΡ δϑοα ἰο δ6 Βοῖ- 
τονοῦ ἔγοτῃ 906] ἱν. 3. Οὐ ἔδιο οἷος παρά, {μΦ 
Ῥτορδοὶ Ζϑρῃδηΐδῃ (ἰἰ]. τ ΒΟΘΙῺΒ ἰοῸ Βαγθ μδὰ 
(ἷο Ρ]δοθ οὗ δαῖδιῃ Ὀοίοσο αι. Το οχργοβεῖοξι, 

ΠΌΣΟ ΤῊΝ ὉΣΙ Ὁ2 ἄοοδ ποῖ οσοῦτ Ὄχδοῖὶ εἶφο- 
ΜΉΟΤΟ. Ὧ 6 σΔῃ ΘΟΙΏΡΑΓΟ, Οὐ [06 οὨ6 Βαηὰ, ὅδει. 
Χ. 20, 31 (ΘΠ Ρ. γοσ. δ), ου ἰδ οἵἴμον, ἤδη. δἰ. 
4,1, Ἢ εν νἱ. 26; υἱ!. 'ξ ἐὰν εισοι 
γἱϊ. 23. ῖ ΓΕΔ] ῖο 
ἃ ἰδίο δρο, ἯΘ Ἐπ υ]α δηὰ ἴῃ ἐξ 6 οοπδιτηδίξοει, 
οὗ [06 δυρροκὶ(ΐοῃ (μδὲ ἴ86 ἰοχὶ οὗ τεσ. 18 4150 
888 Ὀδθῃ οογττρίοα ὉΥ͂ δὴ ἰηῃίοσροϊδίοσ. [“ ΤΟ 
τ66 οὗ ἰΠ6 ποτὰ ΟὨΑἼΘδ 86 δὴ δαυΐϊνδ] θη ἰ0 Σ58ι.- 
Ἐἰο 6 δι5 γοΐδσεῃοο το ἡδίΐομδὶ ἀὐοι ποιΐοπ ρτίξιρ.- 
μα ἥἴοιὰ αἀἰνοσοὶϊν οὗ ] διὰ 6 ἰραθαοα 
ου δ. Χ. ὅ, 20, 31, ὈΥ ἐπα Ἰηδυδηοθ οὗ πεξοῖ 

δὰ [8 056 ἐεῖζες 

ΒΟ 

ἢ, 4, 7. 
ἴοτι οἵ 
το ΣΤ εἴλὼ ἰ» οἰιεταοιοχέδεξο οὗ ἐδεῖν 

αὐσηιοιὲ ἰθ ἰοχοίοϊά. ἯὯ758 οδὴ ἰακὸ ἰΒ6 ὄχσρεεοὸ- 
βιυτων 19 τογνοϊδιίου οὗ 



ΟΗΑΡ. ΤΧΥῚΪ. 1δ-24, 

εἴοσγ οἵ (86 [0ΕῈ}, Μτΐ6ΙΘ δῖ [1:6 ἀἰδίδηὶ Ὡδιίΐοῃθ 
ἭΪΟ ΔΙῸ ἰ0 ὃὉθ Υἱδί θὰ δοοουάδϊηρ Ὁ ἴδ (] ον ίης 
γο θα ὈΥ (Βοθ ἰμδὲ βανθ οδοδρϑὰ ἔγουι ἐμ ἡυἋ 
ταρον ῦ Το δοοιλίηρ ἱποοῃβιβίθΏογ ἷ8 πειπογεη, 
ἱ{ πὸ γοσ. 19 δὲ ἀδδογίδϊης ἴ[Π9 ὙΔΥ ἴῃ 
μοὶ 86 ἡδίομβ ψ1}} θ6 Ὀχγουχ ιν ἴο 506 ἴῃ ἴοσυ 
οἵ Θοά, δηὰ ἰΔΚ6 ἐὴ)6} 88 οδύδαί: ἘΌΣῚ αἰ} δοῖ 

ἃ αἷριι, εἰς. ΕῸΡ {18 σδαβαὶ ἴογοθ οἵ Ἷ σΟ;Ρ. 

οὔ ἰχὶν. 8. Τΐδ ἰδ Ὀοίξος (δὴ ἰὸ δῦρροδα, ψὶιὰ 
ὈΕΙΙΥΎΖΒΟΗ, ἐμαὶ 841} παϊίοπα δᾶ ἔοηκῦθα ἱἢ 
σοῦ. 18 δῖὸ ποῖ ἰο ὃ6 υπάογεϊοοα οὗ 41} ηδίΐομβ 
πὶιδουὶϊ οχοορίίοη.---Ὦ. Μ.]. 

8. ΑῃΔΙ Ὑ{1] ποῖ-----ἃ1}] δΒοδΔΉ.---Ἴότο. 19- 
24, [ΤῊϊΪϊ8 νογβο Ἔχρίδίηβ (9 δι βαυϊηρ οὗ 8}} η8- 
τῖοηβ τηρηιϊουθά ἰη (δ 6 ῥγονίουδ γογθο. Τμὸ Ηο- 
Ὀτον οἶδα Θιμρίογα ἴπ6 αἰπρὶθ οομηοοῦνο δῃᾶ 
ψΐογο πὸ πουϊὰ υ80 ἴος.--- ἢ. “1. Το πηοηϊίοι 

οἵ Ὁ 9, τον. 19, ᾿πιρ] οι ἐπδὲὶ [Π6 Ἰαάραιοηί 
ἴοι πιἰοὐ ἐμὸν μαᾶνθ οβοδροὰ ἰα ἢοΐ (86 ζθηοΓΔὶ 
Ἰθάκριθα ἱε ἐπ οτθ ψὶ}} τοιαδί ὯΟ πδίξοῃβ 
οἱ ἴδ6 φασί ἴο ποῦ ἐμ 1688 τ οουἹὰ οοπιθ 
ἴο δηποῦηοῦ Φο δον δ αἰοσγ. Τδὲ Ἰυάρτηρηϊ, 
μοι, ἔγοιι παῖ 19 δᾶνὸ ϑδβοδροά, 
χουδὲ Ὀ6 ΟὨΪΥ ἴδ ἤχει δεὶ οἵ (89 βϑῆθσγαὶ Ἰπάρ- 
τηθδΐ, ὦ. 6. (0 ἰυἀχηιοηΐὶ οὐ ἴογϑοὶ. [1 τὸ οοη- 
δἰάον (δΐ9 ρΪδοα ἴῃ ἴδ ᾿ΐρπί οἵ 18] πλοηΐ, πὸ τυυδὶ 
ἰδίεο (6 ἀοοϊγαοιίου οὔ 6 [ΠΘΟΟΓΔΟΥ ὉΥ ἴδ Βογγδηδ 
ἴον ἐἷ6 τες δοί οὗ (8 βϑποσγαὶ ἰυάᾳπιθηὶ, ποι 
6 Ῥγορδοὶ γονϑ ἱοχοίδιον τι 1.5 Ἰδδὶ δοὶ ογ ἰδδί 
δοῖα, ἰδὲ 8ἃ8 ΟΟνῦ [0 ΒΡ ἄοθα ἰη Ηἰδ8 ογαίΐίο ἐδελα- 
ἰοἰοσίοα, Μαίἢ. χχῖν. ΤΊΘΥ ψο μα γο οβεδροα σοῦ 
1δὲ ἀτοδά[] οδιδείσορδο νιοὶ Ὀοΐδ}}]6 (Β6 οπυκοῖ 
οἴ το ΟΙὰ Οογοηδαὶ δῖ ἐδ6 σατο οὗ [86 ΝΟΥ 
Οονοηδβηΐ, ἔος πδοδο ϊσῆϊ δηὰ ἀδιγόγαμοθ [116 
ΒΡ [86 80 οἱχηὶ Υ σατο ἴῃ ἐϊδὶ ἀϊδοοῦγθθ 
(Μίδιιι. χχίν. 16 μαᾳ.). [1{ἰρ ἰβ ἐμ6 οδδο, σῇδὶ 
ορίπίοα δῦϑ τὸ ἴο ἔοστο τορδιϊηρ ἰδ αἰβῃ, 
Ἡϊοῖ ἰἢ0 ΓΒ Ρ, δοοοσάΐωρ ἰο ἰ80 -σογὰᾳ οοῶι- 
τοθηοίηρ γοε, 19, Μ1] δοὶ “ὁ ἐμο,᾽ ἃ, ἐ., 
πέσον ἢ (ἰοϑο ου τδοῖὰ ἐμαὲ ἢταὶ στοδὶ δοί οὔ ζυὰρ- 
ταρὩϊ ὧδ [4107 ΤῊΘ οχρτοθαίοι ΠΣ Οἱ ὁσοῦΓα 
Θομ. ἱν. 16; Εἰχ. χ. 2; 16γὉ. χχχὶὶ!. 20: Ρκε. ᾿χχνυῖ. 
48; ον. 27. Ιἐ αἰϊογιιδίοα πὶῖ 12 ΟΣ ΔΝ λ..2. 

(θευϊ. χ. 2; “Ζοεβῆ. 13. 12; Φυάχαα νἱ. 17; Ῥβ. 
Ιχχχγυῖ. 17 δἰ ϑαφρε). Οἱ ἔδοδο ἔοσπιβ ΠΣ ΟἿ ἱρ 
1:9 πιοϑὲ οιηρμδίίο. [1 ἀοποίοθ, ψγ͵ὸ χαΐρδὶ ΒΑΥ, 
Βοί(ἰηρ 8 50 88 ἃ ποθ Πλθῃς ΤῸ ΦΘΏΘΓΆΪ δηὰ μθΣ- 
τοδηρης οὐθοσνυδίίοη. ΤῸ 4Ππ|8 οἰχῃ δὲ ἃ 
εἴχηδὶ ὑὸ 681} (ἢ! πδίϊοηβ ἀοθδ ποῖ βυϊὶ (᾿6 οομίοχὶ 
[᾿, ἴον 186 πδἰϊοηβ δγὸ ηοῖ ο8|]ο ἰο [6 ᾿υἀκχηλοηὶ 
ὍΡοΟυ ἴδγαοὶ. Τῶθ δηπουποοιλθηὶ ἰ8 γαί ον ὈΟΓΏΘ 
ἴο ἰδϑαι. ΟΥΑΙ ΙΝ Β Ἔχρ  δηδίίοη “ 1 πιᾶῖκθ ἃ βἷρῃ 
οὐ ἐμθπι,᾽ ὨδιλΘΙΥ, οἡ (86 οἱθοί ἴον ἱμοὶγ ἀ]ϊΐνοσ- 
ΔΏΟΘ, ͵8 ᾿υδεβοα Ὀγ [πὸ ἰδηχύυδρο; θαΐ [ἢ ΒυΈῆ χοβ 
ἦῃ ὉΠΞ3 δηὰ Ὁ72 τοΐογ ἴο ἴβοδθ πῆο δὰ ιάμεὰ, 

Τ Ο 

πὰ ἠοὺ ἴο ἔβοθθ ἨΐΟ δῖ εαυνϑὰ. ΤΈο οἱὰ οὐίο: 
ΟΣ Οχρ δηδιίοη, δοοογάϊηρς ἰο ποῖ (86 “ δὶμῃ" 

5 80 Ἃ εὐν Ῥουγοὰ ουἱ ὕροι {πο ἀϊφοΐρ 68 ῥγιμι 
ἄθηοο οἵ ἐμοῖς ἀἰνίπθ τιϊροίοη, 'ἰΘ ὀχρολοά ἴο ἰδ6 
βϑιηθ οὐ͵θοϊοη,. Ώοη, ου ἐπ οἶμον Βαηὰᾶ, Ηττ- 
Ζ16 δὰ ΚΝΌΒΕΙ, οοῃδίογ δ ἔπ δἷρτι, ἐμ6 ἰυὰρ- 
τηθηΐ ὍΡΟΙ ἴ86 Βοδίμοη, 8 ζτοδὲ βἰ δαμῃίον, (μι γὸ 
τμΐα οὈ)θοίοι ἐδδὶ ἐξ ἐβ ὑο {π Βοδίβϑη ἰῆδὲ ἐμ6} 
ὙΠΟ οδοδροά {πο ἰυαδρτηοηί ρο. Απὰ πο ΞΤΙΕΒ 
Τοΐοσβ (}}6 εἷρῃ ὑὸ {δε Ἰυάρπιομε Ὡροη [ατδο], ἢ 
ΒΘΕΠΙΑ͂ ΒΙΥΔΏρΘ {πὶ πιοηίίοη δῃου ἃ δ6 ταδὰθ οἵ (ῃ6 
βἷσχῃι αἴεν 1Π6 ἀοδοσί ριοη οὗ {π6 ἱπάρταρης δμὰ 18 
ἘΔΡΡΥ͂ οοῃϑοηαυθηοοβ, δ ἃ ΠΟΥ͂ 6841} ΟΟΣΏΘ 
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διὰ 806 ΤΩΥ̓ ΘΊΟΣΥ. [Βυϊ ἱΐ νὸ τοραχὰ (6 

δὲ [6 θοσίμηΐης οἵ τεσ. 19 δ θχρ  οδνο οσ οδὺ- 
881, (ῖο οὐὐθοϊΐου [8115 ἀντ γ.-- Ὁ. Μ.1. Ἐπται, 
ὕμαβειν, ὈκΚι ΤΖΒΟΗ, ΒΕΙΝΈΟΚΕ ἱμ1ηἸς ἰμδὶ (ἢ 6 
6δοᾶρο οὗ δοὴθ ἴτοιχ ἰῃ6 ἈΠΗΙΘΡΙΓΟΥ ΒΕ δἰδυρσιίοΣ 
ἦ8 ἐιϑαϊῖ (6 ταΐσδοϊο, Βαὶ ἰδ 1ἰ βοταοι βίηρ 80 ὃ χσ- 
ἱσδοζαϊΐηδεγ δηὰ πομαοσίι] {μὲ ᾿πάϊνλάυδ}8 βμου]ὰ 
Θβοδρ9 ἔτουλ ἃ εἰδυρθ ον, 06 11 ΟΥΟΣ Βο ὈΙοοάγὴ [1 
πουΐά ποὶ δ. Υ πὶι [6 ΟΔ 0116 ἰηογργϑίοσβ ἐπδὶ 
(15 ΔῊΝ ἰδ [πὸ αἰχῃ οὗ [16 οζοϑα. Βαϊ] ἰκἰηἰς αὶ 
1κοὸ [Βέημθοι) ποα Πα, 11. οἵ Ηΐιη 
ψἘο 16 δοῖ ἴοσ ἃ δίβῃ σῃ] 0 } ὍΘ ΒΡΟΪ]εΘῺ 
δικαίϊπαϊ "δὰ οὖν ρἷδοςβ Ὀείογο Ὡϊ. Αῃάὰ 1 που]Ἱὰ 
τοίου Ἐδ6 δίβῃ οἱ ἴ86 οι οὗ τδσι (Μαί. 
χχίὶν. 30) ἰο {Π0 5812 6 ΒουΓοΘ. [ὑ τδ8 ἴδ 6 Ρὺ 
οἵ Θοά, πιο Ιβαϊδῃ μοσθ δηῃουμοεθ τϊίπους 
Κηοπὶηρ δον ἰΐ δΒμουϊὰ Ὀ6 (}8]]οἀ, ὑμαΐ ουὔΐ οἵ 186 
88δοδ οὗ (6 ο] ̓ οογομδοὶ [86 ῬΒοηὶχΣ οὗ {π6 ὯὨΘ ΨΥ 
βῃου]Ἱὰ αγίδο. ΕΒ, ΜὮΟ 8068 ἐπ ἐδ6 
Ὁ Ὧ9 Μ}Ὸ Ὸ ἴο [6 Ὠδίξομδ ἴμ6 γί Ῥγοδοῆοσα 
οἵ δ αοπροὶ, ψ ὸ τ σῈ οδοδρεὰ 768, δανοὰ ἴγοτι 
{δὲ ρόγσνοσμο ζοποσγδίίου (Αοι 1:. 40), (ΐηϊκα ἐμαὶ 
6 δἰκῺ ἴο ὃθ6 δοὶ ἀθηοίοα “ 6 οἷα χϊγαουϊουδ 
ἀϊερίαν οὗ ἀϊνίηθ ρονοσγ, ἱπ Ὀγίηρίηρ (0 ο]α ἀΐ5- 
Ροῃδδίΐοω ἰο ἃ οἶοδθ δηὰ ἰηϊγοάυοιηρ (ἢ 6 Ὡδν,, ἰη- 
ουάΐηρ ἴδ 6 ἀρεϊγυσίοιυ οὗὨ 6 πη 6] Ἰονίηρ 96ντε, 
οὔ ἴδο οὔθ πδῃά, δηὰ, οὔ ἴ1:6 οἶδοσ, 811 ἐμοδβ βἰψηβ 
δά ψοπάοσγα, δα αἀἰνογβ Ὠχοῦ δηὰ οἱ ἔϊα οἵ (ἢ 8 
Ηοὶν αδοεὶ (Ηοῦ. ἰὶ. 4), νΐοὰ Ῥδαϊ 64}18 1116 

ἵχπβ οὗ ΕΙΣ ημα (2 Οον. χὶΐ. 12), δηὰ πϑίοι 
Ομ τίμι Ηϊαλβοῖζ μαά ργοιαϊθοά βμουϊά ἐοϊ]ον, ἐβθαι 
παι Ὀαϊονοὰ (Ματνῖὶς χυὶ. 17). ΑἹ] ἰδοθθ το σῸ 
δἰχηβ ῥἰδοοά διωοης ἰποπὶ, ἱ. 4.,) διηοῦρ (π6 ὅοττα, 
ίο (6 ἴΟΓ οοπασιγηδίδου οὗ {π6 πῃ ρα] ον σθ, 
δηᾷ ἰο ἔπ βαϊναίΐοῃ οὗ δυοἢ δα βῃου]Ἱὰ ὃθ βανοὰ.᾽} 
Βαϊ ἰῇ νὸ οὐ 1μ6. χὶ. 10 δηὰ ἰΐα οοηῃθοίλοῃ 
αὶ ἢ τῃ6 ΡΙδοο Ὀδίοσθ υ8 δῃὰ ἐμὸ οοηίοχέ, ἐξ σου]ὰ 
ἈΡρΡοδγ (μι Μαεβαΐδῃ ἰδ {86 βἰψῃ μοῦ βροίκϑῃ οἷ.-- 
Ὁ. Μ.]. Το [0] ονίης Ὠδιλθα οὗ πδίουβ σορσο- 
βοηὶ {π6 οπιῖγα μοδίμοι σοῦ. Τὸ Ῥυορβοί ἀο- 
εἰ χηθάϊγ τοι ΐουβ (86 πδηλθβ οὗ (86 τηοβὶ σϑιηοίθ 
πδίϊοηβ ἴο ἰμἰἰπλαίο (Πδὲ ἰο 81}, ΝΣ τὴς ἘΩ͂Ν (ἰείδος 

168, 6 ἷο ΤΩΘΕΒΘΘΘ (εὕαγγ οὐἱὰ 
ἰοὺς μὴ Ασομ δ} (οορ. οὐ ἰδ. 16.) 
ΤῊο πδίὴο Ῥὰ] οσδοῦγδ 88 [6 Ὠδπιο οὗ 8 ρθορ)θ 
ΟὨΪΥ͂ ΒΕΟΙΟ (88 πδῖῃθ οὗ 8 ρβϑγϑοῃ, οοῃρ. 2 Κίηρβ 
χν. 19). [πῃ 276:. χ]νὶ. 9; Εσεκ, χχνί!. 10; χχσχ. 
δ, ἰὴο πδιιθ (ΘΒ ἰἱβ τπδῃιοηθὰ ἴῃ οοπ᾽ποίζοη 
πιὰ ἢ, ΤΗΟ ΤΧΧ., ἰοο, μβαγθ ἴῃ οὔσ ρ͵δβοθ 
Φούδ. ΤῊ [86 »Ϊδοοβ ἰῃ ζ6Ὑ. δηὰ Εχεϊς. ᾽ιδὲ οἰϊοα [Π6 
1ΧΧ.ανο Δίβνυες ἴον 838. ΒΟΟΗΔΕΤ ὑπάογβίδηαβ 
ὈΥ Ρὰυ! {δα ἰκϊαηὰ ῬὮΪ 86. Μοεὲὶ βοβοίδσβ μοϊὰ 
ἰδ ἰάθαιιιγ οἵ 9 δηὰ 19, βαὰ δοβατηδ εἰΐμος δα 
ΟΥΤῸΡ ἴῃ ἩτΙΏρ, ΟΥὍἨ δῇ ἱπίογονδηρο οἵ Ὁ δηά ὅ 
(ΗἰτσΖια). πρὶ 19, 10 ἰδ Ῥγοι βΘΏΘΓΔΙΥ 
Βοα, δον τὸ Χ., ἰο Ὀ6 Πἰῦγια. ΕΒΕΒΒ, ἰη- 
ἀροά, 48 ἐπδὲὶ οὐ ἴ΄6 Εργρίλδῃ πιοηυπιοηίδ 
Ῥμπὲ οὐ Ῥωὰ αἴνδγο ἀοηοίθβ ἃ δου! ΣὙ οδδί οὗ 

Βδιροῖγ, Ασα. Ἧ᾽6 τιυδὶ ἴῃ πὶ ἴο 
(818 ροΐπί ἀοῖοσ ἃ ἀϑοίείοη. 11 18 ποὶ χυΐὺθ οδῦ- 
(δἰ πιηδὲ ρϑορὶθ Μὸ ἤδύθ ὑὸ ὑπάογβίδη ἃ πὰ ον 
Ἣ. [Ια Οοα. χ. 13 Ὁ Ἢ7 16 παιηθὰ δ {86 δταί 
μῸΒ οἵ Μίσνγαϊαι; Ὀυΐ ἰδογο, ἴῃ νον. 22 (Π6 
(οι δοῦ οὗ ὅθ πὶ 18 οδ οὰ 1ά. ἘΒΕΗ5 δΒοϊὰ 
αἰ ΕΒΟυΘΈΜΟΝΤ (1 αρε ἀμ δγοη 86), ἴΠ6 βοῇ ὁ 
βθοιι ἴον (86 Τλιοπηιι, ἑ, ὁ.) ὝΠΝΟΝ Μ 1116 δοοοῦς- 
ἴῃς ἴο δια ἴ0 Ικχἂὰ οΥ Βαΐὰ 810 (6 Ὠδίΐνθ 
Ἐαγρίίδηβ ἰὼ ὁρροβιοῃ ἴο (88 Ὠοῃ-Εαγρίΐδῃ 6]6- 
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τηθηῖδ οὗ {86 Κἰηράοτῃ οὗ ῬΒάσβοῆ. ἘΠΒΕᾺΒ ὕσο- 
ΕἸΥ Ἰοδνοῦ ἐΐ υπαεοϊἀοα ποῖον [606 Ὠδιϊνα 

ὑπ ΥΡυΔη8, οὐ κ 1δ6 ἰουσί θοη οὗ ΚΘ Ὠλ᾽ 18 ΠΟΤῈ 
τιοληῖ. Υὸ οληηοῖ ΔΡΡΙΥ ἰο 186 Ρ]δοθ Ὀοίοτο ὑ8 
8. δίγὶ οἱ οἰ ΒΠΟρσΓΑΡ 68] ἸΩΘΆΒΌΓΟ. 6 οϑῃῃοί 6Χ- 
Ῥϑοῖ (μαὶ {πὸ Ῥσορμοὶ βῃου]ὰ πιορηϊοα ἢ 0 Πδ- 
ἰἰοηβ οὗ ΟὨΪΥ οὔθ ραχί οὗ ἰμ6 πογ]ὰ, οὐ ἰπδὶ 68 
βου ἃ τηρηϊΐοῃ ἴμ6 παδίϊοηδ ἰἢ ΓΟ ΌΪΑΥ Βυοο68- 
βίοῃ. Ἠς ᾿Ὡθ8ὴη8 ΟὨΪΥ͂ 0 ΠΑΠΠ6 ΥΟΥΥ͂ αἰδίδηὶ 
ῬΘΟρΙοθ. ἢ ὸ (δες ιἰδηὴ8 ὍΠΟῸ ΔΘ ΠΘΥΘΓ 
οδ θὰ ἴῃ ἐπ ΟἹ Τοδίδιμοηὶ ΌΥ̓͂ ΔΠΟΙΠΟΓ ὨδΙΩ6 
ἰμδὴ ὈΥ Ῥεϊοηρ ἴο ἰδμοϑεοῦ Τὴ [μάϊη) 

ΔΙῸ ΟΟἸουταϊθα 85 δοθοῦβ δἷθὸ ἴῃ 90Γ. χὶνὶ. 9. 
ὕὍμπαον Τορῦαὶ (θη. χ. 2; ΕΖοῖς. χχυΐ!. 18; χχχὶϊ, 
26. χχχν δ. 2, 8; Χχχὶχ. 1) ἴῃ6 ΤΊΡαγθηΐ, ἃ 
ἰγὶδα ἰῃ (λ6 βου -Θδϑίθγ ΘΟΣΩΟΓ οὗ (Π6 ΒΙ δοὶς 86α, 
ΔΓΘ, δῖποθ ἴῃ6 ἰΐπ6 οἵ ΒΟΟΗΑΒΎ, βυρροδοὰ ἰο ὑ6 
ἰηιομαοά. Τμδὶ 11) δγθ 186 Οτεβοίκβ ἰβ ὈΠΙΨΘΙΒΑΙΠΥ 
δοκηπον)οάρεοά (ςορ. ὅ6η. χ. 2; ΕΖοὶς χχνυὶϊ. 18: 
Ῥδη. νι. 21; Ζϑοῆ. ἰχ, 18). ΤΠ ογα Μψ||}} ἰδῖκο 
»ίδοθ ἃ οϑη γι ρα] δηὰ 6 οδηίγὶ ροῖδὶ τηοίΐοῃ, 
Αὔογ {86 ἠυδριιδηΐ οἢ [βγϑϑὶ, {π6 ἨΟΪ οϑαῖγοὶ 
ψ1}} θ6 ἰοσβδίκοη, γοα, ἰγοθάθῃη ἀόνὴ ([ΚῸ χχὶ. 
24. Ηον. χὶ. 2). Το ϑβοαρϑὰ οἵ [δβγαϑὶ νυ1}} 
ΟΆΔΓΓΥ Ουἱ ἤτοι! (6 ἀοδίγουθα σοηίγα ἴΠ 6 Βα] γαίζοη 
οὗ ἴδβγδ6] ἰὼ (0 Ὠθδίμβοῆ. Τδ6 ᾿οβδίῃθη νν}}} τὸ- 
οοἶνο Ὁ; Ὀυὶ [ΕΓΒ6] 5881} ηοὶ Ὀ6 ταἰϊχοᾶ πῖτἢ (ἢ 61. 
--[Βυϊῖ ιδ6 εβολροαὰ [βγδ}}} 68 σο Ὀγουρλὶ βαῖνα- 
ἰἰοὴ ἰο ἴη6 Οφη 168 λαυε θοθα ἰῃ ἔδλοὶ υἱοηάοὰ 
ψΠ0} τπ6 Οἰοη 1168 ὙΠῸ δι γδοοὰ ἰν, Τμδὶ {686 
ὁδολροα [6γϑ0] 168 δῃου]ὰ τοι ἀϊδιϊηοὶ ἔγοῦλ 
1π6 σοηνεγίοα Οφ]68 ἱβ ποῖ ἤογο δῆ γηιοὰ.--- Ὁ. 
Μ.]1---Βαὶ πβϑη (μ6 ἐἦπηθ 8.14}} ἢδνθ δοῦ)ς (δο- 
οοταϊηρ ἴο δὰ]: “πϑϑη 1Π6 ἔπ] ηθθ8 οὗ ἴ[ῃ6 ΟΘθη- 
11168 824}} ἴᾶνθ οΟτα6 ἰη,᾽ Βοπι. χὶ. 26), ἃ οϑηίϊτὶ- 
Ῥοίδ] βιγοδιηΐῃρ ὕδοῖ Μ1}} ἰ8Κ Ὁ]δοθ, νιΐοι ψ1}} 
δηαὰ (Π6 ἸΔγϑο το μ 801}} οχίϑιΐηρ βδιηοησ ἴῃ 6 πᾶ- 
οηβ. Βαὶ (ΠΟΥ͂ ΔΓ ὯὨῸ ἸοΏχοΓ δαί, δυὶ Ἰονοᾶ 
δηα Εἰ] ποηογθὰ. «Θγυβδίθπα Μ1}} αραΐη παν 
ὈΘΟΟΠ26 8 ΘΕηΐΓο, δυΐ ηοὶ ἴον [βγϑϑὶ οὔ]Υ, Ὀαΐ ἴῸΣ 
8}1 αϊλοηβ. Τδ6 πδιίΐουβ π|ῇ΄} (πη ον ἴὸ 7ογα- 
8516} (ἰϊ. 2 β66.; Ιχ. 4 8βα4ᾳ.), διὰ ἰδῖζο πὶτἢ ἐμ θσὴ 
1Π0 [Εγ8611068 γῆ Μ}} πον ΚΗΟΝ δείρειϊ (ἢ6 [ΒΡ 
τηοἷς αοά.---[ΑἸἸΈΧΑΝΘΕΒ ὑπάογείδηβ (6 βαῦ- 
ἡθεἰ οἵ 3283], γογ. 20, ἴο θ6 (80 Τῃϑβθθροσβ οὗ 
γο, 19; Ῥαΐ (Π6 δυρ᾽θος οἵ {μὸ γϑῦὺ ἱβ οἰθδυν 
[86 Βοδίμθη ποῦ [Ὁ Φϑβονυδα ΌΥ 186 ὑδδίἐπηοΩΥ 
οὗ (Ποθ6 οδοδρθὰ οἠδβ᾽᾿ ἐπδὲ δὰ ροῦθ ἴο ἐμοιλ. 
ΤῊ ΤΘΘΘΘΉρβΕΥΒ οΟὐ]Ἱὰ ΒΑΡΑΪΥ Ὀ6 δυρροθοά ἴο Ὀ6 
ἵποθα 80 ΒΌΡΡΙΥ {6 τυ ἱΔτίουβ πθδηβ οἵ οοη- 
ὙΘΟΥ̓́ΔΏΘΘ ΠΙΘὨ ΠΟΘ ὮΘτο. ΤΉΘΥ ΜΠἘῸ ἀο [18 δἃΓθ, 
ΤΩΟΓΘΟΟΥ, ΘΥΙΘΏΝΥ τοραγάθα δὲ αἰ βθγοηιὶ ΠΌΤ] 
{Π6 ΟΠ ]ἄγθη οἵ 1βγαθὶ πδιηθα δὲ [6 οἷἴοθθ οἵ ἐξ 
γοσθθ. [{{}6 βιι]θοὶ οὔ {π6 3) 27 18 1.6 αδηε]9 
πδίϊοηβ, ἐπθη γοῦν Ὀσθῖδσθῃ που]ὰ πδίατα!"ῦ 
Ὅθ τεραγἀοα δ (ἢ βοδίίεσοὰ 7 6νγβ γέμον [ἤδη (6 
οοηνογίοα αἰθη θα, Οομαρ. ΖΕρΆ. 111. 10: “ΕΤΟΠΣ 
Βογοπά 1Π6 σίνεσγβ οὐ Οὐδ Μ|}} {Π6 7 ((π6 αοη- 
1168) Ὀσίτρ τὴν ᾿ουβίρρογα, [π6 ἀδιρῃεῦ οἵἉὨ ΠΥ 
Αἱ β)νογβϑά, ἴ0 9 88 δῇ οβογὶπρ ({11123)." ΤῊΪ8 
γρθχος οΥ̓͂ Ζορδηΐδῃ ἰβ δὴ δοδγονϊαἰΐοη οὗἩ τῆδὶ 

ΔῊ ἮΘΙΘ βδυβ, δηὰ ἀοίογιηϊηοθα [08 βρῆβο οἵ 
ὈΞ ΤΙΝ δ γοίδιτίηρ ἰο [86 ζὁ9ν8. 860 ΚΈΠ, ου 
ΖοΡΆ. 11, 10.---Τῦ. Μ.1--- ΤῊ6 πδίΐοηα τῇ}}] οοπάηοί 
ὕδοκ (ἢ βοδίίοσοὰ ὕθνγα τχοδὲ Ποπουβῦγ. Οἱ 
Ὠοτδοα, ἴθ οδατίοῖα. οὉ οουοῆθα (σον ῃ. 
Νυπι. υἱῖ. 8), οὐ σϑτ]θα (ὙἹΒ οὐἷγ δ ἴῃ 
Ἰβαϊ8}), οὐ ἄτοιηθδασίθα (32, ἀπ. λέγ. 

ΤΗΕ ΡΕΟΡΗΕΤ' ΙΒΑΙΑΗ. 

ἔγοτα ἴ86 σοοῖ 3, σωγτεγα, δαϊίατε), ὙΠ 186} ὃθ 
Ὀγουρης, Αμπὰ ιμὲ8 Ὀγίηρίηρ οἵἨ Ηΐδ ρϑορὶἊε 86 
ΙΟΒΌ Χ11] τορμαγὰ δ ἃ Ἀρ ἐξᾶς ὈΠΌΙοοαΥ οὔδε- 
ἰὼ πο 186 ΘαΘη.1]66 γορᾶοσ ἰοὸ ΗΠ. Ἡξετγεῖο- 
ἴογϑ 86 Οθμ 198 ἀιγεὶ ποὶ ἐσεδὰ (ἢ ἰβωμὶςε οὗ 

μον δὴ ἰ0 τδκα οὔδείησθ οἡ Ηἰδ δ᾽ίασ ἴῃ [}6 
ΠΟΙΥ ρῥἷδοθ. Βυΐ (ἤθη {Πμ6 0 Μὶ}} 6 δἀπηϊιοὰ ἰο 
1818 ϑεσυῖοθ; δηὰ πεῖν οἥδείηρ πὶ} θ6 δὲ δοοορῖ- 
Δ0]6 ἰο 186 [ΒΡ 88 8 Ῥυτο ΣΤ) ῥγοβϑοηϊοὰ ἴο 

τὶϊ 

Ηΐμλ ὈΥ͂ [δγδϑὶ ΐθα (οοιαρ. 1νἱ. 7; Μαὶ]. 1. 11; 11}. 
8), ἸΝΝ2 15. ποὶ ἰο 06 ἰδίκθῃῃ 88 ἰ 6 ἔπγο, 85 1 
ἴπ {Π6 ῬὈγαβοὴὶ ἴἧἠπιθ {μ6 πηρδί οἤδείπρ ποτα ποὲ 
Ὀσουρῇϊῖ ἢ δ οθδῃ γϑϑβὶ. Βαΐ ἰξ ἰθ {86 ἱπηροτ- 
ἴϑοϊ τ ΔΟ. ἐπα ϊσαῖθα ἃ ἰδαϊϊηρσ οοπἀϊοη. " 12 
ἷ6 Αε. ἰοοαϊδδ ἴὰ ΔΌΝτος ἰο ἰδ0 αὐοϑίίοη ὙΒογοῖ 
ΕὸΣ [80 δεῖ οἵ οβδδγίῃρ ἰ8 ροσίοτιηοὰ ἐπ [Π6 μουθο 
οὗ Φεβονδῃ ὈγῪ (ἴθ ῥγοϑδηίδιίοη οἵ (68 οβεσὶ 
(ΧΙ. 23), ποῖ οὰ 19 ψΔΥ (μΐῖπον. Βυΐϊ {Π6 οἵ- 
ἰοτΐτρ οὗ 186 1δγδϑὶ ὑεβ δὲ δ ΓΙ) οομβίβίβ μοὶ ἴῃ 
οβογίηρ (μοτὰ 1 [0 Βοῦβο οἵ ἴμ6 [0 Εν, Ὀυὶ ἰπ 
Ὀγϊηρσίηρ ἰΒο ἴο {Π6 Βουδο οἵὗ ἴ!9 108». 186 
(ξ ῃ.116α, τποὸ Ὀτίηρ ἔμθῶ ἐλ μοΣ οὐ ἐμ εὶγ ΒΟΓΘΘΒ, 
ΠῚ ]6Β, δία.) ἈΓΘ, 88 11 Μ6ΓΟ, (6 ΟἸ6Δῃ γ6886] (οοΡ. 
ΧΥΣΙ. 7: Ῥβ. ᾿ἰχυὶἱ!. 82). Βαϊ 8 β(}}} στοδίοσ 
ἰδίως πὶ! πάρρθα. ὙῈ θριϊεθ ψ ἢ} δ6 δάτοΐέ- 
ἰοὰ οἱ ΟὨ]Υ̓ ἴο {μα οοῃστορχδίΐοη οἵ ἴβτγδοὶ ; {86 7 
ΜΠ11}1} αἰϑὸ θ6 δβατωϊ θα ἴο ἴμ6 οὔἶδοο οἵ ῥγίοδίβ δῃὰ 
1νϊρ. Ηοσνοτοῦ τυοῖ ἰμ6 Ῥτορθοῖ ἰβ βοοῦ ἴο 
θ6 ρογασῃϑὰ ἴῃ σβαρθοὶ ἰο ἔοστω ΟΥ̓ {μ6 ἅτηθ ἴο 
ΜΌΟὮ μ6 ὈοΪοηροα, γ͵ὸ ΟἸΘΑσΙΥ Ῥδγοεῖτο ΠΟῪ ἴὰ 
τοβρϑοῖ ἰο {δ6 βὰ 66 Βο Βοϊἷγ Ὀγοαΐσα ἰπτοῦυκ ἢ 
186 ᾿ἰπνὶα οὗ [πὸ ῥγόθοης ἰΐπηο, δηὰ ργορμοδέθα ἃ. 
υΐΐο Ὠ6 1 ογάὰϑσζ οὗ (δὶ ῸΣ 1ξ ψὰϑ ἃ πιπάδ- 
τηθηίδὶ ἰδ οὗ 80 οΪά ἱπροοοσγδοῦ ἰπδὲ ΟὨἹΥῪ ἰδοϑο 
θεϊουρίηρ ἰο {86 υυῦ9 οὗὨ 1,ονἱ οοὐἹὰ 6 ἱιοὰ 
ἴο 180 οδοο οὗ 1,ονλίοθ δηὰ ῥγιεδίβΊ. Βυὶ ἰῃ (δ 6 
εἰοτίουδ ἔτη ἔχιγο 86 τα ἃ]6 νγ8}} οὗ ρασ- 
ὨοΣ (ΕΡΆΏ. ἰδ. 14) ψ.}1} Ὀ6 (δκοη δσαγ. Τῆθα 
ὑψαῖῃ ὙἪ111] θ6 τηϑὰθ οὔδ; ἐμοσγὸ {111 Ὀ6 ΟΣ Θ δοοῖς 
δηᾶ οὔδ Βιμιορμογὰ (Φ μη χ. 16). Του (Π6 Γ0Βν 
ΜῚ11 οἴόοοβθ ποῖ ΟὨ]Υ ουὔἱ οὗ 41}1] ἐμ ἰγίθ68 οὗ [Β;8ε], 
δυΐ 4180 ἴοῃλ ἴμ6 θη 68, ἰποϑο στ βοῖὶ Ηδ ν1}} 
δὰ Ἰο ἔπε Αδγοῃΐο ῥγίοϑίβ διὰ ἰο ἴμο 1 δνϊίθα. 

Ἧνο δζὸ ῃοΐ ἰο Ἵσρ]δΐῃ Ὁ) 773} δηᾶ Ὁ} ἴος 
Ῥγίοσίδ δπὰ Τνϊίοβ, υὶ ἐπ δδάϊξτίοπ ἴο 16 
ΔΙΤΟΔΟῪ ΟΧ βίης ΓΙ δ πὰ 1 ονὶϊοα. ΑἹ] ἰπΐπρα 
Ὑ111 ῬΘοΌμΔ6 ὩΘγ. ΤΠ οχριδηδίΐοη Μ ὮΣΟΝ τοί 5 
ὈΣΊΘ, σεῦ. 21, ἰο (6 ΤΙΝ (γεν. 20) ἰδ δὲ νασῖδιποθ 

αι (μ6 οουίοχί.---[Αἰμαΐηδὲ (818 Ιηἰογρτοίδίίοπ, 
μι ῖ ἢ ΔΡΡΙΐο8 οὗ ἘΒΘαι ἰο {86 τεδίογοὰ [βγδο] θα, 
8Δὴ ἰηἰογργοίδϊζου ποῖ, Ἀοβῖ ἄς Φ ον 88 Ἐπ ΟΣ 3 
ΔΩ ΟΟΤΙσα, ΗΣΊΖΙΟ δα ΕΝΟΌΒΕΙ, μάν ρυΐ 
ἰογσαγα, 1ὑ ΤΩΔΥ Ὀ6 ΟὐὈ]θοίοα (πὲ 186 Ῥτοιμῖβο 1 
(ἷ8 νον οὗἁ ἰξ πουϊὰ θ6 ποράϊοβϑβ, δβ [6 ὑγίθαῖβ 
δηά 1,ονἱΐοβ σου] ποῖ Βαγο ἰογίοϊιοα {ποὶν τἱρσῃϊ 
ἴο (ποῖν ΒοΓοαΣ ΔΥῪ οὔἶοο ὈΥ͂ 8 Ἰογεΐψεηι τεδϊάθῆσθ. 
ΗΟΕΜΑΝΝ ΒῆονΒ Μ6}} μον ἰΐ δι π6 οοπίοχί ἴο 
υῃδογβίδηα ὉΠ Ὁ2) οἵ ἴἰ6 ΟΘοη!]ο8: “ αοά τὸ- 

ΘΟπΊΡθηβθα (μἷβ Ὀγίησίης οἵ δὴ οἥδγίηρ, ὉῪ ἰακίηρ 
ἰο Η πιροὶ ουϊ οὗ [809 Πα θΟΓ οὗ ἰπο86 ὙΒῸ στη Κθ, 
86 οδοτγίηρ, ργίθείβ, νβο 88 δ00 Β τὸ δα ἀϑὰά ἰο 1 
1 υὶεῖοδὶ ρνθοὶβ." [παίοδὰ οὐ ἱ Ὑ1111 8160 ἴδ]κθ 
οὗ τϑιαι, 88 πῃ (86 Ε. Υ., ἰγδαμδϊαίο: 8160 οὗ 
ἘΒθτα Ὁ} Σ ἔα]τΘ, εἰ6. ΤῊΘ Ἔσργθβδίοῃ ᾿πιρ]ϊεθ 
(πὲ ἔποθθ ἰοὸ θ6 ομβοβθὴ ἰο {ἰιθ οϑῆοθβ οἵ Ῥγιϑδὶϑ 
δὰ Ἰονίίθα δα ποὶ ὑμ6 ογάϊμαυυ δηᾶὰ σεσιΐίδσ 
Ῥτίοαία δηὰ 1,ονἱίε8.--- Ὁ. Μ.]- -Τη6. πιὸ ΨἹ Ὁ6 
(δαὶ οἵ (μ6 καινὴ κτίσις, ὙΜΒοαῦΣ 11 ἰμδἱ δαπάδ- 
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γχαθηίδὶ οἴδηχο οουἱὰ ποὶ Ὀ6 οομοοϊνοά. ΕῸΓΣ ἴῃ 
τς τὰ ροτοσβ οἵ ἰμ6 ζωὴ αἱώνιος τηδηϊέοοξ [ἢ 6πι- 

βοῖγοβ. [}ἢ ΤΌΣ. 22 {Π|ῚῸ ἃσὸ ἵν ο ἱπουρμῃῖβ οοπι- 
Ἠἱηοά ἱηΐο οπδὶ ἴῸΓ δὲ βοδᾶνθῃ δῃηὰ δι ἢ δὺ 8}}8}} 
6 δῖδο ὃ6 ΠΟΥ, δηά [μἷμ πον ᾿ἰο ψ1}} ὈῸ6 οἰδσηδὶ, 
Ὁ τογβ. 23 δῃὰ 24 4150 ψὸ ρογοεῖγθ ὑμιΐβ βίρυ 8 

Ὀϊοπάϊηρ οἵ νϑδὶ 6] οΩ 8 βρϑοὶ βοδ!]}Ὺ ἴο 186 ῥγθ- 
βϑηϊ, δηα οἵ νἢδὶ ϑρλ μὴ ἢ ἴ0 8 ἰοἰδι}ν αἰβδγοης 
ζαϊηγο. ΤῊ Ρτορβοὶ βι}}} βοθ ἰμο οἱαὰ ἴοστωβ οὗ 
ποχεμΐρ, Βαθθαίῃ δὰ ὩΘῊ ταοοῦ. Βυΐϊ αἱ (Π0 
ΒΆΠ16 ἰΐπιθ ἰδ 6 το] δίϊουβ ἃγὸ 80 ἰυπαάδιηθη δ} } } ΠΟΘ 
(ῃαὶ ψἢδὶ δ οὶ ρμοβδί Ὁ]6 ουύθὴ ἰο (6 1βγθ] 068 
σ{}} θ6 Ῥοδαὶ]9 ἴο 84}} θ6β8ῃ.---τἰ “Τὴὸ Ῥχορβοῖ, ἴῃ 
δοοογάδηοε πεὶῖ Ηἷβ οοπδίδηξ Ὀγδοίοθ, δρϑδίκβ οὗ 
(86 οἰηδηοίραίοά οἰυγοῖ ἱπ ἰδηρυδο δογγονοα 
ἔτοτα. ἢ Ὁ βίδίο οἵ θομάδμϑ" ΑἸΙΈΧΑΝΡΕΒ.) --ἼΒο 
χτηδῖοβ οἵ ἴδιο [βγδϑ] ἴθβ, ἔγοτα (πεῖν ὑπο ἢ Ὑθαγ, 
Ἰιδὰ ἴο δρρϑᾶν Ὀοΐοσθ 89 ΓΠΟΒΡ ἴμγοθ (ἰπηθ8 ἴῃ 
189 γοατ. ΤῸ δΔΡΡΘδγ ΘΥΘΣΥ 6 τοῦ δηὰ 53.80- 
νεῖ που ]ὰ παν Ὀθϑ ἱπιροθδὶ Ὁ]90 ουθῃ [ὉΓ ἴδ 6 
ἐπμδοϊίδηίδ οἵ οἰτουμπμδοτί θοα Ῥαϊοδίίμθ. Βυὶΐ δο- 
οογάϊηρς ἰο τἴμ9 Ῥτορμοίβ ἀοοϊαγαίίοη, [18 νγ.1}} Ὀ6 
η [μδὶ γσϑαιοῦ ἑαΐατο ροβαΐοὶο ἴον αἱ! δι. Οοιαρ. 
ἴον ἃ τοῶϊ ρδυδι οὶ Ζϑεὶ. χὶν. 16. 1 ἀο ποὶ θ00 

πιδὲ οὐδ᾽ ϑοϊίου οδῃ ὈΘ πιδάθ ἴω ἰαἰεῖηρ ΘΠ δηὰ 
ΓΒ ἴῃ ἃ ἀουῦ]θ βδθη86 βθτο. ὉΓῚΓΙ (γποναίϊο) ἷδ 

βταὶ, (18 πὩθ πιοοῦ, ἴδοη, [6 ταοηϊὰ θοκϊηληρ 
ψἰτὴ (Π6 ὩΘῪ πιοοῦ, ζονθγηθα, 88 ἰδ τοσθ, ὈΥ ἰΐ. 

“Π2 δ᾽. Ἴ2 ἴδ ταϊίονδ πιοηδίβ πονίϊιιπῖο δι, 
ἢ, 6. ΘΥΟΣΥ τοῦτ ΟἹ ἢδ6 πον ὩΣΟΟῺ ὈΘΙΟΏ- 
πᾳ ἰοῖξ. Απὰ Ποῦ πο "Ἴ 16 ὀνοσν υσϑοὶς 
οἱ ἴμ9 ΘΑ ΌΡατμ Ὀοϊοπβίης ἴο ἰξ. Π3Ὁ ἰδ 

υϑοᾶ ονοη ἴῃ {π6 ΟἹ]ὰ Τεαίαπιοηξ ἴῃ [Π6 βΒ᾽ χαΐῆολ- 
ἐἰοη οἵ πϑοῖκ, Ν τα. χχὶϊ!. 1ὅ; σοι. (ἢ 6 ῬΑΓΔ41]6] 
ΡΪδοθ, Πθαΐ. χυὶ. 4. Απὰ 15 {πὸ Ν ον Ταοβίδιμθηϊ 
σάββατον δρὰ σάββατα ἄσηοϊο ἃ περῖ.--[Βαϊ 
(θθγα ἰθ πὸ ποοᾶ οὗ ἱακίηρ ΟΣΓΙ δηὴ Πῶσ ἴῃ ἃ 
ἄουθ!ς κεῦβο. 76 οδηποὶ ἰαἴζο ΛΞ ἰῃ δ ἀου]θ 
ΒΘΏ86 ἴῃ Ζεοΐ, χῖν. 16 δῃὰ 1 ὅλῃ. υἱΐ. 16, γῇ γα 
[16 οοῃβίγυοιίίζοη ἰβ βία ατ. Οομρ. [680 Ὁ]δοθη 
«ἰιἢ (6 οὨ6 ὈΘΙΌΓΘ 8 ἴο 866 {Π|2ὲ ἴῆ6 70 ὦ ἃ νδὶϊὰ 
οὐ]οοϊΐοη, νι ΐϊοῦ οὐρ δυίμον αἰὰ ποὶ 5866, ἴο 186 
οοηδίγαοιϊλοη ποῦ ἢ. ργοροβοβ.--- ἢ. Μ.]-- Π9 
δὲ γοῦβο οϑυσίθ8 οὐδ χοσο {Π]ΥὉὮ (Π6 γτοΐγδίῃ : 
ἜΒΘΙΘ ἰα ΠΟ ὕΡθ806 ἴο ἴ86 υνϊοἰκοά (σιν ὶ. 
22, νὶϊ. 21). Το Ῥτορίιοὶ μδ8 ἤθσο, ἴοο, 110 
ουἱ]Ἱἕηοϑ οἵ ἰμ6 ἰοροζγαρῃῦ οὗ {μ6 οἷα «“δγυβαίθηι 
Ῥοίοτο ἷ8 ογθ8. 418 (πὶθ μ88 ουϊδὶἀθ 18 Ὑ41]6, 
Ὀαυϊΐϊ ἰα 15 ἱπηπιοάϊαῖο πο ογβοοά, 8 γ]δοθ ἰῃΐο 
ψ ϊο ἢ 4}} (πΠ6 Δ] οὗὨ (116 οἱτγ 18. γον, Ὀθοδιιθθ 
τ ψ88 ἃ ρίδοο ὑγοίδποα ΟΥ̓ δϑοιΐηδῦ]θ ΔΟ] ΑΙ γυ. 
ΠΆΠΙΘΙΥ, ἰδ6 να] 0 οὗ Ηϊηηοαι, ἢ6 οοποεῖνοδ οἵ 
(ἀοἰιθηηᾷ 88 δα)δοθῃί ἴο 186 Ὠ6Ὺ Ψε6γάβα! θὰ, Ουτῦ 
Τιοτά δρργορσγίδίοθα (μῖ8 υἱον οὗ (Π9 Ῥτορῇοί βοὸ [Ἀγ 
1Πδὲ 6, ἴοο, ἀοβογὶ )θ8 γέεννα 88 1Π6 Ρΐδοθ “ὙΏ6ΓΘ 
ἐποῖς ποτὰ αἰοίῃ ποΐί, δηὰ {μοῖρ ἤγθ 15 ποὶ 
ᾳυοηομοὰ" (Μαιῖς ἰχ. 483-48). ΤΙ ἢ} [0]- 

Ἰοπίηρ 3 ἀοποὔδθ ἃ αυδὶὶ βϑὰ ϑϑεΐηρ, 86 τὶ! ΡἾθα- 
διτθ, ΜΓ Ὴ δΌμόστοποθ, τὴ ἱπίογοθι. [Ηΐτο σπἰῃ 
ἨΟΓΙΌΣ, 88 ΔΡΡΘΆΓΒ ἔγοπι {Π6 ἰδϑὶ ο]4086.---Ὦ. Μ.] 
(Οοπιρ. γον. ὅ; 11}, 2; Ῥβ. χχὶϊ. 18: ’ῖν. 9; ἄἀφη. 
Χχὶ. 16, χὶΐν. 34, εἰ Ἢ τάϊηρ [06 ΤΌΓΙΩ 
{πεῖ ἀϊοθ ποὶ δῃὰ [π6 ἔγο ἰμδὶ 18 ποῖ υθηομοά, 
Ἧ ΔΓ ἰ0 συδτιὰ αρχαίΐηδί [6 ΘΧίγοθ8 ΟὗὨ Δ ΤΌΘ 
τηϑίουϊαὶ υἱὸν δηὰ οὗ δὴ δρβίγαοὶ 146ΆᾺ] οῃο.--- 
“Οεα παν γ, (86 ψόγτη ἴδοὰβ οα ἴῃ ἀἱβογμαπί ζοά 

γ, δηὰ ᾿ῃρη ἀΐθη: {π6 ἤγθ σοηβητῃθβ 118 ὕπο], 
δηὰ ρμοο8 οὐ. αὶ Πδσὸ ἰβ ἃ βίγδηρβ το υβίθυυ οὗ 
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βαβοτίηρ---α πότ ποὶ ἀν ηβ, ἃ ἔτϑ μοὶ ἐρηνανοννα 

εχίϊποϊ;; 8 ΓΘΠΙΟΣΒΟΙΪ ΠΔΘΠΔΟΙΥ οἵ ῥϑβὺ καὶ, δ 

8}}-ροποισαίίηρ βθηθο οἵ Ὀἰνίηθ )υδιίοο." ΚΑΥ.-- 

Ὁ. Μ.1--ἸἸἹ Ἰο ἰουπὰ Ὀεδιἀεβ Ἀθγθ οὨ]Ὺ Ὅδη. 

χἰϊ. 2. ὙῈΘ τοοῖ ἸδΥἽ ἄοοβ ποῖ οοσῦν ἰη ΗοΌγον,. 

ΤῊ νοχὰ ἰβ ὀχρίαἰποὰ ἔγοπι Ασδοὶς τοοίβ σβίοῖ 

ἀρηοίθ γερεῖϊεγε, ἰαφάϊο, δονέσηιειιά Φ886. “ΤῈΘ 

Ρχορμεῖ ᾿ιδὰ βροίκεῃ ἰῃ χχαχίδὶ. 14, δἱβο, οὗ “ενυῦοσ- 

ἰαϑίϊης Ὀυτγηΐηρα." Ηζς, πμοθθ ἢ 05 αν Ἀεϑθῃ 

ἰουοῃ θά τί τἢ6 “Ἰἶνο οοδὶ᾽ ἔγτοπι [16 μεδυθῃὶ 

αἰίαν, υπἀοτκίοοά ἐπὶ ἨΟΙΥ Τωονὸ τουδί θα ἴο 8}} 

ἐμαὶ ἰδ ὙΠΏΟΙΥ “8. οομδβυχλίης ἄγθ᾽" (ΒὉ. χὶϊ. 

29). Καυ.--"Ὁ. Μ1] 

ῬΟΟΊΤΕΙΧΑΙ, ΑΝῸ ΕΤΉΗΙΟΑΙ,. 

1. Ου ἴχνυ. 1, 2. Ουτ ἴ0Β"Ρ [88 βαϊά, ΞἨὸδ 

ἰδαὶ βοείκοι ἢ βηάοι μ᾽ (Μαίι. νἱΐ. 8). Ηον, τἤθη, 

ἄορ ἰξ οοῦῃα ἱπαὶ (6 εν ἀο ποῖ βηὰ ψῆδί {867 

βϑοῖς, δυέ 6 Βοαίμοη πὰ ταὶ (Π6 0 ἀϊὰ ποῖ 

βϑοῖ 7 ΤῆΘ Αρορίὶα Ῥβη] ραῖ8 (μὲ χυσϑίοη δηὰ 

ΔΠΗΝΓΘΓᾺ ἧΐϊ, οι. ἶχ. 80 ραη.; Χ- 19 5αη-; ΧΙ. 7. 

[566 αἷρο χ. 8]. ΑΙ! ἀδρθηάβ οὐ ἴθ ὙΔΥ͂ 1ῃ 

ΜἩϊοΝ νγὸ βοεκ. ΓΥΤΉΣΕ ΜΑΥ8: Οναόγεγα ἢ ἀυ- 

»ἱδοον. ῬΡηΐπιο, δεοιυπάιπι Ῥγαεϑογυρένσι. ἱ Ἀεὶ, 

ἐἰ δὶς ᾿τπυεπῖιν ϑεουπάο, φιαεν ἐξ πΟδίτ δ 

εἰιμάϊϊε εἰ οοτιδι ἴϊ8, εἰ δἰδ πον ὑπυεπῖμισ." ΤῊΘ δον, 

πίῃ θχοορίίοη οἵ 186 ἐκλογή (Βόπι. Σὶ. 7), βου ρῆῖ 

ΟὨΪΥ͂ αἴτοσς ἐμοῖς οὐστι ΒΊΟΥΥ͂ δῃὰ πιϑγῖ. ΤΊον 

βουχαὶ ψὰδὶ βαιίδῆοα (πὸ ἤδθβε. ΤΆΟΥ ἀϊά ποῖ 

βιθδν (π6 βρίγί: ἴῃ ὑπ ἀοριμ8 οἵἁ ὑμεὶγ ᾿ρατί ἴο 

σρθαῖς,--- το βρί τίς προ οδη Ὀ6 βαίββοᾶ ΟὨ]Υ Ὀγ 

(οοὰ διιοὰ ἴον ἱι. ΤΟ ἰδνὺ τ ἱοὶ 85 βρΊγθη ἴ0 

βοῖὰ ἐπαὲ (6 ταϊρας ῥεγοθῖνθ ΕΥ̓͂ πηθδηθ οἵ ἱΐ 

(ποῖ οπσα ἱπηροίδηςθ, Ῥθοδπιθ ἃ ΒηδΔτΘ ἴο 1μ6πὶ. 

Εὸν ἴπ6 7 ρογνοτγίβά 1ϊ, πηδὰθ σαί Ὑ728 οὗἩ ταΐϊηοῦ 

ἱπιρογίδῃοο ἐμ9 οἰἱοῦ πηαιίοσ, δηα ἴμ6π Ροσβυδα δ 

[ποιηβοῖνοθ ἴπαὲ (ΠΥ μιὰ ἐμ! β!1οἀ ἰς δῃὰ πϑγὸ 

τἱρμίθουΒ. Βυΐ ἴμ6 Οοηι1ε8 πὸ δὰ ποὶ 116 

αν, δὰ τοὶ (5 βπαγθ. ΤΉΘΥ͂ ΜΟΓΘ ποὶ (6Πὶ ἰοὰ 

ἴο θα ἐμ ριαἀαρορίοαὶ αἰδοῖ! πο οἵ 118 ἴατ. 

ΤΟΥ {ε]ξ βἰ ΩΡ  Υ (πὲ (ΠΩΥ̓ γγΕΥΘ ὀγβάκοῃ ὮΥ αοἀὰ. 

Τηοῖν βργὶς ταβ πθηρτγ. Απὰ τμθα ἴοσ (ἢ 9 βναὶ 

εἶπιθ Θοάβ ποτὰ πῃ 189 Θοβρεὶ νγὰβ Ῥγοθθηϊθὰ (ο 

ποῖ, (ἤθη ἐμ 6 τοοοΐνϑα 1ϊ ἐΠ6 ΠΊΟΓΘ ΦΆΘΟΥΥ ἴῃ 

τορουγίΐίοη ἰὸ ἰΠ6 ῬΟΨΘΙΤΥ͂, πιοϊομοάηθεβ δηά 

ἐπα κο ἴῃ πίοι (ΔῈ δὰ δθθῃ. ὙΤῈῈ 76 αἰὰ 

οὶ πὰ ψῆδὶ ἐπ 6γ βουμαῦ, Ὀθοδῦβα (ΒΟΥ δά ποῖ 

ἃ Βρί γἰ δὶ, θα Δ οτπδὶ ΔΡΡΥΘ ΒΘΏβΊΟΏ οὔ {π6 ἰδ, 

δηὰ, 1 ἴθ οἷάδσς Ὀγοίβοσ οὗ 86 ρτοάΐραὶ βοῇ, 

ψογὸ }}, δηὰ ὈΙπά ἕον (μαΐ τοῦ Μ]88 ποοάία! 

ἴον ἰβοπι. Βαϊ ἰδο Θοηι165 ἑοαπὰ νδὲ ἴμοὺ ἀἰὰ 

τοί βοοῖκ, δθοδῦβο {ΠΥ Ὑ6ΓῸ [{κ6 [89 Ῥτοάϊχαὶ βου, 

ψῆο ψβ ἐπ τότ σϑοθριῖνο οὗἉ στϑοθ, ἴῃ πιοσθ 

Ἠθ ᾿ποοάρα ἰϊ, αῃὰ {89 1688 οἱ δἶπιὶ 9 δὰ ἰο ἱϊ. 

[ΤΉογο ᾽8 ἱτπαροτίδηϊ ἰγαϊῃ βἰαιοθαὰ ἴῃ 116 Τογοροίηρ 

τοπιατκα, Βαὶ ἰς ἀοα5 ποῖ ΔΙΠΥ εχ ρ δίῃ ΜΕΥ [ἢ 

Τὺ ἰα Τουπὰ οἵ βοβο νῆο βουχιὶ Ηΐπι ποῖ. 

ἼΠ6 βίπηου ψῆὸ 88 οδίαἰῃοα ΤηΘΓΟΥ͂ ὙΒΘη ΒΘ 

Δβῖτθ ὙΠΥ7 τουϑὲ ἤαΥΘ ΣΘΘΟΌΓΒΘ ἴο ἃ Ἀἰρῆον σϑῦθο, 

ἃ οδῦβο οαἱ οἵ αἰτθο ἢ ὀνθη ἔγϑο, ϑουθγοῖρη, θβϊοδ- 

αἷοῦβ . ΜΙ ἰδ οἵ αοὐ πὲ βμονοί ΠΟΡΘΩ͂Ν 

Βου. ἰχ. 16. “ΤΠ ουμὮ ἷπ θυ ΟΠ] Π1ΟΠ 

5 ἰουπὰ οἵ ἐδοθο δαὶ μοεκ Ηἰἶπι (Ῥσονυ. υἱ!}. 17), 

γοῖ ἴῃ {π6 τὶ οοηγογβίοη Ηθ 8. Ἰουπὰ οἵἁ {{π050 

1μδὲ οοοῖς Ηΐπι ποῖ; ἴον τπογοίοτο γὸ ἰόν Ηΐπι, 

θϑοδαβο Ηο βτεὶ Ἰονοά τ5. ἨΈΚΕΥ. Ὦ. Μ.]. 

9. Οπ ἰχγ. 3. Οοὐβ Ἰοηρ-υῆογίηρ ἰδ χτοδί. 

Ἠο εἰγοίοια ουἱ Ηἰΐ παηάβ 9 τ ῃοΐθ ἀΑΥ͂ ἀπά 

ἄοα8 ποὶ ΩΚΙΟ ὙΘαΣγ. Ἦ μαὶ τηδῃ που]ά ἀο [ῖ8 ἢ 
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ΤΊ αἰβοδοάϊθηΐ ῬΘΟΡ]6 οοηίθιίμηδ Ἡΐηι, δ ἰ{ Ηὸ 
Κηον ποίμίηρ, δηή οουὰ ἀο ποιπΐηρ. 

8. Οη ἰχνυ. 2. “1 ἴδ οἷθασς ἴγοια ἐμιὶβ γϑγϑθ 
φναζίαπα 6886 τοεὶδίιδιίεπι. ΟἸτὶεὶ ΘδιηθρεΪὶν οἰγοιεποὰ 
οαἱ Ηΐκ βαδοὰβ ἰο ἔμ ὅν. Ἐφ νουῦἱἹά, δαὶ ἱΠοῪ 
ποῦ ὰ ποὶ. ΤΕ ἀοοίτίηο ἰπ6 ΘΠΟΠΒΙΓΔΏ ΙΒ 
Ῥγοῦο ἴγουι {818 ρ]δοθ, δηᾶ ΩΝ ἴοο, ἐπ «4οἱΐδ 
ϑυποάϊ  οάγαα. Ῥ. 111. Ρ. 16." Τειαη. [Τ86 
το οἵ Οοἀὰ πίοι ἰδ εαἰχεϊβοά ὃγ Ηΐδ δἰγείελ- 
4πσ οὐ δ δαπάξ οδὺὶ ὕκ, δηᾶὰ ἰδ, γοδἱϑίϑα, 
Τραιὶ ἤρσυταίγε ἐχργοθείοη ἀδηοῦθβ υῤρ νὰ ἐχ- 
ποτηρ, οοἰγοαιξηρ, δηὰ τ παν γ βαῖ ἴογίμ ὈΥ͂ 
ἙἘσίογιϑα {ΠΟ ]οβΊΔη8 88 ᾿ηαοδιηρ βυοὶ ζταοθ 
δὰ ὙΓ85 ὨΘΟΘΘΘΑΓΙ Υ͂ ργοάυοσῦνα οὗ οοηνογβίοη. 76 
ῬονΟΣ ΟΥ̓ πη ΐϊοὰ Οαοα φωϊοζδηδ ἰλοδὲ υὐὖἦο τεῦ 
ἐδαά ἴπ εἶπα (ΕΡἢ. ἰϊ. δ), ὉῚ ψιΐϊοῦ Ηος αἶνοδ 8 
πε λεοατὶ (Εζοϊκ. χχχυ. 26), ὉΥ πιἰοὰ Ηδ ἀγαιῖοβ 
(ο ἔθ βου (Φοϊη νἱ. 44. 45, 65), 16 ἐδ χύδοθ 
ψ ἠοῖ 8 οΔ]]οὰ ἰγγοβίϑιῖ }]6. Τὰθ ορίϊμοὶ ἰδ 
δηλ ὑθα οὐ 411 ιαηὰβ ἴἰο ὃθ ἔδυ ϊν; Ὀαΐ [δ6 
τδοο ἀοηοίοα ὃγ ἰΐ ἰδ, ἔγτοιιι [6 Ὡδίατο οἵ ἰδ6 σδβο, 
ποῖ γοβἰβϑιϑα. ΒΒΕΤΤΙΝ ἴῃ ἰγοαίϊηρ 126 Ῥοοα- 
ἰἕοπε εἰ ΕἸ άδ ἰῸ8 χορ] 1θ6 ἰο ἰμὶρ οὈθοίοη, “Αἰμά 
46εἰ [εο πιοπεηξὲ εἰ υοοαπίδ οχίογηΣ τοδίβίεγε; Αἰδιιὰ 
ἐδί οοπυεγδίοπεηι ᾿ονάεηἐ εἰ μ67' α ἐπ ΥῊ 8 

4, Οα ̓ χν. 2. δ.) 
ἴοι πιὸ, πδὸ διέ, Ἠλ6 Ὀ6Ὶ ηνό, 1) εὺ5 ορίϑηα, ἀμοὶ. 
,Ναπι ἀυδο πιὰ ηἶδ ἄμοε οεγίμδ 60. 
[{“ 1 οὖν χυϊάο Ὀ6 ον οτῇ ἰπουχμῦα, ΟΌΣ ΜΔΥ 

6 ηοὲὶ ΙΚοΙγ ἰο Ὀ6 χοοὰ ; ὉΓ ΟΥ̓́ΘΙΥ  πασθα 
τ᾿ τς {πουσἂῖ οὗ ουν ἷδ ΟὨΪΥ 61]. ΒΥ. 

δ. δὴ ἰχν. 8 5. “ΤΒο ϑινοοίοοὶ πΐηθ '8 ἰυτηοὰ 
διὰ πῆϑὰ (068 ρϑορὶθ ἰηἰο 186 δουγοδὲ μπρὸς 

διροβίδιῖσζθ ἴγοῦ) ,) ΠΟΥ͂ δῖὸ ψόῖβο ἰδ (ἰ6 
᾿ιϑδίμϑοω (“7 6Ὁ. 111. 11). ΚΤΑΒΚΕ. 

θ6. Οη ᾿Ιχν. δ. [7 αι λοίϊον ἐδαπ ἰδοι. “Α 
ἄδδρ ἱππεῖ ἱ8 μοσὸ αίνσϑη 8 ἰπίο {6 Ὡδίιτο οὗ 
(Π6 τυγδίογίουθ ἰδϑοϊῃηδίϊο το οδι βοἶθπλ 6Χ- 
ογοΐϑϑα οὐ {Π9 ον βἢ ρθορίθ. Τδο ᾿δνν μαπιῦ]οα 
[δηλ δὲ ΟΥ̓ΟΡΥ͂ ἰυγη ἩΪΐΙῺ πηοπχοηΐοσβ οὗ [ποὺς ον 
βίη δηὰ οἵ αοὐβ ὈΔρρι δο 8 Ὁ]6 Βοϊηθβθ. Ῥὰ- 
Βδῃ θη γοοα ποτὰ ομλ ἰδΐα, δηὰ δ] οσϑὰ ἰμθπὶ 
(1α (π6 πκἱάδὲ οὗἁ πιοτγὰλϊὶ ρο] αἱοῦ) ἰο σἤοεδῃ Ἰοῆν 
Ῥτγοίθηβίοῃβ ἰο βδῃοίϊν. ΤΠ6 τηδῃ, χο δὰ ὈΘ6Ώ 
οἤδσγίηρ ἱμοθῆθο οὐ ἴ86 τηουπίκϊη-ἴορ, ἀεδρίϑεαά [ἢ 9 

ἰΐϊθης πο πρὶ ἰο {Π6 ἰθιλ}]6 ἰο ῥγοθοης “8 
ὌΚΘη δηᾶ οοηίγθ ποατὶ.᾽ [1 Ῥμδείβαϊθμι Ἰοὰ ἰὸ 

8 ἰἴκο ἀαβον ήρλετῳ Ὀαοδυθο ἱξ, ἴοο, δὰ οιλριοὰ 
186 Ἰαν οἵ 118 δρὶ γἰἰπ8] ἱτωηροτὶ, δηὰ ἱ 118 
Ῥτονυϊαΐοπβ ἰηΐο ἐπ 6] οίπὶ ὑζοίδ." Κανυ. Ὁ. Μ.]. 

7. Ουη νϑια. 6,7. “Τδο Ἰἰοῆρον Οοαὐ ἴογθθδγα, 
{6 παγάον Ηθ ρυηΐρἢθ8 δὲ ἰδείέ. Τὰθ ρεθαίποθα 
οὔ ἢ 6 Ρυηϊδταεηὶ ζνι}.} ἴον ἰ6 ἀοίαγ (ῬΒ. 
]. 21). ΒΥΑΒΕΚΕ δῆοχ [ΞΙΘΗ. 

8. Οα ᾿ἰχν. 8 Βηαᾳ. [““Τ ΐθ 6 ὀχρουπάοαἃ ὉΥ 
8ι. Ραιὶ, Βοι, χὶ. 1-ὅ, σῆοσγο, τ βθη ὈΡΟοΩ ΟὐΟΆ- 
δίοη οὗ (πο γο᾿θοϊΐζοη οἵ ἐμ6 7 6να, 1 6 δεϊκοὰ Παίλ 
Οοὐ ἰΐκη, οαδὶ αὐὐαν ΗΝ ρεορί63 Ἠδ διβοσ, ὨΟ; 

. [Ιβοϊοὶγ ἔτοια ΟὨσίοίθη ἀοσα μανὶ 

ἴον, αὲ διὴδ ἐἶπιο ἰλέγα ἰδ α ταπικαπὲ ἀοοογἀδηρ ἰο ἐλε 
οἰδοίδοπ οὐ σγαοε. Τ δ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ 885 Γοίδσγοτοθ 0 
(μαὶ ἀἰδι!ρσοἰομ θα τουχηδηῖ. .. Οὐὖν Βανίουσ [δὲ 
ἰο]ά τ ἐπδὶ ἐὸν ἰλ6 ϑαΐδ οἱ ἐλοδα οἷϑδεὲ (μ6 ἀδγϑ οἵ 
ἰι6 ἀεοδέγυσίου οὗ 6 οπτ8 βου ὰ ὃ6 εἰογίεηθα, 
διὰ 8 δίορ ραυΐϊ ἴο ἐδ ἀοφοϊδίΐοη, τδῖοῖ Οἱ οσσὶδο 
ποῦ] Βανο ρῥεοοοοάοα ἰο ἰδὲ {πδὲ πὸ 
δλοιμὰ δὲ δαυοά. Μαῖϊ. χεὶν. 22. ΒΥ. Ὁ. Μ.]. 

9. Οα ᾿ἰχνυ. 16. Τδὸ Ἰυά ὁ πῖον ἐδηθ 
ἜΡΟΘ ἸΕΡΡῚ Υ ΕἸ ἀξος οὗ (86 Ἰδοχιδπε, ἀϊὰ ποὶ 
8 Σ᾽ ἀοδίσου ἴδ: ὑϑορὶο, βπὲὶ 1| εο ἀεείτογεὰ 
86 ΟἸ]ὰ Οονεηδαί, ἑ. 6.,ὄ ἰἔλο Μοεαῖς σεϊϊβίοῃ, δὲ 
(Π6 99 10|ῦἴ δ. ὯῸ ΣΏΟΣΘ ΟὔΘΕΣΥΘ (8 ἴῃ 65- 
5618] ροΐϊηίαβ. ΕῸΣ πὸ δον Κπόῖνη ἴἰο πἩμδὶ ἐσῖδθ 
δο Ὀεϊοῦρα. ἸΤδεγοίοσο, [867 Βαγο τὸ Ῥστίθαία, δυὰ, 
ΟΟὨΘΘΠυΘΏΪΥ, Ὡ0 δβοσίδοοα, ΤΒο Οὰ Οονοπδπὶ ̓8 
ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ ἃ το ϊῃη. οε δεθ οσα τοολί οἰθδιὶγ ἐμδὲ 
ἰὴ ΟΪά Οονεδηδηί, δα δὲ τδὲ ἀδαείρηθα ΟὉ]}Υ οσ ὁπθ- 
ἡδίΐοῃ, διὰ ἔον 056 ΘΟΘΏ ΤΥ, γ͵8 ἰ0 1δδί ΟὨΪΥῪ ἕο ἃ 
οοσίδίη ἐπε 11 πὸ οοπδίάες, ΤΟ ΘΌνΟΣ, ἰἢ 6 ΤΔΥῪ 
ἴῃ ποῦ [9 ἰπδρτηοοὶ ψδδ ὁχεουιοί, (ΘΟ . 
Ψοθορῆυδ), γὸ ὁδὴ (ῸΙΥ̓ β ἰδὲ ιν δεπε ὕδαν 
ἴῃ ᾿Ἰποσηρδίψθη ἐδ ΤΩΔΤ 8 (ὮγΒΘ. Τδογ ΕΣ 
ιδ)6 βίδιῃρ οὗ ἰΐ6 αἰνγίπο ἰάμτηοδιε. μὲ ῥορία. 
πἰηρ οὗ ἴδ ᾿υἀᾳτηοὩϊ οἢ (86 πο] 8δ8 ὕδθεῃ ὁχθ- 
ουϊἱοά οα ἐμοῖλ δὲ (89 ποιβὲ οὗ (οὐ. Βιι ον 
ΘΟΠ168 ἰΐ (δαὶ ἐπ Φ6ῊΒ Βανθ Ὀδοῦτμθ δῸὺ το ρΙΥ, 
Β0 ἱπϑοϊθηὶ ἱπ {86 Ῥγοθοῖὶ ἰἶτοθ, δὰ ὅσα οἱ βδὶϊ5- 
βοιὶ ψῖϊἢ τουδὶ πίη ΟΒ {πΠ6 ἀοίομεῖγο ἴῃ {μεῖν αἷ- 
ἀθμάθ ἰοπασὰ 89 ΟἸ σίβιΐδι οδυτοῖ, θὰξ μανῷ 
Ραδοοὰ οὐοὸς ἰο ἰβὸ οἴξηεὶνοῖ Τμὶ 8Βδα αχίβδεῃ 

ἴο ἃ Ἰασᾷε οχ-" 
ἰοωὶ ἰοδὲ {π0 οοσμδοϊουδβεαδδ οἱ Σὲδ ὨΕῊΤ Ὠδπηθ. 
ΤΠΘΓΘ ΔΣῸ ΓΔΩΥ ΟἸχὶδίΐδηδ γ8π0 δοοῆ δὲ {(μ6 πδσὴθ 
οὗ Ομ γί οιῖδη, δη ἃ βοοὶς {ποὺς ΠόΏοΣ ἴῃ σοσομδίληςς 
8}1 ἐΠδὲ ἰ6 ο8110ἡ Ομ τϊδίίδη. ΤΗΐδ 16 186 ρσόμδσα- 
ιἴοῃ ἴον [86 ῥυάστη πὶ οὐ ΟΠ τἱδίεπάοσα ᾿ἰβ6]}. 17 
Οἰτϊϑίομάοιμ, που]ὰ Πο]ὰ ἔβας πος ἰδπεὶ, ἐς που]ᾶ 
τοδί δἰγοῦρ, δηὰ π0 ΟοὯΘ που] ἄδγο ἰο τροοὶς 
ΟΥ̓ ἴο 88881} βου. ΕῸΓ Β86 ψοῦ ]α τπ θη αἶκε οὗ 
{πὸ 111 Β]οβδῖηρ βίο 1168 'π [86 Ῥχιηςοῖρ]ο οὗ 
ΟΣ ἰδ δα γ, δηα ΘΥΟΙΥ͂ οΩ6 πουἹὰ μὲ οὐ] οὰ ἴο 
ΒΟΥ Γοβρϑοΐ Ὁ ἴπ6 ἔτυΐλὶβ οὗ [818 ρσῖποῖρ]θ. Βυῖ 
Δ 8 (Βεϊδίδη οι, ἐπὶ 18 δβδῃδιηϑᾶ οὗ ΒΟῸΣ 
εἰοσίουβ ΟἸ γί βίδη Ὡδηηθ, ἰδ βου} ἴῃ ΤΩΟΓΘ 
ταΐθογϑ Ὁ ]8 ἔμδὴ (Π6 Ζενβ, Ἰαάρεὰ [Βουρ ἢ ΠΩΥ͂ 
ἢᾶνο ὈθθΏ, γΠῸ δι}}} εδίδοιη ΒΊΔΉΪΥ {ΠΕΙΓ πδτλο, 
δηὰ πῇ|ϊδὶ χοιιδὶπδ ἴἰο ἔδοπι οὗ τΠεἷν οἷα γχοϊϊρίου. 
ΤῊῆῦθβ ΟὨσἰ δίδου ομ, 1Ὼ 80 8. 86 Σὲ ἀδπΐῖθα ἰῃ6 ποσί 
δηὰ εἰκπίβοδηοθ οὐ ἐπα πδπιο, 15 ατβά θυ 81} τοδοὶ- 
πᾷ 8 οοῃάϊοη ἰῃ Ἡπϊσο ἱξ ψ|}} Ὀ6 θοὸ στρα ἴοσ [Π6 
βοοοῃὰ δοὶ οἵ ἴθ Ἰυαάδρτηοηὶ οὐ ἴπ6 ποι]ὰ, ἐμαὶ 
ἐπα Μ|1}1 06 Ἰοηροὰ [ὉΓ 88 ὁ Ὀεῃβεῆϊ. τὰΐα 
δροκίδίθ Ομ γθιθῃάομυ ΜΠῚ δὲ [86 κἰηρνάοτα οὗ 
Αι οι σῖδι, δα Απ ἰοδγῖδὶ Μ}} τηδηϊοδὶ Εἰτηδοὶῖ 
ἴῃ ϑαϊδηΐο δηϊδρουΐθηη ἰο Οοἂ ὉΥ εκἰἰηρ ἰὼ 186 
ἰθαιρὶο οἵ Θοά, δηὰ ρῥγοίεπάϊης ἴο Ὀ6 αοὰ (2 
ΤΏοδα. 1]. 8 Βα4ᾳ.). [ἴἷ3ἃὁΗθΗἨα ἠ(ο ποὲ αυἱΐδ βῆαγθ 81} (9 
ΒΟΉ πηοηΐθ οχργοεβοά ἴῃ (ἢ ἷβ ρασαταρῃ. ἯὯ7)6 ἅττα 
ἔα ἴσοπι δοίῃᾳ, δὸ ἀοδροπάξηϊ 6 ἰο (μ6 ρσοδρϑοίδ 
οἵ Ομγίθίοπάοαι, δηυὰ ἐπὶπς ἰδὲ ἐμεῖο 'ὸ δ 
ἸΔΟΪῸ οΟὈὐνίουθ ἰηϊοσργοίδου οὗὐ (86 ῬΎΡΌΣΥ. 
ΝΙΝ ἔσγουι 2 Το. ἐδ ἰδδὶ ἱπάϊοδιοὰ.---]ὸ. 

10. Οἱ Ιχν. 17. εἰ’ το μοὰ σεν ἐδ Ῥσοβθὺὶ 
ῬδΕΘΑρῸ ἰο ἰθϑειλν οὗ πον βεανϑηβ διὰ 6 6 Ὴ δδσίϊι, 
Ἧ6 τλϊρῆϊ ΒΑΥ͂, 89 ἸΏΔΩΥ ρμοοὰ ἐπίογρυοίοσ ὅο, ἴμδξ 
εἶἰο ἰἸδηρύαρο ἰ6 δχυτγαίδνο, αηά ἰηαϊοαίοβ ποίην 
ΤΟΙ ἰδδΔἢ 8 ΠΟΣᾺ] δηὰ δορί τἱίπαὶ τονο]υίίου. 
Βυϊ τὸ οδωποὶ ἴθ ὀχρ δίῃ 2 Ῥεῖ, 1. 10-18, ΤῺ 
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ϑαυὶἢ ϑεὰ ποανθηϑ 88}11}} Ῥδὴβ ΔΝΑΥ; 
ῥδνριαι ἴδια, ᾿ὶ. ὁ; Ραε. οἱἱ. 25, 26). Βαϊ πον οδὺ 
0 ΒΌΡΡοΟνο ἐμδὶ οὔὖὐ Ῥγορίβοὶ Πουθ γοῦθγβ ἰο [86 
ὩΘῊῪ Βοδνϑῶβ δηὰ πὸν οδείδ, πιϊο δ ἀνὸ ἰο θῦυο- 
οοϑὰ ἰδ ἀοδίγαοίἑθα οἵ δ9 νον] ἃ ὃγ ἤγοῦ [Ι͂ὼ ἰδ6 
ψοΥθ68 ἰδλὲ (Οἱ ον ἰκν, 17, α οϑράϊείοη οὗὨ [Πΐηκο 
ἷο ἀοροσέυοὰ παΐοῖ, διιμουχὰ Ὀοίζον [δ ἐδ ρτθ- 
δϑηΐ, ἰ8 οὶ 60 κχοοὰ δ ἼΠδε. ΡΕΠΘΟ ΤΊ δ 688, 
᾿υϊοαϑοά εἰδίθ οὗ ἰδ γϑάἀδοιιϑά, πιο τὸ ἰοοῖς ίου 
δῆλον ἰ[9 οοὐμΐηρ οὗ 86 ἀδγ οὗ ἰ!6 [9Ε᾽». Υοὶ 
[το Αροβέὶο Ῥοίον (2 οὶ. "ἱἱ. 18) ον ἀθῃιν σθ- 
Βειὰδ 86 ργουινέδμο Ὀδίογο 85. οὗ πον βιεαγοὲ δοὰ 
8, ὨΘῪ , 38 ἀεδίησθα ἴο τοοεὶνο 18 δοοοιρ  ἐβἢ- 
τηθοὶ δῆιου (80 οοηβαρσταιίοα πθιϊο ἷν ἰὼ ἰδίκθ 
Ρἶδοο δὲ ἐῃὸ εὐὰ οἵ ἰδὸ ποείά. [1{ τὸ μδὰ βοὶ 
Σοθροοὲ ἴο οὗδιον βοείρίυζοδ, δηὰ 1 πὸ ουογϊοοϊκοὰ 
το 086 πιδο Ὀγ Ῥοίοε οὗ ἐπἰδ νὸ δου ὰ 
ποὶ ἴδῖκο ἰΐ 1 τα ]γ. Βαὶ τὸ οδη ἰδ κο ἰΐ ᾿ἰΐογα ὶγ, 
1 τὸ βΒΌΡροδο ἰπαδὲ πὸ Ρειορδοὶ δὶ ἰοφοίμοε 
ζαΐαγο ονοηΐβ Ὠοὶ δοοοτάϊης ἰο εἰτοὶν οὐον ἰδ ἐ:π,6. 
Ηὸ 50εὲ8 ἰμ68 6 δοῦνοὴβ δηὰ ΘῈ ϑδείδι δεὶδα. 
ΟΥΒΟΣ βόθῦθ8 δγοὸ ἀἰδοϊοδθεὶ ἰὸ [ἰδ ργορμοίΐα ὁγ6 
οὗ ἃ καγδηὰ δηὰ Ἰογεληϑρίγίηρ πδίυγο. Ηθ δῃ»- 
ὨΟΌΩΟΘΘ ἔμοῖι 86 ἰπίατο. Βαϊ [6860 ΘοθΏθ8 δ ρ- 
ῬΟΔ6 ἴδμ6 οοοἰϊδυσὰ ργογαΐθηοθ οὗ ἀοδίδι δηὰ Ἰδῦοῦ 
{τὸγ. 20 5ᾳ4.), Ὑμιολ, τὸ κπον ἔγοια ἀοάῃϊι(θ 
δἰδίοσωθη οἱ ϑοιίρίαγο, ψ|}} ποῖ οχίϑί πθθη ἰδ 6 
ΒΘῊ ΠοαΥΘΏ διμὰ ΠΟῪ ΟΔΡ ΔΡ (οοῦλῃ, ΠΟΥ. 
χχὶ. 1- 4. Το ῥσοροῦ τον ἀνία οὗ νοῦ. 17 
ἴο ἰδΚο ἰἰα ρεοαϊοϊίου ᾿ἰὑοτα γ, δαὰ ἰο μοΪά αἱ 89 
βαιη9 ἰδτοο ἰπαἰ Ἰη [89 (οἱ οπίηρ ἀοδοτί ρου (σ πίοἱ 
ὧδ τμδὲ οὗὨ [})}0 πν}} θη απ) ἤματα (πἐπρ9 ΔΙῸ Ργθ- 
ϑοηϊοὰ ἴο 86 ΠΟΙ δὸ σ δὶ υ μεῖογ, δῃὰ ποΐ 
᾿φνρρρύναμ Νὴ κυ ἐὰμε τα τ νον οἷϑ γεπονβίοη οὗ 
οάγοῦ δηὰ . Νὺοε που α (μὲδ ΒυΓρεῖθο ὯΔ, 88 

Ἰδαϊδὰ δηὰ ἰὴ6 οἰδοεὲ Ῥιόορβοὶβ ρίδϑο οἱοδοὶν ἰο- 
ξ.υ τὰς ρίοίινροα {αἰαγο ἐπέηρο πἰοὶὶ ὃ6» 
οἱ ἰο ἀϊβίογοις ἐδαλοα. ΤΠ ΠΟΥ ἀο οὶ ἄγαν (δ9 
Ἰΐπο βιΆΕΡῚ Ὀοίποϑο εἰΐθ νον δὰ ἐπ ποχί. 
Οομρδῖο [δα ἢ οὗ ἴπ6 δὐοϊϊοι οἵ 
ἀπε (Στ: 8) " ἐα τείχεος ̓νρήηε ὙΠ τὴν 
ἐπδὺ τυδὲ ὨΔΡΡΘΩ ἰοῸ ὍΓΘ ἰὨδι δίαίθ ϑοί 
ἀγαώκμμβή κω ἣν Μ1" 

11. Οα ἰχν. 20. [Το οχσιθησίου οἵ (Π6 Θοαροὶ 
ΦΨΟΙΥ͂ ΤΠΘΓΟ, --οἴ 118 Ῥυγο ῥεϊποῖρ]οβ οὗ ἰθιαρεῦ- 
8006 ἴῃ οαἰΐηρ δοὰ ἀντὶ ηπἰκίασ, ἰῃ γοδιταδηΐηρ τΠ6 
Ῥδιαίοηδ, ἰῃ ρεοάἀαοίηρ, οαἰήβηθθθ οὗ παϊηα, δῃὰ ἴῃ 
διτοοίίη Μᾶὶ, που ΩΥΓΟΔΙΟΥ ἰδησίμοῦ οὐλ {δ6 
}}ὁ οὗ πιδ. ἜΠῸ6 μῆαρθ μϑίθ ϑι]ρίογοα ὃγ ἰἰ6 
Ῥειορῖιοὶ 15 ἄλοτθ ἰπδα Π1ΘΓα ΡΟΘΙΓΥ ; ἐξ ἰθ οἱθ ἐπδὶ 
ἦι (οααάοὰ ἴῃ τολ] ἐν, πὰ ἴα ἀοοϊχηδὰ ἰ0 ΘΟΏΥΘΥ͂ 
ταοῖΣ ἱμαρογίδηιϊ ἰξωῖ.᾽" ΒΛΈΝΕΝ. Ὁ. Μ.]. 

12. Οὐ ἰχν. 24. [1ἰ οοσῦζβ 9 τὸ ἐμδὲ 8η δΓἵ- 
ΤΟΠΘΟΙΒ Δρρ]Ἰοδιίοι ἰα ποαῦθη! ν δὰ οὗ {π6 
αρόμοκνς Ὅγ6 ἰδοῳ οαἱὶ, οἰ.. ὙΠ ἀφοϊαταίίοη 

πλδάο ἰη οοπμοοίίοη πὶ [6 αἰ οΥΥ δοὰ ὑ]ουθοά- 
ὯΘ68 οὗ (Π6 ἰδηὲ ἀαγα. [{- Ὀο]οησΒ βροοΐβοδ!!ν ἰο 
ἴδ τ Π]θηηΐαπι.. ΤΠ αγΘ δζθ, ἰηάοθά, ὁσοιδι οῦθ 
πῆοη Οοά οὐθα ΠΟΥ͂ δϑθβ ἰοὸ δοῖ δοοοιϊηρ ἰὸ 
εκῖ9 ᾽ν. (Οοιρ. δα, ἰχ. 23). Βαι Ῥδυὶ μδὰ 
ἴο ῬΥΑΥ͂ ἰπεῖοϑ Ὀσίογο ᾿9 σϑοοϊνοά ῃ9 δηδισον οἵ 
1Π60 [τὰ (2 ον. χιὶ. 8), Οοιμρεῖθ ἐπ9 ΌὈΪθ 
οἵ (89 ἱπιροείασδὶο πίον, [μικο χνῖϊὶ. 1-2, ΤῊΘ 
ΒΔΏΒΥΘΣ ἴ0 ΡΓΔΥ͂ΟΥ ΓΩΔΥ Ὀθ Ἰοηυρ Δοἰεγοα. ΤῊ ἐα ηοὶ 
ΟὨΪΥ ἰδιρῆὶ ἴῃ ἐμ6 ΒΊδ]6, δαὶ 8 νογί βδὰ ἴῃ ΟἩ γίβ- 
ἤδη οχρογίοσοθ, Βαὶ (ἣο ἐΐπλο νὶ}} οοῦια πῆθα Ϊ ἰδο 
[9 [ΒΡ πὶ]} ποὶ (8 ἐΓ δηὰ ἽἼχοσζοῖδο ἰδο δι ἢ 
οὗ Ηἰς ροορ!]ο.--Ὁ. Μ.1. 

13. Οα ἰχν. 25. “ ἔιμο Ἰοτσοῦ δηΐπιδὶο 'ἦνο ἴα 
οσι λιν ἴῃ οοηδοαθθῆοθ οὗἨ ἴμο δίῃ οἵὗὨ ἴδῃ, ἃ 

δὲδίο οὗ τηῦδὲ Ὀ6 τοδίοσοὰ ἴο ἱποῦλ δ᾽ οῶρ 
σὶτὰ οὖν τοἀοτηρίΐοη ἔτομι δἰ.) 7. α. ΜΌΚΙΙΕπ 
ἴω Ηκηζ. Πα. Επουοὶ. χνὶ. Ρ. 46. [“Βγ ἰδέ 
ἰὼ (μῖ6 Ρ]δοθ ἔῃ ΓῸ δεθῦ}8 ἜΥΟΣῪ σθϑβϑοῦ ἰὼ ὑαὶιονο 
μας ϑαίδη, 9 οἷά ροάυοθν διὰ δυίμος οὗ ἀϊοοογὰ 
διὰ , 8 Ἰιθδηΐ. 16 τὶ ]οηηΐΩΣ ἢ6 
5 ἴο Ὀ6 δυῦ)θοξ ὦ ἴ89 Ἰἰονγοοὶ ἀορτοάδίζου. (ὑομ- 
μὰν ἴον [πὸ ἴογοθ οὗ ἔμὸ ὑηγδὴθ ἰὸ ἰδοῦ ἐλε ἃ 

Ιχχὶϊΐ. 9; Μία. Υἱὶ. 175. ΤῊ τγδϑ [86 οτίρὶ 
ἄοοαι οὗ ἴδο ἰϑιερίεν, ἀφ. ἐϊ}, 14, απὰ δἰνδὶ! ὃθ 
[ἈΠ] Ταγεϊοὰ ἰδίο ἐχοουϊου. Οοσρ. Βου. χχ. 
1-8 Ηξκνεβδου. Ὁ. Μ.]. 

14, Ου ἰχνὶ. 1. [" Ηδνϊηρ μο] ἃ ἊρΡ ἐπ ΘΥΟΣΥ͂ 
Ῥοίΐωϊ οἵ τοῦ ἐδο ἔγὰθ ἀσδίρι, ταϊμδίοη δηὰ νοῦϑ» 
ἔοι οὗ 89 ΘΒ ΣΟΙ οὐ ομοδθ ρϑορίο, 118 γοϊδίίοη 
ἴο ἴ86 πδίυγαὶ ἀοδοοπμά δι οὗ Αϑὲ οδῦθε8 
μπϊοῖ γτοηπὲτοὰ ἐμαὶ (δο ἰοέίον διιουϊά Ὀο εἰσί ρροὰ 
οὗ (μοὲγ ρϑου ας ῥεῖν! οροθ, δηὰ (ΔἸ νοσδίιΐου οὗ 
{πὸ Οαε1}66 86 ἃ μαζὶ οὗ ἴμο αἰγίηθ ρίδη ἤτοι ἐἰβ 

ἰσὶπ, (10 Ῥτγορίιοὶ ΠΟΝ δι άκοδδεβ ἰῃ9 δροαίδὶθ 
ἐοα οὐ δαϊϊανιον δον δὲ ἴμο οἷοβϑ οὗ ἰμ6 οἱὰ ἀΐο- 
μοιδδιίοα, τῦο, ἱπείοδα οὗ ργυϑραγὶηρ ἴὸγ ἐδ ρϑῃ- 
ΘΣΆ] οχίοησίοω οὗ 6 οἰστοῦ δηὰ ἰλὰθ ὀχομδηρθ 
οἵ οοεδβιοηΐδὶ ἕον ϑρίτέμ:8] πογδβἢρ, το θ ϑηραροὰ 
ἴῃ ἴ00 τοῦυ]!αΐπρ δηὰὰ σΟΒΟΪΥ ἀθοοτγδίίοη οἵ ἰμ9 
ἰδ ]9 δὲ δογιδαίθθ. Τὴ ρῥυὶάθ δοὰ ἰηἰοσοδὶ ἰῺ 
ιἷ6 χεοδὶ ρα] ο ψόσῖκ, ἴδ πολ ΟὨ]Υ Ὀγ 16 
Ηδετοάκ θυ ὈΥ 4}} {πὸ 7 6ντι, ἰδ οἰϑδν ἔζοιῃ ἱποὶ- 
ἀδηίαὶ εἰαἰθηιοηία οὗ ἰδ βοεείρίυτοο (ΦοὨη ἐδ. 20 : 
Μίαϊι, χχΐν. 1), 88 τὸ}} δὸ ἴσοτυ (π6 διμυρὶθ αἰνὰ 
αἰκεοοὶ δδοοουίίουδ οἵ Φοδορῇυδ. Τμαὶ τ1Π6 παίίου. 
δβουϊὰ δανο Ὀδθο ἰυ5 οοοσαρὶοά ῥγϑοΐθοὶγ δὲ [89 
εἶπ πῆβθ {πΠ6 Μοδαΐδὶ οδπλθ, ἰΒ οη6 οὗ ἰΐοθο 
δατοθυλθηίδ ὈΟΙ ΘΟ ὈΓΟΡΘΟΥ δη ΒἰδίοΣγ, πιιΐοὶι 
Ἄσδηηοῖ ὃ6 δοοουῃίθα ἴογ ὀχοθρί προ (ἢ0 δυρρο- 
κἰιίοη οὗ 8 μεονϊἀσηϊδδὶ δπὰ ἀθοϊμαηθαὰ δϑοῖτλ1}8.» 
οη. ΑΣΕΧΑΝΡΕΒ δὴν ΥΙΤΕΙΝΘΑ. Ὁ. Μ.]. 

1δ. Οα ᾿χτΐί. 1, 2. Ὑμδί δ ρεδηὰ νἱον οὗ ἐδ 
Βδίυο οὗ αοα δηὰ οὗ 6 ΜΔῪ ἰῃ ψιλοὶ Ηδ ἰα 
μιϑὰθ Κπονγῃ ἰἴ66 δὲ [00 ἰοαπάδείοη οὗ (686 
πογάδὶ οὐ τηδάο 4}} τπΐωρα. Ηο ἰδ δὸ χτοδὶ 
(πὶ ἴΐ ἰΒ δὰ δὐπυγάϊιν ἰο ἀοδῖτο ἴο δυΐϊ! ἃ ἰϑιὰρ]θ 
ἴον Ηἷι. Τδὸ πμοὶθ υπΐνοσδα σδηποὶ οοπίδὶη 
Ηἰΐπ {1 ΕἼΣ γἱϊ. 27)}] Βαὶ Ησ, πῖο οοηΐδὶπ 
ἘΤΑΒΟΑΟΝ οδῃ 6 οοἠίαἰποὰ ὈῪ ποίδῖηρ, 85 

ἰδδὶ 
ξτοαίεοί ἰο ἷῃ ̓  με  ναρννν Βαμδη ποδί 

'. δ 
ἰς νἱ 

ἷξ ποσίδγ οἵ Ηϊἷδ το- 

ἕν 8 
648ε6 Ηΐτ, Ηδ θηΐοξ ἰαίο 1ὲ, Ηο πηοῖκοα 
ἷῃ . Το τῖίδο δηὰ ῥσυάθως ἤθη οἵ. 

δβοέϑεηοο διιου ἃ ἰϑαγὶ ἤθοο Ἡδδὲ ἰδ οἰ οΗγ Ὡθοθθ- 
ἘΠ " βάφον ὺο ἘΡΟΝ ἐωρεῇ ̓  σδηηοί σόδοῖ 

ἴπλ ὈΥ δρρίγίηρ ἴογοθ, πέρ Ρ ἰο Ηΐπι, 
ΌΥ ἰέϑη ἴ0 ἰδῖκο τω Ὁ δἰοσω. αμπά 1ἴ 
βοίϑηοο δου μἷδοο ᾿δάδος ὑροὺ ἰδάάδοσ ἃ 
τὰ δηὰ ἀονηναγαάβ, βο οουἹὰ ποὲ δαί Ηἰβ 
μοίρηι οὐ Ηΐο ἀορίθ. Βαὶ Ηδθ θηίοτα οὗ Η]8 οτσῃ 
δοοογὰ ἰηΐο δ οἰ] -1}κ6, αἰπιρὶο ϑασ. Ηὸ Ἰοΐδ 
ΗΪ πβο ὃὉθ Ἰαἰὰ μοϊὰ οὗ ὃγ ἰἰ, Κορί δηὰ Κοοπη. 
Ἦ 16 ποῖ, πογείογο, ὈΥ (ἢ Σπ ο]]οοεὐ [4]0η6] Ὀαὲ ὈΥῪ 
186 Βοασί ἐμδὶ τ σδῃ Κηον Θοά. 

16. Ου ᾿ἰχτὲὶ. 8. Ηὺ πυῆο υὑπᾶδον ἐδο ΟΠ γδεΐδη 
ἀϊο ἴοῃ που]Ἱὰ γοϊδίῃ {86 ἴοσιηδ οἵ πουβῃρ 
οἵ [Π9 δηοίοῃςλ χἰϊπ] οὗ ααίάοισα που]ὰ νἱο]αίθ (μ6 
Τα ηἀδπιθηΐαὶ ἰατγο οὗ [86 ὩΘῪ ἐΐῃλθ, ᾿υδὲ 86 ἃ ζΏδη 
ὈΥ Πρ που]ὰ οβδηὰ δραΐηκὶ (πο ἰοαπάδίϊου οὗ 

ΤΊΟΓΑΪ ΔΤ, ΟΥ 86 δ6 πΟῦ]ὰ ὈΥ οβοτιίης (ἢ 6 
Ὀ]οοά οὗ ἀοββ οὕ βειἡσὶπο οἤδηὰα βραὶπεὶ ἐπ Τουηα- 
ρα οἴ ἰἢο ϑΕτΕΠΊΟΟΙΑΙ αν. ὃν σθση [9 ὍΟΟΥ; 

ὁ δ δπίδησθ ἢ89 δ Ὁ ἐπ ἐγρθ τλυδὲ νδη δ 
Ης νο νουϊ]ὰ ἐδ μηλϑς ἴγρθ δοὺς υἱἱὰ 14 
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ΤΟΙ που] ἄθοίαγο (λ0 Ἰδίίον ἰὸ θ6 ἰηδυδοίοωηί, 
που]ά, ἱπογϑίοσο, ἰουμα ἢΐθ βαὶ γδίΐοῃ ποῖ ὕροῦ 
ασοά οὨἹ]γ, θυὶ αἰδο ἰῃ ραγὶ οἱ μἷδ οσῃ [εβαὶ ροῦ- 
[οσταδῃοο. Ν αοά γον Ὀγοοῖὶς ηο χῖγαὶ. ΤᾺ ΐ 
ΟἸΕΠΟΥ ΟΌΓ ΟΥ ποιμίησ. 
τοϊογαίο δηϊπηδὶ ἢ 
Τοδίδιηθηῖ ἰδ οου]ὰ ἰοἰοσαῖθ τυσὰοσ οὐ ἴΠ6 οῇδι- 
ἱῃρ οἵ ΔρομπλίηδὉ]}6 ἈΝ τρν 

17. Οἱ ᾿χνἱ. δ. [ΤΟ τποϑὲ πλδ]ἱ ι δοά 
ΟΓΌΘ] ρεγβοουϊ:οβ οὗ 189 ἔτίοηδ οὗ νὰ μετο ἢ 
οτἰχὶ διϑὰ ὑπάοσ ἴμ6 ρῥγοίοχι οἵ 268] ἰῃ Ηἰ 
ϑογυίος, δηα πὶ 8 ργοίοαθοα ἀθδῖγ ἴο βοπον Ηΐβ 
Πδίηθ. 800 1 νδὸ ψ ἐμ6 978 ἤδη (ΠΟΥ ογυοὶ- 
βοὰ ἰμὸ [τὰ Ψε6θ08. βο ἐξ 8 ἜΧΡΓΘΡΕΙΥ δβαϊὰ ἱὲ 
που]ὰ θ6 τῆθὰ Ηἱδ ἀΐφοῖρ]ο86 σου] Ὀ6 ὀχοουλλυ- 
διεέος διὰ Ρυὶϊ ἴο ἀσδι, Φοδῃ τ Βο 1 τγδ8 
ΤῊ ἴῃ ἴῃ6 ρμογβοου(ίοηδ δχοίίοα δραίηδὶ τ 6 
δροβίϊοϑ διὰ οδγίν ΟἸγιδιίδηβ 860 Αοίβ γτἱ. 13, 
11; χχὶ. 28-91. ἰϊ γὙ88 ἴῃ 8}} (ἢ ρογϑοουξζουβ 
οὔ τῃ9 Υ δίάθηδβοβ, ἰῇ 81} 6 Ποσζοῦβ οὗ [6 [παυἷ- 
εἰϊΐου, ἰῃ 4}} μλὸ οὔΐπηθβ οὗ [9 Ὠυϊο οἵ ΑἸνα. 80 
ἦι νδϑ ἱπ (μ6 ὈΪΟΟΑΥ͂ Γοΐχῃ οὗ Μδιγ; δηΐ θὸ ἰξ δδ 
ΟΥ̓ΟΡ Ὀθοη ἴῃ 411} δροθ δηὰ ἰῃ δ} οουηΐϊγίοβ ΠΟΓΟ 
ΕἼΓΕ ΔΝ βαῦο ὈΘΘῺ ρεγβοουϊρα," ΒΑΒΝΕΒ.-- 

. Μ.]. 
18. Οἱ ᾿χνὶ. 10. “" Τῆο ἰάοδ πδῖοῖ ἰδ ρῥτεδοηϊοα 

πη (ΐ6 σογθο 18, δὶ 1 16 (6 ἀυὶγ οἵ 4}1 νο ἰονθ 
Ζίοῃ ἴο βυῃρδιμῖζο ἴῃ Π6Ρ 07. Τὴθ ἴσο ἐτὶοηὰβ 
οἵ αοἀ βῃουϊά τε]οΐοθ 'π ἜΥΘΥΥ γα] σονΐνδὶ οἵ τοὶϊ- 
εἰοη, ἴμ6Υ βου α γοὐοὶοθ ἴῃ 81} (9 βυοθδβ πα ϊοῖ 
διϊοη δ ἴῃ 6 αοαροὶ θὰ Βοδίμθη ἰδάβ. Απά ἱδπ6Ὺ 
Ψ|}} τοϊοὶοθ [186 οὔθ ουϊάθωοθ οἵ ρἱϑὲυ ἰο τοὐοΐοθ 
ἴῃ ΒΟΥ ΟΥ; δηὰ ἱμ6Ὺ ψ|Ὸ ΠΑΥ͂Θ ὨΟ )ΟΥ̓͂ Ὑ 16) 5008 
ΔΙῸ ὈΟΓΏ ἱπίο ἔπθ ἰκἰηχάοιμ οἵ (οὰ, ὙΠοὴ Ηθὁ 
Ῥοῦσβ ἄονπι Ηἰμ ϑρί γὶϊ δπὰ ἰη ἃ γονίναὶ οἵ το] σίοη 
Ῥγοάοοβ οἰδημβοθ 55 ρυαάθῃ δηά ἰγδηβίου πὶ ηρ δὰ 
ΗΠ τὸ οαυὶ ἢ ΓΘ δυ ἀθ}}Υ ἴο Ρ688 ἔγοπι ἴπ6 ἀθβο- 
Ιδϊζοι οἵ πίῃίοσ ἰο ἴΠ6 γογάυγο δηὰ Ὀ]οοῖι οἵ δυπ:- 
ΤΩΘΓ, ΟΥἹ ὙΠ 6ὴ 86 (080Ρ6] τηδἶκθα δυάάθῃ δηά σδρ!ὰ 
δ νδιιοοβ ἰῃ ἴπ6 μοδίποη ποῦ], πᾶγθ ΠΟ ἰγὺθ ονὶ- 
ἄθηοθ ἐμαὶ ἰμοῪ ἰονο ἀοὐ δηὰ Ηἰβ οδυϑθο. ΤΏΟΥ 
μᾶνθ 80 γο ίοη." ΒΑΒΝΈΒ.-- Ὁ), Μ. 

19. Οη ᾿ἰχνὶ. 18. Το Ριορμοὶ ἰβ. βοῦο οοτ- 
Ῥί οἰοἰΥ σονογηοα ὈΥ ἔπ 1468 ἰδὲ ἴῃ {π6 φ]οτγίοιιβ 
τίπιο οὗ 1μΠ6 οηά, Ἰονθ, τω δίογῃδὶ ἰονθ ἩΠὴ) ταΐψτι. 
ΤῆυΒ Ηδ πηδίκοα Ζίου δρροᾶγ 85 8 πιοίποῦ πὴ0 
ψ1}} Ὀσίης ἰοστἢ πὶῖὰ ἱπογοά 019 οδλθ δηὰ σδρίἰν 
ἱπηυ γα Ὁ] 6 ΘΒ] άγοη (νοσβ. 7-9). ΤΠ θη [86 [8- 
ΓΔΘΙ 65 ἀγο ἀορίοιοα 85 Ἰ1ἰ{16 οὐ ἄγοι ΜὯο διιοὶς 
[Π6 Ὀτοδβίβ οὔ ἰμ οἷν τοῖμογ. ἘῸγΠογ, ([πΠ 9 Βοβί θη 
πῃοὸ Ὀγίηρ Ὀδοῖς ὑπ [δγαοὶ θα ἰηΐο {Ποῖ} ΒΟΙΏΘ, 
τηδὲ ἀο (δἶ8 πῃ (ἢ 8 βδτὴθ ἩΔῪ ἰὼ ψ ιΐο ἢ το ΠΟ ΓΒ 
ἴῃ ἴ86 Οτγίθηϊς ἃγ νομί ἴο ΘΆΓΥΥ ἐμεὶν 1{{||10 6[}}]- 
ἄτγθη. [δεῖ ]ν, ονθη ἴο (869 Γ0ΒΡ Ηταμ οὶ Ταδίο γα] 
Ἰονα 8 δϑοσὶ δϑὰ (ςοπιρ. χὶ δὶ. 14; χὶῖχ. 1δ), δηὰ 
μα σἢ ον 88 ἃ πιοίμοῦ τηϑηϊίοϑίβ ἐὸ δον δ ]ΐ βοῃ. 
Τῆυκ τη6 ΙΒγδϑ] θα τ} Ὀ6 βαυτγουηπαοὰ ἰη (δαί 
εἰογίουβ ἐπιθ οἢ 8]}} β' θα ὈΥ͂ τηδίθγῃ αὶ ἰΙοσ Μα- 
ἴδγηδὶ ἴοσ Μ|Ὶ ὃ [6 οδαγδοίοσίβιίς οὗὐἠ πδὶ 

τὶ οα, 
20. Οη Ιχνἱ. 19 56. ΤῊΘ Ῥτγορἢοὶ ἀορβογῖ 68 

Τοπιοίβ (ῖηρβ ὈὉγ πογάβ νι ἢ ἰσἢ ἀγα Ὀογγονοα ἴγοπὶ 
{16 τοϊδιΐοηϑ δη οοποορίίοη οἵ ̓ ἶθ οσγῃ ἐΐπλθ, θὰ 
ὙὨϊοῖ αἰδηὰ ἴῃ πἰτδηρο οοηίγαδὶ ἴω ἰἢ8 ΓΟ 
οὔ {πὸ ἔπίατο νῃϊο ἢ ἢ6 Ὀοποϊάα, Τπα ἴῃ 6 Ῥτο- 
ῬΠοεί Κα οἵ οδοαροὰ Ῥβογβοὴβ ὙΠῸ ὧὸ ἴο Τδ- 
δῃϊαῃ, Ῥαὶ, Γιὰ, ΤΑΙ, πὰ Φασαη. Ηΐστο ἢ ἢδ8 
ΤΊ ΧΠΟΥ βοοὴ ἐμαὶ 8 γτοδί δοὶ οἵ ἱπάρηιηθηϊ τηῦβὲ 
Βανο ἰδκοη 0]806θ. Απάᾶ (ἢΐδ δοὶ οἵ ᾿υἀκχπιθηΐ 
Τωῦδὶ βᾶγα ῥδϑϑβοὰ ΟἹ ἴαγδοὶ, Ὀθοδῦθο [ΒΟΥ ἯδῸ 

ὁδόδρε, ἯδΟ ρῸ ἰο ἴΠο αφηΕ 1169 ἰο ἀθοΐατο ἰο ἐμοαὶ 
180 κΙΟΥΥ οἱ Φοδοναδ, ταυδὲ ᾿]αῖπΥ ὕὉὈ6 ὅΦοπνα 
Ηον δοουγδίοὶυ, ἰΏ βρὶϊο οὗ {Π|9 βίγβῆρθ ΤΩΔΏΠΟΣ 
οὗ Ἔχργοβαίοῃ, 18 ἴῃ δεῖ ἤδγο δἰδίοά ἐπδὶ ἰδ (ο0- 

, Ομ βιϊβοϊεν οου]ὰ ᾿ μοὶ οἵ ὕόδιδ ΟἸσίδὲ γγαβ ρχοοϊαἰγαϑὰ ἰο [6 Θεηῖλ]69 
δδουίβοοθο )υπὲ 86 17:|16 δα μῃο ὉἹὰ ' οχδεῖ!γ δὶ 186 (τη θη ἰδ6 ο]ὰ ἐΠοΟΟΣΔΟΥ 85 

ἀοειτογοὰ! Ηον 7υδὶγ ἀοοβ πὸ ἱπάϊςαϊο ἐμοὶ 
[Π6γ0 ΜδΒῈ ἃ ΟΔΌ884] οομηθοίΐοη ὈοΙ ΘΟ (ἤθε 
ὀνοηἰδὶ Ηο ἀἱά ποῖ, ἱπάοοά, κηον (πΠαὶ ἐπ δ δῖ- 
ἱοσίος οὗ ἔμο ο]α ἴοΓπ ἨΔΒ ὨΘΟΘΟΒΔΙῪ ἰῃ οσάοσς ἰδὲ 
16 οἰόγ 4] ἰγυ}} οῃοἰοοοα ἴῃ 1ξ πρῶ ὃ6 δϑοὶ ἔγεο, 
διὰ διϊοὰ ἴον Β]]ρ (86 π0]6 οατῖθβ. ΕῸΣ [80 
ΟΙά Οονοθηδηὶί οδηηοὶ οχὶδὶ ΒΕ ΤΗΝ {Π0 Νον, 6 
1,ΔῈΥ οδαῃοῖ βἰδηὰ ἩΣΙ8 οα04] αἰκοὶγ Ὀοαὶάο 186 
Θοθροὶ. ΤΊ]ιο 1.4 τηυδί Ὀ0 τοχασάϑα 88 δηηυ]]οα, 
ἴῃ οΥοσ (μδὲ (ἢ06 Οοδρθὶ ΠΥ σοῖο ἰηίο ἴοσοο. 
ΗΟΥΝ ΓΟΙΠΙΆΓΚΔΌΪ βίγσδηρο ἰδ ἱϊ, βονόνοσ, ἴμδὲ ἢθ 
6818 {6 αφηθ]ο δου Ταγϑϊδῃ, Ῥὺὶ, 1.14, δίς. 
Απὰ ΠΟῪ δἱῃρυϊδρ τ βουηβ ἰο Ρ6 ἰοἰὰ ἰμδὶ 186 
[δτϑ 6} 1068 06 Ὀγουσδὶ ὈὉγ [Π6 Οφη 166 ἴο ὅϑετ- 
ΒΑ 6 88 Δ οδδσγίηρ ἴογῦ Φοδοόονα! ΒΒυΐ ΠΟῪ δο- 
οὐυγαίοὶγ ἢδ8 πο, ποι ΥἰΙ Πρ δηάϊηρ, δἰδιϑαὰ {πὸ ἔδοὶ, 
πἰ ἰοῦ, ἰηἀοοά, 6ι}}} αυνδῖὶ 18 6] γεῦϊ, ἰμδὲ ἐξ 16 
{6 οοηνοσχβίοῃ οἵ πὸ Βοαίμβοη πον ἃ τπιὶσ γι} 
ἰηάμποο [κτϑαὶ] ἰυ δοϊζηονυ οάρο οἷν δανίουσ, δὰ 
ἰδὲ [86 Ὀοΐδ δἢ4}} καί ποῦ στουῃὰ ἰμῈ 1 οτὰ 88 
(ποὶγ οομμπιου οοηίσοΐ ΗΟΝ οἴγδηρο ἰΐ βουῃὰθ 
τ1Πδὲ τ ἢ Ἀγίοϑία δηα 1, ονΐ 68 8Π4}} θῈ ἰδίκθη ἴγοιὰ 
(80 αφηιοβ 6].ο, δηὰ δὶ ὩΘῊῪ ποθ δηᾶ ϑ'δὺ- 
Ἀδίἢι δ'8}} Ὀθ οοϊευγαιθαὰ ὮΥ 411 βθβὴ ἰπ ἰδο οἱά 
Φονίδαη Ἰδδιΐοη Βαϊ ΠΟῪ δοουσδίο!υ ἰδ ἰδ ἱσυϊα 
ἘΠΟΓΘΌΥ πἰδιοὰ παι ἴῃ [80 Νον Οονφωδηϊ ἱπεσθ 
Μ1}1 6 ὯὨΟ τηοσθ {πα ρῥγίοδλιῃοοὰ γχεβισοίθὰ ἴο 
186 ἔλπλ}}Υ οὗ Αδτγοῦ, δυΐ ἃ μἷρμεν δρί για] δυὰ 
αὨΐγοβδὶ ὑγίϑαι μοοά, δά ἐπδί, Ἰηδίθδα οἵἉ (8:6 11π|- 
ἱρὰ ἸοοΔ] ρίδοθ οὗ πουβῃΐρ οἵ (6 Ο]ἀ Οονεπαδπὶί, 
19 τοῖο φασὶ Ὑ1}} Ὀ6 δ ἰθιρὶθ οἵ 9 [ΒΡ Ϊ 
ψοΣῖγ [16 ῬγορἤΏΘΟΥ οἵ ἴδ ἵπὸ ἰδδὲ ομβδρίοσε οὗ 
[κοΐ αἰϊοϑ ἃ ζοπυΐηθ ρυορδοῖ οἵ Φεβοναι. Ηδθ 
οδηδοῖ ἢδΥ6 661 8 ΔΠΟΠΥΠΙΟΠΒ ὈΠΙΧΒΟΥΓΏ ΡΕΓΒΟΏ. 
δἰ μνΑ ΠΕ ΤΘΊΒΡΘΟ ΒΟΡῸ ΘΕΟῚ ἘΠᾺΔ ΕΜΕΒΟΙΒΙΟΕ 

ΤΩΟΣ 

ἩἨΟΜΙΣΕΤΤΟΑῚ, ΗΙΝΊΤΒ. 

1. Οη χνυ. 15ᾳ. [1. “1 ἰθ Βοῦο Ἰοσοίοϊ ἃ ἐμαὶ 
80 αοηι!οα, τπβὸ μδὰ Ὀϑθῦ δία οἱ, δμου])ὰ ὕθ 
ταδο ηἰχῖ, νοσ. 1. 11. 1Ὶ ἰδ μοσὸ ἰοσοίοϊ ἃ ὑπαὶ 
{86 δενα, πο δά Ἰοπς Ὀθεη 8 ῬΘΟρΡ]9 Ὡεὰσ ἴο 
Θοᾶ, βμου]ὰ 6 οδαὶ οὔ διὰ βοὶ δὲ ἃ ἀϊείβῃοϑθ, 
γος. 2." Ηξνευ. [1Π|. Ἧ)᾽ε διὸ ἱπίογιηοα οὗ 189 
οδθ6 οἵ (ἢ ταὐθοιίου οὗὨ [6 76ντὰ. [{ τ οὐ ηρ 
ἰο τοῖν το ] οη, τα ταγάηθδα δηὰ ἤδρτδηῖ ὑτὸ- 
γοοδίΐοῃβ, γον. 2 βα4.---. Μ. 

2. Οη ἶχν. 1- 2. 4  αεί- ϑεοσοι. ἯΒΘα 
ι.6 Ἐνδηρεὶῖοδὶ ΟΒΌΤΟΒ πὸ τόσα Βο] ἀβ ἔβαοὶ Ὑδμδῖὶ 
ΒὮ6 88; ΨΒΘΏ ΔΡΟδΙΔΘΥ͂ ΒρΡΓΕΔὰβ ΤΏΟΓΘ δπα τρΟσο, 

δὰ πιοάδογῃ ποδί οηΐστα (τοτβ. 8-ὅ α) ψαὶηδ (Π6 

Δροθη ἀΘΠΟΥ ἴῃ δογ, ἴποη ἰξ σδῃ ΒΔΡΡΘΏ 0 ΠΟΙ 88 

ἶν ἀϊά ἴο ἰῃ8 οἷο οἵ Τατδεὶ, δῃὰ 85 ἐξ Ββαρροποὰ 

ἰο (86 Ομυσοι ἴῃ ἰδ Οτγΐοης. ΗδΣ Ἰοδε εἰς 

οδῃ ὃο τοπιονοὰ οὔ οὗ 18 Ρ]Δο6.--ἰ ΒΥ [89 νδῃ- 

κ6}1.8} Ομυγοῖῦ πὸ δῖα ποὶ ἴο υπὰ Ϊ ἨετΘ 

ἴπα ΟΠΓγοΝ πηΐϊνογβδὶ, ΤΣ ΠῸΡ ἐμ τ μὰν 8. οοσ- 

(αἷη. Τῆο Ενδηρο! οι] ΟΒυτοῦ 18 10 ΔΗΥ͂ 

{π6 Ῥτοίοαίδης Οδυτοῖι, δηὰ τογο ῥδγε συ] Αν]γ ἰπ 

Τα θόγδὴ Ὀγαποῖ οὔ ἰι.---Ὁ. Μ.] 
8. Οὐ ᾿ἰχυ. 8-10. ϑόγπιοη οπ δελα!, οἵ ἰδὲ παὺ- 

δίοη α ἐλ6 “ειοβ. Ϊδναοῖ 1) Οὐ νδδὶ ΠΟ 4 δορε. [ 
ἴξ ἴα ἰουπαοά ([δτδοὶ 18 δ1:}}} ὁ θδεῖτῪ ἰὰ πίοι 



ΟΗΔΡ. ΧΥῚ. 158-24, 

ἄγορα οὔ 86 ἀΐνῖηο Ὁ] οαϑίηρ σὰ οοπίδὶ πϑᾶ); 2) 
Το δὰ (ΐ8 ὮορΘ ἴ8 αἀἱγθοιϑὰ ([8γ86}᾿8 Βοδίοσχα- 
το). 

4, Οὐ Ιχν. 13-16, [“ἼΤμο Ὀϊοπβοάηοαθβ οἵ {Ποϑ0 
1δὲ βεγνο (οα, δηὰ 6 πού] οοηαϊιΐυη οἵ ἰΒοϑο 
{παι τοῦ] αὐσαϊπδὶ ἢϊπι, ΔΙῸ ἤΘΓΘ βοὶ (ἢ 6 ΟἿ ΟΥ̓́ΘΣ 
διχαϊηκὶ [Π6 οἴδοῦ, ἰδὲ ΠΟΥ ἸΩΔΥ ΒΟΡΥ͂Θ 88 8 [01] 
[0 6808} οἴμοι. Τὴ αἰβόγεμοο οἵ {μι ἷγ δίαίθα δῦ 
1165 ἰΏ ἵνὸ (Βίηρπ: 1) [ἢ ροΐηϊ οὗ οοπχίοτί δηὰ 
δαιἰβϑίβοίίΐἾοη. α. οὐδ βογναηίβ ρ!4}} δαὶ δηὰ 
ἀτίηϊκ; (ΠΟῪ 814}} ἤδυνο ἐμ Ὀγοδά οὗ [18 ἰο ἴδοὰ, 
ἴο δαβὲὶ Ὅροη οομεΐπυ 7, δορὰ 888}} τδηὶ ποιμὶης 
{παῖ ἴδ φοοά ἴον ἰβθ. Βαϊ (ποϑθ πῆο βοὶ ἐβοὶγ 
Βοδτίβ ὕροῦ ἴδ που], δηὰ ρἷδοθ {πο ὶν Πδρρί 688 
ἴῃ ἦτ, 8Β[4}} 00 ΒΟΏΡΥΥ δηὰ (πἰγθίυ, δἰ σαν ΘηΡ- 
ἴγ, δἰταγθ ογαυίησ. [Ἃ}ἢ οομμηπηΐοη ΜἰῺ 
δη ἀοροηάθηοο ἀροῦ Ηΐπ ἱμογὸ ἰ8 10}} βαιϊβϑίδο- 
(ἴοη ; δαϊ ἰῃ αἰηα! ρατϑαϊ το ἰη ποιμίηρς Ὀαΐ 
ἀἱδαρροϊπιαθηί. ὁ. Οοὐ δ βουνδῃίβ 88}8}1 σα]οΐοθ 
δηά 5], [ὉΓ ἸΟΥ͂ οὔ ποαιί; (ΠΟΥ Πάγο οομπδίδης 
οδ086 [ὉΓ 7ΟΥ, Δηἀ ἐῆθγα ἷ8 ποίπἰηρ ὑμαῦὺ ταδῪ ὈΘ 
δὴ οοοβαίοη οὗ ρψεϊοῦ ἰο ἰμβοὰ Ὀαυΐ [Π6Υ αν δὴ 
ΔΙΙΔῪ δα δοϊοηὶ ἴον ἴξ. Βαυϊΐ, οἡ ἰδ9 οἶδ ὺ διδπά, 
{ΠΥ ἐμὲ ἴογβαδκο (6 1.08} βῃυϊ [Ππδηλθοῖ νο8. οὐϊῇὨἉ 
ἴγοτῃ 811} ἰσῦυο 70Υ, ἴον δεν δλαϊΐ δὲ αβδλαπιεὰ οὗἉ ἐμοὶγ 
ναΐη οοηδάρηοο ἴῃ ἐμοηλβοὶνοθ, δηὰ {ποῦ ΟἾΤΏ 
Τἰχὐϑούβηθβα, δηὰ ἐμ Βοροθ {ποὺ δὰ Ὀυ1Ὲ 
(βοσοοῦ. Ἦοη (6 ὀχρϑοίδι: οηβ οὗ 1185, στ ἤογο- 
στ [ἢ ἴμοΥ δὰ βαιιογοὰ ἐΠπϑιηβοὶ γθα, ατῸ ἔγυδίγαιοα, 
Ο νἱιαὶ οουΐακίοη Κ{1}} 81} ἐμοὶν ἴδοθα Ἠυῇ ὙΠθα 
884}} (Π6Υ ογν [Ὁ7 δογτοιῦ οὐ ἀδξαγί δῃα δοιυὶ [0Υ νεχα- 
ἐϊοη οΓ δρίτίί. 2) Ἰηῃ ἔοι οὗ ΒΟΏΟΣ δηὰ σϑρυΐίδ- 
ἐἴοη, τογα. 1δ, 16, ΤῊΘ ΤΩΘΙΩΟΣΥ͂ οὗ [86 7υ8ὲ ἴδ, 
δηὰ 8}}8}} ἴο, δ)θαβοά; Ὀὰχξ 16:6 ΠΘΙΠΊΟΥΥ οὗ ἰδθ 
πΐϊοκοὰ 688}} τοὶ." ΗΈνβυ.- Ὁ. Μ.] 

δ. Οη ᾿Ιχν]. 1, 2. ΟΑΕΡΖΟΥ [88 ἃ ΒοσΔΟΙ Οὔ 
(μῖ6 ἰοχὶ, Ηϑθ ῥίδοεθ ἰδ ἰπ ρᾶσδ}]6ὶ σὴ Γυκοὶ ἢ 

71ὅ 

χΥΙΣ. 9-14, δΔη οοπείάογθ, 1) ΤῪδ τε)εείίοπ οὐ ερὶ 
τιμαὶ Φ » 2) Τλδο οοπιπιεπααίζίοη, οὗ βίϊαὶ θυ 

6. Οπυ ᾿Ιχνὶ. 2 ΑΒΧΡΥ, ἴῃ ἷ8 ὕΕ 
ΤΙΑΝΙΤΥ [-., οαρ. 10, οοιμμλθηῖβ οὐ 118 ἰαχὶῖ, Ηδθ 
ΒΔΥ͂Β ΔΙΏΟΠΡ ΟΠΟΡ ἱμίηρο: “ἼΒῈ δὴ ὑ0Ὸ πὶ}} 
δθ ϑοηιοίλίπο ἷ8 186 π)δίογίαὶ οὐἱ οὗ πῖο αοά 
ΤΩΔΙΚ68 υὐμρὰκ σοι ουἱϊ οἵ ποῦ Ηδθ τλάῖκοα (οοἰδ. 
Βαϊ κα τηδὴ νῦῆο Μὰ] θ6 ποίλίπσ, δηὰ ἱτη- 
861 δὲ ῥρδμῦαα 8 1:6 τηδίοσί] ουἱ οὗ χη ϊοῖ αοἀ 
ΤΣ ΤῸ} , ἵπ, ουθὰ αοσίουθ, 186 Ρϑορῖὶθ ἰῇ 

.8. [ΒΑΌΒΙΝ [88 ἃ Βοσζζοῃ οἡ {18 
ἰοχὶ θη ]οὰ “ ϑὼν ὅ Τιδιϊίβδαποε ἀπ ομέίε ἐχίογίειν "ἢ 
ἴῃ [Π6 οἱ ἢ γοϊαπιθ οἵ εἶθ βοστωοηβ.--- Ὁ. Μ. 

8. Οὐ ἰχνΐὶ. 13. Αἷς οπδ ωἦοπι ἀϊδ πιοίδεν δ0Πη}» 
ογίσίδ, 80 εὐἱὶ! 1 δοπιίοτέ νου. “ἜΒε86 πογὰβ βίδηα 
δὲ τ8 σοηβίαδρ ἱξ, 1) 1 ἴτε ΟἹὰ Τεβίδιηθηϊ., 9) 
Ϊὴ (ῆ0 μοατὶ οἵ αοἷ εαἰναγα; 38) Βυΐ δ΄ὸ 186 Ὺ 
ΣοΔ]ΪΖοιΐ πὶ ΟἿἹἿΌ ΟΧΡοσλθηοο " ΚΟΕΟΘΕΙ, ἴῃ “Αι 
ἄδηι οτὴοσί ἴι.8 ΗεϊϊἸσίλωπι, 11. Βα., Ῥ. 242, 1876. 

9. Οη ᾿ἰχνἱ. 24. 6 Ρυμ ΒΗ πηθηΐ οἵ δ 8 ἔππο- 
[014---ἰπτατὰ δηά ουὐἰνατὰ, ΤΟ ἰηπσασὰ ἷ8 Θ0πὶ- 
Ρδιο ψὶ ἃ πόγὰλ ἰμδὶ ἀΐδ8 ποῖ; {η6 ουϊπατὰ 
ὙΠῚΕ ἃ θγο μὲ ἰβ ποὶ αὐυοποποὰ. ΤἼΐ τόσῖι 
δηά 118 ὅτ 8 δὖ σου ουϑὴ ἰὴ (πἱ8 ᾿ἴὸ, Ηδ 
ἯΠῸ ἰδ δἰαγιηθὰ ὑγ βοῶ δηὰ ᾿ιδϑίθῃβ ἴο Ομ σίβὶ 
ΟΔΠ ὩΟΥ͂ Ὀθ ἀεοἰἑ γογοά ἔσο ἐμ ι).---ἰ “ 1ἰ 18. ὈοιοΣ 
Ὡοῖ ἴο [4}1] ἱηία ἰῃϊα τα δηὰ ΠΟΎΣ ἰὼ ἈδΥ͂Θ ΔΗΥ͂ 
οχρογίθηοο οὗ 818 σοστω, οὐδ ἱμπουρῇ, 848 801) 
ἱπηδρίηθ, ἜΤΟΙ Υ βηρυ ας Ὠοΐ ὃ6 δἰογηδὶ, δηά 186 
ὨΠΔΌΘΠΟΒΒΌΪΘ ταὶς θ6 φυθηομοα, δπὰ ἴμῸ 
ΜΌΓΙΣ ἰδὲ 818}} πονογ ἀΐο, βΒῃου!ά αἷθ, δηὰ «6808 
δηὰᾶ Ηΐβ δροβί θα βῃουϊά ποῖ αν Ὄσργϑββοὰ ἱβοτὰ- 
8εῖνϑ αὐ ἢ δοοογάδῃοο ὙΣὰ (.}6 Θοτα ρδβδ ομδίο 
ἰλβίο οἵ οὔγ ἐΐπιθ. Βοίον, 1 ΒΔΥ, ἰδ ὑείϊοσ. ὅανὸ 
ΕΠ γθο } διὰ τὩγ ποίου ῥοίογο [86 ᾶγθ βομῖπϑ ἴο 
τὸν μὰ (80 δβοόκθ ἰο δδοθηὰ.᾽᾽ ΟἸΟΒΘΝΕΒ.- 





ΑΠΠΟΤ ΟΕ ΗΠΕΒΚΕΝ ΜΌΚΙΝ 
ΙἹΝΤΈΝΘΕ ΤῸ ΒΑΟΙΙΤΑΤΕ ἃ ΟΟΜΡΑΒΙΒΟΝ ΟΕ ΤῊΕ ΟΟΑΒΟΙΑΒΥ͂ ΟΕ ΟΗΑΡ- 

ΤΕΒΒ ΧΙ, --ΧΙΥῚ ὙΙΠΗ ΤΗΑΤ ΟΕ ΤῊΗΕ ΡΑΒΒΑΘΕῈΞ ΟΡ ΡΑΒΤ 
ΕἸΒΞΤ' ΨΉΟΒΘΕ ΟΕΝΌΙΝΕΝΕΞΒ ΙΒ ὈΝΟΙΒΡΌΤΕΙ. 

ὕηάον 1. δζοὸ ἰδοϊαἀ θά, ἴον {ΠΦ διῖεθ οὔ Ὀγουν, ὁ ΑΙΣῈΒ ΤῊ μαι γοι οΥ̓Ῥϑασὶ ΕἸγβὲ δοκποπ οἀσϑὰ δὰ βοϑυΐηθ. 
ὕὍμαον [Π| δζοὸ ἱποϊυἀοϑὰ ἰῃσ ἀϊΐδονυϊθα 98 οὗἨ 

ἐοϊϊοπίηκς ἰδ Ὁ]ο :-- Σ ΒΡῈ 
ἢ, 88 ΜΘΔΝῚΪ 88 ομδρίοζ Χ].--ἰχυὶ,, δοοοσάϊῃς ἰὸ [ἢ 

1. Ἐ-.. 1-4): «τἱ!. Σὶν. ὃ: -(ΣΥ.-ΣΥΪ. 12. ΣΧ. Σχί, 11- χχῖϊ!. 
11. »- ΣΧΙΉ,.--χῖν, 28. ᾿" χχί, 1.10. ΧΧΪΥ.-ΥΧΥΪ , 

1. συνῇ. -Σχχίι. ΧΧΧΥΪΙ. 21.386. 
Ι΄. ΣΧΧΧΙΥ,--ΧχχγΥϊὶ, 30, ΧΧΣΧΥΪ, 806--χΧχχίχ, χὶ,.-ἸΧΥΪ, 

ΤῸΘ ρδόϑαρθθ 11.1.4, δηὰ χυ.--νί. 13, (βου ρῃ ἰποϊυ θα πη ὰθΡ Ϊ, ἴθ, 88 ποΐ ἀπά δρπίοα ἀθοιθα τι Ὀτδοϊεοὶβ. 
ἐβογ νοι ἅπαξ τικηκοὰ ἀσι λεν τηλικοα ἄπ. ΒΌΞ., ΔΙῸ δ οἢ 85 ΟΟΟΌΡ ΠΟΙΏΘΙΘ 6ἷ80 ἰῃ ἴδ ΟἹ 

. Γ6]., 86 Ἀδηδοι 88 οὐσὺγ δα ΟὨΟ9 ἰῃ 1δαἰΔἢ. 
τἰβμν το) ΡΡ. Ῥ. 20, ]. 

Ν, 

ἜΝ ΚΑΙ]. χχὶχ. 14.---", χχνῖ!. 18; χἹΐ. 11; 
ἵνίΐ. 1; Ιχ. 12. 

Ῥίοὶ 1. χχνὶ. 14; χχχυὶϊ. 10, 
ΡΞ 1. χῖν. 80: χχῖχ, 19; χχχὶϊ. 7.--.ἰ||. 

ΧΧΥ, 4" χ]ὶ. 17. 
ὝΣΚΊ, ἱ. 24. ΤΤ χις, 26; Ιχ, 16. 
ὙΣΝ 10 χ, 13 ΚΊΝΙΡΆ.--Ἴ , χχχίν. 7; χινί. 12. 
ὮΙ: Καὶ 1. {1.26 χίχ, 8; χχχῇ, 9.--ἼΙ. 

χχῖν. 4, 7. 
ἔα ΤΙ. νἱϊ. 18᾽; 1χί. 2, 8. 
ἼΞΙΝ ΠῚ 1χ. 20; Ιχί. 8. 
133} Βίηρ. 1. νι 1].14; χχνὶ!. 26; χχχ. 80, 

“--ἰ]. χχχνὶΐ. 19; χὶϊ. 10. 
ΡΊας. ΠῚ. χίν. 19; χανὶϊ. 9; χχχίν. 11; 

Ἰἶν. 11, 12. Ἰχ. 117. 
ΤῊΣ ἀπ. λὲγ. Ἰνιἰ, ὃ τοὶ. 
δὲν ΤΠ. χὶν. 23; χχχυ. 7; χὶΐϊ 18: χἱξδὶ. 1δ. 

ἼἜΩΣῚ Ι. ἰχ. 18; χὶχ, 1δ. ἘΣΤῚ Ἱν 1, δ. 
ΣΝ ἄπ, λεγ. ἵν ,. 4 τοὶ. 
ἡ Βίηκ, 1.1.34; 1.1; χ. 16, 38. χίχ, 4. 

ΡΙαν. 1. χὶσ. 4: χχί!, 8.--ΡΊαν. 1. 
. χχῖν. 2; χχγῖὶ. 18; χχχυΐ, 12: 

Χχχνὶϊ. 4, 6: Ἰ1. 

Δ᾽ ΣἼΔΊ 10 8].. 16; νῇ!, 7; χ. 28, 24; χχίϊ. 12; 
ΧΧΥΪ. 16, 22; χχχ. 10. - 1]. χὶν. 
15: χὶ. 10: χΊ να. 16; ΧΙΪχ. 22. 1. 
4, δ, τ, Ἰή. 4; ἵνἱ. 8; [χ| 1, 11; 

ὉἽἿΑ ὁπ. τῆι ΜῊ 2 τοὶ. 
ὍΝ ἄπ. λεγ. Ηΐρδ. χὶἱ, 21 606. 

ϑοίδιηϑθῃῖς. δ ϑοίαΐίυθ 
Ἐν ἔατίδος σοσηδεὶς οἡ ἰἢ 6 Ζίδέ, 806 [ὩττῸ- 

5, ΚΑῚ ροτί. ΠῚ. ΧΙ, 4; χΙν "1,14; 1ν]}. 8. 
 Ῥαυ.. 5ΠᾺ 1. 1. 5,.-ἶιἅ χὶ;. 8; [γ]. 10 : 

χὶ, 8: ᾿χνὶ. 
Τοῦ ΠΒΠΝ ἀπ. ̓  ̓νὶ. θ τοὶ. 

τῆ Ι. χν. ὃ; χχχὶϊ!, 20; χχχυὶ. 12.---Ἴ . 
αὶ, 22: Ἰ}ῖν. 2. 

ἰἠμ ΤΠ. χχχνῖϊ. 4. χΙνὶΐ. 12 δία. 

Π 1. ἱ. 18; χ. Ἰ; χχῖὶχ. 20: χχχὶ. 2: 

ἘΣΣῚ: 6. Π. χὶΐὶ. 29 : Ἶγ: 7: Ἰν 
: ᾿ἰχ. 4,6; ᾿χνὶ. 8. 

Ὁ 11. μ 20, 28. 

“ΙΑ Ὁ οὐρα " ΧχΧΙΪ;. 6.--Π. χχχῖχ. 

Ὑὔν γεν. εἰ Τγηοπ τί. Π. ΙΧ. 1. 
ΤΠΡῚ: ἐιρί. 11. ΙΧ. 19. 

τὶ. 11. χχυΐ!. 11. 
τύ ἀν ΉΣ Ἢ Ἄρα νη 

16; χχχ. 26 .10; μεθ ἀθ 
12 Ἐπιθβ ἴῃ μος χ].---Ἰχνΐ, 

ΜΕᾧ1. χχχὶ. 9.--11. χῖῖν. 16; χΙνίϊ, 14. 
). 11. 

εκ 1. τὰ ἽἹ, 14; Υἱ 1.18; χίχ. 20; χχ. ὃ; 
χχχνυῖ. 80. -- ΤΙ. χχχυίὶ!. 7, 25; 
χἰϊν. 25; ]ν. 18. ᾿χγνὶἱ. 19. 

ἯΕΊ. χχχίϊ!, οὐ, --Τ|. χχχν. 4.6; χὶ!. 1; 

111. 8,14: ΙΧ. ὅ 
ἹΝ 1. χνΐ. 16.--11. χῖν. 8: χ]ΐν. 8 ; 

χῖν. 21 ; χ νι. 8, ὅ, 7, 8. 

ΠΔ1. ν.9; νἱ. 10; χὶ. 8; χνυ. 4; χχίϊ. 14; 
χχχ. 21; χχχὶϊ. 8; χχχιὶὶ. 1δ; 

χχχυὶϊὶ. Ϊ7. -Ἢ. Χχχν. ὃ; χχχνὶ. 
χχχυϊ!. 28; εἷχ 8 ἐπ Οὔδρβ. 
Χ].---ἰχνὶ. 
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Ῥατδ. ἄσποπι, ΚἼΜΤΥΙ. 1. 5, 10; γῇ]. 9; 
Ἦν 28; χχχὶϊ. ῶ.---ἰ]. χὶὶὶ. 28 ; 
ὶ1, , ᾿χῖν, 8. 

ὙΜ δ τε Ἵ δ... 11, 

δὲ 1. νἱῖ, 9. 
ἽΠΚ οὐ ὙΠ ἀπ. λεγ. χγ. 25 τε]. 
ὙπΝ 1. .ε ἰχ. 11, χχυὶ!. 13.---Ἴ1. ΧΙ, 28. 

,. 16, 23: χὶέν. 25; 1.δ; Ηχ. 14. 
Ἴππ ΒΕ Ἶ τ ΠΝ ἶν χἰνί. 18, 
“πὰ Ι. χχυἱ!. 11 ((6πι.).---ἰ1. Ιχυ. 15, 22; 

ΧΙ. 8, 
ὝΠΕ 1]. νἱϊ. 8; 1ἰχ. 18; Ἰχνυ. 2; ᾿ἰχνΐ. 17. 
ἽΠΕΝΊ. χχχ. 21; χχχυί! 22.--Ἴ, χχχυἹ. 

17; χῖν. 14, 
ΔΙΑ Ι. υἱιῖ. 23, χχχ. 8.---ἔ11. χΧ]Σ. 4, χὶΐν. 

6; αἰνὶι. 12. 
ΧΛΠΕ (Ἰ. τ 2 Ὁ ΠΠΜ).--΄ὶ. χὶνὶ. 10; 

ΧΙ, 7; ὟΙ:. 22. 
ΓΤΙΝ ἀπ. λέγ. χχχνὶϊὶ. 8 τοὶ. 

Ἕ βίηρ. 1. χχ. 6; χχιῖϊὶ. 2, 6. 
ῬΙαν. ἴ. χὶ. 11. -Π. χχὶν. 1δὅ: χὶ. 1δ: 

ΧΙ ;. 1,δ', χΙϊὶ. 4, 10,12, 1δ; χ]ῖχ. 1; 
Ἰϊ, δ: ΠΣ. 18 . Ιχ. 9: ᾿ἰχυὶϊ. 9. 

ΦἿἾκὶ Βίηρ. 11. Ιχὲϊἱ. τὸ. 

Ῥίυν. 1. ἱ. 24: ἶχ, 10.--1Π. χῆϊΐ, 18; 
11χ. 18; 1χῖϊ. 8 ; Ιχνἱ. 6, 14. 

κ Τϑτα. Ρ[αγ. Ἰ. 1.11 Β5Ὶ χχχίν, 6; Ἰχ. 7. 
ἸΤοτοθίηίμ6 ΡΊας. 1. 1, 29.-Π. Ἰγ δ: 

Ἰχὶ]. 8. 
ΓᾺ 11. χχχνὶὶ. 8; χὶν. 21. 

ΤΙ. χ]!. 17; 1ἴχ. 11." 
[ἌἈ211. Χ]. 17; χὶϊ. 11, 12. 

Ἢ ὦ 11.χ]. 23. 
ΤῈ 1. χΙ!. 24. 
ΓᾺΡ 11.1.2. 

ΠΟῊ ἀπ. λὲγ. χιΐχ- 21 τεὶ. 
ΟἿΣ ἀπ. λεγ. 1Π], ἃ τεὶ. 
ΣΙ ΚΑ]Ὶ. 1. 7, 19; Βοδίάο 18 εἶπιεδ ἴῃ ρατί 

1.---:ΠΙ χχὶ. δ; χχῖν. 6,11; χχχυὶ. 
16; 17 εἴπιεβ ἴῃ Ομ. χὶ..--Ἰχνὶ. 

Ῥα Ε 1.920. 
Ἡΐρβ. 11. χ]ὶχ. 20; 1ν11}. 14. 

135 ΤΙ. χὶ. 7; χῖν. 1δ; χ]χ. 4; 11}, 4. 

ΣΝ ἄπ. λεγ. Ἰχὶ. ὅ τεϊ. 

ἜΝ ἄπ. λὲεγ. χἸὶν. 8 τοὶ], 
ΠΩ 1. 1.18; νἱ. 18.-- Π. χ]ῖν. 14. 
ὈὉκ ἅπ. λέγ. 1111. 7 τοὶ], 

ΟἿ 1. χχχν. 6; ἱνὶ. 10, 
ΠΝ ἀπ. λέγ. χινῖ!, 9 δα, 
ΠΩΣ 1. 1, 17, 28; 'χ. 16; χ, 3.- χινί!. 8, 

Ὀ ΠΛ) ἄπ. λέγ. Ἰὲν, 4 τοὶ. 
ἢν Ι Υἱ, 28; χχχ. 17.-- -τὶ. χχχυ]. 86; 

Ἰχ. 99. 
ῬΊυτγ. [. χχχ. 24. 
14]. 11. χχχνὶ. 8. 

ΠΝ Ι. χὶ. δ; χχχὶϊὶ. θ.---Π]. χχγ. 1: ̓ ἰχ. 4, 

Ῥὰ Ι. χχυ δ, 3.---ΠΠ]. Χ]. 26. 

ΤῊΕ ΡΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΛΗ. 

[55 Ῥασί. Καὶ Τ|. χὶῖσχ. 28. 
Νίρβ. 1.1, 21,26; υἱῖ.9; γἱἱῖ. 2 

8δ; Χχχίϊ!, 18.--ΠῸ ἐ πὰ, 1; 
Ἰν. 8: ἸΕΥσΝΝ 

Ηἱρὰ. 1. 1. 9.; χχυἱἱὶ. 16. χχχ, 231. 
“--1'Ὄ»θξ Ἦ. χὰ. 1 ἰο; }11}.1. 

ἸῸκ ἄπ. λεγ. ἴχν. 16 δὼ τεὶ. 
ΥΘᾺ ΡΙ. 11. χ!ϊ. 10; χῖΐν. 14. 

ο ἡρὶς ΤΙ 1. νἱ!. Τ; Ὑϊ. 11; Χ. 24; χυὶϊ!. 4: 
Χχὶ. 16; χχὶϊ. 18: ΧΧΥΪΙΙ, 16; Χχχῖχ. 
22, χχχ. 12, 1δ; χχχί. 4: ΧΧΧΥΪΙ. 
2] ἘΠ χχὶ 6: χχχνΐ. 6. χχχυϊ[. 
δεν Βεαϊάθ 91 ἰἰταδθ ἐπ οδδρα. Χ].- 

οο Ἃ ἼοΝ' οὐ ὝΙΝ 2 ἴοστηυ]δ οἵ 
ἰηιτοἀποίου, 1. ἱ. ἯΙ, 18. χχχῖϊ, 
10.--Ἰ. ΧΙ. 1,25; ΧΙ; 21. Ἰχνΐ. 9. 

ὝΘΚΊ ἴῃ [86 Βροοϊζ. βεῖιβο 1. υἱ. 8; χχὶχ. 
ἾΙ, 12.---ἸἼ ]. χα" 7; χ]. 6; Ιχν. 8 

“Ὶ κρὰ ὍΝ ἴα ραιαῖν Υ σαῖς Δ΄ Π, 
ΧΙ. 57. 

ΠΓῸΝ ΤΙ. χχχίχ. 8; χἹἹ, 9; Ἰἰχ. 14, 1δ. 
ΓΌΟΝ. χ. 90; (χνὶ. δ).--Π. ΧΧΧΥΪΙ, 

ἃ; Χ]ν 1}. Π; Ιχὶ. 8. 

ὟΝ 1. νἱϊ. '; ααχηϊ 8.-Π πὶ Τὶ 12; 
χχὶν. 6; Ἰ:. 7; ἵνὶ. 2. 

ΤΩΝ 11. χχὶ. 2; ̓ χχχν. 10; 11. 11. 

τὴς ῬΊυσ. 1. ἰϊ. 16, χχὶϊ!. 1, 14,.--Π]. ΧΙ. 

14: Ιχ. 9. 
ὙΕ1. χ. 4.--Π. χχῖν. 22; χ]ϊὶ. 7. 
ΟΝ Καὶ. τ 1; χ. 14; χὶ. 13; χυὶϊ. δ.--- 

Π.} Ηἱ, 8. 
ἘΙΡΡ ( γπ 0 ἢ 10). -- 10. χὶϊ:. 4; χὶ ιν. 

ΧΙ χ. δ. Ἱνιὶ, 1; Ιχ. 20. 
Ῥι. ΤΠ 12; Ιχὶΐ. 9. 
Ῥυ.1. Χχχὶϊὶ. ̓ 4.--τῷᾷ. χχῖν. 92. 

ΘΝ Ῥὰα.1. χχίΐ. 8.-- [, ΧΙ ὶχ, 9; Ιχὶ. 1, Ῥασί. 
ῬΆ88. ἃ]. . 

ΚΝ Ῥαγίς]ο 1. χχχὶϊ!. 2.-- -Π, χχνΐ. 8, 9, 
11: χχχν. 2; χὶ. 24; χὶἹ 10, 23, 
286; ΧΙ, 18; ΕΥΤΤΕ 1, 19; χιῦν. 1δ, 
16; χὶν. 21; χῖνὶ. ἧἶ; ΧἸν , 12 
13, 1δ. 

ΠΝ πάδιιδ, γα. 1. ἴϊ, 22; 111. 21; ν. 25; ἰχ. 
12, 16,20; χ. δ, 25; χίϊ. 1; χχχ. 

Ι, , 87 29.---11. ΧΙ. 8, 9,18; 
χῖν. 6: χἰ ἢ. 25; χὶνὶ!. 9; ΧΙ ῖχ, 

. ῶ28, Ιχἧν. 8,6; Ιχν. ὅ; Ιχνὶ, 1δ. 

ΤΟΝ 11. χ]ϊν. 18, 19. 

τα Ι. νἱῖϊ. 22.---ΤΙΊ. 1νἱἱϊ. 10; »]. 11χ. 9. 
διὰ 1, ν. 8.--Π. εἰσαν 12. χὶ. 17; χὶξ. 

29; ἰχυ. 6 ἜΤ αἰνί. 9; αἰνῖξ, 
8, 10; ἴμι ἢ τὸ; Υ. 1δ. 

ὈΡΘᾺ ἀπ. λεγ. ΧΙ. ἽΝ 
γὴν δ Κκ ΤΙ. χὶν. 22: 11. 10. 

»ῸΝ ἄπ, λὲγ. ΧΙ; 14 δὺς. 
ΡΝ Ι. χχχ. 6.--Ἴ1. 11χ. δ. 

ὃκ ἩϊῈρ. 11. χἹ!. 14, ᾿χ|1}, 1δ; Ἰχὶν. 11. 

δΙὲ 1. χ]ῖν. 90; Ἰν111. δῚ Ἰχὶ. 8. 

»Ξ τὰ 1. 11. 8; χνὶϊ. 8.-]:1. 11}. 9; 1ἰχ. 8. 



ΨΟΟΛΑΒΌΙΑΒΥ ΟΟΜΡΑΒΕΡ. 719 

ὙΝ ἄπ. λεγ. χὶΐ, 9 γοὶ. οοωρ. 66ὰ. χχῖν. 11. 
ΤΡ ἀπ, λὲγ. 1ῖν. 12 δῦ8. 
ΤΙΒῚΝ 11. χχὶν. 18; Ἰχ. 8. 
ὑπ Ι. χὶχ. 9.--Ἴ|. ΧχΧχΥ. 12; Ἰἰχ. δ. 
τΝ Ι. 11. 18; ἰχ. 9; χχχνυίϊ. 24.---Ἴῷ, 

χἷν. 8; ΧΙΪ, 19, χΙὶν. 14, 
ΓΜ 11. 3; 8.12; χχχ 11; Χχχὶϊὶ. 8.-- 

ΤΙ. χχτὶ. 7, 8; χ], 14; ΧΊΙ. 8. 
ΤῊΝ 1. χὶ. 4: Ἵν κὰ Ὁ); : τ ἀς πὶ ΧΧΧΥ. 

9; χχὶ. 8; ἰχν 
ἙΝ ΗἱρΆ. ἯΙ. αἰνεῖν Ἢ ἼΠΙ, 10; 1ῖν. 2; 

ἵ1νῖϊ. 4. 
ΤΞῸΝ ἄπ, λεγ. Ἰν|11. 8 τοὶ. 
1 ἀπ. λεγ. χιῖν. 21 δϑβ. 

ἘΠ ΕΠ ἷν. δ; ν. 24; ἰχ, 4,17,18; 
16, 17; χχὶχ. 6; χχχ, 14, 27, 

88; Χχχῖϊὶ, 11, 12, 4. ΤΙ. Χχνὶ, 
11; χχχυῖ!. 19; Εἴονθ ἐΐπηθδ ἴῃ 
οἶδ ρδ. Ἵ 

ὑϑυῆὴς ἀπ. λεγ. ἴχν. 8 τεὶ. 
Ὁ ΟΦΑ ἄπ. λεγ. Ἰῖχ. 10 806. 

ΤΒΘΟΝ Ι. χχὶϊ. 6.--11. χιχ. 2. 
δε (ὙΦ Ὲ) 1. χχχ. 18; χχχίΐ, 20.-1|. Ἰνἱ. 2. 
πὴκ Ῥατί. Καὶ ΜΥΧῪ Π. χὶὶ. 28; χ]ῖν. 7; 

χῖν. 11. 

ἱρῃ. 
ἡκ' Ἀ Ἴδν 1. χιμΐ, 2, δ. 

»᾿ 

δ, ρνιν ὙΕ ἀσοὶ ἄ: χὶ. 10. 
ΜΔ (αἴυγτο [1]. χχνὶὶ. θ᾽; χχχίχ, θ. Ιχἱϊ]. 

4. Ἰχνΐ. 18. 
ΝΆ ἄπ, λὲγ. Ἰ. 2 ταὶ. 
.33 ἄπ. λεγ. χὶὶν. 4 δδε. 

3 1Π ΧΙ, 1, 19; χὶν. 4, 22; χσχί. 9; 
Χχχῖχ. 1,8 , 7; χἰὶὶ, 14. χῖν!!. 
1: χίνὶ,. 14. 20 

ὭΣ 1. χχχῖ!, 1.-- τε; χχὶν. 16. 

χῖν }. 8. 

Ἢ 11. χχῖν. 16 (βα:): χχχνυΐ. 22; 

ΧΧΧΥΪ, 1; 11 (ἰἸηθα ἱῃ ΟΒΔΡ6. 40 
--θό. 

ὈΚῚ3 (1. χνὶ. 6).--ἰ]. χ]ν. 25. 
3 Ηΐρῃ. ΠΙ. 1νἱ. 8; 1χ. 2. 

τὸ τ Σ ἀπ. λεγ. Ἰχν. 23 τοὶ. 
ΤΙΣΙ Ι. χυϊϊἱ. 6; χχχ. θ.---Π. χὶνΐ. 1; ΟἸΧΗΙ, 

14, 
ὯΔ ἄπ, λέγ. χ]ῖν. 19 τεῖ. 
Ὀ13 1. χῖν. 25.---Π1. χὶν. 19; 1χ|]]. 6, 18. 
Δ 11. χὶν. 16, 19; χχὶν. ὁς; χχχνὶ. 16: 

ΧΧΧΥΙΪΙ, 18 : ̓. 1. 
ΟἿ Καὶ ρεγῖ. 1. χίχ. 9; χχ. ὅδ: 

271.--Ἴ|. χχῖν. 28; ΠῚ 16. 
Καὶ ἱτωρον. ἵ. χχἱῖὶ. 4, 
ΚΑῚ ἱπιρεγί, 1. ἱ, 29; χχίχ. 22.--Τί. 

ΣῸν 283. χχνὶ. ἶι; 14 (ἰπη65 ἴῃ 
οἢδ 

ἩΗἱρὮ. . ΧΧΧ. δ. 

18 (13) ΓῊ}Π) ἄπ. λέγ. χ!δ], 22 γεὶ. 
ΤΙΣ 1 χχχνυὶ!. 22.---Ἰηΐί, Καὶ 11. χιὶχ. 7; 

Ῥδτί. Νίρῃ. 11}. 8. 
ἼΔ1. χ. 2,6; χίὶ. 14; χυἱἹ. 14; χχχίϊὶ. 28. 

Π. χχὶν. 8; α!Π. 22. 
ἭΠ3 1. ἰχ. 16; χχί, 4. χχχὶ, 8.--Ἰ]. χὶ]. 

80; Ἰχΐ!. δ. 
ὝΤΞ. αἰοσίιιε Π. τἀρῖς, ΧΙ. 20. χὶν. 4; 

Ιχν. 9, 1δ, 22. 
δον 29: 'νἱΐ, 1δ, 16..-Π. χὶν. 1. 14 

65 ἴῃ ομδρβ. 40---66 
ΠΩΣ 1. αἱ 5 Χχχὶ. 1; χχχὶϊ, 9, 10, 11, 

12--Π| ΧχΥϊ. 3,4; ΧΧΧΥ͂Ι. 4. δ, 6, 
7,9, 1δ; ΧχχΥΣ,. 10; ΧΙ. 17. χῖν δ. 
10; Ἰ ιὸ; ]ἰχ. 4. 

ΠῸ3 Ι. χχχὶϊ. 17. 

ΠΌ3) Ι. χὶν. 30.--Ἰ 1. χῖνὶ!. 8. 

13 1. ΧΗ. 8; χ]ὶχ. 1δ. 

τ αἰῖν. 2, 234; χινὶ. 38; χὶνλ!. 8; 

Ϊχ. 1, ὅ. 
13 ΝΙρΙ, Ἴ. τ, 8; ν. 21; χ. 18; χχίχ. 14, 

Ηἰρβ. 1. νἱ. 9, 10; ὙΣΥΤΙ: 9, 19; χχὶχ. 
16: χχχὶϊ. 4. 11. χὶ. 14 21: ΧΙ. 

10; χ]ΐν. 18. 1ν]. 11; [νι]. 1. 

Ἡἰιδρ, ̓  ἰ, 8.-11, χὶν. Ἰ6; ΧΙ. 18; 

ὈῪ 1. χ. τ ΤΟ Ἰ1χ. δ. 

3 Ι. (χυ. ὅ, 25; χυὶ. 9); χχὶϊ. 2, 12.-- 
11. χχχυϊιὶ. 8. χν. 19. 

Ἢ33 6816} οΟἱ( ἄπ. λέγ. Ιχ. 6 δὍ5. 

3 Ῥαγεῖοϊο 1. χχχίδὶ, 20, 21, 23, 24.---Ἴ. 
χἷν. 21; χχυὶϊ. 10, 11, 14,18; χχχυ 
9. 

ΓῺ 1.1.9; Ι:. 6; Ιχυ. 22; ᾿χῖν. δ ἩΪΡΒ. 

»"3 Καὶ. 1. χχυϊϊἱ. 4,.7. 
ῬΙ. [0 11.1.12) χίχ. 8.--11. χχν. 7,8; 

χΙϊχ. 19. 
Ῥυδὶ 1. ἰχ. 1ὅ. 

ὌΠ ΤΙ τεσ ΧΙ ἢ, 11; χἹῖν. 6,8; 
χῖν 

ΩΣ 1, χ. τ ας χῖν. 6. 

ἢ 11. χιὶν. 10; χῖνὶϊ!. 9; Ιχν. 8. 

ΤΣ Βίηρ. [. ΧΥΪ!. 12 (Ῥιαν. χνυ. 2).- -ΑΊὰγ. 

711. χὶν. 14. 1νἱ1]. 14, 
ὈΤΝ 3 11. 11. 12; Ινἱ. 2. 

Ὁ... Π. Ι1]. 14, 

ΤΩ Καὶ 1. ν. 2. ἰχ, 9.--:1. χῖν. 18; Ιχ.Ἅ 10; 

Ἰχὶ. 4; χνυ. 21, 22; ᾿ἰχνἱ. 1. 

ΝΙΊΡΆ. ΠῚ χχν. 2; χ]ῖν. 26, 28. 

2} 1. χχὶ. 12. χχχ. 13. --Ἴ  Ἰχῖν. 1. 

Ὁ ΣΙ Καὶ ροσί. ΤΙ. χχνυΐϊ. 18. 

Ῥαγί. δοεί. 11. 1ῖν. δ, 
Ῥατγί, Ῥβββ, 11. 1ἦν. 1 1χ]]. 4, 
Καὶ ἱρῇ, 11. ἸΧλ ΠῈΣ 
Νίρδδὶ τι, 1χὶ]. 4 

ΣΔ1.1. 8; (χτὶ. 8).--ἼΠ|. ΧΙ; 16; 1. 8. 

ἽΞ Καὶ ρογῇ 1. ἱ. 31, ἰχ. 17; χ. 17.- 

Καὶ ρατί. χσχ. , 38.-- ΤΠ. χχχῖν. 9. 
Καὶ ἱροτῇ 1 χἸ , 25; Χλν 2; ̓ χὶ].1. 
ῬΙεἱ ρετί. 1. 11}, 14.-τπ|.1, 
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Ρί6] ἰπῇ 1. ἐν. 4.---11. χὶ, 16; Ὕ371. 
γ. δ; νἱ. 13.--11. χ]ῖν. 1δ. 

»Ὼ Καὶ Ι. ιχστῖν: 16; χιν ϊὶ. 21; 1χὶϊϊ, 12. 
ΝΊΡΒ. 11. χχυχυ. 6; 1ν.1, 8 ; ἰχ. ὅ. 
ΡΊ, 11. 1ἴχ. δ 
ἬΠρΡΗ. 10 Ὑ τ, 6. 

ἉΡΡΘ 11. χὶ. 4; αἰ, 18; 1χῖϊ], 14, 
ὈΨῬΒΞῚΙ. χχῇ!, 9. 

Ν Ι, νυἱῖ. 21, χὶ, 7; χχὶϊ, 13.---ἶῇῷὶ χυ. 10. 

ΘΒ 1 ν. 11; χυϊϊ. 11, 14; χχί. 12: χχχίϊ,. 
9.- ΤΊ, ΧΥΧΥΪ,. 86; ΧΧΧΥΪΙΙ. 18, 

33 ὝΆ3 1. χανίι. 19..-1Π.1. 4. 
3 ΡΙΙ. 1, 12.---Ἰ11. χ]. 20; χὶὶ. 12, 17; 

χὶν. 10, ΙΙ. 1; Ιχν. 1. 
»ΎΞ Ί, χχχῇὶ. 75.---τἴ, ᾿νὶ. 11, ἵνὶΐ. 17. 
ΜΔΣ ΚΑΙ]. ἷν. δ.---11. χ]. 26; χ]. 20; ΧΙ ΣΙ, 

7; δεοβίάθ 12 ππρὴ Ὁ το8 δαὶ 
{86 . δοῖ, Καὶ: τ 

Νίρῃ. 11. ΧΙ ν ]. 7. 
ΣΤ 1. χχχνὶϊ. τ ἔριν χὶν. 8; χ]!, 19: [ν. 

18; χ.1 
ὍΣ 1, χ. δὲ. αν. 12; χ]ν. 2; χινἱ, 

4. Ἰχ. 17. 
ΓΙᾺ 1. χχίϊ. 8.---Π| χΙνἹ, 20. 
ΓΛ ἀπ. λεγ. χῖν. 2 τοὶ. ὁότιρ. χυ. δ διὰ (Π6 

ΟΟΙΏΓΠΩ. ὑπ ἰθα. ᾿ 
ΠΣ 1 χχυ]!. 1δ, 18; χχχί!!, 8,---Π| χχίν. 

δ; χΙ!. 6: χΙχ, 8; 1ἶν. 10; ἵν. 8: 
Ἵν! 4, 6; ἰτχ 21; ἰχὶ. 8. 

113 Καὶ μοσί. Ρδεβ. [ἵ. χίσχ, 26.-- "τ. Ἶχν. 23. 
ΡῚ, 1. χἰχ. 25.---"|. 11. 2; Ιχἱ, 9; Ἰχνὶ. 8. 
Ἡϊρ. ΤΙ. ἰχν. 16. 

13 Ῥυκὶ. 1. χχχνυ. ὅ; χὶν. 28; Ιχνἱ. 12, 
ΤΙ5Ὰ3 Ι. χίχ. 24.---11. τ νι 16; χιΐν. 8; 

Ιχνυ. 8. 

ὙΞ Ῥασί. ραββ. Καὶ 11. χ]ῖχ, 2; ἱπηρ. ΝΙΡΆ. 
ΙΣ. 11. 

ΣΆ 1. ἰχ, 19; χ. 18; χυὶϊ, 4; χχὶϊ, 13: 
χχχί, 3..-Τ|. χὶ. δ,6; αἰΐν. 16, 19: 
ΣΗΣ τεῦ; 1ν1].7; Ἶχν. 4; Ιχγνὶ. 17. 

24, 
Ἴ55 πὶ τὶ. 9 ρατί. ἔθ. χἹὶ, 27; ἢ 7, 

Ραγί. πιδθο.; 15:8 τωρότε: Ἰχὶ. 1 
1ηΐ, 

ΓΩ͂Ξ 1. χχχ. 8, ὅ.--ἼΙ, χἸῖΐ, 17; 1ἴν. 4; 1χἱ. 7. 
ΓᾺ πῖῖῃ ἤδιρο οἵ ΟΣ Υ͂ οΥ Ὠδίίοη, 1.1.8; χ. 

20, 82 (Κ' τὶ); χχὶϊ. 4; χχὶϊὶ, 10, 
12: ἽΣΤΎΤΙ 22; (χνὶ. ἡΞΠ. χ]νἱΐ. 

11, 2. Ἰχὶϊ. 11. 
ἽΝ ΥΡΣῪ ἴ 8, (ανί. 1).--"1. χχχνίϊ. 

22. χχγυ. 2; Ιχ]ϊ. 11. 
ΠῊ ΓΒ 1. χχίϊ!, 4.--- 17, 1χ]]. δ. 

“}} ἣΞ ΠΙᾺΓΞ Ι. χχὶϊ. 12; χχχνυίϊ, 22.---Π, χινῖ, 

Α. 

ὈἿΉΚ2 Βαβαί, ἀπ. λεγ. [χί ἡ, 4 θα. [ναΐδοο χχχν. 
9. 11. 10. ᾿χὶϊ, 12, Ῥα, ονἱϊ. 2]. 

ΠᾺΡ 1. 1, Ἴ0, 19,31; ἶν. Ὡ; χχῖϊ!, 9.--Π. 
ΧΙΪ,, 11,19; χγὶ. 6; χχίν. 14: χὶν. 
11; 1χ, Ἰ6δ. 

ΧΙ. 28; χὶὶϊ. δυ. 

Χ Καὶ: φοίσετα, τοάφποτα ΤΠ. χἸηὶ, 1; χιῖν. 
22, 29; Ἰχγ, 20; 11]. 9; ̓ χἱϊὶ, 9. 

Ῥασὶ. 2» Ὁ 17, χἹὶ, 14; χιμΐ, 14; χιῖν. 6, 
24. χΙνὶϊ. 4: χἸνεϊ,. 17; χ]Ιχ, -Ὑἱ]. 
36, 11γν. δ, 8; .χ, 20; Ιχ. 16; Ἰχιϊ}. 

μὰ ἮΙ, χααν.9; Ἰ., 10; Ιχϑδ. 12. 
ΝΙρΆ.. ἐπιροτί, ΠῚ, ΗΝ, 8. 

Μ3 ἐσυρυγωπι ἐδϑο ΝΊΡΙ, 22) ΤΙ, 11χ.8; ἨΐρΒ. 
ὍΝ ΙΧ], 8. 

ΞΔ 1, ΜΠ, 18; γ. 16; νἱῖ. 11.--ῖι. 11. 18; ἵν. 
9 δε, 

ΠΣ 1. 1, 1δ; ν. 16; ΣΧ. 33. χχχ, 93.--Ἰ|, 

αὶ, 9; ἵνἱΐ ;. 7. 
ἌΣ 1 χν. 8; χίχ, 19.--ἼΙ. ἤν. 12; Ιχ. 18. 
ΠΧ ΟΣ γ. 22, ἰχ. δ; χ. 21; χχῖ. 17. 

ΙΠ]. χὶϊ!, 8; ἘΠῚ 13; αἸῖχ, 24, 56. 
ΤῊ )22 Βίηρ. Ι. “ϊ. 25; χὶ. 2; ̓ χαν, 6; χχχ. 

1δ: αι 13.--Τ|. χαχνὶ. δ. 
ῬΊαν. ᾧἴ. ̓ χιϊΐ, 16. 

Ἴ32 ΠΡ. Π. χ]δῖ. 18. 
ΓῊΣΣ ΤΠ. χχῖν. 2; χ]νὶϊ. ὅ, 7. 
"ἢ υτένπια ἀπ. ΓΝ Ιχν. 11 σεὶ. 

ΠΊΒΥἽ ἄπ, λέγ. 11, 7 δΡα. 
Ὀ ΒΥ ἄπ, λεγ. χχχῖυ. 28 τοὶ. 

ΜΡ, τον 3; χχὶϊῖ, 4, --- ΠΙ. χὶν. 14; 

ὙἹ ἄπ. λεγ. Ἰγ 1]. 12 τοὶ. 

ἸΔ Π| χχσυ ιν, 17;. 6; Ἰὲ. 28, 

ἬΣ 1. χί. 6: δ (αὶ ἀγξπαῖα, τὶ Χχχὶϊ!, 14. 

2 1, χνὶ!. 14.--1|1. χχχίν. 17; 1τἱϊ, 6. 
ἴῃ ἀπ. λεγ. ἈΠ. 7 τοὶ. 
1} ἀπ. λεγ. 1χί, 8 ταὶ. 
ῬΙΔΊ. χὶ, 1.--1|. χὶ. 24. 
ἫΣ 1 ἰχ, 19.-]Ι|. ,11. 8, 

Γὐ πὴ 1Π χἰ νὴ. 14; νὶ. χιῖν. 19. 
Ἢ ἀπ. λεγ. χΙνἹ. 4 τοὶ. 
δ Ψαδ. Ι, ἰχ, 2; χχίχ. 19.- 1. σαν. 9; 

χχχυ. Ἱ, 2; χὶϊ. 16; χ ῖχ, 18; Ἰχὶ. 
10; ἦχσ. 18, 19: Ἰχνΐ. 10. 

Τΐγ} ΤΙ, χχχν. 2; Ιχνυ. 18. 

Ὧ Ἰ. χχσυνυϊΐ. 386.--11. χχνυ. 2; υ]ἱνἱἱἱ. 18; 

Ἰ:. 1δ. 

πὰ Ἐαὶ ραεσγῖ. 1. ν. μὐρξεο, χχῖν. 11. 

Καὶ ματί. Π. χΙΐχ. 3 
ΠΊΕ. 1. χχὶὶ. 14: ἜΣ οι τ χαχείη, 

; χὶ. ὅ; χινὶϊ, 3; χ]χ. 9: .11].1; 
ΟΣ 

ῬΙ. ΤΙ. χανὶ. 21; Ἰν]. 8, 
Ῥὶ.. ἵπιρον. Π,. χ ιν. 94, δα. 
Ῥὶ. ἱχωρετέ 1. (σνὶΐ. 8); χσχὶϊ. 8. 
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ΤῊ) ὅπ. λεγ. χἸῖχ. 21 τοὶ. 
ΩΣ 1. χχ. 4.---1|. χῖν. 13. 
υοὶ Ι, χχσ. 6.--- "1. χχί, 7; χ. 6.. 
ὑγ} 1. 11]. 11.--Π|, αχαν, 4; Ἰῖχ. 18; ἰχνΐ. 6. 
ΤΟΣ ἄπ. λεγ. Ἰῖχ, 18 τε. 

12 Π| 1}. 8; 1ν{1}.. 11. 
ΤΊ 1. ὁ, 29, 80.--ἼΙ. Ιχὶ. 11; χυ. 8; ̓χνΐ. 

. 17. Ὁ 
ὙΣΣ Ι. χυΐ!, 18.---Ἴι, Ἰΐν. 9. 
ΤῊ 1. χαχ. 17.--Π 1.2; 11. 20; ̓Ιχνΐ, 1δ. 
73 10 181..16.--ῖμ|. 1γ 11. 1. 
2} ἄπ, λεγ. Ἰνϊϊ. 20 δίς τοὶ. 

Ὀψὰ Π ΤΠ. χ]ΐν. 14; Ἰν. 10. 

συ) Ῥὶ, ἄπ, λεγ. ὖχ, 10 δϑϑ, 

Γὰ ἀπ. λεγ. Ἰχὶϊὶ. 2 σοὶ. 

. 

ΔΙΚῚ ἀπ, λέγ. Ἰνϊϊ. 11 τοὶ. 

ΚῚ ἃ Ὅδᾶσ, 1. ἫΝ ΤΟ ΤΙ ἴα, 11." 
ΡῈ] ἄπ. λὲγ. ΧΙΣ, 7 σοὶ. 

51 μὰ ἀκίλε φαν χχχ]ΐ, 15..--- Π| χῖν. 19. 
ΡῚ. Ροτέ 1. 1.2, 20; χνΐ. 18,14; χχ. 2; 

χχὶ. 17; χχῖϊ, 25; χχν. ἰ, ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 
22. Χχὶν. 3; χχχυῖι,, 7: χχχῖχ.. 

ΧΙ. δ: ΧΙΥ, 19; ΧΙΥἹ. 11. χΊνΣὶ.: 
τὲ, 18; ἰνὶ ἢ. 14; 1χ. 8; ἴχν. 12; 
Ἰχνί. 

ῬΙ. ὌΠ ΣΣ 18.--11..111. 6; [χἱϊἱ,.1; 

ῬΙ. ἴῃ 1. υἱ!. 10; νἱϊ, δ; χχχίὶϊΐ. 4, 6, 
1. χχχγΐ. 12; ᾿πὲ δ 13; Ἰὲχ. 

ῬῚ, ἴτρογ. 1. νἱῖ, 10; χχχ. 10.---Π. 
Χχχυὶΐ. 11: χ]. ᾿ 

ὈΥΡ᾽ ὍΤΙ, νι]. 10 (οοἹ. νἱ!. 7).---ἶ]. αὶ. 8. 
ἀν ἄπ. λεγ. Ἰ. 3 τοὶ]. 

Ἴ Π. χχχνὶ. 17. ᾿χίϊ, 8. 

ὈΘΥἽ ἀπ, λεγ. αἰνῖ!. δ το]. 
δγη ΠΙ. χσυχυί. 1, 211}, 8, 

ὙΓῚ ὙΓΝΠΙ. χὶ ἢ, 20.--Π|, χχχίν. 17; 
1ν 11}. 12; 1χ. 1δ; Ιχί. 4, 

Νὰν, ὙΠῸ Π. χχχίν. 10. 

Ὁ} ὑτὸ ΠῚ Ιὲ, 8, 
᾿ ῬΊαν. ΠΥΥῚ Π. ΧΙ]. 4; Ἰἱ. 9. 

ΣΉ 1. χχυϊϊὶ. 27, 28.-- Π, χχν. 10; χ]ΐϊ, 1δ. 
ΤΥ; Ῥαγὶ. ΝΊρΆ. ὑμτγσ ὙΤΙΣ 1 χί, 12.-ῦτ, 

ἵνῖ. 8 (θδοίάθ᾽ ΟἿ ἴῃ Ῥα. αχ]νίϊ, 2). 
ΓΙ, χχυΐ!, 19.---Π, χ]. 16; ᾿χγνὶΐ, 23. 

. Ἀ5Ὶ ΝΙΡΒ. ρασί, Π. 1νἱϊ. 1δ. 
ΡΙ. 1. 11). 1δ.-11. 1111. 10. 
Ῥυ. 1. χἷχ. 10.---7 1. 1.1}. δ. 

Ἀ2 ὅπ. λέγ. ἰνϊϊ. 16 τοὶ. 
“ὁ Ἔν 

ἢ, ΤΙ. χχνΐ. 20; [νἱὲ. 8. 
ΘΠ ΠῚ. χχνὶ. 25; χὶν. 1, 

πΙΓΟἢ ἀπ. λεγ. χῖν. 2 τοὶ. , 
ὈῚἽ βίηρ. 1. ἱ. 11; (χν. 9).--ΟΠΙ. χχχίν. 8, θ, 

1; χα, 26; ̓ὲχ. 8, 7; ᾿χνἱ. 8. 
ῬΙατ. 1. 1. 16; ἵν. 4; ἐπ, 4; χαχεϊί, 1δ.-- 

ΠῚ, χχνὶ 4]. 
,. ΤΒῚ ΚΑΙ]. 1. ὁ ΠΊΕ ἘῚ 

ῬΙ. πἰὶ οὐ αρὶ ἴ. χ. 7: χὶγν. 394. 
ῬΙ. παξ ἰο τδΐκο ᾿{κ61]. ὅτε Ἰὰ, 25; χῖνὶ. δ. 
Ηρ. τ αἶκο ΟὨθ᾽ 5 βοὶ ἢ ̓κο Π. χὶν. 14, 

ΟῚ 11. χιὶὶ. 14: χ], 18. 

ὋΝ Π. χεσνηῖ, 10; ᾿χὶϊ, 6, 7. 
Ἅ7 ἀπ. λόγ. χἸΣ !. 17 τοὶ]. 
ΓΙΡῚ βυβείῖ. 1. ν. 18; χὶ. 2, χχχὶϊΐ. 4: ΣΧΧΙΝ; 

β.---11. αἰῖν. 20; χΙνίϊ. 10; αἰνῆϊ. 4 
ἸΗ1, 11 ἵνἱ}}, 2, 

ΓΡῚ δἰουρ 1} ΤΛΩΠ 1, χ]. 14; χ]ῖν, 

19. 
ῬῚ 1. χχίσ. ὅ.-- Π| χἱ. 1δ. 

Ἵ ἄπ. λὲγ. χὶ. 22 αὖ», 
ῬΡῚ 1. χχνὶϊ!, 28.---Πὶ χ]ΐ, 1δ. 

Ἰκνι ἄπ, λεγ. Ἰχνὶ. 24 τοὶ. 
741’ Καὶ (1. χτΐ. 10).--ἼΙ. ᾿χῖῖ[Ἔ. 8. 

Ἐ] Ι. ν. 28; ἽΣτΡαν χχὶ. 1δ, 
την 8; ἰχϑὶ, ) Ἰχ. 

Ηἰρβ, 1. χί. ἰ6.--1. μι. 16; χ νυ. 17. 
ὙὙ Βίηρ. 1. 11. 12; Ὑἱ}]..11, 28; χ. 24, 26; 

ὑχτ: δ); Χχχ. 11, 21. χχχνΐ. 
“--Η]. χχχυ. Ϊῃ οἶαρα. Χ].- 
ἮΙ ἀπεα 

ῬΊων, Ι 11. 8.--1η οἶδρβ. Χ]. --ὄ ἰχνΐἱ. 11 
εἶπιοα. 

ὙΠ ἄπ. λεγ. Ἰχὶ. 1 τοὶ. 

ΟΊ Καὶ ρατίο 1, ἰχ. 12; (χνί. δ); χίχ. δ᾽; 
χχαί. 1.-ἼΠ, ἴσν. 10; Ῥασγῖ, ῬΡβδββδ. 

κιἰπιεῖ 
1. 1. ̓ ω, Ὑ11}. 19. --- Π. 

Ἐπ ρετ 
Καὶ ἰπιρετέ ΒΟ χὶ, 10; χχχ. 14, 

ΝΙΊΡΒ. τ ἢ 
ΜΔ 1. χΥ. 6); χχχυί!. 27.---Ἴ . ̓ χυΐ..14, 
11 ἄπ, λέγ. Ἶν. 3. τοὶ, 

τ Ἢ, 
ΠΙΚῚ ὅπ. λεγ. χἰῖν. 16 τοΐ. 

Ὁ 1 χχχ. 7.--ἼΠ. χὶὶχ. 4; ̓ Ννἱ]. 13. 
ἽΒἢ ἄπ, λεγ. χἸ Υἱὶ. 18 88. 
πὴ Καὶ 1, (χνΐ. 7); χχχὶ. 4; χχχίζ, 18.--- 

Π. χχνὶϊ. 8; χχχνῖ, 14; ΠΧ. δ. ΗΙ͂Σ 
Ροεὶ Π. ̓ἴχ. 18. 

ΟΥ̓ ἄπ. λέγ. Ἰχνὶ. 1 τεὶϊ. 
ὙΠὴ ΤΙ. χῖν, 2; ̓χἱϊὶ. 1. 
ΟἽΩ 1. χ]!. 19; ἴν. 18, 

ὙΠ ἡ. 10; χἰχ. 21; «ἀδ ΞΣ ὐαεν, 2: 
.1|1, 2. 
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ἘΠΕ ΥΝΑΝ ΘῸΡ μαίΐο ββῶϑο 1, υἱϊ. 14; χχχῖϊὶ, 
Ἰ ΤῊ αὐ αι ΧΙ. 10, 18, 25; 

4. χ͵ νὶϊ!. 1 
ΤΥ Ὶ ἀπ. λεγ. χὶνίξ, 11 τοὶ. 
ΠῚ ἀπ, λ:γ. ᾿νλ. 10 δα. 

ὉΞῚ 1. νἱ. 1.--Π. χῆὶ, 22; χχχίχ. 7; χ]ῖν.. 
28; ᾿ἰχνἱ. 6, 

ἐπρισα 0.) Καὶ ροτί. α- Ῥατέ. 1.11, 8 τ! 

9, “ὁ.--1|. χαχν. 8, 9; πα, χ]ν. 
18; χινὶ. 2; 1. 10; 1Π΄. 12; ἵν, 2; 
Ἰνῖ}:. 8; Ιχ. 8, 14; ἶχν. . 

Τοῦ θα. 1. 1. 16; . χα, 3..- Π| χἱὶ, 24. 
Ῥὶ. 11. 1ἰχ. 9. 
Ηϊρ. 11. χχχυιὶιὶ, 8, 

ΌΣ ΡΙ. ΤΙ, χχαχυ , 18; Ἰχίϊ, 9. ̓χΐν. 10. 

ΗϊΡ. 1]. χὶΐ. 16: ΧΟΥΙΣΟ, χῖν. 25. 
ΗΐρΏὮ. 11. χὶϊνὶ, 10. 
Ῥο. 1. χῖν. 28. 

ΤΌΤ 1. (χνί. Ὧ) χυὶϊ, 12; χχΐ, 8..-Ἴ , ἡ. 
1δ; 

ΠΌΤ 1, τ. ἰῆς, ὍΝ 14; χνυϊϊ!. 12; χχὶχ. ὅ, 
7,8; χχχί. 4: χααί!, 14: αχαί! 8. 
ΤΙ. χῆϊ. 4; ἰχ. δ; Ἰχεϊ 1ιά, : 

ὈΌΘΠ ἄπ. λεγ. Ἰχὶγ. Ἶ αὖθ. 

ὯΔ, χχίῃ. 18; ἘΒΕΡΟΝ χχκαϊϊὶ, 7.--Ἴ|. 
ΧΙ]. 16; αὶί. 11,24, 29 διὰ 17 ἔἴπθα 

: Βοοίὰο ἰῃ οἰαρε. -ἰχνΐ. 

ὈΣΤῊΣ ΤΙΠΤῚ ΤΙ χχν. 9; χυσν. 4; χὶ. 8. 
᾿ Ὁ Ο τῇ. Β(ουί. γε. 18).-- Τ, Ἰν11}.9 1χν.]. 
0 τι ΚΑῚ ἰμῇ. 1. χχῖχ. 16.--- Νύρῃ. 1. χχσχίν. 

9: χ. δ; ̓ 1χὶἱ. 1. . ΄ 
ὙΒ νοῦ, πῖιὰ ΓΙΚΞ2 1. 1.14; χ. 82; χχχ. 17, 

25; χχχΐ. 4..--Τί. κε 4,12; χὶϊ. 1δ; 
χὶ, 1δ: Ἰὶν.. 10; Ἰν. 12 εἾχν. 1. 

ΤΠ αὶ ρμοτί 11. χχνἱ. 18, 
Καὶ ἱπιρί, 1. νἱΐϊ. 8; χυσ ϊ, 11. 
δὶ ἱπί. ἀδα. ΤῊΣ ΤΙ, πα. 4. 
Ῥο. ἸἼΠ 1. 1ἰχ. Ἶ2. 

ΤᾺ Αἀϊοςί. 1. νἱῖ. 14.---ἰι. τἀν 14, 
μΌἢ ἄπ, λεγ. χ] ἶχ. 19 δα. ᾿" 

ΟἿΣ ΠΣΗΣῚ ἘΠΙΣΝ, 17. χ ῖχ. 17. 

,, 

ΞΜ Ι, χὶ. θ.--Ἴὶ ᾿χν. 26. 
᾽2Ὶ ἀπ. λὲγ. Ἰχ!, 1δ τοὶ, 
ΠῚ Καὶ ρατὶ. ΤΙ, χν. 8; ᾿χνΐ. δ. 

Καὶ ἱπί, Π. 1νἱϊ. 1: 

3] 1... 11; χὶχ, 2] “5.11. χχχῖγ
ν, 6; χἸΣὶ 

23, 34; 1νἱ. 7; 1νἱΐ, 7. 
411. 1. δ, 30; χχχ. 22; χχχί, 7.--"|. χε 

17; χχχίχ. 3; χὶ. 19; χἰνί, 6; Ιχ. 8, 
9, 17. 

47 ΤΙ. αι, 24; ΧΙ . ΖΙ. 
ΩΝ ἀπ. λγ. χἰν δ!. 91 τεῖ. 
ἅμ τὸ ροῦσ ουἱ ἄπ, λεγ. χὶνὶ. δ δὐδ. (1). 

Πὰν ΤΙ. χχγνΐ, 18; σῖν. δ, 22; ᾿χίγ. 8. 
ΤῊ ὅπ. λεγ. χ. δ δθα, : 

ΤΊ ἄπ, λέγ. λανὶ, 11 τεὶ, ; 
ΓΡῚ ἄπ, λεγ.}. 11 αὖ, 
ἼΞΙ ΚΑΙ 1. χνἱ!. 10.-Π|, χχχνῖϊ, 8; χἸτΐ, 

18, 25; χὶῖν. 2]; χὶνὶ. 8, 9: χὶνὶϊ. 
1 αν. ἀ; 4; ᾿τῇ. 1; ̓ χ ἕο." 1]; Ιχὶν. 
4, 

ΝΙΡΒ. 1. χχὶ!]..16.---͵ἼΙἹ. ἰχν. 17. 
ΗΙΡΒ. 1. χὶϊ, 4; χῖχ. 17.--τὶ. χχτνὶ. 18; 

' ΧΣαχΥϊ, 1. 48; ΧΗΣ, 28; ΧΙ. 1; 
ΧΙ χ, 1; ̓ χῇ!, ̓ ς ̓χ τὶ. 7; Ἰχνὶ. 8. 

ἍΞΙ ἄπ. λεγ. ̓ἰχυὶ, 1 ταὶ, . 
ἼΔΡΗ ἄπ. λεγ. ᾿νὶϊ. 8 τοὶ]. ' 
ΤΩ 1. ἱ. 21; χχῖὶ. 1δ, 16, 17.---1Π. {νἱϊ. 8. 
ὈΣῚ ἀπ. λὲν, Ἰχνὶ. 14 τοὶ. 
ῬΕΙ͂ 1. χίν. 81; (χν. 4, δ); χχχ, 19.--Ἴ, 

χανί. 17; ἵν]ϊ. 18. 
ΠΡῚῚ (1. χν. ὅ, δ). Ὁ αὶ Ἰχυ. 19, 
ΟῬΙ ἄπ. λεγ. χὶν. 14 το. -" 

ἹΡΙ 1. 1, 2, δ, 14; χχ. 4.--Π. χχίυ. 28; 
χχχυϊΐ. 2: χ᾽ Υἱΐ. 6: ἰχυ. 20. 

ΤΩ ] ὅπ. λέγ. χἰνὶ 4 4 χοὶ. 
Ἢ 1.1.7; χυϊ!. 10; χχυΐἱῖ. 21; χχὶσ. δ.--- 

Ἶ ταν. 2, δ; ΧΙ ΐ, 12; ᾿χὶἱ. δ. 
ΤΥ Ἐ χΣσ, 22, 234.---Τ. 16. 

. ΥΥ͂Ι ἄπ. λεγ. Ἰχὶ. 11 τεὶ. 
ΤΙΣ 1. 11}. 10; Ιχ. 1,2. 

ΤΗΗΪ ἀπ. λεγ. χ. 8 αἴ 
᾿ ΡῈ Καὶ 1, τυ! 10; χχνίϊ, 24; χχχ. 23; 

χχχὶϊ, 39; ΧΧΧΥΪΙ. 80.--Π. ἵν. 10. 
Ῥαδὶ Π. σχὶ. [͵ῃ 

»Ὰ1.:.4; νυν. 10; νἱ. 18; ΣΥΪ!. 11; χχὶϊὶ 8. 

ΤΠ. χῖν. 230: χἱὶ. 8; αἰέν. 8; χῖν. 19, 
25: χἰτηι, 1θ; ΜΗ. 10; 1ν. δ; Ἵν. 10: 
Ἰνἱ1. 8, 4; Ἦχ, 21; Ἴχὲ 9; Ἶἶχν. 9,23; 
Ἰχνὶ. 12, 

ν᾿. 2.2. ὅπ. λεγ. ἘΜ 11. 4 οἷα. 

ΣῪ ἴῃ δὴ οὐ ἸΒαυν δοῦθο. 1. ἦχ. 19; χυϊΐ. δ; 
χΧυχ. 30.--Π| χὶ. 11; χιῖν. 12. 

ὈΥ τροίοῃβῃ Ι. χαχϊδ, 4.--Π| χὶ. 10; 
χἸνὶ!, 14; 1ἱ..δ, 9. 1]. 10; 1511; 
Ἰἶχ, 16; Ἰχίξ, ὃ; Ιχίνὶ, δ, 13.. .“ 

ἔν ἀπ. λήγ. αὶ. 18 τοὶ, 

᾿. 
7 Καὶ. 1Π| χανὶ. 30; Ηορβ. χἱἱῖ. 22; 

ΗΙΡΆ. χῖχ. 2. 
Ὁ5ΠῚ ῬΙ. 1. χαχί!, 7.-- |ι. χίῃ, δ; 1ν. 16. 
Ῥυ. ἴ χ, 27. 

Ὁ2Π ἀπ. λεγ. Ἰχνὶ, Ἰ δδα." 
Ὁ2Π) Ρίαν. Ὁ Ὁ3ΠΣ, ν. 18; χε, 20, 38.--- 

᾿ ΤΙ σῦν 8; χχνὶ. 17. 
ἼΠ τρούωϑ 1. ἱ. 58.- -ΠἸ, χἶῖν. 11.. 

ΛΑ μῚ ἄπ. λεγ. ἰϊϊ, δ Δ06. οοζωρ. ϊ. δ. 
ὉΥ 35 Π. χινὶϊ. 9, 12. 

υἶδτ ΚΑΙΙ, 111. 7; χχχ. 38.--". 1χὶ, 1. 
Ῥυδὶ 1. ἢ. 6. 

ΤΥ ὅς. λὲγ. χἸῖχ, 2 τοὶ. 

υἿτι Αἄγοσι, ὅπ. λεγ. ἘΦ, ὃ τὶ. 
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τ΄ ΨΙ͂Ν ΤΙ, χἱ!, 1δ; χη, 10; 1χὲΐ, 3. 
ΨΓῚΤῚ ὅπ. λεγ. Ἰχί, 4 τεὶ.. 
ΨΊΠΙ, 1, 18, 14.--:1. χτίξ, 18; ᾿χνΐ. 28, 
ΤΙ Ι΄ χἰδ!, 19; ἰχν΄ 17; ᾿χνὶΐ, 22, 
ΓΉΘΤΥ 1. χἹ!, 9; χἰνε!, 6, 
ΟἿΣ ΤΙ. σὺ. 17; Ἱχνΐ. 23, 
ἐλ φδι κὶ, 22 τοὶ, - 

ΕΙΣ Ῥετί. 1. χαὶ!, 4.---ἼΨ χχνΐ.. 

ἢ, αἰν Τὸν ἢ ἰχνΐ. ἤ. 
ῬΟΙᾺ ΓΝ 

Ἡορβ; 11, ἰχν 8. 

ἫΠ 1. χ. 22.--Π| χ νι, 19... . 
ΤΟ Βίηρ. 1. 11,16; χχὶ!. 10; χχχ. 13.- Π, 

χχχνΐ. 11, 19. 
Ῥίυν. ΤΙ. χχν. 12; χσυνΐ. 1, χ]ΐχ, 16. 

ἵνί, δ. ἰχ- 10,.18) Ἰχί!, 6 
Ῥυδὶ. 1, χα 31. 

ὯΠῚ. τ. 2δ; χ, 6; (αν. 8); χχχῆϊὶ, 7.--- 
Ι1. χχὶν. 11, ΧΙ. Δ; 1ὲ. 20, 23. 

ΛΤῚ Καὶ 1. υἱ]]. 1, 3 
ΒΕ ον 19; χχν, 16.--- ΤΙ. 1χ. 22. 

1.1.1 Ὦ. 11; χχχ. 10; χχχὶϊὶ, 17, 
20, ἐπ, και 1; χχνὶ. 11. χΙν δ, 
6; ἵνἱΐ. 8. 

Ι. χχνὶϊ!. 16: χχῖχ, 10; χχχ, 
10. 1]. χί νι. 18. 

ὙΠ ΠΙ. ἶχν. 4; Ιχνὶ. 8, 17. 

ΡΠ ΚαΑΙΙ, χχίϊ. 21; χχνίϊϊ, 99. χαχίτ!, 28, 

ἘΠ ς τὰ 8, 4; χετιεἼ: ΧΙ], 6, 

Εἰρὰ, 1. τ. 1.-, χχνὶ!, δ; χι!, 9, 
18: ΧΙ, ὃ; ΤῸ; Ἰ:. 18; Ἰῖν. 2; 

: Ἱνΐ. 2, 4, 6; ̓1χίν. 8 

Ἢ ἰ, χχνῖι, ἃ,-- Π| αχνί!. 1; αἱ 18. 
ΚΟ τι ΚΑΙ, :. 4.-.:Π|. ΧΙ, 22;. χ 1}..27; ἰχῖν. 

4, Ιχν. 20. 
ΜΙΡΙ͂. Ι. χχίχ, 21. 

ἀὐόσ τν χχχί, 7.-- 1. χχαυ!, 17; 1, 

᾿ ὈΒΓῚ ὅπ. λέγ. χἰνη!. 9 δα, τι 

ΠΡΕΗΝ. 1.111. 9» νἱ.:7) χα 1.-Π| χχτῖ!, 9.Ψ 

ῬΙ. 1. ν. 39ὅ.--Π. ΠΕ ΑΝ ΧΙ, 35; ΧΙ ῖν. 
22. Ἀν}. 1: 9,12. 

Ὃ Αα. ἀ ὐδήδερὸ δ πρ τωῃ ἅ. 17 αχανμι, 
19. χιῖχ. 18. 

ῬΊατ. Υ͵ υἱϊ. 20.--Π|, χχχυ!ϊ!. 11. 11].. 8. 
Ὁ Ὦ δυδεί. αὐεοίν. υἱἱα 1. ἷν. 8.--Τῇ. 

Χχχυϊ!. 12,16, 320... ΄ 
ΤῊ αδεί». νἱία ἄπ. λέγ, ̓ γὶϊ. 10 το]. 

τίη. απῆπαὶ 11. χ]. 16; ΧΙ, 20: 
χῖνὶ. 1; ἱνὶ. 9 (δὲ) 1νἱϊ. 10. 

ο ΡΪω,. ΠῚ χχχν. 8.. 
ΤῊ Καὶ Π,, χχνὶ. 14,19; χχχυὶῖ. 1, 9, 16, 

Φ1 . ἵν, 3. 
Ῥίοὶ. Τ͵ νἱϊ, 21 
Ἡἱρδ. τ πτέπες, 16; τῇ 16 (δὼ). 

ΠΙ, τ. 22; ΥἹΙ, 4; χ, 14: χχσ. 6.--Π. 

ΧΧΧΥῖ. 2; χ] δ, 17; χ]. δ, 11; Ιχὶἱ, θ, 

ΡῊ ΤΙ. χὶ. 11; Ιχνυ. θ, 7. 
ΤΠ ῬΙα] 1. υἱἱ!. 17; χχχ. 18.---Π. ᾿χῤν. 8, 
ΠΌΣΠ 1.χ. 18; χὶ. 2; χχῖχ. 14: χχχίϊὶ, 6.-- 

ΙΠΙ. χΙνίὶ. 10. 
ΡἊΑ Ι, νἱΐ, 22. χχνἱ). 9.--Π.| 1γν. 1.. 

5 ΓΔ, 11.-Η, σαχίν. 8, Ἰ; ΧΙ ἢ 24; 1χ, 
16. 

τιῦτι Ἐαὶ 1. χχχίϊὶ, 24.--Ἴ1. χχχυίςϊ, 19; 
Χχχὶκ. 1: [νἱὶ. 10, 

ΝΙρδ. Ι. χνί!. 11. 
Ὶ Ῥυδὶ 2. χὶν. αὶ 

Ηΐρβ. Π. 11]..1 
ὯΙ ἐλ τθας, χα κατα ,.}. 8, 4, 10. 
"1 ραζσνσα Ῥω, Ῥο. ΤΙ, θ᾽ Ρασί. Ῥυδὶ 

υὴη μίνσο, βιρίεμονν Μέρα 11. χΊν δ. 11, 
ἀκα ἘΪ. 1. χχὶῖὶ. 9..--Π. 

ΧΙ , 28; χΙνϊ. 6; ἱνὶ, 2, 6, 
χὰ ΡΊ]υ;. 1 χχὶϊ --Τ|. χαχίν. 3; ̓ ἰχγὶ. 16. 

οὐ Ι. χνΐ. 8; χχυΐϊίὶ, 1.---11. χιὶ, 7. 
ΝΣ ἄπ. λεγ, Ἰ. Ἶ τοὶ, 

γὴπ Καὶ γατί. ραδβ. (1. χν. 4). 
πε τς Ὶ. χχ. 3. 

1νὲ}:. 11. 
ἡ ΚΠ 18; νὴ 8; ἰσ, ῶ.--Π, χχὶ, 1; 

χχῖν. δ; χὶ. 81; χῇ, 1. 
ΡΤ ῬΙ, ΓΕ ἰχ. δι. ἼῈ χαχίν. 27; 1.12. 

Ῥυδὶ 1. χχχέϊὶ, 22. 
ΗΙρΆ. 11. χὶὶ. 7. Ι 

ὮΙ ΓΥΧΣ 10. ἘΠ], Ἰνὶ, 6. 

ΡΟ, χυΐ 14.-- ΤῈ, 11]. 6; ,χΊ, 7. 
ἽΒΠ 1. 1. 29.---Τ. χ]ῖν. 9; 11. 
ΤΠ ΠῚ, χχνἹἱ. 4; χχχίν. 2; χἹἹ, 25; }}. 18, 

17, 30. 22, Ἰἰχ. 18: 1χιϊ}, 8, δ, θ; 
ἰχυΐ. 1 

4. υἱοϊοπέιο ὅπ. λεγ. 1. 11 αθα. . 
γὴπ λετδα αοἰάὰᾳ ἄπ' λὲγ. χχτ, 24 οί. 

πὴ ἀπ, λεγ. χ  Σ, 9 σοὶ. 
θη Π. χ]ῖν. ̓  16; χἸΎΊ!. 14; νασὶ. Ν ΡΒ, 

νυ] 
ῬΏΤΙ τί “ΜΠ. 9; Ἰὲχ, 6; ἰχ. 18. ᾿ 

. Ὑὐπὴ Ῥατι, ρϑρα. Καὶ. ἄπ. λεγ. Ἰχί!, 1 χε. 
ἫὋΠ Ι, χ. δ; χχίχ. 16.-- 1. χὶΐ, 26; χὶν. 9; 

ἰχῖν. 7. 
31 ΤΙ. 11}, 8, ὅ. 
ἼΡΠ Βίης. (. χνὶ. δ)...Ἅ11. χ], 6; ̓ ὲν. 8, 10; 

᾿νϊ.1 ὌΠ Ψ]Ὰ. 

Ῥίαν. Π. ἵν. 8; ΙΧ ἢ], 7 δία. 
ΤΌΠ 1. χίν. 32; χχπ, 2.-- ΤΠ Ἰυἱὶ, 18. 
τπ' Καὶ Π.1:. 14. 
Ἡ]ρῆ. 11. χχχῖϊ. 6, 

Ὑ8Π. αὐ τσ χα, 17; χ τ, 21; 1113. 10. 

Υ̓ 11; ἵν]. 4; ἜΤΗ 2; ἰχῇ, 4; Ἰχν. 
; ᾿χνὲ, 8, 4, 

Τ9Π πὶ τἶνν. 58; σινὶ, 10; χινμι. 14; ΒΗ, 
10; 1ἶν. 12; Μνῖς ἃ, 18, κι, 4, 

ἽΡΠ Καὶ { ἱ, 239.-- ν. 28... 
Ηἰρῖι. 1. χαχῖὶ. ὍΤΙ, ὶΐν., 4 



ΤῊΕ ῬΒΟΡΗΕΤ ΙΒΑΙΑΗ. 

ὙΠ ἄπ, λεγ; Κνῖ11: 6 τοῖ. 
τγ. 2; χ. 1δ; χχίϊ, 16. 

ὙΠ Ι. χχχυΐϊ, 27.---1. χ]. 6; χ]ῖν. 4; 11, 12. 
ἼΎΠ ὑϑ (.. χν. 6).--Ἴ1. χ]. 7, 8. 

ὙΠ -- ἫἼΠ ΠΠ. Χχχὶν. 18; χχχυ. ἴ. 

πῇ ἄπ. λεγ. χἰῖχ. 22 ταὶ.. 
ΣΤ Βίηρ.-- 

Ῥίαν. Ὁ ὝΣΠ αἰτία Ι, ἱ, 12.--- ἼΣΤΙ υἱοὶ 
11. ΧΙ. 11. 

ῬΊαν. ΠΙΊΧΠ αἰνία 1. [χίϊ. 9. 
ἀνὰ ἀν: πε λίθος ΧΧΧ. 8; χχχῖϊὶ. 22. 

. 16, 
ὝΠ. οἱ ΕΙΣ ΤᾺ ἀπ. λεγ. χὶ. 28 σε]. 

2 Σ, ἱν. 8.---Ἴ1. χχν. 4, δ; Ἰχὶ. 4. 
ΔἼΛΙ, ἱ. 20; ἰϊ, 4; 11. 2δ; χχὶ, 1δ; χχὶϊ, 

2: χαχὶ 8. .-Π. χἰϊ!, 18; χίν. 19: 
χχνΐϊ, 1; χχχὶν. ὃ, ὅ: Ἴ 
8; χὶϊ 4; χιχ, 5; (1. 19; ἰχυ. 12; 
Ἔξ μεν αν 

ΤΙΞῪΠ Βίης. Π. Ἰχίν. 10. 
Ῥιυν. 1. ν. 17.--. τι Ἂ; χῖνἑ, 91; 

ΣΧ ΑΨ: ιϊ, 8; . ἵν}. 12; 
χ΄. 

, ὙΠ 1 χ 29; χυϊὶ. 2; χίχ.ἕ16; χσσσὶϊ. 1] .--- 
Π. χὶΐ, ὅδ. 

ὙῊ ΤΙ. Ἱχνἱ. 2, ὅ. 
πἢ ὑπο τὸ 95. 

ΙῚ. χὶὶ, 11: μος ἐπ 
ΠΝ εν χΧχυΐιὶ, 27.--- χὶι, 1δ. 

ὉΠ ΤΙ. χξεν, δ; χΙ ;. 28. 
ΠΡ. 1. ΒΈΒΕΝ Π 23, 24.---11. χχχνὶϊ. 4, 

17; Ιχνυ. 7. 
ΕΠ ΣΠηῚ; Χχσ. ὅ.--Π' χχν, 8; χΙνὶϊ!. 8; 

:,7; Ἰἶν. 4. 
πχλτι ἀπ. λεγο πϊϊ, 6 σοὶ. 

τι Ηρ. ΠΣ ἰο ΡΒ εἴϊεωὶ Π|. χχχυΐ. 
21; ΙΓ; ΧΙΪ!. 14. 

σ ΤΠ, ΠΙ. αὶ: 19, 20; ΧΙ; 7; ̓ χίν. 11, 13,18; 

χὶν, 16; 11ν. 16, 
Ὁ 1. χχίχ. 'ξ -- 1]. χχχνυ. δ; χ]ϊὶ. 18, 19; 

ΧΙΣΣ 
ΘῪΠ 1. χχχ. άπ χῖν. 9. 

ἼΤ᾽ ΤΙ, χίν. 6; 1ῖν. 2; 1υἱ1]. 1. 

ΠῚ 1. χχ. 4; σχχ. 34.-- 1]. χὶνὶ!. 2; 1. 
10. 

2, Καὶ 1. χ. 7; χχχἕδ!. 8.--ἼἹ χῖϊὶ, 17; 
Ηἷϊ. 8, 4. 

ΝΙΡΒ. 1. 1ϊ. 22; ν. 28; χχίσ. 16, 17.-- 
ΠΠ. 17 ἐατε χ!. 16, 17. | 

“ΠΡ ΤΠ αἰ, 14; 1ν}. 11; [χὲ!- 1, 6; [χῖν- 
.11, Ιχνυ΄. 6. 

ἼΦΓΙ 1. τ. ὃ, χχχ:; ἶχ, 1; χχὶσχ. 18,.--ἼΊ. 
ΜΠ: χῖν. 8,7, 10; ΧΙ νϊ;. δ; χὶὶχ. 

Ἰχ. 9, 10; 
σϑθτι Ριαν᾿ δέ σλρν ἢ ἢ 

ἱΠΠ| ΤΙ. 1χί, 10; [1χ1} δ. 

ΓΩΠ 1. χἱϊ. 8; υἱϊ 1.9; χχ. δ; χχχ. 81; χχχί, 
4,9; χχχγιὶὶ. 27.---1]. 1ϊ, 6, 7. 

ΒΙρὰ. 1. 1χ. 8. 

Ὁ. 

ΠΩ ΤΙ. χσχίν. 2,6; 11, 7; χν.Ψ 13, 
ὙΝΙΘ ἀπ. λὲγ. ̓ χνὶ. 20 τοὶ. 
“πὸ Ῥασὶ. Ηΐδρ. ἄπ. λεγ. ̓χνὶ, 17 τοὶ, 
δ, ἱ, 19.--Π, ᾿χεϊΐ, 7; Ιχνυ. 14, 
ΘΙ. 11,10; ν. 9, 20; Υἱὲ. 1δ, 106.-.-Π, 

αν. δ χχχίχ, 3, 8; αὶ, 1; ἢ, 
; ἵν. 2; Ἱνί. δ; Ἰχυ. ἃ. 

ΠΌ ἄπ. ἼΣ Χ]ῖγ. 18 γεΐ, 
19 1. 11, 15.---Π. χΙνίϊ, 2. 
Ὁ 1]. χ]ὶ, 26; [νἱΐ. 20. 

πὴϑ ἅπ, λεγ. ΙἸχγυ. 25 τε. 

εὖθ ὅπ. λεγ. αἰ. 11 τεῖ. 
ΜῸΘ Ὑεῖν. Ῥὶ. 1. χχχ, 23. 
κοῦ Αἀΐοοί, 1. τἱ. δ.--11. χχχνυ. 8; 11. 1, 

11; ᾿Ιχῖν. δ. 
ΠΡΌ ὅπ. εν; ΧΙ. 18 σοὶ, 
ὈΘ 11. 1χν.ὄ 24. 
ΔΩ 1. νἱῖ. 16; τἱῖ. 4; ΧΧΥΪΐ, 4.-. 

ἯΙ. χά. 9; Ἰχνὶΐ. 1. 

, 

ἣρ" ΗἱρΆ. [. χχὶϊ!, 7. 
“ ῬορΒ, Ι. αυϊϊὶ. 71.-- τ. 15}, 7; [ν. 13. 

Ὁ ὮΙ χα, 20. Ἰ|. χῆν. 4. 

ΠΣ Καὶ]. χίχ. δ, 7; (χυ. 16).--Π, χχγὶϊ. 

11; αἱ. 7, 8, 94. 
Ἡϊρδ. Π. χ!ΐ!, 1δὶ χῆῖν. 37. 

2 Αἀΐοοὶ. ἀπ. λεγ. 1ν]. 8 τε, 
ταῦ: ἄπ. λεγ. χἸῖν. 8 τοὶ. 
ἣ» ἩΙρΡΆ. ἄπ. λεγ. 11. 23 τεῖ, 
ΗΝ Τὶ, χχχν. 10; δ. 11. 

72 Π|. χιν. 4; ν. 3. 
ὙΠ. τὶ. 38, 80, 81; χεῖ!, 23, 38, 34; 
ἴω αἰνί!. 13, 1δ; χ]ῖς, 4; Ἱνὲϊ. 10, ἱκῖϊ, 
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ἩΐΪρῃ. ἀ ΚΣ ΤΝΝ 1. ν. 8.--11, χχχν ὶ. 19; 

πορὲν Ι, χὶϊ, δ. 
μὰ μεῖς ]. βϑῆϑο 1. χχχὶϊ. 4.--- 11. χ]ΐγν, 

Μὰ ἢ 18. χ͵γν. 20; [νἱ]. 10. 
ΠΩΣ ΤῊ. 1. ἰ-πῖν 21 εἴτοο; χὶν. 24-832 2 εἶτηθδ; 

ΧΥΪ;,- χσ. 10 πίοι; σσὶ. 11 - χα! 18 
ἄτηοα; ΣΧΧΥΪΙΙ.- ΧχΧΣ,, 6 εὐτηθ89 

ΧΧΥΥΪΙ. 21-881 (πιο; (χτ. 1-σνΐ. 19 
0 εἰπιοβ: χνΐ. 1δ υ. 14 0 εἴτηβα.-- - ΠΤ. 
ΧΗΣ, 1--χῖν. 28 4 εἰπιεδ; σχὶ. 1-101 
ἐἶτοοδ; χχὶν.- χχυϊὶ. 2 εἴχηο; ἢ χχχίὶν.- 
χχχυ, Ὁ ἐἰπηθα: χχχυὶ.- σσχυὶϊ,. 211 

: χχχυὶὶ.- χχσῖσ, ΟὨΟΘΘ; Σ].- 
Ἰχγὶ. 6 (ἐπιεα. 

ἵου ΓΊΚΩΥ π᾿ Π1. χινὶϊ. 4; αἰ. ῷ; 

Γ 1δ; Ἰν. ὅ. 
δέβω Ϊ. ἰχ. 8,13; χχὶϊ. δ; χ. 8; χχχ. 

ἔξ 1. χχχνίϊ. 8; Χαχνι. 19; 
χΙυἱἱ. 7. ᾿νὶ. 12; Ἰν} δ; Ἰχῖἱ. 4, 

ΟἿ Ὁ" ΓΙ, [νἱϊ:. 12. 

ΤΙΤΥὮ ὈΝΙ, 11, 12.---ΙΙ, χχχίν. 8; 101}. δ; [χἱ, 2, 
δ ὯΝ Π. χἰϊ, 6, 9. 

ΤῊΣ ΟΥ̓ 11. χχχνὶϊ. 8: χχχῖσ, 6. 
δ ὉΣ Ι᾿ χχυίϊὶ. 94. -Π|}}. 18; 111. δ. ᾿χὶϊ, 6; 

ἶχν, 2, δ. 
ὮΝ" ΣΝ Ὁ ΤΙ. χανὶ!. 8. 
ΡΠ Ἣν 1. χ. 832. 
Ρ) ὉΝ31. χ. 17; χί. 16; χυΐ. 11; χχυΐ!. 10; 

ΧΥΧ. “δ, 28..-Π, αἰ, 8; χὶν. 8; 
χχνΐ!, 8; χὶν !. 9: χἰίχ, 8; ἵν}. 8, 
18; Ἰχνὶ, 8. 

ΜΠ ΟἿΔ1, ἡ, ΤΙ, 17, 20; 1ϊ. 7, 18; ἷν. 1, 2; γ. 

χί. 10, 11; χἱ!. 1, 4; χνῇ 4, 7, 9) 
χἰχ, 18, 18, 19, Ζ1, 23, 24; χα. 6; 
ΧΧ. 8, ἴω, 20, 25, . 1δ; χχν δ 

ἶ , Χχχὶ, 7.- δ: χχῖὶχ. 18: χχσχ, 28 
τί. γ. οἷ; χχνυ. 9; χχυΐ. 1; 
ΧχΥΪ;. 1, 2, 12, 18; 1}. ὁ. 

ὉΝ2 Π. 1νἴ]. 4, 
- Ὁ ΤΙ, χχχυὶ. 12, 18; χἰἑἱΐ, 18. 

ὈΡΟἿ 1. υἱῖ, 17. ' 
τὶ» ὉΡΌ Π, χχχυΐϊὶ, 192, 18. 

Ὁ) Ῥίων, 1. ὁ. 1; υἱὰ 1, 17; χχί. 1δ; χχχ, 
0: χχχῖϊ. 10--ἰ χὶϊ!. 22. χχῖν. 

ΧΧΧΥΪ 1, δ, 10, 20: χχχίχ, 8; 
ἰπἰ ΤῸ Ιχ, 20: ἶχν. 90, 2, 

Ὁ Ὁ ΠΙ. χχχίχ. θ. 

Ὁ Ὁ ποις (, (2. 2). 
οἷ» Ὁ) ΤΙ ἰχεϊΐ. 9, 11. 
δφρ Ῥ" 1, χχὶϊὶ, 7, χχχυὶ. 26.--Π. Ἰ.9. 

5} τ), Π. χχχίν. 10. 
ἼΩΣ ἣν ὈΌΡ ἄπ. λεγ. ἘΣ. 11 σοὶ. οοῖρ. χχχῖν.: 10; 

χαυΐὶὶ, 19... 
1 ἄπ, λὲγ. Ἰχυΐ, 19 τοὶ. 

ΤῺ ἄογο Π, 88, 14; ᾿ἰχ. 11; 1χ. 8, 
ΔΝ δι οκ εν 1. χί. διε τοϑόνρεοαι ΠῚ δ8, 2. 

Ι. χχίϊ, 8.---Ἴ]. χχνίϊ. 4; χἹἹἹ. 14; χ Σ᾿, 
26. χἰΐν, 11: χῖν. 8: 1. 8. 

ΠΟΙ, χχυὶ!. 31; ἴχ, 20; χ. 8; χὶ. 6, 7, 
Ἐ͵ι“ 

28 Ηΐρῃ. 1.1. 17; χχξ!!, 10.---Π], χα, 28. 
1. ν. 11, 12, 32; χυνὶ. 10; χχῇὶ, 18; 

ΧΧΥΪΣ, 1, 7, χχῖχ. 9.---11. χχῖν. 9, 
11; ", 21; 1ν.1; ᾿νἱ. 12. 

0551. ὦ. 13; γἱ!. 1; χνὶ. 12; χχῖν. 11.- 
ΤΙ. χχχνί, 8, 14; τἰμς τ χΙνϊ. 1], 
12. Ἰνὶ. 10; ἜΠ 20; Ἰΐχ. 14. 

ἐπ Καὶ μοτξ 1. αχίῃ, 4.-- ΤΠ, χατί. 18; 
ΧΙ Ϊχ. 21. 1. 18: 1ἶν. 1. ᾿χυὶ, 7, 8. 

καὶ βατο Υ τὴν Τὰ. --τ)τὶ χίϊὶ. 8; χχί, 
8; ΧΙ. 14, 

Ἐαὶ. ἴπΐ, Π1. χχνὶ. 17; χχχυϊὶ. 8. 
τ τὰ ἐάῃ Υἱδὶ. 8; χχσχὶϊ,. 11.--Π. 

Ἰχν. 
χιρὶ ἯΙ ἰχτὶ. 8. 
ἩΙΡΗ. 11. χχχίχ. 7; ἵν. 10; 1ἰχ, 4; 

᾿Ἰχνὶ. 9. 
Ῥαδὶ 1]. ἱσ. ἤ. 

Ὑρα, ἢ. 6 (Ὁ); νὰν, 18; ἰχ. δ; χί. Τ; 
ΧΧῖχ, 28.--Ἴ|. γνϑ!. 4 (τ ), ὅ. 

»ὺ ὙῊ ἀπ. λεγ. 1νἱϊ. 4 δα, 
Ὁ Καὶ μαῦ ὁσαδῖς. 1. Ὑἱ!}, 12. 

Καὶ ἱπιροτ, 1. ἱ. 18; νἱ. 9; σχσχ. 2; χχὶϊ. 
16.- Π|. χχὶ, δ; χανὶ. 20: 1.1]. 

Ἡΐρἢ. 11. χ)ὶὶ. τὸ; ΧΙ, 21; Ἰχ!ἢ, 
Ἴ2, 18. 

ὑν οὩ]γ ΗΙΡΒ. 1. 14, 81; (στ. 2, 8); χαὶ!!. 
1,9, 14.--Ἴ| αἱ, 6. ΗἹ. δ᾽ ἰχν. 14, 

5 1. ν. 80; νὴ. 28; χ. 2), 26; χὶ, 9, 14, 
᾿ Ὧν δὴ 8; ανί!, 12; χνῆ!. 2; 

τ μι 9. 4, 11.--11. χχί. 1, χχὶν. 
14,1δ; χσυὶϊὶ. 1; 10 εἴταοο ἴῃ ΟἸδρϑ. 

ες χρο]χγὶ, 
18: Π.χ]!. 10,18; χἸἶν. 30: χ]ν.1; χῖνὶὶ!. 

18; Ιχἱϊ. 8. Ιχὶϊὶ. 12, 

Ὀῃξονὴ 1ὍΣ 1. ἰχ. 19.-Π|. ᾿ν. 8. 
8) Ἡΐ, ἀπ. λεγ. Ἰχὶ. Θ αὔο,΄ 
κε Ῥαν. ΗΙΡΒ. ὅπ. λεγ. χ ῖχ. 26 σοὶ]. 
ἽΡῸ Καὶ Π. Ιχ.ἕ 16; ᾿χνΐ. 11, 12. 

Ῥασί. ΗἸρὮ. ΤΙ. χιῖς. 28. 
1. χίν. 82. χχῖϊ!ἱ, 18, χχυ δ, 16.---]]. 

Χῖῖν. 28; νη. 13; 1.18, 16; }1ν. 11. 

θ᾽ Καὶ Ι. χχίχ. 19; χχχυὶϊΐ. 8].---ἰ]. 

ΧχγΥϊΐ. 1δ. 
ΝΊΡΕ. ΠΣ Ἂ 
5. εἴ οὐδε ΤῊΣ μιμν ΠΞ 

ΕΝ ΗΙρῆ. ̓ πὸὶ 1. χχχ, δ (ϊ.) 6.--Ἴ|. 
ΧΙ. 9, 10; χἰνῇ. 12; χΙν. 17; 
Ἰνΐὶ. 192. 

ΤΩ (5 οϑῳ χὶ ἢ, 21; χχχίν. 18; 

“- 



28 ᾿- Ι͂ΗΕ ΡῬΒΕΟΡΗΕΤ ΙΒΑΤΑΉ 
-ὔΡ ἀοτὰ ἀπ "δὴ 

Ἢ ΤΙ, χὶ, 38, 80, 81; χ!ῖν. 12. 
ἢν Αἰ. 11. χ]. 29; 1. 4. 

; ΤῊ ΚΑ 1,1. 26; δλ. 8; υἱΐ, δ; τἱϊδ, 10; 
ἶχ. ὅ; χὶν. 24, 56, 57 χίχ. 1], 12, 
17; χχῖῖδ; 8, Κ; χχαχίϊ, 7, 8..-.-Π- 
χΧΙὶ. 28. 

ΝΊΡΆ. 1]. χὶ. 14; χ]ν. 21. 

ΟΡ 1. νυἱΐ. 2; ἰχ. 17; ΣΧ, 18, 19, 34; χχὶ. 

13; αὐ! 8; χχῖχ, 17; χχχίϊ. 16, 
19, χχχνὶ, 24... χ]ΐν. 14, 23: 
Ἰνΐ, 9. 

»Ὲ Βορβ. ΤΙ. χίν. 11. 
" ἬΙ!ρβΆ. 11. [νἰϊῖ. δ. 
γ᾽ ἄπ, λὲγ. χΙὶν. ὃ τοὶ. 

χΣ Καὶ 1. χχχνυὶϊϊ. 26.---Ἴ1. χα ἱ, 7, 91 
ΧΙ ΐν. 10, 12, 21; χὶν. 18: ΧΙνὶ. Π; 
ΣΙ ΙΧ. 8. 

42) Ι, αχὶΐ!. 11; χχὶχ. 16: χχχ. 
᾿ --ἼΊ χχυὶϊ, 11: χἱὶ. 25; χ! τ, 

χιῖν. 2, 2,9, 34; χῖν. 1, 9, 11, 18; 
ἊΣ δὴ) ᾿χὶ 

Νίρῃ. [1]. χ τὶ: ἴδ 
Ἡορι. [Π. 1ἴν. 17. 

ἽΒΥ 10 χ, 10,16; ΝΠ τ ΠῚ ἸΙχν. ὅδ. 
Ἰν Ηἱρῃ!». ΤΙ. χἰΐ!. 12.--Καὶ. ΤΠ. χες 4. 
ΚῸ Ἔα. Ι. ᾿νϊϊ. 4; νἱῖϊδ 12; χ. 34... 

εἰτϑίς ἐν ἐβυὴ 4. αὶ ἢ 6. 1ῃ 
. 1 ὕπιοε, 

ΜΡ μα Ἱ πτὶ χυΐ. 2, 1.--11. χχὶ. 1; 

ΜῊ Αἀΐ. ἀπ. λεγ. 1. 10 ταὶ.. 
ΓΚ Ι, νἱ! 26; Σὶ. ἽΝ χχὶχ, 18; χχχὶϊὶ. 

8.--11. ̓ χὶϊὶ. 1 
ἜΈΕΡΕΙ ΕΥ͂ 14. “ἀπ. 8).--τἰ, κααὶν 

γ{: τείαν 8; 1: 4; Ἰ᾿χιϊ. 19; 
.- Ἰχῖν. ἃ. 

Καὶ γατὶ. 1. χχχΐ. 1.-- Π. χίν. 19; 
᾿ Σχχυ . 18; χΙϊὶ. 10. 

Ἐὰὶ ἰοῦ. χαα, 3: χαχῖὶ 10. 

κι χορα Ἱ. χαχί, 4. -ἼΠ, χσαίν. δ; 
᾿ν. ἰὺ; ᾿Ἰχῆϊ, 14. 

ἩΙρν. Ρετί Π ὙΗΗ, 14. 
Ἱπιρί..1. χ 18.-Ἴς, ἰχτη 6. 

| ΒορᾺ. 1. χῖν. 11, 1δ. 

ΤΥΉΪΤ δὐὰ ὈἰΨΥΥ; ἰο ματα], οἰφδυθοθ ῖ. ἱ, 1; ἱ. 
1; ΤῊΝ 1, 8; τ. 438; χχίϊ. 91.- ΤΠ, 
χχχυὶ, 7; χἕϊν. 28. 

ΟὟ Βυδοί. ὅπ. λεγ. ̓ Χἰῖχ. 25 σοὶ. 
ΡΥ ἅπ. λεγ. ᾽ν. 2 τοῖ. 

ὃν ΤΙ. χίν. 21; χχχὶν.ὄἹ, 17; 1ἰν. 2; 1νἱΐ. 

κ᾽ 
ᾶφι- 

18; 'χ. 21; ἱχί. Ἰ; ἰχῇἱ, 18; Ἰχυ.9.} 

π ΣΧ, 20; χχίχ. 

.18.-.Π]. χίν, 1: χχυϊ!. 6: χὶ. 27: 
αὶ! 8, 14" ἀπ ϑά. χα τ!. ἷ, 22, 28; 
χ]ν. 1 (ὦ), ὅ, ; Σὶν. 4. 

5 Ἐὰὶ γετῦ 1. ᾿- δ᾽ ὦ σον 18.- Π. 

Ἰχνυ. 21. 

᾿ ΚΑΙ, γανῖ. δεῖ. 1. 19 εἴπηοα. -- ΠῚ. 21 
εὐπιαα.. 

ἝαΙ: μάτι: καὶ, Εδπι, ΛΞ)" 1. χίϊ, 8.- 

ΤΙ. χίνὶϊ. 8. “ ᾿ 

"Καὶ Ἱπί. 1. χχχ, 7; χχχυῖϊ, 98.--Ἱ |, 
ΧΙ. 22, ΣΗΥ: τὲ, χιν. 18; χ]νὶϊ. 

ἀν ἢ ἸΥΠ.1 
Καὶ Πηρκα 1 χινῇ, 1, δὶ 111. 5, 
Καὶ Ιυιρῖ 1. 111, 26; Χχσ, 10; χχχίῖϊ, 

κῷ ρα τ ΧὶΪ!, 20; χὶν. 13] χυχνῖϊ. 
; ΧΙ, 11; ΧἰΥΐ:, 8; ΧΙχ, 20; 

“ 22, 

Ἠρδ. σαῦε, καὶ (0 τὰεῖκο ἐμμιαϊ οᾶ, ΙΙ. 
ἩορὮ. [. ν. 8.---"1. χιῖν. 36. 

ΠΟΙ. χὶ;. 2, 8; χχχὶϊὶ, 2, 6.--Ε1, χχτ. 9; 
Χχνΐ. 1, ἡ τι Ὁ, Ἰ:. 6, 8: 

; ἐχ, 11, 17; Ιχ, 

ΠΡ νον δ 
ὍΤ᾽ Ἰνὶ. 1; 1ἴ1χ. 17; ἴχὶ, 10; 

1" ἐπ. λεγ. χιηΐ, 19, 20 τεῖ. 
Σ Νῖρδ. 1. χχχ. 16.-. αἶν...17, 22; 

χΙΥ. 7; ᾿ἰχῖν. 4 
ΗΐρΒ. ἰΐ, 85; χχχῖϊ. 22 .---ἰἶὶ 

Χχνυ. 9: Χχχύ. 4; τὸ ΤΙ αὶ “: 

δ, ὁ. 
-ο ον ὐξῶνει 

8, 11; χῖν. 1δ, 31; χἰ νἱ!.. 15; χἹῖχ, 
86. Ιχ, 16; ἰχίϊὶ, Β. 

Ε)} ΔΙῚ, χυϊϊΐ, 10.--11. χὶν. 8; 11. δ; Ιχἱΐ. 31. 
ὙΦ᾽ ῬΊοΙ ΤΊ. αἱ, 8; χἱν. 3, 18. 
ΠΩ ἄπ. λεγ. χὶὶϊ, 2 τοῖ. ᾿ 
ΤΔΕῚ, αχίὶ!, 43,35; χχχίϊὶ, 30.---Π|. ᾿ν. 3. 
ἽΠ' Π| χαχυΐ!, 10; χἰΐν. 19 , [νἱ. 12. 

ἽμΌ Ἢ’ ἀπ. λεγ. Ἰνὶ. 18 δῦ. 

»- ἜΣ 

52 Τ χνξ!. 11. -- Π, ἢν. Μ..--π. λεγ. 
57 212 Ιχυ. 141... 

22 Καὶ. Π|. χχῖν. 20; ἔχ" 1; ᾿χνὶ. δ. 
ἘΠΕ 1.1}. ΣΕΥ ἘΙΡΕ 8, 9..--ὌΤΙ. χχνὶ. 

ριεὶ Τὶ κεῖτο 13.-- τὶ χχῖν. 1δ; χχυ 
; ΧΗ, 20, 28; Ινὴΐ. 18; Ἰχ. 13. 

Ῥυαὶ μαι ἵι Ὑἱ}, 18, 
Ηίρβ. 1. νἱ. 10; υἱῖ}, 23.-.- 1 χΙνὶὶ. 6. 
τι ΤῊΣ δοὶν Το νἱ: 10 διὰ 1]. ̓ ἶχ. 1, 

ϑοτΏΡ. ΖφοΒ. τἱ!. 11. 

ΤΩΣ 1,1. 81.--Τῷῖ. χαχίν. 10 ΧΙ, 8; χ τ, 
17: ᾿χνἱ. 24. 

Ἴ ὭΣ Η. 8; ἦν; 8; δ; ν. 18: υἱ. 8; υὙἱῖ 

7: ᾿ 18; χὶ. 10; τας τὰν, 
Ἧ ἢ ἯΙ χα. 16; χχί!. 1 

ὑττ πίῃ δῆς ΧΡ ἢ; Ἵν, 
; ᾿ς. ἴϑι ἰχ. 1,9, 18; Ιχὶ. 
; ̓ χγυὶ. 11, 18, 18,19. 

ΤῊ 239 1. χααν. 3; χἱ]. 4; ᾿νϊϊῷ δ; τὸν 

ἼὉ.2 ὅπ. λεγ, 1Δν. 12 τεῖ. 
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π2 Καὶ ἱπερί, ΠΠ19) 11. ΧΙ. 4. 

Ρίε, "72 ΤΙ χαϊ. 8; Ἰχὶ, 8. 

113 Ρί6] ὅπ λὲεγ. Ἰχὶ. 10 ταὶ. 

112 Βίηρ. 1. τἱϊδ, 2.--Π| χχίῖν. 2. 
Ῥίαν. 11. χχχυϊῖ. 2; ̓ χὶ. 6; 1χγΐ. 21. 

»3}2 ἄπ, λεγ. Ἰῖχ. 17 τοὶ. 

ΤῊΞ ΝΊΡΆ. ἀπ. λεγ. χ 1]; 2 τοὶ. 

ἈΠᾺ ΤΙ. χε. 10; κὶν.1δι χἰν ἢ. 18, 
" Νίρδ. ρασὶ. 1. 1. 2. 

ῬΙΙοἱ Π]. χὶν. 18; 11..18; ᾿χὶϊ. 7. 
Ηἰρβ. Τ ἰχ, 8.--Π| σἷν. 21, χ]. 20. 
Ηρ. 11. Ἰϊν. 14. 
Ηορί. 1. (τνὶ. δ); ΧΧΧ. 83. 

1.1} Π. Ἰ;, 17, 22. 
2. ἄπ. λέγ. χΊνἑἑΐ. 10 το. 
512 (ΟΠ Ρίεἰ ἰῃ 1εαἰδὶ).---Π. ἵν}, 11; 

Ἰν1}, 11. 

2 10 χ. 13.--11. χχχυῖ. 8; χὶ. 9, 26, 29, 
81; ΧΙ. 1; χΙῖν. 12; χ]ῖχ. 4; 1. 2; 
Ἰχίῖ, 1. 

ὉΣΔΞ3 ἄκ. λεγ, Ἰῖχ, 18 χοϊ. 
Ὁ2 ἄπ. λὲγ. χὶνὶ. 6 χα, 

Ἵ3 Ὁ} ΤΙ, αὶ. δ; χιδχ, 36; 1χ. 16, 23, 24. 
ὝΣΠ 5. χὶ. 8. ' 

᾿ μὴ) ἄπ. λέγ. χἸ δ, 6 ταὶ. 

κ᾿: (Π3) ὅπ. λεγ. χα! ἢ, τοὶ. 

ΩΣΣ ῬΔὰ ἄπ. λεγ. ΧΙ}. 22 οἷν. 

Ι 5} Π|. 1τἱ. 0, Ης Ἰχνΐ, 8. 

πῇ Καὶ. 1. Νν 28. χ. 25; (χνυ. 6; χυΐ. 4); 
᾿ χεὶ. ἐπε ἄ ον χχῖχ. 30; χσχὶϊΐ 10.-- -Ἴ]. 

8. 
ῬΕΙ͂ χ. 18.--Ὀ[Ἵ(. χχυϊϊ. 10; χ]ῖχ, 4. 

. ΠΩΣ ΤΙ, χιῖχ. 18; Ιχὶ. 10; 1χίϊ, δ. 

Ἢ Βίησ. ΤΠ. ἵν ̓  11| Ἰχνὶ. 90. 
: Ῥίαγ. 1. , χγὶ!!, 2; χχὶΐ. 24. 

χχχὶϊ. ̓  Ἢ χὶϊὶ, δ) χαχίχ. ἢ; ΠΝ 
11; Ιχὶ. 10; ἰχν. 4. 

3 ΤΙ αἱ! 11; αν. 16, 17: ν Ἴ; Ιὲν.4. 
πρῦΣ Βίηρ. 1. χχχ. 8.---Π, χὶν. 16; ἶχὶ. 7. 

Ῥίον. 11. 1. 6. 

Π33 ΠΙ. χὶῖν. δ: χὶν. 4. 

κὖϑ 1. νἱ. 1;.1χ. δ; (σνὶ: τη πεῖν να} 
ες χῖν. 9.» αν, 1; Ἰχνυὶ. 1. 

ΟΞ Ῥίοεὶ1. τὶ, 2; χί.9; ̓ χχίχ. 10.--Π|, χίν. 

11} ΣΕΥΕΣΙ: Ἰ: 16; νὴ}, 7; Ιχ. 

ἩΠΡ. 1]. ΣΕΕΥΠ; 5; 11χ, 6, 
ΓΔ22 ἀπ. λεγ. 1. 8 

ΤΠ Α53.1. 1, 22; ἰὼν ἘΡΉΒΝ ΝΕΡ ΤΣ 

χχχὶ. 7.--- Π. χὶϊὶ, 17; χχχὶσ. 2; χὶ]. 
19; χὶνΐ. 6; ἴν. 1,2; Ιχ. 9, 17. 

053 ΤΙ. χἸμῖ. 24. χῖν ἧς, 10; 1), 8. 

᾿ ἡρ5. ἢ 560 ἀηάογ ὉΠ 7 ἢ, 
ὯΨ}3. ἀπ, λέγ. 1χ}}}. 1 σοὶ. ᾿ς, .. 

. 2. 2}}2 ὅ ὅπ. λεγ. Ἰᾶχ, 18 αὔρα. 
ὉΧ73 Ἡΐρβ. Ῥασί. ἀπ. λεγ. Ἰχυ. 8 σοὶ. 

52 1, ἱ..6; χχυϊϊϊ. 4: χχχυϊἹ. 28.-.1]. 

χχχυΐ. 6; χχχνυὶϊ). 6; ἰν. 12; χὶ!. 8. 

ΡῈ 1.1. 16; χχχὶϊὶ. 18.--11. χιὶχ. 16; 

θ. 
ΠῚΒ2 ΣἸΡῚς 14. 

Ὁ 02 ἀπ. λέγ. ΧἹ. 2 τοῖ, 
η52 ἄπ. λέγ. ᾿νὶϊϊ. δ τοὶ. 
Ἃ2 Ρὶοὶ 11. χΙνὶΐ. 11. 

οτος Ῥα ἴ. νἱ, 1; χχίὶ. 14; χχυΐὶ. 18.-- 

11. χχνὶϊ. 9. 
85 »ἱαομίιοη ἄπ. λεγ. ΧΙ, 8 τοὶ]. 

ΓΆΠ" 32 ἄπ. λ4γ. 1. 1 τοὶ. 
ΠΣ ἄπ. λεγ. Ἰχνὶ. 20 οὖ. 

οὐ ΒᾺΘ οἱπίμον ἄπ. λεγ. 1χ΄. δ τεῖ. 

ὈῪ2 1.1. 8; ΜΠ. 14; ν. 1, 8, 4, δ᾽; νἱ!. 10; 

17: ἴχν. 2]. 
ΠΥΡᾺ Ἐπα, 4. 1 αν, 28] αἰνὶ. 1,2; ἴχυ. 12. 
τλϑ ΚΑ]. 1. χυϊ!. δ; χχυϊ. 16.--ἼΙ. χὶγν. 

8: Χχχυΐϊὶ. σά. χὶὶν. 14; ἵν. 8; }ν]ῖ. 

8; Ἰχὶ. 8. 
Νιρα. 1. χί. 13; χχὶΐ. 28; χχῖχ, 20.-- 

1, Νὴ ιὖ; ἷν. 18; ̓ ,νὶ. δ. 

ΟΤΡΒ.1 ΕἸΣ 18; χ, Ἴ.--Ἰ|. χὶν. 22; 
χὶνὶ 

ΘΟ. τ ἀαϊη, Ὶ χὶϊ. 19; χΙρὶ, 14; 

1.1, δ; χῖνῖι 14, 20. 
᾿ Ρν. 1; Υἱϊ!. 16, χχυϊ!, 18; 

χκαὶ 3.---11. χχχνυ. 8; χὶ. 80; Ιὑχ, 

10, 14; ᾿χὶϊῖ. 18. 

χῖνϊΐ. 
ΘᾺ 1. 1, 8 

ὈΘ9 ΤΙ. χἰνίς. δ, 19, 

. Ὦ9 1, χὶ. 14; χαχ. ἃ.---Η χἰνί. Τ; ΧΙ. 22, 

᾿. 
, τ ΝΊρΒ. 1. 1.14; (χνὶ..12).--Ἴ !. χὶνὶὶ. 18, 

ΗΪρῆ. Ὶ. νἱῖ. 18, 
πῶ 1. χυίϊ. 19, 13.--11. χχχίν. 1; χὶὶ. 1; 

αμῖῃ, 4, 9; αἰίχ. 1; Ν᾿. 4; Ιν. 4; 

ὦ τ τε; χνυ. δ; χχίχ. 18; χχχὶϊ. 6: 

Χχχὶ!. 18. π᾿ χὶϊΐ. 7: χχῖγ. 7; 

χχτνυν. 4: χυχυϊιὶ. 8; ἰνκαίάεα οἱ 

ἀππῖος ἐπ ΟΊΒΡΕ χὶ. - Ἰχνί. 

35 ΠῚ δ᾽ γἱ. 10; νἱῖ. 2, 4; ἰχ. 8; χ.: 

7 15 αἰχοι! αν, 9. χχχὶϊ. 4.--- 

; χχὶ, 4; χ]νὶϊ. 8; ΧΙΪχ. 21; 

ἼἋ Ἡ τὰ 
1. ἥν 11, 11; τ᾿ 8.--Π. χχνΐ. 18; 

χχχνὶϊ. 16, 20; χ]ῖν. 24; χ]ὶχ. 21; 

- Ἰχί.. 8. 
Π.}3) ΤΙ. χιοιὶ. 23; Ιχ. 6; ᾿Ιχνἱΐ. 8. 

ΠΣ Ῥίαν. Ὀ525}} 1. ἰχ. 9.---ἼΙ. ᾿χν. 8. 

ΕΕ 1.11. 18; χ. 34; χχὶχ. 17; χχχὶ!, 9; 

ΧΧΧΥΪΙ. 24. 11. χῖν. ὃ; χχχυ. 2: 

χὶ 1 16: Ιχ. 1 13. 

ΠΣ Καὶ Π. χἰϊχ. 18; 1. 9; 18}. 1; ἔχ. 17. 

ΗἾΡΒ. 1 χχίϊ. 21 -πὶ 1.8; Ἰχί. 10. 
5) ΤΙ. χίν. 13; [χη]. 1,2. 
2ῷ Ι. χχίχ. 6; χχχ. 30.-- Π. χἱϊὶ, 8; 

Ἶχυὶ. 18, 



38. 

[ χ; 1. ἵν. δ; γν. 23; χ, 11.--ἰ11. χϑἱ, 2:7 
: χΧἶν!. 14. 

ὉΤ1) ἀπ. λεγ. χἸ!ὶ, 26 σεὶ. 
ΜῸ7 ΤΙ. χινε, 18; 1χἱϊ!, 19. 
“Ἢ ἄπ. λέγ. Ἰχυΐ. 19 τεὶ. 
ΠΣ) Καὶ 1Π|. χχὶν. 2. 

ΝΡ. Π. χίν. 1; [νἱ, 8, 6. 
ΗΙΡΆ. 1]. χχίν. 

ἿΧ, ΗΪρβ, 1. 1. 31; χχί. 13.---Ἴ1. Ἰχν. 4, 
Ἢ 10 χχχ, 28... 17,1. 8. 
ἼΠ2 Ῥιαἱ ἄπ. λεγ. χιῦχ, 98 ταὶ, 
ὉΠ) ΧΊΡΒ. Ι. νῇ 1; χίχ. 2; χχ. 1; χχχ. 

82.---Τ|, χαχνί!, 8, 9; 1χΠΐ. 10. 
ὉΠ Ι, 11}. 1, δ᾽ ἦν. 1; χχί. 14; αν ῃ. 28; 

ΣΧΧ, οὗ, 28 - χχχίϊὶ, 10.--1]. χχχνὶ 
17; χιέν. 16, 19; χ]νίϊ. 14; 1. 14; 
Ἶν. 2 10; Ἱνε, ̓ ; Ιχν. 25 

οΠὦ (Οχγπποτου! Ι, χ. 1δ᾽ ταν Ἐν ΤΙ ν. 
1, 2. 

ὑν (1. χν. 1 δία; χνὶ. 8); χχίὶ, 11; χχχ. 
20, 

ΤΡ, ἵν. δ; χχὶ, 11, 12; χχνυὶἹ,10; χχίσ, 
7.--11. χχνΐ. 9; χχνΐϊ. 8: χχχὶν, 
10; χαχυὶιὶ, 12, 18; Ιχ. 11; ̓ χῖϊ, 6. 

ῬΙαν. Πγ Ὁ 1, αὶ, 8. 
Ἴ ΚΑΙ. ἱ. 17; ἢ, 4; χχῖχ, 94.---ἼΙ, χχνὶ 

10. 
Ῥεῖ Ἢ χχῖχ. 18.---Π|. χ]ὶ. 14; χ νυ, 17. 

ἬΝ [ νἱϊϊ. 16.--11 1, 4; ἕν. 18. 
ἸῸΝ ἴον Ἴ ΠΠ, χὶῖν. 1δ; 1}, 8. 

119 10 ν. 19; χχί!. 16.---ἰ1, χχχνῖῖ, 26; 
αὶ, 20; ΧΙ, 21; χιηΐ, 10, 1 26 
αἰϊν.9; χῖν. 3,4; ΧΙ 1.9, 11; ν.δ; 

: ἸΠ; Ιχν. 8; Ἰἰχνί. 11, 
ὙΒὉ ὅπ. λέγ, ̓ ἰχἢ!, 1 τεῖ. 
ΠΡ᾽γ Καὶ. 1. τὶ. δ᾽ νὴ! 1; χαίῃ, 18; χατεῇ. 

19.--|11. εἰν: χαχνί. 11; ἜΣ ΖΘΙΝ, 
14; χχχὶχ 7; χὶ. 2; αἰέν, 14,16; 
χὶνί!. 2, 8; 1νἱ. 15; ἵνἱ!, 18, 

ῬυΔὶ 25; Ἰη. δ᾽ 111, 8. 
ἡ 10 αἱ, 8; γ. 24: χὶ, 16; Χχνΐ, 11; 

Χχχ. 27; χχχῖϊ. 4- χαχ δ, 19..-Π|, 
χχχνθ: χὶὶ. 17, χν. 23: ἱ, 4; Ἰΐν. 
17; 1ν}}. 4; 11χ. 8; Ἰχνΐ. 18, 

Ὦ. 

ἽΒΌ 1. χὶνΐ. 9; 111. 18, [νἱ. 12. 
ὙΚΌ τ ΤΙ ᾿χίν. 8, Ἰ. 

ζλλ. ος 'ῬΜΩ 1 1ἴν. 1δ , Ἰἶχ. 21. 
ὈΣΠΌ ΠῚ ΧΙ. 12, 1δ. 

ΘΕΌ ἄπ. λεγ. Ἰχὶϊ. 8 τοὶ. 
ὉΜῸ ΚΑΙ]. ν. 24; γἱ]. 6; χχχὶϊ, 8, 1δ.--- 

Π. χὶὶ. 9 
ἘζΑὶ ἰηΐ. Τ 1δ,16: 'χχχ, 12. 
δι τ ΓΗ χχχὶ Ἴ. 

Ι. 11ν. 6. 
σπΌ ἄπ. λεγ. χἰτἰὶ, 4 ρα. 

δ τέο ε μὰ ὑϑιςνι 7; χΙχ, 10. 
ΤΥ) ἀπ. λεγ. Ἰχνΐ. 4 χε]. 

ΤΗΕῈ ῬΒΟΡΗ͂ΣΤ ἹΒΑΙΛῊ 

ἼΞῚ9 1. (χνΐ. 8); χχχίϊ, 6, 1δ.---"Π, χὶν. 18; 
ΧχΙ. 1. Χχχνυ. 1, 6; ἊΣ κοντὰ 10 ἕιδα ἐπ 

Ὑ 11. χὶ. 12: ἰχυ. 7. 
ΣῚΌ ἀπ. λὲγ. αἰν, 14 χεοϊ. 
ΚΑΘ 1. ν. 4.--;:..1. 2; Ιχὲϊ] 2, 
ἸΣΘ 1. ἰσ. 4; χ, 20.-- Π| Ιχ. δ. 

δδ τῆν -πρ Ι. χχὶ!, 16.---“|8- ἡ) ΤῸ ΠΙ. 1. Ὁ, 
ΠΉΠΟ 1. ν. 36.---Π 1νἱϊ. 8. 
ἽΠῸ ΡΙεὶ 1. ν. 19; Χχχὶ!. 4.-- Ἰ|, χχχν. 4. 

ΧΙ ΙΧ, 17: 14; Ἰχ. Ἶ. 
ΑἸ 1. χῖν. 81.---Ἱ1. ἰχίν. 6. 
δ᾽) Π|. χσῖν. 19 ; ̓ὲν. 10. 

Θ᾽» μ) ΠῚ. σι, 20, χὶ;, 7. 
ΤΙ ΤΙ, Ἰνἱ]. ὁ (δέ4.) 9. 
δίο ῬΙ. ΠΟ Ὁ Π. χὶ. 21. 

πο Ὁ ἢ, χχίν. 18; ᾿νἱἐ}}, 13. 
ἼΟἿΌ 1. χχγυὶϊὶ, 59... ἡ, 2. 
ἽΘΌ 1Π. χχνὶ. 16; 1, δ. 
ἈΥΤῸ ΙῸ ΧΙ 18; νά. 11. 
Ὁ ἀπ. λεγ. χιΐ, 1 ταὶ. 
δνὉ ΚΑΙ 1. χχὶΐ, 15.--- ". 11ν. 10; 11χ. 21. 

ἩὶρΆ. Π.΄. χὶνί. 7. 
Ι. νἱῖϊ. 19; χαὶ!, 3, 18, 14,18; 

Χχχυ]. 86, πα Χχνὶ. 14, : 
Ἰ1, δ, 15, 14; 

ΓΙΌ Βίηρ. 1. νἱ. 1; χχυΐ]. 16, 18.---ΤΙ, χίν. 
28; χχν. 8; χαχνί, 18; ΕΗἰ1ὶ, 12. 

ῬΙαΣ. ὈΛΌ ΤῚ. 1.1. 9. 

ἐρέόχ τ χυϊΐ. 8; χὶχ, 19.--Π, χχνῖξ, 
; χκατὶ. ΤΊ "νὰ. ΤΊ ἴχ.Ἴ. 

ΠΗὄ ἀν ΤΕ 
ὝΨΙ5 1. Χ. 25; (χυΐ. 4); χχῖχ. ἢγ.-- τ, 

χαίν. δ. 
ΠΡ Π.| αἱ! 2, 25; ΧΙ. δ; χῖν. 6, χὶνΐ. 

9. 
ΜΠῸ ἀπ. ἽΣ Ἰγ. τὰ γν Το. 
ΠῸ Π. χχυ. 6, 8; χ δ. 28 . χὶϊν. 32. 
τη ἄπ, λὲγ. χὶΐν. 18 δι. 
Ὑπὸ ΤΠ, χῖν. 18; 1ν. 1. 

πὸ ῬΊυν, ἀπ. λεῖ: Ἰχὶν. 10 γκοϊ. 

“πὸ Ι, χχὶΐ, 12 -- -ἰ, Ἰνΐ. 192. 

ΤΙΣΙ ΤΙ. 1ν. 7, 8, 9; ᾿ὲχ. 7; Ἰχυ. 2; Ἰχνὶ, 18, 

ἯΤΟ Τ, χαίχ, 1δ.--Ἴ αν. 16. 
ΠΆΠ ἄπ, λέγ. 1ῖν. 14 τοὶ. 
Ὁ δ ἀπ. λεγ. χῖν. δ τεὶ, 

»89 ΤΙ. ἰχ. 21; Ιχὶ, 8, 

δ ἀ ἔτι Ὁ, 1. 1; ι; αἱ Ὁ; 

τι} τὰν τα τῇ χίν. Προ, δ᾽ 
ἢ; τε τς 56 τ Ἰ τῖτ' 51’ κε 

Οαπείτ. 1 Ὑἱ!. 6,Τ|; (χν. 6, 9); χσὶξ. 
9, 11.--||. χχυχυΐ. 16; ΧΙ}. 1; 11. 
10; }ῖν. 9. 
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Οομεὶς. '  [. χχχίϊὶ. 16.---Π]. χχχνΐ. 

11. [νἱϊ. 20; ᾿νὶϊ. 11. 
ϑονέοιι νἱγιϊο ἀπ. λὲγ. χιν ἢ]. Ἷ σοὶ. 

ἭἜσΌ 1. χίὶ. υ ὐκ ναχο ἀρ ρλυαι, 

ΧΙ; 1 
ὈΠΘῸ Ι. χχχιὶί. δ .6.--π| χχυΐ. 7; χῖν. 19. 

᾿ ἈΠῸ ἃ ἄπ, λέγ. Ἰἶν. 3 τοὶ. 
530 ΡΙασ. ΓΊΣΜΘ9 ΤΙ. 111. 8. 

ΡίΙυτ. Ὁ 2429 ΤΠ]. 11]. 4. 
Ἅ590 ἀπ, λεγ. Ἡ.. 20 αὔα. 
ΟΥ)0 Ι. Υἱϊ!, 14.--:Π|. ἵνὶ!. 14. 

Ὃ Π]1. χχὶν. 2;.}. 1; 11]. 8. 

Ὁ αὶ. 1.1. 1δ᾽; ᾿. 6; νἱ. 1; χὶ, 9; (χν. 
: χσῖϊ, Ἰ; ααυὶ!. 8; Σχχ, 21.-- 

ΠῚ ΧΙ. 21. ΥἸΤ: 21; χχὶ. 8; ΧχΥΐ!. 
᾿ 6: χχχίν. ὁ; ΧΙ. 
ΝΙρδ. 1 1. Τι 8 νἱ. 4. 

Ἷ ἊΣ 1. αχί!, 5; χαχίη, δ.--11. Ἰχν. 

νοῦ ἄπ. λέν. ἸΣΠ]. 8 τεῖ. 
ΜἿ) Βυδοί, 1. τὶ, 8; νὴ, 8; χσσχί. 4.--π|. 

χχχίν. 1; Χ] δ. 10. 
Π3) ΠΙ. χχσίν. 15; Ἰχὶϊ. 8. 
ἔνι ΝΡ". ἀπ. λεγ. 11. 6 δἰ, 

᾿πρΠὴ βίης. Ι. 11. 4; 1]..2, 26; νἱϊ. 1; χχὶ. 1δ; 
χχὶ!, 2; χχανῆὶ. 6. ταν χὶϊ!. 4; 
χχυϊϊ. 4; χχχνὶ. δ; ἘΠ 12; χΙὶῖ. 26. 

ῬΊατ. 1. ΧΥΧ. 42.--ΠΠ. χ  ϊϊ. 13, 

6.9 Ῥίοὶ ΠῚ. σχχίν. 1δ; χχχυίΐ. 38; χῖνὶ. 2. 

ἾΧΙρΆ. Ι. χχ. 8.--Π|. χἰῖχ. 24, 28; 
- ΒΙΡΒ. 1. χχχί, ὅ.--- "1. ᾿χγυὶ. 7. 

γ᾽ ἀπ. λεγ. χἸ 1. 27 τεὶ. 
2 γ᾽ 1). ἀπ. λὲγ. χὶ!. 21 δῦ, 
ΠΡ. ΤΠ. χιῖχ, 24, 26. 
ΤΌ 1 ἰχ. δ; χ, 10; χυἱ!, 8; χίχ. 2; χχὶϊ!. 

11, 17.--11. ΧΙ, 1], 19: χὶν. 16: 
,χχανὶϊ. 16, 20; χινῖὶ. δ; Ἰχ. 12. 

ΟΡΌΡ 1. νἱ. 2.--1ΠΠ. χίν. 18; χ]ν. 8, 
Ἵ0Ό9 ἀπ΄. λεγ. Ιχν. 12 τοὶ. 

Γὴ) 9 Καὶ ΤΙ. Ἰχν. 12. 
Ἶ ΝΙΡΒΑΙ ΤΙ. 1111.19. 

ΤΠ) Ι. χί. 10; χχυϊϊὶ. 12; χχχὶϊ. 18.--Π. 

Ἰχνὶ. 1. 

ΤΌ3)9 ἄπ, λεγ. ἰδ. 12. τοὶ. 

πτοῦ 1.1. 18; χίχ. 21.-.-1. εάτο ΧΙ, 

23. Ἰνϊϊ. 6; ̓ χγἱ. 8, 20. 
2) ὅπ, λέγ. Ἰχν. 11 αὖο 

40:30 Τ χχχ. 11.-- 905} ΤΙ. χινὶ. 8. 

᾿ 0 ΠΙ. χχίν. 22) Ἰχὶΐ. 1. 

Π2ΘῸ Ι. χχχ. 1. 22.--ἰ11. χῖῖ;. 17. 

ΤΌ 1, υἱ!. 8; χί. 16; χίχ. 28; χχχίϊ!. 8.--- Ἰ 
ἘΣ αὶ χὶ. 8; χἰῖχ, 11; 11χ. 

; Ιχὶἱ.] 
ἽΒΌ ἀπ. (3 τ 7. 
ἼΔΟΘ ὅπ, λέγ. Ἰκϊΐ, 8 δϑα, 

Ὀ'ΒΟΌ ἄπ. λεγ. χὶν. 8 τοὶ, 
ΤΟΣ Ὸ ἄπ. λεγ. Ἰΐχ. 8 τοὶ. 

5.79 ΤΙ. χἹ τ. δ: χῖν. δ; 1ιχ, 19. 

ΠΡΌ ἄπ. λεγ. χινῖὶ, 19 δ, 

ΤΡ ἄπ. λεγ. Ἰχὶ, ὃ δἰ, 

Δ) Π. Ἰχ. 17; 1χἱ. 10. 
Ὁ» (1. χυΐ. “ε -11. χῖν, 19; χιχ, 1; 

ἰχὶὶὶ 
1) 1. χὶϊ. ὁπ Χ]Ϊ, 18. 
7,9. ἀπ. λεγ. 11. 10 τοὶ. 

ΠΣΥΡΌ ἀπ. λεγ. 1. 11 δϑδ. 
ὝΧ ἀπ. λεγ. χἰῖν. 12 τεὶ, 

ΟὟΡΚ9 ἄπ. λεγ. χ!ϊ!. 16 ἀδα. 
ΤΙΞΆΡΌ ἄπ. λεγ. χὶν. ὁ δὺκ. 

ΟΡ 1, 11. 8; 111. 24; ν. 12,19; χ, 12; χυΐ!. 
8; χἰχ. 14, 1δ, 25: χχυϊἱ. 21; 
χχὶχ, 1δ, 16, 93, ἢ1 χχνὶ. 12; 
ἘΕΧΥΙ 19; 8 εἶπιοβ ἰῃ οἢδρα, 1χ.-- 

ΥΟ 1 χυὶϊ. 18; χσίχ. δ.---ἼΙ. αὶ, 16, 
ἈΥΘ ΚΑΙ 1. χ, 10, 14.--Π|. χχχνυίϊ. 8; χ]ΐ, 

12; ἵν1ΐ. 10; ἱνι]. 8, 18, 
ΝΙρΆ. χχὶϊ 3; Χχχ. 14.---Ἴ1. χὶϊὶ, 1δ; 

Χχχγ.ϑ.: 4; χχχίχ. 2; ἸΣ 
᾿ ϑ; ἵν. 6; Ιχυ.]ἥ,ϑ 8 

ΓΙΧΌ τξαι ἄπ᾿ Ἰῶ, χα! 12 αὖα, 
ΤΊΧΌ ἀπ, λεγ. Ἰὲ. 17 τοὶ. 
ΠΟΣῚ ἄπ. λεγ. Ἰνὶϊϊ. 4 ταὶ. 

ΤΗῸ βίης. 1. χχῖχ, 13... χχχνὶ. 21]. 
ΡΊαν. 11. χινὶ, 18. 

ΤΓΙΥΡ ἄπ. λεγ. χ᾽ ν ἱὶ, 4 το]. 
. ἌΧΥΌ ἀπ. ᾿ Ἰχὶϊὶ, 18 χα]. 

ΥΣΌ ἀπ. λεγ. Ἰχνὶΐ. 11 δῦβ, 

ΠΡ ἄπ. λεγ. χ]ῖν. 12 τοὶ, 
ΓϑΡὸ ἂπ. λεγ. Ἰὶ. 1 Το]. 

θιρῸ Ι. Υἱϊ]. 14; (χνΐ. 12)..." 1Χ. 18. ̓ χὶϊϊ, 
18. 

ΟΥ̓ΡΌ 1. ν. 8; ΥἱἹ, 23; χυἱιὶ, 7, χχὶΐ, 23, 2δ. 

χχυϊϊὶ. 8; χαχρ, 21 ΠῚ αἰ, 18: 
χχνί. 21; χῖν. 19: χἰνὶ, 7; 

ΧΙΪχ. 20; Ἰῖν. 2 ΕἼ. 18; ἰχνὶ. 1. 
ΠΙΨΎΡΌ ὅπ. λὲγ. χἱΐν. ὍΤΙ 

ὝΘ σιμία ἀπ, λεγ. χὶ. 1δ δα. 
ὮΜΟ 1. ἰὶ. 8.--11. 1.14. 1..1..2.᾿. 
ΠΟ 1.1. 20; ΗΣ 8. ἼΙ 1, δ; Ἰχί!, 10. 

Ὁ Ὁ ἄπ. λεγ. ᾿Υἱἰϊὶ. 7 τοὶ. 

ΟΓ Ι, χα. 16; χΧυχίΐ, 1δ. χχχίϊὶ ν. 16.-- 

ΤΠ. χχὶν. 18,21; ἀντὶ δ; χεχνΥὶ, 
23; ΧΧΧΥΣ. 14: Ἰνῆ. 16; 1γὩ). 4, 

ΡΠ (ΠΥ) ΤΙ. αἰ! δ; χινὶ. 11. 
ΘᾺ 1. χυϊῇ. 2, 1.-11.1. 6. 

ΠΩΞῪ ῬΙ. 1. 1. 7; χχῖΐ. 18.-.-Π| [χνἱ. 1δ. 

ἦδ ὅπ. λεγ. ΤῊ 9 χεὶ. 

ΠΡ Ὁ ἀπ. λε). χἸΪχ, 9 τοὶ. 

ὙΠ Σ Ι. χῖν. 28; (χυ. 1); χυΐ,. τ ας τὰ 1; 

χχὶ. 11,18; χχίϊ. 1, 28 ΧΕΙ 
ΤΕΣ 6.-αἰ ΧΙΪὶ. 1; ἽΕΙ 1; 

Ἷσϑ τ, τἶδι δὲ χχχί!. 13, 14.-- Π|, χχίν. 8, 
11; Ιχ. 16; ᾿χΐ!. δ; ἴχν. 18; ̓χυΐ. 
10. 

χὶν. 2: 
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ἈΠΌ ἀπ. λεγι δ, 14 εἴα. : ! 
τὐϑο ἄπ. λεγ. χῖν. 1 τε]. 
σὺ ΚΑ] ραδσί. 1. νυ. 18.--.-11. ᾿χνἱ, 19. 

ΣΡ τς απς Ἐν : 
᾿ ΧΥ . 

2 ΘῸ 11. ΠΥ 
ῬΊαν. 11. 1ν}. 2. 

ὉΘῸ ἀονιϊκατὶ ρον αὶ. 1. 11, 12.--Ἴτ. ᾿χιη. 
10. 

Ῥασὶ. δοὶ 1. (χνὶ. 1); χχυϊξ. 14,.--Π. 
χὶν. ὃ; χ]. 10; χ]χ. 7; 111, δ.᾽ 

Τωρΐ. 1. τὰ ἃ; χίχ 4. 
“ 5. ἀσπουν παῖο δοτορασο ΝΊρβ. ΤΠ, χἱν. 10. 

. ΠΙΡΙΘῸ 11. χΙ, 22, 24, 
ΒΡ ΕῸ 1.1. 17; χχὶ, 27; ἰἰϊ͵ 14; ἷν. 4; ν. .} 

16: ἱχ, 6; χ. 2; (χνΐ. δ); Σχυΐί. 
6, 17, 26; ἶχχχ. 18; Χχχὶὶ. 1,7, 16;} 
χχχίϊ. ϊ ὁ... χχνὶ. 8, 9; χχχῖν. 
δ: 27; Χ]ἱ, 1; χΙ!, 1, 8, 4; 
χίίχ, 4; ἰ;. 4; 15]. 8: 
ἀρ τὶ, 2. Θὲ ̓ ὲχ, 8, 9, ΣΝ 

ΤΙ ὅπ. λεγ. χ). 22 εὔϑ... 
ὉΠ Τ. 111. 2δ; ν. 18.---11.. χ]ΐ, 14, 
ὉΠ Ι. χί. δ; χχ. 2.--1]. χχὶ, 8; χῖνυ, 1, 

- 
ΤΙΣ ῬΙ]. σναθώνι ἐπε ἀπ. λεγ. ΜΙ, Ἴ τεῖ. 

δ ὈΝΣΙ 1.24; Ἢ, 1δ; χνῇ! 8, 6; χίχ. 4; 
χχὶΐ. 25; τε, 'χχχυϊ, 34.--Ἴ1. : 
χῖν. 23, 28; χὶ!. 4; χΊΣ;. 10, 12; 
Στ 18; ἱ. δ; Ἐν. Ἰ7; πλθιν, ἵνΐ, 

ἴχ. 20; Ἰχνΐ. 2, 17, 22. 
ΤᾺΣ »ω ἘΣ ἐν λεγ. Ἰνὶ}. 8 [ο]. 

ΤΥ ῬΊΟΙ Ι, ἱ. 4; ν. 34.---" . Ἰχ. δὲ 
ἩΐΡ. ΠΝ. δ. 

Τ2) ὅπ. λὲν: Ἰγὶ. 10 δθα. 
᾿ 3) Ῥίοὶ 1. ν. 80. 

ἘΠΡῸ. Ι ν. 12; νἱῖϊ. 22; χυμ." 
δὴν 11.--ἼΠ, σαχυηι. 11; χΙτὶ, 16 
ΡΥ Ἰχῖ!,. δ, 16 Ἰχίν. 8 ; ἰχνΐ, 

ΠΡ) ἄπ. 2εγ. Ἰχ. 7 τεϊ. 

δἷλοα, 1. 1,16; ν. 21.--ἶὴὶ, χχίν. 28; 
ὩΣ αἰνί!, 44: χῆχ, 16 ἐχ. 

χε 11. 

ἌΣ 1, ἷν. δ.---11.1. 10; 1χ. 8, 19; ᾿χὲΐ. 1. 

ΤΠ ΒἸαν. ἀπ. λεγ. ιἰχ. 9 δια. 

ὙΩΣ ἀπ. λεγ. Ἶν. 4 τοὶ. 
»Ὡ: Ἐπ απ (χνΐ. 8). 

111}. 4. 
ἈΝ Σ ἔαρ ἢΠ 1. 
Ἡἱρῇ. 1. ν. 8; γἱ Τὶ Ὑἱ!.. 8: ΧΧΧ. 4. 

: εν ΠῚ χχυ. 12: 
ῬᾺ ὅπ. λεγ. ἴω, 8 τεὶ. 
9). αὶ ρασὶ. 1. Η1, 12; 'χ, 

1 1. 
2. 

χὶ. 
12; 

ἰχ, 3.--Π. χὶν. 3 

Ιχ. 17. 
Καὶ ἱτηροτῖ. Π. Ἰνὶϊ. 8. ᾿ 
ΝῚ . 111. δ.-π«αὶ. 111. 7. 

Ὁ ἐποροῖ. ΤΙ χὶὶχ. 20. 

Ἰΐν. 17. ἱνὶι 

4; χαῇ.} 

ἡ ΝΊρΒ. 1. χίχ. 7.-- τὶ, αι, 5. 
21) 1. χὶ, 6; χχ. 4.--11. χιῖχ. 10; ἰχ. 11; 

Ἰχϑτ. 14. 
ὉΠ.) 1Π. χὶ, 11; χὶῖχ. 10; Η. 18, 
ἽΠ) ἰο δίγοδια ἄπ, λεγ. ἰϊ. 2 σαὶ. 
Ὑἢ ἴο διίμο ἄπ. λεγ. Ἰχ, ὃ χεὶϊ. 

ὙΠ Βίηρ. 1, νὴ. 20; νἱῖ 7 χὶ. 1δ; χὶχ. δ. 
1]. ἔπε 15 χιῖνι. 18; Ἰὶς: 19; 
ἰχυ!. 1 

Ῥίατ. ΠΥ 1. χὶχ, 6.--Π|, χῇὶ, 18; 
αἰ 1 ̓χΧΙΝ;. 2, 19, 20; χ]έν. 27; 
χΙνὶ 

ΡΊατ. ὈΡΠΣ 1. χΥΐ 1,2, 7; χχχῆϊ. 21. 
Ὁ) ἀπ. λεγ. Ἰνὶϊ: 10 ταὶ. 
δ) (Κ τὸ 3"}) ἀπ. λεγ. Ἰνὶλ. 10 χοὶ. 
ἫΣ [Κα] Π. 1]. 19. 
᾿ς ΒΡ. Π. χχῖν. 20. 
ΠΣ 1. χχχὶϊ. 18; χχχῆϊ, 90.---Π. χχνυὶΐ. 

10; χχχῖν. 18; χχχν. 7: ἴχυ. 10. 
ΠᾺῸ ΚΑΙΙ: Υἱϊ. 2. 19; ̓ χὶ 4; χα, 19 .-- 

Ἡ. χὶν. 7: χχγυ, 10; νι". 9. 
ΗΙΪρΒ. Π}Π ἵ χχνη!. Ἰ2; Χχχ, 832.-- 

11. χίν. δ᾽. [χἧϊ], 14, 
Ηρ. ΠΤ Τὶ ΧΧΥΗ͂Ι. 2..." χίν. 1: 

χῖνί. 7: ἰχν. 1. 
ὍΝ 1 ν. 97.--ἰι ἵνΐ. 10. 
ἽΕΤΟ ΕῸΣ ΕΥΡῸΣ χχ. δ; Σχχ. 16, 

ΤῊ ἧι, 14; χχὶν. 
" ΣΧχχτν. ᾿: Ἰ:. 11. . 

ΡῬ 16] ἀπ. λεγ. Ιἶχ. 19 δὸϑ. 
ΤῊΣ) Ηρ. ᾿ἐ, 16; ᾿Ιχὲὶὶ. 8. 

ὕῃ Καὶ Ἐπ ΤΙ. Ἐπ 

ἣ ΤΠ ὑὸ ἐμμὰ ΤΊ ἸΝῚ 16; Ἵνἱ}. 11. 
τη 1. χῖν. 2; χι υἱὲ, 4, 

ἴπ2 Καὶ Π|1π|. 18. 
Ηρ. ΤΙ. χ]ῖχ. 8. 
ΒΔΒΡ. 11. χὶν. 2. 

ὉΠ Ι νὴ 19; χὶ. 16; χν. 7; χχυχ. 328, 38. 
᾿ τ αατὰ. 121 ακεῖτ. 9 χχχνυ. ὅ; 

Υ 
ΤΟΙΣ 1. χἰχ. 25..-ἰι. χινίϊ. 6; χίχ, 8; "'ν. 

17: ἵνἱϊῖ. 14; χ]]ϊῖ. 11. 
ΌΠ) ΝΊρμΑΙ 1. 1. 24.--- τ ᾿νὶ. 6. 

Ῥίοὶ 1. χὶϊ. 1; χχίϊ. 4.---Π, χὶ. 1; χιῖχ. 
18; πὰ τ τα ̓ .9; Ἰπὶ. ἃ. 

Ῥααὶ ἢ. ἣν, 1 , ̓ ἰχυΐ, 18. 
Ὁ ὉΠ) ἄπ. λεγ. Ἰνὶϊ.1 δἰ : 

ΤᾺ) 1. χίν. 29.---Ἴ . χατὶ 1; ἴχυ. 2. 
ΠΕΤΣ ἀπ. λεγ. Ἰχ. 11 δία. ταῖ. 

Ὧ8) Καὶ ρετῇ 1. χατι, 11... Σχσίν. 11 ; 
χ]ΐν. 13; χἷν. 12. 
μασί. δοὲ. 11. χ]. 98; ΧΙΣὶ, δ; χἰΐν. 
92. 1]. 18; ᾿ἰχγὶ. 12. 



: 

ὈΠἪ») 1. χινὶϊ. 12, 16; Ἰὰν. 6, 

ΤΡ ΟὨΪΥ ἴῃ Ἰβαϊδὰ. " Υἷ!. 19.-.-;Π. 1ν. 18, 

ΠΠ5) Βίηφ. Π. ᾿ῖχ. 14. 

ΨΟΟΘΑΒΌΞΑΒΥ ΟΟΜΡΑΈΒΡ. η81 

δα πο τ ἘΤ 16; ν. 25; ἰχ. 11,1} 
20; ΦἾ. κ: 4...11 χὶν. 

Καὶ ἱπηρῖ 1. ν. 3. 
Ἠλρθνς 

1ϊ. χχχνῖ,. 17; χῆν. 20; 
}1γ. ἸγΟ 2, Σ ΚΕΙν 

16, [χ|]]. 9. 8) ΠῚ αὶ, 
ῬῈΣ 1. ν.2; χΥΐ!. 10.--11}. χχχυϊϊ. 80; Ιἰχ.] 

; 34) χῆν. 14:11. 16; Ἰχν. 21, 22. 
9) Βίρβ, 'ροσί. 1, ἰχ. 12; χ. ΉΣ χὶ. 4,16; 

κὶν. ἘΠῚ ἘΝ: ; τχνῖ!. 7; 
Χχχυϊ!. 88; τ να, 1; Ιχ. 10; 
Ἰχνὶ. 8. 

ΒΡ ΒΕΡΙ τὐ το ν.. 25) σ. 34) χχχ. 81; 

 Βορβ. 1. ἰ. 0 Γαὰλ) 
Ὧ2) (1. χνὶ. 7)...11. ἱενὶ. 2. ' 

Π9) ΤΠ. 1νἱΐ. ἃ. 

: ἢ ΡΙάν. Το χαχ. 10.--Π|. χχνΐ. 10. 
ἼΣ Η ρὰ. 1 [χἱ. 9; [χἱ!], 18, 
32 (ον “2 23) 11. ἵνὶ. 8.6; Ιχ. 10; [χὶ ἢ 

δ: γαῖ]. 8. 
Ὅλ 1.36; χὶ. 10,12; χυῖ!, ὃ; χασ 17; 

᾿ς ὐχχχὶ, 9, ταὶ; 28... «ΤΊ, χὴϊ, 2; 
χὶϊχ, 22; χιϊ. 10. 

25) Καὶ Π. χ 13. 

ΝΊρΡΆ. Π. 1ἰχ. 14. 
Ὧ0) 1. χχίχ. 10; χαξ. 1.-- , αχτ. 7 αἱ. 

.19; χἹῖν. 10. 
0). 100 16 ἔγλαρο 1. χ]ῖ, 29; χ νηὶ, δ, 

ἀγίηκ οδοτίης Π. Ἶν1}. 6. 

Ὕ Καὶ 1. χχχίϊὶ. 9, 1δ. 

Ηρ. ΠῚ 111,2. 
2 ΤΠ Βι0 4, δ Υἱὶ. 16, γῇ. 4; χ. 19; χὶ. 

6: χχ. 4. ὙἹ. χα, 18; χχχυΐ, 6; 
. 1χ.80; Ιχν. 20. 

ΠῺΣ ἄπ, λογ, ἢν. .10 το... 

υ9) ΚΠ ροτέ καϑ' Ῥάΐ. ἴ, Π., 8) νἱ8,. 1δ; 
. ἦσχ, ἢ, ρον χχὶϊ, 18; Χχχ. 18. 

χαχί. 8. Σὶν. 12; Χχὶ. 9: 

πὐντον τὲ 
ἙαἱἸ. ἰΧ 1. χχχ. 95. 
Καὶ ἰπρξ. 1. 12. 25: Σ. 4, 84.--Π| χἱ!!, 

1δ: "ΣΙ. 18; χχνΐ. 18; χΙνὶὶ. 11; 
Ἰῖν.1 

ἩΐρΡῆ. 1. χανί. 19; χχχίν. 17; χχχυΐ!. 1. 

Ὁ. 1.1. 14; 1} 11. ὃ, 20; γ. 14; χ 18: χν᾿ 4; 
χὶχ. 10; χαίχ. 8; χεῶϊ, 8.--π. 

χχχυἱι!. 1ὅ, 17. Τῃ ΧΧΥΪ, 
οἰάρα. ἐς ἸΣ 22 ιἴπι65. 

Ὁ) -- ἀδεῖγε: 1, ν. 14; χχὶχ. 8.-Π. 

᾿Ἶν. 2; [νἱ. 11; 1ν11}, Ἰ0. 
δὰ νὐδδυς ΤΙ. Ἰχιϊ!. 3. 6. 

ΤΣ) (ὈΤΙΣΣ ΠΣ ΤΙ. χχχίν. 10:.ὄ 
ΓΥΣ 1, χχνῇ. 28; χχχίϊδ, 20.---. 

αἰ, 20; χχΥ. 8: 1ν]ϊ. 16. 

ὕ) ΝΙρῆ. Ι. χχ. 6.--Ἴ1, χχχυΐὶ. 11. 

ΗΙρῃ. 1. χίχ. 20; χχχί. δ.-- Π. χσχχνί. ι 

Ἵ 2; χχῖχ' 21; χσχχ. 11; 

Ι. χῆχ, 10, ἵν]. 11. 

14, 1δ, 16 Ὸ 1 ΜΙ ΣΈΕΤῚ 611 
χαχΥ ὶϊ. ὁ 11, 30; χινὶὶ, 14; 
}. 2; ἵνὶϊ. ἰδ 

ΦΧ ΓΤ, ν, 29.-:11, ΧΙ, 22; χη, 
18. 

ἐν εἷξ ἫΣ Ἵ. 1. 8; νἱῖδ. 16.--1. χχνΐ. 8; χχυϊὶ, 8; 

αἰ. 9 6; χἰνὶϊ!, 6; χ]ῖχ, 6; ἰχν, 4. 
ἫΝ) 1 χί. 1- ἰς χίν. 19; Ιχ᾿ 21. 
3Ρ) Π. χχχυΐ. 6; Ἰχίϊ 3. 
ἬΣ [ω] Ὁ) ἁ ἄπ. λὲγ. Ἰὲχ, 7 τοὶ. 

ΡΣ Π. χακίν. 8; χυτυ. 4: χὶνίΐ, 4: 1ἰχ, 
17; Ιχὶ. 2: Ἰχὶϊὶ. 4. 

ἋΡ) ἀπ, λὲγ. Ἰ. 1 ταὶ. 

Ρ2 Κα]. ρετί, 1. ν. 26; χ, 26; χὶ, 12; χχὶϊ. 
θ.--Π] χὲν. 4; Σαανϊὶ, 4; Η. 8; ..1}. 

καὶ Ῥεῖ. οί. ΠΙ. σῖν. 20; 1 
Καὶ φαγί. βαδα. 1. 1, 8; ̓ ὮΣ Μ ραν, 

Ὁ29).-- Ί. χΙνί. ἱ. 8. 

αὶ γάᾶτε, μαδε, 1. χαχί!!, 34 ἣν Μσ)» 
ἹΚαϊ. ἰηΐ. οομβέν. 1. ἱ. 14; χυἱ. 8. 

ὅδε Καὶ ἴωωροε, ΤῈ. χϑῖὶ, 2; χὶ. 26, ἡ. 6; 
Ἰχ. 

᾿ Α ἵπιρῇ Ι, ὁ. 4,9; 11}. 7. νἱἢ, 4; Ξ 
ει 8. 4.; χχχ.ῦ; κυχυὶ. 23... Τ᾿ 

14: ΣΞΕΥΘΙ ΕΣ; 11 πιο ἰῷ 

ΝΙΡΝ ἢ ΕΣ ]. τὸ Ἰτὴ, ΤῚΣ 18,14; τὶ, 1; 

ΝΙ ̓ πεῦν ἯΙ χχχίχ, πν 18. 
ΧΙΡΒ. ἀτβον φτ τος 1. παῖ. 10.--Ἴ. ΧΙ. 4; 

Ἰχνὶ. 12. 
Ῥ.οὶ ἱπιρῆ, ΤΊ, ̓χίϊὶ. 9. 

ἈΠ) πιὰ ὋΡ »αα νοσδιν φατε 1. μι. 7. 
᾿Ἧ, χί, 11. 

3). Ἡϊρι. 11. χχχυ. 10; 11. 11; 1ἰχ, 9. 
ΡΣ ΗΙρΆ. ἄπ. λεγ. χϑῖν. 16 τεῖ. 
ΤῊ) “οοπογατὶ ΤΙ. χχὶν. 2; 1. 1. 

2} οδιίτυϊδοὶ ἄπ; λεγ. χν. 2] ταὶ, 

Ὕ ἄπ. λεγ. χἸ ΤῊ, 14 δρε. 

ποΨΣ 1... 28: χαχ. 82.---ἼΙ, χιῦ, δ; Ἰνὶδ, 16. 

9) ἀπ. λεγ. χὶ. 24 τοὶ. 

ἡ) 1. νυ. 11.-- Π. χχί. 4; Ἐχ. 10. 

ΤΙ202 11. χἱ!!. 16; ΧΉΪ 16; {γἰϊ}. 12; 11χ, 8. 
ἫΝ ΝΙρἢ. 1. ν. 27; χαχίϊ!, 20. 

ΡΙῈῚ Π, 11}. 8, 
ἼΣΣ ΗἰρΆ. ἄπ. λεγ. ᾿νε, 6 τοῖ. 

τας 

ψ ἀπ. λὲγ. Ἰνΐ. 12 τοῖ. 
ὁ Π. χῆὶ. 25; χἱϊχ. 18; 1χ. 4. 

Εἰ ΤΙ. χινί. 4,7; 111. 4,11. 
“Ὧδ ΤΙ. χ]ῖν. 15, 17, 19; χἰνΐ. 6. 

"Ὁ ὅπ. λεγ. ΧΙ 25 νοὶ. 

ἊΣ Ι ἀχιξ, 25..- ΤῈ. χχὶν. 10, 32; ΧΣΥ͂Ι. 20; 

χὶτ. 1; ΙΧ. 11. : 
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ἈΌ ΝΙρΆ. πίῖὰ ὙΤΗΝ ΤΙ, ΙΒ, 17; 1. δ, 
0 1,1).7; ν. 28: χχχ. 18; χχχὶ 1, 3.-- 

Ι΄. ̓ χχανῖ, 8; ΤῊΝ 11; 
ἰχνὶ 

ΠἸῸ ψετῦ. ἀπ. ἼΩΝ Ἰχνὶ. 17 σεῖ. 
ΠΊΒΙΟ 1. ν. 28; χνυϊϊ, 13; χχίχ, 8.--- 1, χχί. 1: 

Ἰχιπ, 18; 

Ἰχνὶ, 16. 
ἫὉ Καὶ νἱ. 7| νῇ!. 17| σ, 27; χὶ. 19; χίν. 

6. 

νι. 9. 
ΤΟ ἀπ. λεγ. χιῖχ, 21 τοὶ, 
ἽΠΌ Καὶ ρετέ 1. χχὶἱἹ. 3.--- Π. χῖν. 14. 

Ῥανὶ. Καὶ 1. ΤΕ 2, 8.---11. χΙνι, 1δ. Ὁ20 ἀπ. λέγ. αἰέν. 26 ταὶ. 
13 Καὶ ρατί. δοῖ. 1. Χχίϊ, 1δ, 

Ῥασί, Ῥυδ] 11, χὶ, 20. 
ΠΟ ἀπ, λέγ, ἵν. 7 τεὶ. 
ΤΙ. Ινἱϊ. 16 (δὼ); [χῆ!, 10 (δὲν). 
Ὅτ 21; ΥἹΙ, 10; (χνΐἱ. 1); χχίΐ, 17; 

χχχὶ, 9: χααῇ, 2; χχχίϊὶ, 18.--- 
ΤΙ. χη. Ἰ1; 

ΘΌ 1Π. χχνί. 8; ΠΑΝ Ἰχϊϊϊ, δ᾽; ΝέρΆ. 
Χχσνὶ 8; χινί!!, 2, 

ὈΌ ἀπ, λὲν. Η, 8 αὗα. 
ἩἾΨΟ βέσωνι 1, ἢ, 21.--1Π. Ἰνί!. δ. 

γαηνιδ 1. Χγα.: 6; (ναὶ. χ. ᾿38).---Π. 1: 
Χχυϊὶ. 10. 

ΡΟ Ῥατί. δοί. ἄπ, λεγ. 1ΐν. 11 σεὶ. 
πὸ Ι. χχὶῖχ. 6.---Ἴ]. χ], 24: ἁἹ!. 16. 
ὙΒΌ ὅπ. λεγ. 1ῖν. 11 το], 
ἽἼΒΟ ΚαΙ 1. χχὶϊ. 10. χχχῆ, 18, 

Ῥίοὶ ΤΙ. χΙΗΐ, 21, 28. . 
Ῥυαὶ 11. 1, 1δ. 

ΡΟ 1. ἐπ τ 12, 18; χχχ, 8: χυσχίϊ, 18. 
. Σχχὶν. 4, 16; χχαχνί, 8; ΧΥΧΥΙΪ. 

5.1; Χχχῖὶχ. 1;}.} 
ΡΟ τὰν Ὑ βαν ἀρ: λφῦν ΘΕΌΘΕΝ 4.--- 

ΠῚ. 1χ. 10. 
ΤΊ ΛΟ οοεϑαίίο 1. ἷ. δ; χχχὶ. θ.---ἼΙ, χίν, 6; 1χ. 

18. 
δ᾽ Ὁ Π' χχχίχ. 7; 1νἱ. 8, 4, 
ΘῊΘ ἀπ, λεγ. ἵν. 18 δὗα. 

ὙῸ Ῥατὰ ὙΠ) 1. 1. 28; χχχ. 1.--Π. ἰχυ. 2. 
“ΓΟ ΠῚ 1. χχυἱἱ, 1δ.--Π|, χὶ. 27; Ιχν. 

Ῥιεῖ , χνὶ. 8). 
Ἡΐρβ. 1. νἱἱϊ, 17, χχῖχ. 1δ.---Π, χ]χ. 

2:1. 8 μι, Ἰΐν. 8; ̓νἱϊ. 17; ἐχ. 

ἩΝΒ, Ι. χχὶχ. 14.-.-- Π, χὶνυ. 15. 

ἌΠΟ 1, (χυΐ. 4); χχυἱ!. 17; χχχὶδ, 2.---Π. 
χῖν. 19; χὶ υ τὶ, 16, 

». 

ΟΥ̓ Τ τ. δ; χυὶξὶ. 4; χἰσ. 1.-.-Π| χῖν. 14; 
Χχνυ. δ; χἸῖν. 22, Ἰχ, 8, 

ἝΒΚ Καὶ 1. χὶχ. 9, 21, 23; χχυὶϊ, 21; χχχ 

Ἴπιν: ΤΙ. χιτιι. 23, 24. 
ἴῃ ἃ βεῶδγαὶ βοϑῦιϑο 1. χχ, 8: χχίϊΐ. 90.--- 

Π. χίν. 2; χχίν. 2; χχχνΐ, 9, 11: 
χεχνῆ δὲ δ᾽ δ σὰ τλρ με 

ὋΣ κε" Ὅν Π|. χὶϊ. 8; χῇὶ, 1, 190; χ στ, 
10; χ]ῖν. 1, 9, 21, 38; χ]ν, 4; αἰ νει. 
30; ΧΙ ῖχ, 8, δ, 6; 1. 10; ,᾿, 18; 11. 

ἜΣ Καὶ Τὶ (νι. 8); . 28, 29.---Τ|. χχῖν. δ. 
Καὶ γμασγί. δοὶ. 1, χχὶϊ, 2; χχίχ. δ; 

ἤπθαα χχχὶϊ!, 8.--ἼΠ, χχχίνγ. 10; 1. 23; ΙΧ, 

τ πῶ Ι, χχυὶξὶ. 19.--Π. 1]. 

; ; Αχχυ, 
8: χὶ, 7; ΧΙ; 8; ΙΗ 2; ΧΙγ. 14; 
"28, 

ΞΡ πίρὰ 19. ἀπ, λὲγ. χὶ. 27 τεὶ, 
ἼΧ 1. νἱὶ. 20; υἱῖϊ. 28; χυΐ, 1.--Π|, χ ιν, 

1δ. 
Ὕ Βυδεῖ. δΔῃὰ δὰν. 1. ἰχ. ὅ.---ΠΠ. χὶν. 17: 

Ἰνϊ. 1δ. 
τ ἈΒῪ 1, χχχ, 8.--ΤΊ|. ᾿Ιχίν. 8. 

Ὕ ὋΣ ΠΙ| χχνὶ. 4; ἰχνυ. 18. 
ΖΦ 1. νἱἶϊ. 2; χίχ. 20.--1, χ δῖ, 9, 10; 

χἤΐν. 8, 9: ἵν. 4. 
ΠᾺΡ Καὶ ἀπ᾿ λέγ. ̓ χὶ, 10 τεῖ. 
ἫΡ ἀπ. λέγ. χὶϊχ. 18 τεὶ, 

Ὁ" 1» ἀπ. λεγ. ̓ Ιχὶν. ὅδ οὖσ. 
ΤΣῊ ἐπ. λεγ. χὶνὶϊ. 8 οὖα. 
12 (οορ. [1 χχχυΐὶ. 12) ἀπ. λεγ. 11. ὃ τοὶ. 
Ὑ Νίρδ. Π. Χχχὶν. 16; χὶ. 26; 1ἰχ. 1δ. 
ἘΑ}} Ι, χυϊΐ. 2; χαχὶ!. 14..-- Π| χ]. 11. 

ἦν 1. 1: δὲ ἢ. ἘΣ τ ; Χχ ϊ!, 12; κα. 
20.--Π. χὶν. 1 , χσνΐ. 21; χανε, 
11; χἶν. 6, 14, 22; χὶνὶ. 9; χἰνί!. 10; 
Ἰ, 22; ἅν 9; 1νἱ. 8; Ιχἱ!. 4; ̓χν. 34. 

ἽΣΒ 1. Υἱῖ. 8; ̓ χχί, 16. 

ὈΥ Ὕ 1. χ. 26; χχὲς. 17. 

ἫΡ ΠΙ| χἱχ. 1δ; ἰχνυ. 30. 
ΤῊ» ἄπ. λέγ. Ἰὲχ, 8 τεῖ. 

ΠῊΡ χὰ ΠΡ ἀπ, λεγ. 1χΐ. τοὶ. 

ΝῊΡ ΣΟ ἐπ, 8; χχχ. 8; χαχίϊ, 14, 17; χαχ!!!, 
1 ΠῚ χχίν. δ. χχχὶν. 17; Χχχυύ. 

: Βεαϊάο ἰἴη μαρδ. Χ] Ἰχνὶ. 19 

ἐξνν πα τς 40; χχυ. 2; χχχίν. 10; 

χὶ 8; χινἱ! 1; 1. 8, 8; 1χ], 21. 
ΟἾἾΡῸ Π΄ χηΐ, 14; χινὶ. 9; 1υἱϊ. 11; 

1χἱπ. 18, 19; ᾿χίν. 8. 
Ὁ Π. χχτί. 4; χἰν. 17 (δὲ) "ν11. 9. 
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3. Ὁ» ἀπ. λεγ. χῖν. 17 δα. 
.4; ν. 18; τἱ. 7; χχὶϊ, 14; χχχ. 18; 

Χχσχῖϊϊ, 24... 11. χὶϊὶ, 11: χῖν. 10, 

21; χχγυὶ. 21; χχυ". 9; χί. 2; χ!δ, 

ἈΠ Ἰη:. δ, 8.11. 71} 17 Χχὶχ. 

13. ἰχιν. ᾿ . “2. 

Ὡν Βιρ  να Ὑ ἵν. ὃ. ' 
ῬΊυγ. 1. ἱὶ. 6. 

Ἴ» ταν ΚΑΙ ἘΤῸ3; χὶ. 14; χχχί, ὅ.---Π. 

ῬοῦΙ. νἱ. 6; Χχχ. 6.---Γ !ι,.. Σὶν. 21. 
10 το]. 

ν. 9. 
Ἡπ. Ἷν Ἰ:. 17; ἐπι τοδ 

Ἃ» Βίηγς. Π. χχχν, 
ΧΙ. 8. 

Ῥίων. Ὁ 1. χχίχ. 18.---. 1νἱ. 10; 1ἰχ, 10. 

Ῥια;, Πὺ ὅπ. "ἘΠ ΧΙ, 7 δρα. 
ΓᾺΡ ἀπ. λέγ. 1. 4 δδα. 

Ἰ9 Αἀΐοοὶ. 1. χἰχ. 4.-.--Π. χχν. 8; χἱλὶ, 16; 

Ἰνί. 11. 
ἵϑ 1. χἰϊ, 9.--ἶἰῖ. χχνὶ. 1: χῖν. 34; χὶῖσ. δ; 

Ἰ1, 9; 1]. 1; Ιχἧϊ, 8. 
ΔΙ» Ἐαὶ μοτί. 1. ὁ. 4; χυΐ! 9.---ἶ , χι!, 16; 

χΙίχ, 14; Ἰΐν. Ἴ; 1νὲ}}. 2. 
Ἐπ κε 11 ἘΠ εδῷ 11. ̓  

ΠῚ νἱ Χ. χτὶ 
Ὁ Τ ἣν. δὶ ἴα, 15. πῇ! 4, ᾿ 

Καὶ ε, χ, 8.--Π. αἱ. 17. ἵν. 7. 
ΝὶρβΒ. 1, νἱὶ. 16; χυλὶὶ, ϑ-ἶξ α Χχνυὶϊὶ. 

10; ᾿χὶϊ, 12. 
Ῥα. 1. χχχίϊ!. 14. 

1}. ἄπ, λεγ. χὶιλὶ, 17 τοὶ. 

ἀνα ἈΝ ΈΡΗ 1; χχχὶ, 3.-ἰ1. χὶϊ 6, 10, 18, 
4: αἰϊν. 2; ΧΙ χ, 8;}. 7, 9; Π5. 

ΠΟΥ καὶ Τ᾿ ταῖ 11 μ).- ἮΣ Πα, 
ῸΣ ἄπ. λεγ. Ἰνἱϊ. 16 σοὶ. 
ΠΟΥ Ι. χχυἱ!. 1, 8, ὅ.---ΤΠ, ᾿χῖϊ, 8. 
ΟΝ 1. χυὶϊϊΐ. 6 (δ,)).---ΠΠ, χὶνὶ. 11. 

113 Βίπρ. 1. χὶϊ!. 16, 18; 11. 8; Ιχΐίν. 8. 

Ῥαδι 1. ἱ. 1δ, 16; δοίδο 19 εἶπον ἴα 
Ῥεὶ. 1.--1]. χχχυ. ὅ; 

11: τ γδο 16 (ἴταοο ἐπ οὗλα. ᾿ 
Ἰχνΐ. 

ΓΥΞ ΓῈ ἀπ. λεγ. 11}. 8 τεῖ. 
ἢ Μαωδς. 1. ν. 27; χχυΐ, 12; χχίχ. 8. 
Ἑδ. 1. χχχὶϊ. 23.---ἰ . χ]νΐ, 1. 

ΠΟῪ ἀπ. λεγ. 1χ. θ τοὶ. 

ὃ τὸ. Βίηρ Ι. ἱ. 8; Ὀοεΐάο 9 ἐἶτηοο ἴῃ Ῥτί. 
1.--11. χχὶν. 12; χχνυ. 2; χχγτὶΐ, 1; 
χχνίϊ. 10, χχχνὶ. 158; χχχυίϊ. 13, 
84, 8ὅ; χχχυὶὶ!. 6; 8 εἴποι ἴῃ οὔδρδ. 
Χ]. 

ῬΊΟν. 1.1.7; υἱ. 11; χυὶἹ. 2, 9: χῖχ, 18. 
. Χῖν. ΤΠ, 21; χχχγϊΐ. Ἰ: ΠῚ 9; ΣΙ 

1; χὶϊν. 26; 1ΐν. 8; Ιχί. 4; ἰχίν. 9. 
Ὑ δι 15. χί. ἷ τεῖ. 

δ ὙΚ (α. α. 91) ὅπ. λεγ. ᾿Ξ το 
οοΩΡ. Ῥε. χἰ υἱϊὶ, 9; οἱ. 8, . 

; ΧΙ, 16, 18, 19; 

τ... . . 

Ὁ ΔΒΡ ἀπ. λέγ. Ἰἰχ, ὅ τοὶ. 
ἼΣΩΣ ἄπ, λεγ, ᾿Ἰχνὶ. 17 τεὶ. 
Ὁ Ὁ ἀπ. λεγ. Ἰχγ. 10 σοὶ. 
“ἢ λυρωαι ἷχ, 8; Χ. 237, χὶν. 36.---Π. 

χΙνὶὶ. θ. 
τὴς καὶ τ δὲ τα 8. ὲὴ τὰς, δ νὰ, 

,) χὶ. 16; χχὶϊ. 1; χχχὶΐ, 18; 
χχχνΐ,. 24,.20.--Π χὶν. 8, 18, 14; 
ΧΥ. 2, ὃ; χχὶν. 18: χχχίῖνΥ. 3, 10, 
18; ΧχχΥ. 9; χχχνῖ. 1,10; χχχυιϊ, 
14; χχχυὶϊ 29. 8 ἔἴτοδο ἴῃ οἶδρα. 
χ]. Ιχγὶ. 

ἜΡΡΕΙ ὙΠ ΤΟΞΠΟΊΣΙ 1. 6; Ιχἱϊΐ. 11; 

τῶν Ι, ἱ. 30.--1|. χχνυϊΐ!. 8; χυχὶν. 4; ̓ χίν. ὅ. 

ΠΡ 11, 11.--ἼΙ, χ!. 16; χιμη, 23; 1νΐ. 1. 
ψπὶ: ἄπ, λεγ. Ἰΐν. 4 ταὶ. 
ΓΙ» ἀπ. λεγ. χ]. 11 τοὶ, 
ὉΠ» ΗἱρΒ. 1. ἱ, 1δ. 

Ηρ. 1Π. [νἱϊϊ. 7. 

Ὁ» ἀπ. λεγ, Ἰδ. 20 ταὶ. 
ὋΝ Ὁ} ἄπ. λεγ. χὶὶ, 10 τε. 
κι Ι. χ. 1.-π|. 1}11..11; ΕΣ. 4. 
ὈΌΡ Ῥασί. μαδββ. Καὶ 11. χὶνὶ. 1, 8. 

ΓΘ 1. χνυὶΐ. δ; χχὶϊ, 7; χχυῖδ, 21.--Π, 

Ἶχν. 10. 
Δ ΒΡ. Π. ἵν. 2; [νἱὲ. 4; [νἱ1]. 14; 

Ἰχνΐ. 11. 
2)» ΤΙ. χἱϊὶ. 22; 1ν}. 18. 
ὍΣ τ ΣΕΥ ΤΣ 

) ταροηάϊε 1. ϊ. 9; χχχ. 19.---, χὶν. 

10, 32; χχὶ. 9; χχνυ. ὅ; χχυχυὶΐ. 21; 
χὶΐ, 1; χὶνὶ. 7; χἰϊχ. δ; ,. 2; Ἰγ 11. 
9; 1ἰχ. Ἴ2; Ἰχν. 12, 24 ἱ. 4, 

ΤῊ ὑγβαυτα τὸ Καὶ 1. χαχί. 4. 

Νίρι. Π|. 1,7; ΠΡΗΤΝΣ 
ΡΙΩΙ Π|. [νἱϊὶ, 8, δ; ἰχ. 14- 

Ἰχΐν. 11. 
Ῥαδὶ ΓΙ. 1}. 4, 

ὮΨ 1. χὶ. 4; χχὶχ. 19.- 11. ὕ[χὶ. 1. 
5,1. 1.14,1δ; χ. 2; χίν. 32; χχχίϊ. 7. 

--Π. χχνὶ. 6; χὶΐ. 17; χ χ, 18; 
1νἱ11}. 7; ᾿χνὶἱ. ὦ, 

δια. 1. χ. 80.--Π. ᾿᾿. 21; 1ἰν, 11, 

9 ἄπ. λεγ. χιν δ. 10 τοὶ. 
122. 1. ἵν. δ.---11. χΙν. 22. 

Ὁ» ἄπ. λεγ. χὶὶχ, 26 τοὶ. 
ἼΡΣ 1, 11, 10, 19; χχίχ. 4.-Π. χχυ. 12; 

χχΥϊ. ὅ, 19; χΧχχὶγν. Ἴ, 9; χὶ. 12; 

χὶΐ. 2; ΧΙ 1; Χ . 48; 111. 2. 

Υ1 Βίηρ. 1. χ. 1δ, 19.--Π, χχχυΐὶ. 19; ἴῃ 
Οἴμδρε. χ].-ἰχνὶ., 8 ἔπιε. 

Ῥίυν. 1. νἱΐ. 2; χχχ, 83.--- 1. Τὰ ΟἾδρα. 
χὶ.-ἰ Ἰσνὶ., ἀ ἴσαθα. 

τὰ ΥΥ. ἀπ. λέγ. χὶ, 19 ταὶ. 
ὩΡῚ ΥΣΓ 3 ἄπ. λέγ. Ἰνὶϊ. δ ταὶ. 

“Ὑν Κα Ῥασί. μδδε. Π. Ἰὲν. 6. 
Ῥίεἰ Π, ἰχἱϊὶ. 10. 
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ΥΡ εἰπιίασγυην 1. χ, 11.----ἼΙ, χινὶ. 1. 
ὩΥΡ ἰαδον ἀπ, λεγ, Ἰν141, ὃ ταὶ... 
ὩΥΡ ἄπ, λεγ. χὶν δ, ὅ χα]. ᾿ 
ΣΕΥ 19; νἱϊ!, 10; χὶ. 2; σὶν. 28; χνυὶ. 

χὶχ. 8, 11,17; χχνὶϊὶ. Ὧ Χχῖχ. 
τ ΠῚ χχνυ. 1; ̓χχχνὶ, δ 
χΙνὶΐ. 10, 11; χἰνίϊ. 18, 

ΠΥῚ ἘΡῚα ΤΙ, αὶ. 18; χινΐ. 11. 
ΟὟ 1, Ὑῆϊ, 1.-- Π, 1}. 12; Ἰχ. 28. 
ὍΣ ῬΙαν. ΠΣ» 1. χχχυῖϊὶ, 18; [γἱϊ}. 11; 

1χυἱ. 14, 
ΠΌΧΥ Π χὶ, 29; χινί. 9. 
ΓΙΌΥ ἄπ. λεγ. αὶ. 21 δρο. 
ἪΡ ἀπ. λεγ. Ἰχνὶ, 9 τεὶ.. 
ἫΡ ὅπ. λεγ. 1, 8 τεὶ. 
ΟΡ Ῥίεὶ ἄπ. λεγ. Ἰῖχ. 8 τεὶ, 
ΠΡ ἄπ. λεγ. 1ῖν. 1 τοὶ. 
ΣῚΡ Ι. χχχίϊὶ, 9.--11. χχχγυ. 1, 6; χὶ. 8: 

ΧΙΣ. 19: 1. 8. 
3} Ασδρ-ἔγϑο {1. χν. 7).- -Π. χν. 4, 
1}. ΡΙ. 1. 11. 17; χχὶϊ. 6. 

Νίρῃ. 1. βμα Τ 18. 
᾿ΗΙ͂ρΆ. Η. ἢ, 12, 

ΤῊ 1 χσ. 4.--". χἸνὶὶ. 3. 

ὙΡ 1. χχίχ. ὅ,.30.--Ηε. χπ!, 11; χαν. 8, 4, 
δ; χ]Ιὶχ. 25. 

ΤΡ ξ αχε. 38..-11 χχὶ. δ; χὶ, 18; χὶῖν. 
7; χυ. ϑἥΔ. .. 

Δ) ἀπ. λέγ. Ἡ. 1 τοῖ. 
ὈΝ»Ί. χχ. 2, 8, 4.---Π| Ἰνἱϊ. 7. 
ΛΚ) 7),απρετό οογυίΐδεπι ἀπ. λεγ. Ἰχγὶ, ἃ τεῖ. 

Ὁ» ἄπ. λεγ. χινὶϊἱ, 4 τοῖ.. 

ὉθῚΡ ἄπ. λεγ. Ἰχ; 2 τοῖ. 

ΤΑΝ ΤΟ αι, 19,21; νἱῖ!, 12,18; χχίχ, 58.--- 
ΠῚ. χινὶϊ. 12. 

ΟῚ 1. χχχυϊὶ, 21.--Ἴ|. χα, 1δ. 
ΤΟ Οτεδίοσ' 1. χυὶϊϊ. 7;- χχΐὶχ. 16. -- ΤΙ. 

ΧΧΥΪΙ, 11; χἰίν. Ὡ; χὶγ, 18; δἰ 18; 
}ῖν. δ. 

Ὅν ἐΐποα 11,1. 9; ἡ. 8, 
ὮΝ ἄπ, λεγ. 11]. 9 τοὶ. 

ἸΘ 1. ἰν. δ; νἱ. 4; ἰχ, 17; χίν. 31.--1. 
χϑεῖν, 10; 1,6; ἰχν. ὅ. “ὦ 

ΡΟΣ Καὶ "ΠΠ. 11}. 4. 
ῬυδὶΣ χχῖϊ. 1. 

Ον 1. χχυσ. 14.--. 1. 1ἰν. 14; ἰχ, 18. 
ὮΡΩ 1 χχίχ, 22; χχχ. 8; χχχέϊὶ. 10; χχχυΐΐ. 

ἠδ᾽ ΤΠ χεετὶ δ. ΧΠΙ, 19; ΧΙΝΪΙ, 
Ἴ,) χιὶσ 19. 

ΠΣ ΤΟ τ. 8, δ; πυὶ, 14; χχυι, 22.-- 
ἼΗΙ χαχνΐ. 8, 10; χχχνῇ, 20; χΙΙ;, 
1; χὶὶν. 1; χἰνὶ!. ὃ; ΧΙ νἱ!, 16; χΧ]χ, 
δ᾽ Μὲ, δ᾽ ἰχίν. 1.. 

ΠΥ]. νἱϊ. 28; χυϊὶ. 14; χνίε!, Ἴ; Χχ. 2; 
Χχχῖϊ!, 2.---Τ , χίϊὶ, 22 χχχίχ, 1; 
χ ιν. 16; ΧΙ, 8. ̓ χ, 

ΡίαΣ. Ι, χχχίϊὶ, 6... 

; αὶ. 18; 

ὃ. 

ἽΧΘ ΡῚ,, ΠῚ. 1ν. δ; Ιχ. 7, 9, 18. 
Ἡϊρ. 1. χ. 18.-.-Π. ΣΙΝ: 35. Συ ποδὶ 

ΙΧ, 21; [ἰχὶ, 8. 
ἽΝΘ 1 {1]..20; ΤΠ [χὶ. 8, 10, 

ΦᾺ8 ἀπ. λέγ. ἴχν. 4 τεὶ. 
8 Π, χὶν. 19; χχχῖυν, 38; χχσνῆ, 86: 

Ἰχνὶ. 24. 

»ὴ) ΤΙ. χἰνῖϊ. 8; 1Π|, 6,12; 1χ- 16; ̓ἰχΐν. 4. 
ἹΤῚΘ αὶ ροτί. 1. χχὶσ. 22. : 

Καὶ μαι. ὸ ππτας ἀ ΝΟ 10; ἃ. 11 

ΓΒ ἀκ. λὲγ. 1, 2 ταὶ. 
ΠΒ 1. ν. 14; νἱ. 7; ἰχ, 11. χ, 14. χὶ. 4: 

χῖχ. η; Χχῖχ. 13; χχχ, ἃ.-- Π, 
ἈΚ: Ἰ6; 12 ὕὥπιοα ἴῃ Ὁ δρε. Χ].- 

ἽΒῚ Δ ΒΤ. 20.--1. χ]. δ; ἵν1ἰξ. 14, 
ΠΡΟ ΘΊῚ. Ἰἰχ, 21; ᾿χὶϊ. 2. 

ἋΒ ἀπ, λεγ. ἢν. 1] τοὶ. 
(βαπη οἵ α παιΐοαι) ἀπ. λεγ. ̓χνΐ, 19 αἴϑα. 

ω Ἐῖίρος. ΊΧΕΥΗΙ: 25. -- ΠῚ χχΐν. 1; 

διῶ Ἰζ611. χχνϊϊὶ. 7. - 
ΗΊρΒ. Π. [τἰ|ἰϊ. 10. 

ΤῊῚΒ ἀπ, λέγ. ᾿χ 1. 8 τοῖ. 

ΒΘ 1, χὶϊ, 2; χὶχ, 16; χχασὶϊὶ, 14.---Πὶ χιῖν. 
8, 11; 1ὲ, 18; 1χ. δ. 

ὉΠ ΤΙ, χῖῖν. (2; 11ν. 16. 

σιδ ἄπ. λεγ. χὶὶ, Ἰ τεῖ. 

8 ἄπ. λεγ. Ἰχνὶ. 19 τεῖ. 
ΧΗ ὅπ. λεγ. χῖν. 30 χεῖ: 
Δ Ἡϊιρ. 1. (χνὶ. 13); χχχυΐῖ 21.--Ἴ. 

χχυνὶϊ. 1δ;: χσχυχυϊΐδ. 2; χΙῖν. 17, 
χῖν. ,, 20. 

Ὁ ἄπ. λεγ. χ. 12 τεῖ, 
ΤΣ Καὶ 1. υἷι, 21.- -ἰτ, χα!, 74: 151: 6. 

Ἰνὶ. 11. 

Ῥίοεὶ 1]. χ]. 8: νυ. 14; Ἰχῖϊ. 10. 

ΠΟΌΒΙ χ 10; σαχ. 22.--ΠΠ, χχὶ, 9; αι. 8. 
Χ1} 1. χὶ, 19, 20; χἰϊδ, 17; αἰέν. 9, 10, 1δ, 

17; χῖν. 20; αι Υἱϊ!. δ. 
1... ἀπ. λὲγ: αὐ, 14 ἴα . ᾿ 
ὃ 1. χχχὶ. 3.---"1. χχνὶ, 13; χὶϊ, 4; χὶδιΣ, 

18; χῖϊν. 12, 16. . 
Ογδ, ἱ 31; ν. 12.--|1. χἱ!, 34; χὶν. 9, 11; 

Ἰῖχ. 8. 
ΠΗ ΣΒ ΤΠ χἱ. 10; χιῖκ. 4; [χἹ. 8; [χὲϊ 11; 

Ἰχυ. 7. 
ὉΣΒ ραδειε 1. χχχυϊϊ. 26.---Π, χχνὶΐ. 6; χἱξ, 

Ἴ; Ἰχνὶ. 8. 
Ὀ.8 ὑκου  ἀπ Ὧν αἱ! Τ αθα. 
ΤΙΣΘ ΠῚ. χῖν. 7; χΙῖν, 23) χιὶς. 18; .ἱἱ, 9; 

. }ΜΞν.]1; Ἰὼ 12. 

ἼΕ Καὶ 1, α, 15; ααίῖ!, 17.-- αὐ, χαὶ, 11; 
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Στ: 14, 17, τι; χχὶν. 31; χχυϊ;, 
χχχίν. 1 

χιρὴ ἢ πσίπι θ.-11. χχὶν. 22, 
Ῥίοὶ 11. χὶϊ!, 4; ῬΩΩΪ ταατεὶ " 10. 
Ἡ!ρΆ. 1. χ. 28."-ΤΙ, Ιχί!. 8. 

ΤῊΡΒ Ι. χ. 8; (χγν. 1).-- |. 1χ, 117 (1 διοίδμοσ 
βεήδὸ). 

ΡΒ Π. χχχνυ. ὅ; χχχυΐὶ. 17) χἱὶὶ, 1, 20. 
Τπίοηρῖνο ἤοστα ΠΊΕ ἄπ. λὲγ. ᾿χὶ, 

1ἀνα. 
Ὑ ἔπ. λεγ. Ιχυΐ. 20 σϑῖ 
ΠΡ ἤισαιὸ Ῥγοίεντο 1. χὶ. 1; χυϊϊ, 6; χχυχίϊ. 

19.---Π χῖν. 8. 
ΔΆ Ι, χνὶΐ, 11.---ἰ], χαυϊἱ. 6; χχχυ. 1, 2; 

ἰχνΐ. 1. : 
ἜΘ1. ἔΐ 10; ἱν. 2; χ. 12; χὶν. 29; χσυχυὶὶ. 

80, 81.--ι, χ ΙΗ, 18; χετ 9; 
ἸχΥ. 

"0 ἐπ, λέγ. ὄπα Ὁ γεὶ, 
: γϑ Ι, ν. δὅ.---Π. Ἰἶν. 8. 
ΥῊΒ ἴ( χχν]ι. 21; χχχ. 13.--Ἴ|. [νἱΐὲ, 12, 
ἣϑ ὅπ. λεγ. Ιχν. ᾿4 εἴα. 
δ Καὶ δὰ Ηρ. 11, χχίν. 19. 
ἾἘϊΐρι. 1. χὶν. 27; χχχἕϊ!, 8.--Π, χχίν.. 

δ, χ]ΐν. 25. 
Ῥαλ Ι. υἱϊἱ. τ 

ὉῈΒ ἜΔΕΙ χίχ, 8; χχχ!!, 23.-- ΤΠ. χχανὶ!.14.}. 
ῬΊΟΙ 1. ἱ. 1δ.--Π]-. χχνυ. 11; 1χνυ. 2. 

»Ὸ9 Ῥετί. Καὶ 1. ἰ. 3..- Π, χιρμΐ, “7. 

Ῥατὶ, Καὶ 1. ἱ, 283.--1|Ὸ. ΣΧινὶ. 8; χ᾿ν 
8: 111]. 12, ᾿χγὶἱ. 24.. 
Τοῦ Καὶ εἰ, ἢχ, 18. 

»Ἐ Τί. χχὶν. 20; χ  ἱ, 256; χΙῖν, 32. 1. 1; 
111], δ, 8; “νἱΐ, 4; 1τϊ{|.1;; 1ἰχ. 12, 20. 

ΠΡΟΒ ΠΙ. χὶῖ!. 8; πὶ, 11. 
θ.1, χχῖχ. δ; ΧΧχ. .18.-:". χῖνϊὶ. 11; 

χῖνἹἹ]. 3. 

ΤΠ ΙΚαἱ. 1. χχίϊ. 22.-- -τἱ χίν. 17; χχνΐ. 2; 
τὰν ἐμ το; 1. δ; "11,7. 

ὡντττ --ἂ. χχίν. 18) χχχνυ. 

ΠῚ Ἢ χχ, 2; χχν. 94.---Π. χὶν. 1: 
χΧΙΥἑ, 8; Ἰγΐ. β,; ᾿ς. 11.. 

“, 
ἸΆΣ 1. υἱῖ. 21; χχί!, 18.--Π|. χϑϊ, 14; 11]. 

8; ἴχ. Τ; [χί. δ; 1χἢ 11; ἴχν. 10. 
᾿ ΒΥ Ι, χχί!, 94.- -Π| χχχίν. 1; χηΐ. δ; χὶῖν. 

8; χΙνὶ!!, 19; Ιχἱ. 9; ἴχν. 38. 
ὯΥ ἄπ. λὲγ. ἱπνΐ, 90 τοὶ... 
ΝΣ Βίηᾳ. Π χἰβ, 4; χχῖν. 18, 21; χχχίν. 

2, 4; χί, 2, 26; χῖν. 12. 
Ἢ ΠΧ ὦ; Ιχ 19. 

ΡΣ Ί1. 1:1. 10; τ. 28; χχῖχ. 21.--Π. χχίν. 

Υ 28; χχνί. 2, Τ; ΧΙΙ, 96. χῖν, 21; 
ΧΙ χ, 24: 111]. ιἱ; Ἰνϊΐ. 1; Ιχ, 21. 

ΡΣ Ι. ν. 28.--ϑ, χἹῆι, θ, 28) αν. 26; 1.8:. 
Ἰ1Σ. 11. 
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ΡΊΙ. 1. 21, 20; χί. 4, ὅ; (ατί. δ); παχίϊ. 
1.--Π|. τέο 10; 18 ὕὅπιδα ἰπ 
ὑθαρειχις 

ὝΤΕῚ Ὁ Υ. 7, 16, 28; ἰχ. 6; χ. 22; 
ΧΧΥ͂ΪΙ, 17; ΣΕΡν 16, 17; χαχὶϊ!. 
ὅ, 1. :-Π᾿ χὶν. 8, 23, 24: Ὀοδί 69 
20 εἴπιοο ἴῃ Ομαρδ. [0]. 

Ρίαν. ΠΥΡῚ 1, χχχίῖ!. 1δ,---ἼΓ. χῖν. 24; 
Ἰχῖν. ὅ. 

ΠΡ οὐὰ ΠΡΥ᾽ γδγδ]]οὶ “ΤΙ. χῖν. 8; 
᾿ ο Σῖν!. 18; Ἰΐ. δ' 6,8; ἵν]. 1; ̓ ἰχ. 17; 

«10; ᾿χῖ. 1. 
ὝΣ 1. χ. 80; χὶϊ. 6.-..11. χχίν. 14; 1ἰν. 1. 

ὈΝΉΤΣ ΠῚ, χνί. 8; 1νἱ1}. 10; χ. 10. ᾿: 
ὝΜΙΣ 1. Ὑἱἱ], 8; χ. 27; χαα, 38.--Ἰ|. Ἰ11. 2, 

τὴν Ῥίοὶ ἱ. νυ. θὲ χ. δ; χχ ἕ!ἕ 11.--ΤΠὶ. χὶϊὶ, 

: τ ΣΕΥ 16; αχανὶη. 1; χῖν. 11, 

ρα Ἦταν 
᾿ ΠΥ ἄπ. λεγ. χἸὶὶ, 11 δα. 
ΠΝ ἀπ. λεγ. χχῖν. 11 σοὶ. 

ὙΤῚὶ 

ΤῊΣ ἀπ. λεγ. χ]ῖν. 27 δῇσ. 
ὉΌΣ ΠῚ. ἵνἱ]Ἐ}ξ. 8, 4. 
ΟἿΣ 11. 1ν11}. 8, δ, 6, 

ΤΠΙΣΤΙΣ ΡΙαν.. ἀπ, λεγ. 1ν 1}. 11 8ὴ5. 
ι ορρτίηιανε ἨΡΆ. 1. χχὶχ. 2, 

7.-.11.}. ἷ . 
: ΠορΒὮ. 1. Υἱῖ:, 23 
τ ἢ, 10, 18, 21} ὙΠ]. 14; χνΐϊ. 10; 

29. ---ἸΙ.. χχνὶ.. ἀν χ]ὶν. 8; 
αἰνῆς Ὡἱς Ἰὶ. 1. : 

ΤΡ ΤΙ. χχχυ. 1; χ]ὶ. 18; 111]. 2.Ψ 

ΒΥ ΦΥ ΓΡῪ ἴα φατε. φδφοο 1. ἐϊ. 3; ἡν. 8, 4; 
χ. 12, 82; Χχχὶ. 9: χχχὶὶιὶ. Ἵ: 

82. ΤΠ. χχὶν. 82; 
Ἔπε 

ΧχχυΥϊϊ. 22, 
χὶΐϊ. 27: χινὶ. 18; 11].1,.2; 

: ᾿Ἰχίν. 10. 

᾿ΥΧ Ι, χχυἹ]..1 ὟΣ ΥΤῪ οοὩΡ. Ὁ5) ΓΧῪ 

χχυϊὶ, 4).--Π|. χὶ, 6; ΥῊ ἢ) αὶ, 
Ἴ, 8. 

ὙῪ Μασθοῦρον Τ, χυϊϊ. 2.--Τ. ̓ ν]. 8. 
εοηδίγίοίίο ΠΠ. χὶϊ!. 8; χχὶ. 8. 

ΤΙ. χῖν. 16, 

ΟΥ Ι ἶν. 6; (ανί. 8); χχχ. 2, 8; χαχί!. 3, 
ΤΕΥ. 4,ὅ; χχχῖν. 1δ; χσχχυλἔὶ, 

χΙὶχ. 2: Ἰὐ, 18. 
τον πὶ χἶιν, 16, 10. 
Τὴν Καὶ. τπ ΒΝ 10; Ἦν. 17. 

ΗἰρΆ. Π. χῖν. 1δ; ": 11. 
ογ ἄπ. λέγ, χιῖν. 16 τοὶ. 

κοὶ ΤΙ. χὶὶ. 17;1.2... 

κὴΣ Π. χ ιν. “1; χΙῖχ. 16, ἰχν. 18. 

ΚῸΣ Αά]. [. χχὶ. 14; χχϊχ. 8; χχσχὶΐ. 6.-Π, 
, χίΐν. 8: ἵν. 1.. 
ΠΣ ἀπ. λὲγ. αἰ τἱβ. 2 τεῖ, 
πὸν ΤΙ. χιϊὶ. 9; χἰ τὶ, 19; χιῖν. 4; χῆν. 8: 

) ἵν. 10; ᾿νἱϊϊ. 8 ; ἰχί, 11.. 
ΠΟΥ 1 ἰν. 2.-Π| Ἰχί. 1... 
ΠΉΘΥ 1 ἰ. 18.--- 1. 1.. 8. 
ΝΥ 1. 81, 28.--11. [χὶῖ. 8. 
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ΤΙΣΥ 11.11.14; Ἰχἰϊὲ. 1.᾿ 
ὝΨΥ ἄπ. λεγ. Ἰχ, 22 τεὶ. 
ΡΣ Ι, χὶχ, 20: χχχὶϊ!. 7.---ἼΙ ΧΙ, 2; χῖνΐ, 

Ἴ; χν. 14. 
ΡΥ Καὶ Ῥατί. ΤΙ. μ. 8; [νἱ]ἱ. 10, 
ὶ Καὶ ἴῃ 1Π. χχίὶ. δ. 

ΡΊε] ρατί, Π, χχί, 6. 
ἿΟΥ 1. χίν. 81.---ἶὶ. χίν. 18; χὶΐ; 26; χε, 

θ; χΙῖχ, 18. 
ὍΡΟΥ 1. χἰ. 8.--Π Ιἰπ. δ. 

ὝΣ 11. 24; ν. 28, 80; ἰχ. 10, σχχ. 30.-- 
Π. χχνυ. 4; χχνΐ. 11, 16; 12 χ. 18, 
109; 1χἰ!]. 9, 18; ᾿χὶν. 

ΩΣ 1. γί. 22; χχχ. 6; χχχὶϊϊἷ, 3... 1]. 
χχχυϊϊ. 3; χὶνὶ. 7; [χἱϊἱ, 9; Ιχν. 16. 

ΓΙῸΣ ΗἰρΒ. ἄπ. λεγ. χ ἰ,. 16 θα. 
ΣΣ Κα] ρεσῦ, 1. ἱ. 28.--ξ11. χῖ νυ, 10. 

Καὶ νασί. Π. χὶ. 19; χὶΐ. 7; χἰνΐ. 8, 
ἋΣ ΚΑΙ Ι. υἱ}.16; χὶ, 13; χχτίϊι, 20.--ΠΙ. 

χΙῖχ, 20, 21. 

Γ. 

ΛΥΞΏ ΤΙ ἱ. 11, 22. 
ΥΞ3Ρ Νίρβ. Π. χχχῖν. 1δ; χἱῇΐ. 9; χὶν. 20; 

χῖν ἑἱ. 14. χἸΐχ, 18; ̓ νί. 8; Ιχ, 4,7. 
Ῥὶοὶ 1. χὶ. 12; χα. ὁ, -ἼΊ. χἱπ 1 14. 

χχχΐγν. 16- ᾽χη. ΠΑΙ͂ 11; ἸΗὲν, 
Ἴ; ᾿τἱ. 8; ἱκί!. 9; 8. 

ἨϊεΡ. Τ. χν. 1 
ὝΒΏ 1. χα! 16 ἐπε ἢ χἷν. 19; ΙΕ, 9; 

χν. 4. 
Ό 1.1.4; ἶν. 8; ν. 16, 19, 24; Ὠοεϊὰο 11 

εἴπερ ἴα Ρὲ. 1--Π| ΧΧχΥϊ . 23. 16 
εἰπιοϑ ἦῃ οἶδ ρα. Χ].---ἸχΥὶ. 

σ᾽ ΟΡ 1. ἱ. 4; ν.19,24; χ. 20; χί!, 6; χυὶ!. 
7; χχῖχ. 10, 28; χχχ. 1], 15, 1; 
χχχί, 1: χχχνὶϊ. 23.--Τ|. χἱὶ, 14; 
16, 20; Ια Μὰ 1δ; χῖὶν. 11: 
χ]νὶ!, 4; χ Υϊὶὶ. 17; χ]ῖχ. Ἴ; ᾿ν. δ; 
ἵν. δ; νι]. 18. ΙΧ. 9, 1 - 

ΠΡ πῃ. 1.11; Ιχῖνυ. 1. 

ΒΡ 1. χὶ. 14; χχὶϊ!, 7; ΧΧΧΥΣ;. 26.--Ἴ. 

11. 9. 
ΟἼΡΘ 1. αὶ, 6; ἾΧ, 11.--]11. χὶγ. 21; 

χῖνὶ. 10. 

ΓΥΣΘῚΡ ἀπ. λὲγ. χἹΣ, 18 τεὶ. 
Ι. χχί, 16, 17.--11. χ ιν. 11; ΙΣ. Ἴ. 

περ ὁ ἄπ. λεγ. 1. ὃ θα. 

4} Καὶ 1. Ιχυ. δ. 

ἘΕΡΡ, Ι[. ν᾿ 16. 
81] ρατί. Π. χὶϊὶ. 8. 

ἩΠΡΝ Ι. υνἱ!}. 18, χχῖσχ. 28, 
Ηϊρ. 1. χχσ. 29.---Τ, ᾿χνἱ. 17. 

ΟΥ̓ Βίης. 1.. νἱ. 18; χὶ. 9; χχίϊὶ. 18.--Πὶ 
᾿ χχνὶϊ. 13; χααν. 8. 9 ἔπιοθ ἴῃ 

οἶλορα. τὶ.---ἰχνΐ. 
ἼΡΠ ὋΡ Π. χινὶϊ!. 2, 11}. 1; Ἰχῖϊὶ 

0, 1,}1 1, 18 ἰχὶν. 9, 10: αν: 11, 
95; 

ἜΗΝ ὮΤ; ἀχτῖι, 10, 13, 11.--|. 

χχχὶν. 11, ἽΤῚ χΙὶν. 13. 
ΤΡ ΚΑΙ μαζί. 11. χὶ. 30; χιῖχ. 28. 

ΡΙεἱ 1. ν. 2, 4,7; ὙΠ. 17’ χχχὶῖϊὶ, 2.--- 
σαν. 9 πανί. 8 Ὁ", δ; Ἰχ. 9, 11; 

ρα σίτῳ ὃ που; ἀν. 4); χχίχ. 4,6; 
ΧΧΧ. 19, 381: χχχὶ. 4. χχχῖϊ. 9: 

ΤΕΣΝ ὁ ΠΡ ἘΠῚ τ, Ἐπ τς ΧΧΧΥῚ ἰλθα ἐμ 
χ]᾿ -Ἰχνὶ. 

ἘΠ ὯΡῚ. νἱ. 4.--ὴὴρ Ὁ Π. αἱ. 8. 
ΟἿ Καὶ. ρμεγῇ 1. 1}. 19, 21; χχσχί. ἃ.--ὮἬ. 

Ὁ Ξὲ; χχῖν. 20; χιχ. 7. 
. Και. ΤῊΣ Ἰ. χχ δ, 12, χχχῖϊ, 9.- 

ΠῚ. χχὶ. δ᾽ Ἰ1. 17, Ἰχ. 1. 
Καὶ. ἐαρῇ 1. νἱ, 7: "γὴν, 10; χὶν. 24; 

ΧΧΥΪΙ. 18, 91: χχχῖ, 8: χχχῖϊδ. 10. 
11. χὶν. 21; χχνὶ. 14,10; ΧΧΥΪ;. 7; 
ΧΙ. 8; ΧΙ 17; χὶνΐ. 10. 

ῬΠεὶ 1. χἰῖν. 26; ἸνΗ. 12; ᾿χί. 4. 
ἩΐρΗ. 1. χχὶϊὶ. 18; χχίχ. ἃ.--Ἴ], χίν. 

9; χἰῖν. 26; ΧΙ χ. 6, 8. 
ἫΡ ΠΙ. Ιχ. δ, ὃ. 
ῸΡ 1. χί. 6.--Π|. Ἰ1ν. 7, ἴχ. 23. 
ἽΒΡ Ρίεὶ Π. Ἰχν. 8, 7. 
ῬΡΊ (χυ. 1; χν. 1); χαίϊ. δ, 8.--Π. αν. 

4; χχχυϊϊϊ. 2; 11χ. 10. 
ἽΠ Βιρβ, 1. χχχ. 16.--Ἰ|. χιχ, δ. 

ῬίοΙ 1. νἱϊ}. 21. 
Ῥα. 1. υἱϊ. 23.--ΠΠ. 1χυ. 20. 

ΠῸΡ ἄπ. λεγ. χ]ν !, 2 σοὶ. 
ΤΉΩΡ 1. ἰχ. 6; χίὶ. 18; χσυσχνῖϊ, 83 .---τὶ. χχνὶ. 

11; αν 15 ΣΗῚ λα ΤῊ 

ὙΡ ἄπ. λὲγ. ΜΙ. 1δ τεὶ. 
ἐγ ῬΙ. ΤἯκτι ΠΡ ΤΙ. αι. 58; ΧΙΣ. ὅ, 9. 

ΧΡ 1. ν. 26; υἱΐ. 8, 18.---1|. ΧΙ, δ; χ]Ν, 

10; χίλι. 6; χῖν δ, 20; χιῖχ. 6; 
Ἱνΐ. 11; Ἰχὶϊ. 11. 

ἽΥΡ Καὶ ΠΙ. χἰνί!. 6; ιν. 9; [νἱϊ. 16, 17; 

Ἰχὶν. 4, 8. 
τ ἘΜΒΡ. Ι. Ὑἱῖ;. 91. 
ἘΡ ΤΙ πεῖν. 3! 1ῖν. 8; Ιχ' 10. 

ΣΡ 1. χανῖ!!. 20.-- ἼΠ. 1. 2; Ἰ1χ. 1. 

ΚΕ Καὶ μαι Τ τί. 8: υἱὶ. 14; χχὶϊ, 20; 

ἘκῚ ΕΙΠΕ τιμῖο; ιδ ἢ 

ἘΣ δον τς τς χαί. 1... 
καῖρος. ἐπε αἰ!. 4; αἱτ. 8; αἰτὲ, 11; 

Καὶ συαιίε 1. Ἐκ; εὐήμασι 
Ιχὶ. 1,2 

Ἐ] ἴτὰ ἹἹ. υἱἱ. 8; χὶ!. 4; χχῖχ. 11, 

12. ΤΙ αχαίν. 16; χὶ, 2, θ6,:ἶν. 6; 

1νἱϊϊ. 1 
αὶ] ἐμ τὲ 1 ἶχ. δ; χΧΧ. 12.--- ἼΙ. χχὶ. 8; 

14; Χχχνὶ 19 ΤΑΧΤΟ: 

14; ἩΡῚΣ ρῶς ΤῊ ἘΣ 
Ἐιρυ νὰ Π. χὶρὶ. Αἰ Ἰπ Ηρ Φ; 

Ν): ἀρ Δεν, 26) ἵν, 1; χα, 4; 

᾿Ξ πετῖν δ. χῖν. 20; Χχχυ. ὃ; 
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Ἰΐν. δ: ἵν]. 7; χὶ. 6; Ἰχὶὶ. 4, 12. 
Ῥυδὶ 11. χΙν ΐ,. ὃ, 12; Ἰν 111. 12; ἸΙχὶ. 8; 

ἹΙχιϊ. 2: ἰχνυ. 1. 

ὈΓ3 ΝῊΡ 1. ΧΙ. 26; χὶ!. 1, 7; χ]ῖν. 

δ; χῖν. 8, 4; χΙνὶ!. 1. 

ὰ τγ75 " 1. χὶΐ. 4.---11. χΧΙΣ. 25. ᾿Ἰχὶν. 

6; Ιχν Φ ἃ 
ΚῊΡ -ὦἰ ΠΡ ΠῚ; 19; Ἰχ. 18. 

ΠᾺΡ Καὶ 1. νυ. 19; υἱῖϊ. 8.--:1. χχχὶν. 1 

ΧΙ. 1, δ; χἰνὶ!. 16; ἵνὶϊ. 8 ; ἂν τ 
Ῥιοἱ 11. ΣΙΐ, 21; χῖνὶ. 18. , 
ἩΪΡΆ. 1. ν᾿ 8. -ἼΙ, χχνὶ. 17. 

ΦΡ οὐ 2.03 1. ν. 8, 26; νἱ. 12; νἱΐ, 22; χ. 
ἡ Ὅ8 ας. δὲ (αὶ 11). αἰκ, 1,8, 34; 

.--11. χχῖν. 18; χχυύ. 11; 
τ Ὁ; χὶϊὶ, 11. 

ΜΡ Ι. ἐν. 4. 
ΤΡ οδυοπέγο ἄπ. λέγ. χἹὶ, 22 τοὶ. 
δ. Ι. χχχὶϊὶ, 18.--ἰ 1. χίῖ!. 6, 22; 1. 8; 1]. 

δ; Ϊν. 6; ἱνὶ. 1, ἵνἱϊ. 19. 
ΜΙ20 ΕῚ Π. χὶϊ!. 22. 1γν]. 1. 

ῬῸ 1. χχχνί. 22; χχχυὶϊ!. 1; Ιχὶϊΐ. 19. 
δ Το ν. 26; χχχ δὶ, 11.-- Π| αὶ, 24; ΧΙ, 2; 

χΧΊνΪὶ;. 14, 
2 Καὶ. Ι. χαχί!. 8. 

ΗΙΡΒ. 1. χ. 80; χα]! 23.--1|. χχί. 7; 
Χχχὶγν, 1: ΧΙ. 23; χὶνιξἕ[. 18; 
ΧΙ Ϊχ. 1; 11. 

ΠΡ 1. χἰχ. 4.--ἼΙ. χὶν. 2; χχί, 2; χχυὶϊϊ. 
ΧΧΥΪ. 1, 8; ΧΙνΗΐ. 4. 

πῦρ Ἡΐρῃ. ἄπ. λεγ. Ἰχὶϊ!, 17 σοὶ. 
Ρ Ῥίοὶ ὅπ. λεγ. χὶὶχ. 18 σεϊ. 

ΠΡ 1. ν.ἕ 28; Υἱὶ. 24; χχί. 1δ, 17; χχὴ, 8, 
᾿ς ΤΙ, χὲϊὶ, 18; “Ἢ 2; ᾿χνὶ, 19. 

Ἵ. 
δα 1. ἱ, δ, 6; Υἱ!. 8, 9, 20; ἰχ, 138,14; χῖχ. 

16; ΧΧΥΪΙ. ], 4; χχχ. 16; χχχνΐι. 
29...ΤΙ, ΧΧΧΥ. 10; 11. 11, ἵν}. δ; 
11χ. 17. 

Ὁ Ι, (ἰϊ. 2); χνἱ!, 6.--ΠΙ. 11. 90, 
νι ΤΙ. χὶ. 21; χἱ!, 4, 26; ΧΙ. 11. 

ΠΟΧΎΙ, νἱϊ. 23.-.1]| αἱ, 4, 27; χὶϊ!, 27; 
ΧΙ. 6; ΧΙΥΝἹ, 12, Ιχὶ]. 4. 

ΠΥ ΚῪ 1.1. 26.-- ΠΝ, 4; 1χ. 9; ἰχν. 1. 
ΠῚ 1]. χὶὶ. 22; χ!ῖ. 9. χη. 9,18; χΙνὶ. 

9; χΙνἑ!!, 8. χνυ. 16, 17. 
ΠΝ ἀπ. λεγ. χἸνὶ. 10 σοὶ. 

2Ὰ δίηκ. 1. νἱ. 12: (χνί. 14); χχχ. 25; 
Χχχὶ. 1. - πὶ χῇ ἰ.4: χχὶ. 7: χὶϊ!. 
20;.1..10; ὮΙ 18; ἰχί. 1, 7. 

Ῥίατ, 1, (11. 8, 4); ΤῸ Υἷἱϊ!. 7, 15, 
ΧΥΪ;. 12, 18; χχὶϊ!. 3.---Πὶ 11:. 14, 
1δ., 111}. 11, 12; Ἰῖν. 1. 

μ᾽) π᾿ 1: χχχνὶϊ. 94... ὄ Τ χὶνϊ!. 9, 12, 
5" 4; ᾿νἢ, 10; 1χ1 0 1,7. 

ΔΘ Ι, νἱΐ. 22.---11. χχὶν. 22; χ]. 26. 
ΑΔΓ, χχὶϊ, 9.---ΠΠ, 1ἴχ. 12; Ιχνΐἱ. 16. 
3. Ηἴρῃ. 1. ἰχ, 2; χχχὶϊὶ. 23, 

ΗΙΡΆ. ἱπί. δθβ. ΛΞῪΣ 1, χχχ, 88. 
ΗΪΡΆ. ἱπιροσ. 1. χχτὶ, 16. 
ΗΣΡΆ. τῷ 1.1. 1δ.--11. χ], 29; 11,8; 

γ. 7; ἵν1]. 9. 
Υ3. Καὶ. 1. 6,7; χὶν. 80; χνυίϊ, 3.---Ι 

ΧΙΙ;. 21: χχνῖ. 10. 
ΗΙΡΆ. 11. χη, 20; ]ἶν. 11. 

731 Π. χχχνυ. 7; Ιχυ. 10. 
12 Καὶ 1. ν. 95; ΧΩΥΪΙΣ. 21, χχχίϊ. 10, 

Ἶ1.-:τπ. χῖν. 9; ᾿χίν. 2. 
Ηἱρῆ. 1. χχϊπὶ, 11.-ὖ|. χῖῖὶ, δ; χῖν. 16. 
ἩΠΕΡ. 1. χχχυ]!. 28, 29. 

ἢ). Βίης. 1. ἱ. 6; χχ. ῶ; χχχὶϊ. 90.---ΙΙ. 
χχυΐϊ 6: ΒΕ 2; Ἰνἢ}}. 18. 

θαδὶ 1. 11]. δ; Υἱ. δ; Υἱ. 20; χχίϊ!. 7; 
χχυ !!, 8.--11. χχχνί. 12; 7 ιἐπιοὰ 
ἷῃ οἶδρα. χ].ἶχυΐ. 

»Ὰ οΟΤΆΠΙΟΥΘΓΟ Ἶτ 1). 1δ. 

Ηΐρῆ. 11. χχχὶν. 14: 11.4, 
"Ὁ ΧχΥ͂ΐ. 20. χΙνϊὶ. 9; 1ἴν. 7, ̓8. ] 

ὈΡΥν ΤΙ. χχυΐϊ. 8. 
ὙΠ ἀπ, Ἅ:γ. χῖν. 1 σοὶ. 
ικοὶ ΠῚ χίν. 2,6; χὶΐ. 2. 
ἢ 11. 28; γν. 11; χχχ. 16.--Π. χ]ὶ. 3; 

Ἰ,. 1. 
2. Καὶ Π.ῚΣ. ὅ. 

ἩΠΡῈ, ̓ Χχχ. “ 

ΠΩΣ ἄπ. ἡπὶ αἰνν. 8 αΡδ. 

ΠῚ (Ι. οὐ κὶ .-- 11. χχχῖν. ὅ, 7; χἹ!, 24; 

ΓΙ ἀπ. ἐξν ἅν. 11 σοὶ. 

ΠῚ ἄπ. λεγ. Ἰχ. 23 τε]. 

ΤΔ (πἰπὰ) 1. ἰν. 4; χὶ. 4; χυὶϊΐ. 18; χχχ, 
28; χχχὶϊ. ; Χχχιϊὶ 1] .---Γ]ὶ. χχνΐ. 
18. χχνὶϊ. 8; ΧΧΧΥΪΙΙ, 16; 7 {{π|68 
ἴη ΓΝ Χ].-Ἰἰχνί. 

(ΒΡΙΠΟ . ΤῊ. 2; χὶ. 2, 1δ; χίχ. 8; 
χχυϊὶ. 6; χχίχ. 10, 24; χχχ. 1; 
Χχχί. 3; Χχχὶϊ. 1δ. Π’ ΣΧχν. 4: 
χανὶ. 9; χχχῖν. 16; χχχυΐ. 7; 18 
εἴταθα ἴπ ΟἾΔΡΒ Ἰχ. -ἰἶχνί. 

ΠΑΡᾺ ΓΝ ΠῚ ΙΧ. 10, 11. 
“) ἘΝῚ (οὗ {πὸ π5) ̓  Ιχ. 7; 11χ. 19. 

3 ἘΔ] ρασί. 1. 1ϊ. 12,18, 14. 

ΜΟῚ ὈΛΙ. νἱ. 1 πε 1ν11, 16. 
Καὶ Ρότί, Π.. χχνὶ. 
Καὶ ἱἰπωρή 1. χχχ. ᾿β εν ΧΙΪχ, 11; 

, 18, 
ῬΊ]ΟΙ 1. 1. 2; χχὶϊ!. 4--ΤΊ. ΧΧΥ, 1. 
ΗΣρΏ, 1. χ. 1δ; χχχυῖϊ. 23.---Ἰ], χἷν. 

15, τἴϊχ. φὸ: Ἰ1νὶϊ. 14; 1χι]. 10. 
ΠΡ Οὐ ΤΠ. αὶ! δ; αἱ. δ; 1γ{11.1. 
ἩΠΡ. Τ' χχχίϊὶ. 10. 

ὉΔῚ οἱαπιατα ΗΡΆ. (1. χν. 4).-- ΠΠ. ΧΙ, 18; 
ΧΙῖν. 29. 
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Ῥααὶ (1. χνΐ. 10). 
ΥῈῪ ΤΙ, χ]. 81; ἵν. δ; ̓ἰχ. Ἴ. 

ΑΥ̓͂ (1. χυ. 8) ΠΟΙ, Ἰΐχ. 14, 
ΡΙΠῚ Ι΄. χχχῆϊ, 18.--ἰ|, χχχίχ. 8; ΧΙνὶ, 12; 

Ἰν 1}. 19, ᾿χνἱ. 19. 
γΠο 1. τ. 26; χχίϊ. 3, 11; σχῇ, Τ; 

ΧΧΧΥΪ,. 98..-1|. Χχυ. 1; ΧΙ, 6: 
χἰϊχ, 1, 12; ᾿ἰχ, 14; ἰχ, 4, 9. 

ὉΠ ἀπ. λὲγ. χί νἱ!. ἃ τεὶ. 
ὉΠ.Ὶ ἀπ. λεγ. 1111. 7 τοὶ. 
ὉΠῚ 11. χΙνὶ. 8. 

ΡῬΊαν. Π. χὶνιὶ. 6. 1ν. 7; Ἰχ Σ. 1, 1δ. 
0ΠῚ Ι, ἰχ. 16; χχχ. 18.--1|. ᾽χη. 18: χὶἷν. 

1. χχυὶϊ. 11: ΣῈ 10,18, 1δ., 11ν. 
8, 10: ἱν. Ἶ; ἸΧΙῚΙ͂ 

ΡΠῚ Καὶ ἸΙ. χἰνί. 18; ᾿ς 19; Ἰἰν. 14; 

Ἰ11χ, 9, 11. 
Ῥ᾿61. νὶ. 12: ΧΧΙχΧ. 18.--]11. χχγυὶϊ. 16. 

5Ἃ Ψοιν. Ῥατὶ, Καὶ. 1. Ι. χίχ. 20.---11. χίν. 9. 
Τροσ. [. :. 17. 
Τηΐ, 1. 11]. 18, 
τ απ χΊῖχ. 25, }, 8; 1Ϊ. " 

) 
2 Βυδοι. ΓΟ ὶ. 23.--Π. χχχὶν. 8; χὶΐ, 1], 

12, Ἰν 1. 4. 
Ι χχχ. 7. 

Ὁ 1Π. χ χ. 4, 
Ὑ) Π. ἴχν. 28. 

ὈΡ᾽ ἀπ. λὲγ. Ἰν. 11 το]. 
Φ2. Καὶ 1. χίχ. 1; χχχ. 16.--Π|. χχχγυὶ. 8. 

ἩΐρΒ. 1. ἸνΉ!. 14. 
ΔΩ Ι, χχίΐ. 7; χχχὶ. 1; χχχυϊ, 24.---ἰ]. 
ὼ ΧΕΚ 0 9; χαχνί, Ὁ; χἸΠΪ, 17; 

ΤΊ3 ἄπ. λεγ. ΧΙνὶ . 1 τοὶ. 

Ὁ01 1. ἱ. 12; (χυὶ. 4); χχυὶὶδ. 8.---1ΠΠ. χχνὶ. 
6. ; χὶὶ. 25: ἰχἧϊὶ. 8, 

κὰν 11. χῖν. 7; χχχυ. 10; χὶἱἱΐὶ, 14: χ]ἶν. 

: ̓αἰνῖῖ, 20: χ]ῖχ. 18; 1. 11; Ἰἶν. 
Υ. 12. 

") καὶ ἢ χα ὃ. Π| χαῖν. 14; αχαν. δ; 
ΧΙ. 11, χ]ῖν. 28. χῆχ. 18 11ν.1; 
Ιχὶ. 7 Ἴ; ἴχν. 

ΞῈ (. χνὶ. 0) .“--11 χχνὶ. 19; χσχχνυ. 
» 111. 8, 9. 

ῬᾺ σιαλω μάγοι. 1. 11}. 11, ν. 20; τἱὶ. 1ὅ, 
16, χχχὶϊ. 7; χαχ τ. 18. ἐπ, χ͵ν. 
ἢ, Ννῖ. 31 εἶχ. 1, 1δ; ἴχυ. 12; 
Ἰχνὶ 

5.» αν. Π. “ 10: χυ. 18. 
ΣΡ βυθβοαὶ. 1. ν. 18; αἰ τ χχχ.--Ἰ|. 1ἱ. 19. 

ἽΠΠῚ »ᾺᾺ ἀπ. λεγ. Ἰ1. 19 χεὶ. 

2. ΑΔ]. ϊ. τὴν 21. ἰχ. 19; χχίχ, 8; 
χχχίῖΐ. Ό.---ἼΙ, ὙἸν: 12; ἵν]. 7, 10. 

ΤῊ »άδοεγο οἱ οδἰι]θ 1. ν. 17; χὶ. 7: χὶν. 
80; Χχχ. 23.---Π. χχνϊΐἱ, 10; χ]ἕν. 
50; ΧΙ ΙΧ. 4. χν. 25. 

οἵ ἐιο βιορμογά 11. αὶ. ΤΙ; [χί. δ. 
ΔΝ 189 ἐβερμιοσά Ι. χχχί. .--Π. χὶϊ!. 20; 

χχχυΐ!. 12; χὶΐν. 28; ἵνἱ. 11; 
᾿χὶϊ]. 11. 

ΠῚ “παΐωπι Τ, Εἰ, 9; Υἱὶ. δὅ.-.--Π. χῖϊ, 11; 

ς ἌΣ) ἄπ, λεγ. 
. ιὰ.) ΡΙ]. 1111, 8 τοὶ. 

ΧΙνΪ. 10, ᾿" ἵν]. 1. 
»ῈᾺ Καὶ 1. ἐχ1 

ΗΙρΆ. ἘΝ τα, ἷχ, 16; τ 9; χχχὶ. 
2. 11. χῖν, 20: χχὶν. ; χιΐ, 428; 
Ἰχν. 25. 

, ΒΡ. 11. χχίν. 19. 
᾿ ἢ2Ὰ ΗΙΡΙΣ ἄπ. λὲν. χῖν. 8 τε]. 
ΚΟῚ Καὶ Τ, νἱ. 10; Χὶχ. 22; χΧχσχ. 36.--ἰὶ, 

ΝΙρβ. 
ΘῈ ἀπ. λεγ. Ἰνὶξ, 20 αδα, 
ΤΣ 11, χ]. 2; χ δὶ. 1. 

ΡΣ ΤΙ, χιίς. 8; ἵν. 7; νὴ. δ; Ιχ. Ἴ, 10; 

ἸΙχὶ. 2. 
ΥΥ (Υ7) ΠΙ. χχχνυΐ. 6; χιὶ, 4, 

ΤΧῚ 11. ΧΙ, 8; 1ν1}}, 6. 

δὰ ἄπ. λεγ. Ἰ. 6 τεὶ. 

ΦΡᾺ ἀπ. λέγ. χ]. 20 τεὶ. 
ὈΤΙΡ. ἀπ. λὲγ. "νὶ,. 9 ταὶ. 
ΚΔ ΤΙ χἱἹ. 19; χιῖδ, δ; χἰῖν. 24. 

»τ ΜιρΆ. 11. 1. 9; 1ἶν. 17. 

» Βίος. 1 "1. 11; ν. 23; χί. 4.---:11. χει. 
11; χῖν. δ; ΧΧΥ͂Ϊ. 10; ἜΥ̓͂ΡΕ 22; 
"1. 9: ἶν. ἣ, ̓ νὶϊ. 20, 2 

» πιαϊϊιία 11. 1ν 111. 4, 6. 
ΠΡ᾿Ὶ ἄπ. λὲγ. χῖ. 19 δα, 

ΟΝ 
»Ὲ5 Καὶ 1. αι Σ 19.--1. χ]ῖν. 16; 1}. 

11; 
Ηἱρδ. ΤΙ. ΡΝ 10, 11. 

γον ΤΙ. ἵνἱ. 11. 

ΠΥ 3 ΤΙ. ν. 3. 
ΤΡ 1 ν᾿ 8; νἱΐ. 8; χχχὶϊ. 12; χχυχυΐὶ. 27. 

πα χανε 2; Χ]. 6: χΙὶ, 20; 

πρὶν Κι. 
1.5 4 

ΤΠ 1. νἱἱ. 25.--Ἔι. χἹ ΠΣ, 28; ,}.7; Ἱχνὶ. 8. 

ΟΝ ΚΑΙ Ι. χχὶϊ!. 13, χχυθέ. 18, 17, 35 ; 
χχχνὶϊ. 29.---ἶτ, χῖν. 17, 28 ; χχί. 

8. ἴπ οἶδρα. χὶ.-Ἰπνὶ. 18 πιθα. 
--ἰ1. Ἰχῖῖϊ. 11. 

Καὶ μαεὶ 1, Υ 50 Τρ, χχυϊ!. 9; 
χῖΐϊν. 7; ᾿χὶ. 1. 

ἩΠΡΕ πα ΕΙ. 11}. 7. Τα ΘΙΒΝ, χε 
8 ἔπιον, : 

5} Ὧ ὈΝΦ ΠΙ. χἰϊὶ. 25; αἰνίϊ. 7; Ἰνὶ,» 

1,11. Οορ. χἰϊν. 9 απὰ "α]!. 20. 
"Ὁ ὈΝ ἄπ. λεγ. χὶϊ. 22, χεὶ. 

Ὑ23 Ὀϊ΄ ἀπ. λεγ. χῖὶ. 12 τοὶ. 

σι χχχν. 1; Ιχὶ. 10; Ιχίϊ. δ; Ιχὶν. 4." 

Ιχνυ. 1: 19; Ἰχνϊ. 10, 14, 

γὶ. ἃ τοεῖ. 

5} ἨΐρΆ. ΤΙ, χἱξ, 30; χἱῖν. 18; 1, 18, 

ὍΣ ἀπ, λεγ. χὶνΐ. 6 τεῖ. 
ἼΣ ΤΙ. χὶ. 10; 1χἱ}. 11. 
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ΠΣ ΚΑΙ. ἰχ. 2, 16; χίν. 29.--Ἴιὶ. χίν. 8; 

ΧχγΥ.9: χχχῖχ. 2; Ιχυ. 18; ᾿χυἱ. 10. 

“ὦ ῬΊο] "Π. Ἱν]. 7. 
ΤΟ 1. ἰχ. 2; πὶ 10); χχίχ. 19; χχχ. 

49. .-Τ. χχίν. 11; ἴν. 12; ἰχυϊΐ. ὅ. 

ΤΠ ΒῚ Δ... Ι. τί. 13.- Π. ΧΧΧΥ. 

ο ἿΟ; Κ᾿. 8.11. 
ΟἿ» ἡγηοσ ΤΠ. χχχνυ. ὕ10; 11. 11; 1χἱ. 1. 

να ΚΙ μεσῖ 1 ἱ. 14. 
ἘΡΟΜΕ τε Ιχὶ. 8; Ἰχνΐ. δ. 
διῖ. Ῥδβα. ἔοι. 1]. ἸΣ. 16. 

ΡΟΣ 1. 24; (χν. 8); χχ. 2; σχ. 12.- 

11. χχχνίϊ. 1, 2; 1. ὃ; 1ν}11. ὅ. 
τ ἄπ. λεγ. χ]ῖν. 18 ̓ Δ08. 

ΠῊ Ῥγΐμοοαβ ἄπ. λεγ. χὶΐχ. 28 τοὶ. 

1. :. 7.--ξ}. χ]ῖν. 16, 19; χῖνὶὶ. 14. 

: ΠΕΣ 1. ἰχ. 4.--Ἴ1. ᾿χΐν. 10. 

᾿ μοῦ (τσ 190) ΠΙ. Ιχὶ. 8. 

. 

τ Ἰ. χ, 8.--Ἴ|. χινί!. 11. 

ΟΜῸΈ ΤΟ ν. 14; χχυῖϊ!. 15, 18.--Ττ, χίν. 9, 
11, 1,16; χχχυΐὶ. 10, 18; Ἱνϊΐ. 9. 

ἵῦ 1. Υ. 14; ΧΥΪ!. 12, 13.---1. χὶϊὶ. 4. 

ες ΧΧΙγ. 8; Χχυ. δ; ᾿χγΐ. 6. 
ὑκῦ ῬΩΕΙ. χχχ, 3.- 1’ ἶχνυ. 1. 

παρόν. 1. Υἱϊ, 11.-- αὶ. χὶν. 11. 
Ἰωρετῖ, [. υἱϊ. 12.---τ χ]!. 28; [ν111. 2. 

ἡκῦ ἀπ. λὲγ. χἹ!ῖ, 14 τοὶ. 
“αῦ ΝΊΡΗ. 1. ἷν. 8; χί. 11, 16; χυΐϊὶ. 6; 

ο΄ χχΧΧΥΪ᾿, 81]. ἐπι χχὶγν, 6, 12; αἱϊς. 
21. 

ΠΝ 1. χὶν. 80; (χν. 9); χχχυΐὶ. 82.--πὶ. "" 

χχχυΐϊ!. 4: χῖϊν. 17; χῖνὶ. 8. 
μϑῦ ἄπ. λεγ. 1χ. θ 'τεὶ. 
τϑϑ’ Ῥατσὶ, ἴζ]. δοὶ, 11. χὶν. 2 (δώ). 

Ῥασὶ. Κκεἱ. 1. Ιχὶ. 1. 
26 1. ἐδ “- χὶνὶ. ἃ; χιχ. 94, 25; 

ποῦ ἄπ. ἐνα Ἵν. 2 δα. 

σ᾽ ἀπ. λεγ. χινῖϊ, 2 δαὶ 
τρὴῦ ἄπ. λεγ. Ἰχυ. 15 τοὶ. : 

͵ ν,. ἄδηποπν. ἴτοτα ὝΞ) ἀπ. λεγ. ἵν. 1 (δε). τοὶ. 

“δ ΚΑΙ. χχχ, 14.--Τῷ, χίν. δ, 25; χὶϊ!. 8. 

ἾΧΙρβ. Ι. γῇϊϊ, 16; χχυξι. 18, -πὶ χὶν. 
29. ΧΧΙΥ. 10; χχνὶ:. 11; [χὶ. 1. 

Ῥιεὶ τἰ. χχὶ. 9; σαχυῆϊ. 13; χ]ν. 2. 
Ἡἱρῆ. 11. ᾿χυἱ. ̓ 9. 

Ὥ1. ἱ, 28; (χν. δ); χχχ. 18,14, 26.- 

ὙΠ ΤΠ}.. 19; 1ἰχ. 7; ΙΣ.ἕ 18; Ἰχυ. 14. 
2 Ἣ 11.11.19; 1ἰχ. 7; Ἰχ. 18. 

᾿Ξ δ 58. ΟὨἿΥ ΝΙΡΆ, 1 τὶν: 24. χὶχ. 18. 

τ ΤΥ 28, χΙνὶ. 1; ἐν.9; Ἰχὶϊ. 
16, 

ΠΣ 11, ΠΣ Π ῖνι, 9, 6; ᾿νῖ, 18 Ιχυὶ. 
23. 

ΡΊατ, ΛΙΏΞ ΠῚ, νἱ. 4, 

δ πιαηύπα ΤΙ. [χ. 16; ᾿Ισυἱ. 11. 
δ τωΐπα 1. (χνὶ. 4); χχὶϊ. 4.--1|. χἰϊὶ. 6; 

' Ἰ. 19; ᾿χ. 7; Ιχ. 18. 
ῃ 1. 1. 18; Υ. 18; χχχ. 28.---Πὶ. ᾿ἐχ. 4. 

δ ΚΑΙ Τ, ν. 25; τἱ. 18; Τξ 1112, 16. 20: 
23, χα! 7; χχῖχ. 

Τηΐ, οομδίν. τ 1.8 
Τροτ. 1. χχί. 12; χχχὶ, 6.--Π|. χ]ΐν. 

22. Ἰχὶϊ!. 17. 
ΚΑΙΙ, υἱῖ. 8; χ. 22; χίϊ. 1.-- 
ΧχχΥ. 10; χχχνὶϊ. 8, 84, 87; 

χχανί!. 8; χῖν. 28; 1]. ΠΝ Ιν. Ἴ, 

Ῥοεὶ ἣν χἰνί!. 10; χ]ῖχ. δ᾽ 1ν]}}, 15. 
Ηίρβ. 1. :, 25, 26; χὶν. 27; ̓χχνἹ!!. 6; 

χχυχυὶϊὶ. 29.--- . ΧΧχγτὶ. 9; ΧΧΧΥΪΙΙ. 
ἂν 9 ἐΐγηοα ἐπ οὔδρα. χὶ εἰχνί. 

Ἡρορῆ. 1. ν. 8.--Ἴ]. χ  ὶν. 26. 
αϑὶν ἄπ. λεγ. ᾿νὶϊ. 17 το]. 

ἦγε! 1. κατίῃ, 28.---11. χχχν]. 13, χὶ, 25; 

1. δ. 
γυ Ριᾷ ὕβι λεγ. 1ν11}. 9 σοὶ. 
ον Ι. χυὶἱὶ. 3...--11. χχνὶΐ, 18, 1νἱ1}. 1: 

ἷσξ ἀπ. λεγ. χῖνὶϊ. 2 τοὶ, 
Ὁ ἄπ. λεγ. Ἰνὶϊ. 9 σοὶ. 

ὙΦ 1. ἱ. 3; νἱῖ, 35; χχχὶϊ. 20.---Ἴ. 1χνἱ. 8. 
ΠΟ 1.1.23; ν. 23; χχχίὶϊὶ. 16.---1Π. χὶν. 13. 

ππῦ Καὶ 11. 1ἱ. 28. 

Ηρ. 1. 1ϊ. 8, 20.--Ι!. χχυϊ. 18; 
ΧΧΧΥΪ. ἢ: ΧΧΧΥΪΙ. 88: 8 ἰἶπηιοα ἰπ 
οἰλαρα. χἹ."--Ἰχυὶ. 

ποῦ Καὶ 1. 1]. 9, 11, 17; ν. 1δ; χχῖχ. 4.-- 

Π.Ἰχ. "4 (πῇ παπιέπ.}} 
Ἡ!ρΗ. 11. χχνυ. 12; χχυὶΐ. 

ΟΥτῶ 1. χχίὶϊ, 18.--Π|. ἸνΗ. δ; τὰ 
ΡΠ’ Βίης. ΤΙ. χὶ. 1. 

ΡΊαν. 11. χῖν. 8. 
ἽΠΙΣ ὑποαπίαγο ἀπ᾽ λέγ. χὶνὶϊ, 11 θα. 

τ Ῥίοὶ Π. χίν. 20. 
ἘΙΡΝ ΤΩΣ Ρδσί 1, ἱ. 4; νυ. 36.---τι, 11. 18; 

Ἡϊρδ. ΕΝ 8; Σί. 9.--Π. χχχνὶϊ. 
12, χυ. 8, 21. 

ρα. ἐπί, Π. χχχνὶ. 10; 1.18; Ιχν. 8. 
ΓΙ Η χχαχυὶ δ. 17; 11, 14, 

τρΨ’ ἄπ. λεγ. χἹ!, 19 τεῖ. 
ηὖν 1. υἱϊϊ. 8; χ. 22; χχυλὶέ, 2, 16, 17, 18: 

Χχσ, 23.---Ἰ1. χἸΣ]. 2. χγυὶ. 12. 
Ὑ ΨοΣν. [. ν. 1.--Π. χχνΐ, 1; χὶὶὶ. 10. 

"Ὁ Βυῦσι. 1. χχὶ!!, 16; χχχ 99..-Π χχὶν- 
9: χχυΐϊ. 1; αἸΐΣ. 10. 

Ὁ δ᾽ ΤΙ. χπὶ, 16; χὶν. 8, 18; χΙτῖ, 17:1}, 
11; 11..20; Ἰνὶ. 10. 

. ἤλοϑ' ΤΙ. χινίϊ, 8, 9. 
ποῦ ΠῚ χνῇ, 10.--11. χΙῖχ, 14, 1δ᾽; ᾿ἱ, 

. ἦν. 4, 
τ Ἰ΄ χχίϊ. 15, ΤῸΝ Ἶχν. 16. 

ποῦ ΕΝ ἄπ. λεγ. Ιχυ. 11 σο]. 

ἢ) ἀπ. λεγ. χὶὶχ. 21 τεὶ. 
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οἷ: ἄπ. λεγ. χΊῖχ, 90 δδα, 

ἸΦΖῚ. νυἱῖϊ, 18; χυὶ!. 8; χχχί!. 16. χχχίϊ!. 
δ, δ, 16.-Ἴ. χἰΣ;. 20, 21: αν. 19; 

ν. 11, 17; ἵ[ν1}. 15; Ἶ'χνυ. 9. 
ἽΣ ΚΑΤ 1: τς, 9.---11. χίχ. 26. 

Ῥαγί. . Καὶ 1.1}. 21. 
ῬΙΕ6Ι1Ι. [χῖϊ᾿ 6. 

ΣΦ Ἱ. ν. 11, 22; χχυῖϊι, 7 (ἐω᾽).---Ἴ], χχὶν. 
9; Ἰνὶ. 12. 

δῷ τοι, 18.- ἼΙ. Ἰν. 10. 
ΟἿΣ. 1, 1χ. δ, 6; σχχίϊ. 17, 18: χχχὶϊὶ, 7.-- 

Π. χχνῖ. 8, 12; χχυ]ϊ. ὃ; χχχυ]][. 
17, χχχῖχ. 8. Δ ομαρϑ. χ].-- ἰχνί. 
14 ἴΐχη 

πὸ Καὶ δ ὃν ἰχ, 7; (χνΐ. 1); χυἱῇ, 2; 
χὶχ. 20; χα. 1.-Π. Χχχνυὶ. 2, 12. 
χχχυϊῖ, 2, 9, 17, 21; χχχῖχ. 1; 
δ ἐἰπιο8 ἰῃ 806. χὶ. χν 

ῬΙ611. χ. 6, 16: χχχίῖϊ. 90. -Π. ΧΧΥῚΣ. 
8; θ {ἰαοα ἴῃ οὔκ . Χ].--ἰχνὶ. 

Ῥυδὶ Ἃ. ΧΥΪ, 2).---1]. χχνὶΐ, 10: 1.1. 
ἸΠῸΨ' 1. χα. 8.-- ΤΊ. χχί. δ; ἴχν. 11, 
Ὁ γ᾽ ἀπ. λεγ. χὶ, 12 τοὶ. 
υν ΚΑΙ 1. χ. 6. 

ἩϊΕροοΩὶ 11. 11χ. 15. 
1, νὴ, 18; ἰχ, 2; χ. 2, 6; χχχὶῃ, 4, 

53... Π΄ Ἀ1, 12. 
οὐ Καὶ Π. Ιχ. 20. 

ῬΙε11. χὶχ. 2]1.---Π. [ἵνὶϊ. 18 ; 11χ. 18 : 
ἶχνυ. 6; ᾿ἰχνΐἷ. 6. 

“Ἄρα ἱ ματί. 11. χΙῖὶ, 19. 
11, χχχνυ δ. 12, 18. χῖῖν. 36, 28. 

ον ΓΡΡῚ; γἱ!. 14; νἱϊ. 8; ἰχ. δ; χίΐ. 4: 
χΥΐ!. 7; χχῖχ, 28; χχχ. 27 .---Τῦ, 
χῖν. 22. χχὶν. 18; χχν. 1; χχνυὶ. 8, 
13. ἴῃ ΟἾΔΡδ. χ!.--Ἰχνὶ, δδ εἴταθα, 

Ἴοῦ ΝίρΆ. 1 χ νῖ!, 19, 
ΗΙΡΆ. 1. χ. 7; χχἹ!!, 11.--Ιὶ. χῖΐ, 9; 

χῖν. 2; χχνὶ. 14. 
ΠΡΙΩΘ 1. χχνῖ!. 9, 19.---ἼΙ. χαανΐ. 7; 11}..1 
Ὁ Καὶ ροτγί, "1. 11]. 14. 

Καὶ ρασὶ. Π. χ]ῖχ. 8, 19; 1ῖν. 1; Ιχὶ. 4. 
ΝΙΡΆ. ρετί, 1. χχχίϊ,, 8. 
ΧΊΡΒ. Ῥδτί. 11. }ῖν. 8. 
ἩΪΒΡ. Π. 11χ. 16; ᾿χιϊὶ, δ, 

ΤΟ 1. ἃ, 7; υἱ. 11; χυὶϊ. 8.--Π' Ιχίϊ. 4; 
Ἰχΐν. 9. 

151) Βίηᾳ. 1. 1. 8; γ. 1; χ. 27.--11. χχχῖχ. 
2; ΧΙ, 19: Ἰνΐϊ. 9; Ιχὶ, 8. 

ῬΊαν. Ι. χανῖ. 1, 4. Ἴ, χχν. 8. 
»Ὡῦ Καὶ: 11 ὕμπηδε ἴῃ Ρι. 1.--86 ἴχιοθα ἴῃ 

Ρι. ΤΠ. 
ΗΙΪΡΆΗΣ 1. χχχ. 80.---1ὅ εἶπηθα ἴπ Ῥὶ. 11. 
ΝΊΡΒ, (1 αν. 4).---Π. 1χ, 18; ἶχν. 19. 

ῬΌΨ 1. χχϊτ, δ (δι) πῚΙ, ἰχυΐ. 19. 
"οὗ ΚαΙῚ. χχὶ, 11, 12.---Π1. χχνὶ, 2; χ]Ἱ][. 

20; 1νἱ, 1, 2, 4, 6; Ἰχὲ, 6. 
ΝΊρδ, τ ΥἹΪ, 4. 

ον Βίῃρ. 11. χϊ. 10; χχχυῖ. 8; ὁ τλο 
ἴῃ οἷ ΕἾΝ ΚΒ 

ῬΊαν. 11. }1ν. 12. " : 
ΤΊ) ἀππι δἴης. 1. υἱ. 1; υἱὶ. 8; χίν. 28; 

(χν. 17); χχ. 1; χχῖ. 16; ; ΧΧΙΙ , 1δ; 
Χχῖχ. 1; χχχίΐ, 10; χχχνῖϊ. 30.--: 
11. χνυ. Ἰ7; χχχὶν, 8; χχχγὶ, 1- 
ΧΧΧΥΪ:. δ; ̓ χὶ. 2; Ἰχί!ὶ, 4: Ἰχυ. 20. 

ΡΊασ. 1. χνὶ. Ϊ4; Χχ. 8; χχὶ. ̓ 16.-1| 
ΧΧχυϊϊἱ. 10, 1δ (λ) 87). 

πγῦ Καὶ. 1. αν. 7, 8; Χχ, 4: χχχὶ 1, 
ἩϊΩρΡ . 1 χχῖίχ, 9.---Τῷ. αἱ 10, 23. 

ν}.}.) ἀπ, ἐνὶ Χ]. 19 δὔα. 

ιν ΝΙΡΒ. 1. χ. 20; χχχ, 12; χχχὶ. 1.--Ἴτὶ 
}. 10. 

» ΚΑΙ]. χχῖχ, 9. 
Ηἰρῆ. 1. Υἱ. 10, 
ῬΊΓΡ. 

ἌΨΟ 1. χὶν. 81; χχίϊ. 7; χχνῖ. 6; χχῖχ. 
21.--Π| χχίγν. 12; ΧΧΥΪ. 2; χχχυϊἔ, 
10; ὅ εἴπιεβ ἴπ Ομ ρα. Χ].--Ἰχνί. 

ποῦ Ι. χὶχ. 18; χχνυ ϊἱ, 11; χχχῖϊ,, ὍΝ 
ῬΑ] 1. Ἧ 7: αἴ ἡ; χχίχ. 18: 
τ: χχχυῖϊ, 29.- -"Ἰ. χχχνὶ. ὃ; ἐπὶ 

ῬΙας. ΠΊΛΘΘ ΓΙ, Ἰΐχ. 8. 
Ὁοσ ΚΑΙῚ. ἰ. 17, 23, 26; ἱ, 4; ἢ. 2; ν. 8; 

αἰ ὃ, ἀΙ (αν. δ); χααίῃ, 25. π᾽ 

ΝΙρΡΒ. Π,, χιΐ, 26; 1ἰχ, 4; ᾿χνὶ, 16, 
Ὧ Βα] ἀβυϊητοΐ ΠῚ, ἘΠ 18: αἰϊν, 9. 
ἘΡΙ Π. χχχυ]!. 33: χΙὶὶ. 25; ̓ νἱὶ. 6; 1ῖχ. 9. 
ὑρ ἀπ. λεγ. 1τὶϊ, 1δ᾽ διντνι. 
δ ΚΑῚ, ἱϊ, 9, 11, 12, 17) ν. 1δ: χ, 88; 

Χχῖχ. 4; ΧΧΧΙΪ. 18..--1|. Ὗ 4, 
Η!ρἘῃ. 11. ἘΤῊ 11; χχνυ. 11, 12. χχνὶ. 

δ; ἵν]], 9. 

πγοῦ ὅπ. λεγ. Ἰχ, 6 χεῖ. 
γῦ ἄπ. λεγ. Ἰῖν. 8 αὖα, 

τρϑ ΗΐρΆ. 1. χχχίϊ, 6.--Τ] . χχνΐϊ, 8; χιηΐ. 
20 

ΤΡ ῬΙαν. ἄπ. λεγ. Ἰχνὶ. 8 τεῖ. 
δρ ΚΑΙ 1. χυΐϊ!. 4.--- 1. χίν. 7; 1χὶΐ. 1. 

Ηἰρῇ. 1. νἱῖ. 4; χχχ. 1δ:; χχχὶϊ. 17.--- 
1. Ἰνίϊ. 20. 

ΡΘΕ. χχχ!ῖ!, 18.---ἼΤ, χ], 12; χινὶ. 6; ν. 2. 
γρῦ ἄπ, λὲγ. Ἰχνὶ. 17 τοὶ. 
ὝΨΊ. ἴχ, 14; χχνῖ, 1δ; χχχὶϊ, 7.-11. 

ΧΙ, 90; ἵν], 4; ἰα. 8, 18. 
5.) Τ|. χχχν. ; χ]ὶχ. 10. 
τὴν ἄπ, λεγ. αἸίν. 18 δδα. 

ἡ Ἰ. χχχῖϊ!. 9.---Π χχχν. 2: Ἰχν. 10. 
Ἰ ἄπ, λεγ. Ἰῖχ, 17 τοὶ, 

Ὁ 1. ν. 24; χὶ. 10; χὶν. 29, 80; χχχυΐϊ. 
21.--1Π1. 1. 9. 

ἼΠΛΟ 1. ν.Ψ 22; χχῖϊ. 18. χχὶχ, 8: χχχνὶ. 

25.--ΤΊ. Χχὶ. ὅ; χχὶν. 9: χχχνὶ. 12, 
16: 8 εἶχηθα ἴῃ Ομ δΡα. χ].- -Ἰχνὶ, 

ΠΨ, ΤΙ. τί. 6; χ, Ἴ, 10; ᾿χὶ. 6. 
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᾿ 
ἍΜ ἄπ. λεγ. χ]ῖν. 18 τοὶ. 

ἽΧΒ ἀπ. λὲγ. χ]ῖν. 18 ταὶ. 

ἽΚΌ ΤΠ 11. 14; 112,2. 
ἬΦΨΙΝΕ 11. χἹ!, 19; Ιχ. 18. 

ΤΠ 1Ι. χ]. 14, 28; χὶΐν. 19. 

131. 1. χὶ. 7.--:Π. Ἰχν. 26. 

ΠΗ ἀπ. λεγ. χὶῖν. 18 σοὶ. 

ὙΤΊΏ 11. χ]ΐ. 109; Ιχ. 18. 

1. χχῖχ. 21.---ξ11. χχῖν. 10; χχχῖν. 11; 
ΧΙ]. 17, 23; χὶὶ, 29; χΙΐν. 9; χὶν. 18, 
19: χἰἐχ.. 4, Ἰἰχ. 

ΟἿ. Βίηρ. ἀπ. λεὲγ. 1]. 19 σοὶ. 
ῬΙυςΣ, ἀπ. λεγ. Ἰχὶϊ!. 18 τοὶ]. 

ΠΉΠΕ 11. χιῖὶ, 8, 10, 12; ΧΙ, 21; χἹνἹ!. 9; 
Ἰχ, θ, 18. Ἰχὶ. 8,11; Ιχί!. 7; Ἰχξῖ!, ἴ, 

ΜῚΔ ἀπ. λεγ. Ἰ1. 90 σεὶ. 

ὍΣΗ ἄπ, λεγ. Ἰχνὶ. 19 τεὶ. 
τ ἄπ. 1εγ. 11. 8 τοὶ. 

ἍΠἪ 11. ἰχνΐ. 17. 

Ἵ1. νἱ. δ; χῖχ. 19.---Π|. χχῖν. 18,18; 

ΧΊΣ, 18. 11}. 11, [γ}}. 9. 

»ΒΊ. 1, 18, 
ΠΡ ΤΙ. χίν. 11. 

ἈΡἊΔ ΤΠ, χὶϊ, 14; Ιχνΐ. 21. 
ΤΩΣ Ί, 1, 18.-|. ΧΙ! 24; χ]ῖν. 19. 

ΠΕ Ι, ἢ. 10; 1. 8; γν. 24; υἱῖτ. 16, 20. 
τ 9.-Π. χχῖν. ὃ; ΧΙ; 4, 21, 
24;}}. 4,7. 

ΠΏ ΡΙ;υν. ἱη εγίογα 11. χχυ. 10; χῖνὶ. 7. 
ΠΡΡΠΩ ἄπ. λὲγ. χὶῖγ. 38 τοὶ. 
19 ἄπ. λεγ. ΧΙΣΙ, 6 τοὶ. 

Ὁ ΤΠ. χχῖν. 7; χχχνὶ, 17; ἰχὶϊ, 8; Ιχν. 8. 
135 ΤΠ χ]. 12, 18. 

ΕΝ ἀπ. λέγ. ᾿ἴχ. 17 ἀδ. 
γῃ Ἡορβ. ἄπ. λεγ. χ]ῖν. 20 σαὶ. 
ΌΝ ἄπ. λεγ. χΊν]ὶ. 9 τοὶ. 

ὙΘΩ 11. χχί. 8; Σ λα Ἰ:, 18; δἱ. δ; 

ἜΠΕΤΕ Ϊχ. 11; γχί!. 8; Ιχν. 8. 
ἼΘΠ 1, χχχῆν!. 16.--Π, χιὶ, 10; ΧΙ. 1. 
Ὁ ἢ Π. χὶϊ!. 22; χχχὶν. 18; χχχν. 7; χἹ 

20. 
1233. Π. χχνΐϊ. 1; 11. 9. 

ὈΘΓΣΏ ἀπ. λεγ. Ἰαγὶ: 11 σοὶ. 
Ξ} Ῥαγί. ΝΊρΡΒ. Π. χίν. 9. 

Ῥατσί, ΡΊ6] 11. χ]χ. 7. 
ΓΨΕ ΚΑΙ. χνὶ. 8; χχυνϑ. 7; χχῖχ, 24.-- 

11. χχὶ. 4: χχχνυ. 8; χ νὶΐ 1δ) 
111}, 6. 

ΝΊρΗ. 1. χίχ. 14. 
ΠΡΟΣ Ι. 1.12; ἰχ. 1δ; χὶχ. 18, 14; 

χ. 28.-- 11 Ιχη. 17. 
ΔῊ ἀπ. “λιν. Ἰχτὶ: 4 ΜΝ 

Ἵ, ΝΥ ̓χαχιϊ!, ο. ΤΥ ΧῚΪΙ. Ἢ, 19; 
ιὖ εἶτα ἴῃ οὔδρδ. Χ].-ἰχγνὶ. 

ΠΩΘΡ Ι. ᾿ τὰ --11. χχχνυϊϊ. 4. χχχυ]ῖ. ὃ: 

ΠῚ ἀπ. εὐοῖ χῖ. 20 τοὶ. 
ἡγΏ ἄπ. λεγ. χὶὶν. 14 δα. 

ΠΟ Π ΠΙ. 11. 17, 22. 
ΑΝ 1. 11.16; χχῖϊ!. 1, 10, 14,-.-11. Ιχ. 9; 

Ἰστῖ: 19. 
ΤΨΊΡ ΤΙ. χὶν. 17; χἰνὶ. 18. 
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